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Apžvalga  

• Kam reikia iš išorės tiekti orą degimui 

• Oro tiekimo iš išorės pavyzdžiai 

• Reikalavimai orui degimui 

• Slėgio praradimas pro durelių rėmelius 

• Konstrukcijos ypatumai 

• Rasos taškas ir izoliacija 

• Praleidimo angų dydžių paskaičiavimas 



Oro tiekimas degimui 
• Kam reikia iš išorės tiekti orą degimui 

• Anksčiau: didelis nutekėjimų pro pastato aptveriamas 

konstrukcijas kiekis → degimui reikalingas oro kiekis nebuvo 

problema 

• Dabar: gerai izoliuotos aptveriamosios konstrukcijos 

• Atidarius langą, prarandamas žymus energijos kiekis! 

• Šiuolaikiniuose namuose degimui reikalingas oras pagal 

galimybes visada turi būti tiekiamas iš išorės! 



Oro tiekimas degimui 

Degimui reikalingas oras tiekiamas iš išorės pro:  

grindų konstrukcijos kanalus 

Atlikimo pavyzdys: 



Oro tiekimas degimui 

Degimui reikalingas oras tiekiamas iš išorės pro:  

tiekiamo oro šachtą, integruotą į kamino sistemą 

Atlikimo pavyzdys: 



Oro tiekimas degimui 
• Kokių oro deginimui sąnaudų reikia koklinei krosniai?  

– Minimalus oro poreikis: 

•           4 m3 oro 1 kg medienos 

• Oro pertekliaus koeficientas: apie 3 

• Faktinis oro poreikis: 12 m3 oro 1 kg medienos 

• Esant kuro sąnaudoms 10 kg/h → oro sąnaudos degimui sudarys 

apie 120 m3/h 

• Oro degimui srovės greitis = oro sąnaudų apimtis / pjūvio 
plotas (@ d = 10 cm, 120 m3/h → 4.2 m/s) 

 



Oro tiekimas degimui 

• Oro sąnaudų apimtis, esant 12 valandų nominaliam šildymo 
laikui: 

 
 

Nominalus 

našumas 

Didžiausias kuro 

kiekis 

Oro deginimui 

turininės sąnaudos 

Greitis 10 vamzdžiui Greitis 15 vamzdžiui 

kW kg m3/s m/s m/s 

1.6 6.0 56 2.0 0.9 

2.0 7.4 69 2.4 1.1 

2.5 9.2 86 3.1 1.4 

3.0 11.1 104 3.7 1.6 

3.5 12.9 121 4.3 1.9 

4.0 14.8 138 4.9 2.2 

5.0 18.5 173 6.1 2.7 

6.0 22.2 207 7.3 3.3 

7.0 25.8 242 8.6 3.8 

3.0 29.5 276 9.8 4.3 

9.0 33.2 311 11.0 4.9 

10.0 36.9 346 12.2 5.4 



Oro tiekimas degimui 



 

• Pavyzdys: slėgio praradimas pro durelių rėmelius, 
tiekiant orą degimui 



• Pavyzdys: slėgio praradimas pro durelių rėmelius, 
tiekiant orą degimui 



Oro tiekimas degimui 
• Gyvo pjūvio numatomi dydžiai orui degimui tiekti (koklinė 

krosnis) 
 Didžiausias kuro 

kiekis (kg) 

Greičiui V > 2 m/s 

reikalingas A pjūvis 

(cm2) 

Numatomas vamzdžio 

skersmuo (mm) 

Tikrasis A pjūvis 

(cm2) 

Numatomi stačiakampio pjūvio 

dydžiai (mm) 

h b 

5 70 100 79 80 90 

6 84 100 79 80 110 

7 98 125 123 80 130 

8 112 125 123 80 150 

9 127 140 154 80 170 

10 141 140 154 80 190 

11 155 150 177 80 210 

12 169 150 177 80 230 

13 183 160 201 80 260 

14 197 160 201 80 280 

15 211 180 254 80 300 



Oro tiekimas degimui 
• Gyvo pjūvio numatomi dydžiai orui degimui tiekti (koklinė 

krosnis) 

Didžiausias kuro 

kiekis (kg) 

Numatomi stačiakampio pjūvio 

dydžiai (mm) 

Numatomi stačiakampio pjūvio 

dydžiai (mm) 

Numatomi stačiakampio pjūvio 

dydžiai (mm) 

h b h b h b 

5 40 210 60 130 100 80 

6 40 260 60 150 100 90 

7 40 310 60 180 100 110 

8 40 360 60 210 100 120 

9 40 420 60 240 100 140 

10 40 470 60 270 100 150 

11 40 530 60 300 100 170 

12 40 590 60 340 100 180 

13 - - 60 370 100 200 

14 - - 60 400 100 210 

15 - - 60 440 100 230 



Oro tiekimas degimui 
• Slėgio praradimas auga proporcingai srovės greičio 

kvadratui! 

• Paskaičiuokite įmanomai didžiausią pjūvį! 

• Venkite pjūvio susiaurėjimo! Susiaurėjimas gali sukelti žymiai 

didesnius slėgio praradimus nei visame orlaidyje!  

• Palyginimas dėl susiaurėjimo: 

• Krosnis numatyta pjūviui d = 18 cm 

• Sumontuota d = 10 cm pjūvio krosnis 

• Krosnis nefunkcionuos! 

 

 

 
 



Oro tiekimas degimui 
• Konstrukcijos ypatumai 

• Medžiagos 

• polimerai 

• metalas 

• medis 

• keramikinės medžiagos 

• betonas 

• dujų silikatas 

• Montuojant, būtina laikytis reikalavimų keliamajam našumui ir 
priešgaisrinei apsaugai! 

 
 



Oro tiekimas degimui 

• Konstrukcijos ypatumai 

• Oro deginimui tiekimo kanalo izoliavimas 

• Tikslas: išvengti kondensato susidarymo ant išorinio paviršiaus 

• Atlikimo sąlyga: išorinio paviršiaus temperatūra>nei rasos taško 

temperatūra 

• Rasos taško temperatūra: priklauso nuo santykinės oro drėgmės ir 

temperatūros patalpoje 

• Išorinio paviršiaus temperatūra: nustatoma paskaičiavus (arba pagal 

techninių duomenų pasą) → Izoliacija yra svarbiausias veiksnys! 

 

 

 

 
 



Oro tiekimas degimui 
• Pavyzdys (paskaičiuojama pagal techninę informaciją) 

• Kanalo medžiaga = aliuminis (storis = 1 mm, šilumos laidumas = 220 
W/m · K) 

• Izoliacija, kai šilumos laidumas yra 0.04 W/m · K 

 

 

 

 

 
 

  Išorinio paviršiaus temperatūra (°С) 

Izoliacijos storis 
Oro degimui temperatūra 

= 0 °C 

Oro degimui  

temperatūra 

= -5 °С 

Oro degimui  

temperatūra 

= -10 °с 

0 st 1.70 -2.92 -7.55 

1 st 15.53 13.91 12.29 

2 st 18.47 17.49 16.50 

3 st 19.75 19.05 18.34 

4 st 20.47 19.92 19.37 

5 st 20.92 20.47 20.02 



Oro tiekimas degimui 

• Siūlomas izoliacijos dydis 
• 2 cm storio sluoksnio, kai šilumos laidumas yra 0.04 W/m · K, 

dažniausiai pakanka 

• 0.04 W/m · K šilumos laidumą turi: 

• Mineralinė vata 

• Putojantys produktai (pvz., Thermaflex)  

• Polistirolo izoliacija 

• Bet kuriuo atveju izoliacija turi būti nepralaidi garams! 

• Esant labai didelei santykinei oro drėgmei izoliacijos sluoksnio storį 
reikia nustatyti paskaičiavimais. 

 

 

 

 

 
 



Oro tiekimas degimui 
• Ekvivalentiniai medžiagų storiai (aliuminio vamzdžiui su 

izoliacija) 

 

 

 

 
 

Medžiaga 
Šilumos laidumo 

koeficientas λ 

1 cm 

izoliacija  

 (λ = 0.04 W/m⋅K) 

2 cm 

izoliacija  

 (λ = 0.04 W/m⋅K) 

3 cm  

izoliacija  

 (λ = 0.04 W/m⋅K) 

4 cm  

izoliacija  

 (λ = 0.04 W/m⋅K) 

5 cm  

izoliacija  

 (λ = 0.04 W/m⋅K) 

    Sulyginami storiai 

  W/m⋅K cm cm cm cm cm 

Malkos 0.17 4.3 8.5 12.8 17.0 21.3 

Plytos 0.70 17.5 35.0 52.5 70.0 87.5 

Krosnių šamotas 0.93 23.3 46.5 69.8 93.0 116.3 

Betonas 2.10 52.5 105.0 157.5 210.0 262.5 

Akytasis betonas (700 

kg/m3) 

0.20 5.0 10.0 15,0 20.0 25.0 

Kalcio silikatas 0.06 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 

Vermikulitas 0.14 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 



Oro tiekimas degimui 

• Konstrukcijos ypatumai 

• Oro degimui tiekimo vožtuvas 

• Būtinai montuotinas tvirtai uždaromas vožtuvas, kuris uždaro oro 

tiekimo kanalą, sudegus kurui! 

• Nėra būtinos sąlygos, kur talpintinas vožtuvas: oro deginimui tiekimo 

kanalo gale arba kanalo prijungimo prie krosnies vietoje, tačiau 

pageidautina, kad vožtuvas būtų talpinamas arčiau išorinės pastato 

sienos. 

 

 

 
 



Oro tiekimas degimui 

 
 



Šiuolaikinė koklinės krosnies paskaičiavimo 
programa – oro degimui tiekimas 



Orientacinis skaičiavimas 

Pagrindiniai nurodymai: 

• Mažai posūkių, nedidelis kanalų ilgis– apie13 cm2/kg 

malkų 

• Paskaičiavimas atliktinas, atsižvelgiant į šią reikšmę– 

apie15-17 cm2/kg malkų 

• Daug posūkių ir didelis kanalų ilgis arba didesnis nei 

600 m virš jūros lygio aukštis – apie20 cm2/kg malkų 

Laikantis šių nurodymų, gausite nedidelius slėgio 

praradimus. 



PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA, SKIRTA ENERGIŠKAI EFEKTYVIŲ KROSNIŲ IR ŽIDINIŲ 
STATYBAI 
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VSRC - Vilnius Builders 

Training Centre, Lithuania 

 

 
www.vsrc.lt 

 
 

KMG – Association of 

Lithuanian Stove Builders, 

Lithuania 

 
www.krosniumeistrugildija.lt 

 
 

Wolfshöher Tonwerke 

GmbH & Co. KG, Germany  

 

 
www.wolfshoehe.de 

 
 

KVT - Centre for Adult 
Education, Estonia 

 
www.kvtkoolitus.ee 

 
 

SATAEDU – Satakunta 
Educational Federation, 
Finland 

 
www.sataedu.fi 

Šis leidinys yra finansuojamas remiant Europos Komisijai. Jis atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet 

kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
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Krosnininko darbo įrankiai ir  
kontroliniai matavimo prietaisai 

   Matavimo juosta (ruletė arba 

sulankstoma matavimo liniuotė) 

naudojama atliekant kiekvieną tikslumo 

reikalaujantį darbą. 

Kampainis – mūrijamo kietu kuru 
kūrenamo šildymo įrenginio kampų 
statumui tikrinti 

Gulsčiukas – paviršių vertikalumui ir 
horizontalumui tikrinti 

Svambalas – kampų, sienelių ir 
dūmtraukių vertikalumui tikrinti 



Mūrininko darbo įrankiai ir  
kontroliniai matavimo prietaisai 

Mūrininko (krosnininko) plaktukas 
kirstukas – plytų atskėlimui ir 
aptašymui, angų pramušimui 

Mūrininko mentė – skiediniui kloti ir 
skiedinio pertekliui nuo mūro 
paviršiaus nugramdyti 

Žnyplės – grūdintos vielos atkirpimui, 
užsukimui, užlenkimui klojant koklius ar 
lankstant kilpas 

Guminis plaktukas – plytų padėčiai, 
mūrijant kietu kuru kūrenamą įrenginį, 
pataisyti 



Mūrininko darbo įrankiai ir  
kontroliniai matavimo prietaisai 

Akmens pjovimo staklės – keraminių ir 
šamotinių krosnies akmenų pjaustymui 

Siaurapjūklis – lentelių, apvalių rąstelių 
(skersmuo iki 60 mm) ir tašelių 
pjaustymui 

Elektrinis suktuvas-perforatorius –
kiaurymių gręžimui, varžtų sukimui-
išsukimui 

Elektrinė maišyklė – skiedinio, klijų 
maišymui 



Mūrininko darbo įrankiai ir 
kontroliniai matavimo prietaisai 

Kibirai – skiedinio, klijų, glaisto 
maišymui, vandeniui 

Apsauginiai akiniai – pjaustant, maišant 
ir atliekant kitus darbus, kurių metu gali 
pasklisti mažos detalės, garai ir pan. 

Statybinis šepetys – grunto tepimui, 
mūro drėkinimui 

Kempinė – klijų, skystų medžiagų 
pertekliui nubraukti, įvairių paviršių 
valymui 

Ir kiti įrankiai ir matavimo prietaisai, 
kuriuos įpranta krosnininkas naudoti 
dirbdamas – peilis, atsuktuvas, 
kampinis šlifuoklis ir t.t 



Medžiagos kietu kuru kūrenamų įrenginių mūrijimui 

Pilnavidurės molinės plytos - krosnių ir židinių 

išorinių sienelių mūrijimui, dūmų ir karštų dujų 

kanalams, dūmtraukiams. Dažniausiai plytų 

matmenys 250x120x65 mm.  

Šamotinės (ugniai atsparios) plytos - 
atlaikančios nuo 1580º C iki 2000º C ar net ir 
daugiau, gaminamos iš ugniai atsparaus molio 
– šamoto, degamos įgyja rausvą arba gelsvą 
spalvą, dažniausiai naudojamos pakuroms 
mūryti. 

Molio skiedinio milteliai – maišant su vandeniu 
pagal gamintojo nurodymus paruošiamas 
skiedinys krosnims ir židiniams mūryti. 
 

Akmenys – krosnių, židinių, dūmtraukių 
pamatams, židinių apdailai. 



Medžiagos kietu kuru kūrenamų įrenginių mūrijimui 

Molio skiedinys 
Molis – pagrindinė statybinė medžiaga krosnims ir židiniams 
mūryti, iš kurios daromi molio ir smėlio skiediniai. 
Priklausomai nuo smėlio ir kitų priemaišų kiekio, molis būna 
riebus (2-3% smėlio), vidutinio riebumo (apie 15% smėlio) ir 
liesas (apie 30% smėlio). Geriausias skiedinys išeina 
sumaišius molį ir labai smulkų žvyrą (arba smėlį su 
smulkaus žvyro priemaišomis, grūdeliai neturi būti didesni 
kaip 1,5 mm) santykiu nuo 1:1 iki 1:4, priklausomai nuo 
molio. Prieš ruošiant skiedinį, molis užmerkiamas parai. 
Vėliau praskiedžiamas vandeniu iki grietinės konsistencijos, 
gerai išmaišomas ir išplakamas. Gautoje molio masėje 
neturi būti gumulų, todėl masė perkošiama per sietą su 1,5 
mm akutėmis. Į molio masę, persijojant per sietą, minėtu 
santykiu pilama žvyro. Skiedinys kruopščiai išmaišomas. 
Jeigu jo paviršiuje atsiranda vandens balelės, per sietą 
įpilama daugiau žvyro, skiedinys papildomai išplakamas ir 
išmaišomas. Tinkamai paruoštame skiedinyje neturi būti 
gumulų, jis nelimpa ir turi lengvai išsispausti iš siūlės, 
paspaudus plytą. 
 



Medžiagos kietu kuru kūrenamų įrenginių mūrijimui 

 

 

Betonas – krosnių, židinių, dūmtraukių 
pamatams. Lengvuoju betonu (užpildas 
– keramzitas, perlitas) apšiltinami 
dūmtraukiai. 

Termoizoliacinės medžiagos - kietos 
vermikulito plokštės; mineralinė vata 
Vermikulitas – plokštės, atsparios 
tiesioginiam ugnies bei karščio 
poveikiui, turi geras termoizoliacines 
savybes. Naudojamos priešgaisrinėms 
konstrukcijoms, ugniasienėms bei 
krosnies ar židinio karščio kamerai 
montuoti. 
Mineralinė vata – konstrukcijų, prie 
kurių statoma krosnis ar židinys, 
izoliavimui. Izoliacinių plokščių vienas 
paviršius turi būti padengtas atsparia 
karščiui aliuminio folija. Tarp izoliacijos 
ir visų kaistančių krosnies dalių turi 
laisvai judėti oras, kad išnešiotų po 
patalpą paviršiuje susikaupusią šilumą. 



Medžiagos kietu kuru kūrenamų įrenginių mūrijimui 

Hidroizoliacinės medžiagos - ruberoidas  
 

Apdailos medžiagos – kokliai. Pagaminti iš molio, šie 
apdailos elementai kaupia šilumą, suteikia krosnies 
mūrui papildomą patvarumą ir uždengia krosnies 
mūro siūlėse pasitaikančius plyšius, taip užkirsdami 
kelią smalkėms patekti į patalpą. Labiausiai 
paplitusios koklių rūšys - glazūruoti, terakotiniai, 
porcelianiniai ir fajansiniai. Glazūruotų koklių 
fasadinė pusė dengiama specialiu emaliu - majolika, 
sudėtyje neturinčiu kenksmingu cheminiu medžiagų. 
Terakotinių koklių, gaminamų iš raudono molio, 
paviršius neglazūruotas. Porcelianinių ir fajansinių 
paviršius dengiamas spalvotomis glazūromis. Visų 
rūšių koklių fasadinės pusės gali būti lygios arba 
reljefinės. Pagal geometrines formas ir didį, lemiantį 
koklio tinkamumą tam tikrai krosnies vietai, vieno 
komplekto kokliai skirstami į kampinius, plokščius, 
karnizinius, fasoninius ir cokolinius. 



Medžiagos kietu kuru kūrenamų įrenginių mūrijimui 

Apdailos medžiagos – tinkas. Atsparus karščiui. 
Gali būti dedamas vienas sluoksnis, bet geriau 
tepti keliais sluoksniais. Vienos krosnies dalys 
įkaista daugiau, kitos – mažiau. Tokių vietų 
sujungimuose atsiranda įtrūkimų. Naudojamos 
papildomos priemonės – latekso audinys, vielos 
tinklelis ar keraminės grotelės. 

Apdailos medžiagos – glaistas. Krosnių, šildymo 
katilų ir židinių įrengimui (galima naudoti kaip 
mūro mišinį), kaminų įtrūkimų ir plyšių užtaisymui. 
Gali būti naudojama keramikinių, akmeninių ar 
kitokių mineralinių apdailos elementų klijavimui 
prie įkaistančių paviršių, taip pat židinių glaistymui 
prieš tolimesnius apdailos darbus. Aukštai 
temperatūrai (iki 999 °C) ir vandens poveikiui masė 
tampa atspari tik visiškai išdžiūvusi ir sukietėjusi. 

Koklių tvirtinimo elementai - plieno strypai, 
minkšta viela, plieninės kabės 



Šildomųjų mūrinių krosnių ir viryklių metalinės detalės 

Ketaus (arba metalinės) durelės pakurai 
ir peleninei uždaryti. Viryklei galima 
naudoti ir metalines. Krosniai geriau 
tinka ketaus durelės.  

Užkaišas („juška“) - reguliuoti 
patenkančio oro/ išeinančių dūmų 
srautą taip reguliuojant ir degimo 
intensyvumą. Gali būti statoma tiek į 
kaminą, tiek montuojama į krosnį ar 
dūmtraukį. 



Šildomųjų mūrinių krosnių ir viryklių metalinės detalės 

Ardeliai – ketaus grotelės tarp pakuros 
ir peleninės, per kurias krenta pelenai, į 
pakurą nuolat patenka oras, kuris 
palaiko degimą 

baigiamoji horizontalioji maisto 
ruošimo krosnies detalė, montuojama 
virš krosnies pakuros. Vietoj lankainių 
gali būti panaudoti kaitlentės įdėklai. 
Kaitlentė montuojama viename 
horizontaliame lygyje kaip ir viryklės 
apkaustas. 

Valymo durelės 



Šildomųjų mūrinių krosnių tipai 

Mūrinės krosnys pagal paskirtį skirstomos: 
• patalpoms šildyti; 
• maistui ruošti (viryklės, duonkepės, orkaitės ir pan.) 
• kombinuotos (šildymo ir maisto ruošimo); 
• pirties. 
  
Mūrinės krosnys pagal sienelių storį skirstomos: 
• plonasienės – sienelės storis 65 mm, krosnis greičiau 

įšyla, yra lengvesnė, bet šilumą skleidžia trumpiau; 
• storasienės – sienelės storis 120 mm storio ir 

daugiau, tinkamos šildyti nuolat gyvenamas patalpas, 
įšyla ilgiau ir šilumą skleidžia ilgiau; 

• kombinuotos – pakuros sienelių storis ½ plytos, kitų 
sienelių storis ¼ plytos. 



Šildomųjų mūrinių krosnių tipai 

Pagal formą plane mūrinės krosnys skirstomos: 

1. stačiakampės; 

2. kvadratinės; 

3. apvalios;  

4. kampinės (trikampės); 

5. daugiakampės. 

Krosnies forma priklauso nuo pasirinktos krosniai vietos. 

Pagal aukštingumą mūrinės krosnys skirstomos: 

1. vienaaukštės; 

2. dviaukštės – viena ant kitos dvi krosnys su atskiromis 

pakuromis. 



Šildomųjų mūrinių krosnių tipai 

Šildymo krosnys priklausomai nuo 
konstrukcijos skirstomos: 
• pagal šiluminį talpumą (savybė sukaupti 

(akumuliuoti) šilumą, nusakomas krosnies 
atvėsimo laiku ir matuojamas valandomis); 

• dūmų ir įkaitusių dujų judėjimo schemas; 
• šiluminį galingumą (šilumos kiekis, kurį 

krosnis išskiria į patalpą tarp dviejų 
kūrenimų per vieną valandą). 



Šildomosios krosnies dalys 

Pamatai. Krosnys, kurių svoris iki 750 kg (skaičiuojama 1 m3 plytų 
mūro sveria 1600kg), statomos ant grindų, jei jos pakankamai 
stiprios. Krosnis, kurios svoris virš 750 kg, statoma ant pamato, 
kuris įleidžiamas į žemę 50-100 cm atsižvelgiant į gruntą ir 
krosnies dydį. Krosnies, dūmtraukio ir pastato pamatai negali 
liestis, nes dėl nevienodos apkrovos pamatai nevienodai nusės. 
Tarpai užpilami smėliu. Krosnies pamatas į visas puses turi būti 3-5 
cm platesnis už statomą krosnį. Krosnių pamatai daromi iš 
akmenų, betono ar mūrijami iš plytų. Krosniai reikia numatyti 
tokią vietą, kad nereikėtų ardyti pagrindinių pastato konstrukcijų. 
Pirmoji pamatų eilė dedama sausai iš akmenų, juos įplūkiant į 
gruntą ir užpildoma skystu cemento skiediniu. Po to pamatas 
mūrijamas taisyklingomis eilėmis. Viršutinį pirmosios eilės paviršių 
reikia gerai išlyginti cemento skiediniu ir patikrinti kampainiu bei 
gulsčiuku. Ant pirmosios plytų eilės dedama hidroizoliacija iš 
dviejų ruberoido sluoksnių. 



