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SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS, ŠALDYTUVŲ TERMINALAS, SKL. KAD. NR. 5552/0001-362, -370,
374, -409, DRAUSTINIO G., KAIRIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS RAJ. SAV.
STATYBOS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Rengiami projektiniai pasiūlymai sandėliavimo paskirties pastato (šaldytuvų terminalo) projektui rengti.
Statybos rūšis - nauja statyba.
Statinio kategorija – ypatingas statinys.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - sandėliavimo paskirties pastatas.
Užsakovas (žemės savininkas) – UAB "Line Map", veikianti investuotojo UAB „Kaminatrans“ vardu. UAB
Kaminatrans buvo įsteigta 2005 metais. Nuo tada ji dirba, stengdamasi išpildyti visus klientų poreikius.
Specializuojasi šaldytų produktų sandėliavime. Jų sandėlis yra 14 tūkst. kvadratinių metrų, o temperatūra
sandėlyje -20 C. Bendrovės sandėlis yra muitinės zonoje.
Numatomo pastato vieta yra Klaipėdos uosto rezervinėje teritorijoje – šalia Draustinio g., Kairių k., Priekulės
sen., Klaipėdos r.
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Situacijos schema
Sklypų kadastriniai numeriai: 5552/0001:362, 5552/0001:370, 5552/0001:374 ir 5552/0001:409. Sklypų
pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Šiuo metu yra atliekamas sklypų formavimo-pertvarkymo projektas, siekiant suformuoti reikiamo dydžio
(22 421 m²) sklypą (žiūr. –PP-SP.B-01).
Numatoma projektuoti 1 pastatą su privažiavimo keliais, autotransporto parkavimo aikštelėmis,
manevravimo aikštelėmis, privalomaisiais želdynais, inžineriniais tinklais ir kitais pastato priklausiniais
(sklypo aptvėrimas, reklaminiai stendai, atraminės sienutės ir pan.). Pastatą numatoma pastatyti dviem
etapais (žiūr. etapų schemą).

Etapų schema
Projektuojamo pastato I etapo užstatymo plotas:
~8602 m²,
Projektuojamo pastato I etapo bendras plotas:
~8731 m².
Įgyvendinus visus etapus, užstatymo plotas būtų:
~10486 m².
Galutinis numatomas apjungto sklypo užstatymo tankumas:
47%,
Galutinis numatomas apjungto sklypo intensyvumas:
47%.
Pastato architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai parinkti remiantis išreikšta statytojo užduotimi, būsimų
darbuotojų skaičiumi, autotransporto poreikiu, atsižvelgiant į sklypo orientaciją, esamas gatves, inžinerinius
tinklus, sklypo žemės paviršiaus aukščius.
Pastato aukštis apie 17,55 m. Sandėliavimo dalis 1 aukšto. Administracinė dalis numatoma 2 aukštų.
Pagrindinė pastato paskirtis sandėliavimo. Be sandėliavimo patalpų numatomas administracinis korpusas,
bei aptarnaujančios, techninės patalpos (elektros transformatorinė, serverinė, deguonies išretinimo stotis ir
kt.).
Pastato konstrukcija: pamatai - poliniai, G/B kolonų karkasas, G/B plokščių perdenginiai, G/B plokščių
denginys virš administracinės pastato dalies, metalinių santvarų bei profiliuoto plieninio pakloto denginys
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virš sandėliavimo pastato dalies, lauko sienos – daugiasluoksnės statybinės plokštės. Administracinė dalis
apdailinama pagal užsakovo pageidavimus.
Inžinerines komunikacijas (elektra, vanduo, buitines ir lietaus nuotekas) numatoma jungti prie pravažiavimo
kelyje Draustinio gatvėje projektuojamų magistralinių inžinerinių tinklų, pagal išduotas technines sąlygas.
Elektros poreikiams užtikrinti numatoma statyti modulinę transformatorinę, galimai su tranzito funkcija.
Lauko gaisrų gesinimui numatoma naudoti atskiru projektu projektuojamus hidrantus Draustinio gatvėje ir
pravažiavimo kelyje. Lietaus nuotekos nuo aikštelių ir privažiavimo kelių surenkamos į valymo įrenginius,
išvalomos ir išleidžiamos į atskiru projektu projektuojamus lietaus rinktuvus (griovius šalia pravažiavimo ir
Draustinio gatvės).
Apjungtų sklypų teritorija ir statiniai jame patenka į Klaipėdos miesto III-sios vandenvietės apsaugos zonos
III-ąją, cheminės taršos ribojimo juostą. Klaipėdos rajono bendrajame plane ši teritorija numatyta, kaip
žemės ūkio paskirties žemė, o naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 2019-11-27
dieną Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas išleido
įsakymą Nr. 12FPĮ- 444 -(14.12.124 E.) dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5552/0001:362, Nr. 5552/0001:370,
Nr. 5552/0001:374 ir Nr. 5552/0001:409), esančių Kairių kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje, formavimo
pertvarkymo projekto tvirtinimo. Pagal šį projektą minimi sklypai apjungiami.
