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Šiame žinyne vartojamos sekančios sąvokos ir santrumpos:

Izoliuotų vamzdžių sistema (IVS) - pramoniniu būdu poliuretano putomis (PUR) 
polietileninio vamzdžio (PE) apvalkale izoliuotų plieninių vamzdžių ir fasoninių gaminių visuma.

Izoliuotas vamzdis - tai pagrindinis IVS gaminys, naudojamas įrengiant požeminio 
šilumotiekio vamzdyną.

Izoliuoti fasoniniai gaminiai - tai specialios paskirties IVS elementai, kurių panaudojimą 
apsprendžia vamzdyno tiesimo konfigūracija, eksploatavimo sąlygos bei techniniai parametrai.

Izoliuota alkūnė -  tai požeminio šilumotiekio vamzdyno krypties pakeitimui naudojamas 
0 0izoliuotas fasoninis gaminys. Standartiniai alkūnės kampai yra 90  ir 45 .

Izoliuota atšaka - tai trišakio formos izoliuotas fasoninis gaminys, naudojamas įrengiant  
pagrindinio  vamzdyno  statmenas  sandūras  su   atsišakojusiu  šilumotiekio tęsiniu. Atskirais atvejais 
izoliuota atšaka gali būti ir lygiagretaus išpildymo, kurio panaudojimo tikslas sumažinti neigiamas 
apkrovas į pagrindinį vamzdį.

Izoliuotas įvadas į pastatą - tai stataus kampo alkūnės formos fasoninis gaminys, 
naudojamas požeminio šilumotiekio vamzdyno įvedimui per pamatą į pastato vidų.

Izoliuota vamzdžių skersmens pereiga (reduktorius) - tai izoliuotas fasoninis gaminys, 
įvirinamo plieninio intarpo pagalba, sujungiantis du skirtingų skersmenų plieninius vamzdžius.

Izoliuota nejudama atrama - tai tiesus IVS elementas su išorinėje dalyje privirintu plieniniu 
flanšu, kurio pagalba, įbetonavus visą konstrukciją, sustabdomi ašiniai vamzdyno poslinkiai.

Kompensatorius - tai specialus izoliuojamas gaminys arba tam tikra tvarka sumontuota 
izoliuotų alkūnių grupė, plėtimosi zonos ribose priimantys ašines šilumotiekio vamzdyno plėtimosi 
apkrovas.

Izoliacinės jungtys - tai montažinis gaminys,  naudojamas izoliuojant IVS elementų, 
sujungtų į vamzdyną, neizoliuotus tarpus.

Poliuretano putų izoliacija (PUR) - tai standžių putų pavidalo sluoksnis tarp plieninio 
vamzdžio išorinio ir apvalkalinio vamzdžio vidinio paviršių.

Vamzdynų monitoringo (stebėsenos)  sistemos laidai   - tai  IVS elementuose 
izoliaciniame PUR sluoksnyje sumontuoti du variniai laidai,  iš kurių vienas yra alavuotas.
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BENDRA INFORMACIJA1.

2012 metais UAB Nepriklausomos energijos paslaugos” pasitikdama savo veiklos 15–metį
”

optimistiškai žiūri į ateitį. Gaminant aukštų kokybinių charakteristikų izoliuotų vamzdžių sistemas
(IVS), o taip pat vykdant šiluminių tinklų statybos darbus NEP aktyviai dalyvauja istoriniame Lietuvos
šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros procese.

NEP vadovybė, suvokdama didėjančius vartotojų poreikius, nuosekliai įgyvendina 

technologinės plėtros, asortimento didinimo ir aukštų reikalavimų kokybės užtikrinimo tikslus. Nuo 

2006 metų bendrovėje sukurta, palaikoma, vystoma integruota kokybės ISO 9001:2008 sistema bei 

aplinkos apsaugos ISO 14001:2005 vadybos sistema. 2010 metais bendrovė sertifikuota pagal 

darbuotojų saugos bei sveikatos BS-OHSAS 18001:2007 standartą. 2011 metais bendrovė, kaip 

šilumos tiekimo vamzdžių, bei vamzdžių jungiamųjų elementų gamintoja buvo sertifikuota Statybos 

produkcijos sertifikavimo centro Atitikties sertifikatais Nr.SPSC-9021 ir Nr.SPSC-9057.
Vienas didžiausių pastarųjų metų pasiekimų – tai įgytas klientų pasitikėjimas, partnerystė su

aukštos kvalifikacijos  tiekėjais, mokslininkais, optimizuota gamybinė bazė bei technologiniai procesai.
Ženklias permainas duoda bendrovėje diegiama LEAN taupi valdymo sistema, mažinama gamybos
savikaina, klientams teikiami vis geresni pasiūlymai.

Pažymėtina, kad NEP produkcija yra eksportuojama į Lenkiją, Rusijos Kaliningrado sritį, 

Latviją, derinami pardavimai į Skandinavijos šalis. Be to, gaminamos izoliuotų vamzdžių sistemos be 

tradicinės požeminio šilumotiekio paskirties yra naudojamos ir antžeminių trasų įrengimui bei vėsumos 

energijos tiekimui.
Lietuvos ekonominio vystymosi raida, užsienio rinkų plėtra ir didėjantys esamų bei naujų

klientų lūkesčiai įtikinamai parodo augantį poreikį šiame  ž i n y n e  pristatomai UAB “Nepriklausomos
energijos paslaugos” produkcijai.

Su pagarba, 
valdybos pirmininkas
Konstantinas Pesenka

ŽINYNO Požeminio šilumotiekio įrengimas naudojant bekanales pramoniniu būdu izoliuotų 
“

vamzdžių sistemas” tikslas – suteikti būtiną techninę informaciją statybininkams, šilumos tiekėjams 

bei projektuotojams apie UAB Nepriklausomos energijos paslaugos” poliuretano putomis 
”

polietileniniam arba cinkuotos skardos (spiro) apvalkale izoliuojamų plieninių vamzdžių ir fasoninių 

elementų montavimą. Be to, čia pateikiama gaminių gabenimo, krovos ir laikymo taisyklės, gedimų 

stebėsenos sistemos aprašymas, informacija apie gamintoją bei kiti tokios paskirties leidiniui būdingi 

skyriai.

Šis žinynas yra ankstesnių rekomendacijų R 07-05, suderintų su Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacija bei Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, o taip pat Žinyno R 09 01 trečiasis leidinys. Jis yra   

parengtas papildant ankstesnius leidinius standartiniais gaminių variantais, montažinėmis taisyklėmis, 

garantijų suteikimo nuostatomis ir kt. 



                                                     BENDRA INFORMACIJA

1.2 Nepriklausomos energijos paslaugos (NEP)

  Tai specializuota  pramoniniu būdu standžiomis poliuretano putomis (PUR) izoliuojanti 
plieninius vamzdžius ir vamzdynų sisteminius elementus. Taikymo sritys: požeminis ir antžeminis 
šilumotiekis, šaltnešis, garotiekis, produktotiekis. Be to, NEP yra atestuota šiluminių trasų montuotoja, 
vykdo planinius vamzdynų remontus, likviduoja avarijas.

  NEP sudaro du pagrindiniai gamybos ir paslaugų padaliniai: vamzdžių izoliavimo gamykla (VIG) 
ir rangos tarnyba. NEP yra atestuota izoliuoti plieninius vamzdžius poliuretano šilumine izoliacija ir 
išoriniu polietileniniu apvalkalu taip pat gaminti izoliuotas jungiamąsias ir fasonines detales, suvirintas 
prailgintas alkūnes, lenktas alkūnes, segmentines alkūnes, suvirintus trišakius, nejudamas atramas ir 
kitus izoliuotų vamzdžių sisteminius elementus. Tai vienintelis tokios produkcijos gamintojas Lietuvoje.

  VIG pastatyta 1997 m. pasinaudojant pažangiausia Vakarų šalių, ypač, Skandinavijos firmų 
patirtimi. Gamyklos pastatymas buvo valstybinės reikšmės projektas, atsižvelgiant į Lietuvos, turinčios 
vieną iš labiausiai išplėtotų Europoje centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, poreikius jį modernizuoti. 
Veiklos pradžią VIG gavo AB “Kauno Energija” filialo “Naujasodžio energija” struktūroje. Po 
reorganizacijos 2005 m. įmonė privatizuota ir nuo šiol vadinasi UAB „Nepriklausomos energijos 
paslaugos” ( NEP).

  Remonto tarnyba vykdo šilumotiekio vamzdynų įrengimą bei remontą, montuoja šilumos 

punktus, atlieka kitus licencijuotus šilumos ūkio priežiūros darbus.
   Bendrovėje dirba 50 pofesionalių darbuotojų. 

UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos” priklauso Lietuvos Šilumos Tiekėjų (LŠTA) bei 
Lietuvos Statybos  Industrijos  (LSIA)  asociacijoms.

UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos”
Taikos pr. 149, LT-52119 Kaunas;

Tel. +370 37 47 40 02, +370 37 47 40 10, +370 37 47 38 48
Faksas +370 37 47 38 05

El. p. nep@plaza.lt
Internete www.nep.lt 

bendrovė
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2.1 Atitikimas bendriems reikalavimams

UAB “Nepriklausomos energijos paslaugos” pramoniniu būdu gaminamos, komplektuojamos ir 
užsakovams pateikiamos iš anksto neardomos izoliuotų vamzdžių sistemos atitinka sekančius Lietuvos 
standartus ir normatyvinius dokumentus:

· LST EN 253:2009 Centralizuoto šildymo sistemos vamzdžiai. Požeminių karšto vandens tinklų iš 
anksto izoliuotų ir sujungtų vamzdžių sistemos. Atšakinių plieninių vamzdžių sąrankos, 
poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas;

· LST EN 448:2009 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš 
anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių fasoninės dalys, 
poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas;

· LST EN 488:2004 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš 
anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių plieniniai uždarymo ir 
reguliavimo įtaisai, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas;

· LST EN 489:2009 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš 
anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių jungtys, poliuretaninė 
šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas;

· LST EN 13941:2004 Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių 
sistemų projektavimas ir įrengimas;

· LST EN 14419:2004 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų 
iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Stebėjimo sistemos.

7
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  TECHNOLOGIJA, KOKYBĖ, APLINKOSAUGA

2.2 Techninė specifikacija

Pramoniniu būdu neardomai izoliuoti plieniniai vamzdžiai

UAB “Nepriklausomos energijos paslaugos” pramoniniu būdu gaminami neardomai izoliuoti 
vamzdžiai susideda iš plieninio vamzdžio, poliuretano putų izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais 
variniais laidais ir išorinio polietileninio apvalkalo.

Vamzdžiai pateikiami 6 m arba 12 m ilgio, maksimali nuokrypa +15/-0 mm.
Vamzdžio komplekto apvalkalo skersmens ir centrinės linijos nuokrypos atitinka LST EN 

253:2009 reikalavimus.
Normaliomis sąlygomis ir esant pastoviai šilumnešio temperatūrai 120°C vamzdžio komplekto 

tarnavimo ilgaamžiškumas ne mažiau 30 metų.
Naujo ir sendinto 160°C temperatūroje mažiausiai 3600 val. vamzdžio komplekto atsparumas 

kirpimui ašine ir tangentine kryptimis atitinka LST EN 253:2009 reikalavimus, esant patikros 
temperatūrai 23°C ir 140°C.

Naujo vamzdžio komplekto izoliacijos šiluminio laidumo koeficientas λ≤ 0,0272 W/mK prie 50° C, 
matavimus atliekant prie trijų skirtingų temperatūrų esant šilumnešio temperatūrai 80±10°C. 
Bandymo sertifikate nurodomas bandinio izoliacijos tankis ir putų dujų sudėtis.

Vamzdžio komplekto izoliacijos pūtiklis - ciklopentanas. Užsakovas taip pat gali pasirinkti 
alternatyvų technologinį procesą naudojant CO  principą kuriuo gaunamos standartą atitinkančias PUR 2

izoliacines savybės.

Plieniniai vamzdžiai

UAB “Nepriklausomos energijos paslaugos” pramoniniam izoliavimui naudojami plieniniai 
vamzdžiai atitinka standartų EN 10216-2, EN 10217-1, EN 10217-2, EN 10217-5 reikalavimus, plieno 
markė P265GH, P235GH, arba P235TRI, P235TR2 ramaus stingimo. 

Plieniniai vamzdžiai pateikiami su 3.1.B sertifikatu pagal EN 10240 reikalavimus. Realizuojant 
užsakymą UAB “Nepriklausomos energijos paslaugos” pateiks dokumentaciją įrodančią plieninio 
vamzdžio ir vamzdžio komplekto sertifikatų sąryšį.
 Plieninio vamzdžio skersmuo, paviršiaus kokybė, sienelės storis, bei nuokrypos atitinka LST EN 

253:2009 reikalavimus. 
Vamzdžių galų nuožulos paruoštos suvirinimui pagal ISO 6761.

2.



    TECHNOLOGIJA, KOKYBĖ, APLINKOSAUGA

2.2 Techninė specifikacija

Poliuretano putų izoliacija (PUR)

UAB “Nepriklausomos energijos paslaugos” pagaminta poliuretano putų izoliacija (PUR) 
atitinka LST EN 253:2009 reikalavimus.

PUR izoliacija vienalytė, vidutinis burbuliukų skersmuo mažiau kai 0,5 mm, uždarų burbuliukų 
mažiausia 90%.

3PUR tankio minimali reikšmė 60 kg/m , bandant pagal EN253-5.3.3.2. reikalavimus.
Gniuždymo stiprumas radialine kryptimi mažiausiai 0,4 MPa bandant pagal LST EN 253:2009 

reikalavimus.
PUR izoliacijos savybės nepasikeis trumpalaikiai pakilus šilumnešio temperatūrai iki 140°C. 

Polietileno apvalkalas (PE)

UAB “Nepriklausomos energijos paslaugos” pramoniniam izoliavimui naudojamą polietileno 
(PE) apvalkalą įsigyja iš specializuotų gamintojų, užtikrinančių PE atitinkamą LST EN 253:2009 
reikalavimams. Tai yra:

3PE apvalkalo žaliava mažiausia 935 kg/m  tankio, su minimaliu vamzdžių technologinių savybių 
reikalaujamu antioksidantų, UV-stabilizatorių ir suodžių kiekiu.

3
Pagaminto PE apvalkalo tankis mažiausia 944 kg/m , su 2,5±0,5% tolygiai paskirstytu suodžių 

kiekiu.
PE apvalkalo lydalo takumo indekso skirtumas (MFR), atskiriems vamzdžiams ne daugiau kaip 

0,5 g/10 min., leistinas intervalas 0,2÷1,4 g/10 min.
Ilgalaikių mechaninių savybių (CLT) bandymo trukmė mažiausiai 2000 val. iki PE apvalkalo 

bandinio suirimo, esant 80°C temperatūrai.
Įrėžto bandinio bandymo trukmė mažiausiai 300 val. iki PE apvalkalo bandinio suirimo, esant 

80°C temperatūrai.
Optimaliam sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE apvalkalinis vamzdis šiurkštinamas iš vidaus 

vamzdžio gamybos metu “corona” metodu.
     PE apvalkalinio vamzdžio gamintojas turi nurodyti sekančius identifikavimo ženklus kiekvieno 

atskiro apvalkalinio vamzdžio išorėje:
· Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo ženklas;
· Vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis;
· Naudojamos medžiagos prekybinis pavadinimas ar kodas;
· Lydalo takumo (MFR) indeksas;
· Pagaminimo metai ir savaitė (galimas spec. kodas).

9
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2.3 Kokybė

  UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos”  produkcija atitinka Lietuvoje įteisintus europinius 
standartus EN253, EN448, EN488, EN489, taip pat atskirai yra sertifikuota Rusijos Federacijos rinkai. 

