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PAV
V ATASK
KAITOJEE NAUD
DOJAMO
OS SANTTRUMPO
OS
Santrumpa
a

Paaišškinimas

AEI

Atsinaaujinantys energijos išteekliai

BAST

Buveinių apsaugaai svarbi terittorija

BP

Bendrrasis planas

CHP

Kogen
neracinė jėg
gainė, kuriojee elektros en
nergijos gam
mybos metu susidaranti
s
šilumo
os energija yra
y naudingaai panaudojama perduo
odant į centralizuoto
šilumo
os tiekimo tiinklus (angl. combined heat
h
and pow
wer plant).

CŠT

Centralizuotas šilu
umos tiekim
mas

DKE

Dūmų
ų kondensaccinis ekonom
maizeris

EK

Europ
pos Komisija

ES

Europ
pos Sąjunga

GPGB

Geriau
usi prienamii gamybos būdai
b

MBA

Mechaninis biolog
ginis atliekų
ų apdorojimaas

NŠG

Nepriklausomas šilumos
š
gam
mintojas

PAV

Poveikio aplinkai vertinimas

PŪV

Planuojama ūkinė
ė veikla

SAZ

Sanitaarinė apsaug
gos zona

SM

Sauso
osios medžiaagos

ŠESD

Šiltnamio efektą sukeliančios
s
dujos

VKEKK

Valstyybinė kainų ir
i energetiko
os kontrolės komisija
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Įvadas
s
Lietu
uvos šilumoss ir elektros energijos poreikių
p
san
ntykis ir centtralizuoto šilumos tiekimo infrastru
uktūra
sudaro palankiaas kogeneraacinių elekttrinių plėtro
os sąlygas. Didžiuosiu
uose miestu
uose – Vilniuje ir
Kaun
ne – šilumo
os poreikio potencialass dar nepakkankamai naudojamas
n
bendrai šilumos ir elektros
gamyybai iš atsin
naujinančių energijos išteklių
i
ir kiito vietinio kuro (Nacio
onalinė šilumos ūkio plėtros
p
2015
5-2021 metais program
ma, patvirtiinta Lietuvo
os Respublikos Vyriau
usybės 2015
5 m. kovo 18 d.
nutarimu Nr. 284
4(Žin., 2015, Nr.2015-04
4339)).
Nacio
onalinėje šiilumos ūkio
o plėtros 2015–2021 m
metų progrramoje (toliau - NŠŪP
PP) yra num
matyta
Vilniaaus miesto centralizuo
oto šilumos tiekimo sisttemoje pap
pildomai įre
engti (rekonstruotų ar naujų)
n
kogeeneracinių įrrenginių, gaaminančių energiją
e
iš atsinaujinan
a
nčių ir (ar) vietinių
v
(kom
munalinių attliekų)
energ
gijos išteklių
ų, kurių ben
ndros elektro
os ir šilumos įrenginių elektrinis
e
paajėgumas būtų iki 145 MW,
M o
šilum
minė galia – iki 240 MW..
2014
4 m. gegužės 28 d. Lietu
uvos Respub
blikos Vyriau
usybė (toliaau - Vyriausyybė) nutarim
mu „Dėl Viln
niaus ir
Kaun
no miestų centralizu
uoto šilum
mos tiekimo
o ūkio modernizavim
m
mo įrengiaant vietiniius ir
atsinaujinančiuss energijos išteklius naudojančia
n
s kogeneraacines elekttrinės proje
ektų pripažžinimo
valstyybei svarbiaais ekonominiais projektais“ Nr. 48
86 pripažino
o Vilniaus irr Kauno mie
estų centraliizuoto
šilum
mos tiekimo
o ūkio modernizavimo įrengiantt vietinius ir atsinaujinančius en
nergijos ištteklius
naud
dojančių kog
generacinių
ų elektrinių projektus
p
vaalstybei svaarbiais ekonominiais projektais ir pritarė,
p
kad „Lietuvos
„
en
nergija“, UAB juos įgyve
endintų.
Remiiantis LR aplinkos minisstro 2002 m.
m gruodžio 31
3 d. įsakym
mu Nr. 699 patvirtintų
p
„Atliekų deg
ginimo
aplin
nkosauginiais reikalavim
mų" (Žin., 2003,
2
Nr. 31-1290;
3
su vėlesniais pakeitimaiis), 6.3 pun
nktu –
stacio
onarus tech
hninis viene
etas, įskaitaant visą įrangą, skirtass atliekoms termiškai apdoroti ir kurio
pagaaminta šilum
ma naudojama (arba nenaudojaama) yra vadinamas
v
ginimo įren
nginiu.
atliekų deg
Planu
uojama ūkin
nė veikla - vaalstybinės reeikšmės atlieekų tvarkymo
o objekto veeikla, kaip ji apibrėžta 20
000 m.
vasarrio 2 d. LRV
V nutarimu Nr. 113 „d
dėl Valstybin
nės reikšmėės atliekų tvvarkymo ob
bjektų steigimo ir
pripaažinimo tvarkkos aprašo patvirtinimo“
p
“.
Europos parlam
mento ir tarrybos direkktyvos 2010
0/75/ES 201
10 m. lapkkričio 24 d. dėl pramo
oninių
os ir kontro
olės) punktaas 40 taip pat
p įvardinaa, kad
išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijo
mo įrenginyss – tai staccionarus arb
ba mobilus techninis vienetas
v
ir įrenginys, skirtas
s
atliekkų deginim
atliekkoms termiškai apdorroti naudojjant pagam
minamą šilu
umą ar jos nenaudojaant, kai terminis
apdo
orojimas ap
pima degin
nimą oksiduojant atlie
ekas ir kitus terminiu
us procesu
us, pvz., piirolizę,
dujoffikavimą arb
ba plazminius procesuss, jei tokio aapdorojimo metu susidariusios medžiagos po to yra
sudeeginamos.
Planu
uojama Viln
niaus kogen
neracinė jė
ėgainė, kurioje numato
oma degintti atliekas, atitinka LR ir EP
doku
umentuose išdėstytas atliekų
a
deginimo įreng
ginio sąvokaas ir apibrė
ėžimus ir yraa laikoma atliekų
a
degin
nimo įrenginiu.
Planu
uojamai ūkiinei veiklai - Vilniaus kogeneracin
k
nei jėgainei – pradėtas poveikio aplinkai
a
verttinimo
proce
esas. PAV ataskaita parengta vado
ovaujantis Aplinkos
A
ap
psaugos age
entūros 2015-04-28 rašštu Nr.
(15.9
9)-A4-4691 patvirtinta
p
p
poveikio
aplinkai vertin
nimo prograama (1 pried
das), LR plaanuojamos ūkinės
ū
veiklos poveikio
o aplinkai ve
ertinimo įstaatymu (Žin., 1996, Nr. 82
2-1965, su vėlesniais
v
paakeitimais) ir 2005
į
Nr.. D1-636 paatvirtintais „Poveikio
„
aplinkai verttinimo
m. gruodžio 23 d. aplinkoss ministro įsakymu
esniais pake
eitimais).
programos ir ataaskaitos rengimo nuosttatais“ (Žin., 2006, Nr. 6--225, su vėle
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Remiiantis LR Plaanuojamos ūkinės veikklos poveikio aplinkai vertinimo
v
įsstatymo 5 straipsniu Viilniaus
kogeeneracinės jė
ėgainės povveikio aplinkkai vertinim
mo subjektai yra:
-

Vilniaus miesto savivvaldybės ad
dministracijaa,
Vilniaus visuomenės
v
s sveikatos centras,
c
Kultūros paveldo de
epartamento
o prie Kultūros ministerijos Vilniau
us teritoriniss padalinys,
ė gelbėjimo valdyba.
Vilniaus apskrities priešgaisrinė

Atsakkinga instittucija, kuri priims spre
endimą dėl ūkinės ve
eiklos galim
mybių – Ap
plinkos apsaugos
agen
ntūra.
informavim
Visuo
omenė apie PAV pro
ocesą yra informuojaama vadovvaujantis Visuomenės
V
mo ir
dalyvvavimo plan
nuojamos ūkinės
ū
veikllos poveikio
o aplinkai vertinimo
v
procese
p
tvarrkos aprašu
u (Žin.,
2005
5, Nr. 93-347
72, su vėlesn
niais pakeitim
mais).
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1 Bendrieji duo
omeny
ys
1.1 Planu
uojamos
s ūkinės veiklo
os organizatorius (užs
sakovas
s)
Pavadinimas

„Lietuvos energija“,
e
UA
AB

Adreesas

Žvejų g. 14
4, LT-09310 Vilnius
V

Konttaktinis asmuo

Vigilija Cidzzikienė

Teleffonas, faksass

tel.: (8 672)) 222 45, fakks.: (8 5) 278 2115

El. paaštas

vigilija.cidzzikiene@le.ltt

1.2
2 Planu
uojamos
s ūkinė
ės veiklos pov
veikio aplinkai
a
vertinimo
dokumentų rengėja
as

PAV d
dokumentų
ų rengėjas:
Pavadinimas

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo insstitutas

Adreesas

V. Berbomo
o g. 10, 206 kb., LT-92221, Klaipėdaa

Konttaktinis asmuo

Rosita Mile
erienė

Teleffonas, faksass

Tel. (8 46) 398848,
3
fakss. (8 46) 390
0818

El. paaštas

rosita@corpi.lt

Technologiniai sprendiniai:
s
Pavadinimas

„Teisingi en
nergetikos sprendimai“
s
“, UAB

Adreesas

Kęstučio 4,, LT-08117, V
Vilnius

Konttaktinis asmuo

Inga Valuntienė

Teleffonas, faksass

tel.: 8 655 70743
7

El. paaštas

inga@tes.ltt
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1.3
3 Inform
macija apie
a
pla
anuojam
mą ūkin
nę veiklą
Vilniaaus miesto centralizuo
oto šilumoss tiekimo sistemoje
s
p
planuojama
įrengti did
delio efektyyvumo
kogeeneracinę jėgainę, deginančią nepaavojingas attliekas ir bio
okurą.
Remiiantis LR aplinkos minisstro 2002 m.
m gruodžio 31
3 d. įsakym
mu Nr. 699 patvirtintų
p
„Atliekų deg
ginimo
aplin
nkosauginiais reikalavim
mų" (Žin., 2003,
2
Nr. 31-1290;
3
su vėlesniais pakeitimaiis), 6.3 pun
nktu –
stacio
onarus tech
hninis viene
etas, įskaitaant visą įrangą, skirtass atliekoms termiškai apdoroti ir kurio
pagaaminta šilum
ma naudojama (arba nenaudojaama) yra vadinamas
v
ginimo įren
nginiu.
atliekų deg
Planu
uojama ūkin
nė veikla - vaalstybinės re
eikšmės atlieekų tvarkymo
o objekto veeikla, kaip ji apibrėžta 20
000 m.
vasarrio 2 d. LRV
V nutarimu Nr. 113 „d
dėl Valstybin
nės reikšmėės atliekų tvvarkymo ob
bjektų steigimo ir
pripaažinimo tvarkkos aprašo patvirtinimo“
p
“.
Term
minis atliekų
ų apdorojim
mas apima deginimą oksiduojant
o
t ir kitus te
erminius prrocesus, įskkaitant
pirolizę, pavertiimą dujomis ir plazm
minius proce
esus, jei vyykstant šiem
ms procesaams susidarriusios
os. Atliekų deginimo įrenginio
į
sąąvoka taip pat
p apima visą
v įrengin
nį ir jo
medžžiagos yra sudeginamo
terito
oriją, įskaitaant visas deginimo lin
nijas, atliekų priėmimo
o, laikymo, vietoje atlliekamo pirrminio
apdo
orojimo įren
nginius, atlliekų, kuro ir oro tiekkimo sistem
mas, katiluss, išmetamų
ųjų dujų valymo
įreng
ginius, vieto
oje esančiuss degimo lie
ekanų ir nu
uotekų apdo
orojimo ar laikymo
l
įren
nginius, kam
minus,
kroviimo priemo
ones, deginiimo operaccijų tikrinimo
o sistemas ir prietaisuss, registruojjančius deg
ginimo
sąlyg
gas ir atliekaančius jų mo
onitoringą.
Europos parlam
mento ir tarrybos direkktyvos 2010
0/75/ES 201
10 m. lapkkričio 24 d. dėl pramo
oninių
išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijo
os ir kontro
olės) punktaas 40 taip pat
p įvardinaa, kad
atliekkų deginim
mo įrenginyss – tai staccionarus arb
ba mobilus techninis vienetas
v
ir įrenginys, skirtas
s
atliekkoms termiškai apdorroti naudojjant pagam
minamą šilu
umą ar jos nenaudojaant, kai terminis
apdo
orojimas ap
pima degin
nimą oksiduojant atlie
ekas ir kitus terminiu
us procesu
us, pvz., piirolizę,
dujoffikavimą arb
ba plazminius procesuss, jei tokio aapdorojimo metu susidariusios medžiagos po to yra
sudeeginamos.
Planu
uojama Viln
niaus kogen
neracinė jėg
gainėje, kurrioje numattoma degin
nti atliekas, atitinka LTT ir EP
doku
umentuose išdėstytas atliekų
a
deginimo įreng
ginio sąvokaas ir apibrė
ėžimus ir yraa laikoma atliekų
a
degin
nimo įrenginiu.

1.3.1

Viln
niaus kog
generacinės jėga
ainės pro
ojekto sv
varba

EK ko
omunikate „2020
„
m. Ko
onkurencing
gos, darnioss ir saugios energetikoss strategija““ (COM(2010
0)639)
(toliaau – EK kom
munikatas) numatyta iki 2020 m. 20 proc. su
umažinti ŠEESD kiekį, 20
2 proc. pad
didinti
naud
dojamų AEI dalį bei 20 proc.
p
padidinti energijo
os vartojimo
o efektyvum
mą. Didelio naudingum
n
o CHP
skatinimas centralizuotam šildymui ir vėsinimui yra
y vienas išš EK komun
nikate suplanuotų priem
monių
prisid
dedančių prie
p
energettinio efektyyvumo didiinimo. Paskkesniame EK
E komunikkate „Energ
getikos
veikssmų planas iki 2050 m.“ (COM(2011)0885) ide
entifikuoti spręstini užd
daviniai ir naagrinėjami būdai,
siekiaant įgyvend
dinti užsibrrėžtus tikslu
us, vienas jų - būtinassis energetikos sistem
mos pertvarkkymas
didin
nant AEI ir viietinių energijos išteklių
ų naudojimą centralizu
uoto šilumoss tiekimo sisstemose.
Lietu
uvos šilumoss ūkio sekto
oriuje centraalizuotam šilumos tiekiimui 2013 metais buvo
o sunaudota apie
546 ttūkst. tne gamtinių
g
du
ujų, 42 tūkstt. tne mazutto, 310 tūksst. tne atsin
naujinančių energijos iššteklių
(med
dienos biokuras ir kita) ir apie 13 tūkst. tne kito
k kuro (N
NŠŪPP 2015-2021). Liettuvoje veikia apie
260 m
mažų centtralizuoto šilumos
š
tie
ekimo sistemų, kurių
ų duomen
nys oficialio
ojoje statisstikoje
nedeetalizuojamii, jų suvarto
oto kuro kie
ekis siekia apie
a
40 tūkkst. tne. Iš viso
v
centralizuotai tiekkiamos
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šilum
mos gamybaai buvo sun
naudota apie 860–900
0 tūkst. tne kuro, atsinaujinančių energijos iššteklių
dalis sudarė apie 34 procen
ntus. Kogen
neraciniuose
e įrenginiuo
ose elektros energijai gaminti
g
sude
eginta
apie 165 tūkst. tne kuro, iš
i kurio dau
ugiau kaip 82 procentaai – iškastin
niai (konven
nciniai) ene
ergijos
ištekliai.
Direkktyvoje 2012/27/ES did
delio naudin
ngumo CHP
P ir centraliizuotas šilumos tiekimas išskiriam
mi kaip
neišn
naudotos pirminės
p
en
nergijos tau
upymo prie
emonės, ku
urių galimyb
bių išsamų vertinimą buvo
įpareeigota atlikti kiekviena valstybė
v
narė. Atliekant tokį vertin
nimą Lietuvo
oje 2014 m. buvo suforrmuoti
Energ
getikos min
nisterijos paasiūlymai, ku
urie buvo in
ntegruoti į Nacionalinė
N
ės šilumos ūkio
ū
plėtros 20142020
0 metų programos pro
ojektą (toliaau NŠŪPP). NŠŪP 2015-2021 mettų program
ma yra patvvirtinta
Lietu
uvos Respub
blikos Vyriau
usybės 2015
5 m. kovo 18
8 d. nutarim
mu Nr. 284 dėl
d Nacionalinės šilumo
os ūkio
plėtrros 2015-202
21 metų pro
ogramos patvirtinimo.
NŠŪP
P Programo
os pirmasiss tikslas – mažinti šilu
umos energ
gijos kainass ir aplinko
os taršą, šilumos
energ
gijai gaminti naudojam
mo kuro baalanse teikiaant pirmenyybę atsinau
ujinantiems ir (ar) vietiniams
energ
gijos ištekliaams.
NŠŪP
PP 1 priedo
o 1.1. punktte numatytaa didinti vie
etinės konku
urencingos elektros en
nergijos gam
mybos
apim
mtį ir skatinti didelio naudingumo kogeneracijją Vilniaus centralizuot
c
to šilumos tiekimo
t
siste
emoje
papilldomai įren
ngti kogeneracinių įre
enginių (rekonstruotų arba naujjų), gaminaančių energ
giją iš
atsinaujinančių ir (ar) vietin
nių (komunalinių atliekkų) energijo
os išteklių. Energijos
E
gaamybos įren
nginių
įreng
gtoji galia gaali siekti iki 145
1 MW ele
ektrinės ir ikii 240 MW šilluminės galios.
Pirmojo NŠŪP Programos
P
t
tikslo
2 užd
davinys num
mato – mažžinti šilumoss gamybos įrenginių taaršą ir
užtikkrinti atsinau
ujinančius energijos
e
ište
eklius naudojančių tech
hnologijų plėtrą.
Tam numatomaa įrengti naujus įrengin
nius ar pritaaikyti esam
mų įrenginių
ų pajėgumus, kad jie atitiktų
a
direkktyvos 2010//75/ES reikaalavimus.
„Lietuvos energija“, UAB, veikdama kaaip paskirtassis vykdytojjas pagal 20
014 m. Lietu
uvos Respu
ublikos
Vyriaausybės nuttarimą Nr. 486 „Dėl Vilniaus
V
ir Kauno
K
miesstų centralizzuoto šilum
mos tiekimo
o ūkio
modernizavimo įrengiant vietinius
v
ir attsinaujinanččius energijo
os išteklius naudojančias kogeneraacines
ektų pripažiinimo valstyybei svarbiais ekonom
miniais projektais“ (toliau – Nutarimas)
elekttrinės proje
įgyveendina Vilniaus ir Kaun
no miestų centralizuot
c
to šilumos tiekimo ūkkio modernizavimo įren
ngiant
vietin
nius ir atsinaaujinančius energijos iššteklius naudosiančių kogeneracin
k
nių jėgainių projektus.
„Liettuvos enerrgija“, UAB
B įgyvendindama šį Nutarimą analizuoja galimybę statyti Vilniuje
dide
elio nauding
gumo koge
eneracinę jėgainę, nau
udojančią vietinius
v
ir atsinaujina
ančius energijos
ištek
klius.
Planu
uojama ūkiinė veikla prisideda
p
prie
p
Europo
os Sąjungo
os Baltijos jūros regiono strate
egijos
priorritetinės srities „Energ
getika“ sie
ekiant skatinti AIE vaartojimą, tobulinti
t
en
nergetikos rinkų
pasieekiamumą, efektyvumą
e
ą ir saugumąą.
Planu
uojama ūkin
nė veikla prrisideda prie
e 2020 m. k
konkurencingos, darn
nios ir saug
gios energe
etikos
strattegijos (COM
M(2010)639
9), Energetiikos veiksm
mų plano ik
ki 2050 m. (COM(2011)0885) ir jų
ų tikslų
siekiaant didinti energinį effektyvumą, sumažinti šiltnamio efektą
e
sukeliančių dujų
ų kiekį, pad
didinti
naud
dojamų AIE dalį. Priemo
onė taip patt prisideda p
prie 2009 m.
m balandžio
o 23 d. Europ
pos Parlame
ento ir
Taryb
bos direktyyvos 2009/2
28/EB dėl skatinimo
s
n
naudoti
atsinaujinančių
ų išteklių energiją,
e
iš dalies
keičiaančios bei vėliau panaikinančio
os direktyvaas 2001/77
7/EB ir 200
03/30/EB (O
OL 2009 L 140)
įgyveendinimo, kadangi
k
sie
ekiant sumaažinti išmettamųjų šiltn
namio efekktą sukelian
nčių dujų kiekį
k
ir
įvykd
dyti Jungtinių Tautų be
endrosios klimato kaito
os konvencijjos Kioto protokolą ir kkitus Bendrijos bei
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tarpttautinius įsip
pareigojimu
us mažinti iššmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų skatinama didinti
d
AIE naudojimą. Planuojam
ma ūkinė veikla taip pat
p prisidės prie 2012 m. spalio
o 25 d. Eu
uropos
Parlaamento ir Tarybos
T
Dire
ektyvos 201
12/27/ES dėl energijoss vartojimo
o efektyvum
mo, kuria iš dalies
pakeeistos direkttyvos 2009
9/125/EB ir 2010/30/ES bei kuriaa panaikinttos direktyvvos 2004/8
8/EB ir
2006
6/32/EB (OL 2012 L 315
5) įgyvendin
nimo kurian
nt efektyviąą centralizuo
oto šilumoss tiekimo sisstemą.
Planu
uojama ūkinė veikla prisidės
p
įgyyvendinant 2009 m. balandžio
b
23
3 d. Europo
os Parlame
ento ir
Taryb
bos direktyyvą 2009/29
9/EB, iš daalies keičian
nčią direktyyvą 2003/87
7/EB, siekiaant patobullinti ir
išplėsti Bendrijo
os šiltnamio efektą suke
eliančių dujjų apyvartin
nių taršos le
eidimų prekkybos sistem
mą (OL
2009
9 L 140).
Planu
uojama ūkin
nė veikla tie
esiogiai padė
ės įgyvendinti:
1. Lietuvos pažžangos stra
ategijoje „Lietuva
„
20
030“, patvirtintoje 201
12 m. gegu
užės 15 d. Seimo
S
us – pasiektti energetin
nę nepriklau
usomybę ir nuosekliai plėtoti
p
nutarimu Nr. XI--2015, nurodytus tikslu
nką tausojan
nčių išteklių panaudojim
mą (6.3, 6.9.2
2 p.).
aplin
2. 20
014–2020 metų Naciionalinės pažangos
p
p
programos
s, patvirtintos 2012 m.
m lapkričio 28 d.
Vyriaausybės nuttarimu Nr. 1482, 3 prioriteto „EEkonominiam
m augimui palanki ap
plinka“ 3.2 tikslo
„Suku
urti tvarią ir efektyvvią ekonom
minę infrasstruktūrą“ 3.2.3 uždaavinio „Plė
ėtoti energ
getikos
infrasstruktūrą“ 3.2.3.2
3
krypttį „Užtikrintti pakankam
mus ir konkkurencinguss vietinius elektros
e
ene
ergijos
gamyybos pajėgu
umus“ ir 3.3 tikslo „Skattinti darnų išteklių naud
dojimą, užtiikrinti ekosisstemų stabiilumą“
3.3.2 uždavinio „Užtikrinti darnų
d
energ
gijos išteklių
ų naudojimą“ 3.3.2.1 kryptį „Skatin
nti AIE gam
mybą ir
naud
dojimą“, 3.3.2.3 kryptį „Kurti
„
ir die
egti modern
nias energijją ir kitus gamtos
g
ištekklius tausojančias
techn
nologijas irr procesų valdymo
v
sisstemas“, 3.3
3.2.4 kryptį „Didinti energijos ištteklių naud
dojimo
efekttyvumą ene
ergijos gam
mybos ir naaudojimo srityse“, 3.3.3 uždavinio
o „Tobulintti vandentvvarkos,
atliekkų ir oro kokybės valdyymo sistemaas“ 3.3.3.3 kryptį
k
„Atliekkų susidarymo prevenccijos skatinimas ir
atliekkų pakartottinio naudo
ojimo, perdirbimo ir naaudojimo en
nergijai gam
minti didinimas (energ
gijos ir
medžžiagų atgavvimas, platesnis atliekų, ypač biolo
ogiškai skaid
džių, perdirb
bimo technologijų dieg
gimas,
modernių, mažžinančių gaamtos ištekklių naudojjimą ir / arba
a
užtikrinančių atliekų susidaarymo
preveenciją techn
nologijų ir gamybos
g
me
etodų diegim
mo skatinim
mas)“.
3. Na
acionalinėje energetin
nės nepriklausomybė
ės strategijoje, patvirttintoje 2012
2 m. birželio
o 26 d.
Lietu
uvos Respub
blikos Seimo
o nutarimu Nr. XI-2133
3, (toliau - NENS)
N
numaatytus uždavvinius ir esm
minius
spren
ndimus elekktros, šilum
mos, AIE, energetinio efektyvumo didinimo bei
b aplinkoss apsaugos,, dujų,
nafto
os, išmetam
mų šiltnamio
o efektą sukkeliančių dujjų mažinimo srityse (5--13, 60, 61, 69, 72.1-2, 94 p.).
Elekttros energ
getikos sekktoriuje – priemonė
p
p
prisidės
prie pakankamų konkurrencingų viietinių
elekttros gamybo
os pajėgum
mų užtikrinim
mo, didinantt elektros en
nergijos gam
mybos iš AIE mastą. Šillumos
sekto
oriuje – ke
eičiant šilum
mos gamyb
bai naudojaamas gamtines dujas biomase
b
didinamas šilumos
gamyybos efektyyvumas. Prie
emonė įgyvendins NEN
NS uždavinį didinti enerrgijos vartojjimo efektyvumą,
skatinant atliekų
ų naudojim
mą energijai gaminti ir biomasės naudojimą
n
šilumos gamybai. Prie
emonė
didin
ns AIE naud
dojimą elekktrai ir šilum
mai gaminti.. Gamtinių dujų ir na
aftos sektoriuose prie
emonė
prisid
dės prie tiksslo sumažin
nti gamtinių
ų dujų suvartojimą ir naftos produ
uktus keisti AIE. Energe
etinio
efek
ktyvumo diidinimo srittyje bus siekiama did
dinti energiijos vartojim
mo efektyvvumą. Priem
monės
įgyveendinimas prisidės
p
prie
e teigiamo poveikio
p
ap
plinkai – su
umažins į atmosferą išm
metamų šiltn
namio
efekttą sukelianččių dujų. Priemonė
P
p
prisidės
prie
e NENS tikslo 2020 metais
m
Lietu
uvos energ
getikos
sekto
oriui tapti ne
epriklausom
mu nuo enerrgijos tiekim
mo iš vieninttelio šaltinio
o.
4. Na
acionalinio
o saugumo
o strategijo
os, patvirtintos 2002 m.
m gegužės 28 d. Lietu
uvos Respu
ublikos
Seim
mo nutarimu
u Nr. IX-90
07, 16.6.2-1
16.6.3 p. numatytus vidaus
v
saug
gumo užtikkrinimo po
olitikos
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priorritetus ir užždavinius užžtikrinti ene
ergetinį sau
ugumą mod
dernizuojan
nt energetin
nę infrastru
uktūrą,
įgyveendinant en
nergijos išteklių taupym
mo priemone
es, skatinant vietinių ir AIE naudojiimą.
5. Na
acionalinėss klimato ka
aitos valdy
ymo politik
kos strategijoje, patvirttintoje 2012
2 m. lapkričio 6 d.
Lietu
uvos Respub
blikos Seimo
o nutarimu Nr. XI-2375,, 118 p. num
matytą vizijąą 2050 m. Liietuvoje užttikrinti
šaliess ūkio (ekon
nomikos) sektorių prisittaikymą prie
e klimato kaaitos keliamų aplinkos p
pokyčių ir kllimato
kaito
os švelninim
mo (išmetam
mųjų šiltnam
mio efektą sukeliančių dujų
d
kiekio sumažinimas), mažo anglies
a
diokssido kiekio konkurenccingos eko
onomikos iššplėtojimą, įdiegti eko
o-inovatyviaas technolo
ogijas,
pasieekti energijo
os gamyboss ir vartojim
mo efektyvu
umo padidė
ėjimą ir AIE panaudojim
mą visuose šalies
ūkio sektoriuose
e (taip pat ir energetiko
oje).
6. Na
acionalinėss šilumos ūk
kio plėtros 2014–2020
0 metų prog
gramos, paatvirtintos 20
015 m. kovo
o 18 d.
Lietu
uvos Respub
blikos Vyriau
usybės nutaarimu Nr. 28
84, (toliau – Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2014–
2020
0 metų prog
grama), stratteginį Lietuvvos tikslą šillumos ūkio sektoriuje – padidinti šilumos
š
gam
mybos,
perdavimo ir vartojimo effektyvumą, kartu, kur ekonomiškkai pagrįstaa, pakeisti šilumos
š
gamybai
naud
dojamas imp
portuojamaas gamtines dujas tvariais vietiniais ir atsinaujjinančiais en
nergijos ište
ekliais,
taip siekiant maažinti šilum
mos kainas, įgyvendinim
mo. Priemo
onė prisidėss įgyvendin
nant Nacion
nalinės
šilum
mos ūkio pllėtros 2014
4–2020 mettų programos 1 tikslą – mažinti šilumos en
nergijos kaiinas ir
kuro baalanse teikkiant pirme
aplin
nkos taršą,, šilumos energijai gaminti naudojamo
n
enybę
atsinaujinantiem
ms ir (ar) vie
etiniams en
nergijos ište
ekliams. Prie
emonė užtiikrins, kad V
Vilniaus ir Kauno
K
centrralizuoto šilumos tiekimo sistemo
oje papildo
omai būtų įrengta atsinaujinančiu
us ir (ar) vie
etinius
energ
gijos ištekliu
us (komunalines atliekaas) naudojan
nčių didelio
o efektyvum
mo kogeneraacijos įrengin
nių.
7. Na
acionalinėjje atsinaujinančių en
nergijos ištteklių plėtrros strateg
gijoje, patvirtintoje Lie
etuvos
Resp
publikos Vyyriausybės 2010
2
m. birželio
b
21 d. nutarim
mu Nr. 789
9, strategin
nį tikslą did
dinant
atsinaujinančių energijos iššteklių dalį šalies enerrgijos balan
nse, elektross ir šilumoss energetiko
os bei
transsporto sekttoriuose kkuo geriau patenkinti energijoss poreikį vidaus ište
ekliais, atsisakyti
impo
ortuojamo taršaus iškkastinio kurro, taip paadidinti energijos tiekkimo saugumą, energ
getinę
nepriklausomyb
bę ir prisidė
ėti prie tarp
ptautinių paastangų maažinti šiltnam
mio efektą sukeliančių
ų dujų
emisijas.
8. Nacionalinėss darnaus vystymosi strategijo
os, patvirtintos 2003 m. rugsėjo
o 11 d. Lie
etuvos
Resp
publikos Vyrriausybės nutarimu
n
Nrr. 1160, užd
davinius veiksmingai naudoti
n
atliekų energe
etinius
išteklius (134.5 p.)
p ir moderrnizuoti esaamas ir pagaal naudingo
osios šilumo
os energijoss poreikį pastatyti
naujaas didelio effektyvumo kogeneracin
k
nes elektrines (150.1 p.)).

1.3.2

Plan
nuojamo
os ūkinės
s veiklos
s alterna
atyvos

„Nullinė“ alternatyva – plaanuojama ūkinė
ū
veiklaa nevykdom
ma. Tai alterrnatyva, kurri atspindi esamą
e
situaciją, kai Viln
niaus miestu
ui reikalingaa šiluma yra gaminama įrenginiuosse, naudojan
nčiuose gam
mtines
dujass arba kitą iškastinį kurą, ir apib
būdina aplin
nkos sąlygaas bei natū
ūralius aplin
nkoje vyksiaančius
pokyyčius veikloss nevykdymo atveju.
Svars
rstytos planuojamos ūk
kinės veiklo
os vystymo alternatyvo
os
PAV programoss rengimo etape
e
buvo
o apibrėžto
os trys ūkin
nės veiklos technologinės alternaatyvos,
gramos 2014
4-2020 metams projekttą:
parengtos pagal NŠŪP Prog
m
centtralizuoto šilumos
š
tiekimo sistem
moje papild
domai
1. Alternattyva Nr. 1.. Vilniaus miesto
įrengiam
ma atliekas deginanti
d
ko
ogeneracinėė jėgainė, kurios
k
elektrrinė galia siiektų iki 25 MWe,
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šiluminė
ė galia – ikki 74 MWš. Nedidele dalimi
d
jėgaainėje taip pat galėtų būti degin
namas
biokurass. Taip pat papildomaii įrengiamaa biokuro kogeneracin
k
ektrinė
ė elektrinė,, kurios ele
galia būtų iki 120 MWe,
M
šiluminė - iki 260 MWš. Iš viso
v
alternaatyvos Nr. 1 atveju ene
ergijos
gamybaii būtų panaudojama ikii ~250.000 t atliekų bei iki ~750.00
00 t biokuro
o per metus..
2
2. Alternattyva Nr. 2.. Vilniaus miesto
m
centtralizuoto šilumos
š
tiekimo sistem
moje papild
domai
įrengiam
ma atliekas deginanti
d
k
kogeneracin
nė jėgainė, kurios
k
elekttrinė galia būtų
b
iki 20 MWe,
šiluminė
ė galia - ikii 65 MWš. Nedidele dalimi
d
jėgainėje taip pat galėtų būti degin
namas
biokurass. Papildomaai įrengiamaa biokuro ko
ogeneracinė
ė elektrinė, kurios elekttrinė galia – iki 80
MWe, šiluminė galiaa - iki 210 MWš.
M
Iš viso
o alternatyvos Nr. 2 atvveju energijos gamybai būtų
panaudo
~620.000 t biokuro
ojama iki ~160.000 t atliekų bei iki ~
b
perr metus.
3
3. Alternattyva Nr. 3.. Vilniaus miesto
m
centtralizuoto šilumos
š
tiekimo sistem
moje papild
domai
įrengiam
ma mišrų ku
urą (biokurąą ir atliekas)) deginanti kogeneracinė jėgainė
ė, kurios ele
ektrinė
galia siekktų iki 45 MW
We, šiluminė galia – iki 120 MWš. Išš viso altern
natyvos Nr. 3 atveju ene
ergijos
gamybaii būtų panaudojama ikii ~160.000 t atliekų bei iki ~350.000 t biokuro per metus.
2015
5 m. kovo 18
8 d. LR Vyriausybės nu
utarimu Nr. 284 „Dėl Naacionalinės šilumos ūkkio plėtros 2015
2
–
2021 metų pro
ogramos paatvirtinimo“ patvirtintaa NŠŪPP, pagal
p
kurią PAV progrramoje num
matyta
v
patvirrtintoje NŠŪ
ŪPP numatyytas kogeneracinių įre
enginių šilumines
Alterrnatyva Nr. 1 žymiai viršija
galias, o Alternaatyva Nr. 2 iš dalies viiršija patvirttintoje NŠŪ
ŪPP numatyytas kogene
eracinių įren
nginių
šilum
mines galias..
Aplin
nkos apsaug
gos agentū
ūra 2015-04
4-28 raštu N
Nr. (15.9)-A
A4-4691 tvirrtindama paarengtą po
oveikio
aplin
nkai vertinim
mo program
mą (1 priedass), nurodė patikslinti
p
altternatyvose
e nagrinėjam
mų kogenerracinių
įreng
ginių galias atsižvelgian
nt į LRV 20
015 m. kovo
o 18 d. nutaarimu Nr. 284 patvirtin
ntos Nacion
nalinės
šilum
mos ūkio plė
ėtros 2015-2
2021 metų programos
p
u
uždavinius.
Patviirtintoje NŠŪ
ŪP 2015-20
021 metų prrogramoje numatyta
n
Vilniaus CŠT sistemoje
s
p
papildomai
į
įrengti
kogeeneracinių įrrenginių, gaaminančių energiją
e
iš atsinaujinan
a
nčių ir (ar) vietinių
v
(kom
munalinių attliekų)
energ
gijos išteklių
ų, iki 145 MW
W elektrinėss ir iki 240 MW
M šiluminė
ės įrengtosios galios.
Atsižžvelgiant į šiuos mo
otyvus, po
oveikio ap
plinkai verrtinimas atliekamas
a
PŪV vysstymo
alterrnatyvoms Nr. 2 ir Nr. 3, nustatant tokius g
galingumuss, kurie nev
viršytų patv
virtintoje NŠŪPP
N
prog
gramoje nustatytų užd
davinių:
1. PŪ
ŪV vystym
mo alternatyva Nr. 2.
2 Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiiekimo siste
emoje
papilldomai įren
ngiama kog
generacinė jėgainė su
usidedanti iš: atliekass deginančiio kogenerracinio
įreng
ginio ir biokurą deginan
nčio kogene
eracinio įren
nginio. Atlie
ekas deginan
nčio kogene
eracinio įren
nginio
elekttrinė galia būtų
b
iki 20 MWe, šilum
minė galia - iki 65 MWšš. Deginamų atliekų homogenizavimui,
siekiaant stabilizu
uoti degimo procesą, atliekų deg
ginimo įrenginyje taip pat galėtų
ų būti degin
namas
bioku
uras. Biokurrą deginančio kogeneraacinio įrenginio elektrin
nė galia siekktų iki 80 MW
We, šiluminė
ė galia
- iki 1
175 MWš. Išš viso altern
natyvos Nr. 2 atveju en
nergijos gam
mybai būtų panaudojam
ma iki ~160
0.000 t
atliekkų bei iki ~6
620.000 t bio
okuro per metus.
m
PŪV vystymo alternatyvos
a
s Nr. 2 atve
eju greta planuojamo
p
os kogeneraacinės jėgainės numattomas
bioku
uro paruošimo ir sandė
ėliavimo mazgo įrengimas, kuris leistų
l
užtikrrinti nuolatinį kogeneraacinės
elekttrinės aprūp
pinimą biokkuru ir ne mažesnį
m
kaip 10 dienų
ų biokuro re
ezervą, kaip
p tai reikalau
uja LR
norm
matyviniai te
eisės aktai (LR Energetiikos įstatym
mas, patvirtin
ntas LRS 20
002-05-16 d. nutarimu Nr. IX884, Žin. 2002, nr.
n 56-2224, su vėlesniaiis pakeitimaais).
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2. PŪ
ŪV vystym
mo alternatyva Nr. 3.
3 Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiiekimo siste
emoje
papilldomai įren
ngiama miššrų kurą (b
biokurą ir atliekas) de
eginanti ko
ogeneracinė
ė jėgainė, kurios
elekttrinė galia siektų
s
iki 45
5 MWe, šilu
uminė galiaa – iki 120 MWš. Iš visso alternatyyvos Nr. 3 atveju
a
energ
gijos gamyb
bai būtų pan
naudojama iki ~160.000 t atliekų bei
b iki ~350.0
000 t biokuro per metu
us.
3. Pa
apildoma alternatyva
a
a prie PŪV
V vystymo alternatyvo
os Nr. 2. (ttoliau – PA
A prie Nr. 2)). Šios
alternatyvos atvveju kartu su
s PŪV vysttymo altern
natyvos Nr. 2 įgyvendinimu, išlaikkant ir neviršijant
numatytų šilum
minės ir ele
ektrinės gallių bei nau
udojamų ku
uro kiekių, papildomai yra numaatoma
galim
mybė išnaudoti Vilniau
us termofikkacinės elekktrinės TE-3
3 esamus inžinerinius įrenginius:: garo
turbiiną su ele
ektros gene
eratoriumi bei susijussią inžineriinę infrastrruktūrą, paaduodant į juos
planu
uojamoje naujoje koge
eneracinėje jėgainėje pagamintą
p
g
garą
elektro
os gamybai ir termofikkacinio
vand
dens šildymu
ui.
Atsižžvelgiant į patvirtintoje
e NŠŪP 20
015-2021 metų programoje iškelttus uždavin
nius bei Ap
plinkos
apsaugos agenttūros nurodyymą patiksllinti PAV pro
ogramos altternatyvose
e nagrinėjam
mų kogenerracinių
ginių galias,, poveikio aplinkai
a
ve
ertinimas atliekamas
a
PŪV vysty
ymo alterna
atyvoms Nr. 2 ir
įreng
Nr. 3,
3 priimant tokius gallingumus, kurie
k
nevirršija patvirttintoje NŠŪ
ŪPP progra
amoje nusttatytų
užda
avinių:
Parrametrai

PŪ
ŪV vystymo
o
altternatyva Nr.
N 2

PŪV vystym
mo
a
alternatyva
a Nr. 3

Papildom
ma
alternaty
yva prie PŪ
ŪV
vystymo
yvos Nr. 2
alternaty

Elek
ktrinė galia
a

Iki 100 MW

Iki 45 MW

Iki 100 MW
W

Šilu
uminė galia
a

Iki 240 MW

Iki 120 MW

Iki 240 MW
W

Kartu
u su PŪV vyystymo alte
ernatyvos Nr.
N 2 įgyvendinimu, PAV ataskaitoj
oje analizuojjama papildoma
alterrnatyva - Viilniaus term
mofikacinės elektrinės
e
TE-3 esamoss garo turbin
nos ir elektrros generato
oriumi
bei susijusios
s
in
nžinerinės infrastruktūrros, paduod
dant į juos planuojam
moje naujoje
e kogeneraacinėje
jėgaiinėje pagam
mintą garą, panaudojim
p
mas šilumos ir elektros gamybai.
g

1.3.3

Veiklos vykdymo ettapai

„Lietuvos energiija“, UAB Vilniaus miestto centralizu
uoto šilumos tiekimo ūkkio modernizavimo įren
ngiant
vietin
nius ir atsiinaujinančiu
us energijo
os išteklius naudosiančios kogen
neracinės jė
ėgainės pro
ojekto
įgyveendinimą numato atlikkti etapais. Apibendrint
A
ta projekto eiga pateikkta paveiksle
e žemiau (ššaltinis
www
w.kogen.lt).
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Pav. 1.3.1. Projekkto vystymo etapai
e
(paga
al www.kogeen.lt).
2015
5 m. vasario
o mėn. įsteigta projektą vykdysian
nti specialio
osios paskirtties bendro
ovė UAB „Viilniaus
kogeeneracinė jėgainė“, kurios 100 procc. akcijų prikklauso „Lietu
uvos energijja“, UAB.
2014
4 m. pabaig
goje - 2015 m. pradžiojje buvo vykkdoma parttnerių atran
nka. Atrinktiiems partne
eriams
kaip viena iš galimybių
g
b
buvo
siūlom
ma įsigyti d
dalį UAB „V
Vilniaus ko
ogeneracinė
ė jėgainė“ akcijų,
a
nevirršijant 49 prroc. 2015 m.. kovo mėn. „Lietuvos energija“,
e
UA
AB baigė ve
ertinti iš pote
encialių parrtnerių
gautus pasiūlym
mus. Negavu
us projektų
ų tikslus atittinkančių paartnerių pasiūlymų atrrankos proccedūra
matant galimybę, kad
d partneriaai gali bū
ūti pritraukkiami vėlessniuose pro
ojekto
nutraaukta, num
įgyveendinimo ettapuose. „Lietuvos ene
ergija“, UAB kogeneracinių jėgainių projektą šiame
š
etape
e tęsia
savarrankiškai.

1.3.4

Pov
veikio ap
plinkai vertinimo
v
o progra
amos ir ataskaittos reng
gimo
sąsaja su planavimo
o ir proje
ektavimo
o etapais

Planu
uojamos ūkkinės veikloss – Vilniaus kogeneracin
k
nės jėgainėss – poveikio
o aplinkai ve
ertinimo ataaskaita
rengiama anksttyvame plaanavimo ettape, Vilniaaus miesto
o centralizu
uoto šilumos tiekimo
o ūkio
modernizavimo įrengiantt vietiniuss ir atsin
naujinančiuss energijos ištekliuss naudosiaančios
kogeeneracinės jė
ėgainės pro
ojekto apimttyje.
Valsttybinės svarbos energ
getikos obje
ektų plėtro
os projektų rengimo ir
i derinimo
o tvarkos aprašo,
patirtinto LR En
nergetikos ministro
m
20
015 m. saussio 29 d. įssakymu Nr. 1-23 (toliau - Aprašas) 5.4.
punkktas nustato
o, kad Apraašas netaikkomas planu
uojant obje
ektų, kurie Lietuvos Re
espublikos Seimo
arba Lietuvos Respublikos
R
s Vyriausyb
bės sprendimu yra priipažinti ypaatingos valstybinės svvarbos
projeektais arba valstybei svvarbiais eko
onominiais projektais, plėtrą. Tokiiu būdu aprašas netaikkomas
PŪV ir plėtros planas nereng
giamas.
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Duo
omenys apie gaminius
g
s: šilum
mos ir elektros energ
gijos
gam
myba

Vilniaaus kogeneracinėje jėg
gainėje num
matoma gam
minti šilumą ir elektros energiją.
e
Šilu
uma bus tie
ekiama
į Viln
niaus miesto centralizu
uoto šilumo
os tiekimo sistemą, o elektros en
nergija į nacionalinį elektros
energ
gijos tiekimo tinklą.
Lentellė 1.3.1. Duom
menys apie planuojamus pattiekti šilumos ir
i elektros eneergijos kiekius
Pavadinimas

Mato
o vnt.

Kiekis per
p metus kie
ekvienai PŪV
V vystymo
altern
natyvai
Nr. 2

Nr.3
N

PA prie Nr. 2.**
2

Elektrros energija*

GWh per metus

500

3
304

500

Šilum
minė energija

GWh per metus

1 598

1 068

1 598

*atmeetus elektros energiją
e
pagaamintą ir sunaaudotą savo p
poreikiams
**priimta lygi PŪV
V vystymo alternatyvai Nr.
N 2. Atkreiptinas dėmesyys, kad dėl to,
t jog esama TE-3 turbin
na bus
nstruojama ir pritaikoma darbui
d
su mažžesniu garo kiekiu
k
ir mažesniais garo parametrais,
p
taaip pat dėl te
erminių
rekon
nuosttolių garotiekkyje iki turbin
nos TE-3, dėl kurių gali kistti garo param
metrai, pagam
minamos šilum
mos ir/arba elektros
e
energ
gijos kiekis gali mažėti 0-5 proc. ribose, išliekant tokio
oms pačioms kuro deginim
mo apimtims kaip ir PŪV vyystymo
altern
natyvos Nr. 2 atveju.
a

Pagrindinės prie
elaidos, nau
udotos skaiičiuotinam planuojamų
ų patiekti šilumos
š
ir elektros
e
ene
ergijos
miau. PŪV vystymo
v
altternatyvoje Nr. 2 plan
nuojama Viilniaus
kiekių apskaičiaavimui išdėstytos žem
kogeeneracinė jė
ėgainė susid
deda iš 2 įre
enginių: atlieekas deginaančio kogen
neracinio įre
enginio ir biokurą
degin
nančio kogeneracinio įrenginio. Gamybos
G
įvvertinimui šiuose įreng
giniuose nau
udotos prie
elaidos
pateiktos žemiau
u.
ojamos PŪV
V vystymo allternatyvos Nr. 2 atliekaas deginanččio kogeneracinio įreng
ginio ir
Prielaaidos naudo
PŪV vystymo altternatyvos Nr.
N 3 atliekas ir biokurą deginančio
o kogeneraccinio įrengin
nio pagamin
namos
energ
gijos kiekio skaičiavimu
uose:


Biokuro kaloringumas – apie 9 MJ/kg,
M
atliekų kaloringumas - 12 MJ/kg;
M



Vilniaus kogeneracin
nės jėgainės elektrinis naudingo
n
veiksmo koeficientas - 25,20%1;



2
Jėgainėss bendras naaudingo veiksmo koeficcientas (nevvertinant DK
KE įtakos) - 86,90%
8
;



Jėgainėss bendras naaudingo veiksmo koeficcientas (įverrtinant DKE įtaką) - 101,00%3;



Elektros energijos sąąnaudos savvoms reikmėms - 14,30%4.

Prielaaidos naudo
ojamos PŪV
V vystymo alternatyvos Nr. 2 bioku
urą naudojan
nčio kogene
eracinio įren
nginio
pagaaminamos energijos
e
kie
ekio skaičiavvimuose.


1

Jėgainėss elektrinis naudingo
n
ve
eiksmo koefficientas - 29
9,00%5;

auto
oriaus prielaida
auto
oriaus prielaida
3
Tech
hnology data for
f energy plaants 2012, Waaste to energyy CHP plant, To
otal efficiencyy (%) gross
4
Tech
hnology data for
f energy plaants 2012, Waaste to energyy CHP plant, Ellectricity efficiency (%) grosss/net (išvestiinis
skaičius)
5
Tech
hnology data for
f energy plaants 2012, Meedium steam turbine,
t
wood
dchips, Electriccity efficiencyy (%) net
2
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Jėgainėss šilumos gaamybos naudingo veikssmo koeficie
entas (neverrtinant DKE įtakos) - 64,,00%6;



Jėgainėss šilumos gaamybos naudingo veikssmo koeficie
entas (įvertinant DKE įtaaką) - 77,00%
%7;



Elektros energijos sąąnaudos savvoms reikmėms - 14,30%8.

1.4
4 Kuro ir energ
gijos va
artojima
as
Vilniiaus kogene
eracinės jėg
gainės atliek
kas deginan
nčiame įren
nginyje bus deginama:
 atliekos–
– t.y. po MB
BA įrenginių
ų atlikusios, netinkamo
os perdirbti, energetin
nę vertę turrinčios
nepavojiingos komu
unalinės atliekos, įskaitaant kietąjį atgautąjį kurrą (KAK) (angl. Refuse‐D
Derived
Fuel (RD
DF) arba Solid
S
Recovvered Fuel/SSpecified Recovered
R
F
Fuel
(SRF) bei komerrcinės,
pramoninės, institu
ucijų atlieko
os, kurios saavo pobūdžžiu ir sudėttimi yra paanašios į bu
uitines
atliekas (Atliekų deg
ginimo aplinkosauginiaai reikalavim
mai, 2002-12-31 Nr. 699 2003-03-3
31, Nr.
31-1290 su vėlesniais pakeitimaais);
 biokurass – t.y. iš miškų ūkio ir susijusios pramonės
p
šaakų žaliavų,, atliekų ir liiekanų pagaaminti
kietieji produktai,
p
sskiedros, me
edienos atliekos, miškko kirtimo atliekos,
a
pju
uvenos, graanulės.
Biokuras naudojamaas atliekų ho
omogenizavvimui ir atlie
ekų deginim
mo proceso stabilizavim
s
mui;
Aplin
nkos ministerija 2015 m. vasario 20 d. raštu
u Nr. (17-0)--D8-1310 „D
Dėl degintinų atliekų kiekių
derin
nimo“ inform
mavo apie degintinų
d
k
komunalinių
ų atliekų kie
ekius Lietuvvos regionuose ir jų en
nerginį
potencialą. Raštte nurodyta, kad degin
ntinų komunalinių atlie
ekų kaloring
gumas svyruoja itin plaačiose
ribosse nuo minim
malaus 6 MJJ/kg iki makksimalaus 22
2 MJ/kg (2 priedas).
p
Šiuo metu rinko
oje nėra gam
minami atlie
ekas deginaantys įrenginiai, skirti kokybiškai
k
sudeginti to
okiame
didelliame diapaazone svyruo
ojančio kalo
oringumo attliekas. Euro
opos Sąjung
gos informaacinio dokum
mento
apie geriausiai prieinamus gamyboss būdus (toliau - GP
PGB) atliekų
ų deginimu
ui 4.1.5 skyyriuje9
„Atveežamų atliekų pirminis apdorojimaas“ nurodytta, kad atliekų sudeginaamumas ge
erinamas did
dinant
jų vie
enalytiškum
mą, t.y. homogenizuojant. Atliekų homogenizzavimas pad
deda sumažžinti ir stabilizuoti
teršaalų emisijas iš pakuross10. Šio procceso rezultaatas yra tolygesnė deg
gimo produ
uktų sudėtiss, kuri
leidžia optimizuoti dūmų vaalymo proce
esą“11.
Deginamų atliekų homoge
enizavimui numatomaa naudoti biokurą.
b
Biokuras į nep
pavojingų atliekų
a
srauttą būtų įm
maišomas essant mažessniam nei 8-7
8 MJ/kg deginamų atliekų kalloringumui ar jų
kalorringumui viiršijus 14-15
5 MJ/kg. To
oks biokuro
o naudojimaas leistų išllaikyti pasto
ovią tempe
eratūrą
paku
uroje ir tokiiu būdu minimizuoti rezervinio
r
i
iškastinio
kuro – gamtinių dujų – vartojimąą, taip
išven
ngiant šiltnaamio efektąą sukeliančių
ų dujų susid
darymo. Bio
okuro kaip pagrindinio
p
kuro naudo
ojimas
atliekkų kogeneraacinėje jėgaainėje nenum
matytas.
6

Tech
hnology data for
f energy plaants 2012, Meedium steam turbine,
t
wood
dchips, Heat efficiency (%) net;
n without flue gas
condeensation
7
Tech
hnology data for
f energy plaants 2012, Meedium steam turbine,
t
wood
dchips, Heat efficiency (%) net;
n with flue gas
condeensation
8
Priim
mtos tokios paačios kaip kom
munalinių atlie
ekų TE, pagal TTechnology data for energyy plants 2012,, Waste to ene
ergy
CHP p
plant, Electricity efficiency (%)
( gross/net (išvestinis skaaičius)
9
Euro
opean Commission. Integrated Pollution Prevention an
nd Control. Re
eference Docu
ument on the Best Available
Techn
niques for Waste Incineratio
on. August 20
006. Available on the intern
net at
http:///eippcb.jrc.ecc.europa.eu/rreference/BREEF/wi_bref_08
806.pdf.
10
Thee burnability of
o the waste iss improved byy making it mo
ore homogene
eous, thus red
ducing and staabilising emisssions
from tthe furnace.
11
Thee resultant mo
ore even raw flue‐gas
f
comp
positions may allow closer optimisation
o
o the fluegas cleaning proccess.
of
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Vilniaaus kogeneracinės jėgaainės atliekų
ų deginimo įrenginyje taip pat numatoma de
eginti džioviintą ar
sausiintą komunalinių nuoteekų valymo dumblą, ne
epriskiriamąą pavojingom
ms atliekom
ms.
Vilniiaus kogene
eracinės jėg
gainės bioku
uro deginim
mo įrenginyyje bus naud
dojamos šio
os kuro rūšyss:


biokurass – t.y. iš miškų ūkio ir susijusios pramonės
p
šaakų žaliavų,, atliekų ir liiekanų pagaaminti
kietieji produktai,
p
n
naudojami
energijai gauti:
g
skiedros, medienos atlieko
os, miško kirtimo
k
atliekos, pjuvenos, granulės,
g
šiaaudai (šiaudų granulės).

Vilniaaus kogene
eracinės jėg
gainės degiinimo įreng
ginių paleid
dimui bei stabdymui iir temperattūrinio
režim
mo pakuroje
e palaikymui bus naudo
ojamos gam
mtinės dujos.
Ilgalaaikėje persp
pektyvoje gali
g būti svaarstytina gaalimybė neženklia daliimi naudoti durpes (je
ei bus
degin
namos durp
pės analogiššku kiekiu su
umažės biokkuro sunaud
dojimas).

1.4.1

Info
ormacija apie Vilniaus kogenera
k
acinėje jėgainėje
e degina
amas
atlie
ekas

Vilniaaus kogeneracinėje jėg
gainėje bus sudeginam
mos komunalinės atlieko
os po mech
haninio biolo
oginio
apdo
orojimo (toliiau MBA) įre
enginių, t.y. atrūšiuotoss ir antriniam
m perdirbim
mui netinkam
mos komun
nalinės
atliekkos, įskaitan
nt kietąjį atgautąjį kurąą (toliau KA
AK) ir kome
ercinės, pram
moninės, in
nstitucijų atliekos,
kurio
os savo pobū
ūdžiu ir sud
dėtimi yra paanašios į buitines atliekkas.
Pagaal LR Atliekų tvarkymo
o įstatyme (1998-06-16
6 Nr. VIII-7887, Žin., 19998, Nr. 61-1726, su vėleesniais
pakeitimais) pate
eiktą apibrė
ėžimą komu
unalinės atlliekos – buitinės (buityyje susidaraančios) atlie
ekos ir
kitokkios atliekos, kurios savo
o pobūdžiu ar sudėtimii yra panašio
os į buitiness atliekas.
Pagaal atliekų sąrrašą pateikttą Atliekų tvvarkymo taissyklėse (199
99-07-17 Nrr. 217, Žin., 1999,
1
Nr. 63
3-2065
su vėėlesniais paakeitimais) komunaliniių atleikų grupei
g
(20 00) priskirtinos ir pan
našių komerrcinės,
pram
moninės ir orrganizacijų atliekos, įskkaitant atskirrai surinktass frakcijas.
LR Aplinkos min
nistro 2002 gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (ssu vėlesniais pakeitimaais) patvirtin
ntuose
Atliekų deginim
mo aplinko
osauginiuosse reikalavimuose įve
estas sumaaišytų kom
munalinių atliekų
a
apibrrėžimas. Su
umaišytos komunalinė
k
ės atliekos – buityje susidarančio
s
os atliekos bei komerrcinės,
pram
moninės, insstitucijų atliiekos, kurio
os savo pob
būdžiu ir sudėtimi yra panašios į buitines attliekas,
tačiau išskyrus atliekų sąrraše (Žin., 1999, Nr. 63-2065)
6
ko
odu 20 01 pažymėtass atliekas, kurios
nkamos atsskirai susidaarymo vietoje, ir kodu 20 02 pažymėtas
p
atliekas.
a
Reemiantis Lie
etuvos
suren
respu
ublikos aplinkos minissterijos išaiškinimu 20
015 m. vasaario 26d. rašte Nr.(17-1)-D8-1477
7 „Dėl
informacijos patteikimo“ (3 priedas) po
p MBA įren
nginių likussios ir perdiirbti netinkkamos energ
getinę
vertę
ę turinčios komunalinėės atliekos ar kietasis atgautasis kuras yra gaunami
g
ap
pdorojant mišrias
m
komu
unalines atliekas ir jie priskirtini
p
ap
pdorotoms ir išrūšiuotoms komunaalinėms atlie
ekoms.

Kom
munalinių atliekų
ų energe
etinis potencialas
s
12
Komunalinės attliekos Lietu
uvoje sudaro ~25 pro
oc. visų sussidarančių atliekų
a
. Vaalstybinės atliekų
a
apskaitos duom
menimis, 2013 m. Lietu
uvoje surinkta apie 1,,28 mln. tonų komunaalinių atliekkų (Žr.
1
lenteelę žemiau)13
arba ~435
5 kg vienam
m Lietuvos gyventojui.
g
2 m. komun
nalinių
Palyginimui, ES28 2012
atliekkų kiekis vie
enam gyven
ntojui sudarė
ė ~487 kg (~
~9 % didesn
nis nei Lietuvoje tais pačiais metaiss).

12

Valsstybinis atliekų tvarkymo planaas 2014‐2020 m.
m Prieiga intern
nete:
http:///www3.lrs.lt/plls/inter3/dokpaaieska.showdocc_l?p_id=47027
78
13
Aplinkos apsaugos agentūra http://atliekos.gamta.lt/
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Lentellė 1.4.1. Komu
unalinių atliekų
ų susidarymass ir tvarkymas Lietuvoje 20004-2013 m.
Kom
munalinės attliekos, tūkstt.t
200
04
Susidaarė
atliekų

2005

2006

20
007

2008

2009

2
2010

2011
1

2012

2013

0
komu
unalinių 1260

1287
1326
135
54
1369
1206
1253
1339
1330
1280
00%) (100%)) (100%) (1
100%) (100%
%) (100%) (100%)
(100
0%) (100%) (100%) (10

Susida
arė
komu
unalinių
atliekų
ų kiekis vienam 373
gyven
ntojui

387

405

4199

428

381

4004

442

44814

435
4

1174
(91%)

1211
(91%)

124
45
(92
2%)

1237
(90%)

1093
(91%)

10
079
(8
86%)

1034
(77%))

970,6
(73%)

798,3
(62%)

Perdirrbta (su ekksportu 14
perdirrbimui)
(1%)

14

14

80

87

(1%)

(1%)

(6%
%)

101
(7%)

(7%)

14
40
(1
11%)

244,1
(18%))

261,2
(20%)

261,3
(20%)

Transfformuota kattilinėse 0
ir eleektrinėse išgaunant
(0%)
energ
giją

0

0

0

0

0

1

(0%)

(0%)

(0%
%)

(0%)

(0%)

(0
0%)

5,6
(0,4%
%)

0,2
(0%)

91,3
(7%)

Pašaliinta sąvartyne
e

1153
3
(92%
%)

Didžiąją dalį surrinktų komu
unalinių atliiekų sudaro
o mišrios ko
omunalinės atliekos. 20
011 m. jos sudarė
s
15
~72%
% visame ko
omunalinių atliekų
a
sraute .
Susid
darančių attliekų kiekiis priklauso
o nuo dau
ugelio veikksnių, ypač nuo gyve
entojų skaičiaus,
ekon
nomikos aug
gimo ir varto
ojimo pokyččių. Komunaalinių atliekkų susidarym
mo prognozzės iki 2020 m. yra
pateiktos Valstyybiniame atliekų tvarkyymo 2014–2
2020 metų plane16(Žr. lentelę žem
miau). Po 20
020 m.
atliekkų susidarym
mo prognozzės yra sudaarytos autorriaus17.
Lentellė 1.4.2. Komu
unalinių atliekų
ų susidarymo prognozė 20115-2030 metam
ms
Metai

2015

2
2016

2017

2018
8

2019

2020

2030

Komu
unalinių atlie
ekų kiekis,
tūkst.. t

1 378

1 382

1 387
3

1 391
1

1 396

1 401

1 332

Iki 2
2020 m. yrra prognozzuojamas komunalinių
k
ų atliekų susidarymo didėjimas, tačiau vė
ėlesniu
laikotarpiu, pro
ognozuojantt tolesnį šaalies gyven
ntojų skaičiaus mažėjimą ir lėtessnį BVP au
ugimą,
susid
darančių kom
munalinių atliekų
a
kiekiss kasmet turrėtų mažėti vidutiniškai ~0,5% perr metus.

14

Rodiklis 2012, 2013
3 metais apskaiččiuotas naudojaant statistikos departamento
d
duomenis
d
http:///osp.stat.gov.ltt/statistiniu‐rod
dikliu‐
analizee>Gyventojai ir socialinė statisttika>Gyventojai>Mėnesiniai deemografiniai ro
odikliai
15
Valsstybinis atliekų tvarkymo
t
planaas 2014‐2020 m.
m Prieiga internete:
http:///www3.lrs.lt/plls/inter3/dokpaaieska.showdocc_l?p_id=47027
78
16
http
p://www3.lrs.lt//pls/inter3/dokkpaieska.showd
doc_l?p_id=470
0278, 7 priedas
17
Proggnozė sudaryta priimant:
1. TVF progno
ozuojamą Lietuvvos BVP augimąą iki 2019 m.;
2. http://euro
opa.eu/espas/p
pdf/espas‐reporrt‐economy.pdff prognozuojam
mą Lietuvos BVP
P augimą 2020‐‐2030 m. (2 prieedas);
3. Eurostat prrognozuojamas gyventojų skaičiaus kitimo tendencijas
4. Atliekų sussidarymo nuo BVP pokyčio priklausomą dalį
d lygią 57% (2015‐2019 m.
m vidurkis), nustatytą
n
panaaudojant
Valstybiniame atliekų tvarrkymo plane paateiktas atliekų
ų susidarymo prognozes iki 20
020 m., atliekų kiekį, tenkantį vienam
gyventojui prognozuojam
mu periodu, ir šio skaičiaus prognozuojamo
p
o metinio pokyyčio santykį su prognozuojam
mu BVP.
Skaičiavimo
o pavyzdys 20116 m.: BVP augimas – 3,6%; komunalinių
k
atliekų tenkančių vienam gyventojui pokytis – ~2,04%
(2015 m. – ~471 kg/gyv., 2016
2
m. – ~481
1 kg/gyv.); 2,04//3,6=~0,57.
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Kom
munalinių atliekų
ų tvarkym
mo siste
ema
Šiuo metu didžžioji dalis komunalinių
k
ų atliekų yraa šalinamos sąvartynu
uose. 2013 m. sąvartyynuose
nalinių atlie
ekų dalis pe
er analizės laaikotarpį bu
uvo mažiaussia ir sudarė
ė ~62%. Lyg
ginant
pašalintų komun
004-2009 m.
m laikotarpiiu sąvartynu
uose šalinamų komunaalinių atliekkų dalis sum
mažėjo apie
e 30%.
su 20
Perdirbamų kom
munalinių attliekų kiekiss padidėjo trris kartus lyginant su 2008-2009 m.
m ir 2013 m. siekė
~20%
%. 2013 m. ~7%
~
komun
nalinių atliekų Lietuvoje
e buvo panaudota ene
ergijos gamyyboje. Likęs kiekis
– ko
ompostuojamas ir šalinamas kitaais būdais. Palyginimu
ui, ES28 20
012 m. kom
munalinių atliekų
a
sąvarrtynuose bu
uvo šalinama ~33% (Lie
etuvoje atitinkamai 73%
%), perdirbama ir ekspo
ortuojama – ~27%
(Lietu
uvoje 20%), transformuojama ele
ektrinėse ir katilinėse – ~24% (Lie
etuvoje šiuo
o laikotarpiu
u dalis
nesieekė 0,1%).
Už ko
omunalinių atliekų tvarrkymo sistemų organizzavimą, jų fu
unkcionavim
mo užtikrinimą, atliekų,, kurių
turėttojo nustatyyti neįmano
oma arba jiss neegzistuo
oja, tvarkym
mo organizaavimą ir kom
munalinių atliekų
a
18
tvarkkymo paslau
ugos teikimo
o administraavimą atsakkingos savivvaldybės.
Komunalinių atlliekų tvarkyymo sistemų
ų organizavvimą savivalldybės teisė
ės aktų nustatyta tvarkka gali
paveesti komunaalinių atliekkų tvarkymo
o sistemos administraatoriui. Daliis savivaldyybių komun
nalinių
atliekkų tvarkymo
o sistemos organizavim
mą, kaip privalomą užd
duotį, yra paavedusios kelių
k
savivaldybių
įsteig
gtoms įmonėms – re
egioniniamss atliekų tvvarkymo ce
entrams (RA
ATC). Lietu
uvoje sukurrta 10
regio
oninių atliekkų tvarkymo sistemų (Alytaus,
(
Kaauno, Klaipė
ėdos, Marijaampolės, Paanevėžio, Šiaulių,
Š
Tauraagės, Telšių
ų, Utenos irr Vilniaus,). Jų įsteigim
mas ir plėtraa iš dalies finansuoti 2000–2006 metų
Sang
glaudos fond
do, 2007-20
013 metų ESS struktūrinės paramoss, LR valstyb
bės biudžeto
o ir RATC paaskolų
lėšom
mis19. RATC
C steigimo tikslas užžtikrinti atliekų tvarkyymo užduo
očių vykdym
mą ir, efekktyviai
panaaudojant ES paramą, org
ganizuoti viisos atliekų tvarkymo siistemos sukkūrimą.
Lietu
uvoje atliekų
ų tvarkymo sistemos planavimas
p
v
vykdomas
laikantis atliiekų preven
ncijos ir tvarrkymo
priorritetų eiliškumo, nustaatyto LR Atliekų tvarkkymo įstatyyme20, į ku
urį yra perkkeltos Direkktyvos
2008
8/98/EB 21 nu
uostatos:
1. preevencija;
2. paruošimas naudoti pakartotinai,
p
, prieš tai atskyrus produktus ar jų sudedamąsias dalis,
netin
nkamus nau
udoti pakarto
otinai;
3. peerdirbimas, prieš
p
tai atskkyrus atliekaas, netinkam
mas perdirbtti;
4. kittoks naudojjimas, pavyzzdžiui, naud
dojimas ene
ergijai gautii, prieš tai atskyrus
a
atliekas, netinkkamas
perdirbti ar kitaip panaudotti;
18

Valsstybinis atliekų tvarkymo 2014
4‐2020 metais planas.
p
Pirmas skyrius,
s
antrasiss skirsnis, 18 pu
unktas. Prieiga internete:
https:///www.e‐tar.lt//portal/legalAct.html?documeentId=d833b6d0cfa811e3a8de
ed1a0f5aff0a9
19
2000–2006 metais įvykdyta 10 reegioninių atliekų
ų tvarkymo sisttemų sukūrimo
o projektų, kurių
ų bendra vertėė – 125,3 mln. Eur,
E iš jų
apie 85,4 mln. Eur su
udaro Pasirengimo narystei strruktūrinės polittikos instrumen
ntas (ISPA) arbaa Sanglaudos fo
ondo parama (p
paramos
intensyvumas – 50–8
85 procentai), 25,9
2
mln. Eur – valstybės biud
džeto lėšos, apie 14,0 mln. Eu
ur – paskolos arba savivaldybiių lėšos.
Šie projektai orientu
uoti į senų sąvvartynų ir šiukššlynų uždarymąą, naujų modeernių regioninių
ų nepavojingųjų komunalinių
ų atliekų
sąvartynų, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteelių ir kompostaavimo aikštelių įrengimą;
2007––2013 metais vyykdyti 28 regio
oniniai atliekų tvarkymo
t
infrasstruktūros plėtros projektai, kurių
k
bendra veertė – apie 213
3,9 mln.
Eur, išš jų apie 190,0 mln. Eur sudaro Sanglaudos fondo paramaa (paramos inteensyvumas – 50–85 procentaai), apie 5,9 mln. Eur –
valstyb
bės biudžeto lėėšos, apie 2,0 mln. Eur – paaskolos arba saavivaldybių lėšo
os, apie 33,4 mln.
m Eur – projjektų vykdytojų
ų ir (ar)
partneerių privačios lė
ėšos.
20
Žin.,, 1998, Nr. 61‐1
1726. Prieiga intternete: http:///www3.lrs.lt/plls/inter3/dokpaaieska.showdocc_l?p_id=47029
96, 3 straipsnis..
21
2008 m. lapkričio 19
1 d. Europos Parlamento
P
ir Tarybos
T
direktyyva 2008/98/EB
B dėl atliekų ir panaikinanti kaai kurias direktyyvas (OL
2008 L 312, p. 1). Prieeiga internete: http://atliekos.gamta.lt/files//Atlieku%20direektyva%2098‐2008%20LT1362
2733196981.pd
df
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5. šallinimas, prie
eš tai atskyru
us perdirbti ar kitaip naaudoti tinkamas atliekas.
Valsttybinio atlie
ekų tvarkym
mo 2014-20
020 metų plano
p
įgyve
endinimo priemonių
p
plane num
matytas
uždaavinys „suku
urti komunaalinių biolog
giškai skaidžžių atliekų tvarkymo
t
pajėgumus“,
p
, kartu su kitomis
priem
monėmis įre
engiant me
echaninio biologinio
b
a
arba
mechaaninio apdo
orojimo įren
nginius, kuriuose
būtų
ų atskiriamos ir apdorojamos arba perduodam
mos toliau ap
pdoroti biollogiškai skaidžios atliekkos. Iki
2015
5 m. pabaigo
os numatyta įrengti 10
0 mechaninio ir biologin
nio apdorojjimo (MBA) įrenginių visuose
Lietu
uvos RATC. Bendra pro
ojektų vertė
ė siekia apie
e 151 mln. Eur, o 2007
7-2013 mettų programavimo
laikotarpio ES struktūrinių fo
ondų skirta parama – ~124,5
~
mln. Eur22.
Planu
uojami MBA
A įrenginių pajėgumaii ir juose taaikomus atliekų apdorrojimo būdai pristatyti 1.5.3
lenteelėje.
Lentellė 1.4.3. Plan
nuojamų MBA
A našumas ir juose taikom
mi atliekų ap
pdorojimo būd
dai (sudaryta
a Remiantis Lietuvos
L
region
ninių atliekų tvvarkymo centrrų asociacijos informacija)
Regio
oninis
atliek
kų
tvark
kymo
centras

Mechaninio
o
apdorojimo
o
įrenginių
našumas,
t/metus

Biolog
ginio
apdorrojimo
įrenginių
našum
mas,
t/mettus

Ar numatom
mas
antrinių
žaliavų
atrinkimas?

Ar ap
pdorojant
komun
nalines
atlieka
as
numattoma
biodujjų
gamyb
ba?

B
Bioskaidžios dalies
a
apdorojimas

Klaipėėdos

75.000

NĖRA

TAIP

NĖRA

NĖRA

Kauno
o

220.000

100.00
00

TAIP

NĖRA

ko
omposto
gaamyba/biodžžiovini
m
mas

Kėdainių MAR

20.000

10.000
0

TAIP

NĖRA

NĖRA

Panevvėžio

86.470

22.000
0

TAIP

TAIP

Sttabilizuoto
ko
omposto gam
myba

Marijaampolės

65.000

32.000
0

TAIP

NĖRA

ko
omposto
gaamyba/biodžžiovini
m
mas

Šiaulių

60.000

20.000
0

NĖRA

NĖRA

ko
omposto
gaamyba/biodžžiovini
m
mas

Uteno
os

45.200

15.000
0

TAIP

TAIP

Sttabilizuoto
ko
omposto gam
myba

Vilniaus

250.000

180.00
00

TAIP

NĖRA

Biiodžiovinimass

Alytau
us

65.702

20.000
0

TAIP

TAIP

Sttabilizuoto
ko
omposto gam
myba

Telšių
ų

50.000

20.000
0

TAIP

TAIP

Sttabilizuoto
ko
omposto gam
myba

22

Prieiga
internete:
http://www.essparama.lt/pasirasytos‐
sutartyys?pgsz=100&o
order=&page=&
&priem_id=000
0bdd5380003dee0&proCode=&
&applicantNamee=&proName=&
&amountSuppo
ortFrom
=&amountSupportTo
o=&amountPaid
dFrom=&amountPaidTo=&con
ntractDateFrom
m=&contractDateTo=&kvietimoNr=&proStatu
usName
=&con
ntractFinishedD
DateFrom=&con
ntractFinishedD
DateTo=&apskriitis=&igyv_savivv=
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Bend
dras baigiam
mų kurti Lietuvoje me
echaninio biologinio
b
a
apdorojimo
(MBA) įren
nginių proje
ektinis
pajėg
gumas yra ~927
~
tūkst. tonų per metus,
m
iš jų biologiškai
b
ojimo pajėg
gumas
skaidžių atliekų apdoro
~395
5 tūkst. tonų
ų per metus.
Po aapdorojimo MBA likusių ir perdirrbti netinkaamų energiinę vertę turinčių kom
munalinių atliekų
a
degin
nimas numaatytas Valstyybiniame attliekų tvarkyymo plane.

Po rūšiavim
mo MBA
A likusio
os ir pe
erdirbti netinkam
mos ene
erginę vertę
v
omunalin
nės atliekos, jų e
energetin
nė vertė
turiinčios ko
Po attliekų apdo
orojimo MBA
A įrenginiuose (po me
echaninio rū
ūšiavimo prroceso, biologiškai skaaidžios
daliees biodžioviinimo, taip pat po ko
ompostavim
mo likusios masės, kurrioje taip pat
p yra smu
ulkaus
plasttiko ir kitų degių atlie
ekų, apdirb
bimo separaavimo įreng
giniuose) lieka netinkaamų perdirrbimui
energ
getinę vertę
ę turinčių kkomunalinių
ų atliekų ir kietojo
k
atgaautojo kuro (KAK) (ang
gl. Solid Reco
overed
Fuel//Specified Reecovered Fu
uel (SRF)). Šiio kuro pag
grindinė sud
dedamoji dalis
d
yra plaastikai, popieriaus
atliekkos, tekstilė
ė ir biodeg
graduojanti dalis. Tarp
ptautinė praaktika rodo
o, kad vidu
utiniškai 60 proc.
netin
nkamų perd
dirbimui ene
ergetinę verrtę turinčių komunalinių
k
ų atliekų ir KAK
K sudaro biologiškai skaidi
2
dalis23
. KAK yra klasifikuojaamas į 5-iaas klases paagal standaartą LST EN
N 15359:201
12 atsižvelg
giant į
žemu
utinį šilumin
ngumą, chlo
oro ir gyvsid
dabrio (Hg) kiekį.
k
Po rū
ūšiavimo likusių, ir perd
dirbti netinkkamų energinę vertę tu
urinčių komunalinių atliekų progno
oziniai
kiekiaai ir jų ene
ergetinė ve
ertė įvertintta remiantiss LR aplinkkos ministerrijos atsakymais (2 priiedas).
Bend
dras visų po
o rūšiavimo atskirtų perrdirbimui ne
etinkamų irr energetinę
ę vertę turin
nčių degių atliekų
a
energ
getinis pote
encialas sud
daro ~1.434 GWh/metus.
Daug
giau kaip 4,16 MWh/t (arba
(
15 MJJ/kg) kalorin
ngumą turin
nčių atliekų energetiniss potencialaas gali
siekti ~314 GWh
h/metus arb
ba 22% nuo
o bendro attliekų srauto
o. Žemiausiio kaloringu
umo (iki 6 MJ/kg)
M
atliekkų dalies en
nergetinis po
otencialas sudaro apie 209 GWh/m
metus.
Lentellė 1.4.4. Progn
nozuojamas netinkamų
n
perrdirbimui enerrgetinę vertę turinčių komu
unalinių atliekkų ir KAK poteencialas
2016--2030 m.
Pa
avadinimas

Perdirbimui netin
nkančių ir en
nergetinę verrtę turinčių degiųjų
d
komu
unalinių atlie
ekų
energetiinio potencia
alo prognozė
ė, GWh
2
2016
20
020
2025
5
2030

Vilniaus AATC

4
433,3

433
3,3

433,3
3

433,3

Kauno
o RATC

2
273,2

291,0

317,2
2

322,2

Kėdaiinių MAR

22,7

23
3,9

25,6
6

25,8

Klaipėėdos RATC

2
206,9

209
9,9

207,2
2

203,3

Šiaulių RATC

2
211,6

213
3,1

210,9
9

207,7

Panevvėžio RATC

3
39,5

40
0,6

41,9
9

43,3

Alytau
us RATC

1
110,9

98
8,0

83,7
7

71,0

Marijaampolės RATC
C

5
52,8

54
4,4

53,7
7

52,5

Uteno
os RATC

5
51,0

52
2,1

53,4
4

54,7

Telšių
ų RATC

27,0

27
7,8

29,0
0

30,1

428,9
14

144
44,1

1455,,9

1443,8

Iš viso
o:

23
Nacionalinės atsinaaujinančių ištekklių plėtros proggramos iki 2020
0 m. strateginio
o pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos
dokum
mentas, 10 psl. Priega internete: http://www.enmin.lt/NAEIPP_SPAV.pdf
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Prognozuojama, kad netinkamų perdirbimui ene
ergetinę vertę turinčių
ų komunalin
nių atliekų ir
i KAK
getinis pottencialas, kaip
k
ir susidarančių komunalinių
k
ų atliekų potencialas
p
iki 2025 metų
energ
palaipsniui didė
ės. Metinis augimas
a
svyyruos ~0,2-0
0,3% per metus, o vėle
esniais metaais pradės mažėti
m
~0,2%
% per metus. Susidaran
nčių netinkaamų perdirb
bimui energ
getinę vertę turinčių komunalinių atliekų
a
ir KA
AK energetin
nis potenciaalas nagrinė
ėjamu laiko
otarpiu keisis mažiau už
u susidaran
nčių komun
nalinių
atliekkų kiekį, kad
dangi, remiaantis Aplinkkos ministerrijos ir Lietu
uvos atliekų tvarkymo centrų
c
asociacijos
(toliaau – LRATCA
A) duomeniimis, dauge
elis LRATCA narių savo prognozėse
e planuoja laipsniškai
l
g
gerinti
antrinių žaliavų rūšiavimą, be
b to bus siiekiama, kad
d MBA įreng
giniai dirbtų
ų stabiliu baaziniu rėžim
mu, kas
turėttų stabilizuo
oti po MBA įrenginių susidarantį atliekų srautąą.
Atliekų tvarkym
mo įstatymaas numato, kad atliekkų tvarkymo
o objektai turi atitikti LRV nustatytus
kriterrijus bei turri būti steig
giami ir prip
pažįstami atliekų tvarkyymo valstyb
binės reikšm
mės objektais LRV
nustaatyta tvarkaa (2000 m. vasario
v
2 d. LRV
L nutarim
mu Nr. 113 „d
dėl Valstybin
nės reikšmėss atliekų tvarkymo
objekktų steigimo ir pripažinimo tvarkkos aprašo patvirtinimo
o“). Po rūššiavimo liku
usios ir perdirbti
netin
nkamos ene
erginę vertę turinčios ko
omunalinėss atliekos gaali būti deginamos tik LLRV pripažin
ntuose
atliekkų tvarkymo
o valstybinė
ės reikšmės objektuose.
o
.
Num
matoma, kad
d Vilniaus kogeneracin
k
nė jėgainė d
degins kom
munalines atliekas
a
iš Vilniaus
V
ir Utenos
U
regio
onų24. Esant planiniamss ar neplaniniams remo
ontams Kau
uno ar Klaipė
ėdos atlieko
omis kūrenaamose
elekttrinėse, Viln
niaus jėgain
nė galės priimti ir šiom
ms elektrinėms skirtass atliekas, tačiau
t
papilldomą
priim
mamų atliekų
ų kiekį lemss faktinis atliiekų srautass iš Vilniaus ir Utenos re
egionų.

Pav. 1.4.1. Planuo
ojamas netin
nkamų perd
dirbimui enerrgetinę vertęę turinčių kom
munalinių atliekų
a
ir KAK
K
gabeenimas į enerrgetinius objjektus.
24

Uten
nos ir Vilniaus regionams
r
prikllauso: Anykščių
ų rajono, Ignalin
nos rajono, Mollėtų rajono, Uteenos rajono, Vissagino, Zarasų rajono,
Elektrėėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenččionių rajono, TTrakų rajono, Viilniaus miesto, Vilniaus
V
rajono ir Ukmergės raajono
savivaldybės.
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Viln
niaus ko
ogenerac
cinėje jėgainėje
e numa
atomų deginti
d
nepavojingų
atlie
ekų spec
cifikacija
a

Vilniaaus kogene
eracinėje jėg
gainėje num
matoma deg
ginti po rūššiavimo liku
usias ir perd
dirbti netinkkamas
atliekkas, įskaitan
nt KAK, kurių
ų mišinio kaloringumas – 7,0-15,0 MJ/kg.
M
Didžiąja dalį Vilniaus atliekkų deginimo jėgainėje
e deginamų
ų atliekų kie
ekio sudaryss Vilniaus miesto
m
MBA įrenginiuosse biodžiovvinimo būdu
u gautas kie
etasis atgau
utasis kuras, kurio kalorringumas su
udarys
10-12
2 MJ/kg.
Daliss atliekų (ikki 30%) bu
us atvežam
ma iš kitų Lietuvos miestų
m
MBA
A įrenginių.. Atvežamo
o KAK
kalorringumas gaali kisti labaai plačiame diapazone – 6,0-15,0 MJ/kg.
M
Atskirais atvejais nedidele dalimi
gali būti atvežamas ir dide
esnio kaloringumo KAK
K, kuris san
ndėliavimo bunkeryje
b
b maišom
bus
mas su
ngumas būttų mažesniss nei 15 MJ/kg.
likusiu KAK, kad bendras miišinio kalorin
Taip pat gali bū
ūti deginam
mos komerccinės, pramoninės, insttitucijų atlie
ekos, kurioss savo pobūdžiu,
sudėėtimi ir param
metrais bus panašios į komunaline
k
es (buitines) atliekas.
Lentellė 1.4.5. Vilniaus atliekų deg
ginimo jėgainėėje deginamų atliekų param
metrai
Atliek
kos

Kiekis

Atliekkos iš Vilniaus regio
ono
(įskaittant atliekas po
p MBA)

Parametra
ai*
Kaloringum
mas – 9-12 MJ/kg
Drėgnumas - ≤25%

70-100%
%

mas – 10-35%
%
Peleningum
Tankis – 15
50-350 kg/m3
Frakcijos dyydis - <200 mm
m

Atliekkos iš kitų reg
gionų (įskaitant
atliekkas po MBA)

Kaloringum
mas – 6-15 MJ/kg
0-30%

Drėgnumas – 15-50%
mas – 10-35%
%
Peleningum
Tankis – 20
00-400 kg/m3

1.4.2

Info
ormacija apie Vilniaus kogenera
k
acinėje jėgainėje
e numatomą
nau
udoti bio
okurą

Biok
kuro pottencialas
s Lietuvo
oje
2013
3 m. Lietuvvos energettikos konsultantų asocciacijos parengtoje "Biokuro poteencialo Liettuvoje
įvertiinimo, biokkuro kainų p
prognozė, biokuro
b
pan
naudojimo socialinės
s
naudos įverttinimas ir biiokuro
25
5
panaaudojimo plėtrai
p
reikaalingų valsttybės intervencijų pasiūlymai“ ataskaitoje
a
(toliau – LEKA
ataskkaita) yra įvvertinti biokkuro poreikkiai ateityje,, biokuro potencialas
p
ir galimybe
es tuos porreikius
patenkinti naud
dojant tik vietinės kilmės biokurą, kartu nepaažeidžiant biokuro
b
naudojimo darrnumo
reikaalavimų. Rem
miantis LEK
KA ataskaita, miško me
ediena (malkos, miško kirtimo atliekos, jaunu
uolynų
ugdyymo metu susidaranti
s
m
mediena,
baaltalksnių kiirtimo metu
u susidarantti mediena, kelmai) Liettuvoje
sudaro tik apie 1/3
1 viso biokuro potencialo. Likusi dalis – tai medienos
m
atliekos iš medžio perdirbimo
įmon
nių, nepanaaudojami šiaaudai, med
dienos atliekkos, liekanččios valant pakeles, so
odus, meliorracijos
25

Galutinė ataskaitta, paskelbta LŠTA
L
tinklalap
pyje http://ww
ww.lsta.lt/filess/studijos/201
13%20met%C
C5%B3/A‐
%20galutine%2
20ataskaita3.p
pdf, žiūrėta 20
014‐12‐03
80_biokuras%20‐%
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griovvius, antrinė
ė mediena, biologinėss atliekos, komunalinių
k
ų atliekų išrrūšiuota dalis ir galų gale
g
–
mediena, gaunaama iš greito
os rotacijos augalų plan
ntacijų.
LEKA
A ataskaitoje
e nagrinėjant medieno
os biokuro galimą pan
naudojimą Lietuvos en
nergetikoje, buvo
išnag
grinėtos šioss medienos biokuro rūššys:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biokurass iš pramoninių atliekų;
malkos energetikai;
e
miško kirrtimo atliekos;
ne miško
o medienos kirtimų mediena;
antrinė mediena;
m
biokurass iš baltalksn
nynų kirtimo
o;
biokurass iš miško jau
unuolynų ugdymo;
biokurass iš trumpos apyvartos energetinių
e
ų plantacijų;
biokurass iš kelmų medienos.
m

Bioku
uro rūšių po
otencialas 20
025 m. pagaal LEKA atasskaitą pateikktas lentelėjje žemiau.
Lentellė 1.4.6. Progn
nozuojamas biiokuro rūšių po
otencialas 20225 m.
Bioku
uro rūšis

Potenciallas 2025 metaais

Bioku
uras iš pramon
ninių atliekų

1 627 000
0 m3

Malko
os energetikai (malkos plau
ušo gamybai)

1 777 865
5 m3

Miško
o kirtimo atliekos

845 253 m3

Ne miško medieno
os kirtimų, anttrinė medienaa

1 700 000
0 m3

Bioku
uras iš baltalkssnynų kirtimo
o

650 000 m3

Bioku
uras iš miško jaaunuolynų ug
gdymo

400 000 m3

Bioku
uras iš trumpo
os apyvartos energetinių
e
plantacijų

983 580 m3

Bioku
uro iš kelmų medienos
m
pote
encialas

644 601 m3

VISO:

8 628 299
9 m3
(1 482 526 tne)

Mediienos biokuro potenccialas 2025
5 m. progn
nozuojamass ~8-9 mln
n. m3/metu
us arba ap
pie 17
TWh//metus.
LEKA
A teigimu, prognozu
uojamas biokuro
b
paasiūlos augimas užttikrinamas, išlaikant visus
aplin
nkosauginius ir darnum
mo reikalavim
mus, įvertinaant, kad miško kirtimass ateityje su
udarys mažiau nei
50% metinio me
edienos prieaugio Liettuvos mišku
uose, taip pat užtikrinant dirvos ko
okybės išlaiikymą,
energ
gijos gamyb
bai naudojant šiaudus.
Lietu
uvoje kietuo
oju medieno
os biokuru prekiaujama
p
a sudarant tiesioginius sandorius arba
a
per ene
ergijos
išteklių biržą. LR
R Energijos išteklių rinkkos įstatyme
e nustatytass įpareigojim
mas šilumos tiekėjams, NŠG,
šilum
mą ir elektro
os energiją bendrame
b
te
echnologiniame cikle gaminantiem
g
ms gaminto
ojams naudo
ojantis
energ
gijos išteklių
ų birža pirktti: 2014 metais – 10 prroc., 2015 metais
m
– ne mažiau
m
kaip
p 30 proc., 2016
2
ir
vėlessniais metais – ne mažiaau kaip 50 proc.
p
energijjos gamybaai reikalingo biokuro kie
ekio.
Bioku
uro poreikiss Lietuvoje nuolat
n
augaa ir 2013 m. Lietuvoje jo
o buvo sunaaudota ~12 TWh. Daugiausiai
bioku
uro šalyje su
unaudojama namų ūkiuose (katilu
uose ir krosn
nyse) ~ 58 %,
% energijoss transformaavimui
katilinėse ir elekktrinėse ~27 %.
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LEKA
A ataskaitoje
e prognozuo
ojamas mettinis medien
nos biokuro
o potencialaas siekia apie 17 TWh, šiaudų
š
– ~5
5,1 TWh. Įve
ertinus esamą medien
nos biokuro
o poreikį, laaisvasis medienos biokkuro poten
ncialas,
neve
ertinant šiaudų energetinio pote
encialo, sie
ektų ~5 TW
Wh/metus. Tai atitinkaa apie 600
0 MW
instaliuotų energ
gijos gamyb
bos įrenginių pajėgumų
ų.
Lietu
uvoje veikiaanti energijo
os išteklių birža užtikrrina palankiias apsirūpiinimo bioku
uru sąlygass ir tai
vertin
nama kaip palanki
p
apliinkybė įgyvendinti ene
ergetinius projektus, ku
uriais būtų didinamas
d
k
kuro
iš
atsinaujinančių išteklių
i
naudojimas.

Viln
niaus kog
generaciinėje jėg
gainėje d
deginamo
o biokurro speciffikacija
Planu
uojama, kad
d Vilniaus kogeneracin
k
nėje jėgainė
ėje bus naud
dojamas P6
63 arba P100 klasės bio
okuras
(med
dienos skied
dra) pagal CEN/TS
C
149
961 : 2005 (D)
( klasifikaciją. Papildomai gali būti
b deginam
mas ir
kitas biokuras – medžio žievė, medienos atliekos, miško kirtim
mo atliekoss, pjuvenos, granulės, šiaudai
(šiaudų granulėss).
Lentellė 1.4.7. Medieenos skiedros apytikrė
a
sudėttis ir šiluminės vertės (pagal:: KTU, 2015)
ė
Reikšmė
Param
metras

Drėgn
numas
Lakiosios medžiagos
Žemu
utinis šiluming
gumas, sauso
os
masės (LHV)
Žemu
utinis šilumin
ngumas (LHV
V),
drėgn
nos masės
Pelen
ningumas
Vandeenilis, H
Angliss, C
Deguonis, O
Siera, S
Azotaas, N
Chloras, Cl
Natriss, Na
Kalis, K

Mato
vienet
as

Medienos skiedra*
s

Miško
M
kirtimo
o
atliekos (žievė,
ša
akos ir kt.)

Šiau
udai

%
svorio
% SM

30-55 (vid. 45)
4

35 -60 (vid. 50))

10-3
30 (vid. 20)

80-84 (vid. 82)
8

80-84 (vid. 82)

74-7
77 ( vid. 75)

MJ/kg

18,4-19,8 (vid. 19,1)

18,3-20,5 (18,7
7)

15,8
8-19,1 (vid. 17
7,6)

MJ/kg

11,3-7,1 (vid
d. 9,25)

11,6-6,2 (8,37)

15,6
6 -11,6 (vid. 13
3,6)

0,1-1,0 (vid. 0,6)

<1-10
<
(vid. 3-5
5)

2-10
0 (vid. 5)

5,6-7,0
47-54
40-45
<0,02
0,1-0,5
<0,01 – 0,03
3

5,7-6,2
48-52
4
38-44
<0,02-0,08
<
0,3-0,8
0
<0,01-0,04
<

5,4-6,5
41-5
50
36-4
45
<0,0
05-0,2
0,2-1,5

vid. 20-50

vid. 100-200

vid. 500

vid. 400-800
0

vid. 1500-2000
0

vid. 10000

svorio
% SM
%
%
%
%
%
%
mg/kg
SM
mg/kg
SM

<0,1 -1,2

Pastaaba: *visos procentinės
p
s išraiškos nu
urodytos paagal sausos kieto būvio medžiagos procentą.
eracinė jėgaainės biokurą deginan
nčiame koge
eneraciniam
me įrenginyyje (PŪV vystymo
Vilniaaus kogene
alternatyva Nr. 2) bus num
matyta galim
mybė sumaišyti iki 30%
% taip vadin
namo tarpinio kuro, medžio
m
žievė
ės ir pramo
oninių skied
drų (sausų medienos skiedrų). Vilniaus
V
kog
generacinė jėgainės biokurą
degin
nančiame kogeneracin
k
niame įrenginyje deginamo biokurro drėgnum
mas – 45-50%
%, tačiau įre
enginį
numatoma pritaaikyti ilgalaikiam neperrtraukiamam
m darbui su medienos skiedra, kurrios drėgnumas –
30-60
0%.
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Info
ormacija apie Vilniaus kogenera
k
acinėje jėgainėje
e numatomą
deg
ginti nuo
otėkų dumblą

Atliekų deginimo įrenginyje
e gali būti deginamas
d
d
džiovintas
arba
a
sausintas nuotekų valymo įren
nginių
dumblas.
Vado
ovaujantis LR
L Aplinkos ministerijos 2015 balaandžio 02 d.
d rašte Nr.(1
17-2)D8-250
06 „Dėl džio
ovinto
dumblo kiekių“ pateikta infformacija, nu
uotekų valyymo įrenginių dumblas priskiriamaas nepavojin
ngoms
eikiama LR Aplinkos
A
miinisterijos in
nformacija apie
a
nuotekkų valymo įm
monių
atliekkoms. Priede Nr. 4 pate
pateiktų duome
enų apie nu
uotekų dum
mblo apdoro
ojimo įrengiiniuose susiidariusius džiovinto/sausinto
o kiekius 2013, 2014 me
etais suvesttinė.
nuottekų dumblo
Lentellė 1.4.8. Vilniaus atliekų deg
ginimo jėgainėėje deginamo džiovinto dum
mblo parametrrai
Atliek
kos

Kiekis

Atliekų pa
arametrai

Džiovvintas dumblaas

Kaloringum
mas – 10-15 MJ/kg
M
(vidutinis – 11 MJ/kg))
10-15
tūkst.t//metus

Drėgnumas - ≤10%
mas – 30-50%
%
Peleningum

1.4.4

Info
ormacija apie Villniaus ko
ogeneracinėje jė
ėgainėje numato
omas
nau
udoti durrpes

Durrpių gavy
yba ir va
artojimas
s Lietuvo
oje
Bend
dras durpyn
nų plotas Lietuvoje siekia ~650 tū
ūkst. ha, iš kurio durpių pramonė
ė naudoja tiik ~14
tūkstt. ha (~2,16
6%) šio plo
oto. Lietuvo
oje naudojaamuose du
urpynuose esantys
e
durpių energetiniai
ištekliai sudaro apie
a
52,3 TW
Wh. Bendras durpynuo
ose sukauptas energijoss resursas siekia ~233 TWh
T 26.
Tačiaau Lietuvoje
e durpių naaudojimas energetikojje, palyginu
us su kaimyyninėmis ir kitomis Eu
uropos
šalim
mis, nesudaro reikšming
gos dalies.
Lentellė 1.4.9. Kuro durpių
d
gamyb
ba ir sunaudojiimas Lietuvojee 2004-2013 m.
m 27
Kuro durpių
d
gavyba ir bendrasis su
unaudojimas, tūkst. tonų
2004

2
2005

2006
6

2007

2008

200
09

2010

2011

20
012

2013

Gavyb
ba

49,7

70,3

54,6

52,6

67,4

52
2,5

31,1

42

6
60,5

84,1

Bendrrasis
sunau
udojimas

46,9

50,2

47
7

67

38,4

32
3

30,2

42

4
41,7

68,6

Iš jų trransformuota į
energiją

11,3
(24%)

10,9
(22%)

13,2
(28%
%)

41,9
(63%)

10
(26%)

11
1,6
(36
6%)

8,7
(29%)

11,6
(28%)

8,8
(2
21%)

37,3
(54%))

26

Lietu
uvos biomasės energetikos asociacijos prezid
dentas Virginiju
us Ramanauskass. Skaitytas prisstatymas per „LLietuvos energeetikos
konferrencija 2014“ http://biokuras.lt/uploads/new
w_assigned_filees/Virginijus%20
0Ramanauskas%
%20LITBIOMA%
%202014‐10‐07
7.pdf
27
Šaltinis: LR Statistikkos departamentas, kasmetiniiai leidinys: Kurro ir energijos balansas
b
2012/2011/201
10/2009/2008//2007/2006/200
05/2004 metų ataskaitos http://osp.stat.govv.lt/statistikos‐leeidiniu‐katalogas
2013/2
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Bendrras
suvarttojimas namų
ūkiuosse

11,9
(25%)

20,8
(41%)

12,5
(27%
%)

4,6
(7%)

6,2
(16%)

38

5,3
(17
7%)

8,5
(28%)

9,3
(22%)

1
10,4
(2
25%)

9,2
(13%))

Lietu
uvoje durpė
ės kaip kuras nėra plačiai
p
naud
dojamas: šiilumos ir elektros
e
energijos gam
mybos
sekto
oriuje jų dalis per pastaruosius 10 metų
m
vidutiniškai sudarrė tik apie 0,,4%.

