
 

 
 
 
 

 
 

STATYBOS TAISYKL�S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLASTIKINI� VAMZDŽI� SAND�LIAVIMAS, 
TRANSPORTAVIMAS IR MONTAVIMAS 

ST1165022.01:2003 

 
 

UAB „PIPELIFE LIETUVA“ 
VILNIUS 2003 



 
 
 
 
UAB Pipelife Lietuva 
 

  
  
                                                                                                                                            

2 

 
 
 
 
 
Statybos taisykles „Plastikini� vamzdži� sand�liavimas, transportavimas ir montavimas“ 

ST1165022.01:2003 pareng� UAB „Pipelife Lietuva“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statybos taisykles „Plastikini� vamzdži� sand�liavimas, transportavimas ir montavimas“ 

ST1165022.01:2003 2003 m. kovo 18 d. patvirtino UAB „Pipelife Lietuva“ direktor�  
Daiva Man�inskait�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statybos taisykles „Plastikini� vamzdži� sand�liavimas, transportavimas ir montavimas“ 

ST1165022.01:2003 recenzavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vandentvarkos katedros 
ved�jas prof. dr. A. Matuzevi�ius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Statybos taisykles „Plastikini� vamzdži� sand�liavimas, transportavimas ir montavimas“ 

ST1165022.01:2003 �registravo 2003 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 
�sakymo Nr. 142. 

 
 



 
 
 
 
UAB Pipelife Lietuva 
 

  
  
                                                                                                                                            

3 

 

TURINYS 
 
 
�VADAS          4 
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS        5 
 
II. NUORODOS          5 
 
III. ŽINIOS APIE �MON�         5 
 
IV. TRANSPORTAVIMAS         6 
 
V. SAND�LIAVIMAS         6 
 
VI. ŽEM�S DARBAI, VAMZDYN� TIESIMAS IR MONTAVIMAS   7 
 
VII. DARB� PRI�MIMAS, SANDARUMO TIKRINIMAS    11 
 
VIII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS       12 
 
 
 



 
 
 
 
UAB Pipelife Lietuva 
 

  
  
                                                                                                                                            

4 

 
 
 

�VADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plastikini� vamzdyn� tarnavimo laikas yra ne trumpesnis, kaip 50 met�, ta�iau tam plastikini� 

vamzdži� sistema turi b	ti tinkamai sumontuota. Nesilaikant šiose taisykl�se nurodyt� metod� ir 
reikalavim�, galimi plastikini� vamzdyn� sistemos darbo defektai. 

Pipelife International grup�s gamybos vamzdžiai, kurie skirti nuotekoms transportuoti 
savitakos b	du, yra montuojami, transportuojami ir sand�liuojami pagal tas pa�ias taisykles 
nepriklausomai nuo vamzdžio konstrukcijos ar medžiagos, iš kurios vamzdis yra pagamintas. 
Vamzdžio medžiagos ar konstrukcijos ypatyb�s s
lygoja tik atskir� vamzdyno parametr� ir vamzdži� 
sistemos komplektacijos skirtumus. Reik�t� pabr�žti, kad vamzdžiai iš PP (polipropileno) yra 
atsparesni tiek mechaniniams pažeidimams, tiek ir temperat	ros poveikiui. 
 Šios taisykl�s parengtos atsižvelgiant � Europos S
jungos standartus bei Šiaur�s šali� 
plastikini� vamzdyn� gamintoj� asociacijos išleistas rekomendacijas; be to, jos parengtos laikantis 
Pipelife International grup�s rekomendacij�, parengt� Austrijoje ir Lenkijoje. 
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UAB „PIPELIFE LIETUVA“ 

 
STATYBOS 
TAISYKL�S 

„PLASTIKINI� VAMZDŽI� 
SAND�LIAVIMAS, 

TRANSPORTAVIMAS IR 
MONTAVIMAS“ 

 

ST1165022.01:2003 
 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios taisykl�s reglamentuoja Pipelife International grup�s gamyklose pagamint� ar šios 
grup�s padalini� parduodam� vamzdži� sand�liavimo, transportavimo ir montavimo reikalavimus. 

