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KUN

Kauno oro uostas

LOU

VĮ Lietuvos oro uostai

PŪV

Planuojama ūkinė veikla

PAV

Poveikio aplinkai vertinimas

PVSV

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

SAZ

Sanitarinė apsaugos zona
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ĮVADAS
Siekiant padidinti Kauno oro uosto šiaurinės dalies panaudojimą planuojami trys nauji angarai.
Šio projekto apimtyje yra projektuojama infrastruktūra planuojamiems angarams. Numatoma
išplėsti esamą peroną, įrengiant naują dangą vietoje dabar esančios pievos. Nuo naujai įrengiamų
dangų numatomas paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas, po to išleidimas į esamus paviršinių
nuotekų tinklus. Šiaurinėje perono dalyje ties priešgaisriniu rezervuaru numatoma rekonstruoti
esamą perono dangą. Planuojama įrengti privažiuojamąjį kelią, sujungiantį kontrolės punktą ir
peroną bei tarp jų esančią gaisrinę, skirtą oro uostą aptarnaujančiam transportui. Įrengiant
privažiuojamąjį kelią planuojama pakeisti priešgaisrinio rezervuaro planinę padėtį. Prie būsimų
angarų planuojama įrengti inžinerinius tinklus.
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumente pateikti planuojamos ūkinės veikos (PŪV) ir PŪV
vietos aprašymai, galimos poveikio aplinkai rūšys bei jų apibūdinimas. Nagrinėti poveikio aplinkai
aspektai: žaliavų, gamtos išteklių, energijos išteklių naudojimas, atliekų susidarymas ir tvarkymas,
nuotekų susidarymas ir tvarkymas, cheminės, fizikinės ir biologinės taršos susidarymas ir
prevencija. Pagrindinis PŪV poveikio aplinkai aspektas statybos metu - fizikinė tarša triukšmas,
eksploatacijos – paviršinių nuotekų susidarymas ir tvarkymas.
Naujų angarų statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir/ar projektavimo darbai bus atliekami
atskirai, todėl šio projekto apimtyje nevertinami.
Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statyba
neįtakos orlaivių srautų Kauno oro uoste pokyčių, todėl šio projekto apimtyje orlaivių judėjimas
iš/į oro uostą nevertinamas.
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INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ
1.

Informacija apie PŪV organizatorių (užsakovą)

Įmonės pavadinimas

VĮ Lietuvos oro uostai

Adresas, telefonas, faksas

Rodūnios kelias 10A, 02189 Vilnius
tel. (8 5) 273 9326, faks. (8 5) 232 9122
Kšištof Kmecik,
tel. (8 610) 08043,
el.p. k.kmecik@ltou.lt

Kontaktinio asmens
vardas, pavardė, pareigos
2.

Informacija apie PŪV PAV dokumento rengėją

Įmonės pavadinimas

UAB „Sweco Lietuva“

Adresas, telefonas, faksas

V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius
tel. (8 5) 262 2621
faks. (8 5) 261 7507
el.p. info@sweco.lt

Kontaktinio asmens
vardas, pavardė, pareigos

Justinas Musteikis
Projekto vadovas
tel. (8 5) 219 6573
el.p. justinas.musteikis@sweco.lt

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS
3.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, atrankos dėl PAV atlikimo teisinis pagrindas
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas,
privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statyba.
Šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statyba neįtakos orlaivių
srautų Kauno oro uoste pokyčių, todėl šio projekto apimtyje orlaivių judėjimas iš/į oro uostą
nevertinamas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio aplinkai
vertinimo (toliau tekste – PAV) įstatymu (toliau tekste – Įstatymas) [1] visa PŪV skirstoma į dvi
kategorijas: (1) veikla, kuriai PAV privalomas ir (2) veikla, kuriai turi būti atliekama atranka dėl
PAV privalomumo. Planuojama ūkinė veikla atitinka PŪV PAV įstatymo 2 priedo 14. punkto
kriterijus „<...>Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių
sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai
vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant
esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar
keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų
įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte
nurodytus atvejus <...>“. Todėl atliekama atranka dėl PAV privalomumo. Informacija atrankai dėl
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PŪV PAV privalomumo parengta vadovaujantis Įstatymo [1] ir Planuojamos ūkinės veiklos
atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo [2] reikalavimais.
4.

Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos
Siekiant padidinti Kauno oro uosto šiaurinės dalies panaudojimą planuojami trys nauji angarai.
Šio projekto apimtyje yra projektuojama infrastruktūra planuojamiems angarams. Numatoma
išplėsti esamą peroną, įrengiant naują dangą vietoje dabar esančios pievos. Nuo naujai įrengiamų
dangų numatomas paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas, po to išleidimas į esamus paviršinių
nuotekų tinklus. Šiaurinėje perono dalyje ties priešgaisriniu rezervuaru numatoma rekonstruoti
esamą perono dangą. Planuojama įrengti privažiuojamąjį kelią, sujungiantį kontrolės punktą ir
peroną bei tarp jų esančią gaisrinę, skirtą oro uostą aptarnaujančiam transportui. Įrengiant
privažiuojamąjį kelią planuojama pakeisti priešgaisrinio rezervuaro planinę padėtį. Prie būsimų
angarų planuojama įrengti inžinerinius tinklus. Rekonstruojamo šiaurinio perono, privažiavimo
kelio ir inžinerinių tinklų vieta Kauno oro uosto teritorijoje pažymėta PŪV vietos schemoje (1
priedas).
Planuojamų darbų aprašymas:
Šiaurinio perono išplėtimas ties būsimais orlaivių angarais
1.

Numatoma išplėsti esamą peroną 13 384 m2 plote įrengiant naują dangą. Dabar šioje

vietoje yra pieva;
2.
Nuo naujai įrengiamų dangų paviršines nuotekas planuojama surinkti projektuojamais
plyšiniais latakais ir nuvesti į naują lietaus nuotakyną, kuriuo vanduo pateks į naujus valymo
įrenginius bei vėliau į esamus tinklus;
3.
Planuojami nauji orlaivių riedėjimo ir aptarnaujančio transporto maršrutai, saugos linijų
dažymas. Dangos ženklinimas šviesą atspindinčiais dažais suprojektuotas pagal EASA, ICAO ir
APRON MARKINGS & SINGS Hanbook (first and second edition) nurodymus.
4.

Planuojama įrengti naują apšvietimą, vaizdo stebėjimo sistemą. Numatomos apšvietimo

atramos su avariniais bei darbiniais prožektoriais. Atramoje sumontuojamas signalinis žiburys.
Ant apšvietimo atramų numatyta suprojektuoti stacionarias vaizdo kameras. Jų įrengimo vietos ir
skaičius bus derinami projektavimo metu. Darbų apimtyje numatyta ir duomenų perdavimo ir
elektros tinklų įrengimas iki minėtų vaizdo kamerų.
Šiaurinio perono išplėtimas netoli priešgaisrinio rezervuaro
1.

Numatoma rekonstruoti esamo perono dangą 1 293 m2.

2.

Rekonstruojamų dangų paviršines nuotekas planuojama nuvesti į esamus paviršinių

nuotekų tinklus.
Peronas skirtas orlaiviams pririedėti prie būsimų orlaivių angarų.
Privažiuojamasis kelias
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1.
Planuojamo kelio plotis 10 m, ilgis 237 m. Šalia kelio numatomas 1,5 m pločio takas
pėsčiųjų eismui, kuris nuo kelio atitveriamas atitvarais;
2.

Įrengiant privažiuojamąjį kelią bus pakeista priešgaisrinio rezervuaro planinė padėtis.

3.

Paviršinį vandenį nuo kelio planuojama nuvesti į aplinkines teritorijas;

Kelias skirtas oro uostą aptarnaujančiam transportui: bagažo pervežimo transportui, keleivių
pervežimo autobusams, degalų užpylimo, sniego valymo mašinoms ir kt. transportui. Kelias
sujungia kontrolės punktą ir peroną bei tarp jų esančią gaisrinę.
Inžineriniai tinklai
1.

Projekto apimtyje numatoma įrengti vandentiekio, buitinių nuotekų tinklus būsimiems

angarams, ryšių ir elektros kanalizacijas.
Projektuojami/rekonstruojami objektai pažymėti 2 priede pateiktame brėžinyje.
Informacija apie visą žemės sklypo plotą, sklypo paskirtį, naudojimo būdą ir kiti duomenys pateikti
19 skyriuje.
5.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos pobūdį pateikta 4 skyriuje.

6.

