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ĮVADAS

Pastatų rekonstrukcijos ir remonto technologijos – svarbūs pastatų gy-
vavimo ciklo etapai, leidžiantys pailginti pastato eksploatacijos laiką, 
pagerinti konstrukcijų būklę, sukurti geresnę vidaus ir išores aplinką, 
malonesnes gyvenimo ir darbo sąlygas. Be to, pastatų rekonstrukcijos ir 
remonto technologijos gali leisti optimizuoti statybos ir eksploatacijos 
išlaidas.

Pirmajame skyriuje „Pastatų rekonstrukcijos technologija“ nusako-
mas rekonstrukcijos ir remonto tikslingumas, aptariamos ardymo ga-
limybės, pateikiama įvairių variantų, kaip galima panaudoti mansardi-
nius aukštus. Aprašomi konstrukcijų pakeitimo būdai ir jų stiprinimo 
galimybės. 

Antrajame skyriuje „Statinių dalių remontas ir sustiprinimas“ apžvel-
giamas atraminių konstrukcijų nusidėvėjimo lygio nustatymas, pristato-
mi pastato laikančiųjų konstrukcijų stiprinimo būdai.

Trečiajame skyriuje „Pastato inžinierinių tinklų modernizavimas“ 
aprašomos dažnesnės šiuolaikinės inžinierinių sistemų atnaujinimo 
technologijos.

Ketvirtajame skyriuje „Pastatų modernizavimo konstrukciniai spren-
diniai“ minimi populiariausi pastatų apšiltinimo variantai bei pateikia-
mos rekomendacijos, kaip išvengti klaidų. 

Penktajame skyriuje „Gyvenamųjų namų modernizavimo ypatumai“ 
apžvelgiami tipinių namų projektai. 

Šeštajame skyriuje „Kultūros paveldo objektai darnios plėtros požiū-
riu“ gvildenama, su kokiomis problemomis susiduriama rekonstruojant 
kultūros paveldo objektus, pateikiama patarimų, kaip jas išspręsti.
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1. PASTATŲ REKONSTRUKCIJOS 
TECHNOLOGIJA

1.1. Bendrosios nuostatos

Senos statybos gyvenamųjų pastatų rekonstrukcija – tai gan platus įma-
nomų priemonių sąrašas: griovimas, modernizavimas, jungčių, priestatų 
ir papildomų aukštų statyba. Svarbus vaidmuo skiriamas visoms pastatų 
rekonstrukcijos darbų apimtims, siekiant užtikrinti tam tikro lygio ka-
pitališkumą ir ilgaamžiškumą.

Sprendimų priėmimas – sudėtinga ekonominė ir socialinė užduo-
tis, nes yra pagrįsta daugeliu svarbių veiksnių. Tai pastato nusidėvėjimo 
laipsnis, techninė konstrukcinių elementų būklė, kapitalo investicijų į 
rekonstrukciją apimtis ir galimas efektas, investuotojo buvimas, numa-
tomos rekonstrukcijos terminas, manevrinio fondo reikalingumas ir 
daugelis kitų.

Rekonstrukcijos būtinybę diktuoja daugybė veiksnių, prie kurių pri-
skiriama: architektūrinė objekto reikšmė, patogus jo išsidėstymas už-
statytame kvartale, pastato pozicija miesto infrastruktūroje (centras, 
komercinė zona, ekologiškai švarus rajonas, pramoninė zona, miesto 
pakraštys), atstumas nuo miesto transporto priemonių, infrastruktūros 
lygis ir t. t. Šie veiksniai tampa išeities duomenimis atliekant išankstinį 
pastato įvertinimą. Šiame etape sprendžiami bendrieji klausimai: palik-
ti rekonstruojamą objektą gyvenamajame fonde arba perprofiliuoti jį į 
administracinį, biuro, sandėliavimo, prekybos pastatą.

Vykdant rekonstrukciją sprendžiami pagrindiniai uždaviniai: pastato 
ilgaamžiškumo padidinimas 70–100 metų, bendrojo gyvenamojo plo-
to padidinimas, rekonstruojamo ar naujai statomo gyvenamojo pastato 
vartotojų lygio ir kokybės pagerinimas, inžinerinis butų ir patalpų per-
tvarkymas siekiant geresnio komforto, patalpų šilumos ir garso izoliaci-
jos savybių pagerinimas.
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1.2. Pastatų ir įrenginių ardymas bei likvidavimas

Pastatų, įrenginių ir jų pamatų griovimas. Pastatai griaunami skirstant 
juos į dalis (tolesniam išardymui) arba mechaniniu, arba sprogdinimo 
būdu. Medinės konstrukcijos ardomos atrenkant kokybiškus elementus 
toliau naudoti.

Atskiriant statinio elementus, surenkamosios gelžbetoninės kons-
trukcijos ardomos vadovaujantis griovimo ir montavimo schema. Ele-
mentai, prieš pradedant šalinti, atlaisvinami nuo ryšių. Ardant kiekvie-
nas atskiriamasis elementas atlaisvinamas ir turi užimti stabilią padėtį. 
Surenkamieji elementai, kurių negalima ardyti pavieniui, ardomi kaip 
monolitiniai.

Monolitinės ir metalinės statinio dalys ardomos pagal specialią grio-
vimo schemą, užtikrinant bendrąjį pastato stabilumą. Ardymas skirstant 
į blokus pradedamas armatūros atidengimu. Paskui blokas atlaisvina-
mas, pjaunama armatūra ir pneumatiniais plaktukais blokas išardomas 
į smulkias dalis. Metaliniai elementai atlaisvinami ir nupjaunami. Mak-
simali gelžbetoninio ar metalinio elemento masė neturi viršyti pusės 
krano keliamosios galios esant maksimaliam strėlės siekiui. 

Pastatų ardymas atskirais elementais atitinka ekologinius reikalavi-
mus. Jis atliekamas daug lėčiau, tačiau užtikrinamas konstrukcijų, tinka-
mų antriniam naudojimui, atrinkimas. Smulkintuvais perdirbus sienų ir 
pertvarų plokštes bei perdangų konstrukcijas, gaunama žaliava, tinkama 
ne pagrindinių konstrukcijų gamybai, medžiagą grindų ir kelių pagrin-
dams, betoninių grindų užpildui, cementiniam pasluoksniui po grindi-
mis ir stogams. Ekskavatoriais su įvairia prikabinamąja įranga (rutuliniais 
plaktais, pleištiniais plaktais, pneumatiniais plaktukais) griaunami įvairūs 
pastatai ir įrenginiai, taip pat ir mūriniai. Pastatų nuolaužos buldozeriais 
nustumiamos į šoną arba kraunamos į transporto priemones pašalinti 
iš aikštelės. Kad nuolaužos nepasklistų po aikštelės teritoriją, vertikalias 
statinių dalis reikia griauti į vidų. Kartais griaunama ir sprogdinant. Šiuo 
būdu teritorija atlaisvinama gana greitai, tačiau antrinių žaliavų gali būti 
panaudojama ne daugiau kaip 30 % buvusio pastato medžiagų. Be to, 
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sprogdinti turi būti paruoštas visas pastatas, o ne jo dalis, taip pat reikia 
papildomų priemonių gretimiems gyvenamiesiems pastatams izoliuoti 
nuo sprogimo poveikio. Griuvėsių išardymas po konstrukcijų griūties yra 
gana sudėtingas ir daug laiko atimantis procesas. 

Patirtis rodo, kad masinis senų pastatų griovimas – ne visada geriau-
sias sprendimas. Pastatų ardymas atskirais elementais dažnai reikalauja 
tokių darbo sąnaudų, kurios prilygsta panašios apimties naujos statybos 
darbo sąnaudoms ir net jas viršija. Pažeidžiama ekologinė situacija, rei-
kalingi dideli kapitaliniai įdėjimai atliekoms utilizuoti ir galimam antri-
niam jų naudojimui. 

Įvairių serijų visiškai surenkamų pastatų atlikti tyrimai parodė gerą 
virintinių siūlių ir įdėtinių detalių būklę, kurios užtikrina patenkinamą 
laikomąją galią ir bendrą pastato stabilumą. Daugelio konstrukcijų sti-
prumas didesnis už projektinį 20–30 %, taip yra dėl to, kad naudojamas 
betonas su didesniu kiekiu cemento ir yra ilgas hidratacijos ciklas. Tai 
pasakytina apie pastatų pagrindus ir pamatus. Jų laikomoji galia, pa-
lyginti su dabartinėmis normomis, neišnaudota daugiau nei 20–30 %. 
Tokia konstrukcijų būklė leidžia daryti išvadą apie galimybę statyti ant-
status ant 1–2 aukštų pastatų be pamatų, stiprinti išorės ir vidaus laikan-
čiąsias sienas ir kitus konstrukcinius elementus.

Šių tyrimų rezultatai rodo, kad mūriniai ir stambiaplokščiai pastatai 
pagal savo fizikines ir technines charakteristikas bei techninę būklę turi 
didelę stiprumo atsargą. Ji leidžia šiuos pastatus rekonstruoti su aukštų 
antstatais. Šios išvados yra bendrosios. Sprendimas dėl kiekvieno pastato 
likimo turėtų būti priimtas atlikus detalius tyrimus, išnagrinėjus gautų 
rezultatų duomenis. 

Esamų inžinerinių tinklų atjungimas arba perkėlimas iš statybvietės 
yra svarbus ir privalomas jos paruošimo etapas. Kai kuriais atvejais sta-
tybvietės aikštelėje gali būti išdėstyti ne tik vietiniai, bet ir magistraliniai 
elektros tiekimo, vandentiekio, kanalizacijos ir lietaus nuotekų, dujotie-
kio, šiluminiai ir silpnųjų srovių tinklai. Tokiais atvejais prieš statybos 
pradžią minėti tinklai turi būti iškelti iš statybos aikštelės ir pakloti už 
jos ribų, siekiant užtikrinti sklandų magistralinių tinklų funkcionavimą.
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Statybos aikštelė gali būti lyginama tik atlikus visus paruošiamuosius 
darbus, nes tai daro įtaką aikštelės parengimui kasimo darbams.

1.3. Mansardiniai aukštai

Paprasčiausias ir efektyviausias techninis sprendimas, rekonstruojant 
masinės statybos pastatus, yra mansardinių aukštų įrengimas. Šiuolai-
kinės technologijos leidžia atlikti šios rūšies darbą neiškeliant gyvento-
jų. Mansardoms įrengti gali būti naudojami konstrukciniai elementai, 
surenkami rankomis, taip pat iš dalies arba visiškai surinkti gamykloje. 
Kaip statybinės medžiagos gali būti naudojama mediena, metalas, su-
renkamasis ir monolitinis betonas, šių medžiagų deriniai, atsižvelgiant į 
reikiamą ilgaamžiškumą ir leidžiamuosius statybos rodiklius.

Įrengti mansardiniai aukštai suteikia papildomą gyvenamąjį plotą, 
kurio vertė neviršija 50 % naujos statybos išlaidų. Yra galimybė naudoti 
vietines statybos ir apdailos medžiagos, kurios skiriasi nuo pastatyto 
pastato medžiagų. Darbai gali būti atliekami be kranų ir kitos brangios 
mechaninės įrangos. 

Pagal normas dėl pastogių įrengimo nėra reikalo įrengti liftų, jei jie 
nenumatyti, išlieka esama šiukšlių šalinimo sistema, stogas turi būti su-
projektuotas su lietaus vandens nutekėjimo sistema. Patalpos aukštis turi 
būti ne mažesnis kaip 2,5–2,7 m, su virtuvės plotu, ne mažesniu kaip 7 m2.

Leidžiama įrengti mansardinius aukštus iš medinių konstrukcijų. 
Tai gerokai išplečia mansardinės statybos sritį. Nors mediena šiek tiek 
sumažina bendrą pastato ilgaamžiškumą, bet tai lengva ir paprasta ap-
dirbti medžiaga, ekonomiškai pagrįsta ir tikslinga naudoti. Medinių 
konstrukcijų ilgaamžiškumas pasiekiamas impregnuojant antiseptinėmis 
medžiagomis, kurios apsaugo medieną nuo puvimo ir kenkėjų. 

Šiuolaikinės technologijos leidžia labai pagreitinti konstrukcijų su-
rinkimą, mansardinius aukštus galima montuoti iš gatavų elementų. 
Mansardinių aukštų, surenkamų iš metalinių ir medinių konstrukcijų, 
sprendimų variantai parodyti 1.1 pav.
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1.1 pav. Mansardinių aukštų konstrukciniai sprendimai: а – rėmas, 
pagamintas iš plieninių konstrukcijų; b – medienos stovai ir medienos 

santvaros su lygiagrečiomis juostomis; c – medienos santvaros su faneros 
jungtimis; d – paspyrio pussantvarės su ramsčiais ir aprišamuoju tašu

Labai efektyvūs sprendimai – medinių santvarų ir rėmų su kaiščių 
jungtimis naudojimas. Jie leidžia keisti geometrinę formą viršutinėje 
zonoje, o tai gerokai išplečia architektūrinę palėpės išvaizdą. Santvarų 
konstrukcija ir jų jungtys leidžia į statybos aikštelę laikančiuosius ele-
mentus pristatyti iš pusinių dalių ir, atsižvelgiant į nedidelį svorį, galima 
jas surinkti darbo vietoje nenaudojant keliamųjų mechanizmų. 

Tai padidina sprendimų įvairovę, optimizuoja atitinkamus parame-
trus gamybos etape, transportuojant ir montuojant. Surinkus rėmus ir 
santvaras denginys šiltinamas mineralinės vatos plokštėmis, o ant gre-
bėstų klojama metalinių čerpių danga. Santvarų konstrukcija leidžia 
mansardiniuose aukštuose įrengti dviejų lygių butus. 

Antstato dalyje visu kontūru įrengiant surenkamąsias ar monoliti-
nes juostas, atsiranda galimybė projektuoti vidines patalpų erdves su 
skirtingu naudojimo koeficientu, naudojant specialias santvaras, kurių 
polinkio kampas skirtingas. Tokiais atvejais stogo laikančiaisiais elemen-
tais puikiai tinka naudoti specialias santvaras, kurios puikiai surinktos, 
jų nedidelis svoris, dėl jas galima surinkti rankomis. Rankomis suren-
kamos pusinės santvaros su viršutine juosta iš 40–50 mm storio lentų 
ir apatine juosta iš 16–18 mm skersmens armatūros strypų, kai bendra 
gaminio masė – iki 100 kg. Pusinės santvaros su anga iki 5–6 m tarpu-
savyje jungiamos varžtais kraigo dalyje ir suveržiant apatinę juostą. Tarp 
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horizontalios dalies sąvaržų įrengiamos įdėtinės detalės, kurios tampa 
medinės perdangos įrengimo pagrindu.

Mansardiniams aukštams įrengti siūloma daug medienos naudojimo 
variantų. Technologijai taikyti pramoniniu būdu tinka lankstiniai lenkti 
rėmai iš klijuotų lentų. Tai palengvina jų gamybą, gabenimą ir montavi-
mą. Tokie rėmai iš lygių elementų technologiškai geriau tinkami surinkti 
ir klijuoti tarpusavyje. Klijuotų konstrukcijų savikaina gana didelė, to-
dėl jas naudoti tikslinga gaminant masiniu būdu, rekonstruojant keletą 
analogiškų namų.

Plačiausiai paplito metalo konstrukcijų naudojimo sprendimai dėl 
jų universalumo, patikimumo ir technologiškumo gaminant, transpor-
tuojant ir montuojant. Konstrukcinių sprendimų variantų yra įvairių. Į 
darbų technologiją įeina rankinis ir mechanizuotas metalo konstruk-
cijų montavimas, stogo dangos įrengimas, senos dangos ir šiltinamojo 
sluoksnio išardymas, tolesnis darbų atlikimas, pradedant nuo naujos 
stogo dangos įrengimo.

Dangos palėpėms gali turėti daug variantų, tačiau atsižvelgiant į tech-
nologiškumą, galima teigti, kad tinkamiausios dangos iš lygios skardos, 
metalinės čerpės, profiliuotas lakštas ir vienetinės medžiagos – kerami-
nės arba betoninės čerpės.

Antstatas, o tai reiškia keletas savarankiškų aukštų virš pastato, gali 
turėti daug sprendimų. Atitinkamas techninis ir ekonominis pagrindimas 
sudaro sąlygas įrengti 2–3 aukštus ant pastato, neiškeldinus gyventojų, 
o apkrova nuo antstato dalies perduodama ant esamų konstrukcijų ir 
pamatų, kurie turi reikiamos laikomosios galios atsargas. Jeigu pastato 
konstrukcijų laikomoji galia nepakankama, tada toks sprendimas netin-
ka. Šiuo atveju išorinėje pastato dalyje galima įrengti spyrius-kolonas ant 
naujų pamatų, ant kurių apkrovos bus perduodamos nuo aukštų, įren-
giamų virš pastato. Kai išorinių laikančiųjų konstrukcijų būklė yra gera, 
o vidinės konstrukcijos susidėvėjusios (įskaitant ir moralinį susidėvėji-
mą), gali būti nuspręsta iki galo išmontuoti visas vidines konstrukcijas ir 
įrengti naują karkasą su nuosavais pamatais, išnaudojant išorines sienas 
kaip savilaikes arba perimančias dalines apkrovas nuo įrengiamo karkaso.
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Yra įvairių antstatų įrengimo variantų neiškeldinant gyventojų. Ga-
limi įvairūs sprendimai, pvz., tradiciniai, kai išorinės ir vidinės sienos iš 
plytų mūro, taip pat ir naudojant šiuolaikiškus konstrukcinius bei tech-
nologinius sprendinius. 

Įrengiant pastatų antstatus, būtina visu perimetru išorinių sienų ir 
dalį vidinių sienų įrengti suveržimo juostas. Veržiamosios juostos gali 
būti įrengtos iš monolitinio gelžbetonio arba keramzitbetonio ir sujung-
tos į bendrą konstrukciją su pastato antstato sienomis. Jos tolygiai pa-
skirsto apkrovas nuo statomų aukštų į rekonstruojamą pastatą ir visu 
pirma jungia rekonstruojamo pastato elementus su naujai įrengiamais. 
Veržiamosios juostos įrengiamos rėmsjės pavidalu su gembe iš vienos 
pusės, tai suteikia jai galimybę priimti veržimo apkrovas. Sukurtas vie-
nalytis montavimo horizontas leidžia montuoti konstrukcijas ir sistemas 
be jų poslinkio nuo projektinės padėties. Kai juostos įrengtos, galima 
pastatyti pastolius ir saugiai aptverti apsauginius stogelius, aptvarus, taip 
pat įrengti atmosferinių kritulių nutekėjimo sistema. 

Pasiteisina, penkių aukštų gyvenamojo namo techninio aukšto per-
tvarkymas su palėpės įrengimu iš metalinių konstrukcijų karkaso, su-
renkant rankiniu būdu iš gamyklinio pagaminimo elementų. Perdanga 
tarp antstato aukštų gali būti monolitinė, o stogo apšiltinimas – iš mi-
neralinės vatos plokščių. Medžiagas ir konstrukcijas į darbų vietą galima 
paduoti keltuvais, betono masę – betono siurbliais.

Antstatams iš monolitinio gelžbetonio įrengti naudojami liekamieji 
klojiniai iš putplasčio elementų, betonuojama automobiliniais betono 
siurbliais, klojiniai surenkami ir armatūra rišama rankomis. Taip pat 
galima naudoti smulkių skydų klojinius.

Mansardinį aukštą įrengti galima naudojant horizontaliųjų kilnoja-
mųjų klojinių blokus. Šią galimybę įgyvendinti ekonomiškai prasmin-
ga, jei pastatas yra bent penkių sekcijų, medžiagos paduodamos kranu, 
pritaikoma darbų technologija, užtikrinanti greitesnį betono stingimą.

Naudojant surenkamųjų konstrukcinių elementus, gerokai padidėja 
darbo sąnaudos ir pailgėja mansardinio aukšto įrengimo trukmė. Darbas 
atliekamas rankomis minimaliai naudojant mechanizacijos priemones, 
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sukeliama didelių nepatogumų gyventojams, kurie nebuvo iškeldinti iš 
namo. Darbų trukmę galima sumažinti padidinus konstrukcinių ele-
mentų technologiškumą, pagaminus juos gamykloje. Norint sėkmingai 
taikyti surinkimo principą, būtina pereiti prie lengvųjų tūrinių statybi-
nių sistemų su mažiausiomis montavimo ir apdailos darbų sąnaudomis. 

1.4. Įterptosios sistemos vykdant pastatų rekonstrukciją

Įterptųjų statybinių sistemų naudojimas – vienas iš metodų, užtikri-
nantis patikimumo, ilgaamžiškumo ir pastato kapitališkumo didinimą. 
Įterptoji sistema gali būti realizuojama kaip surenkamoji, monolitinė ir 
surenkamoji-monolitinė. Pagrindinis įterptosios sistemos skiriamasis 
bruožas tas, kad ji turi savo pamatus, todėl perima visas technologi-
nes ir eksploatacines apkrovas, iš dalies ar visiškai nuo jų atlaisvina 
sienines atitvarines konstrukcijas. Tai leidžia įrengti pastato antstatą, 
neatsižvelgiant į senų pamatų laikomąją galią ir sienines atitvaras, la-
bai sumažinti darbų kiekius, tvirtinant pagrindus, stiprinant esamus 
pamatus ir sienas.

Įterptosios sistemos leidžia racionaliai išdėstyti patalpas, užtikrinti 
komfortą, naudoti pažangias medžiagas ir konstrukcijas, įgyvendinti 
rekonstrukciją naudojant šiuolaikines statybos technologijas ir mecha-
nizacijos priemones. Projektuojant rekonstruojamą pastatą ankštomis 
miesto užstatymo sąlygomis svarbu naudoti ne tik šiuolaikiškas kons-
trukcijas, bet ir pritaikyti racionalių darbų atlikimo technologijas.

Statybų aikštelės sąlygos kai kuriais atvejais nusako ir darbų atliki-
mo technologiją. Nesant galimybės naudoti reikiamo galingumo bokš-
tinių kranų, naudojamos įterptinės monolitinės sistemos, medžiagos ir 
pusfabrikačiai į darbų barą paduodami be krano. Dėl statybų aikštelės 
specifikos gali būti pristatomieji bokštiniai, savaeigiai, nuostovieji ir sa-
vikeliai kranai.

Dėl montavimo kranų nebuvimo, transportavimo ir betono masės 
padavimo siurbliais padidėja darbo plotai, klojinių poreikis, o dėl to 
ruožtu susidaro ilgos technologinės pertraukos, kurios veikia darbų 
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ritmingumą ir eiliškumą. Prastėja mechanizacijos lygis, didėja savikai-
na ir darbų imlumas. 

Dažnai lemiamu veiksniu renkantis rekonstravimo variantą yra dau-
gelio konstrukcinių sprendimų ir projekto įgyvendinimo technologinių 
variantų palyginimas, o išvados daromos atsižvelgiant į rentabilumo ro-
diklius ir pelną. Racionaliausias konstrukcinis-technologinis variantas 
priimamas, būtinai atsižvelgiant į šiuos rodiklius: darbų imlumą, tru-
kmę, statybos savikainą, galimą pelną realizavus projektinį sprendimą 
ir kt.

Įterptosios sistemos iš surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų. 
Įterptojo montavimo metodui įgyvendinti geriausiai tinka pastatai, ku-
rio forma plane yra stačiakampė arba artima jai. Pastato tyrimai leidžia 
įvertinti jo konstrukcijas ir apsispręsti priimant konstrukcinę schemą 
su visu ar daliniu įterptuoju karkasu. Visiškai integruotas karkasas lei-
džia perimti apkrovas nuo atitvarinių sienų. Tai sudaro galimybę atlikti 
rekonstrukcijos darbus perplanuojant ne tik visą pastatą, bet ir kelių 
aukštų antstatą. Įrengiant dalinį karkasą, kai jo apkrova yra iš dalies 
perkeliama ant išorinių sienų, antstato galimybė ribojama dėl pamatų ir 
išorinių sienų laikančiosios galios. 

Karkaso įrengimo iš kolonų, sijų ir perdangos plokščių metodas yra 
technologiškesnis, lyginant su taikomais tik perdangos keitimo meto-
dais, nes labai mažėja darbų apimtys įrengiant atrėmimo lizdus, praktiš-
kai nesusilpninama esamų sienų laikomoji galia. Galima naudoti norimo 
ilgio perdangos plokštes, lanksčiau išdėstant patalpas.

Visas karkasas įrengiamas tais atvejais, kai labai aukštas išorinių sie-
nų nusidėvėjimo laipsnis ir jos praradusios laikomosios galios savybes, 
kai įrengiamas kelių aukštų pastato antstatas. Kolonų išdėstymo žingsnis 
derinamas su langų angų žingsniu ir imamas jų kartotiniu. Išorinės sie-
nos tampa savilaikės, todėl atkrinta būtini jų tvirtinimo darbai. Stiprinti 
sienas, susiejant jas su bendru karkaso darbu, ir perduoti dalį sienos 
apkrovų karkasui galima perdangų lygyje įrengus atotampas, kurios pra-
kišamos per specialiai tam paliktas skyles kolonose. 
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Atsižvelgiant į pamatų ir išorinių sienų fizinę būklę, jų nusidėvėji-
mo laipsnį ir atitiktį naujoms apkrovoms, įskaitant ir antstatą, priimami 
sprendimai dėl jų ir pagrindų po pamatais stiprinimo arba dėl naujų 
pamatų įrengimo po pastato karkasu. 

Kiekvienam rekonstruojamam pastatui reikalinga sava surenkamųjų 
gaminių nomenklatūra, ji dažnai skiriasi nuo komerciškai gaminamų. 
Suderinti gaminamus su reikalaujamais yra visai įmanoma naudojant 
lanksčias technologijas. Kolonų ir sijų gamybai gali būti parenkamos 
perkonfigūruotos formos, kurių tipiniai matmenys gali būti įvairūs. 

Įterptinio montavimo technologija numato visišką perdangų, per-
tvarų ir kitų elementų demontavimą, paliekant tik išorines laikančiąsias 
sienas ir rečiau laiptinių sienas. Kaip darbo barą tikslinga išskirti atskirą 
pastato sekciją. Įrengiant ne visą įterptinį karkasą srautiniu metodu (iš-
orinės išilginės sienos laiko karkaso apkrovas), tikslinga išskirti keturis 
savarankiškus srautus: 

− pamatų įrengimas po išilgine vidurine kolonų eile;
− atramų po sijomis paruošimas išorinėse mūrinėse sienose;
− kolonų, sijų, standumo sienelių ir perdangos plokščių montavimas;
− sanitarinių kabinų, vėdinimo įrenginių, laiptatakių ir aikštelių, liftų 

šachtų sienų montavimas.
Naudojant visą karkasą su pastato antstatu, darbams organizuoti ga-

lima pritaikyti tuos pačius keturis montavimo srautus. Tačiau dėl apkro-
vų padidėjimo nuo statomų antstato aukštų reikia įrengti monolitines 
pamatines plokštes po visu pastatu su atramomis po kolonomis trijose 
eilėse arba montuoti lizdinius pamatus po visomis kolonomis.

Atsižvelgiant į seką objekte, gali būti taikomas atskiras, kompleksi-
nis arba mišrus darbų atlikimo metodas. Tačiau atliekant visus darbus 
(ardant senas konstrukcijas ir įrengiant naujas), būtina vadovautis verti-
kaliąja schema, kuri leidžia viename bare (pastato sekcijoje) ardyti kons-
trukcijas, kitame  – betonuoti pamatinę plokštę, trečiame  – montuoti 
karkasą. Sąvaržų įrengimas laiku, sutvirtinant laisvai stovinčias išorines 
sienas, ir vertikalusis darbų eiliškumas leidžia racionaliau organizuoti 
darbus.
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Surenkamosios monolitinės įterptinės sistemos. Rekonstruoja-
miems stačiakampio formos pastatams su silpnomis laikančiosiomis 
išorės sienomis gali būti naudojama įterptinė sistema su vidinėmis mo-
nolitinėmis išilginėmis ir skersinėmis laikančiosiomis sienomis bei su-
renkamosios perdangos su iš anksto įtempta armatūra. Ilgų matmenų 
plokštės leidžia sutaupyti medžiagų ir planuoti didelių matmenų lais-
vąsias erdves.

Šis konstrukcinis sprendimas sudaro galimybes montuoti surenka-
mąsias perdangas be didelių technologinių pertraukų, laikinai perkeliant 
dalį jų apkrovos ant esamų išorinių sienų.

Sistema papildomai numato surenkamuosius laiptinių, liftų, sanita-
rinių kabinų, kitų įterptųjų elementų elementus ir pastatų monolitines 
sienines diafragmas. Šis konstrukcinis sprendimas leidžia įvairiai išdės-
tyti vidines skersines sienas, o įrengiant didelių angų perdangas, įgyven-
dinti konstrukcinį sprendimą, kai perdangos plotas priartinamas prie 
buto ploto. Šis sprendimas kiekviename perdangos eksploatavimo etape 
supaprastina patalpų perplanavimą. Bet kokiu atveju vidaus išilgines ir 
skersines sienas reikia įrengti sutampančiose ašyse per visą pastato aukš-
tį, pradedant nuo pastato rūsio.

Monolitinės įterptinės sistemos. Monolitinės įterptinės sistemos yra 
lankstesnės nei surenkamosios ir gali būti rekomenduojamos sudėtin-
gų kreivų formų pastatams su skirtingo aukščio aukštais. Monolitinės 
sistemos gaminamos gamykloje adaptuotomis technologinėmis sąlygo-
mis, transportavimo procesai yra mechanizuoti, betono masė klojama ir 
tankinama pagal šiuolaikinius reikalavimus, tad šios sistemos pagal dar-
bų atlikimo tempus artimos surenkamosios statybos tempams. Betono 
kietėjimo intensyvinimas, cheminių priedų naudojimas, reguliuojantis 
technologines naudojamų mišinių savybes, mažina darbų trukmę, tech-
nologines pertraukas, didina pastatų kapitališkumą ir ilgaamžiškumą. 

Jeigu rekonstruojamame pastate be antstato išsaugoma senoji skai-
čiuojamoji schema, tai įterptinis monolitinis karkasas bus dviejų ir trijų 
angų sistema su tarpinėmis atramomis kolonų pavidalu arba sieniniais 
elementais su atremiamomis įrengiamomis monolitinėmis perdangomis 
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ant esamų išorinių sienų. Kai numatomas kelių pastato aukštų antsta-
tas, būtina po visa įterptine sistema įrengti savarankiškus pamatus, šiuo 
atveju išorinės sienos praktiškai tampa atitvarinės ir savilaikės.

Jei reikia įrengti savarankiškus pamatus, racionaliausias sprendimas – 
monolitinė plokštė arba susikertantys juostiniai pamatai. Analizė rodo, 
kad kai pamatų nusidėvėjimas sudaro maždaug 50 proc., jų tvirtinimo ir 
papildomo pagrindų stiprinimo išlaidos lyginamos su monolitinės plokš-
tės įrengimu, o būtinos darbų sąnaudos bus kur kas didesnės dėl ankštų 
darbo sąlygų, ribotų galimybių naudoti mechanizacijos priemones.

Rekonstruojant ir įrengiant antstatą pastate, įterptiniam karkasui 
galima pritaikyti vieną iš pirmiau nagrinėtų sprendinių, bet tik darant 
monolitines sienas. Besijis karkasas leidžia lanksčiai pakeisti patalpų 
planą. Esant daliniam karkasui, dalis apkrovų perduodama ant išorinių 
mūrinių sienų, kurių perdangų lygyje daromi grioveliai. Bendras karka-
so standumas stiprinamas inkarais, įrengiamais mūrinėse sienose.

Besijų ir karkasinių sistemų, jeigu prie jų neprisideda esamos išori-
nės sienos, konstrukcinė schema papildoma kolonomis, pristatomomis 
prie išorinių sienų, arba monolitinėmis sienomis po įrengiama įterptine 
sistema. Paliekamosios mūrinės sienos, kaip savilaikės, neprisideda prie 
bendro darbo, tad galima gerokai sumažinti šių sienų ir pamatų po jo-
mis tvirtinimo darbų apimtį. Prireikus dalis sieninių atitvarų apkrovų 
gali būti perduodama ant įterptinio karkaso elementų.

Monolitinio varianto pranašumai yra šie:
− sumažinama naudojamų medžiagų;
− nėra sandūrų;
− labai lankstūs pastatų erdviniai suplanavimo sprendiniai;
− darbų mechanizavimas be savaeigių ir bokštinių kranų;
− pastato erdviniai suplanavimo sprendiniai nėra pagrindiniai prii-

mant spendimą dėl rekonstrukcijos.
Diegiant šiuolaikines statybos klojinių sistemas praktikoje, atsira-

do galimybė sumažinti darbų, atliekant visus kompleksinius betona-
vimo procesus, sąnaudas. 2–3 kartus mažėja klojinių sistemų įrengi-
mo rankomis, įrengimo kranais, išardymo ir perstatymo į naują vietą 
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sąnaudos. Klojinį iš laminuotos faneros galima naudoti daug kartų, o 
klojinių skydų rėmas iš profiliuotojo plieno ir lengvųjų lydinių didina jų 
standumą, stiprumą, gebėjimą atlaikyti dideles apkrovas. Įvairios spynos 
tipo jungtys suteikia galimybę minimaliomis sąnaudomis tvirtai ir san-
dariai sujungti skydus bei greitai pastatyti klojinius į projektinę padėtį.

Aukštu technologiškumu pasižymi perdangų klojiniai. Teleskopinės 
atramos padeda įrengti klojinius esant įvairiam aukšto aukščiui. Atsi-
žvelgiant į specifiką ir sudėtingumą išmontuojant klojinių plokštes, ra-
cionaliau naudoti palengvintus smulkių skydų klojinius. 

Betonavimo darbų sąnaudos nustatomos klojinių sistemų technolo-
giškumu, jų mase, patogumu įrengiant jungtis ir kitomis technologinė-
mis charakteristikomis. Darbų sąnaudos, naudojant skirtingas klojinių 
sistemas, svyruoja intervale 0,2–0,5 žm. val./m2. Naudojami liekamieji 
klojiniai gali labai sumažinti bendras darbo sąnaudas, nes nebereikia 
klojinių išmontuoti, remontuoti, paruošti naujam naudojimo ciklui.

1.5. Surenkamųjų konstrukcijų pakeitimo ypatumai

Esamų konstrukcijų pakeitimas tapatinamas su naujų konstrukcijų įren-
gimo procesais. Konstrukcijos gali būti keičiamos atskirai, kai atskirame 
bare ar pastate pradžioje išardomos visos keičiamosios konstrukcijos, pas-
kui į jų vietą įstatomos naujos. Mišriuoju būdu eiliškumo tvarka konstruk-
cijos išmontuojamos ir sumontuojamos viename sraute, kai yra vienas 
statybinių mašinų komplektas. Taip organizuojant darbus, darbų baras 
sumažinamas iki vienos ar daugiau angų, laikantis stiprumo, standumo 
ir stabilumo gretutinių konstrukcijų. Konstrukcijos gali būti išardomos 
atskirais elementais arba sustambintais blokais, atsižvelgiant į konstruk-
cinį demontuojamų įrenginių sprendimą ir technologines kranų bei kitų 
priemonių naudojimo galimybes vykdant demontavimo darbus. 

Denginio konstrukcijų keitimas. Denginio konstrukcijos gali būti 
keičiamos įvairiais savaeigiais ir bokštiniais kranais, atsižvelgiant į kons-
trukcinį pastato sprendimą, tūrinį planinį jo sprendimą ir pasirinkto 
mechanizacijos varianto pagrindimą.
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Didinant rekonstruojamo vienaukščio pastato aukštį, gali būti racio-
nalu įrengti naują dangą virš esamos, kol bus visiškai užbaigti darbai, o 
paskui demontuoti seną dangą naudojant statybines gerves, tiltinius kra-
nus ir kitas papildomas priemones. Šiuo atveju konstrukcijos gali būti 
surenkamos ir išardomos tarp trumpalaikių sustojimų, nepažeidžiant 
gamybos proceso rekonstruojamame pastate.

Išmontuojant denginio elementus, turėtų būti imtasi priemonių sie-
kiant apsaugoti medžiagas nuo kritimo, atskirų stogo elementų užsidegi-
mo pjaunant laikančiąsias konstrukcijas. Jeigu šalinant atskirą elementą 
gali būti pažeista statiškai stabili pusiausvyra, reikia stiprinti, suveržti 
arba pakabomis prikabinti prie krano kablio griovimui pavojingas kons-
trukcijas. 

Pokraninių sijų keitimas. Naudojant tam tikro galingumo kranus 
pokraninės sijos keičiamos tradiciniais metodais. Nesant galimybės 
dirbti kranais, darbai atliekami gervėmis, naudojant atotampas.

Kolonų keitimas. Norint pakeisti kolonas neardant dangos, reikia 
iš anksto pakabinti konstrukcijas, tai yra apkrovas nuo kolonų perduoti 
kitiems pagalbiniams elementams. Gali būti kabinama po konstrukcijų 
mazgais pastačius laikinąsias atramas. Metalinių konstrukcijų atraminiai 
mazgai ant laikinųjų atramų turi būti stiprinami. Tarpą tarp laikinųjų 
atramų ir statybinių konstrukcijų mazgų (8–10 mm) užtikrina kėlikliai. 
Į atsirandantį tarpą įdedama reikalingo storio metalinė plokštelė ir pri-
tvirtinama nuo galimo poslinkio. Perduodant apkrovas nuo denginio 
ant laikinųjų atramų, turi atsirasti tarpas tarp jų ir kolonos, nurodant 
visišką apkrovos pašalinimą nuo denginio ant kolonos. Jei konstrukcijos 
neatskirtos, kėlikliais konstrukcijos pakeliamos virš laikinųjų atramų, 
užpildant atsiradusius tarpus metaliniais tarpikliais. Atotrūkis per vieną 
kėliklio ciklą neturi viršyti 10 mm.

