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Projektavimo s4lygos galioja: iki 2019 m. l2 m|n. I7 d..
Projektavimo s4lygos i5duodamosz UAB "BIOzona", Aukitoji g. 3, LT-87334 Telfiai ir galiojo tik prid|toje
paraiikoj e nurodytam obj ehui.

Projektavimo s4lygos: Statytojas: UAB "BIOzona", Aukitoji g. 3, LT-87334 Teliiai.
Statybos vieta.' Zemaitis g. 3Ia, LT-68108 TetSiai.

l.

Prisijungimo ta5kas ir Silumos pirkimo - pardavimo riba: Silu*os tinklq ruoZas dn 200 nuo tinklq atvado
link SK 2.lZkameros iki kameros SK 2.lZ; Silumos tinklq ruoZas dn 200 nuo tinklq atvado link SK 2.12
kameros iki kameros SK 1.1-lZ lZnreti priedas Nr.3)
2. Projektuojamq irenginiq charakteristikos:
2.1. Zemds sklypo adresas irtiksli irenginio vieta:Zemaites g.31a, TelSiai. LKS-94 X6206931.99Y390064.29
2.2. Silumos irenginio vardine Silumine galia 4 MW;
2.3. Momentine galia Sildymo sezono metu: maksimali 3 MW, minimali 0,9 MW
2.4. Momentine galia ne5ildymo sezono metu: maksimali 3 MW, minimali 0,9 MW
2.5. Numatomo Silumos irenginio galios padidinimo laikas 1 MWh, sumaZinimo laikas 1 MW/h
2.6. Numatomas Silumos irenginio paleidimo i5 Saltos b[kles laikas 5 h, stabdymo laikas 5 h;
2.7. Ketinamo naudoti kuro rii5is medienos skiedros, smulkinta mediena, medienos atliekos.

Nepriklausomo Silumos gamintojas (toliau - NSC) prijungimo sistemos turi biiti suprojektuotos ir
irengtos vadovaujantis galiojaniiais teisds aktais ir Siomis Tel5iq miesto Luok6s RK centralizuoto Silumos
tiekimo tinklo charakteristikomis
3.t. Silumos tinklo parametrai SAlygq iSdavimo dien4:

3.

Tiekiamo Silumneiio slegis P.I

kPa

360+41 0

450+630

+50

Gr4Zinamo Silumne5io slegis P2

kPa

290+330

290+400

+50

m'/h

110

600

m'/lr

65

170

3.4.
3.5.

4.

+50c

39+42

G

3.8.

35+5

"C

3.3.

3.7.

+50c

65

Tiekiamo 5ilumne5io temperatlra 71

3.6.

65+95

"C

3.2.

r4zinam o

5i

lumne Sio temper afr7ra T2

Silumne5io didZiausias debitas (Luokes
RK)
Silumne5io maZiausias debitas (Luokes
RK)
Silumos tiekimo reguliavimo b[das

