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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Pagal galiojančio detalaus plano sprendinius (pridedama projekto gale) AB,, Klaipėdos jūrų krovinių
kompanijai” priklausančioje teritorijojoje, esančioje Naujoji Uosto g.23 Klaipėdoje, yra suformuota bendrųjų
krovinių ir pagalbinės technikos aikštelė (eksplikacijos Nr. 44 detaliame plane). Joje šiuo metu laikomas
metalas, krovos įranga. Ši teritorija yra suformuota tarp esamo sandėlio pastato Nr.8 (ekspl. Nr.10
detaliame plane) šiaurės rytų pusėje, Švyturio gatvės šiaurinėje pusėje, civilinės saugos sandėlio su
tarnybinėmis patalpomis (eksplikacijos Nr.35 detaliame plane) vakarinėje pusėje ir geležinkelio kelyno pietų
pusėje. Šioje teritorijoje numatoma įrengti mechanines dirbtuves,- garažo ir gamybos paskirties pastatą,
ožinio krano, skirto greiferių, kitos krovos įrangos remonto darbams atlikti aikštelę, ratinės krovos technikos
parkavimo ir keičiamos ir nuimamos krovos įrangos saugojimo atvirą aikštelę, metalo laužo rūšiavimo ir
saugojimo atvirą aikštelę (apie 500m 2). Taip pat šioje teritorijoje bus numatyta vieta krovos įrangos
užpildymo dyzeliniu kuru degalinei įrengti, krovos įrangos plovyklos įrengimo vieta. Projektavimo darbai
vykdomi pagal užsakovo pateiktą užduotį projektavimui.
Mechaninėse dirbtuvėse bus įrengiamos įvairios paskirties gamybinės, sandėliavimo patalpos:
















Ratinės krovos technikos remonto patalpa;
Kranų ir kitų įrengimų mechanizmų bei elektros įrangos remonto skyrius;
Keičiamos ir nuimamos krovinio kabinimo įrangos remonto skyrius;
Suvirinimo skyrius, kalvė;
Mechaninės dirbtuvės;
Pagdangų remonto skyrius su naujų padangų sandėliavimo patalpa;
Elektrokrautuvų (mažųjų, kurių kėlimo galia yra 1,5t;2,0t) laikymo patalpa;
Elektrokrautuvų akumuliatorių pakrovimo patalpa;
Naujų ir atidirbtų tepalų laikymo patalpa;
Eksploatacinių medžiagų ir remontinių atsarginių dalių sandėliavimo patalpa;
Rezervinių atsarginių dalių (stambių) sandėliavimo patalpa;
Įrankinė;
Kompresorinė;
Pamainos mechaniko kabinetas;
Ventkamera;

Taip pat šiame pastate numatytos ir administracinės-buitinės patalpos. Jos įrengiamos antrame
aukšte, rytinėje pastato dalyje. Jose bus įrengtos čia dirbančiųjų darbuotojų buitinės patalpos, persirengimo patalpos, dušai, wc, poilsio patalpos. Taip pat čia bus įrengiamos administracijai skirtos
patalpos,-kabinetai,pasitarimų salė, archyvas ir t.t.
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Mechaninėse dirbtuvėse bus aptarnaujami įvairios paskirties krovos įrengimai (greiferiai, stropavimo
įranga, kaušai ir t.t.), įvairios paskirties ratinė krovos technika,- elektrokrautuvai LINDE, kurių kėlimo galia
yra 1,5t; 2,0t, dyzeliniai krautuvai KALMAR; HYSTER; TOYOTA, LINDE, kurių kėlimo galios yra 4,5t; 10t;
16t; 25t; 32t, kaušiniai dyzeliniai krautuvai VOLVO L150H, L120E su kaušais 4,0m3 ir 3,3m3, vilkikai
KALMAR, mobilios eigos mechanizmas SENNEBOGEN 830E be strėlės.
Ratinės krovos įrangos remontui vykdyti ratinės krovos technikos remonto patalpoje numatyta įrengti
apžiūros duobes. Viena duobė (plotis 600mm) bus skirta krautuvams, kurių kėlimo galia yra 1,5t; 2,0t
(LINDE) remontuoti. Dvi duobės (plotis 900mm) bus skirtos krovos technikai, kurios kėlimo galia yra 4,5;
10t remontuoti. Dvi duobės (plotis 1100mm) bus skirtos autokrautuvams, kurių kėlimo galia 16t; 25t; 32t,
VOLVO kaušiniams krautuvams remontuoti. Viena apžiūros duobė bus įrengiama ir suvirinimo skyriuje.
Krovos įrangos remonto darbams vykdyti atskirose patalpose, tame tarpe ir virš apžiūros duobių,
numatoma įrengti tiek atraminius tiltinius, tiek pakabinamus kranus su ant kranbalkio važinėjančiais
telferiais. Jų kėlimo galia bus nuo 2t iki 10t.
Elektrokrautuvų (mažųjų, kurių kėlimo galia yra 1,5t;2,0t) laikymo patalpoje vienu metu bus galima
laikyti ne mažiau kaip 25 elektrokrautuvus. Šalia šios patalpos numatyta jų akumuliatorių pakrovimo
patalpa. Joje bus kraunami nuimti nuo elektrokrautuvo akumuliatoriai. Vienu metu gali būt kraunama apie
10 akumuliatorių. Atskirose gamybinėse patalpose bus sumontuotas įvairios paskirties staklynas: gręžimo,
galandinimo, tekinimo, sriegimo, frezavimo, šlifavimo, pjaustymo, karpymo staklės, drabastaliai, tepalų
keitimo įranga, suvirinimo įranga, hidrauliniai presai, el. variklių bandymo stendas, ratų montavimo,
balansavimo staklės, išmetamų dujų n uo krautuvų vatiklių išmetimo vamzdžių nutraukimo įranga, lynų
presavimo ir bandymo stendai. Suspaustas oras, reikalingas krovos technikos remonto darbams vykdyti,
bus ruošiamas kompresorinėje.
Visa ratinė krovos įranga po darbo bus laikoma atviroje aikštelėje. Jai parkuoti bus numatytos
stovėjimo vietos, o prie jų numatyti patogūs pravažiavimiai. Vienu metu aikštelėje bus laikoma ne mažiau
kaip 25vnt. iki 10t kėlimo galios krovos įrangos, 30vnt virš 10t. kėlimo galios ratinės technikos,- kaušinių
krautuvų, ekskavatorių ir t.t., 40vnt. Vilkikų, savivarčių priekabų/roltreilerių. Taip pat aikštelėje bus laikoma
nuimama krovos įranga,- kaušai, greiferiai, griebtuvai. Jie bus laikomi atskiromis grupėmis, pagal jų
panaudojimo pasikrtį. VIenu metu bus laikoma 40vnt. šios įrangos. Be to aikšteklėje bus laikoma ir 20vnt.
kitos įrangos,- sprederių, rėmų, traversų, krovos stalų, tiltelių ir t.t. Remonto metu surenkamas metalo
laužas bus rūšiuojamas ir laikomas krūvose ar konteineriuose atskiroje aikštelėje pagal rūšį (spalvotas
metalas, juodas metalas, nerūdijantis plienas ir t.t).
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