   Bendrovėje nuo 2006 metų įdiegta, palaikoma ir vystoma integruota kokybės ISO 9001:2008 
bei aplinkos apsaugos ISO 14001:2005 vadybos sistema, kuri 2010 metais išplėsta ir papildyta  
darbuotojų saugos bei sveikatos BS-OHSAS 18001:2007 procedūrimis. 

   2011 metais UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos”  kaip  šilumos tiekimo vamzdžių, bei 
vamzdžių jungiamųjų elementų gamintoja buvo sertifikuota Statybos produkcijos sertifikavimo centro  
atitikties  sertifikatais  Nr. SPSC-9021  ir  Nr.  SPSC-9057.

2.4 Kokybės kontrolė

UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos“ vykdo nuolatinę ir nepertraukiamą gamybos 
kokybės kontrolę, reglamentuotą technologiniais aprašais bei instrukcijomis kiekviename 
procesiniame etape. Patikros rezultatai yra fiksuojami atliktų darbų priėmimo aktuose. Kontroliniam 
atsekamumui užtikrinti yra įvesta nustatytos formos informacinių lipdukų bei spalvinių ženklų sistema.  

Kokybės kontrolės vykdymui yra sukurta, veiklos standartų reikalavimus atatinkanti, patikros 
prietaisų ir priemonių bazė. Gatavos produkcijos kokybės patikra yra atliekama naudojant stacionarų 
kompiuterizuotą stendą ŠT-1. Šio stendo pagalba tikrinamas PUR tankis ir plieninio bei polietileninio 
vamzdžių ašinė nuokrypa.

Megaometru „Megger MIT 320” yra vykdomas aukštos įtampos poliuretano izoliacijos (PUR) 
elektrinės varžos matavimas. 

Monitoringo laidininkų būsenai {geras, nutrūkęs, užtrumpintas su plieniniu vamzdžiu, 
laidininko aplinkoje yra drėgmė (aliarmo lygis <=10 k? )} nustatyti yra naudojamas portatyvinis 
prietaisas VDT-5.

Sumontuotų bei eksploatuojamų šiluminių trasų stebėsenai ir būklės vertinimui yra 
naudojamas impulsinis reflektometras, kuriuo galima nustatyti vamzdynų pažeidimo vietą pagal 
banginės varžos pokytį, atsiradusį išilgai monitoringo laidininko.

Periodiniai vamzdžių kokybės bandymai yra vykdomi nežinybine tvarka. Juos atlieka Lietuvos 
Energetikos Instituto (LEI) Medžiagų tyrimų ir bandymų akredituota laboratorija. Metalo suvirinimo 
siūlėms yra taikomi slėginės, hidraulinės, radioskopinės bei ultragarsinės patikros metodai.

Bendrovės užsakymu Kauno technologijos universitetas atliko mokslinį tyrimąjį darbą 
„Termoizoliuotų vamzdžių kokybės metodų sukūrimas ir tyrimas“, kuris yra įdiegtas praktikoje tikrinant 
pagamintos produkcijos kokybines charakteristikas. 

2.
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 2.5 Politika

UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos“ savo gaminiais ir teikiamomis paslaugomis 
tiesiogiai dalyvauja istoriniame šalies šilumos ūkio modernizavimo procese. B  mechaniniais 
ir suvirinimo būdais yra apdorojamas metalas bei plastikas; naudojant polimerines medžiagas 
pramoniniu būdu atliekamas termofikacinių vamzdžių ir jungiamųjų elementų izoliavimas, 
konstruojama šiluminė įranga, kuriamos ir įsisavinamos naujos izoliuotų vamzdžių sistemos. Rangos 
darbų specialistai atlieka lauko inžinerinių  tinklų montavimo ir remonto darbus.

Bendrovės vadovybė suvokdama, kad  veikia visuotinės konkurencijos sąlygomis, 
keliančiomis griežtus reikalavimus kokybei ir suprasdama, kad įsitvirtinimas rinkoje ir naujų rinkų 
užkariavimas įmanomas gaminant tik kokybišką produkciją, o taip pat, siekdama apsaugoti aplinką ir 
sudaryti saugias žmogaus sveikatai darbo sąlygas iškelia šiuos tikslus ir veiklos prioritetus: 

Gaminti kokybišką, atitinkančią Europos Sąjungos ir nacionalinius standartus produkciją, 
galinčią konkuruoti tiek vidaus, tiek užsienio rinkose, nepriekaištingai vykdyti rangos darbus ir 
teikiamas paslaugas.

Tapti vienu iš lyderių Lietuvoje aprūpinant šilumos ūkio sektorių pramoniniu būdu izoliuotomis 
vamzdžių sistemomis, veržtis į kitų šalių rinkas.

Garantuoti stabilų ir ilgalaikį bendrovės pelną, tuo užtikrinant visų suinteresuotų pusių gerovę.
Siekti, kad bendrovės veikla ne tik nekeltų  pavojaus žmogui ir gamtai, bet savo gaminama 

produkcija bei teikiamomis paslaugomis realiai ir efektyviai prisidėti prie globalinės aplinkosauginės 
situacijos gerinimo ir darbuotojų saugos ir sveikatos kultūros kėlimo. Šių tikslų įgyvendinimą 
bendrovės kolektyvas sieks šiomis priemonėmis:

Naudojant ir nuolat gerinant integruotą vadybos sistemą, atitinkančią LST EN 9001:2008, LST 
EN ISO 14001:2005 bei BS OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus.

Laikantis bendrovės veiklą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų ir teisinių reikalavimų.
Keliant bendrovės dirbančiųjų kvalifikaciją ir siekiant kiekvieno dirbančiojo asmeninio indėlio 
gaminant kokybišką produktą.
Bendradarbiaujant su patikimais tiekėjais ir subrangovais. 
Taupant gamtinius išteklius ir efektyviai juos naudojant praktinėje veikloje.
Plečiant paklausių gaminių asortimentą ir paslaugų mastą.
Tiriant rinką ir analizuojant pokyčius joje, 
Sekant mokslo pasiekimus, tobulinant senas ir diegiant naujas technologijas, įgalinančias 

gerinti gaminamų produktų ir teikiamų paslaugų kokybę bei aplinkosaugą, užtikrinant darbuotojų 
saugą ir sveikatą.

Pastoviai analizuojant visų padalinių veiklą ir analizių duomenis taikant įmonės valdyme. 
Telkiantis ES struktūrinių fondų ir Valstybės finansinę paramą eksporto plėtrai bei naujų 

technologijų įdiegimui.
Skatinant darbuotojus už kokybiškai atliekamą darbą, rūpestingai prižiūrimą savo darbo 
aplinką, atsakingą požiūrį į savo ir kolegų saugą ir sveikatą.
Viešumu aplinkosauginiams bei darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimams ir nepakantumu 
pažeidėjams. 
Vadovybė prisiima pilną atsakomybę, kad ši įmonės politika būtų visų bendrovės darbuotojų     

suprasta ir įgyvendinama. Be to, į šios politikos principų įgyvendinimą siekiame įtraukti mūsų klientus, 
tiekėjus ir veiklos partnerius.

endrovėje

bendrovė

2.













           UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos” pagal valstybinius standartus LST EN 253,   

EN 448, LST EN 488, LST EN 489 gamina sekančius izoliuotų vamzdžių sistemos e  l e m entus: 

LST 

 

1) izoliuotus plieninius vamzdžius;

2) izoliuotas plienines alkūnes;

3) izoliuotas skersmens pereigas (reduktorius);

4) izoliuotus įvadus į pastatus;

5) izoliuotas nejudamas atramas;

6) izoliuotas atšakas (trišakius);

7) izoliuotą uždaromąją ir reguliuojančiąją armatūrą.
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  PRODUKCIJOS KATALOGAS3.
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3.1 Izoliuoti  plieniniai vamzdžiai

Žymėjimo pavyzdys:  Izol. PUR pl. vamzdis  ø  33,7/90

200

L

Dd

1 lentelė.  Izoliuotų plieninių vamzdžių parametrai

I  VARIANTAS – pagal EN standartų reikalavimus

  PRODUKCIJOS KATALOGAS

Plieninis vamzdis

DN,
 

mm d, mm s,mm

20 26,9 2,0

25 33,7 2,3

32 42,4 2,6

40 48,3 2,6

50 60,3 2,9

65 76,1 2,9

80 88,9 3,2

100 114,3 3,6

125 139,7 3,6

150 168,3 4,0

200 219,1 4,5

250 273,0 5,0

300 323,9 5,6

350 355,6 5,6

400 406,4 6,3

450 457,0 6,3

500 508,0 6,3

600 610,0 7,1

Polietileninis apvalkalas 1 m¹ * 

svoris,

kg

Vandens 
tūris 

1 m¹,
 

ltr

110 3,0 2,5 0,40

110 3,0 3,1 0,60

125 3,0 4,3 1,10

125 3,0 4,6 1,50

140 3,0 6,1 2,30

160 3,0 7,4 3,90

180 3,0 9,4 5,30

225 3,4 13,6 9,00

250 3,6 16,6 13,8

315 4,1 21,5 20,2

355 4,5 31,9 34,7

450 5,2 46,3 54,3

500 5,6 60,0 76,8

560 6,0 68,3 93,1

630 6,6 86,9 122,0

630 6,6 91,6 155,0

- - 105,4 193,0

- - 138,0 277,0

D,
 

mm S,
 

mm Dp,mm Sp,mmL,m

6 90 3,0

6 90 3,0

6/12 110 3,0

6/12 110 3,0

12 125 3,0

12 140 3,0

12 160 3,0

12 200 3,2

12 225 3,4

12 250 3,6

12 315 4,1

12 400 4,8

12 450 5,2

12 500 5,6

12 560 6,0

12 560 6,0

12 630 6,6

12 710 7,2

3.



2 lentelė. Izoliuotų plieninių vamzdžių parametrai

*   - 1 m¹ svoris pateiktas vamzdžio su standartiniu PUR izoliacijos sluoksniu.

DN- plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;

d  -  plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;

D  - polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, kai standartinis PUR izoliacinis sluoksnis, mm; 
Dp - polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, kai padidintas PUR izoliacinis sluoksnis, mm; 
L   - plieninio vamzdžio ilgis, mm;

s   - plieninio vamzdžio sienelių storis, mm;

S   - polietileninio apvalkalo sienelių storis, mm;
Sp - polietileninio apvalkalo sienelės storis, kai padidintas PUR izoliacinis sluoksnis, mm;

I   - standartinio PUR izoliacinio sluoksnio storis, mm;

Ip - padidinto PUR izoliacinio sluoksnio storis, mm.

II  VARIANTAS – pagal     ГОСТ Р atitikties sertifikatą ir įmonės standartą
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3.1 Izoliuoti  plieniniai vamzdžiai

  PRODUKCIJOS KATALOGAS

DN,mm

20

25

32

40 48

50 57

65 76

80 89

90 108

100 114

125 133

150 159

200 219

250 273

300 325

350 377

400 426

500 530

1 m¹*

svoris,
kg

Vandens

tūris

 

1m¹, ltr

2,5 0,35

3,7 0,59

4,5 1,06

4,7 1,44

7,2 2,04

8,1 3,84

9,5 5,35

12,8 8,10

15,6 8,95

22,4 12,40

29,0 17,90

46,2 34,6

62,7 54,3

92,2 77,3

106,8 105,0

118 131,95

133 207,4

Polietileninis apvalkalas

D,

 

mm S,

 

mm Dp,mm Sp,mm I Ip

Izoliacijos

storis, mm
Plieninis vamzdis

90 3,0 110 3,0 29,5 39,5

90 3,0 110 3,0 26 36

110 3,0 125 3,5 31 38

110 3,0 125 3,5 28 35

125 3,5 140 3,5 30,5 38

140 3,5 160 4,0 28,5 38

160 3,5 180 4,0 31,5 41,5

180 4,0 200 5,0 32 41

200 5,0 225 4,5 38 51

225 4,5 250 4,5 41,5 54

250 4,5 315 5,5 41 72,5

315 5,5 400 7,5 42,5 83

400 7,5 450 7,5 56 81

450 7,5 500 10,0 55 76,5

500 10,0 560 9,0 50,5 80,5

560 9,0 630 11,0 56 89

668 10,0 - - 59 -

d,mm

25 3,0 6

32 3,0 6

42 3,0 6/12

3,0 6/12

3,5 6/12

4,0 12

4,0 12

4,5 12

4,5 12

5,0 12

6,0 12

7,0 12

7,0 12

8,0 12

8,0 12

8,0 12

8,0 12

L,ms,mm m

3.



3 lentelė.

DN - plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;
d  - plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;

D  - polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, kai standartinis PUR izoliacinis sluoksnis, mm; 
Dp - polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, kai padidintas PUR izoliacinis sluoksnis, mm; 
S  - polietileninio apvalkalo sienelių storis, mm;

Sp  - polietileninio apvalkalo sienelės storis, kai padidintas PUR izoliacinis sluoksnis, mm.

Šilumos nuostolių dydis priklausomai nuo PUR izoliacinio sluoksnio storio.
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3.1 Izoliuoti  plieniniai vamzdžiai

  PRODUKCIJOS KATALOGAS

Plieno vamzdis

DN, mm d, mm

20 26,9 90

25 33,7 90

32 42,4 110

40 48,3 110

50 60,3 125

65 76,1 140

80 88,9 160

100 114,3 200

125 139,7 225

150 168,3 250

200 219,1 315

250 273 400

300 323,9 450

350 355,6 500

400 406,4 560

450 457 560

500 508 630

600 610 710

Standartinis PUR sluoksnis Padidintas PUR sluoksnis

D, mm S, mm
Šilm.  

nuostoliai,  
W/(m K)

Dp, mm Sp, mm
Šilm.  

   nuostoliai, 

W/(m K)

3 0,120

3 0,142

3 0,155

3 0,176

0,198

0,224

0,236

0,246

0,285

0,266

0,341

0,331

0,379

0,364

0,376

0,505

-

-

3 0,139 110

3 0,169 110

3 0,175 125

3 0,201 125

3 0,226 140 3

3 0,269 160 3

3 0,279 180 3

3,2 0,294 225 3,4

3,4 0,343 250 3,6

3,6 0,409 315 4,1

4,1 0,445 355 4,5

4,8 0,426 450 5,2

5,2 0,491 500 5,6

5,6 0,476 560 6

6 0,505 630 6,6

6 0,765 630 6,6

6,6 0,728 - -

7,2 0,995 - -

3.



3.2 Izoliuotos lenktos  plieninės alkūnės

Žymėjimo pavyzdys:  Izol. PUR pl. alkūnė ø76,1/140, 90
0

R = 3d

200

D

d

L

R

4 lentelė. Standartinio kampo: 90
o  
, 60

o
 , 45

o
 , 30

o
 alkūnių parametrai 
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I VARIANTAS – pagal EN standartų reikalavimus

  PRODUKCIJOS KATALOGAS

DN,

mm

d,

mm
D, Dp,

  mm

    L,
  mm

R,

mm

20 26,9 90 110 1000 80

25 33,7 90 110 1000 100

32 42,4 110 125 1000 130

40 48,3 110 125 1000 145

50 60,3 125 140 1000 180

65 76,1 140 160 1000 230

80 88,9 160 180 1000 270

100 114,3 200 225 1000 345

  mm

3.



5 lentelė. Standartinio kampo: 90
o  
, 60

o
 , 45

o
 , 30

o
 alkūnių parametrai

II VARIANTAS – pagal     ГОСТ Р atitikties sertifikatą ir įmonės standartą

 

20 25 90 110 600 75

25 32 90 110 600 96

32 42 110 125 600 130

40 48 110 125 600 145

50 57 125 140 600 170

65 76 140 160 600 180

80 89 160 180 600 270

100 108 180 200 600 324

DN,
mm

d,
  mm

D,
   mm

Dp,
  mm

    L,
  mm

R,
mm

d  – plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;

D  – polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, kai standartinis PUR izoliacinis sluoksnis, mm; 
Dp – polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, kai padidintas PUR izoliacinis sluoksnis, mm; 
L  – alkūnės peties ilgis, mm.