2. Šios taisykl�s yra taikomos tik savitakini� vamzdži� sistemoms iš polivinilchlorido (PVC), 
atitinkantiems 3 punkte nurodyt� standart� reikalavimus bei polipropileno (PP) ir polietileno (PE) 
lygiasieniams bei strukt	riniams vamzdžiams. 

 

II. NUORODOS 

 

3. LST EN 1401-1:2002 Nesl�ginio požeminio drenažo ir nuotekyno plastikini� vamzdyn� 
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdži�, jungiam�j� detali� ir 
sistemos aprašai. 

4. STR 1.07.02:1999. Žem�s darbai (Valstyb�s žinios., 1999 Nr. 54-2147). 

5. STR 1.01.05:2002. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai (Valstyb�s žinios 2002, 
Nr. 42-1586). 

6. Keli� eismo taisykl�s. Patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 1993 m. lapkri�io 29 
d. nutarimu Nr. 883 (Valstyb�s žinios 1993 Nr.66-1250) 

 

III. ŽINIOS APIE �MON� 

 

7. �mon� �registruota 1998m. lapkri�io m�n. kaip UAB „Mabo“, d�l „Mabo“ ir „Pipelife“ 
kompanij� susijungimo, 2001m. sausio m�n. pakeit� pavadinim
 � UAB „Pipelife Lietuva“. 

8. �mon� �registruota Vilniuje, �mon�s: 

� �registravimo pažym�jimo Nr.: U�98-305; 

� kodas: 1165022; 

� adresas: Dariaus ir Gir�no 40, Vilnius; 

� telefonas: 8 5 239 5076; 

� faksas: 8 5 2306600; 

� pagrindin� veikla: gamyba, prekyba, paslaug� teikimas. 
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IV. TRANSPORTAVIMAS 

 

9. Vamzdži�, kurie yra išsikiš� už transporto priemon�s gabarit�, pervežim
 reguliuoja Keli� 
eismo taisykl�s (žr. 5 punkt
). 

10. Atsižvelgiant � vamzdži� iš plastiko specifines savybes, reikia laikytis ši� papildom� 
reikalavim�: 

10.1. Vamzdžius reikia vežti tik turin�iais k�bul
 sunkvežimiais arba automobiliais, su 
šonin�mis atramomis, atstumas tarp kuri� siekia 2 metrus, o vamzdžiai gali b	ti išlind� už 
automobilio k�bulo ne daugiau kaip 1 metr
. 

10.2. Jeigu yra pervežami pavieniai vamzdžiai, tai juos kraunant � kr	vas automobilyje, reikia 
laikytis t� pa�i� taisykli�, kaip ir sand�liuojant. Vamzdži� kr	vos aukštis automobilyje neturi viršyti 
automobilio borto aukš�io daugiau kaip1 m. 

10.3. Laisvai kraunami vamzdžiai turi b	ti apsaugoti gofruotu kartonu ar lentel�mis nuo 
subraižymo bei surišti grandin�mis, sutvirtinan�iomis šonines atramas. 

 

V. SAND�LIAVIMAS 

 

11. Pagrindin� taisykl� vamzdži� sand�liavimui: vamzdžiai turi b	ti saugomi originaliame 
gamykliniame �pakavime. 

12. Pavieni� vamzdži� sand�liavimas: 

12.1. Vamzdžiai sukraunami � kr	vas ant ne siauresni�, kaip 10 cm, ir ne plonesni�, kaip 2.5, 
cm pad�kl�; 

12.2. Rekomenduojamas sand�liuojam� pavieni� vamzdži� kr	vos aukštis 1.5 m; 

12.3. Kraunant vamzdžius, j� movos turi b	ti nukreiptos � priešingas puses, o sluoksnius reikia 
atskirti mediniais tarpikliais; 

12.4. Vertikaliomis atramomis iš šon� kr	va apsaugoma nuo atsitiktinio vamzdži� nuslydimo. 

13. Jeigu sand�liuojami vamzdžiai per 12 m�nesi� nebus sumontuoti, juos reikia apdengti 
nepermatoma pl�vele iš PVC ar PE arba uždengti stogu, siekiant apsaugoti nuo ultravioletini� 
spinduli� poveikio. Uždengti reikia taip, kad laisvai cirkuliuot� oras. 

