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ĮVADAS

Ši mokomoji knyga patarimai skirti Aplinkos inžinerijos studijų krypties Hidrotech-
nikos inžinerijos studijų programos pagrindinių studijų (bakalauro) studentams, besimo-
kantiems Pastatų santechnikos dalyko (VŽHT B 07).

Šioje priemonėje aptariamas tik pastato nuotakynas. Mokomojoje knygoje pateikia-
ma informacija apie pagrindinius pastato nuotakyno tipus, jo elementus, pateikiama nuota-
kyno hidraulinių skaičiavimų metodika. Taip pat trumpai aptariami fermų ir gyvulininkys-
tės kompleksų nuotakynai bei jo įrengimo pagrindiniai principai. Priemonėje pateikiami 
trumpi kiemo nuotakyno tinklo įrengimo nurodymai. Mokomojoje knygoje pateikiama 
medžiaga apie pastato lietaus šalintuvų elementų parinkimo principus ir hidraulinius skai-
čiavimus.
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1. PASTATO NUOTAKYNAS

Pastato nuotakynas – vandens vartotojų statiniuose esantis vamzdynų ir įtaisų komplek-
sas vartotam vandeniui bei kitoms nuotekoms surinkti, tekinti ir išleisti į lauko nuotekų tinklą.

Kad pastato nuotakynas veiktų patikimai, nuotakyno tinklas:
- turi greitai šalinti nuotekas iš sanitarinių prietaisų bei lietaus vandenį;
- pastato nuotakyno tinklas turiu būti patikimai sujungtas su kiemo nuotakyno tinklu 

arba nuotakyno šuliniais;
- būtina įvertinti pastato aukštus, esančius virš ir žemiau žemės paviršiaus;
- turi būti gerai vėdinamas;
- tinklas turi būti hermetiškas;
- nuotakyno tinklas turi būti visiškai atskirtas nuo kitų vamzdynų;
- tinklas turi būti atsparus korozijai, kurią gali sukelti agresyvios nuotekose esančios 

medžiagos;
- tinklas turi būti įrengtas taip, kad, esant gedimui, remontas būtų nesudėtingas ir 

greitai atliekamas.

1.1 pastato nuotakyno tipai.

Nuotakynai gali būti suskirstyti į 4 sisteminius tipus (1 pav.):
I sistema – nuotakynas su bendru stovu ir iš dalies pripildytais nuotakais; sani-

tariniai prietaisai jungiami prie nuotakų, kurių pripildymas projektuojamas 0,5 (50%), o 
nuotakai jungiami prie bendro stovo.

II sistema – nuotakynas su bendru stovu ir puspilniais nuotakais; sanitariniai 
prietaisai jungiami prie nuotakų, kurių pripildymas projektuojamas 0,7 (70%), o nuotakai 
jungiami prie bendro stovo.

III sistema – nuotakynas su bendru stovu ir pilnais nuotakais; sanitariniai prie-
taisai jungiami prie nuotakų, kurių pripildymas projektuojamas 1,0 (100%), o kiekvienas 
nuotakas atskirai jungiamas prie bendro stovo.

IV sistema – nuotakynas su atskirais stovais; atskiri stovai įrengiami srutinėms 
nuotekoms ir paplavoms (žr. 1 pav. c); taip gali būti įrengiami I, II ir III sistemos nuota-
kynai.

Nuotakynas turi būti suprojektuotas ir padarytas taip, kad vienos įlajos nuotekos ne-
pertekėtų į kitą įlają.

Nuotakyno vamzdžiai neturi būti uždaryti pastato konstrukcijose; jie turi būti prieina-
mi apžiūrai, priežiūrai, remontui. Šis reikalavimas netaikomas išvadams. Kad vamzdžiai 
nerasotų, jie turi būti šiltinami.
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1 pav. Nuotakyno su oro įleidimu pro vėdinamąsias stovų dalis arba orlaidžius schemų pavyzdžiai: a ir b – I, 
II ir III tipo sistemos, c – III ir IV tipo sistemos. Skaitiniai žymėjimai: 1 – vonia, 2 – praustuvas, 3 – išpuodis, 
4 – trapas, 5 – orlaidis, 6 – stovas, 7 – nuotakas, 8 – išvadas, 9 – vėdinamoji stovo dalis.

Pastato nuotakynas turi būti įrengtas taip, kad oro slėgio svyravimai, atsirandantieji 
krintant nuotekoms stovuose, nepažeistų hidraulinių užtvarų ir nesudarytų galimybės nuo-
takyno dujoms prasiskverbti į patalpas. Oro slėgio svyravimams išlyginti gali būti įrengia-
mi orlaidžiai, vėdinimo vamzdžiai, vėdinimo stovai.

Pagal tai, kaip pasiekiamas oro slėgio nuotakyne ir aplinkoje sulyginimas, būtinas 
norint neleisti prasiskverbti į pastatą nuotakyno dujoms, pastato nuotakynas gali būti: su 
oro įleidimu į stovus pro vėdinamąsias dalis arba orlaidžius (žr. 1 paveikslą); su oro įleidi-
mu į nuotakyną pro vėdinimo stovus ir (arba) vėdinimo vamzdžius, sujungtus su vėdina-
mosiomis dalimis arba orlaidžiais (žr. 2 paveikslą).

Įlajų nuotakai gali būti arba nevėdinami, arba vėdinami vamzdžiais ar orlaidžiais.

2 pav. Nuotakyno (I ir II tipo sistemos) su vėdinimo stovais ir vėdinimo vamzdžiais schemų pavyzdžiai. 
Skaitiniai žymėjimai: 1 – vonia, 2 – praustuvas, 3 – išpuodis, 4 – trapas, 5 – orlaidis, 6 – stovas, 7 – nuotakas, 
8 – išvadas, 9 – vėdinamoji stovo dalis, 10 – vėdinimo stovas, 11 – vėdinimo vamzdis, 12 – bidė.
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Vartotas vanduo ir (arba) paviršinės nuotekos nuotekų šalintuvu tekinamos iš pastato 
į lauke esantį nuotekų priimtuvą. Pastato nuotekų priimtuvu gali būti lauko nuotakynas, 
supylimo rezervuaras, nuotekų išankstinio valymo įrenginys, vietinė nuotekų valykla ar 
kitoks nuotekų priimtuvas.

Pagal paskirtį ir nuotekų sudėtį yra tokie pastatų nuotakynai:
- buitinis, kuris šalina sanitarinių prietaisų (išpuodžių, kriauklių, plautuvių, praustu-

vų, vonių, ir kt.) surenkamas nuotekas;
- gamybinis, šalinantis technologines nuotekas;
- lietaus, skirtas lietaus ir ištirpusio sniego vandeniui šalinti nuo pastatų stogų, bal-

konų ir pan.
Pagal šalinamas nuotekas, pastatų nuotekų šalintuvai gali būti: atskirieji (kie-

kviena nuotekų rūšis šalinama atskiru šalintuvu), jungtiniai (paviršinės nuotekos šalina-
mos atskiru, kitos – bendru šalintuvu) ir mišrieji (visos nuotekų rūšys šalinamos bendru 
šalintuvu). Nuotekų šalintuvo tipas priklauso nuo šalinamų nuotekų savybių (pvz., kai 
kurių nuotekų išankstinio valymo būtinybės) ir lauko nuotakyno tipo.

Pagal šalinimo būdą pastatų nuotekų šalintuvai gali būti: savitakiai (gravitaci-
niai), slėginiai ir vakuuminiai.

Gyvenamuosiuose ir viešuosiuose pastatuose įrengiami atskirasis buitinis ir atski-
rasis lietaus nuotekų šalintuvai, o gamyklų cechuose, valgyklose, pirtyse, skalbyklose ir 
panašiuose pastatuose dar ir gamybinis. Pastate gali būti įrengti keli gamybiniai nuotekų 
šalintuvai, jeigu labai skiriasi nuotekų sudėtis, temperatūra, agresyvumas arba kai, sumai-
šius jas, gali įvykti nepageidautinos reakcijos.

Gamybinis nuotekų šalintuvai jungiami į lauko gamybinių nuotekų tinklą, o jei tokio 
nėra - į buitinį. Sąlyginai švarias, be organinių ir kitokių kenksmingų teršalų gamybines 
nuotekas leidžiama išleisti į lietaus lauko tinklą.
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2. PASTATO NUOTAKYNO ELEMENTAI

Pastato nuotakyną sudaro įlajos, nuotakai, stovai, išvadai ir saugos bei priežiūros 
įtaisai (3 pav.).

Nuotekų įlajos – sanitariniai prietaisai, trapai, kameros ir kiti įtaisai, į kuriuos suteka 
naudotas vandentiekio vanduo.

Hidraulinės užtvaros – įtaisai, neleidžiantys iš lauko tinklų į patalpas skverbtis blo-
gam kvapui ir nuodingoms nuotekų dujoms.

3 pav. Pastato nuotakyno schema: 1 – vėdinimo vamzdis; 2 – stovas; 3 – sanitariniai prietaisai (įlajos); 4 – 
nuotakai; 5 – hidraulinės užtvaros; 6 – išvadas; 7 – kiemo nuotakynas; 8 – kontrolinis šulinys; 9 – jungiamasis 
vamzdis; 10 – gatvės nuotakyno kontrolinis šulinys; 11 - revizijos.

Nuotakai – vamzdžiai arba atviri latakai, kuriais teka nuotekos nuo įlajų iki stovų. 
Pastato nuotakai įrengiami horizontaliai.

Stovai – vertikalūs vamzdžiai, surenkantys vandenį iš skirtinguose pastato aukš-
tuose nutiestų nuotakų.

Išvadai – horizontalūs vamzdžiai, surenkantys nuotekas iš kelių stovų ir nukreipian-
tys jas į kiemo nuotekų tinklą.

Revizijos ir pravalos – šie įtaisai reikalingi užsikišusiems nuotakų šalintuvams valyti;
Kiemo nuotekų tinklo šuliniai - juose pastato nuotekos išleidžiamos į kiemo 

nuotekų tinklą.
Be šių pagrindinių elementų, pastatų nuotekų šalintuvuose dar gali būti nuotekų valy-

mo įrenginiai riebalams, degalams, smėliui, dumblui, gamybos atliekoms išskirti, vandens 
kenksmingumui sumažinti, siurblinės, nuotekoms pakelti iš rūsių ir kitokių įgilintų patalpų 
į aukščiau esantį kiemo tinklo šulinį, sklendės, įmontuojamos nuotakuose tų sanitarinių 
prietaisų, kurių viršus yra žemiau kiemo nuotekų šulinio viršaus.