Kai kuriais atvejais sunku ar net neįmanoma įstatyti atramas tiesiai 
po stogo laikančiąją konstrukcija. Šiuo atveju dvi atramos pastatomos 
kuo arčiau santvaros, ant jų dedama metalinė sija, ant kurios bus per-
kelta apkrova nuo stogo santvaros.
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Išmontuojant koloną iš pradžių ji atskiriama nuo pamatų (pjaunama, 
kertama, pašalinami varžtai ir t. t.). Išmontuojama gali būti sukimo apie 
lankstą metodu naudojant keltuvus ir gerves. Metodas grindžiamas lėtu 
kolonos galvenos nuleidimu, atremiant apatinę jos dalį ant pamato. Ga-
lima naudoti tris gerves, dėl kurių bendro darbo kolonos apačia slysta 
vienos iš jų link, o kitos užtikrina kolonos galvenos nuleidimą slydimo 
plokštumoje. 

Stūmimo ant senų atramų metodas. Viso atskirų įrenginių pakei-
timo metodo esmė yra seno įrenginio perstūmimas (nuo pamato) ir 
užstūmimas į jo vietą naujo. Tai gali labai sumažinti stabdymo laiką. 
Galimi du perstūmimo variantai: traukimas gervėmis ir stūmimas elek-
triniais ar hidrauliniais kėlikliais. Traukimo metodo pranašumas – ne-
pertraukiamas perstumiamo objekto judėjimas, antrojo metodo prana-
šumai – naudojamų prietaisų paprastumas ir kompaktiškumas, o tai yra 
ypač svarbu rekonstruojant objektą ankštomis sąlygomis.

Objektas perkeliamas ant geležinkelio bėgių, ant armuotojo betono 
pagrindo su plieno lakštų paviršiumi ir cilindriniais plieno ratais, kurių 
skersmuo – 100–150 mm.

1.6. Konstrukcijų stiprinimas

Rekonstruojant senąjį būsto fondą naudojamos konstrukcinės schemos 
su visu ir nevisu įterptiniu karkasu. Visas įterptinis karkasas leidžia 
eliminuoti atitvarines sienų konstrukcijas. Tai sudaro galimybę atlikti 
rekonstrukcijos darbus ir perplanuoti pastatą bei kelių aukštų antstatą. 
Naudojant neviso karkaso schemą apkrova nuo rėmsijų ir sijų perduo-
dama sienoms, todėl antstato galimybė apribojama esamų pamatų ir 
sienų laikomąja galia.

Rekonstruojant senus pastatus pagrindiniai elementai yra surenka-
mosios gelžbetoninės konstrukcijos, surinktos gamykloje: pamatai, sijos, 
tuštuminės ir pilnojo skerspjūvio perdangos plokštės, kolonos, laiptata-
kiai ir aikštelės ir kt.
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Pirmuoju etapu įterptojo montažo technologija numato visišką 
perdangų, vidinių sienų ir pertvarų išmontavimą. Išardžius pastate 
lieka tik išorinės laikančiosios sienos ir kartais laiptinių sienos. Tech-
nologinis darbų eiliškumas įrengiant pastato karkasą nesiskiria nuo 
panašių darbų naujoje statybvietėje. Montuojami pamatai, kolonos, 
rėmsijės ir perdangos plokštės pirmame aukšte, toliau – kitų aukštų 
konstrukcijos. 

Rekonstruojant pastatą visi darbai turėtų būti vykdomi ritminga ei-
liškumo technologija, pastatas turėtų būti padalytas į barus, kurių dydis 
turi atitikti gyvenamojo namo sekcijas. Gyvenamojo namo rekonstruk-
cijos pavyzdys su trijų aukštų antstatu parodytas 1.2 pav. (trys pastato 
sekcijos atitinka tris barus). 

Racionaliausia laikoma diferencijuota rūsio dalies konstrukcijų mon-
tavimo schema. Visų pirma montuojami pamatai po kolonomis, paskui į 
lizdus įstatomos ir apibetonuojamos kolonos. Perdangų virš rūsio įren-
gimas sudaro darbų barą įrengiant antžeminę pastato dalį, kurią reko-
menduojama atlikti kompleksiškai, skaidant į barus.

1.2 pav. Gyvenamojo namo rekonstrukcijos schema su įterptiniu karkasu:  
a – montavimo planas; b – skersinis pjūvis; 1 – liekančios konstrukcijos;  

2 – įterptas karkasas
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Gali būti rekomenduojama tokia antžeminės dalies elementų monta-
vimo seka kiekviename bare:

− dviaukščių kolonų montavimas;
− standumo sienelių montavimas (laiptinių sienų);
− rėmsijų montavimas;
− perdangos plokščių montavimas;
− laiptatakių ir aikštelių įrengimas;
− lifto šachtos tūrinio bloko montavimas.
Sumontavus, suvirinus konstrukcijas, užtaisius mazgus ir siūles pir-

mame aukšte, tokia pat seka įrengiamos antrojo aukšto konstrukcijos 
(1.3 pav.). Laikantis šios technologijos turi būti montuojamos kitų aukš-
tų ir barų karkaso konstrukcijos.

1.3 pav. Įterptinio karkaso elementų montavimo technologinis eiliškumas:  
a – baro planas; b – pjūvis; 1–24 – elementų montavimo eiliškumas
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Pamatų stiprinimas. Pamatų kaip vieno pagrindinių pastato elemen-
tų laikomąją galią padidinti galima keliais technologiniais ir konstruk-
ciniais būdais. Tai galima paaiškinti tuo, kad reikia atsižvelgti į pastato 
eksploatavimo sąlygas, įvairių deformacijų priežastis, suspaustas darbų 
atlikimo sąlygas. Labiausiai paplitęs esamų pamatų defektų šalinimo bū-
das įrengiant pastato antstatą – juos stiprinti toliau minimais būdais.

Pamato mūras stiprinamas cementavimo būdu susidarius tuštumoms 
mūre ir yrant pamatų medžiagoms. Paviršinių pamato sluoksnių torkre-
tavimas atkuria mūro paviršiaus vientisumą, pagerina pamatų atsparu-
mą vandeniui. Jei pamato medžiagos suiro nedaug, neplatinant pamato 
įrengiama metalinė apkaba. Ji gaminama iš kampuočių arba armatūrinio 
plieno, vėliau apibetonuojama. 

Vis didėjant pamatų apkrovai, rekonstruojant pastatą ir trūkstant 
jam laikomosios galios, apkabos įrengiamos praplatinant pamatų padą 
(1.4 pav.). Stiprinimo variantai ir darbų atlikimo technologija priklauso 
nuo konkrečių sąlygų statybos aikštelėje, tačiau bet kokiu atveju į pra-
platinto pamato konstrukciją dedamos specialios metalinės sijos, kad 
dalis apkrovų nuo aukščiau esančių aukštų būtų perduodama į papildo-
mus pamatų elementus.

Pamatų stiprinimas apkabomis iš monolitinio betono yra pats papras-
čiausias ir patikimiausias sprendimas. Jis pagrįstas pamatų praplėtimu 
dėl monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų, pamatų atrėmimo ploto į 
pagrindą, kuris taip pat gali būti sustiprintas, padidinimu. Bendra darbų 
atlikimo technologinė schema tinkama plytiniams, akmeniniams, beto-
niniams ir gelžbetoniniams pamatams ir numato tokį procesų eiliškumą:

− gruntinio vandens lygio pažeminimas;
− tranšėjų iškasimas iš abiejų pamato pusių;
− pamato paviršiaus valymas;
− skylių pramušimas pamatinėje sienoje sijoms padėti;
− praplečiamosios pamato dalies armavimas, bendro armatūrinio 

karkaso sukūrimas;
− klojinių įrengimas;
− sluoksninis betono mišinio klojimas tankinant, vibruojant;
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− betono priežiūra išardant klojinius;
− hidroizoliacijos įrengimo darbai;
− pamatų užpylimas ir nuogrindos įrengimas;
− kokybės kontrolė ir darbų priėmimas.
Pamatai stiprinami ruožais, ne ilgesniais kaip 10–12 m. Betonuoti 

kitame bare rekomenduojama ne anksčiau kaip po trijų dienų, baigus 
betonavimo darbus ankstesniame bare.

Jei kritiškai nusidėvi vidinės pastato sienos ir perdangos, sprendžia-
mas klausimas apie jų pakeitimą, taip pat pamatų stiprinimą keičiant 
skaičiuojamąją schemą. Ekonominiu požiūriu tikslinga taikyti mišriąją 
pamatų sistemą – stiprinti savilaikių sienų pamatus ir įrengti monoliti-
nę gelžbetoninę plokštę įterptiesiems konstrukciniams elementams. Ap-
krovos perkėlimas ant monolitinės plokštės pašalina aukščio ir antstato 
aukštų skaičiaus apribojimus. 

1.4 pav. Juostinių pamatų stiprinimas monolitinėmis apkabomis: 
a – vienpusis stiprinimas; b – dvipusis stiprinimas esant didelei apkrovai; 

c – dvipusis stiprinimas, esant giliesiems pamatams; d – mišrusis stiprinimas 
įrengiant monolitinius polius; e – pamatų išplėtimas įrengiant standžias 
apkabas; f – ..............; 1 – pamatas; 2 – apkaba; 3 – sijos; 4 – inkarai; 5 – 
apkrovas paskirstančios sijos; 6 – skaldos pagrindas; 7 – esamos sienos 

sandarinimo medžiaga; 8 – monolitiniai poliai
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Prieš įrengiant monolitinę pamatų plokštę, pastato viduje reikia iš-
ardyti visus konstrukcinius elementus, paruošti ir stiprinti pagrindus, 
sprendimai įgyvendinami sujungiant paliekamus ir tvirtinamus pama-
tus su pamatine plokšte, siekiant perskirstyti apkrovas. Konstrukciniai 
sprendimai pagrįsti inkarinių įrenginių naudojimu, metalinių gembių 
pamatuose pavidalu, kurias sujungia su plokščių armatūriniu karkasu 
ir užmonolitina. Vidinių sienų išsidėstymo vietose įrengiama papildo-
ma juostinė armatūra, vienu metu betonuojama visa pamatinė plokštė 
(1.5 pav.). 

1.5 pav. Juostinių pamatų performavimo į plokštinius variantai: 
a – ištisinė plokštė po pamato pagalvėmis; b – ištisinė plokštė su sijomis  

ant smeigių; c – ištisinė plokštė ant smeigių; 1 – plytų siena; 2 – pamatas;  
3 – rūsio grindų paviršiaus altitudė; 4 – darbinė plokštės armatūra;  

5 – monolitinė plokštė; 6 –monolitinės plokštės pagrindas; 7 – grioveliai
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Įrengiant monolitinę pamatinę plokštę statybos aikštelėje nėra ankš-
tų sąlygų, platus darbų baras leidžia taikyti srautinius darbų metodus 
ir naudoti aukštos kokybės įrangą. Ruošiant pagrindus galima naudoti 
savaeiges vibravimo plokštes, armavimui naudoti gamykloje paruoštus 
armatūrinius karkasus, betonuoti bokštiniu kranu su bunkeriu arba au-
tomobilinio betono siurbliais (1.6 pav.).

Plytų mūro stulpams ir tarpsienėms tvirtinti taikytinos tradicinės 
technologijos, grindžiamos metalinių ir gelžbetoninių apkabų bei kar-
kasų naudojimu, injektavimu į mūrinį polimercementinį ir kitą tirpalą. 
Plytų mūras gerai atlaiko gniuždymo jėgas, todėl veiksmingiausias būdas 
jį stiprinti – įrengti apkabas. Apkabose mūras yra spaudžiamas iš visų 
pusių, dėl to didėja pasipriešinimas išilginei jėgai ir labai mažėja skersinės 
deformacijos. Stulpų ir tarpsienių stiprinimo variantai parodyti 1.7 pav.

Gelžbetonines apkabas galima įrengti liekamuosiuose klojiniuose, iš-
oriniai paviršiai gali turėti skirtingą tekstūrą, taip pat ir lygią (1.8 pav.). 
Efektyviausi liekamieji klojiniai yra plonasieniai elementai 1,5–2 cm sto-
rio, pagaminti iš dispersijos – armuoto betono. Po liekamųjų klojinių 
pastatymo ir jų elementų tvirtinimo tarpas tarp stiprinamos ir tveriamos 
konstrukcijų užbetonuojamas. Naudoti liekamuosius klojinius naudinga 
ekonomiškai ir technologiškai, atkrinta klojinių išardymo būtinybė ir 
atsisakoma apdailos darbų ciklo.

1.6 pav. Pamatų monolitinių plokščių betonavimo schemos: 
a – mišinio padavimas betono siurbliais; b – mišinio padavimas bokštiniu 

kranu; 1 – betono maišyklė; 2 – automobilinė betono maišyklė;  
3 – skirstymo strėlė; 4 – monolitinė plokštė; 5 – bunkeris;  

6 – bokštinis kranas
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Montuojant plieninę apkabą, ji įtraukiama į darbą injektuojant skie-
dinį į tarpą tarp plieno elementų ir mūro. Konstrukcijos susijungs nutin-
kavus jas didelio atsparumo cemento ir smėlio skiediniu su plastikliais, 
siekiant geresnės mūro ir metalo konstrukcijų sukibties. Kai įrengiama 
iki 4 cm storio gelžbetoninė apkaba, taikytini torkretavimo ir pneuma-
tinio betonavimo metodai, galutinė sustiprintų konstrukcijų apdaila – 
dengiamojo tinko sluoksnis.

1.7 pav. Stulpų stiprinimas: 
metaline apkaba (a), armavimo karkasais (b), tinkleliais (c) ir gelžbetonio 
apkabomis (d): 1 – sustiprinama konstrukcija; 2 – stiprinimo elementai;  
3 – apsauginis sluoksnis; 4 – skydiniai klojiniai su tvirtinimo apkabomis;  

5 – purkštuvas; 6 – medžiaginė žarna
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Stiprinant gelžbetonines kolonas, sijas ir plokštes į darbą įtraukiami 
papildomi elementai, kurie padidina konstrukcijų skerspjūvį, armavimo 
laipsnį, kai kuriais atvejais skaičiuojamoji schema keičiama įtraukiant į 
karkasą papildomas atramas. 

1.8 pav. Stulpų stiprinimas naudojant apdailinius klojinius: 
1 – sustiprinama konstrukcija; 2 – armatūros karkasas; 3 – betonas;  

4 – apdailos elementai; 5 – išsikišantys inkarai

Laisvai stovinčios gelžbetoninės kolonos stiprinamos didinant 
skerspjūvį gelžbetonio apkaboje, naudojant metalinius kampuočius ir 
apkabas, metalinius strypus, stiprinant darbinės armatūros skerspjū-
vį. Dažnai tenka stiprinti kolonas šalia išorinių ir vidinių sienų. Šiuo 
atveju pagrindinė technologija yra gelžbetoninio apvalkalo įrengimas 
(1.9 pav.). Šis sprendimas priimamas, kai apsauginio betono sluoksnis 
išsisluoksniuoja. Be to, paviršius stipriai suardytas, yra esminių įtrūkių. 
Stiprinant kolonas turi būti kruopščiai nuvalytas jų paviršius, atlikti įkir-
timus papildomam armatūriniam karkasui įstatyti ir privirinti, injek-
tuoti betono masę į ertmes. Didelį efektą galima pasiekti betonuojant 
stiprinamą koloną pakopomis. Šiuo atveju klojiniai montuojami atski-
romis pakopomis.
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Užpildant ertmę betono mišiniu pirmoje pakopoje pakeliamas kloji-
nių skydas, ir ciklas kartojasi.

Sijinių konstrukcijos, atsižvelgiant į įrenginio specifikaciją, stipri-
namos keliais būdais: didinant armatūros kiekį tempimo zonoje, stipri-
nant sijas iš apačios, didinant armavimo laipsnį ir skerspjūvio aukštį, 
įrengiant gelžbetonio apkabas, paspyrių sistemas ir atotampas apatinėje 
sijos juostoje. Norint daugiau padidinti sijų laikomąją galią, įrengiama 
gelžbetoninė apkaba (1.10 pav.). Ant nuvalyto sijos paviršiaus daromi 
įkirtimai, po analizės rezultatų parenkama optimali sudėtinio mišinio 
sudėtis. Betonuojama per plokštėje įrengtas specialias skyles sluoksniais, 
privalomai sutankinant.

1.9 pav. Kolonų, priglaustų prie sienų, stiprinimas: 
a – gelžbetonio apvalkalo įrengimu: 1 – siena; 2 – sustiprinama 

konstrukcija; 3 – armatūros karkasas; 4 – klojinių skydai; 5 – suveržimo 
apkabos; b – įtemptų apkabų įrengimu, įjungiant į darbą sienas: 1 – siena; 

2 – kolona; 3 – apkaba; 4 – įtemptųjų inkarų įrengimas; 5 – griovelis;  
c – šoninių nukraunančių elementų įrengimu: 1 – siena; 2 – kolona;  

3 – profiliuotis ; 4 – andėklas iš metalo juostos
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Perdangų keitimas. Rekonstruojant gyvenamuosius pastatus dažnai 
keliamas perdangų keitimo klausimas. Rekonstruojamų pastatų suren-
kamųjų perdangų ant rėmsijų, esant pilnam ir daliniam karkasui, kons-
trukcinis sprendimas parodytas 1.11 pav.

1.10 pav. Sijų stiprinimo schema: 
1 – stiprinamoji konstrukcija; 
2 – armatūros karkasas; 3 – 

pakabinamieji klojiniai; 4 – juostos; 
5 – skylės plokštėje betono mišiniui 

paduoti

1.11 pav. Dalinio (a) ir pilno įterptųjų 
karkasų (b) rekonstruojamame pastate 
schema: 1 – atraminis pagrindas; 2 – 

grioveliai; 3 – rėmsijė; 4 – tuščiavidurė 
perdanga; 5 – kolona

Įrengiant surenkamąsias monolitines perdangas, dažniausiai taiko-
mi du pagrindiniai liekamųjų klojinių variantai: naudojant profiliuotą 
plokštę ir pritaikant plonasienes gelžbetonines plokštes su išleidžiama 
armatūra (1.12 pav.).

1.12 pav. Perdangų įrengimo liekamuosiuose klojiniuose schema: 
a – naudojant metalines sijas ir profiliuotas plokštes: 1 – siena ; 2 – sija;  
3 – pakabinamosios lubos; 4 – technologinės skylės sijos skerspjūvyje;  

5 – monolitinė gelžbetoninė perdanga; 6 – profiliuotas paklotas;  
b – naudojant gelžbetoninius liekamuosius klojinius: 1 – siena;  

2 – monolitinis betonas; 3 – liekamieji klojiniai; 4 – paskirstomoji sija;  
5 – teleskopinė atrama
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Pirmuoju atveju laikančiaisiais perdangų elementais yra metalinės 
sijos, kurių viršutinėje zonoje klojamo profiliuoto plieno paklotas lapo 
storis ne mažesnis kaip 0,7–0,8 mm. Esant didelėms apkrovoms, galima 
papildomai armuoti vertikaliaisiais ir horizontaliaisiais tinklais. Spren-
dimo trūkumas – būtinybė įrengti pakabinamąsias lubas.

Monolitinės perdangos. Rekonstruojant kreivinių ir sudėtingų for-
mų pastatus, kur surenkamosioms plokštėms reikia daug papildomų ele-
mentų ir būtina įrengti monolitines zonas, gali būti rekomenduojama 
monolitinė perdanga. Ši rekomendacija pagrįsta pramoninių monoliti-
nių sistemų taikymu skirtingomis proceso sąlygomis, taip pat mechani-
zavimo, transportavimo, klojimo ir betono mišinio sutankinimo.

Monolitinės perdangos įrengimo kompleksinį technologinį procesą 
sudaro:

− parengiamieji darbai kertant lizdus, tvirtinant arba pakeičiant ats-
kirų dalių mūrą;

− klojinių įrengimas;
− armavimas strypais, armatūros karkasais ir tinklais;
− mechanizuotu betono mišinio padavimu ir klojimu;
− betono priežiūra, kokybės kontrolė, o žiemos sąlygomis šiluminio 

apdorojimo režimo laikymasis;
− klojinių nuėmimas.
Klojinių sistemų gali būti įvairių. Pagrindinis klojinių formavimo 

principas yra toks: teleskopinių stovų pastatymas (erdvinio rėmo ir sto-
vų) su antgaliais ir veržikliais, sijinės sistemos ant jų klojimas visoms 
apkrovoms perimti, klojinio įrengimas iš unifikuotų skydų arba atsparių 
vandeniui faneros lakštų. Vienas klojinių variantas parodytas 1.13 pav.

Sijinės perdangos sėkmingai naudojamos pastatuose su viena arba 
dviem angomis, kai reikia išgauti didelius perdangų plotus. Rekonstruk-
cijos metu sijinės perdangos įrengiamos, jeigu plytų mūro laikomoji 
galia perima apkrovas. Atliekant klojinių įrengimo darbus kruopščiai 
kontroliuojami sijų ir viso baro geometriniai matmenys ir aukščių alti-
tudės. Konstrukcijos armuojamos karkasais, paruoštais gamykloje, arba 
atskirais strypais. Armatūros karkaso projektinei padėčiai klojiniuose 
kontroliuoti naudojami įvairūs fiksatoriai.
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1.13 pav. Monolitinių besijų perdangų įrengimo schema: 
1– teleskopinė atrama; 2 – atraminės sijos; 3 – ilginiai; 4 – klojinys iš 

faneros; 5 – monolitinis gelžbetonis; 6 – vibracinė liniuotė

Sijinėms perdangoms naudojamos dvi klojinių schemos – atramos 
su spaustuvais ir pakabinamoji sistema (1.14 pav.). Sijos, aukštesnės 
kaip 0,8 m, betonuojamos atskirai nuo perdangos, visais kitais atvejais 
betonuojam lygiagrečia su sijomis kryptimi. Į tankiai suarmuotas sijas 
rekomenduojama kloti skystos konsistencijos ir didelio plastiškumo be-
tono mišinį ir būtinai tankinti vibratoriais.

1.14 pav. Klojinių sistemų sijinėms perdangoms įrengti schemos: 
a – su atraminiais stulpais: 1 – šoninis sijos skydas; 2 – srieginis kėliklis;  
3 – posijinė plokštuma; 4 – teleskopinė atrama; 5 – palaikomieji stovai;  

6 – atraminė sija; 7 – rėmsijė; 8 – klojinys iš faneros; 9 – perdangos plokštė; 
10 – perdangos sija; b – su pakabinamųjų sijų klojiniais: 1 – apkaba;  
2 – klojinių skydai; 3 – teleskopinės atramos; 4 – paskirstomoji sija;  

5 – ilginis; 6 – klojinys iš faneros; 7 – perdangos plokštė; 8 – perdangos sija

Pastato įterptinių monolitinių sistemų technologija, nekeičiant skai-
čiuojamosios schemos, paremta ne viso besijo karkaso naudojimu, 
atremiant perdangą ant sienų. Norint apkrovas perkelti ant sienų, ant 
jų perdangų lygyje įrengiama plokštės storio įgilinta ertmė (griovelis). 
Veiksmingesnis sienų ir perdangų darbas gali būti pasiektas įstačius į 
sienas inkarus (1.15 pav.).
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1.15 pav. Įterptinių sistemų monolitinių perdangų įrengimo schemos: 
a – laisvai atrėmus perdangą ant sienos: b – sutvirtinus inkarais prie išorinių 

sienų: 1 – išorinė siena; 2 – monolitinė perdanga; 3 – perdangos klojinys;  
4 – ilginis; 5 – atraminės teleskopinės atramos; 6 – inkariniai įrenginiai

Rekonstruojant pastatus perdangos stiprinamos gana dažnai. Ap-
žvelgsime tik monolitinių perdangų stiprinimą. Stiprinimo esmė – di-
dinti armavimo lygį, tuo pat metu didinant skerspjūvį. Veiksmingiausias 
perdangos stiprinimo metodas – papildomos sijinės sistemos ir pavirši-
nio gelžbetonio sluoksnio įrengimas (1.16 pav.). Papildomos sijinės sis-
temos įrengimo procese perdangos plokštėje išpjaunami lygiagrečiai su 
išdėstyta darbo armatūra ištisiniai išilginiai grioveliai. Toliau įrengiami 
pakabinamieji klojiniai, dedami sijinės sistemos armatūriniai karkasai, 
papildomai dedami armatūriniai tinklai betono sluoksniui padidinti. 
Prieš klojant betono mišinį būtina padaryti įkirčius perdangos beto-
no paviršiuje, prieš pat klojant paviršių sudrėkinti vandeniu. Betonuoti 
reikia be technologinių pertraukų, ypatingą dėmesį sutelkiant į tankiai 
armuotų ertmių vibracinį apdorojimą.

Stiprinant perdangas gelžbetoninio sluoksnio didinimo būdu būtina 
užtikrinti bendrą senos armavimo sistemos ir naujai klojamų armatūri-
nių tinklų darbą. Svarbi užduotis – užtikrinti senojo ir naujai klojamo 
betono adheziją.
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1.16 pav. Monolitinių perdangų stiprinimo, padidinus viršutinį gelžbetoninį 
sluoksnį, schemos:

a – papildomai armuojant plokštę; b – įrengiant garso izoliacinę plokštę;  
c – įrengiant vibroizoliacinę plokštę; 1 – gelžbetoninė perdanga;  

2 – armatūros tinklai betono sluoksniui padidinti; 3 – papildomas betono 
sluoksnis; 4 – grioveliai; 5 – pakabinamieji klojiniai; 6 – triukšmo ir 

vibracijos apsauginės plokštės

Stiprinant perdangas galima pagerinti jų šilumos ir garso izoliaciją. 
Ant perdangų paviršiaus, paruošto iš anksto, įrengiami armatūriniai sti-
prinimo karkasai ir privirinami prie esamos armatūros. Juos tarpusavyje 
sujungus susidaro bendra erdvinė sistema. Tarp armatūrinių karkasų 
dedama izoliacinė medžiaga – putplasčio plokštės, standžios minerali-
nės plokštės, kitos medžiagos. Jos klojamos ir klijuojamos prie pagrindo 
taip, kad būtų vietos betonuoti briauną (su įrengta armatūra) perdango-
je. Briaunos betonuojamos tu pat metu kaip ir visa plokštė (1.16 pav., c.).
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2. STATINIŲ DALIŲ REMONTAS  
IR SUSTIPRINIMAS 

2.1. Pamatų ir atraminių konstrukcijų  
defektų ir žalos vertinimas 

Siekiant nustatyti žalos mastą, pamatų ir požeminių statinių susidėvėji-
mo lygį, tyrimai atliekami įvairiais metodais: vaizdiniu, mechaniniu, la-
boratorinių tyrimų, fizinių, plataus masto bandymų. Tai labai sudėtinga. 
Konstrukcijų nusidėvėjimo laipsnis vertinamas remiantis gyvenamųjų 
pastatų fizinio nusidėvėjimo taisyklėmis.

Pamatų, konstrukcijų, struktūros, sudėtinės dalies ar sistemos fizinį 
nusidėvėjimą Fk, %, turintį skirtingą atskirų sekcijų nusidėvėjimo laips-
nį, rekomenduojama nustatyti pagal formulę:

1
n i

k ii
k

P
F

P
= = ϕ∑ ,

čia  ϕ1 – konstrukcinės dalies, elemento, pamato fizinis nusidėvėjimas, %, 
nustatomas pagal 2.1 lentelę; Pi – pažeisto ploto dydis (plotas arba ilgis), 
m2 arba m; Pk – visos konstrukcijos matmenys, m2 arba m; n – pažeistų 
sričių skaičius.

2.1 lentelė. Polinių akmens pamatų su cokoliu iš plytų fizinis nusidėvėjimas

Susidėvėjimo požymiai Kiekybinis 
vertinimas

Fizinis 
susidėvėjimas,
%

Apytikslė 
atkuriamųjų 
darbų sudėtis

Mažos cokolinės dalies 
pažaidos

Ploto pažaidos 
iki 5 %

0–20 Įtrūkių, plyšių 
užtaisymas

Įtrūkiai, atskirų akmenų 
iškritimas antžeminėje 
dalyje ir pamatuose

Iki 25 % 21–40 Įtrūkių 
užtaisymas, 
mūro, cokolio,
antžeminės 
dalies pamatų 
polių remontas 
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Susidėvėjimo požymiai Kiekybinis 
vertinimas

Fizinis 
susidėvėjimas,
%

Apytikslė 
atkuriamųjų 
darbų sudėtis

Išsikraipymai, cokolio 
išsipūtimas, įtrūkiai, 
atplaišos, akmenų 
iškritimas antžeminėje 
polių dalyje

Įtrūkių plotis 
iki 5 mm. 
Cokolio 
išsipūtimas iki 
1/3 jo pločio

41–60 Cokolio 
keitimas, 
pamatų polių 
viršutinės 
dalies 
remontas

Horizontalios sienos 
kreivumas, atskirų dalių 
nusėdimas, langų ir 
durų angų išsikraipymai, 
visas cokolio suardymas, 
polių monolitiškumo 
suardymas

– 61–80 Visas pamato 
ir cokolio 
pakeitimas 
pakabinant 
sienas 

Fizinio nusidėvėjimo statybinių konstrukcijų struktūrų tipai pateikti 
2.1 pav. Fizinio nusidėvėjimo įvertinimas pateiktas 2.2 lentelėje.

2.1 pav. Fizinio nusidėvėjimo statybinių konstrukcijų struktūrų tipai

2.1 lentelės pabaiga
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2.2 lentelė. Fizinio nusidėvėjimo įvertinimas

Pastatų fizinis 
nusidėvėjimas, %

Statybinių konstrukcijų 
būklė

Pastatų konstrukcijos 
apgadinimo pobūdis

0–10 Gera Nedidelis 
11–20 Visiškai patenkinama Silpnas 
21–30 Patenkinama Vidutinis 
31–40 Nėra visiškai patenkinama Stiprus
41–60 Nepatenkinama Avarinis 
61–80 Nušiurusi Visiškai sunaikinti
81–100 Konstrukcijos netinkamos 

eksploatuoti
Pastato nugriovimas 

2.2. Bazės ir pamatų sustiprinimas

Išskiriami tokie grunto sutvirtinimo metodai: cementavimo, silikatizavi-
mo, dervavimo, elektromechaninis, terminis (2.2–2.6 pav.).

Cemento skiedinys (V/C = 12:1–6:1) purkštuvais suleidžiamas į žemę 
naudojant 0,3–0,6 MPa/m2 slėgį. Purkštuvai (elektrodai) įstatomi iš abie-
jų pamato pusių kas 0,6–0,8 m. Naudojama 100–120 V įtampa. Elektros 
energijos suvartojama 60–100 kW/m2 grunto.

 
2.2 pav. Dirvožemio 

cementavimas: 1 – skiedinio 
maišyklė; 2 – cemento tiekimo 

siurblys; 3 – grįžtamasis 
vamzdynas; 4 – slėginis 

vamzdynas; 5 – purkštuvai

2.3 pav. Grunto silikatizavimas:  
1 – siurblys, pumpuojantis vandenį iš 

katodo; 2 – antgalis; 3 – įmova;  
4 – pastoviosios srovės generatorius;  

5 – talpykla su skiediniu; 6 – suslėgtojo oro 
balionas; 7 – perforuota purkštuvo dalis; 
8 – purkštuvo antgalis; 9 – papildomas 

purkštuvas
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2.4 pav. Grunto dervavimas: 1 – purkštuvas; 2 – darbinis vamzdis;  
3 – manometras; 4 – darbinis bakelis; 5 – vožtuvas; 6 – kompresorius  

arba suslėgtojo oro balionas

Į gruntą per purkštuvus švirkščiamas vandeninis sintetinės karbami-
do dervos tirpalas (kietiklis M), sumaišytas su kietikliu. Skiedinio išeiga 
apskaičiuojama.

Į gruntą iš abiejų pamato pusių įstatomi vamzdelio tipo elektrodai 
kas 0,8–1,0 m. Į anodus savitaka teka druskų tirpalas, iš katodų išsiur-
biamas į juos patenkantis gruntinis vanduo. Darbinė įtampa – 100–120 
V. Elektros energijos suvartojama 60–100 kW/m2 grunto.

2.5 pav. Elektrocheminis grunto sutvirtinimas: 1 – pamatas; 2 – katodas; 3 – 
anodas; 4 – skiedinio talpykla; 5 – pastoviosios srovės generatorius;  

6 –siurblys, pumpuojantis vandenį iš katodo
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2.6 pav. Terminis grunto sutvirtinimas: 1 – kompresorius; 2 – skystojo kuro 
talpykla; 3 – šiluminis siurblys; 4 – purkštuvai; 5 – gręžinys; 6 – nelaidusis 

gruntas; 7 – laidusis gruntas; d –..........; D – .................

Kuras gręžinyje deginamas 600–650 °C temperatūroje. Pamatų stipri-
nimo būdai ir schemos pateikti 2.3 lentelėje ir 2.7–2.14 pav.

2.3 lentelė. Pamatų sutvirtinimo būdai

Sutvirtinimo būdai Charakteristika Naudojimo sąlygos
Pamatų klojinio 
sutvirtinimas

Atskirų dalių perklojimas, 
cementavimas, 
konstrukcijų montavimas

Nenaudojant apkrovos. 
Pamato klojinys pažeistas 
per visą plotį

Pamato atraminės 
plokštės praplatini-
mas ir padidinimas 

Išankstinis grunto 
sutvirtinimas ir pamato 
apspaudimas

Padidinus pamato apkrovą

Pamato įgilinimas Naujo klojinio paruošimas 
praplečiant senąjį pamatą

Padidinus pamato 
apkrovą; pamatai geros 
būklės

Pamato klojimas 
naudojant polius ir 
krūvio perdavimas 
į žemutinius 
grunto sluoksnius

Tas pats, tik nedidinant 
pamato ploto. Papildomų 
polių ir skersinio rostverko 
naudojimas. Trumpų polių 
naudojimas neviršijant 
pamato matmenų.

Tas pats esant tvirtam 
pagrindui. Padidinus 
apkrovą, esant tvirtam 
giluminiam gruntui (nau-
dojant nuožulnius polius). 
Tas pats, jei negalima pra-
platinti konstrukcijos

Šoninių atramų 
įrengimas

Konstrukcijų 
sumontavimas po pamatais

Jeigu tvirtas gruntas yra 
negiliai
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2.7 pav. Pamato pado įtrūkių pašalinimas ir pagrindo sustiprinimas: 
a – pamatas su defektais; b – pamato sustiprinimo schema: 1 – skiedinio 

purškimo kryptis; 2 – purkštuvas; 3 – sutvirtinto grunto zona;  
4 – praplatintas pagrindas; 5 – metalo strypai tarp seno ir naujo pamatų

2.8 pav. Pamato sustiprinimas plieninėmis sijomis:
1 – kolonos dalis, atitinkanti reikalavimus; 2 – senos kolonos paviršius; 
3 – sena kolona nuėmus apsauginį betono sluoksnį; 4 – sustiprinantis 

apmūrijimas senos, pažeistos, susilpnintos kolonos; 5 – perdanga; 6 – senas, 
silpnas pamatas, reikalaujantis sustiprinimo; 7 – gelžbetonis sustiprinantis 

pamatą; 8 – plieninės sijos, perduodančios sustiprinimą nuo kolonų  
į pamato apmūrijimą; 9 – rūsio grindų lygis
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2.9 pav. Gelžbetoninio apmato įrengimas: 
1 – išilginė armatūra; 2 – apspaudikliai; 3 – pridėtiniai strypai;  

4 – horizontalieji strypai; 5 – stiprinamasis pamatas;  
6 – apdorotas paviršius; 7 – esamas paruošimas; 8 – pamato paruošimas; 

9 – gelžbetoninis pamatas; 10 – nedidelė konstrukcija ant kolonos

2.10 pav. Pamato sustiprinimas šakniniais poliais: 
a – bendras pamato vaizdas: 1 – stiprinamasis pamatas; 2 – siena;  

3 – šakniniai poliai; b – gręžtinių-injekcinių polių gamybos schema:  
I – kiaurymių gręžimas; II – armatūros karkaso įrengimas;  

III – kiaurymės betonavimas; I – paruoštas polis; 1 – gręžimo karkasas; 
2 – apgaubiantis vamzdis; 3 – armatūrinis karkasas;  

4 – cemento ir smėlio skiedinys
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2.11 pav. Pamato atraminio ploto padidinimas: 
a – juostinis pamatas su plieninėmis sijomis; b – juostinis pamatas su 
pritvirtintais inkarais ir grioveliais; c – surenkamasis, atskirai stovintis 

pamatas; 1 – siena; 2 – išilginė sija; 3 – varžtas; 4 – skersinis sija;  
5 – išilginė armatūra; 6 – įkalamieji inkarai; 7 – betoninė apkaba;  

8 – akmenų mūras; 9 – inkaras; 10 – gelžbetoninė apkaba;  
11 – kolona; 12 – pamato padas

2.11 pav. Pamato sutvirtinimas monolitinėmis gelžbetoninėmis plokštėmis: 
1 – pamatas; 2 – gelžbetoninė plokštė; 3 – purkštuvas;  

4 – cemento skiedinys su plėtriuoju priedu

2.12 pav. Pamato sutvirtinimas monolitinėmis plokštėmis  
rūsyje (a) ir gembėmis (b)
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2.13 pav. Pagrindo plokštės sutvarkymas: 
1 – betonas; 2 – armatūra; 3 – sija

2.14 pav. Pamato sutvirtinimas papildomais poliais: a – tvirtinimas 
mikropoliais; b, c – tvirtinimas įsukamaisiais poliais; 1 – pamato siena 

(plytų arba betono); 2 – senieji pamatai; 3 – mikropoliai;  
4 – įsukamieji poliai; 5 – poliai (su gręžinio anga); 6 – įpurškiamas 

betonas; 7 – plieninė sija, apkrovos balansas; 8 – gelžbetonio paskirstymo 
galvutė; 9 – pradinis polis

Pamatų šiltinimo būdai ir schemos pateikti 2.15–2.17 pav.
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2.15 pav. Šaldymo sandėlių, ledo arenų grindų šilumos izoliacija  
(kai paskirstytoji apkrova >10 t/m2): 1 – monolitinė betoninė perdanga; 

2 – armuotasis betonas; 3 – hidroizoliacija; 4 – cemento ir smėlio 
mišinio betonas; 5 – šilumos izoliacija; 6 – sutankintas smėlis; 7 – betono 

sluoksnis su elektra šildomomis grindimis; 8 – betono išlyginamasis 
sluoksnis; 9 – smėlio pagalvė; 10 – pagrindo gruntas

2.16 pav. Pamato šilumos izoliacija: 
1 – išorinė siena; 2 – hidroizoliacinis sluoksnis; 3 – cokolio apdaila; 
4 – priegrinda; 5 – pamato siena; 6 – šilumos izoliacinės plokštės; 

7 – plastikinis sandariklis; 8 – grindų plytelės; 9 – cemento ir smėlio 
išlyginamasis sluoksnis; 10 – betono pagrindas; 11 – technologijų 
sluoksnis (polietilenas); 12 – žvyro pagrindas; 13 – žemės gruntas;  
14 – smėlio ir žvyro užpylimas; 15 – drenažo vamzdis (jei reikia)



45

2.17 pav. Mažaaukščių pastatų pamatų šilumos izoliacija:  
1 – pamato pagalvės šilumos izoliacija; 2 – išorės sienų šilumos izoliacija;  
3 – cokolinės dalies sienų šilumos izoliacija; 4 – grindų šilumos izoliacija

Pagrindų ir pamatų stiprinimo būdai ir hidroizoliaciniai sprendiniai 
pateikti 2.18–2.22 pav.

