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Uponor – partnerystė su profesionalais

Uponor įvykdo pažadus

Žmonės vis daugiau rūpinasi aplinka, kurioje dirba ir gy-
vena – nepriklausomai nuo to, ar tai darbo aplinka, savi 
namai, ar visuomeninės vietos. Standartai ir stiliai keičia-
si, o tuo pačiu keičiasi ir žmonių poreikiai. Siekiant rasti 
tinkamas sistemas ir paslaugas, atitinkančias naujus po-
reikius, vis svarbiau žinoti, į ką kreiptis ir kuo pasitikėti!

Bendradarbiaujant su Uponor, jūsų partneriai bus profe-
sionalai, žinantys, kaip įvykdyti jūsų pageidavimus. Mes 
glaudžiai bendradarbiausime su jumis ir žinosime jūsų 
poreikius. Mes norime duoti jums daugiau bei pasiūlyti 
kai ką specialaus – viską, kas padidins jūsų verslo sėkmę.

Šiame vis sudėtingesniame pasaulyje mes esame
geriausias pasirinkimas.

Uponor suvienija plastikinių ir kompozitinių vamzdžių 
sistemų pradininkų patirtį.

Uponor kompozitinių (MLC) vamzdžių sistema

Uponor, gaminanti daugiau kaip 100 milijonų metrų 
vamzdžių bei daugelį milijonų įvairiausių jungčių per 
metus, tiekia rinkai plataus asortimento Uponor MLC
sistemą daugiau kaip 60 šalių visame pasaulyje – tai pa-
tvirtina dabartinę pirmaujančią Uponor padėtį naujų 
technologijų srityje. Pagrindinė Uponor sėkmės 
priežastis yra greitas ir lankstus reagavimas į rinkos po-
reikius bei neprilygstamų kokybės, patikimumo, eksplo-
atacinių savybių bei asortimento apimties gaminių tieki-
mas – visi gaminiai sukurti, išvystyti ir pagaminti toje 
pačioje patikimoje kompanijoje.

Mūsų klientai naudojasi privalumais, kuriuos suteikia 
patogūs ir patikimi sprendimai, pritaikyti plačiam vamz-
dynų sistemų asortimentui. Visi Uponor gaminiai tiekia-
mi ilgą laiką, tai kalba apie patikimumą.  Aukščiausia ko-
kybė, nepriekaištingos eksploatacinės savybės ir gami-
nių ekologiškumas yra pagrindiniai tikslai naujų gaminių 
kūrimo procese. Sistema sudaryta iš mūsų įmonėje pa-
gamintų kompozitinių vamzdžių ir įvairiausių jungčių, 
kruopščiai suderintų tarpusavyje. Sistema papildyta rei-
kiamais priedais ir modernių įrankių asortimentu – jūs 
gaunate viską iš vienų rankų.
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Pagrindinės sistemos aprašymas

Pagrindiniame Uponor sistemos 
asortimente yra visi sistemos kom-
ponentai, pritaikyti skirtingiems kli-
entams bei įvairiam panaudojimui, 
pvz., geriamam vandeniui ir radiato-
rių prijungimui bei įvairiems šildy-
mo / vėsinimo konstrukcijomis bū-
dams.

Vamzdžio konstrukcijos aprašy-
mas

Uponor daugiasluoksniai kompoziti-
niai vamzdžiai (MLCP) yra naujos 
kartos vamzdžiai, kuriuose suvienyti 
plastmasinių ir metalinių vamzdžių 
privalumai – šie vamzdžiai labai 
lankstūs ir tvirti, be to, labai atspa-
rūs slėgio ir temperatūros poveikiui.

Uponor MLC vamzdis sudarytas iš 
patikimai išilgai suvirinto aliumininio 
vamzdžio, padengto vidiniu ir išori-
niu aukštai temperatūrai atsparaus 
polietileno PE-RT (pagal DIN 
16833) sluoksniais. Ypatinga mole-
kulinė struktūra užtikrina panašias 
kaip ir modifi kuotos struktūros poli-
etileno savybes.

Visi sluoksniai tvirtai sujungti tarpu-
savyje tarpiniu klijų sluoksniu. 
Speciali suvirinimo technologija už-
tikrina maksimalų patikimumą. 
Uponor MLC vamzdyje naudojamo 
aliuminio sluoksnis tiksliai pritaiky-
tas atsparumo slėgiui bei reikiamų 
sulenkimo savybių reikalavimams.

Mažesnio skersmens MLC vamzdžiai 
suprojektuoti taip, kad aliuminio 
sluoksnis neutralizuotų plastmasi-
nės medžiagos formos atstatymo 
jėgas, tokiu būdu užtikrinant len-
gvesnį vamzdžių instaliavimą su 
mažiausiomis pastangomis.