1

Pagal dispederin j plan4

Potencialus NSG privalo:
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4.1. Suprojektuoti ir pastatyti Silumokaiting atskiroje uZdaroje patalpoje katilines patalpose su atskiru iejimu i5
lauko (Zr. pried4 Nr. 2), kurioje bltq (Zr. pried4 Nr. 2) Silumokaitis, atskiriantis Silumos perdavimo tinkluose
ir potencialaus NSG irenginiuose cirkuliuojandius SilumneSius, siurbliai, apsauginiai voZtuvai ir kita reikalinga
vamzdynq armat[ra. Privaloma laikyis 5iq s4lygq skyriaus Nr. 4 reikalavimq;
4.2. Suprojektuoti ir pastat5rti bekanalius 5ilumos tiekimo tinklus nuo Silumokaitines iki prisijungimo j Luokes RK
Silumos tiekimo tinkl4 taSko (Zr. priede Nr.3). Silumos tiekimo tinklai turi blti su drenaZais, nuorintuvais ir
kt. reikiama vamzdynq armatiira. Privaloma laikytis Siq s4lygq skyriq Nr. 5 ir Nr. 7 reikalavimq;
4.3. Silumokaitineje suprojektuoti ir pastatlti komercing Silumos energijos apskait4, atitinkandi4 metrologinius
reikalavimus. Privaloma laikyis 5iq s4lygq skyriaus Nr. 6 reikalavimq. Silumos energijos pirkimo - pardavimo
riba nustatoma(b. priede Nr. 2). Silumos tinklq nuostoliai nuo Silumokaitines iki Silumines energijos pirkimopardavimo ribos apskaidiuojami vadovaujantis ,,Silumos tiekimo vamzdynuose patiriamq Silumos nuostoliq
nustatymo metodika".
4.4. Silumos pirkimo pardavimo sutartyje numafrti kompensavim4uLtrasos uZpildymui sunaudot4 termofikat4.
4.5. NumatSrti temperat[rq, debitq ir slegiq palaikymo algoritmus, kurie uZtikrintq nustatlrto kiekio ir kokybes
pagamintos Silumos energijos padavim4 j Silumos tinklus, prie skirtingq darbo reZimq: Katilines paleidimo
metu, stabdymo metu, dirbant vienai i5 katiliniq, dirbant lygiagrediai su Luokes RK, NSG ,,Zemaitijos
energija", pereinant darbui i5 vieno reZimo i kit4, dirbant stabiliu nustatltu apkrovimu ar kintamu reLimupagal
vartotojq apkrovim4;
4.6. Saugiam NSG katilines sustabdymui rekomenduojame irengti paduodamo termofikacinio vandens au5intuves.

5.

Reikalavimai Silumokaitin6s projektavimui ir irengimui:
5.1. Principine supaprastinta Silumokaitines schema pateikta priede Nr. 2;
5.2. Silumokaidio korpuso ir Silumos mainq pavir5iaus medLiagaturi buti suderinama su Silumne5io cheminemis
savybemis. Silumokaidio korpuso skaidiuotinas slegis >16 bar ir temperatlra>120'C;
5.3. I Silumos tiekimo tinklus tiekiamos Silumines energijos kokybiniq ir kiekybiniq parametrq uZtikrinimui,
Silumne5io parametrq reguliavimui, Silumokaitineje privalo biiti irengti cirkuliaciniai siurbliai su daZnio
keitikliais (su automatine rezervinio siurblio ijungimo galimybe), atbuliniai voZtuvai, apsauginis voZtuvas,
automatikos valdomi reguliatoriai ir kita reikalinga iranga;
5.4. Turi btiti suprojektuota ir irengta i Silumos tiekimo tinklus i5 Silumokaitines tiekiamo Silumos energijos kiekio
Q|,Q2 srautodebitoGl,G2,slegiqPl,P2,APirtemperat[rosTl,T2,suminioSilumne5ioSilumoskiekiop
stebejimo ir valdymo sistema, kuri uZtikrintq, kad Silumne5io parametrai Silumos energijos pirkimo pardavimo riboje atitiktq Siq s4lygq 2 dalies reikalavimus;
5.5. Turi btiti suprojektuota ir irengta ! miesto Silumos tiekimo tinklus tiekiamo Silumne5io vandens analizes
bandiniq paemimo vieta (uZ Silumokaitines Silumokaidio, miesto Silumos tinklq puseje) su meginiq auiintuve;
5.6. Suprojektuoti ir irengti apsauginiq voZtuvq suveikimo ispejamqj4 signalizacij4, su perdavimu iLuokes RK.
5.7. Visai vamzdynq armat[irai, nuo Silumokaidio iki Silumos energijos pirkimo - pardavimo ribos, turi b[ti
numatlrta uZplombavimo Silumos tiekej o plombomis galimybe ;
5.8. Numatl4i Silumokaitines Sildym4 (taip pat ir potencialaus NSG neveikimo aweju), drenavim4, nuorintuvus;
5.9. UAB ,,Litesko" filialo ,,Tel5iq Siluma" Luokes rajonines katilines personalui turi b[ti numaq/ta galimybe bet
kuriuo paros metu patekti ! Silumokaitines patalpas.

6.