PASTABA.

Pagal užsakymus gaminamos ir nestandartinių kampų alkūnės 5
o
 ≤ α ≤ 90.

o

28

3.2 Izoliuotos lenktos  plieninės alkūnės

  PRODUKCIJOS KATALOGAS3.



6 lentelė. Standartinio kampo: 90
o  
, 60

o
 , 45

o
 , 30

o
 alkūnių parametrai 

I VARIANTAS – pagal EN standartų reikalavimus

R = 1.5xd
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Žymėjimo  pavyzdys: Izol. PUR pl. alkūnė ø76,1/140, 90
0

3.3 Izoliuotos suvirintos  plieninės alkūnės

   PRODUKCIJOS KATALOGAS

DN,
mm d,  mm

D, Dp,
  mm

    L,
  mm

50 60,3 125 140 1000

65 76,1 140 160 1000

80 88,9 160 180 1000

100 114,3 200 225 1000

125 139,7 225 250 1200

150 168,3 250 315 1200

200 219,1 315 355 1200

250 273,0 400 450 1200

300 323,9 450 500 1200

350 355,6 500 560 1200

400 406,4 560 630 1200

450 457,0 560 630 1500

500 508,0 630 710 1500

600 610,0 710 800 1500

  mm

3.



II VARIANTAS – pagal   ГОСТ Р atitikties sertifikatą ir įmonės standartą

 

R = 1.5xd

50 57 125 140 600

65 76 140 160 600

80 89 160 180 600

100 108 180 200 600

100 114 200 225 600

125 133 225 250 800

150 159 250 315 1000

200 219 315 400 1000

250 273 400 450 1100

300 325 450 500 1200

350 377 500 560 1300

400 426 560 630 1400

500 530 668 710 1500

600 630 710 800 1500

DN,
mm

d,
  mm

D,
   mm

Dp,
  mm

    L,

  mm

PASTABA.

Pagal užsakymus gaminamos ir nestandartinių kampų alkūnės 5
o
 ≤ α ≤ 90 .

o

d  – plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;

D  – polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, kai standartinis PUR izoliacinis sluoksnis, mm; 
Dp – polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, kai padidintas PUR izoliacinis sluoksnis, mm; 
L  – alkūnės peties ilgis, mm.

7 lentelė. Standartinio kampo: 90
o  
, 60

o
 , 45

o
 , 30

o
 alkūnių parametrai
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3.3 Izoliuotos suvirintos  plieninės alkūnės

   PRODUKCIJOS KATALOGAS3.



2
0
0

D d

L

R

1

Žymėjimo pavyzdys:  Izol. PUR pl. įvadas ø76,1/140

8 lentelė. Standartinio kampo (90
o 
) įvadų  parametrai 

PASTABA.

Pagal užsakymus gaminami ir nestandartinių kampų įvadai į pastatus. 

d  – plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;

D  – polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, kai standartinis PUR izoliacinis sluoksnis, mm; 
Dp – polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, kai padidintas PUR izoliacinis sluoksnis, mm. 
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3.4 Izoliuoti įvadai į pastatus

   PRODUKCIJOS KATALOGAS

DN d, mm

20 25 26,9 1,0 2,0/5,0 90 110

25 32 33,7 1,0 2,0/5,0 90 110

32 42 42,4 1,0 2,0/5,0 110 125

40 48 48,3 1,0 2,0/5,0 110 125

50 57 60,3 1,0 2,0/5,0 125 140

65 76 76,1 1,0 2,0/5,0 140 160

80 89 88,9 1,0 2,0/5,0 160 180

d, mm L, m L1, m D, mm Dp, mm

3.



Žymėjimo pavyzdys:  Izol. PUR pl. atšaka ø139,7/225 – ø 114,3/200

Pagrindinio plieninio vamzdžio ilgis – 1,5m

 = 0.5x(D1+D2)+50 [mm]Hmin

9 lentelė.  Atšakų parametrai

3.5 Izoliuotos atšakos

32

1000

200

D
n
2

D
2

D
1

D
n
1

1000

200

D
n
2

D
2

D
1

D
n
1

DN1 – pagrindinio plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;

DN2 – atšakos plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;
D1  – pagrindinio plieninio vamzdžio polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, mm;

D2  – atšakos plieninio vamzdžio polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, mm.  

    PRODUKCIJOS KATALOGAS

DN2

DN1 D1/D2

20 90

25 90 ?

32 110 ? ?

40 110 ? ? ?

50 125 ? ? ? ?

65 140 ? ? ?

80 160 ? ? ?

100 200 ? ? ?

125 225 ? ? ?

150 250 ? ?

200 315 ?

250 400

300 450

350 500

400 560

500 630

600 710

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?

? ?

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600

90 90 110 110 125 140 160 200 225 250 315 400 450 500 560 630 710

?

?

?

?

3.



Žymėjimo pavyzdys:  Izol. PUR lygiag. pl. atšaka ø139,7/225 – ø 114,3/200

11 lentelė. Lygiagrečių atšakų parametrai

 

200

1000

H

D
n
2

D
2

200

D
n

2

D
2

1000

H

3.6 Izoliuotos lygiagrečios atšakos

33

DN1 – pagrindinio plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;

DN2 – atšakos plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;

D1  – pagrindinio plieninio vamzdžio polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, mm;

D2  – atšakos plieninio vamzdžio polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, mm.  

20÷50

~300

65÷100

~370

125÷200

~485

250÷300

~510

350÷400

~760

500

~830

600

~1200

DN1

H

   PRODUKCIJOS KATALOGAS

DN2

DN1 D1/D2

20 90

25 90 ?

32 110 ? ?

40 110 ? ? ?

50 125 ? ? ? ?

65 140 ? ? ?

80 160 ? ? ?

100 200 ? ? ?

125 225 ? ? ?

150 250 ? ?

200 315 ?

250 400

300 450

350 500

400 560

500 630

600 710

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?

? ?

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600

90 90 110 110 125 140 160 200 225 250 315 400 450 500 560 630 710

?

?

?

?

3.

10 lentelė. Lygiagrečių atšakų aukščio parametrai



Žymėjimo pavyzdys:  Izol. PUR pl. skersmens pereiga ø139,7/225 – ø 114,3/200

 

13 lentelė. 

12 lentelė. 

Skersmens pereigų parametrai

Skersmens pereigų ilgių parametrai

D
n
2

D
2

L

D
n
1

DN1 – didesniojo skersmens plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;

DN2 – mažesniojo skersmens plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;

D1 – didesniojo skersmens polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, mm;

D2  – mažesniojo skersmens polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, mm.  
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3.7 Izoliuotos skersmens pereigos

    PRODUKCIJOS KATALOGAS

DN2

DN1 D1/D2

40 110

50 125

65 140

80 160

100 200

125 225

150 250

200 315

250 400

300 450

350 500

400 560

500 630

600 710

32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500

110 110 125 140 160 200 225 250 315 400 450 500 560 630
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

DN1

L

40÷150

1000

200

1100

250÷350

1300

400÷500

1500

600

1600

3.



14 lentelė. Nejudamų atramų parametrai 

I VARIANTAS – pagal EN standartų reikalavimus

3.8 Izoliuotos nejudamos atramos

35

   PRODUKCIJOS KATALOGAS

DN d, mm D, mm Dp, mm

32 42,4 110 125 190

40 48,3 110 125 220

50 60,3 125 140 220

65 76,1 140 160 250

80 88,9 160 180 260

100 114,3 200 225 340

125 139,7 225 250 360

150 168,3 250 315 420

200 219,1 315 355 510

250 273,0 400 450 620

300 323,9 450 500 680

350 355,6 500 560 730

400 406,4 560 630 790

500 508,0 630 710 900

600 610,0 710 - 1000

A, mm Ap, mm S, mm

220 20

220 20

220 20

250 22

260 22

340 24

360 24

420 28

510 32

620 35

680 50

730 50

790 55

1000 60
- 80

3.



II VARIANTAS – pagal   ГОСТ Р atitikties sertifikatą ir įmonės standartą 

d  – plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;

D  – polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, kai standartinis PUR izoliacinis sluoksnis, mm; 
Dp – polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, kai padidintas PUR izoliacinis sluoksnis, mm; 
A  –  flanšo skersmuo, kai standartinis PUR izoliacinis sluoksnis, mm;

Ap –  flanšo skersmuo, kai padidintas PUR izoliacinis sluoksnis, mm;

S  – flanšo storis, mm.

  Flanšas, kurio DN >250, gali būti kvadratinės formos  (kvadrato kraštinės ilgis atitinka A matmenį).

15 lentelė. Nejudamų atramų parametrai 
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3.8 Izoliuotos nejudamos atramos

    PRODUKCIJOS KATALOGAS

DN d, mm D, mm Dp, mm A, mm Ap, mm S, mm

32 42 110 125 190 220 20

40 48 110 125 220 220 20

50 57 125 140 220 220 20

65 76 140 160 250 250 22

80 89 160 180 260 260 22

100 108 180 200 280 280 24

100 114 200 225 340 340 24

125 133 225 250 360 360 24

150 159 250 315 420 420 28

200 219 315 400 510 510 32

250 273 400 450 620 620 35

300 325 450 500 680 680 50

350 377 500 560 730 730 50

400 426 560 630 790 790 55

500 530 668 - 900 - 60

3.

PASTABA.



159,0

168,3

133,0

139,7

DN,  

mm
d, mm s, D,  

mm
S, mm ØD,

mm
Sp,

mm

H,

~mm

Gaminio  

svoris, 

~kg

32 42,4 2,6 110 3,0 125 3,0 330 8

40 48,3 2,6 110 3,0 125 3,0 340 9

50 60,3 2,9 125 3,0 140 3,0 350 11

65 76,1 2,9 140 3,0 160 3,0 360 14

80 88,9 3,2 160 3,0 180 3,0 370 19

100 114,3 3,6 200 3,2 225 3,4 380 26

3,6 225 3,4 250 3,6 390 35

4,0 250 3,6 315 4,1 410 46

200 219,1 4,5 315 4,1 355 4,5 350 63

250 273,0 5,0 400 4,8 450 5,2 400 120

300 323,9 5,6 450 5,2 450 5,6 450 158

mm

* DN 200 ÷ 300 - ø140

16 lentelė. Sklendžių parametrai

DN  plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;–

d  – plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;
D  – polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, mm;
ØD – polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo sklendės korpuso zonoje, mm;

s  – plieninio vamzdžio sienelių storis, mm;

S  – polietileninio apvalkalo sienelių storis, mm;
Sp  – polietileninio apvalkalo, naudojamo  sklendės korpuso zonoje, sienelės storis, mm.

DN 32 ÷ 300

Žymėjimo pavyzdys: Izol. PUR pl. sklendė DN100

240 220

1000
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3.9 Izoliuotos sklendės

    PRODUKCIJOS KATALOGAS

125

150

125

150

3,6 225 3,4 250 3,6 35390

250 3,64,0 315 4,1 410 46

3.



DN 350 ÷ 600

Žymėjimo pavyzdys:  Izol. PUR pl. sklendė DN350

17 lentelė. Sklendžių parametrai

DN  plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;–

d  – plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;
D  – polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, mm;
ØD – polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo sklendės korpuso zonoje, mm;

s  – plieninio vamzdžio sienelių storis, mm;

S  – polietileninio apvalkalo sienelių storis, mm;
Sp  – polietileninio apvalkalo, naudojamo  sklendės korpuso zonoje, sienelės storis, mm.

200

Dd

1000
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3.9 Izoliuotos sklendės

    PRODUKCIJOS KATALOGAS

DN,  

mm
d, mm

s, D, 

mm
S, mm

ØD,

mm

Sp,

mm

H,

~mm

350 355,6 5,6 500 5,6 630 6,6 535

400 406,4 6,3 560 6,0 710 7,2 643

500 508,0 6,3 630 6,6 800 7,9 784

600 610,0 8,0 710 7,2 1000 9,4 973

600 610,0 8,0 800 7,9 1000 9,4 973

mm

3.



Žymėjimo pavyzdys:  Izol. PUR drenavimo vožtuvas DN50

18 lentelė. Nuorinimo/drenavimo vožtuvų parametrai

DN  plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;–
d  – plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;

D  – polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, mm;
s  – plieninio vamzdžio sienelių storis, mm;
S  – polietileninio apvalkalo sienelių storis, mm.
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3.10 Izoliuoti nuorinimo/drenavimo vožtuvai

    PRODUKCIJOS KATALOGAS3.

25 15 450

25 15 450

25 15 460

25 15 470

32 15 480

32 20 500

32 20 510

40 20 520

50 25 550

50 25 600

80 25 620

350 355,6 5,6 500 5,6 80 32 650

400 406,4 6,3 560 6,0 80 32 680

450 457,0 6,3 560 6,0 100 32 720

500 508,0 6,3 630 6,6 100 40 760

600 610,0 7,1 710 7,2 100 40 800

159,0

168,3

133,0

139,7

DN, 

mm
d, mm s, D,  

mm
S, mm

32 42,4 2,6 110 3,0

40 48,3 2,6 110 3,0

50 60,3 2,9 125 3,0

65 76,1 2,9 140 3,0

80 88,9 3,2 160 3,0

100 114,3 3,6 200 3,2

3,6 225 3,4

4,0 250 3,6

200 219,1 4,5 315 4,1

250 273,0 5,0 400 4,8

300 323,9 5,6 450 5,2

mm
Drenav.

DN,mm

Nuor.

DN,mm
Hx, min.

mm

125

150

125

150

3,6 225 3,4 32 20 510

4,0 250 3,6 40 20 520



3.11 Izoliuotos sklendės su nuorinimo/drenavimo vožtuvais

Žymėjimo pavyzdys:
                                   

  Izol. PUR pl. sklendė DN200 su nuor. DN25 ir dren. DN50

*DN 200 ÷ 300 - ø140
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    PRODUKCIJOS KATALOGAS3.



Sklendės su drenavimo vožtuvu yra izoliuojamos pagal tuos pačius matmenis kaip 

nuorinimo/drenavimo vožtuvais, tik be nuorinimo konstrukcinio elemento.

ir sklendės su
 

Sklendės su nuorinimo vožtuvu yra izoliuojamos pagal tuos pačius matmenis kaip 

nuorinimo/drenavimo vožtuvais, tik be drenavimo konstrukcinio elemento.

ir sklendės su
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PASTABA:

 1. Jeigu PUR sluoksnio storis tarp sklendės korpuso ir PE apvalkalinio vamzdžio
15mm tai papildomas PUR pastorinimas iki ΦD nevykdomas.

2.

3.

19 lentelė. Sklendžių su nuorinimo/drenavimo vožtuvais parametrai

DN   plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;–
d    plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;–
D    polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, mm;–
ØD  – polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo sklendės korpuso   zonoje, mm;
s    plieninio vamzdžio sienelių storis, mm;–
S    polietileninio apvalkalo sienelių storis, mm.–

DN,

mm d, mm
s,

mm

D,

mm

S,

mm
ØD,

mm

Nuor. Dren.