Šildomosios krosnies dalys 

 

 Peleninė. Padėjus ant pamatų 1-2 eiles plytų, 
daroma peleninė (pūstuvė). Į peleninę per 
ardelius (specialias groteles) nuolat krenta 
pelenai ir smulkios žarijos, anglys. Todėl 
peleninė daroma kuo ilgesnė ir valoma dažnai, 
kad neužsikimštų. Tai svarbu ir todėl, kad pro 
peleninės groteles ir dureles patenka oras, 
kurio reikia degimo procesui. Patenkančio į 
pakurą oro kiekis reguliuojamas plačiau ar 
siauriau praveriant dureles. 



Šildomosios krosnies dalys 

Pakura. Tai vieta, kur deginamas kuras. Beveik visada tai 
karščiausia krosnies vieta. Daroma 30-40 cm pločio ir 40-65 cm 
ilgio, turi būti ne žemesnė kaip 60 cm. Minimalus pakuros 
išorinių sienelių storis – pusė plytos (12 cm). Priekyje įtaisomi 
ardeliai, kurie skiria pakurą ir peleninę. Įtvirtinant ardelius, tarp 
jų ir pakuros sienelių reikia palikti ne mažesnį kaip 5 mm 
deformacijos tarpelį, kad kaisdamos ir plėsdamosi grotelės 
neardytų pakuros sienelių. Ardeliai įstatomi taip, kad jų viršus 
būtų ne mažiau kaip 50 mm nuo pakuros durelių apačios. 
Tuomet nekris žarijos. Ardeliai užima didesnę pakuros dalį, o 
likusią galinę pakuros dalį ir šonus aplink ardelius, jei pakura 
platesnė už juos, reikia daryti nuožulnius į ardelių pusę, nes tada 
lengviau kurstyti ugnį. Pakura perdengiama užleidžiamomis 
plytomis arba naudojamos ketinės sijos, kurios apsukamos viela 
ir ištepamos moliu, kad neperdegtų. 

 



Šildomosios krosnies dalys 

Dūmtakiai (dūmsukiai). Sudaro vertikalios ir horizontalios sienelės, 
tarp kurių cirkuliuoja įkaitusios dujos ir dūmai.  
Dūmtakių visuma sudaro krosnies konvekcijos sistemą, kuri 
priklausomai nuo pertvarų išdėstymo būna: 
• nuosekli (karštos dujos ir dūmai nuosekliai pereina sujungtais 

kanalais); 
• lygiagreti (degimo produktai kyla į viršų vienu kanalu, po to vienu 

viršutiniu horizontaliu kanalu išsiskirsto į kelis lygiagrečius kanalus); 
• kombinuota (karštos dujos ir dūmai, išėję iš pakuros, leidžiasi žemyn, 

įkaitindamos krosnies sieneles, esančias pakuros lygyje, ir patenka į 
kanalus, lygiagrečiai išdėstytus viršutinėje krosnies dalyje); 

• bekanalė gaubtuvinė (karštos dujos iš pakuros patenka virš pakuros 
perdangos, liesdamosi su šaltu krosnies sienelių paviršiumi atvėsta ir 
leidžiasi žemyn) ir su oro šildymo kameromis.  

 



3 2 1 

Krosnių konvekcijos sistemos: a – nuoseklios, b – lygiagrečios, c – bekanalės, d – kombinuotos, 

e – su karštų dujų bei dūmų kameromis; 1 – viensūkės, 2 – dvisūkės, 3 – daugiasūkės,  

4 – oro kamera. 



Šildomosios krosnies dalys 

Dūmtakiai (dūmsukiai) 

Konvekcinė sistema gali būti su vertikaliai ir horizontaliai išdėstytais 
kanalais. Rečiau daromi įžambieji dūmtakiai. Horizontaliems 
dūmtakiams nereikia didelės traukos, bet jie greičiau pasidengia 
suodžiais, turėtų būti daromi siauresnėse krosnyse. Vertikaliems 
dūmtakiams reikia geresnės traukos. Dūmtakių dydis nevienodas – iš 
pakuros išėjusios karščiausios dujos užima daug vietos, todėl pirmasis 
dūmtakis daromas didžiausias (jo skerspjūvio plotas neturi būti 
mažesnis už ardelių). Slinkdamos dujos atvėsta ir užima mažiau vietos, 
todėl paskutinius takus galima mažinti. Kadangi dūmams lengviau kilti 
nei kristi, tai dūmtakis, kurio dūmai eina aukštyn, daromas mažesnis už 
tą, kuriuo dūmai krinta.  

Konvekcijos sistemos kanalų skerspjūvis priklauso nuo statomos 
krosnies, viryklės ar židinio dydžio – 130x130 mm, 130x260 mm, 
260x260 mm.  

 



Šildomosios krosnies dalys 

Dūmtakiai (dūmsukiai) 

Dūmtakių sienos turi būti lygios, glotnios, nes ant nelygių sienučių ir 
išsikišimų sėda nešvarumai, kuriuos sunku išvalyti, ir nelygumai trukdo 
judėti dūmams ir karštoms dujoms. Dūmtakių posūkių sienelių kampai 
turi būti apskritesni, nes tada dujos lengviau slenka. Posūkiuose 
dūmtakiai turi būti platesni. Normali iš krosnies į dūmtraukį išeinančių 
dūmų ir karštų dujų temperatūra yra apie 150°C. Jei temperatūra 
aukštesnė, reiškia dūmtakiai per trumpi. Jei temperatūra mažesnė, 
reiškia dūmtakiai per ilgi. Kai dūmtakyje dūmų temperatūra žema, ant 
sienelių susidaro kondensatas. 

 

Krosnių aukštis. Šalčiausias oras yra prie grindų, todėl naujai mūrijama 
krosnis neturėtų būti aukštesnė kaip 2 m. Svarbu, kad krosnis greičiau 
įšiltų, kad šiltų kuo žemiau prie grindų. 

 



Mūrinių krosnių statymas 

Plytos mūrinėms krosnims atrenkamos labai kruopščiai – turi būti gerai 
išdegtos, taisyklingos formos, vienodų matmenų, tiesiomis briaunomis, 
neįskilusios, nenudaužtos, be priemaišų. Molis, naudojamas skiedinio 
gamybai, turi būti be priemaišų, akmenų ir pan. Molis pradedamas 
ruošti 1-2 dienos prieš darbų pradžią. Molio išvalymui jis pertrinamas 
pro 3-4 mm akučių tinklą. Smėlis turi būti be priemaišų, briaunuotų 
grūdelių iki 1 mm skersmens. Labiau tinka kalnų, o ne upių ar jūros 
smėlis. Smėlį prieš naudojimą reikia persijoti per tinklą, kurio akučių 
dydis 1,5 mm. Molio skiedinys turi būti nei per riebus, nei per liesas. 
Pirmuoju atveju skiedinio tūris džiūstant smarkiai mažėja, įkaitęs 
sutrūkinėja ir siūlėse atsiranda plyšiai. Antruoju atveju skiedinys 
neužtikrina plytų sukibimo. Ugniai atsparių (šamotinių) plytų mūrijimui 
naudojamas skiedinys, kuriame vietoj smėlio dedamas smulkintas 
šamotas santykiu 1:1 su moliu. Siūlės turi būti ne storesnės kaip 3 mm. 

 



Mūrinių krosnių statymas 

Krosnis galima pradėti mūryti tik įrengus stogą ar laikiną priedangą virš 
vietos, kur bus įrengiama krosnis. Mūrijant krosnį, svarbiose vietose 
(pakura, dūmtakiai) plytos pirmiausia parenkamos ir dedamos sausai, 
pritaikomos pagal matmenis ir plytų rišimą, skaldomis ir aptašomos. Jei 
yra krosnies įrengimo, plytų išdėstymo brėžiniai, tai sausai dėlioti plytų 
nereikia. Mažiau atsakingose vietose, kur plytos dedamos ištisai, 
galima mūryti ir be išankstinio dėliojimo sausai. Skeltos ir tašytos 
plytos nelygiu paviršiumi dedamos į mūro vidų. Paprastos molinės 
plytos prieš mūrijant 1-1,5 min. palaikomos vandenyje, šamotinės 
plytos panardinamos į vandenį tam, kad būtų nuplautos dulkės nuo jų. 
Mūrijant pakurą ir dūmtakius, negalima vidinių paviršių aptepti molio 
skiediniu, nes nuo karščio jis sutrupės ir užterš pakurą ir dūmtakius. 
Lygus ir glotnus pakuros ir dūmtakių paviršius gaunamas tvarkingai 
mūrijant ir, sudėjus 5-6 eiles, nuplaunant vertikalius paviršius šlapiu 
skuduru.  



Mūrinių krosnių statymas 

 

Jei krosnis mūrijama ant esamo pamato, prieš pradedant 
darbus, reikia patikrinti pamato horizontalumą ir matmenų 
tikslumą bei kampų statumą (matuojamos esamo pamato 
viršaus įstrižainės). Įsitikinus, kad pamatas tinkamas, 
pradedama mūryti krosnis – dedama pirmoji eilė ištisinio 
mūro eilė, ant kurios klojama hidroizoliacija (ruberoidas ar 
tolis). Toliau mūrijama pagal brėžinius tikrinant 
vertikalumą, kampų statumą ir horizontalumą. Labai 
atidžiai ir rūpestingai įstatomos ir tvirtinamos metalinės 
krosnies detalės (durelės, ardeliai, užkaišos ir pan.) 

 



Šildomųjų mūrinių krosnių apdaila 

Krosnys gali būti dailinamos kokliais, tinku, klijuojamomis  

plytelėmis ir kitais būdais. 

 



Šildomųjų mūrinių krosnių apdaila 

Jei krosnys dailinamos kokliais, tai apdaila daroma kartu su krosnies mūru. 
Prieš darbą kokliai rūšiuojami pagal spalvą bei atspalvius, nuo koklių 
briaunų nuvaloma glazūra, apipjaustomi pakraščiai, kad kokliai būtų 
vienodų matmenų. Prieš mūrijimą kokliai pamerkiami į vandenį. Labai 
svarbu, kad vertikalios siūlės tarp koklių būtų kuo plonesnės. Horizontalios 
siūlės daromos 2-3 mm, kad, vykstant krosnies sėdimui, viršutiniai kokliai 
vienodai spaustų apatinius. Koklius pradedama mūryti nuo apatinės 
horizontalios eilės. Dedami kampiniai kokliai, gulsčiuku tikrinama jų 
vertikalioji ir horizontalioji padėtys. Tarp kampinių koklių dedami plokštieji 
kokliai, jų kraštai turi glaudžiai priglusti vienas prie kito. Kai pilnai 
parenkama viena horizontali koklių eilė, jie tvirtinami tarp savęs ir prie 
mūro minkštos vielos, plieninių kabių ir strypų pagalba. Erdvė aplink koklių 
dėžutes, esančias atvirkštinėje pusėje, kruopščiai užpildoma molio 
skiediniu, kad nesusidarytų oro tuštumų, dėl kurių netenkama daug 
šilumos. Mūrijamos krosnies eilės turi priglusti prie koklių. Erdvė tarp plytų 
ir koklių, užpildyta molio skiediniu, puikiai sugers šilumą. Jei siūlės šiek tiek 
matomos, jos užtaisomos kreidos ir vandens su kiaušinio baltymu mišiniu 
arba gipso skiediniu. Vertikalios siūlės gali būti perstumtos arba ištisinės 
nuo viršaus iki apačios.  
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Dūmtraukio aukštis 

Kamino aukštis virš plokščio stogo, parapeto ar kraigo turi būti ne mažesnis 
nei 0,3 m, jei paviršius nedegus ir 0,6 m - jei degus. Jei stogas plokščias ar 
jo pasvirimo kampas ≤ 12°, neatsižvelgiant į stogo konstrukciją, kaminų 
angos turi būti mažiausiai 0,6 m aukštyje virš kraigo arba pastato kraštų. 
Jei kaminas yra statomas > 1,5 m, bet < 3 m atstumu iki kraigo, tai kamino 
aukštis turi būti ne žemesnis stogo kraigo. Kaminą planuojant įrengti 
didesniu nei 3 m, bet mažesniu nei 10 m atstumu nuo kraigo, kamino 
aukštis turi būti ne žemesnis nei 12 laipsnių kampu nuo išvestos 
horizontalios linijos išbrėžiamos menamos ribos. 

Kaminas turi būti išvestas 

virš stogo tokiu aukščiu, 

kuris užtikrintų 

nepertraukiamą trauką ir 

nesukeltų gaisro pavojaus. 

Kamino aukštis smarkiai 

įtakoja geros traukos 

atsiradimą kamine.  



Dūmtraukio aukštis 

Kai stogas status, jo pasvirimo kampas > 12°, o stogo danga degi, tai 

kaminų angos turi būti mažiausiai 0,6 m aukštyje virš kraigo. 

Kai stogo paviršius degus, reikia įrengti kibirkščių gaudykles. Tam naudojami 

metaliniai tinkleliai su angomis, ne didesnėmis kaip 5x5 mm.  

Kai stogas yra status, pasvirimo kampas > 12°, o paviršius - nedegus, tai 

kaminų angos turi būti mažiausiai 0,3 m aukštyje virš kraigo bei bent 1 m 
atstumu nuo jo. 



Dūmtraukio skerspjūvio parinkimas 

Dūmtraukio skerspjūvis parenkamas vadovaujantis 1 lentele ir 1 
paveikslu, taip pat pagal šildymo įrenginio gamintojo techninius 
reikalavimus, atsižvelgiant į kuro rūšį, sudaromą slėgį ir šildymo 
įrenginio galingumą, arba gali būti apskaičiuojamas 
vadovaujantis LST EN 13384-1 [8.8], LST EN 13384-3 [8.9] serijos 
standartais. Dūmtraukio skerspjūvis neturi būti mažesnis už 
šildymo įrenginio degimo produktams šalinti skirto jungiamojo 
vamzdžio skerspjūvį. Jeigu keletas šildymo įrenginių prijungti į tą 
patį dūmtraukį, jo skerspjūvis neturi būti mažesnis už susumuotą 
šildymo įrenginiams reikalingą skerspjūvių plotą. 

 



Dūmtraukio skerspjūvio parinkimas 

1 lentelė 

 Šildymo įrenginio tipas Minimalus dūmtraukio skerspjūvis 
Iki 20 kW galingumo šildymo įrenginys 

su degimo metu uždaroma pakura 
125 mm(1) 

0,012 kv. m(2) 
Iki 30 kW galingumo šildymo įrenginys 

su degimo metu uždaroma pakura 
150 mm(1) 

0,018 kv. m(2) 
Nuo 30 iki 50 kW galingumo šildymo 

įrenginys su degimo metu uždaroma pakura 
175 mm(1) 

0,024 kv. m(2) 
Šildymo įrenginys su degimo metu 

neuždaroma, ne didesne kaip 0,15 kub. m 
pakura 

200 mm(1) 
0,031 kv. m(2) 

Šildymo įrenginys su degimo metu 
neuždaroma, didesne kaip 0,15 kub. m tūrio 
pakura arba šildymo įrenginys, kurio 
galingumas didesnis kaip 50 kW 

skerspjūvis parenkamas iš 1 
paveiksle pažymėto ploto 

(1) Apvalaus dūmtraukio skersmuo. 
(2) Stačiakampio dūmtraukio minimalus skerspjūvio plotas. 



Dūmtraukio skerspjūvio parinkimas 

1 paveikslas 

 



Dūmtraukio mūrijimas 

• Dūmtraukį reikia mūryti atidžiai, iš atrinktų plytų ar blokelių. 

• Dūmtraukiai gali būti įmūryti sienoje (mūriniuose pastatuose), 
ant atskiro pamato (mediniuose pastatuose), kartais tiesiog 
ant krosnies ar židinio. 

• Dūmtraukio kanalo matmenys būna 140x140mm, 
140x270mm, 270x270mm. Priklauso nuo jungiamo šildymo 
įrenginio tipo ir galingumo. 

• Svarbu teisingai parinkti kanalo matmenis, nes didelio 
skerspjūvio kanalas apsunkina krosnies įkūrimą dėl 
susidariusio didelio šalto oro slėgio. 

• Didelio skerspjūvio kanale dūmai ir karštos dujos teka 
mažesniu greičiu, todėl ant kanalo sienelių susikaupia daugiau 
suodžių. 



Dūmtraukio mūrijimas 

• Dūmtraukio išorinių sienelių storis turi būti ≥ ½ plytos. 

• Dūmtraukio kanalai turi būti vertikalūs, be jokių išsikišimų, 
nelygumų, nes ant jų kaupsis suodžiai ir pablogins trauką. 

• Dūmtraukį reikia mūryti iš kokybiškų, nesutrūkinėjusių, gerai 
išdegtų plytų. Pastogėje mūrijama su molio skiediniu, siūlių 
storis gali būti iki 10 mm. Plytos geroji (glotnioji) pusė turi būti 
kanalo viduje, kas 3-4 eilės siūlės gerai išlyginamos drėgnu 
skuduru. 

• Mūrijant reikia stengtis, kad siūlės būtų be plyšių, visiškai 
užpildytos skiediniu. 

• Mūrijant kamino praplatėjimą perdangoje ir pastorinimą virš 
stogo, plytos užleidžiamos ¼ jos ilgio, t.y. 60-70 mm, 
priklausomai nuo siūlių storio. 



Dūmtraukio mūrijimas 

• Dūmtraukių pamatai mūrijami atskirai nuo pastato ar krosnies 
pamatų. Įleidžiami į tokį gylį, kaip ir namų pamatai. 

• Virš grindų reikia įtaisyti dureles dūmtraukiui valyti. Kiekvienas 
dūmtraukis turi turėti atskiras sandarias valomąsias dureles. 

 



Dūmtraukio montavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvisienio modulinio kamino sistema 

 Lauko sąlygoms tinkamiausi  yra betono 

gaminiai,  kurie sąveikoje su drėgniu netgi gerina 

savo savybes. Tuo tarpu molio gaminiai, kurie 

labiausiai tinka kontaktui su ugnimi, neturi 

atsparumo atmosferos poveikiui. Šios medžiagų 

savybės pritaikomos dvisienių modulinių kaminų 

gamyboje. Karščiui, rūgščiam kondensatui 

atsparus molio įdėklas įstatomas į išorinį lengvo 

betono blokelį. Tarp jų papildomai dedama karštį 

izoliuojanti medžiaga bei paliekamas oro tarpas, 

kuriuo pasišalinama drėgmė, galinti kauptis ant 
molinio įdėklo. 



Dūmtraukio montavimas 

      

 

 

Atstumas nuo dūmtraukio sienelės išorinio paviršiaus iki statinio konstrukcijų 



Dūmtraukio montavimas 

Dūmtraukio prijungimo prie šildymo įrenginio principas 



Dūmtraukio montavimas 

Dūmtraukių tipai 

 



Dūmtraukio montavimas 

 

 
Modulinė kamino 
sistema - tai kamino 
sistema, kuri sudaryta 
iš kelių pagrindinių 
sudedamųjų 
elementų: modulinių 
lengvo betono blokų, 
mineralinės vatos bei 
keramikinių 
elementų.  



Dūmtraukio montavimas 
Modulinis kaminas montuojamas iš 
gamyklinių elementų. 
Keraminis dūmtraukio įdėklas 
gaminamas iš nedegios šamotinės 
keramikos, izostatinių keraminių 
vamzdžių (apvalus, profiliuotas 
produktas, ypač lengvas, atsparus 
rūgštiniam poveikiui bei suodžių 
gaisrui), ekskliuzyvinės HIGHTECH 
keramikos.  
Mineralinė vata priglusdama prie 
keraminio (šamotinio) dūmtakio įdėklo 
užtikrina kamino šiluminę izoliaciją. 
Naudojama labai didelio efektyvumo 
termoizoliacinė vata neleidžia 
išmetamiems dūmams atvėsti tuo pačiu 
didindama trauką. Tokiu būdu 
kaminuose išsiskiria žymiai mažiau 
kondensato ir suodžių. 



Dūmtraukio montavimas 

 

Išorinis modulinis blokelis gaminamas iš lengvojo betono su 
specialiomis angomis armatūros strypams. Blokelis padeda 
išcentruoti vidinį keraminį (šamotinį) dūmtakio įdėklą ir izoliacinį 
mineralinės vatos sluoksnį. Išorinis blokelis gali būti naudojamas 
ir kaip statybinis elementas, kuris darbų pabaigoje dažniausiai 
būna aptinkuojamas. 
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Kliento poreikiai ir pageidavimai 

 

•Prieš pradėdamas darbą, krosnininkas turi išsiaiškinti kliento 
keliamus reikalavimus konkrečiam projektui.  
• Svarbu atskirti poreikius nuo norų.  
• Krosnininkas visada privalo atsižvelgti į priešgaisrinės saugos 
reikalavimus ir šildymo prietaiso energinį efektyvumą. 
• Kliento reikalavimai yra išdėstomi raštu ir pridedami prie 
sutarties.  
• Jei projekto įgyvendinimo metu atsiranda pakeitimų, juos 
būtina užfiksuoti raštiškai.  
• Užbaigus darbą, jis pristatomas užsakovui kartu su visa 
dokumentacija. Baigtas užsakymas priimamas pasirašytinai.  



Kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių tipai 

 

Tam, kad galėtų klientui patarti apie tinkamiausio įrenginio 
pasirinkimą, krosnininkas turi žinoti skirtingus šildymo 
įrenginių tipus ir jų specifines savybes: 
 
• Šilumą akumuliuojanti krosnis 
• Hipokausto krosnis 
• Šilumą akumuliuojantis židinys 
• Viryklės ir orkaitės 
• Židiniai su integruota oro ventiliacija 
• Vandens šildymo krosnys 



Kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių tipai:  
Šilumą akumuliuojančios krosnys 

 

 

 

• Keramikinės krosnys, mūrinės krosnys ir modulinės krosnys 
priskiriamos šilumą akumuliuojantiems šildymo įrenginiams. 

• Šilumą akumuliuojančios krosnys yra statomos iš šilumą 
išlaikančių medžiagų (pvz., keraminių plytų). 

• Kūrenimo metu susidaranti šiluma išlaikoma krosnyje ir 
nukreipiama į patalpą spinduliavimo ir konvekcijos būdu. 

• Šilumą akumuliuojančios krosnys gali būti statomos su arba be 
oro tarpo.  