Reikalavimai prisijungimui prie Silumos tinklq prisijungimo taSk6
6.1. Principine supaprastinta potencialaus NSG prisijungimo prie Silumos Silumos tinklq schema pateikta priede

Nr.3;
6.2. Privaloma lvertinti Silumos tinklq Silumines kompensacijas prisijungimo ta5ke (Zr. priede Nr. 3) ir pasi[lyti
kompensavimo sprendimus;

6.3. Projektuojant prisijungim4 prie CST tarp Silumos tinklq ruoZo dn 200 nuo tinklq atvado link SK 2.lZkameros
iki kameros SK 1.1-lZ ivertinti numatom4 esamq Silumos tinklq rekonstrukcij4. (Numatoma esamq Silumos
tinklq rekonstrukcija, seno tipo kanalinius tinklus numatoma pakeisti i bekanalius).
6.4. Reikiamose vietose privalo buti suprojektuoti ir irengti vamzdynq drenaLai ir nuorintuvai;
6.5. Potencialaus NSG 5ilumotiekio prijungimui - atjungimui, bei termofikato l5ildymui iki reikiamq parametrq
5ilumokaitineje privalo buti suprojektuotos ir irengtos sklendes su vietiniu ir nuotoliniu valdymu (su galimybe
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valdyti i5 Luokes rajonines katilines centrinio valdymo pulto). Prie5 sklendes numatyti ir irengi pasukamas
akles;

6.6. Potencialus NSG privalo UAB ,,Litesko" filialo ,,TelSiq Siluma" Luokes rajonines katilines centriniame
valdymo pulte irengti apsaug4 su garsine signalizacija, kuri nutrauktq potencialaus NSG Silumines energijos
tiekim4 i Tel5iq miesto Silumos tiekimo tinkl4, jei i5 Silumokaitines paduodamo Silumne5io parametrai pirkimo
- pardavimo riboje neatitinka dispederiniame plane uZduotq rodikliq.
6.7. Numatyti Silumokaitineje sumontuotq sklendZiq valdym4 - vietini ir nuotolini i5 UAB ,,Litesko" filialo ,,Tel5iq
Siluma" tinklo valdymo dispederio darbo vietos.
6.8. Numatomame naujai projektuojamame prisijungimo Sulinelyje sumontuoti vietinio valdymo sklendes.
Pri sij un gimo Sulinelyj e numatlrti rakinam us sandari us liukus.

7.

Reikalavimai komercin€s Silumos energijos apskaitos irengimui Silumokaitin6je
7.1. Principine supaprastinta komercines Silumos energijos apskaitos irengimo Silumokaitineje schema pateikta
priede Nr. 2;
'1.2. Potencialus NSG privalo
irengti komercing Silumos energijos apskait4 su nuotoline duomenq kaupimo,
nuskaitymo ir perdavimo sistema, kuri4 potencialus NSG privalo integruoti j esam4 UAB ,,Litesko" filialo
,,Tel5iq Siluma" duomenq surinkimo ir perdavimo sistem4. Apskaita turi kaupti ir perduoti (ataskaitq, lenteliq
ir grafiniu pavidalu, kas 3+5 sekundes) tiekiamo Silumne5io temperatdr4 Tl ("C), griZtandio SilumneSio
temperatDr4 T2 ("C), tiekiamo Silumne5io slegi P/ (bar), griZtandio Silumne5io slegi P2 (bar), tiekiamo
Silumne5io sraut4 Gl (m3lh), griLtanflo Silumne5io sraut4 G2 (m3lh),tiekiamo ir grlZtandio suminj Silumnesio
kieki G1; 7m3), G2z 1m3), tiekiamo Silumne5io suminj Silumos energijos kieki Qlt (MWh), grihandio
Silumne5io suminj Silumos energijos kieki Q2; (MWh), momenting tiekiamo SilumneSio galiq eI (MW),
momenting grihanlio Silumne5io gali1 Q2 (MW) apsauginio voZtuvo suveikimo signal4 ir kt.. Luokes
rajonines katilines centriniame valdymo pulte privalo biiti irengta 5iq duomenq stebejimo realiu laiku sistema;
7.3. Komercinei Silumos energijos apskaitai privalo biiti numatytas dviejq srauto matuokliq (tiekiamo ir gr4Zinamo
Silumne5io srautq) apskaitos prietaisas.