11
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Šalia pastato esantis nuotekų vamzdynas su šuliniais vadinamas kiemo nuotekų tin-
klu. Juo iš pastato atitekėję nuotekos transportuojamos į lauko tinklą.

2.1. Nuotekų įlajos

Kiekvienas vandens ėmimo čiaupas ir kiekviena patalpa, kurioje gali išsilieti vanduo 
ar kurios grindys plaunamos vandeniu, turi būti aprūpinti atitinkama įlaja. Pagal paskirtį 
nuotekų įlajos yra tokių rūšių:

- buitiniai sanitariniai prietaisai – įlajos, skirtos sanitarinėms-higieninėms bei 
ūkinėms –buitinėms procedūroms atlikti. Šios įlajos skirtos ir vartotam vandeniui 
nutekėti. Tai plautuvės, kriauklės, vonios, klozetai, dušų dugninės, pisuarai ir pan.

- specialieji sanitariniai prietaisai – statomi gydymo įstaigose, skirti atlik-
ti specialioms medicininėms procedūroms. Tai specialios vonios, chirurginiai 
praustuvai, specialios plautuvės ir pan.

- gamybinių nuotekų įlajos – įtaisai technologinių procesų metu susidarančioms 
atliekoms supilti. Tai piltuvės, specialios kriauklės, trapai, kameros ir pan.;

- įlajos surenkančios ir šalinančios lietaus ir tirpstančio sniego vandenį nuo stogų 
(trapai).

Įlajos gaminamos iš medžiagų, atsparių cheminiam nuotekų poveikiui - keramikos, 
plastmasės, ketaus ar plieno. Paviršius padengiamas emale ar dažais. Įlajų dugnas daromas 
su nuolydžiu link ištekėjimo angos. Įlajose neturi būti tėkmę uždarančių įtaisų. Jos turi 
būti įrengtos taip, kad nekeltų pastato naudotojams nepatogumų dėl kvapo ir visi į įlajas 
patenkantys teršalai būtų pašalinami visiškai.

Sanitariniai prietaisai įrengiami visuose pastatuose. Jie gali būti įrengiami grupėmis 
atskirose patalpose (viešieji tualetai, pirtys ir pan.), arba pavieniui (virtuvėse, ligonių pa-
latose, siurblinėse ir pan.).

Toliau trumpai aptariamos pagrindinės ir dažniausiai naudojamos įlajos.
Praustuvai (4 pav.) pastatuose įrengiami 0,80 m virš grindų (kriauklės viršus). Moky-

klose praustuvai įrengiami 0,70, o vaikų darželiuose 0,6-0,5 m aukštyje virš grindų. Van-
dens ėmimo čiaupas tvirtinamas prie praustuvo arba prie sienos 0,20 m aukščiau prietaiso. 
Vienoje patalpoje pastatytų praustuvų grupė gali būti apsaugota viena bendra hidrauline 
užtvara su revizija. Negalima jungti prie bendros hidraulinės užtvaros kelių praustuvų, 
esančių skirtingose patalpose (abipus sienos).

Plautuvės įrengiamos 0,85 m aukštyje virš grindų (kriauklės viršus); sieniniai čiaupai 
tvirtinami 1,05 m aukštyje, o parankiniai prie plautuvės; prie dviskyrės plautuvės pakanka 
vienos hidraulinės užtvaros. Plautuvės gaminamos iš ketaus ar nerūdijančio plieno.

Vonia statoma ant 130–150 mm aukščio kojelių taip, kad jos viršus būtų horizonta-
lus; vonios čiaupas įmontuojamas sienoje 0,80 m aukštyje virš grindų. Vonios gaminamos 
įvairių formų ir dydžių, iš ketaus, plieno ir plastmasės. Plieno vonios padengiamos emale. 
Vonios yra sėdimosios ir gulamosios. Sėdimųjų vonios yra 1,2 m ilgio. Gulimųjų vonių 
ilgis yra 1,5 m arba 1,7 m, o aukštis nuo grindų – 0,6 m. Visose voniose įrengiami persipy-
limo ir išleidimo įrenginiai su vandens užtvara (5 pav.). Vandens čiaupas įrengiamas 0,8 m 
aukštyje, o bendras voniai ir praustuvui čiaupas įrengiamas 1,1 m aukštyje. Dušai įrengia-
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mi bendrabučiuose, viešbučiuose, pirtyse ir pan. Jie užima mažai vietos, patogūs naudoti, 
įrengiami uždarose ar atvirose kabinose. Kabinos plotis ir ilgis apie 1,0 m. Vandeniui su-
rinkti įrengiamos dugninės, kurios gaminamos iš ketaus ar plastmasės ir gali būti 0,35 m 
(giliosios) ar 0,15 m (sekliosios) gylio. Vandens išleidimui įrengiamas 65 skersmens išlei-
dimo vamzdis su sifonine vandens užtvara arba trapas. Dušų vandens maišomieji čiaupai 
įrengiami 1,0 - 1,2 m aukštyje.

4 pav. Praustuvo nuotekų surinkimo sistema (pagal [42])
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5 pav. Vonios nuotekų sistemos įrengimas (pagal [42])

Sėdimieji išpuodžiai (6 pav.) tvirtinami prie grindų, gembiniai prie sienos; suaugusiems 
skirto išpuodžio viršus turi būti 0,4 m, vaikams – 0,3 m virš grindų. Išpuodžių plovimo ba-
keliai gali būti tvirtinami prie sienos arba uždedami ant išpuodžio lentynėlės. Viešuosiuose 
ir gamybiniuose pastatuose, kuriuose vandentiekio tinklai yra didelio skersmens, rekomen-
duojama vietoje plovimo bakelių įrengti plovimo čiaupus, kurie įtvirtinami sienoje 0,80 m 
virš grindų. Viešųjų pastatų išvietėse gali būti įrengiami tupimieji išpuodžiai. Išpuodžiuose 
vanduo gali būti išleidžiamas įrengiant tiesų ir įžambinį išleidimą (7 pav.).

6 pav. Išpuodis su įžambiniu išleidimo vamzdžiu

15
0
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50
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40
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d 1
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7 pav. Išpuodžio nuotekų surinkimo sistema (pagal [42])

Išpuodžiams nuplauti naudojami įvairių konstrukcijų nuplovimo bakeliai (8 pav.), kurių 
talpa nuo 4 iki 9 l, tvirtinimai virš išpuodžio. Į plovimo bakelius tiekiamas tik šaltas vanduo.

Sieniniai pisuarai suaugusiems statomi 0,65 m, o vaikams – 0,45 m aukštyje virš 
grindų. Pastatomieji pisuarai statomi grupėmis, surenkami iš atskirų sekcijų, prie kiekvie-
nos sekcijos išleidimo atvamzdžio įmontuojama hidraulinė užtvara.

8 pav. Išpuodžio nuplovimo bakelis (pagal [42])
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2.2.Trapai.

Trapai (9 ir 10 pav.) reikalingi ant grindų ar kitų paviršių liejamam vandeniui nute-
kėti. Trapai – tai stačiakampės ar apvalios dėžutės, uždengtos grotelėmis. Paprastai dušo 
kabinai reikia rinktis trapą, kuris per minutę sugeria ne mažiau kaip 30 litrų vandens. Jie 
gaminami iš ketaus ir plastmasės.

Paprastai trapai praleidžia 1,5 l/s nutekančio vandens, tuo tarpu, pavyzdžiui vieno 
maišytuvo išeiga - iki 0,6 l. Vanduo gali lietis stipria srove, bet į trapą jis subėgs labai 
greitai. Taigi vanduo neužsistovi, todėl nekyla pavojus užlieti aukštu žemiau gyvenančius 
arba, susidarius avarinei situacijai, jog vanduo plūstelės į kambarius. Pakanka, kad tose 
patalpose, kur naudojamas vanduo, po grindimis būtų įrengta gera hidroizoliacija, o grin-
dys būtų paklotos su nedideliu nuolydžiu link trapo. Trapo korpusas (minimalus jo aukš-
tis 11 cm) įmontuojamas grindyse. Hidroizoliacinė plėvelė užspaudžiama specialiu žiedu, 
įstatomu korpuse, ir sujungiama klijais su grindų hidroizoliacija. Tinka bet kurie klijai, 
naudojami plytelėms klijuoti. Sujungimo siūlių sandarumą saugo elastingos tarpinės. Ant 
trapo viršaus užsispaudžia plona, bet tvirta plokštelė su grotelėmis.

Paprastai trapas sudarytas taip, kad korpuse visuomet lieka vandens, kad iš trapo 
nesklistų nemalonus kvapas. Trapo sifono aukštis (kur lieka vandens) turi būti bent 5 cm. 
Trapai įrengiami žemiausioje grindų vietoje su 0,01-0,02 nuolydžiu.

9 pav. Standartinis horizontalus trapas: 1 – viršutinė dalis su trapu,,Primus“, 2 – trapo korpusas arba apatinė 
dalis, DN – jungiamojo vamzdžio matmenys.
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10 pav. Standartinis vertikalusis trapas: 1 – trapo korpusas arba apatinė dalis; 2 – viršutinė trapo dalis; DN – 
jungiamojo vamzdžio matmenys

2.3. Hidraulinės užtvaros.

Nuotekų dujos gali būti nuodingos, todėl kad jos nepatektų į gyvenamąsias patal-
pas, prie kiekvieno į buitinį nuotekų šalintuvą įjungiamo sanitarinio prietaiso įrengiamos 
hidraulinės užtvaros. Šiuo metu gaminamos įlajos su jau įmontuotomis hidraulinėmis už-
tvaromis.

Hidraulinę užtvarą sudaro U formos vamzdis, kuris užpildytas 60 mm vandens sluoks-
niu, patikimai apsaugančiu nuo dujų patekimo į patalpas išleidžiant nuotekas į nuotakyną. 
Užtvaros yra sifoninės ir butelinės (11 pav.).

Sifonai gaminami su revizija ar be jos. Voniose įrengiamas neaukštas sifonas su gali-
mybe prijungti persipylimo vamzdį. Sifonai gaminami iš ketaus ir plastmasės.

Butelinėse hidraulinėse užtvarose užtvarą sudaro apversto butelio viduryje įmontuo-
tas vamzdelis. Butelinės užtvaros gaminamos iš plastmasės ar nikeliuoto plieno, nuo 25 
iki 40 mm skersmens.

Kai vienoje patalpoje įrengiami keli praustuvai, plautuvės ar kriauklės, galima įrengti 
vieną bendrą hidraulinę užtvarą.