 

 

 



Kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių tipai:  
Hipokausto krosnys 

 

 

• Hipokaustas yra konvekcinės 
krosnies tipas. 

• Hipokausto krosnis sudaro du 
įdėklai su tarp jų esančiu oro 
tarpu.  

• Vidinis krosnies įdėklas yra 
šildomas.  

• Šiluma iš vidinio įdėklo 
perduodama į išorinį įdėklą ir į 
patalpą konvekcijos būdu.  



Kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių tipai: 
Šilumą akumuliuojantys židiniai  

 

• Šilumą akumuliuojantį židinį sudaro metalinis įdėklas, degimo 
kamera ir šilumą kaupiantis išorinis apvalkalas 

• Kai kuriais atvejais dūmai nukreipiami per šilumą 
akumuliuojančius modulius.  

• Šilumą akumuliuojančių židinių svoris yra 200-1000 kg 

 



Kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių tipai:  
Viryklės ir orkaitės 

 

• Viryklės gali būti įrengiamos išimtinai tik maisto gamybai arba 
atlikti ir papildomą šildymo funkciją. 

• Viryklės gali būti statomos su papildoma šildančia sienele.  

• Viryklės gali būti statomos kartu su orkaite. 

• Viryklė išlaiko šilumą iki 4 val. Viryklė su šildomąja sienele -  4-
12 val. 



Kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių tipai–  
Vandens šildymo krosnys 

 

• Vandens šildymo krosnys turi vamzdynų sistemą, integruotą su 
pakura šilumos mainams. 

• Šilumos mainų įrenginys gali būti montuojamas virš arba šalia 
pakuros. 

• Šilumos mainų įrenginys nukreipia šiltą vandenį į boilerį ir toks 
vanduo gali būti naudojamas pataloų šildymui.  

• Priklausomai nuo šilumos mainų įrenginio konstrukcijos 20-
50% degimo proceso metu gaunamos šilumos gali būti 
perduodama vandeniui. 

• Vandens šildymo sistemos paprastai naudojamos mišraus 
šildymo sprendiniuose.  



Kietu kuru kūrenamų įrenginių naudojimas:  
krosnis kaip pagrindinis šilumos šaltinis 

 
Krosnis gali būti pagrindinis ir vienintelis pastato šilumos šaltinis.  
 Pavyzdžiui: 2500 kg - 4500 kg masyvo krosnys, išlaikančios 
šilumą iki 24 valandų. 
 



Kietu kuru kūrenamų įrenginių naudojimas: 
krosnys, sujungtos su kitomis šildymo sistemomis 

Krosnis ar židinys vaidina svarbų vaidmenį pastato šildyme, bet jie taip pat gali 

būti naudojami kartu su kitais šildymo šaltiniais, pavyzdžiui, šilumos siurbliu, 

elektriniu ar centriniu šildymu:  

 šilumą akumuliuojantys židiniai, kurių svoris 500-1000 kg,  šilumą 

 išlaiko nuo 4 iki 12 valandų; 

  šilumą akumuliuojančios viryklės, kurių svoris 400 – 1200 kg, šilumą 

 išlaiko nuo 4 iki 12 valandų; 

 lengvos konstrukcijos krosnys, kurių svoris 500-1200 kg, šilumą 

 išlaiko nuo 4 iki 12 valandų 



Kietu kuru kūrenamų įrenginių naudojimas:  
krosnis kaip papildomas šildymo šaltinis 

Labai dažnai krosnis ar židinys turi labiau emocinę vertę ir nėra naudojamas kaip 
pagrindinis šildymo šaltinis. Daugeliu atvejugali būti naudojami tie patys šildymo 
įrenginiai kaip ir mišriose šildymo sistemose, tik lengvesnės jų versijos.  
 
 Pavyzdžiui: židiniai su atvira pakura, metaliniai židiniai, kepimo krosnys 



Šilumos išeiga 

• Norėdamas patarti klientui, kokio tipo šildymo įrenginį rinktis, 
krosnininkas turi:  

• Apskaičiuoti pastato šilumos poreikį; 

• Apskaičiuoti reikalingą kuro (medienos) kiekį šilumos 
poreikiui patenkinti; 

• Apskaičiuoti reikalavimus atitinkančio šildymo įrenginio dydį 
(pakuros ir dūmtakio ilgį). 

 

 

 



Dokumentacija   

Klientui įteikiamų dokumentų sąrašas ir privaloma informacija: 

o Kliento duomenys (vardas, pavardė ir adresas) 

o Įrenginio tipas ir paskirtis (pagrindinis, papildomas ar mišrus 

šildymo šaltinis) 

o Dydis ir svoris 

o Kietu kuru kūrenamo įrenginio aprašymas (medžiagos, dūmtakių 

sistema) 

o Šiluminė išeiga ir šilumos akumuliavimo trukmė 

o Naudotinas kuras ir min./maks. kiekis 

o Kamino aprašymas (medžiagos, dūmtakio ilgis ir skersmuo) 

o Degimo procesui reikalingas deguonies kiekis  

o Garantija 

 



Eksploatacijos dokumentacija 

Pagrindiniai kietu kuru kūrenamo šildymo įrenginio eksploatacijos ir 

priežiūros dokumentai: 

• Instrukcija, kaip pirmą kartą pakurti šildymo įrenginį: 

o  Kuro kiekis 

o  Pakūrimo trukmė 

o  Uždegimas nuo kuro viršaus  

• Naudojimo instrukcija: 

o            Kuro kiekis (min./maks.) 

o            Kuro rūšis ir dydis 

o            Užkrovimų skaičius vienam kūrenimui 

o            Kūrenimo trukmė 

o            Tarpai tarp kūrenimų 

 

  

 



Priežiūros ir aptarnavimo dokumentacija 

• Priežiūra ir aptarnavimas: 
o  pelenų išvalymas 
o  metalinių dalių priežiūra 
o  kamino valymas 
o  profesionalių kaminkrėčių paslaugos 

 
Kiekvienu atveju techninės priežiūros intervalą nustato 
krosnininkas. Šis intervalas priklauso nuo naudojimo dažnumo ir 
įrenginio tipo. Mažiausias vidutinis priežiūros laikotarpis yra kartą 
per metus. 
  



Galiojantys Europos Sąjungos standartai 

• EN 13229:2005 
„ Atviri židiniai ir židiniai-krosnys, kūrenami kietu kuru. 
Reikalavimai ir išbandymo metodai.“ 

• EN 13240:2005 
„Kambario šildytuvai, kūrenami kietu kuru. Reikalavimai 
ir išbandymo metodai.“ 

• EN 15250:2005 
„Šilumą akumuliuojantys šilumos šaltiniai, kūrenami 
kietu kuru. Reikalavimai ir išbandymo metodai.“ 

• EN 12815:2005 
„Šildomosios krosnys-viryklės, kūrenamos kietu kuru. 
Reikalavimai ir išbandymo metodai.“ 



EN 13229:2005 
„Atviri židiniai ir židiniai-krosnys, kūrenami kietu kuru. 

Reikalavimai ir išbandymo metodai“ 

©Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG 



EN 13229:2005 
„Atviri židiniai ir židiniai-krosnys, kūrenami kietu kuru. 

Reikalavimai ir išbandymo metodai “ 

EN 13229:2005 nustato uždarų ir atvirų krosnių-židinių 
ir atvirų židinių, kūrenamų kietu kuru, projektavimo, 
statybos, konstravimo, saugumo ir našumo (pavojingų 
medžiagų emisijos) reikalavimus, eksploatacijos ir 
žymėjimo instrukcijas. EN yra pateikiami reikalavimai 
išbandymo procedūroms ir kuro rūšims tipinių bandymų 
atlikimui. Dokumentas taikomas šilumos šaltiniams su 
rankiniu kuro pakrovimui. 
 



EN 13240:2005 
„Kambario šildytuvai, kūrenami kietu kuru. Reikalavimai ir 

išbandymo metodai“ 

©Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG 
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EN 13240:2005 
„Kambario šildytuvai, kūrenami kietu kuru. Reikalavimai ir 

išbandymo metodai “ 

Šildymo prietaisas gali būti su vandens kontūru, kuriame 
šildomas vanduo skiriamas šildymui ir/arba aprūpinimui 
karštu vandeniu. Tokiuose šilumos šaltiniuose deginamas 
kietas mineralinis kuras, durpių briketai, malkos, medienos 
briketai arba derinamos keli nurodyti kuro tipai. Šilumos 
šaltinio gamintojas rekomendacijas kuro tipui turi nurodyti 
naudojimo instrukcijoje. Standartas netaikomas šilumos 
šaltiniams su priverstiniu oro padavimu ir mechaniniu kuro 
pakrovimu. 
 
 



EN15250:2005 
„Šilumą akumuliuojantys šilumos šaltiniai, kūrenami kietu kuru. 

Reikalavimai ir išbandymo metodai“ 

©Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG 



 
 
 

EN 15250:2005 
„Šilumą akumuliuojantys šilumos šaltiniai, kūrenami kietu 

kuru. Reikalavimai ir išbandymo metodai “ 

EN 15250:2005 aprašo reikalavimus šilumą 
akumuliuojančio šilumos šaltinio, kūrenamo kietu kuru, 
projektavimui, gamybai, konstrukcijai, saugumo ir 
techninėms charakteristikoms (naudingumo koeficientui 
ir kenksmingų medžiagų emisijai), instrukcijoms  ir 
žymėjimui, išbandymo kurui, o taip pat tipiniam šilumos 
šaltinio išbandymui. Normos taikomos šilumą 
akumuliuojantiems šildymo šaltiniams su rankiniu kuro 
pakrovimu, kurie šilumą atiduoda tam tikrą laiką, 
pasibaigus degimo procesui. 



EN 12815:2005 
„Šildomosios krosnys-viryklės, kūrenamos kietu kuru. Reikalavimai ir 

išbandymo metodai“ 

©Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG 



 
 
 
 

EN 12815:2005 
„Šildomosios krosnys-viryklės, kūrenamos kietu kuru. 

Reikalavimai ir išbandymo metodai “ 

Normos taikomos buitinėms šildomosioms krosnims-
viryklėms, kūrenamoms kietu kuru, pakraunamu 
rankiniu būdu, kurių pagrindinė funkcija yra maisto 
ruošimas ir patalpos, kurioje stovi, šildymas. 
Krosnis gali šildyti vandenį ūkinėms reikmėms ir/arba 
karštą orą oriniam šildymui. Krosnis kūrenama kietu 
mineraliniu kuru, durpių briketais, malkomis ir pjuvenų 
briketais. 
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   Krosnių pakuros EKO+ 

 



Apžvalga 

 Egzistuojančių pakurų tipų palyginimas 
pagal kenksmingų medžiagų išmetimo lygį 

 Kenksmingų medžiagų emisijos ribinių 
reikšmių palyginimas 

 EKO+ pakurų savybės 

 EKO+ pakurų konstrukcija 

• EKO+ pakurų konstrukcijos, atitinkančios 
kenksmingų medžiagų išmetimo į aplinką 
direktyvą  



Palyginimas, kiek kenksmingų medžiagų išmeta 

pakuros EKO+ ir tradicinės konstrukcijos 

Parametras Koklinė krosnis su 

pakura EKO+ 

mg/MJ * 

Vertikali pakura 

mg/MJ 

Horizontali pakura 

mg/MJ 

CO 380 759 870 

NOx 82 75 91 

Corg 30 68 54 

Kietosios dalelės 28 17 22 

NK 80 % Pagal apskaičiavimą, 

bet ne mažiau 78% 

Pagal apskaičiavimą, 

bet ne mažiau 78% 

* Pakuroms UZ 37 nėra išmetimo reikalavimų esant daliniam pakrovimui. 



Ribinių išmetimų reikšmių palyginimas – rankinio surinkimo 

 šilumos šaltiniai  

Parametras Vertikali pakura 

mg/MJ 

UZ 37 

mg/MJ 

§15a BVG 

mg/MJ 

§15a BVG 

2015 

mg/MJ * 

CO 759 700 1100 1100 

NOx 75 120 150 150 

Corg 68 50 80 50 

Kietosios dalelės 17 30 60 35 

NK Pagal 

apskaičiavimą, bet 

ne mažiau 78% 

80 % 78 % 80 % 

Kodėl ECO+ pakura? 



EKO+ pakuros ypatumai 

• Malkomis kūrenamos krosnys, pakrovimas nuo 6 iki 
40 kg 

• Atitinka nominalią galią nuo 1,6 iki 10,8 kW kraunant 
po 12 valandų 

• Pakuros konstrukcijos ir geometrijos keisti negalima 

• Konstrukcijos ir kanalų pjūvio keisti negalima 

• Krosnies apskaičiavimas, kaip įprasta, atliekamas 
naudojantis koklinių krosnių apskaičiavimo 
programas 



EKO+ pakuros ypatumai 

• Konstrukcijos pakeitimai galimi tik oro pateikime 
degimui ir pakuros izoliacijoje (pakuros geometrija 
lieka nepakitusi) 

• Nėra skirtumų tarp horizontalios ir vertikalios 
pakuros 

• Krosnies durelės gali būti montuojamos į pakurą tiek 
pagal plotį, tiek pagal gylį 

• Krosnies pakura, kaip ir anksčiau, gali būti surinkta 
rankiniu būdu – naudoti gamykloje paruoštą pakurą 
nebūtina 



Konstrukcija  
 

 

 



Pakura EKO+: mokomasis modelis 



Pakura EKO+: mokomasis modelis 



Pakura EKO+: mokomasis modelis 



Konstrukcija  

Pakuros EKO+ montavimas 

- Pakuros geometrijos konstrukcijos ypatumai ir oro padavimo degimui 

organizavimas realizuojamas apskaičiuojant pagal koklinę krosnį 

 

 



Konstrukcija  

• Pakuros EKO+ montavimas 

- Erdvė pelenų sluoksniui nuo 5 iki daugiausia 12 cm 

- Minimalus pakuros aukštis: 25 + maks. Malkų pakrovimas cm. 

- Esant oro privedimo kanalo ilgiui F > 18 cm, galinėje pakuros 

dalyje rekomenduojama numatyti jungę tarp vidinės ir išorinės 

sienelės. 

- Jungės ilgis E < 6 cm. 

- Jungės ilgis negali dengti daugiau nei 20 % atitinkamos sklendės 

ilgio. 

- Po pakuros perdengimo plokšte būtina laisvai padėti izoliacijos 
plokštę. 

 
 



Konstrukcija  
Pakuros EKO+ montavimas: 

• Sklendžių, skirtų oro degimui padavimui, dydis ir išdėstymas 

apskaičiuojami naudojantis apskaičiavimo programa KOK 

• Pakuros padas turi būti pagamintas iš kelių plokščių, išdėstytų laisvai, 

kad jas galima būtų pakeisti per krosnies durelių angą. Kaip alternatyva, 

gali būti numatyta revizinė anga cokolyje. Tokia anga turi būti padaryta 

nepralaidžiai dujoms. 

• Dūmų dujų išmetimas iš pakuros gali būti organizuotas per šonines 
sieneles, galinę sienelę arba per pakuros perdengimo plokštę. 

• Naudojant krosnies dureles su oro pateikimu į stiklą, oro padavimo 
degimui sklendės neturi būti išdėstytos toje pačioje sienelėje, kaip ir 
durelės. 

• Krosnių durelės su stiklu gali būti naudojamos su sąlyga, kad stiklas 
užima ne daugiau nei 1/6 dalį pakuros vidinio paviršiaus. 
 

 

 



Konstrukcija  

• Pakuros EKO+ montavimas: taisyklės 

- Pakuros aukštis nuo 40 cm, pelenų sluoksnio storis nuo 8,5-12 cm 

- Pirma sklendė yra 2 cm aukščiau pelenų sluoksnio, kitos sklendės – su tarpu 8 

cm 

- Sklendės ilgis = (pakuros gylis/plotis) – 9 cm, plotis = 5-7 mm 

- Oro padavimo degimui angos laisvas pjūvis = 2 cm 

- Durelėms be oro padavimo į stiklą, 

- Sklendės ilgis = šviesaus rėmo plotis – 6 cm 

- Sklendės pjūvį leistina uždengti junge daugiausia 20% 



Atlikimo variantas 

ECO+ pakuros pjūvis 



Atlikimo variantas 



Atlikimo variantas 



Atlikimo variantas 



Konstrukcija 

• EKO+ pakuros montavimas: pakuros sienelės turi oro 
padavimo degimui sklendes (pavyzdys iš praktikos) 
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Šilumos šaltiniai  energiškai efektyviuose namuose 
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   Kūrenimas malkomis energiškai efektyviuose namuose. 
Koklinės, kombinuotos krosnys, židiniai 



Turinys   

• Taikymo sritis 

• Šilumos šaltiniai namuose 
su mažu energijos 
suvartojimu  



Noras grožėtis ugnimi energiškai 
efektyviuose namuose  

• Saugumas = 
nepriklausomybė nuo 
energijos tiekėjų 

• Viskas viename 

• Jaukumas, komfortas 

• Papildomas šildymo šaltinis 

• Galimybė greitai atsikratyti 
šalčio jausmo 



Šiuolaikinės pastatų statymo 
koncepcijos pasekmės 

• Šilumos šaltinių, kūrenamų malkomis, šiluminės 
galios atitikimas mažai šildymo apkrovai 

• Mažo galingumo krosnys kaip šilumos šaltiniai vienai 
patalpai (mažos koklinės, virtuvės krosnys) 

• Šiluminė apkrova turi būti apskaičiuota iš anksto 
• Padidina galimybę kūrenti kelias patalpas 
• Kūrenimas malkomis kaip pagrindinis šilumos šaltinis 

labai įdomus, nes manipuliacijų apimtis dėl nedidelio 
malkų kiekio iš tiesų nedidelė 

• Šildymo prietaisai, kūrenami skaldytomis malkomis ir 
granulėmis  dualinės pakuros 



Konstrukciniai sprendimai – šilumos šaltinis 
nepralaidus dujoms 

 

•  Namai su mažu energijos suvartojimu reikalauja oro 
padavimo degimui iš išorės 

- Dėl pasyvių namų didelio tankio negali būti 
užtikrintas oro padavimas degimui iš patalpos 

- Būtina užtikrinti oro padavimą iš išorės 



 
Projektiniai sprendimai           

 
 
Oro atvedimas degimui iš išorės  
gali būti įrengiamas,  
pavyzdžiui, per kanalus grindyse.    

 
 
 
: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



Projektiniai sprendimai            
 
Oro atvedimas degimui iš 
išorės gali būti  
realizuojamas naudojant 
šachtą, integruojant į  
šachtos konstrukciją  
dūmų vamzdį. 
Atlikimo pavyzdys:  

 
 

 
 

 
 
     
 
     

 
      



Projektiniai sprendimai: slėgio kontrolė patalpoje 
 

• Ventiliacijos sistemos moderniuose pastatuose 
reikalauja, kad būtų imtasi priemonių siekiant užkirsti 
kelią pavojingų slėgio sąlygų atsiradimui. 

• Pavojingos slėgio sąlygos = išretėjimas patalpoje. Tai 
suteikia galimybę, kad degimo produktai arba CO bus 
traukiami nuo šilumos šaltinio į patalpą. 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: http://www.augsburger-kaminkehrer.de/ 



Projektiniai sprendimai: 
slėgio kontrolė patalpoje 

 

 Galimos problemos 

- Ventiliacijos sistema dirba ištraukimo režimu 

- Ventiliacijos sistema apsaugos nuo užšalimo režimu 

- Ventiliacijos sistemos gedimas – neveikia 

- Neteisingai suprojektuota ventiliacijos sistema 

- Virtuvės ištraukiamoji ventiliacija dirba ištraukimo režimu  

 
 
  



Projektiniai sprendimai: 
slėgio kontrolė patalpoje 

Sprendimas: slėgio rėlės su jutikliu ištraukiamosios 

ventiliacijos sistemos išjungimui esant išsikrovimui 

dūmtraukyje įrengimas 

  

 



Projektiniai sprendimai: 

 Leistinos CO koncentracijos viršijimas  

Papildomos priemonės: 

CO jutiklio įrengimas 

  

Šaltinis: www.rauchmeldershop.at 



Būtinų priemonių apžvalga: 
• Mažo šiluminio galingumo ir aukštos akumuliacijos 

trukmės šilumos šaltinių įrengimas 

• Šilumos apkrovos apskaičiavimas 

• Hermetiškumo praradimai krosnyje, dūmtraukyje ir 
susijusiose konstrukcijose turi būti minimalūs  
nuolatinis techninis aptarnavimas 

• Oro atvedimas degimui iš išorės 

• Slėgio stebėjimas patalpoje jutiklių pagalba su 
galimybe visiškai išjungti ištraukiamąsias sistemas 
esant išsikrovimui 

• CO jutiklio įrengimas     



Akumuliuojanti šilumą krosnis 

Šilumos akumuliavimo laikas (tarp pakrovimų) 8-24 val. 

Pakrovimų skaičius 1-3 k. per parą 

Akumuliuojanti masė - ne mažiau nei 70 kg akumuliuojančios masės 1 kg 

malkų 

- ne mažiau nei 50 kg vidaus ir išorės apdangalo 

akumuliuojančios masės 1 kg malkų 

Perduodamos galios kiekis 1,6-11 kW (kai šilumos akumuliacijos trukmė 12 val.) 

Maksimalus malkų kiekis 6-40 kg 

Šilumos perdavimo būdas Daugiausia tolygi švelni šiluma spinduliavimu, iš dalies 

konvekcija 

Naudojimo sritis Vienos ar kelių patalpų šildymas, viso namo šildymas, kaip 

pagalbinis ar vienintelis šilumos šaltinis 

Pelenų šalinimas  3-4 kartus per šildymo laikotarpį 

Aptarnavimo periodiškumas Rekomenduojama 2-5 m., priklausomai nuo naudojimo 

intensyvumo 

Medžiagos Beveik vien keramika 

Kenksmingų medžiagų emisija Pagal EH 15544 arba KOV direktyvas 

  



Šildymo židinys 
Šilumos akumuliavimo laikas (tarp pakrovimų) Nuo 1 iki 4 val. (priklausomai nuo statybinio tipo) 

Pakrovimų skaičius Daugeliu atvejų 2-3 pakrovimai akumuliacijos laikotarpiu 

Akumuliuojanti masė Daugeliu atvejų 10 kg akumuliuojančios masės 1 kg malkų 

Perduodamos galios kiekis 9,7-19,5 kW (kai trys pakrovimai ir šilumos  akumuliacijos 

trukmė 4 val.) 

Maksimalus malkų kiekis 4-8 kg 

Šilumos perdavimo būdas Daugiausia konvekcija, mažiau spinduliavimas 

Naudojimo sritis Papildomas šilumos šaltinis, estetinis malonumas nuo ugnies 

Pelenų šalinimas  Daug kartų per šildymo laikotarpį 

Aptarnavimo periodiškumas Rekomenduojama 2-5 m., priklausomai nuo naudojimo 

intensyvumo 

Medžiagos Apžvalginis stiklas (didelės durelės), metalinės medžiagos, 

keramikinė apdaila 

Kenksmingų medžiagų emisija Vadovaujantis tipinio pavyzdžio bandymais 



Viryklė 
(šildymo ir maisto gaminimo krosnis) 

 
Šilumos akumuliavimo laikas (tarp pakrovimų) Daugeliu atvejų 4 val.  