DN,mm

» H,

mmDN,mm

32 42,4 2,6 110 3,0 125 15 25 450 330

40 48,3 2,6 110 3,0 125 15 25 450 340

50 60,3 2,9 125 3,0 140 15 25 460 350

65 76,1 2,9 140 3,0 160 15 25 470 360

80 88,9 3,2 160 3,0 200 15 32 480 370

100 114,3 3,6 200 3,2 225 20 32 500 380

3,6 225 3,4 250 20 32 510 390

4,0 250 3,6 315 20 40 520 410

200 219,1 4,5 315 4,1 400 25 50 550 350

250 273,0 5,0 400 4,8 450 25 50 600 400

300 323,9 5,6 450 5,2 450 25 80 620 450

Hx, min.

mm

159,0

168,3

133,0

139,7

125

150
125

150

3,6 225 3,4 250 20 32 510 390

4,0 250 3,6 315 20 40 520 410



 

DN,  

mm
d, mm s, mm e,mm

Svoris,  

kg

50 60,3 2,9 -50 4

65 76,1 2,9 -70 5

80 88,9 3,2 -70 7

100 114,3 3,6 -80 11

3,6 -80 14

4,0 -100 22

200 219,1 4,5 -120 36

250 273,0 5,0 -120 46

300 323,9 5,6 -140 62

350 355,6 5,6 -140 70

400 406,4 6,3 -140 88

500 508,0 6,3 -150 121

600 610,0 7,1 -150 174

159,0

168,3

133,0

139,7

3.12 E tipo (vienkartinio veikimo) kompensatorius

Žymėjimo pavyzdys:  E – mova, DN250

20 lentelė. Vienkartinio veikimo kompensatorių parametrai

DN  plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;–
d  – plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;

s  – plieninio vamzdžio sienelių storis, mm;
e  – maksimalus poslinkis  absorbuojantis vamzdyno pailgėjimą.
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    PRODUKCIJOS KATALOGAS

125

150

125

150

3,6 -80 14

4,0 -100 22

3.



3.13 Silfoniniai ašiniai kompensatoriai

Žymėjimo pavyzdys:  Izol. PUR kompensatorius, DN250

21 lentelė. Silfoninių ašinių kompensatorių parametrai

DN  plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;–

d  – plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;
D  – poletileninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm;

Dp  polietileninio vamzdžio išorinis skersmuo kompensacijos zonoje, mm;–

s  – plieninio vamzdžio sienelių storis, mm;
?L  – maksimalus poslinkis  absorbuojantis vamzdyno pailgėjimą;

L  – gaminio ilgis.
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D d

L

D
p

    PRODUKCIJOS KATALOGAS

D,mm ?L,mm L,m

125 100 2.0

140 100 2.2

160 100 2.2

200 125 2.2

225

125

2.2

250 125 2.2

315 125 2.2

400 125 2.2

450 125 2.2

500 125 2.5

DN,  

mm
d, mm s, mm

50 60,3 2,9

65 76,1 2,9

80 88,9 3,2

100 114,3 3,6

3,6

4,0

200 219,1 4,5

250 273,0 5,0

300 323,9 5,6

350 355,6 5,6

  159,0  

168,3

133,0

139,7

125

150

125

150

3,6 225

125

2.2

4,0 250 125 2.2

3.



         UAB “Nepriklausomos energijos paslaugos” pateikiant klientui izoliuotų vamzdžių              

sukomplektuoja sekančius izoliuotų vamzdžių sisteminius elementus: 

sistemas 

4.1  Galiniai sandarinimo žiedai

Žymėjimo pavyzdys:  DHEC 2100

22 lentelė.. Galinių sandarinimo žiedų parametrai
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4.  KOMPLEKTACIJA

Skersmuo mm.

d-32/90

d-42/110

d-48/110

d-57/125

d-76/140

d-89/160

d-108/180

d-114/200

d-133/225

d-139/225

d-159/250

d-219/315

d-273/400

d-42/110

d-76/140

d-108/180

d-133/225

d-159/250

560/273

710/355

Žymuo

DHEC 2100

DHEC 2200

DHEC 2300

DHEC 2400

DHEC 2400

DHEC 2500

DHEC 2600

DHEC 2600

DHEC 2630

DHEC 2630

DHEC 2700

DHEC 2800

DHEC 2900

CSS-1142

CSS-1460

CSS-1888

CSS-2014

CSS-2233

CSS-DHEC

CSS-DHEC



 

 

Žymėjimo pavyzdys:  Sieninio įvado įvorė D-200

20

50
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4.2  Sieninio įvado įvorės

 KOMPLEKTACIJA4.

Paskirtis :
(pamatą) vietoje.  Be to,  sieninio įvado įvorės kompensuoja nedideles  deformacijas bei        
persislinkimus. Gaminama:  iš profiliuotos juostinės, ypač atsparios gumos. 

ap saugoti pastatą nuo drėgmės patekimo į vidų vamzdžių perėjimo per sieną



Paskirtis : Įspėti asmenis, vykdančius žemės kasinėjimo darbus, apie požeminės šiluminės 

trasos 

Žymėjimo pavyzdys:  signalinė juosta, m

UAB “Nepriklausomos energijos paslaugos” klientams siūlo:
Dvigubo sandarumo termosusitraukianti jungtis BFC-1.
MDKW- tipo klijuojamų paviršių        termosusitraukianti jungtis su užpylimo angų  

sandarinimo kamščiais.

MDKW- tipo klijuojamų paviršių  termosusitraukianti jungtis su užpylimo angų  

sandarinimo termo lopais.

Elektrovirinama jungtis.

Adaptyvias jungtis.

PUR izoliacines jungtis su cinkuotos plieninės skardos gaubiamuoju cilindru.
 

4.3  Signalinė juosta
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 KOMPLEKTACIJA

4.4  Jungtys

buvimo vietą.

4.



Gaminių žymėjimas projektuose:

IVS naudojimo sritis: požeminis šilumotiekis.

Žymėjimo raidė: T (T1 - tiekiamojo šilumotiekio vamzdynas, T2 – grįžtamojo šilumotiekio vamzdynas). 

Žymėjimo spalva: tamsiai mėlyna.

Spalvos Auto CAD numeris – 190.

Gaminių žymėjimo pavyzdžiai

 

 

 
 Toks pramoniniu būdu izoliuotų gaminių žymėjimas yra naudojamas:

 - komerciniuose raštuose (užsakymai, komerciniai pasiūlymai, sąskaitos –     faktūros ir pan.); 
 - sutartyse; 

 - projektinėje dokumentacijoje.

 Gaminio etiketė
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SVARBI INFORMACIJA APIE GAMINIUS

            

 

Gaminio pavadinimas Matas

Izoliuotas vamzdis

Izoliuota alkūnė vnt.

Izoliuotas įvadas vnt.

 Izoliuota atšaka (trišakis) vnt.

 Izoliuota nejudama atrama vnt.

 Izoliuotas vamzdžių  

 skersmens reduktorius 
 Redukcinė jungtis*

vnt.

vnt.

Žymėjimas

Izol. PUR plieninis vamzdis Ø426/560 

Izol. PUR plieninė alkūnė Ø159/250, 90° 

Izol. PUR plieninis įvadas Ø89/160, 1x2 m 

Izol. PUR plieninė atšaka Ø219/315- Ø57/125 

Izol. PUR nejudama atrama Ø219/315 

Izol. PUR skersmens reduktorius Ø133/225-  Ø108/180 

Izol. PUR redukcinė jungtis Ø400/200 

*
susitraukiančią redukcinę jugtį. Redukcinės jugties privalumas yra tas, kad sujungiant du skirtingo 
skersmens izoliuotus plieninius vamzdžius yra reikalinga viena, o ne dvi jungtys.

Vietoj pramoniniu būdu izoliuoto skersmens reduktorius, užsakovas gali pasirinkti termiškai 



5.1.  Tranšėjos  paruošimas  ir  išmatavimai.  

        D  ėl ypatingai gerų šiluminių ir hidroizoliacinių savybių, pramoniniu būdu    

sistemos klojamos į bekanales, lengvai įrengiamas tranšėjas.

izoliuotų vamzdžių 

 

          Įrengiant tranšėjas keliami šie reikalavimai : 

• užtikrinti  pakankamai  vietos  vamzdžių  klojimui  ir  montavimui  reikiamame       gylyje; 

• užtikrinti pakankamai vietos tinkamam užpylimo medžiagos apie vamzdžius   sutankinimui; 

• užtikrinti saugias darbo sąlygas ir nesukelti grėsmės aplinkai. 

     R e  i k ia  atsižvelgti  į  tai,   kad  vamzdžių  klojimo  gylį  įtakoja  augmenų            
reljefiniai ypatumai, kitos požeminės komunikacijos, dėl ko tenka tranšėj a s gilinti.
          Minimalus užpilamasis sluoksnis virš vamzdžių  - h min=0,4 m. 

sodinimo gylis,  

 

      Kasant tranšėjas papildomi reikalavimai keliami šiems darbams ir vietoms:

• vamzdžių suvirinimo vietose;
• fasoninių dalių montažo vietose;
• įrengiant nejudamas atramas;
• klojant drenažą.
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m
in

 0
,1

m

B

emin 0,1m

H

h

D

5.

D, mm B, m H, m e, m

90 0,7 0,65 0,15

110 0,7 0,65 0,15

125 0,7 0,65 0,15

140 0,8 0,65 0,15

160 0,8 0,70 0,15

180 0,9 0,75 0,15

200 0,9 0,75 0,15

225 1,0 0,80 0,20

250 1,1 0,90 0,20

280 1,2 1,00 0,20

315 1,2 1,00 0,20

355 1,3 1,00 0,25

400 1,4 1,00 0,25

450 1,5 1,00 0,25

500 1,6 1,10 0,25

560 1,8 2,2 0,25

630 1,85 2,25 0,30

668 2,0 2,30 0,30

  Montavimas



          Keičiant kanalines sistemas į bekanales ir naudojant pramoniniu būdu 
būtina:

izoliuotas vamzdžių sistemas 

• Vamzdžių tranšėjos dugną užpilti smėliu (min. 0,1 m sluoksniu);

• išsaugoti drenažo sistemą (jeigu tokia buvo įrengta);

• užpilant vamzdžių tranšėją  vadovautis užpylimo metodika (5.12). 

          Vamzdžių  sujungimo  ir  izoliacinių  jungčių  montažo  vietose  tranšėja  turi  būti         
pagilinta. 

praplatinta bei

 

0
,4

m
0

,1
m

min 0,6m

2
m
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5.   Montavimas
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Drenažo vamzdis

Žvyro užpilas

5.2.  Drenažas

Pramoniniu būdu izoliuotos vamzdžių sistemos (IVS) yra pakankamai atsparios gruntinio 
vandens poveikiui ir jas galima eksploatuoti be specialaus nusausinimo. Tačiau vamzdžių suvirinimo ir 
jungčių montavimo metu būtina sąlyga yra ta, kad tranšėjoje nebūtų vandens.

Drėgnas gruntas šiek tiek turi neigiamos įtakos pakloto vamzdyno šilumos perdavimo 
charakteristikoms bei mažina trinties, atsirandančios tarp PE apvalkalo ir smėlio, efektą.

Drenažo įrengimas neturi prasmės esant labai laidžioms vandeniui sąlygoms  (žemės laidumo 
koeficientas K>10-4m/s ir kai vandens lygis žemėje pastoviai yra žemesnis vamzdžių lygio).

Keičiant kanalines požeminio šilumotiekio sistemas į bekanales, esantį drenažą būtina 
išsaugoti, nes įrengiant naujas drenažo sistemas arba naikinant esamas, galimos neigiamos 
pasekmės, susijusios su grunto nusėdimais.

Nusprendus, kad drenažas yra būtinas, drenažo vamzdis turi būti klojamas laidžiame smėlyje 
(žvyre) žemiausioje vamzdžių tranšėjos dalyje. Paprasčiausias būdas nuolatinio drenažo įrengimui 
vamzdžių tranšėjoje - tai drenažo sistema iš gofruotų polivinilchlorido drenažo vamzdžių, apvyniotų 
pralaidžiu vandeniui geoaudiniu. Drenažo vamzdis turi būti klojamas aukšto vandens pralaidumo ir 
filtracinės gebos smėlyje (žvyre).

5.   Montavimas



5.3. Vamzdžių montavimas (klojimas)

5.4. Vamzdynų suvirinimas, siūlių patikra bei  išbandymas
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Pramoniniu būdu izoliuotų plieninių vamzdžių suvirinimo darbus gali atlikti tik atestuoti 
specialistai. Suvirintojas turi turėti galiojantį ir reikiamą jo kvalifikaciją nurodantį pažymėjimą. 
Suvirintojas, dėl siūlių identifikavimo, turi jas pažymėti savo žymekliu.

Atliekant vamzdyno sandarumo bandymą šaltu vandeniu, slėgis turi būti 1,3 karto 
didesnis už normalų projektinį slėgį. Bandymo trukmė 1 valanda. Sėkmingas išbandymas 
fiksuojamas, kai nenustatytas slėgio sumažėjimas.

Atliekant suvirinimo darbus, polietileninį apvalkalą, poliuretaną reikia saugoti nuo 
įkaitusių metalo purslų. Tam reikalui naudojami nedegios medžiagos ekranai.
 Po suvirinimo siūlių defektoskopijos ar hidraulinio bandymo, izoliuotų vamzdžių ir jų 
fasoninių dalių sandūrų izoliavimą atlieka, turintys leidimą šiems darbams, specialistai.

5.

Vizualiai apžiūrimi izoliuoti plieniniai vamzdžiai, fasoninės dalys. Neleidžiami 
polietileninio apvalkalo pradūrimai, plyšimai ir kiti pažeidimai.

Prieš montavimą būtina įsitikinti ar vamzdžių vidus yra tuščias. Esant nešvarumams 
arba pašaliniams daiktams, būtina juos pašalinti.

Izoliuoti vamzdžiai turi būti montuojami ne mažesnių matmenų tranšėjose, kaip 
parodyta tranšėjos įrengimo brėžinyje, siekiant išlaikyti teisingą atstumą tarp vamzdžių bei 
tranšėjos sienos.

Paruošus tranšėjos dugną sutankintu smėlio sluoksniu (100mm), izoliuoti 
plieniniaivamzdžiai guldomi ant padėklų (skerspjūvis 100 mm x 100 mm), tarp kurių atstumas 
ne didesnis kaip 4 m, iš kurių pirmas ir paskutinis padėklas 1,0 m atstumu nuo vamzdžio galų.

Vamzdžių sandūrų vietose būtina atlikti įgilinimus (min. 0,4 m).
Būtina sąlyga: prieš suvirinimo darbus ant vamzdžio galo turi būti užmaunamos 

cilindrinės jungčių detalės (jungties kevalai, susitraukiantys sandarinimo žiedai). 
Izoliuojamų vamzdžių apvalkalo galiniai paviršiai ir užmaunamos jungties vidiniai 

paviršiai turi būti išvalyti nuo dulkių, purvo ir drėgmės.
Izoliuotų vamzdžių sandūrų vietose būtina tranšėjos plotį ir gylį padidinti 400 mm, 

suvirinimo ir montavimo darbų palengvinimui.
Gedimų kontrolės sistemos laidai visuose paklotuose izoliuotų vamzdžių sistemos 

elementuose turi būti vienodoje (viršutinėje) pozicijoje.
Izoliuotų vamzdžių montavimas vykdomas esant teigiamai lauko temperatūrai.
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>800 mm 8,0
slūgiuose gruntuose, kai vamzdžio skersmuo:

5,0< 500 mm
≥ 500 8,0

b) bekanalių šilumos trasų, kai vamzdžių skersmuo
(neslūgiuose gruntuose):

5,0< 500 mm
≥ 500 7,0

slūgiuose gruntuose, kai vamzdžio skersmuo:
5,0≤ 100 mm

>100  < 500 mm 7,0

≥ 500 mm 8,0

2.    Iki artimiausio geležinkelio ašies 4,0

3.    Iki gatvės, kelio bordiūro 1,5
4.    Iki paklotų vamzdynų atramų ir aptvarų pamatų 1,5

5.    Iki elektros tiekimo kabelių iki 35 kV 2,0

6.    Iki elektros tiekimo oro linijų atramų pamatų, kai
elektros srovės įtampa:

1,0iki 1 kV
nuo 1 iki 35 kV 2,0
virš 35 kV 3,0

7.    Iki vandentiekio tinklų (neslūgiuose gruntuose) 1,5
slūgiuose gruntuose 2,5

8.    Iki nuotekų vamzdynų 1,0

9.    Iki dujotiekio vamzdynų, kai dujų slėgis:
2,0iki 0,6 MPa

nuo 0,6 iki 1,2 MPa 4,0

10.    Iki medžių kamienų 2,0

Statiniai, įrenginiai, inžineriniai tinklai Minimalūs atstumai, m

Vertikalėje
1.    Iki vandentiekio, dujotiekio, nuotekų tinklų 0,2
2.    Iki šarvuotų ryšio kabelių 0,5
3.    Iki elektros tiekimo kabelių iki 35 kV 0,5
4.    Iki geležinkelio bėgių padinės dalies 2,0
5.    Iki automobilių kelių dangos paviršiaus 1,0

Horizontalėje
1.    Iki pastatų ir įrenginių pamatų:

a) kanalų ir kolektorių išorės sienų, kai vamzdžių
skersmuo (neslūgiuose gruntuose):

2,0< 500 mm
≥ 500 ≥ 800 mm 5,0
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5.5. Galimi mažiausi atstumai iki kitų inžinerinių tinklų 

          Bekanaliu  būdu  paklotų  vamzdynų  (nuo  jų  izoliacijos  apvalkalo  krašto)              

  atstumai nuo statinių, įrenginių ir  paklotų inžinerinių tinklų.

minimalūs  

  Montavimas5.