11 pav. Hidraulinės užtvaros: a — U formos; b — butelinė.
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 a b c d
12 pav. Skirtingų įlajų hidraulinės užtvaros: a - vamzdinis sifonas plautuvei su pajungimu skalbimo mašinai, 
be ventilio; b – sifonas butelinis praustuvui su ventiliu; c -,,Simplex“ sifonas voniai su reguliuojama vandens 
perpylimo sistema; d – sifonas dušo padėklui.

2.4. Nuotakai

Nuotakai surenka vandenį iš įlajų ir nutekina jas į stovus arba išvadus (13 pav.). Prie 
nuotako gali būti prijungiamas vienas arba keli (šakotinis nuotakas) sanitariniai įrenginiai. 
Skirtingų butų sanitarinius prietaisus įjungti į bendrą nuotaką negalima – kiekviename 
bute įrengiamas atskiras nuotakas. Jei prie nuotakų prijungti keli sanitariniai prietaisai 
arba juose yra posūkių, tai nuotakų pradžioje įrengiama pravala. Jei po sanitariniais prie-
taisais įmontuotos revizinės hidraulinės užtvaros arba pačiame prietaise (įlajoje) yra valy-
mo anga, pravalos nereikia.

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalintuvų nuotakai tiesiami virš grindų arba palubėje. 
Tiesimo pobūdis priklauso nuo sanitarinio prietaiso tipo, jo įrengimo vietos ir galimybių 
išlaikyti reikiamą nuolydį.

Plautuvių ir praustuvų nuotakų, tiesiamų virš grindų, ašis daroma 80–100 mm aukš-
čiau grindų. Palubės nuotakai montuojami kiek galima arčiau lubų.

13 pav. Praustuvų grupės su bendra hidrauline užtvara nuotakų įrengimas: 1 – nuotakai.

Nuotakai su stovais virš grindų jungiami įvairiais trišakiais, keturšakiais, rinktuvais; 
palubėje, rūsyje ar techniniame aukšte – tik įžambiaisiais trišakiais ar keturšakiais.

Dviejų vonių, esančių tame pačiame aukštyje, nuotakai jungiami prie stovo įžam-
biuoju keturšakiu arba atskirai dviem trišakiais.

80
0

45
0

80

d40 >0,019

d50
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Nuotakas, surenkantis nuotekas iš sanitarinių prietaisų grupės, gali būti vėdinamas, 
įrengiant vėdinimo vamzdį, sujungiantį nuotako pradžią su stovu, arba orlaidį aukščiausio-
je nuotako vietoje. Vėdinimo vamzdžio skersmuo gali būti 40 mm; jis tiesiamas su nuoly-
džiu nuotako link ir įjungiamas į stovą trišakiu aukščiau sanitarinių prietaisų viršaus.

Gamybinės nuotekos, neturinčios nemalonaus kvapo, neišskiriančios žalingų dujų 
ar garų, gali būti tekinamos atvirais latakais. Šiuo atveju hidraulinė užtvara įrengiama 
prieš nuleidžiant nuotekas į nuotekų vamzdyną. Atvirieji latakai įrengiami grindyse ir 
daromi iš betono, plytų, keraminių ar plastikinių elementų; latakai daromi mažiausiai 
0,20 m pločio ir uždengiami grotelėmis;

Maisto pramonės technologinių nuotekų įlajas, pramonės ir viešųjų pastatų indų plo-
vykles prie nuotakų jungti su oro tarpu (ne mažiau 20 mm).

2.5 Stovai.

Tai vertikalūs vamzdžiai, surenkantys vandenį iš skirtinguose pastato aukštuose nuties-
tų nuotakų. Pro stovus taip pat vėdinamas lauko ir pastato nuotekų tinklas (1 ir 2 pav.).

Buitinių ir gamybinių nuotekų stovus sudaro dvi dalys – tekamoji ir vėdinamoji. 
Jeigu prie vieno išvado jungiami keli stovai, kai kurie iš jų, jei pakanka sistemos pralai-
dumo, gali būti be vėdinamosios dalies. Nevėdinamų stovų viršuje (aukščiausio nuotako 
prijungimo lygyje) įrengiamas orlaidis. Kiekviename išvade turi būti ne mažiau kaip 
vienas stovas su vėdinamąja dalimi.

Buitinių ir gamybinių nuotekų stovai tiesiami pro visus pastato aukštus vienodo 
skersmens (ir tekamoji, ir vėdinamoji dalis) ir 0,3–0,5 m iškeliami virš stogo. Jei plokš-
čias stogas eksploatuojamas, stovo vėdinamąją dalį reikia iškelti ne mažiau 3,0 m. Visais 
atvejais, jos viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1 m aukščiau vėdinimo šachtų ir ne arčiau 
kaip 4,0 m nuo balkonų, durų, atidaromų langų. Stovų vėdinamąsias dalis jungti į vėdi-
nimo sistemas ir dūmtraukius negalima.

Stovai tiesiami atvirai sienomis, kolonomis arba paslėptai sienų vagose, šachtose, 
paliekant prieinamus revizijų dangtelius.

Nuotekų stovai daromi vertikalūs. Dėl konstrukcinių sumetimų prireikus pakeisti sto-
vo vietą, galima jame įmontuoti atotrauką ar gulsčiąją dalį.

Kai dėl didelio nuotekų debito į stovą gali nebepatekti oro, įrengiamas papildo-
mas vėdinimo stovas, kurio skersmuo yra mažesnis vienu dydžiu už nuotekų stovą. 
Prie vėdinamo stovo sanitariniai prietaisai nejungiami. Abu stovai sujungiami kas an-
trame aukšte, apačioje – po žemiausiu nuotaku, viršuje – aukščiau revizijos ar sanitari-
nio prietaiso viršaus, įžambiuoju trišakiu su aukštyn nukreipta atšaka (jungės nuolydis 
ne mažesnis 0,02 į nuotekų stovo pusę).

Kelių stovų (iki šešių) vėdinamosios dalys gali būti sujungtos į bendrą vėdinamąją 
dalį, kurios skersmuo turi būti bent 50 mm didesnis už storiausio iš sujungtųjų stovų skers-
menį. Stovus jungiantieji vamzdžiai tiesiami su 0,01 nuolydžiu į stovo pusę. Tikslinga 
bendrą vėdinamąją dalį įrengti simetriškai sujungiamų stovų atžvilgiu, t.y. viduryje.

Stovai prie išvadų arba gulsčiųjų dalių jungiami atsižvelgiant į pastato aukštį taip, 
kad nuotekos, keisdamos tekėjimo kryptį iš vertikalios į horizontalią, nesudarytų patvan-
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kos, trukdančios įtekėti nuotekoms iš sanitarinių prietaisų bei kitų įlajų, įrengtų aukšte virš 
išvado ar gulsčiosios dalies.

Rekomenduojamos stovo įjungimo į išvadą arba perėjimo į gulsčiąją dalį schemos 
pateikiamos 14 paveiksle.

14 pav.a, b – kai stovas yra tik per tris aukštus arba ne il¬ges¬nis kaip 10 m; c – kai stovas yra daugiau nei 
per tris aukštus arba yra ilgesnis kaip 10 m. Skaičiais pažymėta: 1 – alkūnė 900 (arba 88,50); 2 – atlanka 1350 
(arba 44,250).

Kai stove daroma gulsčioji dalis, aukšte virš jos esančius sanitarinius prietaisus reko-
menduojama prijungti pagal 15 paveiksle pateikiamas schemas.

15 pav. Gulsčiosios stovo dalies įrengimo schemų pavyzdžiai: a – kai stovas yra per 4–8 aukštus ir gulsčioji 
dalis ilgesnė kaip 2 m; b – kai stovas yra per 4–8 aukštus ir gulsčioji dalis trumpesnė kaip 2 m

Aukštesnių nei 50 m pastatų stovuose reikia įrengti hidraulinės energijos slopintuvus 
taip, kad 30 m stovo aukščio tektų vienas slopintuvas. Slopintuvas neturi sukelti slėgio 
pokyčių, galinčių pažeisti sanitarinių prietaisų hidraulines užtvaras. Energijos slopintuvo 
schemos pavyzdys pateiktas 16 paveiksle.

16 pav. Energijos slopintuvo stove schema
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Aukštesnių pastatų paviršinių nuotekų šalintuvuose, užsikimšus išvadui, gali susidaryti 
didesni slėgiai, todėl daugiau kaip 3 aukštų arba 10 m aukščio pastatuose turi būti daromi iš 
slėginių vamzdžių. Stovuose, padarytuose iš suklijuotų arba suvirintų plastikinių vamzdžių, 
reikia kas 5–8 aukštai įrengti kompensacinį sujungimą su guminiu sandarinimo žiedu.

2.6. Išvadai

Tai horizontalūs vamzdžiai, surenkantys nuotekas iš vieno ar kelių stovų ir nukrei-
piantys jas į kiemo nuotekų tinklą. Išvadų skaičius nustatomas pagal stovų išdėstymą, 
renkantis variantą su mažiausiu išvadų ilgiu ir minimaliu pravalų skaičiumi. Tikslinga iš-
vadus įrengti vienoje pastato pusėje. Tiesiant išvadą po viena (iš dviejų) eile stovų, įrengtų 
išilgai pastato, tai antros eilės stovai prie to paties išvado jungiami įžambiaisiais trišakiais, 
o jungiamojo nuotako nuolydis ne mažesnis už 0,05 (17 pav.).

17 pav. Išvado įrengimas

Išvado skersmuo apskaičiuojamas, tačiau jis turi būti ne mažesnis už prijungto stovo 
skersmenį.

Išvadai tiesiami rūsio palubėje, rūsio sienomis arba grunte, po rūsio ar pastato (jei nėra 
rūsio) grindimis. Grunte po gamybinių ar ūkinių patalpų grindimis nutiestus išvadus reikia 
įgilinti tiek, kad jų nežalotų pastovios apkrovos, transportas. Patalpose su tvirta grindų danga 
išvadus (ir nuotakus) reikia įgilinti 0,4–0,7 m, priklausomai nuo vamzdžių medžiagos. Buiti-
nėse patalpose vamzdynų viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1 m žemiau grindų apačios.