Žaliavų naudojimas
Tam tikros statybinės medžiagos (pvz., asfaltbetonis, smėlis, skalda, PE ir PVC vamzdžiai,
konstrukciniai elementai ir kt.) bus naudojamos šiaurinio perono rekonstrukcijos, privažiavimo
kelio ir inžinerinių tinklų įrengimo metu. Medžiagų kiekiai ir pavadinimai bus patikslinti techninio
projekto rengimo etape.
Eksploatavimo metu, aerodromo dangų nuledinimui naudojami karbamidas ir ledo tirpikliai (skysti
ir granuliuoti) pagaminti kalio formiato arba kalio acetato (arba natrio formiato, natrio acetato)
pagrindu (priklausomai nuo to koks tiekėjas laimi konkursą).
Per žiemos sezoną sunaudojama:
1.

Karbamido ~200 t;

2.

Granuliuoto ledo tirpiklio ~100 t;

3.

Skysto ledo tirpiklio ~ 50 m3;

Naudojamų medžiagų saugos duomenų lapai pateikti 3 priede.
7.

Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų) naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas
(atsistatymas)
PŪV objektų įrengimo metu bus naudojamas nedidelis kiekis gamtos išteklių (pvz., smėlis, skalda,
vanduo).
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Eksploatacijos metu tiesiogiai PŪV gamtos ištekliai nebus naudojami.
8.

Energijos išteklių naudojimo mastas
Pagrindinė energetinių išteklių rūšis – dyzelinas, kuris bus naudojamas mobilių transporto
priemonių vidaus degimo varikliuose statybos metu. PŪV statybos ir rekonstrukcijos metu bus
naudojama įvairi statybinė technika (ekskavatoriai, savivarčiai, vibruojamieji volai ir kt.), kurios
kiekis ir sudėtis bus patikslinta rengiant techninį projektą. Preliminarus dyzelino poreikis šiaurinio
perono rekonstravimo, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statybos darbams atlikti 107 t.

9.

Pavojingų, nepavojingų, radioaktyvių atliekų susidarymas ir tvarkymas
Kauno oro uosto šiaurinio perono, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statybos metu susidarys
statybinių atliekų, kurios bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis [3].
9.1 lentelėje pateiktos atliekų rūšys, kiekiai ir planuojamas tvarkymo būdas.
9.1 lentelė. Atliekos ir jų tvarkymas
Technologi
Atliekos
nis
pavadinimas kiekis, kodas
procesas
t

Gruntas
Šiaurinio
perono,
privažiavimo
kelio ir
Asfaltbetonis
inžinerinių
tinklų
statybos
darbai
Gelžbetoninės
plokštės
Kelio bortai
Mediena
(rąstai)
Metalas
10.

3340

17 05 04

236

17 03 02

858

17 01 01

16,5 17 01 01
35/40 20 02 01
vnt./m3

2,5

17 04 07

Atliekų laikymas
Numatomi
objekte
atliekų
agregatinis
būvis
laikymo didžiausias tvarkymo
būdai
(kietas, sąlygos vienu metu
skystas,
numatomas
pastos)
laikyti
kiekis,
t/metus
Kietas
Nesandėliuojama
Panaudojama
plotų
rekultivavimui
Kietas
Panaudojama
naujos
dangos
konstrukcijoje
Kietas
Perduodamos
užsakovui
Kietas
Perdavimas
atliekų
Kietas
tvarkytojui
Kietas

Nuotekų susidarymas ir jų tvarkymas
Paviršinių nuotekų tvarkymas
Esama padėtis
Esamos padėties aprašymas pateiktas pagal VĮ „Lietuvos oro uostai (toliau – LOU) Kauno filialui
išduotą Taršos leidimą Nr. 5/19-07/TL-K.5-21/2016.
LOU Kauno filialui vykdant veiklą susidarančios paviršinės nuotekos atskirai surenkamos nuo
81,31 ha oro uosto teritorijos.
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Į gamtinę aplinką be valymo trimis išleistuvais išleidžiamos paviršinės nuotekos nuo teritorijų,
kuriose nėra taršos vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis šaltinių, t. y. 76,78 ha teritorijų
(aerodromo teritorija, išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles):
•

nuo 5,25 ha išleistuvu Nr. 1 – Rytinis išleistuvas, išleistuvo kodas 1520165, (koordinatės
x-6092311; y-506514) išleidžiamos nevalytos paviršinės nuotekos į melioracijos griovį,
po to į Rykštynės upelį;

•

nuo 54,1 ha išleistuvu Nr. 2 – Vakarinis išleistuvas, išleistuvo kodas 1520161,
(koordinatės x-6091778; y-503718) išleidžiamos nevalytos paviršinės nuotekos į
Zversvos upelį;

•

nuo 17,43 ha išleistuvu Nr. 3 – Šiaurinis išleistuvas, išleistuvo kodas 1520163
(koordinatės x-6092305; y-505589) išleidžiamos nevalytos paviršinės nuotekos į
melioracijos griovį, po to į Rykštynės upelį.

Į gamtinę aplinką po valymo (paviršinių nuotekų valymui naudojama UAB „Traidenis“ horizontali
naftos gaudyklė (su smėliagaude) NGP-S (55 l/s) ir naftos gaudyklė su apibėgimo funkcija
„Oleopass Bypass NS30/300 SF 3000, kurios našumas 30 l/s) dviem išleistuvais išleidžiamos
paviršinės nuotekos nuo 4,53 ha teritorijos (oro uosto orlaivių perono ir orlaivių kilimo tūpimo
takas):
•

nuo 1,92 ha (1,63 ha ir 0,29 ha) teritorijos išleistuvu Nr. 4 – Šiaurinis išleistuvas po
valymo, išleistuvo kodas 1520167 (koordinatės x-6092426; y-505508) po valymo
išleidžiamos paviršinės nuotekos į melioracijos griovį. Melioracijos griovyje nesusigėrę
nuotekos patenka į Rykštynės upelį.

•

nuo 2,61 ha išleistuvu – Nr. 5 – Šiaurinis išleistuvas (PA-8) (koordinatės x- 6093032,72;
y- 504758,36) po valymo paviršinės nuotekos išleidžiamos į Musinės upelį.

Projektuojama padėtis
Išleistuvų Nr. 1 ir Nr. 2 parametrai ir išleidžiamų nuotekų kiekis projektuojamoje padėtyje
nesikeičia.
Projektuojamoje padėtyje, įgyvendinus PŪV, paviršinių nuotekų išleistuvai Nr. 3 ir Nr. 4
panaikinami, UAB „Traidenis“ horizontali naftos gaudyklė (su smėliagaude) NGP-S (55 l/s)
demontuojama. Išleistuvais Nr. 3 ir Nr. 4 išleistos paviršinės nuotekos ir nuotekos nuo naujai
asfaltuojamos šiaurinio perono 1,34 ha teritorijos nukreipiamos į projektuojamus paviršinių
nuotekų valymo įrenginius (2x80 l/s) ir po valymo išleidžiamos į Musinės upelį išleistuvu Nr. 5.
Metinis paviršinių nuotekų apskaičiuojamas pagal formulę:
 = 10 ×  ×  ×

×

[ /]

čia:
Hf –kritulių kiekis, mm/metus, remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažyma apie
hidrometeorologines sąlygas, nagrinėjamoje vietoje vidutinis metinis kritulių kiekis 637 mm.

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažymos apie hidrometeorologines sąlygas kopija pateikta
7 priede.
ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:
ps=0,85 – stogų dangoms;
ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;
ps=0,78 – akmenų grindiniui;
ps=0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.);
ps=0,2 – žaliesiems plotams (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta vandens surinkimo infrastruktūra;
ps=0,8 – koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas paviršiaus tipas;

F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo
infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha;
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei
sniegas pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas – K=1.
 = 10 × 637 × 0,83 × 20,69 × 0,85 = 92 982 [ /]
Išvalytų paviršinių nuotekų užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente [4]
nustatyto užterštumo (vid./maks.):
•

skendinčiųjų medžiagų – 30/50 mg/l,

•

BDS5 – 25/50 mgO2/l, nuo 2019-11-01 BDS7 – -/10 mgO2/l,

•

naftos produktų – 5/7 mg/l.

Brėžinys su projektuojamais paviršinių nuotekų tinklais pateiktas 2 priede.
11.

Cheminės taršos susidarymas ir prevencija
Šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų įrengimas neįtakos orlaivių
srautų Kauno oro uoste pokyčių, todėl šio projekto apimtyje orlaivių generuojama aplinkos oro
tarša nevertinama.
Šiaurinio perono rekonstravimo ir inžinerinių tinklų įrengimo metu aplinkos oras bus teršiamas
transporto priemonių ir kitų įrenginių vidaus degimo variklių degimo produktais (anglies
monoksidu, azoto oksidais, lakiais organiniais junginiais, sieros dioksidu ir kietosiomis dalelėmis.
Preliminarus kuro (dyzelino) poreikis šiaurinio perono rekonstravimo ir inžinerinių tinklų įrengimo
statybos darbams atlikti 107 t. Naudojantis Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų
su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika [5] paskaičiuoti statybų metu iš vidaus degimo
variklių išmetami teršalų kiekiai (11.1 lentelė).
11.1 lentelė. Statybų metu iš vidaus degimo variklių išmetami teršalų kiekiai
Teršalas
Emisijos faktorius Sudegina
Koeficientai
dyzeliniam
mo kuro
K1
K2
K3
varikliui, kg/t kuro kiekis t/m
Anglies
130
107,00
1
1,1
1
monoksidas

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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LOJ
(angliavandeniliai)
Azoto oksidai
Sieros dioksidas
Kietosios dalelės
Iš viso:

40,7

1

1,1

1

4,790

31,3
1
4,3

1
1
1

1,05
1
1,1

1
1
1

3,517
0,107
0,506
24,221

Pažymėtina, kad aplinkos oro tarša numatoma tik statybų metu, kuri bus laikina ir lokali: pasireikš
statybos aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai.
12.