Didesnio skersmens MLC vamzd-
žiuose bei vamzdžių tiesiose atkar-
pose aliuminio sluoksnis storesnis; 
tai padidina vamzdžių standumą ir 
užtikrina panaudojimo stovams ga-
limybę. Aliumininis vamzdis užtikri-
na svarbias šiluminio plėtimosi sa-
vybes. Nuolatinis plastiko ir aliumi-
nio susijungimas nulemia tai, kad 
šiluminį plėtimąsi nulemia aliuminio 
šiluminio plėtimosi koefi cientas, ku-
ris apytikriai atitinka metalinio 
vamzdžio šiluminio plėtimosi koefi -
cientą ir yra tik 1/7 grynai plastiki-
nio vamzdžio šiluminio plėtimosi 
koefi ciento. Tai suteikia privalumus 
montuojant vamzdžius, nes labai 
sumažėja šiluminio plėtimosi kom-
pensatorių poreikis.

Lygus vidinio plastikinio sluoksnio 
paviršius apsaugo nuo bet kokio te-
kančio vandens poveikio. Norma-
laus eksploatavimo sąlygose išven-
giama nuosėdų susikaupimo ir ko-
rozijos. Vamzdžio gamybai naudoja-
mų žaliavų savybės maksimaliai su-
mažina vandens srauto arba kito-
kius, pvz., cirkuliacinių siurblių ke-
liamus triukšmus.

Svarbiausi MLC vamzdžių privalu-
mai:
  Absoliučiai sandarūs deguonies  

 difuzijai per vamzdžio sienelę;  
 viršijami DIN 4726 reikalavimai.
  Nekelia jokio pavojaus higienos  

 atžvilgiu.
  Minimalus vidinio paviršiaus  

 šiurkštumas (k = 0,0004 mm)  

 garantuoja mažą srauto trintį  
 vamzdyje ir mažesnį vandens slė- 
 gio kritimą.
  Ankstesnės vamzdžio formos at- 

 statymo jėgų kompensavimas už- 
 tikrina stabilią vamzdžio formą.
  Labai lankstūs vamzdžiai;  iki  

 32 x 3 mm skersmens vamzdžiai 
 lengvai sulenkiami rankomis arba  
 atitinkamu įrankiu.
  Šiluminis šių vamzdžių plėtimasis  

 panašus į metalinių vamzdžių  
 plėtimąsi. Tai leidžia padidinti  
 atstumus tarp vamzdžių tvirtini 
 mo detalių.
  Vamzdžiai švarūs ir lengvai mon- 

 tuojami. Nereikalingas suvirini- 
 mas, litavimas, sriegio pjovimas  
 arba klijavimas.
  Vidinis ir išorinis plastikiniais  

 sluoksniai apsaugo vamzdį nuo  
 išorinės ir vidinės korozijos.
  Puikus ilgalaikis atsparumas trū- 

 kimui garantuoja vamzdžių kas 
 dieninio eksploatavimo patikimu- 
 mą.
  Maksimali vandens temperatūra:  

 95 °C.*

  Maksimalus nuolatinis darbinis  
 slėgis: 10 barų, kai nuolatinė dar- 
 binė vandens temperatūra yra
 70 °C. Išbandyta vamzdžio at- 
 sparumo trūkimui trukmė yra 50  
 metų, saugumo koefi cientas  
 1,5.*

  Maža masė, lengvas apdirbimas.
  Įvairių matmenų vamzdžiai tie- 

 kiami ritėse ir tiesiomis atkarpo- 
 mis.

DGVW leidimas leidžia naudoti 
Uponor MLC vamzdžius geriamo 
vandens tiekimo sistemose pagal 
DIN 1988 TRWI. Šis įvertinimas pa-
tvirtina palankų gaminio įvertinimą 
pagal plastmasinių medžiagų nau-
dojimo maistui ir geriamo vandens 
tiekimui įstatymą (sutrumpintai va-
dinamas “KTW rekomendacijomis”).

* Skirtingų parametrų atveju prašome pasi 
 tarti su Uponor.

PP

PB

PVC

Uponor MLC vamzdis

Varis

Galvanizuotas plienas

Nerūdijantis plienas

50 m Dt 50 K 

Uponor kompozici-
nio vamzdžio šilumi-
nis plėtimasis apyti-
kriai atitinka metali-
nio vamzdžio šilumi-
nį plėtimąsi. Tai užti-
krina pastovus ir 
tvirtas polietileno ir 
aliuminio sluoksnių 
susijungimas.