7.4. Komercind Silumos energijos apskaita privalo b0ti sumontuota su galimybe iSimti metrologinei patikrai. Taip
pat turi biiti numatyta galimybe pajungti neinvazinj debitomati.

8.

Reikalavimai bekanaliams gamykliniu biidu izoliuotiems Silumos tiekimo tinklo vamzdynams:
8.1. Projektuojami ir irengiami Silumos tiekimo tinklo vamzdynai privalo atitikti Silumos tiekimo tinklq ir Silumos
punktq irengimo taisykliq reikalavimus.
8.2. Silumos tiekimo tinklai turi biiti bekanaliai, i5 gamykliniu budu izoliuotq plieno vamzdLiq, su reikalavimais
vamzdliq plienui:
8.2.1.plieno chemine sudetis: C - 0,74+0,22o/o,Mn- 0,35+0,65yo, Si - 0,12+0,30oh, P - ne daugiau O,O4o/o,
S

-

ne daugiau 0,05%o;

8.2.2.plieno mechanines savybes: stiprumo riba o,

:

360+500 MPa, takumo riba o, :235+375 MPa, orlou

<75%o;

S.2.3.plieno kokybe: ramaus stingimo plienas, P235GH arbaP265GH, pagal LST EN lO2l7-2:2003 arba

LST EN 10217-5:2003;
8.2.4.plieninio vamzdLio skersmuo, sienutds storis ir nuokrypos turi atitikti LST EN 253:2009+Al:2013
reikalavimus;

8.3. Bekanaliq tinklq poliuretano putq izoliacija (PUR) turi atitikti standarto LST EN 253:2009+Al:2013
reikalavimus;
8.4. Bekanaliq tinklq polietileno apvalkalas turi atitikti standarto LST EN 253:2009 reikalavimus;
8.5. Bekanaliq tinklq pramoniniu biidu neardomai izoliuotos fasonines dalys turi atitikti LST EN
253 :2009+ A1 :20 1 3 reikal av imus;

8.6. Bekanaliq tinklq pramoniniu bDdu izoliuotos sklendes turi atitikti LST EN 448:2009 reikalavimus;
8.7. Bekanaliq tinklq pramoniniu biidu neardomai izoliuotq vamzdynq jungtys turi atitikti LST EN 489:2009
reikalavimus;
8.8. Projekte turi biiti nurodyi gamykloje pagamintq vamzdynq atsi5akojimq tipai. Numatant negamyklinius
atsiSakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su nekanaliniais) biitina jq tipq parinktipagal OST
3410.760-97".Yamzdynq atsi5akojimai. Tipai", pateikti 5iq mazgq detalius breZinius. Esant OST 3410.760-

psl.3 i5 l0

97 nenumagrtiems vamzdynq atsi5akojimq atvejams atlikti atsparumo skaidiavimus vadovaujantis LST EN
13480-3:2002,,Metaliniai pramoniniai vamzdynai. Projektavimas ir skaidiavimas" ir pateikti Siq mazgq
atsparumo skaidiavimus bei jq montavimo detalius breZinius;
8.9. Silumos tiekimo tinklq skaidiuotina temperatiira >l2o "c, slegis > 16 bar;
8.10. Projekte turi b[ti numatl4as ir nurodytas vamzdynq eksploatacijos resursas, darbinis slegis, temperatiira,
vamzdLitr skersmenys ir pagal terpiq parametrus paskaidiuoti sieneliq storiai;
8.1 l. Silumos tinklq skersmenq parinkimo skaidiavimai turi b[ti suderinti su UAB ,,Litesko" filialu
,,Tel5iq Siluma";
8.12. Projektas turi biiti suderintas su i 5ilumotiekio apsauging zon4 patenkandiq sklypq savininkais;
8.13. Turi b[ti suprojektuota tinklq gedimq kontroles sistema. Galutine gedimo kontroles reflektograma turi buti
sudaroma dalyvaujant UAB ,,Litesko" filialo ,,Tel5iq Siluma,, atstovui;
8.14. Bekanaliq Silumos tiekimo tinklq vamzdynq montavimo ir gedimq kontroles sistemos schemos turi b[ti
suderintos su vamzdZiq tiekeju;
8. I 5. Topografiniai planai, techniniai projektai, iSpildomosios geodezines nuotraukos turi b[ti pateiktos
vadovaujantis dokumentacijos pateikimo skaitmeninese laikmenose tvarka (Zr. priede Nr. l).