Fizikinės taršos susidarymas ir prevencija
Akustinis triukšmas
Vertinama teritorija apima Kauno oro uosto (toliau KUN) šiaurinio perono rekonstravimą,
privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų įrengimą. Jo rekonstravimas, vykdomas, siekiant padidinti
oro uosto šiaurinės dalies panaudojimą, išplečiant esamą peroną, įrengiant naują dangą vietoje
pievos, dalį dangos rekonstruojant bei įrengiant privažiavimo kelią ir inžinerinius tinklus.
Šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų įrengimas neįtakos orlaivių
srautų Kauno oro uoste pokyčių, todėl šio projekto apimtyje orlaivių generuojamas triukšmas
nevertinamas.
Darbo metodika
Akustinio triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas statybos darbų metu naudojamiems
triukšmingiausiems įrenginiams. Priimta, kad su šiaurinio perono rekonstravimu susiję darbai (su
jiems atlikti naudojama technika) suskirstyta į du labiausiai tikėtinus etapus:
•

I etapas – senos dangos nuėmimas (tako freza ir savivartis);

•

II etapas – naujos dangos paklojimas (klotuvas, savivartis ir vibruojamasis volas).

Šių etapų vertinimui technikos skleidžiamas triukšmas sumodeliuotas blogiausiai situacijai,
kuomet abu etapai vykdomi kartu ir lauko įranga dirba išsidėsčiusi arčiausiai artimiausios
gyvenamosios aplinkos. Sąlyginai priimta, kad tai Pievų g. esantys individualūs namai (12.1.
pav.). Triukšmo šaltiniai (įrengimai) priimti kaip taškiniai triukšmo šaltiniai su parinkta triukšmo
galia. Tokiu būdu galima kompleksiškai įvertinti dirbančios įrangos skleidžiamą triukšmą ties
artimiausia gyvenamąja aplinka bei nustatyti viršnorminio triukšmo zoną pagal Lietuvos higienos
norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V-604) nustatytas didžiausias leistinas
akustinio triukšmo ribines vertes gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje, taikomas vertinant ne transporto sukeliamą triukšmą.
Vykdant statybos darbus galimas laikinas sunkiasvorio transporto eismo padidėjimas
magistraliniame kelyje A6 bei privažiavimo iki PŪV vietos viešo naudojimo Oro uosto g., todėl
įvertintas ir sunkiasvorių automobilių keliamas triukšmas jautriausiame triukšmo atžvilgiu
privažiavimo kelio (Oro uosto g.) ruože iki PŪV teritorijos.

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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12.1 pav. Planuojama ūkinė veikla gyvenamosios aplinkos atžvilgiu
Triukšmo modeliavimo duomenys
Apskaičiuojant šiaurinio perono rekonstravimo metu naudojamos įrangos sukeliamą triukšmą
aplinkoje priimtos šios sąlygos:
•

Rekonstrukcijos metu nuimant seną tako dangą, arčiausiai gyvenamosios aplinkos
galimai dirba dvi tako frezos ir du savivarčiai. Modeliavimui priimtas blogiausias
scenarijus – statybų darbai vykdomi visą parą;

•

Klojant naują dangą – klotuvas, savivartis ir du vibruojamieji volai. Modeliavimui priimtas
blogiausias scenarijus – statybų darbai vykdomi visą parą;

•

Visi įrenginiai vertinti kaip taškiniai triukšmo šaltiniai (12.2 pav.);

•

Vertinamos teritorijos reljefas, priimtas kaip plokščias paviršius;

•

Vertintas žemės paviršiaus tipas;

•

Akustinio triukšmo barjerai, t.y. esamos aklinos tvoros ir pastatai priimant jų sąlyginį
aukštį;

•

Teritorijos, kuriai modeliuojama triukšmo sklaida, ribos.

Apskaičiuojant Oro uosto g. planuojamų ir esamų transporto srautų sukeliamą triukšmą aplinkoje
priimtos šios sąlygos:
•

Esami transporto srautai;

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
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•

Planuojami transporto srautai;

•

Vertinamos gatvės ruožo ašis;

•

Reljefas, priimtas kaip plokščias paviršius;

•

Vertintas žemės paviršiaus tipas;

•

Akustinio triukšmo barjerai, t.y. esamos aklinos tvoros ir pastatai priimant jų sąlyginį
aukštį;

Modeliavimo duomenys ir triukšmo šaltiniai
Šiaurinio perono rekonstravimo metu naudojama įranga – stacionarūs triukšmo šaltiniai
Tako frezai priimta 112 dBA triukšmo galia, likusios įrangos triukšmo galios parinktos remiantis
STR 2.01.08:2003 ir vėlesniais jo pakeitimais „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką
skleidžiamo triukšmo valdymas“. Įrenginiams priimtos šios triukšmo galios:
•

Senos tako dangos pašalinimui planuojamos naudoti tako frezos - 112 dBA, savivarčio –
101 dBA;

•

Naujos tako dangos paklojimui planuojamo naudoti tako dangos klotuvo – 101 dBA,
savivarčio – 101 dBA ir vibruojamojo volo – 105 dBA.

12.2 pav. Planuojamų triukšmo šaltinių vietos

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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PŪV sąlygojami transporto srautai
Pagal pateiktą informaciją Oro uosto g. vidutiniškai per parą važiuoja apie 3500 lengvųjų ir 270
sunkiasvorių automobilių.
Planuojama, kad dėl vykdomų statybos darbų šia gatve papildomai važiuos apie 100 sunkvežimių
dienos metu. Vakaro ir nakties metu sunkiasvorių automobilių judėjimas susijęs su PŪV
nenumatomas.
Vertinimui priimtas vidutinis transporto priemonių važiavimo greitis – 50 km/val.
Naudota modeliavimo programinė įranga ir metodikos
Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa CadnaA (Computer Aided Noise
Abatement).
CadnaA naudojama prognozuoti ir vertinti aplinkoje įvairių šaltinių skleidžiamą triukšmą. Ja
apskaičiuojami ir nustatomi triukšmo lygiai bet kuriose horizontaliose ar vertikaliose plokštumose
esančiuose vietose ar taškuose. Kai kurių triukšmo šaltinių skleidžiamas akustinis triukšmas
išskiriamas ir pagal techninius parametrus.
Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnį ir II-ą priedą ir Lietuvos higienos norma HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V-604) triukšmo nustatymo skaičiavimams naudotos
metodikos:
•

Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613-2:2004 „Akustika.
Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“
(tapatus ISO 9613-2:1996);

•

Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPBRoutes-96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos Respublikos aplinkos
ministro 1995 m. gegužės 5 d. įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo. Oficialus
leidinys, 1995 m. gegužės 10 d., 6 straipsnis („Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6“). Šiame dokumente
spinduliuojamojo triukšmo įvesties duomenys gaunami vadovaujantis „Sausumos
transporto triukšmo vadovas, triukšmo lygių prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du
bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980“)
nurodymais.

Į skaičiavimus buvo įtraukti šie triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro ir Lnakties, kurie apibrėžiami,
kaip:
•

Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto
dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų
dienos laikotarpiui.

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
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•

Vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto
dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų
vakaro laikotarpiui.

•

Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto
dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų
nakties laikotarpiui.