Išilgai suvirintas aliuminis
Klijai  PE-RTPE-RT  Klijai

MLC vamzdžio, ku-
rio išorinis skersmuo 
14–110 mm, kons-
trukcija.
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Pagrindinės sistemos aprašymas

Sistemos privalumai

Uponor MLC vamzdžių sistemų pri-
valumai:

Sertifi kavimas:
 MLC vamzdžių ir jungčių siste- 

 mos leidžiamos naudoti daugely 
 je pasaulio šalių, pvz., Šveicari- 
 joje, Olandijoje, Italijoje, Norve- 
 gijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Jung- 
 tinėje Karalystėje.
  MLCP sistema, įskaitant ir jungtis  

 – metalu padengtą žalvarį ir  
 PPSU, turi DVGW sertifi katą.
 Priežiūros instancijos (ABP) iš- 

 duotas MLC vamzdžių nuo R30  
 iki R90, su ROCKWOOL Conlit  
 apvalkalais, išoriniai vamzdžių  
 skermenys nuo 14 iki 110 mm,  
 sandarumo pagrindinio išbandy 
 mo sertifi katas.

Pastaba:
Naudojimo leidimai priklauso nuo 
technologijos ir išbandymo metodų 
lygio. Pagal pageidavimą pateiksime 
naudojimo leidimų, suteiktų įvai-
riuose instancijose, duomenis.

Uponor MLC vamzdžių medžiagų 
kokybė:
 Puikus atsparumas vidinio slėgio  

 poveikiui, patvirtintas ilgalaikiu  
 atsparumo trūkimui išbandymu,  
 pvz., ypatingas ilgalaikis atsparu 
 mas trūkimui.
 Maksimali tarnavimo trukmė.
 Kokybės išbandymas (SKZ).
 Atitinka įstatymo, reglamentuo 

 jančio plastmasinių gaminių,  
 naudojimą maisto paruošimui ir  
 geriamo vandens tiekimui, reika- 
 lavimus (KTW rekomendacijos).
 Mažas šiluminis plėtimasis.
 Ankstesnės formos atstatymo  

 jėgų kompensavimas garantuoja  
 stabilią vamzdžių formą.
 Labai didelis lankstumas.
 Mažas vamzdžių šiurkštumas.

Montavimas:
 Lengvai, greitai ir švariai atlieka- 

 mi montavimo darbai.
 Montavimui reikia labai mažai  

 įrankių.
 Lengvai ir greitai atliekami darbai  

 sumažina montavimo darbų tru- 
 kmę.
 Mažos montavimo darbų sąnau- 

 dos.
 Vamzdžio ištiesinimo ir išvynioji- 

 mo įtaiso (įprastinio arba perve- 
 žamo ant ratų) panaudojimas lei- 
 džia tiekti MLC vamzdžius, kurių  
 išorinis skersmuo yra 14, 16, 18,  
 20 ir 25 mm, suvyniotus ritėse.  
 Po to vamzdžiai ištiesinami bet  
 kokio reikiamo ilgio atkarpomis.  
 Išbandymui slėgiu skirtas vamz- 

 džio kamštis užtikrina paprastą  
 išbandymo slėgiu atlikimą.

Techninės paslaugos:
 Aukštos kvalifi kacijos specialistai,  

 dirbantys kompanijoje kartu su  
 patyrusiais profesionalais, kon- 
 sultuoja klientus visais šių vamz- 
 džių panaudojimo klausimais.
 Kompanijai priklausantis tyrimo ir  

 plėtros skyrius, turintis ilgametę  
 patirtį visoje gamybos srityje, ne- 
 pertraukiamai tobulina Uponor  
 gaminių gamybos procesą ir įdie- 
 gia technologines naujoves.

 Mūsų tinklapyje pateikiamai in- 
 formacija pastoviai atnaujinama.  
 Taip pat pateikiama klientų ap- 
 mokymo seminarų informacija  
 bei tęsiamas mūsų gaminių pa- 
 naudojimo apmokymas.
 Klientams organizuojami apsilan- 

 kymai gamykloje ir apmokymai  
 kompanijoje arba mūsų gaminių  
 naudojimo vietose.
 Suteikiamos konsultacijos gami- 

 nių naudojimo vietose, taip pat  
 suteikiama techninė projektavi- 
 mo parama, panaudojant progra- 
 minės įrangos priemones nuo pa- 
 prastų duomenų rinkinių iki CAD  
 panaudojimo. Mūsų atstovams  
 padedame planuoti projektavimą.
 Konsultuojame projektavimo ir  

 sąnaudų apskaičiavimo programų  
 (HSE) naudojimo klausimais.
 Pateikiame išsamią projektavimo  

 dokumentaciją, įskaitant detalius  
 faktinio gaminių panaudojimo  
 pavyzdžius.
 Techninė parama suteikiama viso  

 projekto vykdymo metu, prade- 
 dant projektavimu ir baigiant  
 montavimu. Konsultuojame pro- 
 jektavimo klausimais.
 Apdorojamos klientų ir naudoto- 

 jų pretenzijos.
 Civilinės atsakomybės garantijos  

 sutartis ZVSHK.
 Uponor MLCP sistemai (pvz.,  

 vamzdžiams sujungimo įtaisams)  
 suteikiama dešimties metų tru- 
 kmės ribotos apimties garantija.
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Pagrindinės sistemos aprašymas