Pakrovimų skaičius Iki 9 kartų per parą (malkos kraunamos kas 20-30 min.) 

Akumuliuojanti masė 30-50 kg akumuliuojančios masės 1 kg malkų (priklausomai 

nuo akumuliacijos laiko) 

Perduodamos galios kiekis Iki 2,2 kW (vidutinė galia per 24 val.) 

Maksimalus malkų kiekis Dažniausiai 1-2 kg 

Šilumos perdavimo būdas Didelė apimtis konvekcija per maisto gaminimo plokštę ir 

tolygi švelni šiluma spinduliavimu per keramikinį paviršių 

Naudojimo sritis Maisto gaminimas (kepimas, virimas, užkepimas, vandens 

šildymas) vienos ar kelių patalpų šildymas 

Pelenų šalinimas  Dažnai per šildymo laikotarpį 

Aptarnavimo periodiškumas Rekomenduojama 2-5 m., priklausomai nuo naudojimo 

intensyvumo 

Medžiagos Daug metalinių medžiagų (pvz., plokštė, durelės, orkaitė, 

talpa vandeniui), vidaus ir išorės  keramikinė apdaila 

Kenksmingų medžiagų emisija Vadovaujantis Austrijos norminiais dokumentais B 8310 



Viso namo apšildymas, 
hipokaustas 

Šilumos akumuliavimo laikas (tarp pakrovimų) 8-24 val. 

Pakrovimų skaičius 1-3 k. per parą 

Akumuliuojanti masė Priklausomai nuo naudojamos sistemos 

Perduodamos galios kiekis 1,6-11 kW (kai šilumos akumuliacijos trukmė 12 val.) 

Maksimalus malkų kiekis 6-40 kg 

Šilumos perdavimo būdas Daugiausia spinduliavimu, iš dalies konvekcija 

Naudojimo sritis Viso namo šildymas 

Pelenų šalinimas  3-4 kartus per šildymo laikotarpį 

Aptarnavimo periodiškumas Rekomenduojama kasmet 

Medžiagos Keramikinės medžiagos, metalinės medžiagos, iš dalies 

elektronika 

Kenksmingų medžiagų emisija Pagal EH 15544 arba tipinio pavyzdžio bandymais 
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Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and 
Fireplaces  

  

SURENKAMŲ ŠILDYMO 
ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS 
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Šamotinės krosnys 

Šilumą akumuliuojančios 

krosnys 

 

 
 

 

Krosnių šamotas 

 Svoris ≈ 2000 kg  



Šamotinės krosnys 

Kombinuotos krosnys 

• Apdaila ≈ 200 kg 

• Išorinis apvalkalas ≈ 300 kg 

• Keraminiai kanalai ≈ 500 kg  

 

 

Krosnių šamotas 

Svoris ≈ 1.000 kg 



Šamotinės krosnys 

Hipokaustas  

• Išorinė apdaila ≈ 200 kg  

• Išorinis apvalkalas ≈ 300 kg  

• Šilumą spinduliuojantys paviršiai/ oro 

kanalai ≈ 250 kg 

 

 

Krosnių šamotas ≈ 750 kg  



Šamotinės krosnys 

Šildymo židinys 

• Išorinė apdaila 200 kg  

• Išorinis apvalkalas 300 kg 

  

 

 

Krosnių šamotas ≈ 500 kg  



Šamotinės krosnys 

Krosnis-židinys 

 

 

  

 

 

Krosnių šamotas ≈ 150 kg  



Šilumos akumuliavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q = m х c х ∆T 

 

2-jų plytų  

250х125х65 мм  

svoris =  7,3 kg 

Šilumos laidumas, 

esant 0 - 600°C 

= 0,92 kJ/kgK  

Šildymas iki  

= 500 Kelvin 

Kiek energijos gali akumuliuoti 2 plytos iš krosnių šamoto? 



Šilumos akumuliavimas 

Kiek energijos gali akumuliuoti 2 plytos iš krosnių šamoto? 

 

               2-jų plytų svoris  

               250х125х65 мм  

               =  7,3 kg 

               Šilumos laidumas, esant              

               0 - 600°C 

               = 0,92 kJ/kgK  

               Šildymas iki  

               = 500 Kelvin 

 

Q = m х c х ∆T 

Q = 7,3 kg  x 0,92 kJ/kgK x 500 K = 3.358 kJ 

1 kJ = 0.00027777777777778 kWh 

3.358 kJ = 0,96 kWh 

 

 

 



Šilumos akumuliavimas 

Kiek energijos gali akumuliuoti 2 plytos iš krosnių šamoto? 

 

 2-jų plytų svoris  

250х125х65 мм  

=  7,3 kg 

Šilumos laidumas,  

esant 0 - 600°C 

= 0,92 kJ/kgK  

Šildymas iki  

= 500 Kelvin 

2 krosnių šamoto plytos kainuoja 5,74 € 

  Saulės baterija 1 kWh galingumo kainuoja 1.500 €  



Šilumos akumuliavimas 

Kiek energijos akumuliuoja krosnis? 

 

 
Krosnies svoris 

=  1.000 kg 

Šilumos laidumas 0 - 600°C 

ribose 

= 0,92 kJ/kg•K  

Krosnies šildymas  

= 150 K 



Krosnių šamoto privalumai 

 

• Ilgaamžė medžiaga 

 

• Natūrali medžiaga 

 

• Patogu dirbti 

 

• Galimi įvairūs krosnių variantai 

 



Krosnių šamoto privalumai 

 

Ilgaamžė medžiaga 

Atsparumas temperatūros svyravimams užtikrina 

ilgaamžiškumą. Naudojamų medžiagų kokybė ir 

ilgaamžiškumas labai svarbūs statant nepakartojamas 

ir ilgą laiką eksploatuojamas individualias krosnis.  

 



Krosnių šamoto privalumai 

 

Krosnių šamotas – natūrali medžiaga 

Degtas molis akumuliuoja šilumą ir atiduoda ją 

aplinkai pačiu natūraliausiu būdu – spinduliavimu, o 

tai garantuoja optimalų šilumos išsaugojimą ir tolygų 

atidavimą. Gaminamas iš išskirtinai natūralių 

produktų.  

 



Krosnių šamoto privalumai 

Patogu dirbti 

Krosnių šamotas lengvai apdirbamas plaktuku ir 

įprastais rankiniais įrankiais, mechanine ir elektrine 

akmens pjaustymo įranga. Medžiaga pasižymi dideliu 

mechaniniu patvarumu. Norint sutrumpinti krosnies 

montavimo laiką, galima naudoti didelių matmenų 

plokštes, specialius kampinius ir radialinius elementus 

ar  paruoštus modulius.   
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Mūrijimo darbai 
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Mūro skiediniai 

 

Mūryti naudojami kalkių, cemento ir kalkių, cemento, cemento ir 
molio, molio, kalkių ir molio skiediniai. Skiedinio rūšis ir markė būna 
nurodyta darbo brėžiniuose. Mūro rūšis nurodoma projekte, 
atsižvelgiant į sąlygas, kuriomis mūras bus naudojamas. 
Mūrui dažniausiai naudojami  skiediniai, kuriuose rišamoji medžiaga 
yra cementas ar portlandcementas, plastifikatoriai – kalkės arba 
molis, užpildas – natūralus arba dirbtinis smėlis. Cementiniai 
skiediniai naudojami ypatingai apkrautoms požeminėms 
konstrukcijoms mūryti. 
Skiedinio pavadinimas priklauso nuo naudojamos rišamosios 
medžiagos ir gali būti paprastas (su viena rišamąja medžiaga) ir 
sudėtinis (su dviem rišamosiomis medžiagomis). 



Mūro skiediniai 

Pagrindiniai mūrijimo skiedinių kokybės rodikliai yra stipris gniuždant, 
plastiškumas, atsparumas šalčiui, tankis. 
Skiedinių stiprio gniuždant markės: M0,4; M1; M2,5; M5; M7,5; M10; 
M12,5; M15 ir M20. 
Skiedinio slankumas, plastiškumas turi didelę reikšmę mūro stiprumui. 
Plastiški skiediniai geriau paskleidžiami ant plytos, siūlė tampa tankesnė, 
vienodesnė – mūras stipresnis. 
Skiedinių atsparumo šalčiui markės: F10; F15; F25; F35; F50; F75 ir F100. 
Atsparumas šalčiui nustatomas, jeigu skiedinys naudojamas besikaitaliojant 
teigiamai ir neigiamai temperatūrai ir drėgnomis sąlygomis. 
Mūrui gali būti naudojami sunkieji (tankis ≥ 1500 kg/m³) ir lengvieji 
skiediniai (tankis ≤1500 kg/m³). Sunkieji mūro skiediniai gali būti 
cementiniai, mišrieji ir cemento pastos. Sunkiojo mūro skiedinio užpildas yra 
natūralus arba dirbtinis smėlis. Lengviesiems skiediniams naudojami 
užpildai: perlitas, pemza, keramzitas, pūstas stiklas.  Skiedinio tankio 
nuokrypis turi būti ne didesnis kaip 10 %.  



Mūro skiediniai 

Mūro darbams skiediniai gali būti gaminami statybos 
vietoje arba naudojami gamykliniai: 
sausieji skiedinių mišiniai, kurie susideda iš rišamosios 
medžiagos, reikiamų granuliuotų užpildų ir, jei reikia, 
priedų, naudojimo vietoje sumaišomi su reikiamu 
kiekiu vandens; 
nevisiškai paruošti skiedinių mišiniai, susidedantys iš 
orinių kalkių, užpildų ir nedaug vandens, statybos 
vietoje, esant reikalui, pridedama cemento, jei reikia, 
užpildų, priedų; 
šlapieji – rišamosios medžiagos, užpildų, priedų ir 
vandens mišiniai. 



Mūras. Mūro rūšys 

Mūras – tai konstrukcija iš dirbtinių arba natūralių 
akmenų, sudėtų tam tikra tvarka ir sujungtų 
sudėtiniu cemento skiediniu arba klijais. 
 
Mūras laiko savo svorį ir priima į jį besiremiančių 
konstrukcijų – sijų, sąramų, perdangų – bei kitas 
apkrovas ir perduoda jas pamatams. 
 



Mūras. Mūro rūšys 

Laukakmenių mūras sudarytas iš netaisyklingos formos lauko akmenų ir 

cemento skiedinio, naudojamas pamatams, rūsio sienoms, atraminėms 

sienoms mūryti, įvairių konstrukcijų apdailai. 

 

 



Mūras. Mūro rūšys 

Taisyklingos formos tašytų arba skaldytų dirbtinių akmenų 

mūras sudarytas iš taisyklingos formos skaldytų arba tašytų 

silikatinių ar molinių plytų. Silikatinės plytos gali būti įvairių 

spalvų, naudojamos dekoratyviajam arba apdailos mūrui. 

 



Mūras. Mūro rūšys 

Plytų mūras: 
silikatinių plytų mūras naudojamas išorinėms, vidinėms 
sienoms, stulpams ir kitoms konstrukcijoms mūryti; stiprus, 
išlaiko dideles apkrovas; 
keraminių akytųjų plytų mūras naudojamas vidinėms 
sienoms ir pertvaroms mūryti; 
pilnavidurių molinių ir ugniai atsparių (šamotinių) plytų 
mūras naudojamas dūmtraukiams, šuliniams, židiniams, 
krosnims mūryti; šamotinės plytos naudojamos židinių, 
krosnių pakuroms mūryti; 
apdailos plytų mūras naudojamas išorinių sienų apdailai. 

 



Mūras. Mūro rūšys 

Keraminių blokelių mūras naudojamas vidinėms sienoms 
mūryti. Didesnių matmenų blokeliai naudojami vidinei 
išorinių sienų eilei mūryti. Blokeliai turi gerų termoizoliacinių 
ypatybių, todėl, norint gauti gerą šiluminę sienos varžą, 
reikia mažiau termoizoliacinių medžiagų. 

 

 



Mūras. Mūro rūšys 

Sunkiojo betono blokelių mūras naudojamas 

pamatams, rūsio sienoms ir kitoms požeminėms 

konstrukcijoms. 

 



Mūro mežiagos 

Mūro akmenys 
Gamtiniai akmenys – tai gaminiai gaunami trupinant, 
skaldant ar pjaunant uolienas. 
Dirbtiniai akmenys – tai gaminiai gaminami gamyklose iš 
dirbtinių ar gamtinių medžiagų (silikatiniai, keraminiai, 
betoniniai ir pan. gaminiai) 
Pagal rūšį sieninės mūrinės medžiagos gali būti: plytos, 
keraminiai ir silikatiniai akmenys; tuščiavidurės ir 
pilnavidurės plytos, tuščiaviduriai betoniniai akmenys ir 
akmenys iš kalnų uolienos; keraminiai, silikatiniai, betoniniai, 
tuščiaviduriai, pilnaviduriai, akytojo betono nedideli 
blokeliai. 



Mūro medžiagos 

Pagal paskirtį mūro medžiagos skirstomos į eilines, 
naudojamas išorinėms ir vidinėms sienoms mūryti, 
ir apdailos, naudojamas sienų apdailai. 
Pagal gamybai naudojamas medžiagas ir žaliavas 
mūro akmenys  skirstomi į: 
• keraminius arba molio gaminius; 
• silikatinius gaminius; 
• betoninius gaminius; 
• gaminius, gaminamus pjaunant uolienas. 



Mūro medžiagos 

Keraminės medžiagos gaminamos iš molio masės - gaminys 
formuojamas, džiovinamas ir deginamas. 
Pagal paskirtį keraminės medžiagos skirstomos į grupes: 
• medžiagos ir gaminiai sienoms: plytos, blokeliai; 
• plytos dūmtraukiams ir kaminams; 
• apdailos plytos; 
• klinkerinės ir apdailos klinkerinės plytos; 
• apdailos plytelės grindims, sienoms; 
• rūgščiai atsparios plytos; 
• akytas užpildas: keramzitas, smėlis iš keramzito, 

agloporitas; 
• ugniai atsparios (šamotinės) plytos. 
 



Mūro medžiagos 

Silikatiniai blokeliai 
Ekologiški, atsparūs gniuždymui, šalčiui, ugniai, gerai izoliuoja 
garsą, yra tikslių matmenų, turi didelį atsparumą vandens 
įgeriamumui, lengvai apdorojami, naudojami visuomeninių 
pastatų, gyvenamųjų namų, gamybinių bei ūkinių pastatų 
išorinėms bei vidinėms laikančiosioms ir nelaikančioms 
sienoms, pertvaroms mūryti. Speciali blokelių forma leidžia 
mūryti sieną be vertikalių siūlių, horizontalioms siūlėms 
naudojant plonasluoksnį skiedinį arba klijus. 
Privalumai lyginant su plytomis – galima sumažinti statybos 
išlaidas ir sutrumpinti statybos laiką. 

 



Mūro medžiagos 

Betoniniai blokeliai 
Gaminami iš žvyro, smėlio, cemento, vandens. Naudojami: 
• daugiaaukščių gyvenamųjų, pramoninių pastatų sienoms; 
• sienoms tarp butų ir laiptinių; 
• gyvenamųjų namų išorinėms laikančiosioms sienoms; 
• mažaaukščių pastatų pamatams ir cokoliams; 
• pertvaroms; 
• kaminams; 
• ventiliacijos angoms; 
• liftų angoms; 
• tvoroms. 



Mūro medžiagos 

 

Betoniniai blokeliai būna pilnaviduriai ir 
tuščiaviduriai. 
Privalumai: 
• tikslūs geometriniai matmenys; 
• atsparūs gniuždymui; 
• geros garso izoliacinės savybės; 
• optimaliai sugeria vandenį; 
• ekonomiški; 
• dėl tikslių matmenų ir lygaus paviršiaus sumažėja 

apdailos išlaidos. 



Mūro medžiagos 

Keramzitbetonio blokeliai  
Gaminami iš keramzito (aukštoje temperatūroje kepto 
molio granulės, kurios net keturis kartus lengvesnės už 
gamtoje randamus užpildus ir pasižymi geromis 
termoizoliacinėmis savybėmis), cemento (rišančioji 
medžiaga, nebijanti vandens ir turinti puikų sukibimą su 
tinku) ir vandens. 
Keramzitobetoniniai blokeliai naudojami mažaaukščių (1–
3 aukštų) pastatų išorinėms laikančiosioms sienoms, 
renovuojant pastatus, kai reikia stiprios ir lengvos 
medžiagos mažaaukščių pastatų pamatams ir cokoliams, 
vidaus pertvarų statybai, kaminų ir ventiliacijos angų 
statybai, daugiaaukščių ir mažaaukščių pastatų angų 
užpildymui. 



Mūro medžiagos 

Keramzitbetonio blokeliai yra: 

• tvirti ir lengvi; 

• tikslių matmenų; 

• atsparūs ugniai ir šalčiui; 

• nebijo drėgmės ir chemikalų; 

• ekologiški; 

• gerai išsaugo šilumą ir izoliuoja garsą; 

• nepūva, nepelija, juose nesiveisia graužikai; 

• lengvai apdirbami, paprastai mūrijami, gerai tinkuojami; 

• nekaupia drėgmės ir puikiai džiūsta. 

 



Mūro medžiagos 



Mūrijimo procesas 

Mūro darbai pradedami atlikus požeminės statinio 
dalies ašių ir altitudžių geodezinę kontrolę, įrengus 
horizontaliąją hidroizoliaciją, surašius paslėptųjų 
darbų aktus ir techniniam prižiūrėtojui priėmus 
darbus. 

Tuo atveju, kai medžiagos ir gaminiai į darbo vietas 
tiekiami keliamaisiais mechanizmais, nurodomos 
kranų darbo schemos, medžiagų sandėliavimo 
vietos, transporto judėjimo keliai, sprendžiamas 
energetinis aprūpinimas 



Mūrijimo procesas 

Mūro stiprumas priklauso nuo plytų bei akmenų 
kokybės, skiedinio savybių, rišimo būdo. Plytas arba 
akmenis mūrinyje reikia išdėstyti taip, kad surišti 
skiediniu jie sudarytų monolitą. Tam: 

• mūrinys turi būti mūrijamas eilėmis, 
statmenomis jėgos veikimo krypčiai; 

• plytų arba akmenų plokštumos turi būti 
statmenos arba lygiagrečios plytų arba akmenų 
paklotui; 

• kiekviena plyta arba akmenų eilė turi perdengti 
žemiau esančias vertikalias siūles. 

 



Mūrijimo procesas 

Plytų mūro horizontalių siūlių vidutinis storis turi 
būti   10-12 mm,  vertikalių - 10 mm. Vertikalios ir 
horizontalios siūlės turi būti užpildytos skiediniu, 
išskyrus tinkuojamą mūrinį, kurių neužpildytų siūlių 
gylis turi būti ne didesnis kaip  15 mm,  o kolonų 
vertikalių siūlų - 10 mm. 

Mūro iš blokų horizontaliųjų siūlių vidutinis storis, 
mūrijant su cementine pasta, gali būti 1-3 mm, 
mūrijant su skiediniu 10 mm. Vertikaliosios siūlės 
neužpildomos skiediniu, nes blokai turi specialią 
formą – įlaidą ir iškišą. 

 



Mūrijimo procesas 

Plytų mūrinys gali būti vientisinis, palengvintas, su 
apdaila, armuotas, o pagal rišimo sistemą -  dvieilis 
(vienaeilis grandininis) ir daugiaeilis. 

Trumpainių eilės mūre mūrijamos tik iš sveikų 
plytų. Mūrinio pirmoji ir paskutinė eilės mūrijamos 
trumpainiais. Mūrijant daugiaeile perrišimo 
sistema, po sijų atramomis, murlotais, perdangų 
plokštėmis bei kitomis surenkamosiomis 
konstrukcijomis turi būti trumpainių eilės.  Mūrijant 
vienaeile perrišimo sistema, surenkamosios 
konstrukcijos gali būti remiamos į ilgainių eilės 
plytas.   
 



Mūrijimo procesas 

Stulpai, 2,5 plytos storio ir plonesni, tarpuangiai, 
mūrinės sąramos ir karnizai mūrijami trumpainių 
eilėmis tik iš sveikų plytų.    

Pusines plytas ir plytų gabalus galima naudoti tik mūro 
užpildui ir mažai apkrautoms konstrukcijoms (pvz., 
sienų dalims po langais ir kt.) mūryti. Tokių plytų mūre 
gali būti ne daugiau kaip 10 bendro plytų kiekio. 

Pastatų cokoliai mūrijami vienodos rūšies, 
neskaldytomis pilnavidurėmis plytomis. Cokolio 
viršutinė dalis išlyginama smulkiagrūdžiu betono 
mišiniu arba cementiniu skiediniu. 
 



Mūrijimo procesas 

Keraminiai blokeliai yra ne tik konstrukciniai bet 
termoizoliaciniai gaminiai. Bloko šiluminė varža 
priklauso nuo tankio, kurį lemia gaminio 
tuštymėtumas ir keraminės šukės akytumas. 
Keraminiuose blokeliuose tuštymės orientuotos 
statmenai šilumos srautui, praeinančiam per 
keraminių blokelių mūrą. Tokiu atveju šilumos 
srauto kelias tarp išorinio ir vidinio bloko 
paviršiaus žymiai ilgesnis, ir šilumos perdavimas 
per bloką sumažėja. 



Mūrijimo procesas 

Norint nepabloginti keraminių blokų mūro termoizoliacinių 
savybių, reikia: 

• neviršyti 12 mm siūlės storio; 

• teisingai ir tiksliai sujungti blokus įlaidomis (rievėmis), juos 
gerai suglaudžiant ir nenaudojant skiedinio; 

• naudoti skiedinį, kurio šilumos izoliavimo savybės geresnės, 
išlaikant stiprumo reikalavimus; 

• nenaudoti skysto skiedinio, kurio didelė dalis nuteka į blokų 
kiaurymes ir užpildo jas, sumažindama blokų šiluminė varžą; 

• vengti kombinacijų su paprastomis plytomis (ypač 
pilnavidurėmis), nes jų šiluminė varža yra žemesnė; 

• tinkamai panaudoti sąramas virš langų, teisingai prijungti 
perdengimų konstrukcijas; 

• blokus sandėliuoti taip, kad jie nesudrėktų.  