Viln
niaus kog
generaciinėje jėg
gainėje n
naudojam
mų durpiių speciffikacija
Durp
pių naudojim
mas Vilniauss kogeneraccinėje jėgain
nėje svarsto
omas tolimo
oje perspekttyvoje, jeigu
u būtų
bioku
uro trūkumaas.
Atliekų deginim
mo jėgainėje galimai bus deginaamos trupin
ninės durpės. Trupinin
nės kuro durpės
d
namos trupinant paviršinį durpyn
no sluoksnį ir paliekan
nt jį paviršiu
uje išdžiūti.. Trupininėss kuro
gaun
durp
pės susidedaa iš įvairauss dydžio daalelių, tačiau
u jos pagrin
ndą sudaro
o smulkios, miltelių pavidalo
dalellės. Trupinin
nių kuro durrpių kaloring
gumas artim
mas medienai, pasižymii mažu peleningumu.
Lentellė 1.4.10. Durp
pių, kurių eksp
ploatacinis drėėgnumas 40 - 55%,
5
apytikrėss savybės, pag
grindinė sudėtiis ir šiluminė vertė
v
Param
metras

Maato vienetas

Kiekis

Vandeenilis, H

%

5–7

Angliss, C

%

50 - 60

Deguonis, O2

%

30 - 40
4

Pelen
nai

%

2 - 15

Siera, S

%

0,1 – 0,4

Azotaas, N2

%

0,5-2
2,5

Lakiejji junginiai

%

60 - 70

Šilum
minė vertė, ben
ndra

MJJ/kg

18 – 22

Šilum
minė vertė, gryyna

MJJ/kg

7 - 12

1.4.5

Info
ormacija apie Villniaus ko
ogeneracinėje jė
ėgainėje numato
omas
nau
udoti gam
mtines dujas
d

Gam
mtinių du
ujų varto
ojimas Lietuvoje
Gamtinių dujų bendrasis metinis
m
varttojimas Liettuvoje per pastarąjį de
ešimtmetį viršijo
v
3 mlrrd. m³
us, kai suvartota 2,7 mlrd. m³). Iki SGD termin
nalo įrengim
mo 2014 m. visos
(išskyyrus 2009 irr 2013 metu
gamttinės dujos buvo impo
ortuojamos iš vienintellio šaltinio Rusijoje. SG
GD terminallas jau dabaar gali
patenkinti apie trečdalį šaalies poreikkio ir, atliku
us visas plaanuojamas investicijas į gamtinių
ų dujų
mo sistemo
os plėtrą ir rekonstrukcciją, Lietuvaa bus pajėg
gi savarankiiškai apsirūpinti gamtinėmis
tiekim
dujomis iš kitų tiiekėjų.
p
o balansas pagal
p
vartottojus pateikkiamas žemiau lentelėje
e.
Gamtinių dujų panaudojimo

Vilnia
aus kogeneraciinės jėgainės poveikio
p
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Lentellė 1.4.11. Gam
mtinių dujų varrtotojai Lietuvvoje 2004-20133 m.28
3

Gamtinių dujų vartojim
mas, mln. m
2004
Bendrrasis
sunau
udojimas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20
012

2013

2935,4 3096,2 3068 3615,1 3244,9 2727
3115 3398,5 331
18,4 2705,5
(100%) (100%) (100
0%) (100%) (100%) (100
0%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Suvarttota pramonėės
elektrrinėse ir
katilin
nėse

21
(1%)

54,5
(2%)

48
8,7
(2%
%)

45,7
(1%)

29,9
(1%)

55
5,1
(2%
%)

46,7
(1%)

45,5
(1%)

70
0,3
(2%)

42,9
(2%)

Suvarttota elektrinėse

90,4
1081,4 1270,1 119
(41%)
(39
9%)
(37%)

1090
(30%)

1361,7 102
26,5 1366,2 1111,3
(42%) (38
8%) (44%) (33%)

946,1
(29
9%)

794,9
(29%)

Suvarttota katilinėsee

452,7
(15%)

340,8
(11%)

340
0,1
(11
1%)

355,9
(10%)

299,6
(9%)

263
3,3
(10
0%)

314,3
(10%)

268,5
(8%)

26
68
(8%)

218,5
(8%)

Galutiinis suvartojim
mas
namų ūkiuose

148,2
(5%)

168,1
(5%)

175
5,1
(6%
%)

184,1
(5%)

182,3
(6%)

181
1,4
(7%
%)

197,8
(6%)

181,2
(5%)

169
9,3
(5%)

154
(6%)

Gamtinių dujų sunaudojim
s
mas transform
muojant į šilumos
š
ir/arrba elektross energiją n
nuolat mažė
ėja dėl
ų vietinį kurą ir atsinaujjinančius en
nergijos ište
eklius naudo
ojančių įren
nginių. Daliss tokių
naujaai diegiamų
įreng
ginių pradė
ėta eksploaatuoti 2014
4 m. vidurryje arba pabaigoje,
p
kitų eksplo
oatacijos pradžia
p
planu
uojama iki 2015
2
m. vidu
urio, todėl prognozuoja
p
ama, kad gaamtinių dujų (kaip ir kitto iškastinio
o kuro)
dalis šilumos ir elektros
e
gam
mybos sekto
oriuje ir toliaau mažės.

Viln
niaus

kogenera
k
acinėje

jėgainė
ėje

na
audojamų
ų

gam
mtinių

d
dujų

spe
ecifikacija
Atliekų deginim
mo jėgainės paleidimui, stabdym
mui, reikaliingo tempe
eratūrinio režimo pakkuroje
palaikymui bus naudojamo
s gamtinės dujos.
n
Lentellė 1.4.12. Viln
niaus atliekų deginimo jėg
gainėje naudo
ojamų gamtinių dujų para
ametrai (pag
gal AB „Ambeer Grid“
pateikkiamas fiksuottų gamtinių du
ujų kokybės pa
arametrų verttes Vilniaus zonai)
Param
metras

Maato vienetas

Kiekis

N2

mo
ol-%

0,8054

CO2

mo
ol-%

0,0636

Dujų ttankis

kg
g/nm3

0,7363

Santyykinis dujų tan
nkis

-

0,5693

Viršuttinis šilumingumas*

kW
Wh/m3

11,14
488

*Energgijos vertė nuro
odyta esant deggimo temperatū
ūrai +25°C, mattavimo temperaatūrai 0°C ir 101,325 bar slėgiu
ui.

28

Šaltiinis: LR Statistikkos departamen
ntas, kasmetiniiai leidinys: Kuro ir energijos balansas
b
2013/2
2012/2011/201
10/2009/2008//2007/2006/200
05/2004 http:///osp.stat.gov.ltt/statistikos‐leid
diniu‐katalogass
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Viln
niaus kogeneracinėje jėg
gainėje numatom
mi sudeginti atliekų
ir kito kuro kiekiai

Analizuojamos veiklos
v
vysttymo altern
natyvose nu
umatomi su
unaudoti ku
uro kiekiai pateikiami 1.4.13
lenteelėje.
Lentellė 1.4.13. Kuro
o kiekiai
Sunaudojimas per metuss
Kurass
Altern
natyva Nr. 2

Alternattyva Nr. 3

144 144 t

144 144 t

Iš Viln
niaus MBA

15856 t

856 t
158

Iš Uteenos MBA*

Iš viso – iki
160 000
0 t/metus

Iš viso
o – iki
160 000
0 t/metus

5 000 t SM
15

15 000 t SM

15 000 t SM
S

6 000 t
620

350 000 t

620 000
0t

62 000 – 124 000 t

35 000 - 70 000 t

62 000 – 124
4 000 t

2,5 – 3,0 mln. m3

2,5 – 3,0
0 mln. m3

2,5 – 3,0 mln. m3

Atrūšiuotos
ir
antriniam
m
perdirbimui
unalinės atliekos,
netinkamos nepavvojingos komu
įskaitaant KAK irr komercinė
ės, pramoninės,
institu
ucijų atliekos, kurios savo pobūdžiu
u ir
sudėttimi yra panaššios į buitiness atliekas:

Džiovvintas arba sausintas nuotekų
n
valyymo
įrengiinių dumblas
Bioku
uras (medieno
os skiedra)
Durpėės (jei bus deginamos du
urpės analogišku
kiekiu
u sumažės bio
okuro sunaudojimas)**
Gamttinės dujos

PA prie Nr.
N 2

4t
144 144
15856 t
Iš viso – iki
metus
160 000 t/m

* Neviršijant benndro nustatyyto kuro kiekkio atrūšiuottos ir antrinniam perdirbimui netinkaamos nepavoojingos
komu
unalinės atliekkos, įskaitant KAK gali būtti vežamos iš kitų regionų
ų MBA arba išš gamybos įm
monių, jeigu nebūtų
n
galim
mybės reikaling
go kiekio atve
ežti iš Vilniauss ir Utenos MB
BA.
** durrpių sunaudo
ojimas gali sud
daryti iki 10-20 proc. biokuro kiekio.

1.4.7

Ene
ergijos va
artojima
as

Vilniaaus kogeneracinėje jėg
gainėje tech
hnologiniuose procesuo
ose, taip patt kuro atvežžimui, paruo
ošimui
ir tiekimui į deginimo įreng
ginius, patalpų ir teritorrijos priežiū
ūrai bus nau
udojami ene
ergetiniai išttekliai.
Num
matomas ene
ergetinių ištteklių sunau
udojimas patiekiamas 1.4.14 lentelė
ėje.
Num
matomas auttomobilių ku
uro poreikiss:
-dyzeelinas – nau
udojamas biokuro
b
paru
uošimo ir saandėliavimo
o zonoje dirbantiems krautuvamss (PŪV
vystyymo alternatyva Nr. 2);
- ben
nzinas ir dyzzelinas – lengvojo transporto priem
monėms.
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nkai vertinimo ataskaita

41

Lentellė 1.4.14. Enerrgijos išteklių, išskyrus
i
ištekliiu naudojamu
us kaip kuras energijos
e
gamyybai, vartojimas įmonės veikkloje
Įm
monės
reikmėms
suna
audojami
energ
getiniai ir
techn
nologiniai
išttekliai

Matavimo
vnt.

Su
unaudojamass kiekis per metus
m
PŪV vysty
ymo
alternaty
yva
Nr. 2

vystymo
PŪV v
alterrnatyva
N 3
Nr.

Išteklių gavimo šaltiiniai

PA prie PŪV
vystymo
alternatyvos
a
s
Nr. 2

elektrros
energ
gija*

GWh
metus

per

Apie 83,5

Apie 50,8
5

Apie
A
83,5

Veikiant CHP pagaminta
elektra,
neveikiant
AB
„Litgrid“

šiluminė
gija
energ

MWh
metus

per

2000

1500

2000

Veikiant
šiluma

dyzeliinas

t/m

52,57

0,09

52,57

Lietuvos tiekėjai
t

benzinas

t/m

0,12

0,12

0,12
0

Lietuvos tiekėjai
t

CHP

pagaminta

*skaičiuojamos elektros en
nergijos sąn
naudos savo
oms reikmė
ėms - iki 14
4,3% pagam
minamos elektros
gijos.
energ
PAV rengimo metu pateikiaami prelimin
narūs PŪV n
numatomi sunaudoti en
nergijos ište
eklių kiekiai, kurie
bus patikslinti
p
re
engiant tech
hninį projekktą.

1.5
5 Duom
menys apie naudoja
n
amas chemine
c
es med
džiagas
s ir
prepa
aratus
Technologiniuosse procesuo
ose numatomos naudoti šios chem
minės medžiagos ir prep
paratai:









amoniakko NH3 24% ar 25% tirpaalas;
gesintos kalkės (Ca(O
OH)2);
negesinttos kalkės (C
CaO);
aktyvuotta anglis;
natrio fosfatas (Na3P0
P 4);
natrio ch
hloridas (NaC
Cl);
kaustinė soda (NaOH
H) 25% tirpaalas;
etilenglikkolis (HO-CH
H2CH2-OH) (vienkartinis
(
s sistemų užžpildymas).

Amo
oniako NH3 25% tirrpalas bus naudojam
mas deginim
mo įrengin
nyje NOx sumažinimu
s
ui bei
techn
nologinio vandens
v
paruošimui. Amoniako
A
tiirpalui katilo dūminių dujų kanalle 850 – 10
050o C
temp
peratūrinėje
e terpėje reeaguojant su esančiais azoto oksiidais (NOx) vyksta red
dukcijos reakcijos,
kurių
ų metu reaguojančios medžiagos
m
v
virsta
aplinkai neutraliu azotu (N2) ir
i vandeniu (H2O).
Amo
oniako NH3 25%
2
tirpalass bus laikom
mas apie 30- 50 m3 talpo
os rezervuarre.
Gesintos kalkės (Ca(OH)2) naudojam
mos pusiau sauso
s
dūmų
ų valymo įre
enginiuose paleidimo etape,
siekiaant padidinti SO2 ir kitų
ų rūgštinių dujų
d
absorb
bcijos efektyyvumą. Taip
p pat dalis kalkių
k
reagu
uoja su
dūminėse dujosse esančiu anglies dio
oksidu. Gesiintos kalkėss bus laikomos apie 50-100
5
m3 talpos
silose
e.
Nege
esintos ka
alkės (CaO
O) naudojamos pusiaau sauso dūmų
d
valyymo įrenginiuose įren
nginio
eksploatacijos etape
e
SO2, HCl,
H HF, Hg ir dioksinams iš dūminių dujų ab
bsorbuoti/adsorbuoti. Kalkės
pūstu
uvu per vaamzdį įpuršškiamos į kalkių
k
gesin
ntuvą, kur jos užgesin
namos iki Ca(OH)
C
2, ir, prieš
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įpuršškiant į dūm
mines dujas,, sumaišomo
os su pelen
nų dulkėmiss. Negesinto
os kalkės (CaaO) bus laikkomos
apie 50 -100 m3 talpos silose
e.
yvuota ang
glis, kaip ir negesintos kalkės, nau
udojama pu
usiau sauso
o dūmų valyymo įrengin
niuose
Akty
įreng
ginio eksplo
oatacijos etaape. Aktyvuo
ota anglis į dūmines du
ujas įpurškiaama įpurškim
mo sistema, kurią
suriša
sudaro tiekimo vamzdis ir pūstuvass. Aktyvuotta anglis savo dideliu
u aktyviu paviršiumi
p
edžiagas. Užž įpurškimo
o sistemos įrrengtas rankkovinis filtraas, surenkan
ntis pelenų dulkes
d
kenkksmingas me
ir reaakcijos produktus. Aktyvvuota angliss bus laikom
ma apie 15-3
30 m3 talposs silose.
Kausstinė soda (NaOH) bu
us naudojam
ma technolo
oginio vand
dens paruošimo sistem
moje, konde
ensato
neutralizavimo įrenginiuose
į
e, dūmų vallymo įrenginiuose, kaip
p dūminėse dujose esančio H2S surišanti
medžžiaga.
Natrrio chlorida
as (NaCl) bus naudojam
mas technolo
oginio vand
dens paruošimui.
Natrrio fosfatas (Na3PO4) bus
b naudojamas techno
ologinio van
ndens paruo
ošimui.
Etile
englikolis bus naudojam
mas aušinim
mo įrenginiu
uose ir jėgainės atskirų pastatų šild
dymo sistem
mose.
Lentellė 1.5.1. Duom
menys apie nau
udojamas cheemines medžia
agas ar preparratus
Cheminės
džiagos ar
med
preeparato
pavaadinimas
amon
niako NH3
25%
% tirpalas

gesintos kalkės
(Caa(OH)2)
neggesintos
kalkkės (CaO)
aktyvu
uota anglis
natrio fosfatas
Na3P04)
(N
natrio
o chloridas
(NaCl)
kausstinė soda
(NaO
OH) 25%
tirpalas
etileenglikolis
(HO‐CH2CH2‐
OH)

Kiekis t per metus, pagaal PŪV vystym
mo
alternatyvas

Nr. 2
5164

Nr. 3
3640

PA prie Nr.
N 2
5164
4

2447

7800

2447
7

1882

6000

94
5

Chem
minės medžiaggos ar preparaato klasifikaviimas
irr ženklinimas1
kategorija
p
pavojaus
rizikos frazzės
n
nuoroda
C, N

R34, R50
0

X
Xi

Ardanti
(ė
ėsdinanti),
p
pavojinga
aplinkai
Dirginanti
D

1882
2

X
Xi

Dirginanti
D

R38‐41

300
4

94
5

‐
‐

‐
‐

‐
‐

140

98

140
0

‐

‐

‐

419

295

419

C

Ardanti
(ėėsdinanti)

R35

Iki 200 m3
(vienkartinis
sistemų
užpildymas)

Iki 150 m3
(vienkartin
nis
sistemų
užpildymas)

Iki 200 m3
(vienkarrtinis
sistem
mų
užpildym
mas)

X
Xn

Keenksminga

R22

R38‐41

1

– pag
gal Lietuvos Reespublikos chem
minių medžiag
gų ir preparatų įstatymą (Žin.,, 2000, Nr. 36-9
987) ir Pavojing
gų cheminių me
edžiagų
ir prep
paratų klasifikavvimo ir ženklinimo tvarką, pattvirtintą aplinkkos ministro ir sveikatos
s
apsau
ugos ministro 2
2000 m. gruodžžio 19 d.
įsakym
mu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501).

ūs planuojam
mi naudoti cheminių medžiagų
m
ir preparatų kiekiai,
k
PAV ataskaitoje pateikiami preliminarū
kuriee gali būti patikslinti rengiant
r
tecchninį proje
ektą. Chem
minių medžiagų saugoss duomenų
ų lapai
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pateikiami 5 priede. Že
emiau lenttelėje pateeikiama informacija apie num
matomus žaaliavų,
nologiniuosse procesuo
ose naudojamų cheminių medžiagų saugojimo
o sąlygas.
techn
Uždaaruose kuro bunkeriuosse numatom
ma sandėliuo
oti 3-4 parų
ų kuro atsarg
gas (atliekoss ir biokurass). PŪV
vystyymo alternaatyvos Nr. 2 atveju biokkuro paruoššimo ir sand
dėliavimo zo
onoje numaatoma sandė
ėliuoti
nemaažiau kaip 10 parų biokkuro atsargaas. Biokuro atsargos
a
buss sandėliuojjamas rastų pavidalu.
Lentellė 1.5.2. Žaliavvų ir papildom
mų cheminių medžiagų
m
ar prreparatų saugojimas
Eil.
Nr.

Žaliavos,
chemin
nės
medžiaggos ar
preparrato
pavadin
nimas

Traansportavimo
o
būdas

Kiekiss, saugomas vietoje,
v
t

Saugojjimo būdas1

1

Deginamos
atliekkos

Traansporteris iš
V
Vilniaus MBA
Autovežiai

apie 3300 t*
*

Uždaras kuro
k
saugojim
mo
bu
unkeris

2

Kuras – biokuras

Autovežiai

PŪV vysstymo alternaatyva Nr. 2
apie 11000 t

Biokuro silosai

PŪV vysstymo alternaatyva Nr. 3
apie 3000 t

Biokuras ssandėliuojamaas
bendrame u
uždarame atliekų
ir bioku
uro bunkeryje

PA prie Nr. 2
apie 11000 t
PŪV vysstymo alternaatyva Nr. 2

Biokuro silosai

Biokuras rąstų
pavidaalu

Autovežiai
G
Geležinkelis

Apie 30000 t

Atvira rąsttų sandėliavim
mo
aikštelė

PA priie Nr. 2 Apie 30000
3
t
3

Kurass –
sausintas/d
džiovint
as nuottėkų
valymo du
umblas

Autovežiai

Iki 100 t*

Uždaras kuro
k
saugojim
mo
bu
unkeris

4

Kuras ‐ durpės

Autovežiai

Iki 3300 t*

Uždaras kuro
k
saugojim
mo
bu
unkeris

5

Amoniaakas

Autovežiai

50 m3*

Rezzervuaras

6

Gesintos kalkės

Autovežiai

50‐100 m3**

Speec. silosas

7

Negesintoss kalkės

Autovežiai

50‐100 m3**

Speec. silosas

8

Kitos cheminės
medžiagos:

SSupakuotos
s
spec.
taroje

Pagal poreikįį*

Uždara cheemikalų patalpa

*num
matomas vien
nodas kiekis visų PŪV vysstymo altern
natyvų atvejaais.

Pastaaba: Saugojant durpes atitinkamai sumažės saugo
ojamo biokuro kiekis.

Vilnia
aus kogeneraciinės jėgainės poveikio
p
aplin
nkai vertinimo ataskaita

44

1.6
6 Inform
macija apie
a
pla
anuojam
mos ūkinės veiklos vietą
1.6.1

Nag
grinėjam
mos vieto
os geogra
afinė ir administ
a
tracinė padėtis
p

Analizuojama te
eritorija yra Vilniaus mie
esto savivalldybės ribosse. Veiklos vystymas
v
nu
umatomas sklypo
s
7:21 (Jočion
nių g. 13, Vilnius, bendras plotaas - 85.24 ha) dalyje
e. PŪV
kadastrinis Nr.: 0101/0067
planu
uojamos naudoti
n
žem
mės sklypo
o dalies, kkurioje anaalizuojama galimybė įrengti Viilniaus
kogeeneracinę jė
ėgainę, teritorijos ribos pažymėtoss 1.6.1 pav. Žemės sklyypo planas, su nurodytta PŪV
planu
uojamos naaudoti žemė
ės sklypo dalies teritorijo
os riba pate
eikiamas 6 priede.
p

Pav. 1.6.1. Analizzuojamos pla
anuojamos ūkinės
ū
veiklo
os vietos išsid
dėstymo sch
hema.
a
s Nr. 2 atve
eju analizuo
ojama planuojamos naudoti žem
mės sklypo dalies
PŪV vystymo alternatyvos
orija 8,17 haa ploto, PŪV
V vystymo alternatyvos
a
s Nr. 3 atveju – planuojjamos naud
doti žemės sklypo
s
terito
daliees teritorija 3,31 ha plo
oto. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0
0067:21 Viln
niaus m. k. v. Nekilnojaamojo
turto
o registro ce
entrinio ban
nko duomen
nų išrašo du
uomenimis (6
( priedas) bendras
b
žem
mės sklypo plotas
yra 8
85,2355 ha, pagal sudaarytą žemės nuomos su
utartį Lietuvvos energijaa“ UAB priklausančios žemės
ž
sklyp
po dalies plo
otas yra 3,32
24 ha. PŪV vystymo
v
alte
ernatyvos Nr.
N 2 atveju likusiai
l
plan
nuojamos naaudoti
žemėės sklypo daalies nuomaai yra tvarkomi žemės skklypo daliess nuosavybė
ės dokumen
ntai.
Adm
ministruojam
mų Vilniaus miesto
m
dalių
ų (miesto rajjonų) geografinio išsidėstymo atžvvilgiu, sklyp
pas yra
k
išsidėėstęs pietvaakarinėje miiesto dalyje ir Panerių seniūnijos šiaurinėje dalyje, kairiajaame Neries krante
buvu
usio Jočionių
ų kaimo teriitorijoje, apiie 8 km atstumu nuo Viilniaus miesto centro.
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Nag
grinėtos vietos alterna
atyvos ir pagrindinės pasirink
kimo
prie
ežastys

PAV programoss rengimo etape buvvo nagrinė
ėjamos dvi vietos altternatyvos, t.y.: PŪV vietos
uojamos naudoti žem
mės sklypo dalies territorija gretta UAB „VA
AATC“
alternatyva Nr. 1 – planu
unalinių atliekų mech
haninio ir biologinio
b
a
apdorojimo
(MBA) įren
nginių sklyp
po ir PŪV vietos
komu
alternatyva Nr. 2 - neužstatyytoje Vilniau
us termofikaacinės elektrinės TE-3 te
eritorijoje.

p
ettape svarstyytų veiklos vieetos alternatyvų išsidėsttymas.
Pav. 1.6.2. PAV programos
o centralizu
uoto šilumo
os tiekimo ūkio mod
dernizavimo
o, įrengiantt/modernizu
uojant
Vilniaaus miesto
vietin
nius ir atsinaujinančiu
us energijoss išteklius naudojančias didelio naudingum
mo kogenerracijos
elekttrines galim
mybių studijo
oje atlikta šių
š alternatyyvių vietų adekvatumo
o analizė paagal instaliuotinas
galias. Analizėss išvadose deklaruojaama, kad iš
i įvertintų
ų galimų statybos vieetų tinkam
miausia
planu
uojamai vykkdyti veiklai yra numeriu „1“ pažym
mėta statybo
os teritorija.
Vado
ovaujantis „LLietuvos energija“, UAB
B užsakymu VPC GMBH kompanijo
os atlikta ataaskaita „Eksp
pertinė
nuom
monė. Vilniaus centralizu
uoto šilumoss tiekimo ūkkio modernizzavimas įren
ngiant nauja
as/modernizu
uojant
didellio efektyvu
umo kogeneeracinius įreenginius, na
audojančiuss vietinius ir
i atsinaujin
nančius eneergijos
ištekllius“ (angl.. “Expert Opinion. Modernisatio
M
on of Viln
nius city district
d
hea
ating secto
or, by
insta
alling/upgrad
ding high-eefficiency co
ogeneration
n facilities that use lo
ocal and renewable
r
e
energy
resou
urces”, nepaavojingas atliekas naudojančios TEE ir biokuro TE
T statybai viename ob
bjekte reikaalingas
apie 5,5-7,5 haa žemės plotas. Papild
domai įmonės teritorijoje turi būti
b
sudaryttos sąlygoss kurą
atvežžančių auto
omobilių sto
ovėjimui. Alternatyvos
A
s Nr. 1 plan
nuojamos naudoti
n
žem
mės sklypo dalies

Vilnia
aus kogeneraciinės jėgainės poveikio
p
aplin
nkai vertinimo ataskaita

46

terito
orijos plotass yra pakankkamas. Tuo tarpu vietoss alternatyvvos Nr. 2 atveju prie TE-3 statinių essamos
neužžstatytos territorijos ben
ndras plotass sudaro tikk apie 1,5 ha
h ir nėra pakankamas nei nepavo
ojingų
atliekkų, nei bioku
uro elektrinės statybai.
Atsižžvelgiant į tai, PAV ataskaitoje
e alternatyvvi statyboss vieta Nrr. 2 neužstatytoje Viilniaus
termofikacinės elektrinės
e
TEE-3 teritorijo
oje nenagrin
nėjama.
pavojingų atliekų
a
deg
ginimą tik vietos
Pažymėtina, kad planuojaama ūkinė veikla, apimanti nep
alternatyvos Nr. 1 planuojjamos naud
doti žemės sklypo dalies teritorijoje atitinkaa Vilniaus miesto
m
savivvaldybės šilu
umos ūkio specialiojo plano
p
sprend
dinius (1.6.3
3 pav.).

Pav. 1.6.3. Vilniiaus miesto
o savivaldyb
bės šilumoss ūkio speccialiojo plan
no ištrauka: Vilniaus miesto
m
energ
getinio ūkio mazgo Jočio
onių g. 13 teeritorijos plėttros schema..
Vieto
os alternatyyvos Nr. 1 planuojamo
p
s naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies te
eritorijoje yrra rekonstru
uotina
geležžinkelio atšaka, kitos panaudotin
p
os infrastru
uktūros nėraa. Vietos allternatyvos Nr. 2 terito
orijoje
galim
mas dalies esamos TEE-3 elektrin
nės infrastru
uktūros paanaudojimass, tačiau re
eikalinga esminė
moraališkai ir fizišškai pasenusios infrastrruktūros, kuriai jau daug
giau kaip 30
0 metų, mod
dernizacija.
s naudoti žemės
Vieto
os alternatyyvos Nr. 1 planuojamo
p
ž
sklyp
po dalies te
eritorija ribo
ojasi su stattomais
Vilniaaus MBA įrenginiais, todėl galim
mas atliekų
ų (KAK) tiekimas transporteriu, tuo
t
tarpu vietos
alternatyvos Nr.. 2 atveju papildomas
p
transportavvimo atstum
mas sudaryytų apie 600
0 m, KAK išš MBA
įreng
ir tuo
ginių į atlie
ekų deginim
mo jėgainę būtų pristaatomas auttotransportu
u kas yra netikslinga
n
sąlyg
gotų didesnę oro taršą iir triukšmo sklaidą.
s
Planu
uojamos ūkkinės veikloss vietos alterrnatyvos Nr. 1 pasirinkimą lėmė šio
os pagrindin
nės priežastys:


veikla pllanuojama šalia statom
mų Vilniaus mechaniniio biologiniio apdorojim
mo įrenginių. Tai
suteikia galimybę transportu
uoti reikalingą kurą mažais attstumais, įrrengti specialius
transporrterius ir taip
p sumažinti automobiliių transportto srautus į planuojamo
os naudoti žemės
ž
sklypo dalies teritoriją;
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tinkamass prisijungim
mas prie in
nžinerinių tinklų: gamtiinių dujų, elektros
e
ene
ergijos tinkllų, bei
Vilniaus miesto centtralizuoto šilumos tiekim
mo tinklų;



gerai išvvystyta susisiekimo ir kuro tiekimo infrastrruktūra: yraa geležinke
elio atšaka, greta
planuojaamos naudo
oti žemės skklypo dalies teritorijos iššsidėstę magistraliniai keliai;
k



planuojaamos naudo
oti žemės sklypo daliess teritorija nepatenka
n
į saugomų ar NATURA
A 2000
tinklo territorijų ribass, joje nėra kultūros
k
pavveldo vertyb
bių;



energijos gamybos veikla leidžžiama pagal Vilniaus miesto
m
savivvaldybės territorijos ben
ndrojo
plano ir Vilniaus
V
mie
esto savivald
dybės šilum
mos ūkio spe
ecialiojo plan
no sprendin
nius;



išlaikomaas koncentruotas miessto teritorin
nis vientisumas statan
nt didelius kurą
k
deginaančius
įrenginiu
us morališkaai ir fiziškai pasenusių
p
elektrinių territorijose;



naujos jė
ėgainės stattomos atokiau nuo tankkiai apgyven
ndintų miessto zonų

Planu
uojamos ūkkinės veikloss – Vilniaus kogeneracinės jėgainė
ės – statybos ir eksploatacijos galim
mybės
nagrinėjamos vietos alternaatyvos Nr. 1 planuojamos naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies territorijoje.
Žemiau skyriuje
e pateikiama informacija apie vie
etos alternaatyvą Nr. 1, kurioje an
nalizuojamos PŪV
vystyymo galimybės.

1.6.3

Esama žemėnauda, aplinko
os apsaugos ir na
audojimo
o režima
as

Sklyp
po kad. Nr.: 0101/0067::21, kurios ribose
r
yra iššsidėsčiusi PŪV
P planuojjamos naud
doti žemės sklypo
s
daliees teritorija, pagrindinėė tikslinė že
emės sklypo
o naudojim
mo paskirtis – kita, nau
udojimo bū
ūdas –
pram
monės ir sandėliavimo objektų
o
terittorijos (6 priiedas).
Sklyp
pe (kad. Nr. 0101/0067:21) nustatyttos ir įregisttruotos šios specialiosio
os žemės ir miško naud
dojimo
sąlyg
gos:
-

XIV. Gam
mybinių ir ko
omunalinių objektų san
nitarinės apssaugos ir tarršos Plotas 5,07 ha
poveikio
o zonos

-

XLIX. Van
ndentiekio, lietaus ir fekalinės kanaalizacijos tin
nklų ir įrenginių Plotas 15,96 ha
apsaugo
os zonos

-

XLVIII. Šilumos ir karršto vanden
ns tiekimo tinklų apsaug
gos zonos

Plotas 7,02 ha

-

IX. Dujottiekių apsau
ugos zonos

Plotas 0,56 ha

-

I. Ryšių linijų apsaug
gos zonos

Plotas 1,07 ha

-

os
VI. Elektrros linijų apssaugos zono

Plotas 13,76 ha

Iš šiaaurės ir šiaurrės vakarų pusės
p
analizzuojamos planuojamoss naudoti že
emės sklypo
o dalies terittorijos
sklyp
pą (kad Nr. 0101/0067
7:21) riboja miesto mišškai. Rytų - šiaurės - vakarų
v
kryp
ptimis 0,9-1,0 km
atstu
umu nuo analizuojamoss sklypo dallies ribų praateka Neries upė – Natu
ura 2000 teritorija. Į nusstatytą
ir įreg
gistruotą Ne
eries upės 500
5 m apsau
ugos zoną planuojamoss ūkinės veikklos objektaai nepatenkaa.
Nerie
es apatinėse
e terasose šiaurės
š
kryp
ptimi už 0,7
7 km išsidėsstę Vilniaus nuotekų vaalyklos įrenginiai.
Sklyp
pe (kad. Nr. 0101/0067:21) bei gre
etimose pram
moninės paaskirties teriitorijose įreg
gistruota ir veiklą
vysto
o daug skirttingų įmonių. Iš vakarų
ų pusės gretta analizuojamos PŪV planuojamo
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies territorijos yra statoma
s
kom
munalinių aatliekų MBA gamykla.
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Galiojantys teritorijų planav
vimo dok
kumenta
ai ir jų sp
prendiniai

Vilniaaus miesto savivaldybė
s
ės teritorijoss bendrojo plano
p
sprend
diniai
Vilniaaus miesto bendrasis planas
p
(toliau – BP), pattvirtintas Vilniaus miestto savivaldyybės taryboss 2007
m. vvasario 14 d.
d sprendim
mu Nr. 1-15
519, nurodo
o miesto te
eritorinės plėtros
p
gairres planuojaamam
laikotarpiui.

aus miesto savivaldybėss teritorijos bendrojo
b
pla
ano iki
Pav. 1.6.4. Analizzuojamo skllypo išsidėsttymas Vilnia
dinio brėžin
nio sprendin
nių atžvilgiu (pagrindass: Vilniaus miesto
m
savivvaldybės ben
ndrojo
20155 m. pagrind
plano
o
iki
2015
m.
ndinis
brėžinys,
prieiga
a
inteernete:
pagrin
http:://www.vilnius.lt/lit/Pag
grindinis_brrezinys_/158
81996).
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Pagaal Vilniaus miesto
m
BP nagrinėjama vieta yra vverslo, gamyybos ir pram
monės terito
orija. Planuo
ojama
veikla nagrinėjamoje vietoje
e atitinka be
endrojo plano sprendin
nius.
Vilniaaus miesto bendrojo plano monitoringo ataskaitoje,
patvirtinto
a
oje 2014-12-03 savivaldybės
8.3.1.
taryb
bos sprend
dimu Nr. 1-2143 (http://www.villnius.lt/inde
ex.php?1635
5831436), santraukos
s
punkkte numatytta, kad „Vadovaujantis Teritorijų
T
planavimo įsttatymo 14 straipsnio 2 punktu (įsig
galiojo
nuo 2014-01-01
1) „Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 m.“ galioja
g
neterminuotai.“

1.6.5

Viettovėje es
sančios gamtines, istorin
nės, kulttūrinės vertybės
v

Artiimiausio
os saugomos teritorijos
Analizuojama PŪV
P
planuojjamos naud
doti žemės sklypo dalies teritorijja nepatenka į saugom
mų ar
NATU
URA 2000 te
eritorijų ribaas bei su jom
mis nesiribojja.
Artim
miausios sau
ugomos ir eu
uropinės svarbos NATU
URA 2000 tin
nklo teritorijjos yra:
-

NATURA
A 2000 BASTT Neries upė;

-

ginis drausttinis;
Griovių geomorfolo
g

-

Panerių erozinio
e
kalvyno krašto
ovaizdžio draustinis;

-

Vokės hidrografinis draustinis.

Pav. 1.6.5. Artimiiausios saugomos ir NATTURA 2000 teeritorijos.
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Artiimiausio
os kultūros vertybės
Analizuojamas sklypas
s
nep
patenka į įre
egistruotų kultūros
k
pavveldo vertyb
bių teritorijas ir jų apsaugos
zonaas ir su jomiss nesiriboja.
miausia registruota kulttūros paveld
do vertybė yra Naravų piliakalnis (17206) ir Gudelių,
G
Len
nkiškių
Artim
pilkapynas, vad. Švedkapiais (5644).

ūros paveldo
o vertybės.
Pav. 1.6.6. Artimiiausios kultū

1.6.6

Esama infra
astruktūrra ir priv
važiavimo keliai

Analizuojama vietovė yra pramonės ir sandėliavvimo objekktų teritorijo
os sklype su
s gerai išvvystyta
inžinerine infrastruktūra.
Vieto
os alternatyyvos Nr. 1 planuojamos naudotii žemės skklypo daliess teritorijoje
e yra išsidė
ėsčiusi
rekon
nstruotina geležinkelio
o atšaka. Į analizuojam
mą Vilniauss kogeneraccinės jėgain
nės planuo
ojamos
naud
doti žemės sklypo
s
dalie
es teritoriją nuo pagrin
ndinės Gariū
ūnų gatvės veda Dublišškių, Paneriškių ir
Jočio
onių gatvės.
PŪV planuojam
mos naudotti žemės sklypo
s
dalie
es teritorijaa ribojasi su
s statomaais Vilniaus MBA
įreng
giniais. Tai le
eidžia didžiąąją dalį atlie
ekų į planuo
ojamą atliekkų deginimo
o įrenginį tie
ekti specialiaai tam
įreng
gtu transporteriu, taaip sumažinant transsportavimo autovežiaais ar kito
omis transsporto
priem
monėmis po
oreikius.
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Pav. 11.6.7. Esami prrivažiavimo keeliai į analizuo
ojamą planuojjamos naudotti žemės sklypo
o dalies teritorriją.

1.6.7

Num
matomas
s

pris
sijungim
mas

prie

es
samų

inžinerrinės

infrrastruktū
ūros tink
klų
Analizuojamoje vietovėje yra
y tinkamo
o sąlygos PŪV
P
prisijun
ngimui prie inžinerinių
ų tinklų: gam
mtinių
dujų,, elektros energijos tinklų, Vilniaus mie
esto centraalizuoto šilumos tiekkimo, geriaamojo
vand
dentiekio, fe
ekalinės ir lietaus kan
nalizacijos tinklų.
t
Planu
uojamą Viln
niaus koge
eneracinę jė
ėgainę
numatoma priju
ungti prie esamų
e
inžin
nerinės infrastruktūros tinklų pag
gal tinklus valdančių
v
įm
monių
išduo
odamas tech
hnines prisijjungimo sąlygas.
Įmon
nės poreikiaams reikalin
ngas vandu
uo bus gau
unamas iš UAB
U
„Vilniaaus vanden
nys“ vanden
ntiekio
tinklų
ų, susidaran
nčios buitinė
ės ir gamyb
binės nuotekkos išleidžiaamos į UAB „Vilniaus
„
vaandenys“ nu
uotekų
tinklu
us. Nuo plaanuojamos naudoti
n
žem
mės sklypo dalies terito
orijos suren
nkamos lietaaus nuotėko
os, po
pirminio valymo
o, bus išleidžžiamos į UAB „Grinda“ lietaus nuottekų tinklą.
Vilniaaus kogeneracinėje jėg
gainėje pagaaminta šilum
ma bus nuvvedama į Villniaus miestto CŠT tinklą šalia
TE-3 teritorijos. Tiksli
T
prisiju
ungimo vietaa ir rekonstrrukcijos apimtys bus aiškios gavuss Vilniaus en
nergija
prisijungimo sąllygas. Gamttinių dujų tiiekimui į plaanuojamą jėgainę reikkalingą vidutinio 3 bar slėgio
dujottiekį iki sklypo ribos atvves AB „Lietu
uvos dujos““.
Kogeeneracinių įrenginių generatorriuose pag
gamintos elektros energijos
e
įtampa Viilniaus
kogeeneracinės jėgainės planuojamos naudotti žemės sklypo dalies terito
orijoje esaančiais
transsformatoriaiis bus paau
ukštinama iki 110 kV ir orine linijja arba požžeminiu kab
beliu nuved
dama į
esam
mą 110 kV TE-3
T
pastottę. TE-3 passtotė bus rekonstruoja
r
ama įrengiaant du 110
0 KV jungtu
uvus ir
parduodamos/p
perkamos elektros energijos apskaiitos prietaisus.
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2 T
Techno
ologiniai pro
ocesai
2.1 Vilnia
aus kogeneracinėje jėgainė
ėje numatomų naud
doti
techn
nologiniių proce
esų aprrašymas
s
Vado
ovaujantis direktyvos
d
2
2012/27/ES
dėl energijo
os vartojimo efektyvum
mo, kuria išš dalies pakkeistos
direkktyvos 2009
9/125/EB ir 2010/30/ESS bei kuria panaikinto
os direktyvo
os 2004/8/EEB ir 2006//32/EB
apibrrėžimu, kog
generacija – vienu metu
m
vykstanti šilumoss ir elektro
os energijoss ar mechaaninės
energ
gijos gamyb
ba.
Kogeeneracijos proceso
p
me
etu paprasttai 7–50 % kure esan
nčios energ
gijos sunau
udojama elektros
energ
gijai gamintti, 8–20 % kure
k
esančio
os energijoss virsta nuosstoliais, o likkusi energijo
os dalis garo
o arba
karštto vandens pavidalu
u sunaudo
ojama – pastatams šildyti, karštam
k
vaandeniui ruošti,
techn
nologiniams poreikiam
ms tenkinti. Įprastiniu būdu gamiinant tokį pat
p šilumoss ir elektross kiekį
sunaudojama daaugiau kuro
o, ir nuostoliai gali siekkti net iki 50
0 %29. Todėl elektros irr šilumos gaamyba
kogeeneracinio proceso
p
būd
du yra laiko
oma energijjos vartojim
mo efektyvu
umą didinan
nčia techno
ologija.
Tokio
os technolo
ogijos panaaudojimas atitinka
a
ES politikos kryptis.
k
Dire
ektyvoje 20
012/27/ES didelio
d
naud
dingumo ko
ogeneracija ir centralizuotas šilum
mos ir vėsum
mos tiekimaas išskiriamii kaip priem
monės,
turinčios pirmin
nės energijo
os taupymo potencialą. Direktyvojje yra įtvirtintas nurodymas valstyybėms
ms atsižvelg
gti į efektyvaaus šildymo
o sistemų naaudojimo gaalimybes.
narėm
Bend
druoju atveju kogeneracinės jėgain
nės pagrindiniai elemen
ntai yra:
1. Kuro priė
ėmimo, paru
uošimo, san
ndėliavimo ir padavimo
o sistema,
2
2. Garo katilas,
3
3. Garo turbina ir gene
eratorius,
4
4. Vandenss paruošimo
o sistema,
5
5. Išplėstinė išmetamų
ų degimo prroduktų valyymo sistemaa su konden
nsaciniu eko
onomaizeriu
u,
6
6. Pelenų, šlako
š
ir dūm
mų valymo produktų
p
surinkimo sisttema;
7
7. Jėgainėss valdymo siistema.
Žemiau pateikiama principinė kogenerracinės jėgainės schema.

29

„Įvaairių kogeneraacijos technolo
ogijų įrengimo
o galimybių ir sąnaudų stud
dijos bei rekom
mendacijų dėl šių technologijų
įdiegimo parengimas“, LR Ūkio ministerija,
m
20
007. Galima raasti http://ww
ww.ena.lt/Ataskaitos/Kogen
ner.pdf, lankyytasi
2015‐‐05‐04
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11. Kuro bunkerris, 2. Greiferinis kranas, 3. Piltuvas, 4. Kuro
o tiekimas į pa
akurą, 5. Pakura (ardynas), 6.
6 Dugno pelen
nų
tva
arkymo sistem
ma, 7. Degimo kamera, 8. Ga
alutinio sudeg
gimo kamera, 9.
9 Spinduliavim
mo zona, 10. Konvekcijos
K
zo
ona,
11. G
Garo katilo eko
onomaizeris, 12.
1 Kondensattorius, 13. Turb
bina, 14. Geneeratorius, 15. Elektros
E
energijjos tiekimo sisstema,
16. Šilumos tieekimo sistema
a, 17. Rūgščių absorberis,
a
188. Rankovinis filtras,
fi
19. Recirrkuliacija, 20. Ekonomaizeriis,
21. Aušintuvas,
A
222. Skruberis (nenumatoma),, 23. Dūmsiurb
bis, 24. Dūmtra
aukis, 25. Tech
hninio vanden
ns talpa, 26. La
akiųjų
pelenų transsportavimo sisstema, 27. Išm
metamųjų dūm
mų valymo sisteemos atliekų transportavim
t
mo sistema, 28..
Pelenų/atliekkų silosas, 29. Pelenų/atliekų
P
ų sutvarkymass.

Pav. 2.1.1. Kogen
neracinės jėg
gainės veikim
mo principin
nė schema.
Visų alternatyvų
ų atveju atlie
ekos po MB
BA įrenginių į atliekų de
eginimo įren
nginį bus tie
ekiamos spe
ecialiu
uždaaru transporrteriu ir speccialiomis au
utotransportto priemonėmis, o biokuras į biokkuro kogene
eracinį
įreng
ginį – speciaaliomis auto
otransporto priemonėm
mis ir/arba ge
eležinkeliu.
Atvežžtas kuras ir atliekos p
pasveriamoss, patikrinam
mos ar neviršija nustatyyto radioakktyvumo lyg
gio. Po
svėrimo autotraansportas nukreipiamas į kuro iškkrovimo pattalpą, kurioj
oje kuras iškkraunamas į kuro
bunkkerį. Nepavo
ojingų atlie
ekų iškrovim
mo patalpo
oje numatoma galimyb
bė sumontuoti smulkiintuvą
stam
mbesnių atliekų smulkiinimui. PŪV
V vystymo alternatyvo
os Nr. 2 attveju bioku
uras atvežaamas į
bioku
uro paruošimo ir sandė
ėliavimo maazgą. Biokurras iškraunamas uždaro
oje iškrovimo patalpoje
e. Prieš
tiekiaant skiedras į uždaruss saugojimo
o silosus jo
os yra valomos nuo stambiagaba
s
aričių ir ne
edegių
priem
maišų.
PŪV vystymo alternatyvos Nr. 2 nepavvojingų atlie
ekų deginim
mui bei PŪV
V vystymo alternatyvos
a
s Nr. 3
atvejjais atliekoss ir kuras tiekiamas
t
į garo katiląą su ardynine pakura, alternatyvo
os Nr. 2 biiokuro
degin
nimui naud
dojama verd
dančio sluoksnio pakura. Degimo metu (>85
50°C temperatūra) išsisskyrusi
šilum
ma garo kattilo vandenss vamzdžiaiis cirkuliuojantį vanden
nį paverčia garu. Aukšštų technolo
oginių
param
metrų garas per garottiekį patenkka į turbinoss (-ų) sukam
mąjį (-uosiuss) darbo rattą (-us), čia garas
plečiasi ir atliekaa darbą kuriio metu pottencinė garo energija verčiama
v
į kinetinę
k
,t.y.. turbinos ve
elenas
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įsukaamas ir tuo atliekamass mechaniniis darbas. Garo
G
turbino
oje išgauta mechaninė
ė energija velenu
v
perduodama į elektros gene
eratorių, gaminantį elektros energiją.
Garo
o turbinoje energiją
e
atidavęs garass būna santtykinai aukšštos (virš 10
00°C) tempe
eratūros, to
odėl jis
įprasstais atvejaiss nukreipiam
mas į šilumo
okaičius term
mofikacinio vandens paašildymui.
Term
mofikacinio vandens au
ušinimui avvariniais atvvejais numaatoma įdieg
gti orines aušintuves. Įvykus
Į
gedim
mui Vilniaus miesto šilu
umos tiekim
mo tinkluose
e, avariniu būdu
b
sustojus turbinai ir pan. pertteklinė
šilum
ma turi būtii nuvedamaa į orą, koll normalizu
uosis jėgainės darbo režimas, t.y.. katilų galiia bus
sumaažinta arba jie
j bus stabdomi.
Atliekų deginimo dūmų vallymo sistem
mą (PŪV vysttymo altern
natyva Nr. 2 ir Nr. 3) sud
darys selekttyvinio
nekaatalitinio valyymo (SNKV)) sistema , pusiau
p
sauso
o dūmų valyymo įrengin
niai, rankovin
nis filtras. Biiokuro
degin
nimo įrenginyje (vystym
mo alternatyva Nr. 2. biiokuro koge
eneracija) dū
ūmų valymaas bus atliekkamas
selekktyvinio nekkatalitinio vaalymo (SNKV
V) sistema irr naudojant rankovinius arba elekttrostatinius filtrus.
f
Išvalyyti dūmai iš atliekų deginimo ir biokuro de
eginimo bu
us išmetami į aplinkoss orą per bendrą
b
kamiiną.
Kiekvvienai alternatyvai būdingi elementai aptarriami toliau
u. Planuojam
mos Vilniau
us kogeneraacinės
jėgaiinės techn
nologinių įrenginių išdėstymo schemoss analizuojjamoms veiklos
v
vystymo
alternatyvoms pateikiamos
p
7 priede.

2.1.1

PŪV
V vystym
mo alternatyva Nrr. 2

PŪV vystymo alternatyvoje
e Nr. 2 Viln
niaus kogen
neracinė jėgainė susid
deda iš 2 įrrenginių: attliekas
nančio kog
generacinio įrenginio ir biokurąą naudojan
nčio kogeneracinio įre
enginio. Viilniaus
degin
kogeeneracinės jėgainės atliekas degin
nančiame ko
ogeneraciniame įrengin
nyje numattoma įrengtti garo
katiląą su ardynine pakura, o biokurą naudojančiame kogen
neraciniame
e įrenginyje
e bus įreng
giamas
garo katilas su verdančio
v
slu
uoksnio pakkura. PŪV vyystymo alternatyvos Nrr. 2 atveju grreta planuo
ojamos
j
nu
umatomas biokuro paaruošimo ir sandėliavim
mo mazgo įrengimas,, kuris
kogeeneracinės jėgainės
leistų
ų užtikrinti nepertraukia
n
amą kogene
eracinės eleektrinės aprū
ūpinimą bio
okuru.
PŪV vystymo alternatyvoje
e Nr. 2 techn
nologinių įrrenginių išd
dėstymo sch
hema pateikkiama 7 prie
ede, o
nologinė sch
hema pateikkiama 8 prie
ede.
princcipinė techn

Kurro priėmimo, parruošimo, sandėliiavimo irr padavimo siste
ema
Atlie
ekas degina
antis kogen
neracinis įre
enginys
Didžioji dalis (7
70-100%) deginamų
d
a
atliekų
bus tiekiama transporterriu iš šalia esančių Viilniaus
haninio biologinio apd
dorojimo (MBA) įrenginių ir autotraansportu iš kitų Lietuvo
os MBA įren
nginių.
mech
Num
matyta, kad atliekos
a
iš Vilniaus MBA
A įrenginių į kuro saugo
ojimo bunke
erį bus tiekiaamas uždarro tipo
juosttiniu transp
porteriu su
u tiekiamų atliekų kiekio
k
kome
ercinės apskaitos sisttema. Pare
enkant
transsporterio naašumą bus atsižvelgta
a
į MBA įreng
ginių darbo režimą, kie
etojo atgauttojo kuro tiekimo
netolygumus paaros ir savaittės eigoje.
os atliekos iš kitų MA
AB įrenginių
ų, nuotekų
ų valymo įrrenginių du
umblas ir atliekų
a
Kitoss deginamo
homogenizavim
mui naudojam
mas biokuraas bus pristaatomas auto
otransportu
u. Įprastinė biokuro
b
(skie
edros)
sunkkvežimių talpa – po 90 m3. Uždarų
ų kuro tiekim
mų sistemų
ų naudojimaas leis išven
ngti kvapų, dulkių
d
sklidimo į aplinkką vežimo m
metu.
blo priėmim
mui bus įren
ngta atskiraa talpa arba dumblas bus
b tiekiamaas tiesiai į atliekų
a
Atvežžamo dumb
bunkkerį kur su kitomis atliekkomis sumaaišomas greiferinio kran
no pagalba.
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Vado
ovaujantis LR
L Aplinkos ministerijos 2015 balaandžio 02 d.
d rašte Nr.(1
17-2)D8-250
06 „Dėl džio
ovinto
dumblo kiekių“ pateikta infformacija, nu
uotekų valyymo įrenginių dumblas priskiriamaas nepavojin
ngoms
atliekkoms (4 priedas). Vadovaujantis Atliekų tvaarkymo taisyyklių, patvirtintų 1999
9 m. liepos 14 d.
aplin
nkos ministrro įsakymu Nr.217 „Dė
ėl atliekų tvarkymo
t
taaisyklių patvirtinimo“, 2 ir 3 prieduose
nustaatytomis saavybėmis, dėl
d kurių atlliekos tamp
pa pavojingomis ir atliekų pavojin
ngumo krite
erijais,
vertin
nama, ar attitinkamos atliekos
a
turii minėtų savybių ir galli būti laikomos pavojingomis. 4 priede
p
pateikiama LR Aplinkos
A
min
nisterijos infformacija ap
pie nuotekų
ų valymo įmonių pateikktų duomenų apie
nuottekų dumblo
o apdorojim
mo įrenginiu
uose susidariusius džio
ovinto/sausinto nuotekų dumblo kiekius
k
2013
3, 2014 metaais suvestinėė.
Atliekas ir atliekų homoge
enizavimui naudojamąą biokurą į jėgainę atvežantys sunkvežimia
s
ai bus
sveriami svarstyyklėse. Gautų atliekų ir biokuro svo
oris ir kiti duomenys iššsaugomi jė
ėgainės duo
omenų
bazėjje.
Kurass autotransportu į atlie
ekas deginaantį kogene
eracinį įreng
ginį bus priistatomas dienos
d
metu
u ir tik
darbo dienomis. Numatoma bunkerio talpa skirtaa trijų – ketu
urių dienų deginamų
d
a
atliekų
atsargoms,
atsižvvelgiant, kad atliekos į jėgainę
j
buss pristatomaas darbo die
enomis ir die
enos valand
domis.
Planu
uojama num
matyti galim
mybę papildomai smu
ulkinti atvežžamas dide
esnio gabarrito atliekass. Tam
tikslu
ui planuojam
ma uždaram
me atliekų priėmimo pastate atskirame lataake sumonttuoti smulkiintuvą
stam
mbesnių atlie
ekų smulkin
nimui. Tokių
ų atliekų kiekkis gali sudaaryti iki 5-10
0% bendro deginamų
d
a
atliekų
kiekio
o.
Auto
otransporto iškrovimo patalpa,
p
atlie
ekų bunkeriis numatom
mi uždari su atitinkama
a
v
vėdinimo
sistema
apsaugančia nu
uo nemalon
nių kvapų sklidimo
s
į aplinkos
a
orąą. Oras iš atliekų iškro
ovimo patalpos ir
saugojimo bunkkerio bus naaudojamas deginimui, o jam nevyykstant filtrruojamas akktyvuotos anglies
a
filtruose. Atliekkų iškrovim
mas ar sandėliavimass atvirose aikštelėse nenumato
omas. Taip
p pat
nenu
nuo vienoss atliekų de
umatomas, bet koks taarpinis atliekkų ar kuro pervežimas
p
eginimo įren
nginio
techn
nologinės grandies
g
iki kitos autotransporto priemonių
p
a krautuvų pagalbą, t.yy. kuras (atlliekos)
ar
nebu
us transportuojamas ran
nkiniu būdu
u.
Aplin
nkos ministterija 2015 m. kovo 9 d. raštu Nr.
N (17-0)-D
D8-1807 „Dėl degintinų atliekų kiekių“
k
informavo apie degintinų komunalinių
k
ų atliekų kie
ekius Lietuvvos regionuo
ose ir jų ene
erginį poten
ncialą.
Raštee nurodyta, kad deginttinų komun
nalinių atliekų kaloring
gumas svyru
uoja itin plaačiose ribosse nuo
minim
malaus 6 MJJ/kg iki makksimalaus 22
2 MJ/kg.
Šiuo metu rinko
oje nėra gam
minami atliekų deginantys įrengin
niai, skirti kokybiškai
k
sudeginti to
okiame
didelliame diapaazone svyruo
ojančio kalo
oringumo attliekas. Euro
opos Sąjung
gos informaacinio dokum
mento
apie geriausiai prieinamuss gamyboss būdus (to
oliau - GPG
GB) atliekų deginimuii 4.1.5 skyyriuje30
„Atveežamų atliekų pirminis apdorojimaas“ nurodytta, kad atliekų sudeginaamumas ge
erinamas did
dinant
jų vie
enalytiškum
mą, t.y. homogenizuojant. Atliekų homogenizzavimas pad
deda sumažžinti ir stabilizuoti
teršaalų emisijas iš pakuross31. Šio procceso rezultaatas yra tolygesnė deg
gimo produ
uktų sudėtiss, kuri
32
leidžia optimizuoti dūmų vaalymo proce
esą“ .
1

30

European Commission. Integraated Pollution
n Prevention and
a Control. Reference
R
Doccument on thee Best Availab
ble
Techn
niques for Waste Incineratio
on. August 20
006. Available on the intern
net at
http:///eippcb.jrc.ecc.europa.eu/rreference/BREEF/wi_bref_08
806.pdf.
31
Thee burnability of
o the waste iss improved byy making it mo
ore homogene
eous, thus red
ducing and staabilising emisssions
from tthe furnace.
32
Thee resultant mo
ore even raw flue‐gas
f
comp
positions may allow closer optimisation
o
o the fluegas cleaning proccess.
of
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Deginamų atliekų homoge
enizavimui numatomaa naudoti biokurą.
b
Biokuras į nep
pavojingų atliekų
a
maišomas essant mažessniam nei 8-7
8 MJ/kg deginamų atliekų kalloringumui ar jų
srauttą būtų įm
kalorringumui viiršijus 14-15
5 MJ/kg. To
oks biokuro
o naudojimaas leistų išllaikyti pasto
ovią tempe
eratūrą
paku
uroje ir tokiiu būdu minimizuoti rezervinio
r
i
iškastinio
kuro – gamtinių dujų – vartojimąą, taip
išven
ngiant šiltnaamio efektąą sukeliančių
ų dujų susid
darymo. Bio
okuro kaip pagrindinio
p
kuro naudo
ojimas
atliekkų kogeneraacinėje jėgaainėje nenum
matytas.
Deginamų atliekkų homoge
enizavimas numatomas
n
s greiferinio
o krano pag
galba atliekų
ų bunkeryje
e prieš
padu
uodant kurąą į deginimo
o zoną.
Biok
kurą naudojjantis koge
eneracinis įrenginys
Bioku
urą deginaančio koge
eneracinio įrenginio aptarnavim
mui numatoma biokkuro tiekim
mo ir
sandėliavimo zona, kuriojje bus įren
ngta biokuro svarstykklės, kuro iškrovimo patalpa su kuro
separavimo įranga, kuro transporte
eriai, sandė
ėliavimo silosai, rastų smulkinim
mo įranga, rastų
sandėliavimo aikkštelė, vago
onų iškrovim
mo įranga
otransporto
o priemonėmis ir
Kurass į biokurąą deginantį kogeneraccinį įrenginį bus atvežžamas auto
geležžinkeliu. Nu
umatoma, kad autotransporto priemonėmi
p
is bus atve
ežama 50-1
100% bioku
uro, o
geležžinkeliu – ikki 50% bioku
uro.
Įprasstinė skiedro
os biokuro sunkvežimių
s
ų talpa – po 90 m3.
Visass į biokurą deginantį kogeneracinį įrenginį atvežamass kuras buss pasveriam
mas, t.y. įre
engtos
svarsstyklės tiek autotranspo
a
ortui, tiek ge
eležinkelio vagonams.
v
Biokuras au
utotransporttu bus atvežžamas
darbo dienomis, dienos metu. Įmonėje numaatoma įdieg
gti transpo
orto valdym
mo sistemąą, kuri
ėgainės planuojamos naudoti
n
žem
mės sklypo dalies
d
teritorijoje nesussidarys transsporto
užtikkrintų, kad jė
spūsttys. Numato
oma įrengti autotransp
porto priemo
onių stovėjimo aikštelę
ę jei momen
ntinis autom
mobilių
srauttas į jėgainę
ę bus didesn
nis nei gali būti
b aptarnaujamas biokkuro iškrovimo aikštelė
ėje.
Num
matoma, kad
d sunkvežim
miais ir geležžinkeliu į bio
okurą degin
nantį kogene
eracinį įreng
ginį bus vežžamos
tiek p
paruoštos skkiedros, tiekk mediena (p
padarinės medienos
m
ru
uošimo atliekos bei malkinė mediena).
Sunkkvežimiais atvežta
a
skied
dra iškraunaama uždaraame kuro išškrovimo paastate iš kurio nukreipiama į
nemaažiau kaip 2 kuro saug
gojimo silosus. Numato
oma stambiagabaritės medienos, taip pat akm
menų,
betono luitų, su
uledėjusios medienos luitų, metalo atskyrim
mo sistemaa prieš skie
edrai patenkant į
saugojimo silosu
us.
dra iš geležinkelio vaagonų iškraaunama auttokrautuvų pagalba. Vagonais
V
a
atvežtos
skiedros
Skied
iškrovimo sistem
ma bus iš dalies uždara, apsaugantii nuo dulkių
ų patekimo į aplinkos orrą.
dros sandė
ėliavimas atviru
a
būd
du planuojamos naud
doti žemėss sklypo dalies
d
terito
orijoje
Skied
nenu
umatomas. Taip
T
pat bu
us draudžiam
mas skiedro
os pervežimas iš vienoss kuro tiekim
mo grandiess į kitą
transsporto priem
monėmis, išsskyrus kuro iškrovimą.
Sunkkvežimiais ir
i (ar) geleežinkeliu attvežta med
diena sand
dėliuojama biokuro išškrovimo zo
onoje.
Num
matoma, kad
d rastais bu
us sandėliuojama nem
mažiau kaip 10 parų biokuro
b
atsarga. Numaatoma
įrengti dvvi atskiras rastų
įreng
gti rastų smulkinimo (skiedros gaminimo)) įrangą. Numatoma
N
smullkinimo linijjas. Rastų smulkinimo
s
o linijos naššumas bus parinktas pakankamaas užtikrintii kuro
tiekim
mą jėgainės darbui maksimalia
m
g
galia,
jei sutriktų skied
dros atvežim
mas. Kuro smulkinimas
s
s vyks
uždaarose patalp
pose apsaug
gančiose nuo dulkių ir triukšmo
t
skllidimo į apliinką. Rastų smulkinima
s
as vyks
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pilnaai automatizuotai be papildomo
o rankinio rastų ar medienos skiedros perkrovimo
o tarp
smullkinimo gran
ndžių. Skied
dra iš smulkiinimo įrango
os nukreipiaama į kuro sandėliavim
s
mo silosus.
ų iškrovimu
ui ir pervežžimui iš san
ndėliavimo vietos į sm
mulkinimo grandį įmo
onėje numaatoma
Rastų
naud
doti autokrautuvus ir/arrba kranus.
Bioku
urą naudojaančiame įrenginyje num
matyta įrengti nemažiaau kaip 2 ku
uro saugojim
mo silosus. Juose
darbo
sandėliuojama 3-4
3 parų kuro atsarga, atsižvelgian
nt į tai, kad kuras į elekktrinę bus pristatomas
p
dieno
omis ir dien
nos valandom
mis.
Bioku
urą deginan
nčio įrengin
nio kuro tiekkimo sistem
moje atskiross grandys bus
b optimaliai dubliuojjamos,
kad būtų
b
užtikrin
ntas patikim
mas ir nenutrūkstamas darbas.
d
Bioku
uro iškrovim
mo zonoje bus įreng
gta biokuro
o charakteriistikų tyrim
mo laborato
orija. Laboraatoriją
numatoma įreng
gti taip, kad
d būtų pato
ogus kuro paėmimas tiesiai iš sunkkvežimių. Laaboratorijojje taip
bus tiriami irr į atliekas deginantį įre
enginį pristaatomo kuro ir atliekų mė
ėginiai.
pat b

Garro katilas
s
Atlie
ekas degina
antis kogen
neracinis įre
enginys
Dažn
niausiai naudojamos te
echnologijos atliekų de
eginimui yraa judančio ardyno, verrdančio sluo
oksnio
katilaai arba rotaccinė krosniss. Žemiau essančioje lentelėje pateikiam apiben
ndrinti duomenys iš Eu
uropos
Komisijos inform
macinio dokumento apiie atliekų de
eginimo GPG
GB.
Lentellė 2.1.1. Atliekkų deginimo GPGB
G
Techn
nologija

Neapdorotos
kom
munalinės atlie
ekos

anksto
apdorotos
Iš
Pavojingos
P
atliekos
komunalinės atliekos

Ardyn
nas

Dažn
nai taikoma

Dažnai taikoma

Verdaantis sluoksniss

Naudojama labaai retais
Dažnai taikoma
atveejais

Įp
prastai netaikoma

Rotaccinė krosnis

Įprastai netaikom
ma

Dažnai
D
taikoma

Pirolizzė

Naudojama labaai retais Naaudojama labai retais Naudojama
N
labai retais
atvvejais
atvejais
atveejais

Dujiniimas

Naudojama labaai retais Naaudojama labai retais Naudojama
N
labai retais
atvvejais
atvejais
atveejais

Dažnai taikoma

Naudojama
N
labai retais
atvejais

3
Europos sąjungo
oje apie 90
0 procentų33
, skaičiuojjant nuo vissų pastatytų
ų atliekų de
eginimo jėg
gainių,
įdieg
gta ardyno technologijaa. Ši technollogija patrau
ukli tuo, kad
d yra gerai išštirta, ištobu
ulinta ir patiikrinta
laiko, ko pasėko
oje investiccijos į ardyninį katilą ir vėlesnės eksploatavvimo išlaido
os santykin
nai yra
mažeesnės.

Ši teechnologija taip pat planuojama
p
nės pakuro
os schema pateikiama 2.1.2.
takyti ir PŪV. Ardynin
paveeiksle

33

BATT for waste incin
neration. Prieiga internete: htttp://eippcb.jrc.ec.europa.eu/rreference/BREFF/wi_bref_0806
6.pdf
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1 – pa
akuros korpusass; 2 – pakuros mūras
m
su termo
oizoliacija; 3 – žertuvinis
ž
maitin
ntuvas; 4 – pakkuros ardynas; 5 – oro vamzdyynas; 6 ‐
ku
uro bunkeris; 7 – pelenų pašaliinimo kanalas; 8 – pelenų paša
alinimo iš po arrdelių kanalai; 9 – priešgaisrinėė bunkerio sisteema

Pav. 22.1.2. Ardyninėės pakuros sch
hemos pavyzd
dys.

Ardyyninę pakurrą sudaro pakuros
p
ko
orpusas, pakuros mūraas su termoizoliacija, atliekų žerrtuvas,
paku
uros ardynass, pelenų kanalas, oro vamzdynas,
v
atliekų bunkeris, priešg
gaisrinė bun
nkerio sistem
ma.
Iš atlliekų bunke
erio per pilttuvus patekkusios atliekos žertuvaais nustumiiamas ant ardyno
a
(ard
delių) į
pirmąją zoną. Pirmoje zono
oje ant džiovvinimo arde
elių atliekos,, veikiamas aukštos tem
mperatūros ir oro,
padu
uodamo po ardelėmis (pirminis orro padavimas), intensyyviai džiovin
namos. Toliaau virš „deg
ginimo
groteelių“ vyksta dujofikavim
mo procesas. Ant „sude
eginimo gro
otelių“ atlie
ekos pilnai sudega,
s
o pelenai
patenka į pelenų
ų kanalą. Virrš „deginimo grotelių“ išsiskyrusių
ų dujų sudeg
ginimui virš atliekų sluo
oksnio
p
pat
paduod
damas
oras
(
(antrinis
oro
o
padavimas
s).
taip
Įreng
ginių mechaaninė pakurra, katilo apaatinės daliess šoninės sienos ir lubo
os padengto
os ugniai atsparių
plytų
ų danga. Kaatilo paviršius yra aušinamas vandeniu. Katilo sienose, prie antrinio oro įpurrškimo
antgalių, yra su
umontuoti papildomi
p
k
katilo
paleid
dimo degikkliai, kaip papildomą
p
k
kurą
naudo
ojantys
gamttines dujas. Degikliai naudojami įjungiant ir išjungiant katilą. Degikliai taip patt yra automaatiškai
įjung
giami kai te
emperatūra pakuroje nesiekia 85
50° C, nes tik aukštesnė nei 850
0° C tempe
eratūra
užtikkrina nemalonaus kvap
po dujų ir dioksinų
d
susskaidymą. Pakuros
P
tūris paskaičiu
uojamas taip
p, kad
o
susid
darę degimo
o produktaii nemažesnėje nei 850
0 C temperatūroje būttų išlaikomi nemažiau kaip 2
sekundes.
Papraastai išeinan
nčių iš paku
uros į katilą dujų tempeeratūra, prikklauso nuo katilo
k
galing
gumo ir kintta nuo
900 - 1100° C. Paagrindinis technologin
t
nis reikalavim
mas yra tai, kad atliekų sluoksnis turi dengti ardyną
a
per vvisą jo plotąą, o kuro slu
uoksnio storis turi būti 15-25 cm. Tik išpildan
nt šias techn
nologines sąąlygas
ardyn
nas yra apssaugojamass nuo perkaaitimo. Atlie
ekos turi baaigti degti ant paskutinių ardelių
ų eilių.
Pirminio ir antrinio oro kiekio paskirsttymas yra reguliuojamas automattiškai pagal degimo prroceso
eigą pakuroje. Atliekų
A
padaavimas, deg
gimo palaikyymas ir dugno pelenų (šlako) pašaalinimas atliekami
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automatiniu režžimu pagal užduotus
u
paarametrus. Dugno
D
pele
enai (šlakas) iš pelenų kanalo
k
pašalinami
hanizuotais žertuvais ir pelenų tran
nsporteriu, o iš po ardyyno išbyra prro specialiass angas tiesiai ant
mech
transsporterio.
Pagrindiniai šioss deginimo technologijjos privalum
mai – reikalingas nedid
delis energijjos sunaudo
ojimas
vienaai atliekų to
onai sudeg
ginti, galimaa deginti įvvairias plataaus kaloring
gumo diapazono atlie
ekas ir
galim
mas metalo atskyrimas
a
i pelenų.
iš
Garo
o katilas gen
neruoja aukšštų technolo
oginių paraametrų garąą šilumos ir elektros
e
ene
ergijai pagaaminti.
Svarb
biausi įreng
ginio param
metrai: katilo
o našumas (per laiko vienetą paagamintas garo
g
kiekis),, garo
slėgis, temperaatūra, naud
dingumo koeficientas.
k
. Garo kattilą sudaro katilo ko
orpusas, vandens
vamzzdžiai, garo perkaitintuvas, katilo ekonomaize
e
ris, katilo bū
ūgnas.
Garui gaminti naudojama šiluma,
š
išsisskyrusi deginant atliekaas ardyninėjje pakuroje
e. Iš pakuross atėję
degim
mo produkktai ir fakelo
o liepsna šildo vandens vamzdžių
ų sistemą. Vamzdyne
V
te
eka vanduo
o ar jo
mišin
nys su garu perkaitintuvvuose. Kad katilo vande
ens vamzdyynas neperd
degtų, vandu
uo ir jo mišinys su
garu turi nuolatt cirkuliuotii ir aušinti vamzdžius.
v
Garas išskiriamas katilo būgne išš garo mišin
nio su
vand
deniu. Katilo
o būgne gaautų sočiųjų garų tem
mperatūra sukeliama
s
iki technolo
oginiam pro
ocesui
reikaalingos temp
peratūros gaaro perkaitintuve.
Svarb
bus garo katilo
k
įrenginys - katilo
o ekonomaaizeris, skirtaas didesnėss galios gaaro katiluose kuo
efekttyviau sude
eginti atlie
ekas ir iš išmetamų dūmų paimti kiek galima daugiau energijos.
Ekon
nomaizeris susideda išš vamzdžių
ų rėtinės, kuria teka maitinimo siurbliais iš deaeratoriaus
padu
uodamas maitinimo
m
v
vanduo,
ir dūmų kan
nalo, kuriam
me yra įrengtos vam
mzdžių rėtin
nės. Iš
deae
eratoriaus attėjęs apie 100°
1
C maittinimo vand
duo teka vaamzdžių rėtinėmis, kuriias apteka dūmai
d
taip pašildydam
mi maitinimo
o vandenį ikki aukštesnė
ės temperattūros. Ekono
omaizeris sumontuotas taip,
myn, o šylan
ntis maitinim
mo vanduo kiltų į viršų priešinga dūmams
d
kryyptimi,
kad kkaršti dūmai leistųsi žem
temperatūrros maitinim
taip karščiausi dūmai
d
pirmiausia atidu
uos šilumą didžiausios
d
mo vandeniiui. Po
ekon
nomaizerio maitinimo vanduo keliauja į katilo būgną, kuriame užžtikrinama tolydi cirku
uliacija
katilo
o vandens vamzdžių
v
sisstemoje ir dalis yra išgaarinama.
Atliekas deginaančio kogeneracinio įrenginio
į
p
paleidimui,
stabdymui,, reikalingo
o temperattūrinio
režim
mo pakuroje
e palaikymui bus naudo
ojamos gam
mtinės dujos.
Biok
kurą degina
antis kogen
neracinis įre
enginys
Priklaausomai nu
uo elektrinėss galios ir tiiekiamo kurro kokybės gali skirtis biokuro
b
kattilo pakuros tipas.
Num
matoma, kad
d biokurą deginančio
d
kogeneracinio įrengin
nio garo kattilo pakura bus verdančiojo
sluokksnio, ir bus parenkamaa stacionario
ojo, arba cirkuliuojančio
ojo verdanččio sluoksnio
o pakura.
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1 – ku
uras; 2 – pirm
minis oras; 3 – antrinis oras; 4 – degiimo produkttai; 5 – dugno pelenai
Pav. 22.1.3. Principin
nė pakuros su stacionariuoju
u (A) ir cirkuliu
uojančiuoju (B
B) verdančiu sluoksniu schem
ma34

Vis didėjant
d
deg
ginimui pad
duodamo oro
o srauto greičiui,
g
galii būti pasiekta būsena, kai oras pakelia
p
kuro sluoksnį ir kuro dalelė
ės pakimba oro sraute. Atrodo, kaad kuro sluoksnis prad
deda virti, išš čia ir
ntis sluoksnis vadinamas stacionaariuoju
atsiraado terminaas „verdanttis sluoksnis“. Aprašytaasis verdan
verdaančiu sluokksniu. Drėgm
mė, išsiskyru
usios lakiossios medžiagos, pelenaai ir smulkio
os kuro dale
elės iš
kuro sluoksnio išnešami.
i
Smulkios kurro dalelės ir lakiosios medžiagos
m
dega degim
mo kamerojje virš
verdaančio sluokssnio.
Kai o
oro srauto greitis išauga daugiau
u negu reikkia stacionaariam verdaančiam sluo
oksniui susid
daryti,
degaančios kuro dalelės išn
nešamos kaartu su oro srautu. Cikklone – sep
paratoriuje kietosios dalelės
d
atskiriamos nuo
o oro bei dujų srauto
o ir sugrąžžinamos atg
gal į kūrykklą. Kadangi degantis kuras
uliuoja tarp kūryklos ir separatoriaus, šiai deg
ginimo technologijai ap
pibrėžti varttojamas terrminas
cirku
„cirku
uliuojantis verdantis
v
slu
uoksnis.

Van
ndens pa
aruošimo
o sistema
Vand
duo jėgainė
ės technolo
oginių proce
esų reikmė
ėms bus im
mamas iš Viilniaus miessto centraliizuoto
vand
dentiekio tin
nklo. Iš vand
dentiekio paimtas
p
van
nduo pirmiaausiai bus mechaniškai
m
i filtruojamaas pro
smėlio filtrus, o juos praėję
ęs - pateks į vandens minkštinim
mo įrenginį. Vandens demineralizaavimas
ozės (RO) ir elektrodejo
e
enginiuose.
(nudruskinamass) bus atliekaamas atvirkšštinės osmo
nizacijos įre
mozės (arba RO) įrengin
nių pagrind
dinis elemen
ntas yra pusiau pralaid
di membran
na, per
Atvirrkštinės osm
kuriąą išspaudžiaamas vanduo jį demineralizuojaant. Pusiau laidi mem
mbrana sulaaiko 98-99 proc.
vand
denyje esanččių druskų ir 70-99 procc. natūralių organinių medžiagų.
m
Aukššto techniniio lygio pro
ocesams skkirto vanden
ns galutinė
ė kokybė paasiekiama paruoštą
p
vaandenį
toliau
u filtruojantt per elektrrodejonizaciijos įrenginįį (EDI). Šiam
me įrenginyyje dalinai p
paruoštas vaanduo
išgryyninamas prraleidžiant pro mišrioss įkrovos re
ezervuarą, kuriame
k
yraa sumaišyto
os katijonitiinės ir
anijo
onitinės dervvos. Pratekė
ėdamas pro jonitus, van
nduo pakaittomis sąveikkauja katijon
nitus ir anijo
onitus,
palaipsniui nete
ekdamas kattijonų ir anijjonų. Iš van
ndens pašalinamos ne tik
t neorgan
ninės drusko
os, bet
vand
denyje sumaažinamas ir organinių
o
medžiagų
m
kie
ekis.

34

Biokuro naudoto
oji žinynas, Leidykla „Žara“, 2007

Vilnia
aus kogeneraciinės jėgainės poveikio
p
aplin
nkai vertinimo ataskaita

61

Elekttrodejonizaccija turi nem
mažai privaalumų: nere
eikia agresyvių regeneravimo che
eminių med
džiagų;
EDI įįrenginiai užima
u
mažiaau vietos nei
n įprastiniiai įrenginiaai; reikalaujja tik minim
malios priežžiūros;
optim
mali vanden
ns kokybė, bakterijų
b
kiekis sumažėjja daugiau kaip
k 99 procc. ir kt.
Išgryynintas vanduo toliau paduodam
mas į vand
dens maitin
nimo sistem
mą, kurią sudaro: vandens
maitiinimo rezervvuaras, deaeratorius, nemažiau kaip 2 vanden
ns siurbliai ir chemikalų
ų dozavimo stotis.
Maitiinimo vand
dens rezervvuaras užtikrina vand
dens rezervą min 0,5 val. garro gamybai prie
makssimalaus kaatilo išgarin
nimo, įvyku
us maitinim
mo vandens tiekimo nutrūkimo atvejui. Vaanduo
rezerrvuare laiko
omas kiek galima
g
aukštesnėje tem
mperatūroje
e, kad jį pad
duodant į kkoroziškai aktyvių
būtų
dujų,, tokių kaip deguoniss (O2) ir angliarūgštė
ė (CO2), pašalinimo įrenginį – deaeratorių,
d
užtikkrintas makssimalus ištirp
pusio deguo
onies ir kitų
ų dujų kiekio
o sumažinim
mas.
Degu
uonies konccentracija vaandenyje po deaeracijo
os turi atitikkti katilų maitinimo vandeniui keliamus
reikaalavimus, o angliarūgšštė privalo būti pilnai pašalinta. Dažniausiiai naudojaami atmosfferiniai
deae
eratoriai. De
eaeratoriuje įrengta dvvipakopė de
egazacijos schema: 1 pakopa
p
– prradinio chem
miškai
išvalyyto vanden
ns pašildym
mas nuo 5-10°
5
С te
emperatūross iki 102° С temperratūros maaišymo
šilum
mokaityje, 2 pakopa – dujų ir garo mišinio
m
ir cikkloninio sep
paratoriaus vandens
v
pasidalijimas.
Toliau iš deaeraatoriaus išėjję garai kondensuojam
mi garų kon
ndensatoriu
uje. Nuostolliai vandenss-garo
cikle kompensu
uojami vand
dens papildymu iš van
ndens maitinimo sistem
mos. Šis van
nduo pašild
domas
prapūtimo aušintuve ir maitinimo vaandens reze
ervuaro garrų kondenssatoriuje. Maitinimo
M
vaanduo
tiekiaamas dviem
m elektros varikliais
v
varromais siurb
bliais. Elektrros dingimo
o atveju siurbliai prijun
ngiami
prie avarinio maaitinimo, kaad būtų užttikrintas pakankamas vandens
v
kie
ekis katilą ataušinti.
a
Siekiant
apsaugoti vamzdelius van
ndens - garo cikle, į maitinim
mo vandenįį automatišškai dozuo
ojamas
amon
niakinis vanduo. Tirpalas dozuo
ojamas į maitinimo
m
v
vandens
re
ezervuarą. D
Dozavimo greitis
priklaauso nuo pH vertės, kuri nuolaat matuojaama prieš maitinimo vandens ssiurblius. Tirpalas
ruošiiamas ir dozzavimas į sisstemą vykdo
omas chemiinių medžiagų dozavim
mo stotyje.

Išpllėstinė

išmetamų

de
egimo

kon
ndensaciniu ekon
nomaize
eriu

produk
ktų

valy
ymo

s
sistema

su

Vilniaaus kogene
eracinėje jė
ėgainėje dū
ūmų išvalym
mui bus paarinktos valymo sistem
mos, išvalan
nčios į
aplin
nkos orą išm
metamus terššalus iki teissės aktuose nustatytų riibinių verčių
ų.
Dūm
mų valymui numatoma
n
n
naudoti
šiass sistemas:


Atliekų deginimo kogeneracin
niame įrenginyje: sele
ektyvinis ne
ekatalitinis valymas, pusiau
p
sausas dūmų valymaas ir rankovinių filtrų sisstema;



Biokurą naudojančiame kogeneraciniame
e įrenginyje
e: selektyviinio nekataalitinio valyymo ir
rankovin
nių arba elekktrostatinių filtrų sistem
ma.

Dūm
mų kondensaaciniai ekonomaizeriai parenkami
p
k
kiekvienam
Įrenginiui atskirai.
a
Žemiau pateikiamas numattomų naudo
oti dūmų valymo technologijų apib
būdinimas.
ktyvinio nekatalitinio
o valymo (SNKV) te
echnologijo
os apibūdin
nimas (taik
koma atlie
ekų ir
Selek
biok
kuro katilam
ms)
Išmetamų dūmų nuo azotto oksidų valymui
v
deg
ginimo įren
nginiuose Europoje
E
daažnai naudojama
selekktyvinio nekkatalitinio vvalymo (SNKV) sistemaa. Ši sistem
ma, lyginantt su selektyyvinės katalitinės
redukcijos (SKR) sistema, reikalauja mažiau investiccijų, nes nerreikalingas papildomas
p
s dūmų šildyymas.
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SNKV
V sistemoje kaip reduku
uojanti med
džiaga naudojamas 25 % amoniako
o (NH3) tirpaalas, įpurškiaamas į
paku
urą, kurioje susimaišys
s
s susidaran
su
nčiomis dujomis. Pažym
mėtina, kad naudojant amoniako tirpalą
t
nesusidaro šiltn
namio dujo
os N2O. Šiaam valymuii užtikrinti kuro degin
nimo sekcijjoje privalo
o būti
palaikoma optim
mali 900 °C
C - 950 °C temperatū
ūra, nes tik tokioje temperatūroje gali vyktti NOx
redukcijos reakccijos. Esant didesnei nei
n 1000 °C
C temperatū
ūrai, vykstaa nepageidaaujamos an
ntrinės
reakccijos. Esant mažesnei nei 800 °C temperatūrai, NOx mažinimo efe
ektyvumas ženkliai kre
enta ir
didellis kiekis nepanaudoto
os įpurkšto
os redukuojjančios med
džiagos nukreipiamas į dūmų valymo
įreng
ginius. Amo
oniako tirpalo įpurškim
mo sistemą sudaro dvie
em lygiais išdėstyti
i
pu
urškimo anttgaliai,
redukuojančios medžiagos padavimo sistema. Dvviem lygiais išdėstyti an
ntgaliai užtiikrina veiksm
mingą
maišymą su dūmais.
d
medžžiagų susim
Pusia
au sauso dūmų
d
valymo įrengin
nių princip
pinė charak
kteristika, taikoma attliekų deginimo
įreng
giniui (PŪV
V vystymo alternatyvo
os Nr. 2 ir Nr. 3) Deginant atliekkas, jose esaančios medžžiagos
oksid
duojasi sudaarydamos įvvairias rūgšttis bei rūgšttinius jungin
nius. Kogeneracinėje jė
ėgainėje rūg
gštinių
dujų (HCl, HF, SO
S 2 ir kt.) vaalymui gali būti naudo
ojama pusiaau sauso dū
ūmų valymo
o technolog
gija. Ši
nologija leidžia pasiekkti aukštą iššvalymo efeektyvumą, reikalauja mažesnių
m
invvesticijų, taip pat
techn
didellis technolo
ogijos privalumas yra tai,
t kad nau
udojant šį metodą
m
nesu
usidaro nuo
otekos Aktyyvuota
angliis surenka gyvsidabrį,
g
d
dioksinus,
fu
uranus ir kitaas sunkias organines
o
molekules.
Pusiaau sauso tipo
t
reakto
oriuje vykstta rūgštinių
ų dujų abssorbcija, diioksinų ir sunkiųjų metalų
m
surin
nkimas. Pusiau sauso valymo
v
pro
ocese kaip reagentai
r
n
naudojami
aktyvuota
a
a
anglis
ir ge
esintos
(Ca(O
OH)2) arba negesintos
n
k
kalkės
(CaO)). Reagentin
nės medžiag
gos pasirinkiimas priklau
usytų nuo įrrangos
tiekėėjo. Pagal to
okių įrengin
nių eksploatacijos prakktinius privaalumus labiau tikėtinaa, kad reage
entine
medžžiaga bus pasirinktos negesintos kalkės
k
(CaO).
Konttroliuojamass kiekis kalkkių, vandens ir cirkuliu
uojančių filtrro pelenų yra
y sumaišo
omas gesinttuve ir
padu
uodama į re
eaktorių, ku
ur sumaišom
ma su karštaais nevalytaais dūmais iš katilo. Paaprastai rūg
gštinių
dujų kiekis priklauso nuo deginamo
d
kuro sudėtiies. Bendruoju atveju gesintos kaalkės reaguo
oja su
visaiss rūgštiniaiss komponen
ntais, reakcijjos pabaigo
oje gaunant sausas dale
eles. Nesureagavusių kaalkių ir
chem
minio jungim
mosi metu susidariusio
os antrinės medžiagoss dalelės sugaudomos rankoviniu filtru.
Daliss filtre surinkktų nesureagavusių me
edžiagų grąžžinama atgaal į pusiau saauso tipo re
eaktorių.
Po pusiau sauso
o tipo reakto
oriaus, dūm
mai patenka į rankovinį filtrą, kur kietosios
k
dalelės surenkkamos
filtro rankovėse.. Ant filtro rankovių
r
paaviršiaus nusėdęs dulkių sluoksnis taip pat paapildomai sulaiko
rūgšttinius komp
ponentus be
ei smulkesn
nes daleles. Dalis surinkktų dalelių nukreipiama
n
a atgal į reaaktorių
per g
gesintuvą. Lygio
L
kontrrolės sistem
ma kontroliu
uoja galutinio produkto
o kiekį, kuris nukreipiaamas į
galuttinio produkto bunkerįį. Filtro bun
nkeryje ir reaaktoriuje su
urinktos dulkės nukreip
piamos į gallutinio
produkto bunke
erį pneumattinėmis linijo
omis.
kovinio filtro veikimo
o principiniss apibūdinimas, taiko
oma atliekų
ų deginimo
o įrenginiuii (PŪV
Rank
vysty
ymo alternatyvos Nr. 2 ir Nr. 3) irr gali būti ttaikoma bio
okuro įreng
giniui
Deginant atliekaas ir biokurąą susidaro įvairaus dyd
džio kietosio
os dalelės - nuo milimeetro iki dešimtųjų
ono dalių. Jos sudaryytos iš nesu
udegusio ku
uro, sieros junginių, anglies,
a
suo
odžių, oro dulkių.
d
mikro
Tinkaamai kontro
oliuojant de
egimą, dūm
muose daugiiausiai liekaa iš nedegių
ų medžiagų sudaryti pe
elenai,
smullkios kietossios dalelėss. Dūmų iššvalymui nu
uo kietųjų dalelių jėg
gainėje plaanuotina naaudoti
ovinius filtru
us. Tai yra viena dažniaausiai naudo
ojamų techn
nologijų atliekų deginim
mo įrenginiu
uose. Į
ranko
ranko
ovinį filtrą dūmai
d
patekks iš pusiau sauso dūm
mų valymo įrenginių. Raankoviniame filtre dūm
mai yra
prako
ošiami per specialios
s
p
pluoštinės
m
medžiagos
raankoves, ku
urios sulaiko
o kietąsias daleles
d
bei pusiau
p
sauso
o dūmų vallymo metu susidariusiu
us atliekiniu
us produktu
us. Ant filtro
o paviršiauss susidaręs dulkių
d
sluokksnis taip paat papildom
mai sulaiko rū
ūgštinius ko
omponentus bei smulke
esnes dalele
es.
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Rankkovinio filtro
o efektyviai eksploataciijai privalom
mas reguliarrus filtro valymas, vienu
u metu valo
omi tik
1-2 filtrai,
f
tokiu būdu užtikkrinamas ne
epertraukiamas vienod
das valymo efektyvum
mas eksploattacijos
metu
u. Įprastai filtras suside
eda iš dviejjų ar daugiau sekcijų, todėl net jei
j viena seekcija pašalinama
remo
ontui, filtras toliau efekttyviai veikiaa. Rankovių vidinėje pusėje susikau
upę pelenai subyra į ap
pačioje
esančius surinkiimo bunkerrius. Lygio kontrolės
k
sistema kontroliuoja gaalutinio pro
odukto kiekįį filtro
bunkkeryje, kuriss pneumatine linija nu
ukreipiamass į galutinio
o produkto bunkerį. Įp
prastai rankkovinis
filtrass yra keičiam
mas kas 36 mėnesius.
m
Elekttrostatinio filtro veik
kimo princiipinis apibūdinimas, gali būti taikoma bio
okuro deginimo
įreng
giniui
Elekttrostatinis filtras (ESF) skirtas
s
degim
mo produkttams, susidaariusiems biokuro
b
deginimo paku
uroje ir
didžiiąją dalį šilluminės en
nergijos atid
davusiems katile, valyyti nuo juo
ose esančių
ų kietųjų dalelių.
d
Priklaausomai nuo dūmuose
e esančių daalelių kiekio bei reikalau
ujamo išvalyymo laipsnio, elektrostatiniai
filtrai gali būti vieno
v
arba dviejų
d
laukų
ų, o išskirtiniiais atvejais gali būti re
eikalingas ir trijų laukų filtras.
Filtro
o konstrukcija ir tuo paačiu laukų skaičius
s
buss apsprendžžiamas tech
hninių sprendinių parin
nkimo
etapee. Elektrostaatiniame filtre judėdam
mos dalelėss įgauna krū
ūvį ir veikiam
mos elektrin
nio lauko nusėda
ant p
plokščių. Nu
usėdusios du
ulkės pašaliinamos mecchaniniu bū
ūdu. 10 μm ir smulkesn
nių kietųjų dalelių
d
%.
valym
mo
efektyvumas
e
s
elektrostatiniu
u
filtrru
sie
ekia
9
99-99,9

Pav. 2.1.4. Princip
pinė ESF veikkimo schema.
mų kondenssacinis ekon
nomaizeriss (DKE)
Dūm
Išmetami dūmaai, susidaran
ntys deginaant atliekas ir kurą, tu
uri didelį en
nergijos kie
ekį vandenss garų
slapttosios šilumos ir dūmų šiluminės
š
en
nergijos pavvidale.
Apie 130-160 °C
° temperatūros dūmai iš pakurros patenkaa į dūmų kondensacinį ekonom
maizerį,
kuriaame atidavę
ę savo šilu
umą aušta, ir, pasieku
us rasos taašką, dūmuose esantyys vandens garai
kond
densuojasi, atiduodamii šilumą. Atsižvelgiant, kad biokurro dūmuose
e yra daug vandens gaarų, jų
šilum
mos utilizavimui, dažniaausiai naudo
ojami kontaktiniai kond
densaciniai ekonomaize
e
eriai.
Kond
densacinio ekonomaize
erio agregaatą sudaro: konstrukcinė kondensacinio eko
onomaizerio
o dalis
(šilum
mos masėss mainų paaviršiai), ko
ondensato purkštuvai
p
ir kondenssato valymo įranga. Dūmų
kond
densacinis ekonomaize
e
ris dažniaussiai būna mo
ontuojamass po dūmų valymo
v
įren
nginio nuo kietųjų
k
dalellių.
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Dūm
mai iš dūmų valymo įrenginių (prie
eš dūmų ko
ondensacinį ekonomaizzerį) patenkka į dūmų kanalą
k
kur įrengti dūmų kondensaato purkštuvvai. Į dūmus purškiamaas vanduo (vėliau,
(
kai iš dūmų susidaro
pakankamas kondensato kiekis,
k
purškkiamas kondensatas), kuris
k
ataušiina dūmus iki temperaatūros
kuri yra ne aukšštesnė nei ~ 3 ˚C lygin
nant su grįžžtančio iš šilumos tinkklų termofikkato temperratūra.
urškiamas kondensatass absorbuoja didžiąsiass kietąsias daleles,
d
esan
nčias dūmu
uose ir
Purkšštukais išpu
nuso
odina jas į nuosėdų
n
tallpą, iš kurio
os užterštas vanduo nu
uvedamas į kondensatto valymo įrangą.
Kond
densatas su
uteka į talp
pas, įrengtaas ekonom
maizerio apaačioje. Iš talpų konde
ensatas siu
urbliais
padu
uodamas į šiilumokaičius ir panaudo
ojamas grįžžtamajam te
ermofikaciniiam vandeniui šildyti.

Pele
enų, šlak
ko ir dūm
mų valym
mo produ
uktų surrinkimo sistema
s
Dugn
no pelenų (ššlako) tvarkyymo sistem
mą sudarys degimo
d
atlie
ekų bunkeriaai su latakaiis, degimo atliekų
a
konvvejeriai, šlakko latakai, šlako ekstrakktoriai, vibru
uojantis ir ju
uostinis kon
nvejeriai. Sisstemos paskkirtis –
užtikkrinti tinkam
mą degimo proceso
p
mettu susidariusių pelenų ir
i atliekų surrinkimą šlakko saugyklojje.
Dugn
no pelenai ir
i deginimo
o atliekos (ne
elakios deginimo atliekkos) paprasttai sudaro apie
a
80 – 90
0 proc.
visų deginimo atliekų.
a
Deg
gimo atlieko
os (liekanos)) nuo judan
nčio ardyno 3 takeliais per po kiekkviena
no sekcija įrengtus
į
bu
unkerius kre
enta į lataku
us. Kiekvien
nas vieno taakelio kanallas baigiasi vienu
ardyn
konvvejeriu. Lataakai yra vandeniu apsemiamo tipo
o, kad degim
mo oras netturėtų galim
mybės nute
ekėti iš
pirminio oro sisstemos. Pasttovų vande
ens lygį lataake palaiko lygio regulliavimo vožžtuvas. Kiekvvienas
mo atliekas transportuoja į šlako latakus. Dugno pelenaai nuo ardyn
no galo perr šlako
konvvejeris degim
latakkus krenta tiesiai į du šlako
š
ekstraktorius. Deg
gimo oras izoliuojama
i
s pakankam
mu vandenss lygiu
šlako
o ekstraktoriuose. Pasviirusiame ekkstraktoriauss išėjime vanduo iš pele
enų pašalin
namas, ir jie toliau
perduodami į kitą
k konveje
erį. Mirkymo
o proceso metu
m
susidaarę garai pe
er šlako lataką kyla į krosnį.
k
ovus vanden
ns lygis šlakko ekstraktoriuje palaiko
omas lygio reguliavimu
r
u.
Pasto
Dugn
no pelenai iš šlako ekkstraktoriauss krenta an
nt vieno iš vibruojančiių konvejerrių, kuris pe
elenus
padu
uoda ant trransporterio
o. Transporrteriu pelen
nai nugabenami į šlakko saugykląą. Dugno pelenų
p
tvarkkymo sistem
ma valdoma ir stebima automatizuo
a
ota valdymo
o sistema, išš operatoriaus darbo vie
etos.
PŪV vystymo alternatyvos Nr. 2 atveju
u atliekų de
eginimo įre
enginyje ir biokuro
b
deg
ginimo įrenginyje
darantys dug
gno pelenaii bus sandėliuojami atskiruose bun
nkeriuose.
susid

2.1.2

PŪV
V vystym
mo alternatyva Nrr. 3

PŪV vystymo alternatyvos Nr. 3 atveju
u Vilniaus kogeneracin
k
v
mišrų
ų kurą
ė jėgainėje statomas vienas
urą) deginan
ntis kogenerracinis įreng
ginys, kurio pagrindiniaai elementai:
(atlieekas ir bioku
- garo
o katilas,
- garo
o turbina ir generatoriu
us,
- van
ndens paruo
ošimo sistem
ma,
- išplėstinė išmetamų degim
mo produktų
ų valymo sisstema su ko
ondensaciniu ekonomaizeriu,
b
- peleenų, šlako irr dūmų valyymo produkktų surinkimo sistema bei
- jėgaainės valdym
mo sistema..
Visi ttechnologin
niai elementtai yra identtiški Vilniaus kogeneracinės jėgain
nės vystymo
o alternatyvvos Nr.
2 atliiekas deginaančio kogen
neracinio įre
enginio elem
mentams.
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Kuro priėmimo,, paruošimo, sandėliavimo ir paadavimo sisstemoje atliekų atvežiimas, priėm
mimas,
p
a
s Nr. 2 atliekas degin
nančio
saugojimas ir padavimas
analogiškaii kaip PŪV vystymo alternatyvos
kogeeneracinio įrrenginio atvveju.
PŪV vystymo alternatyvos
a
s Nr.3 atvejju dėl mažesnio lygin
nant su Alte
ernatyva Nr. 2 sudegiinamo
bioku
uro kiekio papildomas biokuro paruošimo mazgas nenumatom
n
mas, biokuraas atvežam
mas tik
skied
drų pavidalu
u.
PŪV vystymo alternatyvos Nr. 3 techn
nologinių įre
enginių išdėstymo sch
hema pateikkiama 7 prie
ede, o
princcipinė techn
nologinė sch
hema pateikkiama 8 prie
ede.