2.18 pav. Gręžinio apdirbimo taikant išlydžio ir impulso technologijos 
schemą: 1 – polio kamienas po apdirbimo; 2 – energijos spinduliuotė;  
3 – iškrovimo stotis; 4 – skiedinio siurblys; 5 – cemento grunto zona;  

6 – grunto tankinimo zona

Išlydžio ir impulso technologijos esmė ta, kad gręžinys, užpildytas 
smulkių frakcijų betono ar cemento skiedinio, apdorojamas aukštosios 
įtampos elektros iškrovos serija. Atsiranda elektrohidraulinis efektas, dėl 
kurio formuojasi polis, cementuojasi, tankinasi aplink esantis gruntas. 
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2.19 pav. Pamato sutvirtinimas, darant cemento skiedinio injekcijas: 
1 – perforatorius; 2 – kompresorius; 3 – nuolatinės srovės generatorius;  

4 – skiedinio siurblys; 5 – betono ar skiedinio blokas; 6 – purkštuvas

2.20 pav. Gamybos kompleksas panaudojant CFA polių gręžimo technologiją: 
1 –cemento skiedinio talpykla; 2 – molio maišytuvas; 3 – matavimo bakas; 
4 – skiedinio siurblys, 5 – cirkuliacinis praplaunamasis siurblys; 6 – .......;  

7 – molio skiedinio talpykla; 8 – atliekų separatorius; 9 – gręžimo mašina; 
10 – konduktorius; 11 – gręžimo įrankiai; 12 – gręžimo vamzdis

2.21 pav. Pamato sutvirtinimas poliais: 
a – daugiasekciniai poliai įspaudžiant palaikymo siją; b – polio įspaudimas 
pagal pamato sieną arba apačioje; c – CFA poliai su kontaktiniu sluoksniu
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2.21 pav. Pagrindo plokštės hidroizoliacija: 1 – poliuretano mastika, 
gelžbetoninė pamato plokštė; 2 – mastikos dervos stiprinimas armuojant 

polimeriniu tinkleliu arba stiklo pluoštu; 3 – privalomas gretimų sluoksnių 
vertikaliosios ir horizontaliosios hidroizoliacijos sąlytis; 4 – gelžbetoninė 

pagrindo plokštė, apsauginis apdangalas, poliuretano sandariklis, cemento ir 
smėlio išlyginamasis sluoksnis, skalda

2.22 pav. Rūsių hidroizoliacijos pavyzdžiai: 1 – horizontalioji hidroizoliacija; 
2 – betono grindys; 3 – lanksčioji danga; 4 – tinkavimo hidroizoliacija 

skystojo priedo pagrindu; 5 – apdailos tinkas (jei reikia); 6 – pamato siena; 
7 – medinė priklijuota grindjuostė; 8 – 40 mm storio dekoratyvinė danga 

cemento ir smėlio išlyginamajame sluoksnyje; 9 – mūrinė siena; 10 – 
keraminės plytelės, klijuojamos klijais; 11 – 12 mm gylio mūro siūlės ir 

užpildytos tirpalu su priedu; 12 – grindų plytelės, uždėtos ant 40 mm storio 
cemento ir smėlio išlyginamojo sluoksnio naudojant skystąjį priedą

1990 m. pasvirusio Pizos bokšto (Italija) (2.23 pav.) nuolydis tapo pa-
vojingai grėsmingas – 5,5°, aukščiausias taškas pasislinkdavo 1 mm per 
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metus. Pizos bokštas buvo uždarytas turistams. Ekspertų taryba išnagri-
nėjo 500 bokšto išsaugojimo projektų, tarp kurių būta ir labai originalių. 
Pavyzdžiui, kinai pasiūlė statyti šalia jo kitą bokštą taip, kad jų viršūnės 
atsiremtų viena į kitą ir kompensuotų kritimo jėgą. Kitas planas – gręžti 
marmuro kūne 10 000 didelių angų ir užpildyti jas lengva medžiaga, kad 
būtų lengviau visai struktūrai. Štai dar vienas variantas: užšaldyti skys-
tuoju azotu bokšto papėdėje slankųjį sluoksnį. Varpinei ištiesinti buvo 
naudojamos kelių projektų idėjos ir technologijos. Pirma, buvo paimta 
šiek tiek dirvožemio iš po pamatų, esančių šiaurinėje pusėje prie „aukš-
tosios“ sienos. Antra, visas gruntas aplink pamatą sustiprintas, išsiurbiant 
iš vandeningųjų sluoksnių minkštą dirvožemį ir įpurškiant po žeme de-
šimtis tūkstančių tonų betono skiedinio. Bokštą iš viršaus nuo tolesnių 
nukrypimų saugojo šimtai metrų plieninių lynų, o apačioje – 870 t švino 
atsvarų. Sunkiausia buvo nepersistengti ir neišlyginti varpinės visiškai – 
nes ji netektų savo patrauklumo. Nuolydis buvo sumažintas 10 %. Taigi 
bokštas, kurio aukštis – 56 m, svoris – 14 500 t, iš dalies buvo ištiesintas 
ir palinkimas liko saugus. Vertikalus nuokrypis sudaro 4,55 m. Tokioje 
situacijoje bokštas buvo XIX a. pradžioje. Dabar, pasak ekspertų, bokštas 
bus saugus ne mažiau kaip 300 metų, kol minkštas dirvožemio sluoksnis 
pietinėje pusėje vėl nenusės. 2.23 pav. parodyta, kaip sustiprintas Pizos 
bokšto pagrindas, pašalinant kritimo pavojų dėl didelio pasvirimo.

2.23 pav. Principinė Pizos bokšto tvirtinimo schema: 
1 – plieniniai lynai; 2 – švino masė; 3 – grąžtais pašalinta žemė
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Rekonstruojant, naudojamos tokios darbų sistemos ir nulinio ciklo 
technologijos: pamato įrengimas neišimant grunto „siena grunte“ meto-
du, gręžtinių polių įrengimas pagal technologiją INC FUNDEX, spraus-
tinių ir lakštinių polių technologija, gręžtinių polių impulsų technologi-
ja, gruntiniai inkarai, pamatų tvirtinimas naudojant elektrohidraulinio 
poveikio technologiją, maišymo ir tankinimo giliai dirvožemyje (sistema 
„Turbodzhet“, sausasis ir šlapiasis metodas „Multi-Mix“) technologija, 
pamatų stiprinimas pagal CFA technologiją ir polių betonavimas srau-
tine injekcija – sistemos „Soylmek“ ir t. t.

Civilinės inžinerijos katedros siūlo naujas veiksmingas technolo-
gines sistemas neišimant grunto vibracijos metodu su tokiu įrangos 
rinkiniu: kranas, vibratorius, profiliavimo elementas, kuriame yra at-
sidaranti kurpelė, betono spaudžiamasis siurblys, vibracinis greiferis, 
leidžiantis sumažinti nulinio ciklo išlaidas iki 28 % ir darbo našumą – 
iki 40 %.

Polių ir tranšėjinės sienos įrengimas pateikti 2.24–2.27 pav. 

2.24 pav. Gręžtinių polių 0350 ir 0460 mm gamyba pagal „Geostroy“ 
technologiją: 1 – sraigtinės kolonos panardinimas; 2 – armatūrinio karkaso 

įdėjimas į koloną; 3 – polio kolonos betonavimas; 4 – betonavimas su 
vienkartiniu sraigtinės kolonos pakėlimu; 5 – liktinis padas
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2.25 pav. Technologijos „Jet grouting“ įrengimo schema: 
1 – tankaus dirvožemio gręžinys; 2 – purkštuvas; 3 – formuojamasis polis;  

4 – kompresorius; 5 – siurblys; 6, 8 – cemento ir smėlio talpyklos;  
7 – skiedinio siurblys

„Jet grouting“ metodas – didelio slėgio kietėjančio skiedinio injekci-
jos į gruntą esant slėgiui iki 100 MPa. Šis metodas, žinomas kaip srau-
tinė technologija, sukurtas Japonijoje.
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2.26 pav. Polių gamyba naudojant „Turbodzhet“ technologiją: 
1 – gręžimas; 2 – giluminis maišymas ir srautinis cementavimas; 

3 – armavimas ir galutinis polio formavimas

2.27 pav. Sienos įrengimo technologinė schema grunte: 1 – foršachtos 
įrengimas (tranšėjos viršaus sutvirtinimas); 2 – tranšėjos kasimas; 

3 – ribotuvų nustatymas; 4 – armatūros karkaso montavimas; 
5 – betonavimas vertikaliai kilnojamojo vamzdžio metodu
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2.3. Mūro ir betono konstrukcijos stiprinimas

Mūrinių sienų ir betoninių stulpų stiprinimo būdai parodyti 2.28 ir 
2.29 pav.

2.28 pav. Konstrukciniai technologiniai variantai stiprinant mūrines sienas: 
a – pastato plytų sienų sutvirtinimas metalinėmis vijomis; b, c, d – metalinių 

vijų mazgų išdėstymas; e – gelžbetoninės juostos išdėstymo schema;  
f – vijomis su centravimo elementais; 1 – metalinė traukė; 2 – užtempiamoji 

mova; 3 – monolitinis gelžbetoninis diržas; 4 – perdangos plokštė;  
5 – inkaras; 6 – centravimo rėmas; 7 – atraminė plokštė su lankstu
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2.29 pav. Stulpų sustiprinimas: 
a – plieninės apkabos sutvirtinimas; b – armatūrinis karkasais;  

c, d – tvirtinimas tinklu ir gelžbetonio apkabomis; 1 – stiprinamoji 
konstrukcija; 2 – tvirtinimo elementai; 3 – apsauginis sluoksnis;  

4 – skydinis klojinys su spaustukais; 5 – purkštuvas; b – medžiaginė žarna

2.4. Statybinių konstrukcijų remontas ir stiprinimas 

Būdai, kaip medinės konstrukcijos remontuojamos ir stiprinamos, pa-
rodyti 2.30–2.33 pav.
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2.30 pav. Remonto būdai: a – medinis protezas; b – metalinis protezas; 
1 – sija; 2 – lentų antdėklas; 3 – vinys; 4 – laikinas atrėmimas;  

5 – metalinis lovys; 6 – varžtai

2.31 pav. Atraminio mazgo remontas plieno santvara 1 – protezas iš 
lovio; 2 – diafragma; 3 – varžtai; 4 – viršutinis sutvirtinimas; 5 – apatinis 

sutvirtinimas; 6 – sutvirtintas kampas; 7 – atraminė plieno plokštė
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2.32 pav. Sijos stiprinimas: 1 – stiprinamoji sija; 2 – tempiamoji grandinė; 
3 – spyris; 4 – kampai; 5 – varžtai; 6 – metalinė plokštė; 7 – metalinis lovys; 

8 – vamzdis; 9 – vinys; 10 – lentų apkalas; 11 – suveržiamieji varžtai

2.33 pav. Santvaros apatinės stygos stiprinimas: 1 – apatinis diržas;  
2 – viršutinis diržas; 3 – plieno juostos; 4 – tempimo apkabos; 5 – lovys

Kolonų stiprinimas pavaizduotas 2.34–2.35 pav. Kaip užtaisomas ap-
sauginis sluoksnis, pavaizduota 2.36–2.40 pav.
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2.34 pav. Apsauginio kolonos 
sluoksnio atkūrimas: 1 – esama 
kolona, 2 – remontinis mišinys;  

3 – apdirbamasis paviršius

2.35 pav. Įskilimo paviršiaus 
užtaisymas kolonos betone:  

1 – kolona; 2 – išvalytas įtrūkis;  
3 – skiedinys

2.36 pav. Mūro stiprinimas kolonose po santvaros atramomis
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2.37 pav. Apsauginio sluoksnio atkūrimas betoninės plokštės standumo 
briaunoje, atidengiant armatūrą: 1 – plokštė; 2 – apsauginis 3 mm storio 
sluoksnis; 3 – apdirbtas plokštės paviršius; 4 – armatūra; 5 – skiedinys

2.38 pav. Apsauginio sluoksnio atkūrimas uždengimo arba perdengimo 
plokščių betone: 1 – plokštė; 2 – apdirbtas plokštės paviršius; 3 – skiedinys; 

4 – apsauginis 3 mm storio sluoksnis (tik uždengimo plokštėms)

2.39 pav. Apsauginio sluoksnio atkūrimas uždengimo arba perdengimo 
plokščių betone su atidengta armatūra: 1 – plokštė; 2 – armatūra; 

3 – apdirbtas plokštės paviršius; 4 – skiedinys; 5 – apsauginis 3 mm storio 
sluoksnis (tik uždengimo plokštėms)
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2.40 pav. Apsauginio sluoksnio atkūrimas betoninės uždengimo plokštės 
standumo briaunoje: 1 – plokštė; 2 – apdirbtas plokštės paviršius;  

3 – skiedinys; 4 – apsauginis 3 mm storio sluoksnis

Sienų ir kolonų stiprinimo variantai parodyti 2.41–2.47 pav.

2.41 pav. Apgadintų tarpsienių ir stulpų sustiprinimo apkabomis schema:  
a – plieninė; b – gelžbetoninė; c – armavimo skiedinys; 1 – f(x) lentjuostė 

35×5–60×12 mm; 2 – kampai; 3 – strypai, kurių skersmuo 5–12 mm;  
4 – strypai, kurių skersmuo 6–12 mm; 5 – apkaba, kurios skersmuo 

4–10 mm; 6 – M 150–200 markės betonas; 7 – 75–100 markės skiedinys;  
8 – suvirinimas; 9 – mūrijimas
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2.42 pav. Sienų stiprinimo gelžbetoninėmis apkabomis schema:  
1 – metalinis tinklelis; 2 – papildomi strypai; 3 – apkabos; 4 – betoninė 

apkaba; 5 – mūrijama siena

2.43 pav. Tarpsienių sustiprinimas plieninėmis apkabomis: a – kai 
tarpsienio plotis b ≤ 1,5d; b – kai tarpsienio plotis b > 1,5d; 1 – kampas; 

2 – lentjuostė; 3 – juosta; 4 – varžtas; 5 – jungtis
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2.44 pav. Stulpų stiprinimas plieninėmis ir gelžbetoninėmis apkabomis:  
a – metalinėmis; b – gelžbetoninėmis; 1 – plytų ramsčiai; 2 – plieniniai 

kampai; 3 – juosta; 4 – betonas; 5 – išilginis stiprinimas,  
skersmuo 6–12 mm; 6 – 4–10 mm skersmens strypai

2.45 pav. Pažeistų tarpsienių sustiprinimas ir apkrovos sumažinimas 
ramsčiais: 1 – stovas; 2 – antdėklai; 3 – pleištai; 4 – pagrindas;  

5 – jungtis; 6 – sija 
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2.46 pav. Paprastų ir nuožulnių jungčių sustiprinimas: 1 – mūras;  
2 – lovinė sija; 3 – varžtas; 4 – tinkavimas su tinkleliu

2.47 pav. Išorinių sienų tvirtinimas prie plieninių skersinių jungčių:  
1 – išilginė siena; 2 – skersinė siena; 3 – perdanga; 4 – plieninė 20–24 mm 

skersmens traukė; 5 – 75×75 mm kampas; 6 – 75×75×8 mm poveržlė
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3. PASTATO INŽINERINIŲ TINKLŲ 
MODERNIZAVIMAS

Rekonstruojamas statinys pertvarkomas remiantis ekonomiškais ir efek-
tyviais sprendimais. Prieš pradedant rekonstrukciją turi būti atliekami 
pastato tyrimai, nustatyta esama būklė, skaičiuojamas investicijų atsi-
pirkimas. Rekonstrukcijos tikslas – gyvenamosios aplinkos gerinimas, 
šilumos nuostolių mažinimas, namo eksploatacijos trukmės prailgini-
mas, inžinerinių pastato sistemų pakeitimas ekonomiškesnėmis energi-
jos vartojimo požiūriu. 
Rekonstruojant pastatus reikia atnaujinti vidinius inžinerinius tinklus. 
Inžineriniai tinklai – tai bendras visų komunikacijos sistemų, kurias 
rekonstruojant būtina garantuoti gyvenamųjų namų, biurų, gamybinių 
patalpų komfortą, pavadinimas. Inžinerinės sistemos – tai vandentie-
kio ir kanalizacijos, apšildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo, 
silpnųjų srovių, elektrinių įrenginių ir elektros tiekimo sistemų sam-
prata. Vidinių komunikacijų apimtis, išdėstymas turi būti numatyti 
kiekvieno rekonstruojamo objekto darbo projekte, o techniniai do-
kumentai suderinti su atitinkamomis institucijomis. Rekonstrukcijos 
metu vykdomas procesas ir naudojami produktai turi atitikti šiuolai-
kinius techninius reikalavimus. 

Inžinerinės komunikacijos turi būti tiesiamos techninei priežiūrai ir 
remontui prieinamose vietose. Rekonstruojamuose pastatuose, tiesiant 
inžinerines komunikacijas, leidžiama naudoti esamus techninius po-
grindžius, ne žemesnius kaip 1,6 m, turinčius atskirą išėjimą per duris, 
kurių aukštis – ne mažesnis kaip 1,4 m. Vamzdynų ar kitų tinklų susi-
kirtimai su durų angomis ar perėjimais neleidžiami. 

Jei inžinerinės komunikacijos tiesiamos žemiau pastato pama-
tų, reikia numatyti priemones, kurios pašalintų pamato apkrovą ant 
vamzdynų. 
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3.1. Šildymo sistemos modernizacija 

Šildymo sistema aprūpina namo gyventojus šilumos energija. Kaip 
įprasta, ją sudaro šildymo katilas, aprūpintas dujų nuvedimo sistema 
(kaminai, ištraukiamieji vamzdžiai), katilo darbo režimo automatinės 
valdymo sistemos (įskaitant ventilius), šilumos paskirstymo vamzdyno, 
kaloriferių su juos valdančiais reguliatoriais, taip pat daugelio kitų siste-
mų ir įrenginių, karšto vandens rezervuaro su šilumokaičiu ir siurbliu. 
Šildymo sistemai priklauso kuro tiekimo sistema. 

Daugelyje senos statybos pastatų įrengtos centrinio šildymo siste-
mos. Seni padidinto galingumo šildymo katilai rodo blogesnius parame-
trus negu šiuolaikiniai žemos temperatūros ir kondensaciniai šildymo 
katilai. Dėl neteisingo apskaičiavimo tokių agregatų našumas nuo jų no-
minalioji galingumo yra 50 % ir dar mažiau. Dideli korozijos požymiai, 
nefunkcionuojanti valdymo sistema ar kiti saugumo sistemos trūkumai 
leidžia konstatuoti, kad sistema būtų rekonstruojama. Būtina nustatyti 
šildymo sistemos ir karšto vandens tiekimo sistemos ryšį ir nuspręs-
ti, ar akumuliuojančios karšto vandens talpyklos ir šilumos izoliacija 
atitinka šiuolaikinius reikalavimus. Šių talpyklų, naudotų iki 1980 m., 
labai mažas naudingojo veikimo koeficientas, todėl jos neabejotinai turi 
būti keičiamos. Daugelis senų šildymo sistemų reguliuojamos termos-
tatais, montuojamais gyvenamuosiuose kambariuose. Toks reguliavimas 
šildymo katilą daro priklausomą nuo temperatūrų šildymo patalpose ir 
įjungia/išjungia atsižvelgiant į šias temperatūras. Jei gyvenamasis kam-
barys yra dažnai naudojamoje pastato dalyje, ši reguliavimo rūšis yra 
patenkinama. 

Atsižvelgiant į rekonstrukciją, būtina atsakyti į klausimą  – kokią 
energijos rūšį pasirinkti pastatams šildyti. Galutinis pasirinkimas pri-
klauso nuo šių veiksnių:

− koks energijos tiekimo patikimumas, ar galima laukti kainų kilimo;
− kokia yra energijos tiekimo infrastruktūra (pvz., gamtinės dujos, 

centrinio šildymo sistema ir kt.);
− ar yra pakankamai erdvės saugoti kuro atsargas;
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− kokių investicijų ir kokių nuostolių teks patirti renkantis kuro rūšį;
− kokio komforto lygį galima pasiekti;
− kokie emociniai ir ekologiniai aspektai susieti su kuro pasirinkimu.
Pasirenkama energijos rūšis ir jai pritaikyti katilai turi atitikti ES tei-

sės aktų reikalavimus. Vienas pagrindinių aspektų parenkant katilinės 
agregatus – našumo apskaičiavimas, kuris turėtų būti vykdomas planuo-
jamame etape. Šilumos mazgų rekonstrukcija leidžia gerokai sumažinti 
šiluminės energijos vartojimo mastą. Todėl reikia proporcingai mažinti 
šilumos katilo galingumą. Gaunant šiluminę energiją ir norint energijos 
nuostolius palaikyti kuo mažesnius, šildymo katilo našumas neturi būti 
per daug padidintas, lyginant su maksimaliu galingumu, kuriuo jis šildo 
tą patį pastatą pačiu šalčiausiu metų laiku. Šiuolaikiniai žemos tempe-
ratūros ir kondensaciniai katilai gali veikti plačiu galingumo diapazonu 
ir sukurta energija aprūpinti aukšto lygio naudojimą. Svarbu, kad no-
minalusis optimaliai parinkto šildymo katilo galingumas faktiškai būtų 
naudojamas tik neilgą metų laikotarpį. 

3.2. Šildymo įrangos rūšys

Skystojo kuro katilai. Skystojo kuro katilai – tai tradiciniai žemos tem-
peratūros katilai, veikiantys skystuoju katilinių kuru, susidedantys iš ka-
tilo, krosnies ir valdymo sistemos. Tokie katilai charakterizuojami kaip 
aukšto lygio pagal vartojamos energijos kiekį ir nedidelį į atmosferą iš-
metamų kenksmingųjų degimo produktų kiekį. Šiuo požiūriu pasirinkti 
katilinės agregatą nėra sudėtinga. Naudojant mažai sieros turintį skystąjį 
kurą, suteikiama galimybė iš esmės padidinti kuro sąnaudas skystojo 
kuro katiluose. Daugelis šiuolaikinių gamintojų pateikia kokybiškus 
skystojo kuro katilus. Yra variantų, kai skystojo kuro katilai kabinami 
ant sienos. Tokiu būdu savo kompaktiškumu jie sutaupo užimamą erdvę. 

Dujiniai kondensaciniai katilai. Dujiniai kondensaciniai katilai – 
tai naujausia kondensacinė šildymo technika, kurios naudingumo ko-
eficientas siekia 109  %. Išmetamųjų degimo produktų koncentracija 
yra labai maža, ji neviršija ES reikalavimų. Techninis šių katilų lygis 
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yra labai aukštas, juos patogu naudoti. Dėl savo lankstumo jie gali būti 
naudojami kaip papildoma priemonė piko metu su kitomis sistemomis, 
kurios daugiau orientuotos esant pagrindinėms apkrovoms. Dujinius 
kondensacinius katilus galima laikyti atskirose patalpose (galingumas – 
iki 500 kW), taip pat namuose pakabinus ant sienos, jei galingumas ma-
žesnis 50 kW, laikantis atitinkamų reikalavimų. 

Kietojo kuro katilai. Kietojo kuro katilai  – tai klasikiniai malko-
mis kūrenami katilai. Laikui bėgant jie tapo aukštos technologijos, su 
įmontuotais deguonies davikliais ir mikroprocesoriais, kuriais įmanoma 
automatizuotai valdyti kuro deginimo procesą. Patobulinta technologija 
padeda naudingąjį našumo koeficientą pakelti iki 90 %, kartu sumažinti 
išmetamų degimo produktų kiekį į atmosferą. Tačiau malkomis kūrena-
mi katilai nėra iki galo automatizuoti, reikalingas ir rankų darbas – tai 
malkų įkrovimas, pelenų išėmimas. Miesto sąlygomis malkos naudo-
jamas retai. Kaip įprasta, tokie katilai naudojami ten, kur pakankamai 
medienos, ypač kaimo vietovėse. 

Židiniai-krosnys su medžio granulėmis. Tokie individualūs židi-
niai-krosnys sukurti vadovaujantis naujausiomis technologijomis. Jie 
dažniausiai naudojami kaip papildomas šilumos šaltinis arba namuo-
se, kuriuose vartojama nedaug šilumos energijos. Granulės  – viena 
pigiausių kuro rūšių Lietuvoje ir ekologiškai švarus produktas. Kros-
nelėse įrengtas mikroprocesorius, kuriuo granulės uždegamos. Įjungus 
krosnelę nepertraukiamas degimas gali trukti iki 36 val. Automatiškai 
galima reguliuoti reikiamą temperatūrą. Židiniai-krosnys gali būti 
programuojami ir valdomi nuotolinio valdymo pultu. Tokie židiniai-
krosnys nereikalauja specialių patalpų, statomi erdvioje gyvenamojoje 
patalpoje. Turi būti įrengtas dūmtraukis, išeinantis į pastato išorę arba 
sujungiamas su kaminu. Pelenai surenkami kartą per 3–7 dienas. Iš-
vengti dulkių nuo deginamo produkto gyvenamojoje patalpoje beveik 
neįmanoma. 

Centrinė šildymo sistema, kūrenama granulėmis. Šildymo kati-
lai, dirbantys granulių kuru, yra patogi tradicinių dujų ir skystojo kuro 
katilų, orientuotų į energetiškai efektyvių standartų namus, alternatyva 
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kotedžuose. Šie katilai montuojami katilinėse, prijungiami prie centrinės 
šildymo sistemos ir gali automatiškai užsipildyti granulėmis. Katilai vei-
kia automatiniu režimu, jų galingumas reguliuojamas kuru ir gali svy-
ruoti nuo 20 iki 100 %, atsižvelgiant į poreikį. 

Katiluose, kūrenamuose medžio granulėmis, įmontuota elektroninė 
sistema, leidžianti automatizuoti šildymo procesą, bet reikalinga profi-
laktinė apžiūra 1–2 kartus per metus. Medžio granulės – viena pigiausių 
kuro rūšių, neturinti rimtų konkurentų. Į atmosferą išmetamų kenks-
mingųjų degimo produktų labai nedaug. ES į centrinio šildymo siste-
mas, kūrenamas medžio granulėmis, žiūrima palankiai. 

Šildymo sistemos palaikymas saulės kolektoriais. Terminiai saulės 
įrenginiai (saulės kolektoriai) naudojami ne tik vandeniui, bet ir patal-
poms šildyti. Naudojant saulės kolektorius žiemą nevertėtų atsisakyti 
tradicinių šilumos sistemų (veikiančių kietuoju kuru, gamtinėmis du-
jomis), išskyrus situaciją, kai naudojamas šiuolaikinis ir gerokai bran-
gesnis kolektorius. Namui, kuriame gyvena 1–2 šeimos, užtenka turėti 
10–15 m2 bendro darbinio ploto saulės kolektorių ir 700–1000 l talpos 
šilumos kaupiklį. Dėl to maždaug nuo 20 iki 25  % šilumos energijos 
poreikio padengiama iš gaunamų atsinaujinančiųjų šaltinių ir kaupia-
ma tolesniam naudojimui. Gerokai efektyviau saulės energijos kolekto-
riai veikia šildant vandenį iki 50 ºC, esant kombinuotai grindų ir sienų 
šildymo sistemai., naudojant Saulės energijos kolektoriaus pranašumas 
tas, kad palaikomas tradicinių šildymo sistemų veikimas, labai sumažėja 
kuro išlaidos, ypač pavasarį ir rudenį. 

Šilumos siurbliai, geoterminis šildymas. Rekonstruojant šildymo 
sistemą ir norint pasirinkti geoterminį šildymą ar kitokią šildymo siste-
mą, pirmiausia reikia pradėti nuo šiluminio namo projekto. 

Šiuo atveju šilumos šaltinis yra požeminis vanduo. Esant tempera-
tūrų skirtumui, energija perduodama iš vienos aplinkos į kitą. Šilumos 
siurblys parenkamas pagal pastato šilumos poreikį. 

Šilumos siurbliai – tai įrenginiai, naudojantys atvestą darbinę ener-
giją, pvz., elektros energiją, norint gauti iš aplinkos šilumą arba pakelti 
temperatūros lygį nuo žemo iki aukšto (tuo pačiu principu kaip veikia 
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šaldytuvas). Šiluminio siurblio darbas tuo naudingesnis, kuo daugiau jis 
išgauna šilumos, suvartodamas kuo mažesnį energijos kiekį. Šis santykis 
vadinamas darbiniu skaičiumi su sąlyga, kad naudojamas elektrinis šilu-
minis siurblys turi pasiekti skaičių 4, kad įrenginio darbo efektyvumas 
būtų lygus dujinio kondensacinio katilo darbo efektyvumui. Todėl rei-
kia, kad temperatūrų skirtumas tarp išorinio šilumos šaltinio ir šilumos, 
kuri šildo, būtų mažesnė negu 35 °C. 

Gyvenamuosiuose namuose, naudojant žemų temperatūrų šildymo 
sistemą, tinka šiluminiai siurbliai, naudojantys žemės gelmių šilumą, o 
jų vamzdžiai nutiesti 1–2 m gylyje, arba esant giluminiams gręžiniams 
su ta sąlyga, kad šiluminis siurblys bus vienintelis šiluminės energijos 
šaltinis, skirtas šildyti. Sprendimas – kombinuotas įrenginys, apimantis 
dujų katilą ir šiluminį siurblį. Jie papildo vienas kitą esant apkrovos pi-
kui, ypač šaltomis dienomis. Pagrindinis šių sistemų trūkumas – didelės 
investicijos. Todėl nerekomenduojama naudoti šias sistemas rekonstruo-
jamuose senuose namuose. Šiuo atveju galima rekomenduoti suderinti 
centrinio šildymo sistemą su šiluminiu siurbliu. Renkantis tokį spren-
dimo būdą būtina įrengti matavimo ir kontrolės įrenginį, kuris kontro-
liuotų šildymo sistemos darbo našumą. 

Įrengiant geoterminio šildymo sistemą, reikalingos didesnės pradinės 
investicijos, palyginti su įprastomis šildymo sistemomis, kuriose naudo-
jamos dujos ar kietasis kuras. 

Dūmtraukių sistema. Rekonstruojant šildymo įrangą, keliamas 
klausimas – ar gali esama dūmtraukių sistema būti naudojama toliau, 
ar būtina jos rekonstrukcija arba visiškas perstatymas. Po to, kai bus 
priimtas galutinis sprendimas, koks energijos nešiklis bus naudojamas, 
su dūmtraukių specialistais reikia apsvarstyti prieinamą sprendimą dėl 
dūmtraukių sistemos įrenginių. Planuojant būtina įvertinti ir pageida-
vimus dėl tolimesnio šilumos sistemos papildymo, pvz., įrengti židinį 
ar židinį-krosnį, kūrenamą medžio granulėmis. Dūmtraukiais dūmai, 
susidarantys degant kurui, išeina iš pastato, nedarydami žalos pastatui 
ir jo gyventojams. Išeinančios dujos – tai dujų, kietųjų dalelių ir vandens 
garų mišinys. Jo sudėtis priklauso nuo deginamo kuro. 
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Kai dūmtraukio būklė normali, būtina užtikrinti, kad temperatūra 
šachtoje ir dūmtraukyje būtų aukštesnė negu išmetamųjų dujų konden-
sato temperatūra. Priešingu atveju dūmtraukyje susidarys kondensato. 
Svarbiausios išmetamųjų dujų įrenginių konstrukcijos ir jų naudojimo 
sritys pateiktos 3.1 lentelėje.

3.1 lentelė. Įvairių rūšių šilumos generatorių dūmtraukių sistemos 

Žemos temperatū-
ros katilas

Kondensacinis 
katilas

Malkomis 
kūrenamas katilas

skystasis 
kuras

dujos skystasis 
kuras

dujos granulės malkos 

Reikalavimai 
dūmtraukiui
Temperatūrinis 
stabilumas

>120 °C >120 °C >80 °C >80 °C >160 °C >160 °C

Kondensato 
susidarymas 

Ne Ne Taip Taip Ne Ne

Apskaičiuotas 
padidintam 
slėgiui

Taip Taip Taip Ne

Dūmtraukių 
konstrukcijos 
tinkamumas
Vieno apvalkalo 
dūmtraukis

– – -- -- -- +?

Apmūrytas 
dviejų apvalkalų 
dūmtraukis

–? –? – – +? +

Apmūrytas 
trijų apvalkalų 
dūmtraukis

+ + – – + +

Trijų apvalkalų, 
atsparus 
kondensatui

+ + + + + +

Rekonstrukcija, 
naudojant 
aukštos kokybės 
plieno vamzdį

+ + + + + +
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Žemos 
temperatūros 
katilas

Kondensacinis 
katilas

Malkomis 
kūrenamas katilas

skystasis 
kuras

dujos skystasis 
kuras

dujos granulės malkos 

Rekonstrukcija, 
naudojant 
plastikinį 
vamzdį

? ? + + – –

Rekonstrukcija, 
naudojant 
stiklinį vamzdį

+ + + + +? +?

Aukštos 
kokybės plieno 
vamzdis fasade

+ + + + + +

-- Visiškai netinkamas; – netinkamas; –? taikoma kaip išimtis; +? santykiškai tinkamu-
mas; + tinkamas. 

Atsižvelgiant į didelius šiuolaikinius reikalavimus, montuojant nau-
jus šildymo katilus sename name, būtina rekonstruoti esamą dūmtrau-
kių sistemą. Atsižvelgiant į šildymo katilo konstrukciją, dūmtraukių 
parametrai turi atitikti gaisrininkų keliamus reikalavimus, Lietuvos 
Respublikoje privalomų darniųjų standartų reikalavimus. Pvz., jeigu 
planuojama įrengti kondensacinį katilą, tai dūmtraukis turi atlaikyti iki 
80 °C, turi būti apsauga nuo drėgmės ir korozijos, taip pat turi atlaiky-
ti spaudimą. Šiam tikslui gerai tinka vamzdžiai iš dirbtinių medžiagų, 
įskaitant stiklą, taip pat vamzdžiai iš aliuminio ir aukštos kokybės le-
giruotojo plieno. Montuojant žemos temperatūros katilus, reikalavimai 
bus aukštesni. Daugeliu atvejų dūmų šalinimo sistema turi atlaikyti ne 
tik spaudimą, kondensato susidarymą ir kur kas aukštesnę išmetamųjų 
dujų temperatūrą. Kai kurios galimybės, rekonstruojant turimus dūm-
traukius, parodytos 4.1 pav.

3.1 lentelės pabaiga
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3.1 pav. Dūmtraukių rekonstrukcijos galimybės

Naudojant dujinius katilus kai kurios išmetamųjų dujų galimybės 
pateiktos 3.2 pav.

3.2 pav. Dujinių katilų montavimo ir išmetamųjų dujų sistemos nuvedimo 
galimybės: darbo režimas tiekiant orą iš patalpos: AS1/AS4 – naujas 

dūmtraukis senoje šachtoje; AS3 – prijungimas prie naujo drėgmei atsparaus 
dūmtraukio; darbo režimas tiekiant orą iš lauko: AS2 – naujas dūmtraukis 
senoje šachtoje; AS5/AS8 – dūmtraukis, įrengtas per stogą ar sieną; AS6 – 

dūmtraukis, įrengtas per išorinę sieną (tik išimtiniais atvejais); AS7 – naujas 
dūmtraukis su dvigubomis sienelėmis senoje šachtoje
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Jei esamas dūmtraukis netinkamas rekonstrukcijai, tenka staty-
ti naują. Tuo tikslu pastate išklojama nauja dūmtraukio šachta, į ku-
rią įdedamas šildymo įrenginio vamzdis. Dūmtraukio gamintojai siūlo 
jau gatavus sistemos komponentus. Kartais yra patogiau ir paprasčiau 
įrengti naują dvisienį vamzdį iš aukštos kokybės plieno už pastato ribų 
(3.3 pav.). 

Dujinio kondensacinio katilo įrengimas palėpės patalpose yra vie-
nas iš ekonomiškesnių variantų (3.4 pav.). Per bendraašius vamzdžius 
su dvigubomis sienelėmis galima organizuoti oro, būtino dėl degimo, 
pritekėjimą ir trumpiausiu keliu pašalinti degimo produktus, laikantis 
atitinkamų reikalavimų. Dūmtraukis turi būti nutolęs nuo kitų stogo 
elementų ne mažiau už nustatytus nuotolius (3.5 pav.).

