
ŠILDYMAS 
Didaktinė medžiaga 



ĮVADAS 

• Mokymosi medžiaga tema „Šildymas“ tai sudėtinė mokymosi 

kurso dalis, kuri skirta VIPSKILLS projekto studentams.  

• Mokymosi medžiaga sudaryta iš teorijos ir užduočių su 

pavyzdžiais. 
• Mokymosi medžiaga „Šildymas“ skirta tobulinti studentų 

žinias ir įgūdžius. 



1 pav. Standartų sąrašas 
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ES standartai Šildymo sistemoms: 

2 pav. Standartų sąrašas 



ES standartai šildymo sistemoms: 

3 pav. Standartų sąrašas 



ES standartai skirti pastato šildymui: 

4 pav. Standartų sąrašas 



ŠILDYMO SISTEMA 

• Šildymo sistema – tai kompleksas įrenginių, skirtų pagaminti 

ir transportuoti šilumą.  

• Šildymo sistemos galia parenkama pagal pastato šilumos 

nuostolių skaičiavimo rezultatus.  

    



Pagrindinė pastato šildymo sistemos įranga [1, 4, 5, 8]: 

• pastato šilumos šaltinis;  

• šilumos generatorius  (įranga transformuojanti šilumą); 

• šildymo prietaisai (atiduodantys šilumą galutiniam vartotojui). 

ŠILDYMO SISTEMA 



Pagrindinė pastato šildymo sistemos įranga [1, 4, 5, 8]: 

• vamzdynų sistema (perduoda šilumą iš šilumos šaltinio iki 

šildymo prietaisų); 

• kita šildymo sistemos įranga. 

ŠILDYMO SISTEMA 



Šildymo sistemų klasifikavimas [1, 4, 5, 8, 9] : 

• Vandens šildymo sistemos.  

• Garų šildymo sistemos. 

• Oro šildymo sistemos. 

• Elektrinės šildymo sistemos. 

• Dujinės šildymo sistemos. 

ŠILDYMO SISTEMA 



Šildymo sistemų klasifikavimas [4, 5, 8, 9] priklausomai nuo 
šilumos gamybos būdo: 

• Centrinio šildymo (šiluma tiekiama miesto šilumos tinklais); 

• Dujinio kuro (natūralios arba suskystintos dujos);  

• Kieto kuro (anglis, mediena, briketai); 

• Skysto kuro (dizelinis kuras);  
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Šildymo sistemų klasifikacija [4, 5, 8, 9] priklausomai nuo 
šilumos gamybos būdo: 

 

• Elektros šaltinis šildymo sistemai; 

• Atsinaujinantys energijos šaltiniai – geoterminis šildymas, 
saulės elementai ir kt. 
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Šildymo sistemų klasifikacija [8, 9] atsižvelgiant į šilumos 
šaltinį ir vartotojus: 

•  Vietinis (tiesioginis) – kada visi sistemos elementai (šilumos 
šaltinis, vamzdynai ir prietaisai) yra skirti vienam vartotojui. 

•  Centrinis šildymas (netiesioginis) – visi elementai išskirti – 
šiluma gaminama bendroje katilinėje tada vamzdynais 
tiekiama daugeliui vartotojų.  
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Šildymo sistemų 
klasifikacija [4, 5, 6]: 

• dvivamzdė šildymo 
sistema; 

• vienvamzdė šildymo 
sistema:  

5 pav. Šildymo sistemos schema [4] 
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Šildymo sistemų 
klasifikacija [4, 5, 6] : 

•  vienvamzdė  

šildymo sistema:  

6 pav. Šildymo sistemos schema [4] 

ŠILDYMO SISTEMA 



Šildymo sistemų klasifikacija [1, 4, 5, 6, 8] priklausomai nuo 
šilumos paskirstymo būdo: 

• viršutinio paskirstymo (tiekimo vamzdžiai konstruojami virš 
šildymo prietaisų) sistemos (5, 7 pav.); 

• apatinio paskirstymo (tiekimo vamzdžiai įrengiami žemiau 
šildymo prietaisų) sistemos (6, 8 pav.). 
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Šildymo sistemų 
klasifikacija [4, 5, 6]: 

• dvivamzdė pastato 
šildymo sistema:  

7 pav. Šildymo sistemos schema [4] 

ŠILDYMO SISTEMA 



Šildymo sistemų 
klasifikacija [4, 5, 6] : 