Planuojama ūkinė veikla yra šaldytos žuvies sandėliavimas, priėmimas ir išdavimas. Jokia gamybinė veikla
nevykdoma. Planuojama, kad objekte bus sandėliuojama 17 000 palečių su šaldyta žuvimi. Žuvis yra
paruošta parduoti mažmeninės prekybos centruose ar būti pervežta į kitus didmeninės prekybos sandėlius.
Vienos paletės svoris svyruoja nuo 1200 iki 1500 kg. Tai pagal svorį planuojama, kad vienu metu sandėlyje
gali būti 20 400 – 25 500 t produkcijos.
Projektuojama kaskadinė šaldymo sistema su tarpiniu šalčio ir šilumos nešėju. Šaldymo agentais pasirinktas
freonas R448A ir angliarūkštė CO2. R448 – tai nedegus šaltnešis, pasižymintis mažu GWP (1273).
Angliarūkštė nedaro jokios įtakos ozono sluoksniui (ODP = 0) ir neturi didelio poveikio šiltnamio efektui
(GWP = 1). Kad negalėtų lokaliai pasireikšti pavojingos freono ir anglies dvideginio savybės, yra
panaudojamos patikimos techninės apsaugos priemonės.
Projektuojama šaldymo sistema yra efektyvi ir ekonomiška. Šios šaldymo sistemos efektyvumas yra tas, kad
gaminant šaldymo energiją pagaminamas ir reikiamas kiekis šilumos energijos be papildomo elektros
energijos suvartojimo. Ši šilumos energija toliau panaudojama šaldymo įrangos atitirpinimui bei šildymo,
vėdinimo ir karšto vandens paruošimo sistemoms.
-150C freoninę virimo grupę sudaro sraigtiniai agregatai, kurių bendras šaldymo galingumas pakankamas
kondensuoti CO2 sistema ir aušinti propilenglikolio tirpalą vėsinimui. Ši sistema projektuojama tiesioginio
išgarinimo. Iš linijinio resiverio freonas patenka į šilumokaičius, kuriuose garuodamas freonas atvėsins 40%
koncentracijos propilenglikolio ir vandens tirpalą, bei kondensuos anglies dvideginio garus.
-400C anglies dioksido tiesioginio išgarinimo šaldymo sistemą sudaro stūmokliniai kompresoriai, kurių
bendras šaldymo galingumas 1100 kW. Šioje sistemoje projektuojamas slėginis indas – skysčio atskirtuvas,
kuriame kompresoriniai agregatai palaiko nustatytą virimo temperatūrą. Iš linijinio resiverio skystas anglies
dvideginis paduodamas į kamerų garintuvus.
Šaltas glikolis į oro aušintuvus paduodamas monoblokinių išcentrinių siurblių pagalba. Naudojamas vienas
darbinis siurblys ir vienas rezervinis. Praeidamas pro oro aušintuvus glikolio tirpalas paima dalį šilumos
energijos, kuri atšaldytojo ventiliatorių pagalba yra nuvedama iš patalpų. Sušilęs iki -8ºC glikolis grįžta atgal į
šilumokaitį ir vėl atvėsinamas iki -11ºC temperatūros.
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Skystas anglies dvideginis (to=-40ºC) iš linijinio resiverio paduodamas į garintuvus, sumontuotus prie
šaldymo kamerų lubų. Garintuvų atšildymas šiltu (+30ºC) glikoliu, kuris gaunamas panaudojant išskiriamą
agregatų tepalo šilumą bei dalį kondensacinės šilumos.
Glikoliniai aušintuvai montuojami analogiškai garintuvams. Glikolio padavimas apatinis, atšildymas šiltu
(+30ºC) glikoliu.
Tiek CO2, tiek glikolinių aušintuvų darbas pilnai automatinis, šaldymo ir atšildymo reguliavimas vykdomas
elektroninių valdiklių pagalba.
Freoninės sistemos kondensacijos šiluma nuvedama išgarinamojo tipo kondensatoriumi, kuris montuojami
ant kompresorinės stogo.
Vanduo kondensatoriaus aušinimui tiekiamas išcentriniu siurbliu, kuris vandenį ima iš kondensatoriaus
apačioje sumontuotos talpos.
Dėl aušinimo metu nuolat išgarinamo vandens, reikalingas nuolatinis vandens papildymas, kuris maks.
sudarytų iki 1 m3/val. Papildymo vandens kokybė turi atitikti išgarinimo kondensatorių gamintojų
reikalavimus. Papildymo vandeniui reikalingas specialus paruošimas (minkštinimas, nugeleženimas,
mechaninis valymas). Tuo tikslu yra sumontuojama vandens paruošimo sistema.
Žmonių skaičius pastate, įgyvendinus I-mą statybos etapą: 14 biuro darbuotojų, 14 sandėlio ir krovos
darbuotojų. Planuojama dirbti viena pamaina, pagal poreikį galima bus organizuoti darbą antroje
pamainoje.
Preliminarūs gamtinių, energetinių išteklių poreikiai:
• Vandens– 22 300 m3 per metus;
• Elektros – 15 000 MWh per metus.
Preliminarūs krovos metiniai kiekiai:
• Šaldyta žuvis – 195 000 t/metus.
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