Visi veiksmai dėl dūmtraukių rekonstrukcijos ir statomų naujų nuo 
pirmo etapo turi būti suderinti su šildymo ir ventiliacijos specialiomis 
tarnybomis. Statant krosnis, židinius-krosnis (taip pat naudojančius me-
džio granules) gyvenamosiose patalpose būtina įrengti reikiamą oro, rei-
kalingo degimui, tiekimo sistemą. Tokių krosnių ir židinių darbui neturi 
trukdyti ventiliacijos įrenginiai ar virtuvės gartraukis. 

3.3 pav. Dvisienis dūmtraukis iš 
legiruotojo plieno, įrengtas per 

išorinę sieną

3.4 pav. Dūmtraukio montavimas nuo 
dujinio katilo, pastatyto pastogės patalpoje, 

įrengiant per stogą. Tipiniai matmenys 
nurodomi pagal „Buderus“ duomenis
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3.5 pav. Būtini minimalūs atstumai, kurių reikia laikytis nuo dūmtraukio 
angos iki konstrukcinių ugniai neatsparių namo elementų

Šilumos paskirstymas. Yra daug įvairių kriterijų, darančių įtaką šil-
dymo sistemos vietos parinkimui. Energetiniam šildymo sistemos efek-
tyvumui įtaką daro tokie veiksniai, kaip šildymo katilo, šilumokaičio ir 
šilumos paskirstymo sistemos išdėstymas. Jie gali būti tiek apšildymo 
zonoje, tiek už jos ribų. 

Šilumos paskirstymo sistemai priklauso vamzdynai ir šildymo 
grandinės armatūra. Jais perduodamas karštas vanduo, o kartu su 
juo – ir šilumos energija nuo šildymo katilo iki radiatorių. Jei inven-
torizacijos procese bus aptikta defektų ar gedimų (pvz., nesandarumas, 
nepakankama šilumos izoliacija), visas vamzdynų tinklas turi būti re-
konstruotas visas arba dalinis. Vamzdynų medžiagos parinkimas ši-
lumos paskirstymo sistemai nėra sudėtingas dalykas. Esant visiems 
žinomiems apribojimams galima naudoti visas medžiagas – paprastąjį 
ir legiruotąjį plieną, varį, polimerines medžiagas. Iki 1960 m. daugelyje 
namų buvo įrengiami plieniniai vamzdynai, paskui pradėjo dominuoti 
variniai. Vamzdynai iš legiruotojo plieno gali būti tiesiami rekonstruo-
jant senus pastatus, kai šildymo sistemos vamzdynai tiesiami atviruoju 
būdu ant sienų. 

Plečiantis senai sistemai pagal galimybes reikia naudoti tą pačią 
medžiagą, kuri buvo naudojama ir kurios dalis išsaugota. Variniai 
vamzdynai pranašesni už plieninius dėl korozijos, todėl naudojami 
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plačiau. Plastikinius vamzdžius dėl jų lankstumo senuosiuose namuose 
nutiesti gana nesunku. Įmontuota metalinė folija apsunkina deguonies 
patekimą į šildymo kontūrą ir tokiu būdu sumažina korozijos riziką. 
Keičiant medines perdangas ir sąvaržas, reikia apsvarstyti polietile-
ninių vamzdynų kaip daugiasluoksnės sistemos „vamzdis vamzdyje“ 
naudojimo galimybę. Vamzdynai iš PVC (polivinilchloridinių) netu-
rėtų būti naudojami, nes jų gamybos procesas nepalankiai veikia eko-
logiją, taip yra ir kilus gaisrui. Apibendrinant energetinį balansą reikia 
apsvarstyti ir vadinamąją medžiagų „pilkąją energiją“ (Gray Energy, 
GE). 3.2 lentelėje pateikiami šilumos nuostoliai izoliuotuose ir neizo-
liuotuose vamzdynuose.

3.2 lentelė. Šilumos tiekimo sistemos vamzdynų medžiagos „pilkoji energija“. 
p – specifinis tankis, GE – „pilkoji energija“

Medžiaga, naudojama 
vamzdžiams gaminti

Nominalusis 
plotis, mm

„Pilkoji 
energija“, kWh/m

Varis 
p = 8,9 kg/dm3

GE = 15,56 kWh/kg

12 6,08
15 7,39
20 9,13
25 17,27

Plienas 
p = 7,8 kg/dm3

GE = 4,44 kWh/kg

15 4,23
20 6,20
25 8,31

Polietilenas 12 2,35
PE – Xc
p = 0,9 kg/dm3

GE = 13,06 kWh/kg

14 3,4

PVC-C
p = 1,4 kg/dm3

GE = 14,44 kWh/kg

12 1,8
15 2,86
20 4,37
25 7,19
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3.3 lentelė. Šilumos nuostoliai izoliuotuose ir neizoliuotuose vamzdynuose

Temperatūra, °C Šilumos nuostoliai per metus, kWh/m
be 
izoliacijos

vidutinė 
šilumos 
izoliacija

šilumos 
izoliacija 
pagal 
HeizAnlVo

šilumos 
izoliacija 
su dvigubai 
padidintais 
reikalavimais 
HeizAnlVo

Nominalusis skersmuo DN 10–15
55/45 78 40 20 15
75/55 99 48 24 18
90/70 167 74 37 28
Nominalusis skersmuo DN 20–32
55/45 129 55 25 16
75/55 163 66 30 20
90/70 276 102 47 31
Nominalusis skersmuo DN 40–65
55/45 212 77 24 16
75/55 269 93 29 19
90/70 454 143 45 29

Tiesiant šilumos paskirstymo tinklus už pastato ribų, būtina, kad 
vamzdynų šilumos izoliacijos apvalkalas atitiktų EnEV techninius rei-
kalavimus (3.4 lentelė). 

Atliekant plataus masto pastato šildymo sistemos rekonstrukciją, rei-
kia priimti sprendimą, ar gali esama šilumos paskirstymo sistema toliau 
būti naudojama visa ar iš dalies. 

Iki 1960 m. buvo plačiai paplitusios vadinamosios gravitacinės šildy-
mo sistemos, kuriose vietoje šildymo agregato buvo naudojami kietojo 
kuro katilai, o vanduo cirkuliavo be elektros siurblių pagalbos. Natūrali 
cirkuliacija vyko dėl karšto (jis lengvesnis) ir šalto (jis sunkesnis) van-
dens tankio skirtumo. Toks šildymo metodas gali būti taikomas tik tuo 
atveju, kai šildymo katilas yra žemiau pirmo šildomo radiatoriaus ir kai 
didelis visų vamzdynų skerspjūvis. Ši sistema reikalauja, kad hidraulinis 
pasipriešinimas būtų mažas.
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3.4 lentelė. Vamzdynų šilumos izoliacija, atitinkanti EnEV reikalavimus

Pozicija Vamzdyno ir armatūros nominalusis 
skersmuo DN, mm

Mažiausiasis šilumos 
izoliacijos storis 
naudojant grupės 
(WLG) 035 izoliaciją 

1 Iki 22 20 mm

2 23–35 30 mm

3 36–100 Atitinka vidinį skersmenį

4 Daugiau nei 100 100 mm

5 Vamzdynai ir armatūra (1–4 poz.), 
pereinantys per sienas ir perdangas, 
vamzdynų kirtimo vietose, 
centriniuose paskirstymo tinkluose

1–4 poz. pusė 
reikalaujamo storio

6 Centrinio šildymo vamzdynai (1–4 
poz.) vietose, kur kerta vidinės 
pertvaros sieną, priklausančią 
skirtingiems savininkams

1–4 poz. pusė 
reikalaujamo storio

7 Vamzdynai (6 poz.) grindų 
konstrukcijos antstate

6 mm

8 Centrinio šildymo vamzdynai (1–4 
poz.) šildomose patalpose, pvz., 
pereinantys per konstrukcijas, 
atskiriančias to paties savininko 
šildomas patalpas, kai šilumai daro 
įtaką atvirai sumontuoti įrenginiai

Nėra reikalavimų

Sistemą su natūralia cirkuliacija nesunku atpažinti pagal didelio 
skerspjūvio vamzdynus, einančius radiatorių link. Dėl greitesnio šilu-
mos tiekimo į patalpas, patogesnio reguliavimo ir didesnio katilo nau-
dojimo efektyvumo senas šildymo sistemas su natūralia cirkuliacija 
rekomenduojama pakeisti į paskirstymo sistemas su elektros siurbliais, 
vadinamas sistemomis su priverstine cirkuliacija. Visiškai pakanka mažo 
galingumo cirkuliacinio siurblio. Jeigu korozija nepažengė toli, tokios 
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sistemos modernizavimas ir naujų įrenginių pakeitimas su priverstiniu 
reguliavimu atsipirks. Tokios rekonstrukcijos metu kylantis vamzdynas 
nupjaunamas viršutinio radiatoriaus aukštyje ir iš naujo primontuojamas 
prie kaloriferio. Jei kaloriferiuose nebuvo įrengta oro nuleidimo venti-
lių, jie įmontuojami rekonstrukcijos metu. Būtina šilumos paskirstymo 
sistemoje praplauti vamzdyną ir atlikti hidraulinį bandymą su slėgiu. 

Šildymo sistemoje su priverstine cirkuliacija vandens cirkuliavimo 
greitis padidėja, todėl prireikus atsiranda galimybė sumažinti vamzdynų 
skerspjūvį. Be to, horizontalius vamzdynus galima tiesti be nuolydžio, 
o tai reiškia, kad juos galima tiesti ir po grindimis. Toks tiesimo būdas 
leidžia optimizuoti vamzdyno tiesimą ir su juo susijusius nuostolius, lei-
džia šildymo prietaisus įrengti patalpoje. Bet tokia uždara sistema turi ir 
savo trūkumų. Jeigu atsiras korozijos požymių, toks sistemos sanavimas 
bus nepatogus ir brangus, ypač jei vamzdynas užbetonuotas. Jei seni 
vamzdynai pažeisti korozijos, būtina suremontuoti arba pakeisti nau-
jus stovus ir prieigas prie radiatorių. Šilumos paskirstymo geros būklės 
vamzdynai turi būti išsaugoti. Tik reikėtų pasirūpinti „šilumos tiltelių“ 
pašalinimu ir apsauga nuo užšalimo. Stovas, nutiestas prie vidinės sie-
nos, gali būti be šilumos izoliacijos, o kai stovas nutiestas prie išorinės 
pastato sienos (plytų mūras – 24 cm storio), sieną arba stovą reikia ap-
šiltinti. Vamzdynai su vidine šilumos izoliacija šildymo ir vandentiekio 
tinkle, einantys pagal išorinę sieną, turi būti pastato viduje, kitu atveju 
jie gali užšalti. 

Šilumos tinklų vamzdynai (45 °C), einantys per nešildomas patalpas 
(15 °C), patiria šilumos nuostolių. Šilumos nuostoliai izoliuotuose ir ne-
izoliuotuose vamzdynuose pateikiami lentelėje 10.15. Vamzdynai turėtų 
atitikti keliamus techninius reikalavimus, nurodytus 3.4 lentelėje. Vamz-
dynai, nutiesti patalpoje, turi būti akustiškai izoliuoti. Reikėtų vengti 
vamzdynus tvirtinti kietomis detalėmis prie sienų ir perdangų, nes tai gali 
skleisti triukšmą. norint išvengti bereikalingo triukšmo vamzdyno tinkle, 
būtina teisingai parinkti vamzdyno skerspjūvį ir siurblio galingumą. 

Viena iš taupymo priemonių – šilumos reguliavimas. Jei šildymo sis-
tema gerai sureguliuota, tai nesant termostatinių galvučių visi radiato-
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riai šildo vienodai. Norint reguliuoti šilumą, reikia radiatoriuose įstatyti 
termostatines galvutes su reguliavimo ventiliais. Termostatinės galvutės 
gali būti programuojamos. Jomis kiekvienoje patalpoje galima nustatyti 
norimą temperatūrą. 

Gerai suprojektuotos šildymo sistemos tiek vienbučiuose, tiek daugia-
bučiuose namuose kiekviename šildymo kontūre turi sudaryti didžiau-
siąjį slėgį. Įprasti siurbliai, esant žemo lygio galingumui, suformuoja 
pakankamą spaudimą. Esant aukštesnio lygio galingumui, temperatūrų 
skirtumas sraute ir grąžinamame skystyje krinta (katilas veikia nepro-
duktyviai), kartu pakyla slėgis termostatiniuose ventiliuose (atsiranda 
triukšmo problema) ir per daug didelis kiekis elektros energijos paver-
čiamas šiluma (susidaro elektros energijos nuostolių).

Termostatiniai ventiliai gerai veikia tik esant diferencijuotam slė-
giui, neviršijančiam 2 mVs. Šiuolaikiniai siurbliai su reguliuojamuoju 
spaudimu palaiko pastovų slėgį nepriklausomai nuo srauto lygio, lei-
džia taupyti elektros ir šilumos energiją, apskaičiuojamą visai sistemai 
ilgalaikei perspektyvai. Siurbliai su reguliuojamuoju slėgiu turi idealiai 
tikti šildymo sistemai. Geriau pirkti truputį brangesnius ir efektyvesnius 
siurblius su pastoviais magnetais, kurie eksploatacijos metu atsiperka. 

Rekonstruojamuose gyvenamuosiuose namuose neleidžiama išsau-
goti įmontuotas ar pristatytas katilines. Automatizuotus individualius 
šilumos punktus leidžiama įrengti rekonstruojamų gyvenamųjų namų 
rūsio patalpose, o jeigu jų nėra – pirmo aukšto patalpose. Individualūs 
šilumos punktai turi atitikti STR reikalavimus, turi būti izoliuoti nuo 
kitų gyvenamųjų patalpų ir turėti atskirus išėjimus į lauką. Patalpų aukš-
tis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m. Esant siurblinei įrangai ir karšto 
vandens ruošimo šilumokaičiams, individualius šilumos punktus lei-
džiama įrengti tik po negyvenamosiomis patalpomis. 

Rekonstruojamame kvartale, nesant galimybės įrengti centrinio šilu-
mos punkto, gyvenamųjų namų šilumos sistemai prijungti prie šilumos 
tinklų tenka numatyti prijungimą pagal priklausomą schemą. Prijungi-
mas pagal nepriklausomą schemą ir individualaus šilumos punkto įren-
gimas turi būti techniškai ir ekonomiškai pagrįstas. 



78

Nesant galimybės įrengti centralizuoto šilumos tiekimo kapitalinio 
remonto metu, butuose leidžiama palikti dujinius vandens šildytuvus, 
taip pat kietojo kuro krosnis. Jos gali būti uždarojo ir atvirojo degimo 
(židiniai). Krosnys turi būti įrengiamos pagal LR galiojančius gaisrinės 
saugos, sveikatos, aplinkos apsaugos, higienos, saugaus eksploatavimo 
norminių dokumentų reikalavimus. 

Rekonstrukcijos metu, jei nėra galimybės pakeisti pažeistų centri-
nio šildymo vamzdynų, užbetonuotų šildymo plokštėse, projektuojamos 
atvirai tiesiamos šildymo sistemos su radiatoriais ar į grindis montuo-
jamais konvektoriais. 

Nesant centralizuoto vandens šildymo tiekimo, rankšluosčių džio-
vintuvus vonios kambariuose tenka prijungti prie šildymo sistemos. 
Rekonstruojamuose gyvenamuosiuose namuose gali būti išsaugomas 
grindinis šildymas. 

Ventiliacija ir kondicionavimas. Ventiliacija ir kondicionavimas – 
dvi būtinos pastato vidaus inžinerinių tinklų sudedamosios dalys. Jos 
sukuria komfortą, palankų mikroklimatą žmonėms įvairiose patalpose. 
Ventiliacijos sistema leidžia nustatyti patalpose tokį oro režimą, kuris 
sukuria patogias gyvenimo sąlygas gyvenamuosiuose namuose ir biu-
ruose. Pagrindinis ventiliacinės sistemos uždavinys – reguliuoti oro kei-
timąsi, palaikyti temperatūrą, drėgmę, anglies dioksido, kenksmingųjų 
priemaišų higienos ir sanitarinių normų nustatytą lygį. 

Pastato patalpos turi būti reguliariai vėdinamos, kad nesikauptų drė-
gmė ir kenksmingosios medžiagos, būtų tiekiamas šviežias oras. Oro 
kaita patalpose turi teikti minimalius energijos nuostolius, bet kartu turi 
garantuoti optimaliai kokybišką orą jose. Sukurti hermetinį apvalkalą 
aplink pastato patalpas yra pagrindinis energetinės rekonstrukcijos tiks-
las. Energetine rekonstrukcija siekiama apriboti energijos nuostolius ir 
išvengti kondensato išsiskyrimo, kuris pažeidžia konstrukcinius pastato 
elementus. Vadinamoji nekontroliuojama oro kaita per nehermetiškas 
langų siūles ir jungtis rekonstruojamuose pastatuose lyg ir neegzistuoja. 
Kokybiškai restauruotuose ir energetiškai rekonstruotuose senos staty-
bos pastatuose reikia siekti organizuoti kontroliuojamo oro kaitą. Me-
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chaninė ventiliacinė sistema gali išvaduoti gyventojus nuo periodiško 
langų atidarinėjimo. 

Ventiliacijos sistemos pagal tipą skirstomos į natūralias (oro pasikei-
timas nenaudojant elektros prietaisų) ir mechanines (dirbtines, kai oras 
priverčiamas judėti ventiliatoriais ir kitais prietaisais). Natūrali ventilia-
cija padeda orui patekti į patalpas pro duris, langus, orlaides, plyšius, 
mikroventiliacijos angas. Natūrali ventiliacija gali būti organizuota, kai 
oras vaikšto tam tikromis angomis, ir neorganizuota, kai oras vaikšto 
per plyšius ir nesandarias vietas. Natūralios ventiliacijos metu neįmano-
ma reguliuoti oro kiekio, užterštumo, temperatūros, padidėja energijos 
nuostoliai. 

Rekonstruotuose hermetiškuose pastatuose galima organizuoti trijų 
tipų oro kaitą:

− gyventojai patys nuolatos organizuoja gryno oro pasikeitimą atida-
rydami langus trumpam laikui;

− ištraukiamąja ventiliacija organizuojama oro kaita iš patalpų, ku-
rias reikia intensyviai vėdinti (vonios, sanitariniai mazgai, virtuvės 
ir kt.); šviežias oras iš patalpų ištraukiamas per ventiliacines angas 
pastato konstrukcijose;

− valdomos tiekiamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos įrenginiai su 
šilumos rekuperacijos sistema ne tik ištraukia šalinamą orą, bet ir 
tiekia šviežią atmosferinį orą per ventiliacijos kanalus (priverstinė 
oro kaita); ir tiekiamieji, ir ištraukiamieji ventiliacijos kanalai per-
eina per šilumokaitį, dėl to didesnė šilumos dalis, kuri anksčiau 
būdavo prarandama su ištraukiamu oru, grįžta atgal į pastatą su 
tiekiamu oru.

Ištraukiamosios ventiliacinės sistemos naudojamos šviežiam orui 
tiekti ir ištraukti. Dėl to patalpos praranda šilumos energiją. Dėl papil-
domos šilumos rekuperacijos didelę jos dalį į patalpas galima grąžinti. 
Šiuo tikslu įtraukiamas oras centralizuotai per bendrą oro įsiurbimo sis-
temą pereina per šilumokaitį ir perduodamas į gyvenamąsias patalpas 
(3.6 pav.). 
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Įtraukiamosiose ir ištraukiamosiose ventiliacijos sistemose oras cir-
kuliuoja atskirais vamzdynais. Įtraukiamųjų ortakių sistema turi būti 
taip pat kruopščiai planuojama kaip ir ištraukiamoji sistema. Kuo her-
metiškiau izoliuotas pastatas, tuo efektyviau veiks ventiliacinė sistema su 
šilumos rekuperacija. Rekuperacinė vėdinimo sistema aktuali tuo atveju, 
kai name gyvena žmonės, sergantys alerginėmis ligomis. Šiuo atveju 
sistemoje turi būti įmontuoti atitinkami filtrai, apsaugantys dulkių ir 
žiedadulkių patekimą į patalpas. 3.5 lentelėje pateiktos standarto EnEV 
rekomendacijos. 3.6 lentelėje įvardyti įvairių rūšių ventiliacijos sistemų 
pranašumai ir trūkumai.

3.6 pav. Įtraukiamoji ir ištraukiamoji ventiliacinė sistema su šilumos 
rekuperacija: 1 – centralizuotas šviežio oro pritekėjimo surinktuvas; 2 – 

pasirinktas geoterminis šilumokaitis; 3 – ventiliacinės sistemos šilumokaitis 
(Reco-Box); 4 – triukšmo slopintuvas; 5 – ištraukiamasis vamzdis per išorinę 

sieną; 6 – ištraukiamasis vamzdis per stogą (alternatyvus variantas)
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3.5 lentelė. Oro pasikeitimo reikšmė atsižvelgiant į pastato  
hermetiškumą ir vėdinimo sistemos koncepciją, remiantis  
standartų EnEV reikalavimus

Vėdinimo sistemos konstrukcijai keliami  
reikalavimai remiantis EnEV

Oro pasikeitimo 
kartotinumas

Be dokumentinių įrodymų 0,7 / val.

Pastato konstrukcijų hermetiškumo 
bandymų pravedimas:
 - esant natūraliai ventiliacijai ir vėdinimui 
per langus;
 - naudojant ištraukiamąją ventiliaciją su 
nominaliu oro pasikeitimo kartotinumu 
pAnl = 0,50 / val.;
 - naudojant ištraukiamąją ventiliaciją su 
nominaliu oro pasikeitimo kartotinumu 
pAnl = 0,40 / val.;
 - naudojant ištraukiamąją ventiliaciją su 
nominaliu oro pasikeitimo kartotinumu 
pAnl = 0,30 / val.

0,6 / val.
0,65 / val.
0,55 / val.
0,45 / val.

Dėl įtraukiamosios ir ištraukiamosios 
ventiliacinės sistemos su šilumos 
rekuperacija (pravedant pastato 
konstrukcijų bandymus dėl 
hermetiškumo), čia:
pAnl – oro pasikeitimo kartotinumas;
nv – rekuperacijos efektyvumo 
koeficientas;
px – papildomas oro pasikeitimas, 
atitinkantis DIN EN 832 reikalavimus 
(per infiltraciją) px = 0,2 / val.

P = pAnl (1 – nv) + px 

Dėl įtraukiamosios ir ištraukiamosios 
ventiliacinės sistemos (įskaitant 
sistemą su šilumos rekuperacija) 
pastatuose, kuriuose būtino konstrukcijų 
hermetiškumo pasiekti neįmanoma

0,7 / val.
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3.6 lentelė. Įvairių rūšių ventiliacijos sistemų pranašumai ir trūkumai

Ventiliacijos 
tipas

Vėdinimas per 
langus

Ištraukiamoji 
ventiliacijos 
sistema

Padidinto komfor-
tiškumo priverstinė 
ventiliacijos sistema 
su šilumos rekupe-
racija

Pranašumai Nereikalauja jokių 
įrengimo išlaidų. 
Minimalus įpročių 
pasikeitimas, 
lyginant su 
tradiciniu 
vėdinimu.

Aukštas komforto 
lygis. Oro srautas 
atitinka poreikius. 
Nedidelės 
įrengimo išlaidos. 
Oro filtravimo 
galimybė (aktualu 
sergantiems 
alergija).

Aukščiausias 
komforto lygis. 
Oro filtravimo 
galimybė (aktualu 
sergantiems alergija). 
Minimalūs šilumos 
energijos nuostoliai 
vėdinant. Įmanoma 
reguliuoti sistemos 
darbo režimą dėl 
CO2 ir drėgmės. 
Galima integracija 
su geoterminiu 
šilumokaičiu

Trūkumai Optimalus 
oro srautas 
negarantuojamas. 
Reikia nuolat 
vėdinti. Nėra 
galimybės filtruoti 
žiedadulkių. Esant 
nepakankamai 
oro kaitai, gali 
susidaryti pelėsių. 
Vėdinant patenka 
didelis kiekis 
smulkių dulkių.

Nevaldomos 
įtraukiamo 
atmosferos oro 
įplaukos per 
ventiliacijos 
angas. Jokio 
energijos taupymo 
efekto. Būtina 
montuoti filtrus 
visose ventiliacijos 
angose. Daug 
skylių ortakiams 
įrengti per išorinę 
sieną, „šiluminiai 
tilteliai“.

Kai veikia 
ventiliatoriai, 
galimas triukšmas. 
Dideli nuostoliai 
įrenginiams 
atiduodant 
eksploatuoti, 
ypač senuose 
namuose. Būtina 
erdvė įrenginiams 
montuoti. Būtina 
reguliari profilaktinė 
priežiūra.

Išlaidos 
įrenginiams 
atiduodant 
eksploatuoti

Nėra 2000–3000 € 5000–8000 €
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Rekomendacijos planuojant ventiliacijos įrenginius. Kokybiškai 
hermetizavus pastatus, atidavus eksploatuoti ventiliacijos įrenginius su 
šilumos rekuperacijos sistema, galima labai sumažinti šilumos energijos 
nuostolius. Tokio požiūrio efektyvumas buvo įrodytas praktikoje reali-
zuotuose projektuose. Tačiau ventiliacijos įrenginių darbo efektyvumą 
galima pasiekti laikantis šių sąlygų:

− Ventiliatorius, šilumokaitis ir ventiliacijos kanalų tinklas turi būti 
tinkamai suprojektuoti ir energetiškai efektyvūs.

− Įrenginių konstrukcija turi būti paprasta, jos elementai matomi ir 
lengvai pasiekiami. Ventiliacijos kanalų išdėstymas pastate turi būti 
suderintas su konstrukciniais elementais. Reikia paisyti reikiamo 
oro tūrio kiekvienoje patalpoje.

− Eksploatuoti atiduodami ventiliacijos įrenginiai turi būti suregu-
liuoti, o faktinėmis eksploatacijos sąlygomis turi būti suderinti.

− Pastato naudotojas ar savininkas turi būti perėję instruktažą apie 
įrenginių valdymo galimybes ir gali savarankiškai jį reguliuoti.

− Įrenginius reikia periodiškai inspektuoti ir profilaktiškai prižiūrėti 
(pvz., keisti ir valyti filtrus).

Energetinis efektyvumas. Energetinis ventiliacijos įrenginių efekty-
vumas priklauso nuo šių veiksnių:

− pastatą dengiančios konstrukcijos hermetiškumas;
− ventiliacijos įrenginių komponentų efektyvumas; 
− slėgio praradimas ventiliacijos kanalų tinkle;
− slėgio praradimas atskiruose ventiliacinės sistemos elementuose, 

taip pat šilumokaičiuose, šildymo elementuose, filtruose;
− elektros energijos suvartojimo, būtino sistemos darbui (ventiliato-

rių, reguliavimo sistemos);
− sistemos galingumo nustatymo pagal pritraukiamo oro suvartoji-

mą (reguliavimas);
− sistemos darbo sureguliavimo prieš atiduodant ją eksploatuoti.
Filtrai. Filtras tiekimo vamzdyje, per kurį oras iš atmosferos pakliū-

va į pastatą, montuojamas orui valyti nuo žiedadulkių ir smulkių da-
lelių. Šiuo tikslu naudojami aukštos kokybės filtrai (filtracijos klasė F7 
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ir aukščiau). Jie turi būti įmontuoti visuose išleidimo antgaliuose, kad 
apsaugotų ventiliatorius. Oro filtravimo tikslas – į ventiliacijos sistemą 
nepraleisti dulkių, vabzdžių, žiedadulkių. Naudojant geoterminį šilumo-
kaitį, oras iš atmosferos neturi būti traukiamas virš augmenijos, ir tie-
kimo vamzdyje turėtų būti įrengtas smulkiojo valymo filtras (filtracijos 
klasė – F8). Filtras turi būti sumontuotas kuo arčiau ventiliacinės sis-
temos tiekimo vamzdžio angos. Šilumokaičiui ir išmetamojo vamzdžio 
ventiliatoriui apsaugoti užtenka grubaus valymo filtro (filtracijos klasė – 
G4). Be to, filtrai turi būti montuojami visuose antgaliuose ventiliatorių 
apsaugai. Pagal Europos standartus DIN EN 779 (Lietuvos – LST EN 
779) filtrai klasifikuojami pagal šias klases:

− grubaus valymo (G1–G4);
− smulkaus valymo (F5–F9);
− ypač smulkaus valymo (H10–H14).
Oro filtracijos tikslas – iki minimumo sumažinti į ventiliacijos sis-

temą pakliūvančių dulkių, smulkių dalelių, vabzdžių, žiedadulkių kiekį. 
3.7 lentelėje išvardyti reikalavimai, keliami gyvenamųjų patalpų cen-

triniam ventiliacijos įrengimui ir kitiems ventiliacijos sistemos su reku-
peracija komponentams. 

Planavimo proceso eiga. Ventiliacinės sistemos rekonstrukcijos (ar 
naujai įrengiamos) projektui suplanuoti reikalingi visi projekto daly-
viai (statytojas, naudotojas, projektuotojas, architektas, rangovas), ku-
rie nuo pirmų žingsnių nustatytų sąlygas ir reikalavimus ventiliacijos 
įrenginiams. Šiems reikalavimams iš dalies priklauso šilumos izoliacijos 
standartas, šilumos energijos poreikis, gyvenamųjų patalpų planas ir t. t. 
Be to, būtina išsiaiškinti, ar bus pakeistas esamas patalpų planas rekons-
trukcijos metu. 

Būtina turėti ilgalaikę garantiją, nes įeinantis oras pateka į pritekan-
čio oro pastato zonas (miegamuosius, gyvenamuosius kambarius) ir iš 
ten pakliūva į ištraukiamas zonas (vonią, sanitarinius mazgus, virtuvę), 
jas pereidamas kiaurai. Prišliejamosios patalpos, pvz., laiptinė, holas, 
taip pat atviros gyvenamosios zonos (valgomieji, žaidimo kambariai) 
bus naudojami kaip ištraukiamosios zonos. 
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3.7 lentelė. Gyvenamųjų patalpų centriniam ventiliacijos įrengimui ir kitiems 
ventiliacijos sistemos su rekuperacija komponentams reikalavimai

Įrenginio 
hermetiškumas 

Likutiniai nuotėkiai (išoriniai ir vidiniai ) <3 %

Apdangalo izoliacija Gera apdangalo šilumos izoliacija, orientuoti 
duomenys: šilumos atidavimas <5 Bt/K

Šiluminis efektyvumas Rekuperacinės šilumos efektyvumo koeficientas >75 %

Elektros efektyvumas Konkretus naudojamas galingumas <0,4 W į m3/val.

Hidraulinis 
balansavimas

Įrengimai subalansuoti, apsauga nuo užšalimo be 
balansavimo pažeidimo, būtina sekti filtrų galiojimo 
laiką

Tūrinių srautų 
reguliavimo sritis

Trys etapai AUS (išjung.) <70 %, 100 %, >130 %

Higienos reikalavimai 
orui

Įrenginių ir kanalų išvalymo galimybė, išoriniai 
filtrai: tiekimo kanalas >F7, ištraukimo >G4 

Apsauga nuo triukšmo Triukšmo lygiai neturi viršyti šių reikšmių: 
įrengimo patalpoje <35 dB (A), gyvenamosiose 
patalpose <25 dB (A), darbo patalpose <30 dB (A)

Komfortiškumo 
kriterijus

Tiekiamo oro temperatūra 16,5° C

Apsauga nuo triukšmo ir priešgaisrinės apsaugos priemonės. 
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti apsaugai nuo triukšmo, kurios tikslas – 
sumažinti iki minimumo triukšmo, atsirandančio dėl pačios ventiliaci-
nės sistemos darbo, lygį, taip pat triukšmo iš šalies lygį. Ventiliacinės 
sistemos įrengimo vietoje triukšmo lygis neturėtų viršyti 35 dB (A), o 
gyvenamosiose patalpose triukšmas nuo ventiliacijos įrenginių neturėtų 
viršyti 25 dB (A). 

Šias problemas galima išspręsti parinkus tinkamus ventilius ir triukš-
mo slopintuvus. Prieš centrinį įrenginį (ventiliatorių) ir už jo būtina 
įrengti triukšmo slopintuvus, kad sumažėtų garso perdavimas į patalpą 
ir į išorę. Triukšmo slopintuvai turi būti įrengiami tarp atskirų patalpų 
vamzdynų sistemose. 



86

Mažaaukščiuose gyvenamuosiuose pastatuose (ne daugiau kaip dviejų 
aukštų) dėl priešgaisrinės apsaugos nenumatyta jokių specialių priemonių. 
Aukštesniems nei dviejų aukštų pastatams turi būti parengtas ventiliacinės 
sistemos projektas, kuriame turi būti pateikti priešgaisrinės apsaugos prie-
monių duomenys. Šiuo atveju įrengiant ventiliacinę sistemą butuose būtina 
numatyti automatinius ugnį sulaikančius įrenginius, priešgaisrines pertva-
ras. Eksploatuojant būtina kontroliuoti techninę tokių įrenginių būklę. 

Ventiliacijos sistemų įrengimas ir ortakių išvedžiojimas. Centriniam 
ventiliacijos įrenginiui sumontuoti (ventiliacijos sistemose su rekuperaci-
ne šiluma) tinka palėpė, rūsys ar prie jų prišliejamos patalpos. Pagal gali-
mybes įrenginys turi būti statomas šildomos zonos viduje, o ši patalpa – 
lengvai prieinama norint atlikti reguliarią apžiūrą ir imtis profilaktinių 
priemonių. Rūsio patalpos parinkimas centriniam ventiliacijos įrenginiui 
su šilumos rekuperacija turės pranašumą, kai prie jos bus prijungiamas 
gruntinis šilumokaitis. Vėdinimo sistemai su šilumos rekuperacija ir prie-
šinių srautų šilumokaičiu įrengti reikalingas nuo 0,5 iki 1,0 m2 plotas. 
Papildomai būtina numatyti vietą keturiems vamzdžiams pakloti montuo-
jant juos iš šono arba viršaus. Po įrenginiu būtinai turėtų būti pagrindinis 
triukšmo slopintuvas, kuriam taip pat reikia numatyti vietą. 

Tarp pritekamųjų ir ištraukiamųjų zonų, taip pat tarp pratekamosiose 
ir ištraukiamosiose zonose būtina numatyti dideles angas (kurios visada 
turi būti atidarytos) ventiliacijos srautui užtikrinti. Pratekamojoje zonoje 
apie duris pakanka turėti nedideles išpjovas, apytiksliai lygias 1 cm. 

Ortakiai. Ortakių kanalų tinklas turi būti taip apskaičiuotas, kad 
slėgio nuostoliai, vartojant ventiliatoriaus elektros energiją, būtų mini-
malūs. Tokiu būdu oro srauto greitis ortakiuose neturi viršyti 3 m/sek. 
Vamzdynų skerspjūvis turi būti didelis. Vienbučiuose namuose nereko-
menduojama ortakius projektuoti tokiu būdu, kad minimalus vidinis 
ištraukiamųjų ortakių skersmuo būtų mažesnis nei 100  mm. Fasoni-
nės detalės, skirtos ištraukiamajam orui išleisti, ir dėl įtraukiamo oro 
taip pat turi turėti pakankamą skerspjūvį ir žemus slėgio nuostolius. 3.8 
lentelėje pateikiami rekomenduojami nominalieji vidiniai ortakių skers-
menys, atsižvelgiant į tūrinio oro srautą ir oro srauto greitį ortakiuose.
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3.8 lentelė. Nominalieji vidiniai ortakių skersmenys, atsižvelgiant į tūrinio 
oro srautą ir oro srauto greitį ortakiuose

Apskritojo 
skerspjūvio 
ortakis

Stačiakampio 
skerspjūvio 
ortakis

Tūrinis oro 
srautas, greitis 
2,5 m/sek.

Tūrinis oro 
srautas, greitis 
3 m/sek.

100 mm 50×160 mm 70 m3/val. 85 m3/val.
112 mm 50×200 mm 90 m3/val. 105 m3/val.
125 mm 50×250 mm 110 m3/val. 130 m3/val.
140 mm 50×310 mm 140 m3/val. 165 m3/val.
150 mm 50×350 mm 160 m3/val. 185 m3/val.
160 mm 50×400 mm 180 m3/val. 210 m3/val.

Ortakiai turi būti lengvai valomi. Dažniausiai naudojami aliumini-
niai ortakiai apskritojo arba stačiakampio skerspjūvio. Tačiau gali būti 
ir lanksčių ortakių. 

Daugelis ventiliacijos sistemų gamintojų siūlo ortakių sistemas su 
visomis fasoninėmis detalėmis. Tiesiant ortakius reikia siekti sumažinti 
jų ilgį, tai leis sumažinti montavimo darbų išlaidas ir sudarys energe-
tiškai ekonomišką darbo režimą visoje sistemoje. Rekonstrukcijos metu 
keičiant ar įrengiant ventiliacinę sistemą darbų ir medžiagų išlaidos yra 
kur kas didesnės nei montuojant statybos metu.

Virtuvinis ventiliacijos ištraukiamasis vamzdis neturi būti tiesiogiai 
jungiamas prie ištraukimo kanalo, nes ortakių sistema bus užteršta oru 
su riebalais. Virtuvės ventiliacijos ištraukiamasis vamzdis gali būti su-
montuotas tik tuo atveju, jei yra riebalus sulaikantis filtras. Virtuvinėse 
ištraukimo sistemose geriau reikia numatyti atskirą ištraukimo ortakį su 
filtru ir ištraukimo ventiliu. 

Ortakiai (ištraukiamieji ir įtraukiamieji), nutiesti neapšildomoje pa-
talpoje, turi būti su šilumos izoliacija, taip pat kaip ir šalto oro (ištrau-
kiamo ir įtraukiamo) ortakiai, einantys per šildomas patalpas. 