14. Galimas vamzdži� spalvos pasikeitimas d�l saul�s spinduli� poveikio nereiškia j� 
atsparumo sumaž�jimo. 

15. Atskirus vamzdžius iškrauti arba pernešti galima rankomis arba keltuvu ar krautuvu, o 
supakuotus vamzdžius krauti � kr	vas galima: 

- keltuvu;  

- kranu; 

tam reikia naudoti ne metalinius lynus, o juostas arba travers
 su dviguba pakaba iš minkšto 
lyno, pvz. medviln�s-kanapi�. Juostos arba traversa tvirtinamos medinio skersinio paviršiuje. 

16. Atskir� vamzdži� nuleidimas � tranš�j
: 
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- iki 315 mm (imtinai) skersmens vamzdžius gali tiesti vienas ar keli darbuotojai rankiniu 
b	du. 

- 400 mm ir didesni vamzdžiai: darbus galima atlikti su kranu, tam tikslui panaudojant juostas 
arba travers
 su dviguba pakaba iš minkšto lyno, pvz. medviln�s-kanapi�, kurios tvirtinamos medinio 
skersinio paviršiuje. 

 

VI. ŽEM�S DARBAI, VAMZDYN� TIESIMAS IR MONTAVIMAS 

 

17. Žem�s darbai, susij� su plastikini� vamzdži� nuotek� sistem� tiesimu ir montavimu, turi 
b	ti atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojan�i� statybos technini� reglament�, statybos 
norm� ir taisykli�. Darbo apsaugos ir higienos taisykl�s, taikomos sand�liavimo, transportavimo ir 
montavimo darbams. 

18. Tranš�j�, tranš�j� pagrind� paruošimas, vamzdži� tiesimas 
18.1. Tranš�j� r	šis, j� plotis ir sieneli� apsauga priklauso nuo tranš�jos lokalizacijos, 

hidrogeologini� s
lyg� bei jos gylio. Visi šie duomenys yra nurodomi technin�je dokumentacijoje. 

18.2. Tiesiant plastikinius vamzdžius naudojamos siauros tranš�jos su vertikaliomis 
sienel�mis, kurios iš vidaus sutvirtintos lentomis ar specialiais konstrukciniais elementais, siauros 
tranš�jos su šlaitin�mis sienel�mis be sutvirtinimo. Taip pat yra naudojamos kombinuotos tranš�jos: 
tranš�jos apsaugos zonoje siauros, o aukš�iau - pla�ios, šlaitin�mis sienel�mis. 

18.3. �vertinant s
lygas, kuriomis v�liau vykdomas vamzdži� apib�rimas, tranš�jos sienel�s 
vamzdži� apsaugos zonoje turi b	ti sutvirtinamos 10-15 cm plo�io lentomis. 

18.4. Lentas, sutvirtinan�ias tranš�jos sieneles, reikia išimin�ti palaipsniui, užberiant vamzd� 
ir sutankinant užb�rimo sluoksn�. 

18.5. Kasant grunt
, profiliuojant tranš�jos dugn
 ir tiesiant vamzdžius, reikia laikytis ši� 
rekomendacij�: 

18.5.1. Tranš�j
 reikia prad�ti kasti žemiausioje vietoje, norint užtikrinti gravitacin� vandens 
nutek�jim
 iš tranš�jos jos dugnu. 

18.5.2. Kasant rankomis, tranš�jos dugnas turi b	ti 5 cm aukš�iau, nei nurodyta projekte, o 
esant dr�gnam gruntui - apie 20 cm aukš�iau. 