 



Mūrijimo procesas 

Kai paruoštas pagrindas ir medžiagos, suprastos mūrijimo 
taisyklės ir technologija, galima pradėti mūryti sienas. 
Pirmiausia, reikia „pakelti“ kampus. Kampų išlaikymas 
tikrinamas pagal šabloną. Eilių horizontalumas tikrinamas 
gulsčiuku. Kampų vertikalumas tikrinamas svambalu arba 
gulsčiuku. Kai du kampai „pakilo“ maždaug iki 0,6–1,2 m, 
tarp jų mūrijamos sienos eilės. Kad eilės būtų tiesių linijų, 
tarp kampų įtempiama tiesyklė (plona virvutė). Nustatyta, 
kad didžiausias darbo našumas būna kai mūrijamos sienos 
aukštis yra apie 0,6 m virš pagrindo, ant kurio stovi 
mūrininkas. Todėl pastato siena suskirstoma 1,2 m aukščio 
klodais. 

 



Mūrininko darbo įrankiai ir prietaisai 

Atsižvelgiant į mūrijimo medžiagas ir atliekamas 
darbo operacijas, įrankiai skirstomi į: 

• pagrindinius; 

• kontrolinius matavimo įrankius ir prietaisus; 

• blokų mūrijimo įrankius; 

• apdailos ir dekoratyviojo mūro įrankius; 

• mūro ardymo įrankius; 

• pagalbinę mūrininko įrangą. 
 



Mūrininko darbo įrankiai ir prietaisai 

• Mentė – nušlifuota plieninė plokštė su medine arba 
plastikine rankena skiediniui paskleisti ir išlyginti, 
skiedinio pertekliui nuo siūlių nuimti, vertikalioms 
siūlėms užpildyti mūrijant, plytos padėčiai mūre pataisyti. 

• Mūrininko plaktukas reikiamo dydžio plytai atkirsti arba 
tašyti. 

• Kastuvas skiediniui išmaišyti ir paskleisti tarp kraštinių 
mūro eilių. 

• Rieviklis naudojamas siūlėms rievėti, tai yra suteikti 
siūlėms reikiamą formą (išgaubta, įgaubta, stačiakampė, 
pagilinta, trikampė). Rieviklių skerspjūvio profilis ir dydis 
parenkamas pagal siūlės formą ir storį. 

 



Mūrininko darbo įrankiai ir prietaisai 

• Klijų dozatorius naudojamas mūrijant blokelius 
klijams ant eilės lygiai paskirstyti. Klijų masė 
supilama į dozatorių ir jį traukiant mūro 
paviršiumi daromas 3 mm storio klijų sluoksnis. 
Dozatoriai būna 120, 180, 240 mm pločio. 

• Rankinis pjūklas blokui pjaustyti. 

• Diskiniu akmens pjūklu pjaustomi blokai. 

• Blokų laikiklis arba griebtuvas naudojamas 
silikatiniam blokui pakelti ir padėti į mūrijimo 
vietą. Tai metalinis įrankis, kuriuo patogu 
naudotis, nes bloką galima nešti viena ranka. 

 



Kontroliniai matavimo įrankiai ir prietaisai 

• Gulsčiukas naudojamas mūro vertikalumui ir 
horizontalumui tikrinti. Mūro darbams tinkamiausi 
600–1 200 mm.  

• Svambalas naudojamas stulpų, kampų ir kitų 
paviršių vertikalumui tikrinti. Tikrinamas aukštų 
konstrukcijų nuokrypis - 200–400 g svambalu 
tikrinamas 2–3 m mūro aukštis, o sunkesniu – 600–
1000 g – išorinių kampų per visą pastato aukštį arba 
dūmtraukių vertikalumas. 

• Kampainis  (medinis arba metalinis 500 x 700 mm su 
stačiu  kampu) naudojamas kampų statumui tikrinti.  

 



Kontroliniai matavimo įrankiai ir prietaisai 

• Tiesyklė – iki 2 mm storio virvė, ištempiama 
mūrijant kraštines eiles nuo pastato kampo iki 
žyminių plytų arba kito pastato kampo. Pagal 
virvę plytos sudedamos į tiesias mūro eiles ir taip 
išlaikomas vienodas horizontalių siūlių storis. 

• Nivelyras naudojamas altitudėms nustatyti. 
Statant didesnius pastatus, kurių sienų ilgis siekia 
kelias dešimtis metrų, sienų horizontalumas 
montuojant perdangas matuojamas nivelyru. 

 



Vaizdo medžiaga 

https://www.youtube.com/watch?v=8kV6K3lxwxs 

https://www.youtube.com/watch?v=d0KFNLQyC6U 

https://www.youtube.com/watch?v=BAbrRLwlnUg 

https://www.youtube.com/watch?v=H5zmaCiNuSM 

https://www.youtube.com/watch?v=g7Mohg0c8sk 

https://www.youtube.com/watch?v=gjNB9Crk6Z4 

https://www.youtube.com/watch?v=iOszlRn_qE0 

https://www.youtube.com/watch?v=wgFRlGW81ug 

https://www.youtube.com/watch?v=2vShvBzzcVE 

https://www.youtube.com/watch?v=nyW84i7-i6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=NAriqt_fV0E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8kV6K3lxwxs
https://www.youtube.com/watch?v=d0KFNLQyC6U
https://www.youtube.com/watch?v=BAbrRLwlnUg
https://www.youtube.com/watch?v=H5zmaCiNuSM
https://www.youtube.com/watch?v=g7Mohg0c8sk
https://www.youtube.com/watch?v=gjNB9Crk6Z4
https://www.youtube.com/watch?v=iOszlRn_qE0
https://www.youtube.com/watch?v=wgFRlGW81ug
https://www.youtube.com/watch?v=2vShvBzzcVE
https://www.youtube.com/watch?v=nyW84i7-i6Q
https://www.youtube.com/watch?v=nyW84i7-i6Q
https://www.youtube.com/watch?v=nyW84i7-i6Q
https://www.youtube.com/watch?v=nyW84i7-i6Q
https://www.youtube.com/watch?v=NAriqt_fV0E


Karnizų mūrijimas 

Karnizai iš plytų mūrijami iškišant iš 
fasado plokštumos kiekvieną plytų 
eilę ne daugiau kaip 1/3 plytos 
ilgio, tačiau karnizas neturi išsikišti 
daugiau kaip ½ sienos storio. 
Karnizai, išsikišantys daugiau kaip 
1/2  sienos storio armuojami arba  
daromi iš plokščių, inkarais 
įtvirtintų mūre. 
 



Sąramų mūrijimas 

Angos mūrinėse atitvarose dažniausiai 
perdengiamos surenkamomis gelžbetoninėmis, o 
kartais ir mūrinėmis sąramomis.  

Mūrinės sąramos gali būti eilinės, pleištinės arba 
arkinės.  

Mūrinės sąramos mūrijamos tik iš kokybiškų plytų. 
Prieš mūrijant eilinę sąramą, ant klojinio klojamas 
2-3 cm storio skiedinio sluoksnis ir dedami ne 
mažiau kaip trys armatūros strypai. Tikslus strypų 
skersmuo ir skaičius nurodomas projekte. 
 



Sąramų mūrijimas 

Angos mūrinėse sienose ir pertvarose gali būti 
perdengiamos ir U formos keraminių blokų sąramomis. 

Pleištinės bei arkinės sąramos mūrijamos iš pleištinės 
formos arba paprastų plytų. Mūrijant iš paprastų plytų 
daromos pleišto formos siūlės. Siūlių storis sąramos 
apačioje turi būti ne mažesnis kaip 5 mm, o viršuje ne 
didesnis kaip 25 mm. Tokios sąramos pradedamos 
mūryti nuo abiejų atramų (tarplangių, padų) į angos 
vidurį (spyna), klojant plytas ant atitinkamos formos 
klojinio.  

Eilinių, pleištinių bei arkinių  sąramų klojiniai ardomi, 
kai sąramos mūras pasiekia projektinį stiprumą.  
 



Arkų ir skliautų mūrijimas 



Arkų ir skliautų mūrijimas 

Jeigu mūrinė arka netinkuojama ir mūrijama iš 
apdailos plytų, naudojamos pleišto formos plytos, 
nes tuomet galima padaryti gražias vienodo storio 
siūles.  

Jeigu mūrinė arka tinkuojama, galima naudoti 
paprastas plytas, tuomet siūles reikia daryti pleišto 
formos, apačioje ne plonesnes kaip 5 mm, viršuje 
– iki 25 mm. 



Arkų ir skliautų mūrijimas 

Arkos turi būti ne mažesnės kaip vienos plytos 
storio. Pradėti mūryti arką reikia po to, kai bus 
išmūryta reikiamo aukščio siena ir padėtos arkos 
pado (atramos) plytos. Pleištais ir stovais 
tvirtinamas klojinys. Arka mūrijama vienoje 
plokštumoje su siena arba išsikiša iš sienos 
plokštumos ne daugiau kaip 1/4 plytos. Mūrijama 
iš abiejų atramų nuo padų spynos link taip, kad 
spyną sudarytų užpleišyta centrinė nelyginė plyta, 
kuri standžiai sujungia abi arkos puses. 

Mūro siūlės kruopščiai užpildomos skiediniu. 



Arkų ir skliautų mūrijimas 

Skliautas - erdvinis išgaubtas laikantysis denginys. 
Laiko ir perkelia į atramas (pamatus, sienas, 
kolonas, stulpus) vertikalias (gniuždymo) ir 
horizontalias (skėtimo) jėgas.  

Skliautą sudaro: atrama – pėda, vidinis įgaubtas 
paviršius – gomurys, išorinis išgaubtas paviršius – 
nugara, erdvė tarp nugaros ir pėdos – pažastis, 
priekinė plokštuma – kakta.  

Skliautas būna lygus, briaunotas (su ramstine 
arka, nerviūromis), su liunetėmis arba be jų.  



Arkų ir skliautų mūrijimas 

Pagal formą ir konstrukciją būna:  

• cilindrinis (pusapskritimio, elipsės arba parabolės skerspjūvio, 
remiasi į lygiagrečias atramas);  

• kryžminis (sudaro stačiu kampu susikertantys du vienodo 
aukščio cilindriniai skliautai);  

• vienuolyno (sudaro viršuje susikertantys cilindrinio skliauto 
lenktieji elementai), remiasi į visą patalpos perimetrą;  

• kupolinis (kupolas); 

• burinis (sudaro kupolinis skliautas su 4 vertikaliai nusklembtais 
šonais), remiasi į bures.  

Daromos skliauto įvairios dekoratyvinės atmainos: veidrodinis, 
žvaigždinis, krištolinis, tinklinis, stalaktitinis, vėduoklinis, 
nerviūrinis.  



Arkų ir skliautų mūrijimas 

Skliautas mūrijamas iš akmens blokų ar plytų.  

Skliautais dažniausiai dengiami sakraliniai, 
visuomeniniai ir pramoniniai pastatai. 
 



Arkų ir skliautų mūrijimas 

Skliautų mūrą reikia mūryti vienu metu iš visų pusių nuo 
padų iki spynos. Mūro siūlės pilnai užpildomos skiediniu.  
1/4 plytos storio dvigubo kreivumo skliautų viršutinį paviršių 
mūrijant reikia užtrinti cementiniu skiediniu. Didesnio storio 
skliautų iš plytų ar akmenų mūro siūles būtina papildomai 
užpilti skystu skiediniu. 

Dvigubo kreivumo skliautų mūrą  galima pradėti mūryti, jei 
išorės temperatūra yra aukštesnė už +10 C, ne anksčiau 
kaip po 7 parų baigus įrengti jų padus. Jei oro temperatūra 
yra nuo +10 iki +5 C, mūro darbų pradžios terminas 
pailgėja 1,5 karto, o esant temperatūrai nuo +5 iki +1 C – 
du kartus. 

 



Arkų ir skliautų mūrijimas 

Skliautų mūrą su templėmis, kurių paduose įstatyti 
surenkamieji gelžbetonio elementai ar plieno karkasai, 
galima pradėti mūryti iš karto įrengus padus. 
Dvigubo kreivumo skliautų gretimų bangų sujungimo briaunos klojinyje 
turi būti išlaikytos ne mažiau kaip 12 valandų, jei išorės temperatūra yra 
aukštesnė už  +10 C. Jei oro temperatūra yra nuo +10 iki +5 C, šis 
terminas pailgėja 1,5 karto, o kai temperatūra yra nuo +5 iki  +1 C – du 
kartus. 

Apkrauti arkas ir skliautus išardžius klojinius, kai oro temperatūra yra 
aukštesnė už +10 C, leidžiama ne anksčiau kaip po 7 parų. Jei oro 
temperatūra yra nuo +10 iki +5 C, šis terminas pailgėja  1,5 karto, o kai 
oro temperatūra yra nuo +5 iki +1 C – du kartus. 

 



Arkų ir skliautų mūrijimas 

Šiluminę izoliaciją skliautuose reikia kloti simetriškai 
nuo atramų iki spynos, tolygiai apkraunant skliautus. 

Arkose ir skliautuose temples reikia įtempti iš karto 
užbaigus mūro darbus. 

Žiemą arkas ir skliautus, naudojant skiedinius su 
prieššaltiniais priedais, leidžiama mūryti, jei vidutinė 
paros temperatūra yra ne žemesnė kaip -15 C.  

Skliautų bangos, mūrytos esant neigiamai 
temperatūrai, turi būti išlaikytos klojiniuose ne mažiau 
kaip 3 paras.  
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Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

 Šilumos šaltinių statybiniai tipai 

Statybinis tipas sunkus Vidutiniškai 

sunkus 

lengvas Užlaida 

Pakuros sienos storis 13 cm 11 cm 10 cm +/-1 cm 

Pirmo kanalo sienos storis 12,5 cm 10,5 cm 8,5 cm +/-1 cm 

Paskutinio kanalo sienos 

storis 

5 - 10 cm 5 - 8 cm 5 - 6 cm 

Lyginamoji šilumos galia 0,5 kW/m² 0,75 kW/m² 0,9 kW/m² +/- 10 % 

Išorinio paviršiaus 

temperatūra 
(skirtumas su patalpos 

temperatūra)   

40 K 55 K 65 K +/- 5 K 

Svoris 1 kW        ~ 250 kg 170 kg 130 kg 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

 Šilumą akumuliuojančios krosnys 

Šilumą akumuliuojančios krosnys – stacionarinės krosnys su padu 

Pakura ir keramikiniai kanalai pagaminti rankiniu 

būdu įrengimo vietoje 

Individualių dydžių pakura arba „patikrinta 

pakura“ 

Šiluma perduodama į patalpą daugiausia 

spinduliavimu 

- Ilgalaikė šilumos akumuliacija 

- Tik kietam kurui 

- Aukštas NK > 70% 

- Maža kenksmingų medžiagų emisija 

- Didelis svoris ≈ 2.000 kg 

Statybinis tipas: sunkus 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

 Šilumą akumuliuojančios krosnys: konstrukcijos elementai 

 Pakuros ribotuvas (krosnies durelės) 

- viengubos durelės, jas sudaro krosnies durelės 
(regioninės pakuros) 

- dvigubos durelės, jas sudaro krosnies ir pelenų 
durelės, 

- trigubos durelės, jas sudaro krosnies, pelenų ir 
pakrovimo durelės 

Pakura mūro pavidalo 

- pagaminta individualiai 

- patikrinta pakura 

Degimo produktų keramikiniai kanalai 

Šilumą akumuliuojantis apdangalas 

- iš krosnių šamoto; 
- iš koklių; 
- iš natūralaus akmens; 

- kombinuoti sprendimai 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

 Konvekcinės krosnelės su keramikiniais kanalais – akumuliuojančios 

krosnelės / kombinuotos krosnelės 
Krosnies pakura pagal ЕН 13229 

Su degimo produktų keramikiniais 

kanalais 

Šiluma perduodama į patalpą daugiausia 

konvekcija 

Šilumos akumuliacija priklauso nuo 

masės ir statybinio tipo 

Degimo produktų keramikiniai kanalai 

pagaminti individualiai iš krosnies 

šamoto: - iš plokščių ir akmens;  

- iš fasoninių akmenų 

- iš modulinių akmenų 

Statybinis tipas: lengvas, vidutinis ir 
sunkus  



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

 Konvekcinės krosnelės Krosnies pakura pagal ЕН 13229 

su metaliniais degimo produktų kanalais 

Šiluma perduodama į patalpą daugiausia 

konvekcija 

Šilumos akumuliavimo kamerą sudaro: 

- apdangalas,  

- perdanga,  

- grindys kaip pakuros ir kanalų įrengimo 

vieta; 

- besiliečiančios sienos (su šilumos 

izoliacija) 

- degimo produktų kanalai iš lakštinio 

plieno 2 mm arba ketaus (patikrinto / 

leidžiamo naudoti krosnies pakuroje) 

 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

 Konvekcinės krosnys viso gyvenamojo pastato apšildymui 

Krosnies pakura pagal ЕН 13229 

Degimo produktų judėjimo kanalai iš keramikos arba 

metalo 

Šilumos perdavimo paskirstymas 

Didžioji dalis šilumos perduodama konvekcija (oro 

grotelės, prietakos ir cirkuliacinio oro angos) 

Mažesnė šilumos dalis perduodama į patalpą 
spinduliavimu iš frontalinio paviršiaus ir aktyvių 
išorinių paviršių 

Krosnis gali būti įrengta rūsyje ir gali turėti gerai izoliuotą  šilumos akumuliacijos 

kamerą.  



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

 Konvekcinės krosnys dviejų aukštų šildymui 

Keramikiniai kanalai degimo produktų judėjimui 

yra viršutiniame aukšte ir susijungia su šilumos 

šaltiniu vertikaliu vamzdžiu 1.  

Šilumos akumuliavimo kamera gali tęstis per 

viršutinio aukšto perdangą, arba, priešingai, būti 

apatiniame aukšte krosnies pakuros atžvilgiu.  

Prijungimas prie dūmų kamino įrengiamas 

viršutiniame aukšte.  

Šilumos perdavimas patalpoje vyksta konvekcijos 
ir spinduliavimo būdu.  

 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

 Konvekcinės krosnys su vandens kontūru 

Krosnies pakura EN 13229 

veikianti kaip katilas 

Vandens kontūro prijungimas vandens 

šildymui pastato šildymo sistemoje prie 

plečiamojo bakelio.  

 

Priklausomai nuo gamintojo rekomendacijų 

krosnyje yra keramikiniai arba metaliniai 

degimo produktų kanalai.  

Šilumą akumuliuojanti kamera iš šamoto, 

natūralaus akmens, krosninių koklių. 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

 Kombinuotos krosnys: konvekcinės akumuliuojančios šilumą krosnys su 

keramikiniais kanalais 
Krosnies pakuros 13229 

Degimo produktų keramikiniai kanalai 

Šilumos perdavimas į patalpą daugiausia 

konvekcija 

Keramikiniai kanalai pagaminti individualiai iš 

krosnių šamoto: 

Iš plokščių ir akmenų, 

iš fasoninių akmenų, 

iš modulinių akmenų 

Šilumos akumuliavimo kamera iš krosnių šamoto 

– tik kietam kurui 

Aukštas NK ≥ 70% 

- Maža kenksmingų medžiagų emisija 

 

 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

 Kombinuotos krosnys: konvekcinės akumuliuojančios šilumą krosnys 

su keramikiniais kanalais 
 

Šilumos akumuliavimas priklauso nuo masės ir 

statybinio tipo.  

Tokios krosnys gali būti lengvo, vidutiniškai 

sunkaus ir sunkaus tipo.  

Krosnies pakura ≈ 190-300 kg 

Keramikiniai kanalai  ≈ 200-500 kg, 

Išorinis apdangalas ≈ 300 kg, 

Koklių arba natūralaus akmens apdaila  ≈ 200 

kg 

Bendras svoris ≈  900-1500 kg 

 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

Hipokaustas: uždara oro šildymo sistema  

Šilumos šaltiniai su krosnies arba židinio pakura 
pagal ЕН 13229. Turi būti leidžiama naudoti pakuras 
hipokausto sistemoje! Būtina kreipti dėmesį į 
gamintojo rekomendacijas.  

Šilumą akumuliuojantis blokas sunkios iš sunkios 
markės krosnies šamoto:  

HSM tankis 2,4 t/m³ 

HST  tankis 2,9 t/m³ 

Fausto taisyklė: 1 kg malkų reikia 60 kg – 80 kg 
šilumos akumuliavimo masės. 

Išorinis apdangalas iš klasikinių markių šamoto, 
storis 30-40 mm. 

Bendras krosnies šamoto svoris ≈ 750-1000 kg, 

Konstrukcijos su pakura ≈ 1000-1250 kg. 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

Hipokaustas: uždara oro šildymo sistema  

  

 

Karštas oras cirkuliuoja viduje ir neišeina už 

konstrukcijos ribų 

Hipokaustą galima įrengti siekiant šildyti du 

aukštus.  

Šilumos perdavimas - daugiausia spinduliavimas 

iš išoriniom paviršiaus, atitinkamai iš pakuros ir 

degimo produktų kanalų išorinių paviršių.  

Dūmų kamino prijungimas toje pačioje 
patalpoje, kur įrengta pakura.  



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

Šilumą akumuliuojantis židinys 

Individualaus rankinio surinkimo 

pakura  iš 60-89 mm storio 

šamoto 

Didelio formato plokštės užtikrina 

mažesnį siūlių skaičių ir taupo 

montavimo laiką  

Krosnies durelės su dideliu stiklu 

– turi būti leidimas eksploatuoti 

jas šilumą akumuliuojančio 

židinio konstrukcijoje 

Išorinis apdangalas iš 30-40 mm 

storio krosnies šamoto. 

NK ≥ 70% 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

Uždari ir atviri židiniai: šildymo židinys 

Židinio pakura pagaminta gamykloje pagal ЕН 

13229  

su konvekcijos dėže arba šilumą 

akumuliuojančia kamera 

Galima eksploatuoti tik su uždarytomis 

durelėmis 

Šiluma perduodama spinduliavimu nuo stiklo 

paviršiaus ir išorinės dėžės arba šilumą 

akumuliuojančios kameros paviršiaus 

Konvekcija – per angas dėžėje. 

Naudoti keramikinius arba metalinius degimo 
produktų kanalus  galima tik pakuros 
gamintojui rekomendavus 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

Uždari ir atviri židiniai: šildymo židinys 

Pagaminta gamykloje židinio pakura pagal ЕН 

13229  

Šildymo židinys su šilumą akumuliuojančiomis 

užmovomis (plokštėmis arba žiedais), 

užtikrinančiomis papildomą šilumos sulaikymą  

Galima eksploatuoti tik su uždaromis 

durelėmis 

    

Šiluma perduodama spinduliavimu nuo stiklo 
paviršiaus ir šilumą akumuliuojančios kameros 
apdailos, konvekcija per angas konvekcijos 
apdangale arba šilumą akumuliuojančioje 
kameroje.  



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

Uždari ir atviri židiniai:  
Atviras židinys, A tipo konstrukcija 

Židinio pakura arba židinio kasetė pagal ЕН 

13229 

    

Gali būti su durelėmis arba be jų.  

Galima eksploatuoti tiek su atvirom, tiek su 

uždarom durelėm.  

Tinka tik nurodytam eksploatavimo būdui! 

Būtina atkreipti dėmesį į gamintojo nurodymus.   