Užspaudžiamos sujungimo deta-
lės

MLCP patentuota suspaudimo siste-
ma užtikrina sujungimų atlikimą per 
keletą sekundžių, nenaudojant suvi-
rinimo arba litavimo. Išorėje pritvir-
tinta suspaudimo mova, pastoviai 
sujungta su jungtimi, apsaugo san-
darinimo žiedus nuo mechaninių 
poveikių. Suspaudimo movoje yra 

kontrolinis langelis, skirtas vamz-
džio įkišimo gylio patikrinimui prieš 
suspaudimą. Plastmasinis stabdymo 
žiedas, esantis ant reikiamos formos 
aliumininės suspaudimo movos, ga-
rantuoja paprastą ir tikslų spaustuvo 
žiaunų uždėjimą. Stabdymo žiedai 
paženklinti spalvotais ženklais, užti-
krinant tinkamo spaustuvo pasirin-
kimą. Po suspaudimo šie žiedai iš-

krenta iš suspaudimo movos. Tar-
pusavyje tinkamų matmenų spaus-
tuvai ir stabdymo žiedai paženklinti 
tokiu pačiu spalvų kodu. Po monta-
vimo šios jungtys absorbuoja lenki-
mo jėgas be kokio nors nesandaru-
mų susidarymo – tai garantuoja sta-
bili movos forma. Galima nustatyti 
reikiamą jau instaliuoto vamzdžio 
padėtį.

14–32 mm presuo-
jamos metalinės 

jungties su profi line 
aliuminine mova ir 

plastmasiniu sustab-
dymo žiedu skers-

pjūvio brėžinys.

40–75 mm presuo-
jamos metalinės 
jungties, kurioje 

naudojama iš nerū-
dijančio plieno pa-

gaminta suspaudžia-
ma mova, skerspjū-

vio brėžinys.

16–32 mm kompo-
zitinės srieginės 

jungties skerspjūvio 
brėžinys.

90–110 mm suspau-
džiamos metalinės 

jungties skerspjūvio 
brėžinys.
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Rankiniu būdu montuojamos 
srieginės jungtys

MLC vamzdžių srieginės jungtys pri-
taikytos naudoti visiems įprasti-
niams sujungimams.

MLC vamzdžių rankinių būdu atlie-
kamos srieginės jungties principas: 
detalė (2) su pritvirtintu užspaudi-
mo žiedu (3) įstatoma į vamzdį, ir  
užveržiant suveržimo veržlę (1) žie-
das užspaudžiamas ant MLC vamz-
džio. Tokiu būdu atliktą jungtį gali-
ma vėl išardyti; po jungties išardy-
mo įkišama detalė, pagaminta iš 
PPSU, lieka prijungta prie vamzdžio. 
Visos ¾” srieginės jungtys turi stan-
dartinę srieginę jungtį (eurokonu-
są).

Tiek presuojamų, tiek ir rankiniu 
būdų atliekamų srieginių  jungčių 
nuolatinį sandarumą patvirtino SKZ 
išbandymų pranešimai ir DVGW ser-
tifi katai.

Kokybės kontrolė

Nuolatinė kokybės kontrolė vykdo-
ma prieš gamybą ir gamybos metu:
  Patikrinimai, atliekami stebint

 – naudojant specialias kameras, 
atsparumo išbandymas krintan-
čiu rutuliu, pratekėjimo išbandy-
mas, matmenų patikrinimas ir at-
sparumo tempimui išbandymas.

  Gamyklos laboratorijoje patikri-
namos žaliavos, atliekami vamz-
džių bandinių patikrinimas 
(sluoksnių atskyrimo išbandymai, 
sluoksnių storio patikrinimas), 
bandiniai išbandomi slėgio ir 
temperatūros poveikiu, patikri-
namas sandėliavimo nepalankio-
se sąlygose poveikis vamdžiams.

  Išbandymus atlieka Vokietijos ir 
tarptautinės nepriklausomos iš-
bandymų laboratorijos.

Pagal DVGW darbinių nurodymų 
lape W 542 pateiktus duomenis, rei-
kia patvirtinti ne trumpesnį kaip 50 
metų daugiasluoksnių kompozicinių 
vamzdžių atsparumą trūkimui. Todėl 
nepriklausomi išbandymų institutai 
atlieka daug bandymų ir pateikė iš-
bandymų rezultatais pagrįstas at-
sparumo vidiniam slėgiui diagramas.

SKZ pateikė šias reikšmes Uponor 
MLCP sistemai. Papildomai kitų iš-
bandymų rezultatams, remiantis il-
galaikio atsparumo vidiniam slėgiui 
diagramose pateiktomis reikšmėmis 
MLCP sistemai bei šioje sistemoje 
naudojamoms jungtims suteiktas 
DVGW sistemos išbandymo ženklas. 
Bendradarbiaudama su išbandymų 
institutais ir DVGW, Uponor nuolat 
tobulina vamzdžių gamybą pagal 
atitinkamas rekomendacijas, nuro-
dymus ir reikalavimus. 