Akustinio triukšmo ribinės vertės nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m
birželio 13 d., Nr. V-604). Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su
atitinkamais šios higienos normos 1 ir 2 lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo
ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (12.1
lentelė).
12.1 lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje [HN 33:2011]
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo
Triukšmo ribiniai dydžiai,
naudojami aplinkos triukšmo
Triukšmo
Ekvivalentinis Maksimalus
Paros
kartografavimo rezultatams
ribiniai
garso lygis,
garso lygis,
laikas,
įvertinti
dydžiai
dB(A)
dB(A)
val.
Ldvn
Ldienos
Lvakaro
Lnakties
Dienos
65
70
Diena
Vakaro
60
65
Vakaras
65
65
60
55
Nakties
55
60
Naktis
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą
Triukšmo ribiniai dydžiai,
naudojami aplinkos triukšmo
Triukšmo
Ekvivalentinis Maksimalus
Paros
kartografavimo rezultatams
ribiniai
garso lygis,
garso lygis,
laikas,
įvertinti
dydžiai
dB(A)
dB(A)
val.
Ldvn
Ldienos
Lvakaro
Lnakties
Dienos
55
60
Diena
Vakaro
50
55
Vakaras
55
55
50
45
Nakties
45
50
Naktis
Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų analizė
Pagal apskaičiuotus ir įvestus parametrus buvo sudarytas teritorijos triukšmo žemėlapis, kuriame
triukšmo įvertinimo aukštis nuo žemės paviršiaus parinktas 2,0 m, o izolinijos atvaizduotos 5 dBA
žingsniu. Foninis pramonės, orlaivių ir geležinkelių triukšmas vertintas nebuvo.
Stacionarių triukšmo šaltinių akustinio triukšmo vertinimas atliktas atsižvelgiant į artumo iki
gyventojų principą (12.2 pav.).
Transporto srautų sukeliamas triukšmas įvertintas dviem atvejais:
•

esami Oro uosto g. srautai;

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
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•

esami Oro uosto g. kartu su planuojamais srautais.

Stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo sklaidos rezultatai
Atlikus akustinio triukšmo sklaidos modeliavimą pagal priimtas prielaidas šiaurinio perono
rekonstravimui įvertintiems 8 - iems įrengimams (2 tako frezos, 2 savivarčiai; dangos klotuvas,
savivartis, 2 vibruojamieji volai), nustatyta, kad ekvivalentinis triukšmo lygis ties sąlygine
artimiausia gyvenamąja aplinka (Pievų g.) sudarys apie 43 dBA pagal dienos (Ldiena), vakaro
(Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) triukšmo rodiklius.
Akustinio triukšmo sklaidos modeliavimo schema dirbant visiems triukšmo šaltiniams pateikta 4
priede.
Planuojamų vykdyti šiaurinio perono rekonstravimo, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų
statybos darbų metu, dirbančios technikos sukeliamas triukšmas bus trumpalaikis ir nepastovus.
Baigus darbus triukšmo šaltinių nebeliks.
Esamų transporto srautų sukeliamo triukšmo sklaidos rezultatai
Atlikus akustinio triukšmo sklaido modeliavimą esamiems Oro uosto g. transporto srautams,
nustatyta, kad ekvivalentinis triukšmo lygis pagal dienos triukšmo rodiklį ties gatvės ašimi sudaro
apie 66 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) vertė pasiekiama ties gatvės ribomis, t.y apie 11 m atstumu
nuo ašies (12.3 pav.). Gyvenamoji aplinka į viršnorminio triukšmo zoną nepatenka.

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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12.3 pav. Esamų Oro uosto g. transportų srautų sukeliamas triukšmas
Suminių transporto srautų sukeliamo triukšmo sklaidos rezultatai
Atlikus akustinio triukšmo sklaidos modeliavimą esamų kartu su planuojamais Oro uosto g.
transporto srautais, nustatyta, kad ekvivalentinis triukšmo lygis pagal dienos triukšmo rodiklį ties
gatvės ašimi sudaro apie 68 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) vertė pasiekiama sąlyginai ties gatvės
ribomis, t.y. apie 12,5 m atstumu nuo ašies (12.4. pav.). Gyvenamoji aplinka į viršnorminio
triukšmo zoną nepatenka. Numatomas laikinas sunkiasvorių automobilių prieaugis, iš esmės
nepakeis esamų transporto srautų triukšmo lygio Oro uosto g. bei PŪV aplinkoje.
Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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12.4 pav. Suminių Oro uosto g. ir planuojamų transportų srautų sukeliamas triukšmas
Planuojama, kad PŪV statybų sukeliamas triukšmas bus epizodinis, trumpalaikis ir lokalus.
Triukšmo lygis dėl PŪV artimiausiose gyvenamosiose teritorijose neviršys nustatytų didžiausių
triukšmo ribinių verčių.
Taip pat rekomenduojama taikyti ir kitas papildomas triukšmo mažinimo ir slopinimo priemones:

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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•

rekonstrukcijos darbų organizavimas ir valdymas (rekomenduojama įrenginiams
dirbantiems arčiausiai gyvenamosios aplinkos organizuoti darbą taip, kad būtų kuo mažiau
keliamas triukšmas aplinkoje, t.y. vengiant perteklinių darbų, išjungiant techniką kai ji nėra
tiesiogiai naudojama ir pan.);

•

mažiau triukšmingos technikos ir įrangos naudojimas (rekomenduojama pagal galimybes
naudoti modernesnę statybos įrangą ir techniką);

•

eismo organizavimas ir valdymas (pagal galimybes rekomenduojama parinkti optimalius
transporto eismo maršrutus atitolinant juos nuo gyvenamosios aplinkos bei užtikrinant, kad
transporto eismas nevyktų nakties metu arba jis būtų minimalus);

Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės planuojama veikla
nesukels.
13.

Biologinės taršos susidarymas ir prevencija
PŪV metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas.

14.

PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) susidariusių ekstremalių situacijų,
ekstremalių įvykių ir situacijų tikimybė bei prevencija
Objekte galimos ekstremalios situacijos naftos produktų išsiliejimas, gaisras.
VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1R-224 yra
patvirtinta „VĮ Lietuvos oro uostų teritorijoje išsiliejusių naftos produktų utilizavimo tvarka“, kurioje
numatyti atsakingų darbuotojų veiksmai įvykus naftos produktų išsiliejimui. Atsakingi įmonės
darbuotojai su minėta tvarka pasirašytinai supažindinti.
Įmonėje saugomi absorbentai, išsiliejusių naftos produktų surinkimui.
Esamoje naftos gaudyklėje įrengti automatinio blokavimo įtaisai, užkertantys kelią atsitiktiniam
angliavandenilių ištekėjimui. Šulinyje BŠ – 2 numatytas uždoris, kuris avariniu teršalų patekimo į
nuotekų tvarkymo sistemą atveju, galėtų būtų uždaromas ir užkirstų kelią aplinkos taršai.
Įmonės teritorijoje yra du priešgaisriniai tvenkiniai, iš kurių prireikus vanduo imamas gaisriniais
automobiliais.

15.

PŪV rizika žmonių sveikatai
Vykdant planuojamą ūkinę veiklą ir taikant siūlomas poveikio sumažinimo priemones įtakos
gyvenamajai, rekreacinei aplinkai, gyventojų saugai ir sveikatai nebus. Poveikis galimas tik
avarinių situacijų metu.

16.

PŪV sąveika su kita vykdoma ūkine veikla
LOU Kauno filialas vykdo orlaivių antžeminį aptarnavimą, išskyrus orlaivių remontą, priežiūrą, taip
pat apima perono bei riedėjimo takų priežiūrą, keleivių terminalo funkcionavimą, teritorijos
priežiūrą, antžeminio aptarnavimo transporto techninę priežiūrą, įmonės autotransporto

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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reikmėms skirtos degalinės eksploataciją, nuotekų tinklų priežiūrą, miškų kirtimą, medžiojamųjų
gyvūnų gausos reguliavimą.
PŪV - šiaurinio perono rekonstravimas privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statyba susijusi su
jau vykdoma ir planuojama (angarų statyba) veiklomis.
17.

Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas
Statybos darbų pradžia 2018 – 2019 m.
Numatomas eksploatacijos laikas 20 metų.

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
18.

Informacija apie vietą, kurioje numatoma vykdyti PŪV
PŪV vietos adresas: Oro Uosto g. 4, Karmėlava Karmėlavos sen., Kauno r. sav. PŪV vieta
pažymėta 1 priede pateiktoje PŪV vietos ir jos apylinkių apžvalginėje schemoje. Tarptautinis
Kauno oro uostas įsikūręs ~13 km atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo Kauno miesto.

19.

PŪV sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo
reglamentas, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės
infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės
paskirties), esamus statinius
PŪV bus vykdoma 437,0945 ha sklype. Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdai:
susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos/komercinės paskirties objektų teritorijos. Žemės sklypo savininkas Lietuvos
Respublika, nuomininkas – Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai. Žemės sklype nustatytos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
•

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

•

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

•

Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos;

•

Miško naudojimo apribojimai;

•

Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos;

•

Ryšių linijų apsaugos zonos;

•

Kelių apsaugos zonos;

•

Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei
įrenginiai;

•

Elektros linijų apsaugos zonos;

•

Dujotiekių apsaugos zonos;

•

Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona.

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateiktas 5 priede.
Nagrinėjamo sklypo infrastruktūra išvystyta: yra įrengti elektros, dujotiekio vandentiekio,
komunalinių ir paviršinių nuotekų tinklai, vidinė susisiekimo infrastruktūra padengta kieta danga.
Nagrinėjamas objektas yra Karmėlavoje, Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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Remiantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr.
TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“ oro
uosto teritorija priskiriama inžinerinės infrastruktūros teritorijoms (19.1 pav.).