11m

5m

0,20m 0,20m

5.6. Vamzdžio ilgio pritaikymas

5.7. Krypties pakeitimas, alkūnių montavimas
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Šilumotiekio vamzdyno montavimo metu dažnai prireikia trumpesnio nei standartinio ilgio 6, 9, 
11, 12 m PUR izoliuotų vamzdžių. Trumpesnius vamzdžius galima gauti:

· Reikiamo ilgio vamzdžius užsisakant pas gamintoją;
· Atpjaunant reikiamą ilgį iš standartinio gaminio.

PAVYZDYS.
Turimas 11 m izoliuotas PUR plieninis vamzdis Ø273/400 su laidais. Trasos užbaigimui reikalingas 5 m 
ilgio vamzdis.

1. Ant vamzdžio apvalkalo kreida pažymima pjūvio vieta.
2. Nuo pažymėjimo vietos po 220 mm į abi puses išpjaunamas ir pašalinamas pažymėtas PE 

apvalkalas (440 mm).
3. Nuimama PUR izoliacija, nugramdomi nuo plieno paviršiaus putų likučiai.
      Dėmesio!  Nuimant izoliaciją saugoti monitoringo sistemos laidus.
4. Perpjaunamas plieninis vamzdis ir variniai laidai. Atpjauto plieninio vamzdžio galuose 

padaromos nuožulos suvirinimui.

        Dažnai  nestandartinio  ilgio  vamzdžiai  būna  reikalingi  klojamos trasos gale, prie šildymo 
sistemos įvedimo į pastatą. Todėl rekomenduotina iš gamintojo UAB „Nepriklausomos energijos 
paslaugos“ įsigyti įvadus į pastatus, kurie kartu išsprendžia vamzdžių ilgio pritaikymo problemas.

Įrengiant požeminį šilumotiekį, vamzdyno posūkiai gaunami įvirinant pramoniniu būdu 
pagamintas alkūnes, kurių standartiniai kampai yra 90°ir 45°. Tačiau užsakovui pageidaujant, 
gamintojas pateikia ir kitų laipsnių pramoniniu būdu izoliuotas alkūnes. 
       Alkūnių sujungimas su kitais IVS elementais vykdomas analogiškai kaip ir tiesių vamzdžių 
montažas, naudojant dvi jungtis vienai alkūnei.

•
•
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  A  t š a k  ų įrengimui  yra  naudojami  atskiri  pramoniniu  būdu izoliuoti  elementai  –               

Gamin t ojas pateikia užsakovui dviejų rūšių atšakas:

atšakos (trišakiai). 

a) statmenas,

b) lygiagrečias.

Statmenų atšakų įrengimas: 
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H
2

m

0
,4

m

0,4m 0,2m 0,4m

5.8. Atšakų įrengimas

5.   Montavimas



     
Rekomenduotini tranšėjos matmenys vamzdyno atsišakojimo vietose:

Apvalkalo  

skersmuo D,

mm

Tranšėjos gylis H, m Tranšėjos dugno  

plotis B,

m
Be atšakos Su atšaka

90 1,3 1,45 0,9

110 1,3 1,45 0,95

125 1,35 1,5 0,95

140 1,35 1,5 1

160 1,35 1,5 1,1

180 1,4 1,55 1,1

200 1,4 1,55 1,1

225 1,5 1,7 1,2

250 1,5 1,75 1,2

315 1,6 1,8 1,3

355 1,65 1,85 1,5

400 1,65 1,9 1,7

450 1,7 2,1 1,8

500 1,75 2,15 1,9

560 1,8 2,2 2,1

630 1,85 2,25 2,3

668 2,00 2,3 2,4

Nejudamos atramos sudėtiniai elementai ir medžiagos:

•    Nejudamos atramos izoliuotas plieninis ruošinys;

•    Plieninės armatūros karkasas; 

            •    Betonas, klasė C≥20/25.

A

C

B

5.9  Nejudamų atramų montavimas
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Atramų matmenys:

Plieninio vamzdžio 
išorinis skersmuo, 

mm

Gelžbetoninės konstrukcijos matmenys, m Armatūros skersmuo, 
mm

A B C
25 0,5 0,7 0,5 8

32 0,5 0,7 0,5 8

42 0,5 0,7 0,5 8

48 0,5 0,7 0,6 8

57 0,7 1,0 0,6 12

76 0,7 1,0 0,6 12

89 0,7 1,2 0,7 12

108 0,8 1,5 1,1 12

114 0,8 1,5 1,1 12

133 1,0 2,0 1,2 12

159 1,0 2,0 1,2 20

219 1,0 2,3 1,4 20

273 1,2 2,7 1,4 20

325 x x x x

377 x x x x

426 x x x x
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•

•
•

•

       x – nejudamos atramos matmenys ir armatūros skersmuo, plieniniams vamzdžiams, kurių 
skersmuo didesnis  negu 273 mm, turi būti parenkami ištyrus geologines sąlygas ir vamzdyną 
veikiančias fizines jėgas.

       Siekiant išvengti ašinio pailgėjimo neigiamos įtakos, nejudamų atramų betonavimo darbai 
atliekami vamzdyno montažo metu. Kietėjančiam betonui reikalinga priežiūra, kad:
     -      betonas neišdžiūtų;
     -      betono neišplautų lietus ir tekantis vanduo;

    betonas greitai neatšaltų pirmomis dienomis po suformavimo (kai pasiekiamas 5 N/mm² 
stipris gniuždant, saugoti nuo šalčio nebereikia);
     -      betone nesusidarytų didelių temperatūros skirtumų  (skirtumas  tarp  gaminio 
centro ir paviršiaus turi būti mažesnis negu 20 °C);
     -      betono struktūros nepažeistų vibracija ar pan.

Klojiniai gali būti nuimti, kai betonas pasiekia reikiamą stiprį numatomai apkrovai laikyti ir kai 
klojiniai nebereikalingi tolesnei betono priežiūrai.

•
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NEP produkcijos nomenklatūra ir gaminių techninės charakteristikos sudaro galimybę plačiai 
naudoti žinomus požeminių vamzdynų išilginių pailgėjimų sukeltų šilumos poveikio ir slėgio 
kompensavimo būdus bei metodus. 
         Jeigu vamzdžių tiesiojo ruožo ilgis yra didelis, galima naudoti L, U, Z formos kompensatorius, 
įmontuojant į trasą standartinius IVS gaminius: 90 alkūnes, nejudamas atramas, atšakas.

PASTABA.
Nestataus kampo alkūnės pvz. 60, 45  padidina išilgines vamzdžių deformacijas 2 kartus, todėl tokios 
alkūnės negali būti dažnai naudojamos toje pačioje trasoje. 
         Praktikoje neretai naudojami specialūs užsienio gamintojų kompensatoriai: izoliuoti linziniai ir 
vienkartinio veikimo. Juos įrengiant šilumotiekio trasose būtina vadovautis gamintojo 
rekomendacijomis.

0

PASTABA.
Guminės sieninio įvado įvorės bei galiniai sandarinimo žiedai uždedami ant     
į pastatus prieš atliekant suvirinimo darbus.

izoliuotų įvadų
 

5.11. Kompensaciniai sprendimai

2.    Guminės sieninio įvado įvorės;

3.    Galiniai sandarinimo žiedai.

1.    Pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai įvadai, kurių standartiniai ilgiai yra (1 x 2) m  ir (1 x 5) m; 

Požeminio šilumotiekio vamzdynų įvedimui į pastatą yra naudojama:

5.10. Įvadų į pastatus montavimas

Guminė įvorė
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PASTABA.
Magistralinių vamzdynų tranšėjose tikslinga dėti ne vieną, o dvi signalines       juostas.

 

Sluoksnių medžiagos:

Sluoksniai Medžiagos Pastabos

Išlyginamasis Smulkus smėlis Sluoksnis turi būti sutankintas

Trinties zona
Sijotas smėlis, maksimali 

frakcija ≤ 16 mm. 

 
Užpilama rankiniu būdu. Ant šio 
sluoksnio, per vidurį, klojama sig-
nalinė juosta

 

 

Slėgiminė zona
Bet koks gruntas,

be akmenų.

  

 Važiuojamoje kelio zonoje, jeigu 
atšakose virš vamzdžių yra mažiau 
nei 400 mm atstumas, perkrovimų 
išvengimui naudojamos gelžbetoni-
nės plokštės.

 

 

Konstrukcinė zona

Medžiagos priklauso nuo  

paviršinės dangos (asfaltas,  

trinkelės ir kt.).
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5.12.  Tranšėjos užpylimas

          Sumontuoto vamzdyno kokybinių charakteristikų, bei ilgaamžiškumo užtikrinimui 

užpylimas turi būti formuojamas sluoksniais:

tranšėjos 

Konstrukcinė zona

Slėgiminė zona

Apatinis laikantysis
sluoksnis

Vamzdyno zona
„trinties sluoksnis“

Išlyginamasis
sluoksnis

Signalinė juosta

0
2
-0

5
m

m
in

 0
,1

m

      5.   Montavimas
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6.1 Jungties „PUR – PE” montavimas  

 

 
Monitoringo laidų sujungimas

 

 

 

 

 

6.

      Ši operacija  atliekama jei  vamzdžiai yra su laidais. Jeigu  laidų nėra, ši operacija   

praleidžiama. Pradžioje izoliacine juosta prie metalinio vamzdžio yra pritvirtinami keturi   

plastmasiniai  monitoringo  laido  laikikliai.  Jie  tvirtinami  po  du  kiekvieno  laido  a  š y  je  .   A tstumai 

tarp vamzdžio galų ir laikiklių turi būti vienodi (±20 mm). Po to laisvi laidų galai   n ukerpami  tokio  

ilgio, k ad skirtingų vamzdžių laidai  liestųsi  galais.  Tada laidų galai s u  k i š a  m  i  į  fiksavimo  įvorę  

taip,  kad  joje  liestųsi  galais.  Įvorė  suspaudžiama  laidų   s u  j u  n  g i m o replėmis.

 JUNGČIŲ MONTAVIMAS

Jungties apvalkalas antizoliuoto vamzdžio užmaunamas prieš vamzdžių   Prieš 

pradedant jungties montažą, nuo suvirintų izoliuotų vamzdžių galų mm storio putų 

poliuretano sluoksnis.

 suvirinimą.

pašalinamas 10 
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Monitoringo laidų sujungimo patikrinimas
Ši operacija atliekama jei vamzdžiai yra su laidais. Laidų sujungimas tikrinamas gedimų tikrikliu, 

kurį sudaro matavimo ir indikacijos blokas bei daviklis. Laidų montažo kontrolė atliekama sekančia 
tvarka: vienas prietaiso gnybtas jungiamas prie pirmojo į vamzdį įmontuoto laido, o kitas prie metalinio 
vamzdžio. Daviklis jungiamas prie to paties laido ir metalinio vamzdžio kitame  gale. Jei  montažas 
atliktas teisingai, tai indikatoriuje matosi užrašas "good". Jei laidų galai nesujungti, tai indikatoriuje 
matomas užrašas "not con". Jei laidas liečiasi su metaliniu vamzdžiu, tai indikatoriuje matomas užrašas 
"short". Jei vamzdis yra sudrėkęs, indikatoriuje matosi užrašas "wet". Lygiai taip pat patikrinamas 
antrasis laidas. Analogiška procedūra atliekama prietaiso gnybtus prijungus prie abiejų laidų. Tuomet 
daviklis jungiamas prie abiejų laidų kitame vamzdžio gale. Šios tikrinimo procedūros atliekamos 
sumontavus kiekvieną naują jungtį, vis ilgesnei vamzdžių atkarpai. Jei dėl kokių nors priežasčių 
prietaisas nerodo užrašo "good", laidų sujungimas nutraukiamas ir apie tai informuojamas darbų 
vadovas. Toliau dirbama pagal jo nurodymus. Draudžiama prietaisą naudoti kai vamzdyne atliekami 
suvirinimo darbai.

Jungties apvalkalo centravimas pagal vamzdžio galus 
Sujungus ir patikrinus laidus (jeigu jie yra), jungties PE korpusas užstumiamas ant vamzdžių 

sujungimo vietos. Užstūmus apvalkalą jame neturi likti žemių ir pan. Jungties apvalkalas pastatomas 
taip, kad jo galai būtų vienodai (±20 mm) nutolę nuo abiejų izoliuotų vamzdžio galų. Jungties apvalkalo 
kiaurymė turi būti atsukta į viršų. 

Jungties apvalkalo centravimas pagal vamzdžio ašį
 Jungties apvalkalą sucentravus pagal vamzdžio galus, toliau jis centruojamas pagal vamzdžio 

ašį. Tam į tarpą tarp polietileninio vamzdžio ir jungties apvalkalo įdedamas tarpiklis. Jei tarpelis tarp 
polietileninio vamzdžio ir jungties apvalkalo yra mažas ir tarpiklis netelpa, į tarpelį įdedamos centravimo 
plokštelės, kurių turi būti ne mažiau trys ir jos turi būti išdėstytos simetriškai vamzdžio perimetro 
atžvilgiu. Taip yra padaroma abiejose jungties apvalkalo pusėse.

Jungčių valymas ir paviršiaus nuvalymas nuo riebalų
Prieš riebalų pašalinimą, jungties apvalkalo ir polietileno vamzdžio dalis ant kurios bus dedama 

termiškai susitraukianti juosta, nuvalomos žemės, purvas ir drėgmė. Riebalų pašalinimui naudojamas 
etilo alkoholis. Galima naudoti acetoną arba  švarų benziną.  
Riebalai nuvalomi nuo abiejų jungties galų ir polietileninio vamzdžio - tose vietose ant kurių bus 
dedama termiškai susitraukianti juosta.

Pašiaušimas švitriniu popierium
Švitriniu popieriumi pašiaušiamas polietileninio vamzdžio ir jungties apvalkalo paviršius.

Polietileno dalelių pašalinimas
Pašiaušus polietileno vamzdžio ir apvalkalo paviršių, susidariusios polietileno dalelės yra 

pašalinamos švarios medžiagos skiaute. Polietileno paviršius turi būti sausas ir švarus.

Juostos nukirpimas pagal reikiamą ilgį
Jungties sandarinimui naudojama juosta pagal reikiamą ilgį. Juosta kerpama 10 mm tikslumu.