Šių pastangų tikslas yra visų dabar-
tiniu metu naudojamų MLCP gami-
nių kokybės užtikrinimas bei DVGW 
naudojimo leidimo galiojimo išplėti-
mas naujoms MLCP gaminių asorti-
mento detalėms – įvairioms jung-
tims ir naujų matmenų vamzdžiams.

Pagrindinės sistemos aprašymas

14–25 mm rankiniu 
būdu montuojamos 
srieginės jungties 
skerspjūvio brėžinys. 

(1)

(2)

(3)
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Uponor kompozicinių vamzdžių 
eksploatavimo tinkamose sąlygose 
trukmė ne trumpesnė kaip 50 metų.

Pagrindinės sistemos aprašymas

Jungčių atsparumas apkrovai išban-
domas periodiškai atliekamais at-
sparumo tempimui išbandymais. 
Šalia nuolatinio vamzdžių išbandy-
mo laboratorijoje, kiekvieno ritėje 
suvynioto MLC vamzdžio sandaru-
mas išbandomas 10 barų slėgiu.

1,0

10,0

100,0

1 10 100 1000 10000 100000 1000000

20°C 60°C 70°C 95°C

1 5 10 25 50

Atsparumas trūki-
mui dėl vidinio slė-
gio poveikio (reaga-
vimo į hidrostatinį 
slėgį diagrama).

Laikas (val.)

Sl
ėg

is
 (

ba
ra

i)

metai
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MLC vamzdžių techniniai duomenys

Matmenys da x s (mm) 14 × 2 16 × 2 18 × 2 20 × 2.25 25 × 2.5 32 × 3 40 × 4 50 × 4.5 63 × 6 75 × 7.5 90 × 8.5 110 × 10

Vidinis skersmuo di (mm) 10 12 14 15.5 20 26 32 41 51 60 73 90

Vamzdžio ilgis ritėje (m) 200 200/500 200 100/200 50/100 50 - - - - - -

Tiesios atkarpos ilgis (m) - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Išorinis ritės skersmuo (cm) 80 80 80 100 120 120 - - - - - -

Ritės masė / tiesios atkarpos 
masė (g/m)

91/- 105/118 125/135 148/160 211/240 323/323 -/508 -/745 -/1224 -/1788 -/2545 -/3597

10 °C vandeniu užpildytos 
ritės / tiesios atkarpos masė 
(g/m) 

170/- 218/231 277/289 337/349 525/554 854/854 -/1310 -/2065 -/3267 -/4615 -/6730 -/9959

Ritės masė (kg) 18.2 21.0/52.5 24.6 14.8/29.6 10.6/21.1 16.2 - - - - - -

Tiesios atkarpos masė (kg) - 0.59 0.68 0.80 1.20 1.62 2.54 3.73 6.12 8.94 12.73 17.99

Vandens tūris (l/m) 0.079 0.113 0.154 0.189 0.314 0.531 0.800 1.320 2.040 2.827 4.185 6.362

Vamzdžio šiurkštumas k (mm) 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004

Šiluminis laidumas 
λ (W/m x K)

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Plėtimosi koefi cientas 
α (m/m x K)

25 × 10-6 25 × 10-6 25 × 10-6 25 × 10-6 25 × 10-6 25 × 10-6 25 × 10-6 25 × 10-6 25 × 10-6 25 × 10-6 25 × 10-6 25 × 10-6

Maksimali temperatūra: 95 °C*

    Maksimalus darbinis slėgis pmax = 10 barų, kai Tmax = 70 °C, numatoma tarnavimo trukmė ne mažiau 50 metų, patikimumo koefi cientas 1,5*

Minimalus rankinio sulenkimo 
spindulys: 5 x da (mm)

70 80 90 100 125 160 - - - - - -

Minimalus sulenkimo su vidine 
lenkimo spyruokle spindulys: 
4 x da (mm)

56 64 72 80 100 128 - - - - - -

Minimalus sulenkimo su išorine 
lenkimo spyruokle spindulys: 
4 x da (mm)

56 64 72 80 100 - - - - - - -

Minimalus lenkimo spindulys, 
kai naudojamas lenkimo įtaisas 
(mm)

43 49 49 78 80 128 - - - - - -

Maksimalus horizontalus ats-
tumas tarp tvirtinimo detalių 
(m)

1.20 1.20 1.20 1.30 1.50 1.60 2.00 2.00 2.20 2.40 2.40 2.40

*Skirtingo techninių parametrų pateikimo atveju prašome kreiptis tiesiogiai į Uponor.
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Šiluminis plėtimasis

Paskirstymas ir stovai

L

B
S

Bending leg

Expansion leg
Fixed point (FP)

Fixed point (FP)

Sliding clamp (GS)

∆l

Projektuojant vamzdyno išdėstymą, 
reikia atsižvelgti į šiluminį plėtimąsi, 
priklausantį nuo eksploatavimo są-
lygų. Esminę įtaką šiluminiam plėti-
muisi turi temperatūrų skirtumas ∆t 
ir vamzdžio ilgis L.

