
ŠALTO-KARŠTO VANDENS 
TIEKIMAS PASTATUOSE 



1. Vanduo miestuose 

Per visą istoriją beveik visose klimatinėse zonose 

ir kultūrose pagrindinis projektuotojo rūpestis 

buvo kaip tiekti vandenį į pastatą ir iš jo. 

 

Ir tik nuo XIX amžiaus vandens tiekimas 

pastatuose tapo įprastu dalyku visuose 

išsivysčiusiuose regionuose ir miestuose. 

 

Tačiau ir šiandien daugelyje pasaulio šalių vanduo 

pastatuose vis dar nėra tiekiamas. 



Vandens svarba žmogaus gyvenime 

Maistas Geriamojo vandens, reikalingo gėrimui ir 

maisto gaminimui, kiekis yra labai mažas - tik apie 

11,4 l / gyventojui labiausiai išsivysčiusiose šalyse. 

 

Švara ir higiena Vanduo yra ideali terpė organinėms 

medžiagoms tirpti ir plisti. 

Daug didesni kiekiai vandens naudojami valymui, o 

ne maistui; išsivysčiusiose šalyse apytiksliai 53 

l/dienai sunaudojami skalbimui ir indų plovimui, o 

dar 79,5l/dienai sunaudojama prausiantis ir 

užtikrinant asmeninę higieną. 
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Istorinis žvilgsnis į viešą vandens tiekimą 

Romos miestas turėjo ilgiausią akvedukinę vandens tiekimo į miestus sistemą, 

kurią sudarė vienuolika akvedukų, pastatytų per maždaug 500 metų laikotarpį. 
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Istorinis žvilgsnis į viešą vandens tiekimą 

Akvedukai buvo skirti į miestą tiekti geriamą vandenį bei vandenį, naudojamą 

termose ir miestų fontanuose, taip pat sanitariniuose kanaluose, kuriais 

tekėdamas atliko ir atliekų šalinimo funkciją. 

 

Be akvedukų, senovės romėnai statė ir daug kanalų, dažniausiai su gamyba ir 

gavyba ar viešaisiais poreikiais susijusiose vietose, pvz., Aukso, švino ir alavo 

kasyklose, kalvėse, vandens malūnuose, termose. 

1. Vanduo miestuose 



Istorinis požiūris į viešą vandens tiekimą 
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2. Vandens vidaus paskirstymo sistemos 

Vandens paskirstymo sistemos suteikia galimybę tiekti vandenį pastatuose, kur 

slėgis yra pakankamas vandentiekio įrenginiams valdyti. 

Mažesni pastatai gali būti aprūpinami tik esant slėgiui vandens tiekimo sistemose 

(arba slėginiuose rezervuaruose, kuriuos maitina siurbiamieji šuliniai) (padavimas 

„aukštyn“). 
Aukštesniems pastatams taikoma keletas kitų funkcijų : 

- Padavimas „žemyn“. Siurbliai pakelia vandenį į talpyklas pastato viršuje, o 

tada vanduo nuleidžiamas iki vandentiekio įrenginių. 

- Padavimas „aukštyn“ su siurbliu. Papildomas slėgis vandeniui pakelti 

sukuriamas siurblių pagalba. 

- Hidropneumatinis padavimas. Siurbliai pakelia vandenį į uždaras talpyklas, 

spaudžia orą jose, kad išlaikytų reikiamą vandens slėgį. 



2. Vandens vidaus paskirstymo sistemos 

Vandens vidaus sistemos apkrovimo nustatymas 

Reikalingo vandens kiekis pastate priklauso nuo maksimalaus visų komponentų atsitiktinio 

didžiausio apkrovos poreikio (CPLD), atsižvelgiant į prielaidą, kad per parą reikės vandens kaip 

paklausiausiu sezonu. 

Pavyzdžiui, aukščiausias CPLD biurų pastate yra tada, kai jis pilnai apkrautas, vandentiekio įrenginiai 
yra maksimaliai naudojami, o oro kondicionavimo sistemos veikia kone piko režimu. 

Aukščiausias daugiabučio namo CPLD yra maždaug vakarienės metu vasarą, kai dauguma žmonių 

namuose naudojasi dušais, skalbia ir ruošia maistą. 

Vidaus vandens sistemos apkrovos gali būti grupuojamos į tokias kategorijas: 

• Santechnikos įranga • Skalbykla 

• Maisto pramonė – gaminimas, šaldymas, 

skalbimas, kt. 
• Išorė – vejos ir augalų drėkinimas, fontanai, kt. 