 JUNGČIŲ MONTAVIMAS6.
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            Juostos kampų nukirpimas
Nuožula padaroma 50x15±³ mm.

Polietileno pakaitinimas
Dujiniu degikliu pakaitinamas polietileno paviršius. Kaitinama nustačius liepsnos ilgį (40-50) 

cm. Paviršius kaitinamas tolygiai, neleidžiant polietilenui išsilydyti.

Polietileno paviršiaus temperatūros matavimas 
Matuojama plastikiniu temperatūros indikatoriumi. Jį priglaudus prie pakaitinto paviršiaus, 

indikatorius pakeičia spalvą. Jei naudojama Raychem firmos juosta Dualseal, polietileno  paviršius  
pakaitinamas iki 60 °C, jei  naudojama  Canusa  juosta, polietileno paviršius pakaitinamas iki 65 °C. 
Temperatūros indikatorius turi būti naudojamas tos firmos, kurios yra naudojama ir juosta.

            Juostos uždėjimas
Prieš kaitinant juostą nuo kaitinamos dalies nuimama apsauginė plėvelė. Galutinai plėvelė 

pašalinama baigiant prilipdyti visą juostą.

            Sandarumo patikrinimas
Į jungties kiaurymę įstatomas pneumocilindro kamštis. Pneumocilindro pagalba slėgis jungties 

korpuse pakeliamas iki 0,2 bar. Jei per 1 min. slėgis nenukrenta, reiškia jungties korpusas yra sandarus. 
Jei slėgis nukrenta, tuomet atliekamas papildomas nesandarios jungties korpuso vietos 
hermetizavimas.

            Guminės tarpinės (kamščio) įstatymas
Į jungties apvalkalo kiaurymę yra įstatoma guminė tarpinė pritvirtinta prie vielinio koto. Įstačius 

į vidų tarpinę, jos koto dalis turi likti išorėje.

Putų poliuretano komponentų paruošimas
Komponentas A (poliolis) turi savybę per ilgesnį laiką susisluoksniuoti į savo sudėtines dalis. 

Todėl, jei A komponentas statinėje stovėjo ilgiau kaip 1 mėn. jį būtina išmaišyti prieš supilant į 
transportavimui skirtus bakelius. Putų poliuretano komponentai A (poliolis) ir B (izocianatas) į darbo 
vietą turi būti transportuojami izoterminėje dėžėje. Užpilant jungtis, A ir B komponentų temperatūra 
turi būti 19-25 °C ribose. Jei komponentai yra šiltesni - jie turi būti vėsinami, jei šaltesni - pakaitinami. 
Vėsinti arba kaitinti reikia įstačius indą su komponentais į šaltą arba karštą (70 °C ±20 °C) vandenį. 
Matuojant komponentų kiekį tūrio dalimis, imamas toks jų santykis: A:B=100:140. Santykis: 
A:B=100:160 imamas tuomet, kai matuojama svorio dalimis. 

ØD

L

90-200 mm
M + 75 mm

225-500 mm

M + 100 mm

>500 mm

M + 125 mm
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Putų poliuretano komponentų kiekis reikalingas vienos jungties užpylimui

Jungtis Komponentai Viso Skaičiuotas
tankisA, kg B, kg A, litr. B, litr. kg Litr.

32/90/110 0,1 0,16 0,09 0,12 0,21 0,24 85

42/110/125 0,15 0,24 0,14 0,2 0,39 0,34 85

57/125/140 0,16 0,26 0,15 0,21 0,42 0,36 83

76/140/160 0,2 0,32 0,18 0,26 0,52 0,44 83

89/160/180 0,26 0,42 0,24 0,34 0,68 0,58 82

108/180/200 0,29 0,46 0,26 0,37 0,75 0,63 80

133/225/250 0,45 0,73 0,42 0,59 1,18 1,01 80

159/250/280 0,73 1,17 0,68 0,95 1,9 1,63 80

       Kiekiai matuojami ±10 ml tikslumu. Jei dėl kokių nors priežasčių jungties matmenys skiriasi nuo 
standartinės, putų poliuretanu užpildomas tūris apskaičiuojamas pagal sekančią formulę:

V=785(D² - d²)L
Čia:
V - putų poliuretanu užpildomas tūris dm³. (dm³=1 ltr.= 0,001 m³);
D - polietileninio vamzdžio vidinis skersmuo m;
d - plieninio vamzdžio išorinis skersmuo m;
L - atstumas tarp skirtingų suvirintų vamzdžių putų poliuretano paviršių m.

 Prieš užpilant komponentus, metalinis vamzdis turi būti pašildytas degikliu iki 25-35°C 
(nekaitinant putų poliuretano). Jei diena yra šilta ir saulėta, jungties apvalkalas negali būti  įkaitęs 
daugiau kaip 55°C. Jei yra įkaitimo pavojus, prieš pradedant darbus jungties apvalkalas turi būti 
pridengtas nuo tiesioginių saulės spindulių specialia palapine. Apvalkalo temperatūra matuojama 
priglaudus termometro galą prie apvalkalo paviršiaus.

Putų poliuretano komponentų užpylimas
Reikiami komponentų kiekiai atmatuojami skirtingais graduotais indais. Atmatuoti kiekiai 

supilami į bendrą indą ir 20-30 sek. intensyviai maišomi. Maišymo metu turi gautis vienalytė masė. Po 
to komponentų mišinys supilamas į angą esančią jungties apvalkale. Prasidėjus reakcijai ir pradėjus 
putoms veržtis per angą yra patraukiamas į viršų tarpinės kotas, taip, kad tarpinė prisispaustų prie 
vidinio jungties apvalkalo paviršiaus, tuo sustabdydama putų veržimąsi į išorę.

Putų poliuretano komponentų reakcija
Normaliomis sąlygomis reakcija vyksta 20-30 min. Nustojus veržtis per tarpinės kraštus, 

laikoma, kad reakcija pasibaigė.

 Lopo uždėjimas          
Pasibaigus reakcijai ištraukiamas vielinis tarpinės kotas. Nuvalomas išsiveržęs putų 

poliuretanas. Polietileno paviršius aplink  angą  pašiaušiamas  švitriniu  popieriumi.  Nuvalomos 
polietileno dalelės. Nuimama lopo apsauginė plėvelė. 1-2 sek. degikliu pakaitinamas aplink angą 
esantis polietilenas. 1-2 sek. pakaitinamas vidinis lopo paviršius. Po to lopas vidine puse dedamas ant 
angos ir atsargiai kaitinamas degikliu. Lopas ranka prisispaudžiamas, silikoniniu voleliu išlyginami 
kraštai. Aplink kraštus turi ištekėti truputis dervos esančios vidinėje lopo pusėje. Jei išsiskiria dujos, 
leidžiama joms išeiti. Po to lopui leidžiama atvėsti. Jis turi būti gerai prigludęs ir tvirtai laikytis. Neturi 
būti dujų pūslių.
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 6.2 „Termiškai susitraukiančios BFC 1" jungties montavimas

Jungtieskorpusas su apsauginiu 

susitraukiantys žiedai uždedami ant vieno iš

vamzdžių. Po to plieniniai vamzdžiai suvirinami

ir atliekama siūlių patikra.

įpakavimu ir

Nuskutamos ir pašalinamos putų 

vamzdžių galų. Ne mažiau kaip 150 mm atstumu

nuo izoliuotų vamzdžių galų etiloalkoholiu, acetonu

arba benzinu nuvalomi abu apvalkalinių  (PE)

vamzdžių paviršiai ir pašiurkštinami švitrine

medžiaga. Jie turi būti švarūs ir sausi. 

užlaidos nuo

Dvigubo s andarinimo j ungčiai n audojamos  

1. S usitraukiantis j ungties k orpusas;

2. S usitraukiantys s andarinimo ž iedai ( 2vnt.);

3. M astikinė j uosta;

4. P UR m išinys ( pav. n epavaizduota).

medžiagos:

Polietileninio vamzdžio galai (150 mm 

silpna dujinio degiklio liepsna kaitinami kol pa-

viršius tampa matiniu.

atstumu) 

20 mm atstumu nuo polietileninio 

galinės briaunos apvyniojamos mastikinės 

juostos ruošinys. Juostos galai prispaudžiami      

vienas prie kito.

vamzdžio

 

1.

2. 3.

 JUNGČIŲ MONTAVIMAS6.
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Nuo s andarinimo ž iedų n uimama    
Patikrinama ar nelikę popierinės dangos likučių.
Ant jungties korpuso galo uždedamas žiedas
ir jo susitraukimas vykdomas degiklį nukreipiant 
iš centro į kraštus. Ši operacija pakartojama ir su 
kitu j ungties g alu.

apsauginė danga.

Izoliacinės medžiagos (PUR) įpylimui 
korpuse išgręžiama 32 mm skersmens kiaurymė.

jungties

Pagal komponento A ir B kiekinius 
(žr. 5.12.1), per padarytą kiaurymę supilamas
PUR mišinys. Guminio kamščio ir termo lopo 
pagalba galutinai užsandarindama jungtis
(brėžinyje nepavaizduota).

normatyvus

Izoliacinė jungtis sumontuota

          Papildomi nurodymai didelio skersmens susitraukiančių jungčių  
didesnio skersmens jungtims naudojamas Ø63 mm skersmens dujų degiklis. Atliekant 630 mm
ir didesnio skersmens susitraukiančių jungčių montažą, jungčių susitraukimo operaciją iš abiejų 
šonų atlieka du žmonės.

montavimui 400 mm ir 
 

 

Išpakuojamas  jungties  korpusas.   
yra  švarūs  ir  sausi  jo  vidaus,  bei  išorės  paviršiai.  
Nuo  mastikinės  juostos  nuplėšiama  apsauginė  
popierinė  danga.  Jungti  į  ašį,  slenkamuoju  
judesiu,  jungties  korpusas  pastumiamas  į  
numatytą  vietą.  Dar  kartą  į sitikinus  jungties 
korpuso  padėties  teisingumu,  paveikslėlyje 
parodytu  100  mm  atstumu,  degikliu  pakaitinami  ir  
užsandarinami  abu  jungties  galai.  

Patikrinama ar
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 6.3 Dvigubo sandarumo jungties su perpjautais izoliaciniais  kiautais (BFC2) montavimas 

 

1. Susitraukiantis jungties korpusas.
2. Izoliaciniai kiautai.
3. Mastikinė juosta.
4. Susitraukianti plėvelė.

Susitraukiantis jungties korpusas
uždedamas ant vieno iš vamzdžių.

Suvirinami plieniniai vamzdziai, pa-
tikrinama siūlė.

Nuskutamos ir pašalinamos putų
užlaidos nuo vamzdžių galų.
Sutrumpinami izoliaciniai kiautai, kad
glaudžiai tilptų tarp apvalkalinių

Sudedami izoliaciniai kiautai tarp
apvalkalinių vamzdžių. Jeigu reikia-
naudojama lipni juosta. Vamzdžių
galai turi būti švarūs ir sausi.
Mažiausiai 10 mm atstumu nuvalomi
vamzdžių galai. Paviršius turi būti

 JUNGČIŲ MONTAVIMAS

sausas ir švarus.

vamzdžių.

6.
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Liepsnos pagalba mažiausiai 100 mm
atstumu aktyvuojami abu apvalkalinio
vamzdžio galai iki paviršius tampa
matiniu ir lipšniu. Po kaitinimo minutę
paviršiaus temperatūra turi būti
 

Uždedama susitraukianti plėvėlė taip,
kad užbrėžtos linijos eitų aplink 
Prikabinamas vienas plėvelės kraštas

vamzdį.

Nuimamas popierius ir plėvele 
lengvai apjuosiamas vamzdis.
Nuo prikabinto krašto prispaudimo
būdu plėvele suformuojamas tunelis.

Kaitinama visa plėvelė nuo centro
link kraštų, įsitikinant, kad plėvelė
glaudžiai yra prilipusi visu paviršiumi.

0
min. 60 C.

į „10 val.“ poziciją.
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6.4 MDKW - tipo klijuojamų paviršių termosusitraukianti jungtis su užpylimo angų
sandarinimo termo lopais

1. Pasiruošimas sujungimui. 
1.1   Gerai išvalyti plastikinio vamzdžio paviršių nuo purvo ir dulkių. Pašiaušti paviršių švitriniu      

popieriumi (nr.60-80).
1.2    Plieninį  vamzdį nuvalyti nuo rūdžių, nuriebinti. Naudoti metalinį šepetį, švitrinį popierių ir      

įprastines chemines priemones.
1.3       Užvilkti ant vieno iš vamzdžių jungties korpusą neišimant jo iš firminio įpakavimo.
1.4       Po plieninių vamzdžių galų suvirinimo patikrinti siūlės sandarumą ir lygumą.
1.5       Sujungti signalizacijos laidus (jei tokie numatyti) pagal gamintojo instrukciją.

2.         Jungties korpuso montavimas.
2.1       Valančiąja skepetaite nuvalyti ir nuriebinti plastikinį vamzdį.
2.2      Plastikinio  vamzdžio paviršiuje pažymėti (pvz. kreida) jungties korpuso kraštų padėtį tam, kad 

 
2.3      Jungties korpuso uždėjimo vietas pakaitinti iki maždaug 60 C. Kaitinimui naudoti  propan-butan 
degiklį. Naudoti silpną ugnį. Ši operacija būtina geram jungties korpuso ir plastikinio vamzdžio 
surišimui

  JUNGČIŲ MONTAVIMAS6.

išlaikyti vienodus atstumus. Centravimą galima atlikti pasinaudojant esamomis centravimo angomis.
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2.4     Nuimti apsauginę foliją nuo jungties korpuso ir jį sucentruoti virš montavimo vietos. Palaikyti 
stabilią geltonos spalvos ugnį (propan-butan dujoms) kaitinti jungties galus nuo viršaus  į apačią. 
Jungties kaitinimą pradėti nuo vietos arčiau jos vidurio ir tęsti link jungties krašto. Kaitinimą tęsti kol 
susijungs jungties vidinis paviršius su plastikinio vamzdžio išoriniu paviršiumi. Tas pats atliekama iš kito 
jungties galo. Ugnis neturi pažeisti užpylimo angų, nudeginti jungties  ir izoliuoto vamzdžio paviršiaus. 

 

2.5    Termosusitraukimo procesą galima pabaigti kai jungties korpuso galai pilnai prigludę prie 
izoliuoto vamzdžio paviršiaus. Visame jungties krašto perimetre turi ištekėti klijai. Palaukti kol pilnai 
atvė.

2.6       Pagal komponento A ir B kiekinius normatyvus, per padarytą kiaurymę supilamas PUR mišinys.

2.8 Kai PUR putos sukietės ir jungtis atvės, galutinai įkalami ventiliaciniai kamščiai peiliu pašalinamos 
jų auselės  ir užkaitinami termo lopai.

Atliekas, likusias po montavimo, utilizuoti laikantis gamtosauginių reikalavimų.  

2.7 Pusiau įkalami ventiliaciniai kamščiai (arba įstatomi guminiai lopai, piešinyje nepavaizduota)
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Jungčių montuotojas vykdamas į objektą privalo:
      · Dėvėti specialius darbo drabužius.
     · Turėti individualias darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos  priemones (pirštines, šalmą, 
akinius, gesintuvą, nedegų audeklą, palapinę).
     · Turėti reikiamas gamybos priemones ir įrankius.
     · Gauti visas reikiamas medžiagas užsakymo įvykdymui. 
     · Turėti veikiančius patikros ir kokybės nustatymo priemones.
     · Iš vadovo (meistro) gauti raštišką darbų užduotį.

Jungčių montuotojas nuvykęs į objektą privalo:
     · Prisistatyti užsakovo atstovui. 
     · Patikrinti ar statybvietė atitinka jungčių montavimo technologinius reikalavimus.
     · Darbus vykdyti griežtai prisilaikant jungčių montavimo instrukcijų.
     · Atlikti visus reikiamus kokybės nustatymo bandymus (slėginius, elektrinius, reflektotgafinius).