Į šiluminį MLC vamzdžių plėtimąsi 
reikia atsižvelgti visų instaliavimo 
variantų atveju. Paslėptai arba tinke 
instaliuojamų vamzdžių šiluminį plė-
timąsi absorbuoja izoliacijos me-
džiagos vamzdžio krypties pasikeiti-
mo vietoje.

Šiluminis plėtimasis apskaičiuojamas 
pagal toliau nurodytą formulę:
∆l = α x L x ∆t

Čia:
∆l = šiluminis plėtimasis (mm)
α = šiluminio plėtimosi koefi cien- 
    tas (0,025 mm / (m x K))
L = vamzdžio ilgis (m)
∆t = temperatūrų skirtumas (K)

Projektuojant vandens paskirstymą 
ir stovus, panaudojant MLC vamz-
džius, atsižvelgiant į konstrukcinius 
reikalavimus reikia taip pat atsiž-
velgti ir į šiluminį plėtimąsi.

MLC vamzdžių negalima montuoti 
standžiu būdu. Visais montavimo 
variantų atvejais reikia įvertinti ir 
valdyti vamzdžių šiluminį plėtimąsi.

Atvirai instaliuotiems ir šiluminio 
plėtimosi veikiamiems MLC vamz-
džiams reikia sumontuoti tinkamus 
plėtimosi kompensatorius. Tuo tikslu 
reikia žinoti visų fi ksuotų taškų (FP) 
išdėstymo vietas. Plėtimosi kom-
pensavimas visada atliekamas tarp 
dviejų fi ksuotų taškų ir vamzdžio 
krypties pakeitimo vietų (išlinkimo 
atkarpa BS).

L = vamzdžio ilgis (m)

∆l
 =

 š
ilu

m
in

is
 iš

si
pl

ėt
im

as
 (

m
m

)

Plėtimosi atšaka
Fiksuotas taškas (FP)

Slystanti apkaba (GS)

Išlinkimo atkarpa

Fiksuotas taškas (FP)
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Išlinkimo atkarpos ilgio nustatymas

Reikiamo išlinkimo atkarpos ilgio kreivė

80 70 60 50 40 30 20 10 500 1000 1500 2000 2500

 ∆t = Temperature difference [K]

L
 =
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 [
m

]
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35

40

45

50

14 16 18 20 25 32 40 50 63 75

90

110 mm

da =

BS = Bending site length [mm]

0 0

Pavyzdys:

Temperatūra montavimo metu: 20 °C
Darbinė temperatūra: 60 °C
Temperatūrų skirtumas: 40 K
Plėtimosi atkarpos ilgis: 25 m

MLC vamzdžio matmenys da x s: 32 x 3 mm

Reikiamas išlinkimo atkarpos ilgis: 850 mm

Apskaičiavimo formulė:

BS = 30 x √ da x (∆t x α x L)

da = išorinis MLC vamzdžio skersmuo (mm)
L = vamzdžio ilgis (m)
BS = išlinkimo atkarpos ilgis (mm)
α = šiluminio plėtimosi koefi cientas (0,025 mm / (m x K))
∆t = temperatūrų skirtumas (K)

L 
= 

iš
lin

ki
m

o 
at

ka
rp

os
 il

gi
s 

(m
)

∆t = temperatūrų skirtumas (K)                                                                        BS = išlinkimo atkarpos ilgis (m)



12

MLC vamzdžio slėgio nuostolių kreivė

Slėgio nuostoliai, kurie atsiranda dėl 
vandens srauto trinties vamzdyje, 
apibūdina vamzdžio savybes, įvai-
rius matmenis ir ribines vandens 
srauto reikšmes. Naudojantis šia 
kreive, lengva nustatyti vamzdžio 

trintį 1 m vamzdžio ilgio tam tikram 
vandens tūriui arba srauto intensy-
vumui, pasirenkant kreivėje atitin-
kamas vamzdžio matmenų ir van-
dens srauto intensyvumo reikšmes.

Sl
ėg

io
 n

uo
st

ol
ia

i R
 (

hP
a/

m
)

Srauto debitas Vs (l/s)

v = 0,1 m/s
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Skaičiavimo pagrindai – radiatorių pajungimas

MLC vamzdžio slėgio nuostolių 
kreivė

Slėgio nuostoliai, kurie atsiranda dėl 
vandens srauto trinties vamzdyje, 
apibūdina vamzdžio savybes, įvai-
rius matmenis ir ribines vandens 
srauto reikšmes.