  



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

Uždari ir atviri židiniai:  
Atviras židinys, B tipo konstrukcija 

Individualaus rankinio surinkimo 

atviras židinys, be gamykloje 

pagamintos pakuros 

Atvira liepsna 

Galima naudoti tik leidžiamais 
atvejais, atsižvelgiant į leidimą 
eksploatuoti 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

Šilumos šaltiniai vienos patalpos šildymui 

Šilumos šaltiniai pagal ЕН 13240, kurie šildo tik 
tas patalpas, kuriose yra įrengti. 
Papildoma šilumos akumuliacija dėl apdailos 
kokliais 

Gali būti įrengtas vandens kontūras, galima 

perkelti į kitą vietą ir įrengti naujame name.  



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

Šildymo ir maisto gaminimo krosnys 

Konstrukcija pagal ЕН 12815:2005 

Šildymo ir maisto gaminimo krosnys, 

veikiančios su kietu kuru, su rankiniu kuro 

pakrovimu, kurių pagrindinė funkcija yra 

maisto gaminimas ir patalpos, kurioje 

įrengta krosnis, šildymas.  

Krosnys gali gaminti karštą vandenį ūkio 
reikmėms ir/arba karštą orą oro šildymo 
sistemoms. 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

Šildymo ir maisto gaminimo krosnys: koklinė krosnis - stalas 

Individualaus rankinio surinkimo krosnis 
su apdaila kokliais, muilo akmeniu, plytų ar 
akmens mūru, krosnių šamoto plokštėmis 
su tinkuotu išoriniu paviršiumi.  
Maisto gaminimo plokštė iš plieno arba 
ketaus 
Įrengiami elementai: orkaitė, vandens 
kontūras, nišos maistui ar indams šildyti 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

Šildymo ir maisto gaminimo krosnys:  
Koklinė krosnis su integruotais dūmų kanalais 

Individualaus rankinio surinkimo krosnis su 

apdaila kokliais, muilo akmeniu, plytų ar 

akmens mūru, krosnių šamoto plokštėmis su 

tinkuotu išoriniu paviršiumi.  

Degimo produktų keramikinių kanalų 

šildymas kaimyninėje patalpoje (šilta siena). 

Esant šiltos sienos dideliam plotui naudojamas 

vasaros/žiemos režimas. 

Galima kombinacija su gamykline šildymo ir 

maisto gaminimo krosnimi (krosnis – stalas) . 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

Šildymo ir maisto gaminimo krosnys:  
Koklinė krosnis su papildomais viršutiniais elementais 

Individualaus rankinio surinkimo krosnis su 

apdaila kokliais, muilo akmeniu, plytų ar 

akmens mūru, krosnių šamoto plokštėmis su 

tinkuotu išoriniu paviršiumi.  

Esant krosnies paviršiaus dideliam plotui 

naudojamas vasaros/žiemos režimas. 

Įmontuojami elementai:  

Metalinės orkaitės 

Bakai vandens šildymui 

Skyrius indams arba maistui šildyti. Skyrius 

žolelių, apynių, salyklo džiovinimui.  



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

 Kepimo krosnys  Kepimo krosnys pagamintos rankiniu būdu 
Taip pat naudojant gamyklines plokštes ir 
akmenis 
Tiesioginis šildymas, anglys po šildymo šalinamos 
iš pakuros 
Kepimo krosnis = pakura 



Energiškai efektyvūs šilumos šaltiniai 

 Kepimo krosnys  

Kepimo krosnį sudaro cokolis, kepimo krosnis, 

kartais su papildoma pakura, nedidelis kanalas 

degimo produktams, izoliacija, išorinė apdaila, 

dūmų kaminas, kartais stogelis.   

Krosnys gali būti šildomos dujomis, 

malkomis, elektra.  
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DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI 
 

Darbų sauga, aplinkosauga, priešgaisrinė sauga 

 

Daugiausia nelaimingų atsitikimų statybos vietose nutinka dėl kritimo 
iš aukščio, patyrus elektros smūgį, dirbant neteisingoje padėtyje, 
kilnojant sunkų svorį ar nuo sąlyčio su pavojingomis medžiagomis. 

 

Nelaimingų atsitikimų dažniausiai nepavyksta išvengti dėl 
nepakankamo ar netinkamo darbuotojų mokymo ir priežiūros.  

 

 

www.saugoszenklai.lt 



ŠVIETIMAS IR SAUGA  

 

Tinkamas statybos srities darbuotojų informavimas ir mokymas prieš 
atliekant darbo užduotis padės išvengti susižalojimų ar net mirčių darbo 
vietoje.  

Darbuotojų saugumo ir sveikatos užtikrinime svarbią vietą užima 
bendravimas su darbuotojais. Aiškinimas dirbantiesiems apie sveikatos 
apsaugos ir saugos priemones yra ne tik teisinis reikalavimas, bet ir 
veiksmingas būdas užtikrinti, kad darbuotojai rimtai žvelgtų į sveikatos ir 
saugos užtikrinimo procedūras bei jų tobulinimą. 

 
 



 
 

KROSNININKO DARBO SAUGA 
 • Geba apibūdinti asmeninės apsaugos priemones, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus. 

 

• Žino tvarios statybos principus. 

 

• Geba sandėliuoti kietu kuru 
kūrenamų įrenginių įrengimo 
darbams reikalingas medžiagas, 
gaminius ir įrangą, laikantis 
gamintojo reikalavimų ir 
nepažeidžiant jų kokybės. 



 
 
 
 
 

KROSNININKO DARBO VIETOS PARUOŠIMAS  

 

• Žino krosnininko darbo vietos paruošimo pagal ergonomikos reikalavimus 
principus 

 

• Moka išdėstyti krosnininko darbo zonose reikalingas medžiagas, inventorių 
pagal ergonomikos reikalavimus 

 

• Skiria pakankamai dėmesio darbo drausmei, išmoktoms procedūroms, 
sistemingiems pasirengimo veiksmams, vadovaujasi su konkrečia darbo vieta 
susijusiomis instrukcijomis 

 



 
 

Paaukštinimo priemonių naudojimas 
 Didžiausias nelaimingų atsitikimų skaičius įvyksta dirbant ant pastolių ar kitos 

paaukštinimo įrangos, arba juos montuojant ir išmontuojant. Nelaimės taip pat 
įvyksta keliant arba nuleidžiant paaukštinimo priemones. 

 
Svarbu: 
• Žinoti paaukštinimo priemonių montavimo ir darbo ant jų darbuotojų saugos 

reikalavimus. 
 
• Montuoti paaukštinimo įrenginius griežtai laikantis instrukcijų. 
 
• Turėti kontrolinį sąrašą paaukštinimo priemonių montavimo, išmontavimo ir 

priežiūros darbams. 
 
 

 
 



 
 

Kietu kuru kūrenamo įrenginio pagrindo ir pamato 
nužymėjimas 

 
• Išvardyti, apibūdinti ir atpažinti nužymėjimo ir matavimo įrankius ir prietaisus 

 

• Skaityti darbo brėžinius: 

• Brėžiniuose nurodomi tikslūs matmenys, kurių reikia laikytis;  

• Jei manote, kad brėžinyje yra klaida, susisiekite su meistru dėl tolimesnių 
sprendimų. 

 

• Atlikti pasirinkto šildymo įrenginio pagrindo ir pamato nužymėjimą: 

• Įsitikinkite, kad nurodyti krosnies, pamatų ir brėžinių matmenys atitinka. 

 



 
 
 
 

Pagrindo ir pamato įrengimas bei įvertinimas   
 
 

• Apibūdinti pagrindo ir pamato įrengimo technologiją, įrankius, medžiagas. 

 

• Įrengti kietu kuru kūrenamo įrenginio pagrindą ir pamatą 
 

• Pamatas paprastai statomas iš keramzito blokelių, kurių pagrindiniai 
privalumai -  juose nesikaupia drėgmė, yra atsparūs užšalimui, bei draugiški 
aplinkai. 
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Dokumentacija ir darbų apimtis 

 Esamos dokumentacijos nagrinėjimas 
 

  Krosnininkas privalo susipažinti su pastato planais ir techniniais brėžiniais. 
 
  Pagrindiniai dokumentai apibrėžia:  
 
• Šildymo įrenginio vietą pastate; 
• Šildymo įrenginių ir dūmtakių skaičių; 
• Įrenginio šiluminę galią kW; 
• Įrenginyje naudojamą kuro rūšį; 
• Dūmtraukio ir valymo angų išdėstymo aprašymą; 
• Atstumą iki degių medžiagų; 
• Kaip galima pasiekti dūmtraukį valymui. 



Medžiagų skaičiavimai 

 

Apskaičiuokite reikalingų medžiagų kiekį. 
 
Pavyzdys, kaip apskaičiuoti medžiagų kiekį 
dūmtraukio statybai. 
Užduotis: 
Plytos - 65 x 120 x 250mm 
Užpildas tarp plytų -10mm 
Dūmtraukio aukštis - 8,25m, dūmtakio dydis – 
140 x 270mm 
How many bricks and how much mortar is needed  
to build the chimney if the mortar rate is 1kg per  
brick? 
Kiek plytų ir kiek skiedinio reikia dūmtraukiui  
išmūryti, jei skiedinio norma yra 1 kg/plytai? 
  



Darbo organizavimas 

Darbo laiko planavimas 
 
Paprastai krosnininkai dirba mažomis grupėmis, sudarytomis iš 1 
meistro ir 2-3 krosnininkų. 
Meistras yra atsakingas už klientų konsultacijas ir skaičiavimus, 
taip pat krosnies / viryklės / dūmtraukio projektavimą. 
Meistras paskirsto krosnininkams užduotis, suplanuoja darbus, 
vadovaudamasis turimu statybos projektu. 
 
Krosnininkai gali būti įdarbinami: 
• Nuolatiniam darbui (darbo sutartis su nustatytu valandų 

skaičiumi) 
• Laikinam darbui (darbo sutartis sudaroma konkrečiam 

projektui) 
Sudarant laikiną darbo sutartį, atlyginimas gali būti mokamas:  
o Už dirbtas valandas 
o Už atliktą darbą 
 
Krosnininkas meistras žino savo darbininkų kompetencijų ribas ir 
atitinkamai paskirsto užduotis.  
 



Medžiagų tiekimas ir logistika 

 

• Meistras apskaičiuoja projektui reikalingų medžiagų kiekius  ir atsako už 
sutarties sudarymą su klientu.  

• Medžiagos paprastai pristatomos į statybos vietą po to, kai klientas už jas 
atsiskaito.  

• Krosnininkas meistras gali duoti nurodymą medžiagas pristatyti darbininkams 
arba užsakyti transportavimo paslaugas iš tiekėjo.  

• Krosnininkas meistras turi įsitikinti, kad visos šildymo įrenginio statybai 
reikalingos medžiagos yra pristatytos į vietą, kad būtų užtikrintas sklandus 
statybos procesas. 

• Krosnininkas turi laiku pranešti apie pastebėtus medžiagų trūkumus, kad 
darbo procesas nesustotų. 



Darbų kokybės vertinimas 

Reikalavimai darbų kokybei 
 
Krosnininkas meistras nustato reikalavimus darbų kokybei. Kokybės kriterijų 
pagrindas yra nustatytas nacionaliniuose teisės aktuose (pavyzdžiui, statybos 
įstatymuose) ir nacionaliniuose statybos standartuose. Kokybės kriterijai turi būti 
aiškiai perduoti darbuotojams. 
Pavyzdžiui: 
o Jei krosnis statoma iš keraminių koklių, kokio pločio tarpai (mm) paliekami tarp 

koklių. 
o Mūrinių plytų konstrukcijos atveju, plytų perdanga turi sudaryti mažiausiai 

trečdalį. 
o Konstrukcija turi būti lygi ir atitikti techniniuose brėžiniuose nurodytus kampus. 
 
 



Darbų kokybės vertinimas 

Grįžtamojo ryšio užtikrinimas 

• Krosnininkas meistras iššsako savo darbininkams konstruktyvius 
pastebėjimus apie vykdomą statybos projektą. 

• Pastebėjimai ir komentarai turi būti pagrįsti ir atitikti kokybės kriterijus.  

• Krosnininkas meistras turi įsitikinti, kad darbininkai supranta jiems paskirtas 
užduotis ir duotus nurodymus. 

• Vertinant atliktų darbų kokybę, reikia atsižvelgti į du pagrindinius dalykus:  

• Ar užduotis atlikta teisingai, t.y., vadovaujantis techniniu aprašu;   

• Kiek laiko užtruko atlikti užduotį. 



Metodai ir priemonės (1) 

Šildymo įrenginių statybos ir įrengimo būdai: 
 
Šildymo įrenginiai daugiausiai skirstomi į 3 grupes:  
 1. Vietoje statomos krosnys 
 2. Gamykloje pagaminti įrenginiai 
 3. Gamyklinių įdėklų ir šilumos modulių derinys 
 
Statant krosnį vietoje, tam tikras detales reikia patiems supjaustyti.  
Tai gali būti daroma: 
  - Krosnininko dirbtuvėse, tokiu atveju, statybos vietoje vyksta tik detalių surinkimas;  
  - Detalių paruošimas statybos vietoje. Šiuo atveju, krosnininkas privalo įsitikinti, kad 
visi greta esantys paviršiai yra uždengti. Pjaustymui vietoje reikia skirti atskirą zoną, 
apsaugotą nuo dulkių. Kartais sudėtingesnių konstrukcijų atveju būtina pjauti vietoje. 
 
 



Metodai ir priemonės (2) 

Tools for building and installation 
 

Krosnininkas meistras privalo pasirūpinti, kad sandėlyje būtų šie įrankiai: 
 1. Elektriniai įrankiai, įskaitant plytelių pjaustytuvą, skiedinio maišyklę, grąžtą 
 2. Rankiniai įrankiai (plaktukai, lygio matuokliai, mūro mentelės) 
 3. Apdailos įrankiai 
 
Įrankiai yra saugomi dirbtuvėse ir išduodami darbuotojams, atsižvelgiant į konkretaus 
statybos projekto poreikį. 
Įrankiai gali būti laikomi statybos vietoje (jei tai suderinta su klientu) arba pristatomi 
atgal į dirbtuves darbo dienos / darbo savaitės pabaigoje. 



Metodai ir priemonės (3) 

Pasirinkite metodus ir įrankius konkrečiam šildymo įrenginio statybos/ 
įrengimo atvejui 

 

 

• Apibūdinkite, kokių įrankių jums reikia, ir metodus, kuriuos naudosite 
pastatyti paruoštų (matuojamų) keraminių koklių krosnį su vidine 
konstrukcija, pagaminta iš šamoto ir šamoto plokščių (įskaitant pakurą ir 
dūmtakius) ir prijungti dūmtakį prie kamino. 

• Įstatykite pakuros dureles.  

• Parinkite tinkamas medžiagas dūmtraukio sujungimui.  
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Krosninis ir oro šildymas 
 

Medienos kuras 
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Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

Medienos kuras, jį teisingai naudojant kaip atsinaujinančią 
žaliavą, klasifikuojamas kaip neutralus CO2 susidarymui. 

 

• Augantis medis absorbuoja tokį pat angliarūgštės kiekį, koks 
išsiskiria jį sudeginant.  

• Anglies dioksidas taip pat išsiskiria lėto irimo metu. 
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Medienos kuras 

BImSch – V  

• Aplinkos oro apsaugos direktyva 

• Reikalavimai medienos kurui 

 

2 § Terminai ir apibrėžimai 

•  9 pastraipa: natūrali neapdirbta mediena:  
 
Mediena, kuri buvo apdirbta tik mechaniškai ir užteršta tik 
nežymiu teršalų kiekiu 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

BImSch – V  

• Aplinkos oro apsaugos direktyva 

• Reikalavimai medienos kurui 

 

3 § Kuro tipai 

• (1) Kūryklų konstrukcijose pagal 1 § leidžiama naudoti tik šių tipų kurą: 
 

4 natūralią neapdirbtą medieną:  

 
natūralias neapdirbtas pavienes malkas, įskaitant žievę, skaldytas malkas 
ir pliauskas, taip pat skiedras, žagarus ir kankorėžius. 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

3 § Kuro tipai 

5a Medienos briketai:  

Medienos briketai iš natūralios neapdirbtos medienos, kurių 
forma atitinka 1996 m. spalio leidimo DIN 51731, arba jie yra 
medienos pjuvenų granulių (pelečių) formos ir atitinka DIN 
sertifikavimo programos reikalavimus deginimo technikai bei 
2007 m. rugpjūčio leidimo direktyvą „Medienos pjuvenų 
granulės, skirtos naudoti mažuose šilumos šaltiniuose pagal DIN 
51731-HP 5“, taip pat kiti medienos briketai arba medienos 
pjuvenų granulės iš natūralios neapdirbtos lygiavertės kokybės 
medienos,  



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

• (3) 1 pastraipoje, 4-8 punktuose ir 13 punkte minėtų tipų 
kurą leidžiama naudoti kūryklų konstrukcijoms, tik jei 
drėgmės juose yra mažiau nei 25% sauso kuro svorio 
atžvilgiu.  

• (4) Kuro briketus pagal 1 pastraipą, 5a-8 ir 13 punktus 
neleidžiama gaminti, naudojant rišamąsias medžiagas. 
Išimtis yra krakmolo, augalinio stearino, melasos ir 
celiuliozės skaidulų rišamosios medžiagos. 

. 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

Medienos sudedamieji komponentai 

Mediena yra nevienalytis kuras, kurį sudaro celiuliozė, ligninas, 
vanduo, dervos, rūgštys, aliejai, mineralai ir t. t. Medienoje yra 
apie 85% lakiųjų komponentų, kurie ir yra pagrindinė šio kietojo 
kuro degioji medžiaga. Tik 15% sudegama kietosios būklės – 
medžio anglies pavidalu.  

.  



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

Vieno ir to paties kuro 3 skirtingos formos 

 Vienodas šilumingumas 

 Vienodas svoris 

 Tačiau skirtingos savybės deginimo metu 

Malkų paruošimas 

All photos ©Uwe Lamke 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

Malkų paruošimas 

dega lėtai / sunkiai 

įsidega  

didelis žievės kiekis yra 

didelio azoto oksido kiekio 

priežastis 

didelis įsidegimo 
greitis 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 
Malkų įkūrimui paruošimas  

Pagalbinės priemonės įkūrimui: vašku 
impregnuoti mediniai ritiniai 

Smulkiai sukapotos malkos įkūrimui 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

Bendrosios apskaičiuojamos reikšmės 
mišriai medienai 
 
esant 20% drėgmei 
4.0 kWh/kg 
Šilumingumas:  
15-17 mJ/kg 

Skirtingų medienos rūšių svoris 

lapuoti (bukas) 500 kg/rm 

spygliuoti (eglė)350 kg/rm 

medienos peletės 650 kg/m3 

  



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

Kietmetris (fm) – tai 
1 kubinis medienos 
masės  
metras be oro.  
1 kietmetris (fm) =  
1 m3  grynos medienos 
Oro 0% 
Malkos≫100% 

Matavimo vienetai 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

1 erdmetris (rm) yra 
1 m3 kapotų 1 metro 
ilgio  
malkų. 
Oro ≈ 33%, 
Malkų≫67% 

Matavimo vienetai 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

Oro ≈ 59-61%, 
Malkų≫ 45%, jei pliauskos dydis yra 25 cm, 
Malkų≫ 43%, jei pliauskos dydis yra33 cm, 
Malkų≫ 39%, jei pliauskos dydis yra 50 cm 

Matavimo vienetai 

1 piltinis metras (srm) yra 
1 m3  kapotų malkų 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

1 rm eilėmis sudėtų ir paruoštų deginti pliauskų 
= 0.85 fm apvalių rąstų = 1.2 rm eilėmis sudėtų pliauskų 
= 1.7 srm eilėmis sudėtų pliauskų 
1 srm eilėmis sudėtų ir paruoštų deginti pliauskų 
= 0.5 fm apvalių rąstų= 0.7 rm pliauskų = 0.6 rm piltinių pliauskų 

Perskaičiavimas 
1 kietmetris (fm) apvalių rąstų = 1.4 rm kapotų malkų 
= 1.2 rm (erdmetrio) greta sudėtų pliauskų = 2 srm (piltiniai metrai) pliauskų 
= 2.5 srm smulkios skiedros (G 30) 
1 rm 1 m ilgio greta sudėtų pliauskų = 0.7 fm apvalių rąstų 
= 0.8 rm eilėmis sudėtų pliauskų = 1.4 srm piltinių pliauskų  
   



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

Apibrėžimai 
1 kietmetris  (fm) 
Kietosios medienos masės 1 m3 matavimo vienetas 
 1 erdmetris (rm) 
Eilėmis sudėtų arba piltinių malkų, kurie visiškai užpildo1 
m3apimtį, matavimo vienetas (rąstai, pliauskos, plona apvali 
mediena iki 12 cm) 
 1 piltinis metras (srm)  
Vienio piltinės medienos erdmetrio matavimo vienetas 
(pliauskos, skeveldros, pjuvenos ir t. t.) 
1 visiškai sausa tona (to atro) 
Visiškai sausos medienos masės 1 tonos matavimo vienetas. 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

Medienos rūšis Tankis Šilumingumas  

Lapuočiai g/dm³ kWh/fm kWh/rm kWh/kg 

Klevas 600 2.600 1.900 4,1 

Beržas 640 2.700 1.900 4,3 

Bukas 680 2.800 2.100 4,0 

Ąžuolas 680 2.900 2.100 4,2 

Tuopa 410 1.700 1.200 4,1 

Gluosnis 520 2.000 1.400 4,1 

Lapuočiai  - - 1.900 - 

 

 
Ore džiovintų malkų, kurių likutinė drėgmė yra 15%, šilumingumo vidurkis (Hi): 
 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

 

Ore džiovintų malkų, kurių likutinė drėgmė yra 15%, šilumingumo vidurkis (Hi): 

Medienos rūšis Tankis Šilumingumas  

Spygliuočiai g/dm³ kWh/fm kWh/rm kWh/kg 

Didžioji pocūgė 470 2.200 1.700 4,4 

Eglė 430 2.100 1.500 4,5 

Kedras 510 2.300 1.700 4,4 

Maumedis 550 2.300 1.700 4,4 

Pušis 410 2.000 1.400 4,5 

Spygliuočiai - - 1.800 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras  

 
Tarpusavio ryšis tarp vandens kiekio ir šilumingumo 
 
Pasikeitus malkų drėgmei, keičiasi jų šilumingumas. 
 

 
. 

 Saugojimo 

sąlygos 

 

Drėgmė (w) Šilumingumas (Hi) 

Ką tik nukirsta 50-60% 2,0 kWh/kg 

Vieną vasarą 25 - 35% ≈ 3,4 kWh/kg 

2 metai 15 - 25% >≈ 4,0 kWh/kg 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

Vienoje 1 kg svorio 
pliauskoje yra viena 0.2 l 
tūrio stiklinė vandens 

Šį vandenį būtina išgarinti! 
 