9.

Reikalavimai Silumos tiekimo tinklo vamzdynq armatiirai
9.1. Projektuojama ir irengiama Silumos tiekimo tinklo vamzdynq armat[ra privalo atitikti Silumos tiekimo tinklq
ir Silumos punktq irengimo taisykliq reikalavimus.
10. Reikalavimai projektavimui

ir statybai

10.1.

Projektuojant, irengiant ir eksploatuojant NSG lrenginius (energijos gamybos bei perdavimo objektus),
laikytis galiojandiq teises aktq reikalavimrl ir kitq ipareigojandiq dokumentq;

10.2. Prijungimo projektine dokumentacija rengiama laikantis statybos ir teritorijq planavimo istatymq,
poistatyminiq aktq, stafzbos ir specialiqjq privalomqjq normatyviniq dokumentq reikalavimq. Vadovautis
privalomai siai s dokumentai s statybos proj ektui ren gti;

10.3.

Statybos

ir

montaZo technine prieZilra rykdoma

UAB,,Litesko" filialo,,TelSiq Siluma" techniniq

darbuotojq;

10.4. Statybos

metu privalo

b[ti

nepaZeistos Silumos tinklq konstrukcijos, kameros, kamerq angos, drenaLai,

dangdiai, Silumine izoliacija;

10.5.

Nepriklausomas Silumos gamintojas turi uZtikrinti reikiam4 Silumos gamybos gali4 ir nenutriikstam4
Silumos tiekim4 ties Silumos pirkimo-pardavimo sutartyje nustatltos galios riba ne trumpiau kaip vien4
Sildymo sezon?.

10.6.

Nepriklausomas Silumos gamintojas privalo sudaryti preliminari4 Silumos pirkimo - pardavimo sutarti su
UAB,,Litesko" filialu,,Tel5iq 5iluma".
10.7. Sudarant preliminari4 Silumos pirkimo - pardavimo sutartj bus numatlrtos Silumos tiekejo tiesiogines ir
netiesiogines, su licencijuojama Silumos tiekimo veikla susijusios iSlaidos, atsirandandios del potencialaus
nepriklausomo Silumos gamintojo prisijungimo prie Silumos perdavimo tinklo, kurias padengia
nepriklausomas 5ilumos gamintojas ir (ar) tokiq i5laidq nustatymo metodika.
10.8. Petencialus nepriklausomas Silumos gamintojas ne veliau kaip per I menesi nuo preliminarios Silumos
pirkimo - pardavimo sutarties pasira5ymo dienos privalo pateikti Silumos tiekejui prisijungimo prie Silumos
perdavimo tinklo s4lygq ilykdymo uZtikrinim4 ftredito jstaigos garantij4 arba draudimo bendroves laidavimo
ra5t4), kuriuo b[tq garantuojamas prisijungimo prie Silumos perdavimo tinklo s4lygose nustat5dq reikalavimq
igyvendinimas. Jeigu per Valstybines kainq ir energetikos kontroles komisijos 2015-01-19 nutarimu Nr.O3-6
patvirtinto Naudojimosi Silumos perdavimo tinklais SAlygq s4vado 36 punkte nustatlt4laikotarpj potencialus
nepriklausomas Silumos gamintojas nepateikia Silumos tiekejui prisijungimo prie Silumos perdavimo tinklo
s4lygq irykdymo uZtikrinimo, prisijungimo prie Silumos perdavimo tinklo s4lygos tampa nebegaliojandios.
10.9. Atlikus darbus pateikti Valstybines energetikos inspekcijos iSvadas del nepriklausomo Silumos gamintojo
Silumos gamybos irenginiq technines blkles ir eksploatavimo atitikties bei statybos uZbaigimo akt4.
10.10. Visi priimti projektiniai sprendiniai ir darbai turi atitikti galiojandiq teises aktq reikalavimus.

Pridedama:

l.