Išvadų ir pastato pamatų sankirtos įrengiamos taip, kad konstrukcija nepažeistų 
vamzdyno. Išvadas žemiau surenkamųjų pamatų pagrindo tiesiamas dėkle. Išvadai ir 
nuotakai, tiesiami lygiagrečiai negiliems pastatų pamatams, turi būti atitraukti nuo jų 
įvertinant grunto byrėjimo kampą. Lauke tiesiama išvado dalis turi būti įgilinama ne 
mažiau kaip 0,7 m (skaičiuojant nuo vamzdžio viršaus iki žemės paviršiaus). Kai nuote-
kos šaltos, saugant nuo užšalimo išvadas klojamas taip giliai, kad jo viršus išsikištų ne 
daugiau kaip 0,3 m virš grunto įšalo gylio.
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Išvado laukujės dalies ilgis (iki pirmojo nuotekų šulinio) turi būti ne ilgesnis kaip 8 
m nuo paskutinio prijungto stovo ar pravalos, kai išvadas 50 mm skersmens, ne ilgesnis 
kaip12 m, kai išvadas 100 mm ir ne ilgesnis kaip 15 m, kai jo skersmuo didesnis. Prireikus 
daryti ilgesnį išvadą, jame įrengiamas apžiūros šulinėlis.

Stovai prie išvadų jungiami taip, kad nuotekos sklandžiai pakeistų tekėjimo kryptį iš 
vertikalios į horizontalią; jungliai – trišakiai, alkūnės, atlankos – turi būti lėkšti.

Prie kiemo nuotakyno išvadai jungiami taip, kad vandens tekėjimo kryptis pakistų ne 
didesniu kaip 90° kampu. Bet kuriuo kampu gali būti jungiama kritimo šuliniuose, t.y., kai 
kiemo nuotakas nutiestas giliau. Atviras nuotekų kritimas leidžiamas, kai aukštis ne dides-
nis kaip 0,3 m, kai kritimo aukštis didesnis, įrengiamas kritimo stovas, kurio skersmuo ne 
mažesnis už išvado skersmenį, o jo viršuje įrengiama pravala.

2.7. Revizijos ir pravalos

Šie įtaisai reikalingi užsikišusiems nuotakų šalintuvams valyti. Revizija – tai 
jungtis su anga, kuri uždengiama dangteliu, pravala tai vamzdžio įmova uždaryta 
kamščiu (1 lentelė ir 18 pav.).

18 pav. Pravala: 1 – bitumo mastika; 2 – dervota virvė

Pastato nuotakyne turi būti padarytos lengvai prieinamos valymo angos, sandariai už-
daromos dangčiais. Valymo angos turi būti tose vietose, kur nuotakynas šakojasi arba keičia 
kryptį. Prieinamose vamzdyno vietose įrengiamos revizijos, neprieinamose – pravalos su 
prieinamoje vietoje įrengtais dangčiais. Pravalos gali būti įrengtos ir nuotakų pradžioje.

Buitiniam ir gamybiniam nuotakynui valyti, stovuose, 1,0 m virš grindų, bet ne ma-
žiau kaip 0.15 m virš tame aukšte prijungtos įlajos viršaus, įrengiamos revizijos. Stovuose 
revizijos būtinos apatiniame ir viršutiniame aukšte, aukštuose virš atotraukų. Jei pastatas 
penkių ir daugiau aukštų pravalos įrengiamos papildomai kas trys aukštai.

Revizijos įmontuojamos paviršinių nuotekų stovuose, pirmajame aukšte, 1,0 m virš 
grindų. Kai stovuose yra atotraukų, virš jų būtinos revizijos.
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Ilgesniuose nei 24 m lietaus nuotakuose būtina įmontuoti revizijas arba pravalas; 
didžiausias leidžiamas atstumas tarp pravalų yra 15 m, tarp revizijų – 20 m, kai vamzdyno 
skersmuo 100–150 mm, ir 25 m, kai skersmuo didesnis.

Ilguose išvaduose revizijos ar pravalos įrengiamos tokiais atstumais: revizijos – kas 
10–15 m, kai išvado skersmuo 50 mm, kas 12–20 m, kai skersmuo 100–150 mm, ir kas 
15–25 m, kai skersmuo 200 mm ir didesnis; pravalos – kas 6–10 m, kai skersmuo 50 mm, 
ir kas 8–12 m, kai skersmuo 100–150 mm.

Gamybinių nuotekų išvaduose ir grunte tiesiamuose nuotakuose, jei nuotekos neiš-
skiria kenksmingų dujų ir yra bekvapės, įrengiami šuliniai arba apžiūros šulinėliai. Šulinė-
liai įrengiami vamzdyno posūkiuose, nuolydžio ar skersmens pasikeitimo vietose, nuotakų 
įjungimo į išvadą vietose, ilguose tiesiuose ruožuose. Atstumas tarp šulinių leidžiamas ne 
didesnis kaip 35 m, kai vamzdyno skersmuo 100–150 mm, ir ne didesnis kaip 50 m, kai 
vamzdyno skersmuo 200–450 mm.

Požeminių lietaus nuotakyno išvadų sujungimo, posūkio, skersmens ar nuolydžio pa-
sikeitimo vietose ir ilguose tiesiuose ruožuose įrengiami apžiūros šulinėliai; didžiausias 
atstumas tarp išvado šulinėlių gali būti 50 m, kai išvado skersmuo 200–450 mm, ir 75 m, 
kai išvado skersmuo 500–600 mm.
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3. PASTATO NUOTEKŲ TINKLO ĮRENGIMAS

Pastato nuotekų tinklas montuojamas iš plastmasinių, ketinių, keraminių, beto-
ninių, gelžbetoninių ir stiklinių vamzdžių bei tų pačių medžiagų jungiamųjų dalių, 
vadinamų jungėmis.

Lietuvoje gaminami 25, 32, 40, 50, 65, 60, 100, 125, 150 mm ir didesnio skersmens 
polietileniniai nuotekų vamzdžiai, atlaikantys 0,1 MPa slėgį. Šie vamzdžiai yra lygiais 
galais (montuojami suvirinant) ir įmoviniai (skirti jungti movomis, naudojant sanda-
rinimui guminį žiedą). Plastmasiniai vamzdžiai atsparūs cheminiam veikimui, lengvi, 
mažesnio hidraulinio šiurkštumo. Iš jų montuojamas vamzdynas (išskyrus išvadus) nuo-
tekoms, kurių temperatūra ne aukštesnė kaip 40°C, šalinti.

Ketiniai nuotekų vamzdžiai gaminami 50, 100 ir 150 mm, skersmens, 500... 2100 
mm ilgio. Jų paviršius padengtas bituminiu laku. Vamzdžiai atlaiko 0,1 MPa slėgį. Vie-
name vamzdžio gale padaryta įmova, jungiant užtaisoma plastiška kietėjančia medžiaga 
(asfalto nmastika, plėtriuoju cementu, sieros ir kaolino mišiniu ir kt.) arba gumos žiedu. 
Montuojant vamzdynus, įmovos nukreipiamos prieš vandens tekėjimo kryptį. Ketiniai 
vamzdžiai tinka mažai agresyvioms, ne karštesnėms kaip 60°C nuotekoms šalinti. Keti-
niai vamzdžiai geriausiai tinka išvadams montuoti.

Keraminiai glazūruoti įmoviniai vamzdžiai gaminami 150... 600 mm skersmens, 
800...1200 mm ilgio. Iš jų montuojami gamybinių nuotekų pastato tinklas ir kiemo kana-
lai. Sandūros užtaisomos smaluota virve arba asfalto mastika.

Agresyvioms nuotekoms šalinti naudojami rūgštims atsparios keramikos, 50…200 
mm skersmens vamzdžiai arba stikliniai vamzdžiai.

Kiemo kanalams, kai kuriems gamybiniams ir lietaus nuotekų šalintuvams nau-
dojami betoniniai ir gelžbetoniniai beslėgiai vamzdžiai 100 mm ir didesnio skersmens, 
1000,1500*2000 m ilgesni. Jie yra įmoviniai ir lygiais galais (skirti jungti gelžbetoni-
nėmis movomis).

Daugiausiai jungiamųjų dalių gaminama vamzdžiams, iš kurių dažniausiai mon-
tuojamas pastato nuotekų tinklas, - plastmasiniams ir ketiniams. Tai revizijos, kreivosios 
(vamzdynui pakreipti 90°,110°,120°,130° ir 150° kampu), paprastieji ir kompensaciniai 
tarpvamzdžiai (150... 400 mm ilgio vamzdžiui), dvigubosios įmovos; trišakiai: statieji 
(90°) ir įžambieji (45° ir 60°), lygiašakiai (visos atšakos vienodo skersmens) ir perei-
namieji, lenktieji, kompensaciniai; keturšakiai, atotraukos. Jungiamosios dalys gamina-
mos tokių pačių skersmenų kaip ir vamzdžiai (1 lentelė, 19 pav.).
1 lentelė. Pastato nuotakyno vamzdžiai ir jungiamosios dalys 

Pavadinimas Eskizas Matmenys Pavadinimas Eskizas Matmenys
Vamzdis su mova 
ir guminiu tarpikliu

d32 – d110 Revizija su gu-
miniu tarpikliu

d50
d110
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Atlanka su gu-
miniu tarpikliu

d50/150

d50/220

d50/300

d50/450

d50/670

d50/880

d110/300

d110/450

d110/670

d110/900

Alkūninė 
jungė

d110/450

d110/750

d110/900

Trišakis su gumi-
niais tarpikliais

d50× d50/450 
d50× d50/670 
d50× d50/900 
d110× d50/450 
d110× d50/670 
d110×
d50/900 d110×
d110/450 d110
× d110/670

d110×
d110/900

Trapas d50
d110
(stačia-
kampiai, 
apvalūs)

Keturakis su gu-
miniais tarpikliais

dd50× d50×
d50/900 d110×
d50× d50/900 
d110× d110
× d110/900

Mova d40
d32

Perėjimas su mova d110/50
d50/32
d50/32 (su 
kampu)
d50/40

Aklė d50
d110

Vėdinimo stogelis d50 Dviguboji 
mova su gumi-
niu tarpikliu

d50
d110

Alkūninė jungė su 
pravala ir gumi-
niu tarpikliu

110/900 Jungė su gu-
miniu tarpikliu

d50
d110

19 pav. pastato nuotakyno elementai: a) revizija; b – atlanka; c – keturšakis; d – plastikinis vamzdis; e – triša-
kis; f - pereinamasis tarpvamzdis.
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Nuotekos iš įlajų teka uždarais savitakiais vamzdynais, kurie nutiesti su nuolydžiu 
pagal vandens tekėjimo kryptį. Gamybinės nuotekos, neturinčios nemalonaus kvapo, 
neišskiriančios žalingų dujų, garų transportuojamos atvirais savitakiais latakais. Šiuo 
atveju prie įlajų sifonai nereikalingi; hidraulinė užtvara įrengiama prieš nuleidžiant van-
denį į buitinį, buitinį-gamybinį nuotekų vamzdyną.

Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą, 
vamzdyną. Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami tik iš standartinių jungiamųjų dalių.

Gulstieji vamzdynai tarpusavyje jungiami įžambiaisiais trišakiais arba įžambiaisiais 
keturšakiais Statieji keturšakiai gulsčiose linijose nemontuojami.

Nuotekų vamzdynai tvirtinami kabliais, balneliais, pakabomis prie sienų, kolonų, 
lubų, santvarų, sijų ir kitų statybinių konstrukcijų arba klojami ant specialių atramų. 
Stovų tvirtinimo detalės įtaisomos prie įmovų. Gulstieji vamzdynai tvirtinami ne rečiau 
kaip kas 2 m, stovai - kas 3 m (kiekviename aukšte).

Nuotekų vamzdynai tiesiami atvirai ar paslėptai. Atvirai tiesiami rūsiuose, techni-
niuose aukštuose, specialiose tik vamzdynams skirtose patalpose, gamyklų cechuose, 
pramonės įmonių pagalbinėse patalpose.

Nuotekų vamzdynai vidinių kapitalinių sienų vagose tiesiami paslėpti, santechni-
nėse kabinose, šachtose, prie sienų ar kolonų pristatomose dėžutėse, po grindimis, virš 
kabinamųjų lubų.

Gyvenamuosiuose kambariuose, vaikų įstaigų miegamuosiuose, ligoninių palatose, 
administracinių pastatų darbo kambariuose, posėdžių, žiūrovų salėse, bibliotekose, au-
ditorijose, transformatorinėse, elektros skirstyklose ir kt. nuotekų vamzdynų neleidžia-
ma tiesti palubėje ir grindyse.

Patalpose su neigiama oro temperatūra vamzdynus reikia izoliuoti šilumine izoliacija.
Sanitariniai prietaisai (įlajos) yra įvairių konstrukcijų. Vieni jų naudojami žmo-

gaus fi ziologiniams poreikiams patenkinti (išpuodžiai, pisuarai), kiti kūno švarai pa-
laikyti (praustuvai, vonios, bide, dušai ir kt.). Sanitariniai prietaisai turi hidraulines 
užtvaras, kurios saugo patalpą nuo dujų ir blogų kvapų iš nuotekų šalintuvų. Trapo 
įrengimo schema pateikta 20 paveiksle. Dujoms veržtis į patalpą pasvirusi vidurinė 
pertvara, įmerkta į vandenį, kuris laikosi trapo dubenėlyje.

20 pav. Trapo įrengimo schema
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Hidraulinės užtvaros gaminamos iš ketaus, plieno, spalvotųjų me talų, plastmasės ir 
esti įvairių konstrukcijų. 11 paveiksle parodytos U formos ir butelio tipo hidraulinės užtva-
ros. Jos prijungiamos prie kriauklių, praustuvų ir kitų sanitarinių prietaisų.

Kad užsikimšusią užtvarą būtų galima išvalyti, į U formos užtvaras įsukami varžtai, įrengia-
mi dangteliai ir pan. Butelio tipo užtvaros patogesnės, nes jas galima lengvai išardyti ir išvalyti.

Stovai yra naudojami ne tik vandeniui nutekėti, bet ir nuotakyno tinklui vėdinti. Dėl 
to jie viršutiniame aukšte sujungiami su vėdinimo vamzdžiu (2 pav.), kuris iškeliamas 
virš stogo. Oras juda dėl temperatūrų skirtumo lauke ir nuotakyno vamzdynuose. Stovų 
skersmenys nustatomi pagal skaičiuojamąjį debitą ir yra ne mažesni kaip 50 mm. Per visą 
pastato aukštį stovo skersmuo daromas vienodas.

Pastato nuotakyno vamzdžiams valyti įrengiamos revizijos. Revizija vadinama anga 
vamzdyje, kuri uždaroma varžtais tvirtinamu dangteliu. Revizijos daromos stovuose (pir-
mame ir viršutiniame aukštuose), išleidimo ir kituose vamzdžiuose.

Pastatuose gali būti įrengtas buitinis, gamybinis ir mišrusis nuotakynas.
Esant mišriajam nuotakynui, tais pačiais vamzdynais nuteka buitinis ir gamybinis 

vanduo. Tai yra galima, jeigu lauko nuotakynas irgi yra mišrusis.
Pastato nuotekų tinklas montuojamas iš plastmasinių, ketinių vamzdžių.
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4. PASTATO NUOTEKŲ TINKLO ELEMENTŲ 
PARINKIMAS

4.1. Pastato nuotekų debitas.

Per ilgesnį laiką (parą, valandą) į buitinį nuotekų šalintuvą patenkančio vartoto van-
dens kiekis apytikriai lygus iš vandentiekio paimtam kiekiui, atmetus vandenį, suvartotą 
žolynams laistyti ar gaisrui gesinti. Todėl pastato buitinių nuotekų paros ir valandos debitai 
apskaičiuojami taip pat, kaip vandentiekio vandens, įskaitant visus šaltojo ir karštojo van-
dens čiaupus, išskyrus lauke įrengtus laistymo čiaupus (ir žinoma, gaisrinius čiaupus).

Įtekėjimas į nuotekų šalintuvą skiriasi nuo ištekejino iš vandentiekio, nes į kai kuriuos 
sanitarinius prietaisus vanduo patenka ne tiesiog, bet per tarpines talpas (pvz., išpuodžiai 
su plovino bakeliais), kai kuriuose vanduo pradžioje sukaupiamas, o po to išleidžiamas 
(pvz., vonios). Debitų neatitikimas ypač didelis mažuose nuotekų šalintuvuose. Todėl, kai 
į sanitarinius prietaisus atitekančio vandens skaičiuotinis sekundės debitas, apskaičiuotas 
pagal vandentiekio debitų nustatymo metodiką neviršija 8 l/s, nuotekų sekundės debitas 
apskaičiuojamas pagal formulę:

max max
n sum n

ptq q q= + , l/s (1)

čia max
sumq  - suminio (šaltojo ir karštojo) vandens sekundės debitas į nuotekų šalintuvo 

sanitarinius prietaisus,l/s (2 lentelė);

 
n
ptq  – vieno sanitarinio prietaiso nominalusis nuotekų debitas, l/s. Kai sanitari-

niai prietaisai skirtingi, išrenkamas didžiausias. (Gyvenamuosiuose pastatuose 
toks prietaisas paprastai yra išpuodis, kurio nominalusis nuotekų debitas 1,4 arba 
1,6 l/s).

2 lentelė. Vandens ėmimo čiaupų ir sanitarinių prietaisų (nuotekų) debitai

Sanitarinis prietaisas, 
vandens ėmimo čiaupas

Sekundinis vandens
debitas, l/s

Valandinis vandens
debitas, l/s

San. 
prietaiso
nuotekų
debitas, 
l/s, sum

ptq
sum
ptq š

ptq k
ptq ,

sum
h ptq ,

š
h ptq ,

k
h ptq

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Praustuvas su šaltojo van-
dens ėmimo čiaupu 0,1 0,1 - 30 30 - 0,15
2. Praustuvas su maišomuoju čiaupu 0,12 0,09 0,09 60 40 40 0,15
3. Kriauklė, plautuvė (taip pat laborato-
rinė) su šaltojo vandens ėmimo čiaupu 0,15 0,15 - 50 50 - 0,3
4. Plautuvė (taip pat labora-
torinė) su maišomuoju čiaupu 0,12 0,09 0,09 80 60 60 0,6
5. Plautuvė su maišomuoju čiau-
pu viešojo maitinimo įstaigose 0,3 0,2 0,2 500 280 220 0,6
6. Vonia su maišomuoju čiaupu (taip 
pat bendru voniai ir praustuvui) 0,25 0,18 0,18 300 200 200 0,8
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Sanitarinis prietaisas, 
vandens ėmimo čiaupas

Sekundinis vandens
debitas, l/s

Valandinis vandens
debitas, l/s

San. 
prietaiso
nuotekų
debitas, 
l/s, sum

ptq
sum
ptq š

ptq k
ptq ,

sum
h ptq ,

š
h ptq ,

k
h ptq

7. Vonia su vietiniu vandens šil-
dytuvu ir maišomuoju čiaupu 0,22 0,22 - 300 300 - 1,1
8. Medicininė vonia su maišomuo-
ju čiaupu, sąlyginio skersmens:
20 mm
25 mm
32 mm

0,4
0,6
1,4

0,3
0,4
1

0,3
0,4
1

700
750
1060

460
500
710

460
500
710

2,3
3
3

9. Vonia kojoms su maišomuoju čiaupu 0,1 0,07 0,07 220 165 165 0,5
10. Dušas su sekliąja dugni-
ne ir maišomuoju čiaupu 0,12 0,09 0,09 100 60 60 0,2
11. Dušas su giliąja dugni-
ne ir maišomuoju čiaupu 0,12 0,09 0,09 115 80 80 0,6
12. Grupinis dušas su mai-
šomuoju čiaupu

0,2 0,14 0,14 500 270 230 0,2

13. Higieninis dušas (bidė) su mai-
šomuoju čiaupu ir dušeliu 0,08 0,05 0,05 75 54 54 0,15
14. Pirties šaltojo ar karšto-
jo vandens ėmimo čiaupas 0,4 0,4 - 1000 1000 - 0,4
15. Išpuodis su plovimo bakeliu 0,1 0,1 - 83 83 - 1,6
16. Išpuodis su plovimo čiaupu 1,4 1,4 - 81 81 - 1,4
17. Pisuaras 0,035 0,035 - 36 36 - 0,1
18. Pisuaras su pusiau auto-
matiniu plovimo čiaupu 0,2 0,2 - 36 36 - 0,2
19. Gėrimo čiurkšlelis 0,04 0,04 - 72 72 - 0,05
20. Laistymo arba plovimo čiaupas 0,3 0,3 0,2 1080 1080 720 0,3
21. Trapas, sąlyginio skersmens:
50 mm
100 mm

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0,7
2,1

Projektinį nuotekų debitą pagal STR [ ] rekomenduojama skaičiuoti pagal formulę:

n
ptq K q= ∑  (2)

čia: K – sanitarinių prietaisų naudojimo koefi cientas, priklausantis nuo pastato pa-
skirties (3 lentelė);

 ptq∑ - buitinių sanitarinių prietaisų normatyvinių debitų suma, l/s (4 lentelė).
3 lentelė. Sanitarinių prietaisų būdingieji naudojimo koefi ciento dydžiai