• Tyrimai ir bandymai – laboratorinė įranga, 

komerciniai ir pramonės procesai, 
kompiuterinė įranga 

• Baseinai – plaukiojimo baseinai, sūkurinės vonios, terapiniai 
baseinai 

• Šildymas ir vėsinimas • Priešgaisrinė sauga (jei derinama su vidaus sistema) 



Vandens vidaus sistemos apkrovimo nustatymas 

1 wsfu (vandens tiekimo įrangos vienetas) = 3.8 iki 5.7 L/min 

• Santechnikos įranga. Poreikis priklauso nuo faktiškai įdiegtų įrenginių skaičiaus 

ir jų tipo. 

Kiekvienam santechnikos įrenginiui yra priskiriamas wsfu (vandens tiekimo 

įrangos vienetas) įvertinimas, atspindintis santykinį vandens poreikį 
numatytoms eksploatavimo funkcijoms. 

Pavyzdžiui, tualetui, kuriam nereikalingas didelis vandens srautas, suteikiamas 

wsfu 1. 
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Vandens vidaus sistemos apkrovimo nustatymas 

• Išorė. Vandens paklausa išorinėje pastato aplinkoje 

priklauso nuo landšafto dizaino. Neįmanoma bendrai 

numatyti sistemos apkrovimo, ji nustatoma individualiai, 

atsižvelgiant į individualų projektą. 

‐ Rankinis augalų ir vejos laistymas:  

18.9-56.8 L/min 

- Kraštovaizdžio purkštuvų sistema:  

3.8-38 L/min 

- Fontanai: paprastai kuriami recirkuliacijai 
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Vandens vidaus sistemos apkrovimo nustatymas 

• Baseinai. Paprastai cirkuliacinio 

siurblio srautas yra skirtas sukti 

visą vandens kiekį baseine 6-8 

val. arba 3-4 kartus per 24 val.  
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• Priešgaisrinė sauga. Paprastai vandens tiekimas priešgaisrinei 
saugai nėra prijungtas prie vidaus vandens sistemos, tačiau 

priešgaisrinės sistemos komponentai gali būti derinami su 

vidaus vandens sistema. Kai stacionariosios vamzdžių sistemos 

yra prijungtos prie vidaus vandens sistemos, vidaus sistema turi 

būti pajėgi tiekti mažiausiai 379 l/min mažuose pastatuose ir 

1893 l/min ar daugiau dideliuose. 

Purkštuvų sistemoje, srautas kiekvienoje purkštuvo galvutėje 

gali siekti maždaug 114 l/min. 
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Vožtuvas 

Vandens skaitikliai: 

bus aprūpinama 
atsakingos tarnybos 
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Paskirstymas į buitinius įrenginius 
(vonia, virtuvės kriauklė, skalbimo 

mašina, kt.) 



Vandens vidaus sistemos apkrovos nustatymas 
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Vandentiekio vamzdžių parametrai 

Turi būti išlaikomas tinkamas slėgis, kad paskirstymo sistemoje ir vandentiekio 

įrenginiuose ar įrangoje būtų užtikrintas vandens srautas. 

Be to, teigiamas vandens slėgis apsaugo vandenį nuo išorinių šaltinių taršos, nes esant 

teigiamam slėgiui, vanduo paprastai išteka iš vamzdžio. 

Minimalus srauto slėgis įrenginyje ar įrangoje 

‐ Kiekvienas santechnikos prietaisas ar įranga, naudojanti vandenį, turi turėti tinkamą 

slėgį, kad išlaikytų reikiamą srautą. 

‐ Minimalus srauto slėgis įrenginyje varijuoja nuo 28 iki 138 kPa. 

‐ Kadangi pagrindinis srauto slėgis yra apie 345 kPa, yra įmanoma užtikrinti minimalų 

srauto slėgį įrenginyje, su sąlyga, kad vanduo neturi būti pakeliamas į per didelį aukštį, o 

per didelis slėgis prarandamas dėl trinties paskirstymo vamzdynuose. 
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Vandentiekio vamzdžių parametrai 

Pernelyg didelė trintis vamzdžiuose atsiranda dėl: 

- per didelio vamzdynų ilgio (faktinis vandens srauto atstumas), 

- pernelyg daug jungiamųjų detalių (tokių kaip alkūnės ir jungtys),  

- Per mažo skersmens. 
 