19.1 pav. Iškarpa iš Kauno rajono savivaldybės teritorijos BP 1-ojo pakeitimo brėžinio „Žemės
naudojimas ir apsaugos reglamentai“.
2013 m. UAB „Infraplanas“ atliko Kauno oro uosto poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir
parengė ataskaitą (toliau tekste – PVSV ataskaita) [9]. Kauno visuomenės sveikatos centras
2013-09-06 priėmė sprendimą Nr. 29-20(6), kad pagal pateiktą PVSV ataskaitą veikla yra galima
pasirinktoje vietoje.
PVSV ataskaitoje yra nustatyta Kauno oro uosto sanitarinė apsaugos zona pagal VĮ „Kauno
aerouostas“ teritorijos ribas bei viršnorminio triukšmo zoną (19.2 pav.).

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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19.2 pav. Kauno oro uosto sanitarinė apsaugos zona
Informacija apie į Tarptautinio Kauno oro uosto SAZ patenkančius sklypus pateikta 19.1 lentelėje.
19.1 lentelė. Informacija apie į VĮ „Kauno aerouostas“ SAZ patenkančius sklypus
Eil. Nr. (19.2 pav.)
Rajonas
Sklypo numeris
Paskirtis
1
Kauno
5233/11:460
Žemės ūkio
2
Kauno
5233/11:307
Žemės ūkio
3
Kauno
5233/11:644
Žemės ūkio
4
Kauno
5233/11:585
Žemės ūkio
5
Kauno
5233/7:934
Miškų ūkio
6
Kauno
5233/7:937
Miškų ūkio
7
Jonavos
4608/7:290
Žemės ūkio
8
Jonavos
4608/7:291
Žemės ūkio
Tarptautinio Kauno oro uosto sanitarinė apsaugos zona yra įteisinta tiek PŪV sklype, tiek 19.1
lentelėje išvardintuose sklypuose (nekilnojamojo turto registre sklypams yra nustatyta specialioji
sąlyga).
Dėl planuojamos ūkinės veiklos nėra poreikio koreguoti PVSV ataskaitoje nustatytos Tarptautinio
Kauno oro uosto sanitarinės apsaugos zonos ribų.
20.

Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius
PŪV sklype ir artimiausioje aplinkoje eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių išteklių telkinių
nėra. Artimiausi žemės gelmių išteklių telkiniai PŪV sklypui:
Naudojamas Drąseikių žvyro karjeras – 1,75 km Š kryptimi;
Naudojamas Didžiojo raisto durpių telkinys – 2,17 km PR kryptimi.
Artimiausios PŪV sklypui vandenvietės (1 priedas):

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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21.

•

Karmėlavos - 0,8 km Š kryptimi;

•

Išorų – 4,13 km ŠR kryptimi.

Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą
PŪV teritorijos kraštovaizdis pagal vizualinę struktūrą priskiriamas V0H1-c tipui, kuriam būdinga
neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais) su vyraujančiu
uždarų nepražvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik
vertikalūs dominantai (21.1 pav.).

21.1 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio
Šiaurinio perono, privažiavimo kelio vietoje miško žemės (miško kvartalų) nėra, projektuojamos
paviršinių nuotekų trasos vietoje miško kvartalas bus statybos darbų metu bus iškirstas (žr. 1
priede pateiktą PŪV vietos apylinkių apžvalginė schemą miško kvartalų atžvilgiu).

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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22.

Informacija apie saugomas teritorijas
PŪV nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo Natura 2000 ar kitomis saugomomis
gamtinėmis teritorijomis bei jų apsaugos zonų ribomis (1 priedas). Artimiausių PŪV vietai
saugomų gamtinių teritorijų trumpos charakteristikos pateikiamos 22.1 lentelėje.
22.1 lentelė. PŪV teritorijai artimiausios saugomos gamtinės teritorijos (http://stk.am.lt)
Mažiausias atstumas
Saugoma
Saugomos gamtinės teritorijos trumpa
nuo PŪV vietos iki
gamtinė
saugomos gamtinės
charakteristika
teritorija
teritorijos, km
Plotas – 2398,516821 ha, įsteigimo data Neries upė
2004.12.01 Steigimo tikslas – Upių sraunumos
1000000000119,
su kurklių bendrijomis; Baltijos lašiša; Kartuolė;
0,9 km Š kryptimi
Natura 2000
Paprastasis kirtiklis; Paprastasis kūjagalvis;
teritorija
Pleištinė skėtė; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė.
Lapių
Plotas – 1108,082684 ha, įsteigimo data geomorfologinis
1992.09.24 Steigimo tikslas – išsaugoti
2 km ŠV kryptimi
draustinis
moreniniame gūbryje susiformavusio erozinio
0210200000020
raguvyno išlikusius fragmentus

23.

Informacija apie biotopus, juose saugomas rūšis ir aplinkos apsaugos požiūriu jautrias teritorijas
Informacija apie saugomas gamtines teritorijas pateikta 22 skyriuje.

24.

Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas
Aplinkos apsaugos požiūriu išskirtinai jautrių teritorijų planuojamos ūkinės veiklos vietoje nėra.

25.

Informacija apie teritorijos taršą praeityje
Detalios informacijos apie PŪV teritorijos taršą praeityje šiame vertinimo etape negauta.

26.

Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos
vietos
Informacija apie apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos
pateikta 12 skyriuje.

27.

Informacija apie vietovėje esančias kultūros paveldo vertybes
PŪV teritorijoje ir artimiausioje aplinkoje kultūros paveldo vertybių nėra (1 priedas). Artimiausių
PŪV vietai kultūros paveldo vertybių charakteristikos pateikiamos 27.1 lentelėje.

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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27.1 lentelė. PŪV teritorijai artimiausios kultūros paveldo vertybės (http://kvr.kpd.lt/#/)
Kultūros paveldo vertybė
Kultūros paveldo
Mažiausias atstumas
vertybės vertingųjų
nuo PŪV vietos iki
savybių pobūdis
kultūros paveldo
vertybės, km
Karmėlavos piliakalnis, vad. Pilimi Archeologinis; istorinis;
0,25 km Š kryptimi
kraštovaizdžio
Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios
Archeologinis;
0,42 km ŠV kryptimi
šventoriaus tvora su vartais
architektūrinis
Daukliūnų akmuo su „Meškos“ ir
Mitologinis
0,85 km PR kryptimi
„Veršiuko“ pėdomis, vad. Meškos
akmeniu
Turžėnų pašto stoties statinių
Architektūrinis
1,5 km Š kryptimi
kompleksas
GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS
28.

Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams

28.1

Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, socialinei aplinkai, vietos darbo rinkai ir vietovės
gyventojų demografijai
Vykdant planuojamą ūkinę veiklą ir taikant siūlomas poveikio sumažinimo priemones įtakos
gyventojų sveikatai nebus. Poveikis galimas tik avarinių situacijų metu.
PŪV vykdymo metu įtaka vietovės darbo rinkai nenumatoma. PŪV poveikis vietovės darbo rinkai
turės nežymų teigiamą poveikį statybų ir rekonstrukcijos laikotarpiu – sukuriant laikinų darbo vietų
statybos sektoriuje.
Planuojama

ūkinė

veikla

gyventojų

demografijai

(gimstamumui,

mirtingumui,

emigracijai/imigracijai ir pan.) įtakos neturės.
28.2

Poveikis biologinei įvairovei
Nagrinėjama PŪV neigiamo poveikio esamai biologinei įvairovei nesukels.

28.3

Poveikis žemės gelmėms ir dirvožemiui
Statybos metu įrengiant naujas dangas ir atliekant kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį
dirvožemio sluoksnį, jį laikinai sandėliuojant šalia iškasų ir vėliau panaudojant teritorijos
sutvarkymui.
Eksploatacijos metu paviršinės nuotekos nuo potencialiai taršių teritorijų bus surenkamos ir
valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose po to išleidžiamos į aplinką, nuo santykinai švarių
teritorijų nuotekos į aplinką išleidžiamos be valymo.
Neigiamas poveikis dirvožemiui ar žemės gelmėms tiek statybos, tiek eksploatacijos metu
nenumatomas.

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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28.4

Poveikis paviršiniams vandens telkiniams
Į aplinką bus išleidžiamos išvalytos iki nustatytų reikalavimų paviršinės nuotekos (žr. 10 skyrių),
todėl neigiamas poveikis paviršiniams vandens telkiniams nenumatomas.

28.5

Poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms
Kaip jau buvo minėta 11. Skyriuje šiaurinio perono, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statybos
metu aplinkos oras bus teršiamas transporto priemonių ir kitų įrenginių vidaus degimo variklių
degimo produktais (anglies monoksidu, azoto oksidais, lakiais organiniais junginiais, sieros
dioksidu ir kietosiomis dalelėmis. Poveikis aplinkos orui dėl planuojamos ūkinės veiklos bus
laikinas ir lokalus: pasireikš statybos aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks
statybos darbai.

