
Paskaidrojuma raksts projekta daļai „SILTUMMEHĀNIKA”.  

  

 Projekts “Katlu telpas un siltummezgla atjaunošana, Silenes pamatskolā” izstrādāts saskaņā ar 

projektēšanas uzdevumu. Projekts izstrādāts saskaņā ar LBN 003-01 Būvklimatoloģija",  

LBN 208-00 "Publiskās ēkas un būves", LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas", LBN 231-03 

"Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija".  

 Ēkas siltumapgāde paredzēta no vietējās apkures ierīču telpas. Apkures ierīču telpā paredzēti divi 

tērauda cietā kurināmā apkures katli N=250 kW  (kopējā jauda N=500,00kW). Sakarā ar to, ka 

katli tiek paredzēti uzstādīšanai esošajā katlu telpā, ievērojot vietējos apstākļus jāievēro sekojoši 

katla gabarītizmērī, tajā skaitā: horizontāls maksimāla darba temperatūra siltumnesējam ir t0C - 

950 C, darba spiediens ne mazāk par 3 bar, pārbaudes spiediens ne mazāks par 4,5 bar, lietderības 

koeficients ne mazāk par 85 %, katla augstums ne vairāk par 1,70 m, katla platums ne vairāk par 

0,90 m, katla dziļums ne vairāk par 1,70 m, kurtuves dziļums ne mazāk par 1,30 m, ar stiprinātu 

kurtuves apdari. Maksimālais katlu kurināmā patēriņš pie maksimālās slodzes sastāda 5,23 (steri 

malkas) vai 1065 (kg) ogļu diennaktī. Katlu darbībai un apkalpošanai ir nepieciešams kurinātājs.   

 Jaunos katlus ir paredzēts pievienot esošajam dūmvadam, ar izolēta dūmvada Dn350/450 

palīdzību uz esošo dūmeni. Apkures agregātu apsaistē ir paredzēts viens atkarīgs apkures sistēmas 

kontūrs. Kontūrs ir paredzēts esošajai radiatoru apkures sistēmai. Siltumnesējs, kas tiks padots 

ēkas esošajā radiatoru apkures sistēmā ir ūdens ar parametriem 80-60°C. Siltumnesēja 

cirkulācijas nodrošināšanai paredzēti cirkulācijas sūkņi. Lai aizsargātu cirkulācijas sūkņus, 

regulatorus no netīrumiem siltumnesējā, uz turpgaitas un atgaitas cauruļvada tiek uzstādīti filtri. 

Ūdens un gaisa izvadīšanai no siltumtrases tiek paredzēti gaisa izvadītāji un izlaišanas krāni. 

Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei-zemākajos. 

Šīs armatūras, izvietošanu precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā. Apkures iekārtu telpā 

izvietotos cauruļvadus, pievadus, maģistrāles izolēt ar akmens vates čaulām "PAROC" vai ar 

analogu nedegošu siltumizolāciju un alumīnija follija aizsargkārtu. Pirms izolācijas tērauda 

cauruļvadus attīra no netīrumiem un rūsas, pārklāj to virsmu ar pretkorozijas gruntskrāsu 2 kārtās.  

Apkures iekārtu telpā ir paredzēta 3-kārtīga gaisa apmaiņa, kas darbojas uz gravitācijas spiediena 

pamata un nodrošina degšanai nepieciešamo gaisa daudzumu. Gaisa nosūcei ir paredzēts esošais 

gaisa vads 300x400. Gaisa pieplūde tiek nodrošināta ar restes 300x300 palīdzību.  Siltummezglā 

jāveic esošā sadales kolektora armatūras un cauruļvadu nomaiņu saskaņā ar rasēju SM-4 un 

specifikāciju SM-6.     
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