2.1.3

Pap
pildoma alternaty
a
yva prie PŪV vystymo altternatyvo
os Nr.2

TE-3 įrenginių naudojimo
n
PŪV vystym
mo alternatyyvos Nr. 2 atveju garaas projektuo
ojamu garo
otiekiu
tiekiaamas į vien
ną iš TE-3 esančių gaaro turbinų
ų (T-180/210-130-1, gaarų išgavim
mo kondenssacinė
turbiina). Turbin
nos kondensatoriuose
e pagaminaama šiluma esama šilumos
š
nu
uvedimo sistema
atidu
uodama į Vilniaus miessto CŠT. Pag
gaminta elektros energ
gija esamais kabeliais atiduodama į TE-3
110 kkV pastotę. Susidaręs
S
garo kondensatas vamzd
dynais gražinamas į staatomus įreng
ginius.
Šios –alternatyvvos atveju turėtų būtti papildom
mai rekonstrruojami esaami TE-3 įrrenginiai: tu
urbina
ujinama ir pritaikoma
p
d
darbui
su mažesniu
m
gaaro kiekiu irr mažesniaiss garo parametrais. Iš esmės
e
atnau
atnau
ujinama gaaro turbinoss valdymo sistema, re
ekonstruojam
mas turbino
os generato
orius. Be to
o, šios
alternatyvos paasirinkimo atveju
a
būtų
ų būtina pasitelkti
p
ne
etradicinius technolog
ginius/inžine
erinius
spren
ndimus, kurrie užtikrinttų patikimą ir nepertraaukiamą jėg
gainės darb
bą, pavyzdžiui, aukšto slėgio
garottiekio įreng
gimo metu
u turėtų būti taikomi sprendiniiai eliminuo
ojantys hid
draulinio sm
mūgio
garottiekyje galim
mybę (angl., Heath tracing). Turėttų būti spre
endžiami paagalbinės įraangos pritaikymo
kitokkiems nei projektuota
p
a darbo režžimams (pvvz., dearato
oriaus pritaaikymas/pakkeitimas ir pan.)
klaussimai. Dėl gaarotiekio paašildymo pailgėtų jėgainės paleidim
mo darbui laaikas.
Šiuo atveju esaamos įrango
os efektyvu
umas (TE-3 elektrinės blokai prad
dėti eksploaatuoti 1984
4-1986
dirbę jau 30 metų), eksploatavvimo lankstumas (nominalus tu
urbinos elektrinis
metaais, t.y. atid
– 70 MW) ir efektyvaaus darbo diapazonass būtų
galin
ngumas – 100
1 MW, minimalus
m
g
galingumas
mažeesnis, lyginaant su naujjais įrenginiiais. Tai sąlyygotų maže
esnį vidutin
nį metinį įre
enginių ene
ergijos
gamyybos efektyyvumą, dėl ko
k tokiam pačiam energ
gijos kiekiui pagaminti būtų sunau
udojama daaugiau
kuro,, kas įtakoss didesnę aplinkos tarššą. Taip patt mažesnis įrenginio laankstumas (dirbant iš dalies
nusikkrovus, minimali galia, šilumos ir elektros
e
san
ntykis dirban
nt minimaliu apkrovim
mu ir kt.), sąllygotų
mažeesnį jėgainė
ės metinį išdirbį, kas mažintų
m
veikklos pajamaas ir dėl to, taip pat įvvertinant mažesnį
įreng
ginių efektyvvumą ir galiimą didesnį per aušykle
es į aplinką nuvedamos
n
s šilumos kie
ekį35, pagam
mintos
šilum
mos savikain
na objekte būtų
b
didesnė
ė.
PA prie PŪV vysttymo alternatyvos Nr. 2 principinė technologinė schema pateikiama 8 priede.

35

užtiikrinant galim
mai ilgesnį jėgaainės darbo laiką
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aus kogeneraciinės jėgainės poveikio
p
aplin
nkai vertinimo ataskaita

66

2.2
2 Siūlom
mų ga
amybos būdų
ų ir įrrangos palygiinimas su
Geriausiais prieinam
p
mais ga
amybos būdais
s

Geriaausias priein
namas gam
mybos būdaas (GPGB) - tai veiksm
mingiausia irr pažangiau
usia veiklos ir jos
vykdymo metod
dų plėtojim
mo pakopa, parodanti, kad tam tikkras gamyb
bos būdas išš esmės gali būti
pagrindu nustattant išmetaamų teršalų ribines verrtes, siekian
nt išvengti taršos,
t
o jei tai neįman
noma,
bend
drai mažinti teršalų išme
etimą ir jų poveikį
p
aplin
nkai.
Vado
ovaujantis ES
E GPGB informaciniaais dokume
entais, jų santraukom
s
mis, anotaciijomis nusttatomi
palyg
ginamieji paarametrai (p
pvz. į orą pattenkantis te
eršalų kiekis,, vandens sąąnaudos, en
nergijos sąnaudos
produkcijos vien
netui ar kt.)). Kai įrenginio veiklos rodikliai ne
eatitinka GP
PGB lygio, veiklos
v
vykd
dytojas
turi parengti
p
ap
plinkosaugin
nių veiksmų
ų planą, num
matydamass pakeitimus, kurie garrantuos aukkštesnį
aplin
nkos apsaug
gos lygį.
Vilniaaus kogeneracinės jėgaainės GPGB taikymo an
nalizė atliekama analizu
uojant bend
drus GPGB atliekų
a
ir kuro deginimui (atliekų ir biokuro jė
ėgainės), monitoringo taikymui ir aplinkos ap
psaugos vadybos
priem
monių taikyymui. Atskirai analizuo
ojamas GPGB technologinių prie
emonių taiikymas atlie
ekų ir
bioku
uro jėgainėm
ms.
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Lentelė 2.2.1. Technologinio pro
oceso palyginimas su
s horizontaliais GP
PGB
Eil.
Nr.

Nuoroda
į
GPGB
B
inform
macinius
doku
umentus,
anota
acijas

ES

GPGB rekomend
dacija dideliems k
kurą deginantiem
ms
įrenginiams

Planuojama Vilniaus kogeneracinėje jėgainėjje

A
Atitikimas

Bendrieji GPGB visų tipų atliekų
a
bei kuro deginimui
d
1.

Bendrieji GPGB visų
tipų atliekų, kuro
nimui 1,6, 7
degin

Palaikyti gerą įrrangos būklę ir šiuo tikslu atlikkti
techninio aptarn
navimo patikrinimus bei vykdyyti
prevencinę priežiū
ūrą.

Techninio ap
ptarnavimo patikriinimus planuojam
ma atlikti kelis
kartus per me
etus.

Sukurti ir palaikytti atliekų sąnaudų
ų kokybės kontrolė
ės
mechanizmus paagal atliekų tipus, pristatomus į
įrenginį, kaip apib
brėžta šiuose punkktuose:

Į įmonę pristatomos atliekos, biokuras ir kitas kuras bus
tikrinami. Norint tiksliai įveertinti atvežto kkuro
kiekį,
atvažiuojantis ir išvažiuojanttis iš jėgainės planuojamos
mės sklypo daliees teritorijos tran
nsportas bus
naudoti žem
registruojamaas ir sveriamas. Prie svarstyklių bus įrengti
radioaktyvių medžiagų detekto
oriai.
Atvežtos atlie
ekos ir biokuras bus nuolat patikrin
nami vizualiai:
sunkvežimių vairuotojai patikrrą vykdys iškraudaami atliekas ir
biokurą į bunkerį, krano operatoriai — atlikdaami maišymą
b
stebėdami procesą
p
per įreengtą vaizdo
bunkeryje bei
stebėjimo sisttemą.
Gaunamo ku
uro, atliekų kokyybės užtikrinimui numatoma
įrengti laboraatoriją, kurioje buss galima ištirti kuro
o mėginius.



Įrenginio
o sąnaudų apribojimų nustatymas bei
pagrindin
nės rizikos identifikavimas;



Bendravimas su atliekų tiekėjais, siekian
nt
ų kokybės kontrolę
ę;
pagerintii gaunamų atliekų



Atliekų tiiekimo į deginimo
o įrenginio teritorijją
kokybės kkontrolė;



Gaunamų
ų atliekų tikrinimaas, mėginių ėmimaas
ir tyrimass;



Radioaktyyvių medžiagų de
etektoriai.

Atliekos turi būtii laikomos pagal jų savybių riziko
os
įvertinimą, kad galima taršos išsiskyrimo rizikka
sumažėtų iki minimumo.

Atliekų degin
nimo kogeneracin
niame įrenginyje planuojama
deginti rūšiuo
otas nepavojingass atliekas, nuotėkų
ų dumblą.
įrenginyje
Biokurą
naaudojančiame
kogeneraciniame
planuojama deginti
d
skiedras, miško
m
ruošos atlie
ekas , durpes,
kitą medienąą. Atvežta rąstinė mediena bus laiko
oma jėgainės
planuojamos naudoti žemėės sklypo daliess teritorijoje
(vystymo alte
ernatyva Nr. 2), o išš jos bus gaminam
mos medienos
skiedros.

A
Atitinka
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Atvežtos atliekos ir biokuras bus laikom
mi atskiruose
sandėliuose ant sandaraus ir atsparaus paviršiaus, turinčio
oliuojamą drenažąą.
atskirą kontro
Biokuras (m
mediena, durpės) ir atliekos į jėgainė bus
atvežamos pagal
p
sudarytas su
utartis su atliekų tiekėjais, bus
palaikomas nuolatinis
n
bendravvimas su jais.
Užkirsti kelią pernelyg didelių atliekų
matytoje laikymo vietoje.
v
susikaupimui num

kiekių

Atliekų degin
nimo jėgainėje n
numatoma sukaup
pti 3-4 dienų
kuro atsargaas, atsižvelgiant į kuro transportaavimo grafiką
darbo dieno
omis ir darbo vaalandomis. Biokuro deginimo
jėgainėje nu
umatoma sukauptti 10 dienų biokkuro atsargas
medienos rąsstu pavidalu.
Eksploatacijo
os metu susidaarančių atliekų reguliariam
išvežimui iš planuojamos n
naudoti žemės sklypo
s
dalies
teritorijos bu
us sudarytos sutarrtys su spec. atlie
ekų tvarkymo
įmonėmis.

Iki minimumo ssumažinti kvapų,, dulkių, triukšm
mo
išsiskyrimą (bei kkitas galimas trum
mpalaikes išlakas) iš
bendrų atliekų laikymo vietų.

Siekiant sumaažinti kvapus, orass iš atliekų deginim
mui priėmimo
patalpos ir attliekų bunkerio bu
us ištraukiamas ir paduodamas
p
į
katilo kūrykląą. Atliekų bunkeryjje ir atliekų priėmimo patalpoje
vyraus žemessnis slėgis, kurio dėka
d
kvapo sklidimas į aplinką
bus sumažinttas iki minimumo .

Atliekos saugyklo
oje turi būti atsskiriamos pagal jų
j
cheminių ir fizin
nių savybių riziko
os įvertinimą, kaad
atliekų laikymas irr apdorojimas būtų saugus.

Kogeneracinė
ėje jėgainėje nu
umatomos atskiro
os atliekų ir
biokuro iškrovimo vietos.
Sunkvežimiaiis atvežta skiedra iškraunama uždarrame biokuro
iškrovimo pastate, iš kurio nukkreipiama į biokuro saugojimo
matyta stambiagaabaritės medieno
os, taip pat
silosus. Num
akmenų, be
etono luitų, suleedėjusios medie
enos, metalo
atskyrimo sistema prieš skieedrai patenkant į saugojimo
silosus.
Atliekos bus iškraunamos
i
į atskkirą uždarą atliekų bunkerį.
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pavojaus įrenginyj
yje
prevencijai, aptiikimui ir kontrrolei ypač šiem
ms
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Atliekų laikymo ir pirm
minio apdorojim
mo
vietoms;



Kūrenimo
o vietoms;



Elektrinėms kontrolės siste
emoms;
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Eksploatuojan
nt atliekas ir biokkurą deginančius kogeneracijos
k
įrenginius bu
us imamasi visų reeikiamų saugos priemonių tam,
kad būtų maksimaliai sumažin
nta arba išvengta avarijų rizika:
s
sistemaa, kuri iš karto infformuos apie
bus įrengta saugumo
iškilusias prob
blemas.
Bus įrengta ventiliacinė
v
ir prieešgaisrinė sistemo
os. Kiekvienas
pastatas sud
darys atskirą gaiisrinį skyrių, su įrengtomis
evakuacinėm
mis laiptinėmis, gaisro aptikimo sistema.

Rankovinių filtrų įrangai
į
bei stacion
nariems stoviniam
ms
filtrams.

Atliekas ir bio
okurą deginančiuo
ose kogeneracijoss įrenginiuose
bus naudojamos automatinėss gaisro aptikimo
o ir įspėjimo
dymo gaisro
sistemos . Rankinio arba aautomatinio vald
ojimas, kaip
intervencijos ir kontrolės sistemos naudo
nimas.
reikalauja atliiktas rizikos įvertin
Bus paskirtaas darbuotojas, kuris bus atsakingas už
prevencines saugos priem
mones, įskaitant gaisro ir
os tiesioginio
priešgaisrinėss apsaugos, darbuotojų evakuacijo
pavojaus atvveju, gelbėjimo, p
pirmosios medicin
nos pagalbos
suteikimo ir ekstremalios
e
situaccijos valdymo atve
ejais.

Atskirti spalvotuosius ir nespalvvotuosius metalu
us,
ui;
tinkamus pakartottiniam naudojimu

Atvežtas biokuro skiedros bu
us rūšiuojamos attskiriant iš jų
metalą. Jie bus laikinai sandėliuojami metalo surinkimo
konteineryje ir perduodami atliekų tvarkytojaams kaip tai
reglamentuojjama LR aplinkos ministro įsakyme Nr.217, 1999
m. liepos 14d. „Dėl atliekų
ų tvarkymo patvirtinimo“ (su
edakcijomis).
vėlesnėmis re
Atliekos į deg
ginimo įrenginį bu
us tiekiamos po MBA
M įrenginių,
kuriuose num
matyta metalo atskkyrimo įrenginiai.
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Iš specialioss patalpos opeeratorius kontrolliuos atliekų
maišymą bun
nkeryje bei jų pakkrovimą į žertuvąą. Operatorius
procesą galėss stebėti per įreng
gtą vaizdo stebėjim
mo sistemą ir
tiesiogiai per stiklą.
Įrengta autom
matinė sistema op
peratoriui leis mattyti, kokį kiekį
atliekų kaskart paima greiferin
nis kranas ir kokio
o kiekio reikia
d
nepertraukiamu režimu, įgyvendinti
degimui, dirbti
prevencines techninio
t
aptarnavimo sistemas.

2.

Išmettamų į aplinką
teršalų
monittoringas
ir
ataskaaitų rengimas
1,2, 6, 7

Siekiant sumažintti bendrą į orą išmeetamų teršalų kiekkį,
reikia taikyti eksploatacinius režim
mus ir įgyvendin
nti
ūtų iki minimum
mo
atitinkamas proccedūras, kad bū
sumažintas, jei naudinga, planinių ir neplaninių
o į darbą skaičius.
įrenginio sustabdyymo bei paleidimo

niai režimai.
Planuojami taaikyti eksploatacin

Optimizuoti bend
drą įrenginio energijos efektyvumą ir
regeneravimą, attsižvelgiant į tech
hninį ir ekonominį
įgyvendinamumąą.

Jėgainė veiks Vilniaus mieste, esamoje energetinėje
oje. Planuojamass jungimasis į centralizuotus
c
infrastruktūro
šilumos tiekkimo tinklus, tod
dėl šilumos perd
davimas bus
efektyvus. Ele
ektra bus atiduodaama į LITGRID kon
ntroliuojamus
elektros tinklu
us.

V
Vietovė
turi būti švari ir tvarkingai prižiūrima.
p

Kogeneracinė
ės jėgainės planu
uojamos naudoti žemės
ž
sklypo
dalies teritorijja bus švari ir prižiiūrima.

Numatomos paagrindinės išmettamos į aplinkką
medžiagos (teršaalai), jų kiekiai, kurie
k
paprastai yra
matuojami ar aapskaičiuojami ku
urą deginančiuosse
įrenginiuose ir n
nustatomos stand
dartinės sąlygos ir
parametrai, kuriuo
os reikia žinoti nustatant išmetimuss į
aplinką. Taip patt nustatomi mon
nitoringo principaai:
nepertraukiamas
monitoringas,,
pertraukiamaas
mų
monitoringas, išmetimų skaičiaavimas, išmetim
faktoriai.

eneracinėje jėgain
nėje kontrolė, mo
onitoringas ir
Vilniaus koge
mėginių paė
ėmimas bus vykkdomas vadovaujantis Atliekų
deginimo ap
plinkosauginiais rreikalavimais, pattvirtintais LR
aplinkos min
nistro 2002 m. gru
uodžio 31 d. įsakkymu Nr. 699
(Žin., 2003, Nr. 31-1290).
Kogeneracinė
ės jėgainės monitoringas bus vykkdomas pagal
sudarytą ir patvirtintą
p
aplinko
os monitoringo prrogramą, kuri
bus rengiam
ma vadovaujanttis Ūkio subjekktų aplinkos
monitoringo nuostatais (pattvirtinti Lietuvos Respublikos
aplinkos miniistro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546).

Atitinka
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Planuojamo objekto aplinkoss monitoringo programa bus
dovaujantis Ūkio subjektų
s
aplinkos monitoringo
parengta vad
nuostatais, paatvirtintais LR apliinkos ministro 200
09 m. rugsėjo
16 d. įsakym
mu Nr. D1-546. Monitoringo programoje bus
pateiktos mė
ėginių paėmimo vietų koordinatė
ės, dažnumai,
matavimo metodai,
m
mėginių tipai, dydžiai irr naudojama
įranga. Mataavimai ir tyrimai bus atliekami akredituotose
a
laboratorijose
e, kurios turi le
eidimą atlikti taaršos šaltinių
išmetamų į aplinką
a
teršalų ir teršalų aplinkos elementuose
matavimus ir tyrimus,
Ūkio subjekto
o aplinkos monito
oringo programa bus
b suderinta
su atsakinga institucija.

3.

Aplinkos apsaugos
vadyb
bos
priem
monės1,6,7

Aukščiausios vad
dovybės nustatyyta aplinkosaugo
os
politika (aukščiausios vadovybės įsipareigojimas) – tai
t
mingam kitų AVS elementų
e
taikymu
ui.
būtina sąlyga sėkm

k
jėg
gainės statybą ir eksploataciją,
Planuojant kogeneracinės
naudojimo.
siekiama
r
racionalaus
gam
mtos
išteklių
Technologinių, aplinkosaugin
nių ir ekonominių priemonių
p
GPGB užtiikrina, kad įmonėje siekiama
parinkimas pagal
įdiegti AVS visų
v
vykstančių p
procesų ir proced
dūrų įmonėje
valdymui.

AVS procedūrų p
planavimas, sukūrrimas ir įdiegimaas
(įmonės struktūraa, atsakomybės; daarbuotojų mokymai
ir kompetencijoss kėlimas; pasike
eitimas informacijja;
darbuotojų įtrau
ukimas į valdym
mo ir planavim
mo
procesus; efektyvvus dokumentų tvvarkymas; efektyvu
us
procesų valdymaas; priežiūros prrogramų diegimaas;
pasirengimas aavarinėms situacijoms; atitikim
mo
teisiniams reikalavvimams užtikrinim
mas);

ma informacijos srrautų įmonės vidu
uje struktūra,
Bus sudarom
kad reikiamu
u metu, reikiama informacija patekktų į reikiamą
vietą.
Taikomos tecchnologinės priemonės bus parenkamos taip,
kad atitiktų GPGB
G
rekomendacijas ir užkirstų kelią taršai.
Dokumentai bus tvarkomi pagal teisės aktų re
eikalavimus ir
v
bus
vidines įmones taisykles; efekttyviam procesų valdymui
mos; sudarytas pasirengimo
įdiegtos priiežiūros program
avarinėms sittuacijoms planas.
Įmonėje dirb
bs kvalifikuoti sp
pecialistai, pagal poreikį bus
organizuojam
mi darbuotojų mokkymai.

Atitinka
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Veiksmingumo tikrinimas
V
t
ir koregavimo veiksmai
užtikrinant mon
nitoringo atlikim
mą ir ataskaittų
pateikimą;

Įmonėje bus vykdomas monitoringas. Planuojamo objekto
aplinkos mon
nitoringo program
ma bus parengta vadovaujantis
v
Ūkio subjektų
ų aplinkos monito
oringo nuostataiss, patvirtintais
LR aplinkos ministro2009
m
m. ru
ugsėjo 16 d. įsakym
mu Nr. D1-546
bus pateikttos mėginių paėmimo vietų koordinatės,
dažnumai, matavimo
m
metodai, mėginių tipaai, dydžiai ir
naudojama įrranga.
Jei monitorin
ngo metu, bus nustatyti neatitikim
mai ar ribinių
verčių viršijim
mai bus atlikta analizė ir taikom
mi atitinkami
koregavimo ar prevenciniai veiksmai, tokie kaip naujų
nologinio proceso parametrų
technologijų diegimas, techn
naujinimas.
keitimas, teršalų emisijų mažinimo priemonių atn

V
Vadovybinė
analizzė.

Aukščiausia organizacijos
o
vado
ovybė atliks sistem
mos būklės ir
jos atitikties aplinkos politikaii vertinimą. Šis ve
ertinimas bus
nt gerinti įmonės aplinkosaugos
a
veikksmingumą.
atliekas norin

V
Vadybos
sistemą ir audito procedū
ūrą turi patikrinti ir
mo institucija arb
ba
patvirtinti akredituota sertifikavim
išorinis AVS tikrinttojas.

Įmonėje dieg
giama AVS sistem
ma bus tikrinama akredituotos
sertifikavimo institucijos arba išorinio AVS tikrin
ntojo. Įdiegus
odiškai bus atlieekamas vidinis ir išorinis AVS
sistemą perio
auditai.

GPGB atliekų deginimo ko
ogeneraciniam įrrenginiui
4.

Energijos
efektyvumo
didinimas 1,3

Efektyvumo didinimo techninės priemonės:


Nepertraukiamas įrenginio eksploatavimaas
metimus, energijo
os
sumažinaant teršalų išm
sunaudojjimą, pagerinant įrrenginio kontrolę;;



Kogeneraacija.

Vilniaus koge
eneracinės jėgainėės atliekų deginim
mo kogeneracinio
įrenginio did
džiausias katilo daarbo efektyvumass bus užtikrintas
automatizuojjant jo valdymą. Įrenginys dirbs aukšto efektyvumo
kogeneraciniu režimu. Atliekų deginimo kogeneeracinis įrenginys
mas apie 8 000 vaalandų. Įrenginys
per metus bus eksploatuojam
giamų matavimo
gali būti staabdomas dėl tecchniškai neišveng
prietaisų ar valymo
v
įrenginių ssutrikimų arba gedimų, neviršijant
LR aplinkos ministro
m
2002 m.. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699
patvirtintų Atliekų
A
deginimo aplinkosauginių reikalavimų 66
punkte nustaatyto laikotarpio.

Atitinka
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Atliekų paruošim
mo, maišymo pro
ocesų efektyvum
mo
didinimas:


mo
Atliekų ssumaišymo, sukraatymo ir išlaikym
laiko p
padidinimas did
dinant medžiag
gų
sudegimo
o efektyvumą.



Deginam
mų
atliekų
kiekio
sureguliaavimas pagal įrenginio
našumą d
degimo sąlygų palaikymui.



Atliekų srauto modelliavimas, siekian
nt
enginio technine
es
efektyviai išnaudoti įre
bei jo našumą.
savybes b

Degimo
procceso
optimizavimas:

energijo
os

srautto
terminį

efektyvum
mo



Veiklos procedūrų ir
procedūrrų pagerinimas;



Eksploataacinė priežiūra;



Grotelių aušinimas
o efektyvumą;
sudegimo



Dujų turbulencijos, laiko
o temperatūros ir
os optimizavimaas
deguoniees koncentracijo
degimo zzonoje;



Automatiškai valdomų pagalbinių
p
degiklių
mas.
naudojim

katilo

d
didinantis

valdym
mo

atliekkų

Atliekų deginimo įrenginyje bus deginamos nepavojingos
atliekos po mechaninio biiologinio apdoro
ojimo įrenginių.
p
naudo
oti džiovintą arba sausintą
s
nuotekų
Papildomai planuojama
valymo įrenginių dumblą.
Atliekų srauto
o homogenizavim
mui ir degimo stab
bilizavimui esant
mažo arba laabai aukšto kalorringumo atliekom
ms į jas gali būti
įmaišoma iki 30% biokuro (nuo
o metinio kiekio).
Deginamų atliekų
a
homogenizavimas numato
omas greiferinio
krano pagalba atliekų bunkkeryje prieš pad
duodant kurą į
deginimo zon
ną.

Garo katilas bus
b su ardynine pakura,
p
veiks garo perkaitintuvas ir
garo katilo ekonomaizeris. Degimo procesų
ų valdymas bus
automatizuottas.
Ardyninę pakkurą sudarys pakuros korpusas, paakuros mūras su
termoizoliacijja, kuro žertuvas, pakuros ardynas,, pelenų kanalas,
oro vamzdynas, kuro bunkeris, priešgaisrinė bun
nkerio sistema.
Ši technolog
gija pasirinkta, nees reikalingas ned
didelis energijos
sunaudojimas vienai atliekų tonai sudeginti, galima deginti
įvairias atliekaas.
Numatytas orru arba vandeniu aaušinamas ardynaas.
Netrumpesnio kaip 2 sekundėss ir nemažesnio neei 850 oC degimo
produktų tem
mperatūros pakurroje palaikymui numatyta
n
įrengti
gamtinių dujjų degiklius, kuriee įsijungs automaatiškai sumažėjus
degimo produktų temperatūraai.

Vilniaus kogeneracinės jėgainėss poveikio aplinkai vertinimo ataskaitta
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Pagerintii vandens apdorojimą.
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Iš Vilniaus miesto
m
vandentieekio tinklų paimttas vanduo bus
apdorojamass, pagerinant tam tikrus fiziko-cheminius
parametrus:
-

Nuge
eležinamas,
Minkkštinamas,

- Apdo
orojamas reverso osmoso filtruose;
- Dem
mineralizuojamas eelektrodionizacijoss įrenginiuose.
Paruoštas aukkštos kokybės van
nduo/garas gali bū
ūti cirkuliuojamas
uždaru kontū
ūru taip sumažinan
nt „žalio“ vandens sunaudojimą.
Numatoma, kad bus įrengta katilo prapūtimo, deaeratoriaus
os regeneravimo siistemos.
išgarų šilumo
5.

Gamyybos
būdai
atliekkų deginimui 1,4

Mišrių komunalin
nių atliekų malimas, smulkinimaas,
maišymas, padidinant jų homogeniškumą, degim
mo
bilizuojant teršalų
tolygumą, sumaažinant ir stab
išmetimus;

gos atliekos, atliekkos po MBA bei
Į jėgainę pattenka nepavojing
biokuras (skiedros, rąstai ir ktt.). Atliekos bus maišomos,
m
esant
reikalui, smulkinamos padidinaant jų homogeniškkumą.

Atsitiktinai pate
ekusių deginti n
netinkamų daikttų
atskyrimas priešš deginimą ir saugojimo vieto
os,
išrinktiems priešš deginimą iš atliekų daiktam
ms,
įrengimas.

Deginimui bus
b
naudojamoss tiktai atliekos po rūšiavimo
įrenginių, tod
dėl deginti netinkaamų atliekų patekkimas minimalus.
Atsitiktinai patekę,
p
deginti n
netinkami daiktaii bus išrinkti ir
saugomi atskkiroje saugojimo vvietoje. Kitos inerrtinės medžiagos
atiduodamoss atliekų tvarkytojaams.

Kuro iškrovimas, saugojimas, smulkinimas vykdomaas
pose, siekiant iššvengti teršiančių
uždarose patalp
medžiagų patekim
mo į aplinką;

Didžioji dalis atliekų bus tiekiam
ma uždaru transpo
orteriu be sąlyčio
o iš Vilniaus MBA
A įrenginių. Likusi dalis atliekų bus
su aplinkos oru
atvežama sp
pecialiame transp
porte, užtikrinan
nt kuo mažesnį
kvapų bei dulkių patekimą į aplinką.
Siekiant sum
mažinti kvapų sklid
dimą į aplinką išš kuro priėmimo
patalpos ir ku
uro bunkerio oras bus ištraukiamas ir paduodamas į
katilo kūrykląą. Tokiu būdu, kkuro bunkeryje ir kuro priėmimo
patalpoje vyraus žemesnis slėėgis, kurio dėka kvapas nesklis į
aplinką.

Atitinka
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Pakankamas saug
gojimo pajėgumass.

Jėgainėse numatoma
n
sukau
upti 3-4 dienų kuro atsargas,
atsižvelgiant į kuro transportavimo grafiką daarbo dienomis ir
domis.
darbo valand

Kuro džiovinimaas, smulkinimas siekiant didesnio
efektyvumo

Planuojama numatyti
n
galimybę papildomai smu
ulkinti atvežamas
didesnio nei 200 mm dydžio atliekas. Tam tikkslui planuojama
uro (atliekų) priėėmimo pastate atskirame
a
latake
uždarame ku
sumontuoti šrederį stambessnių atliekų smu
ulkinimui. Tokių
giau nei 5-10% be
endro deginamų
atliekų kiekiss nesudarys daug
atliekų kiekio
o.
Nežymia dalimi atliekų deginim
mo įrenginyje plan
nuojama naudoti
ba sausintą nuo
otekų valymo įre
enginių dumblą.
džiovintą arb
Degimo procceso stabilizavimu
ui esant mažo arrba labai aukšto
kaloringumo atliekoms į jas gaali būti įmaišoma iki 30% biokuro
(nuo metinio kiekio).
Iš Vilniaus MBA
M
įrenginių bu
us tiekiamas biod
džiovinimo būdu
gautas KAK su
u minimaliu drėgm
mės kiekiu.

Atliekų paruošim
mas, maišymas vyykdomas uždarosse
patalpose

Atliekų iškrovvimas, maišymas b
bus vykdomas užd
darose patalpose.

Atliekų saugojim
mo paviršių sand
darumas, drenažžo
kontrolė ir nelaidu
umas vandeniui

Atliekų bunke
eris yra sandarus, b
betoninis ir nelaid
dus vandeniui.

Rekomenduojamii atliekų deginimo
o būdai:

Numatoma aukšto efektyvu
umo šilumos kie
ekio ir elektros
kogeneracija..



Šilumos kiekio ir elekttros kogeneracijja,
siekiant didesnio efektyvvumo ir mažesnio
kuro suvaartojimo;



Atliekų deginimas ant judaančio ardyno;



Mechanizzuota
ardelėmis;



mas;
Verdančio sluoksnio degim



ėse krosnyse;
Atliekų deginimas rotacinė



Deginimaas įpurškiant kietąąjį kurą.

kūrykla

su

judinamom
mis

Bus eksploatuojamas katilas su ardynine pakurra. Atliekos dega
ant judančio, oru aušinamo ttipo ardyno. Ardyynas yra apatinė
p
ugniai
kūryklos daliss, kurios šoninės sienos ir lubos padengtos
atsparių plytų
ų danga.
Siekiant page
erinti degimo meetu vykstančių re
eakcijų sąlygas, į
degimo kam
merą papildomai dideliu greičiu bus
b paduodamas
(įpučiamas) antrinis
a
oras.
Viršutinė kūryyklos dalis yra vadinama antrine deg
gimo kamera.

Atitinka

Atitinka
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Šoninės sienos bus pagaminttos iš atsparių ugniai plytų, kad
išlaikytų aukkšta temperatūrą. Anga tarp kūryyklos ir antrinės
degimo kameros pagerina sūkurio formavimąssi išmetamosiose
os ir antrinis oras bus veiksmingai
dujose, taip išmetamosios dujo
sumaišomi ir pasiekiamas visiškkas kuro sudegimaas.
Antrojo dujotakio, esančio už antrinės degimo kameros, sienos
ninio tipo ir aušinaamos vandeniu.
bus membran
Naudojant katilą
k
kogeneraciniame cikle, pe
erkaitintuvai bus
įrengti trečiame dujotakyje. Tiek pirminė, tiek irr antrinė degimo
os bus pakankamo
o aukščio ir tūrio, kad
k užtikrinti ilgą
kameros zono
degančių kurro medžiagų išbū
ūvimą ir reakcijų laaiką pakankamai
aukštoje tem
mperatūroje. Tokiiu būdu, daugum
ma reakcijų bei
procesų dū
ūmuose užsibaig
gs ne žemesnė
ėje nei 850°C
temperatūrojje.
8.

Dujų
išmetimas,
encija
ir
preve
kontrolė 1,5

Rūgščių dujų (HCll, HF ir SOx) valymas:


Sausas vaalymas;



Pusiau saausas valymas;



Šlapias vaalymas.

Azoto oksidų valyymas:
Pirminės technolo
ogijos:


Oro paadavimo, dujų susimaišymo ir
temperattūros kontrolė. Pirminio bei antrinio
oro tolyg
gus padavimas užtikrina tolygesnį
temperattūros pasiskirstym
mą.

Rūgščių dujų
ų (HCl, HF ir SOx) valymui bus nau
udojamas pusiau
sausas dūmų
ų valymas. Pusiaau sauso tipo re
eaktoriuje vyksta
rūgštinių dujų
ų absorbcija, diokssinų ir sunkiųjų me
etalų surinkimas.

ų valymui bus nau
udojamas selektyvvinis nekatalitinis
Azoto oksidų
valymas (SN
NKV), kur reagentas – amoniakinis vanduo,
įpurškiamas į pakurą, kuriojee susimaišys su susidarančiomis
dujomis.

Atitinka
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mas deguonies kiekis
k
užtikrina, kaad
Pakankam
organinėės medžiagos būtų
ų pilnai oksiduoto
os
ir nesusid
darytų CO bei LOJJ, tačiau per didellis
deguoniees kiekis gali padidinti NO
Ox
susidarym
mą;



Dūmų rrecirkuliacija, kurrios metu dūmai
panaudo
ojami pakartotinai,, vietoj antrinio orro
padavimo.
Antrinės technolo
ogijos:


Selektyvinis nekatalitinis valymas. Jo mettu
mas amoniakiniis vanduo arb
ba
naudojam
karbamid
das;



Selektyvinis katalitinis valyymas. Amoniakinio
y sumaišomas su
s
vandens ir oro mišinys yra
p katalizatorių.
dujomis, ir perleidžiamas per

Patvarių organiniių junginių (policchloruotų dibenzo
odioksinų ir polich
hloruotų dibenzo
ofuranų, policiklinių
aromatinių ang
gliavandenilių, benzeno,
b
tolueno,
ksileno) valymas:


Aktyvuottos anglies filtrai;



Selektyvinis katalitinis valyymas;



Katalitiniai rankoviniai filtraai;



Katilo garo atvėsinimas
quenchin
ng of flue-gases).

(angl.

Bus vykdomaa ir oro padavim
mo, dujų sumaišym
mo kontrolė bei
dūmų recirku
uliacija.
Kuro degimas katile bus kontro
oliuojamas pirmin
niu ir antriniu oro
padavimu.
o dviem lygiais
Amoniako tirpalo įpurškimo sistemą sudaro
urškimo antgaliai, redukuojanččios medžiagos
išdėstyti pu
padavimo sistema. Dviem lyygiais išdėstyti an
ntgaliai užtikrina
m
susimaiššymą su dūmais.
veiksmingą medžiagų

Patvarių orgaaninių junginių vaalymui bus naudojami aktyvintos
anglies filtrai..

rapid

Dulkių
išmetimų
mažinimaas:
ų ir multiciklonų,
dulkių valymo sistemų (ciklonų
r
filtrų)
elektrostatinių nusodintuvų, rankovinių
ųjų dujų valymą.
naudojimas prieš galutinį išmetamų

Dujų išvalym
mui nuo kietųjų dalelių
d
jėgainėje bus
b naudojamas
rankovinis filttras. Ant filtro pavviršiaus susidaręs dulkių sluoksnis
taip pat paapildomai sulaikyys rūgštinius ko
omponentus bei
smulkesnes daleles.
d
Rankovinio filtro medžiaga reguliariai bus
valoma suspaausto oro impulsais.

Atitinka
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Išmetamųjų dujų valymo sisteemoje susidariusių
nuotekų valymas

Atliekas naud
dojančiame kogen
neraciniame įrenginyje planuojama
įdiegti pusiau
u sauso dūmų valyymo sistemą, kurio
oje valant dūmus
nuotekų nesu
usidaro.

Įvairiuose gamybos šaltiniuose sussidariusių nuoteko
os
valymas

Technologiniuose procesuose naudojamam vandeniui yra
miniai parametrai,, todėl jėgainės
taikomi tam tikri fiziko-chem
o bus ruošiam
mas vietiniuose
veiklai reikkalingas vanduo
vandenruošo
os įrenginiuose. Garo gamybai vanduo bus
nugeležinamas, minkštinamass, apdorojamas rreverso osmosės
mineralizuojamas eelektrodionizacijoss įrenginiuose.
filtruose, dem
Gamybinės nuotekos susidaarys demineralizzuojant vandenį
o ekonomaizerio.
vandens paruošimo ūkyje ir iš kondensacinio
Šios nuotekos nebus užteršštos specifiniais teršalais, todėl
numatoma jaas išleisti į UAB „Vilniaus vandenys“ buitinių nuotekų
tinklus. Jėgaainėje numatomaa vandenį naud
doti cirkuliaciniu
rėžimu. Technologinio proceso
o metu susidaręs kondensatas bus
moje ir laikom
mas kondensato
surenkamas drenažo sistem
rezervuare.

Kitų nuotekų (lie
etaus vanduo, transporto priemonių
plovimo vanduo, įrangos ir grindų
ų plovimo vanduo,
kt.) valymas

Vilniaus kogeneracinėje jėėgainėje susidarrys ūkio-buities
g
įrangos
nuotekos, gaamybinės nuotekkos, vanduo po gaisrinės
testavimo, paaviršinės (lietaus) n
nuotekos.
Ūkio-buities nuotekas pagal atskirą
a
sutartį plan
nuojama išleisti į
nių nuotekų tinklus.
UAB „Vilniauss vandenys“ buitin
Gaisrinės įrangos testavimui panaudotas van
nduo patenka į
uotekų tvarkymo sistemą, iš kurio
os išleidžiamas į
paviršinių nu
nuotekų tinkllus.

Atitinka

Galimai užterrštos paviršinės nu
uotekos nuo asfalltuotų aikštelių ir
kietų dangų prieš išleidžiantt į lietaus nuote
ekų tinklus, bus
surenkamos ir nukreipiamoss į vietinius pavviršinių nuotekų
valymo įrenginius: numatoma įįrengti smėlio ir naaftos gaudyklę.
10.

Triukššmo kontrolė 1

TTriukšmingos
įrangos
izoliaavimas
absorbuojančiomis medžiagomis

triukšm
mą

Atliekų iškrovvimas bus vykdom
mas uždarose patallpose.

Atitinka
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Pastatų konstru
ukcijų parinkimaas, atsižvelgus į
triukšmo izoliavim
mo savybes ir garrsą absorbuojančių
medžiagų naudojimas sienose ir lub
bose

Triukšminga įranga bus izzoliuojama, nau
udojamos garsą
ubose, vibraciją
absorbuojanččios medžiagos sienose ir lu
mažinančios priemonės.

Duslintuvai įsiurbimo ir išleidimo kaanaluose

Bus naudojam
mi duslintuvai įsiurbimo ir išleidimo kanaluose.

Vibraciją mažinan
V
nčių priemonių ir lanksčių
l
sujungim
mų
naudojimas

Bus įdiegtoss vibraciją mažiinančios priemonės ir lanksčių
sujungimų naaudojimas.

T
Triukšmo
įvertinim
mas projektavimo stadijoje

Triukšmo sklaaidos įvertinimas atliekamas
a
projekktavimo stadijoje,
siekiant nustaatyti kokias triukšmo mažinimo prie
emones tikslinga
taikyti

TTriukšmą skleidžžiančios įrangoss
padėtis, garso dažžnio keitimas.
11.

Atliekkų kontrolė1
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nukreipimas

ir

Pagal poreikį gali būti vykdom
mas triukšmą skleid
džiančios įrangos
nukreipimas, garso dažnio keitimas.

siekian
nt

Dugno pele
enų optimalus sudegimas pasie
ekiamas atliekų
sumaišymo (h
homogenizavimo)), reikiamos temperatūros degimo
kameroje paalaikymo, tinkamo
os ardyno ardelių
ų geometrijos ir
judėjimo bei automatinės pirm
minio oro padavimo sistemos dėka.

Dugno pelenų atskyrimas nuo išmetamųjų dujjų
ūti
valymo liekanų. Nepavojingos lliekanos gali bū
panaudojamos, o sumaišyti su valyymo liekanomis —
tik šalinami speciaalizuotuose sąvartynuose;

nai (šlakas) laikinai iki perdavimo attliekų tvarkytojui
Dugno pelen
sandėliuojam
mi įmonės planuojaamos naudoti žem
mės sklypo dalies
teritorijoje essančiame šlako sandėlyje, o dūmų valymo kietosios
atliekos - laiikinai saugomos atskirai nuo visų
ų kitų, specialiai
įrengtoje talp
pykloje.

Metalų išskyrimass iš dugno pelenų siekiant panaudo
oti
pelenus ir perdirb
btą metalą;

Kogeneracinė
ėje jėgainėje bu
us deginamos tikktai atliekos po
rūšiavimo įre
enginių, todėl mettalais užterštų ar metalinių
m
atliekų
patekimo gallimybė minimali. M
Metalų išskyrimo iš dugno pelenų
įrangos taikym
mas nėra aktualuss.

Dugno pelenų sudegimo pagerinimas,
sumažinti likutinį organinės angliess kiekį

Atitinka
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Dugno pelen
ni į sandėlį paten
nka juostinio kon
nvejerio pagalba.
Avariniu atve
eju, t.y. sugedus juostiniam konvvejeriui arba kt.,
vibruojantis konvejeris
k
gali jud
dėti kita kryptimi ir šlaką iškrauti į
konteinerį.
Šlako sandėlio talpa užtikrin
na technologinio
o proceso metu
š
saugojimą.
susidariusio šlako
Pelenų pakro
ovimas į sunkvežžimius vykdomass pačiame šlako
sandėlyje mo
obiliais krautuvais.
Šlakas perd
duodamas atliekkų tvarkytojui ir papildomai
neapdorojam
mas. Jėgainės eksploatavimo metu
u dugno pelenai
periodiškai tirriami.

GPGB bioku
urą naudojančiam
m kogeneraciniam
m įrenginiui
12.

Energ
gijos
efektyyvumo
didiniimas6,7

Degimo proceso o
optimizavimas

Vilniaus ko
ogeneracinės jėėgainės biokurąą naudojančio
kogeneracinio įrenginio
k
katilo
darbo effektyvumas bus
utomatizuojant valdymą.
užtikrintas au

Energijos regenerravimo įrangos die
egimas ir išmetam
mų
dujų temperatūro
os reguliavimas

Bus optimizu
uojamas bendras įįrenginio efektyvu
umas ir energijos
regeneravimaas, atsižvelgiantt į techninį ir ekonominį
įgyvendinamumą. Įrenginys dirrbs kogeneraciniu
u režimu.
Maksimaliam dūmų šilumos išnaudojimui bus įrrengiamas dūmų
kondensaciniis ekonomaizeris, kuriame termofikacinio vandens
šildymui pan
naudojama dūmu
uose esančių garo kondensacijos
šiluma.
Numatoma įrengti
į
katilo praapūtimo ir deae
eratoriaus išgarų
šilumos regen
neravimo sistema.
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Biokuras buss atvežamas skie
edrų ir medienos rąstu pavidalu.
Medienos rąstai bus smulkinami biokuro paruošimo ir
o zonoje, uždarojje patalpoje. Sm
mulkinimo įranga
sandėliavimo
parenkama taaip, kad skiedra bū
ūtų optimalaus deeginimui dydžio.
Numatyta įre
engti atvežamos sskiedros rūšiavimo
o įranga, kurioje
bus atskiriam
mos stambiagab
baritės ir nedeg
gios priemaišos,
metalai.
Durpės bus atvežamos jau paaruoštos deginim
mui, jų kiekis gali
sudaryti 10-20 % nuo bendros kuro masės.

13.

Gamyybos
būdai
biomaasės
degin
nimui 6,7

Biomasės ir durpių transportavvimas, priežiūra ir
ma sumažinti arb
ba
saugojimas siekiaant kiek įmanom
apriboti neigiamąą poveikį aplinkaai, visų pirma oro,
dirvožemio, pavirršinio bei požemiinio vandens tarššą,
kvapus, triukšmą iir tiesioginį pavojų
ų žmonių sveikatai

Biokuro iškro
ovimas ir smulkkinimas bus vykd
domas uždarose
patalpose. Saugojimas
S
– u
uždaro tipo silosuose. Skiedros
pervežimas tarp
t
atskirų grandžių bus atliekam
mas uždaro tipo
transporteriais.

Kuro iškrovimas, saugojimas, smulkinimas vykdomaas
pose, siekiant iššvengti teršiančių
uždarose patalp
medžiagų patekim
mo į aplinką

Biokuro iškro
ovimas ir rastų smu
ulkinimas bus vykkdomas uždarose
patalpose. Po
P smulkinimo skiedros
s
uždaraiss transporteriais
tiekiamos į ku
uro saugojimo silo
osus.

Pakankamas saug
gojimo pajėgumass

Numatoma sukaupti 3 dieenų biokuro skkiedrų atsargas,
atsižvelgiant į kuro transportavimo grafiką daarbo dienomis ir
domis.
darbo valand

Atitinka

Biokurą nau
udojančio kogen
neracinio įrenginio poreikiams
numatoma sukaupti 10 dienų biokuro atsargass medienos rąstu
pavidalu.
14.

Biomaasės
paruo
ošimas
saugo
ojimas6,7

Biomasės smulkin
nimas

Medienos rąsstai bus smulkinami jėgainės planu
uojamos naudoti
žemės sklyp
po dalies terito
orijoje, biokuro paruošimo ir
sandėliavimo
o zonoje.
Atvežtos skie
edros bus rūšiuo
ojamos, atskirta stambiagabaritė
mediena bus smulkinama iki reeikiamo skiedros dydžio.
d

Biomasės paruošiimas, maišymas vykdomas
v
uždarosse
patalpose.

Rąstų smulkin
nimas ir skiedros rrūšiavimas bus vykkdomas uždaroje
patalpoje, apsaugant nuo dulkkių ir triukšmo sklid
dimo į aplinką

ir
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16.

Degin
nimo būdai6,7

Dujų
išmetimas,
encija
ir
preve
kontrolė6,7
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Rekomenduojamii biokuro deginimo būdai:


Šilumos kkiekio ir elektros kogeneracija;



Ardelinis deginimas;



Mechanizzuota
ardelėmis;



Verdančio sluoksnio degim
mas;



Degimas įpurškiant durpess

kūrykla

su

judinamom
mis

Kietųjų dalelių išm
metimų mažinimass:


Rankovin
nis filtras;



Elektrostaatinis filtras;



Šlapi skru
uberiai.

Biokuro deginimui bus naudo
ojama verdančio sluoksnio
s
pakura.
Taip pasiekiamas aukštas kuro
o sudegimo laipsn
nis ir sumažinami
azoto oksidų išmetimų lygiai.
udojantis įrenginyys dirbs kogene
eraciniu režimu,
Biokurą nau
siekiant didessnio kuro efektyvu
umo ir mažesnio kuro suvartojimo.
Degimo mon
nitoringui ir kontro
olei naudojamos vaizdo
v
stebėjimo
kameros.
Siekiant page
erinti degimo meetu vykstančių re
eakcijų sąlygas, į
degimo kam
merą papildomai dideliu greičiu paduodamas
(įpučiamas) antrinis
a
oras.
Dujų išvalym
mui nuo kietųjų dalelių biokurą naudojančiame
kogeneraciniame įrenginyje bus
b
naudojamas rankovinis arba
s
dulkių
elektrostatinis filtrai. Ant filltro paviršiaus susidaręs
sluoksnis taip
p pat papildomai sulaikys rūgštiniu
us komponentus
bei smulkesn
nes daleles. Filtro medžiaga reguliaariai bus valoma
suspausto oro
o impulsais.
Dūmų šilumos atgavimui bus statomas dūmų kondensacinis
us purškiamas ko
ondensatas., t.y.
ekonomaizeris. Jame į dūmu
ensacinis ekonom
maizeris iš dalies atlieka šlapio
dūmų konde
skruberio fun
nkciją.

Azoto oksidų išme
etimų mažinimas:
Pirminių priemonių taikymas:


Mažas perteklinis
p
oro kiekis,
k
sumažinan
nt
azoto o
oksidų, anglies oksidų
o
išmetimu
us,
pasiekian
nt didesnį efektyvu
umą;



Degimo llaipsniavimas;

Atitinka

domas pirminių
Azoto oksidų išmetimų mažžinimui bus vykd
priemonių taaikymas: degimo laipsniavimas, orro laipsniavimas,
išmetamų dū
ūmų recirkuliacija ir mažas pertekliniio oro kiekis.
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Oro laipsniavimas;



Išmetamų dūmų recirkuliaccija;



Oro pašildymo sumažinimaas;



NOx išdeginimas.
Antrinis N
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Azoto oksidų
ų valymui bus nau
udojamas selektyvvinis nekatalitinis
valymas (SNKV), kur reagenttas – amoniakinis vanduo. Kuro
uojamas pirminiu ir antriniu oro
degimas katile bus kontroliu
padavimu.

Antrinių priemoniių taikymas:

17.

18.

Vande
ens
taršos
preve
encijos
ir
kontrolės būdai 6,7

Triukššmo kontrolė6,7



Selektyvinis nekatalitinis vaalymas;



Selektyvinis katalitinis valyymas.

Išmetamųjų dujų valymo sisteemoje susidariusių
nuotekų valymas

Dūmai valom
mi rankoviniame aarba elektrostatiniame filtre. Juose
nuotekos nessusidaro.

Atitinka

Dūmų
kondensaciniame
e
susidarantis
ekonomaizeryje
eparatoriuje bus
kondensatas neutralizuojamaas iki pH=7, se
vykdomas vaalymas nuo kietųjjų dalelių ir nuottekos po valymo
išleidžiamas į kanalizaciją
Įvairiuose gamybos šaltiniuose sussidariusių nuoteko
os
valymas

Gamybinės ir
i buitinės nuote
ekos bus išleidžiaamos į „Vilniaus
vandenys“ nu
uotekų tinklus. Pagal sudarytas sutaartis, kuriose bus
numatytos te
eršalų nuotekose ribinės vertės.

Kitų nuotekų (lie
etaus vanduo, transporto priemonių
plovimo vanduo, įrangos ir grindų
ų plovimo vanduo,
kt.) valymas

Lietaus nuote
ekos nuo planuojaamos naudoti žem
mės sklypo dalies
teritorijos prieš išleidžiant bus valomos sm
mėlio ir naftos
ų ir išleidžiamos į nuotekų tinklus
gaudyklėje ikki DLK normatyvų
pagal sutartį.

TTriukšmingos
įrangos
izoliaavimas
absorbuojančiomis medžiagomis

Biokuro iškrovvimas bus vykdom
mas uždarose pataalpose.

triukšm
mą

Pastatų konstru
ukcijų parinkimaas, atsižvelgus į
triukšmo izoliavim
mo savybes ir garrsą absorbuojančių
medžiagų naudojimas sienose ir lub
bose

Triukšminga įranga bus izzoliuojama, nau
udojamos garsą
ubose, vibraciją
absorbuojanččios medžiagos sienose ir lu
mažinančios priemonės.

Duslintuvai įsiurbimo ir išleidimo kaanaluose

Bus naudojam
mi duslintuvai įsiurbimo ir išleidimo kanaluose.

Vibraciją mažinan
V
nčių priemonių ir lanksčių
l
sujungim
mų
naudojimas

Bus įdiegtoss vibraciją mažiinančios priemonės ir lanksčių
sujungimų naaudojimas.

Atitinka
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T
Triukšmo
įvertinim
mas projektavimo stadijoje;

TTriukšmą skleidžžiančios įrangoss
padėtis, garso dažžnio keitimas.
19.

Atliekkų kontrolė6,7

nukreipimas

Triukšmo sklaaidos įvertinimas atliekamas
a
projekktavimo stadijoje,
siekiant nustaatyti kokias triukšmo mažinimo prie
emones tikslinga
taikyti.
ir

Pagal poreikkį bus vykdomass triukšmą skleidžiančios įrangos
nukreipimas, garso dažnio keitimas.

Nusėdusių pelen
nų ir lakiųjų pelenų
p
saugojimaas
skirtingose vietosee

Katilo dulkės ir dūmų pelenai b
bus laikomi atskiru
uose specialiuose
e ar konteineriuose. Pavojingos
hermetiškuosse rezervuaruose
atliekos bus išvežamos specialiu transportu ir perduodamos
ms pavojingų atliekų tvarkytojams.
licencijuotiem

Saugojimas uždarrose talpyklose;

Katilo dulkės ir dūmų pelenai bus saugomi užd
darose talpyklose
uose.
ar konteineriu

TTransportavimas dideliuose maiššuose arba siloso
ocisternose.

Pelenų perdaavimas ir transporrtavimas atliekų tvarkytojams
t
bus
vykdomas ko
onteineriuose arbaa automobilinėse cisternose.
c

Biomasės pelenų panaudojimas.

Biomasės pe
elenai bus tiriami, jei pelenų chem
minių medžiagų
kiekiai nevirršys didžiausio leidžiamo kiekio, jie galės būti
naudojami žemės
ž
ar miškų
ų ūkyje. Pelenų tvarkymas bus
atliekamas vaadovaujantis LR aplinkos ministro 2
2011 m. sausio 5
d. įsakymu Nr.
N D1-14 “Dėl meedienos kuro pelenų tvarkymo ir
naudojimo taaisyklių patvirtinim
mo”.

Pastabos:
1 – Taršos integruota prevencija irr kontrolė (TIPK) info
ormacinis dokumenttas apie atliekų deginimo geriausius prie
einamus gamybos b
būdus (GPGB), 2005 m.
2 - BREF MON – EK TIPK Informacin
nis dokumentas „Bendrieji stebėsenos (monitoringo) principai“, 2003.
3 - BREF ENE - EK
E TIPK Informaciniss dokumentas apie G
GPGB energijos efekktyvumui. 2007.
4 - BREF WI- EK
K TIPK Informacinis dokumentas
d
apie atlliekų deginimo GPG
GB. 2005.
5 - BREF EFS - EEK TIPK Informaciniss dokumentas apie G
GPGB vykstant teršallų išmetimui iš saugojimo vietų. 2005.
6 – EU Referen
nce documents on Best Available Techno
ology, 2005 m.
7 – Informacinio dokumento apie geriausius prieinam
mus gamybos būdus (GPGB) dideliems kurą deginantiems įrenginiams anotacijaa, 2005 m.
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3 Atliekos
A
s
3.1 Atliekų
ų deginimas
Didžio
oji dalis sude
eginamų atlie
ekų bus tran
nsportuojam
mos iš greta aanalizuojamo
o sklypo stattomos Vilnia
aus
komun
nalinių atliekkų MBA gam
myklos speciaaliai tam įren
ngtu uždaru transporteriu. Iš kitų tiekkėjų tam tikrras
atliekų
ų kiekis bus atvežamas
a
autovežiais.
a
Sutartyse
S
su atliekų tiekėėjais bus nusstatyta, kokio
os atliekos gali
g
būti ve
ežamos į jėgainę.
Prelim
minarūs iš Villniaus MBA ir iš gretimų
ų kitų Lietuvvos miestų M
MBA numattomi priimti atliekų kiek
kiai
pateikkiami lentelėjje žemiau.
Lentelė 3.1.1. Preliminarūs atliekų kieekiai
ymo alternatyyva Nr. 2
PŪV vysty

PŪV vystymo alternatyva
a Nr. 3

ir PA prie Nr.. 2
Kurass – atliekos (atrūšiuotos ir
i
antrin
niam perdirbim
mui netinkamo
os
nepavvojingos
komunalinė
ės
atlieko
os, taip pat
p
panašio
os
komercinės,
praamoninės
ir
organ
nizacijų atliekos, )

Vilniaus MBA
M – 144 144 t

Vilniaus MBA
A – 144 144 t

Utenos MB
BA* – 15 865 t

Utenos MBA** – 15856 t

Iš viso – 160 000 t/met us

Iš viso – 160 000 t/metus

* Nevirršijant bendro nustatyto kurro kiekio atrūšiuotos ir antrinniam perdirbimui netinkam
mos nepavojing
gos komunalin
nės
atliekoss, įskaitant KA
AK, gali būti vežamos
v
iš kitų regionų MB
BA ir iš institucijų, pramonėės ir komercin
nių įmonių, jeiigu
nebūtų
ų galimybės reikalingo kiekio
o atvežti iš Viln
niaus ir Utenoss MBA.

Nustattant degintin
nų atliekų klaasifikaciją paagal Atliekų ttvarkymo taisyklių 2 prieede pateiktąą Atliekų sąra
ašą
pasinaaudota analo
ogiškos veikiiančios įmon
nės UAB „Fo rtum Klaipėd
da“ deginam
mų atliekų ko
odais (Paraišška
integruotos prevencijos ir konttrolės leidim
mui gauti. 20114. UAB „Fortum Klaipėd
da“).
ojingų atliekkų preliminari klasifikaacija pagal Atliekų sąrašo poskyriius
Netinkkamų perdirbti nepavo
pateikkiama 3.1.2 le
entelėje.
Lentelė 3.1.2. Netinkam
mų perdirbti neepavojingų kom
munalinių atlieekų preliminaru
us sąrašas
Atliekų poskyriai
pagal „Atliekų
tvarkym
mo taisyklių“
priedą Nr. 11

Atliekų poskyyrio pavadinim
mas pagal „Atli ekų tvarkymo taisyklių“ prieedą Nr. 1

02 01:

Žemės ūkio, sodininkystės,
s
akvakultūros,, miškininkystėės, medžioklėss ir žūklės atliekos:

- 02
0 01 03
- 02
0 01 07
- 02
0 01 99

augalų audinių atlieko
os,
nkystės atlieko
os,
miškinin
kitaip neapibrėžtos attliekos.

03 01

Medienos pe
erdirbimo ir plo
okščių bei bald
dų gamybos attliekos (išskyru
us 03 01 04*).

03 03:

Medienos maasės, popieriau
us bei kartono gamybos ir peerdirbimo atlieekos:

- 03
0 03 01
- 03
0 03 07

medžio žievė ir medien
nos atliekos,
p
ir kaartono atliekų virinimo brokaas,
mechanišškai atskirtas popieriaus
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- 03
0 03 08
04 02:
- 04
0 02 09
- 04
0 02 21
- 04
0 02 22
15 01:
- 15
1 01 01
- 15
1 01 03
- 15
1 01 05
- 15
1 01 06
- 15
1 01 09
15 02 03
0

16 01 22
2

16 03:
- 16
1 03 04
- 16
1 03 06
17 02 01
0
19 02:
- 19
1 02 03
- 19
1 02 10
19 05
19 08
19 12
20 01
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perdirbti skirto popieriaaus ir kartono rūšiavimo atliekos.
Tekstilės pram
monės atliekoss:
sudėtinių
ų medžiagų (im
mpregnuoti tekkstilės gaminiaai, elastomerai, termoplastikkai) atliekos,
neperdirb
bto tekstilės pluošto atliekoss,
perdirbto
o tekstilės pluo
ošto atliekos.
Kitaip neapib
brėžtos pakuočių atliekos, ab
bsorbentai, paašluostės, filtrų
ų medžiagos ir apsauginiai
drabužiai - pakuotės (įskaittant atskirai su
urinktas komun
nalines pakuočių atliekas):
popieriau
us ir kartono pakuotės,
medinės pakuotės,
kombinuotosios pakuo
otės,
mišrios pakuotės,
pakuotėss iš tekstilės.
Absorbentai, filtrų medžiag
gos, pašluostėss ir apsauginiaai drabužiai (neenurodyti 15 0
02 02, t.y.
neužterti pavvojingomis che
eminėmis med
džiagomis).
Eksploatuoti netinkamos įvvairios paskirtiees transporto priemonės (įskkaitant nesavaaeiges
mašinas) ir attliekos išardžiu
us eksploatuotti netinkamas ttransporto prieemones bei traansporto
priemonių ap
ptarnavimo atlliekos (išskyruss 13, 14, 16 06 ir 16 08): kitaip neapibrėžto
os
sudedamosio
os dalys.
Netinkamos naudoti
n
gamin
nių partijos ir n
nenaudoti gam
miniai:
neorganinės atliekos, nenurodytos
n
166 03 03 (t.y. ku
uriose nėra pavvojingų chemiinių
medžiagų
ų),
organinės atliekos, nen
nurodytos 16 003 05 (t.y. kurio
ose nėra pavojingų cheminių
ų medžiagų).
ekos: medis
Statybinės ir griovimo atlie
Atliekos po sp
pecialaus fizinio/cheminio aatliekų apdorojjimo (įskaitantt dechromacijąą,
decianidacijąą, neutralizavim
mą):
iš anksto sumaišytos atliekos, sudaryttos tik iš nepavvojingųjų atlieekų,
odytos 19 02 0 8 ir 19 02 09
degios attliekos, nenuro
Aerobinio kie
etųjų atliekų ap
pdorojimo atliiekos
Kitaip neapib
brėžtos nuotekkų valymo įren
nginių atliekos
Kitaip neapib
brėžtų atliekų mechaninio
m
ap
pdorojimo (pvvz., rūšiavimas, smulkinimas, suslėgimas,
granuliavimaas) atliekos
Komunalinėss atliekos (buitinės atliekos irr panašios versslo, gamybinėss ir organizacijjų atliekos),
įskaitant atskkirai surenkamaas frakcijas - attskirai surenkaamos frakcijos (išskyrus 15 01)

20 02 03
0

Sodų ir parkų
ų atliekos (įskaitant kapinių aatliekas): kitos biologiškai neesuyrančios atlliekos

20 03

Kitos komunaalinės atliekos

Pastab
ba: 1nurodytiems atliekų
ų sąrašo posskyriams pag
gal atliekų kkodus priskirtinos pavojjingos atliek
kos
nebus naudojami kogeneracin
nėje jėgainėje energijai g
gauti.
ekų deginim
mas su tikslu
u jas pašalin
nti galimas tik po parengiamojo apdorojimo ir
Komunalinių atlie
ndinės šio ku
uro grupės yrra:
pagrin
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Po
o rūšiavimo likusios, nettinkamos pe
erdirbimui irr energetinęę vertę turin
nčios komun
nalinės atliek
kos
(n
neklasifikuoto
os) – atgavimo būdas – MRF (antriinis mechan
ninis rūšiavim
mas); šilumin
ngumas – 7–8
MJ/kg;
M



Ku
uras iš atliekkų (RDF - Refuse
R
Derived Fuel) (neeklasifikuotaas) – atgavim
mo būdas - MRF (antrin
nis
mechaninis
m
rū
ūšiavimas, gaalimas biolog
ginis apdoroj
ojimas) - šilum
mingumas – 8–20 MJ/kg;;



Kiietasis atgau
utasis kuras - (SRF - So
olid Recoverred Fuel) - klasifikavimaas pagal CEEN/TS 15359
9 attgavimo būd
das - MBA (M
Mechaninis-b
biologinis ap
pdorojimas: antrinis mechaninis rūššiavimas – biodžžiovinimas); tipinis šilumingumas – 10 – 15 MJ/kg
g.

Vilniau
us kogeneraacinė jėgainės atliekų deginimo
d
ko
ogeneraciniaame įrengin
nyje bus deginamos MB
BA
įrengin
niuose susidariusios, toliimesniam pe
erdirbimui neetinkamos, b
bet energetinę vertę turinčios atlieko
os,
įskaitaant KAK ir komercinės,
k
pramoninėss, institucijų
ų atliekos, kkurios savo pobūdžiu irr sudėtimi yra
y
panašios į buitiness atliekas

3.2 Veiklos
s metu susidara
s
ančios a
atliekos
Įmonė
ės statybų metu
m
susidaarys tam tikkri kiekiai sstatybinių attliekų. Visoss statybos p
proceso me
etu
susidaariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statyb
binių atliekų
ų tvarkymo
o taisyklėm
mis,
patvirttintomis 200
06 m. gruodžžio 26 d. LR aplinkos
a
min
nistro įsakym
mu Nr. D1-63
37 (Žin., 2007
7 Nr.10-403; su
vėlesn
niais pakeitim
mais).
Planuo
ojama, kad Vilniaus kogeneracinė
k
ės jėgainėss eksploataccijos metu susidarys pavojingos ir
nepavvojingos atlie
ekos.
Atliekų
ų deginimo aplinkosaug
giniuose reikalavimuosee (LR aplinkkos ministro
o 2002 m. g
gruodžio 31 d.
įsakym
mu Nr. 699 patvirtinti
p
„Dėl atliekų de
eginimo apliinkosauginių
ų reikalavimų patvirtinim
mo" (Žin., 2003
Nr.31-1290; 2010 Nr.121-6185,
N
, 2013, Nr. 42
2-2082; TAR,, 2014-03-077, Nr. 2874; TTAR, 2014-11-05, Nr. 1581
15;
TAR, 2015-05-08, Nr.
N 7010), atliiekos įvardijaamos kaip lieekanos – tai bet kokios skystos ar kietos medžiag
gos
(įskaitaant nuosėdaas, šlaką, lakiiuosius pelen
nus, katilų d
dulkes, dujų valymo reakkcijų kietuossius produktu
us,
nuotekų valymo dumblą,
d
pan
naudotus kaatalizatorius ir panaudottą aktyvintąą anglį), kuriioms taikom
mas
atliekų
ų apibrėžimaas, susidariu
usios deginimo arba beendro degin
nimo įrengin
nių proceso
o metu, vala
ant
išmetaamąsias dujaas arba nuotekas, ar kitų
ų deginimo aar bendro deeginimo įren
nginyje vyksttančių proce
esų
metu.
n
deginam
mų atliekų ir
i kuro rūšies, kogenerracinės jėgaainės eksplo
oatacijos me
etu
Neprikklausomai nuo
pagrin
ndinė susidaarysianti atlieka – pelenai. Techn
nologinio p
proceso mettu dalis peelenų nusėd
da,
sudaryydami dugno pelenus, šlakus ir katilų dulkes, kita dalis – sulaikoma išmetamų dūmų valym
mo
filtruose, dalis – su
ulaikoma kon
ndensaciniam
me ekonomaaizeryje.
ų susidarymąą galima išskkirti pagal atsskirus techno
ologinius pro
ocesus:
Atliekų
-

Atliekų ir kuro deginim
mo procesai,



Dūmų valyymo procesai;



Pagalbinio ūkio eksploatavimas.
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1. Atliekų ir kuro deginimo proceso
p
mettu susidaro n
nepavojingoss atliekos:
no pelenai (šlakas)
(
(19 01 12), priskiriamas nep
pavojingoms atliekoms.. Šlako sudėėtis ir jo kiekis
- dugn
tiesiog
giai priklauso nuo deginamų atliekų sudėtiess ir degimo sąlygų. Šlaakas sudaro apie 20-25
5%
sudegintų atliekų kiekio pagaal svorį (svo
oris gali būtii ir didesnis, priklausom
mai nuo deg
ginamų atliekų
peleningumo ir nedegios frakkcijos dalies)) ir apie 5-10% pagal tū
ūrį; biokuro deginimo kkatile susidarrys
dugno
o pelenai ir laakieji medien
nos pelenai (Rand
(
et al. 22000; www.w
waste-manag
gement-world.com);
- garo
o katilo dulkė
ės (katilo pele
enai) (19 01 16).
2. Dū
ūmų valymo
o proceso metu susid
darys pavojingos atlieko
os (atliekų deginimas, PŪV vystym
mo
alternaatyva Nr. 2 ir Nr. 3), lakkieji pelenai,, kuriuose yyra pavojingų cheminių medžiagų; dūmų valym
mo
kietosios atliekos (19
( 01 07*, 19
9 01 13*).
ų dujų valym
mo liekanos ssudarys apie 4 % nuo į įreenginį paduodamų atliekų
Lakiejii pelenai bei išmetamųjų
kiekio.. Lakieji pele
enai sudaryti iš smulkių dalelių/dulkių
d
ų (sudegus aatliekoms paatekusių į išm
metamųjų du
ujų
srautąą) bei dujų valymo
v
reag
gentų/produ
uktų (pvz., s u įvairiais iššmetamose dujose esan
nčiais teršala
ais
sureag
gavusių kalkkių, aktyvuotos anglies, druskų), paašalintų iš iišmetamųjų dujų srauto
o. Pagrindin
nės
sudedamosios lakkiųjų pelenų dalys yra an
nglies ir mettalų oksidai,, o taip pat įvairių organ
ninių junginių,
turinčiių savybę prisijungti prie didelio sp
pecifinio plo
oto, smulkios dalelės. Tu
uo tarpu, rankovinių filttrų
liekano
os turi didelį kiekį kalkių
ų (iš pusiau sauso
s
valym
mo reaktoriau
us). Lakiųjų p
pelenų ir išm
metamųjų du
ujų
valymo liekanų saavybės, tiesio
ogiai priklau
uso nuo deg
ginamo kuro
o sudėties, d
degimo sąlyg
gų bei įdieg
gtų
išmetaamųjų dujų valymo priemonių (Bio
okuro ir atliiekų termoffikacinės jėg
gainės statyb
ba Klaipėdo
oje.
Poveikkio aplinkai vertinimo ataskaita.
a
UA
AB „AF-Enp
prima“. 20099; Paraiška integruotos prevencijos ir
kontro
olės leidimui gauti. UAB „Fortum
„
Klaipėda“. 2014)).
3. Įmo
onės veikloss metu susidarys jėgain
nės pagalbin
nio ūkio eksp
ploatavimo atliekos: nau
udota tepalinė
alyva, paviršinių nuotekų
n
valyymo dumblaas, smėlio gaaudyklės ir n
naftos produ
uktų atliekoss, absorbenttai,
filtrų medžiagos,
m
pakuotės,
p
užžteršti apsau
uginiai drabu
užiai, transp
porto priemo
onių aptarnaavimo atlieko
os,
dienoss šviesos lem
mpos, stiklas, plastikas ir popierius
p
be i mišrios kom
munalinės attliekos.
Inform
macija apie kogeneracin
nės jėgainėss technolog inių procesų metu sussidarančių aatliekų kiekiu
us,
laikym
mo sąlygas, numatomus atliekų
a
tvarkyymo būdus i r kt. pateikiaama 3.2.1 len
ntelėje.
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LLentelė 3.2.1. Atliekkos, atliekų tvarkym
mas
Atliekų
saugojimas
objekte

Atliekos
TTechnolog
in
nis
p
procesas

dinimas
Pavad

1

D
Deginimo
procesas

V vystymo
PŪV
alterrnatyvos Nr.

2
Dugn
no pelenai
ir šlakkas,
nenurodyti 19
01 11
Garo katilų
dulkė
ės,
nenurodytos 19
01 15
5

Nr. 2 Atliekų
koge
eneracijos
įreng
ginys

Dugn
no pelenai,
šlakas ir garo
katilų
ų
dulkės
(išskyyrus garo
katilų
ų dulkes,
nurod
dytas 10 01
04)
Lakie
eji durpių ir
neapdorotos
medienos
pelen
nai

Nr. 2 Biokuro
koge
eneracijos
įreng
ginys

Kiekis1
t/diieną

t/metus

3

4

4
94,4

2
28,2

39367,5

5394

Numatomi
atliekų
tvarkymo
būdai

Agregatinis
būvis
(kietas,
skystas,
pastos)

Kodas
K
p
pagal
A
Atliekų
sąąrašą

Pavojjingumas

mo
Laikym
sąlygo
os

Didžiau
sias
kiekiss

5

6

7

8

9

10

Nepavvojinga

Laikinaas
saugoj
ojimas
uždaraame
dugno
o pelenų
bunkeeryje

400 t

Atliekos
bus
priduodamos
pagal
atsskiras
sutartis su attliekų
tvarkytojais

Nepavvojinga

Laikinaas
saugoj
ojimas
uždaraame
dugno
o pelenų
bunkeeryje

400 t

bus
Atliekos
priduodamos
pagal
atsskiras
sutartis su attliekų
tvarkytojais

Kietas

Kietas

19 01 12
19 01 16

10 01 01
10 01 03

V
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Dugn
no pelenai
ir šlakkas,
nenurodyti 19
01 11
Garo katilų
dulkė
ės,
nenurodytos 19
01 15
5
valymo
Dujų
kietosios
atliekkos
Lakie
eji pelenai,
yra
kuriuose
pavojjingų
chem
minių
medžžiagų

Dūmų
valymas

Dujų
valymo
atliekkos, kuriose
yra pavojingų
chem
minių
medžžiagų

Nr. 3

Nr. 2 Atliekų
koge
eneracijos
įreng
ginys

Nr. 2 Biokuro
koge
eneracijos
įreng
ginys

116
6,2

14,1

4,2

42412,5

5879,5

809
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Kietas

Kietas

Kietas

19 01 12
19 01 16

19 01 07*
19 01 13*

10 01 18*

Nepavvojinga

Laikinaas
saugoj
ojimas
uždaraame
dugno
o pelenų
bunkeeryje

Pavojjinga

Laikinaas
saugoj
ojimas
uždaraame
lakiųjų
ų pelenų
bunkeeryje

Pavojjinga

Laikinaas
saugoj
ojimas
uždaraame
lakiųjų
ų pelenų
bunkeeryje

Pavojjinga

Laikinaas
saugoj
ojimas
uždaraame
lakiųjų
ų pelenų
bunkeeryje

Dujų
valymo
kietosios
atliekkos
Lakie
eji pelenai,
yra
kuriuose
pavojjingų
chem
minių
medžžiagų

Nr. 3

17,4
4

6337,5

Kietas

19 01 07*
19 01 13*

400 t

Atliekos
bus
priduodamos
pagal
atsskiras
sutartis su attliekų
tvarkytojais

350 t

Atliekos
bus
priduodamos
pagal
atsskiras
sutartis su attliekų
tvarkytojais

350 t

Atliekos
bus
priduodamos
pagal
atsskiras
sutartis su attliekų
tvarkytojais

350 t

bus
Atliekos
priduodamos
pagal
atsskiras
sutartis su attliekų
tvarkytojais

V
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P
Paviršinių
nuotekų
valymo
procesas

Įmonės
p
pagalbinis
ūkis

Žvyro
o
ir
gaudyklės
nafto
os
produ
uktų/vand
ens separatorių
s
kietosios
atliekkos
Lengvai
biolo
ogiškai
suyraanti
varikllio, pavarų
dėžėss
ir
tepalinė alyva
Popie
eriaus
karto
ono
pakuotės

ir

Plastiikinės
pakuotės

Stiklo
o pakuotės

Nr. 2

Nr. 3

0,02
26

8,39

Nr. 2

0,014

5
Skystas

Nr. 3

0,00
08

3

Nr. 2

0,00
04

1,5

Nr. 3

0,00
03

1

Nr. 2

0,00
04

1,5

Nr. 3

0,00
03

1

Nr. 2

0,00
04

1,5

Įmonės
p
pagalbinis
ūkis

Nr. 2

0,011

13 05 01*

13 02 07*

Pavojjinga

Pavojjinga

Spec. ttalpa

0,3 t

Atliekos
bus
perduodamo
os
licencijuotiem
ms
pavojingų attliekų
tvarkytojamss

Statinėės

Kietas

15 01 01

Nepavvojinga

Konteineris

0,3 t

Kietas

15 01 02

Nepavvojinga

Konteineris

0,3 t

Kietas
0,00
03

0,48 t

bus
Atliekos
os
perduodamo
licencijuotiem
ms
pavojingų attliekų
tvarkytojamss

35,70
Kietas/pasta

Nr. 3
Absorbentai,
filtrų
medžžiagos
(įskaitant kitaip
neapibrėžtus
tepalų filtrus),
pašlu
uostės,
apsau
uginiai

0,10
03

91

15 01 07

Nepavvojinga

Konteineris

0,3 t

bus
Atliekos
os
perduodamo
atliekų
tvarkytojamss

1,15 t

bus
Atliekos
os
perduodamo
ms
licencijuotiem
pavojingų attliekų
tvarkytojamss

1

4

Kietas

15 02 02*

Pavojjinga

Konteineris/did
maišiaai

Atliekos
bus
perduodamo
os
atliekų
tvarkytojamss
Atliekos
bus
os
perduodamo
atliekų
tvarkytojamss
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drabu
užiai,
užterršti
pavojjingomis
chem
minėmis
medžžiagomis
Transsporto
priem
monių
aptarrnavimo
atliekkos – kitaip
neapibrėžtos
atliekkos
Dieno
os šviesos
lemp
pos ir kitos
atliekkos, kuriose
yra gyyvsidabrio
Baterrijos
ir
akum
muliatoriai,
nurod
dyti 16 06
01, 16 06 02
arba 16 06 03,
nerūššiuotos
baterrijos
ar
akum
muliatoriai,
yra
kuriuose
baterrijos
os
Mišrio
komu
unalinės
atliekkos

Nr. 3

0,00
05

2

Nr. 2

-

0,2

92

Kietas
Nr. 3

-

0,2

Nr. 2

-

0,6
Kietas

Nr. 3

-

0,5

Nr. 2

-

0,45
Kietas

Nr. 3

-

0,3

Nr. 2

0,08
82

30
Kietas

Nr. 3

0,05
55

16 01 99

20 01 21*

20 01 33*

20 03 01

Nepavvojinga

Pavojjinga

Pavojjinga

Nepavvojinga

Konteineris/did
maišiaai

Konteineris

Konteineris

Konteineris

20

0,1 t

Atliekos
bus
perduodamo
os
atliekų
tvarkytojamss

0,05 t

bus
Atliekos
os
perduodamo
licencijuotiem
ms
pavojingų attliekų
tvarkytojamss

0,05 t

bus
Atliekos
os
perduodamo
ms
licencijuotiem
pavojingų attliekų
tvarkytojamss

0,3 t

bus
Atliekos
os
perduodamo
atliekų
tvarkytojamss

P
Pastaba:
1
2

- lentelėje nuro
odyti atliekų kiekkiai yra preliminarus ir bus tikslinami objekto te
echninio projekt o rengimo metu
u.

- PA prie PŪV vystymo
v
alternattyvos Nr. 2 įgyvendinimo atveju
u susidarys anallogiški alternatyyvai Nr. 2 atliekų
ų kiekiai, todėl P
PA prie PŪV
vvystymo alternatyvos Nr. 2 lente
elėje atskirai nep
pateikiama.
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3.3 Susidara
S
ančių attliekų tv
varkyma
as ir an
ntrinio naudojimo
galimybė
g
ės

Įmonės veiklos me
etu susidarriusios atlie
ekos bus ttvarkomos, saugomos ir rūšiuojamos
vadovaujjantis: Atliekkų tvarkymo įstatymu (19
998-06-16 Nrr. VIII-787, akktuali redakccija paskelbtaa TAR
2014-04-29, i.k. 2014
4-04870); Atlliekų tvarkym
mo taisyklėm
mis (nauja reedakcija, patvirtinta 201
11 m.
gegužės 3 d. LR aplinkos minisstro įsakymu
u Nr. D1-3688; Žin., 20111, Nr. 57-27
721; su vėlessniais
pakeitimais) bei Atlie
ekų deginim
mo aplinkosauginiais reikkalavimais (LLR aplinkos ministro 200
02 m.
gruodžio
o 31 d. įsakyymu Nr. 699
9 patvirtinti „Dėl atliekų
ų deginimo aplinkosaug
ginių reikalaavimų
patvirtiniimo", Žin., 20
003 Nr.31-12
290; 2010 Nr.121-6185 su
u vėlesniais p
pakeitimais).
Įmonės veiklos
v
metu susidariusio
os pavojingos atliekos įm
monės planuo
ojamos naud
doti žemės sklypo
dalies territorijoje buss sandėliuojaamos ne ilgiau nei šešis mėnesius, o nepavojing
gos - ne ilgiaau nei
vieneriuss metus iki jų
ų perdavimo spec. atliekų
ų tvarkymo įm
monėms.
Remiantis Atliekų de
eginimo aplin
nkosauginiais reikalavim
mais, patvirtintais 2002 m
m. gruodžio 31 d.
LR aplinkkos ministro įsakymu Nr. 699 (Žin., 20
003 Nr.31-12290 su vėlesniais pakeitimais) VII sk. prieš
nusprend
džiant, kur deginimo ar
a bendro deginimo
d
įrrenginiuose susidarančiios liekanoss bus
vežamos pašalinti arba perdirbtti, turi būti atliekami aatitinkami baandymai skiirtingų degiinimo
liekanų fizinėms
f
bei cheminėmss savybėms bei teršimo
o galimybėm
ms nustatytii. Turi būti iištirta
bendra tirpioji
t
liekan
nų frakcija ir
i sunkiųjų metalų tirpiioji frakcija. Rekomendu
uojama, jeig
gu tai
praktiškaai įmanoma, liekanas perd
dirbti.
Kuro deg
ginimo proce
eso metu su
usidarę dugn
no pelenai (ššlakas) bus laikinai, iki p
perdavimo attliekų
tvarkytojams, sandėliuojamas užždarame dug
gno pelenų sandėliavim
mo pastate, b
bunkeriuose. PŪV
vystymo alternatyvo
os Nr. 2 atvveju atliekų
ų deginimo kogeneracin
niame įreng
ginyje ir bio
okurą
naudojan
nčiame kog
generaciniam
me įrengin
nyje susidarantys dug
gno pelenaai (šlakas) bus
sandėliuo
ojami atskiru
uose pastatu
uose/patalpo
ose. Dugno pelenų pakkrovimas į ssunkvežimiuss bus
vykdomaas dugno pelenų pakro
ovimo pastaatuose/patallpose. Perdu
uodant atlieekų tvarkyto
ojams
šlakas papildomai apdorojamas nebus.
n
Antrinis pelenų
p
panaaudojimas re
eglamentuojjamas Medieenos kuro peelenų tvarkyymo ir naudo
ojimo
taisyklėse
e (toliau – Taisyklės), 2011 m. sausio
o 5 d. patvirrtintose LR aaplinkos min
nistro įsakym
mu Nr.
D1-14 (Žiin., 2011 Nr.5
5-168 su vėle
esniais pakeitimais). Šioss Taisyklės nu
ustato medieenos kuro peelenų
naudojim
mo dirvožem
mio tręšimui žemės ūkyje
e, įskaitant ir energetinių želdinių aauginimui, m
miškų
ūkyje, maaišant su nu
uotekų dumblu, bei pažžeistų teritorrijų (karjerų, neeksploatu
uojamų durp
pynų,
ui, civilinėjee inžinerijojee tvarką. Vieena iš
uždaromų sąvartynų
ų, kelių sankkasų ir kt.) rekultivavimu
r
biokuro pelenų naud
dojimo galim
mybių - neaapdorotus b
biokuro pelenus priduotti kompostavvimui
specializu
uotoms šią veiklą
v
vykdan
nčioms įmon
nėms.
PŪV vysttymo alternaatyvos Nr. 2 atveju atlie
ekų deginimo
nginyje ir bio
okurą
o kogeneracciniame įren
naudojan
nčiame kog
generaciniam
me įrenginyyje susidaraantys pelenai iki išvežžimo iš įm
monės
planuojamos naudo
oti žemės sklypo dalies teritorijoss bus sandėėliuojami attskiruose peelenų
sandėliavvimo bunkerriuose.
Katilo pe
elenai (garo katilų dulkkės) bus laikkinai saugo mi atskirai nuo kitų attliekų speciaaliose
talpyklosse. Katilo pe
elenai iš talp
pyklos į spe
ecialų autotrransportą bu
us iškraunam
mi per iškro
ovimo
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rankovę, kuri bus valdoma viettiniu valdym
mo pultu. Kaatilo pelenaai bus iškrau
unami į speecialų
autotranssportą ir išve
ežami į sąvarrtyną.
Lakieji pe
elenai ir kietosios atliekkos po dūmų valymo p
proceso pateeks į atskirą uždarą galu
utinio
produkto
o bunkerį. Pavojingos atliekos laikinai bus llaikomos ikki perdavimo
o licencijuo
otoms
pavojingų atliekų tvvarkymo įm
monėms. Šios pavojingo
os atliekos bus iškraun
namos į speecialų
autotranssportą/ar bu
us pakuojam
mos taip, kad
d nekeltų paavojaus visu
uomenės sveeikatai ir aplinkai.
Pavojingo
os atliekos bus
b vežamos laikantis pavvojingų atlieekų vežimo rreikalavimų, nustatytų Attliekų
tvarkymo
o taisyklėse (pakeitimas 2011 m. ge
egužės 3 d. LR aplinkos ministro įsaakymu Nr.D1
1-368
(Žin., 2011, Nr. 57-272
21).
ū
veikloje susidariiusios atlieko
os bus perd
duodamos atliekų surinkkimo ir tvarkkymo
Įmonės ūkinėje
įmonėmss pagal sudarytas sutartiss.
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aplink
kos

kompone
entams ir po
oveikį aplink
kai mažinančios
ės
priiemonė
4.1 Vanduo
V
4.1.1

Paviršin
niai vand
dens telkiiniai

Hidrologinio rajonavvimo ir upių
ų baseinų rajonų
r
(UBR
R) valdymo sistemoje n
nagrinėjama PŪV
planuojamos naudotti žemės sklyypo dalies te
eritorija yra Nemuno UB
BR, Neries m
mažųjų intakkų (su
Nerimi) pabaseinyje.
p
Neries upė
gis - 509 km (Lietuvoje – 228 km), baseino
b
plotaas - 24 942,33 km², vidutinis debitas - 180
Neries ilg
m³/s, ištaakos Baltarussijoje (Minsko
o aukštuma)), žiotys - Neemunas. Nerris – antroji p
pagal ilgį Liettuvos
upė, Nem
muno dešinyysis, didžiaussias intakas. Neris teka p
per Vilnių, K
Kernavę, o tiees Kaunu įsilieja į
Nemuną.. Visos Nerie
es vagos vid
dutinis nuolyydis yra 32 cm/km, o attskirų ruožų
ų – nuo 20 iiki 76
cm/km. Neries
N
srovės greitis – 0,6–1,9 m/s. Per metus į Nemuną nu
uplukdo apiee 6 km³ vandens.
Metinis nuotėkis
n
pasiiskirsto taip: pavasarį – 42 %, vasarą – 18 %, rude nį – 21 %, žieemą – 19 %.
Pavasario
o potvynis Neryje
N
prasiideda apie kovo vidurį,, o baigiasi gegužės viduryje. Jo metu
vandens lygis pakyla: ties Žeimen
nos žiotimis–
– ~4 m (didžžiausių potvyynių metu 8 m), Vilniuje – 3 m
(>6 m), Jo
onavoje – 3,5
5 m (>7 m), Kaune
K
– 4 m (>8 m). Potvvynio pradžioje vandenss kilimo spartta yra
20–30 cm
m per parą ir tęsiasi 10–
–12 dienų. Vagos
V
susiau
urėjimuose, rrėvose, ties kilpomis, sėkliais,
salomis susidaro
s
led
dų sangrūdo
os (pvz., Dru
uskinės, Avi no rėvose, žemupio ru
uože ties Jo
onava,
Turžėnaiss, Kleboniškiu, Eiguliais).
Dėl miškiingo ir ežerin
ngo baseino Neryje vasarą vandens l ygis laikosi p
pastovus, paakyla tik dėl liūčių.
Vasaros poplūdžių
p
au
ukštis ~1,2 m,
m retkarčiaiss – iki 3,5 m. Didžiausias išmatuotas Neries poplū
ūdžio
debitas Vilniuje
V
buvo
o 570 m³/s, Jo
onavoje – 11
100 m³/s. Žieemą poplūdžžiai kylą po aatodrėkių (vid. 1–
3); jų aukkštis 2–2,5 m,
m didžiausiaas debitas Viilniuje 353 m
m³/s, Jonavo
oje 1060 m³//s. Kartais žiemos
poplūdžiai viršija pavvasario potvynius. Neryje
e ledo dang
ga laikosi vid
dutiniškai 70––80 dienų, ttačiau
dėl rėvų, sėklių, sraujyymių gausoss vietomis ne
eužšąla.
Intakai irr baseinas
Lietuvoje
e yra 56 % visso upės base
eino ploto. Pabaseinyje vvyrauja palyg
ginti laidūs vvandeniui gru
untai,
miškingu
umas yra 37 %, pelkėtumas – apie 0,8 %, ežerringumas – 2,4 %. Neriees mažųjų in
ntakų
pabasein
nio upių tinkklą sudaro 21
14 ilgesnių irr 870 trumpesnių nei 3 km upių. Ilg
gesnių negu 3 km
upių tinkklo tankis siekkia 0,44 km/kkm2, smulkių
ųjų (t. y. trum
mpesnių nei 3 km) – 0,46 km/km2. Ben
ndras
upių ilgis – 3825 km
m. Į Neries mažųjų intaakų (su Nerrimi) pabaseeinį patenkaa 12 savivald
dybių
teritorijoss (žr. 4.1.1 pav.). Info
ormacija apie savivaldyybių ploto dalį Neriess mažųjų in
ntakų
pabasein
nyje pateikiam
ma lentelėje žemiau.
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Neries mažųjų intakų (su Neriimi) pabaseinio
Lentelė 4.1.1. Informacija apie savivaldyybių ploto dalį, patenkančią į N
o ribas

Savivvaldybė
Jonaavos sav.
Kaun
no sav.
Širvintų sav.
Vilniaus sav.
Kaišiiadorių sav.
Kaun
no m.
Elekttrėnų sav.
Vilniaus m.
Ukm
mergės sav.
Šven
nčionių sav.
Šalčiininkų sav.
Trakų sav.

Plotas Neries mažžųjų intakų
pabaseinyje, %
48,2
6,0
37,3
85,2
42,7
20,8
38,0
100,00
0,8
9,7
4,2
19,9

m
intakų (su Nerrimi) pabase
einio riba bei pabaseinyje esanččios savivald
dybės
Neries mažųjų
pavaizdu
uotos 4.1.1 paav.

Pav. 4.1.1
1. Neries mažžųjų intakų pabaseinis
p
ir savivaldybiųų ribos (šalt. Nemuno up
pių baseinų ra
ajono
valdymo planas. LR Vyyriausybės 20010 m. liepos 21 d. nutarim
mas Nr. 1098)).
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Paviršiniių vandens telkinių apssaugos zono
os ir juostoss
Paviršinių
ų vandens telkinių apsaaugos juosto
ose bei zono
ose veiklą reeglamentuoja LR Vyriaussybės
1992-05-12 nutarimu
u Nr. 343 paatvirtintos Sp
pecialiosios žžemės ir miško naudojimo sąlygos (Žin.,
1992, Nr. 22-652, 2014-07-09, passkelbta TAR 2014-07-14).
2
.
ecialiąsias vaandens telkin
nių naudojim
mo sąlygas d raudžiama:
Pagal Spe


re
eguliuoti nattūralias upess ir keisti jų vaagą bei ežerrų natūralų vvandens lygį;;



tvvenkti upes, atstatyti bu
uvusias užtvvankas, kituss hidrotechn
ninius statinius, vykdyti upių
vaagose valym
mo, krantų tvirtinimo ir kitus darb
bus be Aplinkos apsau
ugos ministerijos
le
eidimo.

Pakrantės apsaugos juostose draudžiama:


sttatyti statinius (išskyruss hidrotechninius, vand
dens paėmimo ir išleidimo į van
ndens
ngą), tverti ttvoras;
te
elkinius įreng
ginius, vande
envietes, pap
plūdimių įran



tiesti kelius;



ne miškų ūkio
medžius ir krrūmus;
o paskirties žemėje
ž
kirsti saugotinus m



vyykdyti pagrin
ndinius plynus miško kirttimus, naikin
nti miško pakklotę.

Vandens telkinių apsaaugos zonosse draudžiam
ma:


sttatyti pramo
onės įmoness, cechus, nuodingųjų cchemikalų, ttrąšų sandėllius bei aikššteles,
pavojingų atlliekų surinkimo punktuss, naftos pro
oduktų sandėlius, degaliines, mechanines
re
emonto dirb
btuves bei technikos aikšteles,
a
taaip pat kitu
us objektus,, galinčius tturėti
neigiamos įtaakos gamtin
nei aplinkai,, nesuderinu
us šio klaussimo su Ap
plinkos apsaaugos
ministerija;
m



plynai kirsti medžius
m
ir krūmus šlaituo
ose, kurių nu
uolydis didesnis kaip 10 laipsnių, išskyrus
piliakalnių šlaaitus, tvarkom
mus pagal prrojektus.

Apsaugoss juostų ir zonų
z
dydžiaii, išskyrus Ku
uršių marias,, nustatomi remiantis Paviršinių van
ndens
telkinių apsaugos zon
nų ir pakrančiių apsaugos juostų
j
nusta tymo tvarkoss aprašu (pattvirtintas 200
07-0214 AM įsaakymo Nr. D1-98).
Vadovaujantis minėtu
u aprašu Nerie
es apsaugos zonos išorinėė riba dešiniaajame upės kkrante yra nutolusi
500 m, o užstatytoje miesto
m
dalyje
e apsaugos zona
z
ir juostaa nenustatytaa. Vadovaujantis Upių, ežžerų ir
tvenkinių
ų kadastre (htttps://uetk.am
m.lt) pateikto
omis duomen
nimis žemės sklypas kad. Nr. 0101/00
067:21
nepatenkka į vandens telkinių
t
apsau
ugos juostas ir zonas (žr. 44.1.2 pav.).
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Pav. 4.1.2
2. Upių, ežerrų ir tvenkiniių kadastre pateiktos
p
paaviršinių vand
dens telkinių
ų apsaugos zzonos
nagrinėja
amoje vietovėėje (šalt. Upių
ų, ežerų ir tven
nkinių kadasstras).