28.6

Poveikis kraštovaizdžiui
PŪV neigiamo poveikio esamam kraštovaizdžiui neturės.

28.7

Poveikis materialinėms vertybėms
PŪV neigiamai neįtakos materialinių vertybių.

28.8

Poveikis kultūros paveldo vertybėms
PŪV kultūros paveldo vertybėms neturės.

29.

Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių sąveikai
Šiaurinio perono, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statyba nesukels neigiamų veiksnių,
galinčių reikšmingai paveikti aplinką ir visuomenės sveikatą, sąveikos.

30.

Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių sąveikai dėl ekstremalių įvykių ir (arba)
ekstremalių situacijų tikimybės
Galimos ekstremalios situacijos bei jų prevencijos priemonės aprašytos 14. skyriuje.

31.

Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis
Planuojama ūkinė veikla tarpvalstybinio poveikio neturės.

32.

Informacija apie numatomas poveikio mažinimo priemones
Nuo naujai įrengiamos perono dangos paviršinės nuotekos bus surenkamos ir valomos
projektuojamuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose (žr. 10 skyrių).
PŪV objekto statybos ir eksploatacijos metu numatoma taikyti tokias poveikio aplinkai išvengimo
ir/ar mažinimo priemones:
•
PŪV statybos metu turi būti naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai, o susidariusio
atliekos laiku pašalinamos iš statybų vietos taip minimizuojant galimą poveikį dirvožemiui.

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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•
PŪV statybos darbų metu nuimtą dirvožemio sluoksnį išsaugoti iki statybos darbų pabaigos
ir panaudoti aplinkos sutvarkymo (gerbūvio sutvarkymo) darbams;
Kitos poveikio sumažinimo priemonės (nesant tokio poreikio) nenumatomos.

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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2 PRIEDAS. DANGŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
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3 PRIEDAS. NULEDINIMO PRIEMONIŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET
Page 1

SAFEWING MP I 1938 ECO
Substance key: 000000130378
Version : 1 - / USA

Revision Date: 03/18/2004
Date of printing :04/27/2004

Section 01 - Product Information
Identification of the
company:

Clariant Corporation
4000 Monroe Road
Charlotte, 28205
Telephone No.: +1 704 331 7000
Information of the substance/preparation:
Division Functional Chemicals
++49(0)69-305-2092/15315/32251
Emergency tel. number: +1 800-424-9300 CHEMTREC

Trade name:

SAFEWING MP I 1938 ECO

Primary product use:

Aircraft de-icing

Chemical family:

Aqueous solution of corrosion inhibitors and surface active agents in
propylene glycol

Section 02 - Composition information on hazardous ingredients
Hazardous ingredients:
Component
1,2-Propanediol

CAS-no. (Trade secret
no.)
57-55-6

Concentration
>1%

Section 03 - Hazards identification
Expected Route of entry:
Inhalation:
Skin contact:
Eye contact:
Ingestion:
Skin absorption:

no
no
no
no
no

Health effects of exposure:
Propylene Glycol ( 57-55-6 )
Propylene Glycol: May cause eye irritation. Skin irritation may occur in sensitive individuals
after repeated or prolonged exposure. Chronic excessive ingestion may cause a reduction in
red-blood cell count. Standard mutagenicity tests indicate it is not mutagenic or otherwise
genotoxic. Reproductive and developmental toxicity studies indicate little or no hazard below
maternally toxic doses.
Known effects on other illnesses:
Listed carcinogen:

No known effects on other illnesses for this product.
IARC: No
NTP: No
OSHA: No
Other: No
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Substance key: 000000130378
Version : 1 - / USA

Revision Date: 03/18/2004
Date of printing :04/27/2004

HMIS:
Health: 1

Flammability: 1

Reactivity: 0

Personal protection: B

Section 04 - First aid measures
After inhalation:
Get victim to fresh air. Give artificial respiration or oxygen if breathing has stopped. Get prompt
medical attention. Do not give fluids if victim is unconscious.
After contact with skin:
Immediately flush skin under running water for at least fifteen minutes. Seek medical attention
if irritation or chemical burn is present.
After contact with eyes:
Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, occasionally lifting the upper
and lower eyelids. Seek prompt medical attention if redness or irritation occurs.
After ingestion:
If ingested, seek medical assistance immediately.
Advice to doctor / Treatment:
None known.

Section 05 - Fire fighting measures
Flashpoint:

> 212 °F
Method: DIN 51376 (open cup)

Lower explosion limit:

not determined

Upper explosion limit:

not determined

Self ignition:

not self-igniting

Ignition temperature:

> 752 °F
Method: DIN 51794

Hazardous combustion products:
In case of fires, hazardous combustion gases are formed: Carbon monoxide (CO)
Extinguishing media:

water spray jet
carbon dioxide
alcohol-resistant foam
dry powder

Special fire fighting procedure:
Wear positive pressure self-contained breathing apparatus (SCBA) and full protective
equipment.
Unusual fire and explosion
hazards:

Emits toxic fumes under fire conditions.

Section 06 - Accidental release measures

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
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Version : 1 - / USA

Revision Date: 03/18/2004
Date of printing :04/27/2004

Steps to be taken in case of spill or leak:
Wearing appropriate personal protective equipment, contain spill, collect onto inert absorbent,
and place in a suitable container.

Section 07 - Handling and storage
Advice on safe handling:
Avoid getting on skin or in eyes when handling product.
Further info on storage conditions:
Keep containers closed.

Section 08 - Exposure controls / personal protection
Occupational exposure limits:
Component

CAS
number:

Regulatory list

Type of value

Value 1

PROPYLENE GLYCOL,
TOTAL VAPOR AND
AEROSOL
PROPYLENE GLYCOL,
AEROSOL ONLY

57-55-6

US WEEL Guides
Data

Time Weighted
Average (TWA):

50 ppm

57-55-6

US WEEL Guides
Data

Time Weighted
Average (TWA):

Value 2

10 mg/m3

Respiratory protection:

If airborne concentrations pose a health hazard, become irritating
or exceed recommended limits, use a NIOSH approved respirator
in accordance with OSHA respiratory protection requirements
under 29 CFR 1910.134

Hand protection:

Butyl Rubber, PVC Or Neoprene.

Eye protection:

Safety glasses or chemical splash goggles.

Other protective equipment:

Protective clothing to minimize skin contact should be worn.
Chemically resistant safety shoes. Wash contaminated clothing
with soap and water and dry before reuse. Safety showers and
eyewash stations should be provided in all areas where this
material is handled.

Advice on system design:

Local ventilation recommended - mechanical ventilation may be
used.

IDLH:
Not Determined

Section 09 - Physical and chemical properties
Form:

Liquid

Color:

orange

Odor:

almost odourless
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pH:

8 - 9.5 (20 °C)
Method: DIN 19268
Determined in the undiluted form

Solubility in water:

(20 °C)
miscible in all proportions

Soluble in ... :

fat
not determined

Density:

1.04 g/cm3 (20 °C)
Method: DIN 51757

Solidifying Point :

< -40 °F
Method: ASTM D 1177

Boiling temperature :

257 °F
Method: DIN 53171

Vapor pressure:

not determined

Bulk density:

Not applicable

Relative vapor density:

not determined

Partitioning coef.
octanol/water:

Not applicable

Viscosity / (kinematic):

29 - 31 mm2/s ( 20 °C)
Method: DIN 51562

Section 10 - Stability and reactivity
Thermal decomposition:

(Heating rate:3 K/min)
Method: DSC
No decomposition upto 300 °C.

Chemical stability:

Stable.

Hazardous Polymerization:

Will not occur.
Conditions to avoid: None known.

Conditions to avoid:

None known.