Naudojantis šia kreive, lengva nu-
statyti vamzdžio trintį 1 m vamzdžio 
ilgio tam tikram vandens tūriui arba 
srauto intensyvumui, pasirenkant 
kreivėje atitinkamas vamzdžio ma-
tmenų ir vandens srauto intensyvu-
mo reikšmes.
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Slėgio nuostolių kreivė  prie vidutinės vandens temperatūros 60 °C
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Slėgio nuostolių kreivė prie vidutinės vandens temperatūros 60 °C
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Skaičiavimo pagrindai – radiatorių pajungimas
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1. Pjovimas

Uponor MLC vamzdžiai, skersmuo 14–75 mm

Montavimo nurodymai

2. Lenkimas

Uponor MLC vamzdžiai,
skersmuo 14–20 mm

Uponor MLC vamzdžiai,
skersmuo 25–63 mm

25–63 mm

Uponor MLC vamzdžiai, skersmuo 14–32 mm Uponor MLC vamzdžiai, skersmuo 14–32 mm

da Rmin

(mm) (mm)

14 70

16 80

18 90

20 100

25 125

32 160

da Rmin

(mm) (mm)

14 56

16 64

18 72

20 80

25 100

da Rmin

(mm) (mm)

14 56

16 64

18 72

20 80

25 100

32 128

da Rmin

(mm) (mm)

14 40

16 46

18 52

20 80

25 80

32 111

Uponor MLC vamzdžiai, skersmuo 14–25 mm Uponor MLC vamzdžiai, skersmuo 14–32 mm

14–32 mm

14–25 mm

14–25 mm

16–32 mm

∆L (mm) = ∆T (K) · 0,025 · L (m)

BS (mm) = 30 ·  da (mm) · ∆L (mm)

14–20 mm
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Montavimo nurodymai

S
S

P

14/16/18

14/16/18
P

1 2

3

1
2

3

3. Kalibravimas ir vamzdžio krašto nusklembimas

4. Montavimas

Uponor MLC vamzdžiai, skersmuo 14–25 mm

Uponor MLC vamzdžiai, 
skersmuo 14–32 mm

Uponor MLC vamzdžiai, 
skersmuo 40–75 mm

Uponor metalinės jungtys, 14–20 mm Uponor plastikinės jungtys, 14–20 mm

14–18 mm

16–25 mm

14–32 mm

max 500 Umin-1

40–75 mm

max 500 Umin-1

14–20 mm

min 

2 mm
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Montavimo nurodymai

Uponor metalinės presuojamos jungtys 14–32 mm, Uponor plastikinės presuojamos jungtys 14–32 mm

Mini 32

Uponor metalinės presuojamos jungtys 14–32 mm, Uponor plastikinės presuojamos jungtys 14–32 mm, 
Uponor metalinės presuojamos jungtys 40–50 mm

Uponor metalinės presuojamos jungtys 63–75 mm

UP75EL

UP75

UP75EL

UP75
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Montavimo nurodymai

Uponor MLC
vamzdžiai 
da (mm)

5. Uponor srieginė jungtis

14 x ½“
14 x ¾“
16 x ½“
16 x ¾“
18 x ½“
18 x ¾“
20 x ½“
20 x ¾“
25 x ¾“

14–25 mm

3–3,5 mm

4
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Uponor MLC vamzdžiai, skersmuo 90–110 mm

Montavimo nurodymai

1. Pjovimas

2. Vamzdžio krašto nusklembimas

3. Uponor jungties su užveržimo žiedu sumontavimas

Uponor MLC vamzdžiai, skersmuo 90–110 mm

Uponor MLC vamzdžiai, skersmuo 90–110 mm

Uponor jungtis su užveržimo žiedu, skersmuo 90–110 mm
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Vandentiekio vamzdžių bandymo vandens slėgiu 
protokolas

SANDARUMO BANDYMO 
INSTRUKCIJA

Statybų projektas:

Etapas:

Bandymą atliekantis asmuo:

Bandymo slėgis = maksimalus darbinis slėgis + 5 barai ≤ 15 barų

(žemiausiame sistemos taške)

Visus rezervuarus, įtaisus ir jungtis, pvz., apsauginius vožtuvus ir išsiplėtimo rezervuarus, kurie nepritaikyti bandymui slėgiu, bandymo 
metu reikia išmontuoti. Sistema užpildoma fi ltruotu vandeniu ir pašalinamas visas sistemoje esantis oras. Bandymo slėgiu metu reikia vi-
zualiai patikrinti vamzdžių sujungimus. Po to, kai bandymo slėgis pasiektas, reikia palaukti, kol aplinkos oro ir užpildyto vandens tempe-
ratūros taps vienodos. Jeigu būtina, po šio laukimo periodo reikia vėl nustatyti tinkamą bandymo slėgį.

Pradinis bandymas

Pradžia:  
Data   Laikas

   Bandymo slėgis:   barai

Pasiekite bandymo slėgį per 30 minučių du kartus kas 10 minučių. Po to palaukite 30 minučių ir nuskaitykite slėgio parodymus (maksi-
malus leistinas slėgio sumažėjimas yra 0,6 baro).