18.5.3. Kasant mechaniniu b	du, nepriklausomai nuo grunto r	šies, reikia palikti grunto 
sluoksn�, esant� 20 cm aukš�iau projekte nurodyto tranš�jos dugno. Neiškast
 grunto sluoksn� reikia 
pašalinti iš tranš�jos dugno rankiniu b	du. 

18.5.4. Iš tranš�jos dugno reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugn
 išlyginti, o po to, 
remiantis technine dokumentacija, suformuoti pagrind
. 

18.5.5. Atliekant žem�s darbus, negalima pažeisti nat	ralaus tranš�jos dugne esan�io grunto 
(negalima, kad jis b	t� sujudintas, išmirkt� arba užšalt�). Tod�l žem�s darbus reikia atlikti kruopš�iai 
ir kaip galima grei�iau, ilgai nelaikant tranš�jos atviros. 

18.5.6. Sujudint
 grunt
 reikia išimti iš tranš�jos dugno, pakei�iant j� mažiausiai 20 cm storio 
sutankinto sm�lio sluoksniu. Taip pat reikia elgtis, jeigu buvo iškasta per gili tranš�ja. 

18.5.7. Pagrind
 kartu su išlyginimo sluoksniu reikia profiliuoti tiesiant eilines vamzdžio 
atkarpas. 
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18.5.8. Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mažiausiai 1/4 savo skersmens remtis � 
pagrind
, tai yra reikia labai kruopš�iai sutankinti grunt
. 

18.5.9. Siekiant sudaryti norim
 vamzdži� nuolyd� draudžiama kišti po vamzdžiais gabal�lius 
medžio, akmenis ar plytas. 

18.5.10. Tiesiant vamzdynus b	tina naudoti tik vamzdžius ir fasonines dalis su nepažeistu 
paviršiumi (be �spaudim�, �tr	kim�, �br�žim�.) 

19. Tranš�jos užpylimas ir grunto sutankinimas 

19.1. Tranš�ja užkasama tuoj pat po darb� pri�mimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. 

19.2. Tranš�ja turi b	ti užkasama dviem etapais: 

I etapas: vamzdžio užkasimas vamzdžio apsaugos zonoje, tai yra vamzdžio apib�rimas iki 1/2 
vamzdžio skersmens , o po to užpylimas iki 30 cm virš vamzdžio; 

II etapas: tranš�jos užkasimas virš vamzdžio apsaugin�s zonos, tai yra vamzdyno užpylimas. 

19.3. Vykdant vamzdyno apib�rim
, pašalinant viršutin� grunto sluoksn�, profiliuojant tranš�j
 
bei tiesiant vamzdžius reikia laikytis ši� reikalavim�: 

19.3.1. Vamzdžius reikia apiberti biriu gruntu (paprastai sm�liu ar žvyru), kurio grumsteli�, 
esan�i� betarpiškame kontakte su vamzdžiu, dydis negali b	ti didesnis negu 10% nominalaus 
vamzdžio skersmens ir niekada negali b	ti didesnis negu 60 mm (net didelio skersmens 
vamzdžiams). 

19.3.2. Apib�rimui naudojamas gruntas negali b	ti sušal�s, jame negali b	ti aštri� akmen� ar 
kitoki� medžiag� nuolauž�. 

19.3.3. Norint užtikrinti visišk
 vamzdyno stabilum
, reikia pasir	pinti tuo, kad apib�rimui 
naudojamas gruntas užpildyt� vis
 ertm� po vamzdžiu. Sluoksniui po vamzdžiu sutankinti galima 
panaudoti medinius pl	ktuvus ar mechanines priemones. 

19.3.4. Apib�rimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iš abiej� vamzdžio pusi�, kiekvienas 
sluoksnis sutankinamas. Sluoksni� storis negali b	ti didesnis nei 1/3 vamzdžio skersmens arba neturi 
b	ti didesnis nei 30 cm. 