4.1.2

Gruntin
nis ir tarp
psluoksninis vand
duo

Informaccija apie Vilniaus miestte naudojam
mą geriamo
os kokybės vandenį paateikta remiantis
ataskaita „Vilniaus miesto savivaldybės požeminio vandeens monitorringas 2014 metais“ (rengėjas
UAB „DGE Baltic Soil and
a Environment“. Vilniu
us, 2014).
ngo ataskaittoje pateiktaa informacijja, Vilniaus mieste yra du pagrind
diniai
Remiantis monitorin
š
1) gruntinis
g
van
nduo, kurį m
miesto gyven
ntojai kai kur vis dar sem
mia iš
geriamojo vandens šaltiniai:
šachtinių
ų šulinių, 2) tarpsluoksni
t
nis vanduo, kuris dažniaausiai siurbiaamas vandeenvietėse. Villniuje
buvo įren
ngta 20 tokių
ų vandenvie
ečių, tačiau sumažėjus geeriamojo van
ndens poreikkiams, pastaruoju
metu ekssploatuojama ne daugiau
u 15, kurių daauguma prikklauso UAB ““Vilniaus van
ndenys”.
Gruntiniss vanduo ap
ptinkamas pirmame nuo
o žemės pavviršiaus vand
deningajamee sluoksnyje, kuris
iš viršaus yra atviraas, neapsaug
gotas, t. y., jo nedeng
gia vandeniu
ui nelaidūs sluoksniai, jame
susikaupęs vanduo neturi
n
spūdžio. Šio vande
ens slūgsojim
mo sąlygų d
dėsningumuss lemia speccifinės
Vilniaus miesto
m
geom
morfologinėss ir geologinė
ės sąlygos beei tam tikri antropogenin
niai veiksniaii.
Vilniaus ir jo apylinkių
ų reljefą sufo
ormavo du pleistoceno
p
leedynai ir jų ttirpsmo vand
denys. Į pietrryčius
nuo miesto plytinčio
o plokščiakaalnio (plato)) ir Medinin
nkų aukštum
mų reljefą su
ukūrė viduriiniojo
pleistoce
eno ledynas,, o plytinčio
o į šiaurės vakarus
v
nuo
o miesto deešiniojo Neriies kranto reljefą
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(Aukštaiččių aukštumaas) galutinai formavo passkutinysis virršutinio pleisstoceno ledyynas. Tarp jų
ų giliai
įsirėžęs Neries
N
slėnis galutinai su
usiformavo jaau poledynm
mečiu. Šio slėėnio gylis Vilniaus apylin
nkėse
siekia 150
0–170 m. Daabartiniame Neries slėnyyje yra susifo
ormavusios d
devynios terrasos, iš kurių
ų trys
žemiausios yra priskiriamos akum
muliaciniam tipui,
t
t. y., jaas dengia sąn
našinis smėliis, kuriame g
gausu
gruntinio
o vandens, o aukštesnėss – priklauso
o egzaraciniam, t. y., iššgraužų, išplovų tipui, n
nes jų
paviršių tik vietomis dengia smėlingos vand
deningos nu
uogulos. Kad
dangi terasų
ų pakopų au
ukštis
neretai viršija
v
10 m,, tai vos ne
e kiekvienoje
e terasoje fo
ormuojasi g
gana savaran
nkiškas grun
ntinio
vandens sluoksnis. Vokės
V
senslėnį suformavvo vadinamo
oji Pietryčių upė (Pra-Neeris), paskutiiniojo
ledyno antslinkių me
etu tekėjusi į pietus 140
0–150 m ab s. a. lygyje iir suklojusi sstorus smėlio bei
žvyro klo
odus. Vėliau, ledynams aptirpus, ši didžiulė up
pė tekėjo žeemesniame lygyje ir išp
plovė
žemesnę senslėnio te
erasinę lygumą (apie 12
25–130 m ab
bs.a.). Poledyynmečiu, sussiformavus N
Neriai,
Vokės se
enslėnis ilgaii buvo be upės
u
ir tik vė
ėliau jame ssusidarė Vokkės upelis, tekantis priešinga
kryptimi, nei tekėjo senoji
s
upė. Šiuo
Š
metu miesto
m
ribosee Vokės vag
ga staigiai žeemėja nuo 122 m
abs.a. aukštupyje iki 79 m abs.a.. žiotyse. Joss slėnį užpild
džiusiuose ssmėlingose n
nuogulose g
gausu
gruntinio
o vandens. Suformuotas nedidelės paskutinio led
dyno plaštakkos Vilnios sllėnis yra siau
uras ir
giliai įsirė
ėžęs į jį supančias Medininkų aukštum
mas. Miesto ribose šios u
upės vaga žeemėja nuo 130 iki
87 m abss. a. Vilnios slėnyje
s
grunttai daugiaussia molingi, ttodėl ir grun
ntinio vandens juose ned
daug.
Gruntiniss vanduo iš miestą
m
supan
nčių aukštum
mų suteka į aaprašytus up
pių slėnius irr, persiliedam
mas iš
terasos į terasą, pasie
ekia upes ir jas maitina. Tam
T
tikra jo dalis pertekaa į gilesnius vandeningu
uosius
sluoksniu
us. Priklauso
omai nuo re
eljefo, gruntiinį vandenį Vilniaus ap
pylinkėse galima sutikti labai
įvairiame
e gylyje. Mityybos srityse (aukštumose
e) jis slūgso labai giliai, vvietomis nett 30–50 m g
gylyje.
Aukštesn
nėse Neries terasose
t
jis taip
t
pat slūg
gso gan gili ai – dažnai 10–20 m gyylyje, o apattinėse
terasose gruntinis vaanduo papraastai sutinkaamas mažes niame kaip 10 m gylyjee. Labai plaččiame
diapazon
ne (nuo 0,5 ikki 30–40 m) kinta ir grun
ntinio vanden
ns sluoksnio
o, kurį paprasstai talpina ssmėlis
ir žvirgžd
das, storiai. Didžiausias
D
šio
š sluoksnio
o storis ir vaandeningum
mas užfiksuotti Neries ir V
Vokės
slėniuose
e. Vietomis (JJankiškėse, iš dalies Turn
niškėse, Viriu
uose, Trinapo
olyje) Neriess slėnyje aliuviniai
dariniai slūgso
s
ant taarpmoreninio
o smėlio ir žvvirgždo sluo
oksnio, sudarrydami vienttisą didelio sstorio,
kartais viršijančio 50
0 m, vanden
ningąjį horizzontą (šalt. V
Vilniaus mieesto savivald
dybės požem
minio
vandens monitoringaas 2014 m. Rengėjas: UAB
B „DGE Balticc Soil and En
nvironment“. Vilnius, 2014).
Tarpsluo
oksninis van
nduo slūgso
o tarp silpnaai vandeniuii laidžių, dažniausiai mo
olingų sluokksnių,
atskirianččių juos vien
ną nuo kito ir nuo grun
ntinio vandeens. Viršutinėėje geologin
nio pjūvio d
dalyje,
kvartero amžiaus smė
ėlio ir žvirgžd
do sluoksniu
uose bei lęšiu
uose be grun
ntinio vandens dar aptinkama
ndras
ir keletass (iki 6) tarp
psluoksninių arba tarpmoreninių spū
ūdinių vand
deningųjų sluoksnių. Ben
kvartero darinių storris Vilniaus miesto
m
terito
orijoje kinta nuo 40–600 m Neries sslėnyje iki 150 m
Aukštaičiių aukštumo
ose (dešiniaajame Neries krante) irr siekia 2000 m Medininkų aukštumose
giliau
(kairiajam
me Neries krante). Be to
o, gėlas požžeminis van
nduo dar yra sporadiškaai paplitęs g
slūgsančiose kreidoss bei devono ir viršuttinės silūro pjūvio dalies uolienosse. Nemaži gėlo
požeminio vandens ištekliai į piettryčius nuo Vilniaus
V
(Pag
giriuose) aptikti kiek jaun
nesnėse viršu
utinio
permo uolienose.
u
Giliausiai slūg
gsančiose mažai
m
vanden
ningose karbonatinėse silūro (kai kkur ir
devono) uolienose Vilniuje
V
pože
eminis vanduo mineralizzuotas (2–4 g/l). Neriess slėnyje siau
urose
tektoniniių lūžių zon
nose šis vanduo kyla į viršų ir pavvieniais gręžžiniais yra aptinkamas n
net ir
ų srityje kvaartero nuogulose
apatinėje
e kvartero darinių
d
dalyje
e (Nemenčin
nė, Viriai). TTik aukštumų
randama iki šešių sm
mėlio-žvirgždo 5–30 m storio sluoksnių, kuriuose talpinassi tarpsluokssninis
vanduo. Neries, Vilnio
os ir Vokės slėniuose dažžniausiai yra išlikęs tik vieenas ar du to
okie vandenin
ngieji
sluoksniaai. Iš jų tik apatinis, Žem
maitijos-Dain
navos, turi d idelę praktin
nę reikšmę iir yra pagrin
ndinis
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Vilniaus vandenvietė
ėse eksploattuojamas vaandeningasiss sluoksnis. Jo storis kin
nta nuo kellių iki
keliasdeššimties metrrų. Silpnai vaandeniui laid
džių priemo
olio arba priesmėlio sluo
oksnių, skiriančių
vieną nuo kito kvarte
ero vandenin
nguosius slu
uoksnius (įskkaitant grunttinį), storis siekia 50 m ir taip
pat yra labai
l
kaitus. Vietomis skirtingo amžiaus vandeeningosios u
uolienos yraa neatskirtoss, t.y.,
vandenin
ngieji sluoksniai yra hidrauliškai sussiję. Tokios ssąlygos yra Jankiškių, V
Virių, Trinapo
olio ir
Turniškių
ų vandenviettėse, taip paat kai kur ir už
u Neries slėėnio ribų (Au
ukštieji Paneeriai, Trakų V
Vokė).
Tuo tarp
pu daugelyje esančių prie
p
Neries vandenvieččių (Bukčiai,, Vingis, Sm
mėlynė, Peččiukai,
Karveliškės, Nemenčiinė) pagrind
dinį vandenin
ngą sluoksnįį nuo upės iir gruntinio vvandens dau
ugiau
ar mažiau izoliuoja išlikę priemo
olio ir priesm
mėlio sluokssniai. Tolstan
nt nuo Neriees slėnio (Naaujoji
Vilnia, Tupatiškės,
T
Pūčkoriai, Sereikiškėss) didėja eksploatuojamojo Žem
maitijos-Dain
navos
vandenin
ngojo sluokksnio izoliuotumas nu
uo gruntinio
o ir pavirššinio vandeens, taigi ir jo
apsaugottumas nuo taršos. Tarrpsluoksninio
o požeminiio vandens,, kaip ir grruntinio, išttekliai
pasipildo
o daugiausiaii aukštumose, o teka jis į gana siauru
us ir gilius up
pių slėnius, ku
ur vietomis iišteka
šaltiniuosse ar tiesiai į upes. Tuo būdu
b
Vilniau
us mieste požžeminio van
ndens mitybo
os ir ištakos sritys
yra labai arti viena kiitos. Be to, mitybos
m
sritiss užima kur kas didesnęę aukštutinę miesto terito
orijos
dalį, o išttakos sritis užima
u
tik pakkankamai siaaurą Neries i r Vilnios upių slėnių dalįį – dažniausiai tik
žemiausias terasas. Vilniaus vandenviečių
ų eksploataccija produkktyviajame ssluoksnyje buvo
suformavvusi regionin
nę pjezomettrinio lygio depresiją, kkuri maksimaalių šių vandenviečių debitų
metu (19
989-1990 m..) buvo 5–35
5 m gylio ir užėmė mažždaug 250 kkm2 plotą. TTuomet prie upių
esančiose
e vandenvie
etėse nemažą jų eksploaatacinių ištekklių dalį sud
darė paviršinis (upių) van
nduo.
Pastaruojju metu suminis Vilniaaus vandenvviečių debitaas sumažėjo
o maždaug 2,5 karto, todėl
gerokai sumažėjo
s
miinėtos depre
esijos plotas ir jos gylis. TTaip pat passikeitė ir išteeklių formavimosi
šaltiniai – dabar van
ndenvietėse dominuoja tik eksploattuojamuoju sluoksniu N
Neries link teekanti
požeminio vandens tėkmė, kurią vietomiss dar gana intensyviaii maitina gruntinis van
nduo.
ndeningasis sluoksnis, kkurį sudaro 2
Pietvakarrinėje miesto
o dalyje išpliitęs viršutinio permo van
20–30
m storio plyšiuotos klinties
k
klodas, jis yra ekksploatuojam
mas Pagirių vandenvietėėje. Čia jis slūgso
120–160 m gylyje, turi geras filtracines
f
savybes ir d
didelį spūdį (120–170 m
m) bei yra labai
vandenin
ngas (šalt. Vilniaus
V
mie
esto savivald
dybės požeeminio vand
dens monito
oringas 2014 m.
Rengėjass: UAB „DGE Baltic Soil an
nd Environment“. Vilnius,, 2014).

4.1.3

Esamas
s vandens tiekima
as ir nuo tėkų tvarrkymas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. spren
ndimu Nr. 1-124 patvirttintas
Vandens tiekimo ir nuotekų
n
tvaarkymo infraastruktūros p
plėtros speccialusis planaas (rengėjas UAB
„Statybų strategija“). Vadovaujan
ntis šio plan
no sprendini ais žemės sklypui kad. Nr. 0101/0067:21
artimiaussia vandenvietė yra Bukkčių vanden
nvietė (IIb2): II grupė – pusiau užd
dara vandenvvietė;
pogrupiss: atviresnės prieupinės (IIb2). Atstu
umas nuo žžemės sklyp
po kad. Nr. 0101/0067:2
21 iki
artimiaussios Bukčių vandenvietė
ės yra 1,17 km,
k už 1,47 km yra Jan
nkiškių arba kitaip vadin
nama
pietvakarrinė vandenvietė. Iki Villniaus Bukčių ir Jankiškkių vandenviietės griežto
o režimo (1--osios
juostos) SAZ - 961 m,
m vandenvie
etės mikrob
binės taršos (2-osios juostos) SAZ - 831 m atstu
umas.
Žemės skklypas kad. Nr. 0101/006
67:21 patenka į Vilniauss Bukčių ir JJankiškių cheeminės taršo
os (3osios juostos) ribas (žžr. 4.1.3 pav.)).
e planuojam
mos naudoti žemės sklyp
po dalies territorijoje turi būti
Planuojant veiklą analizuojamoje
06 „Vandenvviečių sanitaarinių apsaug
gos zonų nustatymas ir priežiūra“ (Žin.,
laikomasi HN 44:200
2006, Nr.. 81-3217) (toliau – HN 44:2006)
4
bei LR Vyriausyybės 1992 m
m. gegužės 12 d. nutarim
mu Nr.
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343 patvvirtintų Speccialiųjų žemė
ės ir miško naudojimo
n
ssąlygų (toliaau - Specialiiosios naudo
ojimo
sąlygos) XX
X skyriuje nustatytų
n
reikalavimų.
Remiantis HN 44:200
06 vandenvie
etės sanitarin
nės apsaugo
os zonos 3-o
oji juosta vad
dinama chem
minės
taršos ap
pribojimų juo
osta, kurioje
e ribojama ch
heminė taršaa. Ši juosta sskirta apsaugoti vanden
nvietę
nuo chem
minės taršos.. 3-ioji juostaa gali susidėtti iš dviejų seektorių:


3a (kaptažo srritis gruntinio vandens slluoksnyje);



3b (kaptažo sritis eksploattuojamame sluoksnyje).

j
3a ir
i 3b sektorrių matmenyys apskaičiu
uojami atsižvvelgiant į taai, kad chem
miniai
3-iosios juostos
teršalai, patekę
p
tiesio
ogiai į eksplo
oatuojamąjį vandeningąąjį sluoksnį, nepasiektų vvandenvietėės per
25 metuss.
HN 44:20
006 vandenvviečių sanitaarinės apsau
ugos zonos trečiosios ju
uostos 3b seektoriuje nu
ustato
šiuos aprribojimus:


viisų grupių vandenviečiių SAZ viso
ose juostosee (nepriklausomai ar yyra kaptažo sritis
gruntiniame vandeningaajame sluokksnyje) netu ri būti nenaudojamų g
gręžinių, išskyrus
gręžinius, skirrtus požemin
nio vandens būklei stebėėti;



viisų grupių vandenviečių
v
ų SAZ visose
e juostose į požeminius vandeningu
uosius sluokksnius
draudžiama tiesiogiai
t
išle
eisti valytus ir nevalytuss pramoniniius, buitinius nutekamu
uosius
vaandenis, radioaktyviąsiass ir cheminess medžiagass ir preparatu
us.

Specialių
ųjų naudojim
mo sąlygų XX
X skyrius „Po
ožeminių van
ndens telkin
nių (vandenvviečių) sanitaarinės
apsaugoss zonos“ nusstato šias žem
mės naudojimo sąlygas vvandenviečių sanitarinėss apsaugos zzonos
trečiojoje
e juostoje: tre
ečiojoje požeminių vand
dens telkinių
ų (vandenvieččių) juostojee draudžiamaa:


sttatyti minerralinių trąšų
ų, nuodingų
ųjų medžiag
gų, degalų ir tepalų ssandėlius, įrrengti
nuodingųjų atliekų
a
saugo
ojimo aikštele
es, sąvartynu
us;



naudoti chem
mikalus, kurie
e gali sąlygotti vandenviettės cheminęę taršą.

P
susijusioje planuojamos naudo
oti žemės sklypo daliess teritorijoje, kuri
Kitų apribojimų su PŪV
patenka į vandenviettės sanitarinė
ės apsaugos zonos trečio
osios juostoss (cheminės ttaršos juosto
os) 3b
sektorių, ūkinei veiklaai nėra.

V
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P
Pav. 4.1.3. Ištrau
uka iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Van
ndens teikimo ir nuotėkų tvarkym
mo infrastruktūrros plėtros specia
aliojo plano
ssprendinių brėžin
nio.
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V
Vadovaujantis Vilniaus
V
miesto savivaldybės
s
tarrybos 2012 m. ru
ugsėjo 12 d. sprrendimu Nr.1-7994 patvirtinta Paaviršinių nuotekkų tvarkymo
iinfrastruktūros plėtros specialiojo plano konccepcija (rengėjaas SĮ „Vilniaus planas“)
p
PŪV pllanuojamos nau
udoti žemės skklypo dalies
tteritorija patenkka į A2 teritorijąą - plėtojamas paviršinių
p
nuote
ekų eksploatuojjamas baseinas,, kuriame planu
uojama paviršin
nių nuotekų
ttvarkymo sistem
mos plėtra (žr. 4.1
1.4 pav.).

P
Pav. 4.1.4 Ištrau
uka iš Paviršinių
ų nuotekų tvarkyymo infrastruktū
ūros plėtros speecialiojo plano kkoncepcijos, basseinų tvarkymo reglamentų
b
brėžinio.
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Požem
minio va
andens monitorin
m
ngas

Vilniauss kogeneraccinės jėgainės planuojam
mos naudoti žemės sklyypo dalies te
eritorijoje šiu
uo metu
nėra vyykdomas po
ožeminio vandens mon
nitoringas. 2
2010-2012 ir 2014 metais buvo vyykdomas
Vilniauss miesto savivaldybėss požeminiio ir pavirššinio vand
dens moniitoringas. 2013
2
m.
požeminio vandens monitorin
ngas nebuvo
o vykdomass. Aplinkos būklės
b
monitoringas vyykdomas
Vilniaus mie
esto savivaldybės aplinkos stebė
ėsenos (monitoringo) ir jos informacinės
pagal V
sistemo
os 2013-2016 m. prograamą, kuri buvo
b
patvirttinta Vilniau
us miesto saavivaldybės tarybos
2013 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 1-15
551.
ndens monitoringą 2010-2012 ir 20
014 metais sudarė:
s
Vilniauss miesto požžeminio van
1. šaltinių debito
o matavimaai;
nio vandenss lygio matavimai;
2. gruntinio ir taarpsluoksnin
ožeminio vandens kokyybės tyrimai;
3. po
4. ko
ontrolinių ėm
minių-dublikkatų paėmim
mas ir ištyrim
mas laborattorijoje;
5. mo
onitoringo duomenų
d
siisteminimass, analizė ir metinių rezultatų bei iššvadų paren
ngimas.
Požeminio vandens mėginiai buvo
b
imamii pagal Lietu
uvos standaartuose LST ISO 5667-1,, LST ISO
5667-2, LST ISO 5667-3:199
rekomend
94 bei mettodinėse monitoringo
m
dacijose nu
ustatytus
reikalavvimus mėgin
nių paėmim
mui, konservaavimui bei transportav
t
imui.
Nuo žem
mės sklypo kad. Nr. 010
01/0067:21 iki
i artimiaussio monitoringo posto – gręžinio Nr.37316
N
– yra 1,33 km atstu
umas, iki gręžinio Nr.37
7317 – 1,36
6 km atstum
mas, iki šaltin
nio Nr.26 – 2,43 km
p
Pagrin
ndiniai šių monitoringo
m
o postų duomenys pate
eikti 4.1.1 len
ntelėje.
atstumaas (žr. 4.1.5 pav.).

Pav. 4.11.5. Ištrauka
a iš Vilniaus miesto savvivaldybės po
ožeminio va
andens mon
nitoringo 20010-2012
metais, p
požeminio vandens
v
posstų schemos..
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Lentelė 4.1.2.
4
Pagrind
diniai 2010-20012 metų mon
nitoringo posstų duomenyss (šalt. Vilniau
us miesto savvivaldybės
požeminiio vandens mo
onitoringo 2010-2012 m. rezzultatai. UAB „DGE
„
Baltic So
oil and Environ
nment“. Vilniu
us, 2012)
Postas

Reg
gistro Nr.

Objektas

Adressas, šaltinio
pavad
dinimas

LKS-94
rytai

šiaurė

37316

373
316

Gręžinys

Bukčiaai,
Lazdyynėlių g. 23

576361

6059176

37317

373
317

Gręžinys

Bukčiaai,
Lazdyynėlių g. 23

576353

6059170

Šaltinis

Pramo
onės g. 52

592978

6063014

26

2010-20
012 m. nusstatyta šaltiinio Nr. 26
6 vandens bendroji ch
heminė sud
dėtis pateikkta 4.1.3
lentelėje.
Lentelė 4.1.3.
4
Šaltinio Nr.26
N
(Bukčiai)) vandens ben
ndroji cheminėė sudėtis (mg//l) 2010-2012 m.
m (šalt. Vilnia
aus miesto
savivaldyybės požeminiio vandens m
monitoringo 20010-2012 m. reezultatai. UAB
B „DGE Baltic Soil and Envirronment“.
Vilnius, 2012)
Postas

Data

Cl

O4
SO

HCO3

CO3

NO2

NO3

Na
N

K

Ca

Mg

NH4

26

2010.11.22

11,7

47
7

226

0,07

<0,0
01

31,5

12,2
1

13,7

76,2

13,1

0,206

2011.05.31

10,5

40
0,7

245

0,29

0,32
28

28,1

11,5
1

54,7

62

11,6
6

<0,01

2011.09.28
8

11,4

25
5,7

265

0,21

<0,0
01

17,0

14,1
1

23,3

111

11,4
4

<0,01

2012.04.18
8

13,5

25
5,1

296

0,13

<0,0
01

30,4

9

43,2

81

9,1

0,077

2012.09.17

26,1

28
8,6

362

0,18

<0,0
01

9,16

13,8
1

35,8

107

11,3
3

0,064

D1-230**

500

10
000

HN24:20003**

250

25
50

0,5

50

200
2

Vertinim
mo kriterijai

0,5

Pastabos:
m
u
užterštų
teritorijų tvarkymo aplinkos apsaug
gos reikalavimaai, patvirtinti LR Aplinkos
*D1-230 - Cheminėmis medžiagomis
ministro 2
2008 m. baland
džio 30 d. įsakym
mu Nr. D1-230.. (Žin., 2008, Nrr. 53-1987).
**HN24:20003 - Lietuvos higienos norm
ma HN 24:2003
3. „Geriamo vaandens saugoss ir kokybės reikalavimai“. LR
R sveikatos
apsaugoss ministro 2003
3 m. liepos mėn
n. 23 d. įsakymaas Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79
9-3606; 2007, Nr.
N 127-5194; 2
2011, Nr. 3107).

Gręžinių
ų 37316 ir 37317
3
vandeens hidrocheminė sudė
ėties kaita 2005-2012 metais
m
pateikta 4.1.6
pav. (šaalt. Vilniaus miesto savivaldybė
s
s požeminio vandenss monitorin
ngo 2010-2
2012 m.
rezultattai. UAB „DG
GE Baltic Soil and Enviro
onment“. Villnius, 2012).
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Pav. 4.1.6. Gręžinio 37316 (kairrėje) ir 373177 (dešinėje) vandens
v
hid
drocheminė sudėties kaiita 2005m
(šalt. Vilniaus mieesto savivalldybės požem
minio vand
dens monitoringo 2010--2012 m.
2012 metais
rezultattai. UAB „DGE Baltic Soil and Environ
nment“. Vilniius, 2012).
Chemin
nėmis medžžiagomis užterštų
u
territorijų tvarrkymo reikaalavimus gręžinyje Nrr. 37317
ataskaittiniame laikkotarpyje vieną kartą (2010.12.10
0 d.) nedau
ug viršijo tik kadmis. Kadmio
koncentracija 2010
0.12.10 d. bu
uvo 6,9 g/l (pagal D1--230 vertinim
mo kriterijus – 6 g/l). Taip pat
17 buvo ap
ptinkama švvino, kurio koncentraccija siekia 0,52
0
DLK paagal HN
gręžinyjje Nr. 3731
24:2003
3 (šalt. Vilniiaus miesto
o savivaldyb
bės požemiinio vanden
ns monitoriingo 2010-2
2012 m.
rezultattai. UAB „D
DGE Baltic Soil
S and En
nvironment“, 2012. Villnius). Šių viršijimų
v
prriežastys
monitoringo ataskaaitoje nėra nurodytos.
n
metų gręžinių Nr. 37316
6 ir 37317 vandens
v
be
endrosios ch
heminės sudėties mon
nitoringo
2014 m
rezultattai pateikiam
mi 4.1.4 lenttelėje.
Lentelė 44.1.4. 2014 meetų gręžinių 377316 ir 373177 vandens ben
ndrosios chem
minės sudėties monitoringo rezultatai
(šalt. Viln
niaus miesto savivaldybėss požeminio vandens mon
nitoringas 200414 m. UAB „DGE Baltic Soil and
Environm
ment“. Vilnius, 2014).
Postas

Data

Cl

SO4

HCO3

CO3

NO2

NO3

Na

K

Ca

Mg

NH4

37316

2014.10.03

26,1

42,9

413

0,11

<0,0
01

3,1

11,8

3,1

122

29

<0,01

37317

2014.10.03

31,2

62,3

294

0,18

<0,0
01

<0,05

5,0

1,7

108

24,1

<0,01

D1-230*

500

100
00

HN24:20003**

250

250
0

0,5

50

200

Vertinimo kriterijai

0,5

Pastabos:
m
u
užterštų
teritorijų tvarkymo aplinkos apsaug
gos reikalavimaai, patvirtinti LR Aplinkos
*D1-230 - Cheminėmis medžiagomis
ministro 2
2008 m. baland
džio 30 d. įsakym
mu Nr. D1-230.. (Žin., 2008, Nrr. 53-1987).
**HN24:20003 - Lietuvos higienos norm
ma HN 24:2003
3. „Geriamo vaandens saugoss ir kokybės reikalavimai“. LR
R sveikatos
apsaugoss ministro 2003
3 m. liepos mėn
n. 23 d. įsakymaas Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79
9-3606; 2007, Nr.
N 127-5194; 2
2011, Nr. 3107).

4.1.5

Vande
ens naud
dojimas

Vilniauss kogeneraccinėje jėgain
nėje vanden
ns tiekimą numatomą
n
u
užtikrinti
pasijungiant prie
p UAB
„Vilniau
us vandenyys“ centralizzuotų vand
dentiekio tinklų. Prisijungimo vie
eta bus tikkslinama
projektaavimo metu
u pagal UAB
B „Vilniaus vaandenys“ paateiktas pro
ojektavimo sąlygas.
s
Iš centraalizuoto van
ndentiekio tinklų
t
paimaamas vandu
uo bus naud
dojamas:
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Darbuotojų
ų ūkio-buitie
es reikmėmss ir patalpų priežiūrai;



Jėgainės gaamybinėms reikmėms - technologiiniuose proccesuose;



Gaisrinės įraangos band
dymui.
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Numato
omo vande
ens paėmim
mo ir varto
ojimo sąlygo
os pateikiamos 4.1.5 lentelėje. Vandens
V
paėmim
mo gręžinių įrengimas nenumatom
n
mas.
Papildomos alternaatyvos prie PŪV vystym
mo alternatyvos prie Nr.
N 2 vanden
ns poreikiai atitinka
apskaičiiuotus PŪV vystymo
v
alteernatyvos Nr. 2 vandenss poreikius ir atskirai skyrriuje nėra išsskiriami.

Darbuo
otojų ūkio-b
buities reik
kmės ir pata
alpų priežiūra
Kogeneeracinėje jė
ėgainėje plaanuojama įdarbinti
į
ikki 50 darbu
uotojų. Darbuotojų bu
uitinėms
reikmėm
ms ir patalpų priežiūrai (visų PŪV vystymo
v
alte
ernatyvų atvveju) numattoma suvarttoti:
2,60 m3/h; 62,32 m3/d; 22746 m3/m vande
ens.
Vanden
ns poreikiai apskaičiuotti vadovaujaantis Vande
ens vartojim
mo normomis RSN 26-9
90 (SUM,
1991-06
6-24, įsakym
mas Nr. 79.

Jėgainė
ės gamybin
nės reikmėss (technolo
oginiai proccesai)
Technologiniuose procesuosee naudojam
mam vanden
niui yra taikkomi tam tiikri fiziko-ch
heminiai
etrai, todėl jė
ėgainės veiklai reikalingas vanduo
o bus ruošiaamas vietiniuose vandeenruošos
parame
įrenginiiuose. Garo gamybai vaanduo:


nugeležinamas,



minkštinam
mas,



apdorojamas reverso osmosės
o
filtruose,



giniuose.
demineralizzuojamas ellektrodionizzacijos įreng

Vanden
ns paruošim
mo technollogijos aprašytos PAV
V ataskaitos skyriuje „2. Techno
ologiniai
procesaai“.
Vanden
ns paruošim
mui PŪV vystymo altern
natyvos Nr. 2 ir Nr. 3 atveju
a
numaatomi trys vandens
v
rezervuarai:


o („žalio“) vaandens talpaa;
neparuošto



vandens plė
ėtimosi talp
pa;



chemiškai valyto
v
vande
ens talpa.

Numato
omas demineralizuoto vandens kiekis,
k
reikalingas jėgaainės processuose priklaausomai
nuo anaalizuojamų vystymo
v
altternatyvų:


150284,3 m3/metus PŪ
ŪV vystymo
o alternatyvaai Nr. 2;



i Nr. 3.
64526,5 m3/metus PŪ
ŪV vystymo alternatyva
a

Vilniauss jėgainės eksploatacijos metu demineralizzuotas van
nduo cirkuliuos vande
ens-garo
tiekimo
o sistemoje ir bus panau
udojamas daaug kartų.
Dūmų valymo prrocese nau
udojamas vanduo
v
bus tiesiogiaii imamas iš Vilniaus miesto
vandentiekio tinklų
ų, t.y. nebus demineraalizuojamas.. Dūmų valyymo techno
ologija yra aprašyta
a
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PAV ataaskaitos skyrriuje „2. Technologiniai procesai“.
Numato
omas vand
dens kiekis,, reikalingaas dūmų vvalymo įrenginiuose, priklausom
mai nuo
analizuo
ojamų vystyymo alternaatyvų :


36363,0 m3/metus PŪV
V vystymo alternatyvai
a
Nr. 2;



Nr. 3.
66309,0 m3/metus PŪV
V vystymo alternatyvai
a

Gaisrin
nės įrangos bandymass
Gaisrinėė įranga buss periodiškaai tikrinama (bandoma). Siekiant įve
ertinti vand
dens debitą bei slėgį
ir patikkrinti signalizavimo sistemų suvveikimą, vid
dutiniškai kartą
k
per mėnesį
m
iš gaisrinio
g
vandentiekio bus paleidžiamaas vanduo. Norint išve
engti vande
ens užsistovėjimo gaissriniame
nesį bus tesstuojama viss kitoje gaisrrinio vamzd
dyno vietoje
e.
vamzdyyne, kas mėn
Numato
omas prelim
minarus prie
ešgaisrinės įrangos ban
ndymams reikalingas vandens
v
kieekis – iki
3
3
10000 m /metus (8
833,3 m /mė
ėn.).
Vanden
ns kiekis, sun
naudojamass gaisrinės įrangos bandymui bus patikslintass techninio projekto
p
rengimo
o metu.
Viso Villniaus koge
eneracinės jėgainės
j
ve
eikloje (analizuojamose
e PŪV vystyymo alternaatyvose)
numato
oma suvarto
oti:


219393,3 m3/metus vandens PŪV vystymo altternatyvai Nr.
N 2;



163581,5 m3/metus vaandens PŪV
V vystymo alternatyvai Nr.
N 3.

V
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LLentelė 4.1.5. Numa
atomas vandens pa
aėmimas ir vartojim
mas
Kiekvvienoje veikloje p
planuojamo
suvarrtoti vandens didžiausias
kiekiss

Didžiausiass
planuojjamas
gauti/išgau
uti vandens kiekis
Eiil.N
r.

1

Veikla, kurioje
vanduo

Vandens šaltinis

2

m3/m.

m3/d

m3/h
/

3

4

5

bus

m3/m
m.

m3/d

m3/h

Planuojami
vand
dens
nuosstoliai,
m3/m
m.

7

8

9

10

11

-

-

vaartojamas

6

ms
Kitiem
objekttams
/asme
enims
planuojamo
perdu
uoti
vande
ens
kiekis,,
m3/m.

PŪV vvystymo alternattyva Nr. 2
PŪV vystymo alternatyva Nr.
N 2

Demineraalizuoto vandens kiekis,

1502884,3

reikalingas jėgainės procesu
uose

PŪV vvystymo alternattyva Nr. 3
645266,5

219393,3

601,1

411,7

176,8

17,2

7,4

25,0
0

PŪV vvystymo alternattyva Nr. 2

1.

UAB „Viln
niaus
vandenys“
vandentiekio
tinklai

PŪV vystymo alternatyva Nr.
N 3

Vandens kiekis, reikalingaas dūmų
valymo įre
enginiuose

363633,0

99,6

4,2

PŪV vvystymo alternattyva Nr. 3
663099,0

163581,5

448,2

18,7
7

Gaisrinės įrangos
į
testavimass

7,6

PŪV vystymo alterna
atyvos Nr.
Nr. 3
2 ir N
100000

Ūkio-buitiies reikmėms

181,7

27,4

-

PŪV vvystymo alternattyvos Nr. 2
ir Nr. 3
227466

62,3

2,6
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Nuotekų tvark
kymas

4.1.6
6.1. Nuottekų susidarymo šaltiniai
Vilniau
us kogeneraccinėje jėgain
nėje PŪV mettu susidarys šios nuoteko
os:


Ūkio-buitie
es nuotekos;



Gamybinėss nuotekos;



Vanduo po
o gaisrinės įraangos testavvimo;



Paviršinės (lietaus) nuo
otekos.

Visos PŪV
P susidariusios nuotekkos bus tvarkkomos vadovvaujantis LR
R aplinkos miinistro 2006 m. gegužės 17
d. įsakkymu Nr. D1--236 patvirtintu „Nuotekkų tvarkymo reglamentu
u“ ir vėlesniaais šio įsakym
mo pakeitima
ais
(Žin., 2006, 59-2103), LR apliinkos ministtro 2007 m.. balandžio 2 d. įsakym
mu Nr. D1-193 patvirtin
ntu
„Pavirššinių nuotekkų tvarkymo reglamentu
u“ (Žin., 20077, Nr. 42-15994 su vėlesn
niais pakeitim
mais) ir Atliekų
deginiimo aplinko
osauginiais reikalavimaiss patvirtintaiis LR aplinkkos ministro 2002 m. g
gruodžio 31 d.
įsakym
mu Nr. 699 (Ž
Žin., 2003, Nr. 31-1290).
Papild
domos altern
natyvos prie
e PŪV vystymo alternattyvos Nr. 2 atveju sussidarantys nuotėkų kiek
kiai
atitinkka apskaičiuo
otus PŪV vystymo alternaatyvos Nr. 2 nuotėkų kiekius ir atskiraai skyriuje nėėra išskiriamii.

Ūkio-b
buities nuottekos
Kogen
neracinėje jėg
gainėje plan
nuojama įdarrbinti iki 50 d
darbuotojų. N
Numatoma, kad susidaryys:
2,60
0 m3/h; 62,32
2 m3/d; 2274
46 m3/m ūkio
o-buities nuo
otekų.
Ūkio-b
buities nuotekas pagal atskirą sutaartį planuoj ama išleisti į UAB „Villniaus vandeenys“ buitin
nių
nuotekų tinklus.

ybinės nuote
ekos
Gamy
Gamyb
binės nuotekkos susidarys demineraliizuojant van
ndenį vanden
ns paruošimo ūkyje ir iš kondensacin
nio
ekono
omaizerio. Planuojama, kad iš vand
dens paruošimo ūkio priklausomaai nuo analiizuojamų PŪ
ŪV
vystym
mo alternatyvvų susidarys:


75142 m3/m
metus nuote
ekų PŪV vysttymo alternaatyvai Nr. 2;



32263 m3/m
metus nuote
ekų PŪV vysttymo alternaatyvai Nr. 3.

ojama, kad iš kondenssacinio ekonomaizerio priklausom
mai nuo anaalizuojamų PŪV vystym
mo
Planuo
alternaatyvų susidarys:


223300 m3/metus nuottekų PŪV vysstymo altern
natyvai Nr. 2;



138250 m3/metus nuottekų PŪV vyystymo altern
natyvai Nr. 3.
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Šios nu
uotekos neb
bus užterštoss specifiniais teršalais, tod
dėl numatom
ma jas išleistii į UAB „Vilniaus vandeny
ys“
buitinių nuotekų tinklus.
uotekų tvarkymo regllamentu beendrieji reikalavimai g
gamybinėmss nuotekom
ms,
Vadovvaujantis Nu
išleidžžiamoms į nu
uotakyną patteikti lentelėjje žemiau:
Lentelė 4.1.6. Nuotekų
ų tvarkymo regllamento bendrrieji reikalavimaai gamybinėms nuotekoms
Parrametras

Matavimo
M
vien
netas

Ribinė vertė

Maksimali tempe
eratūra

0

C

45

pH

-

6,5 – 9,5

ChD
DS/BDS7 santyykis

-

<3

BDS7

mg/l
m

800

Taip pat planuojam
ma jėgainėje
e įdiegti pusiau sauso dū mų valymo ssistemą, kuriioje valant dūmus nuotekų
nesusiidaro. Jėgain
nėje PŪV me
etu numatoma vandenįį naudoti cirrkuliaciniu rėėžimu, t.y. tąą patį vande
enį
panau
udoti kelis kaartus. Techn
nologinio pro
oceso metu susidaręs kkondensatas bus surenkkamas drenažo
sistem
moje ir laikom
mas kondensaato rezervuaare. Dėl ekon
nominių priežžasčių šį kon
ndensatą tecchnologiniuo
ose
processuose planuo
ojama naudo
oti pakartotinai. Kitų gam
mybinių nuottekų susidarrymas nenum
matomas.

Vandu
uo po gaisrinės įrangoss testavimo
Vandu
uo, naudojam
mas gaisrinės įrangos testavimui, bus sąlygin
nai švarus, t. y. neužteerštas aplink
kai
kenksm
mingomis medžiagomis.
m
.
Prelim
minariai numaatoma, kad susidarys
s
iki 10000
1
m3/metus vanden
ns iš gaisro gesinimo sisteemos.
Gaisrin
nės įrangos testavimui panaudotass vanduo paatenka į pavviršinių nuottekų tvarkym
mo sistemą, iš
kurios išleidžiamass į nuotekų tinklus.

Pavirššinės (lietau
us) nuotekoss
Vadovvaujantis LR aplinkos ministro
m
2014
4 m. spalio 24 d. įsakyymu Nr. D1--859 patvirtiintu Paviršin
nių
nuotekų tvarkym
mo reglamen
nto pakeitim
mu, projekttuojant pavviršinių nuo
otekų tvarkyymo sistemas,
apskaiičiuojant pavviršinių nuo
otekų projekktinį srautą i r kt., turi bū
ūti vadovaujjamasi statyybos technin
niu
reglam
mentu STR 2.07.01:2003.
2
„Vandentiekis ir nuotekkų šalintuvas. Pastato in
nžinerinės sistemos. Lauko
inžineriniai tinklai““. Faktinis per mėnesį ar
a kitą laikotaarpį ant teriitorijos susid
darančių ir (aarba) į kitiem
ms
asmen
nims priklausančias paviiršinių nuote
ekų surinkim
mo sistemas išleidžiamų paviršinių n
nuotekų kiekis
(Wf) išmatuojamass apskaitos prietaisais,
p
o kai jų nėra, aapskaičiuojam
mas pagal fo
ormulę:
Wf = 10 × Hf × ps × F × K, m3/mėnessį ar kt.,
čia:
Hf – faaktinis mėnesio ar kito laikotarpio kritulių kiekis, m
mm (pagal LLietuvos hidrrometeorolo
ogijos tarnyb
bos
duomenis);
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ps – paviršinio
p
nu
uotėkio koefficientas (imama vidutin
nė vertinamo
os teritorijoss paviršiaus (pvz., asfaltas,
betonas, akmenų grindinys
g
ir pan.)
p
reikšmė
ė arba taikom
mas koeficie ntas ps = 0,4
4);
F – territorijos plotaas, ha;
K – paaviršinio nuottėkio koeficientas, priklausantis nuo to, ar sniegaas iš teritorijo
os pašalinam
mas. Jei snieg
gas
pašalin
namas K=0,8
85, jei nešalin
namas – K=1.
Galimaai užterštos paviršinės nuotekos
n
nuo asfaltuotų
ų aikštelių ir kietų dangų
ų prieš išleid
džiant į lieta
aus
nuotekų tinklus, bus surenkaamos ir nukkreipiamos į vietinius p
paviršinių nu
uotekų valym
mo įrenginiu
us:
numattoma įrengtti smėlio ir naftos gau
udyklę. Plan
nuojama, kad paviršinėss nuotekos bus valom
mos
tipiniu
uose paviršin
nių nuotekų
ų valymo įre
enginiuose, kurie bus suprojektuoti vadovaujantis Paviršin
nių
nuotekų tvarkymo reglamen
nte ir STR 2.07.01:20033 patvirtintaais reikalaviimais. Pavirršinės (lietau
us)
nuotekos turi būti apskaitomo
os ir vykdomaa jų užterštu mo kontrolėė.
uo asfaltuotų
ų aikštelių ir kietų dangų
ų:
PŪV vyystymo alterrnatyvos Nr. 2 paviršinės nuotekos nu
Wf= 10
0 × 750 × 0,8
8 × 5,79 × 1=34740 m3/metus.
/
PŪV vyystymo alterrnatyvos Nr. 3 paviršinės nuotekos nu
uo asfaltuotų
ų aikštelių ir kietų dangų
ų:
Wf= 10
0 × 750 × 0,8
8 × 2,01 × 1=12060 m3/metus.
/

eliminarus paviršinių
p
(lie
etaus) nuoteekų kiekis, surenkamas nuo asfaltuo
otų aikštelių
ų ir
Priimaama, kad pre
kietų dangų
d
sudarys apie 95,18 m3/parą PŪV vystym
mo alternatyvvai Nr. 2, 33
3,04 m3/parąą PŪV vystym
mo
alternaatyvai Nr. 3.
Paviršiinės (lietaus)) nuotekos nuo
n pastatų stogų
s
yra sąąlyginai švariios ir be valyymo bus nuvvedamos į UA
AB
„Grind
da“ lietaus nu
uotekų tinklu
us.
PŪV vyystymo alterrnatyvos Nr. 2 paviršinės nuotekos nu
uo pastatų sttogų:
Wf= 10
0 × 750 × 0,8
8 × 1,53 × 1=9180 m3/m
metus.
PŪV vyystymo alterrnatyvos Nr. 3 paviršinės nuotekos nu
uo pastatų sttogų:
Wf= 10
0 × 750 × 0,8
8 × 0,90 × 1=5400 m3/m
metus.
Vadovvaujantis Pavviršinių nuottekų tvarkym
mo reglameente pateiktaais reikalavimais į bend
drus paviršin
nių
nuotekų nuotakyn
nus, iš kurių išleidžiamos nuotekos yra arba turri būti valom
mos, išleidžiaamų paviršin
nių
nuotekų užterštum
mas negali viršyti:
1. ske
endinčiųjų medžiagų vidutinė
v
metinė konc entracija – 150 mg/ll, didžiausiaa momentinė
koncentracija – 30
00 mg/l;
2. BDS
S5 vidutinė metinė
m
koncentracija – 50
0 mg O2/l, did
džiausia momentinė kon
ncentracija – 100 mg O2/l.
/
3. nafttos produktų
ų vidutinė metinė
m
konce
entracija – 10 mg/l, didžžiausia mom
mentinė konccentracija – 30
mg/l;
4. kitų
ų vandens aplinkai ken
nksmingų medžiagų
m
ko
oncentracijaa negali virššyti Lietuvo
os Respublik
kos
aplinkkos ministro 2006 m. ge
egužės 17 d. įsakymu Nrr. D1-236 „D
Dėl nuotekų reglamento
o patvirtinim
mo“
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(Žin., 2006,
2
Nr. 59-2103) patvirtinto nuotekkų tvarkymo reglamento
o I priede nurodytų medžžiagų, II priedo
A ir B1
1 sąrašuose nurodytų medžiagų
m
DLK į gamtinę aplinką ir II priedo B2 ssąraše nurod
dytų medžiagų
DLK į nuotekų
n
surinkimo sistem
mą.
5. Paviiršinių nuote
ekų surinkimo sistemos operatorius,
o
mas į sistemo
os galimybess, abonentam
ms
atsižvelgdam
(pavirššinių nuotekkų priėmimu
ui į tinklus) gali
g nustatytti mažiau grriežtus reikaalavimus, nei nurodyti 1–3
punktuose.
n
šaltinius ir/arb
ba išleistuvu
us pateikiam
mi 4.1.7 lenttelėje. Planu
uojamų išleiisti
Duomenys apie nuotekų
mas/numatoma aplinkos tarša pateikkiama 4.1.8 leentelėje.
nuotekų užterštum

V
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LLentelė 4.1.7. Duom
menys apie nuotekų
ų šaltinius ir/arba išlleistuvus
N
Nr.

Priimtuvo
o numeris

Planuojamų išlleisti nuotekų ir jų
šaltinio aprašym
mas

Išleistuvo
tipas/techniniai
duomenys

Išleistuvo
aprašymass

4

5

1

2

3

1
1.

UAB „Villniaus vandenys““
buitinių nuotekų
n
tinklai

uotekos
Ūkio-buities nu

vietos

Didžiausias
nu
umatomas
nuotekų kiekis

išle
eisti

m3/s

m3/h

m3/d

m3/m
m.

6

7

8

9

-

2,60

62,32

22746

PŪV vystymo altternatyva Nr. 2
2
2.

UAB „Villniaus vandenys““
buitinių nuotekų
n
tinklai

Gamybinės nuo
otekos (nuotekos iš
i
vandens paruošimo ūkio)

Išleistuvas į UAB
„Vilniaus
vandenys“ buitinių
nuotekų tinklu
us

8,58

205,87

75142

PŪV vystymo altternatyva Nr. 3
-

3,68

88,39

32263

PŪV vystymo altternatyva Nr. 2
3
3.

4
4.

UAB „Villniaus vandenys““
buitinių nuotekų
n
tinklai

UAB „Grinda“
nuotekų tinklai
t

paviršinių
ų

Prisijungim
mas prie tinklų
nurodytas
bus
techninėsee sąlygose ir
tvarkymo
nuotekų
pirkimopaslaugų
pardavimoo sutartyse su
UAB „Vilnniaus vandenys“
ir UAB „Grrinda“.

Gamybinės nuo
otekos (nuotekos iš
i
kondensacinio ekonomaizerio)

Paviršinės
nuotekos
nuo
asfaltuotų aikšttelių ir kietų dangų
ų

-

25,49

6
6.

UAB „Grinda“
nuotekų tinklai
t

Nuotekų tinklai
t

paviršinių
ų

-

15,78

378,77

138250

PŪV vystymo altternatyva Nr. 2
-

3,97

95,18

34740

PŪV vystymo altternatyva Nr. 3
Išleistuvas į UAB
„Grinda“
lie
etaus
nuotekų tinklu
us

Paviršinės nuottekos nuo stogų

223300

PŪV vystymo altternatyva Nr. 3

1,38

5
5.

611,78

33,04

12060

PŪV vystymo altternatyva Nr. 2
-

1,05

25,15

9180

PŪV vystymo altternatyva Nr. 3

Nuotekos po gaisrinės įrango
os
testavimo

-

0,62

14,79

5400

-

-

27,40

10000

V
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LLentelė 4.1.8. Planu
uojamų išleisti nuoteekų užterštumas/numatoma aplinkoss tarša*
Didžiausias
numatomas
užterštumas prieš
p
valymą
N
Nr.

Teršalo
pavadinim
mas mom.,

vidu
ut.,

mg/l

mg//l

t/d

nuotekų Didžiaussias leidžiamas ir faktinis
užterštumas/planuojama aplinkos
a
tarša

t//metus

nuumatomas

planuojamų

išleisti

nuotekų

m DLT
planuojam
paros,
a vid.,

mg/l

DLLK
planuojama vid
dut.,
mom.,
mg
g/l
mg/l

mg/l

t/d

t/d

t/m.

Numatoma
s valymo
p
planuojam
efektyv
vum
a metų,
as, %
tt/m.

DLK
mom.,

planuoja DLT
ma p
paros, metų,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
14

15

1
1.

BDS7

-

-

-

-

-

-

00
80

800

0,005

0,005
5

1,83

1
1,83

Nevalo
oma

PŪV vystymo
o alternatyva Nr. 2
300
0,03
10
0,4
Skendinčios 300
os PŪV vystymo
medžiago
o alternatyva Nr. 3
200

200

0,007

PŪV vystymo a
alternatyva Nr. 2
50

50

30
0

30

0,003

0,003
3

1,042

1
1,042

PŪV vystymo a
alternatyva Nr. 3

2,,4

0,001

0,001

0,362

0
0,362
80-90

PŪV vystymo
o alternatyva Nr. 2
4
4.**

Naftos
produktai

50

50

0,005

1,,7

PŪV vystymo a
alternatyva Nr. 2
30

30

10
0

10

0,001

0,347

0
0,347

PŪV vystymo
o alternatyva Nr. 3

PŪV vystymo a
alternatyva Nr. 3

50

0,0003

50

0,002

0,,6

PŪV vystymo
o alternatyva Nr. 2
BDS7

0,001

29

29

0,003

1,,0

0,000
03

0,121

0
0,121

PŪV vystymo a
alternatyva Nr. 2
29

29

29
9

29

0,003

0,003
3

1,007

1
1,007

PŪV vystymo
o alternatyva Nr. 3

PŪV vystymo a
alternatyva Nr. 3

29

0,001

29

0,001

0,,3

0,001

0,350

oma
Nevalo

0
0,350

P
Pastaba: *Nuotekos po gaisrinės įrangoss testavimo yra sąlyg
ginai švarios, todėl jų
ų užterštumas šioje le
entelėje nepateikiam
mas.
***Paviršinių nuotekų
ų surinkimo sistemos operatorius, atsiižvelgdamas į sistem
mos galimybes, abo
onentams (paviršin ių nuotekų priėmim
mui į tinklus) gali n
nustatyti mažiau grriežtus
rreikalavimus, nei nurrodyti Paviršinių nuo
otekų tvarkymo reglaamente. Tikslus plan
nuojamų išleisti paviršinių ir gamybinių nnuotekų užterštumaas bus nurodomas su
utartyse su UAB „Grinda“ ir
U
UAB „Vilniaus vandenys“.
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Galim
mas pove
eikis vandens telkiniams

Vadovaujantis Upių
ų, ežerų ir tvvenkinių kaadastre pate
eiktais duom
menimis žem
mės sklypas kad. Nr.
0101/00
067:21 nepaatenka į van
ndens telkin
nių apsaugo
os juostas irr zonas. Žem
mės sklypui kad. Nr.
0101/00
067:21 artim
miausios van
ndenvietės yra už atitinkamai 1,17
7 ir 1.47 km
m esančios Bukčių
B
ir
Jankiškiių vandenviietės, sklypaas patenka į Vilniaus Bu
ukčių ir Jankkiškių chem
minės taršos (3-osios
juostos)) ribas.
Vilniauss kogeneraccinėje jėgain
nėje vanden
ns tiekimą numatomą
n
u
užtikrinti
pasijungiant prie
p UAB
o tinklų
„Vilniau
us vandenyss“ centralizuotų vande
entiekio tin
nklų. Iš centralizuoto vandentieki
v
paimam
mas vanduo
o bus naudo
ojamas darbuotojų ūkkio-buities reikmėms irr patalpų prriežiūrai,
jėgainės gamybinė
ėms reikmėm
ms - technologiniuose procesuose
p
ir gaisrinės įrangos tesstavimui.
Vilniauss kogeneraccinėje jėgainėje PŪV metu
m
susidaarys ūkio-bu
uities, gamyybinės ir paaviršinės
(lietaus)) nuotekos.. Ūkio-buitiies ir gamyybines nuottekas numaatoma išleisti į UAB „Vilniaus
„
vandenys“ centralizuotus buitinių nuo
otekų tinkklus. Paviršinės (lietau
us) nuotekkos bus
surenkaamos, valom
mos vietiniuose nuotekkų valymo įrrenginiuose
e ir išleidžiam
mos į UAB „Grinda“
„
lietaus nuotekų tinklą.
t
Gaissrinės įrang
gos testavim
mui panau
udotas vand
duo taip pat
p bus
išleidžiaamas į nuottekų tinklą. TTechnologiniai procesaai planuojam
moje kogen
neracinėje jė
ėgainėje
bus užd
dari. Gamyb
binės, ūkio--buities ar neapvalyto
os paviršinė
ės (lietaus) nuotekos į aplinką
nepatekks. Normalio
os eksploattacijos metu
u neigiamass poveikis paviršiniams
p
s ar/ir požem
miniams
vandenims nenumatomas.
Įvykus avarijai plaanuojamoje kogeneraccinės jėgain
nės planuo
ojamos naudoti žemėss sklypo
dalies teritorijoje ir teršalams kartu su paaviršinėmis (lietaus) nu
uotekomis patekus
p
į paaviršinių
nuotekų
ų surinkimo
o sistemą, bus
b uždarom
ma valdymo
o sklendė ir užterštas vanduo bus tiriamas
imant mėginius.
m
Avvarijos likvid
davimo veikksmai priklaausys nuo gaautų mėgin
nių tyrimų re
ezultatų.
Jei paviršinių (lietaus) nuotekų
ų nebus galiima išvalyti vietoje ar iššleisti į nuottekų tinklus, jos bus
perpum
mpuotos į specializuot
s
tą transporttą, kuris nu
uotekas išve
eš į UAB „Vilniaus vandenys“
nuotekų
ų valyklą.

4.1.8

Poveikio

sum
mažinim
mo

ir

v
vandens

telkinių

apsa
augos

priem
monės
Visos kogeneracin
k
nės jėgainėss eksploataacijos metu
u susidariussios nuotekkos bus tvaarkomos
vadovaujantis LR aplinkos
a
ministro 2006
6 m. gegužžės 17 d. įssakymu Nr. D1-236 paatvirtintu
o reglamenttu“ (Žin., 200
06, 59-2103
3) ir vėlesniaais šio reglam
mento pake
eitimais.
„Nuotekkų tvarkymo
Nuo visos kogene
eracinės jėgainės planuojamos naudoti že
emės sklypo
o dalies te
eritorijos
nės (lietaus) nuotekoss bus suren
nkamos centralizuotai. Užterštų paviršinių (lietaus)
paviršin
nuotekų
ų dalis buss nukreipiaama į proje
ektuojamuss paviršinių
ų nuotekų valymo įre
enginius.
Paviršin
nės (lietaus) nuotekos bus išvalom
mos iki LR aplinkos
a
ministro 2007
7 m. baland
džio 2 d.
įsakymu
u Nr. D1-193 (Žin., 2007,
2
Nr. 42-1594)
4
p
patvirtintu Paviršinių nuotekų tvvarkymo
reglame
ente nustatyytų leistino užterštumo
o verčių. Išvvalytos paviršinės (lietaus) nuoteko
os toliau
bus išleidžiamos paagal atskiraii sudarytą su
utartį į UAB „Grinda“ lie
etaus nuotekkų tinklą.
Kogeneeracinės jėgainės eksplloatacijos metu
m
susidarančios ūkio-buities ir paviršinės (lietaus)
nuoteko
os prieš iššleidžiant jaas į UAB „Vilniaus vandenys“
v
ir
i UAB „Grrinda“ tinkllus, bus
apskaito
omos. Išvalytų paviršinių (lietauss) nuotekų kontrolė bus
b vykdom
ma imant mėginius
m
kontroliiniame šuliinyje. Tyrim
mų metu nustačius
n
r
reikalavimų
paviršinių (lietaus) nuotekų
n
tvarkym
mui viršijimu
us, nuoteko
os bus perpu
umpuojamo
os ir išvežam
mos specialliu autotran
nsportu į
UAB „Viilniaus vand
denys“ nuote
ekų valyklą..
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4.2 Aplinko
os oras
4.2.1

Inform
macija apie vieto
ovę

Vietovėės meteorologinius du
uomenis ap
plinkos oro
o teršalų skklaidos mo
odeliavimui pateikė
Lietuvo
os hidrometteorologijoss tarnyba (9
9 priedas). Meteorolog
M
ginių duomenų paketąą sudaro
2010-20
014 m. laiko
otarpio, keturių pagrindinių meteo
orologinių parametrų
p
reikšmės kiekvienai
metų vaalandai: aplinkos temp
peratūra, vėjjo greitis ir kryptis, deb
besuotumass. Pagal gau
utus vėjo
kryptiess duomenis sudaryta vė
ėjų rožė pateikiama 4.2.1 paveiksle
e.

Pav. 4.2.1. Vilniaus vėjų
v rožė (pa
agal Vilniauss hidrometeo
orologijos stoties 2010-22014 m duom
menis).
Planuojjamos ūkin
nės veiklos vietoje ap
plinkos oro
o foninis užterštumas
u
s buvo nu
ustatytas
ugos agenttūros direkttoriaus 200
08 07 10 įssakymu Nr. AV-112
vadovaujantis Aplinkos apsau
ntomis „Fon
ninio aplinkos oro užterštumo duo
omenų naud
dojimo ūkinės veiklos p
poveikiui
patvirtin
aplinkos orui įvertin
nti rekomen
ndacijomis“.
os oro kokyybės tyrimo stočių 2 km
m spinduliu
u nuo planuojamos ūkkinės veiklo
os vietos
Aplinko
nėra, to
odėl foninė
ė tarša nustatoma iš kitų pateikkiamų duom
menų. Vado
ovaujantis Aplinkos
A
apsaugo
os agentūro
os internetin
nėje svetain
nėje pateikiaamais indikaatoriniais ap
plinkos oro kokybės
stebėjim
mų rezultataais greta plaanuojamos ūkinės veiklos vietos (G
Gariūnų g., tyrimų
t
vieto
os kodas
- VILNIU
US33) azoto
o dioksido vidutinė metinė
m
2010
0-2011 m. koncentraccija buvo ap
pie 30,1
3
3
μg/m , ssieros diokssido vidutinė
ė metinė ko
oncentracijaa apie 1,1 μg
g/m .
Aplinko
os apsaugoss agentūros duomenimis modeliavimo būd
du, 2013 m.
m nustatytaa foninė
aplinkos oro tarša planuojamo
p
os ūkinės veiklos vietoje
e yra:


anglies mon
noksidu – 293-309 μg/m
m3 (vid. 302
2,5 μg/m3);



kietosiomiss dalelėmis (KD10)
(
– 29--40 μg/m3 (vvid. 34,55 μg
g/m3).
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Atliekan
nt teršalų sklaidos
s
maatematinį modeliavimą
m
ą foninio ap
plinkos užte
erštumo du
uomenys
buvo įvertinti tokiaa eiliškumo tvarka:
t


indikatoriniių aplinkos oro
o kokybėss vertinimų duomenys;;



modeliavim
mo būdu nusstatyti aplin
nkos oro užtterštumo du
uomenys;



Aplinkos apsaugos
a
a
agentūros
pateikti vissų iki 2 kilometrų
k
atstumu
a
essamų ir
planuojamų
ų ūkinių ve
eiklų, dėl ku
urios teisės aktų nustatyta tvarka priimtas te
eigiamas
sprendimass dėl planuo
ojamos ūkin
nės veiklos galimybių, taršos duo
omenys (10 priedas.
Foniniai aplinkos oro taaršos duom
menys).

4.2.2

Į aplin
nkos orą
ą išmetami teršalai

PŪV metu
m
aplinkkos oras bus
b
teršiam
mas šilumoss ir elektro
os energijo
os gamybo
os metu
susidariiusiais degim
mo produkttais deginan
nt:


atliekas – t.yy. netinkam
mas perdirbti, energetinę vertę turin
nčias nepavvojingas atlie
ekas;



biokurą – t.y. iš miškkų ūkio ir susijusios
s
p
pramonės
šaakų žaliavų
ų, atliekų ir liekanų
pagaminti kietieji prod
duktai, nau
udojami ene
ergijai gauti: skiedros, medienos atliekos,
miško kirtim
mo atliekos, pjuvenos, granulės,
g
šiaaudai (šiaud
dų granulės)).

Kogeneeracinėje jėg
gainėje plan
nuojamo naudoti kuro sstruktūra ir kiekiai pateikiami 1.5.6 skyriuje
„Vilniau
us kogeneracinėje jėgainėje numattomi naudotti kuro kiekiiai“.
Poveikiss aplinkos orui
o nagrinėjjamas dvejo
oms PŪV vysstymo alternatyvoms:


PŪV vystym
mo alterna
atyva Nr. 2 - įrengiamaa atliekas de
eginanti kog
generacinė jėgainė,
kurios elekktrinė galia būtų apie 20 MWe, šiluminė
š
gaalia - apie 65
6 MWš ir biokuro
kogeneracinė jėgainė, kurios elekktrinė galia – apie 80 MWe,
M
šilumiinė galia - apie
a
175
MWš.



PŪV vysty
ymo alterrnatyva Nrr. 3 – įre
engiama atliekas ir biokurą deginanti
kogeneracinė jėgainė, kurios elekktrinė galia siektų
s
apie 45 MWe, šiluminė galiia – apie
120 MWš.

Kuro deeginimo me
etu kogene
eracinėje jėg
gainėje, abiiejų PŪV vyystymo alte
ernatyvų atvveju gali
susidaryyti šie aplin
nkos oro te
eršalai: azotto dioksidas, kietosioss dalelės, an
nglies mon
noksidas,
sieros d
dioksidas, vaandenilio ch
hloridas, vaandenilio flu
uoridas, ben
ndroji organ
ninė anglis, kadmis,
talis ir jjų junginiai,, gyvsidabriis ir jo jung
giniai, stibis,, arsenas, švvinas, chrom
mas, kobaltaas, varis,
mangan
nas, nikelis, vanadis ir jų
ų junginiai, dioksinai
d
ir furanai,
f
amo
oniakas.
Be kuro
o deginimo kogeneraccinėje jėgain
nėje, bus vyykdoma ir pagalbinė veikla,
v
galin
nti turėti
įtakos aaplinkos oro
o kokybei – atliekų ir žaliavų
ž
tran
nsportavimaas, žaliavų (aktyvuotos anglies,
kalkių) ir atliekų (lakiųjų pele
enų) perkrovvimas ir san
ndėliavimass, akumuliattorių pakro
ovimas ir
dyzeliniio generato
oriaus eksp
ploatavimass. PŪV vysstymo alternatyvos Nr.
N 2 atveju greta
planuojjamos kogeneracinės jė
ėgainės num
matomas biokuro paruošimo ir san
ndėliavimo mazgas,
kur buss kraunamaas, smulkinaamas ir sandėliuojamaas biokuras. Pagalbinėss veiklos metu
m
gali
susidaryyti anglies monoksidaas, azoto dioksidas,
d
k
kietosios
daalelės, siero
os dioksidass, natrio
hidroksidas ir sieros rūgštis.
mo alternattyvos Nr. 2 atveju
a
teršaalų emisijos bus analog
giškos PŪV vystymo
v
PA prie PŪV vystym
e
todėl atskiraai skyriuje ne
evertinamos.
alternattyvos Nr. 2 emisijoms,
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Aplinkos oro taršos šaltiniai
š

4.2.3.1

Sta
acionarūs aplink
kos oro taršos
t
ša
altiniai – PŪV vys
stymo

alterna
atyva Nr.2
Kogene
eracinės jėg
gainės kam
minas – oro taršos šaltiinis (toliau o.t.š.) 001--1, 001-2
PŪV vystymo alterrnatyvos Nrr. 2 atveju bus įrengiaama kogene
eracinė jėgaainė, suside
edanti iš
a
deg
ginančio kog
generacinio
o įrenginio (85
( MW) ir biokurą deg
ginančio
dviejų įįrenginių - atliekas
kogeneeracinio įren
nginio (255 MW).
M
Iš abie
ejų įrenginių
ų susidarę degimo
d
produktai į aplinkos orą
bus išm
metami per du atskiruss dūmtakiuss, kuriems kamine
k
bus sumontuotti du atskirii įdėklai.
Kamino
o aukštis - 80
8 m, o.t.š. 001-1 ir 00
01-2. Prelim
minarus atlie
ekų deginim
mo įrenginio dūmų
srautas – 65,4 Nm3/s
/ (standartiinis O2 kiekis 11 %), bio
okuro deginimo įrengin
nio - 129,2 Nm
N 3/s.
Planuojjamo atliekų
ų deginimo
o įrenginio teršalų
t
emisijos atitiks LR aplinko
os ministro 2002 m.
gruodžiio 31 d. įsakymu Nr. 699
6 patvirtin
ntas „Atliekų deginimo
o aplinkosau
uginių reikaalavimų“
(Žin., 2003,
2
Nr. 31-1290,
3
su
u vėlesniaiss pakeitimaais) į kuriu
uos perkeltti 2010/75//ES “Dėl
pramon
ninių išmetaamų teršalų”” reikalavimai, nustatytaas ribines ve
ertes.
Lentelė 4.2.1. Atliekų deeginimo įreng
ginio numatom
ma tarša
Teršalo pavadinimass

Numatoma taršaa
Vid
dutinė pusėss valandos
kon
ncentracija,
mg/Nm3
(O2
2 kiekis 11 %)

Vidutinė
paro
os
mg/Nm
m3
koncentracijja,
(O2 kiekis 11 %)

Kiekis,
t/metus

amoniaakas

15

8

15,068

anglies monoksidas

100
0

50

94,176

azoto o
oksidai

400
0

200

376,704

vanden
nilio chloridas

60

10

18,835

vanden
nilio fluoridas

4

1

1,884

gyvsidaabris ir jo jung
giniai

0,05

0,05

0,094

kadmis ir jo junginiai

0,05

0,05

0,094

kietosio
os dalelės

30

10

18,835

LOJ (BO
OA)

20

10

18,835

dioksinai

0,1 ng/Nm3

0,1 ng/Nm3

0,0000002

sieros dioksidas
d

200
0

50

94,176

arsenass ir jo junginiaai

0,5

0,5

0,942

talis ir jo
o junginiai

furanai

chromaas ir jo junginiiai
kobaltaas ir jo junginiiai
mangan
nas ir jo jungiiniai
nikelis ir
i jo junginiai
stibis ir jo junginiai
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Numatoma taršaa
Vid
dutinė pusėss valandos
kon
ncentracija,
mg/Nm3
(O2
2 kiekis 11 %)

Vidutinė
paro
os
mg/Nm
m3
koncentracijja,
(O2 kiekis 11 %)

Kiekis,
t/metus

švinas ir jo junginiai
vanadiss ir jo junginiaai
varis ir jjo junginiai

Atliekų deginimo įrenginio metinis
m
išm
metamų teršalų kiekis apskaičiuo
otas pagal vidutinę
teršalo paros konce
entraciją, prriėmus įreng
ginio darbo laiką – 8000
0 val./metuss (24 val. pe
er parą, 7
dienas per
p savaitę).
Planuojjamas bioku
uro deginim
mo įrenginyss priskiriamas prie dide
elių kurą de
eginančių įrrenginių,
todėl jo
o išmetamų
ų teršalų ko
oncentracijo
os (mg/Nm3) atitiks išm
metamų terššalų iš dideelių kurą
deginan
nčių įrengin
nių normas, patvirtintass LR aplinko
os ministro 2001 m. rug
gsėjo 28 d. įsakymu
Nr. 486
6 „Dėl Išme
etamų teršaalų iš didellių kurą de
eginančių įrrenginių no
ormų ir Spe
ecialiųjų
reikalavvimų didelie
ems kurą de
eginantiemss įrenginiam
ms patvirtinim
mo“ (Žin., 20
001, Nr. 88-3100, su
vėlesniaais pakeitim
mais) į kurį perkelti 2010/75/EES “Dėl pramoninių išmetamų teršalų”
reikalavvimai.
Lentelė 4.2.2. Biokuro deginimo
d
įreng
ginio numatom
ma tarša
Darbo laikas,
val./meetus

4896

Numatoma tarša

Terršalo pavadiniimas

vienkartinis dydis

kiekis, t/metus

vnt.

maks.

ang
glies monoksiidas

g/s

22,95

502,2
200

azo
oto oksidai

mg/Nm3

200

451,9
980

20

45,55
59

200

60,26
64

3

kiettosios dalelėss

mg/Nm

sierros dioksidas

mg/Nm3

Didelių kurą degin
nančių įreng
ginių normo
ose įrengin
niams degin
nantiems biokurą, makksimalios
anglies monoksido
o koncentraacijos nėra normuojam
mos, todėl vienkartinis dydis (g//s) buvo
apskaičiuoti vadovvaujantis EM
MEP/CORINA
AIR 2013 metodikos
m
1..A.1 Energyy industries GB2013
dalimi.
Anglies monoksido
o vienkartinio dydžio (g
g/s) apskaičiavimas:
kuro iše
eiga, g/s;

28333
3

žemutin
nė kuro degim
mo šiluma, GJJ/kg;

0,009
9

teršalo emisijos fakto
orius, kg/GJ.

0,09

teršalo emisija, g/s

2833
33 x 0,009 x 0,09
0
= 22,950
0

m
azoto oksidų ir siero
os dioksido
o kiekiai ap
pskaičiuojam
mi pagal
Metiniaai anglies monoksido,
AIR metodikką:
CORINA
kuro iše
eiga, t/m;

62000
00

žemutin
nė kuro degim
mo šiluma, GJJ/kg;

0,009
9

Vilniaus kkogeneracinėss jėgainės povveikio aplinkai vertinimo ata
askaita

teršalo emisijos fakto
orius kg/GJ.

0,09

teršalo emisija, t/metus

CO

SO2

NOx

200
502,2

60,264
4

451,980
0
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CORINA
AIR metodikkoje pateikiaamas kietųjų dalelių em
misijos fakto
orius neįverrtina kietųjų
ų dalelių
išvalymo, kuris numatomas biokuro
b
jėgaainėje, todė
ėl metinis iššmetamas kiekis
k
apskaaičiuotas
pagal maksimalią
m
teršalo kon
ncentraciją 20 mg/Nm
m3, priėmus įrenginio darbo
d
laiką – 4896
val./metus (šildymo
o sezono tru
ukmė).
Vanden
ns ruošimo mazgas – o.t.š.
o
002
Vanden
ns ruošimo mazge
m
geriaamos kokyb
bės vanduo demineralizzuojamas irr toliau naud
dojamas
jėgainės technolog
giniuose prrocesuose. Vandens
V
pH
H reguliavim
mui (šarmin
nimui) naud
dojamas
p
natrio ššarmas. Technologinio proceso metu galimass natrio šarmo garų paatekimas į patalpos
orą, kurris bus šalinaamas per vė
ėdinimo sistemą.
Vanden
ns paruošim
mui naudojaamas natrio šarmas. Naatrio šarmo
o tirpalas saaugomas talpykloje.
Talpyklo
oje bus alsu
uoklis, per ku
urį į aplinkos orą patenka nedideli kiekiai natriio šarmo (o..t.š. 002).
Išsiskiriaančių teršaalų kiekiai priimti pagal analog
giško įrenginio UAB “Fortum Klaipėda”
K
termofikacinės jėg
gainės TIPK leidime (N
Nr. KL.1-3/2
2014, išduottas AAA taaršos prevencijos ir
leidimų
ų departamento Klaipė
ėdos skyriaus 2014-11
1-26 raštu Nr. (15.3)-A
A4-7629) nu
urodytas
emisijass:
Darbo laikas,
val./metus

8760

Teršaalai
pavadinimas

natrio
o šarmas

Numato
oma tarša
kodas

1501

vienkarttinis dydis
vnt.

maks.

g/s

0,000004

kiekis,
us
t/metu
0,0001
1

Atliekų
ų deginimo įrenginio kuro
k
bunke
eris – o.t.š. 003-006
0
Atliekų iškrovimas bei laikymaas vyks užd
daroje patalpoje, kurioje siekiant užkirsti
u
keliąą teršalų
patekim
mui į aplinko
os orą, oras iš patalpų bus
b išsiurbiaamas ir pad
duodamas į deginimo įrrenginio
pakurą.
o jėgainės stabdymo
s
m
metu,
atliekkant įrengim
mų profilakttinius ir/arb
ba remonto darbus,
Planinio
kuro prriėmimas bu
us nutraukttas, o kuro bunkeris pilnai ištuštin
namas. Oras iš kuro iškrovimo
patalpo
os ir kuro bu
unkerio į ap
plinkos orą pateks per ant bunkerrio stogo įre
engtą ištrau
ukiamąją
vėdinim
mo sistemą su įrengtaiis filtrais (o
o.t.š. 003-00
06). Išsiskiriaančių teršalų kiekiai pe
er vieną
taršos šaltinį:
Darbo laikas,
val./metus

760

Teršaalai
pavadinimas

Numato
oma tarša
kodas

vienkarttinis dydis
vnt.

maks.

kiekis,
us
t/metu

amon
niakas

134

g/s

0,0007

0,0018
8

kieto
osios dalelės

4281

g/s

0,0006

0,0016
6

LOJ

308

g/s

0,0123

0,0336
6

sieros vandenilis

1778

g/s

0,0004

0,0011
1
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Elektro
os generato
orius – o.t.š. 007
Jėgainėės elektros pastotėje
p
su
umontuotas dyzelinis elektros generatorius, skkirtas tiekti elektros
energijąą, nutrūkus centralizuo
otam jos tie
ekimui. Gen
neratorius bus
b profilakktiškai įjungiamas ir
dirbs pilna galia vaalandą 1 karrtą per mėne
esį. Kitomis savaitėmis užkuriamass 1 kartą per savaitę
ir dirba 10 min. be apkrovos. Degimo
D
produktai į aplinkos orą išmetami perr kaminą (o.t.š. 007).
Išsiskiriaančių teršalų
ų kiekiai:
Darbo laikas,
val./metus

24

Teršaalai
pavadinimas

Numatom
ma tarša
kodas

vienkartiinis dydis
vnt.

maks.

kiekis,
us
t/metu

anglies monoksidaas

5917

g/s

3,5509

0,3068
8

azoto
o oksidai

5872

g/s

0,8225

0,0711

kieto
osios dalelės

6486

g/s

0,0802

0,0069
9

LOJ

308

g/s

0,9630

0,0832
2

sieros dioksidas

5897

g/s

0,0602

0,0052
2

Lakiųjų
ų pelenų bu
unkeriai – o.t.š.
o
008
Lakieji pelenai bu
us surenkam
mi į uždaraas talpyklass, kurios sto
ovės išorėje
e. Lakieji p
pelenai į
otransporto
o sistema. Viirš talpyklų bus įrengtaas oro filtrass, kietųjų
talpyklaas bus tiekiaami pneumo
dalelių išvalymui. Filtras įsijungia period
diškai, veikiant pneum
motransportu
ui. Išvalytass oras iš
filtro paatenka į aplinką. Po valyymo likusių kietųjų dale
elių kiekis:
Darbo laikas,
val./metus

8000

Teršaalai
pavadinimas

kieto
osios dalelės

Numato
oma tarša
kodas

4281

vienkarttinis dydis
vnt.

maks.

mg/Nm3

10

kiekis,
us
t/metu
0,0432
2

uotos anglie
es ir kalkių bunkeriai – o.t.š. 009-011
Aktyvu
Aktyvuo
ota anglis, negesintoss ir gesinto
os kalkės į įmonę bu
us atvežam
mos autotransportu,
iškraunaamos ir laikkomos tam skirtose užždarose talp
pyklose. Šio
os žaliavos iš autotran
nsporto į
bunkeriius tiekiamo
os pneumottransporto sistema.
s
Viršš talpyklų bus
b įrengti kietųjų
k
dalelių filtrai.
Iš filtrų į aplinkos orą pateks ne
edideli kiekiiai kietųjų dalelių:
Taršos ššaltinis

Darbo laikas,,
val./metus

Teršalai
pavadinim
mas

N
Numatoma
taarša
kodas

v
vienkartinis
d
dydis
v
vnt.

maks.

kiekkis,
t/me
etus

Aktyvuo
otos
anglies bunkeris

10

kietosios dalelės
d

4281

3
m
mg/Nm

10
0

0,00
001

Negesin
ntų kalkių
bunkeriis

195

kietosios dalelės
d

4281

mg/Nm3
m

10
0

0,00
011

Gesintų
ų kalkių
bunkeriis

195

kietosios dalelės
d

4281

mg/Nm3
m

10
0

0,00
011
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Dugno pelenų pattalpa – o.t.šš. 012
Dugno pelenai bu
us surenkam
mi į specialiius konteinerius, kurie stovės užd
daroje pataalpoje. Iš
os šalinamo oro valymu
ui bus įrengtas oro filtraas, kietųjų dalelių
d
išvalymui. Išvalyytas oras
patalpo
iš filtro patenka į ap
plinką. Po vaalymo likusiių kietųjų daalelių kiekis::
Darbo laikas,
val./metus

8000

Teršaalai
pavadinimas

kieto
osios dalelės

Numato
oma tarša
kodas

4281

vienkarttinis dydis
vnt.

maks.

mg/Nm3

10

kiekis,
us
t/metu
1,5264
4

uliatorių pakrovimas - o.t.š. 013
Akumu
Planuojjamoje koge
eneracinėje jėgainėje bus
b naudojaami rūgštiniaai akumuliaatoriai, kurių
ų suminė
p
talpa gaali siekti iki 1200 Ah. Aplinkos oro taršos įverttinimui iš akkumuliatorių krovimo proceso,
priimam
ma, kad akumuliatorių pakrovimas
p
vyks nuolat – 24 val./p
parą. Akumu
uliatorių pakrovimo
metu išsiskirs nedid
deli sieros rū
ūgšties kiekkiai:
Darbo laikas,
val./metus

8760

Teršaalai
pavadinimas

sieros rūgštis

Numato
oma tarša
kodas

1761

vienkarttinis dydis
vnt.

maks.

g/s

0,0003

kiekis,
us
t/metu
0,011

Biokuro
o paruošim
mo mazgas - o.t.š. 014--017
Kuras į biokurą deg
ginantį koge
eneracinį įre
enginį bus atvežamas
a
autotranspo
a
orto priemo
onėmis ir
geležinkeliu. Numaatoma, kad sunkvežim
miais ir geležžinkeliu į biokurą degiinantį koge
eneracinį
įrenginįį bus vežam
mos tiek paru
uoštos skied
dros, tiek nepadarinė mediena.
m
Sunkvežžimiais atve
ežta skiedra iškraunama uždarame
e kuro iškrovimo pastate, iš kurio uždarais
konvejeeriais nukreipiama į ku
uro saugojim
mo silosus. Nepadarinė
ė medienoss smulkinim
mas vyks
uždarosse patalposse apsaugančiose nuo
o dulkių paatekimo į aplinką. Skie
edra iš smu
ulkinimo
įrangos uždarais ko
onvejeriais nukreipiama
n
a į kuro sand
dėliavimo siilosus.
Oras iš biokuro iškkrovimo ir smulkinimo patalpų be
ei biokuro silosų į aplin
nkos orą pateks per
ištraukiaamąją vėdinimo sistem
mą su įreng
gtais filtraiss (o.t.š. 014-017). Iš filttrų po valyymo bus
išmetam
mi nedideli kietųjų
k
dale
elių kiekiai:
Taršos ššaltinis

Darbo laikas,,
val./metus

Teršalai
pavadinim
mas

N
Numatoma
taarša
kodas

v
vienkartinis
d
dydis
v
vnt.

maks.

kiekkis,
t/me
etus

kietosios dalelės
d

4281

mg/Nm3
m

10
0

0,32
264

Biokuro
o
priėmim
mo
pastatas

kietosios dalelės
d

4281

mg/Nm3
m

10
0

0,65
529

Biokuro
o silosas

kietosios dalelės
d

4281

mg/Nm3
m

10
0

0,2176

Biokuro
o
smulkin
nimo
pastatas

3024

Vagonaais atvežtos skiedros iškrovimo sisstema bus u
uždara, apsaauganti nuo
o dulkių pattekimo į
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aplinkos orą. Skied
dros sandėliavimas atvviru būdu p
planuojamoss naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies
teritorijoje nenum
matomas. Taaip pat buss draudžiam
mas skiedro
os pervežim
mas iš vien
nos kuro
tiekimo
o grandies į kitą
k transpo
orto priemon
nėmis, išskyyrus kuro iškkrovimą.
Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duome
enys ir taršaa pateikiamii 4.2.4 ir 4.2
2.5 lentelėse
e, taršos
šaltinių išsidėstym
mo planas pateiktas
p
11 priede (Stacionarių
(
ų aplinkos oro taršos šaltinių
išsidėstyymo planai)).

4.2.3.2

Sta
acionarūs aplink
kos oro taršos
t
ša
altiniai – PŪV vys
stymo

alterna
atyva Nr.3
Kogene
eracinės jėg
gainės kam
minas – o.t.šš. 001
PŪV vysstymo alterrnatyvos Nr. 3 atveju Vilniaus
V
kog
generacinė jėgainėje
j
bus statomas vienas
mišrų kkurą (atliekkas ir biokkurą) degin
nantis koge
eneracinis įrenginys. Visi techno
ologiniai
elementai yra iden
ntiški PŪV vystymo alternatyvos Nr. 2 atliekkas deginan
nčio kogen
neracinio
įrenginiio elementaams.
Kogeneeracinėje jėg
gainėje susidarę degim
mo produktaai bus šalinaami per 80 m aukščio kkaminą –
o.t.š. 00
01. Preliminaarus jėgainė
ės dūmų srautas – 106,0
0 Nm3/s (standartinis O2 kiekis 11 %).
%
Planuojjamos koge
eneracinės jėgainės
j
te
eršalų emisijjos atitiks LR
L aplinkoss ministro 2002
2
m.
gruodžiio 31 d. įsakymu Nr. 699
6 patvirtin
ntas „Atliekų deginimo
o aplinkosau
uginių reikaalavimų“
(Žin., 2003,
2
Nr. 31-1290,
3
su
u vėlesniaiss pakeitimaais) į kuriu
uos perkeltti 2010/75//ES “Dėl
pramon
ninių išmetaamų teršalų”” reikalavimai, nustatytaas ribines ve
ertes.
Lentelė 4.2.3. Kogenera
acinės jėgainės numatoma tarša
t
(PŪV vysstymo alternatyva Nr.3)
Teršalo pavadinimass

Numatoma taršaa
Vid
dutinė pusės valandos
v
3
kon
ncentracija, mg/Nm
m
(O2
2 kiekis 11 %)

Vidutinė parros
koncentracijja, mg/Nm3
(O2 kiekis 11 %)

Kiekis,
t/metus

amoniaakas

15

8

24,422

anglies monoksidas

100
0

50

152,640

azoto o
oksidai

400
0

200

610,560

vanden
nilio chloridas

60

10

30,528

vanden
nilio fluoridas

4

1

3,053

gyvsidaabris ir jo jung
giniai

0,05

0,05

0,153

kadmis ir jo junginiai

0,05

0,05

0,153

kietosio
os dalelės

30

10

30,528

LOJ (BO
OA)

20

talis ir jo
o junginiai

dioksinai

0,1 ng/Nm

10
3

30,528
3

0,1 ng/Nm

0,0000003

50

152,640

furanai
sieros dioksidas
d

200
0
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Numatoma taršaa
Vid
dutinė pusės valandos
v
3
kon
ncentracija, mg/Nm
m
(O2
2 kiekis 11 %)

Vidutinė parros
koncentracijja, mg/Nm3
(O2 kiekis 11 %)

Kiekis,
t/metus

0,5

0,5

1,526

chromaas ir jo junginiiai
kobaltaas ir jo junginiiai
mangan
nas ir jo jungiiniai
nikelis ir
i jo junginiai
stibis ir jo junginiai
švinas ir jo junginiai
vanadiss ir jo junginiaai
varis ir jjo junginiai

Kogeneeracinės jėgainės metin
nis išmetam
mų teršalų kiekis
k
apskaičiuotas pag
gal vidutinę
ę teršalo
paros ko
oncentracijąą, priėmus įrenginio
į
daarbo laiką – 8000 val./m
metus (24 val. per parą, 7 dienas
per savaaitę).
Aplinko
os oro tarša iš vandenss ruošimo mazgo
m
(o.t.šš. 002), jėgaainės kuro bunkerio
b
(o..t.š. 003006), eleektros gene
eratoriaus (o
o.t.š. 007), laakiųjų pelen
nų bunkerių (o.t.š. 008),, aktyvuotoss anglies
ir kalkių
ų bunkerių (o.t.š. 009-01
11), dugno pelenų
p
pataalpos (o.t.š. 012),
0
akumu
uliatorių pakrovimo
(o.t.š. 013) bus analogiška kaaip PŪV vysstymo altern
natyvos Nr.. 2 atveju (žr. sk. 4.3.2
2.1). PŪV
o alternatyvvos Nr.3 attveju bioku
uro paruošimo mazgas nenumatomas, todė
ėl taršos
vystymo
šaltinių iš biokuro priėmimo
p
ir paruošimo nebus.
Stacionarių taršos šaltinių
š
fizin
niai duomen
nys ir tarša p
pateikiami žemiau
ž
lente
elėse, taršoss šaltinių
išsidėstyymo planass pateiktas 11 priede.
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Lentelė
L
4.2.4. Stacio
onarių taršos šaltin
nių fiziniai duomen
nys
Išmetamųjų dujų rodikliai
matavimo) vietoje
paėmimo (m

Taršos šaltiniai

pavyzdžio

TTeršalų
iššmetimo
trrukmė,
val./metus

pavadinimas

Nr.

Koo
ordinatės

aukštis,
m

išmetimo ang
gos
matmenys, m

srauto greittis,
m/s

Temperat
ūra, °C

tūrio
debitas,
Nm3/s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,0

20,8

60

65,4

8000

2,8

21,0

60

129,2

4
4896

PŪV vystymo allternatyva Nr.2
Kaminas

001-1
001-2

574
4303,9

60596
602,9

80,0

Vandens ruošimo
o mazgas

002

574
4264,9

60595
594,9

5,0

0,2

3,2

18

0,1

8760

Atliekų deginim
mo jėgainės kuro
bunkeris

003

574
4194,0

60596
621,7

36,0

(1,5x1,2)

2,3

24

3

760

004

574
4193,3

60596
611,5

36,0

(1,5x1,2)

2,3

24

3

760

005

574
4193,3

60596
601,7

36,0

(1,5x1,2)

2,3

24

3

760

006

574
4193,5

60595
590,1

36,0

(1,5x1,2)

2,3

24

3

760

Elektros generato
orius

007

574
4307,0

60596
646,3

15,0

0,4

44,5

530

5,59

24

Lakiųjų pelenų b
bunkeriai

008

574
4285,9

60595
584,9

23,0

0,2

4,775

15

0,15

8000

Aktyvuotos anglies bunkeris

009

574
4266,0

60596
612,0

21

0,2

4,775

15

0,15

10

Negesintų kalkių
ų bunkeris

010

574
4266,0

60596
607,0

21

0,2

4,775

15

0,15

195

Gesintų kalkių bu
unkeris

011

574
4266,0

60596
602,0

21

0,2

4,775

15

0,15

195

Dugno pelenų patalpa

012

574
4179,92

60595
560,45

15

0,8

10,54

15

5,30

8000

Akumuliatorių paakrovimas

013

574
4295,9

60596
644,7

15

0,5

12,27

15

2,41

8760

Biokuro smulkiniimo pastatas

014

574
4142,0

60594
448,0

15,0

0,6

10,61

18

3,00

3024

Biokuro priėmim
mo pastatas

015

574
4164,3

60594
493,9

19,0

0,8

11,937

aplinkos

6,00

3024
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Išmetamųjų dujų rodikliai
matavimo) vietoje
paėmimo (m

Taršos šaltiniai

pavyzdžio

TTeršalų
iššmetimo
trrukmė,
val./metus

pavadinimas

Nr.

Koo
ordinatės

aukštis,
m

išmetimo ang
gos
matmenys, m

srauto greittis,
m/s

Temperat
ūra, °C

tūrio
debitas,
Nm3/s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Biokuro silosai

016

574
4111,7

60594
466,9

31,0

0,5

10,186

aplinkos

2,00

3024

017

574
4142,6

60594
465,4

31,0

0,5

10,186

aplinkos

2,00

3024

Kaminas

001

574
4299,6

60596
607,4

80,0

3,0

14,9

60

106,0

8000

Vandens ruošimo
o mazgas

002

574
4264,9

60595
594,9

5,0

0,2

3,2

18

0,1

8760

Atliekų deginim
mo jėgainės kuro
bunkeris

003

574
4194,0

60596
621,7

36,0

(1,5x1,2)

2,3

24

3

760

004

574
4193,3

60596
611,5

36,0

(1,5x1,2)

2,3

24

3

760

005

574
4193,3

60596
601,7

36,0

(1,5x1,2)

2,3

24

3

760

006

574
4193,5

60595
590,1

36,0

(1,5x1,2)

2,3

24

3

760

Elektros generato
orius

007

574
4307,0

60596
636,7

15,0

0,4

44,5

530

5,59

24

Lakiųjų pelenų b
bunkeriai

008

574
4274,8

60595
582,7

23,0

0,2

4,775

15

0,15

8000

Aktyvuotos anglies bunkeris

009

574
4265,5

60596
607,4

21

0,2

4,775

15

0,15

10

Negesintų kalkių
ų bunkeris

010

574
4265,5

60596
602,4

21

0,2

4,775

15

0,15

195

Gesintų kalkių bu
unkeris

011

574
4265,5

60595
597,4

21

0,2

4,775

15

0,15

195

Dugno pelenų patalpa

012

574
4179,92

60595
560,45

15

0,8

10,54

15

5,30

8000

Akumuliatorių paakrovimas

013

574
4291,9

60596
622,9

15

0,5

12,27

15

2,41

8760

PŪV vystymo allternatyva Nr.3
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Lentelė
L
4.2.5. Tarša
a į aplinkos orą
Veiklos
rūšis

1

Ceccho ar kt.
pavvadinimas,
gam
mybos rūšies
pavvadinimas

Taršos šaltiniaai

2

3

4

5

Atliekų degin
nimo įrenginys

001-1

amon
niakas

pavadinimas

Teršaalai
Nr.

pavadinimas

N
Numatoma
tarša
kodas

v
vienkartinis
dydis

metinė,
t/metus

v
vnt.

maks.

6

7

8

9

134

mg/Nm3
m

15

15,068

anglies monoksidas (A)

177

3

m
mg/Nm

100

94,176

azoto
o oksidai (A)

250

mg/Nm3
m

400

376,704

440

3

60

18,835

3

PŪV vystymo allternatyva Nr.2
0902

Kog
generacinė jėgainė

chlorro vandenilis

m
mg/Nm

fluoro
o vandenilis

862

m
mg/Nm

4

1,884

gyvsiidabris ir jo jungin
niai

1024

mg/Nm3
m

0,05

0,094

kadm
mis ir jo junginiai

3211

3

m
mg/Nm

0,05

0,094

talis ir
i jo junginiai

7911

3
m
mg/Nm

kieto
osios dalelės (A)

6493

mg/Nm3
m

30

18,835

3

LOJ (BOA)

308

m
mg/Nm

20

18,835

diokssinai

7866

3
n
ng/Nm

0,1

0,0000002

furan
nai

7875

sieros dioksidas (A)

1753

mg/Nm3
m

200

94,176

arsen
nas ir jo junginiai

217

3
m
mg/Nm

0,5

0,942

chrom
mas ir jo junginiai

2721

kobaltas ir jo junginiai

3401

mang
ganas ir jo junginiai

3516
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rūšis

1

Ceccho ar kt.
pavvadinimas,
gam
mybos rūšies
pavvadinimas
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2

3

pavadinimas
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Teršaalai
Nr.

4

001-2

pavadinimas

N
Numatoma
tarša
kodas

5

6

nikelis ir jo junginiai

1589

stibiss ir jo junginiai

4112

švinaas ir jo junginiai

2094

vanadis ir jo junginiai

2023

varis ir jo junginiai

4424

anglies monoksidas (A)

177

v
vienkartinis
dydis

metinė,
t/metus

v
vnt.

maks.

7

8

9

22,95

502,200

g
g/s
3

azoto
o oksidai (A)

250

m
mg/Nm

200

451,980

kieto
osios dalelės (A)

6493

mg/Nm3
m

20

45,559

sieros dioksidas (A)

1753

3

m
mg/Nm

200

60,264

Vandens ruoššimo mazgas

002

natrio
o šarmas

1501

g
g/s

0,000004
4

0,0001

Atliekų deginimo įrenginio
kuro bunkeriss

003

amon
niakas

134

g
g/s

0,0007

0,0018

kieto
osios dalelės (C)

4281

g
g/s

0,0006

0,0016

LOJ

308

g
g/s

0,0123

0,0336

sieros vandenilis

1778

g
g/s

0,0004

0,0011

amon
niakas

134

g
g/s

0,0007

0,0018

kieto
osios dalelės (C)

4281

g
g/s

0,0006

0,0016

LOJ

308

g
g/s

0,0123

0,0336

sieros vandenilis

1778

g
g/s

0,0004

0,0011

amon
niakas

134

g
g/s

0,0007

0,0018

Atliekų deginimo įrenginio
kuro bunkeriss

Atliekų deginimo įrenginio

004

005
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rūšis

1

Ceccho ar kt.
pavvadinimas,
gam
mybos rūšies
pavvadinimas

Taršos šaltiniaai

2

3

pavadinimas
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Teršaalai
Nr.

4

kuro bunkeriss

Atliekų deginimo įrenginio
kuro bunkeriss

Elektros geneeratorius

Bio
okuro

paruošim
mo

006

007

pavadinimas

N
Numatoma
tarša
kodas

v
vienkartinis
dydis
v
vnt.

maks.

metinė,
t/metus

5

6

7

8

9

kieto
osios dalelės (C)

4281

g
g/s

0,0006

0,0016

LOJ

308

g
g/s

0,0123

0,0336

sieros vandenilis

1778

g
g/s

0,0004

0,0011

amon
niakas

134

g
g/s

0,0007

0,0018

kieto
osios dalelės (C)

4281

g
g/s

0,0006

0,0016

LOJ

308

g
g/s

0,0123

0,0336

sieros vandenilis

1778

g
g/s

0,0004

0,0011

anglies monoksidas (B))

5917

g
g/s

3,5509

0,3068

azoto
o oksidai (B)

5872

g
g/s

0,8225

0,0711

kieto
osios dalelės (B)

6486

g
g/s

0,0802

0,0069

LOJ

308

g
g/s

0,9630

0,0832

sieros dioksidas (B)

5897

g
g/s

0,0602

0,0052

Lakiųjų pelen
nų bunkeriai

008

kieto
osios dalelės (C)

4281

3
m
mg/Nm

10

0,0432

Aktyvuotos anglies bunkeris

009

kieto
osios dalelės (C)

4281

mg/Nm3
m

10

0,0001

3

Negesintų kalkių bunkeris

010

kieto
osios dalelės (C)

4281

m
mg/Nm

10

0,0011

Gesintų kalkių
ų bunkeris

011

kieto
osios dalelės (C)

4281

3
m
mg/Nm

10

0,0011

Dugno pelenų patalpa

012

kieto
osios dalelės (C)

4281

mg/Nm3
m

10

1,5264

Akumuliatorių pakrovimas

013

sieros rūgštis

1761

g
g/s

0,0003

0,0105

Biokuro smulkinimo pastatas

014

kieto
osios dalelės (C)

4282

mg/Nm3
m

10

0,3264

Vilniaus kogeneraccinės jėgainės poveeikio aplinkai vertin
nimo ataskaita

Veiklos
rūšis

1

Ceccho ar kt.
pavvadinimas,
gam
mybos rūšies
pavvadinimas

Taršos šaltiniaai

2

3

maazgas

pavadinimas
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Teršaalai
Nr.

pavadinimas

N
Numatoma
tarša
kodas

v
vienkartinis
dydis
v
vnt.

4

5

6

maks.

7

metinė,
t/metus

8

9

3

Biokuro priėm
mimo pastatas

015

kieto
osios dalelės (C)

4283

m
mg/Nm

10

0,6529

Biokuro silosaai

016

kieto
osios dalelės (C)

4284

mg/Nm3
m

10

0,2176

4285

3

10

0,2176

017

kieto
osios dalelės (C)

m
mg/Nm

Iš viso pagal veiklos rūšį:

1703,268

PŪV vystymo allternatyva Nr.3
0902

Kog
generacinė jėgainė

Atliekų degin
nimo įrenginys

001

amon
niakas

134

3
m
mg/Nm

15

24,422

anglies monoksidas (A)

177

mg/Nm3
m

100

152,640

azoto
o oksidai (A)

250

3

m
mg/Nm

400

610,560

chlorro vandenilis

440

mg/Nm3
m

60

30,528

862

3

4

3,053

3

fluoro
o vandenilis

m
mg/Nm

gyvsiidabris ir jo jungin
niai

1024

m
mg/Nm

0,05

0,153

kadm
mis ir jo junginiai

3211

mg/Nm3
m

0,05

0,153

talis ir
i jo junginiai

7911

3

m
mg/Nm

kieto
osios dalelės (A)

6493

3
m
mg/Nm

30

30,528

LOJ (BOA)

308

mg/Nm3
m

20

30,528

0,1

0,0000003

200

152,640

0,5

1,526

diokssinai

7866

furan
nai

7875

sieros dioksidas (A)

1753

arsen
nas ir jo junginiai

217

3

n
ng/Nm

mg/Nm3
m
3

m
mg/Nm

Vilniaus kogeneraccinės jėgainės poveeikio aplinkai vertin
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Veiklos
rūšis

1

Ceccho ar kt.
pavvadinimas,
gam
mybos rūšies
pavvadinimas

Taršos šaltiniaai

2

3

pavadinimas
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Teršaalai
Nr.

4

pavadinimas

N
Numatoma
tarša
kodas

5

6

chrom
mas ir jo junginiai

2721

kobaltas ir jo junginiai

3401

mang
ganas ir jo junginiai

3516

nikelis ir jo junginiai

1589

stibiss ir jo junginiai

4112

švinaas ir jo junginiai

2094

vanadis ir jo junginiai

2023

varis ir jo junginiai

4424

v
vienkartinis
dydis

metinė,
t/metus

v
vnt.

maks.

7

8

9

Vandens ruoššimo mazgas

002

natrio
o šarmas

1501

g
g/s

0,000004
4

0,0001

Atliekų degiinimo jėgainės
kuro bunkeriss

003

amon
niakas

134

g
g/s

0,0007

0,0018

kieto
osios dalelės (C)

4281

g
g/s

0,0006

0,0016

LOJ

308

g
g/s

0,0123

0,0336

sieros vandenilis

1778

g
g/s

0,0004

0,0011

amon
niakas

134

g
g/s

0,0007

0,0018

kieto
osios dalelės (C)

4281

g
g/s

0,0006

0,0016

LOJ

308

g
g/s

0,0123

0,0336

sieros vandenilis

1778

g
g/s

0,0004

0,0011

amon
niakas

134

g
g/s

0,0007

0,0018

kieto
osios dalelės (C)

4281

g
g/s

0,0006

0,0016

Atliekų degiinimo jėgainės
kuro bunkeriss

Atliekų degiinimo jėgainės
kuro bunkeriss

004

005

Vilniaus kogeneraccinės jėgainės poveeikio aplinkai vertin
nimo ataskaita

Veiklos
rūšis

1

Ceccho ar kt.
pavvadinimas,
gam
mybos rūšies
pavvadinimas

Taršos šaltiniaai

2

3

pavadinimas

Atliekų degiinimo jėgainės
kuro bunkeriss
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Teršaalai
Nr.