Slėgio nuostoliai padavimo „aukštyn“ sistemoje, įtakojami pagrindinio sistemos slėgio, yra 
tokie: 

Minimalus įrenginio srauto slėgis    A 

(aukščiausiam, labiausiai nuo gatvės nutolusiam įrenginiui) 
Slėgis prarandamas dėl aukščio   B 

Slėgis prarandamas dėl trinties vamzdyje  C 

Slėgis prarandamas dėl srauto per vandens skaitiklį D 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Bendras reikalingas slėgis:  E = A + B + C + D 
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Slėgio nuostoliai padavimo „aukštyn“ sistemoje, įtakojami pagrindinio sistemos slėgio, yra 
tokie : 

Minimalus įrenginio srauto slėgis    A 

Slėgis prarandamas dėl aukščio   B 

Slėgis prarandamas dėl trinties vamzdyje  C 

Slėgis prarandamas dėl srauto per vandens skaitiklį  D 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Bendras reikalingas slėgis:       E = A + B + C + D 

Vandentiekio vamzdžių parametrai 
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Projektavimo metu A, B ir E yra žinomi ir laikomi pastovia konstanta. 

D priklauso nuo srauto ir vamzdžių dydžio, kurių nė vienas iš jų dar nėra žinomas. 

D yra apskaičiuojamas. Gyvenamuosiuose namuose ir mažuose komerciniuose 

pastatuose skaitiklio dydis retai viršija 50 mm. 

Likusiojo nežinomojo vertė apskaičiuojama:   C = E – (A+ B+D) 



Pavyzdys 

Naudojant pateiktus parametrus, suraskite tinkamą vandens tiekimui vamzdžio dydį. 
Pagrindinis slėgis (minimalus) = 345 kPa 

Viršutinio įrenginio virš pagrindinio aukštis = 9 m (1) 

Aukščiausio įrenginio tipas = tualetas 

                                 su slėgio vožtuvu naudoja 6 L vandens per vieną nuleidimą 

Įrenginio vienetas sistemoje = 85 wsfu (2) 

Vamzdžio ilgis iš viso  

(nuo aukščiausio iki labiausiai nutolusio įrenginio) = 30 m 

Atitinkamas vamzdžių jungiamųjų dalių (alkūnių, vožtuvų, kt.) ilgis = 15 m 

(paprastai apskaičiuojama 50% ilgio) 

Sistema naudojama daugiausia = Slėgio vožtuvai 

Vandentiekio  vamzdžių parametrai 
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Pavyzdys 

Pastabos: 

 (1) Viršutinio įrenginio virš pagrindinio aukštis = 9 m       (9.8 kPa/m)    88.2 kPa 

 

(2) Įrenginio vienetas sistemoje = 85 wsfu 

      (1 wsfu = 3.8 – 5.7 L/min  =  0.0633 – 0.095 L/seg)    5.5 – 8.0 L/seg 

 

Vandentiekio vamzdžių parametrai 
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Vandentiekio vamzdžių parametrai 

Sprendimas 

Iš minimalaus pagrindinio slėgio atimti įrenginio spaudimo, statinio krūvio ir slėgio nuostolio 

skaitiklyje sumą. Ši suma yra: 

A: įrenginio slėgis = 103.421 kPa 

 

 

 

B: statinis krūvis 9 m x 9.8 kPa/m = 88.2 kPa 

D: slėgio nuostolis skaitiklyje (85 wsfu) = 55.1 kPa                                

      Iš viso (A+B+D) = 246.721 kPa 

 

       C: Maksimalus slėgio nuostolis dėl trinties          

       C = E-(A+B+D)  = 345 – 246.721 = 98.279 kPa 
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Vandentiekio vamzdžių parametrai 

Sprendimas 

Slėgis mažėja 30 m (visas ilgis) ilgio vamzdyje, plius atitinkamai 15 m vamzdžiuose nuostoliai 

dėl trinties jungiamuose elementuose, tampa 98.279 kPa. 

Dėl trinties sumažėjęs slėgis vamzdyje (30 m) bus [98.279 kPa / (30 + 15)] x 30 = 65.52 kPa 

 

Tuomet, dėl trinties nuostoliai kiekviename 

vamzdyje bus: 

65.519 kPa  30 m = 2.184 kPa/m 

                                                   (218.4 Pa/m) 

Iš figūros apačioje, 1kreivė, matyti 

skysčio-vožtuvo sistema su 85 wsfu 

išsiskirs 4.0 L/s srautu. 
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Vandentiekio vamzdžių parametrai 

Sprendimas 

Įveskite 4 L/s ir 218.4 Pa/m. 

Šių linijų susikirtimo metu nustatomas vamzdžio 

skersmuo ir greitis. 