Prietaiso naudojimo pobūdis K
Protarpinis, pvz., namuose, pensionuose, įstaigose 0,5
Dažnas, pvz., ligoninėse, mokyklose, restoranuose, viešbučiuose 0,7
Sutelktinis, pvz., viešosiose išvietėse, dušinėse 1,0
Ypatingasis, pvz., laboratorijose 1,2
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4 lentelė. Normatyviniai buitinių sanitarinių prietaisų debitai

Prietaisas 
I sistema II sistema III sistema IV sistema
qpt, l/s qpt, l/s qpt, l/s qpt, l/s

Praustuvas, bidė 0,5 0,3 0,3 0,3
Dušas be sklandžio 0,6 0,4 0,4 0,4
Dušas su sklandžiu 0,8 0,5 1,3 0,5
Pisuaras su bakeliu 0,8 0,5 0,4 0,5
Pisuaras su čiaupu 0,5 0,3 - 0,3
Latakinis pisuaras 0,2* 0,2* 0,2* 0,2*

Vonia 0,8 0,6 1,3 0,5
Plautuvė 0,8 0,6 1,3 0,5
Indų plovyklė (buitinė) 0,8 0,6 0,2 0,5
Skalbyklė, iki 6 kg talpos 0,8 0,6 0,6 0,5
Skalbyklė, iki 12 kg talpos 1,5 1,2 1,2 1,0
Išpuodis su 4 l bakeliu ** 1,8 ** **

Išpuodis su 6 l bakeliu 2,0 1,8 1,2–1,7*** 2,0
Išpuodis su 7.5 l bakeliu 2,0 1,8 1,4–1,8*** 2,0
Išpuodis su 9 l bakeliu 2,5 2,0 1,6–2,0*** 2,5
Trapas DN 50 0,8 0,9 – 0,6
Trapas DN 70 1,5 0,9 – 1,0
Trapas DN 100 2,0 1,2 – 1,3
* vienam asmeniui, ** neleidžiama, *** tik sifoniniams bakeliams, – nenaudojama

Didesnių nuotekų šalintuvų (į kurių sanitarinius prietaisus atiteka daugiau kaip 8 l/s 
vandentiekio vandens) skaičiuotinis sekundės debitas laikomas lygus vandentiekio debitui.

Gamybinių nuotekų skaičiuotinius debitus nurodo tų gamyklų technologai.

4.2. Nuotakų parinkimas.

Nuotakų skersmenys (latakų skerspjūvio plotas) ir nuolydžiai turi būti parenkami 
tokie, kad skaitinis nuotekų sekundės debitas tekėtų mažiausiai 0,7 l/s greičiu ir pripildytų 
vamzdį ne mažiau kaip 0,3 skersmens, bet ir ne daugiau kaip 0,9 skersmens. Nuotako 
skersmuo preliminariai skiriamas vadovaujantis konstrukciniais sumetimais: nuotakas ne-
gali būti mažesnio skersmens už į jį jungiamo sanitarinio prietaiso išleidimo atvamzdį. 
Nuolydžiui parinkti naudojamos nuotekų vamzdynams skirtos hidraulinio skaičiavimo 
lentelės arba nomogramos.

Saugant nuotakus nuo greito susidėvėjimo, draudžiama juos tiesti didesniu kaip 0,15 
nuolydžiu, išskyrus trumpus, iki 1,5 m ilgio, kuriuos galima tiesti bet kokiu kampu.

Kad nuotakai neužaktų dėl galinčių juose susidaryti nuosėdų, parinktieji hidrauliniai 
parametrai privalo tenkinti sąlygą:

hv k
D

≥ ; (2)

čia v - nuotekų greitis, m./s; h/D - nuotako pripildymas (h - skysčio gylis, D - nuotako 
skersmuo); k - parametras, plastmasiniam vamzdynui lygus 0,5, kitokių medžia-
gų vamzdynui - 0,6.
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Esant labai mažam debitui ši sąlyga ne visada gali būti išpildyta, tada nuotakai tiesia-
mi tokiais nuolydžiais: 40-50 mm skersmens -0,03, 85 – 100 mm - 0,02, 150 mm - 0,01.

4.3. Stovų parinkimas.

Pirmiausia stovo skersmuo parenkamas konstruktyviai - stovas neturi būti plonesnis 
už į jį jungiamą storiausią nuotaką. Tada apskaičiuojamas nuotekų debitas stovo apačioje 
(žemiau žemiausio jo nuotako) ir palydinamas su parinktojo skersmens stovo pralaidumu 
(5 ir 6 lentelės), nustatytu atsižvelgiant į hidraulinių užtvarų nepažeidžiamumą (krentant 
stovu didesniems nuotekų kiekiams, virš jų susidaro išretinta ertmė, išsiubianti skystį iš 
užtvaros). Vėdinamų stovų pralaidumas priklauso nuo įjungiamų nuotakų skersmens ir 
kampo; 100 mm skersmens stovu gali nutekėti iki 3,2...7,4 l/s vandens.

Kai stovo debitas (apačioje) viršija pralaidumą, padidinamas skersmuo arba įrengia-
mas papildomas vėdinimo stovas.
5 lentelė. Stovų su vėdinamąja dalimi pralaidumas

Stovo ir jo vėdinamo-
sios dalies skersmuo

I, II, III, IV tipų nuotakyno stovų pralaidumas
Qmaks, l/s

 DN stačiabriaunė įtėkmė apvalaina įtėkmė 
60 0,5 0,7
70 1,5 2,0
80* 2,0 2,6
90 2,7 3,5
100** 4,0 5,2
125 5,8 7,6
150 9,5 12,4
200 16,0 21,0
* mažiausiais skersmuo, kai išpuodžiai prijungti pagal II sistemą.
** mažiausiais skersmuo, kai išpuodžiai prijungti pagal I, III, IV sistemas.

6 lentelė. Stovų pralaidumas, kai įrengiami ir vėdinimo stovai

Stovo ir jo vėdinamo-
sios dalies skersmuo

Vėdinamojo 
stovo skersmuo

I, II, III, IV tipų nuotakyno stovų pralaidumas
Qmaks, l/s

DN DN stačiabriaunė įtėkmė apvalaina įtėkmė 
60 50 0,7 0,9
70 50 2,0 2,6
80* 50 2,6 3,4
90 50 3,5 4,6
100** 50 5,6 7,3
125 70 7,6 10,0
150 80 12,4 18,3
200 100 21,0 27,3
* mažiausiais skersmuo, kai išpuodžiai prijungti pagal II sistemą.
** mažiausiais skersmuo, kai išpuodžiai prijungti pagal I, III, IV sistemas.
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4.4. Išvadų parinkimas.

Išvadų skersmenys ir nuolydžiai turi būti parenkami tokie, kad skaičiuotinis nuo-
tekų sekundės debitas tekėtų mažiausiai 0,7 m/s greičiu ir pripildytų vamzdį ne mažiau 
kaip 0,3, bet ne daugiau kaip 0,9 skersmens. Išvado skersmuo turi būti ne mažesnis už į 
jį jungiamo stovo skersmenį. Parinkus skersmenį pagal šią taisyklę, naudojantis nuotekų 
vamzdynų hidraulinio skaičiavimo lentelėmis arba nomogramomis, nustatomi reikalingi 
greičiai ir pripildymą atitinkantis nuolydis. Po to patikrinama išvado neužakimo nurodyta 
anksčiau sąlyga.
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5. FERMŲ IR GYVULININKYSTĖS KOMPLEKSŲ 
NUOTAKYNAS

Jis žymiai pagerina gyvulių laikymo sanitarines-higienines sąlygas, palengvina jų 
priežiūrą. Nesant nuotakynui, gyvulių šlapimas ir mėšlas ilgiau laikosi ant grindų. Skai-
dantis organinėms medžiagoms, išsiskiria amoniakas ir kitos kenksmingos dujos. Be to, 
sumažėja azoto ir kitų augalams reikalingų maisto medžiagų. Dėl to srutas, mėšlą ir kitus 
nešvarumus reikia kaip galima greičiau pašalinti iš fermų.

Fermų nuotakynas susideda iš grotomis uždengtų mėšlo surinkimo latakų, nutekėji-
mo kanalų ir kitų įrenginių. Gardų grindys daromos su nuolydžiu į latakų puse, kad į juos 
sutekėtų gyvulių šlapimas bei mėšlas.

Latakai daromi iš betono, plytų ir kt. Jų plotis bei gylis skaičiuojami. Plotis apytikriai 
yra 0,6— 1,2 m, gylis — 0,8—1,0 m. Latakų ilgis yra ne didesnis kaip 20 - 50 m. Latakų 
dugnas daromas maždaug 0,01 nuolydžiu į nutekėjimo kanalo pusę. Mėšlas iš latakų šali-
namas nenutrūkstamai arba periodiškai (21 pav.).

21 pav. Mėšlo surinkimo latakų sujungimo sutekėjimo kanalų schemos:
a — nenutrūkstamai šalinant mėšlą; b — periodiškai šalinant mėšlą; l — grotos; 2 — srutos su puraus mėšlo 
sluoksniu; 3 — slenkstis; 4 — nutekėjimo kanalas; 5— ištraukiama sklendė.

Latakai plaunami vandentiekio vandeniu. Lata kuose įrengiamos hidraulinės užtva-
ros, kurios nepraleidžia dujų iš nutekėjimo kanalų bei lauko kanalizacijos tinklo. Taip pat 
latakams reikia įrengti ištraukiamąją ventiliaciją.

Nutekėjimo vamzdynų nuolydis daromas ne mažesnis kaip 0,005— 0,007, skersme-
nys nustatomi hidrauliniais skaičiavimais. Jie montuojami iš gelžbetoninių, betoninių ir 
kitokių vamzdžių.
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6. KIEMO (KVARTALO ) NUOTEKŲ TINKLAS

Kiemo tinklas surenka išvadais atitekėjusias iš pastatų nuotekas ir transportuoja jas 
trumpiausiu keliu į gatvės tinklą. Kiemo tinklą sudaro žemėje nutiestas vamzdynas ir ap-
žiūros šuliniai.