19.3.5. Užberiant kiekvien
 sluoksn� reikia nuimti lentas, sutvirtinan�ias tranš�jos sieneles. 
Reikia atkreipti d�mes� � tai, kad iš�mus lent
, b	tina sutankinti grunt
 � atsiradusi
 laisv
 erdv�. 

16.3.6. Sandarinimui skirt� sieneli�, panaudot� atsižvelgiant � grunto s
lygas ir aukšt
 
gruntinio vandens lyg�, išimti nereikia. 

19.3.7. Apib�rim
 reikia t�sti, kol bus pasiektas vamzdžio apsaugin�s zonos viršutinis lygis, 
tai yra tol, kol sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. 

19.3.8. Vykdant apib�rim
 draudžiama pilti žemes ant vamzdžio tiesiai iš savivar�io . 

19.4. Užpilant tranš�ja reikia laikytis ši� reikalavim�: 

19.4.1 Tranš�ja gali b	ti užpilama tik patikrinus apib�rimo sluoksnio sutankinim
. 

19.4.2. Vamzdyno užpylimui skirtos medžiagos ir darb� atlikimo b	dai turi b	ti parinkti taip, 
kad b	t� �vykdyti visi duotos vietov�s rekonstrukcijai keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, 
šaligatvius, žalius plotus). 

19.4.3. Tranš�j
 užpilti galima nat	raliu gruntu, jei tai atitinka technin�je dokumentacijoje 
nurodytus reikalavimus. Užpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra dideli� akmen� ir rieduli�. 

19.4.4. Užpilant tranš�j
 palaipsniui išimamos sieneles sutvirtinan�ios lentos. Jos turi b	ti 
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išimamos yp� atsargiai, kad nesugri	t� tranš�jos sienel�s. 

19.5. Grunto sutankinimo b	dai ir reikalavimai sutankinimo laipsniui gali b	ti pateikti 
technin�je dokumentacijoje. 

19.6. B	d�, kuriais galima pasiekti sutankinimo laipsn� 85% ir 90%, priklausomyb� nuo 
panaudot� �rengini� r	šies ir grunto pateikti 1 lentel�je. 

 

1 Lentel� 

Maksimalus 
sluoksnio storis 

(prieš sutankinim
) 

Cikl� (važiavim�) skai�ius Sutankinimo b	das ir 
�rengini� r	šis 

Svoris 
[kg] 

Žvyras, 
sm�lis 

Dumblas 
molis 

Minimalus 
apsauginio 
sluoksnio 
storis virš 
vamzdžio* 

[m] 

85% 
modifikuotos 
Proctor vert�s 

90% 
modifikuotos 
Proctor vert�s 

Sutrypimas - 0,1 - - 1 3 

Rankinis tankinimas min. 15 0,15 0,10 0,30 1 3 

Vibracinis pl	ktuvas 50-100 0,30 0,20-0,025 0,50 1 3 

Vibratorius ant 
paskirstamosios 

vibracin�s plokšt�s** 

 

50-100 

 

0,20 

 

- 

 

0,50 

 

1 

 

4 

Plokštuminis vibratorius 50-100 

100-200 

400-600 

0,15 

0,2 

0,4 

- 

- 

0,20 

0,50 

0,40 

0,80 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

* - iki kol sutankinimui virš vamzdžio lygio bus panaudoti �renginiai; 

** - sutankinimui vienu metu iš abiej� vamzdžio pusi� 

 

19.7. Sutankinant grunt
 reikia laikytis ši� taisykli�: 

19.7.1. Sutankinant rankiniu b	du ar sutrypiant, maksimalus apib�rimo sluoksni� storis negali 
b	ti didesnis nei 10-15 cm; sutankinant mechaniniu b	du, maksimalus sluoksni� storis neturi viršyti 1 
lentel�je pateikt� dydži�. 