Pabaiga:  
Data   Laikas

   Bandymo slėgis:   barai

        (Maksimalus slėgio sumažėjimas 0,6 baro!)

Pagrindinis bandymas

Pradžia:  
Data   Laikas

   Bandymo slėgis:   barai

Pabaiga:  
Data   Laikas

   Bandymo slėgis:   barai

        (maksimalus slėgio sumažėjimas 0,2 baro!)

Anksčiau nurodytoje sistemoje pradinio arba pagrindinio bandymo metu pratekėjimai nepastebėti.

Sertifi kavimas

  Vieta, data      Parašas / antspaudas

  Vieta, data      Parašas / antspaudas
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Radiatorių vamzdynų bandymo slėgiu protokolas

SANDARUMO BANDYMO 
INSTRUKCIJA

Statybų projektas:

Etapas:

Bandymą atliekantis asmuo:

Maksimalus leistinas darbinis slėgis (žemiausiame sistemos taške):   barai

Sistemos instaliavimo aukštis:   m

Projektiniai parametrai – paduodamo vandens temperatūra:   °C

   – grįžtamojo vandens temperatūra:   °C

Po to, kai bandymo slėgis pasiektas, reikia palaukti, kol aplinkos oro ir užpildyto vandens temperatūros taps vienodos. Jeigu būtina, po 
šio laukimo periodo reikia vėl nustatyti tinkamą bandymo slėgį.

Visus rezervuarus, įtaisus ir jungtis, pvz., apsauginius vožtuvus ir išsiplėtimo indus, kurie nepritaikyti bandymui slėgiu, bandymo metu rei-
kia išmontuoti. Sistema užpildoma fi ltruotu vandeniu ir pašalinamas visas sistemoje esantis oras. Bandymo slėgiu metu reikia vizualiai pa-
tikrinti vamzdžių sujungimus.

Pradžia:  
Data   Laikas

   Bandymo slėgis:   barai

Pabaiga:  
Data   Laikas

   Slėgio sumažėjimas:  barai

        (maksimalus slėgio sumažėjimas 0,2 baro!)

Anksčiau nurodyta sistema buvo įkaitinta iki projektinės temperatūros    (data) ir nebuvo pastebėti kokie nors prate-
kėjimai. Pratekėjimai taip pat nebuvo pastebėti po sistemos ataušinimo. Jeigu gresia užšalimo pavojus, tai reikia naudoti tinkamas apsau-
gos priemones (panaudoti sistemoje priedus prieš užšalimą, šildyti pastatą). Jeigu numatytose sistemos eksploatavimo sąlygose priedai 
prieš užšalimą yra nenumatyti, tai vandenį su panaudotais priedais iš sistemos reikia išleisti. Po to sistemą būtina praplauti keičiant van-
denį ne mažiau kaip 3 kartus.

Vanduo papildytas priedais prieš užšalimą: Taip  Ne

Atliktas aprašytas vandens su priedais prieš užšalimą išleidimas iš sistemos: Taip  Ne

Sertifi kavimas

  Užsakovas: data, parašas     Užsakovas: data, parašas

  Montuotojas: data, parašas
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Sutrumpinimas Vokiškas paaiškinimas Lietuviškas paaiškinimas

DIN Deutsches Institut für Normung Vokietijos standartizavimo institutas

EnEV Energieeinsparverordnung Vokiška energijos taupymo direktyva

EN Europäische Norm Europos sąjungos standartas

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches Vokietijos techninės ir mokslo asociacijos 
patvirtinimas vandentiekiui ir dujotiekiui

ABP Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse Testų sertifi katas

PPSU Polyvenylsulfon Polisufatas

SKZ Süddeutsches Kunststoffzentrum Pietų Vokietijos statistikos centras

KTW Kunststofferzeugnisse in der Trinkwasser-
installation

Plastikinių gaminių sertifi katas maistui ir 
geriamam vandeniui

ZSVHK Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima Vandientiekio ir šildymo asociacija

TRWI Technische Regeln Trinkwasser installation Geriamo vandens direktyva

Sutrumpinimų sąrašas



Uponor – partnerystė su profesionalais

Uponor – pirmaujantis santechnikos ir šildymo sistemų gyvenamosioms ir 
komercinėms patalpoms tiekėjas visoje Europoje ir Šiaurės Amerikoje, gerai 
žinomas vamzdžių sistemų komunalinei infrastruktūrai tiekėjas Europoje. 
Pagrindinės Uponor veiklos sritys – šildymas radiatoriais, paviršių šildymas 
vėsinimas, vandentiekio sistemos ir infrastruktūros sprendimai. Visame kon-
cerne įvairiose pasaulio šalyse dirba 4500 žmonių. 2007 metais Uponor par-
davimai siekė 1,2 milijardų eurų. Uponor korporacija yra listinguojama 
Šiaurės šalių biržoje Helsinkyje, Suomijoje.
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