Priedas

Nr.

l.

Silumos tiekimo tinklq statybos (rekonstrukcijos) i5pildomosios dokumentacijos pateikimo

skaitmeninese laikmenose tvarka

- 2lapai;
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Nr. 2. Principine supaprastinta potencialaus NSC Silumokaitines, komercines Silumos energijos
apskaitos mazgo schema. Silumos pirkimo - pardavimo ribos vieta Silumokaitineje schema - I lapas;

2. Priedas

J. Priedas Nr. 3. Principine supaprastinta potencialaus NSG prisijungimo prie TelSiq miesto Luokes RK Silumos
tiekimo tinklo irengimo schema 1 lapas;

-

Priedas Nr. +. Sildymo temperatiirinis grafikas

katilinei-

1 lapas.

Technines selygas uipild6: technikos direktorius
(pareigq pavadinimas)

R.Rimkus
(vardas, pavarde)

Projektavimo s4lygas i5dav6: direktorius

V.Mikaila

(pareigq pavadinimas)

(vardas, pavarde)

Suderinta:
UAB "TelSiq Silumos tinklai" direktorius
(savivaldybes tamautojo parei gq pavadinimas)

............J. Sta5evidius
(vardas, pavarde)
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PRIEDAS NR.

1

SIrunros TIEKIMo TINKLU srATyBos (REKoNSTRUKCTJos) rspu,nouosros
DOKUMENTACIJOS PATEIKIMO SKAITMENINESE LAIKMENOSE TVARKA

1. Si tvarka nustato inZineriniq topografiniq tinklq skaitmeninese laikmenose pateikim4 pagal UAB
"Litesko" filialo ,,TelSiq Siluma" iSduotas technines s4lygas:

a) ruosiamq techniniq projektq inZineriniams topografiniams
b) techniniams projektams;
c) iSpildomosioms geodezinems nuotraukoms
d) Silumos tiekimo tinklq statybos dokumentacijai.

Z.

planams;

Sia tvarka privalo vadovautis:

a)
b)
c)

inZinerinius topografinius planus ruoSiandios imones (jeigu projektavimo uZduotyje arba UAB
,,Litesko" filialo ,,TelSiq Siluma" techninese s4lygose numatytas Silumos tiekimo tinklq statybos
arba rekonstrukcij os proj ektavimas) ;
Silumos tinklq statybos arba rekonstrukcijos techninius projektus ruo5iandios
imones;
iSpildom4sias Silumos tinklq geodezines nuotraukas ruo5iandios imones.

3. Topografiniai planai turi btti sudaromi Lietuvos koordinadiq sistemoje (LKS-94).
4. Topografiniai planai turi buti atliekami pagal Siq reglamentq reikalavimus:
a) "Lietuvos Respublikos teritorijoje statomq poZeminiq tinklq ir komunikacijq geodeziniq

b)
c)

nuotraukq atlikimo tvarka GKTR 2.01.01 :1999" ;
GKTR 2.08.01:2000,,Statybiniai inZinieriniai geodeziniai tyrinejimai";
GKTR 2.11.02:2000 ,,Sutartiniai topografiniq planq M I :500, 1 :1000, 1 :2000

5. Dokumentai pateikiami Autodesk AutoCAD R14
korekti5ko sluoksniq formavimo.

-

ir 1 :5000 Lenklai".

2005 (*.dwg; *.d*0 bylq formate, laikantis

6. Topografiniuose planuose atskiruose sluoksniuose (pagal nomenklatir4) atvaizduojami statiniai ir
inZinieriniai tinklai remiantis ,,Integruotq geoinformaciniq sistemq ( InGIS) geoduomenq
specifikacija":
a) inZineriniuose-topografiniuose --esami (veikiantys ir neveikiantys) Silumos tinklai;
b) techniniuose-projektuose - esami, naikinami ir projektuojami Silumos tinklai;
c) i5pildomosiose geodezindse nuotraukose - naujai pastatyti ir neveikiantys Silumos tinklai.