19.7.2. Rekomenduojama vartoti tokius �renginius, kurie dirba vienu metu abiejose vamzdžio 
pus�se. 

19.7.3. Reikia prisiminti, kad gruntas ypatingai kruopš�iai turi b	ti sutankintas po vamzdynu. 
Tai atliekama panaudojant medinius pl	ktuvus. Naudoti metalinius pl	ktuvus galima ne ar�iau kaip 
per 10 cm nuo vamzdžio. 

19.7.4. Pirmieji sluoksniai iki vamzdžio ašies turi b	ti sutankinami labai atsargiai, kad 
vamzdis neišsikelt�. Kai apib�rimo sluoksnis pasiekia 1/2 vamzdžio aukš�io, sluoksniai tankinami 
nuo tranš�jos sienel�s vamzdžio kryptimi. 

19.7.5. Mechaniškai tankinti grunt
 virš vamzdžio galima tik tada, kai virš vamzdžio yra 
užbertas apsauginis sluoksnis, kurio minimalus storis yra nurodytas 1 lentel�je. 
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20. Vamzdyno montavimas 
20.1. Vamzdžius iš PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperat	ra yra nuo +5oC iki 

+60oC, o vamzdžius iš PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperat	ra yra nuo –20oC iki 
+70oC. 

20.2. Kiekviena sandarinimo tarpin� iš gumos turi b	ti tepama specialia montavimo pasta 
prieš j
 naudojant atskir� vamzdyno detal� sujungimui. 

20.3. Prieš pradedant montavim
 � tranš�j
 nuleidžiami ir patiesiami vamzdžiai.  

20.4. Montuoti reikia laikantis projekte numatyto nuolydžio tarp atskir� mazg�.  

20.5. Montuojama nuo žemesnio taško link aukštesnio. 

20.6. Laisvieji vamzdži� galai �kišami � movas iki ant vamzdžio esan�ios žym�s, paliekant 
vietos linijiniam pl�timuisi kompensuoti. 

20.7. Kiekvien
 kart
 vamzdis, � kurio mov
 bus �kišamas kito vamzdžio laisvasis galas, prieš 
kit
 sujungim
 turi b	ti stabilizuotas j� apiberiant nurodytu b	du. 

21. Strukt�rini� vamzdži� derinimas su lygiais vamzdžiais. 
21.1. Jei strukt	rinio vamzdžio mova jungiama su lygaus vamzdžio bemoviu galu, 

naudojamas specialus sandarinimo žiedas su fiksavimo žiedu. 

21.2. Jei strukt	rinio vamzdžio lygus galas jungiamas su lygaus vamzdžio moviniu galu, 
naudojamas specialus per�jimas � lygaus vamzdžio mov
. 

22. Šulini� montavimas. 

22.1. Tranš�jos plotis turi b	ti toks, kad vamzdžius galima b	t� laisvai sujungti su šuliniu. Šis 
sujungimas atliekamas analogiškai, kaip ir movini� vamzdži� sujungimas (šulinio dugnas turi 
tarpini� sistem
). Po šuliniu turi b	ti toks pats pagrindo sluoksnis, kaip ir po vamzdynu. Dažniausiai 
šio sluoksnio storis siekia 15 cm. 

22.2. Pagrindas, ant kurio �rengiamas šulinys, gali b	ti formuojamas dviem b	dais: 

22.2.1. Tranš�j
 gilinant, o šulin� pastatant ant neišjudinto tranš�jos grunto.  

22.2.3. Atvežt
 bir� grunt
 suberiant � tranš�j
 ir lengvai sutankinant.  

22.3. Šulinio pagrindui ir užpylimui aplink vamzd� gali b	ti panaudotas iš tranš�jos iškastas ar 
atvežtas gruntas. Gruntas, kuriuo apiberiamas šulinys, o tuo pa�iu ir šulinio stovas, turi b	ti toks pats, 
kaip ir vamzdžio apib�rimui. Tranš�jos užpylimui naudojamame grunte negali b	ti rieduli�, aštri� 
akmen�, molio luit�, kreidos ar sušalusios žem�s. 

