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PROJEKTINIAI PASI LYMAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendri duomenys
Statybos vieta: Verslo g. 9, Klaip da
Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos ir pramon s paskirties pastatai
Statybos r šis: Nauja statyba
Projektuojam  statini  s rašas: Gamybos paskirties pastatas (01), pagalbinis technologinis pastatas
(02), pagalbinins technologinis pastatas(03), automobili  stov jimo aikštel
Sklypo plotas: 15000 m2

Sklypo užstatymo tankumas: iki 21%
Sklypo užstatymo intensyvumas: 0,25
Sklypo užstatymo aukštingumas: iki 20,5 m
Sklypo apželdintas plotas: 44%
Pastat  energetinio naudingumo klas  – A+
Parkavimo viet  poreikio skai iavimas (pagal STR 2.06.04:2014 “Gatv s ir vietin s reikšm s keliai.
Bendrieji reikalavimai”): 45* automobiliai
Gamybos paskirties pastato (01) bendras plotas*: 3284 m2.
Pastate esan  gamybos patalp  (pagrindin s naudojimo paskirties) plotas*: 1995,84 m2

Pastate esan  administracini - buitini  patalp  plotas*:263,26 m2

Pastate esan  sand liavimo patalp  plotas*: 666,38 m2

Pagalbinio technologinio pastato (02) bendras plotas*: 233,2 m2.
Pastate esan  gamybos patalp  (pagrindin s naudojimo paskirties) plotas*: 233,2 m2

Pagalbinio technologinio pastato (03) bendras plotas*: 247 m2.
Pastate esan  gamybos patalp  (pagrindin s naudojimo paskirties) plotas*: 247 m2

* - pastaba: techninio projekto sprendiniuose šie rodikliai gali nežymiai skirtis

Projektini  pasi lym  rengimo tikslas ir pagrindas:
Ši  projektini  pasi lym  rengimo tikslas – specialiesiems architekturos reikalavimams

gauti.
Projektiniai pasi lymai rengiami vadovaujantis užsakovo užduotimi.
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Sklypo plano sprendiniai.
 Naujas gamybos paskirties pastatas bei du pagalbiniai technologiniai pastatai  projektuojami

Klaip dos mieste, Verslo gatv je, Klaip dos LEZ teritorijoje. Projektuojamo žem s paviršiaus
reljefas sklypo ribose kinta nuo 14.00m iki 14.70m.  sklyp  numatomas vienas važiavimas iš ties
sklypo pietine riba esan ios Verslo gatv s . Pietvakarin je sklypo dalyje formuojama lengv
automobili  parkavimo aikštel  45 automobiliams.

Sunkiojo transporto manevravimo auikštel  projektuojama pietrytin je sklypo pus je.
Transporto jud jimo kontrol  vykdoma iš budin iojo patalpos, esan ios gamybos paskirties pastate
(01).

Lengvojo ir sunkiojo transporto jud jimui projektuojami keliai ir aikštel s iš asfaltbetonio
dangos.Gaisrini  automobili  apsisukimo aikštelei galima žvyro danga. Prie pastato ties pagrindiniu

jimu numatoma betonini  trinkeli  danga, formuojami dekoratyviniai želdiniai.
Architekt ros sprendiniai.

Projektuojamo gamybos paskirties pastato riai lakoniški, sant s, padiktuoti technologini
poreiki .

Pastat  sudaro  pagrindin s funkcin s zonos – gamybin  zona, gatavos produkcijos sand lis,
žaliav  sand lis ir administracin s – buitin s patalpos, kurios komponuojamos pastato pietin je
pus je  antrame aukšte.

Trumpas technologijos aprašymas.
 teritorija juriniais kontein riais atv žam  žaliava – žalios kavos pupel s.

Žaliavos (žalios kavos pupel s) prieš padavim  gamybos rengin  užšaldomos azotu
(Numatoma temperat ra tur  b ti maždaug -10 / -20 ° C. Žalios kavos pupel s skaldomos 
smulkius gabal lius, o po to tiesiogiai pakraunamos  vertikalius silosus. Maltos kavos pupeli  mas
pakraunama  konteinerius ant ratuk . Kiekviename konteineryje yra 2322 kg mas s.