Slėgio nuostoliai ir ventiliacijos įrenginių parinkimas. Norint iš-
sirinkti sistemai tinkamą ventiliatorių ir parinkti įrangą pagal būdin-
guosius įrenginių grafikus, ventiliacijos įrenginių projektuotojas turi 
apskaičiuoti ortakių slėgio nuostolius ir ventiliacijos sistemų ortakių 
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skerspjūvius. Ypač svarbią reikšmę turi įtraukiamieji ir ištraukiamieji 
įrenginiai. Gerai pasiruošus, tiksliai apskaičiuoti ventiliacijos sistemą 
galima gan greitai, o montuojant ir reguliuojant ją sutaupoma laiko ir 
pastangų. 

Ventiliacijos įrenginių parinkimo kriterijai. Šiuolaikinių ventilia-
cijos įrenginių kokybė labai padidėjo pirmiausia dėl efektyvesnio dar-
bo, triukšmo lygio ir priežiūros patogumo. Dėl to renkantis įrenginius 
būtina kruopščiai nustatyti prioritetus. Įrenginių kainos skiriasi ne tik 
nuo konstrukcijos, šilumokaičio ir ventiliatorių veikimo naudingumo 
koeficiento, bet ir nuo triukšmo izoliacijos, reguliavimo įrenginių tipo 
(daugiapakopio rankinio arba automatinio reguliavimo). Vieni geriau-
sių – matuojantys temperatūrą, drėgmę, CO2 kiekį. Turint šiuos duo-
menis apskaičiuojami optimalūs tūriniai oro srautai. Valdymo sistemos 
CO2 koncentracijos pagrindu – vienos brangiausių. Daugeliu atvejų už-
tenka valdymo sistemos oro drėgmės duomenų pagrindu. Įrenginiai ski-
riasi ir priežiūros patogumu, taip pat galimybe išskirti vasaros laiką, kai 
šilumos kaita nereikalinga. Kompaktinius ventiliacijos įrenginius galima 
sumontuoti sienų nišose. 

Derinimas ir balansavimas. Ventiliacijos sistemos įrenginiai turi 
būti valdomi kuo paprasčiau. Geriausia valdymo pultą įrengti netoli 
buto durų. Oro kaita turi būti reguliuojama trimis etapais, aprūpinda-
ma tūrinį oro srautą nuo 70 iki 130 % nuo skaičiuojamosios reikšmės. 
Ventiliacijos įrenginys, atiduodamas eksploatuoti, turi būti sureguliuotas 
pagal apskaičiuotus duomenis, gautus projektuojant ventiliacijos orta-
kių išdėstymą. Šiuos darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai, turintys 
specialią matavimo aparatūrą, įskaitant srauto matuoklius, šilumos ane-
mometrus ir slėgio jutiklius. Turi būti suderinti ventiliai, ventiliacinės 
grotelės ir kanalų sistemos užsklandose.

Svarbu suderinti įtraukiamųjų ir ištraukiamųjų įrenginių tūrinius 
oro srautus (jie turi būti vienodi). Pagal balansavimo rodiklius turi būti 
surašytas protokolas, kuriame nurodoma, kaip sumontuoti ventiliai, už-
sklandos, kaip įrengtas variklis. Šis protokolas turi būti pridėtas prie 
ventiliacijos įrenginių dokumentų. Grotelių ir užsklandų reguliuojamo-
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sios reikšmės turi būti tvirtai nustatytos ir įrašytos į protokolą, kad po 
valymo ir profilaktinės apžiūros jas galima būtų gražinti į pradinę būse-
ną. Atliekant šiuos darbus naudinga bus įrengimo schema, pridėta prie 
protokolo. 

Kai kurie šiuolaikiniai tiekėjai siūlo visiškai automatizuotas regulia-
vimo sistemas, kurios užtikrina būtiną šviežio oro pritekėjimą atsižvel-
giant į apkrovą. Pagal CO2 koncentraciją ir (arba) oro drėgmę nustato-
mas būtinas šviežio oro tiekimas. Tiekiamo oro srautas padidėja pakilus 
leidžiamosioms normoms, o kai drėgmė ir CO2 koncentracija krinta iki 
leidžiamojo lygio, tiekiamo oro srautas sumažėja. 

Profilaktinės priežiūros koncepcija ir instruktažas naudotojams. 
Ventiliacinės sistemos naudotojai turi būti supažindinti su visais pa-
grindiniais įrenginių mazgais ir naudojimosi taisyklėmis. Įrenginių, jų 
komponentų aprašymas kaip ir nustatymo reikšmės turėtų būti neats-
kiriama dokumentų dalis, kuri turi būti įtraukiama į nuomos sutartį 
ir perduodama nuomininkui. Be to, į šių dokumentų sudėtį turi įeiti 
ir profilaktinės priežiūros planas, kuriame nurodoma, kada ir kas turi 
atlikti darbus. Paprastus darbus, tokius kaip filtrų pakeitimas, gali atlikti 
pats naudotojas. 

Ventiliacijos įrenginių išlaidos. Ventiliaciniai įrenginiai vertinami 
kaip veikiantys ekonomiškai ir veiksmingai tik tada, kai jų didžiausiasis 
efektyvumas pasiekiamas mažiausiomis valdymo išlaidomis ir pakan-
kama oro recirkuliacija. Pažymėtina, kad ventiliacinių įrenginių, kurių 
energinis efektyvumas nėra įrodytas (pvz., nesandarūs pastatai, neefek-
tyvūs įrenginiai), savininkai nenori atsisakyti ventiliacinių sistemų dėl 
komforto ir nuolat gryno oro patalpose. 

Energijos ekonomija ventiliacinių įrenginių naudojimo sąskaita pri-
klauso nuo faktinės oro kaitos: kuo didesnė oro kaita, tuo ekonomiškiau. 
Jau greitai ventiliacinės sistemos įrengimas taps standartu statant naujus 
pastatus, nes kokybiška ventiliacija įneša esmingą indėlį į gyvenamųjų 
patalpų oro kokybę ir sudaro kliūtis susidaryti pelėsiams. 

Vykdant visą pastato rekonstrukciją, kur kas sudėtingiau įrengti ven-
tiliacinę sistemą, nei sumontuoti saulės energijos kolektorių. Tačiau jei 
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ateityje numatyta įrengti ventiliacijos sistemas, reikėtų numatyti nors 
minimalias priemones, kurios vėliau palengvins darbą – pvz., nutiesti 
būtinus kanalus ir ortakius, kad būtų paprasčiau prijungti prie centrinio 
įrenginio ar prie saulės kolektoriaus. 

Mechaniniai ventiliatoriai klasifikuojami pagal:
− paskirtį – tiekiamieji (tiekiamas lauko oras, kuris gali būti pašildy-

tas ir išvalytas), ištraukiamieji (užteršto oro pašalinimas iš patal-
pos), tiekiamieji-ištraukiamieji ir recirkuliaciniai (iš patalpų išei-
nantis surinktas oras išvalytas, sudrėkintas ir atšaldytas/sušildytas 
grįžta į patalpą);

− organizavimą – vietiniai (oro paėmimas ir jo padavimas į tam tikrą 
darbo vietą) ir bendri (aptarnauja visą patalpą);

− savo sudėtį – vienblokiai (viename korpuse) ir surenkamieji (susi-
dedantys iš atskirų elementų);

− darbo principą – orą ištraukiant ir orą sumaišant.
Oro vėdinimo sistemose gali būti įrengti kelių ventiliacijos būdų 

deriniai (pvz., vietinė tiekiamoji arba bendra tiekiamoji-ištraukiamoji), 
atsižvelgiant į gamybinės veiklos patalpų parametrus ir charakteristikas. 

Ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų montavimas – ne mažiau at-
sakingas darbas nei jų projektavimas ar inžinerinė apskaita ir reikalingos 
įrangos parinkimas. Rekonstruojamų pastatų ventiliavimo sistemos turi 
būti montuojamos keliais etapais:

− patalpų analizė, reikalavimų nustatymas, kaina;
− projektavimas, apskaičiavimas laikantis visų normatyvinių doku-

mentų, įrenginių parinkimas;
− ventiliacinės sistemos montavimas;
− valdymo sistemos automatikos sistemos prijungimas.
Pažymėtina, kad buitinės ventiliacijos ir gamybinės ventiliacijos 

montavimas skiriasi. Buitinė ventiliacija būtina virtuvės ir vonios patal-
pose. Dėl nekokybiškos ventiliacijos bute atsiranda drėgmės ir pašalinių 
kvapų. Kokybiška ventiliacija sudaro sveiką mikroklimatą ir komfortą 
gyvenamosiose patalpose, biuruose, gamybiniuose baruose. Ventiliacija 
taip pat būtina sporto salėse, baseinuose, pirtyse, poilsio kambariuose. 
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Ventiliacija gamybinėse patalpose  – tai centralizuota ventiliacijos 
sistema. Rekonstrukcijos projekte jau turi būti numatytas tiekiamosios 
ventiliacijos montažas, nes be jos nei šiuolaikinės statybos, nei rekons-
trukcijos neapsieina. Tokios sistemos montažas – ilgas ir sudėtingas pro-
cesas. Ventiliacijos sistema turi atitikti tokius reikalavimus: 

− priešgaisrinės apsaugos pagal pastatų kategorijas;
− eksploatacijos (sistemos valdymas iš centrinio pulto, tam tikrų pa-

talpos vietų aprūpinimas būtinu ventiliacijos įrenginių režimu);
− sistemos patikimumas (ypatingi reikalavimai mikroklimato 

parametrų palaikymui esant įvairiems technologiniams proce-
sams);

− ekonominiai (lyginamoji kaina su kitais galimais naudoti ventilia-
cijos įrenginiais; kiekvienam konkrečiam objektui būtina pateikti 
kelis sistemos variantus ir juos palyginti).

Ventiliacijos sistemų eksploatacijos patikimumas priklauso nuo kva-
lifikuoto ventiliacijos sistemų montavimo, tinkamos eksploatacijos, re-
guliarios priežiūros, mechaninių pažaidų ir kitų priežasčių. Nepatikimai 
veikianti ventiliacijos sistema gali būti viena iš „sergančio namo“ sin-
dromo priežasčių, kuriame esantys žmonės periodiškai turi problemų 
su sveikata be aiškių priežasčių. Pagrindinės priežastys, kad ventiliacijos 
sistema veikia nekokybiškai, yra:

− dažnas langų rasojimas;
− nuolatos jaučiama drėgmė ar susidaro pelėsių kampuose;
− visose patalpose jaučiami kvapai ir t. t.
Netgi toks sveikatos būklės pablogėjimas, kaip imuninės sistemos 

pažeidimas, kvėpavimo problemos, sąnarių skausmai, gali būti blogo 
vėdinimo pasekmė.

Rekonstruojamų vėdinimo sistemų nebūtina keisti naujomis, jeigu 
jos atitinka šiuolaikinius reikalavimus. Rekonstrukcija gali būti atlie-
kama nedemontuojant sistemų, atsižvelgus į atliekamų darbų pobūdį, 
ir demontuojant, jei specialistai nustato tokių darbų būtinumą. Kartais 
užtenka iš dalies demontuoti ventiliacijos mazgus. 
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Rekonstruojant naudojamą ventiliacijos sistemą, turėtų būti atlieka-
mi šie darbai:

− įvertinta vidaus ir išorinių blokų bei ortakių būklė;
− filtrų ir sistemos valymas;
− mechaninių dalių sutepimas;
− elektroninės valdymo sistemos patikimumo patikrinimas;
− tikrinamas tvirtinimo patikimumas;
− išorinis elektros instaliacijos patikrinimas ir gedimų nustatymas;
− ortakių apžiūra ir dezinfekcija;
− konkretaus įrenginio darbo režimo patikrinimas;
− netinkamų naudoti detalių pakeitimas naujomis.
Užterštos ventiliacinės sistemos ir kondicionieriai pavojingi sveikatai. 

Todėl reguliariai reikia atlikti profilaktinį valymą ir remontą. Kokybiškos 
ir tinkamai prižiūrimos ventiliacinės sistemos padeda išlaikyti patalpose 
komforto sąlygas. 

Esant nepakankamai individualių nuotekų vamzdynų apkrovai, ten-
ka įtaisyti papildomas ventiliacijos groteles lange arba išorės sienoje. Vir-
šutinių aukštų butuose, kuriuose nėra įrengta dujinių vandens šildytuvų, 
reikia numatyti individualius ventiliatorius, įrengiamus izoliuotuose ka-
naluose, kurių anga išeina į atmosferą. Šiuo atveju būtina išvengti ištrau-
kiamojo oro srauto iš buto į butą pagal vertikalę. Horizontalių kanalų 
ilgis butuose neturi būti didesnis nei 1,8 m. 

Planuojamuose rekonstruoti gyvenamuosiuose būstuose, kuriuose kei-
čiama sanitarinių mazgų vieta, matmenys ar įrengiami papildomi maz-
gai, reikia projektuoti horizontalius ventiliacinius kanalus iki jau esamų 
vertikalių ventiliacinių kanalų. Nepanaudoti ventiliacijos blokų kanalai, 
besijungiantys su ventiliacijos šachta, turi būti hermetiškai užsandarinami. 

Santechnikos įrenginiai. Santechnikos įrenginių modernizavimas – 
svarbus priemonių kompleksas, apimantis daugybę veiksmų. Tačiau 
dažniausiai modernizavimo stimulas būna vonios kambario (ar kitos 
patalpos) modernizavimas, noras gyventi šiuolaikiškai, patogiai.

Karšto vandens sistemos įvertinimas. Energijos, reikalingos karšto 
vandens tiekimo sistemai aprūpinti, vartojimą reguliuoja ES standartai 
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ir reikalavimai. Dėl geresnės pastatų šilumos izoliacijos sumažėja pastatų 
suvartojamos šilumos energijos kiekis, o dalis pastato energinių nuos-
tolių, tiekiant karštą vandenį, padidėja (skaičiuojant procentais). Karšto 
vandens tiekimo energijos išlaidos nerekonstruotame sename name (be 
šilumos izoliacijos) sudaro 10 % bendrų šilumos energinių išlaidų, o po 
energinės rekonstrukcijos iki standarto „pasyvusis namas“ karšto van-
dens tiekimo išlaidų dalis išauga iki 50 % ir daugiau. 

Rodikliai, charakterizuojantys namo suvartojamo karšto vandens 
šilumos energijos dalį, atsižvelgiant į šilumos izoliacijos ES standartą, 
pateikti 3.9 lentelėje. 

Analizei supaprastinti ES standartuose nustatomas karšto vandens 
tiekimo energinių nuostolių lygis sudaro 12,5 kWh/m2 per metus. Šis 
apskaičiuotas dydis reiškia teorinį energijos, suvartojamos karštam van-
deniui, kiekį, neatsižvelgiant į žmonių skaičių ir jų įpročius. Praktikoje 
suvartojamo karšto vandens kiekis gali stipriai skirtis priklausomai nuo 
gyventojų įpročių. Pvz., ekonomiška šeima iš trijų asmenų, gyvenanti 
bute, kurio plotas – 120 m2, gali suvartoti tik 5 kWh/m2, o didelė šeima, 
įpratusi gyventi neekonomiškai, gali suvartoti iki 20 kWh/m2.

3.9 lentelė. Energijos dalis, įeinanti į karšto vandens tiekimą

Šilumos 
izoliacijos 
standartas

Šilumos 
energijos 
išlaidos 
150 m2 
gyvenamųjų 
patalpų

Suvartojamo karšto vandens kiekis

mažas (20 l / 
asm. per parą)

vidutinis 
(40 l / asm. 
per parą)

didelis  
(60 l / asm. 
per parą)

Nerekonstruoti 
seni namai 

250 kWh/
m2 per 

metus

3,5 % 6,8 % 9,8 %

Nauji namai 
pagal ES 
standartus

70 kWh/m2 
per metus

11,5 % 20,6 % 28,0 %

Pasyvusis 
namas

15 kWh/m2 
per metus

37,6 % 54,7 % 64,4 %
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Karšto vandens vartojimas. Nuolatinis karšto vandens vartojimas – 
vienas šiuolaikinių patogumų. Taigi nėra nieko nuostabaus, kad suvar-
tojamos karšto vandens tiekimo energijos kiekis, palyginti su 1960 m., 
išaugo nepaisant to, kad pačios karšto vandens tiekimo sistemos gerokai 
patobulėjo, o jų darbo efektyvumas išaugo. Pasikeitė ir šiuolaikinių žmo-
nių požiūris į patogumus ir higieną. 

Geriamojo vandens išlaidos taip pat išaugo, nors jo vartojimas priklau-
so nuo individualių įpročių. Yra du būdai, padedantys sumažinti išlaidas: 

− ekonomiškas karšto vandens vartojimas;
− karšto vandens tiekimo sistemos efektyvumo pakėlimas, dalį karšto 

vandens šildant saulės energijos kolektoriais.
Karšto vandens tiekimas. Karšto vandens tiekimo sistemos skirs-

tomos į centralizuotas ir decentralizuotas. Decentralizuotos sistemos 
skirstomos į grupinio ir individualaus naudojimo. Informacija apie karš-
to vandens tiekimo sistemų rūšis ir jų savybes pateikta 3.10 lentelėje. 

Sprendžiant principinius ir praktinius klausimus, būtina nepamiršti 
ir investicijos klausimų, taip pat karšto vandens tiekimo įrenginių prie-
žiūros įvairių aspektų ir energinių nuostolių. 

Priimtų sprendimų kriterijai. Planuojant karšto vandens tiekimo 
sistemą tenka priimti sprendimus šildymo sistemos projektavimo klau-
simais. Tuo atveju, kai priimamas sprendimas naudoti tradicinę šildy-
mo sistemą (gamtinių dujų, skystojo kuro, medžio granulių), centrinei 
karšto vandens tiekimo sistemai reikia numatyti apie 150–200 l saugyklą 
(po 50 l vienam žmogui). Jeigu šią sistemą numatoma papildyti saulės 
energijos šildymo sistema, prireiks didesnės apimties saugyklos – apie 
300–400 l. 

Kai tradicinių šildymo sistemų nėra (centrinis šilumos tiekimas, ši-
lumos siurblys), daugeliu atvejų tenka rinktis elektrinę karšto vandens 
tiekimo sistemą. Išskiriami trys karšto vandens tiekimo tipai:

− kai vandens suvartojama nedaug ir viena nuo kitos nutolusių van-
dens paėmimo vietų yra mažai, galima pasirinkti decentralizuotą 
sprendimą – naudoti elektrinius momentinius vandens šildytuvus 
arba boilerius;
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3.10 lentelė. Informacija apie karšto vandens tiekimo sistemų  
rūšis ir jų savybes

Centralizuota karšto 
vandens tiekimo 
sistema, suderinta su 
šildymo sistema

Į visas vandens vartojimo vietas vanduo tiekiamas 
iš centrinės saugyklos. Dominuoja netiesiogiai 
kaitinamos saugyklos, integruojamos su šildymo 
įrenginiais. Šiluma iš šildymo kontūro per siurblį 
ir šilumokaitį perduodama į geriamojo vandens 
kontūrą. Tokia sistema išsiskiria priežiūros 
patogumu.
Saugyklos apimtis – 120–200 l, naudojant saulės 
šilumos energiją – 300–400 l.
Saugyklos su tiesioginiu šildymu (daugeliu atvejų 
dujinės ar elektrinės) sutinkamos retai. 

Decentralizuota 
sistema, grupinis 
naudojimas iš 
gretimų vandens 
paėmimo vietų

Dažnai naudojama daugiabučiuose namuose, mažos 
investicinės išlaidos, naudotojas neatlieka jokių 
vartojimo skaičiavimų.
Šalia esančios naudojimo vietos (pvz., vonia, 
virtuvė) naudoja kaupimo įrenginius (boilerius), 
momentinius šildytuvus arba momentines saugyklas.
Momentinės saugyklos yra nuo 30 iki 150 l apimties. 
Galingumas – iki 2 kW.
Momentiniai šildytuvai šildo tik atrinktą vandenį, jų 
yra aukštas prijungimo galingumas (trifazė srovė 18–
29 kW). Alternatyva – dujiniai vandens šildytuvai.

Decentralizuota 
karšto vandens 
tiekimo sistema, 
individualios 
vartojimo vietos

Individuali šildymo sistema kiekvienoje vartojimo 
vietoje individualiu įrenginiu (daugeliu atvejų 
elektriniu).
Daugeliu atvejų laisvo srauto įrenginiai, atdaro tipo, 
dažnai turi nedidelę, blogai izoliuotą 3–5 l kaupyklą, 
galingumas – 2 kW.
Vonios kambariuose dušui ir voniai visada 
reikalingas momentinis vandens šildytuvas ir galinga 
momentinė saugykla, prijungta prie trifazės srovės.

− jei karšto vandens tiekimo poreikiai didesni, galima naudoti sistemą, 
susidedančią iš saulės šilumos kolektorių arba šilumos siurblio „oras–
vanduo“ derinio su elektrinio šildymo sistema. Kai yra galimybė pri-
sijungti prie centralizuoto dujotiekio, galima naudoti dujinę kolonėlę. 
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Kiekvienu atveju reikia įvertinti, kad dujinio vandens šildytuvo nau-
dojimas susijęs su tokiomis pačiomis profilaktinės priežiūros išlaido-
mis ir dūmtraukių valymu, kaip ir naudojant dujinį šildymo katilą;

− ekologiškiausias variantas – saulės šilumos kolektoriaus derinimas 
su krosnimi, kūrenant malkomis ar medienos granulėmis. Perte-
klinė, krosnies išskiriama šiluma per karšto vandens vamzdžius 
patenka į vandens saugyklą. Šie variantai numato sąmoningą ir 
disciplinuotą elgesį vartojant šilumos energiją.

Cirkuliaciniai vamzdžiai. Cirkuliaciniai vamzdžiai (derinant su cir-
kuliaciniu siurbliu) nutiesti lygiagrečiai su karšto vandens vamzdynu 
(3.7 pav.). Jie skirti tam, kad karštas vanduo iš saugyklos-šilumokaičio 
nuolat (arba numatytu laiku, pvz., ryte ir vakare) pereitų per vandentiekio 
sistemą ir atsukus čiaupą (duše ar vonioje) iš karto bėgtų vanduo. Būtinos 
sąlygos cirkuliacijai – gera karšto vandens ir cirkuliacinių vamzdžių šilu-
mos izoliacija. Priešingu atveju šilumos nuostoliai per neizoliuotus vamz-
džius gali stipriai viršyti suvartojamos šilumos energijos kiekį. Kompaktiš-
kai įrengus vamzdžius ir vamzdyno ilgiui neviršijant 6–8 m, cirkuliacinio 
vamzdžio galima visai atsisakyti. 3.11 lentelėje pateikiami maksimalūs 
šalto vandens kiekiai, prarandami nenaudojant cirkuliacinių vamzdynų.

3.7 pav. Centralizuotos sistemos karšto vandens tiekimo cirkuliacinio 
vamzdyno tiesimas, tiekiant vandenį tolimesniems vartotojams
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3.11 lentelė. Vandens kiekis vamzdynuose

Vamzdyno 
skersmuo

Vamzdyno ilgis
3 m 5 m 8 m 12 m

15 mm 0,5 0,9 1,41 2,1
18 mm 0,8 1,3 2,0 3,1
22 mm 1,1 1,9 3,0 4,6

Vienbučiuose namuose cirkuliacinio vamzdžio galima atsisakyti (ge-
riausias sprendimo būdas), nes vonia, virtuvė ir karšto vandens saugy-
kla išdėstyti arti vienas kito. Jeigu karšto vandens vamzdyno ilgis nuo 
saugyklos iki vandens paėmimo vietų neviršija 6–8 m, tai cirkuliacinio 
vamzdžio galima atsisakyti. 

Didelio ploto vienbučiuose ir daugiabučiuose namuose, prijungtuose 
prie vandens tiekimo centrinio tinklo, cirkuliacinės sistemos yra būtinos, 
ir prie jų turi būti prijungti visos reguliariai vartojamo karšto vandens 
paėmimo vietos. Šakotuose karšto vandens tiekimo tinkluose numatomi 
reguliavimo ventiliai, kuriais užtikrinamas vienodas vandens vartojimas 
visame vamzdyne. Kad cirkuliacija pasiektų tolimiausias vandens paė-
mimo vietas (su sąlyga, kad vamzdyno skerspjūvis pakankamas), kaip 
įprasta, reikalingas nedidelis (8–20 W galingumo) cirkuliacinis siurblys. 

Šilumos nuostoliams sumažinti cirkuliacijos metu abu vamzdynus 
(karšto vandens ir cirkuliacinį) galima izoliuoti viename šilumos izolia-
cijos apvalkale. Šiuo būdu sumažinamas išorinio paviršiaus plota, tokio 
kombinuoto vamzdyno šilumos nuostoliai sumažėja iki 20–30 %. 

Naktį, taip pat kai karštas vanduo nevartojamas, šilumos nuostoliams 
sumažinti atitinkamai su normatyvinių dokumentų rekomendacijomis 
cirkuliaciniuose siurbliuose įrengiamas išjungiklis su valandiniu mecha-
nizmu. Įmanomas ir alternatyvus variantas, kai siurblio veikimas valdo-
mas rankiniu išjungikliu. 

Saulės šilumos kolektoriai geriamajam vandeniui šildyti. Šiuolaikiniai 
pasyvūs saulės kolektoriai įsitvirtino kaip neatskiriama energiją taupančia 
statybų dalimi, jie aktyviai naudojami energinei rekonstrukcijai vykdyti ir 
pastatams modernizuoti. Jų veikimas dieną, ilgaamžiškumas ir kaina leidžia 
konkuruoti su geriamojo vandens šildymo sistemomis, naudojančiomis 
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tradicinį kurą. Kai kuriais atvejais saulės šilumos kolektorius galima pa-
naudoti ir šildymo sistemos darbui palaikyti. Kadangi Centrinėje Europoje 
apie 2/3 saulės energijos pagaminama vasarą ir tik trečdalis – per šildymo 
sezoną (3.8 pav.), ekonominis saulės kolektorių naudojimo efektyvumas 
šildymo sistemos darbui palaikyti pasiekiamas ne visada. 

Saulės energijos šilumos jėgainės schema, skirta karštam vandeniui 
tiekti papildomai pašildant vandenį šildymo katilu, pateikta 3.9 pav. 

Saulės energijos šilumos jėgainę sudaro tokie komponentai:
− saulės šilumos kolektorius;
− karšto vandens boileris (saugykla);
− valdymo sistema.
Standartinė saulės elektrinė vienbučiam namui komplektuojama to-

kiu būdu:
− plokščias kolektorius su selektyvine danga;
− kolektoriaus plotas: 1,2–2 m2 vienam gyventojui;
− orientavimas į pietus (galimas ne daugiau kaip 30° nuokrypis);
− nuolydžio kampas: 30–50°;
− rezervuaro apimtis: 70–100 l vienam gyventojui;
− galimas karšto vandens paskirstymas be priverstinės cirkuliacijos.

3.8 pav. Šilumos energijos suvartojimas karšto vandens poreikiams  
per metus praktiškai vienodas, tačiau vasarą energijos poreikį karštam 

vandeniui galima visiškai padengti saulės kolektorių sąskaita
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3.9 pav. Karšto vandens tiekimo kombinuoto įrenginio schema saulės 
kolektoriaus pagrindu papildomai šildant vandenį šildymo katilu  

(šaltinis: FA Wagner & Co)

Konstrukcija ir įrenginio matmenys. Karšto vandens tiekimo siste-
ma su saulės kolektoriais turi būti sukonstruota, kad visiškai patenkintų 
karšto vandens poreikius vasarą. Šiuo periodu šildymo katilas dėl ilgos 
prastovos rodo atitinkamai žemą naudingojo veikimo koeficientą. Pagal 
apskaičiavimus, remiantis standartais, saulės energijos įrenginiai turi 
padengti maždaug 60 % metinio karšto vandens poreikio. Tai atitinka 
400–500 kWh suvartojamos saulės energijos maždaug vienam žmogui 
per metus. Gerai suprojektuotuose pastatuose, mažai vartojant energi-
jos, saulės energijos sąskaita galima padengti 20–30 % šilumos energijos 
(karštam vandeniui ruošti, šildyti) metinio poreikio.

3.10 pav. parodytas vienas ekonomiškiausių karšto vandens tiekimo 
įrengimo variantų: bendras dviejų kolektorių plotas (maždaug 2,4 m2) 
leidžia padengti vidutiniškai 50–55 % metinio šilumos energijos porei-
kio karštam vandeniui tiekti, išskyrus perteklių, gaunamą vasarą.
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3.10 pav. Vandens tiekimo įrengimo variantas

Saulės kolektoriaus nustatymas į pietus – vienas iš optimalių varian-
tų. Išskirtiniais atvejais galimas orientavimas į rytus ar vakarus. Tokiu 
atveju insoliacijos lygis kompensuojamas padidinant kolektorių plotą. 
Nuolydžio kampas, kuriam esant pasiekiamas maksimalus naudingu-
mo koeficientas, yra 45°. Daugiau kaip 45° nuolydis rekomenduojamas 
šildymo sistemos darbui palaikyti. 

Vamzdynų atnaujinimas. Geriamojo vandens vamzdynai. Iki 1950 
m. geriamojo vandens vamzdynai buvo tiesiami iš švininių vamzdžių, 
paskui buvo pradėti naudoti cinkuotojo plieno vamzdžiai. Pradedant 
nuo 1970 m. pradėti naudoti variniai vamzdžiai, o dabartiniu metu są-
rašą papildo polimeriniai vamzdžiai ir aukštos kokybės plieniniai vamz-
džiai. Senus švininius vamzdynus būtina pakeisti, nes jie kenksmingi 
sveikatai. Vamzdynai iš cinkuotojo plieno, kurių galiojimo laikas viršija 
30 metų, privalo būti tikrinami, ar nėra korozijos, kalkių ir rūdžių nuo-
sėdų. Toliau pateikiami požymiai rodo, kada būtina keisti vamzdyną:

− Vamzdynų tinkle, boileryje arba ant armatūros pasirodė nutekėji-
mas. To priežastis gali būti vidinė arba išorinė korozija, mikroįtrū-
kiai ir poros žalvarinėje armatūroje, karštai užlydytuose vario 
vamzdynuose (pvz., sulenkimo vietose ir atsišakojimuose) arba 
metalo ir betono sąlyčio vietose.
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− Netoliese esančiuose analogiško tipo ir tiek pat eksploatuojamuose 
namuose pasirodė apgadinti vamzdynai, pvz., pablogėjo vandens 
kokybė, reikalingas chloravimas. Vandens chloravimas skatina 
įrenginių senėjimą ir pagreitina korozijos procesą.

− Jei pailgėjo laikas, būtinas vandeniui įkaitinti, galima įtarti susi-
darius kalkių nuosėdas. Momentinis vandens šildytuvas nebeįkai-
tina vandens iki reikiamos temperatūros, todėl vamzdžius reikia 
dažniau.

− Atsirado būtinumas dažnai valyti nuo kalkių nuosėdų tokius bui-
tinius įrenginius, kaip skalbimo mašinos, kavos virimo aparatai, 
arbatinukai.

− Nepatenkinamas vandens kiekis  – nepakankamas slėgis visuose 
vandens paėmimo vietose.

− Kontaktinė korozija armatūros jungčių vietose iš įvairių, blogai tar-
pusavyje derančių medžiagų.

Geriamojo vandens vamzdynų rekonstrukcija. Nedidelis vamzdyno 
ilgis – būtina sąlyga norint sukurti nebrangų tinklą, suteikiantį galimybę 
taupyti energiją. Svarbią reikšmę, tiesiant vandentiekio vamzdyną, turi 
tokių patalpų, kaip virtuvė, vonia, sanitarinis mazgas, tarpusavio išdės-
tymas. Planuojant pastato rekonstrukciją, būtina numatyti pakeisti nesė-
kmingą išdėstymą, kad santechnikos įrenginiai būtų arčiau vienas kito. 
Pagal galimybę reikėtų vengti brangių priemonių, tokių kaip sudėtingas 
šachtos armavimas, vamzdyno tiesimas aplink duris ir langus, sudėtingi 
vamzdžių izoliavimo būdai ir kt. Tačiau senuose pastatuose (beveik visur) 
vandentiekio sistema suplanuota racionaliai, todėl plano schemą galima 
palikti rekonstruojant vandentiekio ir kanalizacijos sistemas. 

Medžiagos, naudojamos vamzdžių gamyboje. Priimant sprendimą 
naudoti vieną ar kitą medžiagą, reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į praktinius 
aspektus, susijusius su pasirinktos medžiagos ypatybėmis, bet ir į ekono-
minį ir ekologinį požiūrį. Rekonstruojant senus pastatus, didžiulis dėme-
sys turi būti skiriamas medžiagos tinkamumui, montavimo ir priežiūros 
patogumui, patogiai atliekant įvairius darbus namuose. Visų rūšių vamz-
džiai naudojami turint kokybę liudijančius dokumentus ir sertifikatus.
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Laiko patikrintus ir gerai užsirekomendavusius varinius vamzdžius 
paskutiniu metu keičia vamzdžiai iš polimerinių medžiagų. Didelio tan-
kio polietilenas (HDPE), mažo tankio polietilenas (LDPE) ir polipro-
pilenas (PP) yra palyginti švarios ekologiniu požiūriu ir neteršiančios 
aplinkos medžiagos, susidedančios iš anglies dioksido ir vandenilio. Pro-
bleminiai yra vamzdžiai iš medžiagų, tokių kaip halogenintieji polimerai 
(PVC), kurie sudaryti iš ekologiškai kenksmingų medžiagų. Vamzdžiai 
iš polimerinių medžiagų, tokie kaip „vamzdis vamzdyje“ (Rohr-in-Rohr-
System), dėl paprasto montavimo yra lengvai pakeičiami ir remontuo-
jami. Montuojant tokius vamzdžius yra didelė specialių detalių, jungčių 
pasiūla. Esant geram suplanavimui, senų pastatų rekonstrukcija atlieka-
ma greitai ir ekonomiškai veiksmingai. 

Prieš pradedant geriamojo vandens tiekimo įrenginių montavimo 
darbus, būtina suderinti su vartotoju medžiagą, iš kurios bus pagaminti 
vamzdžiai. Pasirinkimas priklauso nuo vietos sąlygų, pvz., kai kur nere-
komenduojami variniai vamzdžiai, nes vietinio vandens sudedamosios 
dalys reaguoja su variu ir gali paskatinti greitą koroziją. 

Standartinio vienbučio namo vandentiekio ir kanalizacijos tipinė 
schema pateikta 3.11 pav. 3.11 pav. pastabos:

− Nenurodyti matmenys: DN 12 = Cu 15 × 1 mm.
− Naudojant sistemą „vamzdis vamzdyje“ nuo skirstytuvo per vieną 

jungtį, galima naudoti vamzdį DN 12.
− Jeigu boileris yra ne rūsyje, o antrame aukšte, būtinas dides-

nis vamzdyno skerspjūvis iki boilerio ir panaudotas DN 20  
(Cu 22 × 1  mm), jeigu mansardoje vonios nėra, ir DN 25 
(Cu 28× 1 mm), jeigu mansardoje vonia yra.

− Jeigu vonios kambario (kartu su sanitariniu mazgu) mansardoje 
nėra, galima sumažinti kylančio vamzdyno skerspjūvį iki minima-
laus DN 15 (Cu 18 × 1 mm) ir toks pat bus visų kitų vamzdžių 
skerspjūvis.

− Visų cirkuliacinių vamzdynų DN 12.
− Vamzdynų šilumos izoliacijos storis pateiktas 3.12 lentelėje.
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3.11 pav. Standartinio vienbučio namo vandentiekio ir kanalizacijos tipinė 
schema su nurodytais nominaliaisiais vamzdžių skersmenimis 

3.12 lentelėje nurodytos minimalios vandentiekio vamzdynų šilumos 
izoliacijos storio reikšmės, atsižvelgiant į vamzdžių skersmenį. Šių sąly-
gų būtina laikytis net ir tuo atveju, kai vandentiekio sistemos rekons-
trukcija nevykdoma. 

3.12 lentelė. Vandentiekio vamzdyno šilumos izoliacijos storio minimalios 
reikšmės, atsižvelgiant į vamzdžių skersmenį (pagal ES reikalavimus)

Vidinis vamzdžio skersmuo, mm Šilumos izoliacijos storis, mm
Iki 22 20
22–35 30

35–100 Lygus vidiniam skersmeniui
Daugiau nei 100 100
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3.13 lentelėje išvardyti pagrindiniai santechnikos įrenginių monta-
vimo principai.

3.13 lentelė. Pagrindiniai santechnikos įrenginių montavimo principai

Bendrieji 
principai

Patalpos, kuriose bus montuojami santechnikos įrenginiai, 
turi būti šalia viena kitos arba viena virš kitos.
Karšto vandens vamzdynas turi būti nutiestas trumpiausiu keliu.
Būtina naudoti nuleidimo bakelius, taupančius vandenį.

Vamzdyno 
tiesimas

Naudojant sanitarinių mazgų ir plautuvių sieninio 
montavimo elementus, sienose daromi bereikalingi 
lizdai. Galimas aukšto lygio tikslus santechnikos sistemų 
montavimas.
Rekonstruojant reikia stengtis išvengti naujo vamzdyno 
tiesimo po tinku, kad nesumažėtų pertvarinių konstrukcijų 
stiprumas.
Tiesiant vamzdyną kampuose, reikėtų naudoti didelio 
išlinkio vamzdį, kuris yra tinkamesnis negu kampinė mova. 

Apsauga 
nuo 
triukšmo

Pagal galimybes pastate nuo triukšmo izoliuotą šachtą vertėtų 
įrengti toliau nuo poilsio zonos. 
Pasikonsultavus su specialistais naudoti medžiagas, 
saugančias nuo triukšmo.
Negalima leisti vamzdyno kontakto su betonu ar 
tinku. Užtenka vieno „triukšmo tiltelio“, kad garsas per 
vandentiekio vamzdžius sklistų į gyvenamąsias patalpas. 
Reikėtų naudoti tik triukšmą izoliuojančius tvirtinimo 
elementus (nors su guminiais intarpais). Tai naudinga ir 
santechnikos įrenginiams, vamzdynams ir armatūrai.
Kanalizacijos vamzdžiai taip pat turi būti izoliuoti nuo 
triukšmo.