4

006

007

pavadinimas

N
Numatoma
tarša
kodas

v
vienkartinis
dydis
v
vnt.

maks.

metinė,
t/metus

5

6

7

8

9

LOJ

308

g
g/s

0,0123

0,0336

sieros vandenilis

1778

g
g/s

0,0004

0,0011

amon
niakas

134

g
g/s

0,0007

0,0018

kieto
osios dalelės (C)

4281

g
g/s

0,0006

0,0016

LOJ

308

g
g/s

0,0123

0,0336

sieros vandenilis

1778

g
g/s

0,0004

0,0011

anglies monoksidas (B))

5917

g
g/s

3,5509

0,3068

azoto
o oksidai (B)

5872

g
g/s

0,8225

0,0711

kieto
osios dalelės (B)

6486

g
g/s

0,0802

0,0069

LOJ

308

g
g/s

0,9630

0,0832

sieros dioksidas (B)

5897

g
g/s

0,0602

0,0052

3

Lakiųjų pelen
nų bunkeriai

008

kieto
osios dalelės (C)

4281

m
mg/Nm

10

0,0432

Aktyvuotos anglies bunkeris

009

kieto
osios dalelės (C)

4281

3
m
mg/Nm

10

0,0001

Negesintų kalkių bunkeris

010

kieto
osios dalelės (C)

4281

mg/Nm3
m

10

0,0011

3

Gesintų kalkių
ų bunkeris

011

kieto
osios dalelės (C)

4281

m
mg/Nm

10

0,0011

Dugno pelenų patalpa

012

kieto
osios dalelės (C)

4281

3
m
mg/Nm

10

1,5264

Akumuliatorių pakrovimas

013

sieros rūgštis

1761

g
g/s

0,0003

0,0105

Iš viso pagal veiklos rūšį:

1038,939
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Mo
obilūs ap
plinkos oro
o taršo
os šaltiniiai

Planuojjamos ūkinė
ės veiklos planuojamo
os naudoti žemės sklyypo dalies teritorijoje važinės
aptarnaaujantis tran
nsportas: sunkvežimiai transportuo
t
ojantis kurą,, žaliavas, su
usidariusias atliekas,
lengviejji automobiiliai. Transpo
orto priemo
onių sunaud
dojami kuro kiekiai pate
eikti 4.2.6 len
ntelėje.
Lentelė 4.2.6. Transporrto priemonių sunaudoto
s
ku
uro kiekiai

Transpo
ortas

Atstumas PŪV
A
V
p
planuojamos
n
naudoti
ž
žemės
sklypo
o
d
dalies
t
teritorijoje,
m

Reisų
skaičius,
us
vnt./metu

Bendras
uotas
nuvažiu
atstumaas,
km

Sunaaudoto
dyze
elinio
kuro kiekis,
etus
t/me

unaudoto
Su
be
enzino
kieekis,
t/m
metus

PŪV vysstymo alternatyva Nr.2
Atliekų atvežimas

6
685

1982

1358

0,175
5

Džiovin
nto dumblo attvežimas

6
685

1500

1028

0,132
2

Dugno pelenų išvežiimas

5
555

4476

2484

0,320
0

Lakiųjų pelenų išvežimas

2
270

669

181

0,023
3

Amoniaako atvežimass

2
260

516

134

0,017
7

Kitų žaliavų atvežimaas

3
370

499

185

0,024
4

Lengvasis transportaas

7
740

5475

4052

0,091
1

Biokuro
o atvežimas (sskiedra)

4
450

17360

7812

1,922
2

Biokuro
o atvežimas (rastai)

9
900

7440

6696

1,647
7

0,1
116

Biokuro
o paruošimo mazgas
m

Frontaliiniai krautuvaai

52,48
8
PŪV vysstymo alternatyva Nr.3

Atliekų atvežimas

6
645

1982

1278

0,165
5

Biokuro
o atvežimas

6
645

14000

9030

2,221
1

Džiovin
nto dumblo attvežimas

6
645

1500

968

0,125
5

Dugno pelenų išvežiimas

2
290

4241

1230

0,158
8

Lakiųjų pelenų išvežimas

2
250

634

158

0,020
0

Amoniaako atvežimass

2
260

364

95

0,012
2

Kitų žaliavų atvežimaas

3
370

1450

536

0,069
9

Lengvasis transportaas

7
740

5475

4052

0,091
1

Frontaliinis krautuvass

0,1
116

13,12
2

Transpo
orto priemo
onių išsiskirriančių teršaalų kiekiai buvo apskaaičiuoti pag
gal EMEP/CO
ORINAIR
2013 (kkelių transportui naudo
ojama – „1.A.3.b.i, 1.A.3.b.ii, 1.A.3..b.iii, 1.A.3.b
b.iv Passeng
ger cars,
light co
ommercial trrucks, heavyy-duty vehiccles includin
ng buses an
nd motor cyycles“, krautuvams –
„1.A.2.f ii; 1.A.4.a.iii, 1.A.4.b ii; 1.A.4.c ii; 1.A.4.c iii; 1.A.5.b Non-road
N
mobile
m
sourcces and
odikos nuro
odomus terršalų emisijjų rodikliuss. Apskaičiu
uoti į aplin
nkos orą
machinery“) meto
išmetam
mų teršalų kiekiai pate
eikti 4.2.7 len
ntelėje.
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Lentelė
L
4.2.7. Transsporto priemonių iššmetamų teršalų kkiekiai
Transporto
priemonės tipas

Naudojamas
kuras

Kuro
sunaudojimas,
t/metus

CO

NOx

LOJ

KD

Emisijos
rodiklis,
g/kg

Teršalo
emissija,
t/me
etus

Emisijos
rodiklis,
g/kg

Teršalo
emisija,
t/metus

Emisijos
rodiklis,
g/kg

Terršalo
em
misija,
t/m
metus

os
Emisijo
rodikliss,
g/kg

Teršalo
emisija,
t/metus

PŪV vystymo alternatyva Nr.2
Lengvieji
automobiliai

Benzinas

0,091

84,70

0,00
08

8,73

0,001

10,05

0,0
001

Dyzelinas

0,116

3,33

0,00
00

12,96

0,002

0,70

0,0
000

1,10

0,0001

Sunkiasvoriai
automobiliai

Dyzelinas

4,260

7,58

0,032

33,37

0,142

1,92

0,0
008

0,94

0,004

Krautuvas

Dyzelinas

52,480

10,772

0,56
65

32,792

1,721

3,850

0,2
202

2,086

0,109

Viso:

0,60
06

1,865

0,2
211

0,114

PŪV vystymo alternatyva Nr.3
Lengvieji
automobiliai

Benzinas

0,091

84,70

0,00
08

8,73

0,001

10,05

0,0
001

Dyzelinas

0,116

3,33

0,00
00

12,96

0,002

0,70

0,0
000

1,10

0,0001

Sunkiasvoriai
automobiliai

Dyzelinas

2,770

7,58

0,02
21

33,37

0,092

1,92

0,0
005

0,94

0,003

Krautuvas

Dyzelinas

13,120

10,772

0,14
41

32,792

0,430

3,850

0,0
051

2,086

0,027

Viso:

0,17
70

0,525

0,0
057

0,030
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Aplinkos oro užterštu
umo prognozė

Teršalų sklaidos matematinis
m
s modeliavimas atliktaas kompiute
erinių programų pake
etu „ISCAERMO
OD View”, AERMOD
A
m
matematiniu
u modeliu,, skirtu praamoninių šaltinių
š
kom
mpleksų
išmetam
mų teršalų sklaidai
s
aplinkoje simu
uliuoti. LR aplinkos
a
apssaugos age
entūros dire
ektoriaus
2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu
u Nr. AV-200
0 patvirtinto
ose „Ūkinės veiklos povveikiui aplin
nkos orui
mendacijose
e“ AERMOD modelis
vertinti teršalų sklaaidos skaičiaavimo modelių pasirinkkimo rekom
yra reko
omenduojam
mas teršalų sklaidai mo
odeliuoti.
Meteoro
ologiniai pa
arametrai. Modeliavim
M
mui buvo naudojami
n
Vilniaus hidrometeoro
ologinės
stoties meteorolog
giniai duom
menys, kuriu
uos pateikė Lietuvos hidrometeorrologijos tarrnyba (9
priedas). Meteoro
ologinių du
uomenų paketą sudaaro 2010-2
2014 m. laaikotarpio, keturių
pagrind
dinių mete
eorologinių parametrų
ų reikšmėss kiekvienai metų valandai: aplinkos
a
temperatūra, vėjo greitis
g
ir kryyptis, debesu
uotumas.
Recepto
orių tinkleliis. Pažemio
o koncentracijos apsskaičiuojam
mos modelyje nustattomuose
taškuosse. Šie taškai paprastai vadinami
v
re
eceptoriais (angl. recepttor). PŪV veiiklos teršalų
ų skaidos
modelyyje buvo naudojamas poliarinis
p
re
eceptorių tin
nklelis, kurio
o centro ko
oordinatės ssutampa
su kogeeneracinės jėgainės kam
mino vieta. Receptorių
R
tinklelio spiinduliai išdė
ėstyti kas 10
0°, t.y. 36
spinduliai, tinklelio
o žiedai nuo
o tinklo cen
ntro iki 1500
0 m atstum
mo išdėstyti kas 50 m žingsniu,
ž
00 m iki 460
00 m - 100 m žingsniu. Iš viso recep
ptorių tinklelį sudaro 2160 receptorrių.
nuo 150
Teršalų koncentraccijos apskaiččiuojamos 1,5 m aukštyj
yje.
Procenttiliai. Vadovaaujantis LR aplinkos ministro
m
2001 m. gruod
džio 11 d. įsakymu Nr. 591/640
„Dėl ap
plinkos oro užterštumo normų nustatymo“
n
(Žin., 2001, Nr. 106--3827 su vė
ėlesniais
pakeitim
mais) apskaičiuotų kon
ncentracijų palyginimas
p
s su ribinėm
mis vertėmiss atliekamass taikant
atitinkamą procenttilį:


azoto oksid
dų 1 val. kon
ncentracijai – 99,8 proce
entilis;



kietųjų dale
elių (KD10) 24
2 val. koncentracijai - 90,4
9 procen
ntilis;



sieros diokssido 1 val. ko
oncentracijaai – 99,7 pro
ocentilis;



sieros diokssido 24 val. koncentraciijai – 99,2 prrocentilis;

LR aplin
nkos apsau
ugos agentū
ūros direktoriaus 2008
8 m. gruod
džio 9 d. įssakymu Nr. AV-200
patvirtin
ntos „Ūkinė
ės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų skklaidos skaičiavimo
modelių
ų pasirinkim
mo rekomen
ndacijos“ nurodo, kad jeeigu modelis neturi galiimybės paskkaičiuoti
pusės vvalandos ko
oncentracijo
os, gali būti skaičiuojaamas 98,5-aasis procenttilis nuo valandinių
verčių, kuris lyginaamas su pu
usės valand
dos ribine verte.
v
Tai bu
uvo pritaikyyta apskaičiuotoms
o, vandeniliio fluorido, sieros vand
denilio, natrio hidroksiido, lakių organinių
vandenilio chlorido
junginių
ų, gyvsidab
brio, amoniaako, kalcio oksido, sierros rūgštiess, bendrai stibio, arsen
no, švino
dioksinų
ir
chromo
o, kobalto, vario,
v
mang
gano, nikelio
o ir vanadžio, bendrai
r furanų 1 vvalandos
koncentracijoms.
Ribinės aplinkos oro
o
užteršttumo vertėss. PŪV į aplinkos
a
orą išmetam
mų teršalų ribinės
koncentracijų vertė
ės nustatyto
os remiantis „Teršalų, kurių kiekiss aplinkos ore
o ribojamaas pagal
Europoss sąjungos kriterijus, sąąrašu“ patvirtintu LR A
AM ir LR SAM
M 2007-06-11 įsakymu
u Nr. D1239/V-4
469) bei LR AM ir SAM 2010-07-07
7 įsakymu Nr.
N D1-585/V
V-611 patvirtintomis „A
Aplinkos
oro užte
erštumo sie
eros dioksid
du, azoto dioksidu, azo
oto oksidais,, benzenu, anglies
a
mon
noksidu,
švinu, kkietosiomis dalelėmis
d
ir ozonu norm
momis“ ir paateiktos 4.2..8 lentelėje.
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Lentelė 4.2.8. Išmetamų
ų teršalų ribinės koncentraccijų vertės
Teršalo p
pavadinimas

Rib
binės aplinkos oro užterštu
umo vertės, μg/m3
pu
usės valandos

paros

metų

Anglies m
monoksidas

-

10000

-

Azoto dio
oksidas

200

-

40

Kietosioss dalelės (KD100)

-

50

40

Kietosioss dalelės (KD2,,5)

-

-

25

Sieros dio
oksidas

350

125

20

-

-

1

Lakūs org
ganiniai junginiai

5000

Amoniakkas

200

40

-

Vandenillio chloridas

200

200

-

Vandenillio fluoridas

20

5

Kadmis ir jo junginiai

-

-

0,0052

Talis ir jo
o junginiai

-

-

-

-

-

3

Gyvsidab
bris

0,9
9

Stibis ir jo
o junginiai

10

-

-

Arsenas ir
i jo junginiai

-

-

0,0062

Švinas ir jo junginiai

-

-

0,5

Chromass ir jo junginiaai

1,5
5

1,5

-

Kobaltas ir jo junginiaai

-

1

-

Varis ir jo
o junginiai

-

2

-

Manganaas ir jo jungin
niai

10

1

-

Nikelis ir jo junginiai

-

-

0,022

Vanadis ir
i jo junginiai

-

1

-

Dioksinai

-

-

-

Furanai

10

-

-

Sieros rūgštis

300

100

-

Sieros vaandenilis

8

-

-

Natrio šaarmas

10

-

-

1

‐LR aplinkkos ministerijoss 2000 m. balan
ndžio 20 d. rašte Nr. 60‐05‐165
55 „Dėl lakiųjų organinių jungiinių (LOJ) norm
mavimo,
apskaitos ir jų išmetamo kiekio mažinim
mo galimybių" pateikta
p
momen
ntinė ribinė verrtė;
2

‐ vidutinėė metinė siektin
na ribinė vertė (Aplinkos oro užterštumo
u
arseenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(aa)pirenu siektin
nos vertės,
(Žin. 20066, Nr. 41‐1486));
3

‐ ribinė veertė pagal HN 35:2007
3
„Didžiaausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios
g
a
aplinkos
ore“ (Žin. 2008, Nr. 145‐5
5858, su vėlesn
niais pakeitimais).

Aplinko
os oro teršalų sklaidos modeliavim
mo rezultataai ir jų palyyginimas su ribinėmis vertėmis
v
pateikiaami 4.2.9 len
ntelėje.
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4.2.9. Apska
aičiuotos didžiausiios aplinkos oro terršalų koncentracijo
os
Teršalas
T

Ribinė vertė

PŪV vystymo
v
alternattyva Nr. 2

PŪV vystymo altternatyva Nr. 3

Apskaaičiuotos didžiausiios
konce
entracijos
neverrtinant foninės tarššos

Apskaičiuottos didžiausios
koncentracijos įvertinus
foninę taršąą

Apskaičiuotos did
džiausios
koncentracijos ne
evertinant
foninės taršos

Apskkaičiuotos didžiaussios
konccentracijos įvertinu
us
fonin
nę taršą

C makks

C maks/
ribinė verttė

C maks

C maks/
ribinė vertė

C maks

C maks/
m
ribin
nė vertė

C maaks

C maks/
ertė
ribinė ve

vidu
urkis

[μg/m3]

[μg/m
m3]

[vnt. dalim
mis]

[μg/m3]

[vnt. dalimis]

[μg/m3]

[vntt. dalimis]

[μg/m
m3]

[vnt. daliimis]

Anglies
A
monoksid
das (CO)

8 vaalandų

10000

22,06

0,002

422,25

0,042

16,97

0,00
02

422

0,042

Azoto
A
dioksidas (N
NO2)

1 vaalandos

200

13,98

0,070

61,10

0,306

14,59

0,07
73

62,7

0,314

metų

40

0,639

0,016

32,45

0,811

0,7

0,01
18

32,44
4

0,811

parros

50

1,416

0,028

35,79

0,716

1,895

0,03
38

36,30
0

0,726

metų

40

0,631

0,016

35,23

0,881

0,834

0,02
21

35,45
5

0,886

Kietosios dalelės (KD2.5)

metų

25

0,316

0,013

0,340

0,014

0,417

0,01
17

0,441
1

0,018

Sieros
S
dioksidas (SSO2)

1 vaalandos

350

35,33

0,101

48,28

0,138

25,92

0,07
74

39,14
4

0,112

parros

125

12,240
0

0,098

17,63

0,141

11,320

0,09
91

15,54
4

0,124

Lakūs organiniai ju
unginiai
(LOJ)
(

pussės valandos

5000

1,01

0,000

674,8

0,135

2,019

0,00
00

674,8
8

0,135

Amoniakas
A

pussės valandos

200

0,616

0,003

135,0

0,675

1,347

0,00
07

135,0
0

0,675

Vandenilio
V
chlorid
das

pussės valandos

200

2,464

0,012

5,657

0,028

5,387

0,02
27

7,824
4

0,039

Vandenilio
V
fluorid
das

pussės valandos

20

0,164

0,008

0,378

0,019

0,359

0,01
18

0,522
2

0,026

Kadmis, talis

metų

0,005

0,0012
2

0,240

0,0038

0,760

0,0028

0,56
60

0,004
488

0,976

Gyvsidabris
G
ir jo ju
unginiai

pussės valandos

0,9

0,021

0,023

0,047

0,052

0,045

0,05
50

0,064
4

0,071

Stibis
S
ir jo junginiaai

pussės valandos

10

0,021

0,002

0,047

0,005

0,045

0,00
05

0,064
4

0,006

Arsenas
A
ir jo junginiai

metų

0,006

0,0012
2

0,200

0,0038

0,633

0,0028

0,46
67

0,004
488

0,813

Kietosios dalelės (KD10)
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PŪV vystymo
v
alternattyva Nr. 2

PŪV vystymo altternatyva Nr. 3

Apskaaičiuotos didžiausiios
konce
entracijos
neverrtinant foninės tarššos

Apskaičiuottos didžiausios
koncentracijos įvertinus
foninę taršąą

Apskaičiuotos did
džiausios
koncentracijos ne
evertinant
foninės taršos

Apskkaičiuotos didžiaussios
konccentracijos įvertinu
us
fonin
nę taršą

C makks

C maks/
ribinė verttė

C maks

C maks/
ribinė vertė

C maks

C maks/
m
ribin
nė vertė

C maaks

C maks/
ribinė ve
ertė

vidu
urkis

[μg/m3]

[μg/m
m3]

[vnt. dalim
mis]

[μg/m3]

[vnt. dalimis]

[μg/m3]

[vntt. dalimis]

[μg/m
m3]

[vnt. daliimis]

Švinas
Š
ir jo junginiai

metų

0,5

0,0012
2

0,002

0,0038

0,008

0,0028

0,00
06

0,004
488

0,010

Chromas
C
ir jo jung
giniai

pussės valandos

1,5

0,021

0,014

0,047

0,031

0,045

0,03
30

0,064
4

0,043

Kobaltas ir jo jung
giniai

parros

1

0,021

0,021

0,037

0,037

0,043

0,04
43

0,053
3

0,053

Varis
V
ir jo junginiai

parros

2

0,021

0,011

0,037

0,019

0,043

0,02
22

0,053
3

0,027

Manganas
M
ir jo jun
nginiai

pussės valandos

10

0,021

0,002

0,047

0,005

0,045

0,00
05

0,064
4

0,006

Vanadis
V
ir jo junginiai

parros

1

0,021

0,021

0,037

0,037

0,043

0,04
43

0,053
3

0,053

Nikelis ir jo jungin
niai

metų

0,02

0,0012
2

0,060

0,0038

0,190

0,0028

0,14
40

0,004
488

0,244

Dioksinai ir furanaai

pussės valandos

10

4,1E-0
09

4,1E-10

9,2E-09

9,2E-10

9,00E-09

9,0EE-10

1,30EE-08

1,3E-09

Sieros
S
rūgštis

pussės valandos

300

0,0073
3

0,00002

0,0073

0,00002

0,0074

0,00
00

0,007
74

0,000

Sieros
S
vandenilis

pussės valandos

8

0,003

0,0004

0,042

0,005

0,003

0,00
00

0,042
2

0,005

Natrio hidroksidass

pussės valandos

10

0,0054
4

0,0005

0,0054

0,001

0,0054

0,00
01

0,005
54

0,001
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PŪV vy
ystymo alte
ernatyva Nrr. 2
Vertinan
nt PŪV vysstymo alterrnatyvos Nrr. 2 atveju išmetamų teršalų sklaidos aplin
nkos ore
matemaatinio mode
eliavimo rezzultatus, maatyti, kad ne
ei vieno terršalo atveju ribinės verrtės nėra
viršijam
mos. Didžiausia bendra stibio, arsen
no, švino, ch
hromo, kob
balto, vario, mangano, nikelio
n
ir
vanadžiio metų vid
durkio konccentracija siekia 24% kadmiui
k
ir jo
o junginiam
ms taikomoss ribinės
vertės b
bei 20% arsenui ir jo ju
unginiams taikomos
t
rib
binės vertėss. Sieros dio
oksido 1 valandos ir
paros vidurkio
v
ko
oncentracijo
os siekia ap
pie 10% rib
binės vertėss, azoto dioksido 1 valandos
v
vidurkio
o koncentraacija - 7%. Likusių
L
terššalų apskaiččiuotos didžžiausios kon
ncentracijoss tesiekė
nuo 4x1
10-8 iki 6% ribinės vertėss.
Didžiau
usios apskaiččiuotos terššalų koncentracijos su įvertinta
į
fon
nine tarša (e
esami ir planuojami
taršos šaltiniai)
š
taip
p pat nei vieno teršalo atveju ribin
nių verčių neviršija.
n
Kie
etųjų dalelių
ų (KD10)
metų vvidurkio kon
ncentracija siekia 88%
%, paros - 72%
7
ribinės vertės. Azoto dioksid
do metų
vidurkio
o koncentraacija siekia 81%, 1 valandos - 31% ribinės vertės.
v
Amo
oniako didžžiausia 1
valando
os vidurkio
o koncentraacija siekiaa 68% ribinės vertėss. Likusių teršalų
t
did
džiausios
koncentracijos buvvo mažesnėss ir siekė nuo 9x10-8 iki 76% ribinėss vertės.
PŪV vy
ystymo alte
ernatyva Nrr. 3
Vertinan
nt PŪV vysstymo alterrnatyvos Nrr. 3 atveju išmetamų teršalų sklaidos aplin
nkos ore
matemaatinio mode
eliavimo rezzultatus, maatyti, kad ne
ei vieno terršalo atveju ribinės verrtės nėra
viršijam
mos. Didžiausia bendra stibio, arsen
no, švino, ch
hromo, kob
balto, vario, mangano, nikelio
n
ir
vanadžiio metų vid
durkio konccentracija siekia 56% kadmiui
k
ir jo
o junginiam
ms taikomoss ribinės
vertės b
bei 47% arse
enui ir jo junginiams taaikomos ribinės vertės. Sieros diokksido paros vidurkio
koncentracijos siekkia apie 9% ribinės vertė
ės, azoto dioksido 1 valandos vidu
urkio koncen
ntracija ų apskaičiuotos didžiaausios koncentracijos ir tesiekė nuo 9x10-8 iki 14%
7%. Likkusių teršalų
ribinės vertės.
v
Didžiau
usios apskaiččiuotos terššalų koncentracijos su įvertinta
į
fon
nine tarša (e
esami ir planuojami
taršos šaltiniai)
š
taip
p pat nei vieno teršalo atveju ribin
nių verčių neviršija.
n
Kie
etųjų dalelių
ų (KD10)
metų vidurkio kon
ncentracija siekia
s
88%, paros - 73%
% ribinės ve
ertės. Didžiaausia bendrra stibio,
arseno, švino, ch
hromo, kob
balto, vario
o, mangan
no, nikelio ir vanadžžio metų vidurkio
koncentracija siekiia 97% kad
taikomos ribinės
dmiui ir jo junginiams
j
r
verttės. Azoto dioksido
d
metų viidurkio koncentracija siekia 81%, 1 valandos - 31% ribinė
ės vertės. Amoniako didžiausia
1 valan
ndos vidurkkio koncen
ntracija siekkia 68% rib
binės vertė
ės. Likusių teršalų did
džiausios
koncentracijos buvvo mažesnėss ir siekė nuo 9x10-8 iki 81%
8
ribinėss vertės.
usios teršalų
ų koncentraccijos, abiejų alternatyvų
ų atveju, buvo apskaičiu
uotos iki 700-800 m
Didžiau
atstumu
u nuo PŪV planuojamo
p
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies territorijos ribų
ų. Didesniu aatstumu
– teršalų
ų koncentraacijos pasteb
bimai mažėjja ir susilygiina su fonine tarša.
12 pried
de pateikiam
mi abiejų alternatyvų azoto
a
dioksido, kietųjų dalelių, sierros dioksido
o, lakiųjų
organin
nių junginių,, amoniako,, kadmio ir talio,
t
arseno
o sklaidos že
emėlapiai.

4.2.5

Poveikio sumažinimo
o priemonės

Vilniauss kogeneraccinėje jėgain
nėje dūmų išvalymui bu
us parinktoss valymo sisstemos, išvaalančios į
aplinkos orą išmetaamus teršalu
us iki teisės aktuose nu
ustatytų ribin
nių verčių. Aplinkos
A
oro
o teršalų
valymo įrenginiai irr kitos taršos prevencijo
os priemonė
ės pateikiam
mos 4.2.10 le
entelėje.
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Lentelė
L
4.2.10. Apliinkos oro teršalų va
alymo įrenginiai ir kkitos taršos preven
ncijos priemonės
Taršos šaltinio, į
kurį patenka pro
o
valymo įrenginįį
praėjęs
dujų
ų
srautas, Nr.
1

Valymo įrengin
niai
Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas

kodas

Valymo
įrenginyje
(nukenkssminami) teršalai
pavadinimas

2

3

4

valomi

Po valyymo

kodas

vidut.vvienk.
mg/m3

t/metus

Projektinis
valymo
efektyvumas

5

8

9

10

PŪV vystymo
v
alternatyva Nr.2
001-01 (atliekų
ų
deginimo
įrenginys)

Išmetamųjų
dujų
valymo
o
įrenginys:
pusiau
saauso
valymo
neregeneracinis
kaip
k
reagentus
naudojantis
įrenginys,
negesintas kalkkes ir aktyviąją anglį ir rankovinis
filtras

selektyvus nekkatalitinis NOx valyymas įpurškiant
amoniako tirpaalą katile

90/54

90

kietosioss dalelės (A)

6493

10

18,835

99,7

chloro vaandenilis

440

10

18,835

95,8

fluoro vaandenilis

862

1

1,884

80,0

sieros dio
oksidas (A)

1753

50

79,9

kadmis irr jo junginiai

3211

0,05

94,176
0,094

talis ir jo junginiai

7911

gyvsidab
bris ir jo junginiai

1024

0,05

90,0

stibis ir jo
o junginiai

4112

0,5

0,094
0,942

arsenas ir jo junginiai

217

švino jun
nginiai

2094

chromas šešiavalentis

2721

kobaltas

3401

varis ir jo
o junginiai

4424

manganaas

3516

nikelis ir jo
j junginiai

1589

vanadis

2023

dioksinaii

7866

0,1 ng//Nm3

1,9E-07

90,0

furanai

7875

azoto oksidai (A)

250

200

376,704

46,0

95,0

99,7
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Taršos šaltinio, į
kurį patenka pro
o
valymo įrenginįį
praėjęs
dujų
ų
srautas, Nr.
1
001-02 (biokuro
o
deginimo
įrenginys)
003

004

005

006
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Valymo įrengin
niai
Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas

kodas

Valymo
įrenginyje
(nukenkssminami) teršalai
pavadinimas

2

3

4

5

8

9

10

valymo

56

kietosioss dalelės (A)

6493

20

81,514

99,0

(sintetinis

56

amoniakkas

134

0,0006
66 g/s

0,002

99

kietosioss dalelės (C)

4281

0,0006
6 g/s

0,002

LOJ

308

0,0122
27 g/s

0,034

sieros vandenilis

1778

0,0003
39 g/s

0,001

amoniakkas

134

0,0006
66 g/s

0,002

kietosioss dalelės (C)

4281

0,0006
6 g/s

0,002

LOJ

308

0,0122
27 g/s

0,034

elektrostatinis
įrenginys

filtras

arba

s
sauso

dvigubo
vaalymo
įrenginyys
filtras+aktyvuo
ota anglis)

dvigubo
vaalymo
įrenginyys
filtras+aktyvuo
ota anglis)

dvigubo
vaalymo
įrenginyys
filtras+aktyvuo
ota anglis)

dvigubo
vaalymo
įrenginyys
filtras+aktyvuo
ota anglis)

(sintetinis

(sintetinis

(sintetinis

56

56

56

valomi

Po valyymo

kodas

vidut.vvienk.
mg/m3

t/metus

Projektinis
valymo
efektyvumas

sieros vandenilis

1778

0,0003
39 g/s

0,001

amoniakkas

134

0,0006
66 g/s

0,002

kietosioss dalelės (C)

4281

0,0006
6 g/s

0,002

LOJ

308

0,0122
27 g/s

0,034

sieros vandenilis

1778

0,0003
39 g/s

0,001

amoniakkas

134

0,0006
66 g/s

0,002

kietosioss dalelės (C)

4281

0,0006
6 g/s

0,002

LOJ

308

0,0122
27 g/s

0,034

sieros vandenilis

1778

0,0003
39 g/s

0,001

99

99

99

008

filtras

56

kietosioss dalelės (C)

4281

10

0,043

99

009

filtras

56

kietosioss dalelės (C)

4281

10

0,0001

99

010

filtras

56

kietosioss dalelės (C)

4281

10

0,001

99

011

filtras

56

kietosioss dalelės (C)

4281

10

0,001

99

012

filtras

56

kietosioss dalelės (C)

4281

10

1,526

99
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dujų
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Valymo įrengin
niai
Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas

kodas

Valymo
įrenginyje
(nukenkssminami) teršalai
pavadinimas

valomi

Po valyymo

kodas

vidut.vvienk.
mg/m3

t/metus

Projektinis
valymo
efektyvumas

2

3

4

5

8

9

10

013

filtras

60

kietosioss dalelės (C)

4281

10

0,326

99

014

filtras

61

kietosioss dalelės (C)

4281

10

0,653

99

015

filtras

62

kietosioss dalelės (C)

4281

10

0,218

99

016

filtras

63

kietosioss dalelės (C)

4281

10

0,218

99

kietosioss dalelės (A)

6493

10

30,528

99,7

chloro vaandenilis

440

10

30,528

95,8

fluoro vaandenilis

862

1

3,0528

80,0

sieros dio
oksidas (A)

1753

50

152,64

79,9

kadmis irr jo junginiai

3211

0,05

0,153

95,0

talis ir jo junginiai

7911

gyvsidab
bris ir jo junginiai

1024

0,05

4112

0,5

0,153
1,526

90,0

stibis ir jo
o junginiai
arsenas ir jo junginiai

217

švino jun
nginiai

2094

chromas šešiavalentis

2721

kobaltas

3401

varis ir jo
o junginiai

4424

manganaas

3516

nikelis ir jo
j junginiai

1589

vanadis

2023

dioksinaii

7866

0,1 ng//Nm3

3,05-07

90,0

furanai

7875

PŪV vystymo
v
alternatyva Nr.3
001

Išmetamųjų
dujų
valymo
o
įrenginys:
pusiau
saauso
valymo
neregeneracinis
kaip
k
reagentus
naudojantis
įrenginys,
negesintas kalkkes ir aktyviąją anglį ir rankovinis
filtras

90/54

99,7
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Taršos šaltinio, į
kurį patenka pro
o
valymo įrenginįį
praėjęs
dujų
ų
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005

006
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Valymo įrengin
niai
Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas

kodas

Valymo
įrenginyje
(nukenkssminami) teršalai
pavadinimas

2

3

4

5

8

9

10

selektyvus nekkatalitinis NOx valyymas įpurškiant
amoniako tirpaalą katile
dvigubo
vaalymo
įrenginyys
(sintetinis
filtras+aktyvuo
ota anglis)

90

azoto oksidai (A)

250

200

610,560

46,0

56

amoniakkas

134

0,0006
66 g/s

0,002

99

kietosioss dalelės (C)

4281

0,0006
6 g/s

0,002

LOJ

308

0,0122
27 g/s

0,034

sieros vandenilis

1778

0,0003
39 g/s

0,001

amoniakkas

134

0,0006
66 g/s

0,002

kietosioss dalelės (C)

4281

0,0006
6 g/s

0,002

LOJ

308

0,0122
27 g/s

0,034

sieros vandenilis

1778

0,0003
39 g/s

0,001

amoniakkas

134

0,0006
66 g/s

0,002

kietosioss dalelės (C)

4281

0,0006
6 g/s

0,002

LOJ

308

0,0122
27 g/s

0,034

dvigubo
vaalymo
įrenginyys
filtras+aktyvuo
ota anglis)

dvigubo
vaalymo
įrenginyys
filtras+aktyvuo
ota anglis)

dvigubo
vaalymo
įrenginyys
filtras+aktyvuo
ota anglis)

(sintetinis

(sintetinis

(sintetinis

56

56

56

valomi

Po valyymo

kodas

vidut.vvienk.
mg/m3

t/metus

Projektinis
valymo
efektyvumas

sieros vandenilis

1778

0,0003
39 g/s

0,001

amoniakkas

134

0,0006
66 g/s

0,002

kietosioss dalelės (C)

4281

0,0006
6 g/s

0,002

LOJ

308

0,0122
27 g/s

0,034

sieros vandenilis

1778

0,0003
39 g/s

0,001

99

99

99

008

filtras

56

kietosioss dalelės (C)

4281

10

0,043

99

009

filtras

56

kietosioss dalelės (C)

4281

10

0,0001

99

010

filtras

56

kietosioss dalelės (C)

4281

10

0,001

99

011

filtras

56

kietosioss dalelės (C)

4281

10

0,001

99

012

filtras

56

kietosioss dalelės (C)

4281

10

1,526

99
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Siūlomi PŪV leistin
nos taršos į aplinkos orą
o normattyvai, abiejų
ų alternatyvvų atvejais, pateikti
4.2.11 leentelėje.
Lentelė 4.2.11. Pasiūlym
mai dėl leistino
os taršos į apliinkos orą norm
matyvų nustattymo
Teršalo pavadinimass

Teršalo kodas

TTaršos
š
šaltinio
Nr.

Numatoma tarša - siūlo
omi leistinos taršos
normatyvai
vienkartinė
vnt.

dyd
dis

mettinė,
t/m..

PŪV vy
ystymo altern
natyva Nr.2
amoniakas

134

0
001-1

mg/Nm3, O2 11%

15

15,0
06816

amoniakas

134

0
003

g/s

0,0
0007

0,00
018

amoniakas

134

0
004

g/s

0,0
0007

0,00
018

amoniakas

134

0
005

g/s

0,0
0007

0,00
018

amoniakas

134

0
006

g/s

0,0
0007

0,00
018

anglies monoksidas (A)

177

0
001-1

mg/Nm3, O2 11%

100
0

94,176

anglies monoksidas (A)

177

0
001-2

g/s

22,,95

502,,200

0
007

g/s

3,5
5509

0,30
068

0
001-1

mg/Nm3, O2 11%

0,5
5

0,94
4176

0
001-1

mg/Nm3, O2 11%

400
0

376,,704

3

200
0

451,,980

0,8
8225

0,07
711

anglies monoksidas (B)

5917
7

arsenass ir jo jun
nginiai,
chromaas ir jo jun
nginiai,
kobaltas ir jo jun
nginiai,
nas ir jo jun
nginiai,
mangan
nikelis ir jo junginiai,, stibis
nginiai, švinas ir jo
ir jo jun
junginiaai, vanadis ir jo
junginiaai, varis ir
i
jo
junginiaai
azoto oksidai (A)

217,,
3401
1,
1589
9,
2094
4,
4424
4

2721,
3516,
4112,
2023,

250

azoto oksidai (A)

250

0
001-2

mg/Nm

azoto oksidai (B)

5872
2

0
007

g/s

chloro vvandenilis

440

0
001-1

mg/Nm3, O2 11%

60

18,8
8352

0
001-1

3

mg/Nm , O2 11%

0,1

1,88
84E-07

3

dioksinaai, furanai

7866
6, 7875

fluoro vandenilis
v

862

0
001-1

mg/Nm , O2 11%

4

1,88
8352

gyvsidaabris ir jo jung
giniai

1024
4

0
001-1

mg/Nm3, O2 11%

0,0
05

0,09
94176

kadmis,, talis ir jų jung
giniai

3211
1, 7911

0
001-1

mg/Nm3, O2 11%

0,0
05

0,09
94176

0
001-1

3

mg/Nm , O2 11%

30

18,8
8352

3

20

45,5
559

kietosio
os dalelės (A)

6493
3

kietosio
os dalelės (A)

6493
3

0
001-2

mg/Nm

kietosio
os dalelės (B)

6486
6

0
007

g/s

0,0
0802

0,00
069

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
003

g/s

0,0
0006

0,00
016

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
004

g/s

0,0
0006

0,00
016

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
005

g/s

0,0
0006

0,00
016

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
006

g/s

0,0
0006

0,00
016

3

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
008

mg/Nm

10

0,04
432

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
009

mg/Nm3

10

0,00
001

0
010

mg/Nm

3

10

0,00
011

3

10

0,00
011

10

1,52
264

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
011

mg/Nm

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
012

mg/Nm3
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š
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Nr.
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omi leistinos taršos
Numatoma tarša - siūlo
normatyvai
vienkartinė
vnt.

kietosio
os dalelės (C)

4282
2

dyd
dis

mettinė,
t/m..

0
013

mg/Nm3

10

0,32
264

3

kietosio
os dalelės (C)

4283
3

0
014

mg/Nm

10

0,65
529

kietosio
os dalelės (C)

4284
4

0
015

mg/Nm3

10

0,2176

3

10

0,2176

kietosio
os dalelės (C)

4285
5

0
016

mg/Nm

LOJ

308

0
003

g/s

0,0
0123

0,03
336

LOJ

308

0
004

g/s

0,0
0123

0,03
336

LOJ

308

0
005

g/s

0,0
0123

0,03
336

LOJ

308

0
006

g/s

0,0
0123

0,03
336

LOJ

308

0
007

g/s

0,9
9630

0,08
832

3

LOJ (BO
OA)

308

0
001-1

mg/Nm , O2 11%

20

18,8
8352

natrio šarmas

1501
1

0
002

g/s

0,0
000004

0,00
001

sieros dioksidas
d
(A)

1753
3

0
001-1

mg/Nm3, O2 11%

200
0

94,176

0
001-2

mg/Nm

3

200
0

60,2
264

3

sieros dioksidas
d
(A)

1753
3

sieros dioksidas
d
(B)

5897
7

0
007

mg/Nm

0,0
0602

0,00
052

sieros rū
ūgštis

1761
1

0
012

g/s

0,0
0003

0,0105

sieros vandenilis
v

1778
8

0
003

g/s

0,0
0004

0,00
011

sieros vandenilis
v

1778
8

0
004

g/s

0,0
0004

0,00
011

sieros vandenilis
v

1778
8

0
005

g/s

0,0
0004

0,00
011

sieros vandenilis
v

1778
8

0
006

g/s

0,0
0004

0,00
011

Iš viso:

1703,268

PŪV vy
ystymo altern
natyva Nr.3
amoniakas

134

0
001

mg/Nm3, O2 11%

15

24,4
4224

amoniakas

134

0
003

g/s

0,0
0007

0,00
018

amoniakas

134

0
004

g/s

0,0
0007

0,00
018

amoniakas

134

0
005

g/s

0,0
0007

0,00
018

amoniakas

134

0
006

g/s

0,0
0007

0,00
018

anglies monoksidas (A)

177

0
001

mg/Nm3, O2 11%

100
0

152,,6400

anglies monoksidas (B)

5917
7

0
007

g/s

0,30
068

0
001

mg/Nm , O2 11%

0,5
5

1,52
264

arsenass ir jo jun
nginiai,
chromaas ir jo jun
nginiai,
kobaltas ir jo jun
nginiai,
mangan
nas ir jo jun
nginiai,
nikelis ir jo junginiai,, stibis
nginiai, švinas ir jo
ir jo jun
junginiaai, vanadis ir jo
junginiaai, varis ir
i
jo
junginiaai

217,,
3401
1,
1589
9,
2094
4,
4424
4

azoto oksidai (A)

250

0
001

mg/Nm3, O2 11%

400
0

610,,5600

azoto oksidai (B)

5872
2

0
007

g/s

chloro vvandenilis
dioksinaai, furanai

2721,
3516,
4112,
2023,

3,5
5509
3

440
7866
6, 7875

0,8
8225

0,07
711

0
001

3

mg/Nm , O2 11%

60

30,5
5280

0
001

3

0,1

0,00
000

mg/Nm , O2 11%
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omi leistinos taršos
Numatoma tarša - siūlo
normatyvai
vienkartinė
vnt.

fluoro vandenilis
v
gyvsidaabris ir jo jung
giniai
kadmis,, talis ir jų jung
giniai

862
1024
4
3211
1, 7911

dyd
dis

mettinė,
t/m..

0
001

mg/Nm3, O2 11%

4

3,05
528

0
001

3

mg/Nm , O2 11%

0,0
05

0,15
526

0
001

3

mg/Nm , O2 11%

0,0
05

0,15
526

3

kietosio
os dalelės (A)

6493
3

0
001

mg/Nm , O2 11%

30

30,5
5280

kietosio
os dalelės (B)

6486
6

0
007

g/s

0,0
0802

0,00
069

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
003

g/s

0,0
0006

0,00
016

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
004

g/s

0,0
0006

0,00
016

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
005

g/s

0,0
0006

0,00
016

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
006

g/s

0,0
0006

0,00
016

3

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
008

mg/Nm

10

0,04
432

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
009

mg/Nm3

10

0,00
001

0
010

mg/Nm

3

10

0,00
011

3

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
011

mg/Nm

10

0,00
011

kietosio
os dalelės (C)

4281
1

0
012

mg/Nm3

10

1,52
264

LOJ

308

0
003

g/s

0,0
0123

0,03
336

LOJ

308

0
004

g/s

0,0
0123

0,03
336

LOJ

308

0
005

g/s

0,0
0123

0,03
336

LOJ

308

0
006

g/s

0,0
0123

0,03
336

LOJ

308

0
007

g/s

0,9
9630

0,08
832

LOJ (BO
OA)

308

0
001

mg/Nm3, O2 11%

20

30,5
5280

natrio šarmas

1501
1

0
002

g/s

0,0
000004

0,00
001

3

sieros dioksidas
d
(A)

1753
3

0
001

mg/Nm , O2 11%

200
0

152,,6400

sieros dioksidas
d
(B)

5897
7

0
007

g/s

0,0
0602

0,00
052

sieros rū
ūgštis

1761
1

0
012

g/s

0,0
0003

0,0105

sieros vandenilis
v

1778
8

0
003

g/s

0,0
0004

0,00
011

sieros vandenilis
v

1778
8

0
004

g/s

0,0
0004

0,00
011

sieros vandenilis
v

1778
8

0
005

g/s

0,0
0004

0,00
011

sieros vandenilis
v

1778
8

0
006

g/s

0,0
0004

0,00
011

Iš viso:

1038,939
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4.3 Dirvože
emis
4.3.1

Bendrra dirvož
žemio tip
pų chara
akteristik
ka

Analizuojamos plaanuojamos ūkinės veikklos vieta pagal
p
dirvo
ožemio pedologinį rajo
onavimą
priklausso Pietryčių smėlingųjų
ų žemumų sričiai, Vilniaus-Rūdiškių
ų rajonui (E-III) (žr. 4.3.1 pav.).

Pav. 4.3.1. Pedologin
nis rajonavim
mas (šalt. ww
ww.geoporttal.lt).
Vilniauss-Rūdiškių raajonui būdingi dirvožem
mio tipai:
Rajonas

Pagal klasifikacija iki 199
99 m.

Pagal FAO klasifikacija nuo
n
1999
m.

Jv1, JvP1

IDk, IDg

Pietryčių
ų smėlingų žem
mumų sritis
E-III

Pastabaa: Jv1 – velė
ėninis jaurin
nis menkai pajaurėjęs; JvP1 – velė
ėninis jaurin
nis glėjiškassis; IDk –
karbonaatingieji išplautžemiai; IDg – glėjiškkieji išplautžžemiai.
E – III. Vilniaus – Rūdiškių jauražemių rajonas. Rajone lab
biau išplitę velėniniai jauriniai
menkai pajaurėję (Jv1) dirvvožemiai, kurie pagaal LTDK-99
9 klasifikaciją yra priskiriami
paprasttiesiems jauražemiams (JDp).
Jauraže
emiai. Tai automorfin
nio drėkinim
mo dirvožemiai, besifo
ormuojantys nemaistin
ngose ir
nekarbo
onatingose smėlinguosse nuogulosse po spygliiuočių miškais, senose aliuvinėse terasose,
t
fliuvioglacialiniuose ir kopiniu
uose smėliuo
ose, kur giliaai slūgso grruntiniai van
ndenys. Tipiingiems,
žmogau
us ūkinės veiklos
v
men
nkai ar visaii nepaveiktiems jauražžemiams bū
ūdingas lab
bai gerai
išsivystę
ęs profilis, su aiškiai išre
eikštais jauriiniu ir iliuvin
niu hominiu
u horizontaiss.
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Esant drėgmės trūkkumui, intensyviai žmo
ogaus ūkine
ei veiklai beii spygliuočių
ų medynus keičiant
žolinės augalijos ūkinės nau
udmenomiss, ši profilio struktūraa gali būti suardyta. Ją gali
transforrmuoti ir šiuolaikiniai
š
i eoliniai procesai
p
beesireiškiantyys pajūrio bei žemyn
niniuose
smėlynu
uose. Todė
ėl dalies smėliuose besiformu
uojančių jaauražemių identifikaccija gali
komplikkuotis. Rem
miantis šiomis prielaidomis, bei liteeratūros šalttiniuose (Lie
etuvos dirvožemiai,
2001, M
Motuzas, ir kt., 2009 ) pateikiama informacijaa bei atliktaais tyrimais,, Pietryčių Lietuvos
L
lygumo
os bei kitų Lietuvos kontinentin
k
ių smėlynų
ų pajaurėju
usius smėlžemius priskkiriamos
jauražem
ginei grupei.. Išimtis daro
oma tiems smėlžemiam
s
ms kurie pag
gal savo išsivvystymo
mių tipolog
laipsnį p
priskiriami pradžiažemi
p
iams.
Jauražeemiams būdinga:


ryški eliuvvinė – iliuvvinė profilio diferencciacija pagal fizinio molio bei oksidų
pasiskirstym
mą.



SiO2 santykkinis susikaupimas eliuvvinėje profiliio dalyje.



laisvųjų ir judriųjų
j
gelležies (Fe2O3) ir aliuminio (Al2O3) oksidų išplovimas iš eliuvinės
e
profilio daliies ir jų susikkaupimas iliiuvinėje.



nedidelis be
endras dirvo
ožemio hum
musingumass.



vyraujanti fulvatinė
f
humuso sudėttis.



labai rūgšti pH 4,0 – 4,5
5.



labai maža katijonų sorrbcinė talpaa.



didelis drėg
gmės laidum
mas ir mažass jos imlumaas.



mažai augaalams prieinamų maisto
o medžiagų..

Jauražeemiai plačiaai paplitę Lietuvoje,
L
o jų paplittimas koreliuojasi su smėlingų nuogulų
n
paplitim
mu. Daugiaausia šių dirvožemių
d
randama P
Pietryčių Liietuvos sm
mėlėtose lyg
gumose,
senovin
nėse aliuvin
nėse deltose, kontinen
ntinėse kop
pose ir pajūrio smėlynuose. Gele
ežingieji
įvairauss paglėjėjim
mo laipsnio
o jauražem
miai dažnai sutinkam
mi aukštape
elkių pakraaščiuose.
Jauražeemiai Lietuvo
os dirvožem
mio dangoje
e užima apie
e 18,67 %.

4.3.2

Analiz
zuojamo
os PŪV vietos dirvožem
d
mio charrakteristtika ir
chem
minė būkllė

Sklypas, kuriame yra
y PŪV planuojamos naudoti
n
žem
mės sklypo dalies terittorija, yra iššsidėstęs
ninėje miessto zonoje, šalia kitų veikiančių pramonės objektų. Dalis
D
analizu
uojamos
pramon
teritorijos šiuo me
etu yra nen
naudojama, apžėlusi aaukšta žole
e, krūmais bei medžiaais (PŪV
vystymo
o alternatyvva Nr. 2, bio
okuro paruošimo ir sand
dėliavimo zona), dalis teritorijos
t
paadengta
technog
geniniu gru
untu arba kieta danga (asfaltas,
(
be
etono dangaa, deginimo
o įrenginių statybos
s
zona).
p
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies te
eritorijos
PŪV vystymo alterrnatyvos Nrr. 2 atveju planuojamo
dalis, ku
urioje vyrau
uja augalinė
ė danga, sud
daro 5,23 ha,
h alternatyyvos Nr. 3 atveju 0,39 ha
h (4.3.2
pav.).
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Pav. 4.33.2. Vyraujan
ntis paviršiau
us danga an
nalizuojamojje planuojam
mos naudotii žemės sklyp
po dalies
teritorijo
oje.
LR sveikkatos apsau
ugos ministrro 2004 m. kovo 8 d. įssakymu Nr. V-114 yra patvirtinta
p
L
Lietuvos
higieno
os norma HN 60:200
04 „Pavojingų chem
minių medžžiagų didžiausios leid
džiamos
koncentracijos dirvvožemyje“ (toliau – HN
H 60:2004)) nustato pavojingų
p
c
cheminių
m
medžiagų
entracijas dirvožemyje
d
e, kurios tiesiogiai
t
ar netiesiog
giai (per
didžiausias leidžiaamas konce
ndenį) nekenkia žmogaaus ir jo ate
einančių kartų sveikataii. Vadovaujaantis HN
augaluss, orą ar van
60:2004
4 lyginant cheminės medžiagoss koncentrraciją dirvo
ožemyje su
u DLK nustatomas
dirvožemio užteršttumo šia me
edžiaga koe
eficientas K0. Jeigu dirvvožemis yraa užterštas ne
n viena
ga arba ch
heminiu ele
ementu (m
metalu), bett keliais, tuomet dirvvožemio
chemine medžiag
umo laipsniss yra vertinaamas pagal suminį užte
erštumo rod
diklį Zd.
užterštu
Vilniauss
aplinkkos
infformacinėje
svetaiinėje
(p
prieiga
per
in
nternetą:
http://w
www.aplinkaa.vilnius.lt/ltt/) yra patteikti gruntto suminiaii užterštum
mo rodikliai (Zd) ir
užterštu
umo koeficcientai (Ko)) pagal HN
N 60:2004.. Pagal esamus duom
menis aplink PŪV
planuojjamos naudoti žemėss sklypo dalies
d
terito
oriją 527-1124 m attstumu dirvvožemio
užterštu
umo laipsnis įvertinantt suminį užterštumo rodiklį (Zd) ne
eviršija leistinos (<16) re
eikšmes,
tik už 519 m į ryytus nuo planuojamo
p
os naudoti žemės sklyypo dalies teritorijos suminis
umo rodiklis yra vidutinio pavojin
ngumo (16-3
32). Užteršttumo koeficcientas (Ko) visuose
užterštu
matavim
mo vietose 203-1163 m atstumu nuo PŪV planuojamos
p
s naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies
teritorijos yra leistin
nas (0-1) (žr. 4.3.3-4.3.4 pav.).
Vilniauss aplinkos informacinė
ėje svetainėje pateiktose Vilniau
us miesto dirvožemio,
d
, grunto
užterštu
umo monittoringo 200
07-2012 m. rezultatuo
ose arčiausiai PŪV plaanuojamos naudoti
žemės ssklypo dalie
es teritorijai matavimo vietose
v
(2,13 ir 2,94 km
m atstumu) suminis
s
užte
erštumo
rodiklis (Zd) neviršiijo leistinų reikšmių (žr. 4.3.5 pav.).
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Pav. 4.33.3. Suminiss grunto užterštumo ro
odiklis (Zd) pagal HN 60:2004
6
(šallt. Vilniaus aplinkos
informa
acinė svetain
nė: http://ww
ww.aplinka.vvilnius.lt/lt/)..

Pav. 4.33.4. Grunto
o užterštumo koeficientas (Ko) pa
agal HN 600:2004 (šaltt. Vilniaus aplinkos
informa
acinė svetain
nė: http://ww
ww.aplinka.vvilnius.lt/lt/)..
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Pav. 4.33.5. Ištrauka iš Vilniaus miesto
m
dirvo
ožemio, grun
nto užterštu
umo monito
oringo 2007--2012 m.
rezultattų (šalt. Vilnia
aus aplinkoss informacin
nė svetainė: http://www.
h
aplinka.vilnius.lt/lt/).

4.3.3

Galim
mas pove
eikis

PŪV viietoje chem
minė, entomologinė, parazitolog
ginė, mikro
obiologinė, radiacinė ir pan.
dirvožemio tarša ne
enumatomaa.
Trumpaalaikis neigiaamas poveikis dirvožem
miui galimass statybų metu. PŪV planuojamos naudoti
sluoksnis sttatybų metu
žemės ssklypo dalie
es teritorijoje
e viršutinis dirvožemio
d
u gali būti pažeistas
p
sumaišaant, suspaud
džiant, nukaasant ir įreng
giant laikinu
us ir nuolatinius privažiiavimo keliu
us.
Vilniauss kogeneraccinės jėgainė
ės statybos metu dalis planuojamo
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies
teritorijos (apie 7,1 ha PŪV vysstymo altern
natyvos Nr. 2 ir 2,9 ha PŪV
P vystymo alternatyvvos Nr. 3
atveju) planuojamaa padengti kieta dangaa (asfaltu, b
betono plyte
elėmis, žvyrru ar kt.) ir užstatyti
u
statiniais.
nt planuojamą kogene
eracinę jėgaainę šiuo metu apleistaa planuojam
mos naudotti žemės
Įrengian
sklypo d
dalies terito
orijos dalis bus
b sutvarkyyta. Įmonės planuojamo
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies
teritorijoje pastattais neužsttatytas zo
onas planu
uojama ap
pželdinti, želdinių
ž
au
uginimui
e suformuojjant reikalin
ngą dirvožem
mio sluoksn
nį.
numatyytose vietose
Poveikiss gruntui PŪ
ŪV objektų eksploatacij
e
jos metu gaalimas ekstremalių situaacijų metu. Galimos
ekstrem
malios situaccijos ir jų riziika aptarti skyriuje „Riziikos analizė ir jos vertin
nimas“.

4.3.4

Poveikio sumažinimo
o priemonės

Planuojjama prieš pradedant objekto staatybos darb
bus, planuo
ojamos nau
udoti žemėss sklypo
dalies tteritorijoje, kurioje yra išlikę natū
ūralaus dirvo
ožemio (PŪ
ŪV vystymo alternatyvo
os Nr. 2
atveju – 5,23 ha; PŪ
ŪV vystymo
o alternatyvo
os Nr. 3 atve
eju – 0,39 ha), jį nukastti ar
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nustum
mti dirvožem
mio sluoksnįį į laikino saaugojimo vietą. Nukasttas dirvožem
mio sluoksnis vėliau
gali būtti panaudojjamas planu
uojamos naaudoti žemė
ės sklypo daalies teritorrijos apželdiinimui ir
gerbūviio tvarkymo
o darbams.
Statybų
ų metu num
matoma griežžtai laikytis aplinkosaug
gos reikalavvimų bei dirrbti tik su te
echniškai
tvarking
gais mechaanizmais siekiant išve
engti chem
minės taršoss iš transp
porto priem
monių ir
įrengim
mų.
Potenciialiai taršioss įmonės planuojamo
p
os naudoti žemės sklyypo dalies teritorijos
t
t
turi
būti
padeng
gtos vanden
niui nelaidžiia danga, siekiant išven
ngti teršalų patekimo su
s lietaus vandeniu
arba avaarijų atveju į gilesnius žemės
ž
sluokksnius.
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4.4 Žemės gelmės
s
4.4.1

Žemė
ės gelmių
ų sandarros chara
akteristikos

Kvarterro nuogulo
os ir reljefa
as. Analizuo
ojamoji plaanuojamos naudoti že
emės sklypo
o dalies
teritorija, esanti Vilniaus
V
pie
etryčiuose, yra terasiniame Nerries-Vokės fliuvioglaciaaliniame
V
poled
dynmečio up
pių santako
os plote (4.4
4.1 pav.). Tai vieta, kur į pietusklonyje,, Neries ir Vokės
pietryčius tekėjusio
o Neries-Vo
okės-Merkio „urštromo““ suklotas plačias
p
fliuvioglacialiness penkių
lygių (V
V-IX) terasas „išgraužė“ į šiaurės vakarus per Baltijos aukštumas pasu
ukusi poledyynmečio
Neris.

Pav. 4.44.1. Vilniaus miesto
m
geolo
oginiai-geom
morfologinia
ai rajonai (G
Guobytė, 2012).
Analizuojamosios planuojamo
p
os naudoti žemės sklyp
po dalies te
eritorija pavviršiaus abso
oliutusis
aukštis žemėja šiau
urės-šiaurėss vakarų kryyptimi nuo 132-134 iki 123-122 m, o dabartin
nė Neris,
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nutekėd
dama nuo Gariūnų
G
iki Neravų įsig
graužia net 2 metrus (4
4.4.2 pav.). Analizuojam
A
mo ploto
žemės paviršius,
p
o tuo pačiu ir V bei VI fliuvioglacialinių terasų reljefas dau
ug kur yra sttipriai, ir
tik piettrytinėje plo
oto dalyje - nežymiai technogen
niškai paveiktas (tai ypač gerai matoma
m
erdviniaame reljefo modelyje, sukurtame
s
L
LIDAR‘o
duo
omenų pagrrindu (4.4.2 pav.).

Pav. 4.44.2. Analizuo
ojamos vieto
ovės situacijja erdviniam
me reljefo va
aizdo fone, sudarytame
s
Lietuvos
geologijjos tarnyboss specialistų pagal
p
LIDAR
R‘o duomeniis (®Nacionalinė Žemės tarnyba).
t
Paviršių
ų sudarančiių nuogulų
ų išplitimass, jų kilmė ir vietovė
ės geomorffologija atsspindėta
sudaryttuose detaliuose Vilniaaus miesto
o kvartero geologinio (4.4.3, 4.4.3a, 4.4.3b pav.) ir
geomorrfologinio (4.4.4, 4.4.4a pav..) žemėlap
pių fragm
mentuose. Kartografin
niais ir
hidrogeeologinės paskirties
p
g
gręžiniais
nustatytas
n
k
kvartero
nu
uogulų sto
oris analizuojamoje
planuojjamos naud
doti žemės sklypo
s
dalie
es teritorijoje siekia 100
0-120 m, o Neries
N
kloniio-slėnio
vietoje Gariūnų-Ne
eravų atkarp
poje sumažžėja iki 50-6
60 m. Storym
mę sudaro Dzūkijos, Dainavos,
D
Žemaitiijos ir Me
edinikų led
dynų glaciaalinės (moreninės), fliuvioglacia
f
linės nuog
gulos ir
limnogllacialinės nuosėdos (4
4.4.5 pav.). Analizuojam
A
mos planuo
ojamos naudoti žemėss sklypo
dalies tteritorijos paviršių sudaarančios V ir VI fliuvioglacialinių terasų
t
nuog
gulos (dažn
niausia –
žvirgždiingas smėlis) slūgso ant stipriai nueroduotų
n
ų priešpasku
utiniojo – Medininkų
M
– ledyno
glacialin
nių, fliuviog
glacialinių ir limnoglaciaalinių nuogulų, kurių sttoris vietovė
ėje kinta nu
uo 2-5 iki
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10-12 m (4.4.6 pav..). Analizuojjamame sklyype beveik visur minėtos paskutin
niojo ledyno
o Grūdos
stadijoss fliuvioglacialinių terrasų nuogulos nukasstos, užpilttos ar kitaaip technogeniškai
paveiktos, sudarkant ir gamtin
nį terasų reljefą (4.4.3, 4.4.4
4
pav.). Dešifravus
D
po
o stereosko
opu 1952
ofotonuotraaukas, kurio
ose matom
mas natūralus dar tuomet žmog
gaus nesud
darkytas
m. aero
paviršiu
us, buvo atkurtos
a
k
kvartero
ge
eologiniame
e ir geom
morfologiniaame žemėllapiuose
analizuo
ojamame plote
p
(ir šaalia jo) parrodytų limninių, biog
geninių (pe
elkės) ir prropliuvio
(sausalėėnio dugno
o) nuogulų
ų išplitimo ploteliai bei atitinkaamos kilmės reljefo formos,
parodyttos VI fliuvio
oglacialinės terasos pakkopos (4.4.4
4 pav.).

Pav. 4.4.3. Vilniauss miesto kva
vartero geolo
oginio žemėėlapio (M 1:: 10 000) fra
agmentas (G
Guobytė,
2012). Legendą žiūrr. 4.4.3a pav.
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Pav. 4.44.3a pav. Strratigrafinė –g
genetinė leg
genda kvarteero geologin
niam žemėla
apiui ir geolo
oginiams
pjūviam
ms.
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Pav. 4.44.3b pav. Lito
ologinė legen
nda kvartero
o geologinia
am žemėlapiiui ir geologiiniams pjūviiams.
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Pav. 4.44.4 Vilniaus miesto geom
morfologinio
o žemėlapio
o (M 1: 10 0000) fragmentas (Guobyttė, 2012).
Legendą
ą žiūr. 4.4.4a
a pav.
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Pav. 4.44.4a pav. Leg
genda geom
morfologiniam
m žemėlapiu
ui.

Pav. 4.44.5. Kvartero
o storymę ap
pibendrinanttis geologiniis pjūvis I – I‘I (pagal: Jussienė, 2007). ). Pjūvio
vieta pa
arodyta 4.4.33 pav., legend
dą žiūr. 4.4.33a ir 4.4.3b pav.
p
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Pav.
P
4.4.6. Viršutinės kvartero sto
orymės dalies geeologinis pjūvis A – A‘ (Guobytė, 2012).
2
Pjūvio vieta parodyta 4.4.33 pav., legendą žiūr. 4.4.3a ir 4.4..3b pav.
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Inžineriinės-geolog
ginės sąlyg
gos. Analizu
uojamos plaanuojamos naudoti že
emės sklypo dalies
teritorijos paviršiuje išplitę: dirrbtiniai grun
ntai tIV (t IV,, td IV: smėllis, žvyras, smėlingas dulkingas
ų atliekos su plytų nuolaužom
mis, dulkiss; Grūdos posvitės
molis, statybinių medžiagų
omis siekia 10-12
1
m.
fliuviogllacialiniai grruntai f III gr (f(5)III gr ir f(6) IIIgr). Šių gruntų storis vieto
Gruntuss sudaro du
ulkingas, mo
olingas, žvyrringas smėlis, smėlis, žvvyras (4.4.7 pav.). Giliau
u slūgso
Medinin
nkų svitos liimnoglacialliniai lg II md
m (lg II md)
m gruntai (dulkingas, molingas smėlis);
glacialin
niai pagrind
dinės morenos (g II md) ir kraštinių
ų darinių (gtt II md) ((mo
oreninis) sm
mėlingas,
dulking
gas molis); Žemaitijos
Ž
p
posvitės
limnoglacialiniiai (lg II žm) (dulkis, vid
dutinis ir dulkingas
smėlis) ir glacialiniai (gIIžm) (((moreninis)) smėlingass, dulkingass molis) gru
untai. Giliau
u slūgso
Vidurinio pleistoce
eno Dainavvos, Dzūkijo
os limnoglaacialiniai, fliuvioglacia
f
liniai ir glaacialiniai
pagrind
dinės moren
nos gruntai (4.4.8
(
pav.).

Pav. 4.44.7 pav. Vilniiaus miesto inžinerinio
i
geologinio
g
žeemėlapio (M
M 1: 10 000) fragmentas.
fr
A
Autoriai:
S. Stankkevičiūtė, G. Vaičiūnas
V
(SStankevičiūtėė ir kt., 2012)). Legendą žiiūr. 4.4.7a pa
av.
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Ša
altinis: R.Guobytėė ,2014 m.
Pav.
P 4.4.8. Viršuttinės kvartero sto
orymės dalies inžžinerinis-geologiinis pjūvis A – A‘. Pjūvio vieta parrodyta 4.4.7 pav.,, legendą žiūr. pa
av.
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Tekto
oninė san
ndara, neo
otektoninis aktyvuma
as. Pagal Vilniaus miesto
m
tekktoninį žem
mėlapį
analizuojamoji planuojamo
p
os naudoti žemės sklyypo dalies teritorija
t
paatenka į Gaariūnų strukktūrinį
įlinkį, nustatytą pagal
p
kreido
os sistemos uolienų padą (4.4.9 paav.). Kreidos sistemos uo
olienos išpliitusios
beve
eik visame Vilniuje,
V
išskkyrus paleoįrėžius, kur jos
j nuerodu
uotos ledyn
nų tirpsmo vvandenų kvvartero
laikotarpiu. Kreidos pado struktūriniam
me žemėlap
pyje matyti, kad kreido
os sistemos uolienos grrimzta
pietvvakarių kryp
ptimi ir analizuojamame
e plote yra 20-15
2
m abssoliučiame aukštyje.
a
Gaariūnų įlinkį iš visų
keturrių pusių rib
boja Vilniauss, Neries-Že
eimenės, Staakliškių ir Se
emeliškių – Grigiškių
G
lūžžiai, buvę akktyvūs
iki kkreidos laiko
otarpio. Žemėlapyje parodyti
p
ne
eotektoniniaai lūžiai, išsskirti ankste
esnių geolo
oginio
ografavimo M 1:50 000
0 darbų me
etu. Tikėtina, kad lokaalios struktū
ūros formavvosi ir vėlyvojoje
karto
kreid
doje – kvarte
ere (tikslų laaikotarpį nu
ustatyti sunkku, matomaai daugiausiiai kreidos pabaigoje),
p
bet tą
patviirtinančių ge
eologinių duomenų nė
ėra. (Stankevvičiūtė ir kt.,, 2012).

Pav. 4.4.9 pav. Vilniaus miesto tekton
ninio žemėla
apio (M 1: 25
2 000) fragmentas. Autoriai: J. Bitinas,
B
J. Čyžžienė (Stankevičiūtė ir ktt., 2012).
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Galimas po
oveikis geologini
g
iams komponen
ntams, gruntiniam ir
pož
žeminiam
m vandeniui

Žemė
ės gelmių iššteklių analizzuojamame
e plote nėra išžvalgyta.
Atsižžvelgiant į in
nžinerines – geologiness sąlygas vykkdomi statyybos darbai neturės neigiamos įtakkos jau
ir taip technoge
eninį poveikį patyrusiaam analizuo
ojamos plan
nuojamos naudoti
n
žem
mės sklypo dalies
terito
orijos pavirššiui.
Grun
ntinio vandens tarša analizuojam
mame plote
e potencialiai galima statybos metu nesilaikant
gamttosauginių reikalavimų
r
ų arba dėl teršalų (kuro, naftos prod
duktų) patekkimo į grunttą avarijų metu
m

4.4.3

Prie
emonės taikomo
os žemės gelm
mių ir požemin
p
nio vand
dens
aps
saugai

Siekiant apsaugoti analizuo
ojamoje planuojamos naudoti
n
žem
mės sklypo dalies
d
terito
orijoje slūgsaančius
vand
deningus ho
orizontus bei
b užtikrintti gruntinio vandens gamtinę
g
saugą statybų metu turri būti
dirbaama tik su
u techniškaai tvarkingaais mechan
nizmais užžtikrinant, kad
k
naudojjamos che
eminės
medžžiagos, kuraas ar tepalai nepateks į aplinką.
a
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4.5
5 Biolog
ginė įva
airovė
Natū
ūralių ar sau
ugomų buve
einių PŪV planuojamo
p
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies teeritorijos rib
bose ir
aplin
nkinėse terittorijose nėraa. Vietovėje vyrauja pramoninės paaskirties objektai.
Informacija apie
e biologinę įvairovę (b
biotopus, au
ugaliją, gyvū
ūniją) pateikiama planuojamos naaudoti
a
visus PŪV vietos alternatyvų
ų atvejus (to
oliau – Terittorija),
žemėės sklypo daalies teritorijų, kurios apima
bei aartimos aplin
nkos, apsiribojant žemės sklypo, kurio
k
kadasttrinis Nr. 0101/0067:21 (toliau skyrriuje –
Sklyp
pas) ribomiss.
Informacija apie
e augaliją, gyvūniją
g
paateikiama re
emiantis lite
eratūros (Geoportal. Europos Ben
ndrijos
svarb
bios natūralios buveinės - https:///www.geop
portal.lt/map/; Lietuvos raudonoji knyga, 20
007. V.
Rašomavičius (vvyr. red.) ir kt, Vilnius, Lututė; Rau
udonikis L. Europos Sąąjungos Buvveinių direkktyvos
Saug
gomos rūšyss. Kaunas 2006), apžvaalginių lauko
o tyrimų metu surinktaais duomen
nimis bei biotopų
analize.

4.5.1

Esama situa
acija

ormacija apie vie
etovėje esančius
e
biotopu
us
Info
Bioto
opų įvairovę
ę nulemia ū
ūkinė veiklaa, fiziniai geeografiniai veiksniai, dirvožemio
d
t
tipas
bei re
eljefas.
Analizuojama te
eritorija, kurioje planuojama ūkin
nė veikla, patenka į že
emės Sklypąą, esantį stipraus
opogeninio poveikio zonoje.
z
Didžžiąją Sklypo
o dalį užima įvairūs ūkinės paskirties pastattai bei
antro
statin
niai ir įreng
giniai (apie 70 % nuo bendro plo
oto). Gamtinės struktū
ūros (žoline augalija ap
paugę
neužžstatyti plotaai, krūmų irr medžių sąžžalynai bei kastiniai van
ndens telkin
niai) užima apie 30 % Sklypo
S
ploto
o.
Šiaurrinė Sklypo dalis yra stipriame antropogen
a
iniame povveikyje, kurrioje yra įvaairių pramo
oninės
paskirties objekktų, tarp ku
urių yra įsitterpusių plotų su vyraujančia ap
pleistų žem
mių bei dykkviečių
augaalija. Pietinė
ėje Sklypo dalyje
d
gamttinė aplinka yra kiek įvvairesnė, bio
otopus form
muoja krūm
mynų ir
mezo
ofitinių pievvų mozaika.

Info
ormacija apie augaliją
Šiaurrinėje analizzuojamos Te
eritorijos daalyje, aptinkkamos kaičio
os ruderalin
nių augalų bendrijos.
b
A
Augalų
rūšin
nė sudėtis priklauso nuo
n
ūkinės veiklos in
ntensyvumo
o (dirvožem
mio pažaidų
ų). Auga įp
prastos
minėėtoms bend
drijoms rūšyys: paprastaasis varputiss (Elytrigia repens),
r
dirvvinė dirsė (B
Bromus arvensis),
bekvvapis šunram
munis (Trip
pleurospermu
um perforattum), dirvoninis kietis (Artemisia vulgaris), dirvinė
d
našlaaitė (Viola arvensis), darržinė žliūgė
ė (Stellaria media),
m
dirviinis asiūklis (Equisetum arvense), dirvinis
d
kežyss (Spergula
a arvnsis), kanadinė
k
šiušelė (Con
nyza canadeensis), dirviinė usnis (Cirsium
(
arvvense),
paprastasis ežein
nis (Echium vulgare), paaprastoji kiaulpienė (Taraxacum offficinale) ir ktt.
Likussioje, neužsttatytoje Territorijos dalyyje ūkinė ve
eikla nevykd
doma. Augaalinę dangąą sudaro krū
ūmynų
bei mezofitinių
ų pievų mo
ozaika. Sum
medėjusių augalų sąžžalynus form
muoja gluo
osnių (Salixx sp.),
j
(Alnus glu
utinosa), dre
ebulės
paprastosios ievvos (Prunuss padus) krrūmynai. Kaartu auga juodalksnis
ulus tremula
a), paprasto
ojo klevo (A
Acer platano
oides) medžžiai. Atviresn
nėse vietosee veši gudo
obelės
(Popu
(Crattaegus sp.), paprastosio
os pušies (P
Pinus silvestrris) medeliai. Žolinė daanga įvairesnė rūšimis. Pievų
žolyn
nus formuo
oja migliniaai augalai: tikrasis eraaičinas (Fesstuca pratw
wensis), pašaarinis motie
ejukas
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(Phleeum pratense), pievinė miglė
m
(Poa pratensis),
p
p
plaukuotoji
v
vilnūnė
(Hollcus lanatuss) ir kt. Kartu
u auga
paprastoji rasakkila (Alchem
milla vulgariis), paprastasis lipikas (Galium mollugo),
m
raudonasis dobilas
d
olium praten
nse), paprasttoji kiaulpienė (Taraxaccum officinalle) ir kt.
(Trifo
Sklyp
pe gamtinės struktūross (neužstatyyti plotai, kuriuose
k
yraa susiformavvusi pievų – medžių, krūmų
k
mozaaika bei ne
edideli kasttiniais vand
dens telkiniai) yra fragmentuoti urbanizuottų-technoge
eninių
terito
orijų, privažžiavimo keliių, geležinkkelio linijų. Priklausoma
P
ai nuo vykd
domos veikklos intensyvvumo,
skiriaasi gamtinė
ės aplinkos natūralumo
o laipsnis. Vilniaus
V
terrmofikacinės elektrinėss teritorijoje
e apie
statin
nius yra su
uformuotos kultūrinės vejos, kuriiose vyraujaa miglinės žolės. Sum
medėjusių augalų
a
želdiniai užima labai nedid
delius plotu
us. Šiaurinėjje bei šiaurrės vakarinė
ėje Sklypo dalyje
d
yra įrengti
į
įmon
nių sandėliai bei statom
mi UAB „VAA
ATC“ komun
nalinių atlie
ekų mechaninio - biolog
ginio apdorrojimo
statin
niai. Šiose teritorijose
t
gamtinės aplinkos kom
mponentus sudaro atvvirose, neužžstatytose vietose
v
susifo
ormavusioss žolinės aug
galijos bend
drijos bei glu
uosnių (Salixx sp.), papraastosios ievo
os (Prunus padus),
p
gudo
obelės (Crattaegus sp.) krūmynai
k
kartu su juodaalksnio (Alnus glutinosa
a), drebulės (Populus treemula)
sąžallynais. Žolin
nės augalijo
os rūšinė su
udėtis įvairu
uoja priklausomai nuo drėgmės reežimo ir ed
dafinių
sąlyg
gų. Sausuo
ose dirvože
emiuose, pakelėse
p
a
auga
dykviiečių ir ru
uderaliniai augalai. Sklypo
S
pietvvakarinėje dalyje
d
kastin
nių vandens telkinių sufformuoti biotopai lemiia didesnę augalijos
a
įvaairovę.
Vand
dens telkinių
ų pakrantėse
e veši makro
ofitai.

Info
ormacija apie gyv
vūniją
Terito
orijoje nebu
uvo stebėtaa gyvūnų rū
ūšių įrašytų į Lietuvos Respublikos
R
Saugomų gyvūnų,
g
aug
galų ir
grybų rūšių sąrašą (toliau Saugomų rūšių sąrašaas), Europo
os sąjungos Buveinių direktyvos
d
III ir IV
pried
dus (toliau Buveinių
B
dire
ektyva).
Sklyp
po dalyse, kuriose vykdoma inte
ensyvi ūkin
nė veikla, stebėtos
s
sin
nantropinėss paukščių rūšys:
namiinis žvirblis (Passer domesticus), uolinis
u
karveelis (Columbia livia), pilkoji
p
varnaa (Corvus co
orone).
Neužžstatytoje Sklypo
S
dalyj
yje (kur yra susiformavvusi pievų bei medžių-kūmynų mozaika) stebėti
s
juodaasis (Turduss merula) irr giesmininkas (T. phillomelos) strrazdai, didžioji (Parus major),
m
pilkkoji (P.
palusstris) zylės, pilkoji
p
(Phyllloscopus co
ollybita), žaliioji (P. sibila
atrix) pečialiindos, juodg
galvė devyn
nbalsė
(Silvia
a atricapilla
a).
Kadaangi Sklypaas yra urrbanizuotoje
e teritorijo
oje, o gamtinė aplinka įtakojjama vykd
domos
antro
opogeninės veiklos, sutinkamos
s
tik smulkkiųjų žinduo
olių rūšys. Vyrauja peliniai
p
graužikai,
retsyykiais užklysta pilkieji kišškiai (Lepus europaeus)..

Sau
ugomos teritorijo
t
os
Žemė
ės Sklypas, kuriame yrra analizuojjama Teritorija, kurioje
e planuojam
ma ūkinė ve
eikla, nepate
enka į
saugomas ar NA
ATURA 2000
0 teritorijas bei su jom
mis nesiriboja. Gretimyb
bėse 0,95 -2
2 km atstum
mu yra
išsidėėsčiusios tryys saugomo
os teritorijoss ir viena NA
ATURA 2000 tinklo terito
orija.
BASTT Neries upė
Buveeinių apsaug
gai svarbi te
eritorija (toliau – BAST)) Neries upė
ė yra įsteigta LR aplinko
os ministro 200904-22
2 įsakymas Nr. D1-210 siekiant išsaugoti europinės svvarbos gam
mtines buve
eines: 3260
0 Upių
sraun
numos su kurklių
k
bend
drijomis bei rūšis: Baltijjos lašiša; kartuolė; pap
prastasis kirrtiklis; papraastasis
kūjag
galvis; pleišttinė skėtė; salatis; ūdra;; upinė nėgė
ė.

Vilnia
aus kogeneraciinės jėgainės poveikio
p
aplin
nkai vertinimo ataskaita

169

Terito
orija, kurioje
e planuojam
ma ūkinė veikla nuo BASST ribos yra nutolusi 0,9
95 km atstu
umu.
Paneerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis (ssavivaldybėss)
Drau
ustinis įsteig
gtas Vilniauss miesto savvivaldybės tarybos
t
2014-09-24 sprendimu Nrr. 1-2023, siekiant
išsau
ugoti Neriess paslėnio zonoje esantį erozinį kalvyną, re
etųjų augalų (tamsialaapio skiautaalūpio,
žaliosios plateivvės, dirvinio
o česnako) augimviete
es; kultūros ir istorijos objektus (Vilniaus
(
- Kauno
K
geležžinkelio tunelį ir senojo
o Vilniaus - Kauno
K
kelio atkarpą).
Terito
orija, kurioje
e planuojam
ma ūkinė veikla nuo draaustinio ribo
os yra nutolu
usi 1,2 km atstumu.
Griovvių geomorfo
ologinis drau
ustinis (valsttybinis)
Nr. 14816), siekiant išsaaugoti
Drau
ustinis įsteigtas LRV 2014-10-22 nuttarimu Nr. 1144 (TAR, 2014-10-24,
2
Nerie
es paslėnio erozinio
e
kalvyno fragm
mentą su ryškkiomis griovvų tipo form
momis.
Terito
orija, kurioje
e planuojam
ma ūkinė veikla nuo draaustinio ribo
os yra nutolu
usi 1,4 km atstumu.

nis draustiniis (savivaldyybės)
Vokėės hidrografin
Nr. 129, siekiant
Drau
ustinis įsteig
gtas Vilniaus miesto saavivaldybėss tarybos 19
996-05-29 sprendimu
s
išsau
ugoti natūralią ir vaizdin
ngą Vokės žemupio slėn
nio atkarpą..
Terito
orija, kurioje
e planuojam
ma ūkinė veikla nuo draaustinio ribo
os yra nutolu
usi 2,0 km atstumu.

Terito
orijos gretiimybėse (u
už Sklypo ribų)
r
yra id
dentifikuoto
os europinė
ės svarbos miškų buveinių
kriterrijus atitinkaančios terito
orijos:
-

9010 Vakkarų taiga,

-

9050 Žollių turtingi eglynai).
e

Terito
orija, kuriojje planuojaama ūkinė veikla, nuo
o vertingų miško
m
buve
einių nutolu
usi 0,5 – 1,5 km
atstu
umu (4.5.1 pav.).
p
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okalizacija.

170

Vilnia
aus kogeneraciinės jėgainės poveikio
p
aplin
nkai vertinimo ataskaita

4.5.2

Galimas

(
(numato
mas)

saugomoms teritorijoms
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poveikis
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biolog
ginei

į
įvairovei

ir

Visoss Teritorijos artimoje ap
plinkoje esaančios saugo
omos, Natura 2000 bei biologiniu požiūriu svarbios
terito
orijos yra nu
utolusios paakankamu atstumu, tod
dėl planuojaama ūkinė veikla
v
neturė
ės jokio neig
giamo
poveeikio saugom
mų teritorijų
ų vertybėmss.
Sklyp
pas, kuriame
e planuojam
ma ūkinė ve
eikla yra urb
banizuotoje
e teritorijoje
e, skirtoje prramoninei veiklai.
v
Sklyp
pe bei PŪV teritorijoje
t
n
nėra
verting
gų želdinių, neaptikta
n
į Saugomų
S
rū
ūšių sąrašuss įrašytų gyvvūnų ir
augaalų rūšių.
Planu
uojama ūkkinė veikla neturės re
eikšmingo poveikio gamtinei
g
ap
plinkai: aug
galijai, gyvvūnijai,
saugomoms teriitorijoms.

4.5.3

Plan
nuojamo
os

pov
veikio

biologinei

įv
vairovei

mažin
nimo

prie
emonės
Planu
uojama ūkinė veiklas neturės reikšmingo
r
poveikio gamtinei
g
aplinkai: aug
galijai, gyvvūnijai,
saugomoms teriitorijoms, to
odėl poveikiio mažinimo
o priemonėss nenumato
omos.
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4.6
6 Kraštovaizdiis
4.6.1

Esama situa
acija

Krašttovaizdis be
endru atveju
u suprantam
mas kaip gamtinių veikksnių ir žmogaus ūkinėss veiklos sukurtas
mozaaikiškas territorinis ir erdvinis
e
vie
etovės darin
nys. Lietuvo
oje medžiaaginį krašto
ovaizdžio paamatą
formavo daugiaausia su passkutiniu led
dynmečiu, o kai kuriosse vietose jau po aple
edėjimo praasidėję
geom
morfologiniaai procesai,, kurie veikia ir dabar. Atitinkamų
ų geomorfo
ologinių pro
ocesų suforrmuoti
pavirršiaus plotaai, kurie skirriasi kraštovvaizdžio komponentaiss – gruntu,, reljefu, vid
daus vande
enimis,
pažemio oru, diirvožemiu, augalija,
a
gyyvūnija ir kt.. yra vadinaami žemėvaaizdžiais. Iš devynių Lie
etuvos
orijoje išskiriamų žemė
ėvaizdžių tipų nagrinė
ėjama planuojamos naudoti žem
mės sklypo dalies
terito
terito
orija priskiriama terasin
niams upių slėniams (LLietuvos nacionalinis atlasas, prieiiga per inte
ernetą:
www
w.geoportal..lt)
Pagaal kraštovaizzdžio morfologinį rajon
navimą nagrrinėjama plaanuojamos naudoti žem
mės sklypo dalies
terito
orija patenkka į Pietų Paabaltijo žem
mumų ruožo
o (F) Neriess vidurupio žemumos srities
s
(XV) Neries
vidurrupio miškingų urban
nizuotų passlėnių zonąą (35) (Liettuvos nacio
onalinis atlaasas, prieig
ga per
internetą: www
w.geoportal.llt). Nagrinė
ėjamos plan
nuojamos naudoti
n
žem
mės sklypo dalies terittorijos
uja sukultūrrintas, agrarrinis urbanizzuotas, slėn
niams būdin
ngas kraštovvaizdžio po
obūdis,
apylinkėse vyrau
papildo urbanistinių ko
ompleksų au
ukštybingum
mas.
kurį p
Dėl savo padė
ėties verslo
o, gamybo
os, pramonės teritorijjoje, estetin
niu požiūriu nagrinė
ėjamos
planu
uojamos naaudoti žemė
ės sklypo dalies teritorijo
os vizualinė
ė aplinka yraa skurdi.
Planu
uojamos ūkkinės veiklo
os gretimybė
ėse esantyss kraštovaizzdžio kompo
onentų objjektyvieji ro
odikliai
(4.6.1
1 lent.), lem
mia vertinaamo kraštovvaizdžio ch
harakteristikkas ir vizuaalini pobūdį. Rodikliai buvo
apibū
ūdinti naud
dojantis „Viizualinės taaršos gamtiiniams krašštovaizdžio kompleksaams ir obje
ektams
nustaatymo meto
odika“ (LR Aplinkos
A
min
nisterija, 201
15).
Lentellė 4.6.1. Krašto
ovaizdžio kom
mponentu, PŪV
V gretimybėse,, objektyviųjų rodikliu vertin
nimas
Krašttovaizdžio
komp
ponentas

Objek
ktyvieji rodik
kliai

Reljeffas

Mastaas
ir
po
obūdis:
Mezoreljefo form
mos –
terasinis Neries upės
o formos kurias
reljefo
supa eroziniai paslėnių
nai bei te
erasinės
kalvyn
smėlingos lygumos

Aukkštis:
kintaa
nuo
o 77,7 ikki
203
3,2 m abs. a.

Vyraujantis
kampas:

Mastaas
ir
po
obūdis:
apylin
nkėse teka Neries,
Vokėss, Sudervės, V-1,
V N-8,
G-1, ir S-2 upė
ės bei
Salotė
ės
ir
Gelūžžės,
Baltie
ešos ežerai

dis:
Dyd

Darinių gaausumas:

Did
džiausia upė
ė
Nerris, kurios ilgiss
–
509
km,
basseino plotas 24 942,3
9
km².

Vizualinio poveikio
moje zonoje
nagrinėjam
yra 3ežeraai bei 7 upės

Vandeens telkiniai

polinkio

-

0°-30°

-

Did
džiausias
eže
eras – Gelūžė,
plo
otas – 25,7 ha.
Augalija

Aukšttis:

Rūššinė sudėtis:
dom
minuoja pušiss

Erdvinė sttruktūra:

Darinių
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Krašttovaizdžio
komp
ponentas

Objek
ktyvieji rodik
kliai
20-40
0m

Statin
niai
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bei eglė

Dydiss:

Erd
dvinė

Pastattų aukštis kin
nta nuo
1 a. su
u pastoge iki 326 m
(AB „„Lietuvos rad
dijas ir
televizija“ bokštas))

stru
uktūra,
stattiniu
tipai:
Vyrrauja
gyvvenamieji
dau
ugiabučiai,
tačiau yra irr
praamoninės
passkirties
objektų

Miškų
(želdinių
masyvais)
apaugę
ės šlaitai ir
Neris upė
terasos

gausumas:

gausumas:
Darinių
Vizualinio poveikio
zonoje yra apie 7500
pastatų

Naudojamo
os
medžiagos:

Vizualinio
poveikio zonoje
000 ha
yra apie 30
miškų

Akmuo,
plytos,
medis,
gelžbetoniss,
asbocemen
ntinės
plokštės, če
erpės.

Remiiantis Lietuvvos kraštovaaizdžio vizualinės strukktūros suskirrstymu PŪV gretimybėjje esanti vizualinė
strukktūra pasižyymi ypač raiiškia vertikaaliąja sąskaid
da su pusiaau uždara, išš dalies perržvelgiama erdve,
kur išreikšta verrtikalių ir ho
orizontalių dominantų
d
kompleksai (V3H1-a). Vaizdingesn
V
nės teritorijos yra
eomorfolog
giniu draustiniu bei į pie
etryčius tiess Panerių erozinio
ties į šiaurę nuo PŪV esančiu Griovių ge
kalvyyno kraštovaaizdžio drau
ustiniu.

Vilniaus kogeneeracinės jėgainės po
oveikio aplinkai vertinimo ataskaita
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E

S

N

Pav. 4.6.1. Reljljefo pjūviai PŪV gretimybėje, skirrtingomis kryptim
mis (S – Pietų kryp
ptis, N – Šiaurės k ryptis, E – Rytų kryptis, W – Vaka
arų kryptis).

W
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Gam
mtinis ka
arkasas
Gamtinis karkassas (GK). Gamtinis
G
kaarkasas – tai vientisass gamtinio ekologinio
o kompensavimo
orijų tinklass, jungiantis gamtinio
o pobūdžio
o saugomas teritorijass – rezervaatus, drausstinius,
terito
valstyybinius parrkus, atkuriamuosius ir
i genetiniu
us sklypus, ekologiness apsaugoss zonas beii kitas
ekolo
ogiškai svarrbias vandeenų, miškų,, žemės ūkkio, kitos paaskirties territorijas. Re
emiantis Ap
plinkos
apsaugos įstatyymo 12 str. bei Saugomų teritorijjų įstatymo
o 21 ir 22 str.
s nuostato
omis, visas šalies
gamttinis karkasaas nėra išskkirtas į atskirą saugomų
ų teritorijų kategoriją, t.y. tas saug
gomas terittorijas,
kurio
os Lietuvoje registruojaamos saugomų teritorijjų valstybėss kadastre. Šiose
Š
teritorrijose ūkinę veiklą
reglaamentuoja atitinkami
a
S
Saugomų
te
eritorijų ir kiti
k įstatymaai bei Gamttinio karkaso nuostataii (Žin.,
2007
7, Nr. 22-858
8; TAR, 2014-00264).
Pagaal geosistem
mų atliekaamas ekolo
ogines funkcijas gam
mtinis karkaasą sudaro
o geoekolo
oginės
takosskyros (palaaikančioji), geosistemų
ų vidinio sttabilizavimo
o arealai ir ašys (ekokkompensaciinė) ir
migraciniai koridoriai (jung
giamoji). Taaip pat vad
dovaujantis LR saugom
mų teritorijų
ų įstatymu pagal
svarb
bą gamtinio
o karkaso strruktūrinės dalys
d
skirstom
mos į europ
pinės, nacion
nalinės, regioninės ir vietinės
reikšmės.
ės teritorijo
os gamtinis karkasas yrra neatsiejaama bendro
o šalies terittorijos
Vilniaaus miesto savivaldybė
gamttinio karkasso dalis. Visos gamtin
nio karkaso dalys, lokaalizuotos Vilniaus
V
mie
esto savivaldybės
bend
drojo plano
o sprendiniu
uose, užimaa 26464,8 ha ir sudarro 66,1 % bendro savvivaldybės ploto.
Detalesnis gamttinio karkaso
o pasiskirstyymas yra pateiktas 4.6.2
2 lentelėje.
Lentellė 4.6.2. Gamttinis karkasas Vilniaus miesto savivaldybėėje (šaltinis: Vilniaus
V
miesto
o savivaldybėss teritorijos beendrasis
plana
as iki 2015 mettų)

Užimam
mas plotas, Dalis
rajono
sistemoje,, %
ha
Geoeekologinės takoskyros
t

19,13

GK
G Dalis
viso
teritorijoje, %

0,1

0,05

Vidin
nio stabilizaavimo arealaai
7748,21
1
ir ašyys

29,3

19,34

Migracijos koridoriai

70,6

46,67

18697,2
21

r
rajono

Pagaal Vilniaus miesto
m
savivvaldybės teritorijos bendrajame plane
p
iki 2015 metų nu
urodytą mie
esto ir
apylinkių gamtin
nio karkaso schemą, naagrinėjama planuojamo
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies territorija
nepaatenka į gam
mtinio karkaso teritorijąą (4.6.2 pav)..
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Pav. 4.6.2. Gam
mtinio karkkaso teritoriijos nagrinėėjamos plan
nuojamos naudoti
n
žem
mės sklypo dalies
orijos gretim
mybėse. Ištrauka iš Vilnia
aus miesto savivaldybės
s
s teritorijos bendrojo
b
pla
ano iki 20155 metų
terito
(Prieiiga per intern
netą: . http:///www.vilniu
us.lt/lit/Vilnia
aus_miesto_
_bendrasis_planas/783)).

4.6.2

Galimas (nu
umatoma
as) poveikis kraš
štovaizdžiui

Galim
mas PŪV poveikis
p
kraaštovaizdžiu
ui buvo naagrinėjamass ekologinio bei vizu
ualinio stab
bilumo
aspektu. Siekian
nt nustatyti poveikio in
ntensyvumąą paprastai vertinamass neigiamą poveikį gallinčios
okytis. Galim
mo poveikio
o vizualinei erdvei
e
patirti teritorijoss dydis, krašštovaizdžio svarba ir vizualinis po
vertin
nime buvo vadovaujam
v
masi LR Aplinkos ministterijos (2015
5) pateiktais metodiniaii nurodymaiis.
Vietin
niu lygiu kraštovaizdž
k
žio struktūrrą nusako jo
j elementtai (absoliutiniai aukšččiai, vyraujaančios
teigiaamos ir neigiamos reljefo formos,, hidrografinio tinklo elementai,
e
m
medynai
ir žolinės
ž
bendrijos,
urbanistinės ir in
nžinerinės struktūros,
s
žemės
ž
naud
dmenos ir paan.), jų plotaas, forma (kkontūrai) ir kita,
k jų
charaakteris ir užiimamas plo
otas.
Siekiant apibrėžžti poveikio kraštovaizd
džiui analizu
uojamą planuojamos naudoti
n
žem
mės sklypo dalies
terito
oriją buvo nustatytos
n
v
vizualinio
poveikio zon
nos trims au
ukščiausiem
ms PŪV pasttatams. Vizu
ualinio
poveeikio lygis buvo
b
vertin
namas pagaal objekto aukščio
a
maaksimalaus vertikalaus
v
matymo kampą,
matu
uojant nuo horizonto
h
lin
nijos (4.6.3 pav.
p ir 4.6.4 pav.).
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Lentellė 4.6.3. PŪV aukščiausių pastatų
p
vizualinio poveikio
o dydžio nusta
atymas pagall jo vertikalu matymo kam
mpa (LR
Aplinkkos ministerija
a, 2015)

Vizuaalinio poveikio dydžio lygiai pagall matymo Objekto aukščio maksimaluss vertikalaaus
kamp
pą
nuo horizon
nto
matymo kkampas maatuojant n
linijos
Nereeikšmingas

< 1°

Vizuaaliai reikšmingas

1°-5°

Aiškiai dominuo
ojantis

5°-45°

Planu
uojamos ūkkinės veiklos alternatyvvų aplinkos žemėnaudos pokyčiaii esamos sittuacijos ir baigus
b
veiklą atžvilgiu yra
y pateikiam
mi 4.6.4 lenttelėje.
Lentellė 4.6.4. Planu
uojamos ūkinėės veiklos sklyp
pų žemės naud
dmenos su ekssplikacija

Plotas, haa
Žemėės
naudmenos Altternatyvos
pavadinimas
Nr.

Prieš pradedant P
Pradėjus vykdyti
v
vykd
dyti
Baigus
1
vykdyti veiklą
v
v
veiklą
(užb
baigus veiklą
ar (rekkultivuota)
s
statybą
r
rekonstrukci
iją)

Žemėės
naud
dmenos

-

-

-

-

-

-

2
2,35

2,35
5

1
1,08

-

4
4,25

4,25
5

ūkio

Miško
o naudmeno
os

PŪ
ŪV vystymo
o 2,94
altternatyva
Nr. 2
5,23
Ir PA
P prie Nr. 2
-

Užstaatyta teritorijja
Pastaatai
Žalia veja/danga
Asfalttas ar kt.
Beton
no plytelės

-

0
0,08

0,08
8

Keliai/geležinkeliiai

-

0
0,41

0,41

Iš visso

8,17 ha

8
8,17
ha

7,0
09 ha

-

-

-

-

-

-

Pastaatai

2,92
PŪ
ŪV vystymo
o
altternatyva
-

0
0,93

0,93
3

Žalia veja/danga

Nr. 3

0,39

0
0,4

-

Asfalttas ar kt.

-

1
1,65

1,65
5

Beton
no plytelės

-

0
0,06

0,06
6

Keliai/geležinkeliiai

-

0
0,27

0,27

Iš visso

3,31 ha

3
3,31ha

2,9
91 ha

Žemėės
naud
dmenos

ūkio

Miško
o naudmeno
os
Užstaatyta teritorijja

V
Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveiikio aplinkai vertinim
mo ataskaita

P
Pav. 4.6.3. Vizualinio poveikio dyydžio lygiai pagall matymo kampą
ą PŪV vystymo allternatyvos Nr. 2 atveju.
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V
Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveiikio aplinkai vertinim
mo ataskaita

P
Pav. 4.6.4. Vizualinio poveikio dyydžio lygiai pagall matymo kampą
ą PŪV vystymo alternatyvos Nr. 3 atveju.
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Poveikis krašttovaizdž
žio vizua
alinei kok
kybei
Vertinan
nt poveikį planuojamo
p
o ūkinės veiklos apylinkkių kraštovaaizdžio vizuaalinei kokyb
bei buvo
panaud
dota ArcGISS program
minė įrangaa. Vadovau
ujantis LR Aplinkos ministerijos (2015)
metodin
niais nuro
odymais bu
uvo apskaičiuotos aukščiausių PŪV pastatų mato
omumas.
Matomu
umas buvo nustatytas naudojant ArcGIS
A
prog
graminės įrangos „Viewshed“ įrankįį.
Aukščiaausių planu
uojamos ūkkinės veiklo
os pastatų (kamino, administraccinio bei valdymo
v
pastatai, garo katillo pastatai) matomumo analizės rezultatai yra pavaizdu
uoti 4.6.5 paaveiksle.
Atsižvellgiant į PŪV
V gretimybėsse esantį relljefą, esamų
ų gamybinių
ų pastatų au
ukštingumą (kaminų
aukštis iki 250 m)) bei mišku
us galima teigti,
t
jog vizualinė
v
krraštovaizdžiio kokybė nepakis.
elo“ dviračiių trasą,
Atsižvellgiant į maatomumo aanalizę galiime matyti,, jog išskyrrus „Eurove
planuojjamos ūkinė
ės veiklos aukščiausi
a
p
pastatai
nebus matom
mi iš gretim
ma esančių kultūros
paveldo
o teritorijų.