Section 11 - Toxicological information
Product information:
Acute oral toxicity:

LD50 > 5,000 mg/kg (rat)
Method: OECD 401
Source: Analogy

Acute inhalation toxicity:

not determined

Acute dermal toxicity:

not determined

Skin irritation:

Non-irritating (rabbit)

Eye irritation:

Non-irritating (rabbit)
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Section 12 - Ecological information
Product information:
Biodegradation:

99 % (3 d)
good degradability
Method: OECD 301 E

Fish toxicity:

LC50 7,071 mg/l (96 h, zebra fish)
Method: OECD 203

Daphnia toxicity:

EC50 > 10 g/l (48 h, Daphnia magna)
Method: OECD 202

Algae toxicity:

EC50 > 10 g/l (72 h, Scenedesmus subspicatus)
Method: OECD 201

Bacteria toxicity:

EC0 > 25 g/l (3 h)
Method: OECD 209
EC50 > 10 g/l (30 min, Vibrio fisheri)
Method: DIN EN ISO 11348-2

Chemical oxygen demand
(COD):

1,400 mg/g
Method: DIN 38409-H41

Remarks:
Biologically degradable, when diluted may be degraded in biological purification plants
Harmful effects to fish and bacteria: not harmful

Section 13 - Disposal considerations
Waste disposal information:
Recommended disposal is by incineration in approved facilities.
RCRA hazardous waste:
No -- Not as sold.
RCRA number: NONE

Section 14 - Transport information
DOT

not restricted

IATA

not restricted

IMDG

not restricted

Section 15 - Regulatory information
TSCA Status:
All components of this product are listed on the TSCA Inventory.
SARA (section 311/312):
Reactive hazard:

no

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
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Pressure hazard:
Fire hazard:
Immediate/acute:
Delayed/chronic:

Revision Date: 03/18/2004
Date of printing :04/27/2004

no
no
no
no

SARA 313 information:
This product does not contain any toxic chemical listed under Section 313 of the Emergency
Planning and Community Right-To-Know Act of 1986.
Clean Water Act:
Contains no known priority pollutants at concentrations greater than 0.1%.
Volatile organic compounds VOC:
FDA:
This product is not registered with the FDA.

Section 16 - Other information
Other precautions:
None Known
Label information:
ATTENTION!
UPON EVALUATION, IT HAS BEEN DETERMINED THAT THIS PRODUCT IS NOT
SUBJECT TO THE LABELING REQUIREMENTS OF OSHA REGULATION 29CFR
1910.1200.
Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. Wear
proper protective equipment. Keep container closed when not in use.
Eye contact: immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes,
occasionally lifting the upper and lower eyelids. Seek prompt medical attention if
redness or irritation occurs. Skin contact: wash thoroughly with soap and water for 15
minutes. If skin irritation occurs, seek medical attention. Wash contaminated clothing
before reuse. Ingestion: seek medical attention immediately. Inhalation: remove to fresh
air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Seek
medical attention if respiratory irritation continues.

This information is supplied under the OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR
1910.1200, and is offered in good faith based on data available to us that we believe to be
true and accurate. The recommended industrial hygiene and safe handling procedures are
believed to be generally applicable to the material. However, each user should review these
recommendations in the specific context of the intended use and determine whether they are
appropriate for that use. No warranty, express or implied, is made regarding the accuracy of
this data, the hazards connected with the use of the material, or the results to be obtained
from the use thereof. We assume no responsibility for damage or injury from the use of the
product described herein. Data provided here are typical and not intended for use as product
specifications. (R) and TM indicate trademarks of Clariant AG, its business partners or
suppliers.
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SECTION1: ldentificationof the substance/mixtureand of the
companv/undertaki
1.1.Productidentifier
Tradename
SAFEWING
M PI I F L I G H T
Materialnumber: 220648
1.2.Relevantidentifieduses of thg substanceor mlxtureand uses advisedagainst
Relevantidentifieduses of the substanceor mixture
Industrysector:
Functional
Fluids
Typeof use :
Aircraftde-icing
1.3.Detailsof the supplierof the safetydatasheet
ldentificationof the company
ClariantProduktg(Deutschland)
GmbH
65926Frankfurt
am Main
Telephone
no.: +4969 305 18000

r

"

Informationabout the substance/mixture
CorpProductStewardship
e-mail:MSDS.CoTpPS_BU_lCS@clariant.com
1.4.Emergencytelephorre
number
00800-5121
5121 (24h)
_.2.1.Classificationof the substanceor mixture
ClassificationaccordingEC Directive(67/548/EEC
or {999/45/EC,
as amended}
The productis notclassified
as dangerous
according
to EC directives/the
relevantnational
laws.
2.2. Labelelements
Labellingin accordancewith EC-D|rectives
(67/548/EEC
or 1999/45/EC,
as amended)
hazardwarninglabellingnotcompulsory,
Classification
according
to the calculation
procedure
(1999/45/EC).
of the Dangerous
Preparatrons
Directive
2.3.Other hazards
According
providedthisproductis handledcorrectly,there
to the presenistateof knowiedge
is no dangerto humansor the environment

SECTION
3:

tion/information
on in

ients

I

SClariant
(EU)
with Regulation
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3.2.Mixtures
Chemicalcharacterization
glycol,corrosioninhibitors,
polymer-thickened
surfactants
and
deicerbasedon propylene
water- yellowcolored

SECTION4: Firstaid measures
4.1. Descriptionof first aid measures
Generalinformation
Removesoiledor soakedclothingimmediately
if discomfort
continues
Seekmedicalassistance
After inhalation
Wheninhaledremoveto freshair and seekmedicalaid.
After contact with skin
withsoapandwater
In,caseof contactwithskinwashoff immediately
'
r
After contact with eyes
withplentyof waterand seekmedicaladvice
In caseof contactwitheyesrinsethoroughly
After ingestion
or label
medicaladviceand showsafetydatasheet
lf swallowed
do not inducevomiting,seek
4.2. Most importantsymptomsand effects,both acuteand delayed
Symptoms
No symptomsknowncunently.
Hazards
No hazardsknownat thistime.
4.3. lndicationof any immediatemedicalattentionand specialtreatmentneeded
Treatment
Treatsymptomatically.

S E C T I ON
5: Fi

measures

media
5.1.Extinguishing
media
Suitableextinguishing
watersprayjet
foam
alcohol-resistant
dry powder
carbondioxide
Extinguishingmediathat must not be usedfor safetyreasons
jet
Fullwater
5.2.Specialhazardsarisingfrom the substanceor mixture

I
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ln caseof fires,hazardouscombustiongasesare formed:Carbonmonoxide(CO)
Carbondioxide(CO2)
5.3.Advicefor firefighters
Specialprotectiveequipmentfor firefighting
Use self-contained
breathingapparatus
Furtherinformation
Wear protectiveequipment.

SECTION6: Accidentalreleasem'basures
6.1.Personalprecautions,protectiveequipmentand emergencyprocedures
equipment.
Wearsuitablepersonalprotective
Ensureadequateventilation.
6.2.Environmentalpreeautions
coursesq soil"
Do notallowentryto drains,water
5.3.Methodsand materialfor containmentand cleaningup
universalbinder)
Takeup withabsorbentmaterial(egsand,kieselguhr,
underheading"Disposal".
Whenpickedup,treatmaterialasprescribed
6.4.Referenceto other sections
Additionali nformation
regarding
seechapterT.
Information
Safehandling,

SECTION7: Handlinqand sto
7.1.Precautionsfor safe handling
Advice on safe handling
if storedand handledas prescribed.
No specialmeasuresnecessary
pumps,suchas
displacement
onlyby suitablepumps(positive
Productshouldbe transferred
air.
screwand diaphragmpumps),by gravityor compressed
Hygienemeasures
whenhandlingchemicals.
Observethe usualprecautions
Kqepawayfrom foodstuffsand beverages.
Advice on protectionagainstfire and explosion
Observethe generalrulesof industrialfire protection
7.2,Conditionsfor safe storage,includingany incompatibilities
Furtherinformationon storageconditions
place,openand handlecarefully.
closedin a cool,well-ventilated
Keepcontainertightly
7.3.Specificend use(s)

I
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No furtherrecommendations.

SECTION8: Ex

ure controls/personal

8.1.Control parameters
Exposurelimit values
Exposurelimitvaluesare notavailable.
DNEL/DMEL
values
DNEL/DMEL
valuesare notavailable.
PNECvalues
PNECvaluesare not available.
8.2. Exposurecontrols
Generalprotectivemeasures
Observethe usiralprecautions
for handlingchemicals.
Hand protection :

For long-termtxpoiure:
Butyli'ubbergloves.
Minimumbreakthrough
time/ gloves: 480 min
Minimumthickness
/ gloves0,7 mm
For short-termexposure(splashprotection):
Nitrilerubbergloves.
Minimumbreakthrough
time/ gloves: 30 min
Minimumthickness
/ gloves0,4 mm
Thesetypesof protectiveglovesare offeredby various
manufacturers.
Pleasenotethe manufacturers'
detailed
statements,
especially
aboutthe minimumthicknessandthe
minimumbreakthrough
time.Consideralsothe particular
workingconditions
underwhichthe glovesare beingused.

Eye protection :

safetyglasses

SECTION9: Physicaland chemicalproperties
9.1.Informationon basic physicaland chemicalproperties
Physicalstate:

liquid

Form :

Liquid,viscous

Particlesize :

Notapplicable

Cofour:

yellowish

Odour:

slightlyperceptible

Odourthreshold:

nottested.

pHvalue:

7-7,5
Method: DIN 19261
Determined
in the undiluted
form

I
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Meltingpoint :

-35'C
Method:ASTMD2386

Boilingtemperature:

103'C
Method:ASTMD1120

F l a s hp o i n t :

> ' 1 0 0" C
Method : ASTM D 92 (closedcup)

Evaporationrate :

not tested.