Praktinis patarimas. Plečiant esamą vamzdynų tinklą, kuriame 
vamzdžiai yra pagaminti iš skirtingų medžiagų, būtina pasirūpinti, kad 
vamzdžiai iš „tauresnių“ metalų atsidurtų už elementų iš mažiau „tau-
resnių“ metalų (pagal tėkmės kryptį). Pvz., variniai vamzdžiai visada 
turi eiti po cinkuotojo plieno vamzdžių. Priešingu atveju ruožas iš ma-
žiau „tauresnio“ metalo greičiau bus paveiktas korozijos. Jei nėra gali-
mybės suderinti tokį eiliškumą, galima naudoti polimerinius vamzdžius. 
Siekiant išvengti korozijos, variniai vamzdžiai iki DN 25 skersmens 
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turi būti sujungti šaltai virinant, kai temperatūra nepakyla daugiau nei 
400 °C. Be to, geriamojo vandens vamzdynuose vietoje žalvarinės arma-
tūros reiktų naudoti patvaresnį korozijai „raudonąjį žalvarį“ (tombaką). 

Kanalizacijos vamzdynai. Kanalizacijos vamzdynai iš švino, kaip ir 
geriamojo vandens vamzdynai, turi būti kuo greičiau pakeisti kaip ir 
lietiniai vamzdžiai su movomis, nes movos gali prarasti hermetiškumą. 
Rekonstruojant tokius kanalizacijos vamzdynus reikia būti pasiruošus 
įvairiems netikėtumams (patalpų užpylimas, kvapai). 

Seni kanalizacijos vamzdžiai iš plastiko nebūtinai turi būti keičiami. 
Tačiau jie neturi geros garso izoliacijos. Rekonstrukcijos metu atsiranda 
galimybė pasirūpinti papildoma tokių vamzdžių izoliacija nuo triukš-
mo – tokie vamzdžiai arba izoliuojami, arba pakeičiami į ketaus ar plas-
tikinius su geresne apsauga nuo triukšmo. 

Vandentiekis ir kanalizacija. Gyvenamuosiuose namuose leidžiama 
išsaugoti įrengtus vidinius priešgaisrinius mazgus, jeigu jie yra techniš-
kai tvarkingi pagal veikiančius normatyvinius aktus. 

Projektuojant rekonstruojamų gyvenamųjų namų vidaus vandentiekį 
ir kanalizaciją draudžiama:

− tiesti vandentiekio vamzdžius ventiliacijos ir dūmų ištraukimo ka-
naluose;

− tiesti vandentiekio vamzdžius, susikertančius su ventiliacijos ir 
dūmų ištraukimo kanalais;

− įrengti vandentiekio ir kanalizacijos kolektorius pastato perėjimuose.
Rekonstruojant gyvenamuosius namus, išskyrus namus, pastatytus 

nestabilaus grunto vietovėse, vandentiekio vamzdžius leidžiama tiesti rū-
syje arba po grindimis. Šiuo atveju vamzdžiai izoliuojami. Keičiant vidaus 
vandentiekio sistemą reikia išsaugoti buvusią vamzdžių tiesimo schemą, 
jeigu ji atitinka veikiančias normas. Tarpas tarp tuo pat metu tiesiamų 
išleidimo ir tiekimo vamzdžių turėtų būti ne mažesnis nei 200 mm. 

Jungiant karšto vandens kolektorius į sekcinius mazgus rekonstruoja-
muose pastatuose, kuriuose nėra apšiltintų palėpių arba techninių patal-
pų, jungiamąsias sistemas leidžiama tiesti po viršutinio aukšto lubomis 
pagalbinėse buto patalpose arba laiptinėse. 
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Vandentiekio vamzdynų įvadai turi būti projektuojami, kai įvado 
skersmuo ne mažesnis nei 65 mm – iš plieninio cinkuotojo vamzdžio su 
sustiprinta antikorozine izoliacija. Nesant centrinio karšto vandens tie-
kimo gyvenamuosiuose namuose, nepaisant aukštų skaičiaus, leidžiama 
palikti dujinius momentinius vandens šildytuvus, laikantis gyvenamųjų 
patalpų saugos reikalavimų. 

Laistyti skirtos sklendės, įrengtos cokoliniame namo aukšte, turi būti 
400–800 mm nuo šaligatvio. Prievadas prie laistymo sklendės turi turėti 
įrenginį, garantuojantį vandentiekio neužšalimą. 

Vidaus kanalizacija prie kiemo kanalizacijos prijungiama šuliniuose, 
esančiuose ne pastato teritorijoje. Kanalizacijos stovų priežiūros įren-
ginys turi būti įrengtas 1 m aukštyje nuo grindų, bet ne mažiau kaip 
0,15 m nuo prijungto prietaiso. 

Lietaus vandens naudojimas. ES politika. Energinėms sąnaudoms 
sumažinti, sodui laistyti, tualetuose galima naudoti lietaus vandenį, ir 
suvartojamo geriamojo vandens kiekis sumažės. Skalbimo mašinose hi-
gienos požiūriu naudoti lietaus vandens nerekomenduojama.

3.12 pav. parodyta lietaus vandens surinkimo ir naudojimo įrengimo 
schema su siurbliu ir moduliu. Šiuolaikinės technologijos ir įrenginiai 
gali užtikrinti patogią lietaus vandens naudojimo sistemą. Savoms rei-
kmėms naudojant lietaus vandenį, vartojamo geriamojo vandens kiekį 
galima sumažinti 40 %. 

Dujų tiekimas. Įrengiant dujų prietaisus patalpose, pritaikyto-
se virtuvei, turi būti atsižvelgta į langų padėtį arba į aklinus langus. 
Dujinių vandens šildytuvų dūmtakio vamzdžius leidžiama įrengti per 
vonios kambarį su sąlyga, kad vamzdžiai bus užhermetinti. Rekons-
truojamų pastatų dūmtakiai, esantys išorinėse sienose, gali būti išsau-
goti, jei sienų storis atitinka priešgaisrinius ir techninius reikalavimus. 
Dūminių kanalų nuokrypis nuo dujinių prietaisų 30º kampu leidžia-
mas vertikaliai ir horizontaliai ne daugiau kaip 1  m. Horizontalaus 
dūminio kanalo vidinis pjūvis turi būti toks pat kaip ir vertikalaus 
kanalo vidinis pjūvis.
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3.12 pav. Lietaus vandens surinkimo talpykla su savaiminio  
siurbimo siurbliu ir geriamojo vandens papildymo modulis  

(šaltinis: Zapf Firmeninformation)

Elektros įranga. Elektros tinklus tiesiant butuose, sienų iš plytų, be-
tono, mūro ir kitokių blokų tinkavimo sluoksnyje reikia daryti griovelį. 
Sienose ir perdangose iš stambių blokų būtina naudotis esama insta-
liacijos schema. Projektuojant garso izoliaciją sienose ar perdangose, 
elektros instaliacija turi būti išdėstoma papildomame garso izoliacijos 
sluoksnyje. Paskirstymo dėžutės ir išjungiklių bei kištukinių lizdų dė-
žutės, esant potinkinei instaliacijai, turi būti pakankamai įgilintos, kad 
nebūtų trukdoma apdailos darbams. 

Elektros instaliacijos modernizavimas. Per paskutinius 40  metų 
elektros įrenginių gyvenamuosiuose namuose patrigubėjo. Anksčiau 
kambaryje užtekdavo dviejų kištukinių lizdų, dabar – ne mažiau kaip 
šešių. Patalpose galima racionaliai naudoti elektros įrangą (įjungti bui-
tinius prietaisus: elektronikos aparatus, televizorių, kompiuterį) tada, kai 
esamas tinklas techniniu požiūriu tinkamas naudoti. Tada galima reko-
menduoti įrengti tik porą papildomų kištukinių lizdų (3.13 pav.). Lai-
kantis saugumo technikos reikalavimų įrengiant papildomus kištukinius 
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lizdus, galima išvengti brangių, diskomfortą sukeliančių tinko iškalimo, 
dažymo darbų. 

Elektros instaliacijos rekonstrukcija. Sename name nesunku efekty-
viai suplanuoti elektros instaliacijos keitimą, nes visi sistemos trūkumai 
yra aiškūs – kištukinių lizdų trūkumas, nepatogiai išdėstyti paskirstymo 
ir valdymo įrenginiai ir t. t. (3.14 pav.).

3.13 pav. Elektros 
instaliacijos vaizdas

3.14 pav. Seni elektros skaitikliai

Senos elektros instaliacijos planas turi būti pakeistas, kad naujajame 
dokumente būtų matomi visi pakeitimai ir papildymai. Kabelių tiesimo 
ir prietaisų įrengimo darbai turi būti fotografuojami ir žymimi atitin-
kamuose dokumentuose pagal techninius reikalavimus. Jei ateityje bus 
reikalingi papildomi pakeitimai, šie dokumentai leis sumažinti darbo ir 
finansinius nuostolius. 

Planuojant naują elektros instaliacijos schemą, turi būti atkreipiamas 
dėmesys ir atliekami šie darbai:

− Elektros instaliacijos planas turi būti sudarytas savarankiškai 
arba  pavesta tai padaryti architektui, inžinieriui elektrikui arba 
elektros įrenginių eksploatacijos specialistui.

− Rekonstruojant senus pastatus reikia pasirūpinti tikslų, sisteminių 
įrenginių montavimo planavimu.

− Planuojant elektros instaliacijos schemas, reikia numatyti naujų įren-
ginių montavimo galimybę, jei pasikeis gyventojai ar jų poreikiai.

− Būtina apgalvoti, kad gali prireikti savarankiškai naudoti tik pastato 
dalį ar atskirą patalpą (svečių kambarį, biurą). Tokioms patalpoms 
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galima numatyti atskirus skirstomuosius skydus, kad vėliau nerei-
kėtų atlikti brangių ir daug darbo jėgos reikalaujančių ardymo dar-
bų. Pvz., galima paskirstyti kontūrus pagal kambarius arba pagal 
aukštus ir numatyti savą kiekvieno kontūro paskirstymo sistemą.

− Reikia numatyti daugiau kištukinių lizdų, negu reikia šią dieną.
− Elektros instaliacijos rekonstrukcijos schemos plano  pavyzdys 

parodytas 3.15  pav. Plane naudojamas ženklinimas pateikiamas 
3.14 lentelėje.

3.15 pav. Elektros instaliacijos plano ir elektros įrenginių  
montavimo fragmentas
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Magistralinė instaliacijos sistema. Atnaujinant elektros instaliacijos 
schemą ir norint pasiekti aukštą komforto laipsnį, reikia numatyti gali-
mybę įrengti magistralinę sistemą. 

Skirtingai nuo standartinės elektros įrangos schemos, sistema montuo-
jama, kai energijos perdavimas yra atskirtas nuo informacijos perdavimo: 
visi apšvietimo įrenginiai, kištukiniai lizdai, buitinių prietaisų prijungimo 
taškai maitinami nuo tinklo (230 V); papildomai visi valdymo elementai, 
termostatai, laiko relės su laikrodiniu mechanizmu, saulės, judesio davi-
kliai, apsaugos signalizacija ir t. t. sujungti tarpusavyje, su valdymo tinklu 
ir aparatūros įjungimo vietomis. Visos valdymo funkcijos yra užprogra-
muotos. Automatizuotas valdymas leidžia kontroliuoti, reguliuoti, valdyti 
elektros įrenginių darbą, šildymą, apšvietimą, oro kondicionavimą. Tokios 
magistralinės sistemos principinė schema pateikta 3.16 pav.

3.13 lentelė. Elektros instaliacijos ženklinimas

kontaktas   

Judesio daviklis   

Vėjo daviklis    

Laiko relė su laikrodiniu 
mechanizmu     

Saulės daviklis    
Maksimalios srovės relė   

Termostatas 

Valdymo pultas   
Blokavimas /apsauginė  

signalizacija      

Infraraudonųjų spindulių 
sensorius    

Langų apsaugos daviklis          

Sensoriai

Apšvie�mas   Jėgainė   Žaliuzės   
Ven�liatorius   

Apšvie�mas   
Apšildymas   

Šviesos signalizacija

Laidai

3.16 pav. Laidinės sistemos principinė schema
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4. KONSTRUKCINIAI PASTATŲ 
MODERNIZAVIMO SPRENDINIAI

Rekonstruojant pastatą pertvarkomas esamas statinys, priimami eko-
nomiški ir efektyvūs sprendimai. Prieš pradedant rekonstrukciją turi 
būti atliekami pastato tyrimai, nustatant esamą būklę, investicijų atsi-
pirkimo skaičiavimai. Rekonstrukcijos tikslas – gyvenamosios aplinkos 
gerinimas, šilumos nuostolių mažinimas, namo eksploatacijos trukmės 
pailginimas, inžinerinių pastato sistemų pakeitimas ekonomiškesnėmis 
energijos suvartojimo atžvilgiu. 

Rekonstruojant pastatus reikia atnaujinti vidinius inžinerinius tin-
klus. Inžineriniai tinklai  – tai bendras visų komunikacijos sistemų, 
kurias rekonstruojant siekiama garantuoti gyvenamųjų namų, biurų, 
gamybinių patalpų komfortą, pavadinimas. Inžinerinės sistemos – tai 
vandentiekio ir kanalizacijos, apšildymo, ventiliacijos ir oro kondicio-
navimo, silpnųjų srovių, elektrinių įrenginių ir elektros tiekimo sistemų 
samprata. Vidinių komunikacijų apimtis, išdėstymas turi būti numatyti 
kiekvieno rekonstruojamo objekto darbo projekte, o techniniai doku-
mentai suderinti su atitinkamomis institucijomis. Rekonstrukcijos metu 
vykdomas procesas ir naudojami produktai turi atitikti šiuolaikinius 
techninius reikalavimus. 

Inžinerinės komunikacijos turi būti tiesiamos techninei apžiūrai ir 
remontui prieinamose vietose. Rekonstruojamuose pastatuose, tiesiant 
inžinerines komunikacijas, leidžiama naudoti esamus techninius po-
grindžius, ne žemesnius kaip 1,6 m, turinčius atskirą išėjimą per duris, 
kurių aukštis yra ne mažesnis kaip 1,4 m. Vamzdynų ar kitų tinklų su-
sikirtimai su durų angomis ar perėjimais neleidžiami. 

Jei inžinerinės komunikacijos tiesiamos žemiau pastato pamatų, reikia 
numatyti priemones, kurios pašalintų pamato apkrovą ant vamzdynų.
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4.1. Esamų pastatų termoizoliacija 

Dauguma dabartinių pastatų Lietuvoje buvo pastatyti 1960–1990 m. 
Nors kuro išlaidos šildymui buvo didelės, bet tai kainavo, lyginant su 
dabartimi, nedaug. Todėl buvo statomi žemos energinio naudingumo 
kategorijos namai.

Pastato energinis naudingumas  – pagal Statybos techninio regla-
mento (STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energetinio 
naudingumo sertifikavimas“) reikalavimus apskaičiuotas energijos kie-
kis, išreikštas pastato energinio naudingumo klase, reikalingas naudo-
jant pastatą pagal paskirtį. 

Pastato ar pastato dalies energinio naudingumo klasė – pagal kva-
lifikacinio rodiklio vertę ir šio reglamento (STR 2.01.09:2005 „Pastatų 
energinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas“) rei-
kalavimus nustatyta pastato energinio naudingumo klasė.

Tačiau šiais laikais situacija pasikeitė. Dėl kuro kainų didėjimo kuro 
sąnaudų mažinimo problema tapo viena opiausių, o vis daugiau laiko 
praleidžiant patalpose susirūpinta patalpų mikroklimatu.

Daugumos patalpų mikroklimatas neatitinka Lietuvos higienos 
normų, t.  y. neatitinka šiluminio komforto parametrų ir gyventojų 
poreikių. Kad tokio tipo patalpų mikroklimatas atitiktų Lietuvos hi-
gienos normas ir maksimaliai tenkintų gyventojų poreikius, jos turi 
būti renovuotos. 

Kur ir kaip izoliuoti pastatą. Termoizoliacijos įrengimas vietose, ku-
riose jau yra tam tikra termoizoliacija, leidžia išsaugoti energiją ir padidin-
ti komfortą. Daug energijos gali būti išsaugota ir tada, kai termoizoliacija 
įrengiama vietose, kuriose jos nėra. 4.1 pav. pažymėtos vietos pastate, kur 
turi būti įrengta termoizoliacija modernizuojant pastatą, tai neizoliuotos 
grindys arba sienos tarp mansardos ir pagrindinių patalpų ir kt. 

Nustatyti, kiek ir kokiu laipsniu įrengta termoizoliacija. Prieš prade-
dant izoliavimo darbus reikia patiems arba su specialistu nustatyti, kokiu 
laipsniu izoliuotas pastatas, kurios jo vietos nėra izoliuotos. Nuo audito 
rezultatų priklausys, kur būtina įrengti termoizoliaciją ir kokiu laipsniu. 
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4.1 pav. Termoizoliacijos įrengimas modernizuojant pastatą: 1 – ...........,  
1A – .....; 2 – ......, 2A – ......, 2B – ......, 2C – ......, 2D – ......; 3 – ......, 3A – ......, 
3B – ......, 3C – ......; 4 – ......, 4A – ......, 4B – ......, 4C – ......; 5 – ......; 6 – .........

Norint tiksliai nustatyti jau įrengtos termoizoliacijos kiekį, siūloma 
pradėti nuo mansardų apžiūros, nes prie jų lengviausia prieiti ir nusta-
tyti termoizoliacijos kiekį. 4.1 lentelė padės nustatyti, kokio tipo izolia-
cija jau įrengta ir koks apytikslis jos šilumos laidumo koeficientas.

Atliekama sienų apžiūra. Dažniausia sudėtinga įrengti termoizoliaciją 
ant jau užbaigtų sienų, nebent:

− jūs planuojate įrengti naują apdailą (angl. siding) patalpose;
− jūs planuojate įrengti ne iki galo įrengtas patalpas (kambarius, rūsį 

ir kt.).
Tokiu atveju reikia žinoti, kurios sienos jau yra izoliuotos, o kurios 

ne. Vienas iš būdų nustatyti, ar sienos yra izoliuotos ir kokiu laipsniu – 
apžiūrėti elektros lizdus ant sienų. Tai atliekama tokiais dviem žings-
niais: 1) atjunkite elektrą; 2) nuimkite viršutinį skydelį ir apšvieskite 
elektros lizdo kiaurymę. Turėtumėte nesudėtingai pamatyti, ar sienose 
įrengta termoizoliacija ir kokiu laipsniu. Taip pat būtina patikrinti elek-
tros lizdus skirtingose pastato aukštuose, nes jo statybos metu skirtin-
gose aukštuose ir ant skirtingų sienų galėjo būti įrengta skirtingo tipo 
termoizoliacija.
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4.1 lentelė. Izoliacija tipo ir jos apytikslis šilumos laidumo koeficientas

Išorinė šilumos izoliacijos išvaizda Tikroji 
medžiaga Storis Varža

Birusis 
pluoštas

Lengvas geltonas, rožinis 
arba baltas Stiklo vata – = 2,5 × 

storis
Tamsiai arba šviesiai pilkas, 
gali turėti juodų taškelių

Akmens 
vata

– = 2,8 × 
storis

Maži pilki plokšti 
gabaliukai arba pluoštas  
(iš laikraščio popieriaus)

Celiuliozė
– = 3,7 × 

storis

Granulės Lengvas Vermikulitas 
arba perlitas

– = 2,7 
×storis

Pluoštas Lengvas geltonas, rožinis 
arba baltas Stiklo vata – = 3,2 × 

storis

Elektros lizdų apžiūros alternatyva yra išorės apžiūra, t. y. nuimama 
dalis apdailos nuo išorinių atitvarų ir apžiūrima siena.

Po sienų apžiūros turi būti apžiūrėtos grindys, t. y. pažiūrėkite po grindi-
mis. Tam apžiūrimos patalpų grindys, įskaitant mansardas, palėpes, garažus 
ir kt. Apžiūros metu reikia įvertinti, kokia termoizoliacija įrengta, kokio ji 
storio. Dažniausiai tai gali būti stiklo arba akmens vata. Atsižvelgiant į ter-
moizoliacijos tipą ir storį nustatomas jos šilumos laidumo koeficientas. 

Pagalbinės patalpos, kuriose įrengti vamzdynai, dar viena vieta, ku-
rią būtina apžiūrėti ir kurioje būtina tinkamai įrengti termoizoliaciją 
norint sutaupyti energiją. Jeigu šiluminiai vamzdžiai arba oro kondici-
onavimo sistema įrengti neapšildomose arba nevėsinamose patalpose, 
jie turi būti termoizoliuoti. Pirmiausia patalpas, kuriose yra vamzdynai, 
reikia patikrinti sandarumo atžvilgiu, t. y. ar jose yra kokių nors ply-
šių, pro kuriuos gali patekti šaltas oras. Atrastus plyšius reikia užtaisyti 
mechaninėmis sklendėmis, užtepti užtaisytus plyšius vandeniui atsparia 
mastika ir galiausiai uždėti fibros pluošto tinklelį (angl. fiber glass mesh). 
Plyšiams užtaisyti nenaudokite lipnių juostų, nes jos laikui einant yra, 
plyšta ir praranda savo sukibimo savybę. Jeigu būtina, kad jungtys būtų 
prieinamos, naudojamos suspaudimams arba šilumai jautrūs aliuminio 
folijos juostos. Visos termoizoliacijos jungimo vietos turi iš dalies dengti 
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viena kitą ir tvirtai užsandarintos stiklo pluošto juosta (angl. fiber glass 
tape). Tačiau reikia vengti izoliacinės medžiagos suspaudimo, dėl kurio 
ji tampa plonesnė ir padidėja jos šilumos laidumas. Ortakiai pastatų 
viduje dažnai būna neizoliuoti. Tačiau jie vis vien turi būti užsandarinti, 
kad nesudarytų oro koridorių, susijungiančių su išore. Ortakių jungimo 
vietos taip pat turi būti patikrintos, nes dažniausiai jos lieka blogai izo-
liuotos ir praleidžia šilumą. Plyšių sandarinimas yra svarbus ne tik todėl, 
kad dėl jų jaučiamas diskomfortas patalpose ir pučia vėjas, bet pro juos į 
patalpas patenka daugiausia drėgmės ir prarandama energijos. Dažniau-
siai namų savininkai nerimauja, kad pro langų ir durų plyšius, ortakius, 
kaminus ir židinius į namus patenka šaltas/šiltas oras ir drėgmė. Bet iš 
tikrųjų oras į gyvenamąsias ir darbo patalpas patenka ir pro kitas ne-
šildomas pastato dalis – koridorius, mansardas, rūsius arba papildomas 
(technines) patalpas. Oras keliauja pro:

− bet kuriuos sienų sudūrimus ir sienų bei kitų konstrukcijų (langų 
ir durų) sudūrimus;

− elektros lizdų plyšius, jungiklius, nišose įrengtus įrenginius;
− nišose įtaisytus dėžių ir pakabinamųjų lubų plyšius;
− stumdomąsias vonios ir dušų duris;
− grindų plyšius tarp nešildomų ir šildomų patalpų;
− komunalinių tinklų latakus ir kt.; 
− santechnikos ir elektros instaliacijas.
Šių plyšių tarp gyvenamųjų  /  darbo patalpų ir kitų pastato patalpų 

užsandarinimas yra dažnai kur kas svarbesnis negu langų ir durų, nes 
dažnai šiais oro pratekėjimo takais šiltas oras išeina iš patalpų į išorę, o 
į patalpas patenka šaltas oras ir drėgmė. Todėl prieš įrengiant atitvarų 
termoizoliaciją būtina užtaisyti šiuos plyšius, nes ji gali juos uždengti, bet 
nepašalinti oro pratekėjimo ir drėgmės patekimo į patalpas priežasties. 
Būtina parengti patalpų termoizoliacijos projektą. Nustačius pastato bū-
seną, būtina sudaryti pastato termoizoliacijos projektą. Jame nurodytina, 
kas ir kokiu laipsniu bus izoliuojama. Projektą sudaryti gali samdytas eks-
pertas, pastato naudotojai. Galima pakonsultavus pasinaudoti esamomis 
priemonėmis, kurios padės sudaryti termoizoliacijos įrengimo planą. 
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Atliekami termoizoliacijos darbai. Parenkamas šilumos izoliaci-
jos storis. Pastatų atitvarų šilumos izoliacijos storiai turi būti parinkti 
taip, kad šilumos izoliacijos nuostoliai būtų mažiausi. Projektuojant ir 
renovuojant pastatus, šilumos izoliacijos storis nustatomas pagal staty-
bos techninio reglamento STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė 
technika“ reikalavimus. Šiame reglamente pateikiama norminė arba 
didžiausioji leidžiamoji šilumos perdavimo per atitvarą vertė, ji žymi-
ma U (W/m2 · K). Skirtingoms atitvaroms (stogams, sienoms, grindims 
ir pan.) nustatyta skirtinga norminė U vertė. Taip pat ji skiriasi atsi-
žvelgiant į pastatų tipą: gyvenamieji, viešosios paskirties ar pramonės 
pastatai. Kuo didesnis šilumos izoliacijos storis ir mažesnis jos šilumos 
laidumo koeficientas, tuo lengviau galima pasiekti norminę U vertę. 
Norminės U vertės pateiktos Statybos techniniame reglamente STR 
2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“.

Šilumos izoliacijos įrengimas – vata ritiniais arba plokštėmis. Svarbu 
tinkamai parinkti šilumos izoliacijos plotį: jis negali būti mažesnis už 
tarpą tarp karkaso statramsčių, tarp kurių vata įspraudžiama. Rekomen-
duojama, kad vatos plotis būtų maždaug 10–20  mm didesnis už izo-
liuojamos ertmės plotį. 4.2 pav. pateikiami teisingi ir neteisingi šilumos 
izoliacijos įrengimo atvejai.

4.2 pav. Teisingas ir neteisingas šilumos izoliacijos įrengimas –  
vata ritiniais arba plokštėmis 
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4.2. Ventiliuojama išorės siena ir jos įrengimas

Ventiliuojamas fasadas – tai išorės sienos apdailos ir šilumos izoliacijos 
sistema, sauganti pastatą nuo išorės oro poveikio ir pagerinanti išorės 
sienos drėgmės būseną. Ventiliuojamose sienose tarp išorės apdailos ir 
šilumos izoliacijos sluoksnių įrengiamas vėdinamasis oro tarpas, kuria-
me dėl išorės poveikio susidaro sąlygos judėti orui. Judantis oras sudaro 
sąlygas pašalinti drėgmę per ventiliacijos angas.

Ventiliuojamų fasadų sistema naudojama ir naujai statomų, ir esamų 
pastatų sienų izoliacijai. Apdailai gali būti naudojamas mūras, dailylen-
tės ar plastikinės lentutės, metalo lakštai ar kasetės ir pan. 4.3–4.5 pav. 
pateikiamos ventiliuojamų išorės sienų įrengimo schemos. 

4.3 pav. Apmūryta karkasinė siena, U = 0,20 W/m2·K, R’w = 45 dB:  
1 – išorės apdaila (apdailinis mūras); 2 – ventiliuojamasis oro tarpas;  

3 – 30 mm vėjo izoliacija; 4 – 170 mm šilumos izoliacija;  
5 – garo izoliacija; 6 – vidaus apdaila; 7 – vėdinimo angos; 8 – pamatas;  

R’W – ore sklindančio garso izoliacijos rodiklis, dB 
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4.4 pav. Karkasinė siena su medinių lentučių apdaila, U = 0,20 W/m2·K, 
R’w = 40 dB: 1 – išorės apdaila (dailylentės); 2 – ventiliuojamasis oro 

tarpas; 3 – 13 mm vėjo izoliacija; 4 – 200 mm šilumos izoliacija;  
5 – garo izoliacija; 6 – vidaus apdaila (gipskartonis); 7 – pamatas;  

R’W – ore sklindančio garso izoliacijos rodiklis, dB

4.5 pav. Trisluoksnė mūro siena, U = 0,19 W/m2·K, R’w = 52 dB:  
1 – išorės apdaila (apdailinis mūras); 2 – ventiliuojamasis oro tarpas;  

3 – 30 mm vėjo izoliacija; 4 – 100 mm šilumos izoliacija;  
5 – keramzitbetonio blokelių mūras, 300 mm; 6 – vėdinimo angos;  

7 – pamatas; R’W – ore sklindančio garso izoliacijos rodiklis, dB 
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4.3. Ventiliuojamųjų sienų šiltinimo rekomendacijos

Statant ir renovuojant karkasinį namą, karkasas užpildomas šilumos 
izoliacija, lengvai ją įspraudžiant tarp statramsčių. Tam gali būti nau-
dojamos elastingos vatos plokštės arba dembliai, kurie užpildo visą izo-
liuojamą ertmę tarp karkaso statramsčių. Mediniam karkasui gali būti 
naudojami dembliai ir ~565 mm pločio plokštės, metaliniam karkasui – 
~610 mm. Itin rūpestingai reikia apšiltinti namo kampus, kad neizo-
liuotose vietose ar nerūpestingai padarytuose sujungimuose neatsirastų 
šalčio tiltelių, todėl reikia nepamiršti šilumos izoliacija užpildyti kampe 
tarp karkaso statramsčių likusias ertmes. Ventiliuojamiesiems fasadams, 
šiltinamiems vieno sluoksnio izoliacija, tinkamos stiklo vatos plokštės 
SKL-M, padengtos juodu stiklo veltiniu. Šios plokštės specialiais tvirti-
nimo elementais tvirtinamos tiesiai prie sienos. Šilumos izoliacijos storis 
turi būti apskaičiuojamas pagal STR 2.05.01 „Pastatų atitvarų šiluminė 
technika“ reglamento reikalavimus. Gyvenamųjų namų išorės sienų nor-
minis šilumos perdavimo koeficientas UN = 0,20 W/m2 · K. 

Siekiant vėjo izoliacijos šilumos izoliacijos išorinėje pusėje dedamas 
oro gūsius sulaikantis sluoksnis, pavyzdžiui, vėjo izoliacinė plokštė. Vėjo 
izoliacinės plokštės montuojamos taip, kad jos siektų kampus, o patys 
kampai kruopščiai sandarinami lipnia juosta. 

Išorinė konstrukcijos dalis turi būti pakankamai sandari, kad į ją 
nepakliūtų lietaus vanduo. Tarp išorinės apdailos sluoksnio ir vėjo izo-
liacijos turi būti paliekamas oro tarpas, kad pro išorinę apdailą prasi-
skverbęs vanduo būtų pašalinamas į lauką. Nuolat judantis oras vėdina-
mame tarpe džiovina konstrukciją, dėl to pailgėja fasado ir viso pastato 
naudojimo trukmė.

Šiltojoje šilumos izoliacijos pusėje turi būti montuojamas sandarus 
ir hermetiškas garo izoliacijos sluoksnis, kuris neleistų vandens garams 
skverbtis į konstrukciją. Garo izoliacijai dažniausiai naudojama polieti-
leno plėvelė. Jos storis apskaičiuojamas, tačiau paprastai rekomenduoja-
ma, kad ji būtų ne plonesnė kaip 0,2 mm. Garo izoliacija turi būti vien-
tisa, itin rūpestingai įrengiamos siūlės: jos perdengiamos ne mažiau kaip 
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100–150 mm. Kitu atveju siūlės turi būti klijuojamos ir sandarinamos 
lipnia juosta. Izoliacinį sluoksnį kertančių vamzdžių ir garo izoliacijos 
susikirtimo vietos sandarinamos lipnia juosta. Garo izoliacijos siūlės ne-
daromos kampuose – vientisas izoliacijos sluoksnis turi apjuosti kampą.

4.6 pav. Išorės siena, aptinkuota plono sluoksnio tinku, U = 0,20 W/
m2 · K, R’w = 55 dB: 1 – dekoratyvinis sluoksnis; 2 – armavimo tinklelis; 

3 –tvirtinimo detalė; 4 –armavimo sluoksnis; 5 – 150 mm šilumos 
izoliacija; 6 – 300 mm keraminių blokų mūras; U – sienos šilumos 

perdavimo koeficientas, W/m2·K; R’W – oru sklindančio garso  
izoliacijos rodiklis, dB

Fasadų šiltinimas aptinkuojant naudojamas ir naujai statomų, ir esa-
mų pastatų sienų izoliacijai. Šią izoliacijos sistemą sudaro keli sluoksniai: 
šilumos izoliacinis, armuojantis, apdailos. Visi šie sluoksniai turi būti 
suderinti tarpusavyje pagal deformacijas, garų pralaidumą, sukibimą, 
stiprumą. Tinkuojamų fasadų sistemas galima naudoti šiltinant sudė-
tingiausios konfigūracijos pastatus. Apdailai gali būti naudojamas įvai-
rių spalvų ir įvairios faktūros dekoratyvusis tinkas. Fasadams apšiltinti 
naudojamos dvi tinkų sistemos:

1) storo sluoksnio tinkų sistema, kai šilumos izoliacijos sluoksnis 
padengiamas 20–30  mm storio tinko sluoksniu, kuris per me-
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talinį tinklelį prie sienos pritvirtinamas slankiaisiais tvirtinimo 
elementais;

2) plono sluoksnio tinkų sistema, kai šilumos izoliacinė medžiaga pa-
dengiama 7–9 mm storio tinko sluoksniu; šioje sistemoje naudo-
jamas tvirtinimo tinklelis iš stiklo pluošto, o pati termoizoliacinė 
medžiaga prie laikančiosios sienos priklijuojama ir pritvirtinama 
fiksatoriais.

4.6 pav. pateikiama išorės sienos, aptinkuotos plonu sluoksniu tinko, 
schema.

4.4. Tinkuojamų išorės sienų šiltinimo rekomendacijos

Gaminiai iš mineralinės (stiklo ir akmens) vatos tinkamos tinkuo-
jamoms išorinėms sienoms šiltinti: stiklo vatos plokštės skirtos storo 
sluoksnio sistemoms ir akmens vatos plokštės – plono ir storo sluoksnio 
tinko sistemoms. Šilumos izoliacijos storis turi būti apskaičiuojamas pa-
gal STR 2.05.01:2005 reikalavimus „Pastatų atitvarų šiluminė technika“. 
Gyvenamųjų namų išorės sienų norminis šilumos perdavimo koeficien-
tas UN = 0,20 W/m2·K. Darbų eiliškumas:

1. Būtina tinkamai paruošti pagrindą: siena turi būti lygi, švari ir sausa.
2. Plokštės prie sienos klijuojamos ir papildomai tvirtinamos mecha-

niškai. Tvirtinimo elementų skaičius turi būti nustatomas atsižvel-
giant į pasirinktą tinkavimo sistemą, šiltinimo medžiagą, pastato 
aukštingumą ir kitus veiksnius. 

3. Jei montuojant tarp plokščių atsiranda plyšių, juos būtina užkam-
šyti atraižomis, išpjautomis iš izoliacinės vatos plokščių. Negalima 
plyšių užpildyti klijais!

4. Armavimo tinklelis turi būti panardintas į armavimo skiedinį. 
5. Skiediniui išdžiūvus tepamas dekoratyvusis tinkas. 
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4.5. Cokolio šiltinimas

Izoliacinį cokolio sluoksnį veikia grunto drėgmė, lietaus vanduo, mecha-
ninis spaudimas, dirvos rūgštys ir pan. Todėl, norint užtikrinti ilgaamžę 
ir efektyvią cokolio apsaugą, jo izoliacijai siūloma naudoti ekstruzinio 
polistireno plokštes. Šis gaminys pasižymi labai maža vandens įgertimi, 
dideliu atsparumu apkrovoms, geromis šiluminėmis savybėmis ir yra 
ilgaamžis. Rekomendacijos cokolio šiltinimui:

− Ekstruzinio polistireno plokštės klijuojamos prie cokolio cemento 
arba bituminiais klijais ir tvirtinamos mechaniškai. Cokolio izo-
liacija plokštėmis turi iškilti ne mažiau kaip 30  cm virš grunto. 
Cokolio šilumos izoliacija turi susijungti su išorės sienos šilumos 
izoliacija, kad sienoje būtų išvengta šalčio tiltelių.

− Tarp cokolio ir išorės sienos būtina įrengti hidroizoliaciją.
− Atliekant cokolio apdailą, ekstruzinio polistireno plokštės aptin-

kuojamos, prieš tai jų paviršių pašiaušus ir pritvirtinus armavimo 
tinklelį.

4.7 pav. pateikiama cokolio šiltinimo schema.

4.7 pav. Cokolio šiltinimas: 1 – ekstruzinio polistireno plokštės;  
2 – hidroizoliacija; 3 – pamatai; 4 – plytų siena
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4.6. Išorės sienų šiltinimas iš vidaus 

Mūrinių ir gelžbetoninių sienų šiltinti iš vidaus nerekomenduojama. Ta-
čiau tais atvejais, kai šiltinti iš vidaus būtina, šiltinama ne daugiau kaip 
50 mm storio akmens vatos plokštėmis. Jei numatoma šiltinti daugiau, 
būtina apskaičiuoti atitvaros temperatūrinį ir drėgmės režimą bei nu-
matyti priemones, kaip išvengti kondensato kaupimosi atitvaros viduje.

4.7. Plokščiųjų stogų šiltinimas

Plokštiesiems neeksploatuojamiems stogams priskiriami stogai, kurių 
nuolydis ne mažesnis už 0,7º ir ne didesnis nei 7º. Tokie stogai paprastai 
įrengiami pramoniniuose, visuomeninės paskirties pastatuose ir daugia-
bučiuose gyvenamuosiuose namuose. 