•  dvivamzdė apatinio 
paskirstymo pastato 
šildymo sistema:  

8 pav. Šildymo sistemos schema [4] 
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Šildymo sistemų 
klasifikacija [4, 5, 6]: 

• dvivamzdė kolektorinė 
šildymo sistema:  

9 pav. Šildymo sistemos schema [4] 
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Šildymo sistemų klasifikacija [4, 5, 6, 8, 9] pagal šildymo 
sistemos įrengimo būdą ir šilumos atidavimą patalpai: 

 

• Paviršinio šildymo (įrengta grindų, lubų arba sienų 
konstrukcijoje) sistema; 

• Sistema su šildymo prietaisais (radiatoriais arba 
konvektoriais).  

ŠILDYMO SISTEMA 



• Paviršinio šildymo 
sistema [13, 14]:  

 

Gyvenamojo namo 
grindinio šildymo 
sistema 

10 pav. Šildymo sistemos pavyzdys [13] 
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• Paviršinio 
šildymo sistema 
[13, 14]:   

 Administracinio 
pastato grindinio 
šildymo sistema. 
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• Sistema su šildymo 

  prietaisais [13]:   

  

 Gyvenamojo namo 
radiatorinio šildymo 
sistema. 

  

12 pav. Šildymo sistemos pavyzdys [13] 
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Šildymo sistemos įranga [4, 5, 8, 9, 10]: 

Šildymo prietaisai: 
 

• Labai didelis įvairių gamintojų šildymo prietaisų 
pasirinkimas tiek spalvos tiek konstrukcijos atžvilgiu.  

•  Šildymo prietaiso galia parenkama didesnė negu patalpos 
šilumos nuostolių suma. 
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Šildymo sistemos įranga [4, 5, 7, 8, 
9] : 

• Radiatoriai surenkami gamintojo 
(prietaiso dydis priklauso nuo 
plokščių skaičiaus), gali būti 
sekcijiniai arba paneliniai. 

13 pav. Šildymo prietaisai 
[nuotrauka iš archyvo] 
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Šildymo sistemos įranga [4, 5, 8, 9, 
12]: 

• Konvektoriai atiduoda šilumą 
patalpai konvekcijos principu.  

• Grindiniai konvektoriai įrengiami 
grindų konstrukcijoje, dažniausiai 
vietose kur nėra galimybės įrengti 
didesnių radiatorių.  

 

14 pav. Šildymo prietaisai 

[nuotrauka iš archyvo] 
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Šildymo sistemos įranga [4, 5, 8, 9, 12]: 

Konvektoriai: 

• Grindiniai konvektoriai.  
Šie prietaisai įrengiami apatiniuose 
pastato aukštuose arba patalpose kur 
galimi dideli šilumos nuostoliai.  

 

15 pav. Šildymo prietaisai [8, 9, 19] 

ŠILDYMO SISTEMA 



Šildymo sistemos įranga [4, 5, 8, 9, 12]: 

Konvektoriai: 

• atvirai įrengiami konvektoriai skirti 
patalpoms, kuriose įrengiami vitrininiai 
langai.  

• Jei taip pat tinkami individualiems 
šildymo sprendimams. 

16 pav. Šildymo prietaisai 
[nuotrauka iš archyvo] 
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Šildymo sistemos įranga [4, 5, 9]: 

Šildymo prietaisų parinkimas: 
• Įrangos gamintojų informacija pateikta kataloguose 

(reikalavimai prietaisui ir jo dydis);  

• Prietaiso tipas parenkamas iš gamintojo lentelių atsižvelgiant į 
įrenginio galingumą, tiekiama ir grįžtamą šilumnešio 
temperatūrą; 

• Jeigu sudaroma galimybė prietaisą uždengti, skaičiavimams 
naudojami tai įvertinantys koeficientai.  
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Šildymo sistemos įranga [4, 6, 8]: 

Vamzdynai: 

• šildymo sistemos vamzdžiai: plastikiniai, pagaminti iš 
modifikuoto plastiko, daugiasluoksniai, metaliniai arba variniai. 

18 pav. Vamzdžių konstrukcija [4, 6, 8, 14] 
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Sistemos 

projekto 

pavyzdys 

[13]: 

radiatorinio ir 

grindinio 

 šildymo. 

19 pav. Gyv. namo šildymo sistemos pavyzdys [13] 
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