22.4. Šulinio montavimui taikomi reikalavimai: 

22.4.1. Šulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruošto pagrindo, �spraudžiant taip, kad b	t� 
užpildytos tuš�ios ertm�s po jo dugnu. Šulinio dugnas su vamzdynu jungiamas taip pat, kaip jungiami 
vamzdžiai. Vamzdžius sujungus su šulinio dugnu, jis užberiamas iki aukš�io, kuris yra 15 cm 
aukš�iau už jo angas. 

22.4.2. Šulinio dugn
 reikia paruošti stovo montavimui. Pirmiausiai stovas rankiniu ar 
mechaniniu pj	klu sutrumpinamas iki reikiamo ilgio. Šulinio dugno tarpin� turi b	ti išvalyta ir 
sutepta montavimo pasta. 

22.4.3. Stovo gal
 reikia nušlifuoti dilde, pašalinti šerpetas. 

22.4.4. Prieš �statant stov
 � šulinio dugn
, reikia išmatuoti atstum
 tarp vidinio šulinio dugno 
susiaur�jimo ir jo viršutin�s briaunos. Taip išmatuot
 atkarp
 reikia pažym�ti ant šulinio stovo 
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apatin�s dalies. 

22.4.5. Paruošt
 stov
 reikia rankomis �statyti � šulinio dugn
, o po to �sprausti iki pažym�tos 
vietos. 

22.4.6. Aplink šulinio dugn
 ir stov
 reikia labai kruopš�iai atlikti apib�rim
 ir, reikiamai 
sutankinus, užpilti tranš�j
.  

22.4.7. Teleskopo sandarinimo žied
 reikia išvalyti ir iš vidaus patepti montavimo pasta. 

22.4.8. Sumontavus šulinio stov
 nivelyru reikia nustatyti ketinio r�mo lyg�. 

22.4.9. Teleskop
 su ketaus r�mu �kišti � pagrindin� vamzd�. Teleskopo su ketaus r�mu 
montavimui keliami reikalavimai: 

1) ketaus r�mas turi b	ti nugrimzd�s � asfalt
 ne mažiau, kaip 100 mm; 

2) pradin�je darb� faz�je ketinis r�mas turi b	ti ištrauktas virš asfalto apie 50 mm, kad 
užtekt� vietos kitiems darbams atlikti. Ketinio r�mo aukšt� galima reguliuoti 
teleskopo, kuris yra pritvirtintas prie ketinio r�mo, pagalba; 

3) svarbiausia yra nuo viršutin�s šulinio dalies visiškai pašalinti sm�l� ar žvyr
. Asfaltas 
turi pilnai priglusti prie ketinio r�mo; 

4) ketinis r�mas turi b	ti �spaustas � karšt
 asfalt
, kuris privalo b	ti labai gerai 
sutankintas po r�mu; 

5) viršutin� ketinio r�mo plokštuma turi idealiai sutapti su asfalto paviršiumi, ji negali 
b	ti nei iškilusi, nei �dubusi; 

6) kelio pavirši� galima voluoti kartu su ketaus r�mu; 

7) reikia laikytis toki� atsargumo priemoni�, kad žvyras, sm�lis ar asfaltas �rengimo metu 
nepatekt� � šulinio vid�; 

8) sumontavus šulin�, teleskopas (teleskopo ilgis – 1m) turi b	ti ne mažiau kaip 30 cm 
�leistas � šulinio stov
, ir ne mažiau kaip 50 cm ištrauktas iš šulinio stovo. 

22.5. Vis� tip� šuliniai montuojami analogiškai. Tiktai reikia parinkti šulinio dugn
, kuris gali 
b	ti su prab�ga arba be jos bei �rengti atitinkamas ��jimo ir iš�jimo angas.  