Jungčių montuotojas baigęs darbą privalo:
     · Raštiškai priduoti atliktus darbus pasirašant užsakovo atstovui.
     · Nepalikti objekte jokių gamybos atliekų ir pakuočių.
     · Atliekas, likusias po montavimo, utilizuoti laikantis gamtosauginių reikalavimų.  

 6.5 Jungčių montuotojo atmintinė

  JUNGČIŲ MONTAVIMAS6.
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7.1 PUR izoliuotų vamzdžių stebėjimo sistemų įrengimas ir eksploatacija

Parengta vadovaujantis:
    1. LST EN 14419:2004 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens        
tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Stebėjimo sistemos;

    2. Bendrovės NEP technologiniais aprašais;
    3. KTU moksliniais-tiriamaisiais darbais; 
    4. Praktine patirtimi.

Pagrindiniai funkcionavimo reikalavimai.

        Sekimo sistemos funkcionavimas su panašiais matavimo elementais turi būti nepriklausomas 
nuo vamzdžių ar jungčių gamintojo.
           Sekimo sistema turi užtikrinti:

PUR izoliacinėje terpėje atsiradusios drėgmės aptikimą;
Pavienių ir daugelio technologinių ir montažo nukrypimų fakto nustatymą;
Atsiradusios drėgmės ir montažo defektų vietos nustatymą.

Monitoringo laidininkų sujungimo principinė elektrinė schema.

Monitoringo laidininkų montavimas atskiruose PUR izoliuotų vamzdžių sistemų elementuose

  Monitoringo laidininkų sumontavimui reikalinga turėti šias medžiagas, detalės, įrankius ir  
prietaisus: 

      Centravimo žiedai (CŽ);
      Varinė bei alavuota-varinė viela;

Tvirtinimo guminiai žiedeliai;(jei tai numatyta cž tvirtinimui ant pl. vamzdžio);
Distanciniai laidų laikikliai (naudojami fasoniniuose elementuose ir jungtyse);
Montažinė lipni juosta;
Patikros prietaisas VDT-05;
Žirklės vielai kirpti;
Konusinis įrankis laidų spiraliniam susukimui.

Matavimo
prietaisas

Monitoringo laidininkų sujungimo vieta vamzdžių sandūrose

Monitoringo laidininkų sujungimo vieta vamzdžių galuose

Monitoringo laidininkas
PUR

HDPE apvalkalas

Plieninis vamzdis

Izoliuota jungtis

Telementas (atšaka)

Monitoringo laidininkų sujungimo vieta vamzdžių galuose

MONITORINGAS7.



71

           Montavimas yra atliekamas naudojant neizoliuotus varinius ir alavuotus- varinius  laidus. Abiejų 
2

laidų skersinis plotas yra 1,5 mm . Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 Ω.  
 Skirtingi laidai yra naudojami tam, kad montažo metu nebūtų supainiotos kryptys, t.y., kad 

paduodamas sandūrose būtų sujungtas su paduodamu, o grįžtamas su grįžtamu. Centravimo žiedai 

ant plieninio vamzdžio yra uždedami nustatytais atstumais (≤1 m), juos tvirtinant fiksatoriais arta 

reikiamo tamprumo guminiais žiedeliais. Siekiant užtikrinti pastovų atstumą nuo plieninio vamzdžio 
paviršiaus fasoniniuose elementuose ir jungtyse yra naudojami atstuminiai laikikliai. 

alavuotas laidas

varinis laidas

Alkūnėse laidų išdėstymas yra toks - alavuotas laidas montuojamas vidinėje alkūnės pusėje, o 
varinis – išorinėje.
       Trišakiuose  varinis  laidas yra  veriamas į atsišakojimą, o alavuotas nukreipiamas išilgai 
pagrindinio vamzdžio. Žiūrint iš vamzdžio ar fasoninio gaminio galo laidininkai turi būti 10 ir 14 valandų 
padėtyse. Paliekamų laidų ilgis sujungimams sandūrose turi būti ne mažesnis nei 50 mm, matuojant 
nuo fasoninės detalės plieninio vamzdžio galo.

laidas padengtas lydmetaliu

varinis laidas

varinis laidas

padengtas lydmetaliu
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Vamzdynų montažo kokybės kontrolė

Sujungus vamzdžius ir numatytus fitinginius mazgus, montažo kokybė yra patikrinama 
prietaisu VDT-05. Šiuo atveju adapteris yra jungiamas monitoringo laidininko perimetro gale, o 
prietaisas – pradžioje. Prietaiso parodymuose turi būti fiksuojamas užrašas „Geras“, tokiu būdu 
įsitikinant ar nėra trumpo jungimo, nutrūkusių laidų ar drėgmės. Slenkstinė riba, prie kurios yra 
fiksuojamas nuotėkis yra apie  10 kΩ, kai monitoringo laidininko ilgis siekia 1 km ir daugiau, 
mažesniems ilgiams ši riba siekia 20 kΩ, didesniems – 6 kΩ.

PASTABA:
Matavimo rezultatai gauti su megaometru negali būti naudojami nuotėkio indikavimui 

vamzdymų eksploatavimo procese dėl sekančių priežasčių:
Matavimo rezultatus įtakos aplinkos santykinė oro drėgmė ir temperatūra, nes galimas  r a s os 
taškas;
Izoliaciniame sluoksnyje esantys vandens garai gali kondensuotis ir taip padidinti laidumą;
Matavimo rezultatai stipriai priklausys nuo laidininko ilgio;
Matavimai su aukšta įtampa pavojingi dėl elektros smūgio, jie taip pat gali sugadinti prie 
monitoringo laidininkų prijungtą matavimo, kontrolės bei duomenų perdavimo įrangą.
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Paskirtis 
Sistema yra skirta izoliuotų šilumos tiekimo vamzdžių ir jų polietileninio apvalkalo 

hermetiškumo kontrolei montažo ir ekspluatacijos metu . Jos pagalba galima  patikrinti vamzdyno 
būseną , o aptikus defektą - nustatyti jo vietą.

 Sistemos sudėtis
Sistemą sudaro trys dalys, tai į vamzdžio izoliaciją įkomponuotas varinis neizoliuotas 

monitoringo laidas (žiūr. 1 pav.),  portatyvus vamzdymų tikriklis (žiūr. 2-3 pav.) ir reflektometras (žiūr. 4 
pav.). Tikriklis naudojamas gamybos procese, vamzdynų montažo metu bei būsenos kontrolei 
eksploatacijos metu. Jo pagalba galima patikrinti montažo kokybę, t.y. ar teisingai atlikti sujungimai 
movose, ar ten nėra drėgmės, ar nenutrūkę ar „netrumpina“ laidai.

 MONITORINGAS

1 pav. Monitoringo laidų montažas

Tikrinimo procedūra yra sekanti: viename vamzdžio gale yra prijungiami prietaiso laidai – 
kitame zondas (žiūr. 2 pav.). Prietaiso indikatoriuje atsiras užrašas, liudijantis apie esamą situaciją, t.y.:

1.   “Gerai”- kai vamzdžio izoliacijoje ar movose nėra drėgmės, laidai nėra nutrūkę ar užsitrumpinę.
2.   “Nutraukta” – kai laidas vamzdžio viduje ar movose yra nutrūkęs.

2 pav. Portatyvus vamzdynų prietaisas VD-5

7.2 vamzdyno monitoringo sistema

7.

3.   “Trumpas” – kai laidai tarpusavyje ar su plieniniu vamzdžiu yra susitrumpinę,
4.   “Drėgmė” -   kai vamzdžio izoliacijoje arba movose yra drėgna.
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            Tikriklio pagalba aptikus drėgmę vamzdyne, jos vieta nustatoma su trečiąja sistemos 
sudedamąja dalimi – reflektometru (žiūr. 3 pav.).

 

Portatyvinis PC
rezultatų registracijai

Reflektometras

Prisijungimo prie vamzdyno
trakto koaksialinis kabelis

Reflektometro veikimo principas yra sekantis. Į traktą (1c pav.) , kurį sudaro plieninis vamzdis ir 
izoliaciniame sluoksnyje patalpintas varinis laidas , paduodamas nanosekundinio diapazono 
zonduojantis impulsas. Kai yra pažeistas išorinis izoliuoto vamzdžio  apvalkalas arba  prakiūra  plieninis 
vamzdis,   signalo plitimo trakte  pakinta izoliacijos dielektrinė konstanta ir gaunamas banginės varžos 
pokytis , nuo kurio atsispindi zonduojantis impulsas .  Reflektometras registruoja atsispindėjusį 
signalą, vertina jo sklidimo laiką ir nustato defekto vietą. Sulyginus su vamzdyno geometriniais 
matmenimis, nustatoma pažeidimo vieta.

Pagrindinės reflektometro charakteristikos:
kontroliuojamo vamzdyno ilgis  iki 2 km   ,
kontrolės trukmė <=1 sek.,
gedimo  lokacijos  paklaida    <= 0.1 % ,
maitinimas ~220V arba 12V akumuliatorius.

Reflektometras gali būti panaudotas ne tik UAB “Nepriklausomos energijos paslaugos” , bet ir 
kitų vamzdžių kontrukcijų monitoringui, o taip pat elektros kabelių kontrolei.

Darbas su reflektometru

Vamzdyno monitoringas atliekamas sekančiai: gedimų lokatoriaus išėjimas prie sistemos    
komplektuojamų 50 omų banginės varžos  kabeliu  jungiamas prie kontroliuojamo vamzdyno 
aukštadažnės  jungties. Nuspaudus  reflektometro  mygtuką  "Matavimas", atliekamas  atspindžio  
impulsinės  charakteristikos   matavimas  nulinėje  zonoje  (kontroliuojamo  vamzdyno  ilgis  šiuo  
atveju  0-69,4 m). Užregistruota  reflektograma išvedama į indikatorių, kuriame galima atskaityti 
gedimo padėtį (žiūr. pav.  7.). Sudrėkusios vietos nustatymas atliekamas gedimų lokatoriaus mygtukų 
„ir“ pagalba.  Jais  galima  stumdyti  į  dešinę  arba  į  kairę  vertikalų  markerį,  o  jo  padėtis  
nurodoma grafoje "Nuotolis xx,x m". Jeigu vamzdyne bus kelios sudrėkusios vietos, tai  
užregistruosime  keletą  reflektogramos  netolygumų.  Atstumus  iki  jų  taip  pat  galima  nustatyti 
mygtukais „ir“. Jeigu norima kontroliuoti sekančią vamzdyno atkarpą,  tai  spaudžiamas  mygtukas  
"Režimas".  Tada  apatinėje  indikatoriaus  dalyje  atsiranda  užrašas  „Zona“.  Paspaudus  mygtuką 
zonos  numeris  padidės  vienetu.  Atitinkamai  pasikeis ir kontroliuojamo vamzdyno atkarpos ilgis. 
Pakeitus zonos numerį reikia atlikti  matavimą paspaudus mygtuką "Matavimas". Bendras zonų 
skaičius yra 15. Tai atitinka  1041 m.ilgio analizės atkarpą.

 3 pav.  Tikriklio zondas ir vamzdyno monitoringo sistemos sudedamosios dalys
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Detalesnę reflektogramos analizę galima atlikti prijungus PC. Tai atliekama specialiai 

komplektuojamu kabeliu. Reflektometro aptarnavimo programa dirba WINDOWS 95 aplinkoje, todėl 

pirmiausia reikia pakrauti ją. Po to paleidžiama programa "REFLEKTOMERTRAS" ir ekrane pamatysite 

vaizdą, parodytą 7 pav. Norėdami iš reflektometro pasiimti matavimo rezultatus, PC manipuliatoriaus 

"Touch  pad" pagalba spauskite  mygtuką           arba      . Pastarasis ne tik perduos į PC duomenis, 

         Turėdami PC ekrane reflektogramos vaizdą, galite atlikti jo detalią analizę. Tam pirmiausia reikia 

nustatyti atskaitos tašką (tai naudinga kai vamzdyne matomi keli defektai). Nustatymas vyksta     

pastačius manipuliatoriaus rodyklę norimoje reflektogramos vietoje ir nuspaudus dešinį 

manipuliatoriaus mygtuką. Atsiradusi žalios spalvos vertikali linija fiksuoja atskaitos tašką. Po to  

nustatykite rodyklę į norimą reflektogramos vietą ir, paspaudę kairįjį manipuliatoriaus mygtuką ekrano 

viršuje, ties užrašu “Graf”, matysite atstumą nuo markerio iki norimos reflektogramos vietos. 

Reflektograma PC diskiniame kaupiklyje išsaugoma taip: spaudžiamas mygtukas       .

        Tada grafoje “File name” reikia įvesti norimos išsaugoti bylos pavadinimą. Rekomenduojame ją 

išsaugoti kataloge c:\refl\ , o pavadinimas turėtų būti prasmingas, pav. Elektr1.rfl. Labai  patogu  prie  

bylos prijungti komentarą, kuriame gali būti pateikti papildomi duomenys. Tam paspauskite mygtuką  

“Komentaras”    ir atsiradusiame lange įrašykite reikalingą tekstą, pav., “Šie matavimai atlikti 

Elektrėnų trasoje Nr1”. Datos papildomai įvesti  nereikia,  nes automatiškai yra įvedamas PC  

sisteminis laikas. Kai sekantį kartą norėsite peržiūrėti ankstesnių  matavimų rezultatus, spauskite. 

mygtuką      . Pasirodžiusiame lange “Atidaryti” manipuliatoriumi išsirinkite norimą bylą ir paspauskite 

kairįjį mygtuką. Čia išvysite komentarų tekstą ir sumažintą reflektogramos vaizdą. Tai leis jums greitai 

        Esant reikalui reflektogram gali būti atspausdinta. Tam naudojami mygtukai       spausdinimo 

peržiūra (parodanti vaizdą kuris bus atspausdintas) ir       spausdinti.

       Galima norimos vamzdyno atkarpos ilgį įvesti ir iš PC. Tam naudojamas mygtukas     . Po to 

paspaudę mygtuką        gausite reflektogramos vaizdą pasirinktoje vamzdyno atkarpoje.

      Norint stebėti defektų atsiradimo dinamiką, galima du grafikus prijungti vieną prie kito. Tai 

atliekam amygtuko pagalba     . Šis režimas patogus stebint vielų reflektogramų skirtumą. Prijungto 

grafiko atjungimas atliekamas mygtuku     . Mygtukas      naudojamas kai norima pakeisti vaizdavimo 

mastelį. 

      Labai detalizuoti reflektogramos formą galima taip: spaudžiamas mygtukas “Langas”, po to 

“Pridėti  vaizdą ” ir “ Reflektograma su liniuote”.  Čia galima peržiūrėti vaizdą deta.

b e t  i r  i n i c i j u o s  m a t a v i m ą .

s u r a s t i  n o r i m ą  b y l ą .

bet ir inicijuos matavimą.

surasti norimą bylą.
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                                7 pav. Reflektogramos vaizdas pc ekrane
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Pakrovimas ir iškrovimas

Izoliuoti vamzdžiai į automobilius pakraunami gamintojo.

Už iškrovimą atsako gavėjas.

Draudžiama izoliuotus vamzdžius mėtyti ar išridenti tiesiai ant žemės.

Izoliuotų vamzdžių iškrovimui naudojami keliamieji mechanizmai.

Kėlimas

Izoliuotų  vamzdžių  kėlimui  draudžiama  naudoti  plieninius  lynus  ir         grandines. 
Naudokite  plačias  min.  100  mm pločio  juostas,  užtikrindami,  kad          
polietileninis apvalkalas nebūtų deformuotas ar pažeistas.

kėlimo metu

 

Draudžiamas polietileninio apvalkalo ir poliuretano izoliacijos   pažeidimas.
Esant lauko temperatūrai žemesnei nei – 20 °C izoliuotų vamzdžių  kėlimas draudžiamas.