4.6.3

Galim
mo poveikio kraštovaizdž
žiui mažinimo prriemonės

Įvertinu
us esamą vie
etovės terittorinių ir erd
dvinių dom
minančių kom
mpoziciją, prognozuot
p
tina, kad
PŪV poveikio vieto
ovės kraštovvaizdžio ben
ndrai struktū
ūrai neturėss, tačiau passižymės vizu
ualiniu ir
gos pagrind
dinių jėgain
nės pastatų
ų (administtracinis ir valdymo
v
estetiniu poveikiu, kurį sąlyg
ų (kaminas) – ir didelis aukštingum
a
mas.
pastatas, garo katilo pastatas) masyvumass, o kai kurių
delio objekkto aukštin
ngumo vizu
ualinį ir estetinį povveikį mažin
nančios priiemonės
Dėl did
technollogiškai yra nepritaikom
mos. Estetin
nis poveikiss turės būti sumažintass kituose te
eritorijos
planavimo bei stattybos techn
ninio projekkto etapuosse, parenkan
nt vietovei labiausiai tiinkamus
architekktūrinius be
ei dizaino sp
prendinius irr konkretizuojant sklypo
o užstatymo
o reglamenttą.
Siekiantt planuojam
mos ūkinės veiklos įrenginių poveikį
p
kraaštovaizdžio
o vizualineii erdvei
rekome
enduojama apželdinti
a
g
gluosniais
arr kitomis vie
etinėmis gre
eitai auganččių medžių ir
i krūmų
rūšimis..
Numatyyti viršutinio
o dirvos slu
uoksnio atkkūrimo priemones, kurrios būtų įg
gyvendintoss baigus
vykdyti ūkinę veikklą bei užtikkrintų tinkam
mą paruošimą kitos ve
eiklos vykdyymui (žemd
dirbystė,
želdynų
ų įveisimas ar
a pan.).
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Pav. 4.66.5. Planuoja
amos ūkinės veiklos aukšščiausių pastatų matom
mumas.
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4.7 Socialin
nė - eko
onomin
nė aplin
nka
Vilniauss kogeneraccinės jėgain
nės projektaas atitinka EEuropos Sąju
ungos direkktyvų nuosttatas dėl
atsinaujjinančių ene
ergijos ištekklių panaud
dojimo (direktyva 2009//28/EB), praamoninių išm
metamų
teršalų ir taršos in
ntegruotos prevencijoss ir kontrolės (direktyvva 2010/75//EB), kogen
neracijos
nergijos vartojimo efe
ektyvumo didinimo
d
(d
direktyva 2012/27/ES),, atliekų
naudojiimo bei en
panaud
dojimo (direktyva 2008//98/EB) ir kt..
Planuojjama ūkinė veikla atitinka Lietuvo
os ateities energetikos
e
s sektoriauss viziją, straateginius
tikslus b
bei uždavinius, išdėstyttus Lietuvoss Respublikkos Seimo 2012 m. biržželio 26 d. nutarimu
n
Nr. X-2
2133 „Dėl nacionalin
nės energe
etinės nepriklausomyb
bės strateg
gijos patvirtinimo“
patvirtin
ntoje strate
egijoje. Nacionalinėje energetinės nepriklauso
omybės straategijoje ene
ergetinė
nepriklaausomybė yra
y išskiriam
ma kaip svaarbiausias prioritetas
p
energetikos
e
srityje iki 2020
2
m.
Didelio naudingum
mo kogene
eracijos plėttra naudojaant biokurąą ir (ar) ko
omunalines atliekas
da prie nacionalinių tikkslų susijusių
ų energetinės nepriklau
usomybės didinimu,
d
AEEI dalimi
prisided
energijo
os gamyboje didinimo, ŠESD išmettimų mažiniimo.
Pažymėėtina, kad Vilniaus koge
eneracinės jėgainės
j
įgyyvendinimo
o forma ir pajėgumų
p
gaalios yra
įtvirtintos ir Nacion
nalinėje šilu
umos ūkio plėtros
p
2015 – 2021 metų
m
prograamoje, patvvirtintoje
ės nutarimu Nr. 284.
2015 m. kovo 18 d. Vyriausybė
dojant antrinėmis žaliaavomis ir ku
urui yra skaatintinas
Atliekų tvarkymas jas rūšiuojaant, panaud
ožiūriu, kas atitinka Vaalstybinio atliekų
a
tvarrkymo 2014
4-2020 metų plano
darnios plėtros po
ž
maažinamas sąąvartynų
tikslus366,. Panaudojjant atliekass energijai gauti yra taupomos žaliavos,
užimam
mas plotas, taip pat sukuriamos naujos
n
darbo vietos, kaas atitinka strategijos
s
E
EUROPA
2020 tikkslus.

4.7.1

Esama socialiinė-ekon
nominė a
aplinka

Vilniau
us miesto sa
avivaldybė
ė apima Viln
nių – Lietuvvos Respublikos sostinę
ę ir didžiaussią šalies
miestą, Vilniaus ap
pskrities, rajo
ono ir miessto savivaldybės centrąą. Vilniaus miesto
m
savivvaldybės
teritorija suskirstytaa į 21 seniūn
niją.
Miesto plotas – ap
pie 401 kvaadratinių kilometrų. Miškai
M
užimaa net 35,6 proc.
p
visos Vilniaus
savivald
dybės terito
orijos, užstattyta teritorija – 34,8 pro
oc., keliai – 4,8
4 proc., vaandenys – 1,5 proc.,
žemės ū
ūkio naudm
menos – 20,7
7 proc., kita žemė
ž
– 2,6 proc
p 37.
Gyvento
ojai
Skirting
gai nuo šalies rodiklių
ų, paskutiniiais metais gyventojų skaičius Vilniuje
V
didėjo. Per
pastaruosius penke
erius metuss Vilniaus miesto
m
gyve
entojų skaičius pakito tik
t 3,5 tūkstt. (~0,65
proc.).
2014 m
m. Vilniaus miesto
m
savivvaldybėje gyyveno 539,7
7 tūkst. gyvventojų. Planuojama, kad
k 2020
metais Vilniuje gyyvens jau 57
76 tūkst. (↑↑7 %) gyven
ntojų, o karrtu su atvyykstančiaisiaais dirbti
miesto infrastruktū
ūros naudotojų skaičiuss sieks net 716 tūkst. 38.

36 Žin., 20002, Nr. 40‐149
99, su visais pakkeitimais. Prieigga internete:
http://ww
ww3.lrs.lt/pls/in
nter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470278 [žžiūrėta 2015‐04
4‐28]
37 Prieiga internete: http
p://regionai.staat.gov.lt/lt/vilniaus_apskritis/vvilniaus_miesto
o_savivaldybe.h
html [žiūrėta 20
015‐04‐28]
os energijos veikksmų planas. SĮĮ “Vilniaus planaas”. 2013 m. ru
ugsėjis. Prieiga internetu
i
38 Vilniaus miesto tvario
https://ww
ww.vilnius.lt/pvvstest/subsysteems/web/doc.p
php?itemID=4648
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Lentelė 4.7.1. Gyventojų skaičius
Administtracinė teritorrija

2
2010

2
2011

20
012

20
013

20
014

Lietuva

3 141 976

3 052 588

3 003 641

2 971 905

29
943 472

Vilniaus m
m. sav.

5 191
543

536 127

53
33 279

53
37 152

53
39 707

Šaltiinis – Lietuvos statistikos
s
depaartamentas

Socialiaai pažeidžiam
mų gyvento
ojų sluoksnis, kurį sudaaro jauni žm
monės iki 26 metų (stu
udentai),
jaunos šeimos39, nėščios mo
oterys, senatvės, invaalidumo, naašlaičių, ne
etekto darb
bingumo
250 tūkstanččių.
pensijass gaunantyss asmenys irr kt. 2014 metais Vilniujje sudarė ~2
Lentelė 4.7.2. Socialiai pažeidžiamų
p
g
gyventojų ska
aičius Vilniaus miesto saviva
aldybėje, 2014 m.
Amžius

18-25

26-34
4

61+40

63+

Vyrai

28 316

41 513

n/a

32 361

Moterys

30
0 024

46 15
58

70 053

n/a

Iš viso:

58 340

87 67
71

102 414
Šaltiinis – Lietuvos statistikos
s
depaartamentas

Esant aaukštoms šiilumos ir elektros ene
ergijos kainoms, minėttos gyvento
ojų grupės galimai
susiduriia su energe
etiniu skurdu41.
Nagrinėėjamoje savvivaldybėje, kaip ir kitiiems šalies teritoriniam
ms vienetam
ms, būdingaa didelė
gyvento
ojų migraccija. Lietuvo
os statistikkos departamento du
uomenimis per nagrrinėjamą
laikotarrpį emigran
ntų skaičius Lietuvoje kasmet virššijo imigran
ntų skaičių ir migracijo
os saldo
buvo akkivaizdžiai neigiamas.
n
2
2012-2014
metais
m
Vilniaus miesto savivaldybė
ėje šis rodikklis buvo
teigiam
mas. Tai reiškkia, kad atvykstančiųjų žmonių
ž
skaiičius pranokko išvykstan
nčių.
Lentelė 4.7.3. Vidaus ir tarptautinė migracija
m
paga
al savivaldybess 2010-2014 metais
m

Lietuvo
os
Respub
blika

Neto migracija
m
|
asmenyys

Gyventojų
skaičius
metų pradžio
oje

Išvykusieji
asmenys

|

Atvykusieji
asmenyys

20
010

-77 944
4

3 141 976

132 953

55 009

20
011

-38 178
8

3 052 588

106 062

67 884

20
012

-21 257
7

3 003 641

101 153

79 896

20
013

-16 807
7

2 971 905

96 061

79 254

20
014

-12 327
7

2 943 472

98 036

85 709

39

Jauna šeeima – šeima, kurioje
k
kiekvien
nas iš sutuoktinių yra ne vyresn
nis kaip 35 mettų, taip pat šeim
ma, kurioje mottina arba
tėvas vien
ni augina vieną ar daugiau vaikkų (įvaikių) ir yraa ne vyresni kaip 35 metų. Jau
unos šeimos nariais taip pat laiikomi
asmenys, teismo tvarka pripažinti
p
šeimo
os nariais, ir gali būti laikomi sutuoktinių
s
ar vienišo
v
asmens kartu gyvenantys tėvai
(įtėviai). LR
L Valstybės parramos būstui įssigyti ar išsinuom
moti ir daugiab
bučiams namam
ms atnaujinti (m
modernizuoti) įstatymas
(Žin., 1992
2, Nr. 14‐378 su
u vėlesniais pakkeitimais).
40

Nuo 20115 m. Lietuvojee senatvės penssinis amžius mo
oterims yra 61 metai,
m
o vyramss – 63 metai ir 2 mėn. (Lietuvo
os
Respublikos Vyriausybės 2011 m. lieposs 13 d. nutarimaas Nr. 836).
41

Energettinis skurdas (an
ngl. fuel povertyy) apibrėžiamas kaip namų ūkkio negalėjimas padengti šildym
mo išlaidų, siekkiant
užtikrinti ttinkamą patalpų temperatūrą.

|
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Neto migracija
m
|
asmenyys

Gyventojų
skaičius
metų pradžio
oje

Išvykusieji
asmenys

|

Atvykusieji
asmenyys

20
010

-8 097

543 191

15 784

7 687

20
011

-3 632

536 127

13 590

9 958

20
012

3 277

533 279

11 653

14 930

20
013

2 080

537 152

11 910

13 990

20
014

2 023

539 707

12 676

14 699

|

Šaltiinis – Lietuvos statistikos
s
depaartamentas

Vilniauss miesto savvivaldybės demografin
d
ių procesų (gimstamum
(
mas, mirting
gumas ir kt.) analizė
yra pate
eikta PAV attaskaitos skyyriuje 4.9. „V
Visuomenėss sveikata“.
Darbo riinka, bedarb
bystė ir jos kiitimas
2014 m
metų duome
enimis darbo jėgai prisskiriamų asm
menų Vilniaaus miesto savivaldybė
ėje buvo
293,4 tū
ūkst., iš jų užžimti gyventtojai sudarė
ė 275,6 tūkstt., bedarbiai – 17,8 tūksst.
Per pastaruosius penkerius
p
metus visoje šalyje, taip pat Vilniaus miesto saavivaldybėjee užimtų
gyvento
ojų skaičius didėjo. 201
10-2014 me
etais Vilniaus miesto savivaldybėje
e užimtų gyyventojų,
už jį darbo užmokestį pinigais ir natūra
t.y. dirb
bantys bet kokį
k
darbą, gaunantys
g
n
arba turintys
pajamų
ų ar pelno, skkaičius išaug
go iki 9,3 tūkst.
2014 metais
m
Vilniaaus miesto savivaldybė
ėje darbo jė
ėgos aktyvu
umo lygis buvo
b
78,7 proc.
p
Per
penkis metus
m
šis ro
odiklis padid
dėjo 1,6 proccentinio punkto (nuo 77,1
7 iki 78,7 proc.).
Lentelė 4.7.4. Užimti gyyventojai/tūksst.
Administtracinė teritorrija

010
20

20
011

20
012

20
013

20
014

Lietuva

1 247,7

1 253,6
2

1 275,7
2

1 292,8
2

1 319,0
3

Vilniaus m
m. sav.

26
66,3

26
69,4

27
75,5

27
76,7

27
75,6

Šaltiinis – Lietuvos statistikos
s
depaartamentas

Nagrinėėjant Vilniaaus miesto savivaldyb
bės socialin
nius-ekonom
minius rod
diklius, atkrreiptinas
dėmesyys, kad pagaal vėliausią užfiksuotą registruotų
ų bedarbių ir darbingo amžiaus gyyventojų
santykį (2013 m. duomenys)), Vilniaus miesto savivaldybėje nedarbo lyygis (8,1 prroc.) yra
nis lyginant su atitinkam
mu Vilniaus regiono rodikliu (9,3 proc.)
p
bei Lietuvos Resp
publikos
mažesn
vidurkiu
u (10,9 proc.).
Lietuvoj
oje nedarbo lygis didžiaausias buvo 2009-2010 m. (ekonom
minės krizės laikotarpiu) ir siekė
~18 pro
oc. 2013 m.. nedarbo lyygis siekė ~11,8
~
proc. ir buvo ap
pie 1 proc. aukštesnis
a
n ES28
nei
(4.7.1 paav.).
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Pav. 4.77.1. Nedarbo
o lygis Lietuvvoje, Vilniauss m. ir ES28 2005-2013
2
m
m.
Per passtaruosius penkerius
p
m
metus
Vilniaus miesto savivaldybėj
s
je bedarbių
ų skaičius su
umažėjo
2,2 karto. Taip pat visoje
v
šalyje
e pastebima šio rodiklio
o mažėjimo tendencija.
Lentelė 4.7.5. Bedarbių,
ų, tūkst.
Administtracinė teritorrija

20
010

2011

2012

2013

2014

Lietuva

270,4

228

196,8

172,5

158

Vilniaus m
m. sav.

39
9,6

31,6

27

21,1

17,8

Šaltiinis – Lietuvos statistikos
s
depaartamentas

Lietuvo
os Respublikkos finansų
ų ministerijo
os ir Lietuvvos banko duomenimis, šalies bendrasis
produktas (toliau
(
– BVP) 2014 me
etais augo 2,9
2 proc. Pro
ognozuojam
ma, kad ateinančiais
vidaus p
metais BVP augim
mas spartėss – 2015 metais
m
BVP
P augs 3,1--3,4 proc. Pagal
P
BVP augimo
uvos ekonom
mika yra vie
ena labiausiiai augančių
ų Europos Sąjungoje.
S
V
Vidutinis
perspekktyvas Lietu
mėnesinis bruto darbo
d
užmo
okestis Lietu
uvoje 2014 metais buvvo 5,3 proc. didesnis nei
n 2013
metais ir siekė 680
0,64 EUR. Pro
ognozuojam
ma, kad 2015 metais viidutinis mėn
nesinis brutto darbo
užmokeestis augs 5-6 proc. ir sieks
s
720,11 EUR. Panašus kasmetinis vidutinio mėnesinio bruto
darbo u
užmokesčio augimas prrognozuojam
mas ir 2016--2017 metais42.
Remiantis Lietuvo
os statistikos deparrtamento pateikta informacija
i
Vilniaus miesto
dybėje vidutinis mėnessinis bruto darbo
d
užmo
okestis (be individualių
i
ųjų įmonių) 2014 m.
savivald
ketvirtąąjį ketvirtį su
udarė 811 EU
UR, su individualiomis įmonėmis
į
– 817 EUR (4.7.2 pav.).

42

Prieiga internete: httpss://www.ldb.lt/IInformacija/DarrboRinka/Docuuments/prognozze_2015.pdf [žiū
ūrėta: 2015‐04‐‐28]
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Šaltiinis – Lietuvos statistikos
s
depaartamentas

Pav. 4.77.2. Vilniaus m.
m sav. darb
bo užmokesččio tendencijjos.

orijoje
Investiciijos nagrinėjjamoje terito
Vilnius yra Lietuvvos sostinė ir didžiausias Lietuvos miestas. Šis miesttas laikomaas šalies
ekonom
miniu, finansiniu ir kom
merciniu centru. Miestas su metro
opoline zon
na sukuria daugiau
kaip 30
0 proc. viso
o šalies ben
ndrojo vidaaus produkto (toliau - BVP). Viln
nius vaidinaa svarbų
vaidmenį pritraukiaant užsienio
o verslo atsstovų dėmesį: apie 60 proc.
p
visų užsienio
u
inve
esticijų į
šalį ateina per Vilnių43. Užsienio investicijo
os yra ekono
ominio augiimo pagrind
das.
2013 metų pabaigo
oje tiesiogin
nės užsienio
o investicijoss (toliau - TU
UI) Vilniuje siekė
s
– 8343
3,68 mln.
ų tiesioginių
ų užsienio investicijų Lietuvoje
L
ir buvo 10,44
4 proc. didesnės nei
Eur (65,,6 proc. visų
2012 m). Daugiausiai TUI tenkaančių vienam gyventojjui 2013 metų pabaigojje pritraukė Vilniaus
miesto savivaldybė
ė (15,46 tūksst. Eur).
Lentelė 4.7.6. Tiesioginės užsienio invvesticijos metų
ų pabaigoje
Administracinė
teritorija

Iš visso mln. Eur

Eurr vienam gyve
entojui

2009
9

2010

2011

2012

2
2013

200
09

2010

2011

2012

2013

Lietuvos
Respublikka

92066,19

10030,977

11028,93

12100,64

1
12719,90

293
30

3286

3672

40722

4321

Vilniaus m
m. sav.

54600,91

2
5963,02

6592,55

7472,42

8
8343,68

100
053

11122

12411

13911

15460

Šaltiinis – Lietuvos statistikos
s
depaartamentas

Geras ssąlygas ūkiio plėtrai nagrinėjam
moje Vilniau
us miesto savivaldybė
ėje rodo aaugantys
veikianččių ūkio sub
bjektų skaičiiai (4.7.7 lentelė).

43

Prieiga iinternete: http:///regionai.stat.gov.lt/lt/vilniiaus_apskritis//vilniaus_mieesto_savivaldy
ybe.html [žiūrėėta: 201504-28]
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2014 m
m. pradžioje Vilniuje ve
eikė 29,651 tūkst. ūkio
o subjektų. Didžiausia dalis iš jų užsiėmė
didmen
nine ir mažm
menine pre
ekyba (25,0 proc.), pro
ofesine, moksline ir technine veikkla (15,5
proc.), kkita aptarnavimo veikla (10,0 proc.)).
Lentelė 4.7.7. Veikiantyys ūkio subjekttai Vilniaus miiesto savivaldyybėje
Administtracinė teritorrija

200
09

201
10

20
011

20
012

20
013

2014

Lietuvos Respublika

84 574

83 202

86 987

833 624

866 929

90 790

Vilniaus m
m. sav.

25 500

25 288

26 545

255 881

277 553

29 651

Šaltiinis – Lietuvos statistikos
s
depaartamentas

4.7.2

Galim
mas PŪV
V poveik
kis ekonominėm
ms sąly
ygoms, darbo
rinkai, investiicijoms, šilumos kainos kitimo tendencijjos

Projekto
o poveikis ekkonominėmss sąlygoms irr darbo rinka
ai
Vilniauss kogeneraccinės jėgain
nės projekto
o įgyvendin
nimas yra ekonomiška
e
i svarbus valstybei.
v
Esminiss šilumos pe
ertvarkos užždavinys - su
udaryti sąlyygas pereiti nuo importtinio iškastin
nio kuro
prie vieetinio ir/arb
ba atsinaujiinančio kurro. Planuojaama ūkinė veikla iš esmės
e
prisid
dės prie
iškastinio kuro imp
porto mažiniimo.
naus vystym
mosi strateg
gijoje, patvirrtintoje Liettuvos Respu
ublikos Vyriiausybės
Nacionaalinėje darn
2009 m
m. rugsėjo 16 d. nutarim
mu Nr. 1247, įtvirtintass pagrindinis Lietuvos darnaus vyystymosi
siekis – pagal ekon
nominio ir socialinio
s
vyystymosi, ištteklių naudojimo efekttyvumo rod
diklius iki
2020 m.
m pasiekti 20
003 m. ES valstybių
v
naarių vidurkį, pagal aplin
nkos taršos rodiklius – neviršyti
n
ES leisttinų normattyvų, laikytis tarptautinių konven
ncijų, ribojaančių aplinkkos taršą ir poveikį
pasaulio
o klimatui, reikalavimų. Projektaas iš esmėss prisideda prie pove
eikio klimatto kaitai
mažinim
mo ir energijos vartojim
mo efektyvumo didinim
mo.
Nacionaalinė reform
mų darbotvvarkė, patvvirtinta Liettuvos Respublikos Vyrriausybės 2011
2
m.
balandžžio 27 d. nutarimu Nrr. 491) apib
bendrina paagrindines struktūrines
s
s reformas šalinant
Lietuvo
os ekonomikkos augimu
ui trukdanččias kliūtis ir
i siekiant kiekybinių
k
strategijos „Europa
2020“ tikslų. Dokumentas parrengtas atsiižvelgiant į rengiamos Lietuvos pažangos strrategijos
„Lietuvaa 2030“ nu
uostatas ir įgyvendinant 2010 metų
m
ES Vad
dovų Taryb
bos įsipareig
gojimus,
integruotas ES ekonomikos augimo
a
ir užimtumo politikos gaires, 2010 metais paatvirtintą
2
ir atsiižvelgiant į 2011
2
m. kovvo 24–25 d. ES Vadovų Tarybos paatvirtinto
strategiiją „Europa 2020“
„Euro p
plius“ pakto principus. AEI
A panaudojimo didin
nimas bei en
nergijos varrtojimo efekktyvumo
didinim
mas yra mato
omi kaip paagrindiniai veiksniai
v
tvvariam ekon
nomikos aug
gimui. Kaip svarbus
prioritetas įvardinaamas išmettamo šiltnaamio efektąą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD
D) kiekio
ribojimaas.
Projektaas iš esmės prisidėtų prie
p atsinaujinančių ene
ergijos ištekklių (toliau-A
AEI) panaud
dojimo ir
energijo
os vartojimo
o efektyvum
mo didinimo
o bei išmetaamųjų ŠESD
D kiekio mažžinimo ir tokkiu būdu
prisidėttų prie Nacio
onalinės refformų darbo
otvarkės įgyyvendinimo..
Didelis nedarbas yra
y įvardinttas kaip vie
ena iš Lietu
uvos vystym
mosi kliūčių
ų. Planuojam
ma, kad
o energijos gamyboje didinimo, kuris skatin
na naujų
projektaas prisidės prie AEI paanaudojimo
darbo vvietų kūrimąąsi.
Planuojjama ūkinė veikla
v
– Viln
niaus kogeneracinė jėgaainė, netiesiiogiai prisid
dės prie naujjų darbo
ūrimo vietinio kuro paaruošimo sektoriuje. P
Pačioje Vilniaus kogen
neracinėje jė
ėgainėje
vietų kū
planuojjama įdarbin
nti iki 50 nau
ujų darbuottojų.
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Iki šiol eelektros ene
ergijos gam
myba biokurro ir iškastin
nio kuro termofikacinėsse elektrinė
ėse buvo
remiam
ma iš viešuossius interesu
us atitinkanččių paslaugų (toliau-VIA
AP) biudžetto. PŪV prisiidės prie
VIAP skkiriamų biu
udžeto lėšų
ų sumažinim
mo, kadang
gi projekto įgyvendinimas bus iš
i dalies
finansuojamas ES finansinės paramos lėšomis, tod
dėl kogene
eracinėje jėgainėje pag
gaminta
onkurencingą kainą.
elektross energija bus tiekiama į rinką už ko
Projekto
o poveikis invvesticijoms
Nacionaalinės šilum
mos ūkio plė
ėtros 2015-2021 metų programojje numatytaa, kad investicijos į
Vilniauss kogeneraccinės jėgainė
ės projektą gali siekti ikki 328 mln. EUR
E + PVM.
Detalesniam investticijų įvertin
nimui toliau remiamasi Danijos energetikos ag
gentūros re
eguliariai
leidžiam
mu technolo
ogijų katalo
ogu Techno
ology data for energy plants44 (to
oliau 4.7.8 lentelėje
naudojaama – katalo
ogas).
Lentelė 4.7.8. Santykinėės investicijos,, naudojamos alternatyvų in
nvesticijų dydžžio preliminarriam įvertinimui
Parametras

Reikšmė

Paaiškinimaas

1.

San
ntykinės invvesticijos į
atliiekų deginim
mo jėgainės
įren
ngimą

6,2 mln €/tt (kuro)/val.

Katalogo
skyriuje
„Atliekų
d
deginimo
nės jėgainėss“ (angl. W
Waste to
kogeneracin
energy CHP
P plant) pateikiamos ribos nuo 4,7
iki 6,8 mln. €/t (kuro)/vval., tarpinė reikšmė
esticijas į
pasirinkta atsižvelgiant į faktines inve
tokio tipo jėgaines
j
Liettuvoje (UAB „Fortum
Klaipėda“ attliekų deginim
mo TE informaacija)

2.

San
ntykinės invvesticijos į
bio
okuro jėgainėss įrengimą

2,6 mln. €/M
MWel

Katalogo skyrius
s
„Vidutinės galio
os garo
turbinos, medienos
m
skie
edra“ (angl., Medium
steam turbin
ne, woodchip
ps,)

4.7.8 len
ntelėje pate
eiktos santyykinės investicijos reiškia objekto statybos
s
„iki rakto“ (arb
ba anglų
kalba taaip vadinam
ma „Enginee
ering, Procu
urement, Co
onstruction““ sutartis, EPC) kainą (įįskaitant
objekto
o prijungimo
o prie inžin
nerinės infraastruktūros išlaidas), taačiau neįverrtina žemėss kainos,
taip pat statytojo pasirengim
mo projekto įgyvendiniimui kaštų (administraavimo, konssultacijų,
projekto
o valdymo, statybvietės paruošimo
o, paskolos palūkanų sttatybos laiko
otarpiu ir ktt.).
Lentelė 4.7.9. Prelimina
arūs investicijų
ų dydžiai PŪV vystymo alterrnatyvoms

Prelimin
narus
investiccijos
dydis, mln.
EUR

PŪV vystymo
v
altern
natyva Nr. 2

PŪV vysty
ymo
alternatyv
va Nr. 3

Papildoma alternatyva prie PŪV vysstymo
alternatyvo
os Nr.2.

320 – 420 mln.
EUR

307 – 410 mln.
m EUR

Šios alternattyvos atveju būtų patiriam
mos visos
investicijos kaip ir PŪV vystymo
v
alternatyvos
nvesticijos dė
ėl esamų
Nr.2, bei paapildomos in
įrenginių pritaikymo
p
r
rekonstrukcijo
os. PAV
ataskaitos rengimo
r
mettu rengėjai neturėjo
informacijoss, kokie galėtų
ų būti rekonstrukcijos
kaštai.

Patikslin
ntas investicijų dydis bus nustattytas tik paarinkus opttimalios gaalios kogeneracinės
jėgainės variantą bei
b užbaiguss jėgainės sttatybos darb
bų viešojo pirkimo
p
proccedūras.

44

Prieiga internete:
http://ww
ww.energinet.dk/SiteCollection
nDocuments/D
Danske%20doku
umenter/Forskn
ning/Technologgy_data_for_en
nergy_plan
ts.pdf
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Projekto
o poveikis šillumos kainai
Šilumos gamyboss šaltiniai ir šilumos ka
aina Vilniau
us mieste
Vilniauss mieste šiilumos ene
ergija varto
otojams tiekiama integruotu cen
ntralizuoto šilumos
tiekimo
o tinklu (toliiau-IT). Pagrindiniai Vilniaus miestto IT šilumo
os šaltiniai yra ŠT AB „Vilniaus
„
energijaa“ eksploatu
uojamos termofikacinė
ės elektrinėss Nr.2 (E-2) ir Nr. 3 (E-3
3), rajoninė
ė katilinė
Nr. 8 (RK-8), rajonin
nė katilinė Nr.
N 7 (RK-7) laikoma šaltame rezervve bei prijun
ngti neprikllausomų
šilumoss gamintojų (toliau-NŠG
G) UAB „Alie
ejaus investicijų projekttai“, UAB „Te
echnology projects“
p
ir UAB „Pramonės
„
energija“
e
šillumos energ
gijos gamyb
bos įrenginiai. Baltermaa ir Ko UAB bei UAB
„Vilniau
us valda“ įren
nginiai nėraa prijungti prie
p Vilniaus IT.
Lentelė 4.7.10. Vilniauss miesto IT šilu
umos gamyboss šaltiniai
umos
Šilu
gam
mintojo
tipa
as

Šiilumos
ša
altinio
pa
avadinimas

Sttatybos
metai
m

Ei.
Nr.

mintojo
Šiilumos gam
pa
avadinimas

1.

UA
AB
en
nergija“

„V
Vilniaus

ŠT

Elektrinė Nr.2

Savanorių
pr.
117/2 / Vilkpėdė

0,0
940

19
969 m.

2.

UA
AB
en
nergija“

„V
Vilniaus

ŠT

Elektrinė Nr.3

Jočionių g.
g 13 /
Jočionys

604
4,0

19
984-1986
m.

UA
AB
en
nergija“

„V
Vilniaus

ŠT

Raajoninė
kaatilinė Nr.7
(re
ezervinė)

Metalo g.
g 8 /
Kirtimai

81,4
4

19
975 m.

UA
AB
en
nergija“

„V
Vilniaus

ŠT

Raajoninė
kaatilinė Nr.8

Ateities g.12
g
Fabijoniškė
ės

261
1,0

19
980 m.

AB
„A
Aliejaus
UA
in
nvesticijų projektai“

NŠG
G

UA
AB „Aliejaus
in
nvesticijų
prrojektai“
biiokuro
kaatilinė

23,8

20
014 m.

AB
„Praamonės
UA
en
nergija“

NŠG
G

19,2

20
014
–
20
015 m.

AB
„Tech
hnology
UA
prrojects“

NŠG
G

46,5

20
014 m.

3.

4.

5.

6.

7.

UA
AB
„P
Pramonės
en
nergija“
biiokuro
kaatilinė
UA
AB
„TTechnology
prrojects“
biiokuro
kaatilinė

Iš viso:

Šilumos šaltinio
š
adresas

Ma
aksimali
į IT
T galima
pattiekti
šilu
uminė
gallia, MW

/

Zietelos g.
g 3 /
Naujamiesstis

Geologų g.
g 12A /
Kirtimai

Jočionių g.
g 13 /
Jočionys

1975,9

2015 m
m. pradžioje prie Vilniau
us miesto ITT buvo prijungta šilumo
os gamyboss įrenginių, galinčių
45
pagamiinti ir patiekkti į IT apie 1976 MW .
Didžiau
usia maksim
malios į IT gaalimos patie
ekti galios dalis
d
tenka AB „Vilniau
us energija“ šilumos
gamybo
os įrenginiams ir sudaro
o apie 96 %.

45

Įskaitan
nt UAB „Pramon
nės energija“ biiokuro katilinėss instaliuotą galią.
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Vilniauss miesto šilu
umos gamyb
bos įrenginiių galima paatiekti galia siekia ~712
2 MW (~108
8 MW E-2
46
ir 604 MW
M E-3) . Kogeneracin
K
nių šilumos gamybos įrenginių
į
gaalima patiekkti galia, naaudojant
biokurąą, siekia ~57
7 MW, kas sudaro
s
~8 % bendros kogeneraciinių įrengin
nių galimos patiekti
šiluminė
ės galios.
Bendra biokurą naaudojančių šilumos
š
gam
mybos įreng
ginių tiekiama galia sie
ekia ~147 M
MW iš jų
W Vilniaus E-2,
E ~24 MW
W UAB „Alie
ejaus investicijų projekttai“, ~47 MW
W UAB „Technology
(~57 MW
projectss“, ~19 MW
W UAB „Pram
monės energija“ bioku
uro katilinė nuo 2015 m. I ketv.).. Likusių
šilumoss gamybos šaltinių pag
grindinis ku
uras yra gaamtinės dujos ir mazutas (kaip reezervinis
kuras).
os poreikis Vilniaus miiesto integruotame tinkle siekia apie 300Vidutinis metinis šilumos galio
350 MW
W. Esami įre
enginiai sudaro ~147 MW.
M Atsižvelgiant į aktu
ualią inform
maciją, galim
ma teigti,
kad pap
pildomai bū
ūtų vystomaas UAB „GEC
CO Vilnius“ (25 MW) ir, tikėtina,
t
UAB
B „SSPC-Viln
nius“ (20
MW) šilumos gamyybos iš biokkuro projekttai. 4.7.3 pavv. yra pateikktas Vilniauss miesto inttegruoto
eikio grafikaas, sudarytaas pagal 20
013 m. šilum
mos poreikį.. Grafikas su
udarytas
tinklo šilumos pore
k veikia visi
v šiuo me
etu veiklą vykdantys
v
šiilumos energijos gamiintojai ir
darant prielaidą, kad
planuojantyss UAB „GECO
O Vilnius“ ir UAB „SSPC-Vilnius“.
veiklą p

Pav. 4.77.3. Vilniaus miesto
m
IT porreikio grafika
as su esama
ais ir planuojjamais bioku
uro pajėgum
mais.
4.7.4 p
pav. pateikiama inform
macija apie
e galutinę šilumos vaartotojams tiekiamos šilumos
energijo
os kainą ir instaliuotą
i
b
biokurą
nau
udojančių šiilumos enerrgijos gamyybos įrengin
nių galią
nagrinėėjamu period
du.

46

Šiuo meetu gamtines du
ujas naudojančios kogeneracin
nės elektrinės Lietuvoje
L
yra remiamos iš viešu
uosius interesu
us
atitinkanččių paslaugų biu
udžeto lėšų, nusstatant supirkim
mo tarifą ir elekktros energijos gamybos kvotąą, tačiau rėmimo apimtis
yra nuolatt mažinama, o nuo
n 2016 m. Lieetuvos Respubllikos Vyriausybėės nutarimu esaamų gamtines dujas
d
naudojan
nčių
elektrinių rėmimas per supirkimo tarifą turėtų būti staabdomas.
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Pav. 4.77.4. Vilniaus IT
I šilumos en
nergijos kain
nos priklauso
omybė nuo instaliuotų
i
b
biokurą
naud
dojančių
šilumos energijos ga
amybos įren
nginių galios47.
k dėl esamos rinkos konjunktūrros, šiuo me
etu šilumoss kaina Vilniiaus CŠT
4.7.4 paav. matyti, kad
sistemo
oje labiausiaai reaguoja į gamtinių dujų
d
kainos pokyčius.
p
Vyykdant biokkurą ir nepavvojingas
atliekass naudojanččių šilumos energijos
e
gaamybos įren
nginių plėtrrą Vilniaus mieste,
m
tikėttina, kad
šilumoss kaina miesste mažėtų.
Šilumoss kainos šilu
umos varto
otojams yra vienanarėss ir dvinarė
ės. Vienanarrės kainos gali
g būti
taikomo
os tiek buittiniams, tiekk nebuitiniaams vartoto
ojams, o dvvinarės kain
nos – nebu
uitiniams
vartotojjams. Pagaal 2015 m. sausio 1 dieną
d
galio
ojusią PVM įstatymo488 redakciją šilumos
energijaai, tiekiamaii gyvenamo
osioms patallpoms šildytti (įskaitant šilumos ene
ergiją, perduodamą
per karššto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsiaas patalpas tiekiamam karštam vaandeniui
arba šaaltam vandeniui karštaam vanden
niui paruošti ir šilumo
os energijai, sunaudottai šiam
vandeniui pašildytti, yra taikomas sumažžintas 9 pro
oc. PVM tarrifas. Taigi, didžiausiai šilumos
energijo
os vartotojų
ų grupei – buitiniams
b
v
vartotojams
s - yra taiko
omas 9 procc. PVM tarifaas. Kitais
atvejaiss šilumos en
nergijai yra taikomas standartinis 21 proc. PV
VM tarifas. Siekiant
S
objjektyviai
įvertintii projekto poveikį
p
tiksslinėms grupėms, visoss kainos ve
ertinamos be
b PVM, tod
dėl PVM
padidėjjimo ar sum
mažėjimo įtaaka toliau nevertinam
n
a ir neprog
gnozuojamaa. 2013 m. vidutinė
vienanaarė šilumos kaina vartotojams sudaarė 7,44 Eurr ct/kWh (be
e PVM), o 20
014 m. buvo
o beveik
12 procc. mažesnė ir siekė 6,56 Eur ct/kWh (4.7.5 pav.).

47

Grafikass sudarytas vad
dovaujantis www.vilniaus-enerrgija.lt tinklalap
pyje skelbiama informacija apiie šilumos kainaas ir
autoriaus turima informaacija apie susiju
usių įrenginių ekksploatacijos prradžią.
48

Žin., 20002, Nr. 35-1271
1. Prieiga intern
nete: http://www
w3.lrs.lt/pls/inteer3/dokpaieskaa.showdoc_l?p_
_id=456499.[žiū
ūrėta
2015‐04‐2
28]
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Šaltinis: Valstybinė kainų ir energgetikos kontrolėės komisija

Pav. 4.77.5. Vienanarrės šilumos kainos deda
amųjų kitim
mas nuo 20133 sausio mėėn. iki 2014 lapkričio
mėn. Villniaus m. CŠŠT sistemoje.
Dvinarėės šilumos kainos
k
2013
3 m. birželio
o mėn. – 20
014 m. liepo
os mėn. laikkotarpyje paastovioji
dalis sieekė 10,78 Eu
ur/kW, šilum
mos pardaviimo kaina sudarė 3,92 Eur/mėn. vaartotojui. Nuo 2014
m. rugp
pjūčio mėn. pastovioji dalis
d
sudaro
o 13,02 Eur//kW, o šilum
mos pardavim
mo kaina vaartotojui
– 4,82 Eur/mėn. Vidutinė
V
dvvinarės šilum
mos kainos kintamoji dalis 2013 m. buvo 5,72
5
Eur
m
ir su
udarė 4,71 Eur
E ct/kWh (žr. 4.7.6 pavv.).
ct/kWh,, o 2014 m. 17,6 proc. mažesnė

Šaltinis:
Š
UAB „V
Vilniaus energijaa“ svetainė

Pav. 4.77.6. Dvinarėss šilumos kaiinos dedamų
ųjų kaita 2013–2014 meetais.
Šilumoss ūkio įstattymas (Žin.., 2003, Nr. 51-2254, su vėlesniais pakeitim
mais)
apsirūp
pinimo karštu vandeniu būdus:

nusttato tris



centralizuotai paruošto
o karšto van
ndens pirkim
mas iš karšto
o vandens tiekėjo;



šilumos karrštam vande
eniui ruošti pirkimas išš šilumos tin
nklų (toliau--ŠT), o vand
dens – iš
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geriamojo vandens
v
tiekėjo;


individualus karšto vandens ruoššimas jo varrtojimo viettoje, naudojjant kitus energijos
e
šaltinius (d
dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriaamajam van
ndeniui pašildyti iki higienos
h
normomis nustatytos
n
t
temperatūro
os.

Karšto vandens
v
kainos kitimass, kai ŠT UAB
B „Vilniaus energija“
e
yraa ir karšto vaandens tiekkėjas, yra
pateiktaas 4.7.7 pav.. (buitiniams vartotojam
ms) ir 4.7.8 p
pav. (verslo įmonėms).
į

Šaltinis:
Š
UAB „V
Vilniaus energijaa“ svetainė

Pav. 4.77.7. Karšto va
andens, kai tiekėjas
t
– UA
AB „Vilniaus energija“, ka
aina gyvento
ojams.

Šaltinis:
Š
UAB „V
Vilniaus energijaa“ svetainė

Pav. 4.77.8. Karšto va
andens, kai tiekėjas
t
– UA
AB „Vilniaus energija“, ka
aina verslo vartotojams.
v
Karšto vandens po
oreikis yra sąlyginai pastovus
p
visus metus, tačiau dėll geriamo vandens
v
temperatūros svyrruoja energijos kiekis, reikalingas karštam vaandeniui paašildyti iki higienos
h
normass atitinkančios temperaatūros, todė
ėl išlaidos kaarštam vand
deniui įsigyti padidėja šildymo
sezono metu kartu su šilumos kainos augiimu.
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Šilumos gamyboss kaina kaip
p galutinės kainos vartotojams dedamoji
d
Didžiosios dalies Lietuvos vartotojų
v
(Vilniaus,
(
K
Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Pan
nevėžio)
mokam
moje kainoje už centralizzuotai tiekiaamą šilumoss energiją pastovioji
p
de
edamoji sud
daro nuo
~17 iki ~26 %, likkusią dalį – kintamoji dedamoji499. Pagal Vallstybinės kaainų ir ene
ergetikos
Š
kaainų nustaatymo mettodiką50,
kontrolėės komisijos (toliau--VKEKK) paatvirtintą Šilumos
kintamo
oms sąnaudoms yra priskiriamo
os (neapsiribojant) ku
uro, pirktoss šilumos, elektros
energijo
os ir vande
ens techno
ologinėms reikmėms
r
ssąnaudos, o pastovio
osioms – įrrenginių
nusidėvvėjimo, einaamojo remonto ir aptarnavimo, mo
okesčių, perrsonalo, adm
ministracine
es ir kitos
sąnaudo
os. 2012 metais Vilniaus mieste pagaminam
p
mos šilumos,, kuri tiekiama į CŠT, pastovūs
p
kaštai su
udarė 11 %,, 2013 metaais – 12 %, o 2014 m. – 14
1 %.
Vilniauss miesto CŠTT vartotojam
ms tiekiamo
os šilumos kaainos dedam
mųjų kitimaas 2009-2014
4 metais
atvaizdu
uotas 4.7.9 pav. Kintamoji dedam
moji, kurią lemia šilum
mos gamybaai naudojam
mo kuro
kainos, buvo aukšččiausia per 2012
2
metų šildymo sezo
oną, o žemiaausia – 2014
4 metų birže
elį.

os energijoss gamybos dedamoji galutinėje kainoje Viilniaus mieesto CŠT
Pav. 4.7.9. Šilumo
vartotojjams.
Šilumoss gamybos dedamoji galutinėje
g
šilumos kain
noje vartoto
ojams Vilniaaus mieste svyruoja
s
nuo 67% iki 50% per analizu
uojamą laikkotarpį, o vidutiniškai sudaro ~60
0%. Ženkluss kainos
kintamo
os dalies sum
mažėjimas 2
2014 metų kovo
k
mėn. aiškintinas
a
n
naujojo
nep
priklausomo šilumos
gaminto
ojo (toliau--NŠG) UAB „Technolo
ogy projects“ (~46,5 MW
M šilumin
nės galios) veiklos
pradžia.
L
Vilniauss kogeneraacinė elektrinė Vilniaus miesto CŠT tinkle veiks kaaip NŠG. Lietuvos
Respub
blikos Šilumo
os ūkio įstaatymas reglamentuoja šilumos ūkkio subjektų
ų santykius, šilumos
49
50

http://w
www.lrv.lt/byloss/LESSED%20pprojektas/Dokuumentai/4.%20T
Tyrimo%20atasskaita.pdf Žiūrėta 2015‐02‐25].

Šilumoss kainų nustatym
mo metodika, patvirtinta
p
VKEK
KK nutarimu Nrr. O3‐96. Prieigaa internete:
http://www
w.vkekk.lt/SiteA
Assets/teises-akktai/siluma/O3--96_RedakcijaN
Nr_10.pdf
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vartotojjų atsiskaityymo su šilumos tiekė
ėju ir šilum
mos supirkim
mo iš NŠG principus, šilumos
kainodaarą ir kt. Šillumos ir karšto vandens, kai šilum
mos tiekėjaas yra karšto
o vandens tiekėjas,
kainų nustatymo procese dalyvauja šilumos tiekėjas, savvivaldybės taryba ir VKEKK.
Reguliu
uojamo šilum
mos tiekėjo kainos yra nustatomoss vadovaujaantis VKEKK
K 2013 m. vaasario 28
d. nutarimu Nr. O3
3-73 (Žin., 2013,
2
Nr. 25
5-1249 su vėlesniais
v
pakeitimais) patvirtinta šilumos
m
Baazinės šilum
mos energijo
os kainos yraa nustatomos ne trump
pesniam
kainų nustatymo metodika.
nei 3 metų, bet neilgesniam kaaip 5 metų laikotarpiui.
mos kasmet, o šilumo
os gamybo
os kainos kintamoji
k
d
dalis
yra
Bazinėss kainos yrra peržiūrim
peržiūriima kas mėnesį. NŠG galimybės
g
v
veikti
šilumo
os ūkyje nusstatytos Šilu
umos ūkio įstatymo
į
10 straipsnyje. 10
0 straipsnio
o 1 dalis saako, kad šilumos tiekkėjas superrka iš NŠG šilumą,
pagamiintą iš AEI, deginantt atliekas, iš iškastin
kokybės, tiekimo
nio kuro, atitinkančią
a
patikim
mumo ir aplinkosaugos reikalavimu
us. VKEKK n
nustato šilum
mos supirkimo iš NŠG tvarką ir
sąlygas bei tvirtin
na standartiines šilumo
os pirkimo–
–pardavimo
o sutarčių sąlygas,
s
privvalomas
enis, ketinan
nčius plėtotti šilumos energijos
e
gaamybą ir
šilumoss tiekėjams ir NŠG, įskaaitant asme
prisijungti prie šilumos perdavvimo tinklų. VKEKK, nusstatydama šilumos supiirkimo iš NŠG tvarką
ir sąlyg
gas, privalo atsižvelgti į veiksmin
ngos konku
urencijos šilumos gam
myboje užtikrinimo,
atliekinių ir AEI naaudojimo šiilumai gaminti skatinim
mo principu
us bei šilum
mos vartoto
ojų teisę
V
atvejais šiluma, superkama iš NŠG, neg
gali būti
gauti šilumą mažiaausiomis sąnaudomis. Visais
brangessnė negu šillumos tiekėj
ėjo palyginamosios šilum
mos gamyb
bos sąnaudo
os.
Taigi, vaadovaujantiis Šilumos ūkio
ū įstatymo
o nuostatom
mis, visos altternatyvos turės
t
įtaką:


energetinio
o skurdo51 mažinimui,
m



šilumos kainos mažinim
mui.

Pagal essamą teisinįį NŠG reguliavimą dide
esnį teigiamą poveikį šilumos kaino
os mažėjimu
ui turi ta
alternattyva, kuria NŠG
N pagamiinama daug
giau šilumoss iš atsinaujiinančių ir (aar) vietinių energijos
e
išteklių,, t.y., PŪV vyystymo alterrnatyva Nr. 2.
2
Šilumoss tiekėjo (ttoliau tekste – ŠT) ce
entralizuotai tiekiamoss šilumos vartotojams
v
s galima
pasiūlytti šilumos kaaina priklauso nuo daugelio faktorrių, o ją apib
būdina šios kainos dedaamosios.
Didžiau
usią vartotojjams siūlom
mos šilumos kainos daalį sudaro šilumos
š
gam
mybos kaštai, kurie
apima ššilumos gam
mybos nuosaavuose ŠT šaltiniuose irr/arba iš NŠG
G pirktos šilumos kainaas.
Šilumoss ūkio įstattymas nustaato, kad šilumos kaino
os yra vien
nanarės ir dvinarės,
d
o šilumos
vartotojjas moka už suvartotąą šilumos en
nergiją šiam
me įstatyme nustatyta tvarka
t
apskkaičiuotą
vienanaarę arba dvinarę kainą pasirinktinai. Šilumos kaina kas mėnesį
m
perrskaičiuojam
ma pagal
52
šilumoss bazinės kaainos dedaamąsias, atssižvelgiant į kuro kainų
ų ir/arba pirrktos šilumo
os kainų
pasikeittimus.

51

Energettinis skurdas (an
ngl. fuel povertyy) apibrėžiamas kaip namų ūkkio negalėjimas padengti šildym
mo išlaidų, siekkiant
užtikrinti ttinkamą patalpų temperatūrą
52

Šilumo
os bazinė kainaa – ilgalaikė šiilumos kaina, sudaryta iš paastoviosios ir kintamosios šilumos
š
bazinėės kainos
dedamųjų, apskaičiuottų pagal VKEK
KK patvirtintą Šilumos kainų
ų nustatymo metodiką,
m
parengtą pagal V
VKEKK
us ir Vyriausyb
bės patvirtintu
us Šilumos kainų nustatymo
o metodikos principus,
p
nusttatyta ne trum
mpesniam
parengtu
kaip 3 m.. ir ne ilgesniaam kaip 5 m. laaikotarpiui.
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Šilumoss kainų nusttatymo meto
odikoje53 nu
ustatytos šio
os šilumos kainų
k
dedam
mosios:
Lentelė 4.7.11. Šilumoss kainų dedam
mosios
1. Šilumo
os
(produkto)
vienanarė
kaina

1.1. Šilumos
Š
gamyybos vienanarė
ės
kaino
os dedamosios

1.1.1. Šilumos gamybos
nyje (ŠT) kainoss
savo šaltin
dedamosios

1.1.1.1. šilumos (produ
ukto) gamyboss
vienanaarės kainos passtovioji dedamo
oji
(ct/kWh
h)
1.1.1.2. šilumos (produ
ukto) gamyboss
oji
vienanaarės kainos kinttamoji dedamo
(ct/kWh
h)

1.1.2.1. šilumos (produ
ukto) gamyboss
(įsigijim
mo) vienanarės kainos pastoviioji
dedamoji (ct/kWh)
1.1.2.2. šilumos (produ
ukto) gamyboss
mo) vienanarės kainos kintamo
oji
(įsigijim
dedamoji
1.2.1. Šilumos perdavimo
o vienanarės kaainos pastoviojji dedamoji (ct//kWh)
1.2.2. Šilumos perdavimo
o vienanarės kaainos kintamojji dedamoji (ct//kWh)
1.1.2. Patiektos į tinklą
šilumos kaainos dedamossios

2. Šilumo
os
(produkto)
dvinarė k
kaina

1.2. Šilumos
Š
perdavimo
vienaanarės kainos
dedaamosios
Š
2.1. Šilumos
gamyybos dvinarės
kaino
os dedamosios

2.1.1. Patiektos į tinklą
šilumos kaainos dedamossios

2.1.1.1. šilumos (produ
ukto) gamyboss
(įsigijim
mo) dvinarės kaainos pastoviojii dalis
(mėnessio užmokestis)) (Eur/mėn./kW
W arba
Eur/mė
ėn.)
2.1.1.2. šilumos (produ
ukto) gamyboss
mo) dvinarės kaainos kintamoji
(įsigijim
dedamoji (ct/kWh)

2.2. Šilumos
Š
perdavimo dvinarėss
os dedamosios
kaino

o dvinarės kain
nos pastovioji dalis
d
(mėnesio
2.2.1. Šilumos perdavimo
ėn.)
užmokesttis) (Eur/mėn./kkW arba Eur/mė
2.2.2. Šilumos perdavimo
o dvinarės kain
nos kintamoji dedamoji
d
(ct/kW
Wh)

Patiekto
os į tinklą šillumos kaino
os dedamossios įvertina ne tik šilum
mos (produkkto) įsigijimo
o kaštus,
bet ir nuosavuose
n
ŠT šaltiniuose patiriam
mas būtinąssias sąnaud
das, dėl to praktikoje
p
tiiriant ŠT
galimyb
bę mažiausiais kaštais tiekti šilum
mą į CŠT sisstemą nagrrinėjama bū
ūtent ši vie
enanarės
šilumoss gamybos kainos
k
dedamoji.
Metodikka nustato, kad „šilumos bazinė vienanarė
v
kaaina (kainoss dedamosios) ir dvinaarė kaina
(kainos dedamosio
os) nustato
omos ir taikomos Konkurencinių
ų vartotojų
ų54 ir Centrralizuoto
šilumoss tiekimo sistemos varttotojų atvejju. Nenutrū
ūkstamo aprūpinimo šiluma varto
otojų55 ir
Savaran
nkiško aprūpinimo šilu
uma vartoto
ojų56 atžvilg
giu nustato
oma ir taiko
oma dvinarrė kaina
(kainos dedamosio
os)”.

53

(Žin., 20
013, Nr. 25‐124
49), prieiga internete: http://w
www.vkekk.lt/SiiteAssets/teisess‐aktai/siluma/O3‐
96_RedakkcijaNr_10.pdf
54
Konkureencinis šilumoss vartotojas – šilumos
š
vartoto
ojas, esantis šilu
umos tiekimo ko
onkurencinėje zonoje,
z
nustatyytoje
savivaldyb
bės tarybos pattvirtintame speccialiajame šilum
mos ūkio plane,, arba kitas VKEEKK nustatytas šilumos
š
vartoto
ojas,
suvartojan
ntys daugiau kaaip 1 % šilumos tiekėjo per praaėjusius kalendo
orinius metus realizuoto
r
šilum
mos kiekio. Šiem
ms
vartotojam
ms šilumos kain
na nustatoma in
ndividualių sąnaaudų principu
55
Nenutrū
ūkstamo aprūp
pinimo šiluma vartotojai
v
– Vyrriausybės ar joss įgaliotos instittucijos, savivald
dybių tarybų
patvirtintu
uose sąrašuosee numatytos įstaaigos ar organizzacijos, kuriomss būtinas nenuttrūkstamas aprrūpinimas šilum
ma
56

Savaraankiško aprūp
pinimo šiluma vartotojas – asmuo, pakeiitęs viso pastaato apsirūpinimo šiluma būdą,
ir įprastai nevvartojantis šilu
apsirūpin
nantis šiluma savarankiškai
s
umos, tiekiam
mos Ūkio subjeekto teisėtai valdoma
v
centralizu
uoto šilumos tiekimo sistem
ma, tačiau išlaaikęs techninees priemones, esant poreikiiui, gauti šilum
mos iš
centralizu
uoto šilumos tiekimo sistem
mos, o Ūkio su
ubjektas tokio
o asmens naud
dai, esant tokio asmens poreikiui,
užtikrina atitinkamas priemones
p
patteikti šilumą centralizuoto
c
šilumos tiekim
mo sistema
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Vienanaarės ir dvin
narės kaino
os atveju skiriasi
s
tik pastoviosio
os dedamo
osios apskaičiavimo
principaai ir taikom
ma kaina: vienanarėss šilumos kainos atvveju pastovvioji dedam
moji yra
apskaičiuojama ir už
u ją atsiskaaitoma pagaal patiektą šilumos
š
kiekkį (ct/kWh), o dvinarės šilumos
kainos aatveju – pag
gal tiekiamo
os šilumos energijos galią (Eur/mėn
n./kW arba Eur/mėn.).
E
Lietuvoj
oje gyventojjai (centralizzuoto šilum
mos tiekimo
o sistemos vartotojai)
v
u šilumą atsiskaito
už
pagal viienanarę kaainą57, o gero
os dvinarės kainos taikyymo praktikkos tarp varttotojų kol kaas nėra.
Atsižvellgiant į aukkščiau išdėsttyta, šiame skyriuje, ku
ur taikoma, toliau nagrinėjama vie
enanarės
šilumoss (produkto)) gamybos (įsigijimo) kainos
k
dedaamųjų įtaka galutinei šilumos kain
nai, kurią
moka vvartotojas atsikaitydam
mas už jam patiektą šilumos enerrgiją. Kadan
ngi ši dedam
moji yra
pagrind
dinė galutinės šilumos kainos, kuriią sumoka šilumos
š
varttotojas, daliis, toliau yraa tiriama
galima PŪV įtaka tik šiai ded
damajai. Diidžiosios daalies Lietuvos vartotojų (Vilniaus,, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir
i Panevėžio
o) mokamojje kainoje už
u centralizu
uotai tiekiam
mą šilumos energiją
pastovio
oji dedamojji sudaro nu
uo ~17 iki ~26 %, likusiąą dalį – kintamoji dedamoji58. Pagaal VKEKK
59
patvirtin
ntą Šilumos kainų nu
ustatymo metodiką
m
, kintamomss sąnaudom
ms yra priskkiriamos
(neapsiribojant) ku
uro, pirktos šilumos,
š
ele
ektros energ
gijos ir vandens technolloginėms re
eikmėms
sąnaudo
os, o pasto
oviosioms – įrenginių nusidėvėjiimo, einam
mojo remon
nto ir aptarrnavimo,
mokesččių, personaalo, adminisstracines ir kitos sąnau
udos. 2012 m. Vilniauss m. pagam
minamos
šilumoss, kuri tiekiam
ma į CŠT, paastovūs kašttai sudarė 11 %, 2013 m.
m – 12 %, o 2014 m. – 14 %.
Šilumoss energijos gamybos kain
nos mažinim
mo galimybėės vertinamo
os siekiant nu
ustatyti, kiekk šilumos
energijo
os galėtų pagaminti
p
k
kiekvienas
papildomai instaliuotas šilumos energijos gamybos
g
įrenginių megavatas, kuriuose pagaminta
p
š
šilumos
enerrgija į CŠT sistemą būtų tiekiama užž biokuro
kainos dedamąją.
d

Šilumoss gamybos kainos
k
mažinimo poten
ncialo vertin
nimas atliktaas naudojan
nt tokias prie
elaidas:
1. Skaičiavimaai atliekamii pagal 201
13 metų Vilniaus miessto šilumoss energijos poreiko
kitimo kreivvę metų bėg
gyje60;
2. Šiluminės energijos
e
po
oreikis priimtas pagal 20
018 m. prog
gnozuojamąą poreikį61;
3. Šilumos kainos mažinim
mo galimyb
bės vertinam
mos 2013 m.. kainų lygiu
u62;
4. Priimama vidutinė
v
gam
mtinių dujų
ų kaina 2013
3 m. su perrdavimo ir skirstymo
s
k
kaina
yra
43,55 Eur/M
MWh63;
57

Prieiga iinternete:
http://ww
ww.leka.lt/sites//default/files/d
dokumentai/greeitai_idiegiamo
os_priemones_ccentralizuoto_ssildymo_preinamumui_lie
tuvoje_geerinti_vl_2011.p
pdf, 32 psl.
58
Lietuvoss energetikos in
nstitutas. Energgetikos komplekksinių tyrimų laaboratorija. Liettuvos energetikkos sektoriaus
perspektyyvinės plėtros analizė atsižvelggiant į ES strateggines iniciatyvaas energetikos srityje.
s
Galutinė
ė ataskaita. 20114 m.
balandžio 5 d. Žiūrėta 20
015‐02‐25.
59
Šilumoss kainų nustatym
mo metodika, patvirtinta
p
VKEK
KK nutarimu Nrr. O3‐96. Prieigaa internete:
http://ww
ww.vkekk.lt/SiteeAssets/teises‐aaktai/siluma/O3‐96_RedakcijaaNr_10.pdf
60
CŠT šilumos energijos poreikio galios kitimo grafikass naudojamas taam, kad objektyyviai įvertinti CŠŠT poreikio svyravimo
įtaką Vilniaus kogeneraciinės jėgainės daarbui. Tačiau, vertinant
v
konkreečius metus, 20
013 m. kitimo/ssvyravimo tendencijos
proporcingai pritaikomoss atitinkamų metų faktiniam/p
prognozuojamaam CŠT sistemo
os poreikiui (MW
Wh);
61
2018 m. vertinimui passirinkti kaip tikėėtini PŪV pradžžios metai. Pažyymėtina, kad ve
ertinamųjų mettų pasirinkimas esminės
įtakos rezultatams neturi. Tam, kad CŠTT poreikio mažėėjimas turėtų essminį poveikį PŪ
ŪV, jis turėtų būti labai ženklu
us.
Labiausiai tikėtinas šildym
mo poreikio maažėjimas dėl daugiabučių reno
ovacijos, tačiau gyvenamųjų daugiabučių nam
mų
renovacijaa turėtų didžiau
usią įtaką šildym
mo sezono poreeikiui, o tiek anttros, tiek trečios alternatyvų atveju planuojam
ma
šiluminė galia
g
nesiekia neei pusės maksim
malaus šildymo
o sezono poreikkio.
62
Priimta,, atsižvelgiant į Nacionalinės šilumos ūkio plėėtros 2015–2021 metų program
mos (Žin., 2015
5, Nr. 2015‐0433
39) tikslų
vertinimo kriterijų (1 prieedas, R‐1‐1 „Šilumos kainų sum
mažėjimas, palyyginti su 2013 metais
m
(procenttais)“).
63

http://w
www.vkekk.lt/ssiluma/Puslapiaai/kuro‐ir‐perkaamos‐silumos‐kainos/vidutine‐‐salies‐kuro‐kaina‐2013.aspx. Vidutinė
V
gamtinių d
dujų žaliavos kaaina priimama ~39,86
~
Eur/MW
Wh.
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5. Priimama vidutinė biokuro
b
kaina 2013 m.
m su tran
nsportavimo
o kaina yra 16,51
64
Eur/MWh ;
6. Priimama, kad
k didžiau
usią šilumoss energijos kainos mažžinimo pote
encialą turi biokurą
ir/arba nep
pavojingas atliekas
a
nau
udojančių energijos
e
gaamybos įrenginių dieg
gimas, o
kitos priem
monės (CŠŠT trasos rekonstrukkcija ir pan.) galutinę kainą įtakoja
nereikšmingai65;
7. Siekiant nu
ustatyti šilumos kainoss mažinimo
o potencialąą, priimamaa, kad pastaatytuose
įrenginiuosse pagamin
nta šilumoss energija būtų pard
duodama už
u kuro de
edamąją,
papildomaii įvertinant tik investiccijos dydžio
o dedamąją per amortizacinių atsskaitymų
įtraukimą į tarifą66. Tokkia kaina leid
džia rinkos dalyviams
d
padengti pag
grindines sąąnaudas,
susijusias su
s šilumos energijos gamyba – išlaidas kurui ir ve
eikloje nau
udojamų
pagrindinių
ų įrenginių amortizacijo
a
os sąnaudas;
8. Vadovaujan
ntis Kogene
eracinių jėgaainių šilumo
os ir elektros energijos sąnaudų attskyrimo
metodikos, patvirtintos VKEKK 200
09.07.22 nutarimu Nr. O3-107,
O
aktu
ualia redakccija nauji
biokuro ir//arba atliekkų deginim
mo įrenginiai vertinam
mi kaip altternatyvūs biokurą
deginantys šilumos energijos gam
mybos šaltiniai (vandenss šildymo kaatilai);
9. Investicijų į alternatyvvius šilumo
os gamyboss įrenginiuss dydis priimamas 30
00 tūkst.
Eur/MW šiiluminės galios67. Priimama, kad
d, siekiant užtikrinti šilumos energijos
e
pardavimą iš komun
nalines atlie
ekas degin
načios jėgainės, tokia pati inve
esticija į
us energijo
os gamybo
os įrenginius vertinama ir kom
munalines atliekas
alternatyviu
deginančio
os jėgainės atveju,
a
kadaangi pagrind
diniai komu
unalinių atliekų TE konkurentai
būtų biokurą naudiojantys NŠG;
10. Vertinant galimą
g
įtakąą galutinei šilumos
š
ene
ergijos gamyybos kainai eliminuojama NŠG
mažinti
įtaka, t.y. vertinama,
v
kad nauji įrenginiai
į
b statomii siekiant maksimaliai
bus
m
šilumos en
nergijos kain
ną, todėl kitų
k
gamintojų eksploaatuojami įre
enginiai veeiks kaip
įprasta, taččiau tik „viirš“ naujų įrenginių. TToks vertin
nimas parodo, kokia situacija
susidarytų, jei naujai instaliuotti įrenginiaai veiktų baziniu
b
(maaksimalios šilumos
g
režimu, o kiti įrenginiai (ttame tarep ir kiti NŠG) veiktų
v
išnau
udodami
energijos) gamybos
galimybę parduoti
p
šilumos energ
giją rinkos sąlygomis, nepažeidžaint teisės aktuose
nustatytų apribojimų;
a
11. Vertinimo rezultatai
r
gaalioja ir tokios pačios šiiluminės galios nepavo
ojingas atliekas arba
kietąjį atgaautąjį kurą naudojanttiems energ
getikos objjektams, priimant, kad juose
pagamintos ir į tinklą patiektoss šilumos energijos
e
k
kaina
nevirššys šilumoss kainos
alternatyviaame šilumo
os gamyboss šaltinyje (vandens
(
šildymo katile), naudojaančiame
medienos biokurą.
b
Paveiksle žemiau pateikiamas
p
s šilumos gaamybos kain
nos Vilniauss miesto centralizuoto šilumos
tiekimo
o sistemoje mažinimo potencialass priklausom
mai nuo altternatyvių šaltinių
š
insttaliuotos
šiluminė
ės galios.
64

Vidutinėė biokuro žaliavvos kaina priimama 14,6 Eur/M
MWh

65

Praktiko
oje kitos investiicijos į šilumos ūkį dažniausiai yra susijusios su
s patikimumo didinimu, kuro vartojimo efekktyvumo
didinimu, nuostolių šilum
mos tiekimo tinkkle mažinimu irr pan. Tokių prieemonių ekonom
minis efektas dažniausiai nėra didelis ir
dažniausiaai siekiama, kad
d tokia investiciija nedidintų kaainos vartotojuii.
66

Įrenginių amortizaciniss laikotarpis priimamas 16 mettų: Šilumos kain
nų nustatymo metodika,
m
patvirtinta Valstybin
nės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu
n
Nr. O3‐96,
O
6 priedass.

67

Technology Data for En
nergy Plants, Ju
une 2010.
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Pav. 4.77.10. Šilumoss gamybos kainos
k
mažin
nimo potenccialas priklau
usomai nuo alternatyvių
ų šaltinių
instaliuo
otos šiluminės galios.
Pradėju
us veikti nau
ujiems įreng
giniams (4.7
7.10 pav.), kurių
k
sumin
nė šilumos energijos gamybos
g
galia sieektų ~120 MW
M ir galio
ojant aukščiiau priimtom
ms prielaidoms, šilumo
os gamybos kainos
Vilniauss m. CŠT sisttemoje mažžinimo pote
encialas galėėtų siekti iki ~25 proc., kai naujų įrrenginių
šilumoss gamybos galia
g
siekia iki 240 MW
W, šilumos gamybos
g
kainos Vilniau
us m. CŠT siistemoje
mažinim
mo potencialas galėtų
ų siekti iki ~35 procc. Atkreiptiinas dėmessys, kad paveiksle
p
pateikiaamas šilumo
os gamyboss kainos mažinimo pote
encialas, reaali tokio pro
ojekto įtaka šilumos
gamybo
os kainai Vilniaus m. CŠT
C sistemo
oje pagrinde
e priklausyss nuo faktin
nių kuro kaiinų, nuo
projektąą vystančio NŠG parduodamos šilu
umos kainos šilumos tie
ekėjui, nuo kitų NŠG re
eakcijos į
padidėjjusią konkurrenciją rinko
oje bei makrroekonomin
nių veiksnių
ų.
Atsižvellgiant į tai, PŪV vystym
mo alternattyva Nr .2 labiau
l
atitin
nka Nacionaalinės šilum
mos ūkio
plėtros 2015-2021 metų prog
gramos tikslą „mažinti šilumos
š
ene
ergijos kainas ir aplinko
os taršą,
šilumoss energijai gaminti
g
naud
dojamo kuro balanse te
eikiant pirm
menybę atsin
naujinantiem
ms ir (ar)
vietiniams energijo
os ištekliamss“.

Projekto
o poveikis eleektros kaina
ai
Vilniauss kogeneraccinės jėgainės elektros gamybos aatveju, priklaausomai nu
uo alternatyyvos, per
elektros en
metus pagamintas
p
nergijos kiekkis sudarytų
ų apie 2-5,2 proc. bendrro Lietuvos elektros
energijo
os poreikio. Iki 2015 m.
m pabaigos nutiesus plaanuojamas elektros jun
ngtis tarp Baltijos
B
ir
Švedijos (NordBalt jungtis) bei Lenkijo
os (LitPolLink jungtis)) Lietuvos elektros energijos
e
gaminto
ojai veiks bendroje ele
ektros energ
gijos rinkoje
e. Atsižvelgiant į tai, kad dėl rinkoss dydžio
Skandin
navijos elekktros rinka bus lemian
ntis veiksnyys formuojantis elektro
os energijoss kainos
pokyčiu
us Lietuvoje
e, bei į tai, kad
k numato
omas pagam
minti elektros kiekis ne
esiekia net 10 proc.
Lietuvo
os poreikio, nei viena iš nagrinėjaamų alternaatyvų neturė
ės reikšmingos įtakos elektros
encijoms.
kainos kkitimo tende

4.7.3

Galim
mas tiesioginis ir netiesioginis poveikis
s kitoms
s ūkio
šakom
ms

Energijo
os sektorius yra vienaas svarbiau
usių Lietuvo
os ūkio sekktorių. Populiariausi energijos
e
šaltiniaii – naftos produktai,
p
š
šiluminė
energija, elekttros energijja ir mediena. NŠŪPP numato
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pagrind
dinius strate
eginius enerrgetikos tiksslus šilumos ūkio sekto
oriuje, kurie
e tiesiogiai susiję
s
su
energijo
os taupymu
u, efektyvesniu jos naaudojimu bei
b alternattyvios energijos panau
udojimo
skatinim
mu ir plėtojimu.
Nagrinėėjamame že
emės sklype
e kad. Nr. 0101/0067:21, PŪV planu
uojamos naudoti žemė
ės sklypo
dalies te
eritorijos gretimybėse kitų
k įmonių vykdomos ūkinės veikllos:
Eil.
Nr.

monės pavadinimas
Įm

Veiklaa

UA
AB "KGMETA""

Metalo laužo supirrkimas

UA
AB „LITESKO““

Šilum
mos ir karšto vandens tiekkimas Vilniauss m.
gyv.

UA
AB "VILNIAUSS ENERGIJA"

Šilum
mos ir karšto vandens tiekkimas Vilniauss m.
gyv.

UA
AB "ECOSERV
VICE“

Antrin
nių žaliavų
ų ir komu
unalinių
surinkimas, vežimaas ir apdorojim
mas

2

M
MB AUTOMOBILIZMO CENTTRAS

Autosservisas

Paneriškių
nius
15, Viln

g.

3

UA
AB „TECHNOLLOGY PROJEC
CTS“

Biomase kūrenamaa jėgainė

Paneriškių
nius
17, Viln

g.

UA
AB
„ENERGETTIKOS
AU
ORTO CENTRA
AS“
UTOTRANSPO

Statybos mechanizzmų nuoma

UA
AB „ŠALTINĖLLIO VANDENY
YS“

Geriamojo vande
ens tiekimas bei vand
dens
o aparatų nuo
oma
vėsinimo-kaitinimo

AB
B „VILNIAU
US
STTATYBA“

Elektrros tinklų montavimas ir projektavimas

1

4

ENERGEETINĖ

Adresaas

atliiekų

UA
AB "LIETEMASS"

Nafto
os, chemijo
os, energetiikos pramo
onės
įrenginių gamyba,, montavimass, remontas

UA
AB "LITSPECM
MET"

Prekyyba juodaisiais metalais

UA
AB „PROSPER
RUM“

Logisstikos, transpo
orto paslaugo
os

UA
AB „PLIENMETTAS PLIUS“

Prekyyba metalais

AB „TRANSPO
ORTO RATAS“
UA

Autom
mobilių nuom
ma

UA
AB „METALIZA
ACIJA”

Ratlankių ar supo
ortų valymas,, paruošimass, iki
dų ar vidaus sm
mėliavimas, im
mpregnavimaas.
fasad

5

Jočion
nių g. 13,
Vilniuss

Jočion
nių g. 53,
Vilniuss

Jočion
nių g. 53A,
Vilniuss
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Pav. 4.77.11. PŪV greetimybėje esančios įmon
nės.
Planuojjamos ūkinė
ės veiklos visų
v
PŪV vysstymo alternatyvų atve
ejais nagrinėjamoje territorijoje
ntuojamus teritorijos
t
tvvarkymo ir naudojimo reikalavimu
us, todėl
atitinka teisės aktaais reglamen
neigiam
mo poveikio žemės, pramonės bei paslaugų
p
ūkkio šakoms neturės.
n

4.7.4

Planu
uojamos

ūkinės

veik
klos

ga
alimi

k
konflikta
i

su

visuomene
Galimi konfliktai su
s visuome
ene dėl netoliese gyvvenančių gyyventojų neigiamo po
ožiūrio į
planuojjamą Vilniau
us kogeneraacinę jėgainę.
PAV ataaskaitoje yraa analizuojaama planuo
ojamos ūkin
nės veiklos plėtra
p
– atliekami aplin
nkos oro
užterštu
umo, skleidžiamo triukkšmo skaičiaavimai bei kvapų sklaidos modeliiavimas, įve
ertinama
galima įtaka visuomenės sveiikatai, taikomos taršos mažinimo priemonės (žr. PAV attaskaitos
mų gamybos būdų ir įrangos paalyginimas su GPGB“; žr. „4.2.5 Poveikio
P
skyrius „2.2. Siūlom
sumažin
nimo priem
monės“). Siekkiant išveng
gti galimų konfliktų
k
su
u visuomene
e viso PAV proceso
metu in
nformacija nagrinėjama
n
a ir pildoma pagal gyventojų pasiūlymus.
PAV ataskaitoje bus
b
pateikti visuomen
nės informaavimo doku
umentai: skkelbimai sp
paudoje,
visuome
enės pasiūlymai ir jų vertinimass, PAV atasskaitos vieššo svarstym
mo protoko
olai. PAV
ataskaittos viešinim
mas bus atliekamas vad
dovaujantiss Visuomenės informavvimo ir dalyyvavimo
planuojjamos ūkinė
ės veiklos po
oveikio aplinkai vertinimo procese
e tvarkos ap
prašu (patvirrtinta LR
AM 200
05-07-15 LR AM įsakym
mu Nr. D1-37
70). Išsami informacija apie visuom
menės inforrmavimą
pateikiaama PAV ataaskaitos 8.3 skyriuje.
„Lietuvo
os energija““, UAB PAV programos rengimo ettape sureng
gė 6-is papildomus sussitikimus
su visu
uomene: Paanerių seniūnijoje ir gretimose
g
seniūnijose
e. Susirinkim
mų metu susirinkę
s
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visuome
enės atstovvai buvo sup
pažindinti su
u Vilniaus ko
ogeneracinė
ės jėgainės projekto
p
atssiradimo
prielaidomis, išklau
usyta visuo
omenės atsttovų nuom
monė dėl jė
ėgainės techninių savyybių bei
galimo poveikio aplinkai. Keturi
K
analo
ogiški susittikimai su visuomene
e organizuo
oti PAV
ataskaittos rengimo
o etape (2015 m. ge
egužės 6, 8,
8 13 dieno
omis „Lietuvvos energijja“, UAB
patalpo
ose, adresu: Žvejų g. 14,, Vilnius). Jų
ų metu visuo
omenei buvvo pristatytaa PAV rengim
mo eiga,
pirmiejii vertinimo rezultatai,
r
iššklausytos visuomenės
v
pastabos.

4.7.5

Poveikio

so
ocialinei-ekonom
minei

aplinkai

maž
žinimo

monės
priem
Planuojjama ūkinė veikla visų
ų PŪV vystyymo alternaatyvų atvejaais neigiam
mo poveikio
o esamai
plinkai netu
urės, papildomos po
oveikio mažinimo priiemonės
socialinei - ekonominei ap
nenumaatomos.
Planuojjama Vilniaaus kogene
eracinė jėg
gainės veikkla bus vyykdoma ve
erslo, gam
mybos ir
pramon
ninės paskirrties teritoriijoje, naudo
ojamos tech
hnologijos, veiklos me
etodai ir priiemonės
atitiks geriausius
g
prieinamus
p
g
gamybos
bū
ūdus (toliau
u-GPGB) (de
etaliau žr. PA
AV ataskaito
os skyrių
„2.2. Siū
ūlomų gamyybos būdų ir įrangos paalyginimas su
s GPGB).
Siekiantt skaidriai te
eikti inform
maciją visuom
menei ir sud
daryti sąlyg
gas stebėti oro
o taršos rodiklius,
Vilniauss kogeneraacinės jėgainės eksplo
oatavimo metu
m
numaatomas nuo
olatinis oro
o taršos
monitoringas remiaantis aplinkkos apsaugo
os nuostataiss ir duomen
nų viešinimaas.
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4.8 Kultūro
os verty
ybės
4.8.1

Inform
macija a
apie grettimose teritorijo
t
ose esan
nčias kultūros
paveldo verty
ybes ir objektus

Vilnius – Lietuvos sostinė ir didžiausias šalies miestas, Vilniau
us apskritie
es, rajono irr miesto
savivald
dybės centras. Vilnius yra
y arkivyskkupijos centras, nuo 1579 m.– univversitetinis miestas.
Vilniauss regionas yra
y pats didžžiausias gyvventojų skaičiumi, kuriaama pridėtine verte, taaip pat ir
plotu. TTai – Lietuvo
os kultūros, verslo,
v
šviettimo ir moksslo centras. Vilniaus sen
namiestis yrra vienas
didžiausių Rytų Eu
uropoje ir19
994 m. įrašyytas UNESC
CO Pasaulio
o paveldo sąrašą. 2009
9 metais
Vilniauss miestas bu
uvo paskelbtas Europoss kultūros so
ostine.
Vilniauss miesto ir artimiausios jo aplinkos savitumą kuria verting
go kraštovaizzdžio teritorijų fone
išsidėsččiusi turtinga gamtos ir kultūros paaveldo daug
giacentrė miesto
m
ir periiferinių gyve
enviečių
struktūrra. Šį savitumą atspind
di miesto mo
odelis, turin
ntis aiškiai iššreikštas ce
entrinę, vidu
urinę bei
periferin
nę zonas. Iššlikęs tiesiog
ginis kontakktas tarp miesto istorin
nio centro irr miesto pe
eriferinės
zonos ryytinėje dalyyje – vienas iš
i esminių miesto
m
strukktūros savitu
umo požymių.
Nekilno
ojamojo kulltūros pave
eldo išsaug
gojimas laikkomas integ
gralia plėtrros dalimi. Darnios
plėtros koncepcija siekia išsaugoti verting
giausius objektus, skatin
nant jų naudojimą visu
uomenės
reikmėm
ms. Kultūrin
nis kraštovaiizdis yra sau
ugomas kaip pagrindin
nė Vilniaus miesto urbaanistinio
savitum
mo apraiška.
Prioritettiniai Vilniau
us miesto nekilnojamųjjų kultūros vvertybių territorinės apssaugos obje
ektai yra:
Senamiestis – pasaulio paveldo vietovvė, istoriniaai priemiessčiai, bažnyyčių ir vienuolynų
kompleeksai, dvarų sodybos ir istoriniai že
eldynai, dom
minuojančio
o medžio arcchitektūros paveldo
teritorijos.
gistruotų ku
ultūros pavveldo vertybių teritorijjas ir jų
Analizuojamas sklyypas nepattenka į įreg
apsaugo
os zonas ir su
s jomis nessiriboja.
Artimiausia registruota kultū
ūros paveld
do vertybė
ė yra išsidė
ėsčiusi 1,1 km atstum
mu nuo
analizuo
ojamos sklyypo dalies, kitame
k
Neriies upės kraante – Gude
elių, Lenkiškkių pilkapyn
nas, vad.
Švedkap
piais (5644)). Maždaug 200 m atsttumu nuo analizuojam
a
mos sklypo dalies
d
ribos praeina
kultūross paveldo vertybės
v
Naaravų piliakaalnio (1720
06) apsaugo
os zonos rib
ba. Informaccija apie
kitas artimiausias registruotas Valstybė
ės saugom
mas kultūro
os vertybess pateikiam
ma 4.8.1
lentelėje.
Lentelė 4.8.1.
4
Informaccija apie artim
miausias regisstruotas Valstyybės saugomas kultūros veertybes (paga
al Kultūros
vertybių rregistre pateikkiamą informa
aciją; http://kvvr.kpd.lt/herita
age/)
Unikal
us
kodas

Pavadinim
as

17206

Naravų
piliakalnis

Nuotrauka

Adresas

Vilniaus m.
sav., Neravų
k.

Teritori
jos
plotass

0
18860
m2

Apsaugo
os zonos
pozonio plotas
Vizualini
o, m2

Fizinio
, m2

1264000
0

-
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21522

Smiglių
senovės
gyvenvietė
II

r.
Vilniaus
sav., Smiglių
k.
(Zujjūnų
sen.)

3859
m2

-

-

21521

Smiglių
senovės
gyvenvietė

Vilniaus
r.
sav., Smiglių
k.
(Zujjūnų
sen.)

3726
m2

-

-

16469

Pasienių
senovės
gyvenvietė

Vilniaus
r.
sav., Pasienių
k.
(Zujjūnų
sen.)

h
6,33 ha

433000

31930

Pasienių
senovės
gyvenvietė
II

Vilniaus
r.
sav., Pasienių
k.
(Zujjūnų
sen.)

0,60 ha
h

-

-

5644

Gudelių,
Lenkiškių
pilkapynas,
vad.
Švedkapiai
s

Vilniaus
r.
delių
sav., Gud
k.
(Zujjūnų
sen.)

39507
7
m2

390000

-

38301

Gariūnų
piliakalnis

Vilniaus m.
niaus
sav., Viln
m.

35946
6
m2

-

-

32414

Panerių
žudynių
vieta
ir
kapai II

779 m2

-

-

Vilniaus m.
niaus
sav., Viln
m., Titn
nago
g.
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Grigiškių,
Naravų
pilkapynas,
vad.
Kapčiais

Vilniaus m.
sav., Neravų
k.
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4
49394
m2

0
1264000

-

Pav. 4.88.1. Atstumas iki artimiau
usių registru
uotų kultūross vertybių.
Vilniauss miesto saavivaldybėss tarybos 2011
2
m. vaasario 18 d.
d sprendim
mu Nr.1-200
08 buvo
patvirtin
ntas Vilniau
us verbų ettnokultūross kraštovaiizdžio drau
ustinio speccialusis pla
anas. Šio
specialiojo plano vienas iš planavimo
p
tikslų ir užždavinių yraa nustatyti esamos trradicinės
architekktūros apsaaugos priem
mones, kurio
os leistų saaugoti ir vyystyti etninio verbų gaaminimo
amato ttradiciją.
Vilniauss Verbų etno
okultūros krraštovaizdžiio draustinio
o specialiuo
oju planu pllanuojama teritorija
t
yra vakaarinėje Vilniiaus miesto dalyje, Pilaiitės seniūnijjoje už 3,2 km
k nuo PŪV
V teritorijos (žr. 4.8.1
pav.). SSpecialiajam
me plane atlikus
a
esam
mos būklėss analizę (išanalizavuss ją archite
ektūriniu
požiūriu
u), planuojaamos naudoti žemės sklypo daliies teritorijo
oje nustatyytos šios ku
ultūrinės
vertybė
ės: verbų pyynimo amaatas, etnogrrafinės sodyybos ir trad
dicinė kaimų struktūra, mažoji
architekktūra (kryžiaai), senosios kapinaitės)).
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Galim
mas pove
eikis ir po
oveikio sumažin
s
nimo prie
emonės

Poveikiss kultūros ve
ertybėms vyykdant PŪV
V galėtų būtii:


tiesioginis jų sunaikinim
mas ar paže
eidimas atlie
ekant įvairiu
us žemės kassimo darbuss. Tačiau
planuojamo
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies territorijoje reg
gistruotų ne
ekilnojamų kultūros
paveldo ob
bjektų nėra.



objekto apllinkos tarša technogeniiniais įrenginiais.

Artimiausios kultūros vertybė
ės yra nuto
olę nuo anaalizuojamoss planuojam
mos naudotti žemės
sklypo dalies terittorijos, todė
ėl planuojama ūkinė veikla
v
regisstruotoms kultūros
k
vertybėms
poveikio
o neturės.
PŪV bu
us vykdoma jau įrengto
oje pramoniinėje teritorrijoje ir žem
mės kasimo darbai,
d
kurie galėtų
turėti įttakos arche
eologinių ve
ertybių apsaaugai, už planuojamoss naudoti žemės sklyp
po dalies
teritorijos ribų neb
bus vykdom
mi. Todėl PŪV poveikio
o kultūros paveldo ve
ertybėms ne
eturės ir
poveikio
o sumažinim
mo priemon
nės nėra reikkalingos.
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4.9 Visuom
menės sveikata
a
Poveikio
o visuomen
nės sveikataai vertinimo
o tikslas yraa nustatyti,, apibūdinti ir įvertintii galimą
planuojjamos ūkinė
ės veiklos (to
oliau - PŪV) poveikį visuomenės svveikatai, passiūlyti pašalinti arba
sumažin
nti kenksmingą poveikkį visuomen
nės sveikattai tinkamomis priemo
onėmis bei pagrįsti
PŪV san
nitarinės apssaugos zono
os ribų dydįį.
PAV pro
ogramoje numatyta
n
PŪ
ŪV vystymo
o alternatyvvą Nr.1 neattitinka koge
eneracinių įrrenginių
galios N
Nacionalinė
ės šilumos ūkio plėtro
os 2015-202
21 metų prrogramos, patvirtinta
p
L
Lietuvos
Respub
blikos Vyriau
usybės 2015
5 m. kovo 18 d. nutarrimu Nr. 28
84, todėl po
oveikio visu
uomenės
sveikataai vertinimo
o aspektu ne
enagrinėjam
ma.
PAV attaskaitoje analizuojam
ma papildo
oma alternatyva prie Nr.2 alte
ernatyvos poveikio
p
visuome
enės sveikatai vertinim
mo aspektu yra
y analogiška vystymo alternatyvaai Nr.2.

4.9.1

Artim
miausia gyvenam
g
oji aplinka ir vis
suomeninės pask
kirties
objek
ktai

Išnagrin
nėti atstum
mtai nuo plaanuojamos ūkinės veiiklos vystym
mo alternattyvų Nr. 2 ir Nr. 3
planuojjamos naud
doti žemės sklypo dalies teritorijo
os ribų iki artimiausių
a
gyvenamųjjų namų
pateiktii 4.9.1 lentellėje, 4.9.1 a ir b paveiksle.
Lentelė 4.9.1. Artimiaussia nagrinėjam
ma gyvenamo
oji aplinka
Eil.Nr.

Gyvenamosios vietos adresas

Atsstumas, m

1
2
3
4
5
6

Jočionių g. 41, Vilnius
Jočionių g. 43, Vilnius
Jočionių g. 45, Vilnius
Jočionių g 24, Vilnius
Jočionių g. 26, Vilnius
Jočionių g. 28, Vilnius

7

Jočionių g. 12, Vilnius

8

Jočionių g. 10, Vilnius

9

Jočionių g. 8, Vilnius

10

Jočionių g. 6, Vilnius

11

Neskučių g.
g 4, Vilnius

12

Neskučių g.
g 2, Vilnius

683
686
6
664
4
692
679
663
760
0
790
0
765
797
775
810
0
805
827
906
6
952
856
6
905

PŪV vystymo
v
altern
natyvos Nr.
2 ir 3
2 ir 3
2 ir 3
2 ir 3
2 ir 3
2 ir 3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

Artimiausias gyven
namas pastaatas (Nr.6) adresu: Jočio
onių g. 28, Vilnius,
V
nuto
olęs 663 m aatstumu
rytų kryyptimi, kitass gyvenamaas namas (N
Nr.3) adresu: Jočionių g.
g 45, Vilniu
us - 664 m n
nuo visų
planuojjamos ūkinė
ės veiklos vystymo
v
altternatyvų planuojamoss naudoti žemės sklyp
po dalies
teritorijos ribų.
mo įstaiga (N
Nr.1) Grigiškkių darželis--mokykla „P
Pelėdžiukas““, adresu: Lentvario
Artimiausia ugdym
n
os PŪV vysttymo altern
natyvos Nr.2
2 planuojam
mos naudotti žemės
g. 1, Villnius, nuo nagrinėjamo
sklypo d
dalies terito
orijos ribos nutolusi
n
apie 3 km į pietryčius. Arrtimiausios sveikatos
s
prriežiūros
įstaigoss (Nr.2), įsikkūrusios tuo
o pačiu adrresu: Šiltnam
mių g. 29, Vilnius,
V
InM
Medica filialaas, UAB,
Medea diagnostikaa, UAB, VšĮ Respublikinė
R
ė Vilniaus un
niversitetinė
ė ligoninė, nutolusios
n
m
maždaug
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3,5 km į rytus nuo PŪV vystym
mo alternattyvos Nr.2 planuojamo
p
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies
teritorijos ribos.

ausia gyvena
amoji aplinkka PŪV vystyymo alternattyvos Nr. 2 attveju.
Pav. 4.9.1 a. Artimia

ausia gyvena
amoji aplinkka PŪV vystym
mo alternatyyvos Nr. 3atvveju.
Pav. 4.9.2 b. Artimia
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usia visuomeeninės paskirrties aplinka
a.
Pav. 4.99.3. Artimiau

4.9.2

Rekre
eacinės teritorijo
t
os

Rekreaccijos, turizm
mo plėtojim
mui svarbioss teritorijoss yra analizzuojamos nagrinėjant
n
Vilniaus
miesto savivaldybė
ės teritorijoss bendrojo plano
p
sprendinius.
Planuojjamos ūkinė
ės veiklos vystymo
v
altternatyvų Nr.2
N
ir Nr.3 planuojam
mos naudotti žemės
sklypo d
dalies terito
orija nepate
enka į rekreacijos ir turrizmo plėtojjimui svarbias teritorijaas, todėl
PŪV plaanavimas numatytoje vietoje Viln
niaus miesto
o savivaldyb
bės teritorijjos bendrojjo plano
sprendiiniams neprrieštarauja.

4.9.3

Esama visuom
menės sv
veikatos būklė

Planuojjamos ūkinė
ės veiklos planuojamos naudoti žemės sklypo dalies terito
orija yra išsiidėsčiusi
sklype adresu Jočionių g. 13, Vilniaus mieste,
m
Vilniaus miesto
o savivaldyb
bėje. PŪV poveikio
p
sveikataai aspektu reikšmingi
r
y triukšmaas, aplinkoss oro tarša, tarša kvapaais (žr. skyrių „4.9.4.
yra
Sveikataai darančių įtaką veiksn
nių analizė““), kurie prikklausomai nuo
n veikimo
o dydžių ir poveikio
p
trukmėss (ekspoziccijos), gali būti potencialūs įvairių centrinėss nervų sisttemos, krau
ujotakos,
kvėpaviimo, virškinim
mo sistemų susirgimų
s
ettiologiniai veiksniai.
v
Visuomenės sveikaatos rodikliių analizė rengiama būtent
b
šių, aktualių nagrinėjama
n
ai ūkinei
veiklai, susirgimų aspektu.
a
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Higieno
os instituto Sveikatos in
nformacijos centras skaaičiuoja gyvventojų serg
gamumo rod
diklius iš
gaunam
mos nuasme
enintos Privvalomojo sveikatos
s
drraudimo infformacinės sistemos SVEIDRA
S
kopijos.. Dėl asmen
ns duomenų
ų apsaugos reikalavimų
ų Higienos in
nstituto Sve
eikatos inforrmacijos
centras negauna pilno
p
gyvenaamosios vie
etos adreso, tik savivald
dybės kodą,, todėl smulkiausias
nis vienetass, kuriam skkaičiuoti sergamumo ro
odikliai yra savivaldybė
ė. Smulkių teritorijų
t
teritorin
sergamumo rodikliai dažniausiai yra stattistiškai nep
patikimi dėl mažo gyvventojų ir mažo
m
kai
kurių su
usirgimų atvvejų skaičiau
us.
Analizuojant visuomenės sveikatos būklę
ę nagrinėjam
mi Vilniaus miesto saviivaldybės te
eritorijos
visuome
enės sveikaatos būklėss aktualūs rodikliai,
r
ku
urie palygin
nami su Lie
etuvos Resp
publikos
atitinkamais rodikliiais.
Pasaulin
nės sveikattos organizzacijos duo
omenimis, informatyvviausiai tam
m tikros te
eritorijos
visuome
enės sveikaatos būklę atspindi demografin
d
niai, gimstamumo, mirtingumo rodikliai,
r
numato
oma gyvenimo trukmė
ė, gyventojų
ų sergamum
mo bei ligottumo rodiklliai, nedarbingumo,
invalidu
umo rodikliaai.
Siekiantt apibūdintii visuomenė
ės sveikatos būklę pasirrinkti šie visu
uomenės svveikatos rod
dikliai:






Demografin
niai rodikliai:
-

gyvento
ojų skaičius;;

-

gimstam
mumo rodikklis;

-

mirtingumo rodikliis;

-

natūralaaus gyvento
ojų prieaugiio rodiklis;

Gyventojų sergamumo
s
o rodikliai:
-

bendrassis sergamu
umas;

-

bendrojjo sergamumo struktūrra;

Specialieji mirtingumo
m
o rodikliai:
-

mirties priežasčių struktūra;
s

-

mirtingumas dėl taam tikrų ligų
ų (priežasčių
ų) 100 000-ččių gyventojjų.

4.9.3.1. Regio
ono gyve
entojų demograffinė padėtis
Planuojjamos ūkinė
ės veiklos planuojamo
p
s naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies te
eritorija yra Vilniaus
miesto savivaldybė
ėje, pagrindinės demog
grafinės situ
uacijos kitim
mo tendencijjos panašios, kaip ir
visoje Lietuvoje (žr. 4.7. Socialinė-ekonom
minė aplinka).
Remiantis Lietuvoss statistikos departame
ento duome
enimis, 2014
4 m. pradžiioje Vilniauss mieste
gyveno 539 707 žmonės,
ž
tai sudarė18,3
3 proc. Lietuvos populiacijos. 44,8 proc. Viln
niaus m.
gyvento
ojų sudarė vyrai, 55,2
2 proc. - moterys.
m
Lyg
ginant su ankstesniais
a
s metais gyyventojų
skaičiuss sumažėjo. Vaikai iki 17 m. sudarė
ė 18,1 proc. visų Vilniaaus miesto gyventojų,
g
v
vaisingo
amžiauss (15 – 49 m.)
m moteryss – 47,8 pro
oc. visų motterų. 18 – 44
4 m. amžiaaus asmenyss sudarė
41,5 pro
oc. gyvento
ojų, 45 – 64 m. – 24,9 proc.,
p
65 m. ir vyresnio amžiaus assmenys – 15
5,5 proc.
Vilniauss m. gyvento
ojų.
Vilniauss miesto saavivaldybės gyventojų demografinių procesų (gimstam
mumo, mirtingumo,
natūralaaus prieaug
gio) analizeii naudojami iš Higieno
os instituto Sveikatos informacinio
o centro
Lietuvo
os sveikatos rodiklių sisttemos paimti rodikliai.
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Lentelė 4.9.2. Gimstam
mumas 1000-čiiui gyventojų
Metai

V
Vilnius

Lietuva
L

2001

8,05

8,98

2002

8,18

8,58

2003

8,44

8,78

2004

8,79

8,82

2005

9,2

8,88

2006

9,97

9,05

2007

10,4

9,29

2008

11,39
1

9,86

2009

12,02
1

10,17

2010

12,38
1

9,9

2011

12,09
1

10

2012

11,89
1

10,19

2013

11,68
1

10,1

13

12

11
Vilnius
Lietuva
10

9

8
2000

200
05

2010

2015

2
2020

Šaltinis: Higienos institu
uto Sveikatos in
nformacinio centro Lietuvos svveikatos rodikliių sistemos

Pav. 4.99.4. Gimstam
mumas 1000--čiui gyvento
ojų.
Lentelė 4.9.3. Mirtingum
mas 1000-čiuii gyventojų
Metai

Viln
nius

Lietuva

2001

9,13
3

11,6
64

2002

9,34
4

11,9
93

2003

9,77
7

12
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2004

9,45
5

24
12,2

2005

10,1
13

13,18

2006

11,2
2

13,7
7

2007

11,3
38

14,12

2008

10,9
91

13,7
71

2009

10,6
61

13,2
29

2010

10,4
47

13,6
6

2011

10,6
63

13,5
55

2012

10,7
72

13,7
7

2013

10,7
79
15

g

gyy

14,0
03
jų

14

13

Vilnius
Lietuva

12

11

10

9
2000

200
05

2010

2015

2020

Šaltinis: Higienos institu
uto Sveikatos in
nformacinio centro Lietuvos svveikatos rodikliių sistemos

Pav. 4.99.5. Mirtingu
umas 1000-čiiui gyventojų
ų.
Lentelė 4.9.4. Natūralus prieaugis 10000- čiui gyven
ntojų
Metai

Vilnius
V

L
Lietuva

2001

‐
‐1,08

‐2,65

2002

‐
‐1,15

‐3,35

2003

‐
‐1,33

‐3,22

2004

‐
‐0,66

‐3,43

2005

‐
‐0,93

‐4,3

2006

‐
‐1,23

‐4,65

2007

‐
‐0,98

‐4,83

2008

0,48

‐3,84

2009

1,41

‐3,12
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2010

1,91

‐3,69

2011

1,47

‐3,56

2012

1,17

‐3,51

2013

0,88

‐3,93

Šaltinis: Higienos institu
uto Sveikatos in
nformacinio centro Lietuvos svveikatos rodikliių sistemos

Vilniauss miesto savvivaldybėje gimstamum
mo rodiklis eilę metų mažai
m
kito ir buvo didesnis už
Lietuvo
os atitinkam
mą rodiklį. Mirtingumo
M
uvo didesnis už gimstamumo,
rodiklis eillę metų bu
tačiau nuo
n 2008 metų šis rodikklis buvo mažesnis už g
gimstamum
mo rodiklį, kaas įtakojo te
eigiamus
natūralaaus prieaug
gio rodikliuss nagrinėjamame mieste. Mirting
gumo rodikkliai Vilniauss miesto
savivald
dybėje maže
esni už atitinkamą Lietu
uvos rodiklį, kas įtakojaa ir ženkliai mažesnius
m
n visos
nei
Lietuvo
os neigiamuss natūralauss prieaugio rodiklius.
Lentelė 4.9.5. Mirtingum
mas pagal prieežastis 2013 metais
m
Vietovvės
pavadinimas
Lietuva
Vilnius

Mirusiųjų sk.
M
100
0000‐čių gyv.
1403,5
1079,2

Piktybiniiai
navikai
266,2
216,4

Mirties priežastys
p
Krau
ujotakos
Kvėpavimo
o
sistem
mos ligos
sistemos liggos
7
789,8
49,7
5
567,6
26,2

Virškinimo
sistem
mos ligos
7
75,5
6
66,9

Šalttinis: Lietuvis Re
espublikos sveikatos apsaugoss ministerija higgienos instituto sveikatos inforrmacijos centraas. Lietuvos
gyventojjų sveikata ir svveikatos priežiū
ūros įstaigų veikkla 2013 m.