Lygiagrečiai išorinėms pastato sienoms tiesiamas nuotekų kiemo vamzdynas turi būti 
mažiausiai 3,0-5,0 m nuo jų. Sekliau už pamato apačią įklotas vamzdis gali būti arčiau. 
Vamzdynus stengiamasi tiesti žaliųjų plotų, šaligatvių zonoje, vengiama plotų su tvirtomis 
dangomis. Šalia lygiagrečiai nutiestų kitų požeminių komunikacijų nuotekų kanalą galima 
įrengti ne arčiau kaip 1,5 m iki vandentiekio, kurio skersmuo iki 200 mm; 1,0 m iki šilu-
minių tinklų kanalo; 3,0 m iki bekanalio šilumolaidžio; 1,0 m iki žemojo slėgio dujotiekio; 
0,5 m iki ryšių ar elektros kabelio; 0,4 m iki drenažo ar lietaus kanalo.

Nuotekų kiemo vamzdynui valyti ir prižiūrėti įrengiami apžiūros šuliniai šiose vieto-
se: visuose posūkiuose, vamzdynų sujungimo vietose, vamzdynų skersmens ar nuolydžio 
pasikeitimo vietose, ilguose tiesiuose ruožuose ne rečiau kaip kas 35 m, esant vamzdyno 
skersmeniui 150 mm, ir kas 50 m, - esant 200-450 mm skersmeniui.

Nuotekoms kontroliuoti, kiemo nuotakyne, ne toliau kaip 1,5-2,0 m nuo sklypo ribos, 
įrengiamas dar vienas apžiūros šulinys, vadinamas kontroliniu.

Kiemo nuotekų tinklas statomas iš keraminių (150...600 mm skersmens), rečiau be-
toninių (150 mm skersmens) ir plastmasinių (150-400 mm skersmens) vamzdžių. Kiemo 
nuotakynas nestatomas iš plonesnių kaip 150 mm vamzdžių. Vamzdžių sandūros užtaiso-
mos dervota (įmirkyta bitume) virve ir plastiška tvirtėjančia mase (asfalto-bitumo masti-
ka) arba gumos žiedais.

Šuliniai statomi iš surenkamųjų gelžbetonio elementų: 700...1500 mm skersmens 
žiedų sienoms, dugno bei denginio plokščių, 700 mm skersmens atraminių žiedų. Šulinio 
viršuje įtaisomas ketinis liukas su aklinu dangčiu. Įlipti į šulinį sienose įtaisomos metalinės 
li pynės. Šulinio dugne išbetonuojami pusapskričiai latakai.

Nuotekų kiemo tinklas paprastai tiesiamas lygiagrečiai pastatams, netoli jų, grunte, 
taip giliai, kad būtų patogu prijungti išvadus. Kiemo nuotakyno vamzdžių viršus neturėtų 
būti aukščiau išvado apačios.

Kiemo nuotakyno įgilinimui turi įtakos dar ir apsauga nuo užšalimo žiemą. Sekliau-
siai leidžiama kloti (vamzdžio apačią) per 0,3 m mažiau, negu siekia giliausias grunto įša-
las. Lietuvoje įgilinama mažiausiai 1,1-1,2 m. Pradinius kiemo nuotakyno ruožus galima 
įgilinti ir mažiau (kai nėra gilesnių išvadų) jei nutekamieji vandenys šilti (pastate įrengtas 
centralizuotas karštasis vandentiekis) arba vamzdis apšiltintas. Bet kokiu atveju vamzdis 
turi būti įgilintas mažiausiai 0,7 m, kad vamzdžio nepažeistų transportas.

Požeminių vamzdynų įrengimo kaina labai priklauso nuo įgilinimo, todėl nuotekų 
kiemo tinklą stengiamasi kloti kuo sekliau.

Kiemo nuotekų vamzdynas daromas savitakis. Nuolydžiai parenkami pagal vietovės 
reljefą, išvadų įgilinimo skirtumus, trasą kertančius vamzdynus, lauko vamzdyno įgilini-
mą ir kitas sąlygas, tačiau jie neturi būti mažesni už minimalius, užtikrinančius nešmenų 
transportavimą. 150 mm skersmens vamzdžio minimalus nuolydis yra 0,008, o 200 mm 
- 0,007. Ypatingais atvejais nuolydį galima sumažinti iki 0,007 (150 mm skersmeniui) ar 
iki 0,005 (200 mm skersmeniui).
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Kiemo nuotakynas jungiamas prie lauko nuotakyno taip, kad abiejų skliautai būtų vie-
nodame aukštyje. Tačiau, jei tinkamu nuolydžiu tiesiamas kiemo nuotakyno vamzdynas pra-
eina aukščiau, jo nuolydis nedidinamas, o prijungimo vietoje įrengiamas kritimo šulinys.

Apžiūros šulinyje vanduo teka atviru lataku, kurio dugnas atitinka vamzdžio profi lį. 
Posūkiuose ar sujungimuose latakas sklandžiai išlenkiamas. Sujungiamų vamzdynų ašys 
turi susikirsti šulinio centre.

Skirtingo skersmens kiemo nuotekų vamzdynai šulinyje sujungiami (įtaisomi į 
šulinio sienas) taip, kad jų skliautai batų viename aukštyje. Vamzdis tarp gretimų šu-
linių turi būti visiškai tiesus.

Išnagrinėjus tinklo trasavimo variantus ir išrinkus tinkamiausią, surandami šuliniai ir 
kertančios komunikacijos, lemiančios tinklo įgilinimą. Kiekvienam skaičiuojamam ruožui 
(vamzdžiui tarp dviejų apžiūros šulinių), pradedant nuo sekliausio (aukštutinio) šulinio ir 
baigiant prijungimo šuliniu lauko tinkle, skiriamas nuolydis, atitinkantis vietos sąlygas ir 
pakankamas nuotekoms transportuoti laikantis reikalavimo:

0,6hv
D

≥   (3)

čia v - nuotekų greitis vamzdyje, tekant skaičiuotiniam.sekundės debitui, m/s (plo-
nesnių kaip 300 mm vamzdžiu nuotekos turi tekėti mažiausiai 0,7 m/s greičiu, 
kai jos pripildo kanalą iki 0,6 skersmens); h/D - kanalo pripildymas (neturi 
būti didesnis kaip 0,6); h - nuotekų gylis kanale, mm; D - kanalo skersmuo, 
mm (mažiausiai 150 mm).

Skaičiuotiniai kiemo tinklo sekundės debitai nustatomi ne sumuojant išvadų de-
bitus, bet apskaičiuojant kiekvieno ruožo sekundės debitą pagal sanitarinių prietaisų 
skaičių ir jų veikimo tikimybę.

Nuolydžiui, greičiui ir pripildymui nustatyti naudojamos nuotekų vamzdyno hidrau-
linio skaičiavimo lentelės arba nomogramos.

Šuliniai daromi 0,7 m vidinio skersmens, jei vazmdis 150 mm ir paklotas ne giliau 
kaip 1,2 m. Kitais atvejais įrengiami 1,0 m arba dar didesni apžiūros šuliniai.

Pasitaiko, kad pastato patalpos, iš kurių išleidžiamas vartotas vanduo, yra žemiau 
negu lauko nuotekų vazmdynas, todėl nuotekos savaime nenutekės į jį. Tokiu atveju pas-
tato ar jų grupės nuotekos surenkamos į rezervuarą, iš kurio siurbliais išleidžiamas į aukš-
čiau esantį lauko nuotekų šulinį.
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7. LIETAUS VANDENS ŠALINTUVAI

Lyjant, ar tirpstant sniegui ant didesnių pastatų stogų dažnai susirenka dideli vandens kiekiai. 
Tekėdamas nuo stogų vanduo drėkina pastato sienas ir pamatus, padarydami pastato konstrukci-
joms esminę žalą: suyra, atplyšta grindų danga, atsiranda pelėsiai ar grindų grybelis, izoliacinės 
medžiagos sudrėksta, mažėja jų izoliacinės savybės, liūčių metu apsemiami pamatai, sienos. Kad 
apsaugoti sienas ir pamatus nuo neigiamo lietaus poveikio įrengiami lietaus vandens šalintuvai.

Lietaus vandens 
šalintuvas - tai stoge ar 
šalia jo krašto įtaisyti la-
takai, įlajos, vamzdynas 
ir išvadai.

Lietaus vandens ša-
lintuvų vamzdynas gali 
būti įrengiamas pastato 
išorėje arba viduje - išo-
riniai ir vidiniai vandens 
šalintuvai.

Išorinį lietaus van-
dens šalintuvą sudaro 
pastato išorėje prie sienų 
pritvirtinti lietvamzdžiai, 
kurių įlajos pakabintos po 
stogo atbraila arba įtaisy-
tos stoge. Iš lietvamzdžio 
ištekėjęs vanduo išlei-
džiamas virš grunto šalia 
pastato (į atvirą betoninį 
lataką, kad neirtų gruntas) 
arba į lauko lietaus tinklą. 
Žiemos sąlygomis, te-
kantis nuo stogo vanduo 
užšaldamas gali pažeisti 
lietaus vandens surinki-
mo sistemą ir nuotakyną. 
Kad to būtų galima iš-
vengti rekomenduojama 
numatyti tam tikslui skir-
tus elektros kabelius. Dar 

vienas trūkumas išorinių lietaus surinkimo sistemų - jais nepatogu ar net neįmanoma šalinti 
vandenį nuo didelių stogų. Todėl išoriniai lietaus vandens šalintuvai pritaikomi tik mažiems 
pastatams ir pastatams su šlaitiniais stogais ( 22 pav., 7 lentelė).