Plokščiųjų stogų dangai naudojamos bituminės, PVC ir kitos medžia-
gos, kurios klojamos tiesiai ant šilumą izoliuojančios medžiagos sluoksnio. 
4.8 ir 4.9 pav. pateikiamos tokių plokščiųjų stogų šiltinimo schemos. 

4.8 pav. Stogo ant gelžbetoninio pagrindo apšiltinimas, U = 0,16 W/m2·K:  
1 – hidroizoliacija; 2 – 30 mm viršutinis šiltinimo sluoksnis; 3 – 200 mm 
apatinis šiltinimo sluoksnis; 4 – tvirtinimo elementai; 5 – garo izoliacija;  

6 – gelžbetoninė plokštė
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4.9 pav. Stogo ant profiliuotojo plieno pagrindo apšiltinimas,  
U = 0,20 W/m2·K: 1 – hidroizoliacija; 2 – 40 mm viršutinis šiltinimo 

sluoksnis; 3 – 150 mm apatinis šiltinimo sluoksnis; 4 – tvirtinimo elementai; 
5 – garo izoliacija; 6 – profiliuotojo plieno lakštas

4.8. Plokščiųjų stogų šiltinimo rekomendacijos

Plokščiųjų stogų šilumos izoliacija paprastai susideda iš dviejų sluoks-
nių. Viršutinis sluoksnis tolygiai išskirsto apkrovas, kurias turi atlaikyti 
visa sutapdintojo stogo šilumos izoliacija. Apatinis šilumos izoliacijos 
sluoksnis sudaro pagrindinę šilumą izoliuojančios medžiagos dalį ir jo 
storis parenkamas atsižvelgiant į pageidaujamos stogo konstrukcijos 
šiluminę varžą. Rekomenduojami sluoksnių stipriai gniuždant yra šie: 
viršutinio – ne mažiau kaip 50 kPa, apatinio – 30 kPa (iki 10 % defor-
macijos).

Plokštiesiems stogams šiltinti gali būti naudojamos akmens vatos ir 
stiklo vatos plokštės.

Klojant šiltinimo izoliaciją reikia vengti vaikščioti per medžiagas ir 
apsaugoti jas nuo pažeidimų. Šilumos izoliacijos plokštes reikia perslink-
ti taip, kad nesusidarytų keturių kampų sandūros. Klojant plokštes ant 
profiliuotosios plieno skardos pakloto, ilgosios plokščių kraštinės turi 
būti statmenos pakloto bangoms. Stogo pagrindas, ant kurio klojamas ir 
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tvirtinamas šilumos izoliacijos sluoksnis, dažniausiai būna: gelžbetoni-
nė surenkamoji ar monolitinė perdanga bei profiliuotojo plieno lakštai. 
Mineralinės vatos plokštės mechaniškai tvirtinamos prie pagrindo spe-
cialiais tvirtinimo elementais, kurie parenkami atsižvelgiant į pagrindo 
tipą ir stogą veikiančias apkrovas eksploatacijos metu.

Šilumos izoliacijos storis nustatomas pagal STR 2.05.01:2005 „Pasta-
tų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimus“. Gyvenamųjų namų stogų 
norminis šilumos perdavimo koeficientas UN = 0,16 W/m2·K, visuome-
ninės paskirties pastatų UN = 0,20 W/m2·K.

Įrengiant plokščiuosius sutapdintuosius stogus, po šilumos izoliacijos 
sluoksniu turi būti įrengta garo izoliacija, kurios storis apskaičiuojamas. 
Garo izoliacija turi būti vientisa, ypač rūpestingai įrengtos siūlės, jos 
dengia viena kitą ne mažiau kaip 100–150 mm, o esant didelei patalpų 
santykinei drėgmei siūlės turi būti sulydomos arba suklijuojamos. Įren-
giant stogą ant profiliuotojo plieno lakštų, dėl nelygaus pagrindo gana 
sudėtinga teisingai įrengti garo izoliaciją. Tokiais atvejais paklojamas ši-
lumos izoliacijos sluoksnis, kurio storis turi būti tris kartus plonesnis už 
likusį šilumos izoliacijos sluoksnį, vėliau įrengiama garo izoliacija ir klo-
jama likusi šilumos izoliacija. Sutapdintųjų stogų hidroizoliacijai naudo-
jamos prilydomosios, klijuojamosios, mechaniškai tvirtinamos ritininės 
dangos. Dėl garams nelaidaus hidroizoliacijos sluoksnio statybos ir eks-
ploatacijos metu į šilumos izoliacinį sluoksnį patekusi drėgmė negali iš 
jo pasišalinti. Drėgmei pašalinti būtina įrengti ventiliuojamuosius para-
petus arba karnizus, o aukščiausiose vietose ventiliavimo deflektorius. 

Dažnai ant sutapdintųjų stogų montuojami įvairūs pastato sistemų 
įrenginiai: radijo ryšio antenos, kondicionavimo sistemų įranga ir kt. 
Prieiti prie jų būtina įrengti specialius takus.

4.9. Šlaitinių stogų šiltinimas

Stogai, kurių nuolydis didesnis už 7º, vadinami šlaitiniais. Šlaitinį stogą 
sudaro keli elementai, kurie turi funkcionuoti kompleksiškai, tai: lai-
kančioji konstrukcija, garo izoliacija, šilumos izoliacija, vėdinamasis oro 
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tarpas, atraminė stogo dangos konstrukcija, stogo danga. Šlaitinių stogų 
šilumos izoliacijai naudojami minkšti vatos dembliai ir plokštės.

4.10 pav. pateikiama šlaitinio stogo šiltinimo schema.

4.10 pav. Šlaitinio stogo šiltinimas U = 0,16 W/m2·K: 1 – lentinė apkala;  
2 – hidroizoliacija; 3 – 13–30 mm vėjo izoliacija; 4 – 250 mm šilumos 

izoliacija; 5 – gegnė; 6 – garo izoliacija; 7 – vidaus apdaila 

Šiltinant šlaitinius stogus naudojami vatos dembliai arba plokštės. 
Šilumos izoliacija įspraudžiama tarp gegnių ir užpildo ertmę tarp jų, 
nepaliekant plyšių net ir tuo atveju, jei mediniai stogo konstrukcijos 
elementai deformuojasi nuo drėgmės. Naudojant demblius tarpai tarp 
gegnių užpildomi minimaliu skaičiumi sandūrų, nes demblio ilgis riti-
nyje, atsižvelgiant į medžiagos storį, yra 4,2–14 m. Labai svarbu teisin-
gai parinkti šilumos izoliacijos plotį, kuris turi būti 10–20 mm didesnis 
už atstumą tarp gegnių. Per siaura izoliacinė medžiaga palieka plyšius 
izoliacijos sluoksnyje, o kai izoliacinės medžiagos plotis per didelis, izo-
liacinė medžiaga perspaudžiama. Šilumos izoliacijos storis nustatomas 
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pagal STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reglamen-
to reikalavimus. Gyvenamųjų namų stogų norminis šilumos perdavimo 
koeficientas UN = 0,16 W/m2·K.

Išorinėje šilumos izoliacijos pusėje dedamas oro gūsius sulaikantis 
sluoksnis, pavyzdžiui, vėjo izoliacinė plokštė arba difuzinė plėvelė. Šlai-
tiniai stogai turi būti ventiliuojami, todėl būtina įrengti ventiliuojamą 
oro tarpą. Kai vėjo izoliacijai naudojamos kietos stiklo vatos plokštės, 
o hidroizoliacijai – mažai garui pralaidžios medžiagos, ventiliuojamasis 
oro tarpas turi būti tarp vėjo izoliacijos ir hidroizaliacijos. Naudojant 
difuzinę plėvelę, ventiliuojamasis oro tarpas turi būti tarp difuzinės plė-
velės ir stogo dangos. Būtina, kad oras laisvai judėtų ventiliuojamajame 
oro tarpe, todėl turi būti užtikrintas oro patekimas stogo karnizo apka-
loje ir ventiliacija stogo kraige arba pastogėje.

Šiltojoje šilumos izoliacijos pusėje turi būti montuojamas sandarus 
garo izoliacijos sluoksnis, kuris neleistų vidaus oro drėgmei skverbtis į 
konstrukciją. Garo izoliacijai dažniausiai naudojama polietileno plėve-
lė. Jos storis apskaičiuojamas, tačiau rekomenduojama, kad storis ne-
būtų mažesnis nei 0,2 mm. Garo izoliacija turi būti vientisa, itin rūpes-
tingai įrengiamos siūlės: jos dengiamos viena ant kitos ne mažiau kaip 
100–150 mm. Kitu atveju siūlės turi būti klijuojamos ir sandarinamos 
lipnia juosta. Garo izoliacija gali būti įrengiama tarp dviejų šilumos 
izoliacijos sluoksnių, tik vidinis šilumos izoliacijos sluoksnis prieš garo 
izoliaciją turėtų būti tris kartus plonesnis už išorinį. Taip įrengta garo 
izoliacija leidžia išvedžioti elektros ar kitokią instaliaciją nepažeidžiant 
garo izoliacijos.

Kai palėpė negyvenamoji, galima šiltinti palėpės grindis, o stogą pa-
likti neapšiltintą. Grindims šiltinti puikiai tinka tos pačios medžiagos 
kaip ir stogui: minkštos stiklo vatos plokštės ir dembliai. Šios medžiagos 
negali būti veikiamos apkrovų. Numačius, kad palėpėje bus vaikščioja-
ma, būtina įrengti grindis arba specialius takelius. Jei perdanga medinė, 
iš šiltosios pusės prieš šilumos izoliaciją būtina įrengti garo izoliaciją. 
Jei perdanga gelžbetoninė, garo izoliacija nereikalinga. Tokia palėpė turi 
būti natūraliai vėdinama. Įrengiant termoizoliaciją ant nebaigtų statyti 
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negyvenamųjų palėpių (mansardų, pastogių arba pusaukščių grindų), 
darbai pradedami pagal perimetrą durų link. Norint užtikrinti darbų 
saugą ir neįkristi pro nebaigtas įrengti grindis, gali tekti įrengti papil-
domus vaikščiojimo takelius. Atliekant šiltinimo darbus taip pat svarbu 
nepamiršti užtaisyti visus plyšius. 

Minkštas stiklo vatos plokštes ir demblius negyvenamosiose palėpėse 
įrengti lengviausia, tačiau tai reikia daryti teisingai. Šiltinimo rekomen-
dacijos yra šios:

− Jeigu termoizoliacija uždedama ant jau esamo termoizoliacinio 
sluoksnio, naudotini termoizoliaciniai produktai be papildomų 
dangų. 

− Jeigu uždedamas pirmas termoizoliacijos sluoksnis, t. y. prieš tai 
nebuvo jokios termoizoliacijos, tai sluoksnių jungimo vietos turi 
būti kruopščiai suderintos. 

− Jeigu dedama termoizoliacija yra šalia arba virš sujungimo kraštų, 
siūloma uždėti naujas plokštes, lygiagrečiai su jau esamomis. Taip 
bus uždengti senos jungimo vietos ir panaikinti šilumos tilteliai.

− Būtina izoliuoti duris arba įėjimo angas.
Kai kurios negyvenamosios palėpės lengviau izoliuojamos išsipu-

čiančiomis užpurškiamomis izoliacinėmis medžiagomis. Toks izoliato-
rius neturi būti stumdomas į angas arba nuo kitų paviršių. Medžiaga 
turi būti užpurškiama tiesiai į vietą, kurioje ji ir bus. Tokiam darbui 
atlikti geriau samdyti specialistus. Kai izoliacija įrengiama ant jau esamo 
izoliacinio paviršiaus, pirmasis sluoksnis šiek tiek suspaudžiamas. Dėl 
to šilumos laidumas padidėja. Šis veiksnys ypač svarbus, jeigu uždeda-
ma nauja izoliacinė medžiaga yra didesnio tankio negu esama. Šilumos 
laidumą galima padidinti, uždėjus papildomą termoizoliacijos sluoksnį. 
Atspindinti sistema įrengiama panašiu būdu kaip plokštės ir dembliai. 
Tinkamai įrengti tokią sistemą ypač svarbu termoizoliacijos efektyvu-
mui užtikrinti. Prieš įrengiant atspindinčias sistemas, būtina perskaityti 
instrukciją ir jos laikytis. Dažniausiai atspindinčios izoliacinės medžia-
gos turi jungtis (sujungimo kraštelius), naudojamas jos dalims sujungti. 
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Kadangi atspindinčioji folija generuoja elektrą, tad reikia vengti jos są-
lyčio su plika elektros instaliacija.

Atspindinčios užtvaros mansardose, pastogėse arba pusaukščiuose 
gali būti įrengiamos keliais būdais. Dažniausiai jos prikabinamos prie 
apatinės stogo dalies. Atspindinčios užtvaros neturi būti dedamos ant 
izoliatoriaus arba mansardos, pastogės arba pusaukščio grindų, nes grei-
tai ji pasidengs dulkėmis ir neatliks norimos funkcijos. Jeigu negyvena-
moji palėpė nėra izoliuota, galima izoliuoti ne jos grindis, o patį stogą. 

4.10. Grindų šilumos ir garso izoliacinės medžiagos 

Plūdriosios grindys įrengiamos norint padidinti perdangos smūgio ir 
oro garso izoliaciją. Pagrindinis reikalavimas medžiagoms, naudoja-
moms plūdriųjų grindų konstrukcijose, yra atsparumas gniuždymui ir 
dinaminis standumas. Dinaminis standumas priklauso nuo medžiagos, 
plaušo struktūros, orientacijos ir medžiagos storio. Kuo dinaminis stan-
dumas mažesnis, tuo geriau medžiaga izoliuoja smūgio garsą. Perdanga 
išklojama smūgio garsą izoliuojančia medžiaga, virš jos išliejamos beto-
ninės grindys arba įrengiamos plokštinės konstrukcijos. Plūdriųjų grin-
dų konstrukcija turi būti visiškai atskirta nuo visų kitų konstrukcijų, prie 
perdangos negalimi jokie tvirtinimai; viršutinis grindų sluoksnis visu 
perimetru elastingais tarpikliais turi būti atskirtas nuo kitų konstrukcijų. 
4.11 pav. pateikiama plūdriųjų grindų šiltinimo schema.

Įrengiant betonuojamas grindis ant grunto, gelžbetoninio ar kitokio 
pagrindo, šilumos ir garso izoliacijai naudojamos apkrovas laikančios 
mineralinės vatos plokštės. Šių plokščių dinaminis standumas ~10–24 
MN/m3, jos gerai slopina smūgio ir oro garsą. Dažnai po judriosiomis 
grindimis išvedžiojami instaliaciniai kanalai, šildymo sistemos vamzde-
liai. Būtina išvengti šių elementų sąlyčio su viršutiniu judriųjų grindų 
sluoksniu. Visus instaliacinius kanalus ir vamzdžius būtina paslėpti įren-
gus papildomą sluoksnį po mineraline vata (pvz., smėlio).
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4.11 pav. Šlaitinio stogo apšiltinimas: 1 – grindų danga; 2 – armuotasis 
betonas (40–70 mm); 3 – skiriamasis sluoksnis; 4 – apkrovas laikančios  

stiklo ir (arba) akmens vatos plokštės; 5 – perimetro tarpiklis  
(minkšti stiklo vatos dembliai ir juostelės); 6 – perdanga

Prieš betonuojant viršutinį judriųjų grindų sluoksnį, būtina pakloti 
skiriamąją medžiagą (betonavimo popierių, polietileno plėvelę). Skiria-
moji medžiaga apsaugo nuo galimo betono nutekėjimo į vatos plokščių 
sandūras, nes patekęs į sandūras ir sukietėjęs betonas tampa standžia 
jungtimi tarp perdangos ir viršutinio sluoksnio. Skiriamoji medžiaga pa-
naikina įtempius, atsirandančius dėl skirtingų vatos ir betono plėtimosi 
deformacijų. Grindjuostės negali remtis į judriųjų grindų konstrukcijas. 
Optimalu, kai tarp grindų ir grindjuostės paliekamas ne mažesnis kaip 
1 mm tarpas.

Įrengiant šildomas grindis, šildymo kabeliai montuojami virš judrių-
jų grindų viršutinio sluoksnio armatūros ir negali būti tvirtinami prie 
perdangos. Įrengus šildomas grindis, vata veikia ir kaip šilumos izoliaci-
ja, neleidžianti šildymo kabelių šilumai nutekėti į perdangą. Medžiagos 
garso izoliacijai parenkamos įvertinant pastato patalpų paskirtį, garso 
klases ir apkrovas į grindis pagal statybos techninius reglamentus: STR 
2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“, 
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STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, STR 2.05.01:2005 „Pastatų ati-
tvarų šiluminė technika“.

Jeigu komunikacinių tinklų patalpos yra po pastato grindimis, galimi 
du apšiltinimo būdai:

− apšiltinti grindis iš išorės ir gerai vėdinti komunikacinių tinklų pa-
talpas arba

− palikti grindis neapšiltintas, o apšiltinti nevėdinamas komunikaci-
nių tinklų sienas.

Jeigu grindims apšiltinti iš išorės naudojami stiklo vatos dembliai arba 
plokštės, tai izoliacija turi būti dedama tarp sijų arba gegnių jos nesuspau-
džiant, bet ji priglaudžiant prie šiltinamojo paviršiaus. Izoliacija gali būti 
pritvirtinama specialiomis jungtimis arba laikikliais. Stiklo vatos dembliai 
arba plokštės turi būti nukerpami taip, kad atitiktų šiltinamo paviršiaus 
dydį. Be to, reikia nepamiršti uždėti izoliacijos perimetru ant slenksčių. 
Jeigu yra apšiltinamos nešildomos patalpos, būtina apšiltinti vamzdžius, 
kitaip jie gali sušalti ir sutrūkinėti šaltuoju sezono metu. Atspindinti sis-
tema įrengiama panašiai kaip ir stiklo vatos dembliai arba plokštės. Tin-
kamas tokios sistemos įrengimas yra ypač svarbus termoizoliacijos efekty-
vumui užtikrinti. Prieš įrengiant atspindinčias sistemas, būtina perskaityti 
instrukciją ir jos laikytis. Dažniausiai atspindinčios izoliacinės medžiagos 
turi jungtis (sujungimo kraštelius), naudojamas jos dalims sujungti. Ka-
dangi atspindinčioji folija generuoja elektrą, reikia vengti jos sąlyčio su 
plika elektros instaliacija. Purškiamoji puta gali būti naudojama grindų 
apačiai apšiltinti. Ji taip pat uždengs jungimo plyšius ir kitas kiaurymes. 
Šiam darbui atlikti siūloma samdyti specialistus. Jeigu naudojamas fibros 
stiklo uždangalas, kartais būtina surinkti medinius rėmus, ant kurių bus 
uždedamas šiltalas. Taip pat šio tipo šiltalas gali būti pritvirtinamas ant 
iškyšų ir paliekamas kabėti žemyn arba priklijuojamas.

4.11. Grindys ant grunto

Grindims ant grunto įrengti naudojamas ekstruzinio polistireno ga-
minys. Įrengiant grindis, sutankinamas esamas gruntas, pilamas ir 



132

tankinamas skaldos sluoksnis, o tiesiai ant jo klojamos ekstruzinio 
polistireno plokštės. Virš šio šilumos izoliacinio sluoksnio klojamas 
skiriamasis sluoksnis, kad skiedinys nepatektų į plokščių jungtis. 
Sudėjus armatūrą, liejama monolitinė betoninė plokštė (jos storis 
ir armavimas parenkami atlikus statinius skaičiavimus) ir įrengia-
ma paviršiaus danga.

Ekstruzinis polistirenas beveik neįgeria drėgmės ir atlaiko didžiules 
paskirstytąsias apkrovas. Todėl ši šilumos izoliacinė medžiaga rekomen-
duojama ne tik grindims įrengti gyvenamuosiuose namuose, biuruose, 
visuomeniniuose pastatuose, bet ir sunkiai apkrautų grindų konstrukci-
jose (pramoninės salėse, gamybinėse patalpose, sandėliuose, automobi-
lių stovėjimo aikštelėse, pramoniniuose šaldytuvuose ir pan.). 

Šilumos izoliacijos storis parenkamas atsižvelgiant į projektuojamo 
pastato reikalavimus ir apskaičiuojamas pagal STR 2.05.01:2005 „Pas-
tatų atitvarų šiluminė technika“ ir STR 2.05.04 „Poveikiai ir apkrovos“. 
4.12 pav. pateikiama grindų ant grunto įrengimo schema.

4.12 pav. Grindų ant grunto įrengimas: 1 – grindų danga pagal projektą;  
2 – armuota gelžbetoninė plokštė; 3 – polietileno plėvelė, statybinis popierius; 

4 – šilumos izoliacija; 5 – sutankintas žvyro sluoksnis; 6 – geotekstilė;  
7 – sutankintasis gruntas

Įrengiant medines perdangas ir medines grindis ant gelžbetoninių 
perdangų, tarp sijų gali būti klojami minkšti vatos dembliai arba plokš-
tės, kurios pasižymi puikiomis šiluminėmis ir akustinėmis savybėmis, 
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yra nedegios (europinė degumo klasė A1, A2), atsparios puvimui, 
bekvapės, chemiškai neutralios ir nehigroskopiškos. Jo yra lengvos ir 
elastingos, turi stabilius matmenis, jas patogu montuoti. 4.13 pav. patei-
kiama medinės perdangos įrengimo schema.

4.13 pav. Medinės perdangos įrengimo schema: 1 – grindų danga;  
2 – išlyginamoji plokštė; 3 – izoliacinė medžiaga (apkrovas laikančios stiklo 
ir akmens vatos plokštės); 4 – juodgrindės; 5 – sija; 6 – izoliacinė medžiaga 
(minkštos stiklo vatos dembliai ir (arba) plokštės); 7 – skiriamasis sluoksnis; 

8 – lentinė apkala; 9 –gipskartonio karkasas; 10 – gipskartonis 

Įrengiant perdangą virš nešildomo rūsio arba į nešildomą palėpę, 
tarp sijų klojamos minkštos izoliacinės medžiagos yra kaip šilumos 
izoliacija, o tarpaukštinėse perdangose  – kaip orinio garso izoliacija. 
Izoliacija įspraudžiama tarp sijų ir užpildo ertmę tarp jų. Neturi būti 
paliekama plyšių net ir tuo atveju, jei mediniai grindų elementai defor-
muojasi nuo drėgmės. Tam gali būti naudojamos vatos plokštės arba 
dembliai. Naudojant demblius, tarpai tarp sijų užpildomi minimaliu 
skaičiumi sandūrų, nes demblių ilgis, atsižvelgiant į medžiagos storį, 
svyruoja 4,2–14,0 m. Norint izoliuoti smūginio garso sklidimą, papildo-
mai ant medinės perdangos įrengiamos judriosios grindys. Tam puikiai 
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tinkamos minkštos izoliacinės medžiagos. Medinių grindų įrengimas 
ant gelžbetoninio pagrindo panašus į medinės perdangos įrengimą. Ant 
pagrindo guldomi gulekšniai, tarp kurių klojamos minkštos izoliacinės 
medžiagos: dembliai arba plokštės.

Labai svarbu, kad būtų teisingai parenkamas šiltinimo izoliacijos 
plotis, kuris turi būti 10–20  mm didesnis už atstumą tarp gulekšnių. 
Per siaura izoliacinė medžiaga palieka plyšius izoliacijos sluoksnyje, o 
kai izoliacinės medžiagos matmenys per dideli, izoliacinė medžiaga per-
spaudžiama, pablogėja jos izoliacinės savybės. Jei grindys įrengiamos 
ant pagrindo, esančio ant grunto arba nešildomo rūsio perdangos, po 
gulekšniais būtina pakloti hidroizoliaciją, o prieš šilumos izoliaciją iš 
šiltos pusės  – garo izoliaciją. Įrengiant grindis ant tarpaukštinės per-
dangos, gulekšniai negali liestis su kitomis konstrukcijomis, todėl po 
gulekšniais būtina dėti elastingus tarpiklius siekiant sumažinti smūginio 
garso sklidimą į kitas konstrukcijas. 

Kartais, renovuojant pastatus, nėra galimybės apšiltinti grindų iš gy-
venamosios patalpos pusės. Jei yra rūsys, šią problemą galima išspręsti 
apšiltinant perdangą iš apačios. Tokiu atveju prie perdangos tvirtina-
mas medinis arba metalinis karkasas, kuris užpildomas minkštais vatos 
dembliais arba plokštėmis. Vėliau tvirtinamos gipskartonio plokštės ar 
kitokia apdaila. Priklausomai nuo drėgmės patalpoje bei esamos per-
dangos savybių, gali būti reikalinga garo izoliacija. Garo izoliacijos rei-
kalingumas apskaičiuojamas. Nešildomas rūsys turi būti natūraliai vėdi-
namas. Visais atvejais šilumos izoliacijos storis parenkamas atsižvelgiant 
į projektuojamo pastato reikalavimus ir yra skaičiuojamas pagal STR 
2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“. Gyvenamųjų namų 
perdangų virš nešildomų rūsių ir grindų ant grunto norminis šilumos 
perdavimo koeficientas UN = 0,25 W/m2·K.

4.12. Rūsio sienų apšiltinimas

Įrengiant termoizoliaciją svarbu atkreipti dėmesį ir į drėgmės kontro-
lę ir ventiliaciją, nes sudrėkusi termoizoliacija neatlieka savo pirminės 
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paskirties. Termoizoliacija, drėgmės kontrolė ir ventiliacija turi būti pa-
rengti tinkamai ir kartu, norint palaikyti patalpose komfortišką mikro-
klimatą ir nepakenkti patalpose esančių žmonių sveikatai. Kai drėgnas 
oras liečiasi prie šalto paviršiaus, dalis drėgmės kondensuojasi ir nusėda 
ant paviršiaus. Jeigu taip atsitinka ant sienų ar pagalbinėse patalpose, 
pvz., koridoriuose arba mansardose, vandens perteklius gali būti nema-
tomas, tačiau sukels daug problemų. Termoizoliacijos įrengimas taip pat 
gali sukelti drėgmės perteklių, nes pakis vidaus patalpų temperatūra. O 
tai reiškia, kad temperatūrų skirtumas sienoje ir patalpos viduje padi-
dės. Daug šaltesnė siena gali tapti kondensato atsiradimo priežastimi. 
Iš kitos pusės padidėjusi temperatūra gali padėti atsikratyti kondensato 
susidarymo ir išlaikyti sienas sausas.

Norint išvengti sienų drėkimo, jas izoliuojant būtina:
1. Kontroliuoti skystą vandenį. Pro sienas, ypač rūsio ir komunalinių 

tinklų, patenkantis lietaus vanduo gali būti mažiau matomas negu 
lietaus vanduo, patenkantis pro stogą. Tokį vandenį ir jo patekimą 
į sienas reikia kontroliuoti tokiais būdais:

 - užtikrinti stogo sandarumą ir ventiliaciją;
 - užkamšyti langų ir durų plyšius;
 - išvalyti nutekamuosius latakus ir laikyti juos švarius;
 - jeigu latakai keičiami, turi būti pasirenkami didesni, kad padėtų 
išvengti lietaus vandens patekimo ant sienų.

Be to, svarbu užtikrinti, kad kondensatas, besikaupiantis ant oro kon-
dicionieriaus, tinkamai pašalinamas iš pastato. 

1. Vėdinti patalpas. Patalpos būtinai turi būti tinkamai ir nuolatos 
vėdinamos, nes ypač gyvenamosiose ir laisvalaikio patalpose (du-
šuose, voniose, virtuvėse, pirtyse ir kt.) nuolat atsiranda drėgmė. 
99 % vandens, kuriuo laistomos gėlės, galiausiai pavirsta oro garais. 
Toks vandens perteklius gali būti šalinamas specialiais įrenginiais, 
kurie iš aplinkui esančio oro surenka vandens garus. Vėdinant pa-
talpas taip pat svarbu apmąstyti, koks oras patenka į patalpas ir ko-
kiu būdu jos vėdinamos. Į patalpas patenkantį orą, ypač natūraliu 
būdu, gali tekti pašildyti specialiais šildytuvais. 
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2. Užsandarinti plyšius. Norint išvengti oro judėjimo takų, labai svar-
bu užsandarinti plyšius. Tyrimai parodė, kad pro sienų plyšius į 
patalpas patenka daugiausia drėgmės. 

3. Suplanuoti drėgmės šalinimo būdus. Tam dažniausiai naudojami 
ventiliacijos įrenginiai. Šaltame ore beveik visada yra mažiau drė-
gmės negu šiltame, todėl difuzijos principu drėgmė iš šiltos patal-
pos pernešama į šaltą. Kaip buvo kalbėta, drėgmė gali būti šalina-
ma specialiais įrenginiais. 

4.13. Kaip išvengti klaidų šiltinant sienas

Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie energinį pastatų efektyvumą, 
šilumos nuostolių mažinimą, apie senų būstų modernizavimo ir tiek 
apie energiškai efektyvių naujų namų statybos sprendimus. Kad pasiek-
tume norimą rezultatą ir gyventume šiltuose jaukiuose namuose, reikėtų 
atkreipti dėmesį į tinkamą būstų šiltinimą. Pradėkime nuo šilumos izo-
liacijos įrengimo, t. y. bendrųjų nuostatų, taikomų šilumą izoliuojančių 
medžiagų gaminiams. Šiltinant sienas reikia žinoti, kad:

− šilumos izoliacija turi priglusti prie šiltinamo paviršiaus;
− šilumos izoliacijos plokštės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu;
− įrengiant dviejų sluoksnių šilumos izoliaciją, antro sluoksnio gami-

niai turi uždengti po jais esančių plokščių siūles;
− plyšiai tarp šilumos izoliacijos plokščių turi būti užkamšyti (užpildyti);
− kai šilumos izoliacijos sluoksnis vėdinamose sienose įrengiamas iš 

universalių plokščių, būtina įrengti apsaugą nuo vėjo.
Trumpai apžvelkime dažniausiai taikomus sienų šiltinimo būdus. Tai 

dažnas naujai statomų mažaaukščių pastatų šiltinimo sprendimas. Sie-
nos laikančioji dalis gali būti mūrijama iš įvairių plytų ar blokelių. Šilu-
mos izoliacijos storis priklauso ir nuo mūrinės dalies šiluminės varžos, 
tačiau dažniausiai yra ne mažiau kaip 15 cm. 4.14 pav. parodyta šilumos 
izoliacija, įrengta vienu sluoksniu, t. y. speciali trisluoksnio mūro sienų 
šiltinimo plokštė, kuriai nereikalinga papildoma apsauga nuo vėjo. Šis 
būdas tinka, kai iš karto mūrijami vidinis ir išorinis mūro sluoksniai, 
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tačiau jis gali būti naudojamas ir tais atvejais, kai apdailos mūro sluoks-
nis įrengiamas vėliau.

Šilumos izoliacija gali būti įrengiama iš dviejų skirtingų plokščių, 
t. y. universalių, ir apsaugotų nuo vėjo (4.15 pav.). Šis būdas rekomen-
duojamas tik tada, kai iš pradžių mūrijamas vidinis sluoksnis, tada siena 
šiltinama, paskui įrengiamas apdailos mūras. Labai svarbu nepamiršti 
įrengti vėdinamą 30–40 mm pločio oro tarpą ir užtikrinti oro judėjimą 
jame, t. y. sienos apačioje reikia įrengti angas orui patekti, o viršuje – 
angas jam išeiti.

4.14 pav. Trisluoksnės mūro sienos 
šiltinimo detalė (rekomenduojamas 
šilumos izoliacijos storis – 150 mm)

4.15 pav. Trisluoksnės mūro sienos 
šiltinimo detalė (rekomenduojamas 

šilumos izoliacijos storis – 
125 + 30 mm)

Šiltinant iš išorės mūro arba gelžbetonio sieną, reikėtų atskirti du 
pagrindinius sienų tipus: vėdinamas ir nevėdinamas sienas (aprašymą 
žr. pirmiau). Abu sprendimai taikomi tiek renovuojant senus pastatus, 
tiek statant naujus. 

Vėdinamos sienos. Sienai šiltinti naudojamos specialios vėdinamoms 
sienoms šiltinti skirtos plokštės, kurios prie sienos tvirtinamos tvirti-
nimo elementais, o fasado apdailos plokštės tvirtinamos prie karkaso 
(4.16 pav.). Dedamas vienas mineralinės vatos plokštės sluoksnis, papil-
doma apsauga nuo vėjo nereikalinga. 

Kitas sienos šiltinimo įrengimo variantas, kai mineralinės vatos uni-
versalios šilumos izoliacijos plokštės montuojamos metaliniame karkase, 
o ant viršaus įrengiama apsauga nuo vėjo iš specialių mineralinės vatos 
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plokščių, kurios tvirtinamos ant karkaso (4.17 pav.). Taip sumažinami 
šilumos nuostoliai per metalines jungtis.

Individualiems mūriniams namams šiltinti, kai namo apdailai nau-
dojamos dailylentės, gali būti pritaikytas apačioje parodytas sprendimas 
(4.18 pav.). Jis panašus į prieš tai aprašytąjį. Skirtumas tik tas, kad šiuo 
atveju naudojamas medinis karkasas.

4.16 pav. Mūro sienos šiltinimo 
detalė, kai apdaila iš lakštinių 

medžiagų (rekomenduojamas šilumos 
izoliacijos storis – 150–170 mm)

4.17 pav. Mūro sienos šiltinimo 
detalė, kai apdaila iš lakštinių 

medžiagų (rekomenduojamas šilumos 
izoliacijos storis – 20 + 100–125 mm)

4.18 pav. Mūro sienos šiltinimo 
detalė, kai apdaila iš medinių 

dailylenčių (rekomenduojamas 
šilumos izoliacijos storis – 

30 + 75 + 75 mm)

4.19 pav. Populiarus sienų šiltinimo 
būdas
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Nevėdinamos sienos. 4.19 pav. pateiktas ypač populiarus sienų šilti-
nimo būdas. Jis plačiai taikomas tiek šiltinant naujus, tiek renovuojant 
senus pastatus. Šiuo atveju šilumos izoliacija klijuojama prie sienos ir 
tvirtinama mechaniškai, įrengiamas armavimo ir apdailos sluoksnis iš 
tinko. Labai svarbu pasirinkti tinkamą sistemą. 

Šios sistemos ženklinamos CE ženklu ir parduodamas visos sistemos 
kompleksas. Lietuvoje ypač trūksta kompleksinio požiūrio: dėl neišma-
nymo ar taupumo dažnai perkame vienos sistemos klijus, kitos – tin-
klelius ir armavimo sluoksnį, o trečios – apdailos sluoksnį. Tačiau visi 
sistemos komponentai turi būti kruopščiai derinami tarpusavyje. Į vie-
ną šiltinimo sistemą sudėję įvairių sistemų elementus, veikiau patirsime 
nuostolių nei sutaupysime.
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5. GYVENAMŲJŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO 
YPATUMAI

Daugumos daugiabučių namų išorė nuo jų pastatymo pradžios yra ne-
taisyta ir neatnaujinta, jų apdaila yra seniai susidėvėjusi. Dėl to estetinis 
namų vaizdas yra labai blogas (5.1 pav.). Anksčiau gerai vertinti gyvena-
mieji rajonai dabar atrodo apgailėtinai, nedarydami gero įspūdžio apie 
Lietuvos sostinę. 

Negausi daugiabučių namų modernizavimo patirtis rodo, kad Lie-
tuvos architektai bei statybininkai puikiai sugeba juos modernizuoti 
(5.1 pav.) tik Vilniuje, bet ir kitose Lietuvos vietose (5.2, 5.3 pav.). 

Siekiant pagerinti gyventojų gyvenimo sąlygas daugiabučiuose gyve-
namuosiuose namuose „Vilniaus plano“ architektė S. Dagelienė parengė 
daugiabučių namų modernizavimo projektus – išsprendė gyvenamųjų 
patalpų padidinimo klausimą ir pasiūlė įrengti papildomas žalias poilsio 
zonas pirmuosiuose aukštuose (5.4 pav.).

5.1 pav. Tipiškas stambiaplokščio nemodernizuoto  
gyvenamojo namo vaizdas Vilniuje
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5.2 pav. Modernizuoto 
stambiaplokščio gyvenamojo namo 

Žirmūnų g. 3, Vilniuje, vaizdas

5.3 pav. Modernizuoto bendrabučio 
tipo gyvenamojo namo vaizdas Kaune

5.4 pav. „Vilniaus plano“ architektės S. Dagelienės parengtas sprendinys – 
padidintos gyvenamosios patalpos ir papildomos žalios poilsio zonos 

pirmuosiuose aukštuose

5.1. Tipinių projektų analizė 

Daugelis nedvejodamas pasakys, kad miesto architektūrą labiausiai ter-
šia stambiaplokščių namų rajonai. Šių namų gyventojai dažnai skundžia-
si tiek garso, tiek šilumos izoliacijos kambarių problemomis. Lietuvos 
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istorijoje pirmasis stambiaplokštis namas Lietuvoje pastatytas 1959 m. 
Naugarduko ir Vytenio g. (5.5 pav.). Tai buvo 5 aukštų 3 sekcijų 60-ies 
butų gyvenamasis namas. Tokių namų tipiniai projektai buvo įvardinti 
serija 1605. Visiškai surenkamo stambiaplokščio namo konstrukcinę sis-
temą sudaro skersinės ir išilginės laikančiosios sienos, kurios išdėstytos 
kas 5,76 m išilgine ir 2,65 m bei 3,30 m skersine kryptimis. Konstruk-
cinis aukšto aukštis – 2,80 m. Gyvenamąją sekciją sudaro keturi butai.

Pirmųjų namų konstrukciniai sprendiniai: pirmo–penkto aukštų sie-
nos – 21 cm iš trijų sluoksnių, stogas dvišlaitis. Šios serijos 1605 tipiniai 
statiniai buvo statomi 1959–1961 m. 1996 m. AB „Vilniaus Komprojek-
tas“ atliko 5 aukštų 60-ies butų stambiaplokščio gyvenamojo namo Vil-
niuje, Naugarduko g. 45, pastatyto 1960 m., tyrimus. Išvadose ir pasiū-
lymuose nurodyta, kad pastato konstrukcijos yra patenkinamos būklės, 
tačiau balkonų būklė avarinė, vandens nuleidimo ir santechninė įranga 
yra nepatenkinamos būklės. 