Tai energijos 

suvartojimas! 
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Medienos kuras 

Vandens kiekis, w (%) 

  
50 40 30 20 

Malkų drėgmė, u (%) 

  
100 66,7 42,9 25 

Tarpusavio ryšis tarp vandens kiekio (w) ir drėgmės (u) 
Vandens kiekis (w)  
Tai vandens kiekis procentais nuo bendros masės, tai yra vandens kiekis 
nurodo vandenį, esantį biomasėje, kurią sudaro sausa biomasė ir vandens 
masė. 
Drėgmė (u) arba drėgmės kiekis 
Yra vandens kiekis procentais sausos medžiagos, sausos masės atžvilgiu, 
tai yra kure esančios vandens masė, padalinta iš sausos biomasės.  
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Medienos kuras 

Malkų rūšis 

Perskaičiuojant sausu kuru [%] 

Anglis Vandenilis 
Deguonis ir 

azotas 

Bendras lakiųjų medž. 

kiekis 

Lapuočiai 49,0 6,0 44,6 85,0 

Spygliuočiai 50,7 6,2 42,6 85,0 

Malkų cheminė sudėtis (vidurkiai) 
(pagal Struschka, Straub, Angerer straipsnį: stacionarių šilumą 
akumuliuojančių krosnių žalingų medžiagų emisija – IVD Uni 
Stuttgart Nr. 23/1991) 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

Kuras 

Šilumingumas 
Pelenų 

kiekis 

Azotas  

N 

Chloras 

Cl 

Siera 

S 

Lydimosi 

taškas 

kWh/kg MJ/kg 
as % of 

weight 

as % of 

weight 

mg/kg 

of dry 

substance 

mg/kg 

of dry 

substance 

°C 

Lapuočių 

rūšys 
5,11 18,4 0,55 0,49 163 402 1.265 

Spygliuočių 

rūšys 
5,23 18,8 0,79 0,14 87 234 1.398 

Degimo duomenys ir cheminiai komponentai 



Krosninis ir oro šildymas 
Medienos kuras 

Tinkamas uždegimas 

Užtikrinkite pilną oro 

padavimą degimui! 

Didelės pliauskos apačioje 

Malkos uždegimui viršuje 

Pagalbinės uždegimo 

priemonės – tarp jų 

. 
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VSRC - Vilnius Builders 

Training Centre, Lithuania 

 

 
www.vsrc.lt 

 
 

KMG – Association of 

Lithuanian Stove Builders, 

Lithuania 

 
www.krosniumeistrugildija.lt 

 
 

Wolfshöher Tonwerke 

GmbH & Co. KG, Germany  

 

 
www.wolfshoehe.de 

 
 

KVT - Centre for Adult 
Education, Estonia 

 
www.kvtkoolitus.ee 

 
 

SATAEDU – Satakunta 
Educational Federation, 
Finland 

 
www.sataedu.fi 

Šis leidinys yra finansuojamas remiant Europos Komisijai. Jis atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 
pateikiamos informacijos naudojimą. 
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ENEFFIS Atvejo analizė 

 

Parengė: Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus, Estonia 

 

Kampinė krosnis Tartu apskrityje 

 
Kampinė krosnis įrengta kaip kombinuotos šildymo sistemos dalis, papildanti veikiantį šilumos siurblį.  

 

Krosnies svoris – 2500 kg, matmenis žr. 1 priede. Krosnies aukštis – 2100 mm. Kurui leidžiama naudoti 

malkas ir medienos briketus. Didžiausia pakrova – 15 kg (maks. – 25 kg per šildymo ciklą, min. –12.5 kg) 

Šilumos akumuliacijos laikas yra 12-24 val., šildomas tūris 200 m3.  

 

Krosnis atitinka Estijos nacionalinį šildymo sistemų standartą EVS 812:3-2013 ir Europos standartą EN 

15544. 

 

Krosnis prijungta prie „Schiedel Rondo Plus” modulinio keraminio kamino, kurio dūmų kanalo skersmuo 

yra 200 mm. 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 
Pakura 

 

Matmenys: aukštis – 600 mm, plotis – 450 mm, gylis – 450 mm. Pakura yra UZ tipo, oras įtraukiamas per 

pakuros sienose esančias angas.  

Naudojamos medžiagos: „Wolfshöher Tonwerke HBO+“ šamotinės plokštės ir plytos, „Wolshöher 

Tonwerke Universal Plus“ skiedinys. „Romotop KV205“ durelės su dvigubu stiklu. 

 

Dūmų kanalai 
 

Pirmasis dūmų kanalas (1) prasideda pakuros viršuje ir eina tiesiai į krosnies viršų. Pirmajame dūmų kanale 

taip pat yra degimo proceso išskirtas dujas tiesiai į kaminą nukreipiantis vožtuvas (sklendė). Dūmų kanalų 

sistema turi 2 lygiagrečius dūmų kanalus (2) abiejose krosnies pusėse. Šie dūmų kanalai nukreipia degimo 

proceso išskirtas dujas į krosnies apačią. Krosnies apačioje yra horizontalus dūmų kanalas (3) kuris degimo 

proceso išskirtas dujas nukreipia į paskutinį, galinėje krosnies dalyje esantį dūmų kanalą (4), per kurį dūmai 

tiesiogiai patenka į kaminą. Paskutiniame dūmų kanale yra dar vienas vožtuvas (sklendė). Dūmų kanaluose, 

ir visoje krosnies konstrukcijoje, kur medžiagos yra veikiamos degimo proceso išskirtų dujų naudojami 

„Wolfshöher Tonwerke“ šamotiniai produktai (HBO ir HBO+). 

 

Dūmų kanalų sujungimas su kaminu 

 

Jungiamojo dūmų kanalo matmenys yra 120x200 mm, jis pagamintas iš ugniai atsparaus metalo, izoliuoto 

naudojant „Skamotec 225 Super-Isol“. Jungiamojo dūmų kanalo apdaila atlikta jį užarmavus ir nutinkavus 

elastingu, karščiui atspariu tinku („Mira 3130“). Tinkamai naudojant krosnį didžiausia degimo proceso 

išskirtų dujų temperatūra yra 250 C. 

 

Apdaila 

 

Krosnies išorė sumūryta iš keraminių plytų („Wienerberger“). Išorė užarmuota karščiui atspariu armavimo 

tinklu („Silca“) ir nutinkuota elastingu, karščiui atspariu tinku („Mira 3130“). Galiausiai, krosnis apklijuota 

baltomis matinėmis plytelėmis naudojant tą patį tinką. 

 

 



 

    

 

 

 

 

1 pav. Krosnies pagrindas. Oro įtraukimo kompensacinės kameros šoninės sienelės. Išorės oras 

sušildomas prieš nukreipiant į pakurą. 

 
 
2 pav. Oro įtraukimas iš po pakura esančios kompensacinės kameros. 

 

  



 

    

 

 

 

 

3 pav. Pakura iš viršaus. Trijuose pakuros šonuose matomi oro kanalai. 

 

  



 

    

 

 

 

 

4 pav. Krosnies pagrindas ir pakura iš priekio. 

  



 

    

 

 

 

 

 5 pav. Durelių montavimas. Durelių pritaikymas ir pasiruošimas montuoti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

    

 

 

 

 

 

 
1 priedas.  

Krosnies pagrindo brėžinys. 
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ENEFFIS Case Study 

 
Ceramic Tiling of the Stove in A class house, Lithuania 

 

Picture 1. The stove finished with ceramic tiles. 



   

Description: Heat non-accumulating fireplace in an A class house 

Air supply for combustion in energy efficient buildings is ensured by installation of a separate air 

intake channel. Through this channel the air from the chimney is directed into the firebox of the 

stove. 

 

 
 

Picture 2. The installation of the firebox „Austro Flamm 75/57K“. 

 

 

Picture 3. Technical drawing of the firebox. 



   

Materials used for module construction and finishing:  

 Ceramic tiles for the external module (UAB „Dvarų keramika“); 

 Chamotte plate for the internal module (Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co.KG) 

 Mixture „Universal HM“ (Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co.KG) 

 

Picture 4. Production drawing. 



   

 

Picture 4. Adjusting the stove to the interior style of the dwelling. 

Two types of ceramic details were used for stove finishing – equal and embossed. Equal details 

were matched to modern solutions in the interior, and the embossed ones aligned with the 

accents of the interior. 

  

Picture 5. The interior design solutions are replicated in the stove decoration. 

The colours of the stove tiles were chosen according to the interior style of the dwelling. White 

colour was selected as the main one, so that the fireplace would stand out in the gray wall. 

Embossed details were decided in a "royal blue" colour. Decorating was done by hand drawing 

on the surface of glazed ceramics, which requires time and skill. 

All photos provided by UAB „Dvarų keramika“, Lithuania: www.dvarukeramika.lt  

http://www.dvarukeramika.lt/
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TECHNOLOGINĖ KORTELĖ  

Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 



     

 

 

TEMA: Kanalų kampinių elementų sujungimas 

 

TIKSLAS: Susipažinti su „STANDART“ sistemos dūmų kanalais. Dūmų kanalų blokai N+F. Išmokti paruošti mišinį ir sujungti kampinius dūmų 

kanalus. 

UŽDUOTYS:  

1. Paruošti klijus “DIDOTECT”. 

2. Paruošti kampinius elementus. 

3. Sujungti du elementus. 

4. Patikrinti sujungimą. 

 

REIKALINGOS ŽINIOS: 

1. Apie sujungimo klijus. 

2. Žinoti dūmų kanalų blokus, jų dydžius, panaudojimą. 

3. Žinoti ir mokėti naudotis įrankiais. 

4. Žinoti darbų eiliškumą. 

  

REIKALINGI MATERIALIEJI IŠTEKLIAI: 

1. Mūrininko dirbtuvės. 

2. Kampiniai dūmų kanalų blokai. 

3. Krosnininko įrankiai. 

4. Individualios saugos ir sveikatos priemonės. 

 

 

Darbo trukmė: 8 val. 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Užduoties atlikimo seka  Piešiniai, lentelės Technologijos aprašymas 



     

1 2 3 4 

1. Paruošti klijus (mokymo 

tikslams) 

 

 
 

Perskaityti klijų ruošimo instrukciją, patikrinti 

maišytuvo tvarkingumą, užsidėti apsauginius 

akinius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Paruošti įrankius 

 

Parinkti įrankius-mūrininko mentelę, plaktuką - 

kirstuką, kampainį, gulsčiuką, svambalą, metrą. 

Kertant plytas dėvėti apsauginius akinius, 

statybinį šalmą, pirštines. 

3. Kampinių elementų 

paruošimas. 

 Nuvalyti elementus nuo dulkių. Elementų 

klijuojamus paviršius nuvalyti ir sudrėkinti 



     

 
 

kempine.  

4. Klijų užtepimas.  

 
 

 

Klijus užtepti mentele arba glaistykle per visą 

klijuojamą paviršių 5 mm storio.  

5. Elementų paruošimas  Elementą paguldyti taip, kad klijuojamas paviršius 



     

sujungimui. 

 
 

būtų horizontalioje padėtyje, tada ant jo dėti kitą 

elementą ir suspausti. 

6. Sujungti elementus.  

 

 



     

7. Elementų džiovinimas ir 

tikrinimas. 

 

 

 

Suklijuotus elementus paliekame džiūti 24 

valandas. Po to tikriname ar gerai sukibę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBŲ SAUGOS INSTRUKCIJA, 

DIRBANČIAM ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS 

 

Bendroji dalis 

1. Dirbti elektriniais įrankiais gali asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų nustatyta tvarka, pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje 

instruktavimus. 

2. Darbuotojas privalo nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir pranešti apie tai darbų vadovui. 

Eksploatuojant elektros įrangą, draudžiama: 

a) naudotis netvarkingomis rozetėmis, kištukais, jungikliais bei kita elektros instaliacijos įranga; 

b) į vieną elektros rozetę jungti kelis didelio galingumo prietaisus; 

3. Dirbantis elektriniais įrankiais privalo žinoti pirmines gaisro gesinimo priemones, jų veikimo principus, panaudojimo galimybes, savo 

veiksmus kilus gaisrui. Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nukentėjusiam suteikti pirmąją pagalbą. reikalui esant, iškviesti greitąją pagalbą. 



     

 

Dirbančiojo elektriniais įrankiais veiksmai darbo metu 

 

1. Dirbti su neišbandytais, nepatikrintais, sugedusiais elektriniais įrankiais draudžiama. 

2. Prieš pradedant dirbti, elektrinis įrankis turi būti išbandytas tuščiąja eiga. 

3. Nustačius bet kokius elektrinio įrankio gedimus, darbą nedelsiant nutraukti, o įrankį išjungti iš elektros tinklo. 

4. Dirbant su elektriniu įrankiu draudžiama: 

a) perduoti įrankį kitam asmeniui; 

b) ardyti ar remontuoti elektrinį įrankį, laidą, kištuką ir kt.; 

c) laikyti rankose jų elektros laidus ir kabelius, rankomis liesti besisukantį darbinį įrankį; 

d) dirbti ant pristatomų ir skečiamų kopėčių; 

e) palikti be priežiūros įjungtus elektros įrankius. 

5. Elektrinio įrankio kabelis darbo metu turi būti apsaugotas nuo atsitiktinio jo pažeidimo. Dirbant stebėti, kad įrankio elektros kabelis 

neprisiliestų prie įrankio judančių dalių. 

6. Įrankio elektros kabelis neturi liesti prie peilio kraštų, drėgnų tepalotų paviršių, kitų kabelių. 

7. Draudžiama kabelį tempti, sukti, perlenkti, statyti ant jo krovinius, kabelio prailginimui naudoti netvarkingus, ne tam skirtus laidus. 

8. Dirbant su kilnojamu elektriniu grąžtu, draudžiama dėvėti pirštines. Gręžiama detalė turi būti patikimai įtvirtinta. 

9. Pernešamą įrankį iš vienos darbo vietos į kitą reikia išjungti iš elektros tinklo ir nešti paėmus už korpuso, o ne už kabelio ar darbo dalies. 

10. Darbai 1 m ar didesniame aukštyje nuo perdenginio arba žemės paviršiaus priskiriami darbams, atliekamiems aukštyje. Atliekant šiuos darbus, 

turi būti naudojamos priemonės, apsaugančios dirbančius nuo kritimo iš aukščio. 

11. Darbai, atliekami aukščiau kaip 5 m nuo grunto, perdenginio, pastolių bei grindų paviršiaus, vadinami aukštalipių darbais. Šiuos darbus 

leidžiama atlikti elektrotechninio personalo asmenims, kurių pažymėjime, pagal medicinos pažymą, yra atitinkamas įrašas. Juos atliekant, 

pagrindinė apsaugos priemonė yra apsaugos diržas. 

12. Dirbant ant konstrukcijų, po kuriomis yra srovinės dalys, turinčios įtampą, remonto įtaisai ir įrankiai turi būti pririšti, kad negalėtų nukristi. 

13. Medžiagos, įrankiai ir detalės į aukštį paduodamos lanksčia izoliacinės medžiagos virve. 

14. Draudžiama dirbti su elektriniais įrankiais atvirose aikštelėse esant krituliams, taip pat apdirbti drėgnas detales. 

15. Darbo metu dirbantys elektros įrankiais turi sekti įrankių, kabelio, pagalbinių įrenginių būklę ir pastebėję kokius nors gedimus, turi nutraukti 

darbą, pranešti apie tai darbų vadovui. 

 

Darbuotojo veiksmai baigus darbą 

1. išjungti elektrinius įrankius, nuvalyti juos, patikrinti ar nepažeista kabelio izoliacija; 

2. nusiimti ir tvarkingai sudėti individualias apsaugos priemones; 

3. darbo įrankius padėti į jiems saugojimui skirtą vietą; 

4. nusiprausti vandeniu su muilu. 
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TECHNOLOGINĖ KORTELĖ  

 

 

TEMA: Padinės krosnies pakuros montavimas 

 

TIKSLAS: 

1. Susipažinti ir žinoti padinių krosnių paskirtį. 

2. Išmokti krosnies pakuros montavimą. 

3. Sužinoti termoizoliacinių plokščių paskirtį ir montavimą. 

 

 

UŽDUOTYS:  

1. Paruošti ir sumontuoti padą. 

2. Sumūryti termoizoliacines plokštes. 

3. Sumūryti pakurą ir sumontuoti dūmų kanalus 

 

 

REIKALINGOS ŽINIOS: 

1. Žinoti plokščių rūšis ir jų paskirtį. 

2. Mokėti atlikti mūrijimo darbus. 

3. Žinoti plokščių mūrijimo būdus. 

4. Mokėti montuoti dūmų kanalus. 

 

REIKALINGI MATERIALIEJI IŠTEKLIAI: 

1. Mūrininko dirbtuvės. 

2. Termoizoliacinės ir pakuros plokštės. 

3. Mūrijimo mišiniai. 

4. Mūrininko įrankiai: kastuvas, mentė, plaktukas kirstukas, rieviklis, tiesyklė. Kontroliniai matavimo prietaisai: gulsčiukas, svambalas, 

kampainis, metras. 

5. Individualios saugos ir sveikatos priemonės. 

Darbo trukmė: 24 val. 

 



     

 

 

Nr. Užduoties atlikimo seka  Piešiniai, lentelės Technologijos aprašymas 

1 2 3 4 

1. Krosnies vietos parinkimas 

ir cokolio mūrijimas 

 

 

Parinkti krosnies vietą patalpoje. 

Padas mūrijamas iš keraminių blokų, 

naudojant cementinį skiedinį. 

Darbas atliekamas laikantis mūrijimo 

taisykių. 

 



     

2. Šilumos izoliacinių plokščių 

montavimas 

 

Parinkti įrankius-mūrininko mentelę, 

plaktuką - kirstuką, kampainį, 

gulsčiuką, svambalą, metrą. Kertant 

blokus dėvėti apsauginius akinius, 

statybinį šalmą, pirštines. 

Pilnai užpildyti vertikalias ir 

horizontalias siūles, išlaikyti 

konstrukcijos vertikalumą ir 

horizontalumą. 



     

3. Krosnies pakuros 

montavimas. 

 

Paruošti pakuros blokus, nuvalant 

dulkes ir sudrėkinant klijuojamus 

paviršius. 

Siūlės turi būti apie 2-5 mm. Laikytis 

vertikalumo ir horizontalumo. 

Suklijuotas siūles nuvalyti drėgna 

kempine. Montuojant blokus į 

horizontales siūles įdėti intarpus. 

 



     

4.  

 

Užbaigti pakurą specialiais blokais, ant 

kurių bus montuojama perdengimo 

plokštė. 



     

 DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 

 

Bendroji dalis 

1. Dirbti krosnininku leidžiama ne jaunesniam kaip 18 metų asmeniui, specialiai pasirengusiam, mediciniškai pasitikrinusiam, išklausiusiam 

įvadinį darbų saugos instruktažą darbo vietoje. 

2. Krosnininkas privalo: 

a) vykdyti aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų nurodymus; 

b) mokėti saugiai dirbti, netrukdyti saugiai dirbti kitiems; 

c) naudoti individualiąsias ir kolektyvines saugos darbe priemones; 

d) informuoti aukštesnės kvalifikacijos darbuotoją apie traumas darbo metu; 

e) laikytis vidaus tvarkos taisyklių, darbo metu nenaudoti alkoholinių gėrimų bei narkotinių medžiagų, rūkyti tik tam skirtose vietose; 

f) laikytis asmens higienos taisyklių, prižiūrėti, kad švarūs būtų darbo drabužiai bei apavas, palaikyti švarą darbo vietoje, buitinėse 

patalpose bei persirengimo spintelėse. 

4. Krosnininkas turi teisę: 

a) reikalauti, kad būtų užtikrinta darbuotojų sauga ir sveikata darbo vietoje; 

b) reikalauti, kad būtų informuotas apie sveikatai kenksmingus veiksnius darbo vietoje; 

c) atsisakyti dirbti, jeigu įrankiai techniškai netvarkingi, įrengimai, darbo aplinkos veiksniai kelia pavojų sveikatai ir gyvybei, neaprūpintas 

kolektyvinėmis, individualiosiomis saugos darbe priemonėmis. 

5. krosnininkas privalo būti susipažinęs su priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimais ir juos vykdyti. Žinoti, kur objekte laikomos gaisro 

gesinimo priemonės, mokėti jomis naudoti. 

6. Pastebėjęs gaisrą krosnininkas nedelsdamas turi pranešti ugniagesiams, iškviesti į gaisravietę aukštesnės kvalifikacijos darbuotojus, gesinti 

gaisro židinį turimomis gesinimo priemonėmis. 

 

Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės 
1. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai krosnininko darbo vietoje: 

a) nesutvarkyta darbo vieta; 

b) medžiagų kėlimo kranais saugaus eksploatavimo taisyklių nesilaikymas; 

c) nepalankios meteorologinės sąlygos; 

d) triukšmas. 

2. Dirbant aukščiau kaip 1,3 m nuo žemės arba perdangos paviršiaus privalu naudoti specialius klotinius arba pastolius su trijų eilių 

apsauginiais turėklais. Apatinis turėklas turi glaudžiai priglusti prie pakloto ir būti ne mažesnio kaip 150 mm aukščio. Draudžiama dirbti ant 

neinventorinių, netipinių paaukštinimų. 

3. Krosnininko darbo vietoje bendras triukšmo lygis neturi viršyti 85 dBA, o oro užterštumas – higienos normose nurodytų dydžių. 

4. Pramušant perdangose ar sienose angas, akims apsaugoti dirbantysis privalo naudoti apsauginius akinius. 



     

 

Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią 

Prieš pradėdamas dirbti krosnininkas privalo: 

1. apžiūrėti darbo vietą, patikrinti, ar teisingai išdėstytos ir tinkamos medžiagos, ar nėra šiukšlių, atliekų; 

2. patikrinti įrankius, įrengimus; 

3. apsivilkti darbo drabužius, užsidėti šalmą, krepšį įrankiams; 

4. apie pastebėtus trūkumus pranešti darbų vadovui. 

 

DARBŲ SAUGOS INSTRUKCIJA, 

DIRBANČIAM ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS 

 

Bendroji dalis 

1. Dirbti elektriniais įrankiais gali asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų nustatyta tvarka, pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje 

instruktavimus. 

2. Darbuotojas privalo nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir pranešti apie tai aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui. 

3. Eksploatuojant elektros įrangą, draudžiama: 

a) naudotis netvarkingomis rozetėmis, kištukais, jungikliais bei kita elektros instaliacijos įranga; 

b) į vieną elektros rozetę jungti kelis didelio galingumo prietaisus; 

4. Dirbantis elektriniais įrankiais privalo žinoti pirmines gaisro gesinimo priemones, jų veikimo principus, panaudojimo galimybes, savo 

veiksmus kilus gaisrui. Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nukentėjusiam suteikti pirmąją pagalbą. reikalui esant, iškviesti greitąją pagalbą. 