Konteineris automatini  b du iškraunamas  aliejaus spaudimo rengin . Nešvar s
konteineriai transportuojami  plovykl , kur yra išplaunami ir gr žinami  mas s paruošimo zon .
Yra projektuojami 6 aliejaus spaudimo renginiai. Prie j  numatoma 12 mas s transportavimo
konteineri .

krovus mas  spaudimo rengin , jis yra sandariai uždaromas ir oras išsiurbimas ir
pakei iamas azotu. Tada yra paduodamos DME dujos. Spaudimas viduje yra apie 6 barus.  Tada
prasideda išspaudimo procesas, kurio metu 69660 kg skys io DME cirkuliuoja renginyje prie 20-
25°C temperat ros.

Baigus išspaudimo proces , skystas DME yra pašalinamas. Dujos DME yra naudojamos tik
išsausinti žaliav  ir pašalinti likusi skyst .

Sekan iame gamybos etape dujos DME cirkuliuojamos ir lengvai pašildomos iki žemesn s
temperat ros negu duj  DME virimo taško.

Baigiamajame gamybos etape oras išsiurbiamas, kad pašalint  likusias dujas DME.
Išspaustas aliejus tiekiamas  fasavimo linij . Aliejus fasuojamas  200 l talpyklas. Kavos

pupeli  išspaud  mas  taip pat paduodama  fasavim , kur sufasuojama  polietileno maišus. Gatava
produkcija sand liuojam ir išvežama ant euro pad kl .

Statinio konstrukcijos
Statini  konstrukcij  pagrindiniai elementai:
Pamatai – gelžbetoniniai, tipas sprendžiamas pagal Geologini  tyrin jim  ataskait .
Laikan ios konstrukcijos – surenkamos gelžbetonin s kolonos.
Tarpaukštin s konstrukcijos – surenkamos gelžbetonio sijos ir g/b perdangos plokšt s.
Denginio konstrukcijos – plienin s santvaros ir posantvar s.
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Pamatai:
Monolitiniai gelžbetoniniai poliniai pamatai.
Pamatai projektuojami pagal grunto mechanines savybes, kurios pateikiamos inžinerini

geologini  tyrin jim  ataskaitoje.
Surenkamos gelžbetonin s konstrukcijos:
Gelžbetonin s kolonos (skerspj  parinkti po detalaus skai iavimo).
Kiaurym tos surenkamos gelžbetonin s plokšt s (aukšt  parinkti pagal apkrovas ir

tarpatramius).
„T“ ir „L“ tipo sijos.
Surenkami gelžbetoniniai maršai ir aikštel s.
Laiptini  sienos.
Cokolin s sijos ir plokšt s.
Apkrovos
Apkrovos – visas naudojimo apkrovas priimamos pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir

apkrovos“. Kitas apkrovas (sand liavimo, rengini ) tikslinti projektavimo metu;
Denginio konstrukcija:
Laikan ios plienin s santvaros ir posantvar s projektuojamos iš sta iakampi  vamzdini

profili , sijos- iš dvit jini  profili . Profiliuotas paklotas. Vandens nuvedimas vidinis.
Sienos:
Pastato atitvarin s išorin s sienos – vertikaliai montuojamos daugiasluoksn s plokšt s su

šilumos izoliacija.Išorinio paviršiaus spalva RAL 9006, vidinio paviršiaus spalva-RAL 9010
Stogai:
Siekiant optimaliai išnaudoti dienos švies  pagal galimybes rengiami stoglangiai.
Pertvaros:
Gamybin je/sand liavimo zonoje - daugiasluoksn s plokšt s.
Biuro patalpose - gipso kartono plokš , tvirtinam  ant metalinio karkaso, arba stiklin s,

ber mio stiklo konstrukcijos. Sanmazguose- naudojamas dr gmei atsparus gipso kartonas arba
gipso blokai.

Garso izoliacijos tarp patalp  užtikrinimui tvirtinamas dvigubas gipso kartonas, tarpas
užpildomas akmens vata.