Gabenimas

Prieš izoliuotų vamzdžių ir fasoninių dalių gabenimą, reikia patikimai  

Termiškai susitraukiančios medžiagos  ir polietileno  jungtys  g  a  b  e n  a  m  o  s  konteineriuose

ar d ė  ž ė  s e  .  

Izoliuotų vamzdžių ir fasoninių detalių gabenimas leidžiamas, esant  l a u ko temperatūrai

ne žemesnei – 20 °C. 

juos sutvirtinti.
 

 

 GAMINIŲ KROVA, GABENIMAS, LAIKYMAS8.
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Laikymas

Izoliuoti vamzdžiai saugomi lygiose, kieto grunto aikštelėse. 

     Kiekvienoje rietuvėje turi būti tik vieno skersmens vamzdžiai. 

Vamzdžių, kurių skersmuo 50-400 mm, rietuvės aukštis ne didesnis     

atvejais iki 2 m), o didesnio kaip 500 mm skersmens – dedami  t i k  į vieną eilę.

kaip 1,5 m (atskirais 

 

Polietileno jungčių paruošos laikomos vertikalioje padėtyje  sandėlyje.  
Fasoninės  dalys:  alkūnės,  trišakiai,  atramos  laikomos  sandėlių        stelažuose.  
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Konstrukcinių elementų paskirtis ir funkcijos:

- plieniniais vamzdžiais cirkuliuoja termofikacinis vanduo (šilumnešis). Įrengiant šilumotiekį, 
šilumnešio tiekimo vamzdis (T1) montuojamas apačioje,  o grąžinamo vandens vamzdis (T2) - viršuje; 
- poliuretano putos PUR sukuria šilumai nelaidžią, izoliacinę terpę, kur šilumos laidumo 
koeficientas λ=0,027 W/mK; 
- variniai laidai yra sudėtinė šilumotiekio gedimų kontrolės sistemos (GKS) dalis. Jie  
instaliuojami visuose IVS elementuose (vamzdžiuose, alkūnėse, atšakose ir t. t.); 
- polietileninis PE vamzdis atlieka konstrukcijos  apvalkalo  funkciją:  saugo  PUR  nuo  
mechaninių pažeidimų, užtikrina hidrosandarumą. Mechaniškai pašiurkštintas vidinis PE vamzdžio  
paviršius sukibime  su  PUR  putomis  sukuria  "kietai surištą" sluoksninę    visumą.    Tai padeda 
sumažinti temperatūrinių deformacijų (pailgėjimo)   poveikį   vamzdyno   eksploatacijos  metu. 

Esminiai  pranašumai  ir  skirtumai  lyginant  dvivamzdis  IVS  su  įprastinėmis  (vienvamzdėmis) IVS:

- dvigubai sumažinamas gaminių vienetų skaičius: vamzdžių, alkūnių, atšakų,  nejudamų 
atramų, įvadų į pastatus, jungčių ir kt.; 
- vamzdžių klojimui pakanka žymiai siauresnės tranšėjos, kas ypač sumažina  žemės darbų 
apimtis; 
- atšakų gamybai nereikalingi alkūniniai elementai. Trasos dalis nuo atšakos  išlaiko tą patį gylį 
kaip ir magistraliniuose vamzdynuose; 
- eksploatacijos metu patiriami mažesni šilumos perdavimo nuostoliai. 

9.1 Dvivamzdės sistemos viename izoliaciniame apvalkale

9. PRIEDAS
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PASTABA.
Galimi 45° ir kitų laipsnių kampai.

PE
vamzdžio

išorės
skersmuo,
mm  (D)

Prekinis žymėjimas                DN Ilgis, m
Pl. vamzdžio išorės
skersmuo, mm (d)

Eil.
 Nr.

Eil.
Nr.

Pl. vamzdžio
išorės vamzdžio
skersmuo, mm

(d)

9.2 Dvivamzdžių sistemų gaminiai

1 lentelė. Izoliuoti PUR plieniniai vamzdžiai

2 lentelė. Izoliuotos PUR plieninės alkūnės

Prekinis žymėjimas                     DN

PE
vamzdžio

išorės
skersmuo,
mm  (D)

Ilgis,
mm

1       Izol. PUR pl.vamzdis Ø25x2/110        20           25 (26,9)                110         6

2       Izol. PUR pl.vamzdis Ø32x2/140        25           32 (33,7)                110         6

3       Izol. PUR pl.vamzdis Ø42x2/160        32           42 (42,4)                160       6/12

4       Izol. PUR pl.vamzdis Ø48x2/160        40           48 (48,3)                160       6/12

5       Izol. PUR pl.vamzdis Ø57x2/200        50           57 (60,3)                200       6/12

6       Izol. PUR pl.vamzdis Ø76x2/225        65           76 (76,1)                225        12

7       Izol. PUR pl.vamzdis Ø89x2/250        80           89 (88,9)                250        12

1     Izol. PUR pl. nejudama atrama Ø57x2/200       50        300                  2000

2     Izol. PUR pl. nejudama atrama Ø76x2/225       65        350                  2000

3     Izol. PUR pl. nejudama atrama Ø89x2/250       80        400                  2000

Eil.                                                   Plieninio disko             
                                     DN    I lgis, mm

Nr.                                                                                               skersmuo, mm               

3 lentelė. Izoliuotos PUR plieninės nejudamos atramos:

Prekinis žymėjimas 

9. PRIEDAS

  1      Izol. PUR pl. alkūnė Ø25x2/110, 90°        20           25 (26,9)           110       600

  2      Izol. PUR pl. alkūnė Ø32x2/140, 90°        25           32 (33,7)           110       600

  3      Izol. PUR pl. alkūnė Ø42x2/160, 90°        32           42 (42,4)           160       600

  4      Izol. PUR pl. alkūnė Ø48x2/160, 90°        40           48 (48,3)           160       600

  5      Izol. PUR pl. alkūnė Ø57x2/200, 90°        50           57 (60,3)           200       600

  6      Izol. PUR pl. alkūnė Ø76x2/225, 90°        65           76 (76,1)           225       600

  7      Izol. PUR pl. alkūnė Ø89x2/250, 90°        80           89 (88,9)           250       600
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Pl. vamzdžio išorės

skersmuo, mm (d)
Eil.
Nr.

                       DN
PE vamzdžio išorės

skersmuo, mm (D)

1      Izol. PUR pl. įvadas Ø25x2/110, 1x2       20          25(26,9)                 110

2      Izol. PUR pl. įvadas Ø32x2/140, 1x2       25          32(33,7)                 110

3      Izol. PUR pl. įvadas Ø42x2/160, 1x2       32          42(42,4)                 160

4      Izol. PUR pl. įvadas Ø48x2/160, 1x2       40          48(48,3)                 160

5      Izol. PUR pl. įvadas Ø57x2/200, 1x2       50          57(60,3)                 200

6      Izol. PUR pl. įvadas Ø76x2/225, 1x2       65          76(76,1)                 225

7      Izol. PUR pl. įvadas Ø89x2/250, 1x2       80          89(88,9)                 250

4 lentelė. Izoliuotos PUR plieniniai įvadai į pastatą:

PASTABA:
Galimi įvairūs įvadų ilgiai. Pavyzdžiui (1x5) m, (0,6x2,4) m ir kt.

Prekinis žymėjimas 

   20    26,9      2,0        6           100           0,5
   25    33,7      2,3        6           100               0,5
   32    42,4      2,6      6/12 125           0,5
   40    48,3      2,6      6/12 125           0,5
   50    60,3      2,9       12           125           0,5
   65    76,1      2,9       12           160           0,5
   80    88,9      3,2       12           160                0,5
   95   108,0      4,5       12           200                0,5
  100   114,3      3,6       12           200                0,5
  125   133,0      5,0       12           200                0,5
  125   139,7      3,6       12           250                0,5
  150   159,0      6,0       12           250                0,5
  150   168,3      4,0       12           250                0,5
  200   219,1      4,5       12           315                0,5
  250   273,0      5,0       12           400                0,6
  300   323,9      5,6       12           450                0,6
  350   355,6      5,6       12           500                0,6

9.3 Izoliuoti vamzdžiai cinkuotos skardos (spiro) apvalkale

DN, mm   d, mm   s, mm     L, m         D, mm             S, mm

Plieninis vamzdis              Cinkuotos skardos apvalkalas
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Grąžinimo vamzdis 
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Pavyzdys:

Bekanaliu būdu h=1,5 m gylyje sausame priemolyje greta vienas kito pakloti du Ø530 x 8 mm plieniniai  
gamykloje izoliuoti vamzdžiai, kuriais teka šilumnešis - karštas vanduo. Atstumas tarp vamzdžių ašių  
S=0,93 m. šilumnešio temperatūra tiekimo vamzdyne T1=130°C, o grąžinimo vamzdyne  T2=70°C.  
Vamzdžiai izoliuoti poliuretano puta, kurios šilumos laidumo koeficientas ?=0,03 W/(mk), storis λ=5,9  
cm. Grunto šilumos laidumo koeficientas λgr=1,75 W/(mk) ir šilumos atidavimo koeficientas  nuo  
žemės paviršiaus į aplinkos orą λgr =10 W/(m2k). Aplinkos oro temperatūra Tap=5°C. Apskaičiuoti 
abiejų vamzdžių šilumos nuostolius 1 m ilgio ruože.

Fiktyvus vamzdynų įgilinimas, kuriuo įvertinama grunto  paviršiaus šiluminė varža, apskaičiuojamas 
pagal formulę:
hf= λgr/λgr=1,75/10=0,18

Tuomet bendrasis įgilinimas yra: 1,5+0,18=1,68 m. Apskaičiuojame bendrą grunto ir izoliacijos 
sluoksnio šiluminę varžą atskirai kiekvienam vamzdžiui:

Tiekimo vamzdis 
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Šilumos nuostoliai skaičiuojami pagal formulę: 
R

tt
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-
=  

9.4 Šilumos nuostolių skaičiavimas pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro  įsakymu
Nr. 262, 2001 m. rugpjūčio mėn. 23 d. patvirtintą metodiką

9. PRIEDAS
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UAB "Nepriklausomos energijos paslaugos" (NEP) savo gaminiams suteikia 60 mėnesių kokybės  
garantiją, jeigu kitaip nenustato sutartis. Garantija pradeda galioti, kai pirkėjas pasirašo prekės gavimo 
dokumentą. Kartu su gaminiais pirkėjui yra pateikiama gaminių ATITIKTIES DEKLARACIJA 
garantuojanti, kad "TERMOIZOLIUOTI VAMZDŽIAI" ir "TERMOIZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ FASONINĖS  
DALYS" atitinka LST EN 253, LST EN 448, LST EN 489,LST EN 488 reikalavimus, jeigu laikomasi 
gabenimo, laikymo ir naudojimo reikalavimų. Gaminių gedimai, atsiradę dėl gamyklos gamintojos (NEP) 
kaltės remontuojami arba pakeičiami naujais gamyklos-gamintojos (NEP) sąskaita; Standartinė 
garantija nepadengia IVS monitoringo, patikros reflektrometru, eilinių techninių aptarnavimų, 
periodinių patikrinimų ir reguliavimų ir kitų priežiūros darbų. Garantija galioja tik tiems gaminiams, 
kuriems tinkamai suforminti pirkimo dokumentai.

Esant reikalui, atlikti  garantinį ar pogarantinį remontą UAB "Nepriklausomos energijos 
paslaugos" turi galimybę tai padaryti savo kompetencija ir jėgomis, kadangi vienas iš pagrindinių 
bendrovės veiklos padalinių - Remonto tarnyba vykdo požeminio šilumotiekio remonto ir montavimo 
darbus. Taip pat įmonė yra sudariusi sutartį su  KTU mokslininkais dėl vamzdžių kokybės užtikrinimo 
kontrolės, kurių pagalba yra sukurti ir atestuoti kokybės tikrinimo įrengimai (drėgmės nustatymo 
testeris, reflektometras, kietumo matavimo įrenginys). 

Apie nustatytus defektus pirkėjas privalo raštu pranešti NEP administracijai per 10 dienų nuo 
problemos atsiradimo. Tokiais atvejais Pirkėjas privalo užtikrinti NEP įgalioto atstovo dalyvavimą 
nustatant IVS defekto priežastį ir jo poveiki gaminių normaliam naudojimui. Jeigu IVS sumontavo ne 
NEP specialistai, nustatant defekto priežastį ir jo poveiki gaminių naudojimui, privalo dalyvauti ir 
įmonės-montuotojos atstovas bei nepriklausomas ekspertas, kurie sudaro Defektinį aktą. Visais atvejais 
Garantija atliekama nustačius defekto priežastį, jo poveikį gaminių tolimesniam naudojimui, NEP pilną 
atsakomybę. Defekto ištaisymo terminas yra du mėnesiai nuo Defektinio akto sudarymo dienos. 

Garantijos metu remontas atliekamas pagal atitinkamus techninius reikalavimus, pakeičiant  
arba  remontuojant  sugedusias IVS dalis.  Pakeistos  dalys tampa  NEP nuosavybe. Jeigu atliekant 
remontą galima techniškai pašalinti gedimą bei atstatyti 
nekeičiamas. Kitos pretenzijos dėl netiesioginės 
ir  tiesioginės  žalos  pašalinimo (pvz., išlaidos eksploatacijai, papildomai ekspertizei +, termofikato, 
šilumos ir/ar prastovos nuostoliai) nepriimamos. Remontas atliktas standartinės gamintojo garantijos 
sąlygomis, pačios garantijos galiojimo termino nepratęsia. 

Garantija negalioja, jeigu defektas atsirado dėl to, kad: 
- nesilaikoma montavimo instrukcijų (yra pateiktos raštiškos NEP pretenzijos dėl neteisingo gaminių 
montavimo; NEP atstovo nepatvirtintas pridavimo eksploatacijai aktas arba visai nėra IVS pridavimo 
eksploatacijai akto; 
- po IVS pardavimo iki sumontavimo gaminiai buvo transportuojami/saugomi nesilaikant reikalavimų; 
- gaminius į IVS sumontavo ne atestuota tokiems darbams įmonė arba įmonė-montuotoja nepateikė 
savo gamybos ir montavimo darbų garantijos arba gaminius (pvz., movas) sumontavo gamintojo 
neatestuoti specialistai; 
- IVS gedimai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos arba jo naudojimo ekstremaliomis sąlygomis (pvz., 
viršijant termofikato temperatūrą, naudojant netinkamos cheminės sudėties termofikatą, kai IVS patiria 
krūvius, didesnius negu yra paskaičiuota pagal projektą; 
- IVS buvo netinkamai prižiūrėta (nėra eksploatacijos žurnalo, nėra atžymų apie kasmetinį monitoringą; 
- IVS sumontuojama kombinuojant su kitų gamintojų gaminiais arba į IVS sumontuotos fasoninės dalys, 
mazgai, movos, nepatvirtintos NEP arba IVS padaryti pakeitimai (įsipjovimai į IVS, modifikavimas, 
atskirų dalių pakeitimai), nesuderinti su NEP; 
- pirkėjo ar trečiųjų asmenų buvo judinta, deformuota ar ardyta žemė arba konstrukcija, IVS 
apsauginėje zonoje; 
- įvyko vandalizmo, nelaimingų atsitikimų ar gamtos stichijos sukelti atvejai, kiti draudiminių įvykių 
atvejai; 
Pirkimo-pardavimo sutartis su Pirkėju gali numatyti ir kitas gaminių kokybės garantines sąlygas.

jo eksploatacines savybes, gaminis 

9.5 UAB "Nepriklausomos energijos paslaugos" (NEP) gaminių
kokybės garantijos teikimo sąlygos

9. PRIEDAS
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