Vamzdžio skersmuo: 38.1-50.8 mm 

Vandens greitis: apie 2.75 m/s 

tačiau, 50.8 mm tiekimo vamzdis bus pasirinktas 

su 50,8 mm vandens skaitikliu. 
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KARŠTO VANDENS SISTEMA 

Vandens tiekimo sistemų parinkimo aspektai 

Medžiagos 

Šiluminė izoliacija 

Atgalinio srauto prevencija 

Vakuuminis pertraukiklis 

Smūginė absorbcija 

Santechnikos įranga 

Įrangos vienetai 

Informacijos šaltiniai 
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Kita 



KARŠTO VANDENS SISTEMA 

Energijos šaltiniai: alyva, dujos, garas, elektra 
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KARŠTO VANDENS SISTEMA 
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KARŠTO VANDENS SISTEMA. Karšto vandens poreikis (kiekis) 
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KARŠTO VANDENS SISTEMA. Karšto vandens poreikis 

(temperatūra) 
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Vandens tiekimo sistemų parinkimo aspektai 

Medžiagos 

Varis: pati populiariausia medžiaga, naudojama vamzdynams dėl ilgaamžiškumo, stiprumo 

ir atsparumo korozijai. 

Nerūdijantis plienas: kartais naudojamas vietoj vario, kai sieros kiekis vandenyje ir/ar ore  

didelis, ypač karštų šaltinių zonose. 

Karštu būdu galvanizuotas plienas: ekonomiškas ilgiems vamzdynams. 

Plastikas: naudojamas vandens tiekimui dėl mažų sąnaudų, atsparumo korozijai ir 

nedidelių gabaritų. 
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Šiluminė izoliacija 

Vamzdžiai yra izoliuoti šiluminėmis medžiagomis, 
tokiomis kaip stiklo pluoštas, mineralinė vata arba 
putplasčio plastikas, siekiant išlaikyti vandens 
temperatūrą atvėsintam arba karštam vandeniui. 
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Vandens tiekimo sistemų parinkimo aspektai 

Atgalinio srauto prevencija. Atbulinis vožtuvas leidžia vandeniui tekėti tik viena kryptimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)     (b) 

(a) Centrinis sukimasis su sumažintu slėgio kritimu 

(b) Sparno tipo atbulinis vožtuvas, rodantis situaciją uždarose ir atvirose padėtyse 
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Vakuuminis pertraukiklis yra sujungtas 

su santechnikos įrenginiu ar elementu, 
pvz., kriauklė, indaplovė, katilas, pisuaras 
ir kt. 

Vakuuminis pertraukiklis automatiškai 
atveria vamzdynų sistemą atmosferos 

slėgiui, kai slėgis vamzdynuose nukris 
žemiau atmosferos slėgio lygio, kad būtų 
išvengta svetimkūnių ar netinkamo 
vandens patekimo į vamzdynų sistemą. 
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Vandens tiekimo sistemų parinkimo aspektai 

Smūginė absorbcija. 

Kai staiga sustabdomas vandens srautas 

vamzdyje, uždarant maišytuvą, dinaminė 

(kinetinė) energija vandenyje turi būti 

absorbuojama. Jei ne, energija bus 

konvertuojama į garsų triukšmą ir vibraciją, 
vadinamą „vandens plaktuku“. 
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Unitazai 

Pisuarai 

Tualetas 

Kriauklės Geriamojo 

vandens 

fontanai 
Vonia 

Dušas 

Bidė 

Santechnikos įranga 

Tai talpyklos, prietaisai ar įranga, skirta vandeniui laikyti, tiekti 

ar išleisti į kanalizacijos sistemą. 



Įrangos vienetai 

 

Vandens tiekimo įrangos vienetas (wsfu): 

Wsfu yra galimo hidraulinio vandens tiekimo poreikio įvairiais vandentiekio įrenginiais 

matavimas. 

Wsfu priklauso nuo tiekimo normos, vienos operacijos trukmės ir įrenginio veikimo 

dažnumo. 

1 wsfu: A 1/2 in. (12.7 mm) gyvenamojo namo tualeto maišytuvas yra įvertintas 1 wsfu, 

kuris atitinka maždaug 1–1,5 GPM (5,7 L / min) srauto greitį. 
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Informacijos šaltiniai 
ARE1024 – Building Equipment and System Design. School of Architecture and Architectural 

Engineering, Hanyang University, ERICA Campus. Chapter 9. Plumbing Equipment and Systems. 

http://aesl.hanyang.ac.kr/class/are1024/PDF-ENG/ARE1024(ENG)-CH09.pdf 

Domestic Hot Water Systems. Continuing Education from the American Society of Plumbing Engineers. 

CEU 221. March 2015. 

https://www.aspe.org/sites/default/files/webfm/ContinuingEd/CEU_221_Mar15.pdf 

Water Supply and Drainage for Buildings. September 19-21, 2007/ Brno, Czech Republic. CIB W062 

2007. 33rd International Symposium. 

https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB6832.pdf 

 

Ispanijos teisės aktai 
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