Langai- aliuminio profili , r  spalv  RAL 7024
Durys- aliuminio; spalva RAL 7024.

Pastato konstrukcij  atsparumas ugniai:
pagal „Gaisrin s saugos pagrindiniai reikalavimai“ – gaisro apkrovos kategorija nustatoma

skai iavimais.
Energinio naudingumo klas  – A+.
Pastato atitvar  normin s šilumos perdavimo koeficient  U(A), (W/(m2 K)) vert s pagal

STR 2.01.02:2016 „Pastat  energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Inžineriniai sprendiniai, apr pinimo energija šaltiniai.
Pastato eksploatacijai bus reikalingi vandentiekio, b itin s ir lietaus nuotek , dujotekio

(gamybos poreikiams), ryši  ir elektros tiekimo inžin riniai tinklai.

Vandentiekis, nuot kos
Vandens tiekimas buitin ms ir gaisro gesinimui numatomas iš šalia sklypo esan  miesto

vandens tinklu, pagal išduotas eksploatuojan ios organizacijos technines s lygas.
Vandentiekio vadas projektuojamas šildamoje patalpoje. rengiamos keturios atšakos:

buitn ms reikmems, technologijai, vidaus gaisro gesinimui, lauko gaisro gesinimui.
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Vandens poreikis: 10m3/val.
Buitin s nuotekos
Buitini  nuotek  šalinimas numatomas  šalia sklypo esan ius nuotek  tinklus.

Prisijungimas prie nuotek  tinkl  pagal išduotas eksploatuojan ios organizacijos technines s lygas.
Vandens išleidimas  kanalizacijos tinklus: 4m3/val.
Lietaus tinklai
Lietaus nuotek  šalinimas numatomas  šalia sklypo esan ius lietaus nuotek  tinklus.

Prisijungimas prie lietaus nuotek  tinkl  pagal išduotas eksploatuojan ios organizacijos technines
lygas.

Vandens išleidimas  lietaus tinklus nuo stog  ir kiet  dang :
Maksimalus momentinis – 130 l/s
Per para - 739 m3
Per metus - 7809 m3

Nuotekos nuo kiet  dang  bus valomos per naftos gaudikl .

Elektros tinklai
Elektros energijos tiekimas
Statomas naujas pastatas, pastatas n ra elektrifikuotas.
Elektros energija numatyta tiekti pagal AB „ESO“ išduotas technines s lygas.
Pagal elektros energijos tiekimo patikimum objektas priskiriamas II kategorijai.
Elektros energija numatyta tiekti iš ESO transformatorin s pastot s kuri yra šalia sklypo.
Elektros tinklo charakteristikos:
Pagal elektros energijos tiekimo patikimum , objektotas priklauso II elektros tiekimo

kategorijai.
Žeminimo sistema: TN-C-S
Vidutin tampa: 10 kV ±10 %
Žema tampa: 400 V / 230 V ±10 %
Dažnis: 50 Hz
Bendras reikalingas elektros poreikis 1.6MW.

Šilumos tiekimas
Pagrindinis šilumos šaltinis – šilumos atgavimas iš gamybos renginio (duj  deginimas)

per šilumokaiti oras-vanduo.
Rezervinis šilumos gamybos renginis – dujinis katilas

ikalingas šilumos poreikis apskai iuojamas Techninio projekto stadijoje.
Reikalingas duj  poreikis apskai iuojamas Techninio projekto stadijoje.
Dujas numatyta tiekti pagal AB „ESO“ išduotas technines s lygas.

Šildimas, v dinimas ir oro kondicionavimas.
Naujai statomo gamybos ir pramon s paskirties pastato, administarcini  patalp  šildymui

bus projektuojami radiatoriai. Buitin s patalpos bus šildomos grind  šildymu.  Sand liai ir gamybos
patalpos bus šildomi oriniais šildytuvais.