Flammability
Lower explosionlimit :

nottested.

Upperexplosivelimit :

nottested.

Gombustionnumber :

Notapplicable

Minimumignitionenergy

not tested.

Vapourpressure:

nottested.

Vapourdensityrelativeto air

nottested.

Solubilityin water:

soluble

Solublein ... :

Glycol
Soluble

Octanol/waterpartition
coefficient (log Pow) :

Notapplicable

lgnitiontemperature:

> 400 "c
Method: DIN51794

Self-ignition temperature

notself-igniting

Thermaldecomposition.;

> 400 "C
Method : DIN 51794
Source : Analogy
6.000- 14.000mPa.s(20'C)
Method:ASTMD2196

+

Viscosity(dynamic):
Viscosity(kinematic):

nottested.

Explosiveproperties:

Explosive
according
to EU supplyregulations
: no data

Oxidizingproperties:

Notapplicable

9.2.Other information
Density:

1,04g/cm3(20 'C)
Method: DIN51757

Bulk density :

Notapplicable

SECTION10: Stabilitvand readtiv
10.1.Reactivity

I
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reactions"
of hazardous
See section10.3."Possibility
10.2.Chemicalstability
Undernormalconditions
the productis stable.
10.3.Possibilityof hazardousreactions
reactions
are known
no dangerous
Whenhandledand storedappropriately
10.4.Conditionsto avoid
Noneknown.
10.5.lncompatiblematerials
not known
10.6.Hazardousdecompositionproducts
productsare known
no dangerous
decomposition
Whenhandledbnd storedapproprriately,
t"

S E C T I ON1 1 :T o xi c

ical information

11.1.Informationon toxicologicaleffects
Acute dermaltoxicity:

nottested.

Acute inhalationtoxicity :

nottested.

lrritanteffecton skin :

nottested.

lrritant effect on eyes :

nottested.

Sensitization:

nottested.

Repeateddose toxicity:

nottested.

Assessmentof rnutagenicity: not tested.
Assessmentof
:
carcinogenicity

nottested.

Assessmentof toxicity to
reproduction:

nottested.

Assessmentof teratogenicity nottested.
Specifictargetorgan toxicity nottested.
(STOT)- single exposure:
Specific target organ toxicity nottested.
(STOT)-repeatedexposure:
Remarks
procedure
of the Dangerous
on the basisof the calculation
The productwas classified
Directive(1999/45/EC).
Preparations

I
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linformation

12.1.Toxicity
Fish toxicity :

LC50 2.443mg/l(rainbowtrout)
Method: EPAOPPTSDraftGuideline
850.1075(1996)
LC50 2.443mgfl(96 h, Fatheadminnow)
Method: EPAOPPTSDraftGuideline
850.1075(1996)

Daphniatoxicity :

EC50 626 mg/l(48 h, Ceriodaphnia
spec.)
Method: US-EPAOPPTS850.1010
EC50 1.030mg/l(48h, Daphniamagna)
Method: OECD202

Algaetoxicity :

EC50 2.266mgll(72 h, Greenalgae- freshwater
(Pseudokirchneriella
subcapitata))
Method: OECD201

Bacteriatoxicity :

EC50 5,2g/l (30 min)
Method: DlNf N ISO11348-2
Source : Analogy

12.2.Persistenceand degradability
Biodegradability:
.

98 % (1 d)
Method: OECD30'1E
Source: Analogy

DissotvedOrganiccarbon
(DOC):

245 mglg
Method: DIN/EN1484
Source : Analogy

Chemicaloxygen
demand
(COD):

830mg/g
Method: DIN38409-H41
Source : Analogy

Biochemicaloxygen
demand 285mg/g
(BODS):
Method: DIN/EN1899-1
Source: Analogy
I 2.3.Bioaccumulativepotential
Bioaccumulation:

nottested.

12.4.Mobilityin soil
Transportand distribution
betweenenvironmental
compartments:

nottested.

Behaviourin environmentalcompartments
No knowndata.

I

*
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12.5.Resultsof PBT and vPvB assessment
No dataavailable.
12.6.Other adverseeffects

Additionalecotoxicologicalremarks
plants
purification
whendilutedmay be degradedin biological
degradable,
Biologically

considerations

13:
SECTION

13.1.Wastetreatmentmethods
Product
for specialwaste,mustbe takento an authorised
withregulations
In accordance
plant.
incineration
waste
special
Uncleanedpackaging
be cleanedshouldbe disposedof as productwaste
that.cannot
Packaging
+'

SECTION14: Transportinformation
Section14.1.to 14.5.
ADR
ADNR
RID
IATA
IMDG

not restricted
not restricted
not restricted
not restricted
not restricted

I

14,6.Specialprecautionsfor user
See sections6 to 8 of this SafetyDataSheet.
and the IBGCode
14.7.Transportin bulk accordingto Annex ll of MARPOL73|78
as bulkaccordingIBC- Code.
No transport

15:
S E G T I ON

information

specificfor the substanceor
15.1.Safety,healthand environmentalregulations/legislation
mixture
Other regulations
specifiedin this chapter,no furtherinformationis available
Apartfromthe data/regulations
protection.
environmental
health
and
safety,
concerning
15.2.Chemicalsafetyassessment
or for the
(CSA)is yet available
for the substance,
No ChemicalSafetyAssessment
in thisproduct.
contained
substances,
component

I

:N clariant

Safety DataSheetin accordancewith Regulation(EU)
No.453/2010
SAFEWINGMP II FLIGHT
3002
key:00000027
Substance
2-2lEU
V e r s i o: n
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SECTION16: Otherinformation
Observenationaland locallegalrequirements

placesar:eidentified
"thousands"
witha dot (forexample,"2.000mg/kg"
Decimalnotation:
witha comma(forexample,
means"twothousandmg/kg").Decimalplacesare identified
"1,35g/cm3"means"onepointthreefiveg/cm3").
to the presentstateof our knowledgeand is intendedas a
corresponds
This information
Clariantmakes no
products
and their possibleapplications.
generaldescriptionof our
or
sufficiency
adequacy,
accuracy,
the
information's
as
to
or.
implied,
express
warranties,
withany useof this information.
freedomfromdefectand assumesno liabilityin connection
products
of Clariant's
the suitability
for determining
Any userof this productis responsible
of
Clariant's
waives
any
Nothingincludedin this information
for its particularapplication.
of Sale,whichcontrolunlessit agreesotherwisein writing.
GeneralTermsand Conditions
propertyrights must be observed.Due to possible
Any existingintellectual/industrial
and laws,the
regulations
nationaland international
and applicable
changgsin our prodUcts
statui of our products could change. Material S.afetyData Sheets providing safety
precautions,
that should be observedwhen fiandlingor storingClariantproducts,are
availableupon requestand are providedin compliancewith applicablelaw. You should
obtain and reviewthe applicableMaterialSafety Data Sheet informationbefore handling
any of these products. For additional information, please contact Clariant.

4 PRIEDAS. AKUSTINIO TRIUKŠMO SKLAIDOS MATEMATINIO MODELIAVIMO
GRAFINIAI REZULTATAI

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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5 PRIEDAS. NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO
IŠRAŠAS

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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6 PRIEDAS. DEKLARACIJA IR RENGĖJŲ KVALIFIKACIJOS DOKUMENTAI

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo

16204-1-PAV.ATR-1
Lapas 36

7 PRIEDAS. LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PAŽYMOS APIE
HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS KOPIJA

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo
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LI ETUVOS H I DROM ETEOROLOG IJOS TARNYBOS

PRIE APLI NKOS MIN ISTERIJOS

STEBEJtMV SKYRTAUS
METEOROLOGT NtU STEBEJTMU pOSKyRtS

I

UAB ,,Sweco Lietuva"

2018-10-08 Nr. VL-2313/18

prezidentu i Art0 rui Abromavidiui
El. p. justi nas. m ustei kis@sweco. [t

pAzyMA Apt E H I DROMETEOROLOGT

N

ES SALYGAS

2018 m. spalio /6 d.Nr. (5.s8-10)-BBJggV

nform uojame, kad

rmelava i a rti m iausios

no meteorologijos stoties d uomen i mis
metq vidutinis daugiamdtis kritutiq kiekis - standartine ktimato norma (SKN) yra 637 mm.
SKN paskaidiuota pagal 1981-2010 m. laikotarpio duomenis ir bus perskaidiuojama kas 10 metq.
I

Ka

Ka u

Vyriausioj i specia Iiste

Dalyte Skeiveliene

Mob.8 648 06 044, e[. p. dalyte,skeiveliene@meteo.lt
Originalas nebus siundiamas

w
*

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOSTARNYBA

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

BiudZetine istaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (B 5) 272 8874, el. p. lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 290743240

www.meteo.lt
ISO 9001:2008
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