Mirtingumas nuo piktybinių navikų, krraujotakos, kvėpavimo
o ir virškin
nimo sistem
mos ligų
uo atitinkam
mų ligų. Krau
ujotakos
Vilniauss mieste maažesnis už Lietuvos gyvventojų mirttingumą nu
sistemo
os ligos yra dažniausia
d
L
Lietuvos
gyvventojų mirtties priežasttis.

4.9.3.2. Gyventojų se
ergamum
mo rodiklių analizė
Nagrinėėjami aktuallūs Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų se
ergamumo, t.y. centrinė
ės nervų
sistemo
os, kraujotaakos, kvėpaavimo, virškinimo sisttemų sergaamumo ir ligotumo rodikliai
(Šaltiniss: Higienos instituto Sve
eikatos informacinio ce
entro Lietuvo
os sveikatoss rodiklių sisstema).
Lentelė 4.9.6. Bendrasiss sergamumass nervų sistem
mos ligomis 10000-čiui gyventtojų
Metai

Vilnius
V

L
Lietuva

2001

6
66,02

57,91

2002

6
68,17

59,9

2003

7
72,65

64,47

2004

7
76,34

69,08

2005

8
83,74

71,9

2006

8
80,45

75,67

2007

8
84,16

82,31

2008

8
85,65

86,68

2009

8
89,33

86,66

2010

95,8

90,38

2011

105,82

95,96

2012

1
102,6

97,79

2013

9
98,17

102,69
1
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2000
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Šaltinis: Higienos institu
uto Sveikatos in
nformacinio centro Lietuvos svveikatos rodikliių sistemos

Pav. 4.99.6. Bendrasiis sergamum
mas nervų sisstemos ligom
mis 1000-čiuii gyventojų.
Vilniauss miesto savvivaldybėje eilę
e metų se
ergamumass nervų siste
emos ligomiis buvo mažžesnis už
Lietuvo
os atitinkamąą rodiklį, išsskyrus 2008,, 2013 metaais. Kaip ir visoje Lietuvvoje, Vilniauss miesto
dybėje sergaamumas ne
ervų sistemo
os ligomis au
uga.
savivald
Lentelė 4.9.7. Asmenų, sergančių nerrvų sistemos lig
gomis (G00-G
G99), skaičius 1000-čiui
1
gyventojų
Metai

Vilnius

L
Lietuva

2001

63,51

56,8

2002

64
4,26

58,67

2003

67,95

62,56

2004

70
0,79

66,42

2005

76,49

69,02

2006

74
4,31

72,08

2007

77,28

78,07

2008

78
8,28

81,46

2009

80
0,78

81,16

2010

85,39

83,8

2011

10
00,60

90,99

2012

10
03,11

95,95

2013

10
00,31

98,66

Šaltinis: Higienos institu
uto Sveikatos in
nformacinio centro Lietuvos svveikatos rodikliių sistemos

Asmenų
ų, sergančių nervų sisstemos ligo
omis, skaičius bei rod
diklis pasku
utinio dešim
mtmečio
laikotarrpiu Lietuvo
oje, Vilniau
us miesto savivaldybė
ėje augo. Vilniaus mieto
m
savivaaldybėje
serganččiųjų nervų sistemos lig
gomis rodikllis yra didessnis už atitin
nkamą Lietu
uvos rodiklį, išskyrus
2007-20
009 metais.
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Lentelė 4.9.8. Bendrasiss sergamumass kraujotakos sistemos ligom
mis 1000-čiui gyventojų
g
Metai

Vilnius
V

L
Lietuva

2001

1
174,5

182,06
1

2002

176,23

192,58
1

2003

192,35

205,75
2

2004

198,96

223,01
2

2005

209,63

234,89
2

2006

211,27

249,62
2

2007

208,75

259,66
2

2008

218,24

278,22
2

2009

232,58

290,39
2

2010

249,95

310,66
3

2011

259,64

323,46
3

2012

266,69

336,42
3

2013

g

400

271,34

(

)

gy

354,98
3

350

300
Vilnius
Lietuva
250

200

150
2000

2
2005

2010

2015

2020
0

Šaltinis: Higienos institu
uto Sveikatos in
nformacinio centro Lietuvos svveikatos rodikliių sistemos

Pav. 4.99.7. Bendrasiis sergamum
mas kraujota
akos sistemos ligomis 1000-čiui gyveentojų.

Sergam
mumas kraujjotakos siste
emos ligom
mis Lietuvoje, taip pat Vilniaus miiesto savivaaldybėje,
auga. 2
2001-2013 metais Viln
niaus miestto savivaldyybėje sergaamumo kraaujotakos ssistemos
ligomis rodiklis išlie
eka mažesnis už atitinkamą Lietuvo
os rodiklį.
Lentelė 4.9.9. Asmenų, sergančių kra
aujotakos sisteemos ligomis (I00-I99),
(
skaiččius 1000-čiui gyventojų
g
Metai

Vilnius

L
Lietuva

2001

13
32,21

1
131,04
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2002

34,46
13

1
137,04

2003

14
41,96

1
144,63

2004

14
47,88

1
156,06

2005

15
55,54

1
163,82

2006

157,9

1
172,39

2007

15
57,78

1
179,29

2008

16
66,59

1
190,94

2009

17
76,37

1
197,28

2010

18
84,73

2
206,08

2011

20
05,45

2
219,49

2012

21
14,42

2
231,99

2013

21
13,59

2
239,43

Šaltinis: Higienos institu
uto Sveikatos in
nformacinio centro Lietuvos svveikatos rodikliių sistemos

Asmenų
ų, sergančių
ų kraujotako
os sistemos ligomis, skaaičius bei ro
odiklis paskutinio dešim
mtmečio
laikotarrpiu Lietuvo
oje augo. Vilniaus
V
miiesto savivaaldybėje assmenų, serg
gančių krau
ujotakos
sistemo
os ligomis ro
odiklis buvo mažesnis už
u atitinkam
mą Lietuvos rodiklį,
r
išskyyrus 2001 metais.
Lentelė 4.9.10. Bendra
asis sergamu
umas kvėpavvimo sistemo
os ligomis 10000-čiui gyvventojų
Metai

V
Vilnius

L
Lietuva

2001

4
463,25

392,21
3

2002

4
488,81

417,61
4

2003

4
494,54

420,02
4

2004

5
520,01

446,26
4

2005

5
527,48

453,28
4

2006

4
465,06

427,41
4

2007

492

454,24
4

2008

4
412,08

400,31
4

2009

4
459,32

432,58
4

2010

4
424,01

393,58
3

2011

4
490,7

454,35
4

2012

4
456,35

401,55
4

2013

5
522,16

499,16
4
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Šaltinis: Higienos institu
uto Sveikatos in
nformacinio centro Lietuvos svveikatos rodikliių sistemos

Pav. 4.99.8. Bendrasiis sergamum
mas kvėpavim
mo sistemoss ligomis 10000-čiui gyven
ntojų.
2001-20
013 metų laikotarpyje
e sergamumas kvėpaavimo sistemos ligom
mis Vilniaus miesto
savivald
dybėje tai didėjo,
d
tai mažėjo. Eilę metų seergamumas kvėpavimo
o sistemos ligomis
Vilniauss miesto savivaldybė
s
ėje svyravo
o, tačiau buvo
b
didessnis už Liietuvos atitinkamą
sergamumo rodiklįį.
Lentelė 4.9.11. Asmenų
ų, sergančių kvvėpavimo sisteemos ligomis (J00-J99),
(
skaiičius 1000-čiuii gyventojų
Metai

Vilnius

L
Lietuva

2001

29
96,22

2
254,05

2002

31
10,35

2
267,23

2003

31
15,27

2
272,08

2004

32
22,81

2
281,93

2005

33
31,34

2
288,65

2006

30
01,68

2
277,21

2007

32
20,84

2
294,16

2008

27
78,15

266,2

2009

30
00,9

2
281,55

2010

26
68,75

2
252,64

2011

32
24,58

292,5

2012

30
03,23

2
265,38

2013

33
39,78

3
318,32

Šaltinis: Higienos institu
uto Sveikatos in
nformacinio centro Lietuvos svveikatos rodikliių sistemos

Asmenų
ų, sergančių
ų kvėpavimo
o sistemos ligomis, skaaičius bei ro
odiklis paskutinio dešim
mtmečio
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laikotarrpiu Vilniaus miesto saavivaldybėje
e svyravo. Eilę
E metų asmenų,
a
sergančių kvėėpavimo
sistemo
os ligomis, Vilniaus
V
mie
esto savivald
dybėje buvo
o šiek tiek didesnis
d
už Lietuvos
L
atitinkamą
sergamumo rodiklįį.
Lentelė 4.9.12. Bendrassis sergamuma
as virškinimo sistemos
s
ligom
mis 1000-čiui gyventojų
g
Metai

Vilnius
V

L
Lietuva

2001

83,6

78,45

2002

8
81,98

81,06

2003

8
84,29

79,73

2004

8
84,74

86,18

2005

9
90,21

90,62

2006

8
85,69

88,69

2007

8
85,01

88,39

2008

90,4

97,13

2009

91,9

95,28

2010

9
98,93

98,04

2011

108,77
1

1
101,88

2012

1
109,4

1
102,18

2013

g

130

122,45
1 (

)

gy
g

1
117,76

120

110

Vilnius
Lietuva
a

100

90

80

70
2000

20
005

2010

2015
5

2020

Šaltinis: Higienos institu
uto Sveikatos in
nformacinio centro Lietuvos svveikatos rodikliių sistemos

Pav. 4.99.9. Bendrasiis sergamum
mas virškinim
mo sistemos ligomis
l
10000-čiui gyventojų.
Sergam
mumas virškkinimo sistemos ligomis Lietuvoje
e, taip pat Vilniaus miesto savivaaldybėje,
auga. Eilę metų sergamumas virškinimo sistemos lig
gomis Vilniaaus miesto savivaldybė
ėje buvo
didesnis už Lietuvo
os atitinkam
mą sergamum
mo rodiklį.
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Lentelė 44.9.13. Asmen
nų, sergančių virškinimo sistemos ligom
mis be dantų ligų (K09-K 93), skaičius 1000-čiui
gyventojų
ų
Metai

Vilnius

L
Lietuva

2001

77,18

73,5

2002

77,52

76,12

2003

79
9,08

74,63

2004

7
78,9

79,69

2005

84
4,44

82,89

2006

79
9,58

80,93

2007

78
8,78

80,23

2008

83,41

86,75

2009

84
4,07

84,99

2010

88
8,81

86,91

2011

10
04,88

94,03

2012

11
10,65

99,28

2013

11
17,52

1
106,42

Šaltinis: Higienos institu
uto Sveikatos in
nformacinio centro Lietuvos svveikatos rodikliių sistemos

Asmenų
ų, sergančių
ų virškinimo
o sistemos ligomis,
l
skaaičius bei ro
odiklis pasku
utinio dešim
mtmečio
laikotarrpiu Lietuvo
oje, taip paat ir Vilniaus miesto savivaldybė
ėje augo. Eilę
E
metų asmenų,
a
serganččių virškinim
mo sistemos ligomis, Vilniaus miestto savivaldyybėje buvo didesnis
d
už Lietuvos
L
atitinkamą sergamumo rodiklįį.
us visą surinktą inform
maciją apie
e gyventojų
ų sergamum
mo registraavimo sistem
mas bei
Įvertinu
oficialių
ų sergamum
mo rodiklių prieinamumą visuom
menės sveikkatos analizei buvo paanaudoti
demogrrafiniai ir se
ergamumo rodikliai, paaimti iš Liettuvos statisstikos departamento, Higienos
H
instituto
o tinklalapyj
yje (www.hi.lt) pateiktų Lietuvos svveikatos rodiklių inform
macinės siste
emos bei
Higieno
os instituto Sveikatos informacijoss centro parengtų leid
dinių ir apžvvalgų („Visu
uomenės
sveikato
os būklė Liietuvos savvivaldybėse 2013 m.“, „Lietuvos sveikatos statistika
s
20
013 m.”,
„Lietuvo
os gyventojjų sergamu
umas apskrityse ir savivvaldybėse 2013
2
m.”, “Lietuvos gyyventojų
sveikataa ir sveikato
os priežiūross įstaigų veikkla 2013 m.””, „Mirties priežastys 20
013 m.”).

4.9.4

Sveikatai dara
ančių įta
aką veiks
snių analizė

Siekiantt išanalizuo
oti tiriamai ūkinei ve
eiklai, t.y. Vilniaus
V
ko
ogeneracinė
ės jėgainės veiklai,
reikšmin
ngus pove
eikio visuo
omenės svveikatai asp
pektu visu
uomenės sveikatos rodiklius,
nustato
ome ūkinėss veiklos įttakojamus aplinkos komponent
k
us, sveikatai įtaką daarančius
veiksniu
us bei šių ve
eiksnių speccifinį poveikįį sveikatai.
Svarbiausi veiklos lemiami svveikatai įtakką darantyss veiksniai, jų poveikiaai nagrinėjaami šiais
aspektaais:
-

triukšmas,

-

o tarša,
aplinkos oro

-

kvapai.

Papildo
omai nagrinė
ėjami veiksn
niai, galintyss turėti pove
eikį visuome
enės sveikatai:
–

psichoemocinis poveikkis.

Vilniaus kkogeneracinėss jėgainės povveikio aplinkai vertinimo ata
askaita

220

4.9.4.1. Triuk
kšmas
Triukšm
mas gyvenaamuosiuose
e ir visuomeninės paskirties
p
pastatuose
p
bei jų aplinkoje
a
įvertinaamas matavimo ir (ar) m
modeliavimo būdu gau
utus rezultaatus palygin
nant su atitinkamais
Lietuvo
os higienos normoje HN 33:201
11 „Triukšm
mo ribiniai dydžiai gyyvenamuosiuose ir
eninės paskirties pasttatuose bei jų aplinko
oje“ pateikiaamais didžiausiais leid
džiamais
visuome
triukšmo ribiniais dydžiais gyyvenamuosiuose bei viisuomeninė
ės paskirtiess pastatuose bei jų
aplinkojje.
Lentelė 44.9.14. Didžia
ausi leidžiam
mi triukšmo ribiniai
r
dydžia
ai gyvenamu
uosiuose ir viisuomeninės paskirties
pastatuo
ose bei jų aplin
nkoje
Eil.
Nr.

O
Objekto pavad
dinimas

Ekvivale
entinis garso
Paros laikkas,
slėgio lyygis (LAeqT),
val.
dBA

Maksimalus garso
slėgio lygis (LAFmax),
dBA

1.

G
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir
visuomeninės paskirties passtatų (išskyruss
m
maitinimo ir ku
ultūros paskirtties pastatus)
aplinkoje, veikiamoje transp
porto
su
ukeliamo triu
ukšmo

6–18
18–22
2
22–6

65
60
55

70
0
65
5
60
0

2.

G
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir
visuomeninės paskirties passtatų (išskyruss
m
maitinimo ir ku
ultūros paskirtties pastatus)
aplinkoje, išskyyrus transporto sukeliamą
trriukšmą

6–18
18–22
2
22–6

55
50
45

60
0
55
5
50
0

Planuojjamos ūkinės veiklos prognozuojjamas triukkšmas PŪV planuojam
mos naudotti žemės
orijoje vertinamas pag
gal Lietuvos higienos normos
n
HN 33:2011 „TTriukšmo
sklypo dalies terito
e bei jų ap
plinkoje“
ribiniai dydžiai gyyvenamuosiuose ir vissuomeninėss paskirties pastatuose
entuojamuss didžiausiu
us leidžiam
mus triukšmo ribinius dydžius gyyvenamųjų pastatų
reglame
(namų) ir visuomeninės paskirties pastattų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties p
pastatus)
t
s
sukeliamo
triukšmo.
aplinkojje, išskyrus transporto
Planuojjamą ūkinę veiklą apttarnaujančių
ų transporto priemonių, judančių
ų viešo nau
udojimo
uojamaisiaiss keliais ir gatvėmis, sukeliamas triukšmas vertinam
mas pagal Lietuvos
L
privažiu
higieno
os normos HN
H 33:2011
1 „Triukšmo
o ribiniai dyydžiai gyvenamuosiuose ir visuom
meninės
paskirtie
es pastatuo
ose bei jų aplinkoje“ reglamentu
uojamus did
džiausius le
eidžiamus triukšmo
t
ribinius dydžius gyvenamųjų
g
ų pastatų (n
namų) ir visuomeninė
ės paskirties pastatų (išskyrus
(
maitinim
mo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje
v
transporto sukeliamo trriukšmo.
PŪV įtakkojamo triukšmo lygio vertinimas atliekamas ttokiais etap
pais:
-

ukšmo lygio
o įvertinimaas PŪV plaanuojamos naudoti že
emės sklypo
o dalies
esamo triu
teritorijoje;

-

mas triukšmo
o lygis;
nustatomass PŪV objekkto statybos metu galim

-

prognozuojjamas PŪV keliamas triukšmas planuojamoss naudoti žemės sklyp
po dalies
teritorijoje, įvertinami PŪV
P stacion
narūs ir mob
bilūs triukšm
mo šaltiniai;

-

ešojo naudo
ojimo gatvių
ų ir kelių traansporto triiukšmas,
prognozuojjamas gretimų PŪV vie
įvertinus su
u PŪV susijusio transporrto srautą jaame;

-

esant poreikiui numato
omos triukšmo mažinim
mo priemon
nės.
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4.9.4.1..1. Esamas triukšmo ly
ygis PŪV te
eritorijoje
Esamas triukšmo lyygis planuo
ojamos ūkinės veiklos planuojamo
p
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies
teritorijoje analizu
uojamas paagal Vilniau
us aglomeraacijos triukkšmo strate
eginius žem
mėlapius:
automo
obilių, geležžinkelių ir orro transporto bei pramo
onės triukšm
mo. Strategiinio kartogrrafavimo
rezultattai skelbiaami Vilniaus miesto
o savivald
dybės inte
erneto tinklalapyje (šaltinis:
http://m
maps.vplanaas.lt/aplinkaa/).
Planuojjamos ūkinė
ės veiklos planuojamo
p
s naudoti žžemės sklyp
po dalies teritorijoje prramonės
keliamaas triukšmo lygis siekia 50-69 dBA, artimiausio
oje gyvenam
moje aplinko
oje – Jočion
nių g. (žr.
4.9.1 paav.) – 40-59 dBA
d visais paros
p
period
dais (4.9.9 – 4.9.11 pav.).

Pav. 4.99.10. Ištrauka
a iš Vilniaus m.
m strateginio triukšmo žemėlapio, pramonės
p
su
ukeliamas trriukšmas
Ldienos.
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Pav. 4.99.11. Ištrauka
a iš Vilniaus m.
m strateginio triukšmo žemėlapio, pramonės
p
su
ukeliamas trriukšmas
Lvakaro.

a iš Vilniaus m.
m strateginio triukšmo žemėlapio, pramonės
p
su
ukeliamas trriukšmas
Pav. 4.99.12. Ištrauka
Lnakties.
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4.9.4.1..2. Transpo
orto triukšm
mo lygiai viešojo naud
dojimo gatv
vėse ir keliu
uose
Planuojjamos ūkinė
ės veiklos traansporto prrivažiavimo triukšmas viešaisiais
v
ke
eliais analizu
uojamas
pagal V
Vilniaus aglo
omeracijos triukšmo straateginius že
emėlapius: automobilių
a
ų, geležinkelių ir oro
transpo
orto bei praamonės triu
ukšmo. Strateginio kartografavimo
o rezultataii skelbiami Vilniaus
miesto savivaldybė
ės interneto tinklalapyje
e (šaltinis: http://maps.vvplanas.lt/aaplinka/).

us m. strateg
ginio triukšm
mo žemėlap
pio, autotra
ansporto sukkeliamas
Pav. 4.99.12. Ištraukka iš Vilniau
triukšma
as Ldienos Jočiionių gatvėss atkarpoje tiies gyvenam
mąja aplinka.
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Pav. 4.99.13. Ištraukka iš Vilniau
us m. strateg
ginio triukšm
mo žemėlap
pio, autotra
ansporto sukkeliamas
triukšma
as Ldienos Dub
bliškių gatvės atkarpoje ties
t gyvenam
mąja aplinka
a.

Pav. 4.99.14. Ištraukka iš Vilniau
us m. strateg
ginio triukšm
mo žemėlap
pio, autotra
ansporto sukkeliamas
triukšma
as Ldienos Titnago gatvės atkarpoje
a
tiees gyvenamą
ąja aplinka.
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Esamą transporto triukšmo lygį Jočion
nių, Dubliškkių, Titnago
o gatvėse aplinkoje atspindi
utotransporrto dienos triukšmo žemėlapis
ž
(4.9.12-4.9.1
(
sudaryttas Vilniaus miesto au
4 pav.).
Jočionių
ų gatvėje dienos
d
metu
u triukšmo lygis
l
siekia apie 59 dBA, Dubliškių
ų g. – apie 69 dBA,
Titnago
o g. – apie 74
4 dBA.
4.9.4.1..3. Statybos darbų keliamas triukšmas
Vilniauss kogeneraccinės jėgainė
ės statybos metu galim
mas trumpalaaikis triukšm
mo poveikis aplinkai
dėl stattybos mašin
nų, mechan
nizmų veikim
mo bei kitų
ų darbų. Staatybos metu
u kylantys veiksniai
v
bus tru
umpalaikiai, nepastovūs, darbai bus
b vykdom
mi tik dieno
os metu. Šie
e triukšmo šaltiniai
nelaikyttini stacionariais triukššmo šaltiniaais, trumpalaikis jų po
oveikis aplin
nkai nereikššmingas.
Statybo
os darbų me
etu numato
oma naudotti technika turės
t
atitikti lauko sąlyygomis naud
dojamos
įrangos skleidžiamo triukšmo ribojimo re
eikalavimus pagal STR 2.01.08:200
2
3 „Lauko sąąlygomis
os į aplinkąą skleidžiam
mo triukšmo
o valdymas““ 1 lentelę. Statybos darbuose
d
naudojaamos įrango
planuojjama naudo
oti ši preliminari įranga pateikta 4.9
9.15 lentelėjje.
Lentelė 4.9.15. Statybos darbams nu
umatomos nau
udoti įrangos preliminarus
p
sąrašas
s
Įrangos tipas

Instaliuotta galia neto P, kW

Automob
bilinis kranas

P ≤ 55
P > 55
P ≤ 15
P > 15
P ≤ 55
P > 55

Alkūniniss keltuvas
Krautuvaai
Kranas
Ekskavattoriai, buldoze
eriai
Kita smulki technika

P ≤ 55
P > 55
93 - 97

Le
eidžiamas triiukšmo garsso galios
lyg
gis, dB (nuo
o 1 pW) pa
agal STR
2.01.08:2003
10
01
82
2 + 11 lg P
93
3
80
0 + 11 lg P
10
01
82
2 + 11 lg P
96
6 + lg P
10
03
84
4 + 11 lg P
Kitta smulki tech
hnika

Baigus sstatybos daarbus triukšm
mo šaltinių susijusių su
u statyba ne
ebeliks. Norss planuojam
mi darbai
yra laikkini ir nebus vykdom
mi nakties metu,
m
tačiaau rekomen
nduojama taikyti pap
pildomas
triukšmo poveikis
akustiniio triukšmo
o mažinimo priemones,, kad būtų sumažintas
s
p
artimiausiai
gyvenamajai aplinkkai:
-

Statybų aikkštelės aptvė
ėrimas laikin
na 2 – 3 m aukščio,
a
triu
ukšmo sklidimą ribojanččia tvora
link artimiausios gyven
namosios ap
plinkos;

-

Statybos daarbų organ
nizavimas (d
darbą organ
nizuoti taip,, kad statyb
bos darbai nevyktų
nakties mettu, savaitgaliais ir švenččių dienomis);

-

Eismo orgaanizavimas ir valdymas (rekomen
nduojama su statybos darbais su
usijusiam
transportui parinkti vaažiavimo maršrutus ku
uo toliau nu
uo gyvenam
mosios aplin
nkos bei
darbą organ
nizuoti taip,, kad transp
porto judėjim
mas nevyktų
ų nakties me
etu).

Vadovaujantis Liettuvos Resp
publikos Triiukšmo vald
dymo įstattymo 14 sttraipsnio 2 punktu
triukšmo šaltinių
ų valdytojaai, planuoj
ojantys staatybos, rem
monto, montavimo
m
darbus
gyvenamosiose vie
etovėse, privalo ne vė
ėliau kaip prieš
p
7 kale
endorines dienas iki šių darbų
pradžio
os pateikti saavivaldybės institucijom
ms informacciją apie triu
ukšmo šaltin
nių naudojim
mo vietą,
planuojjamą triukšm
mo lygį ir jo trukmę perr parą, triukššmo mažinim
mo priemon
nes.
Triukšm
mo šaltinių valdytojai
v
privalo laikyttis nustatytų
ų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrrinti, kad
naudojaamų įrengin
nių triukšmo lygis nevviršytų vieto
ovei, kurioje
e naudojam
mi triukšmo šaltiniai,
nustatyytų triukšmo
o ribinių dyydžių. Todėl Vilniaus kogeneracin
k
nės jėgainėss statybos projekto
p
rengimo
o metu turės būti įvvertintas staatybos mecchanizmų keliamas
k
triukšmas, attitikimas
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visuome
enės sveikaatos teisės aktų reikkalavimams bei, nustaačius galim
mus triukšm
mo lygio
viršijimu
us, projekte
e turės būti numatytos laikinos triu
ukšmo mažiinimo priem
monės, kad statybos
s
darbų keliamas trriukšmas arrtimiausioje gyvenamo
osios ir visuomeninės paskirties pastatų
teritorijose neviršyttų Lietuvos higienos no
orma HN 33:2011 nustaatytų reikalaavimų.
4.9.4.1..4. Planuoja
amos ūkinė
ės veiklos triukšmo
t
ša
altiniai
Planuojjamos Vilniaus kogeneracinės jė
ėgainės planuojamos naudoti že
emės sklypo
o dalies
teritorijoje veiks sttacionarūs ir
i mobilūs triukšmo
t
šaaltiniai. Staccionarūs triu
ukšmo šaltiniai bus
orinės aušintuvės, stoginiai ir sieniniai ventiliatoriiai bei išoriniai kondicionavimo sistemų
blokai. Visi
V šie įreng
giniai išskyru
us orines au
ušintuves bu
us įrengti an
nt skirtingų pastatų blokų.
Mobilūss triukšmo šaltiniai – frontaliniaai krautuvaai, dirbantys biokuro paruošimo mazgo
transporto priemonės..
teritorijoje, ir PŪV aptarnaujan
a
nčios automobilinės ir geležinkelio
g
Stacion
narūs triukššmo šaltinia
ai
Stacionarūs triukšm
mo šaltiniai ir
i jų charaktteristikos paateikti 4.9.16
6 lentelėje.
Lentelė 4.9.16. PŪV stacionarūs triukkšmo šaltiniai

Eil.
Nr.

ukšmo šaltiniaai
Triu

V
Vieta

Kiekis,
vnt.

Darbo
laikas

Vertinim
mui
priimtaas
triukšmo lygis
l
(1 m atstumu),
dB

PŪV
V vystymo alteernatyva Nr. 2
1
2

Sttoginis oro šallinimo ventiliaatorius.
Taaškinis triukšm
mo šaltinis 60 m aukštyje.
Sttoginis oro šallinimo ventiliaatorius.
Taaškinis triukšm
mo šaltinis 60 m aukštyje.

3

Aššinis ventiliato
orius sienoje. Taškinis
trriukšmo šaltinis 4 m aukštyjje.

4

Sttoginis oro šallinimo ventiliaatorius.
Taaškinis triukšm
mo šaltinis 60 m aukštyje.
Sttoginis oro šallinimo ventiliaatorius.
Taaškinis triukšm
mo šaltinis 60 m aukštyje.

5

Garo katilo (atliekų)
pastato daliis

Garo katilo (biokuro)
pastato daliis

3

24 h/parą.

83

1

24 h/parą.

60

2

24 h/parą.

52

3

24 h/parą.

83

1

24 h/parą.

60

2

24 h/parą.

52

6

Aššinis ventiliato
orius sienoje. Taškinis
trriukšmo šaltinis 4 m aukštyjje.

7

Aššinis ventiliato
orius sienoje. Taškinis
trriukšmo šaltinis 4 m aukštyjje.

Uždaras duggno pelenų
pastatas

3

24 h/parą.

64

8

Aššinis ventiliato
orius sienoje. Taškinis
trriukšmo šaltinis 4 m aukštyjje.

Dūmų valym
mo įrenginių
(atliekų) pastatas

2

24 h/parą.

57

9

Aššinis ventiliato
orius sienoje. Taškinis
trriukšmo šaltinis 4 m aukštyjje.

Dūmų valym
mo įrenginių
(biokuro) paastatas

2

24 h/parą.

57

10

Sttoginis oro šallinimo ventiliaatorius.
Taaškinis triukšm
mo šaltinis 33 m aukštyje.
Aššinis ventiliato
orius sienoje. Taškinis
trriukšmo šaltinis 4 m aukštyjje.

Garo turbin
nų pastatas

2

24 h/parą.

73

Administraccinis ir
valdymo paastatas

2

24 h/parą.

58

1

24 h/parą.

77

11
12

Sttoginis oro šallinimo ventiliaatorius.
Taaškinis triukšm
mo šaltinis 60 m aukštyje.
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12

24 h/parą.

Vertinim
mui
priimtaas
triukšmo lygis
l
(1 m atstumu),
dB
50

Atvira erdvėė greta
vandens talpyklų

60

4 h/parą.

78

Sttoginis oro šallinimo agregatas. Taškinis
trriukšmo šaltinis 18 m aukštyyje.
Sttoginis oro šallinimo ventiliaatorius.
Taaškinis triukšm
mo šaltinis 14 m aukštyje.

Uždaras bio
okuro
priėmimo pastatas
p
Uždaras meedienos
smulkinimo
o pastatas

1

24 h/parą.

55

1

24 h/parą.

93

17

Vėėdinimo agreggatas. Taškiniss triukšmo
šaaltinis 30 m au
ukštyje.

Biokuro san
ndėliavimo
silosai

2

24 h/parą.

70

18

Sttoginiai oro šaalinimo agregaatai

Uždaras kurro saugojimo
bunkeris

4

760
val./metus.*

45

19

M
Medienos
smulkinimo pastatas

Uždaras passtas, plotinis
triukšmo šaaltinis

1

6‐18 val.

102

3

24 h/parą.

83

1

24 h/parą.

60

2

24 h/parą.

52

Eil.
Nr.

Triu
ukšmo šaltiniaai

V
Vieta

13

Ko
ondicionieriau
us išorinis blokkas. Taškinis
trriukšmo šaltinis 60 m aukštyyje.

14

Orinės aušintuvvės. Plotinis trriukšmo
šaaltinis 4 m aukkštyje.

15
16

Kiekis,
vnt.

Darbo
laikas

PŪV
V vystymo alteernatyva Nr.3
1

Sttoginis oro šallinimo ventiliaatorius.
Taaškinis triukšm
mo šaltinis 60 m aukštyje.
Sttoginis oro šallinimo ventiliaatorius.
Taaškinis triukšm
mo šaltinis 60 m aukštyje.

2

Garo katilo (atliekų)
pastato daliis

3

Aššinis ventiliato
orius sienoje. Taškinis
trriukšmo šaltinis 4 m aukštyjje.

4

Aššinis ventiliato
orius sienoje. Taškinis
trriukšmo šaltinis 4 m aukštyjje.

Uždaras duggno pelenų
pastatas

3

24 h/parą.

64

5

Aššinis ventiliato
orius sienoje. Taškinis
trriukšmo šaltinis 4 m aukštyjje.

Dūmų valym
mo įrenginių
(atliekų) pastatas

2

24 h/parą.

57

6

Sttoginis oro šallinimo ventiliaatorius.
Taaškinis triukšm
mo šaltinis 33 m aukštyje.
Aššinis ventiliato
orius sienoje. Taškinis
trriukšmo šaltinis 4 m aukštyjje.

Garo turbin
nų pastatas

2

24 h/parą.

73

Administraccinis ir
valdymo paastatas

2

24 h/parą.

58

1

24 h/parą.

77

12

24 h/parą.

50

7
8

Sttoginis oro šallinimo ventiliaatorius.
Taaškinis triukšm
mo šaltinis 60 m aukštyje.
Ko
ondicionieriau
us išorinis blokkas. Taškinis
trriukšmo šaltinis 60 m aukštyyje.

9
10

Orinės aušintuvvės. Plotinis trriukšmo
šaaltinis 4 m aukkštyje.

Atvira erdvėė greta
vandens talpyklų

60

4 h/parą.*

78

11

Sttoginiai oro šaalinimo agregaatai

Uždaras kurro saugojimo
bunkeris

4

760
val./metus.*

45

Pastabaa: * - PŪV vystymo
v
alte
ernatyvų Nr.2 ir Nr. 3 atvejais galimi ir triukkšmo šaltiniai, kurie
normaliios eksploattacijos metu
u neveiks arba veiks tik epizodiškai:


avarinės orrinės aušintuvės (4.9.16
6 lentelėje: vystymo alternatyva Nr.
N 2 – 14 punktas;
p
vystymo allternatyva Nr.3 – 10 punktas), normaliu
n
jė
ėgainės ekssploatacijos režimu
neveiks, joss gali būti naudojamo
n
s tik avariniais atvejaiss trumpą laiko tarpą: gedimas,
g
avarinis staabdymas ir pan. Triukššmo skaičiavvimuose sie
ekiant įvertinti
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blogiausią galimą
g
scen
narijų, buvo padaryti prrielaida, kad
d jos veikia 4 val. per paarą visus
metus. Auššintuvių kaip plotinio šaltinio verrtinimo passirinkimą nu
ulėmė eilė kriterijų:
aušintuvės montuojam
mos ant kon
nstrukcijos vienoje
v
plokkštumoje, vienodame aaukštyje,
tarpusavyje
cijomis nau
e sujungtos.. Remiantis praktika ir rekomenda
r
udojamas bū
ūtent šis
triukšmo šaaltinio tipass (Noise pre
ediction at power
p
plantt sites and at Chemicaal plants,
Heinrich A. Metzen DaataKustik GmbH, Jürgeen Halbritte
er Siemens AG,
A Energy Sector).
Plotinio triukšmo šalttinio garso lygis prog
gramoje ap
pskaičiuojam
mas tokiu principu:
p
plotas sąlyg
ginai dalinamas į taškus, kai kiekviename taškke garso lygis yra lygus 78 dBA,
tokiu būdu
u suminė plotinio
p
šaltinio garso
o galia siekkia – 112 dB.
d Avarinių
ų orinių
aušintuvių triukšmo charakteristikos priimto
os pagal gamintojo Alffa Laval anaalogiškų
įrenginių nu
ustatytus triiukšmo lygius;


kuro bunke
erio stoginiaai oro šalinimo agregaatai (4.9.16 lentelėje: vystymo
v
alte
ernatyva
Nr.2 – 18 punktas; vystymo
v
allternatyva Nr.3 – 11 punktas). Normaliu jjėgainės
j nedirbs, nes oras iš bunkerio bus
b sudeginamas. Šie įrrenginiai
eksploataciijos režimu jie
dirbs tik pllaninio jėgaainės stabd
dymo metu,, atliekant įrengimų
į
profilaktiniuss ir/arba
remonto daarbus (760 val./metus).
v

PŪV vyystymo alte
ernatyvos Nr.
N 2 atveju medieno
os smulkinimo pastato
o (4.9.16 le
entelėje:
vystymo
o alternatyvva Nr. 2 - 19 punktas) viduje veiks medienos
m
sm
mulkinimo įranga,
į
kurio
os darbo
metu trriukšmo lyg
gis greta įreenginio gali siekti iki 102
1 dBA. Medienos
M
sm
mulkinimo pastatas
įvertintaas kaip triu
ukšmo šaltiinis, kurio išorinės sie
enos vertinamos kaip plotiniai triukšmo
t
šaltiniaii. Pastato sie
enų garso izzoliavimo ro
odiklis priim
mamas lygus 30 dBA. Sm
mulkinimo įrrenginiai
veiks tikk dienos me
etu (6-18 vall.).

Pav. 4.9.15 a. PŪV vysttymo alternatyyvos Nr. 2 staccionarių triukššmo šaltinių scchema.

Vilniaus kkogeneracinėss jėgainės povveikio aplinkai vertinimo ata
askaita

229

Pav. 4.9.15 b. PŪV vysttymo alternatyyvos Nr. 3 staccionarių triukššmo šaltinių scchema.

Mobilūss triukšmo šaltiniai
š
PŪV territorijoje gali veikti šie mobilūs
m
triukšmo šaltiniai:
-

frontaliniai kuro krauttuvai dirban
ntys biokuro paruošim
mo mazgo teritorijoje
t
(tik PŪV
vystymo allternatyvos Nr. 2 atve
eju). Vienu metu gali dirbti 2 krautuvai, kiiekvieno
triukšmo lyygis siekia apie 92 dBA 1 m atstum
mu. Krautuvvai dirba tikk dienos meetu (6-18
val.). Krautu
uvų judėjimo trajektorijja vertinamaa, kaip linijin
nis triukšmo
o šaltinis;

-

PŪV aptarrnaujantis autotransp
portas – sunkiasvoria
s
ai ir lengvieji autom
mobiliai.
Automobiliių transportto srautai paateikti 4.9.4.1.4. skyriuje
e. Automob
bilių judėjim
mo kelias
PŪV vystym
mo alternattyvų Nr. 2 ir Nr. 3 te
eritorijos rib
bose vertin
namas kaip linijinis
triukšmo šaaltinis. Terito
orijos viduje
e kiekviena aptarnaujan
a
nčio transpo
orto rūšis tu
urės savo
judėjimo ke
elius, kuriuo
ose vidutiniss važiavimo greitis priim
mamas 30 km
m/val.;

-

darbuotojų
ų lengvieji automobilia
a
ma, kad į kogeneracinės jėgainės teritoriją
t
i: numatom
dienos me
etu važiuos lengvieji automobiliai, kuriemss šiaurinėje
e teritorijoss pusėje
numatoma įrengti apie
e 40 vietų sttovėjimo aikkštelę. Numatoma, kad į stovėjimo
o aikštelę
a
16 auto
omobilių pe
er valandą;
vidutiniškaii atvažiuos ir išvažiuos apie

-

geležinkelio
o transporttas, kuriuo
o bus atve
ežamas parruoštas bio
okuras arbaa rąstai.
Vidutiniškai per dieną į teritoriją gali įvažiuo
oti 35 vagon
nas PŪV vyystymo alterrnatyvos
Nr.2 atveju
u ir 20 vaagonų PŪV
V vystymo alternatyvo
os Nr. 3 atveju.
a
Gele
ežinkelio
transportass bus naudo
ojamas tik dienos
d
metu
u (6-18 val.)). Geležinke
elis vertinam
mas kaip
linijinis triukšmo šaltinis.
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Pav. 4.9.16 a. Transporrto organizaviimo PŪV vystyymo alternatyvvos Nr. 2 planu
uojamos naud
doti žemės sklyypo dalies
teritorijojje schema.

Pav. 4.9.16 b. Transporrto organizaviimo PŪV vystyymo alternatyvvos Nr. 3 planu
uojamos naud
doti žemės sklyypo dalies
teritorijojje schema.
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4.9.4.1..5. Planuoja
amos ūkinė
ės veiklos transporto
t
srautai viešose gatvėse ir keliuo
ose
PŪV vysstymo alternatyvų Nr. 2 ir Nr. 3 attveju transp
porto sukeliamas triukššmas vertinaamas ne
tik PŪV vystymo allternatyvų Nr.
N 2 ir Nr. 3 planuojam
mos naudoti žemės sklyypo dalies teritorijų
t
ojo naudojim
mo gatvėse
e ir keliuose
e. Aptarnau
ujantis transsportas į
ribose, bet ir gretiimose viešo
p
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies te
eritorijas
PŪV vystymo alterrnatyvų Nr. 2 ir Nr. 3 planuojamo
galės attvykti nuo Gariūnų/Osslo gatvės link PŪV vyystymo alterrnatyvų Nr. 2 ir Nr. 3 važiuoja
esamu kkeliu: Dublišškių, Panerišškių ir Jočionių gatvėm
mis (4.9.17 paav.).
Transpo
orto triukšm
mo skaičiavim
mai viešose
e gatvėse ir keliuose bu
uvo atlikti abiem
a
PŪV vystymo
v
alternattyvų Nr. 2 ir Nr. 3 atvejaais.
Planuojjama, kad kogeneracin
k
nės jėgainėss eksploataccijos metu į planuojam
mos naudotti žemės
sklypo dalies terittoriją atvykks ir išvyks darbuotojų lengvieji automobiliai (dienoss metu),
kuriemss numatom
ma apie 40 vietų
v
stovėjjimo aikštelė bei 7 – ių skirtingų
ų rūšių sunkkiasvoris
transpo
ortas (dieno
os metu). Atliekos
A
bus atvežamo
os sunkvežimiais arbaa atliekų su
urinkimo
mašinomis, bioku
uras bus vežamas vilkikais,
v
o pelenai – specialiai tam pritaikytu
autotransportu. Taaip pat šio
o tipo maššinomis bus atvežamii reagentai ir kiti pre
eparatai.
Pagrind
dinis įvažiavvimas į PŪV vystymo alternatyvų Nr.
N 2 ir Nr. 3 planuojam
mos naudotti žemės
sklypo d
dalies terito
orijas numatomas iš Jočionių gatvės, rytinėje te
eritorijų pussėje.

Pav. 4.99.17. PŪV tra
ansporto privvažiavimo keelių schema..

nių, Paneriškių ir Dubliškių gatvėse priimam
mas 50 km/vval. PŪV
PŪV traansporto grreitis Jočion
aptarnaaujančio tran
nsporto srau
utai nurodyyti 4.9.17 len
ntelėje.
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Lentelė 4.9.17. PŪV tran
nsporto srauta
ai

Transporrto rūšis

Vystym
mo
alternaatyva Nr. 2
vidutin
nis srautas,
vnt./diieną

Vystymo
alternatyva Nr. 3
vidutinis srrautas,
vnt./dieną

Atliekų aatvežimas

8

8

Džiovinto
o dumblo atvvežimas

6

6

Pelenų iššvežimas (dug
gno pelenai)

18

17

Pelenų iššvežimas (lakiieji pelenai)

3

3

Chemikaalų atvežimas (amoniakas)

2

1

Chemikaalų atvežimas (reagentai ir kt.)

2

6

Biokuro aatvežimas

99

56

138

97

16 vnt./h

16 vnt./h

Viso
sunkiasvorių
ų
priemonių

transpo
orto

Darbuoto
ojų lengvieji automobiliai
a

Skaičiuo
ojant biokurą atvežanččio transporto srautą, buvo priimtas taršos aspektu
a
blo
ogiausias
galimass scenarijus – kuomet visas biokuraas atvežamaas automobiliniu transp
portu.
Numato
omas sunkkiasvorio aptarnaujan
a
nčio transp
porto vidutinis srauttas PŪV vystymo
v
alternattyvos Nr.2 atveju bus – 138 reisai per
p dieną (6
6-18 val.), t.yy. vidutiniškiai apie 12 rreisų per
valandąą. PŪV vystyymo alternaatyvos Nr.3 atveju
a
atitin
nkamai - 97 reisai per dieną
d
(6-18 val.), t.y.
vidutiniiškiai apie 8 reisus per valandą.
v
Lengvųj
ųjų automo
obilių srautaas PŪV vissų vystymo
o alternatyvvų atvejais gali siekti iki 16
automo
obilių per vaalandą, dienos metu.
Esami ttransporto srautai verrtinami pag
gal 2014 m.
m SĮ Vilniau
us plano pateiktus
p
du
uomenis
nagrinėėjamose gattvėse (13 priiedas).
Kadang
gi PŪV visų
ų vystymo alternatyvvų atvejais transportaas važiuos tik dienoss metu,
apskaičiuojamas tikk dienos ekvvivalentinis transporto triukšmo lygis.
4.9.4.1..6. Triukšm
mo lygio pro
ognozė
Triukšm
mo skaičiavim
mo programiinė įranga irr metodikos
Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas planuojamoj
p
je naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies territorijoje
apskaičiuotas nau
udojant CadnaA prog
graminę įraangą. Cadn
naA (Comp
puter Aided
d Noise
Abatem
ment – komp
piuterinė trriukšmo mažinimo siste
ema) – prog
graminė įranga skirta triukšmo
t
poveikio
o apskaičiaavimui, vizu
ualizacijai, įvertinimui
į
ir prognozzavimui. CaadnaA prog
gramoje
vertinam
mos visos akustinių taršos
t
šaltin
nių grupėss (pagal 20
002/49/EB), kurioms taaikomos
atitinkamos Europo
os Sąjungoje ir Lietuvojje galiojančios metodikkos ir standaartai:
-

Pramoninėss veiklos triu
ukšmui – ISO
O 9613;

-

kelių transp
porto triukšm
mui - NMPB
B-Routes-96;;

-

geležinkelių
ų transporto
o triukšmui - SRM II.

Pagal H
HN 33:2011 buvo apskaaičiuoti šie ekvivalentin
nio triukšm
mo rodikliai: Ldienos, Lvakarro, Lnakties,
kurie ap
pibrėžiami, kaip:
k
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-

dienos triukkšmo rodikllis (Ldienos) – dienos metu (nuo 6 val. iki 18 vaal.) triukšmo
o sukelto
dirginimo rodiklis,
r
t.y.. vidutinis ilgalaikis A svertinis gaarso lygis, nustatytas vienerių
metų dieno
os laikotarpiui;

-

vakaro triukkšmo rodikllis (Lvakaro) – vakaro mettu (nuo 18 val.
v iki 22 vaal.) triukšmo
o sukelto
dirginimo rodiklis,
r
t.y.. vidutinis ilgalaikis A svertinis gaarso lygis, nustatytas vienerių
metų vakarro laikotarpiui;

-

nakties triukšmo rodikklis (Lnakties) – nakties me
etu (nuo 22 val. iki 6 vaal.) triukšmo
o sukelto
dirginimo rodiklis,
r
t.y.. vidutinis ilgalaikis A svertinis gaarso lygis, nustatytas vienerių
metų naktie
es laikotarpiui.

Kiti įvestties paramettrai
Prognozzuojami triiukšmo lygiai skaičiuo
ojami 1,5 m aukštyje, atsižvelgiaant į tai, kad
k
šalia
Jočionių
ų g.13 sklyp
po ir jo apylinkėse yra mažaaukštė
m
g
gyvenamoji
i statyba.
Teritorijja, kurioje atliekami triukšmo skaičiavima
s
i yra dalin
nai užstatytta, todėl esami
e
ir
planuojjami pastatai veikia kaaip triukšmo sklidimo barjerai. Teritorijos
T
re
eljefas taip pat yra
svarbuss veiksnys, įtakojantis triukšmo skklidimą. Tod
dėl visi esaami ir planu
uojami statiniai bei
nagrinėėjamos terito
orijos reljefaas buvo įverrtinti triukšm
mo skaičiavimo modelyyje.

Pav. 4.99.18. Triukšm
mo skaičiavim
mo erdvinis modelis.
m

Apskaiččiuoti PŪV prrognozuojam
mi triukšmo rodikliai
r
Apskaiččiuoti progn
nozuojami PŪV
P vystymo alternatyvvų Nr. 2 ir Nr.
N 3 atveju triukšmo lyygiai ties
artimiau
usia gyvenaamąja aplin
nka ir už PŪ
ŪV vystymo
o alternatyvvų Nr. 2 ir Nr. 3 planu
uojamos
naudoti žemės skklypo dalies teritorijų ribų visais paros laiko
otarpiais ne
eviršija HN 33:2011
gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirtties pastatų (išskyrus maitinimo
m
ir kultūros
paskirtie
es pastatus)) aplinkoje nustatytų
n
rib
binių verčių
ų (žr. 4.9.18 lentelę).
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Lentelė 4.9.18. Apskaiččiuoti PŪV triukkšmo lygiai
Vieta

Ap
pskaičiuotas didžiausias
d
triukšmo rodiklis, dBA
Ldiienos

Lvakaro

Lnakties
n

PŪV planuojamos naudoti žemės sklypo
o dalies
os riba
teritorijo

3,6
53

44,1

41
1,4

Artimiau
usia gyvenamo
oji aplinka Nr.6 (Jočionių g.
g 28 )

7,1
27

24,9

24
4,9

PŪV planuojamos naudoti žemės sklypo
o dalies
os riba
teritorijo

54
4,5

44,8

42
2,4

Artimiau
usia gyvenamo
oji aplinka Nr.6 (Jočionių g.
g 28 )

0,3
20

20,0

19
9,8

HN 33:20011 ribinė vertėė

55
5

50

45
5

PŪV vystyymo alternatyyva Nr.2

PŪV vystyymo alternatyyva Nr.3

Vertinan
nt apskaičiu
uotus triukššmo lygius ties PŪV visų vystymo
o alternatyvvų atvejais teritorijų
t
ribomiss galima daaryti išvadąą, kad didžiausią akusttinį efektą duoda tran
nsporto sukkeliamas
triukšmas, būtent tai ir atspindi Ldienos triukšmo
t
dyydžiai. Vakaaro ir naktiies metu PŪV
P
visų
o alternatyvvų atvejais transportas nevažiuoss, todėl triu
ukšmo lygiss ties planu
uojamos
vystymo
naudoti žemės sklyypo dalies teritorijos riba
r
bus žen
nkliai mažesnis nei die
enos metu, ką rodo
apskaičiuoti Lvakaro ir Lnakties.
Artimiausioje gyve
enamoje aplinkoje, esančioje 663 m atstumu nuo PŪV vystymo alte
ernatyvų
Nr. 2 irr Nr. 3 plaanuojamos naudoti že
emės sklypo
o dalies te
eritorijų ribų
ų (Jočionių
ų g. 28),
apskaičiuotas triukkšmo rodikliss visais paro
os laikotarpiiais yra <30 dBA, todėl daroma išvaada, kad
ų atvejais planuojamos
p
s naudoti žemės sklyp
po dalies territorijoje
PŪV vissų vystymo alternatyvų
vykdom
ma veikla netturės akustiinio efekto gyvenamaja
g
ai aplinkai.
Planuojjamos ūkinė
ės veiklos viisų vystymo
o alternatyvvų įtakojamo
o triukšmo sklaidos žem
mėlapiai
de.
pateikiaami 14 pried
Apskaiččiuoti PŪV ap
ptarnaujanččio transportto prognozuo
ojami triukšm
mo rodikliaii
Siekiantt nustatyti, kaip PŪV ap
ptarnaujanttys transporrto srautai gali
g įtakoti transporto
t
t
triukšmo
lygius vviešojo naud
dojimo gatvvėse, triukšm
mo modeliaavimas buvo
o atliktas dvviem scenarijais: I –
apskaičiuojamas esamo transporto triukššmo lygis pagal
p
esamo
o transporto srauto du
uomenis
(2014 m
m. SĮ Vilniaus plano pateikti
p
duo
omenys nag
grinėjamose
e gatvėse), II – prie pirmame
p
scenarijjuje esamo transporto
o srauto papildomai pridedami PŪV aptarnaaujančio traansporto
srautai ir apskaičiiuojamas bendras
b
transporto ke
eliamas triu
ukšmo lygiss. Pirmuoju
u atveju
apskaičiuotas prog
gnozuojamaas transportto triukšmo
o lygis be PŪV
P
aptarnaaujančio traansporto
srautų, antruoju – apskaičiuot
a
i prognozuo
ojami triukššmo lygiai su
u įvertintu PŪV
P aptarnaaujančio
transpo
orto srautu.
Kadang
gi PŪV abiejjų vystymo
o alternatyvvų atvejais PŪV
P
aptarn
naujantis traansportas vakaro
v
ir
nakties metu nevažžiuos, buvo skaičiuojam
mi tik progno
ozuojami diienos triukšmo rodikliai.
gnozuojamaas triukšmo lygis artimiiausioje gyvvenamoje ap
plinkoje tran
nsportui
Apskaiččiuotas prog
važiuojaant Titnago
o, Dubliškių
ų, Paneriškių
ų ir Jočionių gatvėmiss, įvertinus esamus traansporto
srautus,, pateikiamaas 4.9.19 len
ntelėje.
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Lentelė 44.9.19. Apskaiččiuoti Ldienos trransporto sukkeliamo triukššmo lygiai gyvvenamoje apllinkoje, PŪV transporto
t
privažiavvimo keliu
Gyvenam
moji
4.9.1 pavv.)

aplinkaa

(žr.

Apskaičiuotas did
džiausias prog
gnozuojamass triukšmo lyg
gis Ldienos, dBA
Esam
mo transporrto srauto*,
neįvvertinus PŪV transporto
srau
uto

Esamo tran
nsporto srau
uto
kartu
įvertinus
P
PŪV
s
transporto srautą

Įrenguss triukšmo
mažinim
mo
priemones

Titnago g
g. 32

67,3
3

68,4

64,0

Dubliškių
ų g. 60-62

66,3
3

67,2

58,4

Jočionių g. 28

52,7
7

53,8

53,8

Titnago g
g. 32

67,3
3

68,3

63,9

Dubliškių
ų g. 60-62

66,3
3

67,2

58,2

Jočionių g. 28

52,7
7

53,5

53,5

HN 33:22011 ribinė vertė
dienos m
metu

65

Vystymo alternatyva Nr.2
N

Vystymo alternatyva Nr.3
N

*(2014 m
m. SĮ Vilniau
us plano patteikti duomenys).
Vertinan
nt apskaičiu
uotus esam
mo transporto triukšmo
o lygius, paagal 2014 m SĮ Vilniau
us plano
eismo intensyvumo
o duomeniss, nustatyta, kad triukšmo lygis gyyvenamoje aplinkoje
a
Tiitnago ir
v
dieno
os metu. PŪV
P
aptarn
naujantis
Dubliškkių gatvėse 1,3 - 2,3 dBA viršijaa ribines vertes
transpo
orto srautas triukšmo lyygį šioje gyvvenamoje ap
plinkoje gali nedaug įtaakoti – pad
didinti iki
0,8-1,1 d
dBA (žr. 4.9..19 lentelė.).
Todėl organizuoja
o
o transporto eismą Tittnago, Dub
bliškių, Pane
eriškių ir
nt PŪV apttarnaujančio
Jočionių
ų gatvėmiss, rekomen
nduojama numatyti ttriukšmo mažinimo
m
priemones: įrengti
prieštriu
ukšmines sienutes (aku
ustinius užtvvarus) gretaa Dubliškių g.
g 60-62 ir Titnago
T
g. 32.,
3 kurių
akustiniis efektyvum
mas būtų ≥ 2 dBA. Šiių priemonių įgyvendiinimas sum
mažintų ben
ndro, t.y.
esamo kartu su PŪV aptarnaujjančiu transsportu transsporto triukššmo lygį, ir bendras traansporto
o triukšmo lyygis neviršyytų HN 33:20
011 nustatyttų ribinių ve
erčių.
keliamo
Triukšm
mo mažinim
mo priemon
nės (prieštriukšminės sienelės
s
tiess artimiausiais gyvenaamaisiais
namais Dubliškių ir
i Titnago gatvėse)
g
priivažiavimo prie Jočion
nių g. 13 ke
elyje yra numatytos
ės komunaalinių atliekkų deginim
mo gamyklos PAV
parengttose ir paatvirtintose „Regioninė
ataskaittoje, 2010 m.“,
m „Region
ninės komu
unalinių atliiekų deginimo gamyklos, Jočionių g. 13,
Vilnius poveikio vissuomenės sveikatai
s
verrtinimo atasskaitos tikslinimas, 2014 m.“. Įgyve
endintos
mo priemon
nės sumažins triukšm
mo lygį iki ribinių ve
erčių artim
miausioje
triukšmo mažinim
gyvenamoje aplinkkoje.
Triukšm
mo sklaidos žemėlapiai su įvertinto
omis triukšm
mo mažinim
mo priemon
nėmis pateikkiami 15
priede.
PŪV ab
biem vystym
mo alternatyyvos atvejais aptarnau
ujančiam traansportui organizuojan
nt eismą
Dubliškkių, Paneriškkių ir Jočionių gatvėmiss, apskaičiuo
otas progno
ozuojamas PŪV
P aptarnaaujančio
transpo
orto keliamaas triukšmo
o lygis artim
miausioje gyyvenamojojje aplinkoje
e, įvertinus esamus
transpo
orto srautuss, įrengus triukšmo
t
mažinimo
m
prriemones neviršys
n
visu
uomenės sveikatos
saugos teisės aktu nustatytų riibinių verčių
ų.
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Taip paat kelių tran
nsporto srau
uto sukeliam
mo triukšmo mažinimu
ui gali būti taikomos triukšmo
t
valdymo prevencin
nės priemon
nės, t.y. eism
mo nukreipimas, kad trransporto sukeliamas triukšmo
t
lygis neeviršytų HN 33:2011
3
nusstatytų ribin
nių verčių.
Vilniauss miesto savvivaldybės te
eritorijos be
endrasis planas, numato
o, kad Gariū
ūnų–Jočioniių dviejų
lygių saankryža ir prieigos yrra tarp rekkomenduojaamų Vilniau
us susisiekimo infrastruktūros
plėtros objektų. En
nergijos rūšies naudojim
mo šildymuii specialiojo
o plano pake
eitimas, pattvirtintas
Vilniauss miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegu
užės 8 d. sp
prendimu Nr.
N 1-1200, numato
Vilniauss miesto ene
ergetinio ūkkio mazgo Jočionių
J
g. 13 teritorijo
os plėtrą. Planuojama pastatyti
p
naujas Paneriškių--Jočionių irr Kuro gatvvių jungtis su Gariūnų g. ir Savvanorių pro
ospektu.
Įgyvend
dinus Vilniaus miesto
o energetiinio mazgo susisiekiimo infrasttruktūros projektą
(Savano
orių pr.–Gaariūnų g. jungtis su skirtingo lygio
l
sankrryžomis) PŪV aptarnaaujančio
transpo
orto srautas į PŪV vystyymo alternaatyvų Nr.2 irr Nr.3 planu
uojamos naudoti žemė
ės sklypo
dalies teritorijas galėtų/turė
g
tų būti orrganizuojam
mas aplenkkiant gyven
namąsias te
eritorijas
o ir Dubliškių
ų gatvėse.
Titnago
Prognozzuojamo traansporto sukeliamo triu
ukšmo sklaid
dos žemėlapiai pateikiaami 15 pried
de.

4.9.4.2. Aplin
nkos oro
o tarša
Aplinko
os oro taršos priežemin
nės sklaidoss vertinimass yra pateikttas PAV ataskaitos skyrriuje 4.2.
“Aplinko
os oras“.
Dioksinų ir furanų poveikis
p
sveeikatai
Remiantis leidinyje „Polichlo
orintų bifen
nilų nustatyymas ir tvvarkymas bei
b dioksinų
ų/furanų
išmetim
mo į aplinkką kontrolė“ (http://ww
ww.am.lt/VI//files/0.68099350011517550056.pdf) pateikta
informaacija, polichlorinti diben
nzo-p-diokssinai (PCDD)) ir dibenzoffuranai (PCD
DF) priklausso vienai
iš patvaariųjų organinių teršalų (POT) grupių- netikslinio susidarymo me
edžiagoms. Tai yra
šalutiniaai terminių pramoninių arba deg
gimo procesų produktai, kurie daažniausiai vadinami
v
bendru pavadinim
mu „dioksinai“. Jos sussidaro kaip
p šalutinis produktas
p
d
daugelyje
tterminių
ų.
procesų
Terminaas „dioksinai“ apima 75 PCDD ir 135 PC
CDF izomerrus. Skirting
gai nuo kitų POT,
PCDD/P
PCDF niekad
da nebuvo gaminami
g
n
numatant
ju
uos panaudo
oti, nes nep
pasižymėjo jokiomis
j
nauding
gomis savvybėmis, bet
b
yra raandami beeveik visuo
ose ekosisttemos objjektuose
išmatuo
ojamais dyd
džiais. Palan
nkios sąlygo
os PCDD/PC
CDF susidaryyti yra laisvų chloro radikalų ir
organin
nės anglies buvimas, 200–450ºC
2
temperatūrra, nepilnass degimas, šarminė te
erpė, UV
spinduliai. Pasaulyyje daugiaussiai PCDD/P
PCDF į aplinką patenkka dėl pram
monės taršos. Dideli
kiekiai ššių pavojing
gų teršalų iššmetami ir dėl netinkaamo atliekų deginimo, netinkamaii įrengtų
pavojingų medžiag
gų saugyklų
ų priežiūros,, kur dažnai kyla gaisrai. Vulkanų išsiveržimai ir miškų
gaisrai irgi priskiriaami prie po
otencialių taaršos PCDD/PCDF šaltinių. Užteršttų atliekų šalinimas
žemėje,, sąvartynai, pramonėss procesų nu
uotekų dum
mblo ar užte
erštų liekan
nų šalinimass žemėje
taip patt priskiriami prie potenccialių taršoss šaltinių.
Į žmogaaus organizzmą dioksin
nai patenka tiek per kvvėpavimo sistemą,
s
odą, tiek ir su
u maisto
produkttais, vande
eniu. Apie 90% PCDD
D/PCDF pattenka valgant, ypač mėsą, žuvįį, pieno
produkttus. PCDD/P
PCDF susidaaro ir rūkym
mo metu, paatenka ne tik
t į rūkančiio žmogauss, bet ir į
aplinkin
nių organizm
mus.
Kaip ir kiti POT, PC
CDD/PCDF pasižymi
p
bio
oakumuliacinėmis savyybėmis, patvvarumu ir ilgalaikiu
neigiam
mu poveikiu. Šių medžiaagų gyvavim
mo pusamžis dirvožemyje, žmogau
us organizm
me siekia
7–20 metų. Tai mažžai tirpios vaandenyje, bet
b gerai tirp
pstančios rie
ebaluose me
edžiagos. Dėl blogo
tirpumo
o vandenyje ir labai gero tirpum
mo organin
niuose tirpikliuose šios medžiago
os gerai
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kaupiassi organizme
e, o ypač jo riebaliniam
me audinyje ir kelia grėsmę tiek žm
monių sveikaatai, tiek
aplinkai. PCDD/PC
CDF kenkiaa žmogauss odai, kep
penims, ne
ervų ir im
muninei sisttemoms,
reprodu
ukcijai, pasižymi terattogeniniu poveikiu
p
(galimi apsig
gimimai) ir kanceroge
eninėmis
savybėm
mis.
Todėl siiekiant apsaaugoti žmon
nių sveikatąą ir aplinką nuo
n patvarių
ųjų organinių teršalų, Lietuvoje
L
galioja eeilė teisės aktų, reglamentuojančių
ų POT emisijjas.
Atliekų deginimo aplinkosaug
giniai reikalavimai įren
nginiams, bendrai
b
deg
ginantiems atliekas,
nustato
o 0,1 ng/Nm3 į aplinkos orą išmetam
mų PCDD/PC
CDF ribinę vertę.
v
Teršalų ribinės kon
ncentracijų vertės
v
aplin
nkos ore nusstatytos „Te
eršalų, kurių
ų kiekis aplin
nkos ore
mas pagal Eu
uropos sąjungos kriterijus, sąrašu““ patvirtintu
u LR AM ir LR
L SAM 200
07-06-11
ribojam
įsakymu
u Nr. D1-2
239/V-469) bei LR AM
M ir SAM 2010-07-07
7 įsakymu Nr. D1-58
85/V-611
patvirtin
ntomis „Ap
plinkos oro užterštum
mo sieros dioksidu, azzoto dioksid
du, azoto oksidais,
o
benzenu, anglies monoksidu,
m
švinu, kieto
osiomis dallelėmis ir ozzonu normo
omis“ yra pateiktos
p
entelėje.
4.2. skyrriaus 4.2.8 le
Lietuvo
os higienos norma HN
N 35:2007 „Didžiausia
„
leidžiama cheminių medžiagų (teršalų)
koncentracija gyve
enamosios aplinkos ore“
o
reglam
mentuoja didžiausią
d
le
eidžiamą cheminių
medžiag
gų (teršalų
ų) koncentraciją gyve
enamosios aplinkos ore.
o
Šioje higienos n
normoje
nustatyyta didžiau
usia leidžiaama chem
minių medžžiagų (terššalų) koncentracija, taikoma
gyvenamųjų patalpų, taip paat visuomeninių pastaatų patalpų
ų, susijusių su apgyven
ndinimu
nių, vienuollynų ir kt.), bendrojo laavinimo,
(viešbuččių, bendrabučių, kalėjjimų, kareivvinių, areštin
profesin
nių, aukštessniųjų, aukšštųjų, neformaliojo švvietimo mokyklų patallpų, kuriose
e vyksta
mokym
mas ir ugdym
mas, asmen
ns sveikatoss priežiūros įstaigų pattalpų, kurio
ose būna paacientai,
orui.
Chemin
nių medžiag
gų (teršalų
ų) didžiausiaa leidžiamaa koncentraacija (toliau
u DLK) mo
oksliniais
(teršalo)
tyrimaiss nustatytaa gyvenam
mosios aplin
nkos ore esančios
e
ch
heminės medžiagos
m
koncentracija, nedaaranti žaling
go poveikio
o žmonių svveikatai. Tod
dėl, siekiant, kad bet ku
uri ūkinė
nedarytų žalingo poveikio žmonių
ų sveikatai, būtina ūkin
nę veiklą planuoti, org
ganizuoti
veikla n
bei vykd
dyti taip, kaad jos įtakojama aplinkkos oro taršaa neviršytų teisės
t
aktaiss reglamenttuojamų
didžiausių leidžiam
mų koncentrracijų.
Panaud
dota inform
macija iš leidinio įgyvendinantt Stokholm
mo konven
ncijos reikaalavimus
„Polichlorintų bife
enilų nustatymas ir tvvarkymas bei
b dioksin
nų/furanų iššmetimo į aplinką
kontrolėė“ http://ww
ww.am.lt/VI//files/0.68093350011517550056.pdf)
Įvertinu
us skaičiavimais nustaatytą progn
nozuojamą planuojam
mos ūkinės veiklos įtaakojamą
aplinkos oro taršąą, numatom
ma, kad PŪV
V abiejų vyystymo alte
ernatyvų attvejais makksimalios
priežem
minės aplinkkos oro teršalų koncenttracijos nevviršys teisės aktais nusttatytų ribinių verčių
ties PŪV
V planuojam
mos naudotii žemės sklyypo dalies te
eritorijos rib
bomis. Todė
ėl, pasirenkaant vieną
iš dviejjų PŪV vysstymo alterrnatyvų, pagal progno
ozuojamus aplinkos oro
o taršos rrodiklius
planuojjamai ūkinei veiklai – Viilniaus koge
eneracinei jė
ėgainei - sanitarinės ap
psaugos zon
nos ribas
galima nustatyti sutapdinant
s
su PŪV planuojamoss naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies te
eritorijos
ribomiss.
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4.9.4.3. Kvap
pai
Lietuvo
os higienos norma HN
N 121:2010 „Kvapo ko
oncentracijo
os ribinė ve
ertė gyvenamosios
aplinkos ore“ (toliaau- HN 121:2
2010) nustatyta didžiau
usia leidžiam
ma kvapo ko
oncentracijo
os ribinė
vertė gyyvenamosio
os aplinkos ore
o yra 8 europiniai kvaapo vienetaii68 (8 OUE/m
m3).
Galimass kvapų sussidarymo šaaltinis PŪV vystymo alternatyvų Nr.
N 2 ir Nr. 3 atvejais yyra kuro
(atliekų) kuro iškro
ovimo patalpa ir bunkkeris. Atliekkų iškrovimaas bei laikyymas vyks u
uždaroje
patalpo
oje, kurioje bus naudo
ojama efekktyvi priemo
onė, užkerttantį kelią kvapų pate
ekimui į
aplinkos orą: oras išš patalpų išssiurbiamas ir paduodam
mas į deginiimo katilą.
o jėgainės stabdymo
s
m
metu,
atliekkant įrengim
mų profilakttinius ir/arb
ba remonto darbus,
Planinio
kuro prriėmimas bu
us nutraukiamas, o kuro bunkeriss pilnai ištuštinamas. Jėgainėje stabdymo
metu ant ardyno likusio kuro
o pilnam su
udeginimui,, laikinai kaatile bus de
eginamos gamtinės
g
p
nt pagalbiniių degiklių sistemą. Nu
utraukus gaamtinių dujų
ų deginimąą, oras iš
dujos, panaudojan
kuro iškkrovimo pattalpos ir kurro bunkerio į aplinkos o
orą pateks per
p ant bun
nkerio stogo
o įrengtą
ištraukiaamąją venttiliacinę sisttemą su kvvapus sugeriančiais akktyvuotos anglies filtraais. Kuro
iškrovim
mo patalpa ir
i kuro bunkkeris yra užd
dari, todėl kvvapai į aplin
nką nepatekks.
Tam tikkri PŪV visų vystymo alternatyvų atvejais
a
apliinkos oro taaršos šaltiniių išmetamii teršalai
turi kvaapą, todėl kvvapų sklaido
os aplinkos ore vertinim
mas buvo attliktas apskaaičiavus staacionarių
metamų terršalų kvapo
o emisijas ir atlikus jų sklaidos
s
mattematinį
aplinkos oro taršoss šaltinių išm
modeliaavimą aplinkos ore.
Kvapo sklaidos modeliavim
m
mas atliktass įvertinus išmetamų
ų teršalų skleidžiamo
s
o kvapo
š
Naudojamas kvapo
k
emissijos matas – OU/s.
didžiausias emisijaas kiekvienaam taršos šaltiniui.
e
(OU
U/s) apskaiččiuojamas pagal
p
kiekvieno teršalo
o, turinčio kvvapą, konce
entraciją
Kvapų emisijos
taršos šaltinio
š
išm
metamame sraute
s
ir jo
o slenkstinę
ę kvapo vertę. Apskaiččiuotos PŪV
V taršos
šaltinių kvapo emissijos pateikiamos 4.9.20
0 lentelėje.
mų aplinkoss oro teršalų kvapo sllenksčio vertės skaičiavimuose bu
uvo priimto
os pagal
Išmetam
Kvapų vvaldymo me
etodines rekkomendacijaas (VGTU, 20
012 m.).
Chemin
nės medžiaagos kvapo
o slenksčio
o vertė – pati mažžiausia che
eminės me
edžiagos
koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo
o vertintojų
ų (ekspertų
ų), vadovaudamiesi din
naminės
olfaktom
metrijos me
etodu, nustaatytu LST EN
N 13725:200
04/AC:2006
6 „Oro kokyb
bė. Kvapo stiprumo
nustatyymas dinam
mine olfakto
ometrija“, pajunta kvap
pą. Chemin
nių medžiag
gų kvapo slenksčio
s
3
vertė prrilyginama vienam
v
Euro
opos kvapo vienetui (1 OU/m ).
Lentelė 4.9.20. PŪV stacionarių aplin
nkos oro taršoss šaltinių kvap
po emisijos
Taršos šaaltiniai

Teršalai
kvapą

turintys

Numatoma tarša

vienkartinis dydis
d
pavadinimas

Atliekų
68

deginimo
o

Kvapo emisija
Kvvapo
sle
enkstis

pavadinim
mas

amoniakaas

PŪV
V vystymo
alternatyva
2
Nr.2

PŪV
vystymo
alternatyva
Nr.3

vnt.

m
maks.

mg
g/m3

OU//s

OU/s

mg/Nm3

15
5

0,7
76

1290,8

2092,1

Europin
nis kvapo vienettas – kvapiosioss medžiagos (kvvapiųjų medžiaggų) kiekis, kuriss išgarintas į 1 kubinį
k
metrą neeutraliųjų
dujų stand
dartinėmis sąlygomis sukelia kvapo
k
vertintojų
ų grupės fiziolo
oginį atsaką (apttikimo slenkstiss), ekvivalentiškką
sukeliamaam vienos europinės pamatinėės kvapo masėss (EROM), išgariintos į vieną kubinį neutraliųjų
ų dujų metrą
standartin
nėmis sąlygomis.
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jėgainė

Biokuro jjėgainė

Atliekų
jėgainės
bunkeriss

deginimo
o
kuro
o

Atliekų
jėgainės
bunkeriss

deginimo
o
kuro
o

Atliekų
jėgainės
bunkeriss

deginimo
o
kuro
o

Atliekų
jėgainės
bunkeriss

deginimo
o
kuro
o

Elektros g
generatorius
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azoto okssidai (A)

mg/Nm3

40
00

0,3
377

69389,9

42400,0

chloro van
ndenilis

mg/Nm3

60
0

1,2
24

3164
4,5

5129,0

fluoro van
ndenilis

mg/Nm3

4

0,0
037

7070,3

11459,5

sieros dio
oksidas (A)

mg/Nm

3

20
00

2

6540,0

10600,0

azoto okssidai (A)

mg/Nm3

20
00

0,3
377

68562,3

sieros dio
oksidas (A)

mg/Nm3

20
00

2

12924,0

amoniakaas

g/s

0,,0007

0,7
76

0,9

0,9

sieros van
ndenilis

g/s

0,,0004

0,0
00076

513,,2

513,2

amoniakaas

g/s

0,,0007

0,7
76

0,9

0,9

sieros van
ndenilis

g/s

0,,0004

0,0
00076

513,,2

513,2

amoniakaas

g/s

0,,0007

0,7
76

0,9

0,9

sieros van
ndenilis

g/s

0,,0004

0,0
00076

513,,2

513,2

amoniakaas

g/s

0,,0007

0,7
76

0,9

0,9

sieros van
ndenilis

g/s

0,,0004

0,0
00076

513,,2

513,2

azoto okssidai (B)

g/s

0,,8225

0,3
377

2181,8

2181,8

sieros dio
oksidas (B)

g/s

0,,0602

2

30,1

30,1

Kvapo sklaidos matematinis
m
modeliavim
mas atliktass naudojan
nt AERMOD
D View prog
graminę
mo įvesties duomenis ir
i taršos šaltinių fiziniaai parametraai analogiškki kaip ir
įrangą. Modeliavim
otos vienoss valandos vidurkio
v
kvvapo koncen
ntracijos
teršalų sklaidos modeliavime.. Apskaičiuo
o naudojjant 98 pro
ocentilį, lyginamos su ribine HN 121:2010 nustatyta
(OU/m3) aplinkos ore,
verte – 8 OU/m3.
Lentelė 4.9.21. PŪV kva
apų sklaidos modeliavimo
m
reezultatai
Apsskaičiuota didžiausia kvvapų koncen
ntracija aplin
nkos ore
plan
nuojamai veikklai

Ribinė vertė
Teršalas
vidurkiis

OUEE/m3

OUEE/m3

vnt. dalimis ribinės ve
ertės

1

2

3

PŪV
V vystymo alteernatyva Nr. 2

PŪV vysttymo alternattyva Nr. 3

Kvapai

Valand
dos

8

0,09
94

0,062

Atliktas planuojam
mos ūkinės veiklos
v
visų vystymo altternatyvų attvejais kvap
pų sklaidos aplinkos
a
deliavimas parodė,
p
kad
d kvapų koncentracija valandos
v
vid
durkio intervvale, nesiekks ribinės
ore mod
8 OUE/m
m3 vertės. Didžiausia
D
ap
pskaičiuota kvapo konccentracija pasiekiama
p
a
apie
700 m aatstumu
į šiaurę nuo PŪV visų
v
dviejų vystymo altternatyvų planuojamo
p
s naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies
s
PŪV vystymo
v
altternatyvos Nr.
N 2 atveju
u – 0,094 OU
U/m3, PŪV vystymo
v
teritorijos ribos ir siekia
3
m , tai rodo
o, kad aplinkkoje kvapas nebus juntaamas, nes 1 OUE/m3
alternattyvos Nr. 3 – 0,062 OU/m
vertė neebus pasiekkiama. PŪV prognozuoja
p
amų kvapų sklaidos žem
mėlapiai paateikiami 16 priede.

4.9.4.4. Psich
hoemocin
nis pove
eikis
Psichoeemocinis po
oveikis (galim
mas visuom
menės nepassitenkinimass) sietinas su poveikiu aplinkos
a
orui (žr.. 4.2 skyrių), socialinei-e
ekonominei aplinkai (žrr. 4.7 skyrių), triukšmo (žr.4.9.4.1 skkyrių) bei
kvapų (žžr. 4.9.4.3 skkyrių) klausimais.
Visuomenę sudaro
o įvairių psichologin
p
ių tipų, įvvairios sveikatos ir socialinės padėties,
p
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išsilavin
nimo žmonė
ės, todėl ir re
eakcija į pokkyčius šalia gyvenamos
g
sios vietovėss gali būti skkirtinga.
Psichoeemocinis poveikis dėl socialinių
ų veiksnių dažniausiaai pasireiškkia dėl išankstinės
nuomonės, kai ne
esusipažįstaama su fakktiniais spre
endiniais. Didžiausias
D
m
dėmesys mažinant
oveikį turi būti
b
skiriam
mas projekttinių sprendinių išaiškkinimui, reg
guliarios
psichoeemocinį po
informaacijos apie planavimo
p
d
darbus publikavimui, diskusijoms
d
su gyvento
ojais. Tai vykkdoma ir
numato
oma vykdyyti visose planavimo stadijose. Siekiant išvengti gaalimų konflliktų su
visuome
ene viso PAV
P
proceso
o metu infformacija nagrinėjama
n
a ir pildoma pagal gyyventojų
pasiūlym
mus.
Lietuvoj
oje nėra suku
urtų ir patvirtintų meto
odikų psicho
oemocinio poveikio
p
įvertinimui.

4.9.5

Poveikio

visuomenės

sve
eikatai

vertinim
mo

metodų

šymas, galimi vertinimo netikslumai
apraš
Poveikio
o visuomen
nės sveikatai vertinimass atliktas vaadovaujantiss LR aplinko
os ministro įsakymu
2005-12
2-23 d. Nr. D1-636 „Dė
ėl poveikio aplinkai ve
ertinimo pro
ogramos ir ataskaitos rrengimo
nuostattų patvirtiniimo“ bei Lietuvos Respublikos ap
plinkos min
nisterijos 20
009-06-01 parengtu
p
„Planuo
ojamos ūkinės veiklos poveikio
p
aplinkai vertiniimo vadovu
u“.
Vertinan
nt vietovės demografinius bei sve
eikatos rodiklius buvo naudotasi Lietuvos statistikos
departaamento, Hiigienos insstituto Info
ormacinio sveikatos centro
c
patteiktais statistiniais
duomen
nimis. Remiantis jais bu
uvo atlikta visuomenės
v
sveikatos būklės
b
analizzė.
Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas planuojamoj
p
je naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies territorijoje
apskaičiuotas nau
udojant CadnaA prog
graminę įraangą. Cadn
naA (Comp
puter Aided
d Noise
Abatem
ment – komp
piuterinė trriukšmo mažinimo siste
ema) – prog
graminė įranga skirta triukšmo
t
poveikio
o apskaičiaavimui, vizu
ualizacijai, įvertinimui
į
ir prognozzavimui. CaadnaA prog
gramoje
vertinam
mos visos akustinių taršos
t
šaltin
nių grupėss (pagal 20
002/49/EB), kurioms taaikomos
atitinkamos Europo
os Sąjungoje ir Lietuvojje galiojančios metodikkos ir standaartai:
-

Pramoninėss veiklos triu
ukšmui – ISO
O 9613;

-

kelių transp
porto triukšm
mui - NMPB
B-Routes-96;;

-

geležinkelių
ų transporto
o triukšmui - SRM II.

Triukšm
mo modeliaavimas atliktas progrrama - CadnaA 4.2 programinę įrangą. CadnaA
(Compu
uterAidedNo
oiseAbatem
ment – ko
ompiuterinėė triukšmo
o mažinimo
o sistema)) – tai
program
minė įranga skirta trriukšmo po
oveikio apsskaičiavimuii, vizualizaccijai, įvertin
nimui ir
prognozavimui. CaadnaA progrramoje vertinamos 4 paagrindinės akustinių
a
taršos šaltinių
ų grupės
(pagal 2002/49/EB)
2
), kurioms taaikomos atitinkamos Europos Sąju
ungoje ir Lie
etuvoje galiojančios
metodikos ir stan
ndartai. Kon
nkrečiu buvo vertinami stacionaarūs triukšmo šaltiniaai, kurių
triukšmo lygiai apskaičiuojamii –pagal ISO
O 9613 stand
dartą.
Teršalų ir kvapų sklaidos mo
odeliavimas atliktas kompiuterinių
ų programų
ų paketu „A
AERMOD
View”, A
AERMOD maatematiniu modeliu, skkirtu pramon
ninių šaltinių komplekssų išmetamų
ų teršalų
sklaidai aplinkoje modeliuoti.
m
AERMOD View
V
sklaidos modeliaviimo paketass, kuris apju
ungia US
EPA (JA
AV Aplinkos apsaugos agentūros)
a
sklaidos
s
mo
odelius į vien
ną integruo
otą sąsają: A
AERMOD,
ISCST3 ir ISC-PRIM
ME. AERMO
OD yra nau
ujos kartos sklaidos modelis,
m
paagrįstas atm
mosferos
viršutinio sluoksnio
o teorija. AEERMOD turi integruotu
us pastatų aptekėjimo
a
algoritmuss, teršalų
nusėdim
mo paramettrus, vietos reljefo
r
ir me
eteorologiniių parametrrų skaičiavim
mus.
Poveikio
o sveikatai vertinimo netikslumaai ir klaidoss gali būti tuo atveju,, jei ūkinėss veiklos
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organizzatorius poveikio visu
uomenės svveikatai ve
ertintojui pateikė nep
pilną ar ne
eteisingą
informaaciją apie nagrinėjamą
n
ą ūkinę veikklą bei veikklos lemiam
mus fizinės aplinkos ve
eiksnius,
darančius įtaką sve
eikatai.

4.9.6

Sanita
arinė apsaugos zona
z

Sanitarinės apsaug
gos zona – aplink
a
stacio
onarų taršoss šaltinį arbaa kelis šaltin
nius esanti teritorija,
kurioje dėl galimo neigiamo vykdomos
v
ū
ūkinės
veiklos poveikio
o visuomen
nės sveikataai galioja
įstatymais ar Vyriau
usybės nutaarimais nustaatytos specialiosios žem
mės naudojimo sąlygoss.
Lietuvo
os Respublikos visuom
menės sveikatos priežžiūros įstatyymo (Toliaau - Įstatym
mas) 24
straipsn
nio „Sanitarrinės apsau
ugos zonoss“ 1 dalis nurodo, kaad asmenyys, projektu
uojantys,
statantyys, rekonstruojantys (norintys keissti ūkinę veiklą, didinti jos intensyvvumą), vald
dantys ar
turintyss nuosavybė
ės teise stattinius, kuriu
uose vykdom
ma (planuo
ojama vykdyyti) ūkinė ve
eikla yra
susijusi su žmogau
us gyvenam
mosios aplin
nkos tarša, arba planu
uojantys šių
ų statinių teeritorijas,
o sanitarinė
ės apsaugo
os zonas (toliau- SA
AZ). Sanitarinės apsaugos zono
os ribos
nustato
nustato
omos ir įrašomos į Nekilnojamo
N
ojo turto kadastrą
k
ir Nekilnojam
mojo turto registrą
vadovaujantis Lietu
uvos Respub
blikos žemė
ės įstatymo nustatyta
n
tvvarka.
d
nurod
do, kad ūkkinei veiklaai, kuri sussijusi su žmogaus
ž
Įstatymo 24 straiipsnio 4 dalis
plinkos taršša, nustatyytose ir įte
eisintose sanitarinės
s
apsaugos zonose
gyvenamosios ap
mosios paskkirties pasttatus (namus), sodo namus, viešbučių,
draudžiiama statytti gyvenam
ultūros, mo
okslo, poilsio
o, gydymo,, sporto ir religinės
r
adminisstracinės, prekybos, maitinimo, ku
paskirtie
es pastatuss, specialiossios paskirtties pastatu
us, susijusiu
us su apgyyvendinimu,, įrengti
minėtų objektų paatalpas kito
os paskirties pastatuosse, steigti rekreacines
r
teritorijas, išskyrus
o
nau
udojami tik įmonės ar ūkininko
ū
ūkiio reikmėmss.
atvejus,, kai minėti objektai
Sanitarinės apsaugos zonos bei jų dyydžiai nusttatomos Sp
pecialiosiose
e žemės ir miško
naudojiimo sąlygosse, patvirtin
ntose Lietuvvos Respublikos Vyriau
usybės 1992
2 m. gegužės 12 d.
nutarim
mu Nr.343 „Dėl
„
specialiųjų žemėss ir miško naudojimo
o sąlygų paatvirtinimo“ (toliauSpecialiiosios sąlygo
os) bei Lietu
uvos Respub
blikos sveikatos apsaug
gos ministro
o 2004 m. ru
ugpjūčio
19 d. įssakymu Nr. V-586 patvvirtintose Sanitarinių apsaugos
a
zo
onų ribų nu
ustatymo irr režimo
taisyklėėse (toliau- Taisyklės)
T
nu
urodytais atvvejais.
Taisyklių priedo 28.1 punktas atliekų
a
degiinimo įmoneei nurodo 500
5 metrų saanitarinės apsaugos
d
taikom
mą, kai neatliekamas povveikio visuo
omenės sveikatai vertinimas.
zonos dydį,
Specialiiųjų sąlygų 62 punktass nurodo, kaad katilinių, šiluminių elektrinių
e
saanitarinės apsaugos
zonos d
dydis nustatomas pagaal teršiančių
ųjų medžiag
gų ir triukšm
mo sklaidoss skaičiavim
mus, taip
pat atsižžvelgiant į šių
š objektų poveikį
p
aplinkai.
Taisyklių II skyriaus 6-tas punkttas nurodo, kad yra du SAZ ribų nu
ustatymo bū
ūdai:


pagal teisėss aktų nustaatytus SAZ ribų dydžiuss.



atliekant po
oveikio visuomenės sve
eikatai vertinimą, kuris gali būti atsskiras arba poveikio
p
aplinkai vertinimo pro
oceso dalis, SAZ ribų dyydžiai pagrindžiami po
oveikio visu
uomenės
sveikatai ve
ertinimo ataaskaitoje ar poveikio
p
aplinkai vertin
nimo ataskaitoje.

Nagrinėėjamu atveju Vilniaus kogeneracin
k
nei jėgainei SAZ ribų dydis
d
bus nu
ustatomas atliekant
a
poveikio
o visuomen
nės sveikataai vertinimąą, kaip poveeikio aplinkaai vertinimo
o proceso dalį,
d
SAZ
ribų dyd
dį pagrindžiiant poveikiio aplinkai vertinimo
v
ataskaitoje.
SAZ rib
bos turi būtii nustatomo
os tokios, kaad taršos objekto keliaama chemin
nė, fizikinė aplinkos
a
oro tarša, tarša kvvapais ar kita
k
tarša, kurios
k
rodikklių ribinės vertės reglamentuoto
os teisės
ose, už SAZ ribų neviršyytų teisės norminiuose
e aktuose gyyvenamajai aplinkai
norminiuose aktuo
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ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustattytų ribinių taršos verčių.
ų įmonių san
nitarinės apssaugos zonos
Gretimų
Pagal V
Vilniaus mie
esto BP naagrinėjama vieta yra verslo, gam
mybos ir pramonės
p
teritorija.
Planuojjama ūkinė veikla bendrojo plano
o sprendiniaams neprieštarauja. Planuojama tteritorija
pagal V
Vilniaus mie
esto BP sprrendinius paatenka į prramonės ir komunaliniių įmonių teritorijų
t
sanitarinę apsaugo
os zoną, tačiau BP spren
ndiniuose ne
enurodomaa į kokio obje
ekto.
a
ijos Miesto p
plėtros departamentas 2015 m. ko
ovo 19 d.
Vilniauss miesto savvivaldybės administraci
raštu Nr.A121-5897
7/15(2.1.19--MP) (17 priedas) inform
muoja, kad tuo metu, kai
k buvo ren
ngiamas
Vilniauss miesto bendrasis pllanas, t.y. 2004-2006
metais, SA
2
AZ nuo gam
mybinių ob
bjektų III
kenksm
mingumo klaasės buvo 500
5 m. Pasikkeitus įstatyyminei baze
ei, SAZ kore
eguojamas teritorijų
t
planavimo dokumentais (Nuttarimas 343
3 „Dėl specialiųjų žemė
ės ir miško
o naudojimo
o sąlygų
nimo“ punkktas XIV. „Gamybinių irr komunalin
nių objektų sanitarinėss apsaugos ir taršos
patvirtin
poveikio
o zonos“ akktuali redakccija nuo 2012-11-01).
Analizuojamame žemės
ž
sklyp
pe adresu: Jočionių
J
g. 13, Vilnius, PŪV gretim
mybėse, sup
planuoti
ems yra nu
ustatytos sanitarinės ap
psaugos zo
onos ribos poveikio
p
trys praamonės objjektai, kurie
visuome
enės sveikaatai vertinim
mo būdu (4.9.16
(
pav..). Vilniaus visuomenė
ės sveikatoss centro
priimti ssprendimai dėl planuojjamų ūkinėss veiklos gallimybių pasirinktoje vie
etoje:


32)12.32-4 UAB
U
„VAATC
C“ Vilniaus regiono
2013 m. vaasario 21 d.. sprendimaas Nr. (12.3
komunaliniių atliekų mechaninio biologinio apdorrojimo įren
nginių stattybai ir
eksploataciijai nustatyytos sanitarrinės apsau
ugos zonos ribos sutampa su įmonės
nuomojamo sklypo dalies ribomiss. SAZ plotass – 7, 7292 ha.
h



2013 m. rugsėjo
r
17 d. sprend
dimas Nr.(12.32)12.32-19 UAB „B
Bionovus“ biomase
b
kūrenamos jėgainės eksploataviimui nustattytos sanitaarinės apsaaugos zono
os ribos
u įmonės skllypo ribomis. SAZ plotaas – 1,7661 ha.
h
sutampa su



2014 m. laapkričio 7 d.
d sprendim
mas Nr.12(1
12.32)-13-50
01 UAB "Re
eenergy" re
egioninė
komunaliniių atliekų deginimo gaamyklai nusstatytos san
nitarinės apssaugos zonos ribos
sutampa su
u įmonės skllypo ribomis. SAZ plotaas – 2,285 haa.

Nustačius, kad plan
nuojama ūkkinė veikla nepatenka
n
į kitos ūkinės veiklos nu
ustatytas san
nitarinės
apsaugo
os zonos ribas, bei kad
d į planuojaamai ūkinei veiklai nusstatomos SA
AZ ribas ne
epatenka
kitos ūkinės veiklos, įvertinimas, ar jo
os įtakojama tarša ne
epakenks jaau esančių įmonių
ų, įrenginių, produkcijoss, neatliekam
mas.
darbuottojų sveikattai, negadins medžiagų
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Pav. 4.99.19. Gretimų
ų įmonių SAZ
Z ribos.
Vandenviečių sanita
arinės apsau
ugos zonos
Remiantis Vilniaus miesto saviivaldybės ad
dministracijjos „Vanden
ns teikimo irr nuotekų tvvarkymo
uktūros plė
ėtros specialiojo plano SS-09-105--SPL“, patvirtinto Vilniaaus miesto tarybos
infrastru
2011 m
m. liepos 13
1 d. spre
endimu Nr.. 1-124, sp
prendiniais planuojam
mos ūkinės veiklos
planuojjamos naud
doti žemės sklypo
s
dalies teritorijai artimiausios Vilniaus miesto
m
vande
envietės
yra: Bukkčių IIb2 – pusiau užd
dara, atviressnė prieupin
nė bei Jankkiškių IIIb3 - atvira, inffiltracinė
vandenvietės. Bukččių vandenvvietė yra maaždaug už 1,5
1 km, o Jaankiškių – maždaug
m
2,1
1-2,2 km
u į pietryčiu
us nuo visų
ų planuojam
mos ūkinės veiklos alte
ernatyvų plaanuojamos naudoti
atstumu
žemės sklypo
s
dalies teritorijos ribos.
Planuojjamos ūkinė
ės veiklos planuojamo
p
os naudoti žemės sklyypo dalies teritorija paatenka į
ndenvietės 3b
3 sanitarin
nės apsaugo
os zonos ribaas (4.9.17 paav.).
Vilniauss Bukčių ir Jaankiškių van
Planuojjant veiklą analizuojam
moje planuo
ojamos nau
udoti žemėss sklypo daalies teritorijoje turi
būti laikkomasi Lietu
uvos higienos normos HN 44:2006
6 „Vandenvie
ečių sanitarinių apsaug
gos zonų
nustatyymas ir priežžiūra“, patvvirtintos Liettuvos Respu
ublikos sveiikatos apsau
ugos ministtro 2006
m. liepo
os 17 d. įsakymu Nr. V-613
V
(toliau
u- HN 44:20
006) reikalavvimų bei Lie
etuvos Resp
publikos
vyriausyybės 1992 m.
m gegužėss 12 d. nutaarimu Nr. 34
43 patvirtin
ntų Specialiųjų žemės ir miško
naudojiimo sąlygų (toliau(
Specialiosios naaudojimo sąąlygos) XX skyriaus nustatytų sąlyg
gų.
Remiantis HN 44::2006 vand
denvietės sanitarinės apsaugos zonos
z
3-oji juosta vaadinama
pribojimų ju
uosta, kurio
oje ribojamaa cheminė tarša.
t
Ši juossta skirta ap
psaugoti
cheminės taršos ap
vandenvietę nuo cheminės taršos. 3-ioji juosta gali susidėti iš dvviejų sektoriių: 3a (kaptaažo sritis
e) ir 3b (kaptažo sritiss eksploatuo
ojamame sluoksnyje). 3-iosios
gruntinio vandenss sluoksnyje
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juostos 3a ir 3b se
ektorių matm
menys apskkaičiuojami atsižvelgian
nt į tai, kad
d cheminiai teršalai,
ojamąjį vandeningąjį sluoksnį,
s
ne
epasiektų vaandenvietėss per 25
patekę tiesiogiai į eksploatuo
metus.
HN 44:2
2006 vandenviečių sanitarinės apssaugos zono
os trečiosioss juostos 3b
b sektoriuje nustato
šiuos ap
pribojimus:


ų vandenvie
ečių SAZ viisose juosto
ose (nepriklausomai ar yra kaptaažo sritis
visų grupių
gruntiniame vandenin
ngajame slu
uoksnyje) ne
eturi būti ne
enaudojamų gręžinių, išskyrus
minio vande
ens būklei stebėti;
gręžinius, skirtus požem



visų grupių vandenvviečių SAZ visose ju
uostose į požeminiuss vandenin
nguosius
sluoksnius draudžiama tiesiogiai išleisti valytus ir nevvalytus pram
moninius, buitinius
b
nutekamuo
osius vanden
nis, radioakttyviąsias ir chemines
c
m
medžiagas
ir preparatus.

Specialiiųjų naudo
ojimo sąlyg
gų XX skyyrius „Pože
eminių vandens telkin
nių (vande
enviečių)
sanitarinės apsaug
gos zonos“ nustato
n
šiass žemės nau
udojimo sąllygas vande
enviečių san
nitarinės
apsaugo
os zonos trečiojoje
t
ju
uostoje: tre
ečiojoje požžeminių van
ndens telkiinių (vande
enviečių)
juostoje
e draudžiam
ma:


statyti mineralinių trąąšų, nuodingųjų medžžiagų, degalų ir tepalų
ų sandėlius, įrengti
nuodingųjų
ų atliekų sau
ugojimo aikššteles, sąvarrtynus;



naudoti che
emikalus, ku
urie gali sąlyygoti vandenvietės che
eminę taršą.