Reikalingas šilumos poreikis apskai iuojamas Techninio projekto stadijoje.
Naujai statomo gamybos ir pramon s paskirties pastato, administarcini  patalp  v dinimui

bus projektuojama mechanin  v dinimo sistema su rotaciniais rekuperatoriais. Buitin ms patalpoms
bus projektuojama mechanin  v dinimo sistema su plokšteliniais rekuperatoriais.  Sand liams  bus
projektuojama mechanin  v dinimo sistema su rotaciniais rekuperatoriais. Gamybin ms patalpoms
bus projektuojama sutapdinta v dinimo, orinio šildymo sistema. Smulkiose technin se pagalbin se
patalpose bus projektuojamos oro šalinimo sistemos tinkamais ventiliatoriais.
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Reikalingi oro apykaitos poreikiai apskai iuojami Techninio projekto stadijoje.
Naujai statomo gamybos ir pramon s paskirties pastato, administarcini  patalp  v sinimui

bus projektuojama šaldymo sistema su ventiliatoriniais konvektoriais ir šaldymo stotimi su šilumos
siurblio funkcija ant gamybinio pastato stogo. Buitin s patalpos bus nev sinamos.  Sand liai  ir
gamybos patalpos nebus v sinami. Reikalingi šaldymo poreikiai apskai iuojami Techninio projekto
stadijoje.

Kitos pastato inžin rin s sistemos
AGGS
Visam pastate yra numatoma rengti automatin  gaisro gesisnimo sistem .
Silpnos srov s
Pastate bus rengiamos priešgaisrin s signalizacijos, apsaugin s signalizacijos, vaizdo ir

eigos sistemos.
Gaisro signalizacijos sistem  sudaro: adresin  central , adresiniai optiniai, gaisro pavojaus

rankiniai signalizatoriai, adresin s vidaus gaisrin s sirenos, jim /iš jim  moduliai, konvencin s
zonos moduliai, konvenciniai linijiniai optiniai d  detektoriai.

Apsaugin s signalizacijos paskirtis yra skelbti aliarm , kai  objekt  patenkama neišjungus
signalizacijos. Sistemos valdymas numatytas per apsaugines klaviat ras. Visas lauko perimetras
apsaugotas infraraudon  spinduli  barjerais ir lauko judesio jutikliais. Perimetro barjerai
projektuojami 2 lygiais-vienas virš, kitas per vidur  tvoros (kad nepatekt  objekt  išpjov  tvor ).
Visas patalp  perimetras apsaugotas judesio jutikliais, stiklo d žio davikliais ir magnetiniais
kontaktas, taip pat visos darbin s administracijos patalpos apsaugotos judesio jutikliais. Apsaugin
central  turi tur ti galimyb  prisijungti prie pasirinktos apsaugos mon s steb jimo pulto.

eigos sistema sudaro: dur  kontroleriai ir korteli  skaitytuvai. Pra jimo kontrol  skirta
riboti asmen  patekim  patalpas/teritorijas kuriose b ti jie neturi leidimo. Durys, prie kuri
skaitytuvas yra tik iš vienos pus s, iš kitos pus s bus atidaromos su rankena. Sistema turi tur ti
galimyb  instaliuoti darbuotoj  darbo laiko apskaitos ir kitas monitoringo programas. Gaisro metu
arba dingus elektrai visos evakuacin s durys atblokuojamos (jose privalo b ti sumontuotos
atvirkštin s sklend s).

Projektuojamas kompiuterinis tinklas kur  sudaro RJ45 komutacin s panel s, optin s
komutacin s panel s, komutacin s spintos ir dvigubos RJ45 rozet s, bei technin s kopet s.
kiekvien  darbo viet  numatyta dviguba RJ45 rozet  ir priklausomai nuo darbo viet  skai iaus
kabinete, numatytos papildomos RJ45 rozet s (spausdintuvams ir kitiems renginiams). Prie
rengini  priv dama RJ45 jungtis.

Vaizdo steb jimo sistem  projektuojama visam pastate ir teritorijoje.
Suspaustas oras
Pastate numatoma rengti žiedin  suspausto oro sistem . Sistemos veikima užtikris 2

kompresoriai, vienas iš j  su kintamo sl gio pavar . Kompresoriu sklandu veikima užtikrins
valdiklis.


