7. Projektuojant Silumos tinklus sukurti naujus sluoksnius.

8. Sutartiniai Zenklai turi

bDti pagal temq grupes:
geodezinis pagrindas (su koordinadiq linijq sankirta LKS-94);

a)
b) reljefas;

c)
d)
e)

0

statiniai (projekte ir i5pildomojoje geodezineje nuotraukoje turi buti paZymdtas visas pastatas,
kuriam statomas ivadas, nurodomas pastato auk5tingumas ir paskirtis);
inZineriniai tinklai (esami, projektuojami, naujai pastatyti, neveikiantys);
vamzdynq vir5aus altitudes charakteringuose ta5kuose (taikoma esamiems Silumos tinklams pagal
esam4 duomenq bazgir naujai pastatytiems, rekonstruotiems Silumos tinklams pagalcharakteringq
taSkq apimti);
anotacijos (tekstiniai uZra5ai).

9. Atskiry inZinieriniq tinklq duomenys kuriami i atskirus sluoksnius
2.11.02:2000 reikalavimus Silumos tinklams

-

su spalviniu i5skyrimu (pagal

GKTR

melyna spalva).

10. Atliekama visq Silumos tinklq planine ir vertikaline geodezine nuotrauka (pagal GKTR 2.Ol.Ol:1999
reikalavimus). Vertikalineje geodezines nuotraukos dalyje paZymimas suformuotas Zemds pavir5ius,
pastatyti Silumos tinklai, su Silumos tinklais prasilenkiandiq tinklq ir komunikacijq vieta.
11. Topografiniuose planuose turi bUti parodyi visi pastatai ar pastatq grupes (su visu pastato, pastatq
konturu), ikuriuos projektuojamas ir statomas silumos tinklq ivadas.
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12. Geodezinese iSpildomosiose nuotraukose turi blti parodyta esama situacija po 15 m i visas puses nuo
statomo objekto su plane esamais ir naujai nutiestais inZinieriniais tinklais (pagal GKTR 2.01.01 :1999
reikalavimus).
13. Techniniame projekte paZymimi

visi po rekonstrukcijos neveiksiantys (plane ir profilyje)

Silumos

tinklai.
14. Topografiniuose planuose paZymimas vamzdyno skersmuo (vamzdZio i5orinis skersmuo, vatnzdLio
i5orinis skersmuo su izoliacija, pvz. 168,31315).
15. ISpildomosiose geodezinese nuotraukose paZymimi charakteringi pastatyto Silumos tinklo taSkai:
prisijungimo prie Silumos perdavimo tinklo taSkas (ipjova iesamus Silumos tinklus);

a)
b)

c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

Silumos kameros, Suliniai (atskiroje atributineje korteleje pateikiama Sulinio schema su vamzdyno
vir5aus, Sulinio dangdio ir Sulinio apadios altitudemis ir apra5omi irengimai);
atramos;

e-movos (vienkartiniai kompensatoriai);
alk[nes;
ivadas ipastat4;
vertikalus atvadas;
lygiagretus atvadas;
vamzdyno skersmens pasikeitimas (redukcija);
kanalo iSmatavimai (perdengimo plokSdiq nuo vir5aus iki apadios, kanalo virSaus altitudes
charakteringuose taSkuose) ;
inZinieriniq komunikacijq susikirtimo vietose su Silumos tinklais (Silumos tinklq altitudes);
varrrzdLio virSaus altitudes charakteringuose taSkuose;
Silumos tinklq vamzdyno x,y koordinadiq ta5kai;
aukSdiausia ir Zemiausia Silumos tinklo altitudes.

16. Kiekvienam ta5kui nurodomos koordinates ir pateikiama informacija apie ruoZo ilgi.
17. Prie iSpildomosios dokumentacijos pridedamas montaZinis breZinys su pastatytais Silumos tinklais
pastato viduje, kolektoriuje, techniniame koridoriuje, techniniame kanale, rlsio patalpose irlar kitais
galimais paklojimo variantais nuo pastato lauko sienos iki Silumos punkto ar einantys tranzitu.
BreZinyje turi btti visi vamzdyno skersmenys, alkunds, atvadai, redukcijos. Turi b[ti nurodyti
kiekvieno ruoZo ilgiai.
18. I5pildomoj

i nuotrauka pateikiama kartu su i5pildomqj

a dokumentacij a.
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