Galima padaryti išvadas, kad konstrukciniu atžvilgiu tokie pastatai 
renovuotini apšiltinant sienas ir stogą, vandens ir elektros įrangos (in-
žinerinės įrangos) pakeitimus, atliekant balkonų rekonstrukciją, pagal 
galimybes juos padidinant. Tačiau pastatai yra morališkai pasenę, urba-

5.5 pav. Stambiaplokštis namas Naugarduko ir Vytenio g. Vilniuje
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nistiniu bei architektūriniu požiūriu nepuošia miesto, estetinis vaizdas 
blogina moralinę gyvenimo kokybę. Kaip trūkumus autorius įvardijo ir 
architektūrinių sprendinių, erdvių planavimo problemas – pereinamieji 
kambariai, mažos virtuvės, sutapdintieji sanitariniai mazgai. 1605 seri-
jos stambiaplokščių 60 ir 80 butų gyvenamųjų namų Vilniuje pastatyta 
25 vienetai – Naugarduko, Vytenio ir Švyturio gatvėse (5.6 pav.). Juose 
yra 1720 butų, bendras gyvenamasis plotas – 82 439 m2. Šiame rajone 
taip pat galime rasti ir mūrinių daugiaaukščių pastatų, kurių būklė taip 
pat prasta, statiniai pasenę morališkai, šilumos rodikliai netenkinami, ir 
pastatai renovuotini tiek dėl vizualinės ir architektūrinės būklės bei gy-
venimo kokybės gerinimo, tiek vykdant šilumos išsaugojimo planą. Pa-
vyzdys – mūrinis pastatas Vytenio g. 47. Silikatinių plytų mūro statinio 
su dvišlaičiu stogu, kurio net vizualinis vaizdas yra prastas, neabejotinai 
prasti šilumos rodikliai, pastatas renovuotinas.

Palyginimui galime peržvelgti tipinio projekto 1605 pagrindinius 
rodiklius ir palyginti su esamais Lietuvos statybos teisės reglamentuo-
jamais dydžiais:

1. Gyvenamasis plotas: 3689,90 m2.
2. Vandens poreikis: 3,74 m3/h.

5.6 pav. Gyvenamasis namas Vytenio g. 47, Vilniuje
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3. Šilumos nuostoliai: 274 650,00 kcal/h.
4. Šilumos poreikis šiltam vandeniui paruošti: 228 410,00 kcal/h.
5. Dujų poreikis: 24,80 Nm3/h.
6. Elektros energijos poreikis: 58,0 kW.
7. Šilumos nešiklis: 90–70 Cº.
8. Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro vožtuvus languose.
1–464 stambiaplokščiai gyvenamieji namai statyti 1961–1963 m. Seri-

ją sudaro du penkiaaukščiai gyvenamieji 3 sekcijų 60 butų (tipinis pro-
jektas. 1–464–3) ir 80 butų (tipinis projektas 1–464–1) namai. Tipinių 
projektų numeracija su raide A žymi, kad įrengtos lodžijos. Šiame pro-
jekte pakeisti konstrukciniai sprendiniai susiję su stogo, sienų, balkonų 
ir vėdinimo konstrukcijomis. Šio tipo pasatuose prailginus balkonus ir 
įrengus atitvarines sieneles atsiranda lodžijos. 1–464LI serijos stambia-
plokščiai gyvenamieji namai statyti 1968–1978 m. Tai pirmieji Lietuvos 
architektų parengti tipiniai stambiaplokščių gyvenamųjų namų projek-
tai. Seriją sudarė 2, 4, 6 sekcijų penkiaaukščiai gyvenamieji namai – 12 
tipų ir 2, 3 ir 4 sekcijų devynaukščiai gyvenamieji namai – 4 tipai. Visą 
1–464LI serijos stambiaplokščių gyvenamųjų namų apimtį sudarė 25 
skirtingi 5–9–12 aukštų namų tipiniai projektai.

SĮ „Vilniaus planas“ yra parengęs tipinius renovacijos projektus, tai-
komus vėliau atitinkamiems objektams. Tipiniai projektai yra be ben-
drosios dalies ir sąvado, nes nėra konkretaus objekto savininko ir pri-
taikymo priemonių. Tipiniai projektai:

− 5 aukštų gyvenamojo namo 1–464LI-18 tipinis projektas.
− 9 aukštų 1–646LI-51/1.
− 1–646LI-52/1.
− 1–646LI-53/1
− 100 butų gyvenamojo namo Žirmūnų mikrorajone D-18 rekons-

trukcijos projektas. 
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6. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI DARNIOS 
PLĖTROS POŽIŪRIU

Kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir prikėlimas kartotiniam gyva-
vimui – svarbi darnios plėtros ašis. Kultūros paveldas gali būti naudoja-
mas siekiant sustiprinti vietos ekonomiką, pritraukti investicijas, išryš-
kinti vietos išskirtinumą ir padidinti konkrečios aplinkos nekilnojamojo 
turto pridėtinę vertę. 

Kultūros paveldo objektų atkūrimas gali būti brangesnis, negu pir-
miniais skaičiavimais numato savininkai. Tačiau dažni tyrimai rodo, 
kad net darbų metu išaugusios sąmatos gali būti mažesnės, negu naujų 
objektų statyba, kuri nesukuria tokios didelės ekonominės vertės, kaip 
istorinis pastatas. Naujų pastatų statyboje atsirandančios atliekos, ener-
giniai ištekliai, naudojamų medžiagų gausa darnios plėtros požiūriu 
teikia mažiau pranašumų negu kartotinis objekto prikėlimas gyvuoti. 
Kultūros paveldo pastatuose ir vietovėse gausu medžiagų, tinkamų kar-
totinai naudoti. Daugkartinis energinių ir medžiaginių išteklių naudo-
jimas ir sutaupymas yra svarbus aspektas šiais energinės krizės laikais. 

Kartotinis istorinių pastatų atkūrimas gyvuoti taip pat mažina staty-
bos metu susidarančių dujų kiekį, sąvartynų apkrovą, išmetamų buiti-
nių atliekų kiekį. Tai daro tiesioginę įtaką šiltnamio efekto susidarymo 
rodikliams. 

Reinvestavimas į istorines vietas užtikrina paveldėtų pastatų, erdvių 
ir vietų išsaugojimą ateities kartoms. Saugomų objektų atkūrimas leidžia 
įtraukti naujus istorinius sluoksnius, atspindinčius konkrečius talentus, 
siekius ir laikotarpį, į naujai atkuriamą objektą. Tokiu būdu susipina 
skirtingi istoriniai laikotarpiai viename objekte. Istorinių pastatų išsau-
gojimas, atnaujinimas ir atkūrimas atspindi darnaus vystymosi sėkmę.

Atkurti istorinius pastatus skatina stiprūs ekonominiai motyvai. 
Renovuoti  paveldosaugos objektai teikia naudą ne tik individualiems 
subjektams, bet ir platesnėms teritorijoms ar bendruomenėms. Kul-
tūros  paveldo objektų įtraukimas į visuotines regeneravimo schemas 
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tampa darnios plėtros svarbiu katalizatoriumi. Sėkminga paveldosaugos 
objektų regeneracija sukelia plataus masto efektą, išeinantį už konkre-
taus objekto ribų ir teigiamai veikiantį visuomenę ir miestą. 

Teoriškai kultūros paveldo objekto regeneracija reikalinga norint iš-
vengti objekto fizinių, ekonominių ir socialinių charakteristikų nuosmu-
kio. Taip pat svarbu pažymėti, kad kultūros paveldo objekto renovacija 
miesto erdvėse turi įsilieti į miesto aplinką ir jos vystymąsi. Kas yra sė-
kmingai vystoma miesto aplinka? Ką daugelis žmonių pastebi kaip sė-
kmingos miesto aplinkos sudedamąsias dalis? Pagrindiniai elementai yra:

− gatvės, o ne keliai;
− miesto aplinkos suteikiamų galimybių įvairovė;
− pastatų stilių įvairovė;
− eismo srautų sumažinimas/nebuvimas;
− viešosios erdvės;
− gerai prižiūrimi pastatai ir šaligatviai;
− viešosios galimybės bendruomenei daryti įtaką miesto erdvei;
− įdomūs projektiniai sprendimai konkrečiose erdvėse;
− saugumo užtikrinimas;
− autentiškumo, kaip priešpriešos nenatūralumui, palaikymas.
Sudarant prielaidas sėkmingos miesto aplinkos elementų visumai 

atsirasti atskiri pastatai yra ne tokie reikšmingi kaip bendras įspūdis ir 
atmosfera konkrečioje miesto erdvėje. Tačiau atskiri pastatai gali tapti 
svarbiu atskaitos tašku pradedant kurti sėkmingos aplinkos atmosferą. 
Paveldosaugos objektai dažnai padeda regeneruoti juos supančią aplin-
ką, įtraukiant istorinę ir ekonominę objekto vertę į pastatą supančią 
visumą. Atkuriant istorinius pastatus gali būti sukurta tokia aplinka, 
kurioje žmonės nori dirbti, gyventi ar apsilankyti. Sėkmingai vystomų 
istorinių vietovių, rajonų ar kvartalų matmeniu tampa žmonių noras 
būti šiose istorinėse  ir kultūrinėse aplinkose. Žemės sklypo vertės nu-
statymo schema pateikta 6.1 pav.

Žmonės veržiasi į tokias vietoves, nes čia jiems suteikiama:
− įvairios erdvės, pastatų tipai, dydžiai ir naudojimosi įvairovė;
− įdomios architektūrinės detalės;
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− architektūros grožis;
− vietinė specifika;
− asociacijos su praeitimi;
− turtingumas ir dizaino šiluma;
− fizinė miesto pertvarkos apraiška;
− teigiama socialinė atmosfera;
− istorinė vietos prasmė;
− gyvenimo kokybė.
Siekiant darnumo tarp paveldo išsaugojimo ir pritaikymo investuo-

tojo poreikiams, būtina atsižvelgti į šiuos veiksnius:
− nustatyti pagrindinius išsaugojimo ir plėtros kriterijus derinant su 

urbanistinės teritorijos koncepcija;
− gerinti investicinį patrauklumą paveldosaugos teritorijose vadovau-

jantis teisiniu kultūros paveldo apsaugos pagrindu;
− tobulinti kultūros paveldo ir jų teritorijų valdymo formas ir me-

todus;

6.1 pav. Žemės sklypo vertės nustatymo schema
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− įtraukti visuomenės ir visų pirma vietos gyventojų dalyvavimą iš-
saugant ir integruojant kultūros paveldo objektus į socialinį ir eko-
nominį miesto ar teritorijos gyvenimą;

− skatinti turizmą, siekiant užtikrinti investicijų grąžą prižiūrint ar 
restauruojant paminklus;

− panaudoti paminklų prekės vardą istorinėje rajonų ir miestų terito-
rijoje, taip padidinant nekilnojamojo turto vertę; tai užtikrina lėšų, 
investuotų į restauravimą, grįžtamumą;

− atsižvelgti į nekilnojamojo turto įvertinimo specifiką kultūros pa-
veldo teritorijose įvertinant žemės sklypo vertę ir pastatų nusidė-
vėjimą.

Tvarkomieji paveldosaugos darbai turi būti atliekami pagal specia-
liąsias technologijas, užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą. Pastato 
nusidėvėjimo nustatymo schema pateikta 6.2 pav.

Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomoje teritorijoje vietovėje 
draudžiama:

1. Naikinti ar kitaip žaloti kultūros vertybės pase nurodytas vertin-
gąsias savybes.

2. Teritorijoje ir apsaugos zonoje statyti statinius, kurie aukščiu, ap-
imtimi ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo objektą ar objektus ir 
trukdytų juos apžvelgti.

6.2 pav. Pastato nusidėvėjimo nustatymo schema
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3. Naikinti ar žaloti paminklines lentas, kultūros vertybės infor-
macinius stendus arba kultūros paveldo objekto ar vietovės terito-
rijos riboženklius.

4. Draudžiami vertingąsias savybes sumenkinantys statybos dar-
bai: kultūros  paveldo objektą pritaikyti kitiems, negu nurodyta 
kultūros vertybės pase, naudojimo būdams; padidinti saugomų 
statinių naudojimo intensyvumą – pristatyti priestatus, papildo-
mus aukštus, įrengti naujas mansardas, formuoti naują planinę 
struktūrą ir kitaip naikinti autentiškumo požymius.

5. Kad saugomo objekto ar vietovės vertingosioms savybėms nebū-
tų padaryta neigiamo poveikio, turi būti gautas už kultūros pavel-
do objekto apsaugą atsakingos institucijos sutikimas, jeigu norima:

1) dalyti į atskiras dalis saugomą objektą ar jo teritorijoje esan-
čius sklypus ir keisti jų ribas, išskyrus Saugomų teritorijų 
įstatymo nustatytus atvejus;

2) saugomo objekto teritorijoje keisti žemės naudojimo būdą ir 
pobūdį, užstatymo režimą, pastatų ar statinių paskirtį;

3) saugomoje teritorijoje ir apsaugos pazoniuose statyti stati-
nius, keisti upių vagas, keisti esamus ir įrengti naujus van-
dens telkinius, keisti reljefą, steigti naujus ar plėsti esamus 
karjerus, sodinti vertingąsias savybes užstosiančius želdinius;

4) įrengti komercines reklamas, lauko antenas ir kitus techni-
nius įrenginius saugomų statinių išorėje.

6.1. Kultūros paveldo objektų priežiūra ir renovacija

Normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys kultūros paveldo objektų 
saugojimą, yra šie:

− Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas. 
− Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas. 
− Statybos įstatymas. 
− Saugomų teritorijų įstatymas.
− Paveldo tvarkybos reglamentai.
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Norint kompleksiškai įvertinti kultūros paveldo pastatų būklę, reikia 
į šį darbą įtraukti įvairius specialistus, kurie sugebėtų metodiškai ištirti 
ir išanalizuoti ją, tai pat pateikti reikiamas išvadas ir pasiūlymus dėl 
pastatų rekonstrukcijos metodų.

Kasmet didėjant kultūros paveldo objektų rekonstrukcijos apimčiai, 
prieš įvertinant jos sudėtingumą, reikia atlikti kompleksinius tyrimus, 
kad projektavimo ir rekonstravimo darbams būtų galima efektyviai taiky-
ti naujus technologinius metodus, naudoti medžiagas, diegti naujus įren-
ginius ir mechanizmus. Šiandienis rekonstrukcijos metodo tikslas – ne 
vien tiksliai atstatyti senus pirminius tūrius, bet ir išlaikyti kuo daugiau 
autentiško eksterjero ir interjero elementų, kad architektūros paminklai 
netaptų naujai sukurtais dariniais, taip pat suteikti jiems tinkamiausias 
šiuolaikines funkcijas (6.3 pav.). Rekonstrukcijos praktika rodo, kad visa 
tai reikalauja pagrįstų ir tikslių koncepcijų, nes kiekviena skubota išvada 
vėliau pareikalauja papildomo darbo ir lėšų klaidoms taisyti.

Neužtenka išaiškinti buvusios konstrukcinės pastatų schemos ir ją 
įvertinti. Būtina nustatyti paminklų sunykimo priežastis, pastatų archi-

6.3 pav. Kultūros paveldo rekonstrukcijos metodų nustatymo schema
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tektūros elementų išliekamąją vertę, atskiriant autentiškas detales nuo 
vėlesniųjų, surasti būdus joms išsaugoti parenkant optimalius rekons-
trukcijos sprendimo metodus. Tokie kompleksiniai tyrimai atliekami 
tiktai stambiems ir sudėtingiems objektams.

Tvarkant kultūros paveldo objektus pagal jų atliekamą funkciją vie-
nas pagrindinių uždavinių – architektūros paminklų pritaikymas šiuo-
laikiniams reikalavimams, kad praeities paminklai galėtų vėl tęsti savo 
aktyvų gyvenimą kaip neatsiejama besivystančio miesto ir istorinio cen-
tro dalis.

Prieš rengiant bet kurio kultūros paveldo pastato arba kvartalo re-
konstrukcijos projektą, reikia atlikti kompleksinius tyrimus, t. y. archeo-
loginius, istorinius, architektūrinius, ekonominius, socialinius ir kt., kad 
nenukentėtų unikalus ir specifinis senamiesčio užstatymas.

Vienas sudėtingiausių šiuolaikinės urbanistikos uždavinių  – kul-
tūros  paveldo pastatų (būklės) įvertinimas pagal techninius ir socia-
linius  bei ekonominius veiksnius, lemiamas socialinių reikalavimų ir 
miesto vystymosi perspektyvų, todėl jų būklės įvertinimas turi buti atlik-
tas sisteminiu metodu (6.4 pav.). Iš paveikslo matyti, kad techninių, so-
cialinių ir ekonominių veiksnių kompleksą sudaro daugelis priemonių, 
t. y. ekonominių, socialinių, istorinių, archeologinių, architektūrinių, de-
mografinių ir t. t. Todėl, norint kompleksiškai įvertinti kultūros paveldo 
pastatų būklę, reikia į šį darbą įtraukti įvairius specialistus, kurie sugebė-
tų metodiškai ištirti ir išanalizuoti ją, taip pat pateikti reikiamas išvadas 
ir siūlymus dėl kultūros paveldo objektų rekonstrukcijos metodų.

Kultūros paveldo pastatų atstatymo procesas tęsiasi dešimtmečius. 
Prieš pradedant rekonstrukciją, reikia kruopščiai kompleksiškai ištiri 
ne tik pastatus, bet ir kvartalus, kad rekonstruoti arba nauji pastatai 
praturtėtų funkciniu požiūriu, kad nenukentėtų jų architektūra, spe-
cifinė struktūra. Todėl kultūros paveldo objektų būklės įvertinimas ir 
pats rekonstrukcijos procesas turi remtis mokslo ir technikos pažanga 
(6.4 pav.).
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6.4 pav. Kultūros paveldo pastatų įvertinimo pagal istorines  
ir architektūrines kategorijas schema

6.2. Molio konstrukcijų tvarkybos darbai

Molio konstrukcijų pažeidimų klasifikacija. Kai molio konstrukcija 
pažeista nedaug, pvz., vietomis nukritęs tinkas arba susilpnėjęs sienų 
molio paviršius, restauruojamos tik pažeistos vietos, pašalinamos kons-
trukcijos irimo priežastys ir pastatas arba jo atskiros dalys apdailinamos, 
atsižvelgiant į autentiškumą. Kai molio konstrukcija pažeista daugiau, 
pvz., nusėdę pamatai, sutrūkusios sienos, bet pažeidimai nėra pavojingi 
pastato stabilumui, atliekamas atskirų konstrukcijų vietinis sustiprini-
mas arba sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis ir restauravimas, užti-
krinant tinkamą apsaugą nuo atmosferinių kritulių. Esant žymiam molio 
konstrukcijų arba karkaso pažeidimui, siekiant išvengti avarinės situaci-
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jos, konstrukcijos sustiprinamos laikinai, parengiamas projektas, pagal 
jį stiprinamos atskiros konstrukcijos ir vykdomas dalinis jų atkūrimas, 
laikantis autentiškos technologijos ir naudojant pagal tyrimo rezultatus 
parinktas medžiagas. Labai pažeistos (pažeidimų apimtis didesnė negu 
50 %) išliekamąją vertę turinčios molio konstrukcijos turi būti atkuria-
mos. Molio konstrukcijų tvarkyba skirstoma į:

− molio grindų tvarkybą;
− drėbtinių sienų tvarkybą;
− plūktinių sienų tvarkybą;
− karkasinių sienų tvarkybą;
− sienų iš nedegto molio gaminių tvarkybą.
Molio grindų tvarkyba. Molio grindys gali būti atkuriamos ūkiniuo-

se pastatuose, tvartuose, klojimuose ir pan. Būstuose daromos molio 
kalkių bei pjuvenų grindys, jos gali būti dažomos ir yra higieniškesnės. 
Molio grindys įrengiamos plūkiant natūralios drėgmės molį 15–20 cm 
sluoksniu. Į molį galima įmaišyti stambaus žvyro arba skaldos. Molio 
kalkių grindys ant paruošto, sauso pagrindo liejamos 4 cm storio sluoks-
niu, jis suplūkiamas rankiniais metaliniais arba elektriniais bei pneuma-
tiniais plūktuvais. Po 1–2 parų visas grindų paviršius užtrinamas meta-
linėmis trintuvėmis pabarstant sausų dažų. Išdžiūvęs paviršius dažomas 
aliejiniais dažais. Molio, kalkių ir pjuvenų mišinys paruošiamas iš viduti-
nio riebumo be akmenukų molio, sausų ir persijotų per 10×10 mm sietą 
pjuvenų ir negesintųjų maltų kalkių. Molis praskiedžiamas karštu vande-
niu ir sumaišomas. Į skystą plastišką tyrę pridedama pjuvenų. Masė dar 
kartą gerai sumaišoma. Paskui, nenutraukiant maišymo, pilama kalkių 
miltelių. Taip paruošas mišinys – tešla tuojau naudojama grindims lieti. 
Mišinys turi būti sunaudotas per 25 minutes. 1 m2 grindų sunaudojama 
10 kg molio, 20 kg pjuvenų ir 4 kg kalkių. Grindims įtrinti sunaudojama 
0,25 kg suriko arba ochros.

Drėbtinių sienų tvarkyba. Drėbtinės (krėstinės) sienos statomos 
iš 18–24 % drėgmės molio su priedais. Masė drebiama ant pamatų hi-
droizoliacijos visu pastato perimetru ir lengvai tankinama plūktuvu. Po 
3–6 dienų sienos paviršius nulyginamas. Dar po 3–4 dienų džiovinimo 
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natūraliomis sąlygomis krečiamas kitas sluoksnis. Molio masė paruošia-
ma sukasant arba suariant atidengtą molį (apie 20 cm gyliu), jį per žiemą 
iššaldant, pridedant liesiklių (smėlio ir pluoštinių medžiagų) ir gerai molį 
išminkant. 1 m3 molio reikia 10–20 kg šiaudų. Molinės sienos krečiamos 
šakėmis, imant jomis tinkamai išminkytą molio ir šiaudų (arba kitokių 
pluoštinių medžiagų) masę ir kraunant ją ant iš anksto paruošto pama-
to visu perimetru, kol susidaro 90–100 cm storio sluoksnis. Kraunamas 
sluoksnis šakėmis gerai priplojamas, paplūkiamas arba mindomas ko-
jomis. Sluoksnis uždengiamas saugant jį nuo lietaus. Po 3–6 parų siena 
kastuvu (arba specialiu kirviu) apipjaustoma, dar apie 3–4 paras džiovi-
nama ir paskui daromas kitas toks pats sluoksnis. Taip padaroma visa 
siena. Sienos tinkuojamos po metų arba dvejų nuo statybos pabaigos, kai 
pasibaigia sienų sėdimas (siena nusėda iki 5 cm / 1 metus).

Plūktinių sienų tvarkyba. Statant plūktines sienas, pirmiausia pasta-
tomi klojiniai ir parengiama atitinkama molio su priedais masė. Masė 
kraunama į klojinius ir plūkiama (sutankinama). Plūktinių molio sienų 
statyba yra panaši kaip krėstinių, bet paruošta molio masė šiuo atve-
ju kraunama į iš anksto paruoštus ir įtvirtintus klojinius. Molis gerai 
išminkomas, kol tampa vienoda plastiška mase. Paskui į jį beriamas 
smėlis su organiniais užpildais (15–20 cm ilgio šiaudų kapojai, spaliai, 
spygliai ir pan.) ir visa masė gerai išmaišoma ir išminkoma. Tokia masė 
dedama į krūvas, kad ji apie dvi paras pabrinktų. Svarbu tiksliai pasta-
tyti ir įtvirtinti klojinius bei langų ir durų angų formas. Molio masei 
plūkti naudojami 6–8 kg svorio plūktuvai. Molio masė neturi būti labai 
drėgna, nes ji limpa prie plūktuvų. Tinkamas molio masės drėgnis gali 
būti nustatomas saujoje spaudžiant molio gabalą. Atleidus pirštus molis 
turi likti tokios formos, kokią įgavo spaudžiamas. Jei gabalas paspaus-
tas suyra, vadinasi, masė tinkama. Masė klojiniuose gali būti mindoma 
kojomis. Plūkiamo sluoksnio storis – 10–12 cm. Plūkti galima naudoti 
elektrinį arba pneumatinį plūktuvą. Tokiu atveju plūkiamo sluoksnio 
storis gali būti 18–20 cm. Sienų kampai ir jungtys su vidinėmis sieno-
mis armuojami medžio šakomis arba atraižomis, kurių galai sujungiami. 
Medžio šakomis gali būti armuojamos visos sienos. Reikiamo ilgio (apie 
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1,5 sienos storio) šakos klojamos kas 5–10 cm pasuktos sienos ilgio at-
žvilgiu 45–50º kampu. Kita eilė šakų klojama priešinga kryptimi. Netin-
ka lapuočių šakos, nes jos pūva. Jeigu siena sausa, medinės šakos molyje 
nepūva. Todėl molio šakų sienos tinkamesnės vidaus sienoms, vidaus 
sienų tarpduriams ir stulpams, kurie apkraunami daugiau negu ištisinė 
siena. Kai atkuriama dalis išgriuvusios arba kitaip pažeistos plūktinės 
arba karkasinės sienos, prie objekto rengiama molio masė. Ji gali būti 
paruošta tokiu būdu: 

− tinkamos kokybės molis su vandeniu (apie 1:1) išplakamas 200–
250 l skiedinio maišytuve, perkošiamas atskiriant akmenis ir supi-
lamas į duobę. Kai sukaupiamas reikiamas molio kiekis, ruošiama 
organinių užpildų masė;

− maišytuve su vandeniu išmaišomi turimi organiniai užpildai (pju-
venos, spaliai, drožlės, 5–8 mm ilgio šiaudų kapojai) ir jie minera-
lizuojami gesintųjų kalkių milteliais (galima naudoti ir tešlą), kurie 
maišant palaipsniui supilami į maišyklę su organiniais užpildais. 
Kalkių kiekis pagal masę turi maždaug atitikti organinio užpildo 
kiekį. Paskui iš duobės dedamas molis ir, jeigu reikia, dar pjuvenų. 
Mišinį suspaudus rankoje turi pasirodyti vanduo;

− mišinys 8–10  cm storio sluoksniu pilamas į iš anksto paruoštą 
klojinį, kuriame įstrižai klojama atraižų arba šakų ir plūkiamas 
plūktuvais arba mindomas kojomis. Darant kitą sluoksnį, atraižos 
arba šakos klojamos atvirkščia kryptimi. Siena suplūkiama per tris 
klojinių pakėlimus. Kampai armuojami atraižomis arba kitokia ar-
matūra kas 0,5 m.

Orientacinės medžiagų sąnaudos – 1 m3 puraus molio sunaudojama 
apie 20 kg sausų pjuvenų, šiaudų ar pan., apie 20 kg kalkių, 0,13–1,15 m3 
medžio šakų arba atraižų. Sienos turi būti tinkuojamos, kad neliktų atvi-
rų šakų arba atraižų galų.

Karkasinių sienų tvarkyba. Karkasinės molio sienos atkuriamos su-
stiprinant laikantįjį karkasą, o sienos užpildomos krėstiniu ar plūktiniu 
moliu arba nedegtosiomis molinėmis plytomis. Statant molines karka-
sines sienas daromas karkasas, kurio paskirtis  – atlaikyti perdangas, 
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denginį ir stogą. Tarpai tarp karkaso elementų užpildomi molio mase, 
naudojant klojinius arba be jų. Kartais karkasas tarp vertikalių ramsčių 
išpinamas sausomis šakomis ir apiplūkiamas paruošta molio mase. Ats-
kirais atvejais karkaso statramsčiai sutraukiami ir tarpai tarp jų užpil-
domi molio skiedinyje išmirkytais šiaudų ryšuliukais. Jiems išdžiūvus, 
sienos iš abiejų pusių tinkuojamos.

Sienų iš nedegtojo molio gaminių tvarkyba. Nedegtojo molio ga-
minių (plytų, blokų) forma ir matmenys nestandartizuoti.

Nedegtosios molio plytos gaminamos iš vidutinio riebumo molio, 
5–8 cm ilgio kapotų šiaudų arba spalių, kurių kiekis – 12–16 kg į 1 m3 pu-
raus molio. Pluoštinių priedų ilgis turi būti 2–4 cm mažesnis už mažiau-
sią plytos matmenį. Jeigu molis labai riebus, į jį įdedama smėlio apie 1/6 
molio tūrio. Tada šiaudų kiekis sumažinamas iki 10 kg/m3 puraus molio.

Molio gaminiai džiūdami susitraukia, todėl reikia atitinkamai didinti 
blokų gamybai ruošiamų formų matmenis. Molio gaminio tūrio suma-
žėjimas džiūstant priklauso nuo formuojamos molio masės tirštumo. 
Drėgnesnės molio masės tūris džiūstant mažėja 5–8 %. Tirštesnės molio 
masės tūris (jei molio gaminiai formuojami plūkiant) mažėja apie 3 %.

Kiekviename molio gaminyje, naudojamame pastato tvarkybai, netu-
ri būti gilesnių kaip 1/5 storio išilginių plyšių. Gaminiai turi būti gerai 
išdžiovinti, lūžyje vienodos spalvos ir vienodos struktūros. Pamerktas 
vandenyje molio gaminys turi nesuirti per dvi dienas.

Nedegtosioms molio plytoms ir blokams mūryti skiedinys ruošiamas 
iš tos pačios molio masės, iš kurios buvo gamintos plytos bei blokai, bet 
gali būti naudojamas ir kalkių skiedinys. Mūro darbams naudojamas 
skiedinys turi būti plastiškas. Mūro siūlės storis turi būti ne didesnis 
kaip 1 cm. Išmūrytos sienos užtrinamos molio ir smėlio skiediniu. Po 
metų sienas galima tinkuoti. Siekiant, kad tinkas geriau laikytųsi, mūro 
siūlės turi būti neužpildytos apie 2 cm nuo krašto. Gali būti naudojami 
žabai arba balanos, kurios supinamos ir prikalamos prie sienos. Tinkuo-
jama kalkiniu skiediniu. Kalkinis tinkas daromas su molio priemaiša 
arba plytų milteliais: 2 dalys gesintųjų kalkių, 1 dalis plytų miltų, 4–6 
dalys smėlio. Vidaus sienoms tinkuoti gali būti naudojamas skiedinys: 
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1 dalis molio tešlos, 0,25 dalis gipso, 3–5 dalys smėlio. Išorines sienas 
galima tinkuoti tokiu skiediniu: 1 dalis molio tešlos, 0,3–0,4 dalis kalkių 
tešlos, 3–6 dalys smėlio (pagal molio riebumą).

Susmulkinama apie 150 g molio, supilama į stiklinę, užpilama van-
deniu ir sumaišoma. Palaukiama, kol molis stiklinėje išsisluoksniuos. 
Smėlis nusėda ant dugno, o molingos dalelės lieka viršuje. Jeigu molio 
sluoksnis yra 6 kartus storesnis už smėlio sluoksnį, tai molis yra tinka-
mas nedegtosioms plytoms gaminti.

1 m3 puraus molio suskirstoma į penkias lygias dalis. Į pirmąją dalį 
pridedama 4 kg kapotų šiaudų, į antrąją dalį – 3,5 kg, į trečiąją – 3 kg, į 
ketvirtąją – 2,5 kg ir į penktąją – 2 kg. Šie mišiniai užpilami vandeniu, 
gerai sumaišomi ir 2–3 paras palaikomi pavėsyje. Iš taip paruoštos ma-
sės rankomis suformuojami plytų bandiniai. Jie džiovinami, kol plytos 
lūžio vietoje susidaro vienoda molio spalva (nelieka tamsių molio dė-
mių). Išdžiūvusios plytos bandomos.

Geri bandiniai neturi turėti plyšių, metami iš 1,5 m aukščio į žemę 
neturi sudužti. Į plytas kalama 150 mm vinį, jos neturi suirti. Be to, 8 
val. laikomi vandenyje neturi praskysti.

Molis, po įšaldymo, paruošiamas minkant mechaniniais maišytuvais. 
Jeigu plytos formuojamos rankiniu būdu medinėse formose, paruoštas 
molis sukraunamas į krūvą, apdengiamas ir laikomas 1–2 paras. Paskui 
iš jo formuojamos plytos. Jų dydžiai turi atitikti buvusius autentiškoje 
sienoje ir gali būti 35×10×12 cm, 25×12×14 cm arba kitokie. Panašiai 
gaminami ir plaušablokiai.

Lėčiau džiovinamos plytos būna tvirtesnės.
Dažymo technologija. Pagrindo paruošimas. Išdžiūvusios molinės 

sienos kietais šluotražiais nuvalomos ir užtrinamos skystu molio ir smė-
lio kalkių skiediniu. Šis skiedinys šepečiu užteškiamas ant sienos ir me-
dine trintuve įtrinamas į paviršių. Skiedinys turi užpildyti tik skylutes, 
plyšelius ir išlyginti nelygumus. Palaukiama, kol skiedinys išdžius. Siena 
dažoma du kartus. Dažant antrąjį kartą į dažus galima pridėti norimos 
spalvos pigmentų. Taip apdailintos sienos laikosi 2–4 metus. Paskui sie-
nas reikia dažyti pakartotinai, prieš tai vėl jas nuvalius šluotražiais.
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10 m2 sienai dažyti (du kartus) sunaudojama:
− 3,5 kg karštame vandenyje gesintų kalkių;
− 0,18 kg valgomosios druskos;
− 0,02 kg ultramarino dažų;
− 1–1,5 kg smulkaus smėlio, kuris pridedamas į kibirėlį dažų prieš 

pat dažymą.
Kalkės praskiedžiamos vandeniu, pridedama druskos ir ultramarino 

dažų. Prieš baltinant sienas į skiedinį pridedama smulkaus (iki 0,63 mm) 
smėlio. Dažų patvarumas padidėja, pridėjus į juos 0,45 kg/10 m2 nu-
griebto pieno varškės.

Molio konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis. Mo-
lio konstrukcijos sutvirtinamos cheminėmis priemonėmis dviem atve-
jais: 1) kai molio konstrukcija restauruota arba atkurta ir norima ją dar 
sutvirtinti bei padidinti jos atsparumą klimatiniams ar biologiniams po-
veikiams; 2) kai autentiška molio konstrukcija vietomis yra supleišėjusi 
arba su vidinėmis tuštumomis ir norima šias pažaidas pašalinti. Restau-
ruota arba atkurta molio konstrukcija gali būti apdorojama atitinkamais 
specializuotų firmų siūlomais siloksano-akrilato, alkilsiloksaniniais ar 
kitais išbandytais junginiais. Apdorojama konstrukcija turi būti jau nu-
sėdusi ir pakankamai išdžiūvusi. Jos paviršius turi būti be įtrūkių, plyšių, 
tvirtas ir pageidautina – ne drėgnesnis kaip 4 % (pagal masę). Paviršius 
apipurškiamas skysčiu, naudojant mažo slėgio srovę ir platų purkštuvą. 
Purškiama, kaip nurodyta firmos gamintojos rekomendacijose. Purškia-
ma keletą kartų palaukus, kol skystis visiškai prisotina paviršių. Paviršiai 
taip pat gali būti apdorojami teptuku, paimant juo kuo daugiau skysčio. 
Naudojamų paviršiaus apdorojimo preparatų tinkamumas turi būti pa-
tikrintas bandomojo plotelio metodu. Reikia atsargiai naudoti vandeniu 
skiedžiamus preparatus, nes jie drėkina molinės konstrukcijos paviršių. 
Jeigu specializuota firma tokį preparatą vis dėlto rekomenduoja, jį rei-
kėtų naudoti tik esant sausam vasaros orui ir sausam sienos paviršiui. 
Geriausia darbui temperatūra  – 10–25  ºC. Apdorotą  paviršių reikia 
saugoti nuo lietaus firmos tiekėjos nurodytą laiką. Įtrūkiai ir vidinės 
tuštumos molio sienoje gali būti užtaisomos molio ir kalkių tyre, pi-
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lant ją per platų piltuvą savitaka arba įspaudžiant į plyšius, naudojant 
injektavimo techniką. Orientacinė molio ir kalkių mišinio sudėtis (vieno 
maišymo): 10 kg vidutinio riebumo susmulkinto molio, 4 l vandens, apie 
2 kg negesintųjų kalkių miltelių, apie 1–2 kg smulkių pjuvenų, spalių 
ar kitos smulkios plaušinės medžiagos. Molio tyrė ir plaušinė medžia-
ga sulėtina kalkių gesinimąsi, todėl paruoštą masę galima neskubant 
sunaudoti. Molis su vandeniu išplakamas maišytuve, masė nukošiama 
per 2–3  mm sietelį, maišant supilama plaušinė medžiaga. Jeigu masė 
per tiršta, į ją įpilama dar vandens ir maišant pilami kalkių milteliai. 
Molio tyrės sudėtis koreguojama pagal naudojamų medžiagų savybes. 
Per skystos masės konsistenciją galima pagerinti pridedant ir išmaišant 
smulkaus (iki 2 mm stambumo) smėlio. Molio masę reikia sunaudoti 
iki jos sutirštėjimo. Plyšiams užtaisyti naudojama skystesnė masė, tuš-
tymėms – tirštesnė. Jeigu sienos pažaidos paviršinės, naudojama klampi 
masė. Tikslinga atlikti išorinių sienų paviršių antiseptinimą, kuris ap-
saugotų sienas nuo įvairios augmenijos ir vabzdžių. Gerai išdžiūvusios 
sienos gali būti hidrofobizuojamos. Hidrofobizavimo medžiagą galima 
parinkti pagal specializuotų firmų rekomendacijas ir remiantis atliktų 
tyrimų rezultatais.
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