 

Dirbančiojo elektriniais įrankiais veiksmai darbo metu 

 

1. Dirbti su neišbandytais, nepatikrintais, sugedusiais elektriniais įrankiais draudžiama. 

2. Prieš pradedant dirbti, elektrinis įrankis turi būti išbandytas tuščiąja eiga. 

3. Nustačius bet kokius elektrinio įrankio gedimus, darbą nedelsiant nutraukti, o įrankį išjungti iš elektros tinklo. 

4. Dirbant su elektriniu įrankiu draudžiama: 

a) perduoti įrankį kitam asmeniui; 

b) ardyti ar remontuoti elektrinį įrankį, laidą, kištuką ir kt.; 

c) laikyti rankose jų elektros laidus ir kabelius, rankomis liesti besisukantį darbinį įrankį; 

d) dirbti ant pristatomų ir skečiamų kopėčių; 

e) palikti be priežiūros įjungtus elektros įrankius. 

5. Elektrinio įrankio kabelis darbo metu turi būti apsaugotas nuo atsitiktinio jo pažeidimo. Dirbant stebėti, kad įrankio elektros kabelis 

neprisiliestų prie įrankio judančių dalių. 



     

6. Įrankio elektros kabelis neturi liesti prie peilio kraštų, drėgnų tepalotų paviršių, kitų kabelių. 

7. Draudžiama kabelį tempti, sukti, perlenkti, statyti ant jo krovinius, kabelio prailginimui naudoti netvarkingus, ne tam skirtus laidus. 

8. Dirbant su kilnojamu elektriniu grąžtu, draudžiama dėvėti pirštines. Gręžiama detalė turi būti patikimai įtvirtinta. 

9. Pernešamą įrankį iš vienos darbo vietos į kitą reikia išjungti iš elektros tinklo ir nešti paėmus už korpuso, o ne už kabelio ar darbo dalies. 

10. Darbai 1 m ar didesniame aukštyje nuo perdenginio arba žemės paviršiaus priskiriami darbams, atliekamiems aukštyje. Atliekant šiuos darbus, 

turi būti naudojamos priemonės, apsaugančios dirbančius nuo kritimo iš aukščio. 

11. Darbai, atliekami aukščiau kaip 5 m nuo grunto, perdenginio, pastolių bei grindų paviršiaus, vadinami aukštalipių darbais. Šiuos darbus 

leidžiama atlikti elektrotechninio personalo asmenims, kurių pažymėjime, pagal medicinos pažymą, yra atitinkamas įrašas. Juos atliekant, 

pagrindinė apsaugos priemonė yra apsaugos diržas. 

12. Dirbant ant konstrukcijų, po kuriomis yra srovinės dalys, turinčios įtampą, remonto įtaisai ir įrankiai turi būti pririšti, kad negalėtų nukristi. 

13. Medžiagos, įrankiai ir detalės į aukštį paduodamos lanksčia izoliacinės medžiagos virve. 

14. Draudžiama dirbti su elektriniais įrankiais atvirose aikštelėse esant krituliams, taip pat apdirbti drėgnas detales. 

15. Darbo metu dirbantys elektros įrankiais turi sekti įrankių, kabelio, pagalbinių įrenginių būklę ir pastebėję kokius nors gedimus, turi nutraukti 

darbą, pranešti apie tai darbų vadovui. 

 

Darbuotojo veiksmai baigus darbą 

1. išjungti elektrinius įrankius, nuvalyti juos, patikrinti ar nepažeista kabelio izoliacija; 

2. nusiimti ir tvarkingai sudėti individualias apsaugos priemones; 

3. darbo įrankius padėti į jiems saugojimui skirtą vietą; 

4. nusiprausti vandeniu su muilu. 
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TECHNOLOGINĖ KORTELĖ 
 

 

TEMA: Padinės krosnies išorinės sienelės tinkavimas. 

 

TIKSLAS: 

1.  Susipažinti su tinkavimo mišiniais skirtais krosnių tinkavimui. 

2. Išmokti technologiškai teisingai tinkuoti krosnies išorines sienas. 

 

UŽDUOTYS:  

1. Paruošti sieną tinkavimui. 

2. Uždėti armaturos tinklelį. 

3. Užtinkuoti sieną baltu tintu. 

 

REIKALINGOS ŽINIOS: 

1. Žinoti tinko markę ir  paskirtį. 

2. Žinoti tinkavimo technologinius reikalavimus. 

3. Mokėti naudotis specialiais tinkavimo įrankiais. 

  

REIKALINGI MATERIALIEJI IŠTEKLIAI: 

1. Mūrininko dirbtuvės. 

2. Įrankiai. 

3. Natūralus balto tinko mišinys. 

4. Tinklelis armavimo. 

5. Mišinys HM. 

 

 

 

 

 



     
 

Darbo trukmė: 8 val. 

 

Nr. Užduoties atlikimo seka  Piešiniai, lentelės Technologijos aprašymas 

1 2 3 4 

1. Krosnies sienos 

paruošimas tinkavimui. 

 

 
 

Perskaityti klijų ruošimo instrukciją, patikrinti 

maišytuvo tvarkingumą, užsidėti apsauginius 

akinius, išmaišyti klijus, nuvalyti dulkes nuo 

sienos , sudrėkinti kempine sieną ir užtepti ant 

sienos HM mišinį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Užtepus HM mišinį , uždedam tinklelį ir užtepam 

mišiniu. Šį darbą reikia atlikti labai kruopščiai ir 

ypatingą dėmesį atkreipti į kampus. 



     
2. Paviršiaus tinkavimas. 

 

Sudrėkinti paviršių vandeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paviršių užtepti tinko mišiniu ir įskandinti dar 

vieną tinkliuką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

 



     
 Tinko užnešimas 

 

 

 

Tinką užtepti mentele arba glaistykle per visą 

tinkuojamą paviršių 5 mm storio. Leisti , kad 

pradėtų džiūti  tinko mišinys, po to su sudrėkinti 

kempine ir glaistikle nuimti atsiradusį pienelį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     

 
 

 

 

 



     
DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 

 

Bendroji dalis 

1. Dirbti krosnininku leidžiama ne jaunesniam kaip 18 metų asmeniui, specialiai pasirengusiam, mediciniškai pasitikrinusiam, 

išklausiusiam įvadinį darbų saugos instruktažą darbo vietoje. 

2. Krosnininkas privalo: 

a) vykdyti aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų nurodymus; 

b) mokėti saugiai dirbti, netrukdyti saugiai dirbti kitiems; 

c) naudoti individualiąsias ir kolektyvines saugos darbe priemones; 

d) informuoti aukštesnės kvalifikacijos darbuotoją apie traumas darbo metu; 

e) laikytis vidaus tvarkos taisyklių, darbo metu nenaudoti alkoholinių gėrimų bei narkotinių medžiagų, rūkyti tik tam skirtose 

vietose; 

f) laikytis asmens higienos taisyklių, prižiūrėti, kad švarūs būtų darbo drabužiai bei apavas, palaikyti švarą darbo vietoje, buitinėse 

patalpose bei persirengimo spintelėse. 

4. Krosnininkas turi teisę: 

a) reikalauti, kad būtų užtikrinta darbuotojų sauga ir sveikata darbo vietoje; 

b) reikalauti, kad būtų informuotas apie sveikatai kenksmingus veiksnius darbo vietoje; 

c) atsisakyti dirbti, jeigu įrankiai techniškai netvarkingi, įrengimai, darbo aplinkos veiksniai kelia pavojų sveikatai ir gyvybei, 

neaprūpintas kolektyvinėmis, individualiosiomis saugos darbe priemonėmis. 

5. krosnininkas privalo būti susipažinęs su priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimais ir juos vykdyti. Žinoti, kur objekte laikomos 

gaisro gesinimo priemonės, mokėti jomis naudoti. 

6. Pastebėjęs gaisrą krosnininkas nedelsdamas turi pranešti ugniagesiams, iškviesti į gaisravietę aukštesnės kvalifikacijos darbuotojus, 

gesinti gaisro židinį turimomis gesinimo priemonėmis. 

 

Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės 
1. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai krosnininko darbo vietoje: 

a) nesutvarkyta darbo vieta; 

b) medžiagų kėlimo kranais saugaus eksploatavimo taisyklių nesilaikymas; 

c) nepalankios meteorologinės sąlygos; 

d) triukšmas. 

2. Dirbant aukščiau kaip 1,3 m nuo žemės arba perdangos paviršiaus privalu naudoti specialius klotinius arba pastolius su trijų eilių 

apsauginiais turėklais. Apatinis turėklas turi glaudžiai priglusti prie pakloto ir būti ne mažesnio kaip 150 mm aukščio. Draudžiama 

dirbti ant neinventorinių, netipinių paaukštinimų. 



     
3. Krosnininko darbo vietoje bendras triukšmo lygis neturi viršyti 85 dBA, o oro užterštumas – higienos normose nurodytų dydžių. 

4. Pramušant perdangose ar sienose angas, akims apsaugoti dirbantysis privalo naudoti apsauginius akinius. 

 

Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią 

Prieš pradėdamas dirbti krosnininkas privalo: 

1. apžiūrėti darbo vietą, patikrinti, ar teisingai išdėstytos ir tinkamos medžiagos, ar nėra šiukšlių, atliekų; 

2. patikrinti įrankius, įrengimus; 

3. apsivilkti darbo drabužius, užsidėti šalmą, krepšį įrankiams; 

4. apie pastebėtus trūkumus pranešti darbų vadovui. 

 

DARBŲ SAUGOS INSTRUKCIJA, 

DIRBANČIAM ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS 

 

Bendroji dalis 

1. Dirbti elektriniais įrankiais gali asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų nustatyta tvarka, pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje 

instruktavimus. 

2. Darbuotojas privalo nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir pranešti apie tai aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui. 

3. Eksploatuojant elektros įrangą, draudžiama: 

a) naudotis netvarkingomis rozetėmis, kištukais, jungikliais bei kita elektros instaliacijos įranga; 

b) į vieną elektros rozetę jungti kelis didelio galingumo prietaisus; 

4. Dirbantis elektriniais įrankiais privalo žinoti pirmines gaisro gesinimo priemones, jų veikimo principus, panaudojimo galimybes, savo 

veiksmus kilus gaisrui. Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nukentėjusiam suteikti pirmąją pagalbą. reikalui esant, iškviesti greitąją 

pagalbą. 

 

Dirbančiojo elektriniais įrankiais veiksmai darbo metu 

 

1. Dirbti su neišbandytais, nepatikrintais, sugedusiais elektriniais įrankiais draudžiama. 

2. Prieš pradedant dirbti, elektrinis įrankis turi būti išbandytas tuščiąja eiga. 

3. Nustačius bet kokius elektrinio įrankio gedimus, darbą nedelsiant nutraukti, o įrankį išjungti iš elektros tinklo. 

4. Dirbant su elektriniu įrankiu draudžiama: 

a) perduoti įrankį kitam asmeniui; 

b) ardyti ar remontuoti elektrinį įrankį, laidą, kištuką ir kt.; 

c) laikyti rankose jų elektros laidus ir kabelius, rankomis liesti besisukantį darbinį įrankį; 



     
d) dirbti ant pristatomų ir skečiamų kopėčių; 

e) palikti be priežiūros įjungtus elektros įrankius. 

5. Elektrinio įrankio kabelis darbo metu turi būti apsaugotas nuo atsitiktinio jo pažeidimo. Dirbant stebėti, kad įrankio elektros kabelis 

neprisiliestų prie įrankio judančių dalių. 

6. Įrankio elektros kabelis neturi liesti prie peilio kraštų, drėgnų tepalotų paviršių, kitų kabelių. 

7. Draudžiama kabelį tempti, sukti, perlenkti, statyti ant jo krovinius, kabelio prailginimui naudoti netvarkingus, ne tam skirtus laidus. 

8. Dirbant su kilnojamu elektriniu grąžtu, draudžiama dėvėti pirštines. Gręžiama detalė turi būti patikimai įtvirtinta. 

9. Pernešamą įrankį iš vienos darbo vietos į kitą reikia išjungti iš elektros tinklo ir nešti paėmus už korpuso, o ne už kabelio ar darbo dalies. 

10. Darbai 1 m ar didesniame aukštyje nuo perdenginio arba žemės paviršiaus priskiriami darbams, atliekamiems aukštyje. Atliekant šiuos 

darbus, turi būti naudojamos priemonės, apsaugančios dirbančius nuo kritimo iš aukščio. 

11. Darbai, atliekami aukščiau kaip 5 m nuo grunto, perdenginio, pastolių bei grindų paviršiaus, vadinami aukštalipių darbais. Šiuos darbus 

leidžiama atlikti elektrotechninio personalo asmenims, kurių pažymėjime, pagal medicinos pažymą, yra atitinkamas įrašas. Juos atliekant, 

pagrindinė apsaugos priemonė yra apsaugos diržas. 

12. Dirbant ant konstrukcijų, po kuriomis yra srovinės dalys, turinčios įtampą, remonto įtaisai ir įrankiai turi būti pririšti, kad negalėtų 

nukristi. 

13. Medžiagos, įrankiai ir detalės į aukštį paduodamos lanksčia izoliacinės medžiagos virve. 

14. Draudžiama dirbti su elektriniais įrankiais atvirose aikštelėse esant krituliams, taip pat apdirbti drėgnas detales. 

15. Darbo metu dirbantys elektros įrankiais turi sekti įrankių, kabelio, pagalbinių įrenginių būklę ir pastebėję kokius nors gedimus, turi 

nutraukti darbą, pranešti apie tai darbų vadovui. 

 

Darbuotojo veiksmai baigus darbą 

1. išjungti elektrinius įrankius, nuvalyti juos, patikrinti ar nepažeista kabelio izoliacija; 

2. nusiimti ir tvarkingai sudėti individualias apsaugos priemones; 

3. darbo įrankius padėti į jiems saugojimui skirtą vietą; 

4. nusiprausti vandeniu su muilu. 
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TECHNOLOGINĖ KORTELĖ  

 

 

TEMA: Padinės krosnies išorinės  sienelės montavimas. 

 

TIKSLAS: 

1. Susipažinti su išorinių sienų plokštėmis. 

2. Išmokti klijuoti plokštėmis lygią sieną ir kampus. 

3. Išmokti suklijuoti krosnies perdangą. 

 

 

UŽDUOTYS:  

1. Sumontuoti padinės krosnies išorines sienas. 

2. Sumontuoti padinės krosnies perdangą. 

 

REIKALINGOS ŽINIOS: 

1. Žinoti išorinių sienų plokščių paskirti ir markes. 

2. Žinoti atraminius akmenis ir perdangos plokštes. 

 

REIKALINGI MATERIALIEJI IŠTEKLIAI: 

1. Mūrininko dirbtuvės. 

2. Šamotinės plokštės. 

3. Klijavimo mišinys HM 

4. Atraminiai šamotiniai akmenys. 

5. Mūrininko įrankiai: elektrinis maišytuvas,  mentė, plaktukas,  kirstukas,  tiesyklė. Kontroliniai matavimo prietaisai: gulsčiukas, svambalas, 

kampainis, metras. 

6. Individualios saugos ir sveikatos priemonės. 

Darbo trukmė: 16 val. 

 

 

Nr. Užduoties atlikimo seka  Piešiniai, lentelės Technologijos aprašymas 

    



    

1 2 3 4 

1. Plokščių paruošimas 

montavimui 

 

 

Nuvalyti nuo dulkių ir sudrėkinti 

plokštę. Ant plokštės briaunos uždėti 

mišinį, tai daryti kruopščiai užtepant 

visą briaunos paviršių. 

 



    

2. Plokščių montavimas. 

 

Plokštės montuojamos prispaudžiant 

plokštę su klijais prie kitos plokštės, 

klijų perteklių nuvalom glaistykle ir 

kempine. Vertikalios siūlės turi būti 

perrištos. Tarp vidinės krosnies dalies ir  

išorinės plokštės paliekamas 2-3 cm 

tarpas. Negalima per daug užsimaišyti 

HM mišinio, nes jo naudojimo laikas 20 

minučių po užmaišymo. 



    

3. Kampo montavimas 

 

Montuojant kampą plokštės turi būti 

kertamos kirtikliu arba pjaunamos 

atitinkamo dydžio, kad būtų vertikalių 

siūlių perrišimas. Kruopščiai tikriname 

vertikalumą. 

 



    

4. Plokščių montavimas prie 

pakuros durelių. 

 

Plokštę pasižymime ir išpjauname pagal 

pakuros angos matmenis. Viršutinė 

plokštė montuojama iš sveikios 

plokštės. Tikriname vertikalumą ir 

horizontalumą. 

 



    

  

 

 



    

5. Perdangos plokščių 

paruošimas 

 

Pirmiausia, pamatuojame ir išpjauname 

perdengimo plokštę. Plokštė ruošiama 

klijavimui, kaip ir visos kitos plokštės. 



    

6. Perdengimo plokščių 

montavimas. 

 

Užtepame mišinį visu perimetru, 

uždedame plokštę ir ją prispaudžiame. 

Po to matuojame antrą plokštę, įdedame 

intarpą su mišiniu ir abi plokštes 

suspaudžiame. Mišinio perteklių 

nuvalome. 



    

  

 

 



    

DARBO SAUGA 

 

Bendroji dalis 

1. Mūrininkui, pažeidusiam šios instrukcijos reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta drausminė, administracinė, 

baudžiamoji ir materialinė atsakomybė priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir pasekmių. 

2. Dirbti mūrininku leidžiama ne jaunesniam kaip 18 metu asmeniui, specialiai pasirengusiam, mediciniškai pasitikrinusiam, išklausiusiam 

įvadinį darbų saugos instruktažą darbo vietoje. 

3. Mūrininkas privalo: 

a) vykdyti darbdavių nurodymus; 

b) mokėti saugiai dirbti; netrukdyti saugiai dirbti kitiems; 

c) naudoti individualiąsias ir kolektyvines saugos darbe priemones; 

d) informuoti aukštesnės kvalifikacijos darbuotoją apie sužalojimus darbo metu; 

e) laikytis vidaus tvarkos taisyklių, rūkyti tik tam skirtose vietose; 

f) laikytis asmens higienos taisyklių; prižiūrėti, kad švarūs būtų darbo drabužiai bei apavas, palaikyti švarą darbo vietoje, buitinėse bei 

persirengimo spintelėse. 

4. Mūrininkas turi teisę: 

a) reikalauti, kad darbdavys užtikrintų saugų darbą; 

b) reikalauti, kad darbdavys informuotų apie sveikatai kenksmingus veiksnius darbo vietoje; 

c) atsisakyti dirbti, jeigu: 

neparengtas saugiai dirbti; 

įrankiai techniškai netvarkingi, įrengimai, darbo aplinkos veiksniai kelia pavojų sveikatai ir gyvybei; 

neaprūpintas kolektyvinėmis, individualiosiomis saugos darbe priemonėmis. 

5. Mūrininkas privalo būti susipažinęs su priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimais ir juos vykdyti. Žinoti, kur objekte laikomos gaisro 

gesinimo priemonės, mokėti jomis naudoti. 

6. Pastebėjęs gaisrą mūrininkas nedelsdamas turi pranešti ugniagesiams, iškviesti į gaisravietę vadovaujančius darbuotojus, gesinti gaisro 

židinį turimomis gesinimo priemonėmis. 

 

DARBŲ SAUGOS INSTRUKCIJA, 

DIRBANČIAM ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS 

 

Bendroji dalis 

1. Dirbti elektriniais įrankiais gali asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų nustatyta tvarka, pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje 

instruktavimus. 

2. Darbuotojas privalo nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir pranešti apie tai darbų vadovui. 



    

Eksploatuojant elektros įrangą, draudžiama: 

a) naudotis netvarkingomis rozetėmis, kištukais, jungikliais bei kita elektros instaliacijos įranga; 

b) į vieną elektros rozetę jungti kelis didelio galingumo prietaisus; 

3. Dirbantis elektriniais įrankiais privalo žinoti pirmines gaisro gesinimo priemones, jų veikimo principus, panaudojimo galimybes, savo 

veiksmus kilus gaisrui. Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nukentėjusiam suteikti pirmąją pagalbą. reikalui esant, iškviesti greitąją pagalbą. 

 

Dirbančiojo elektriniais įrankiais veiksmai darbo metu 

 

1. Dirbti su neišbandytais, nepatikrintais, sugedusiais elektriniais įrankiais draudžiama. 

2. Prieš pradedant dirbti, elektrinis įrankis turi būti išbandytas tuščiąja eiga. 

3. Nustačius bet kokius elektrinio įrankio gedimus, darbą nedelsiant nutraukti, o įrankį išjungti iš elektros tinklo. 

4. Dirbant su elektriniu įrankiu draudžiama: 

a) perduoti įrankį kitam asmeniui; 

b) ardyti ar remontuoti elektrinį įrankį, laidą, kištuką ir kt.; 

c) laikyti rankose jų elektros laidus ir kabelius, rankomis liesti besisukantį darbinį įrankį; 

d) dirbti ant pristatomų ir skečiamų kopėčių; 

e) palikti be priežiūros įjungtus elektros įrankius. 

5. Elektrinio įrankio kabelis darbo metu turi būti apsaugotas nuo atsitiktinio jo pažeidimo. Dirbant stebėti, kad įrankio elektros kabelis 

neprisiliestų prie įrankio judančių dalių. 

6. Įrankio elektros kabelis neturi liesti prie peilio kraštų, drėgnų tepalotų paviršių, kitų kabelių. 

7. Draudžiama kabelį tempti, sukti, perlenkti, statyti ant jo krovinius, kabelio prailginimui naudoti netvarkingus, ne tam skirtus laidus. 

8. Dirbant su kilnojamu elektriniu grąžtu, draudžiama dėvėti pirštines. Gręžiama detalė turi būti patikimai įtvirtinta. 

9. Pernešamą įrankį iš vienos darbo vietos į kitą reikia išjungti iš elektros tinklo ir nešti paėmus už korpuso, o ne už kabelio ar darbo dalies. 

10. Darbai 1 m ar didesniame aukštyje nuo perdenginio arba žemės paviršiaus priskiriami darbams, atliekamiems aukštyje. Atliekant šiuos darbus, 

turi būti naudojamos priemonės, apsaugančios dirbančius nuo kritimo iš aukščio. 

11. Draudžiama dirbti su elektriniais įrankiais atvirose aikštelėse esant krituliams, taip pat apdirbti drėgnas detales. 

12. Darbo metu dirbantys elektros įrankiais turi sekti įrankių, kabelio, pagalbinių įrenginių būklę ir pastebėję kokius nors gedimus, turi nutraukti 

darbą, pranešti apie tai darbų vadovui. 

 

Darbuotojo veiksmai baigus darbą 

1. išjungti elektrinius įrankius, nuvalyti juos, patikrinti ar nepažeista kabelio izoliacija; 

2. nusiimti ir tvarkingai sudėti individualias apsaugos priemones; 

3. darbo įrankius padėti į jiems saugojimui skirtą vietą; 

4. nusiprausti vandeniu su muilu. 