 

VII. DARB� PRI�MIMAS, SANDARUMO TIKRINIMAS 

 

23. Darbai, susij� su plastikini� nuotekyno vamzdži� �rengimu, priimami remiantis šiose 
taisykl�se pateiktomis rekomendacijomis. Atsižvelgiant � plastikiniams vamzdžiams keliamus 
reikalavimus, techninis pri�mimas turi b	ti vykdomas �vertinant: 

- tranš�jos kokyb�: nustatomas nat	ralaus grunto tvirtumas; 

- tranš�jos dugno kokyb�: nepažeisto nat	ralaus grunto išsaugojimas, pagal projekt
 atlikti 
galimi pagrindo sutankinimo darbai, profiliavimo patikrinimas; 

- apib�rimo kokyb�: išmatavim�, grunto bei jo sutankinimo laipsnio atitikimo projektui 
patikrinimas;  

- vamzdyno sandarum
: eksfiltracijos ir infiltracijos bandymai; 

- vamzdyno užpylimo kokyb�: grunto ir jo sutankinimo laipsnio patikrinimas; 

- vamzdžio deformacij
: (išlinkimo) atitikimo leistinai deformacijai nustatymas; 
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24. Priklausomai nuo pasirinktos technologijos ir darbo organizavimo statybos objekte gali 
b	ti vykdomas dalinis ar galutinis darb� pri�mimas. 

24.1. Darbai dalinai priimami prieš užkasant atskiras vamzdyn� atkarpas. 

24.2. Vamzdyn� ar j� atkarp� �rengimo darbai galutinai priimami prieš vamzdži� sistem
 
atiduodant eksploatuoti. 

25. Sandarumo eksfiltracijai nustatymas: 
25.1. Bandym
 reikia atlikti tarpuose, kuri� ilgis lygus nuotoliui tarp kontrolini� šulini�. 

25.2. Visa tikrinama vamzdžio atkarpa turi b	ti užpilta sutankintu gruntu iki ½ vamzdžio 
skersmens, o pos	ki� ir atsišakojim� vietose vamzdis turi b	ti laikinai apsaugotas nuo išjudinimo 
atramomis arba pilnai užpilant gruntu, kad bandym� metu neb	t� pažeistas sujungim� sandarumas. 

25.3. Visos bandomo vamzdyno angos turi b	ti uždaromos guminiais balion�liais, kamš�iais 
ar diskais, pritvirtintais taip, kad b	t� išvengta sujungim� pažeidimo bandym� metu. 

25.4. Bandym� metu gruntinis vanduo turi b	ti pašalintas iš tranš�jos. 

25.5. Jei užpildžius vamzdžius vandeniu aukštesn�je vietoje esan�iame šulinyje vandens lygis 
yra aukš�iau už viršutin� išmetam
j
 ang
, pilnai užpildyt
 vamzdyn
 reikia palikti 1 valandai, kad 
jis nusiorint� ir stabilizuot�si vandens lygis šuliniuose. 

25.6. Vandens stulpas (4.0 m aukš�io) gali b	ti sudaromas papildomai naudojant alk	n� ir 
vamzd�. 

25.7. Pra�jus tam tikram laikui, vandens lygis viršutiniame šulinyje nebeturi keistis. Bandym� 
laikas: 

- 30 min - vamzdžio atkarpai iki 50 m; 

- 60 min - vamzdžio atkarpai virš 50 m. 

26. Sandarumo tyrimas panaudojant or�: 
26.1. Visa tiriama vamzdyno atkarpa (tarp šulini�) turi b	ti paruošta taip pat, kaip ir atliekant 

tyrimus eksfiltracijai nustatyti. 

26.2. Paduodamo � vamzdyn
 oro sl�gis turi b	ti 4.0 m vand.st., po to reikia prad�ti matuoti 
laik
 ir sl�gio kritim
. 

26.3. Sl�gis gali nukristi 0.2 m vand.st. per 30 min. 
 

VIII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Plastikiniams vamzdžiams taikoma garantija, jei transportuojant, sand�liuojant ir 
montuojant plastikini� vamzdži� sistemas, laikomasi šiose taisykl�se nustatyt� reikalavim�. 

28. Taisykl�s �sigalioja nuo j� patvirtinimo datos. 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS   Ar	nas Kundrotas 