Individualaus namo lietaus surinkimo sistema yra nesudėtinga (23 pav.). Lietaus bei 
sniego tirpsmo vanduo nuvedamas nuo grunto dviem vamzdynais į lietaus surinkimo šu-

22 pav. Olandijoje pagamintų GALECO uPVC lietvamzdžių sistema
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linukus, iš kurių nuvedamas į bendrą surinkimo šulinį. Lietaus vanduo iš lietvamzdžių 
suteka į piltuvo formos lietaus vandens rinktuvus ir patenka į gofruotų vamzdžių, įkastų 
žemėje sistemą. Gofruoti vamzdžiai įrengiami 1,2 m gylyje, kad neužšaltų žiemą. Šalia 
lietaus nuvedimo vamzdyno per visą perimetrą klojamas papildomas drenažo vamzdynas 
iš perforuotų vamzdžių lietaus vandeniui bei perteklinei drėgmei nuo pamatų surinkti. 
Vanduo į jį patenka tiesiai iš grunto arba per lietaus vandens surinkimo šulinukus.
7 lentelė. Kiemo lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos elementai

Pavadinimas Matmenys

Sustiprintos grotelės (PVC)

200×200
300×300
400×400

Paprastos grotelės (PVC)

Sustiprintas dangtis (PVC)

Paprastas dangtis (PVC)

Šulinėlio paaukštinimas (PP) 300×300, h = 100 mm
400×400, h = 100 mm

Šulinėlis
200×200, h =200 mm
300×300, h = 297 mm
400×400, h = 397 mm

Trapas su nutekėjimu į apačią (PP)

100×100, d=50
150×150, d=50
200×200, d=110
250×250, d=110
300×300, d=110

Trapas su nutekėjimu į šoną (PP) 100×100, d=50
150×150, d=50

Trapas su nutekėjimu į šoną 
ir nikelio gotelėmis (PP) 150×150, d=50

Reguliuojamo aukščio (PP) 
trapas su universaliu pajun-
gimu ir nikelio grotelėmis

100×100, d=50

Reguliuojamo aukščio (PP) 
trapas su nutekėjimu į apačią 150×150, d=50
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Nusodintuvas

300×163, d=50/110
240×128, d=80/110
240×128, d=75/110
360×156, d=80/100
360×156, d=75/90

Lietaus nuotakynui tinkamiausi yra gofruoti vamzdžiai, nes jie yra pakankamai stan-
dūs ir neišlinksta. Tai svarbu siekiant suformuoti tolygų nuolydį. Nuo stogo, žemės pavir-
šiaus bei iš grunto surinktas vanduo įteka į bendrą surinkimo šulinį iš kurio nuvedamas 
į miesto tinklus, kvartalo nuotekų sistemą arba, jei tokių nėra – į fi ltracinį lauką arba ant 
žemės paviršiaus, kad susigertų į gruntą, nepadarydamas jokios žalos aplinkai.

23 pav. Individualaus namo lietaus vandens nuvedimo ir drenažo schema

24 pav. Lietaus nuotekų sistemos ir drenažo įrengimas (pjūvis)
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Kad liūties metu nepersipildytų pa-
grindinis vandens surinkimo šulinys, plas-
tikiniams šuliniams sukurtas rutulinis už-
daromasis vožtuvas, reguliuojantis vandens 
srautą – jame įtvirtinta plūdė, vandeniui 
pasiekus kritinę ribą, pakyla, uždarydama 
kelią vandens srautui (25 pav.).

Lietaus ir tirpsmo kontrolinio vandens 
šulinio vieta parenkama projektuojant kie-
mo ar aikštelės dangą. Tai turi būti tokia 
vieta, iki kurios vanduo paviršiumi tekėtų 
ne daugiau kaip 50 m. Asfaltuotose vietose 
vienam šuliniui skiriamas plotas negali būti 
didesnis nei 600 m2, žvyrėtose - 1000 m2.

Daugiaaukščiuose pastatuose su plokš-
čiais stogais dažniausiai įrengiami vidaus 
lietaus vandens šalintuvai, susidedantys iš 
stogo tarpšlaičiuose įtaisytų įlajų, vamzdyno 

(stovų, pakabinamųjų nuotakų, išvadų), apžiūros ir valymo įtaisų (revizijų, pravalų, apžiūros 
šulinių) (26 pav.). Išvadai paprastai įjungiami į lietaus kiemo (ar lauko) tinklo šulinį.

Jei arti pastato nėra lauko lietaus tinklų, vanduo išleidžiamas virš grunto šalia pasta-
to. Reikėtų išleisti taip, kad vanduo ištekėtų mažu 
greičiu ir nesitaškytų. Vandens nutekėjimo vieto-
je įrengiamas atviras betoninis latakas.

Lietaus vanduo kartais išleidžiamas į gamy-
binių neužterštų nuotekų tinklą arba į pakartotinai 
naudojamo vandens sistemą. Lietaus vandens ne-
galima išleisti į atskirtąjį buitinių nuotekų tinklą.

Vidiniai lietaus vandens šalintuvai daromi 
iš plastmasinių 80...200 mm skersmens, ketinių 
100 ir 150 mm skersmens nuotekų vamzdžių. Šie 
vamzdžiai atlaiko slėgį 0,1 MPa, t. y. 10 m v.st. 
Todėl aukštesniuose pastatuose, kurių lietaus ša-
lintuvuose, užsikimšus išvadui, gali susidaryti di-
desni slėgiai, naudojani ir slėginiai plastmasiniai 
(lengvieji - iki 25 m, vidutiniškai lengvi - iki 40 m, 
vidutinieji - iki 60 m aukščio pastatuose), ketiniai 
atitinkamo skersmens vamzdžiai, sujungiami pagal 
slėginių vamzdynų sandūrų įrengimo taisykles.

Vibracijos veikiamus pakabinamuosius nuo-
takus geriau montuoti iš plieninių, elektra virintų 
30... 300 mm skersmens vamzdžiu.

Vamzdynų posūkiams ir sujungimams nau-
dojamos kreivosios, trišakiai, keturšakiai, perė-

1

2

3

4

5
6

26 pav. Vidinis lietaus vandens šalintuvas: 
1 – įlaja; 2 – kompensacinis tarpvamzdis; 3 
– stovas; 4 – revizija; 5 – išvadas; 6 – lauko 
nuotakyno šulinys

25 pav. Pagrindinis surinkimo šulinys
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jos, kompensaciniai tarpvamzdžiai, tokie, kaip ir buitinių nuotekų šalintuvų arba slėginiai, 
kaip vandentiekių. Taip pat naudojamos revizijos ir pravalos.

Didesniuose gamybiniuose pastatuose vietoje išvadų įrengiami pogrindžio kanalai, į 
kuriuos išsilieja stovais nutekėjęs lietaus vanduo. Tokie kanalai statomi iš beslėgių betono 
ir gežbetonio vamzdžių, įrengiant betoninius apžiūros šulinius.

Išorinių šalintuvų lietvamzdžiai, pakabinamosios įlajos paprastai gaminamos iš stogams dengti 
vartojamos 0,6...1,0 mm storio cinkuotos skardos. Lietvamzdžiai daromi 100...150 mm skersmens.

7.1. Lietaus tinklo elementų parinkimas.

Skaičiuotinis lietaus vandens debitas, kurį turi pašalinti pastato lietaus tinklas nuo 
plokščio (iki 0,015 nuolydžio) stogo, apskaičiuojamas pagal formulę:

. 20
max 1000
n lt AqQ =  l/s (4)

čia A - stogo plotas (plane), m, q20, - skaičiuotinis lietaus intensyvumas, l/s. ha, vie-
tovėje, kurioje įrengiamas lietaus šalintuvas. Įvairiose Lietuvos vietovėse šis in-
tensyvumas yra 73... 95 l/s. ha, didėjantis iš šiaurės į pietus.

Nuo šlaitinio stogo nutekantis debitas:

. 20
max

4
10000

n
n lt A qQ = , l/s (5)

čia n - klimatinis parametras. Lietuvoje n = 0,65.
Projektavimo normos siūlo nepaisyti lietaus vandens šalintuvuose susidarančio 

vakuumo ir jų elementus parinkti taip. Vienai įlajai turi tekti ne daugiau kaip 3,6 l/s 
vandens, jei jos skersmuo 80 mm; 7,3 l/s - jei 100 mm; 20,2 l/s - jei 150 mm ir 41,5 l/s 
- jei 200 mm. Įlajų įrengiama tiek, kad nutekėtų visas stogo debitas. Stovo skersmuo 
turi būti ne mažesnis už įlajos skersmenį. Vienu 65 mm skersmens stovu gali pratekėti 
iki 10 l/s lietaus vandens, 100 mm skersmens -iki 20 l/s, 150 mm - iki 50 l/s, o 200 mm 
- iki 60 l/s. Nuotekų ir išvadų debitai apskaičiuojami sumuojant jų įlajoms tenkančius 
lietaus vandens kiekius. Skersmenys ir nuolydžiai parenkami (naudojantis nuotekų 
vamzdyno hidraulinio skaičiavimo lentelėmis ar nomogramomis) tokie, kad vanduo 
tekėtų mažiausiai 0,7 m/s greičiu, pripildydamas vamzdį (ar kitokios formos kanalą) 
ne daugiau kaip iki 0,8 jo aukščio.

7.2. Lietaus tinklo įrengimas.

Lietaus kiemo kanalai tiesiami lygiagrečiai išorinei pastato sienai, mažiausiai 3 m 
nuo jos. Jei greta tenka tiesti lietaus ir buitinį kanalus, pastarasis tiesiamas arčiau pastato, o 
lietaus – toliau. Nedraudžiama vamzdynus išdėstyti ir kitokia tvarka. Mažiausieji atstumai 
iki kitų komunikacijų, šuliniai išdėstomi taip pat, kaip buitinių nuotekų kiemo tinkle.
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Lietaus kiemo tinklui įrengti naudojami betoniniai, gelžbetoniniai bei plastmasi-
niai ir tik retais atvejais kitokių medžiagų vamzdžiai. Vamzdžių.skersmuo turi būti ne 
mažesnis kaip 200 mm, įgilinimas ne mažesnis kaip 0,7 m nuo grunto paviršiaus iki 
vamzdžio viršaus. Nuolydis skaičiuojamas, tačiau 200 mm skersmens vamzdynams jis 
neturi būti mažesnis kaip 0,005.

Į kiemo tinklą taip pat suleidžiamas vanduo iš lietaus surinkimo šulinėlių, išdėstytų 
įvažiavimuose, aikštelėse ir kituose plotuose su tvirta danga. Atstumas tarp kieme įren-
giamų lietaus surinkimo šulinėlių priklauso nuo aikštelių paviršiaus nuolydžio, tačiau 
turi neviršyti 60 m. Atstumas nuo lietaus surinkimo šulinėlio iki šulinio lietaus kanale 
leidžiamas iki 40 m, o nuotako nuolydis turi būti ne mažesnis.kaip 0,02.

Lietaus surinkimo šulinėlio dugnas daromas nuolaidus link nuotako. Šulinėlio viršuje 
įrengiamos nuimamos grotelės, kurių viršus padaromas sulig dangos paviršiumi. Prie lie-
taus surinkimo šulinėlių leidžiama prijungti namo lietaus vandens šalintuvą ir drenažą.

Lietaus kanalų šuliniuose leidžiamas iki 0,5 m vandens kritimo aukštis. Esant dides-
niam kritimo aukščiui, reikia įrengti specialius kritimo šulinius.

Lietaus tinklo šuliniai įrengiami kaip ir kitos paskirties nuotekų šuliniai nors, kita 
vertus, nuotekų kolektorius turi būti įgilintas kuo mažiau, reikia surasti balansą tarp šių 
dviejų dydžių. Nuotekų valyklos ir nuotekų išleidimo vieta paprastai parenkama už mies-
to, upės tekėjimo kryptimi.
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