Kitų apribo
ojimų planu
uojamai nau
udoti žemė
ės sklypo dalies teritorrijai, kuri paatenka į
vandenviettės sanitarin
nės apsaugo
os zonos tre
ečiosios juo
ostos (cheminės taršos juostos)
3b sektorių
ų, ūkinei veikklai nėra.

Pav. 4.99.20. Ištraukka iš Vanden
ns teikimo irr nuotėkų tvvarkymo inffrastruktūro
os plėtros sp
pecialiojo
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plano.

4.9.7

Išvados

Atlikus „Lietuvos energija“, UA
AB planuojamos ūkinėss veiklos – Vilniaus
V
koge
eneracinės jjėgainės
- įtakojaamos triukššmo, aplinkkos oro tarššos, kvapų prognozuoj
p
jamos sklaid
dos įvertinimą PŪV
dviems vystymo alternatyvų
a
atvejams (4.9.4.1-4.9..4.3 punktaai) nustatytaa, kad PŪV
V abiem
o alternatyvvų atvejais ties planuo
ojamos ūkinės veikloss planuojam
mos naudotti žemės
vystymo
sklypo dalies teritorijos riba nei vienas nagrinėjam
mas taršos veiksnys
v
ne
eviršija visu
uomenės
os saugos ir kitais teisės normin
niais aktais reglamenttuojamų diidžiausių leeidžiamų
sveikato
ribinių d
dydžių.
Planuojjamos ūkinė
ės veiklos – Vilniaus ko
ogeneracinė
ės jėgainės - įtakojamo triukšmo sklaidos
skaičiavvimų rezultaatai rodo, kaad prognozuojamas ve
eiklos įtakojaamo triukšm
mo lygis abiiejų PŪV
vystymo
o alternatyvvų atvejais visais trimiis paros pe
eriodais iki didžiausių leidžiamų triukšmo
t
ribinių dydžių sum
mažėja pačio
ose planuojjamos Vilniaaus kogene
eracinės jėg
gainės planu
uojamos
naudoti žemės sklyypo dalies te
eritorijos rib
bose ir ties planuojamo
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies
teritorijos ribomis neviršija Lie
etuvos higie
enos normo
oje HN 33:2
2011 „Triukššmo ribiniaii dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomen
ninės paskirrties pastatu
uose bei jų aplinkoje“
a
(ttoliau - HN 33:2011)
3
nustatyytų didžiaussių leidžiam
mų triukšmo ribinių dyd
džių gyvenaamuosiuose
e bei visuom
meninės
paskirtie
es pastatuo
ose bei jų aplinkoje vissais trimis paros
p
period
dais. Todėl visais
v
PŪV vystymo
v
alternattyvų atvejais SAZ ribas galima nusttatyti sutap
pdinat su PŪ
ŪV planuojam
mos naudotti žemės
sklypo d
dalies terito
orijos ribomis. Nustačiu
us sutapdinttas su planu
uojamos naudoti žemė
ės sklypo
dalies teeritorijos rib
bomis SAZ ribas,
r
bus užtikrinta, kaad Vilniaus kogeneracin
k
nės jėgainėss veiklos
įtakojam
ma triukšmo
o tarša už SAZ
S
ribų ne
ei vienu parros laikotarp
piu neviršyss Lietuvos higienos
h
norma HN
H 33:2011 reglamentu
uojamų ribinių dydžių.
Planuojjamos ūkinė
ės veiklos – Vilniaus kogeneracinės jėgainės - įtakojamoss aplinkos orro taršos
prognozuojamos sklaidos
s
skaaičiavimo re
ezultatai ro
odo, kad ve
eiklos įtakojjamos makksimalios
priežem
minės aplinkkos oro terššalų koncen
ntracijos abiem PŪV vyystymo alterrnatyvų atvejais nei
PŪV plaanuojamos naudoti
n
žem
mės sklypo dalies
d
terito
orijos ribose,, nei už jos ribų
r
nesiekia ribinių
verčių n
nei su fonine tarša, nei
n be jos. Todėl prog
gnozuojamaa aplinkos oro
o tarša neįtakoja
n
Vilniauss kogeneraccinės jėgain
nės veiklai nustatomo
os SAZ dydžio. Nustaččius sutapdintas su
planuojjamos naud
doti žemės sklypo daliies teritorijo
os ribomis SAZ ribas, bus užtikrinta, kad
Vilniau kogeneracinės jėgainė
ės veiklos įtaakojama aplinkos oro taarša už SAZ ribų neviršyys teisės
nustatytų rib
binių verčių..
aktais n
Planuojjamos ūkin
nės veikloss – Vilniaaus kogene
eracinės jė
ėgainės – įtakojamo
o kvapo
prognozuojamos koncentracij
k
jos abiem PŪV vystym
mo alternatyyvų atvejais nesiekia Lietuvos
L
higieno
os norma HN
N 121:2010 „Kvapo kon
ncentracijoss ribinė verttė gyvenam
mosios aplinkos ore“
reglame
entuojamoss didžiausios leidžiamos kvapo kon
ncentracijoss ribinės verrtės nei pačiioje PŪV
planuojjamos naud
doti žemės sklypo dalies teritorijjoje ir ties planuojam
mos naudotti žemės
sklypo d
dalies terito
orijos ribom
mis. Todėl kvvapo tarša neįtakoja
n
Viilniaus koge
eneracinės jjėgainės
veiklai n
nustatomoss SAZ dydžio
o.
Įvertinu
us UAB „Lie
etuvos ene
ergija“ plan
nuojamos ū
ūkinės veikklos – Vilniaus kogeneracinės
jėgainės Jočionių g. 13, Viln
nius - prognozuojamos taršos skklaidos skaiččiavimo du
uomenis,
daromaa išvada, kaad abiem PŪV
P
vystym
mo alternattyvų atvejaiis SAZ ribaas galima nustatyti
n
sutapdinant su PŪV
V planuojam
mos naudoti žemės sklyypo dalies te
eritorijos rib
bomis (4.9.21, 4.9.22
okiu atveju bus užtikrin
nama Lietuvvos Respublikos sveikattos apsaugo
os ministro 2004 m.
pav.). To
rugpjūččio 19 d. įsaakymu Nr. V-586
V
patviirtintų Sanittarinės apsaaugos zonų
ų ribų nustaatymo ir
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režimo taisyklių nu
uostata, kad taršos objekto keliamaa cheminė, fizikinė
f
aplin
nkos oro tarrša, tarša
diklių ribinė
ės vertės reg
glamentuotos teisės no
orminiuose aktuose,
a
kvapais ar kita taršaa, kurios rod
už SAZ ribų nevirššytų teisės norminiuose
n
e aktuose gyvenamaja
g
ai aplinkai irr (ar) visuom
meninės
paskirtie
es pastatų aplinkai
a
nusstatytų ribin
nių taršos veerčių ir plan
nuojama ūkiinė veikla, vykdoma
v
nagrinėėjamoje viettoje, nedarys neigiamo poveikio vissuomenės sveikatai.
s

Pav. 4.99.21. Siūlomo
os PŪV vystyymo alternattyvos Nr. 2 SA
AZ ribos.
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os PŪV vystyymo alternattyvos Nr. 3 SA
AZ ribos.
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5 A
Alterna
atyvų analizė
a
Planuojjama ūkinė
ė veikla – Vilniaus
V
ko
ogeneracinė
ės jėgainės,, deginančios nepavojjingas s
s
atliekass ir biokurą, statyba.
Remiantis LR aplin
nkos ministrro 2002 m. gruodžio 31
3 d. įsakym
mu Nr. 699 patvirtintų „Atliekų
deginim
mo aplinkosauginiais re
eikalavimų" (Žin., 2003, Nr. 31-1290
0; su vėlesniais pakeitim
mais), 6.3
punktu – stacionaarus techninis vienetaas, įskaitant visą įrang
gą, skirtas atliekoms
a
te
ermiškai
apdorotti ir kurio pagaminta
p
šiluma nau
udojama (arrba nenaud
dojama) yra vadinamass atliekų
deginim
mo įrenginiu
u.
Planuojjama ūkinė
ė veikla - vvalstybinės reikšmės aatliekų tvarrkymo obje
ekto veikla,, kaip ji
apibrėžžta 2000 m. vasario
v
2 d. LRV nutarim
mu Nr. 113 „dėl
„
Valstyb
binės reikšmės atliekų tvvarkymo
objektų
ų steigimo irr pripažinim
mo tvarkos ap
prašo patvirrtinimo“.
Terminiis atliekų ap
pdorojimas apima
a
degin
nimą oksidu
uojant ir kitu
us terminiuss procesus, įskaitant
į
pirolizę, pavertimąą dujomis ir plazminius procesus, jei vykstant šiems proce
esams susid
dariusios
gos yra sud
deginamos. Atliekų deg
ginimo įreng
ginio sąvokaa taip pat ap
pima visą įrenginį ir
medžiag
jo planu
uojamos naaudoti žemė
ės sklypo daalies teritoriiją, įskaitantt visas deginimo linijass, atliekų
priėmim
mo, laikymo
o, vietoje atliekamo
a
p
pirminio
apd
dorojimo įrrenginius, atliekų,
a
kuro
o ir oro
tiekimo
o sistemas, katilus,
k
išme
etamųjų dujų valymo įrenginius, viietoje esanččius degimo
o liekanų
ir nuottekų apdorrojimo ar laikymo įre
enginius, kaminus,
k
krrovimo prie
emones, deginimo
operacijjų tikrinimo
o sistemas ir prietaisus, registruojaančius deginimo sąlygas ir atliekaančius jų
monitoringą.
Planuojjama Vilniau
us kogeneraacinė jėgain
nėje, kurioje
e numatomaa deginti attliekas, atitin
nka LT ir
EP doku
umentuose išdėstytas atliekų
a
degiinimo įreng
ginio sąvokaas ir apibrėžžimus ir yra laikoma
atliekų d
deginimo įrrenginiu.

5.1 Planuojjamos

Vilnia
aus

k
kogene
eracinės
s

jėga
ainės

nagrinė
ėtos veiiklos vy
ystymo alterna
atyvos
Šiuo metu Vilniau
us miestui reikalinga
r
š
šiluma
yra gaminama įrenginiuosse, naudojaančiuose
gamtinees dujas arba kitą iškaastinį kurą. Ši alternatyyva atspind
di esamą sittuaciją bei galimus
aplinkos pokyčius planuojam
mos ūkinės veiklos ne
evykdymo atveju
a
ir PAV
P
ataskaittoje yra
nagrinėėjama kaip „Nulinė
„
alte
ernatyva“.
Planuojjamos ūkinė
ės veiklos vyystumui išan
nalizuotos alternatyvos:
1. PŪV vystymo
v
allternatyva Nr. 2.
PŪV vyystymo alte
ernatyvoje Nr. 2 plan
nuojama jė
ėgainė susideda iš 2 įrenginių: atliekas
deginan
nčio kogene
eracinio įre
enginio ir biokurą
b
deginančio kog
generacinio
o įrenginio. Atliekas
deginan
nčiame kogeneraciniam
me įrenginyyje numatom
ma įrengti garo
g
katilą su
s ardynine
e pakura,
o bioku
urą deginanččiame koge
eneraciniame įrenginyje
e bus įrengiamas garo katilas
k
su ve
erdančio
sluoksn
nio pakura. Veiklos
V
vystyymo alternaatyvos Nr. 2 atveju gretta planuojamos kogeneracinės
jėgainės numatom
mas biokuro paruošim
mo ir sandėliavimo mazgo
m
įreng
gimas, kuris leistų
ukiamą jėgaainės aprūpiinimą bioku
uru.
užtikrinti nepertrau
v
allternatyva Nr. 3.
2. PŪV vystymo
PŪV vyystymo alternatyvos Nr. 3 atveju Vilniaus ko
ogeneracinė
ėje jėgainėjje statomass vienas
mišrų kkurą (nepavojingas atliekas ir biokurą)
b
de
eginantis kogeneracin
k
is įrenginyys, kurio
pagrind
diniai eleme
entai būtų identiški PŪV vystymo
o alternatyvos Nr. 2 atliekas
a
deg
ginančio
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kogeneeracinio įren
nginio elem
mentams. Veiklos
V
vysttymo altern
natyvos Nr.. 3 atveju biokuro
paruošimo mazgass nenumatomas.
ŪV vystymo
o alternatyv
vos Nr. 2. Šiios alternatyyvos atveju kartu su
3. Papilldoma alterrnatyva PŪ
veiklos vystymo alternatyvo
a
s Nr. 2 įg
gyvendinimu
u papildom
mai yra nu
umatoma galimybė
g
oti Vilniaus termofikacinės elektrin
nės TE-3 esaamus inžine
erinius įreng
ginius: garo
o turbiną
išnaudo
su elekttros generaatoriumi beii susijusią in
nžinerinę in
nfrastruktūrąą. TE-3 įrenginių panau
udojimo
alternattyvos atveju
u aukštų parametrų garas naujai projektuojam
p
mu garotiekkiu būtų tiekiamas į
vieną išš TE-3 esančių garo tu
urbinų (T-18
80/210-130--1, garų išg
gavimo kond
densacinė turbina).
t
Turbino
os kondensaatoriuose pagaminama
p
a šiluma essama šilumos tiekimo sistema tie
ekiama į
Vilniauss miesto CŠŠT. Pagamin
nta elektross energija per
p TE-3 110 kV pasto
otę būtų tie
ekiama į
nacionaalinį elektro
os energijo
os perdavimo tinklą. Šios alte
ernatyvos atveju
a
turėėtų būti
papildo
omai rekonstruojami essami TE-3 įre
enginiai: garo turbina (statorius, ro
otorius, regu
uliavimo
armatūrra ir kt. pag
galbiniai įren
nginiai), turbinos kondensatorius pritaikomass darbui žem
mesniais
garo paarametrais irr mažesniu n
našumu t.y. iš šiuo metu esamos nominalios elektrinės
e
gaalios 180
MW, po
o rekonstrukkcijos maksimali galia galėtų siekti apie 100 MW
Wel., o miniimali galia – apie 70
MWel.
Analizu
uojamų PŪV
V vystymo alternatyv
vų pagrindiniai rodikliiai
Analizei pasirinktų PŪV vystym
mo alternatyyvų elektrinėė ir šiluminė
ė galios atitinka NŠŪPP
P iškeltus
uždavin
nius.
Lentelė 5.1.1. PAV ataskkaitoje išanaliizuotų PŪV vysstymo alterna
atyvų pagrindiiniai rodikliai

Rodikliai

PŪ
ŪV vystymo
o
alterrnatyva Nr.. 2

PŪV vystym
P
mo
altternatyva Nr.
N 3

Papildom
ma
a
alternatyva
a prie
a
alternatyvo
os Nr. 2

Instaliu
uota galia:
- Elektrinė galia

Apie 10
00 MW

Apie 45 MW

Ap
pie 100 MW

- Šiluminė galia

Apie 24
40 MW

Apie 120 MW

Ap
pie 240 MW

- Atlieko
os

Iki 160 000 t

Iki 16
60 000 t

Iki 160 000 t

- Biokurras

Iki 620 000 t

Iki 35
50 000 t

Iki 620 000

- Gamtinės dujos

2,5 – 3,,0 mln. m3

2,5 – 3,0 mln. m3

2,5
5 – 3,0 mln. m3

- Durpėės

62 000
0 – 124 000 t

35 00
00 - 70 000 t

62 000 – 124 000
0 t

- Nuotekų dumblass

15 000
0 t SM

15 00
00 t SM

15 000 t SM

Naudojjamas kura
as:

Pagaminama energija:
- Šiluminė energija

1 598 GWh
G

1 068
8 GWh

1 598
5 GWh

- Elektro
os energija

500 GW
Wh

304 GWh
G

500
0 GWh

5.2 Vietos alternatyvos
Analizuojama plan
nuojamos naudoti že
emės sklyp
po dalies teritorija
t
yrra Vilniaus miesto
savivald
dybės ribose
e. Veiklos vyystymas nu
umatomas sklypo,
s
kurio
o kadastrinis Nr.: 0101//0067:21
(Jočioniių g. 13, Viln
nius, bendraas plotas - 85
5,24 ha) dalyyje.
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Vilniauss kogeneraccinės jėgainės statybai PŪV vystym
mo alternatyyvos Nr. 2 atveju
a
analizzuojama
8,17 ha ploto sklyp
po dalis, PŪV
V vystymo alternatyvos Nr. 3 atveju
u – 3,31 ha ploto
p
sklypo
o dalis.
ės veiklos vie
etos pasirinkimą lėmė šios
š pagrind
dinės priežastys:
Planuojjamos ūkinė


veikla planu
uojama šaliaa statomų Vilniaus
V
mecchaninio bio
ologinio ap
pdorojimo įrrenginių.
Tai suteikia galimybę transportuotti degintinaas atliekas, įsskaitant KAK
K, mažais atstumais,
pecialius traansporteriu
us ir taip sumažinti auttomobilių transporto srautus
s
į
įrengiant sp
planuojamo
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies territoriją;



optimali in
nfrastruktūraa prisijungti prie inžžinerinių tin
nklų: gamtiinių dujų, elektros
energijos, vandentieki
v
io ir nuotekų tinklų bei
b Vilniaus miesto cen
ntralizuoto šilumos
tiekimo tinkklų;



gerai išvysttyta susisiekkimo ir kuro
o tiekimo inffrastruktūraa: yra geležinkelio atšakka, greta
planuojamo
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies territorijos išsid
dėstę magistraliniai keliiai;



planuojamo
os naudoti žemės sklyp
po dalies te
eritorija nep
patenka į saaugomų ar N
NATURA
2000 tinklo teritorijų ribas, joje nėra kultūros paveldo
p
verrtybių;



energijos gamybos
g
ve
eikla leidžiaama pagal Vilniaus miesto
m
savivvaldybės te
eritorijos
bendrojo ir specialiojo šilumos ūkio plano sprrendinius;



išlaikomas koncentru
uotas miesto teritorin
nis vientisumas stataant dideliu
us kurą
ektrinių terittorijose;
deginančius įrenginiuss morališkai ir fiziškai paasenusių ele



naujos jėgaainės statom
mos atokiau nuo tankiai apgyvendintų miesto zonų.

PAV programos etape num
matyta anaalizuoti vie
etos alternatyva neužstatytoje Vilniaus
3 teritorijoje
e PAV ataskaitoje nenagrinėjamaa dėl nepakkankamo
termofikacinės elektrinės TE-3
AV ataskaito
os 1.6.2 skyrius).
teritorijos ploto (PA

5.3 Alterna
atyvų

p
palygin
imas

pagal

poveik
kį

įvairriems

aplinko
os komp
ponenta
ams
Poveikio
o nagrinėtie
ems aplinko
os kompone
entams analizė pateikiama 5.3.1 len
ntelėje.
Lentelė 5.3.1. Poveikio nagrinėtiems aplinkos komponentams an
nalizė

Aplinko
os
kompo
onentas

P
Poveikio
ap
plinkai reik
kšminguma
as
PŪV vysstymo PŪ
ŪV vystym
mo PA priie Nr. 2
alternatyv
va Nr. altternatyva Nr.
N
2
3

Pastaboss
komenta
arai,
motyvai

ir

Veiklos vyystymas numatomas
n
sklypo kadastrinis
k
Nr.: 0101//0067:21
Planuo
ojamos
g 13, Vilniuss) dalyje
naudotti žemės (Jočionių g.
dalies
sklypo
teritoriija:
u
užimamas 8,17 ha
plotas

3,3
31 ha

8,17 haa
Papildomai
ojami TE-3
naudo
bloko
techno
ologiniai
įrengin
niai.
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Aplinko
os
kompo
onentas

Vanduo
o:

P
Poveikio
ap
plinkai reik
kšminguma
as
PŪV vysstymo PŪ
ŪV vystym
mo PA priie Nr. 2
alternatyv
va Nr. altternatyva Nr.
N
2
3
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Pastaboss
komenta
arai,
motyvai

ir

Vadovaujaantis Upių, ežerų ir tvvenkinių kad
dastre pate
eiktais duom
menimis
žemės sklypas kad. Nr. 0101//0067:21 nepatenka į vandens telkinių
apsaugos juostas
j
ir zo
onas.
Technolog
giniai proce
esai planuojamoje kogeneracinėje jėgainė
ėje bus
uždari., kuriuose naud
dojamas van
nduo (t.y. garo
g
gamyba, aušinimas, dūmų
valymas) planuojamo
p
oje kogenerracinėje jėgainėje bus uždari. Gam
mybinės,
ūkio-buitie
es ar neapvvalytos pavviršinės (liettaus) nuote
ekos (nuo ssąlyginai
švarių teriitorijų) išleidžiamos į atitinkamų nuotekų tinklus ir į gamtinę
g
aplinką ne
epateks. Gaalimai užterrštos paviršinės nuotekos nuo assfaltuotų
aikštelių irr kietų dan
ngų prieš išleidžiant į lietaus nu
uotekų tinkklus, bus
surenkamo
os ir nukrreipiamos į vietinius paviršinių nuotekų valymo
įrenginius.. Normalios eksploataciijos metu ne
eigiamas po
oveikis paviršiniams
ar/ir požem
miniams van
ndenims nenumatomass.

vandens 219 393,3
poreikiaai
per metus

m3 163
3 581,5
per metus

m3 219 39
93,3 m3 per Visų alte
ernatyvų
metuss
atveju vanduo
bus naud
dojamas
ūkio-buittinėms,
gamybinė
ėms
reikmėmss
bei
gaisrinės įrangos
testavimu
ui.

nuotekų Iš viso 37
75 108 Iš viso 220 719
7
Iš viso 375 108 Visų alte
ernatyvų
mas
m3 per metus
atveju susidarys
tvarkym
m3 per metus
m3 perr metus
ūkio-buitties,
gamybinė
ės,
paviršinės
(lietaus)
nuotekoss
ir
po
vanduo
gaisrinės įrangos
testavimo
o.
Aplinko
os oras:

Įvertinus PŪV
P vystymo alternatyvvų galimą poveikį
p
aplin
nkos orui nu
ustatyta,
kad ribinė
ės teršalų vertės įvertin
nus foninę taršą nevirršijamos ne
ei vienos
alternatyvo
os atveju.
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Aplinko
os
kompo
onentas

P
Poveikio
ap
plinkai reik
kšminguma
as
PŪV vysstymo PŪ
ŪV vystym
mo PA priie Nr. 2
alternatyv
va Nr. altternatyva Nr.
N
2
3
Didžiausia
bendra stibio,
arseno, švino,
chromo,
kobalto, vario,
mangano,
nikelio
ir
vanadžio metų
vidurkio
koncentraccija
siekia
76%
kadmiui ir jo
junginiams
taikomos ribinės
r
vertės. K
Kietųjų
dalelių (KD10)
(
metų vid
durkio
koncentraccija
siekia
88%,
paros - 72%
v
ribinės vertės.
Azoto dio
oksido
metų vid
durkio
koncentraccija
siekia 81%, 1
valandos - 31%
v
ribinės vertės.
Amoniako
didžiausia
1
valandos
vidurkio
koncentraccija
68%
siekia
v
ribinės vertės.
Likusių teršalų
t
didžiausios
koncentraccijos
buvo mažžesnės
ir siekė nuo
9x10-8 iki 63%
ribinės verrtės.

Did
džiausia
bendra stib
bio,
arsseno, švin
no,
chrromo,
kobalto, varrio,
maangano,
ir
nikkelio
van
nadžio me
etų
vid
durkio
koncentracija
ekia
97
7%
sie
kad
dmiui ir jo
jun
nginiams
taikomos ribin
nės
ųjų
verrtės. Kietų
dalelių (KD1
10)
etų vidurkkio
me
koncentracija
ekia
88
8%,
sie
paros - 73
3%
binės verttės.
rib
Azo
oto dioksido
me
etų vidurkkio
koncentracija
sie
ekia 81%, 1
vallandos - 31
1%
rib
binės verttės.
Am
moniako
1
did
džiausia
vallandos
vid
durkio
koncentracija
sie
ekia
68
8%
rib
binės verttės.
Likkusių teršaalų
did
džiausios
koncentracijoss
buvo mažesn
nės
ir siekė nuo
9x1
10-8 iki 81
1%
rib
binės vertės.

Teršalų
ų emisijos
yra analogiškos
a
įvertin
ntoms PŪV
vystym
mo
alternaatyvos Nr.
teršalų
2
oms.
emisijo
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Pastaboss
komenta
arai,
motyvai

ir

Didžiausios
teršalų
koncentracijos,
abiejų
alternatyvvų
buvo
atveju,
uotos iki
apskaičiu
m
700-800
nuo
atstumu
PŪV
mos
planuojam
naudoti žemės
sklypo
dalies
teritorijoss ribų.
Didesniu
atstumu
–
teršalų
koncentracijos
mai
pastebim
mažėja
ir
su
susilyginaa
fonine tarša.
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Aplinko
os
kompo
onentas

Dirvože
emis

P
Poveikio
ap
plinkai reik
kšminguma
as
PŪV vysstymo PŪ
ŪV vystym
mo PA priie Nr. 2
alternatyv
va Nr. altternatyva Nr.
N
2
3
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Pastaboss
komenta
arai,
motyvai

ir

Sklypas, kurio
k
dalyjje yra plaanuojama ūkinė veikkla, yra iššsidėstęs
pramoninė
ėje miesto zonoje,
z
šaliaa kitų veikiaančių pramonės objekktų. Dalis
analizuojamos planuo
ojamos nau
udoti žemėss sklypo daalies teritoriijos šiuo
mais bei medžiais
m
metu yra nenaudojaama, apžėllusi aukšta žole, krūm
(alternatyvva Nr. 2, biokuro paruošimo
p
ir sandėliaavimo zonaa), dalis
planuojam
mos naudo
oti žemės sklypo dalies territorijos paadengta
technogen
niniu gruntu
u arba kieta danga (asfaaltas, betono
o danga).
Limituojan
nčio neigiam
mo poveikiio dirvožem
miui nenum
matoma nei vienos
PŪV vystym
mo alternatyyvos atveju

Žemės gelmės

Žemės gelmių išteklių
ų analizuojam
mame plote
e nėra išžvallgyta.
Atsižvelgiaant į inžinerines – geo
ologines sąlygas nei vienos PŪV vystymo
v
alternatyvo
os atveju vyykdomi stattybos darbaai neturės neigiamos įtakos jau
ir taip te
echnogeninįį poveikį patyrusiam analizuojaamos planu
uojamos
naudoti že
emės sklypo
o dalies teritorijos žemė
ės paviršiui.

Biologiinė
įvairov
vė

Natūralių ar
a saugomų
ų buveinių planuojamoj
p
je planuojam
mos naudotti žemės
sklypo dalies teritorijo
oje ir aplinkkinėse terito
orijose nėra. Planuojam
ma ūkinė
veikla nei vienos PŪ
ŪV vystymo alternatyvos atveju neturės
n
reikkšmingo
poveikio g
gamtinei aplinkai: augallijai, gyvūnijjai, saugomo
oms teritoriijoms.

Kraštov
vaizdis:

Įvertinus esamą
e
vieto
ovės teritorinių ir erdvvinių domin
nančių kompoziciją,
prognozuo
otina, kad PŪV povveikio vieto
ovės krašttovaizdžio bendrai
struktūrai neturės, taačiau pasižyymės vizualiniu ir estetiniu poveikiu, kurį
ėgainės stattinių (admin
nistracinis irr valdymo pastatas,
p
sąlygos paagrindinių jė
garo katilo
o pastatas) masyvumaas, o kai ku
urių kitų staatinių pvz. kaminas
aukštingum
mas.

- vizualiinį poveikį Jėgainės
įtakojan
nčių
8 m
kaminas - 80
pastatų
ų aukštis

Socialin
nė
ekonom
minė
aplinka
a:

Jėg
gainės
kam
minas - 80 m

– Didesnis
energetinio
skurdo
mažinimo
potencialaas
lyginant su PŪV
vystymo
alternatyvaa Nr.3

Jėgain
nės
kaminas - 80 m

Reikaliingos
didžiausios
investicijos,
su
lyginant
kitomiis
alternaatyvomis

Limituojaančio
poveikio
kraštovaizdžiui
nenumattoma.
Gretimų įmonių
pastatų aukštis
(kaminų)
didesnis t.y. 250
m.
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Aplinko
os
kompo
onentas

P
Poveikio
ap
plinkai reik
kšminguma
as
PŪV vysstymo PŪ
ŪV vystym
mo PA priie Nr. 2
alternatyv
va Nr. altternatyva Nr.
N
2
3

- šilumos kainos Didesnis
kitimas
šilumos
gamybos kainos
mažinimo
potencialaas
lyginant su PŪV
vystymo
alternatyvaa Nr.3
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Pastaboss
komenta
arai,
motyvai

ir

Didesn
nis šilumos
gamyb
bos kainos
mažinimo
potenccialas
lyginant su PŪV
vystym
mo
alternaatyva Nr.3

- poveikkis kitoms Planuojam
mos ūkinės veiklos visų
v
PŪV vystymo
v
alternatyvų atvejais
ūkio šakkoms
nagrinėjam
moje planu
uojamos naaudoti žem
mės sklypo dalies territorijoje
atitinka teisės aktais reglamentu
r
uojamus teriitorijos tvarrkymo ir nau
udojimo
reikalavimus, todėl ne
eigiamo povveikio žemė
ės, pramonė
ės bei paslau
ugų ūkio
šakoms ne
eturės.
Kultūro
os
vertybė
ės

Artimiausio
os kultūros vertybės yrra nutolę nu
uo analizuojjamos planu
uojamos
naudoti že
emės sklypo
o dalies terittorijos, todė
ėl planuojam
ma ūkinė ve
eikla nei
vienos analizuojamo
os alternaatyvos atvveju registtruotoms kultūros
vertybėmss poveikio neturės.
PŪV bus vykdoma
v
jau
u įrengtoje pramoninė
ėje teritorijo
oje ir žemėss kasimo
darbai, ku
urie galėtų turėti įtakkos archeologinių verttybių apsau
ugai, už
planuojam
mos naudoti žemės sklypo dalies te
eritorijos ribų
ų nebus vykkdomi.

Visuom
menės
sveikatta

Įvertinus Vilniaus kogeneracin
k
nės
jėgainės įtakojamo
os triukšm
mo,
oro
tarršos,
kvapų
aplinkos
prognozuo
ojamą sklaiidą nustatyyta,
kad
PŪ
ŪV
abiem
m
vystym
mo
alternatyvų
ų atvejaiss ties PŪV
planuojam
mos naudoti žemės sklyypo
dalies teritorijos riba nei vien
nas
nagrinėjam
mas
taršo
os
veiksn
nys
neviršija visuomenė
ės sveikattos
ės norminiais
saugos ir kitais teisė
aktais reglamentuojam
mų didžiausių
leidžiamų ribinių dydžžių.
Įvertinus planuojam
mos Vilniaaus
kogeneraccinės
jėgain
nės,
prognozuo
ojamos tarršos sklaid
dos
skaičiavimo duome
enis, darom
ma
išvada, kaad abiem PŪV vystym
mo
alternatyvų
ų atvejais SAZ rib
bas
galima nu
ustatyti sutapdinant su
PŪV planu
uojamos naaudoti žem
mės
sklypo daliies teritorijo
os ribomis.

Progno
ozuojama
triukšm
mo,
aplinkos
oro
taršos ir kvapų
sklaidaa
yra
analog
giška
įvertin
ntai
PŪV
vystym
mo
alternaatyvai Nr.
2.
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5.4 Alterna
atyvų an
nalizės išvados
s
Pagal atliktą poveiikio aplinkaai vertinimąą nei vienu Vilniaus kogeneracinės jėgainės vystymo
v
p
a
aplinkai,
attskiriems aplinkos
a
alternattyvų atveju nenustaatyta limituojančio poveikio
kompon
nentams ir visuomenės
v
s sveikatai:
- nenum
matoma taršša į paviršiniius ar gruntinius vande
enis, dirvože
emį ar žemės gelmes.
- apskaiičiuotos aplinkos oro taaršos emisijos neviršija nustatytų ribinių
r
verčių ties analizzuojama
veiklos vystymo plaanuojamos naudoti žem
mės sklypo dalies
d
terito
orijos riba;
gnozuojami triukšmo lyygiai ties arrtimiausia gyvenamąja
g
aplinka ir ties
t PŪV
- apskaičiuoti prog
o alternatyvvų Nr. 2 ir Nrr. 3 planuojaamos naudo
oti žemės skklypo dalies teritorijų rib
bų visais
vystymo
paros laaikotarpiais neviršija HN
N 33:2011 gyyvenamųjų pastatų (naamų) ir visuo
omeninės paskirties
p
pastatų
ų (išskyrus maitinimo
m
ir kultūros
k
passkirties pasttatus) aplinkkoje nustatyytų ribinių verčių;
v
- PŪV aabiem vystymo alternattyvos atvejaais aptarnau
ujančiam traansportui organizuojan
o
nt eismą
Dubliškkių, Paneriškkių ir Jočionių gatvėmiss, apskaičiuo
otas progno
ozuojamas PŪV
P aptarnaaujančio
transpo
orto keliamaas triukšmo
o lygis artim
miausioje gyyvenamojojje aplinkoje
e, įvertinus esamus
transpo
orto srautuss, įrengus triukšmo
t
mažinimo
m
prriemones neviršys
n
visu
uomenės sveikatos
saugos teisės aktu nustatytų riibinių verčių
ų.
ų koncentraacijos aplinkos ore vallandos vidu
urkio intervvale nesiekss ribinės 8 OUE/m3
- kvapų
vertės;
mos alternattyvos turi potencialą
p
š
šilumos
gam
mybos kainos mažinim
mui, PŪV
- visos nagrinėjam
o alternatyvva Nr. 2 ir PA
P prie PŪV
V vystymo aalternatyvos Nr. 2 turi didesnį po
otencialą
vystymo
šilumoss gamybos kainos
k
mažiinimui lygin
nant su PŪV
V vystymo alternatyva Nr.
N 3, tačiau
u PA prie
PŪV vysstymo altern
natyvos Nr. 2 reikalaujaa didžiausių investicijų;
- planu
uojamos naudoti
n
že
emės sklyp
po dalies teritorija, kurioje plaanuojama Vilniaus
kogeneeracinė jėgaainė nepate
enka į saug
gomų ar ku
ultūros pave
eldo teritorrijų ribas ir atitinka
galiojan
nčio Vilniau
us miesto savivaldyb
bės bendro
ojo plano ir šilumoss ūkio speecialiojo
sprendiinius.
mas ūkinės veiklos
Atsižvellgiant į atlikto poveiikio aplinkaai vertimo rezultatus planuojam
vystymaas poveikio
o aplinkai aspektu yra
y galimass pasirenkaant bet kurią iš išan
nalizuotų
planuojjamos ūkinė
ės veiklos altternatyvų.
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6 M
Monitoringas
6.1 Aplinko
os

mo
onitoringo

vykdymo

reglamentav
vimas

įstatym
mais
Ūkio su
ubjektų aplinkos mon
nitoringas yra
y reglamentuotas Lietuvos
L
Re
espublikos aplinkos
a
apsaugo
os įstatymu
u (Nr. I-222
23; Žin., 199
92, Nr. 5-75; su vėlesnėmis redaakcijomis), Lietuvos
L
Respub
blikos aplinkkos monito
oringo įstattymu (Nr. VIII-529;
V
Žin
n., 1997, Nr.
N 112 – 2824;
2
su
vėlesniaais pakeitim
mais ir papildymais), Lietuvos Resspublikos vandens
v
įstaatymu (Nr. VIII-474;
Žin., 19
997, Nr. 104
4-2615; su vėlesnėmis redakcijom
mis), Lietuvo
os Respublikos žemėss gelmių
įstatymu (Nr. IX-24
43; Žin., 20
001, Nr. 35--1164; su vėlesnėmis
v
a
redakcijomis) bei LR aplinkos
ministro
o 2003 m. gruodžio 17 d. įsaakymu Nr. 652 patvvirtintais Vaalstybinės aplinkos
a
laborato
orinės kontrrolės nuostaatais (Žin., 2004, Nr. 4 – 76).
LR aplin
nkos apsaugos įstatym
mas. Aplinko
os apsaugo
os įstatymo 9 straipsniis teigia, kaad “Ūkio
subjektų aplinkos monitoring
gas vykdom
mas siekiant nustatyti ūkio subje
ektų taršos šaltinių
išmetam
mų teršalų kiekį ir ūkin
nės veiklos poveikį gamtinei aplin
nkai ir užtikkrinti jų sukkeliamos
taršos aar kito neigiamo poveikio mažinim
mą“. Ūkio su
ubjektų aplinkos moniitoringas vyykdomas
pagal ū
ūkio subjekttų aplinkos monitoring
go program
mą, kurią ren
ngia patys ūkio
ū
subjekttai. Ūkio
subjektų aplinkos monitoring
go program
mų turinį, jų
ų rengimo, derinimo, vykdymo,
v
kontrolės
užtikrinimo ir inforrmacijos teikimo tvarkąą nustato LR
R aplinkos ministro
m
200
09 m. rugsė
ėjo 16 d.
įsakymu
u Nr.D1- 546
6 patvirtinti “Ūkio subjjektų aplinkkos monitoringo nuostaatai“ (Žin., 2
2009, Nr.
113 - 48
831, su vėle
esnėmis red
dakcijomis; toliau
t
tekste
e - Aplinkoss monitorin
ngo nuostattai). Ūkio
subjektų aplinkos monitoring
go program
ma turi būtti suderintaa ir patvirtinta Ūkio subjektų
s
aplinkos monitorin
ngo nuostatų nustatyta tvarka.
LR aplin
nkos monitoringo įstattymas. Šiam
me įstatyme
e nusakomaa valstybinių
ų institucijų
ų ir ūkio
subjektų teisės ir pareigos bei atsakomybė už aplinkos monitoringo įstatymo paže
eidimus.
Įstatymo I skirsnio 2 str. 6 punkktas sako, kaad “Ūkio sub
bjektų aplin
nkos monito
oringas – teiisės aktų
nustatyyta tvarka ūkkio subjektų
ų vietiniu lyg
gmeniu vykd
domas aplin
nkos monito
oringas”.
Planuojjamo objektto – Vilniaus kogeneracinės jėgain
nės - aplinkkos monitoringo prograama bus
rengiam
ma vadovaujjantis Ūkio subjektų
s
ap
plinkos monitoringo nuostatais. Vadovaujantiss minėtų
Aplinko
os monitorin
ngo nuostaatų reikalavvimais, Vilniaus kogene
eracinėje jė
ėgainėje, tu
urės būti
vykdom
mas:


Technologinių procesų
ų monitoringas;



Taršos šaltin
nių išmetam
mų/išleidžiam
mų teršalų monitoringa
m
as;



Poveikio ap
plinkos kokyybei (poveikkio aplinkai) monitoring
gas.

6.2 Techno
ologinių
ų proces
sų mon
nitoringas
LR aplin
nkos ministrro įsakyme “Dėl ūkio su
ubjektų apliinkos monittoringo nuo
ostatų patvirtinimo”
Nr. D1-546, 2009 m.
m rugsėjo 16 d. (su vėlesnėmis redakcijomi
r
s) reglamen
ntuojama, kad
k ūkio
oginių proce
esų monito
oringą turi vykdyti ūkio subjektaai, eksploatu
uojantys
subjektų technolo
atliekų deginimo įrenginius ar bendro deginimo įrenginius, nurodytuss Atliekų deginimo
e reikalavim
muose, patvvirtintuose Lietuvos Respublikos
R
s aplinkos ministro
aplinkosauginiuose
3 d. įsakym
mu Nr. 699 (Ž
Žin., 2003, Nr.
N 31-1290)..
2002 m. gruodžio 31

Vilniaus kkogeneracinėss jėgainės povveikio aplinkai vertinimo ata
askaita

257

Ūkio subjektų tech
hnologinių procesų
p
monitoringo tikslas – matuojant įreng
giniuose vykstančių
metrus, kurie
e yra susiję su teršalų išmetimu/iišleidimu, energijos
e
technolloginių proccesų param
suvartoj
ojimu ir atliiekų susidaarymu, steb
bėti ir vertinti, ar ūkio
o subjektass nenukryp
psta nuo
technolloginio režim
mo ir dėl to nesukelia didesnio
d
už lleistiną aplin
nkos teršimo.
Vadovaujantis ūkio subjektų
ų aplinkos monitoring
go nuostatų
ų 1 priedo
o 1.1 punkktu ūkio
o įrenginiuss, privalo
subjektai, eksploatuojantys atliekų deginiimo įrenginius ar bendro deginimo
ginių processų parametrus, nurodyytus Atliekų deginimo aplinkosaug
giniuose
matuoti technolog
reikalavvimuose.
Vadovaujantis Atliekų deginim
mo aplinko
osauginių re
eikalavimų 48.2
4
punktu
u atliekų deginimo
os turi bū
ūti vykdom
mi šie technologinio proceso darbinių paarametrų
įrenginyyje nuolato
matavim
mai:


temperatūrra prie deg
gimo kamerros vidinės sienos arbaa kitame tipiniame matavimo
taške, suderintame su regiono aplinkos apsau
ugos departtamentu,



deguonies koncentracija ir vanden
ns garų kiekkis išmetamo
osiose dujose bei



išmetamųjų
ų dujų slėgiss ir temperaatūra.

LR aplin
nkos ministro įsakyme „Dėl aplinkkos ministro
o 2001 m. Rugsėjo
R
28 d. įsakymo Nr. 486
„Dėl išm
metamų terššalų iš didelių kurą deg
ginančių įre
enginių norm
mų ir išmettamų teršalų
ų iš kurą
deginan
nčių įrengin
nių normų LAND
L
43-200
01 nustatym
mo“ pakeitim
mo“ 2003 m.
m gruodžio 24 d. Nr.
712 VII skyriuje 28.2 punkte nurodoma,
n
kad
k projekttuojant ir statant nauju
us kurą deginančius
įrenginiius, veiklos vykdytojas
v
turi užtikrin
nti automatiinį (nepertraaukiamą) te
emperatūross, slėgio,
deguon
nies bei vand
dens garų kiekio
k
išmetaamosiose du
ujose matavvimą ir regisstravimą.
6.2.1 len
ntelėje pate
eiktas techno
ologinių pro
ocesų monitoringo plan
nas.
Lentelė 6.2.1. Vilniaus kogeneracinės
k
s jėgainės tech
hnologinių pro
ocesų monitorringo planas
Technologinio
proceso
nimas
pavadin

Matavimų
ų atlikimo
vieta

Nustatomi
parametrai
p

Matav
vimų
dažnu
umas

Parametrų
nustaty
ytos
ės sąlygos
standartinė

Atliekų d
deginimas

Prie
degimo
kameros
vidinės
ba kitame
sienos arb
tipiniame matavimo
derintame
taške, sud
su Vilniauss regiono
aplinkos apsaugos
entu
departame

Temperatūra
T

Nuolattos

Deginimo metu,
m
netgi essant
pačioms ne
epalankiausio
oms
sąlygoms, iššsiskyrusių dujų
d
temperatūraa kontroliuojaama
ir negali nukristi 850°C
ei 2
ilgesniam laaiko tarpui ne
s.

Dūmtakyje
e
sumontuottos
automatinėės
matavimo sistemos
daviklių pagalba.

Deguonies
koncentracijaa
išmetamosiosse
dujose
d

Nuolattos

Išmetamųjų
d
dujų
temperatūraa - 273 K, slėg
gis 101,3 kPa, deguonies
d
kie
ekis
išmetamųjų dujų tūryje
e 11%, sausos dujos

Vandens
V
g
garų
kiekis
išmetamosiosse
dujose
d
Išmetamųjų dujų
d
slėgis
s
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vimų
Matav
dažnu
umas

Parametrų
nustaty
ytos
standartinė
ės sąlygos

Nuolattos

Deginimo metu.
m

Išmetamųjų dujų
d
temperatūra
t
Biokuro d
deginimas

Dūmtakyje
e
sumontuottos
automatinėės
matavimo sistemos
daviklių pagalba.

Temperatūra
T
Išmetamų
slėgis
s

d
dujų

Deguonies
koncentracijaa
išmetamosiosse
dujose
d

Išmetamųjų
d
dujų
gis temperatūraa - 273 K, slėg
101,3 kPa, deguonies
d
kie
ekis
išmetamųjų dujų tūryje
e 6%.

Vandens
V
g
garų
kiekis
išmetamose
dujose
d

6.3 Taršos

šaltinių

išmetamų/išle
eidžiam
mų

te
eršalų

oringas
monito
Taršos šaltinių
š
išm
metamų/ išle
eidžiamų te
eršalų monitoringas su
usideda iš iššleidžiamų nuotekų
n
monitoringo ir oro teršalų mon
nitoringo.
LR aplin
nkos ministrro įsakyme “Dėl ūkio su
ubjektų apliinkos monittoringo nuo
ostatų patvirtinimo”
Nr. D1--546, 2009 m. rugsėjo
o 16 d. re
eglamentuojjama, kad ūkio subje
ektų taršos šaltinių
išmetam
mų/išleidžiamų teršalų monitoringą turi vykdyyti ūkio subjjektai:
- kurie
e vadovaujantis Taršo
os integruotos preveencijos ir kontrolės leidimų iššdavimo,
atnaujin
nimo ir paanaikinimo taisyklėmiss (toliau – TIPK taisyyklės), patvirtintomis Lietuvos
L
Respub
blikos aplinkkos ministro
o 2002 m. vasario
v
27 d
d. įsakymu Nr.
N 80 (Žin.,, 2002, Nr. 85-3684;
8
2005, Nr. 103-3829), turi gauti taršos integ
gruotos prevvencijos ir kontrolės
k
leidimą,
per parą į nu
uotakyną išleidžia daug
giau kaip 50 m3 gamybinių nuotekų
ų;
- kurie p
- kurių vvykdomos vienos
v
ar ke
elių veiklų, nurodytų
n
Eu
uropos Parlaamento ir Tarybos
T
reglamento
(EB) Nr. 166/2006 dėl
d Europoss išleidžiamų
ų ir perduod
damų teršalų registro sukūrimo
s
ir iš dalies
keičianččio Taryboss direktyvass 91/689/EEEB ir 96/61//EB (OL 2006 L 33, p.. 1) I priede, metu
išmetam
mi/išleidžiam
mi II priede nurodyti terršalai;
- kurie į kitų ūkio subjektų valdomą
v
nu
uotakyną iššleidžia gam
mybines nuotekas, kurriose yra
Nuotekų tvarkymo
o reglamento 1 priede nurodytų
n
prrioritetinių pavojingų
p
medžiagų
m
į nuotekų
n
surinkim
mo sistemą.
Planuojjama ūkinė veikla
v
atitinka Ūkio sub
bjektų aplinkkos monitorringo nuostatus.

6.3.1

Aplinkos oro taršos monitorin
m
ngas

6.3.1.1. Kontroliuotin
nų oro te
eršalų atrinkimas
s
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Remiantis Aplinko
os monitoringo nuostaatų 1 pried
do 4 punkttu, kontroliiuotini tik tie ūkio
mi teršalai, kurių
k
pavojiingumo rod
diklis TPR ≥ 10:
1
subjekto į aplinkos orą išmetam
TPR=(M
Mm/RV)a,
čia:
Mm – suminis teršallo išmetimas iš visų tarššos šaltinių (maksimalia
(
ai galimas), tonomis
t
per metus;
RV – teeisės aktuosse nustatytaa paros ribin
nė aplinkoss oro užteršštumo vertė
ė, nustatyta žmonių
sveikato
os apsaugai (mg/m ). Jei
J teisės aktuose
a
terššalams, nurodytiems Teršalų,
T
kuriių kiekis
aplinkos ore ribojamas pagal nacionaliniu
n
us kriterijus, sąraše ir rib
binėse aplinkos oro užte
erštumo
vertėse,, nėra nustaatytos paro
os ribinės ve
ertės, TPR skaičiavimui taikoma 50
0% pusės vvalandos
ribinės vertės. Jei teisės aktu
uose teršalaams, nurodyytiems Terššalų, kurių kiekis aplin
nkos ore
mas pagal Eu
uropos Sąju
ungos kriterijus, sąraše, nėra nustaatytos paross ribinės verrtės, TPR
ribojam
nustatyymui taikom
ma metinė rib
binė ar siekttina vertė arba paros 8 valandų maaksimalaus vidurkio
ribinė ar siektina ve
ertė.
3

a – passtovus dydis, priklausaantis nuo išmetamo
i
į aplinkos orą
o teršalo grupės, nu
urodytos
Apmoke
estinamų te
eršalų sąraššo ir grupių
ų, patvirtinttų LR Vyriaausybės 200
00 m. sausio 18 d.
nutarim
mu Nr. 53 (Žin., 2000, Nr. 6-159), II skkyriuje. I gru
upės teršalo
o pastovus dydis
d
„a“ lyg
gus 1,7, II
– 1,3, IIII –1,0, IV – 0,9,
0 o azoto
o oksidų (kaip azoto dio
oksido) – 1,,3, sieros dio
oksido – 1,0
0, dulkių
(kietųjų
ų dalelių) – 0,9, vanadžio pentokksido –1,7. Teršalų
T
pavvojingumo rodikliai (TP
PR) PŪV
vystymo
o alternatyvvoms Nr. 2 irr Nr. 3 pateikiami 6.3.1 lentelėje.
l
Lentelė 6.3.1. Vilniaus kogeneracinės
k
s jėgainės pavvojingumo rod
dikliai
Mm, t/m

RV, mg/m3

a

TPR

TPR˃10

Amoniakkas

15,07538

0,04

0,9

208,2512

+

Anglies m
monoksidas

596,6828

10

0,9

39,64324

+

Azoto okksidai

828,7551

0,04

1,3

408579

+

Dioksinai

1,88E-07

-

0,9

-

-

Furanai

1,88E-07

0,005

1,7

3,01E-08

-

Gyvsidab
bris

0,094176

0,00045

1,7

8815,301

+

Kadmis

0,094176

5,00E-06

1,7

18511832

+

Talis

0,094176

-

1,7

-

-

Kietosioss dalelės

67,394

0,05

0,9

655,6712

+

LOJ

19,05268

2,5

0,9

6,220346

-

Sieros dio
oksidas

154,4452

0,125

1

1235,562

+

Sieros rūgštis

0,01

0,1

1,3

0,050119

-

Stibis

0,94176

0,01

1

94,176

+

Arsenas

0,94176

6,00E-06

1,3

5682320

+

Švinas

0,94176

0,0005

1,7

369359,6

+

Chromass

0,94176

0,0015

1,7

57061,51

+

Kobaltas

0,94176

0,001

1,7

113683,8

+

Teršalo pavadinimas
p
PŪV vysstymo alterna
atyva Nr. 2
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Varis

0,94176

0,002

1,3

2983,893

+

Manganaas

0,94176

0,01

1,3

368,2327

+

Nikelis

0,94176

2,00E-05

1,7

87891609

+

Vanadis

0,94176

0,001

1,7

113683,8

+

Vandenillio chloridas

18,8352

0,2

1,3

368,2327

+

Vandenillio fluoridas

1,88352

0,005

1

376,704

+

Sieros vaandenilis

0,004268

0,008

1,3

0,441871

-

Natrio šaarmas

0,000126

0,001

0,9

0,15516

‐

Amoniakkas

24,42782

0,04

0,9

321,5453

+

Anglies m
monoksidas

152,9468

10

0,9

11,64358

+

Azoto okksidai

610,6311

0,04

1,3

274684,8

+

Dioksidai

3,05E-07

-

0,9

-

-

Furanai

3,05E-07

0,005

1,7

6,85E-08

Gyvsidab
bris

0,15264

0,00045

1,7

20034,34

+

Kadmis

0,15264

5,00E-06

1,7

42071423

+

Talis

0,15264

-

1,7

-

-

Kietosioss dalelės

32,06842

0,05

0,9

336,0445

+

LOJ

30,74548

2,5

0,9

9,568793

-

Sieros dio
oksidas

152,6452

0,125

1

1221,162

+

Sieros rūgštis

0,01

0,1

1,3

0,050119

-

Stibis

1,5264

0,01

1

152,64

+

Arsenas

1,5264

6,00E-06

1,3

10645651

+

Švinas

1,5264

0,0005

1,7

839435,2

+

Chromass

1,5264

0,0015

1,7

129682,4

+

Kobaltas

1,5264

0,001

1,7

258366,5

+

Varis

1,5264

0,002

1,3

5590,232

+

Manganaas

1,5264

0,01

1,3

689,8725

+

Nikelis

1,5264

2,00E-05

1,7

2E+08

+

Vanadis

1,5264

0,001

1,7

258366,5

+

Vandenillio chloridas

30,528

0,2

1,3

689,8725

+

Vandenillio fluoridas

3,0528

0,005

1

610,56

+

Sieros vaandenilis

0,004268

0,008

1,3

0,441871

-

Natrio šaarmas

0,000126

0,001

0,9

0,15516

‐

PŪV vysstymo alterna
atyva Nr. 3

Remiantis TPR paskkaičiavimu kontroliuoti
k
ini teršalai yra:
y amoniakas, anglies monoksidaas, azoto
k
dalelės, sieros dioksidas, stibis,
s
arsenas, švinas, chromas,
c
oksidai,, gyvsidabriss, kadmis, kietosios
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kobaltas, varis, man
nganas, nike
elis, vanadiss, vandenilio
o chloridas, vandenilio fluoridas.
f

6.3.1.2. Taršo
os šaltinių kateg
gorijų nu
ustatyma
as
Stacionarių aplinko
os oro taršos šaltinių monitoringass vykdomas pagal stacionarių aplin
nkos oro
taršos ššaltinių kon
ntrolės grafiiką, kurio sudarymui reikia
r
nustaatyti taršos šaltinių kattegorijas
pagal kontroliuotin
no teršalo iššmetimo gaalingumą ir šaltinio
š
tarššos potenciaalų poveikį aplinkos
a
oro kokkybei.
Remiantis Aplinkoss monitoringo nuostatų
ų 1 priedą 5 skyrių - vissi ūkio subjektų taršos šaltiniai
skirstom
mi į pirmąją ir antrąją kategoriją
k
pagal kiekvie
eną iš atitinkamo taršos šaltinio išmetamą
teršalą:
5.1. Terššalų, kurių kiekis
k
aplinkkos ore ribojamas pagall nacionalinius kriterijuss:
5.1.1. piirmajai kategorijai priskkiriami: taršo
os šaltiniai,
jei Cm/RV
V 0,5 ,
kai M/(RV
VH) 0,01 ,

ir taršoss šaltiniai, tu
urintys valym
mo įrenginiius, kurių vid
dutinis valyymo efektyvvumas didessnis kaip
85%,
jei Cm/RV
V 0,1 ,
kai M/(RV
VH) 0,002 ,

čia:
3
Cm – teršalo didžiausia
d
koncentraccija aplinkos ore, mg/m
m
, esaant nepalaankioms
meteoro
ologinėms sąlygoms,
s
p
pagal
taršos sklaidos skaaičiavimus;

RV – teisės aktuose
e nustatyta pusės
p
valan
ndos ribinė aplinkos
a
oro
o užterštum
mo vertė, mg
g/m3. Jei
teisės aktuose nėraa nustatytoss pusės valaandos ribinė
ės aplinkos oro
o užterštu
umo vertės,, tuomet
taikomaa paros ribin
nė aplinkos oro užterštu
umo vertė.
M – maksimaliai gaalimas išmettamas teršallo kiekis iš šaltinio, g/s;
H – taršos šaltinio aukštis
a
nuo žemės paviršiaus, m. Essant H<10 m,
m skaičiuojaama kaip H=
=10 m;
5.1.2. an
ntrajai kateg
gorijai priskkiriami taršos šaltiniai, neatitinkanty
n
ys pirmosio
os kategorijo
os taršos
šaltinių kriterijų, nurodytų
n
5.1.1 punkte,, ir taršos šaltiniai
š
tų ūkio subjekktų, kuriem
ms taršos
integruotos preven
ncijos ir kon
ntrolės leidim
me leistinoss taršos norrmatyvai nu
ustatyti pagaal faktinį
išmetam
mų teršalų kiekį;
k
5.2. Terššalų, kurių kiekis
k
aplinkkos ore ribojamas pagall Europos Sąąjungos kriterijus:
5.2.1. piirmajai kategorijai priskkiriami:
taršos šaltiniai,
jei Cm / RRV 0,5 ,
kai M /(RRV H) 0,01 ,
ir taršoss šaltiniai, tu
urintys valym
mo įrenginiu
us, kurių vid
dutinis valym
mo efektyvu
umas didesn
nis kaip
85%,
jei Cm / RRV 0,1 , m
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kai M /(RRV H) 0,0022 ,
čia:
3
Cm – teršalo didžiausia koncentracija aplinko
os ore, mg/m
m
, esaant nepalaankioms
ologinėms sąlygoms,
s
p
pagal
taršos sklaidos skaaičiavimus;
meteoro

RV – teisės aktuose
e nustatyta valandos ribinė aplinko
os oro užterštumo verttė, mg/m3. Jei
J teisės
aktuose
e nėra nusttatytos valandos ribinė
ės aplinkos oro užterštumo vertė
ės, tuomet taikoma
mažiaussiam vidurkkiniam laikottarpiui nustatyta ribinė ar siektina vertė.
M – maksimaliai gaalimas išmettamas teršalo kiekis iš šaltinio, g/s;
H – tarššos šaltinio aukštis
a
nuo žemės paviršiaus, m. Essant H < 10 m, skaičiuojjama kaip H = 10m;
5.2.2. an
ntrajai kate
egorijai priskiriami taršos šaltiniai, neatitinkan
ntys pirmoss kategorijo
os taršos
šaltinių kriterijų, nurodytų
n
5..2.1 punkte
e. A.t.š. kate
egorijų nusstatymo skaaičiavimų re
ezultatai
pateiktii 6.3.2 lentellėje.
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Lentelė
L
6.3.2. A.t.š. kategorijų nustatyymo skaičiavimų reezultatai
PŪV vystymo alterrnatyva Nr. 2

Teršalas
T

Kodas

Taršos
šaltinio Nr.

Cm, mg/m3

RV,
mg//m3

Mm, g/ss

H, m

ϕ, %

Cm/R
RV

Mm/(RV*H)

Kategorija

Amoniakas
A

134

001-1

0,,000616

0,2

0,981

80

ϕ≥85%

0,003
308

0,61313

II

Amoniakas
A

134

003

0,,000616

0,2

0,00066
6

36

ϕ≥85%

0,003
308

9,17E-05

II

Amoniakas
A

134

004

0,,000616

0,2

0,00066
6

36

ϕ≥85%

0,003
308

9,17E-05

II

Amoniakas
A

134

005

0,,000616

0,2

0,00066
6

36

ϕ≥85%

0,003
308

9,17E-05

II

Amoniakas
A

134

006

0,,000616

0,2

0,00066
6

36

ϕ≥85%

0,003
308

II

II

Anglies
A
monoksid
das

177

001-1

0,,02206

10

6,54

80

ϕ≥85%

0,002
2206

0,008175

Anglies
A
monoksid
das

177

001-2

0,,02206

10

22,9497
73

80

ϕ≥85%

0,002
2206

0,028687

II

Anglies
A
monoksid
das

5917

007

0,,02206

10

3,55092
26

15

0

0,002
2206

0,023673

II

Azoto
A
oksidai

250

001-1

0,,01398

0,2

26,16

80

ϕ≥85%

0,069
99

1,635

II

Azoto
A
oksidai

250

001-2

0,,01398

0,2

25,848

80

ϕ≥85%

0,069
99

1,6155

II

Azoto
A
oksidai

5872

007

0,,01398

0,2

0,82253
31

15

0

0,069
99

0,274177

II

Gysidabris
G
ir jo jun
nginiai

1024

001-1

0,,000021

0,00
009

0,00327
7

80

ϕ≥85%

0,023
3333

0,045417

II

Kadmis ir jo jungin
niai

3211

001-1

0,,00000012

0,00
00005

0,00327
7

80

ϕ≥85%

0,024
4

8,175

II

Kietosios dalelės (A)

6493

001-1

0,,000754

0,05
5

1,962

80

ϕ≥85%

0,015
508

0,4905

II

Kietosios dalelės (A)

6493

001-2

0,,000754

0,05
5

2,5848

80

ϕ≥85%

0,015
508

0,6462

II

Kietosios dalelės (C)

4281

003

0,,000754

0,05
5

0,0006

36

ϕ≥85%

0,015
508

0,000333

II

Kietosios dalelės (C)

4281

004

0,,000754

0,05
5

0,0006

36

ϕ≥85%

0,015
508

0,000333

II

Kietosios dalelės (C)

4281

005

0,,000754

0,05
5

0,0006

36

ϕ≥85%

0,015
508

0,000333

II

Kietosios dalelės (C)

4281

006

0,,000754

0,05
5

0,0006

36

ϕ≥85%

0,015
508

0,000333

II
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Kietosios dalelės (B)

6486

007

0,,000754

0,05
5

0,08024
47

15

0

0,015
508

0,106996

II

Kietosios dalelės (C)

4281

008

0,,000754

0,05
5

0,00149
99

23

ϕ≥85%

0,015
508

0,001304

II

Kietosios dalelės (C)

4281

009

0,,000754

0,05
5

0,00149
99

21

ϕ≥85%

0,015
508

0,001428

II

Kietosios dalelės (C)

4281

010

0,,000754

0,05
5

0,00149
99

21

ϕ≥85%

0,015
508

0,001428

II

Kietosios dalelės (C)

4281

011

0,,000754

0,05
5

0,00149
99

21

ϕ≥85%

0,015
508

0,001428

II

Kietosios dalelės (C)

4281

012

0,,000754

0,05
5

0,053

15

ϕ≥85%

0,015
508

0,070667

II

Kietosios dalelės (C)

4281

013

0,,000754

0,05
5

0,02998
84

15

ϕ≥85%

0,015
508

0,039978

II

Kietosios dalelės (C)

4281

014

0,,000754

0,05
5

0,05997
71

19

ϕ≥85%

0,015
508

0,063128

II

Kietosios dalelės (C)

4281

015

0,,000754

0,05
5

0,01999
9

31

ϕ≥85%

0,015
508

0,012897

II

Kietosios dalelės (C)

4281

016

0,,000754

0,05
5

0,01999
9

31

ϕ≥85%

0,015
508

0,012897

II

Sieros
S
dioksidas (A
A)

1753

001-1

0,,03533

0,35
5

13,08

80

ϕ≥85%

0,100
0943

0,467143

I

Sieros
S
dioksidas (A
A)

1753

001-2

0,,03533

0,35
5

25,848

80

ϕ≥85%

0,100
0943

0,923143

I

Sieros
S
dioksidas (B
B)

5897

007

0,,03533

0,35
5

0,06018
85

15

0

0,100
0943

0,011464

I

Chloro
C
vandenilis

440

001-1

0,,002464

0,2

3,924

80

ϕ≥85%

0,012
232

0,24525

II

Fluoro vandenilis

862

001-1

0,,000164

0,02
2

0,2616

80

ϕ≥85%

0,008
82

0,1635

II

Stibis
S
ir jo junginiaai

4112

001-1

0,,000021

0,01
1

0,0327

80

ϕ≥85%

0,002
21

0,040875

II

Arsenas
A
ir jo junginiai

217

001-1

0,,0000012

0,00
00006

0,0327

80

ϕ≥85%

0,2

68,125

I

Chromas
C
ir jo jung
giniai

2721

001-1

0,,000021

0,00
015

0,0327

80

ϕ≥85%

0,014
4

0,2725

II

Švinas
Š
ir jo junginai

2094

001-1

0,,0000012

0,00
005

0,0327

80

ϕ≥85%

0,002
24

0,8175

II

Kobaltas ir jo jung
giniai

3401

001-1

0,,000021

0,00
01

0,0327

80

ϕ≥85%

0,021

0,40875

II

Varis
V
ir jo junginiai

4424

001-1

0,,000021

0,00
02

0,0327

80

ϕ≥85%

0,010
05

0,204375

II

Manganas
M
ir jo jun
nginiai

3516

001-1

0,,000021

0,01
1

0,0327

80

ϕ≥85%

0,002
21

0,040875

II

Nikelis ir jo jungin
niai

1589

001-1

0,,0000012

0,00
0002

0,0327

80

ϕ≥85%

0,06

20,4375

II
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V
ir jo junginiai

2023

265

001-1

0,,000021

0,00
01

0,0327

80

ϕ≥85%

0,021

0,40875

II

PŪV vystymo alterrnatyva Nr. 3
Teršalas
T

Kodas

Taršos
šaltinio Nr.

m, mg/m3
Cm

3
RV, mg/m
m

Mm, g/ss

H, m

ϕ, %

Cm/RV
V

Mm/(RV*H)

Kategorija

Amoniakas
A

134

001-1

0,0
001347

0,2

1,59

80

ϕ≥85%

0,0067
735

0,099375

II

Amoniakas
A

134

003

0,0
001347

0,2

0,00066
6

36

ϕ≥85%

0,0067
735

9,17E-05

II

Amoniakas
A

134

004

0,0
001347

0,2

0,00066
6

36

ϕ≥85%

0,0067
735

9,17E-05

II

Amoniakas
A

134

005

0,0
001347

0,2

0,00066
6

36

ϕ≥85%

0,0067
735

9,17E-05

II

Amoniakas
A

134

006

0,0
001347

0,2

0,00066
6

36

ϕ≥85%

0,0067
735

9,17E-05

II

Anglies
A
monoksid
das

177

001-1

0,0
01697

10

10,6

80

ϕ≥85%

0,0016
697

0,01325

II

Anglies
A
monoksid
das

177

001-2

0,0
01697

10

0

80

ϕ≥85%

0,0016
697

0

Anglies
A
monoksid
das

5917

007

0,0
01697

10

3,550926

15

0

0,0016
697

0,023673

II

Azoto
A
oksidai

250

001-1

0,0
01459

0,2

42,4

80

ϕ≥85%

0,0729
95

2,65

II

Azoto
A
oksidai

250

001-2

0,0
01459

0,2

0

80

ϕ≥85%

0,0729
95

0

II

Azoto
A
oksidai

5872

007

0,0
01459

0,2

0,822531

15

0

0,0729
95

0,274177

II

Gyvsidabris
G
ir jo ju
unginiai

1024

001-1

0,0
000045

0,00
009

0,0053

80

ϕ≥85%

0,05

0,073611

II

Kadmis ir jo jungin
niai

3211

001-1

0,0
00000028

0,00
00005

0,0053

80

ϕ≥85%

0,056

13,25

II

Kietosios dalelės (A)

6493

001-1

0,0
000375

0,05
5

3,18

80

ϕ≥85%

0,0075
5

0,795

II

Kietosios dalelės (A)

6493

001-2

0,0
000375

0,05
5

0

80

ϕ≥85%

0,0075
5

0

Kietosios dalelės (C)

4281

003

0,0
000375

0,05
5

0,0006

36

ϕ≥85%

0,0075
5

0,000333

II

Kietosios dalelės (C)

4281

004

0,0
000375

0,05
5

0,0006

36

ϕ≥85%

0,0075
5

0,000333

II

Kietosios dalelės (C)

4281

005

0,0
000375

0,05
5

0,0006

36

ϕ≥85%

0,0075
5

0,000333

II

Kietosios dalelės (C)

4281

006

0,0
000375

0,05
5

0,0006

36

ϕ≥85%

0,0075
5

0,000333

II

Kietosios dalelės (B)

6486

007

0,0
000375

0,05
5

0,08024
47

15

0

0,0075
5

0,106996

II
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Kietosios dalelės (C)

4281

008

000375
0,0

0,05
5

0,00149
99

23

ϕ≥85%

0,0075
5

0,001303

II

Kietosios dalelės (C)

4281

009

0,0
000375

0,05
5

0,00149
99

21

ϕ≥85%

0,0075
5

0,001428

II

Kietosios dalelės (C)

4281

010

0,0
000375

0,05
5

0,00149
99

21

ϕ≥85%

0,0075
5

0,001428

II

Kietosios dalelės (C)

4281

011

0,0
000375

0,05
5

0,00149
99

21

ϕ≥85%

0,0075
5

0,001428

II

Kietosios dalelės (C)

4281

012

0,0
000375

0,05
5

0,053

15

ϕ≥85%

0,0075
5

0,070667

II

Kietosios dalelės (C)

4281

013

0,0
000375

0,05
5

0

15

ϕ≥85%

0,0075
5

0

Kietosios dalelės (C)

4281

014

0,0
000375

0,05
5

0

19

ϕ≥85%

0,0075
5

0

Kietosios dalelės (C)

4281

015

0,0
000375

0,05
5

0

31

ϕ≥85%

0,0075
5

0

Kietosios dalelės (C)

4281

016

0,0
000375

0,05
5

0

31

ϕ≥85%

0,0075
5

0

Sieros
S
dioksidas (A
A)

1753

001-1

0,0
02592

0,35
5

21,2

80

ϕ≥85%

0,0740
057

0,757143

Sieros
S
dioksidas (A
A)

1753

001-2

0,0
02592

0,35
5

0

80

ϕ≥85%

0,0740
057

0

Sieros
S
dioksidas (B
B)

5897

007

0,0
02592

0,35
5

0,06018
85

15

0

0,0740
057

0,011464

II

Chloro
C
vandenilis

440

001-1

0,0
005387

0,2

6,36

80

ϕ≥85%

0,0269
935

0,3975

II

Fluoro vandenilis

862

001-1

0,0
000359

0,02
2

0,424

80

ϕ≥85%

0,0179
95

0,265

II

Stibis
S
ir jo junginiaai

4112

001-1

0,0
000045

0,01

0,053

80

ϕ≥85%

0,0045
5

0,06625

II

Arsenas
A
ir jo junginiai

217

001-1

0,0
0000028

0,00
00006

0,053

80

ϕ≥85%

0,4666
667

110,4167

I

Chromas
C
ir jo jung
giniai

2721

001-1

0,0
000045

0,00
015

0,053

80

ϕ≥85%

0,03

0,441667

II

Švinas
Š
ir jo junginiai

2094

001-1

0,0
0000028

0,00
005

0,053

80

ϕ≥85%

0,0056
6

1,325

II

Kobaltas ir jo jung
giniai

3401

001-1

0,0
000043

0,00
01

0,053

80

ϕ≥85%

0,043

0,6625

II

Varis
V
ir jo junginiai

4424

001-1

0,0
000043

0,00
02

0,053

80

ϕ≥85%

0,0215
5

0,33125

II

Manganas
M
ir jo jun
nginiai

3516

001-1

0,0
000045

0,01

0,053

80

ϕ≥85%

0,0045
5

0,06625

II

Nikelis ir jo jungin
niai

1589

001-1

0,0
0000028

0,00
0002

0,053

80

ϕ≥85%

0,14

33,125

I

Vanadis
V
ir jo junginiai

2023

001-1

0,0
000043

0,00
01

0,053

80

ϕ≥85%

0,043

0,6625

II

II
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6.3.1.3
3. Monito
oringo matavimų dažnis
Vadovaujjantis Aplinkkos monitorringo nuostaatų 1 priedo
o 6 punktu teršalų, išm
metamų iš ttaršos
šaltinio, kuris
k
pagal tą
t teršalą yraa priskirtas pirmajai
p
kateegorijai, monitoringas vvykdomas tolygiai
paskirsčiu
us 4 kartus per
p metus, atliekant pakaankamą mataavimų ir/ar m
mėginių paėm
mimo skaičių
ų.
Vadovaujjantis Aplinkkos monitorringo nuostaatų 1 priedo
o 7 punktu,, teršalų, išm
metamų iš ttaršos
šaltinio, kuris
k
pagal tą
t teršalą yraa priskirtas antrajai kateg
gorijai, monitoringas vykkdomas ne rrečiau
kaip 1 kartą per metu
us.
Vadovaujjantis Atliekkų deginimo aplinkosaauginių reikkalavimų 488 punktu aatliekų degiinimo
įrenginyje nuolatos turi būti vyykdomi NOX, CO, dulkių
ų (bendras kkiekis), bend
drosios organinės
anglies (ttoliau – BOA
A), HCl, HF, SO2 matavim
mai, ne maž iau kaip du sunkiųjų metalų, dioksinų ir
furanų matavimai
m
per
p metus. Per pirmuo
osius 12 deeginimo ar bendro deg
ginimo įren
nginio
eksploataavimo mėne
esių sunkiųjų metalų, dioksinų
d
ir ffuranų mataavimai turi b
būti atliekam
mi ne
rečiau kaaip kartą pe
er 3 mėnesiu
us. Stacionarių aplinkoss oro taršos šaltinių mo
onitoringo p
planas
pateiktass 6.3.3 lentelė
ėje.
Vadovaujjantis Lietuvvos Respublikkos aplinkos ministro 2013 m. baland
džio 10 d. Nrr. D1-240 įsakkymo
"Dėl Lietu
uvos Respub
blikos aplinko
os ministro 2001
2
m. rugssėjo 28 d. įsaakymo Nr. 48
86 "Dėl Išmeetamų
teršalų iš didelių kurąą deginančių
ų įrenginių no
ormų ir Išmeetamų teršalų
ų iš kurą deg
ginančių įren
nginių
normų LA
AND 43-2001 nustatymo
o" pakeitimo” 3 priedu, taai iš kiekvien
no KDĮ, kurio
o bendra nom
minali
šiluminė galia yra 10
00 MW arbaa didesnė, iššmetamose dujose esan
nčių sieros d
dioksido (tolliau –
SO2), azo
oto oksidų (ttoliau – NOxx) ir kietųjų dalelių, o du
ujinį kurą deeginančių įreenginių ir an
nglies
monoksid
do (toliau – CO),
C koncenttracija matuo
ojama nuolaat.
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Lentelė
L
6.3.3. Stacio
onarių aplinkos oro
o taršos šaltinių mo
onitoringo planas
Eil.
Nr.

Įrenginio//
gamybos
mas
pavadinim

Taršos šaltin
nis
Nr.

Pavadinimas

Teršalai
T
Koordinatės
X

Y

Matavimų daažnumas

Pavadinimas

Kodas

1

2

3

4

5

5’

6

7

8

1

Katilas

001-1

Kaminas

574303,92

6059602,93

amoniakas

134

1 kartą/metu
us

anglies monoksidaas (A)

177

nuolatos

azoto oksidai (A)

250

nuolatos

chloro
c
vandenilis

440

nuolatos

fluoro
f
vandenilis

862

nuolatos

gyvsidabris
g
ir jo junginiai

1024

2 kartai/metu
us*

kadmis ir jo jungin
niai

3211

2 kartai/metu
us*

talis
t
ir jo junginiai

7911

kietosios dalelės (A
A)

6493

nuolatos

LOJ (BOA)

308

nuolatos

dioksinai

7866

2 kartai/metu
us*

furanai
f

7875

sieros
s
dioksidas (A
A)

1753

nuolatos

217

4 kartai/metu
us*

chromas
c
ir jo junginiai

2721

2 kartai/metu
us*

kobaltas ir jo jungiiniai

3401

2 kartai/metu
us*

3516

2 kartai/metu
us*

arsenas ir jo jungin
niai

manganas ir jo jun
nginiai
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1589

2 kartai per m
metus1/4 kartai pe
er
metus2*

stibis
s
ir jo junginiai

4112

2 kartai/metu
us*

švinas
š
ir jo junginiaai

2094

2 kartai/metu
us*

vanadis
v
ir jo jungin
niai

2023

2 kartai/metu
us*

varis
v
ir jo junginiai

4424

2 kartai/metu
us*

177

1 kartą per metus
m

250

nuolatos

6493

nuolatos

1753

nuolatos

amoniakas
a

134

1 kartą/metu
us

kietosios dalelės (C)

4281

1 kartą/metu
us

amoniakas
a

134

1 kartą/metu
us

kietosios dalelės (C)

4281

1 kartą/metu
us

amoniakas
a

134

1 kartą/metu
us

kietosios dalelės (C)

4281

1 kartą/metu
us

amoniakas
a

134

1 kartą/metu
us

kietosios dalelės (C)

4281

1 kartą/metu
us

nikelis ir jo junginiai

2.
2

Katilas

001-2

Kaminas1

574303,92

6059602,93

anglies
a
monoksidas (A)
azoto
a
oksidai (A)
kietosios dalelės (A
A)
sieros
s
dioksidas (A
A)

3.
3

Kogeneraacin
ė jėgainė

003

004

005

006

Atliekų deginim
mo
jėgainės
kurro
bunkeris
Atliekų deginim
mo
jėgainės
kurro
bunkeris
Atliekų deginim
mo
jėgainės
kurro
bunkeris
Atliekų deginim
mo
jėgainės
kurro
bunkeris

574193,95

574193,29

574193,29

574193,51

6059621,68

6059611,46

6059601,69

6059590,14

Vilniaus kogeneraccinės jėgainės poveeikio aplinkai vertin
nimo ataskaita

574307,03

007

270
6059646,34

Elektros
generatorius

4.
4

Biokuro
paruošimo
mazgas1

anglies
a
monoksidas (B)

5917

1 kartą/metu
us

azoto
a
oksidai (B)

5872

1 kartą/metu
us

kietosios dalelės (B)

6486

1 kartą/metu
us

sieros
s
dioksidas (B
B)

5897

4 kartus per metus1/1 kartą pe
er
metus2

008

Aktyvuotos
anglies bunkeris

574285,92

6059584,89

kietosios dalelės (C)

4281

1 kartą/metu
us

009

Aktyvuotos
anglies bunkeris

574285,92

6059584,89

kietosios dalelės (C)

4281

1 kartą/metu
us

010

Negesintų
bunkeris

kalkiių

574285,92

6059584,89

kietosios dalelės (C)

4281

1 kartą/metu
us

011

Gesintų
bunkeris

kalkiių

574285,92

6059584,89

kietosios dalelės (C)

4281

1 kartą/metu
us

012

Dugno
patalpa

pelen
nų

574179,92

6059560,45

kietosios dalelės (C)

4281

1 kartą/metu
us

013

Biokuro
smulkinimo
pastatas

574141,96

6059448,02

kietosios dalelės (C)

4281

1 kartą/metu
us

014

Biokuro priėmim
mo
pastatas

574164,33

6059493,92

kietosios dalelės (C)

4281

1 kartą/metu
us

015

Biokuro silosas

574111,65

6059466,92

kietosios dalelės (C)

4281

1 kartą/metu
us

016

Biokuro silosas

574142,61

6059465,41

kietosios dalelės (C)

4281

1 kartą/metu
us

** Per pirmuosius 12
2 deginimo ar bendrro deginimo įrenginio eksploatavimo m
mėnesių sunkiųjų me
etalų, dioksinų ir furaanų matavimai turi būti
b atliekami ne reččiau kaip kartą per 3 mėnesius;
1
-PŪV vystymo alterrnatyva Nr.2;
2
-PŪV vystymo alterrnatyva Nr.3.
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Nuo
otekų mo
onitoring
gas

6.3.2.1. Gamybinių nuotekų
ų monito
oringas
Vilniaaus kogene
eracinė jėgainėje gamybinės nuote
ekos susidarys demineralizuojant vandenį vandens
paruošimo ūkyje ir iš kond
densacinio ekonomaize
erio. Planuo
ojama, kad iš vandenss paruošimo
o ūkio
ų susidarys:
priklaausomai nuo analizuojaamų veikloss alternatyvų


205,87 m3/d nuotekkų PŪV vystyymo alternaatyvai Nr. 2;



88,39 m3/d nuotekų
ų PŪV vystym
mo alternatyyvai Nr. 3.

Planu
uojama, kad
d iš kondenssacinio ekon
nomaizerio priklausomai nuo analizuojamų ve
eiklos altern
natyvų
susid
darys:


611,78 m3/d nuotekkų PŪV vystyymo alternaatyvai Nr. 2;



378,77 m3/d nuotekkų PŪV vystyymo alternaatyvai Nr. 3.

Vilniaaus kogene
eracinė jėgaainė per parrą į nuotakyyną išleis daaugiau kaip
p 50 m3 gam
mybinių nuo
otekų,
todėl remiantis Aplinkos monitoringo
m
o nuostatais veiklos vykdytojas
v
privalės vykdyti išleidžiamų
gamyybinių nuottekų monito
oringą.
PŪV vystymo allternatyvos Nr. 2 atveju susidarys daugiau nei 500 m3/d
d nuotėkų, todėl pagaal Ūkio
os monitoriingo nuostaatus minimalus metinis mėginių ėmimo dažžnis išleidžiaamose
subjeektų aplinko
nuottekose turi būti
b 1 kartą per
p mėnesį..
PŪV vystymo allternatyvos Nr. 3 atveju susidaryss iki 500 m3/d nuotėkų
ų, todėl pag
gal Ūkio sub
bjektų
nkos monito
oringo nuosstatus minim
malus metin
nis mėginių ėmimo dažžnis išleidžiaamose nuottekose
aplin
turi b
būti 1 kartą per ketvirtį.
Nuottekose numatoma steb
bėti šiuos terršalus - BDS7, naftos pro
oduktus ir skendinčias
s
medžiagas.

6.3.2.2. Pav
viršinių nuotekų
n
monitorringas
Vilniaaus kogene
eracinėje jėg
gainėje preliminarus paviršinių
p
(lietaus) nuottekų kiekis, surenkamaas nuo
3
asfalttuotų aikšte
elių ir kietų dangų sudaarys apie 95
5,18 m /parrą PŪV vystyymo alternaatyvai Nr. 2, 33,04
m3/p
parą PŪV vyystymo alterrnatyvai Nr.. 3. Prelimin
narus pavirššinių nuotekų kiekis nu
uo stogų su
udarys
apie 25,15 m3/paarą PŪV vystymo altern
natyvai Nr. 2
2, 17,79 m3/p
parą PŪV vyystymo alterrnatyvai Nr. 3.
Remiiantis Aplinkos monitoringo nuosttatais veiklo
os vykdytojaas privalės vykdyti
v
išleid
džiamų pavviršinių
nuottekų monito
oringą, nes susidarantis
s
paviršinių nuotekų
n
kie
ekis viršija 50
0 m3/d.
Minim
malus metinis nuotekų
ų mėginių ėmimo
ė
dažžnis – 1 karttas per ketvvirtį, t.y. 4 kartai per metus.
m
Num
matomas mė
ėginių ėmim
mas prieš nuo
otekų valym
mą ir po jo.
Nuottekose numatoma steb
bėti šiuos terršalus - BDS7, naftos pro
oduktus ir skendinčias
s
medžiagas.
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(pov
veikio

aplinkai)

Poveeikio aplinko
os kokybei monitoringas susidedaa iš poveikio
o paviršiniaam ir požem
miniam vand
deniui
monitoringo ir poveikio
p
aplinkos oro ko
okybei mon
nitoringo.

6.4.1

Pov
veikio pa
aviršiniam
m ir požeminiam
m vanden
niui mon
nitoringa
as

Remiiantis LR Aplinkos
A
mo
onitoringo nuostatų 8
8.2 ir 8.3 punktų reikaalavimais veiklos vykd
dytojui
poveeikio paviršin
niam ir pože
eminiam vandeniui mo
onitoringo vykdymas
v
yrra neprivalo
omas.

6.4.2

Pov
veikio ap
plinkos oro
o kokyb
bei monitoringas

Remiiantis LR Aplinkos
A
m
monitoringo
o nuostatų 8.1.1 pun
nktu, pove
eikio aplinkkos oro ko
okybei
monitoringą turi vykdyti „<...>
„
ūkio subjektai, kurių vykdomos veikllos metu iššmetami te
eršalai,
odyti Teršalų
ų, kurių kiekkis aplinkos ore ribojam
mas pagal nacionaliniu
n
s kriterijus, sąraše ir rib
binėse
nuro
aplin
nkos oro užžterštumo vertėse,
v
patvirtintose Lietuvos
L
Respublikos aplinkos
a
ministro ir Lie
etuvos
Resp
publikos sve
eikatos apsaaugos minisstro 2000 m.
m spalio 30 d. įsakymu
u Nr. 471/58
82 (Žin., 200
00, Nr.
100-3
3185; 2007,, Nr. 67-262
27), o veiklo
os metu vie
eno į aplinkkos orą išmetamų teršalų pavojingumo
rodikklis (toliau – TPR), apskaaičiuotas šių
ų Nuostatų 1 priedo 3 punkte
p
nusttatyta tvarkaa, yra didesn
nis nei
104.
Objeekte numato
omi išmesti teršalai, paatenkantys į sąrašą terššalų, kurių kiekis
k
aplinkkos ore ribo
ojamas
pagaal nacionalinius kriterijjus ir kurių TPR didessnis nei 104 yra chrom
mas, kobaltaas ir vanadis (6.2
lente
elė). Aplinko
os monitoringo nuostaatų 8.1.1 pu
unkte taip pat
p sakomaa, kad pove
eikio aplinko
os oro
kokyybei monito
oringą privaalu vykdyti jeigu kurio nors terššalo koncentracija aplinkos ore „<...>,
apskaičiuota mo
odeliavimo būdu (be fo
oninio aplin
nkos oro užtterštumo), viršija
v
mažiaausio vidurkkinimo
laikotarpio ribines aplinkos oro užteršttumo vertess, nustatytass žmonių svveikatos apssaugai, nuro
odytas
Teršaalų, kurių kiekis aplinko
os ore ribojamas pagall nacionalin
nius kriteriju
us, sąraše ir ribinėse ap
plinkos
oro u
užterštumo vertėse; <…
…>”. Atlikus objekto iššmetamų te
eršalų sklaid
dos aplinkos ore matem
matinį
modeliavimą ne
ei vieno terššalo koncen
ntracijos nevviršijo ribinių verčių nu
ustatytų Teršalų, kurių kiekis
nkos ore rib
bojamas paagal nacionalinius krite
erijus, sąrašše ir ribinėsse aplinkoss oro užteršštumo
aplin
vertė
ėse (žr. skyrių 4.2 Aplinkkos oras).
Aplin
nkos monito
oringo nuosstatų 8.1.2 punkte
p
sakom
ma, kad povveikio aplinkos oro kokkybei monito
oringą
privaalu vykdyti jeigu
j
kurio nors teršalo
o koncentraacija aplinko
os ore, apskkaičiuota modeliavimo būdu
(be ffoninio aplin
nkos oro užžterštumo), viršija mažžiausio vidurkinimo laikkotarpio žem
mutinę verttinimo
ribą, nustatytą žmonių svveikatos apssaugai, nurrodytą Aplinkos oro kokybės
k
vertinimo taisyklių,
uvos Respublikos aplin
nkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakym
mu Nr. 596
6 (Žin.,
patviirtintų Lietu
2001, Nr. 106-38
828), 1 prie
ede. 6.4.1 le
entelėje patteiktas teršaalų sklaidoss matematinio modeliavimo
ginimas su Aplinkos oro kokybės vertiniimo taisykklių 1 prie
ede nurodyytomis
rezulltatų palyg
žemu
utinėmis vertinimo ribo
omis.

Vilnia
aus kogeneraciinės jėgainės poveikio
p
aplin
nkai vertinimo ataskaita

273

Lentellė 6.4.1. Teršallų sklaidos mo
odeliavimo rezzultatai
Teršalo
dinimas
pavad

Vid
durkis

Žem
mutinė vertinim
mo riba
žmogaus
svveikatos
apsaaugai

Maksimali
apskaičiuo
ota
kon
ncentracija, μg/m3
PŪ
ŪV vystymo
allternatyva
Nr. 2

PŪV vystym
mo
alternatyva
Nr. 3

50 % ribinės vertė
ės

22,061/

16,972

0,0041/0
0,0032

Santykiss:
maksimali
apskaičiiuota
ko
onc./
žemutin
nė vertinimo riba
žmogau
us
sveikkatos
apsaugaai

Anglie
es
mono
oksidas

8 val.

Kietossios
dalelėės

24 val

50% ribinės verttės (25
m3 negali būtii viršyta
μg/m
daug
giau kaip 35 kartus
kalend
per
dorinius
us) t.y. taaikomas
metu
90,44
4 procentilis

1,416

1,895

0,0566/0
0,0758

Azoto
o
dioksidas

1 val.

50% ribinės vertė
ės (100
m3,
neturi
μg/m
būti
viršyyta daugiau kaip
k
18
kartų
ų per kalend
dorinius
metu
us), t.y. taaikomas
99,8 procentilis

13,981/

14,592

0,1401/0
0,1462

Sieross
dioksidas

24 val.

40 % 24 valandų ribinės
vertė
ės (50 μg/m3, negali
būti viršyta daugiau kaip
3 kartus per bet kuriuos
ndorinius metus),
kalen
t.y.
taikomas
99,2
proccentilis

35,331/

25,922

0,7071/0
0,5182

Švinas

1 metai
m

50 % ribinės vertė
ės (0,25
μg/m
m3)

0,00121

0,00282

0,0051/0
0,0112

(5 mg/m3)

(KD10
0)

Iš pateiktų duom
menų matytti, kad nėra viršijama nei
n vieno teršalo žemuttinė vertinim
mo riba žmogaus
gai, todėl šių teršalų mo
onitoringas aplinkos orre neprivalo
omas.
sveikkatos apsaug
Remiiantis Aplinkkos monitoringo nuosttatų 1 priedo
o 11 punktu
u “<…> Ūkio subjektų poveikio ap
plinkos
oro kokybei
k
mo
onitoringas gali būti vyykdomas nuolatinių, nenuolatinių
n
ų matavimų
ų ar matem
matinio
modeliavimo bū
ūdais. 11.1. nuolatinių matavimų
m
b
būdas
taikomas teršalams, kurių kiekis aplinko
os ore
ribojamas pagall Europos Sąąjungos kritterijus, kurie
ems teisės aktuose
a
yraa nustatyta 1 valandos ribinė
vertė
ė, o jų konce
entracija ap
plinkos ore, įvertinta mo
odeliuojant taršos sklaiidą be fonin
nių koncenttracijų,
viršijaa teisės akttuose nustaatytą viršutinę vertinim
mo ribą. <…
…>”. Atlikus objekto išmetamų teršalų
t
mateematinį mod
deliavimą nei
n vieno teršalo viršutiinė vertinim
mo riba nebuvo viršyta,, todėl nuolatinių
mataavimų būdas netaikomaas.
Remiiantis Aplinkos monitoringo nuosttatų 1 priedo 11.2 punkktu “<…>ne
enuolatinių matavimų būdas
taiko
omas, kai: 11.2.1. teršalų, kurių kie
ekis aplinkos ore ribojaamas pagal Europos Sąąjungos kritterijus,
konccentracija ap
plinkos ore,, įvertinta modeliuojan
m
nt taršos skllaidą be fon
ninių konce
entracijų, ne
eviršija
teisės aktuose nustatytos
n
m
mažiausio
vidurkinimo
v
o laikotarpio
o viršutinės vertinimo ribos, nustatytos
žmon
nių sveikato
os apsaugai.. <…>”.
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Remiiantis Aplin
nkos monito
oringo nuostatų 1 prie
edo 11.2.2 punktu nenuolatinių matavimų būdas
taiko
omas, taip pat
p teršalams, “<…> kurių kiekis ap
plinkos ore ribojamas pagal
p
nacion
nalinius kritterijus,
4
TPR, apskaičiuotas šio prie
edo 3 punkkte nustatyta tvarka, yra
y didesniss kaip 10 (TPR>104) <…>”.
<
Chro
omas, kobaltas ir vanad
dis yra terššalai, kurių kiekis aplin
nkos ore rib
bojamas pagal nacionaalinius
kriterrijus, o apskkaičiuotas TPR
T yra dide
esnis kaip 10
1 4, todėl chromui, kob
baltui ir van
nadžiui taikkytinas
nenu
uolatinių maatavimų mo
onitoringo būdas.
b

6.4.2.2 Ma
atavimo vietų skaičius
s bei matavim
m
o vietų parink
kimo
ncipai ir pagrindimas
prin
Remiiantis Aplinkos monito
oringo nuosstatų 1 pried
du nustatomi ūkio sub
bjektų aplin
nkos monito
oringo
vykdymo reikalaavimai:
k
aplinkkos ore ribo
ojamas pagaal nacionalin
nius kriteriju
us, TPR yra didesnis kaaip 104
- terššalų, kurių kiekis
4
(TPR>
>10 ). Atskirų teršalų matavimų dažnumas turi būti ne
n mažesnis kaip 1 kaartas per mėnesį
m
įreng
ginio veikim
mo metu. Te
eršalų konce
entracijos aplinkos
a
ore
e matavimaai turi būti atliekami
a
1,,5-3 m
aukšttyje nuo žem
mės paviršiaaus. Mėginiai imami užž įmonės plaanuojamos naudoti žem
mės sklypo dalies
terito
orijos ribos, ne mažiau kaip 3 taškkuose, išdėsttytuose skirrtingais atsttumais pavė
ėjinėje krypttyje, ir
vienaame taške - priešvėjinėjje pusėje.
Chro
omo, kobalto
o ir vanadžio monitoringui aplinkkos ore matavimai turė
ėtų būti atlie
ekami 3 tašškuose
pavėėjinėje krypttyje, ir vien
name taške
e – priešvėėjinėje pusė
ėje. Matavim
mų, tolygiaai paskirstyttų per
metu
us, skaičius turi
t būti ne mažesnis kaaip 12 kartų
ų.

Išva
ada
Technologinių procesų
p
mon
nitoringas. Atliekų
A
deginimo įreng
ginyje nuolaatos bus vykkdomi šie prroceso
darbinių param
metrų matavvimai: temp
peratūra prrie degimo kameros vidinės
v
sienos arba kitame
k
tipiniame matavvimo taške,, suderintam
me su regio
ono aplinko
os apsaugo
os departam
mentu, degu
uonies
konccentracija ir vandens garų kiekkis išmetam
mosiose du
ujose bei išmetamųjų
ų dujų slė
ėgis ir
temp
peratūra.
Taršo
os šaltinių iššmetamų/išleidžiamų te
eršalų moniitoringas.
Bus vvykdomas iš
i kogeneraacinės jėgainės kamino
o išmetamų
ų teršalų mo
onitoringas:: nuolatiniai NOX,
CO, d
dulkių (bendras kiekis),, bendrosio
os organinėss anglies (BOA), HCl, HF, SO2 mataavimai, amo
oniako
monitoringas 1 kartą per metus,
m
sunkkiųjų metalų
ų monitorin
ngas 2-4 karrtus per me
etus priklausomai
PŪV pasirinktos vystym
mo alternatyyvos bei diokksinų ir furanų monitorringas 2 karttus per metus.
nuo P
Bus atliekamas amoniako, kietųjų dalelių, azoto oksido mo
onitoringas iš kitų tarššos šaltinių (kuro
bunkkeriai, elektros generatorius, aktyyvuotos ang
glies bunke
eris, biokuro
o pastatas ir silosai, dugno
d
pelen
nų patalpa)–
– 1 kartą pe
er metus ir sieros dioksido monitoringas 1-4 kaartus per meetus priklausomai
nuo P
PŪV pasirinktos vystym
mo alternatyyvos.
Num
matomas išle
eidžiamų gaamybinių nuotekų monitoringas. PŪV vystym
mo alternatyyvos Nr. 2 atveju
minim
malus metin
nis mėginių
ų ėmimo dažžnis išleidžiaamose nuottekose bus 1 kartą/mėn
nesį, PŪV vystymo
altern
natyvos Nr. 3 atveju minimalus
m
m
metinis
mėg
ginių ėmimo
o dažnis išle
eidžiamose nuotekose bus 1
kartąą/ketvirtį. Bu
us stebimos BDS7, nafto
os produktų ir skendinčių medžiagų koncentraacijos.
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Num
matomas pavviršinių nuo
otekų monitoringas – 1 kartą/ ketvirtį. Bus steb
bimos BDS7, naftos pro
oduktų
ir ske
endinčių me
edžiagų kon
ncentracijos prieš nuote
ekų valymą ir po jo.
Poveeikio aplinko
os kokybei (p
poveikio ap
plinkai) monitoringas
Poveeikio paviršin
niam ir pože
eminiam vandeniui mo
onitoringas nenumatom
n
mas.
Aplin
nkos ore bus vykdom
mas chromo
o, kobalto, vanadžio
v
m
monitoringa
as aplinkos ore - matavimų
skaiččius bus ne mažesnis
m
kaaip 12 kartų per metus.
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7 Rizikos analiizė ir jo
os verttinimas
s
7.1 Riziko
os analizės pa
askirtis ir riziko
os vertinimo m
metodik
ka
Galim
mų avarijų pavojaus rizikos
r
analizės ir jos vertinimo paskirtis – nustatyti objekte esaančius
pavo
ojaus žmogu
ui ir aplinkaai šaltinius, įvertinti jų
ų keliamą grėsmę ir gaalimas neigiamas pase
ekmes.
Rizikaa yra neigiamo poveikio tikimybė per
p tam tikrrą laiką arbaa tam tikrom
mis aplinkybėėmis.
Galim
mų avarijų pavojaus
p
riziikos analizė
ė ir jos vertin
nimas atliekami vadovaaujantis Lietuvos Respu
ublikos
cijomis. Pag
teisin
niuose aktuose nustatyytais reikalavvimais, prielaidomis ir rekomenda
r
grindiniai te
eisiniai
aktai, reglamenttuojantys prramoninių avarijų
a
riziko
os vertinimąą ir jų preven
nciją yra:

LR poten
ncialiai pavo
ojingų įreng
ginių priežiū
ūros įstatym
mo (1996 m. gegužės 2 d.
d Nr. I-1324
4; Žin.,
1996
6, Nr. 46-1116; su vėlesn
niais pakeitim
mais);


„Pramon
ninių avarijų prevencijos, likvidaavimo ir tyrimo
t
nuo
ostatai” (paatvirtinta naujoje
redakcijo
oje LR Vyriau
usybės 2010
0 m. gegužė
ės 12 d. nutaarimu Nr. 55
55, Žin., 2010, Nr. 59-2894);



LR chem
minių medžiaagų ir prepaaratų įstatym
mas (Žin., 20
000, Nr. 36-9
987; Žin., 200
06, Nr. 65-23
381);



Planuojaamos ūkinė
ės veiklos galimų avaarijų rizikos vertinimo
o rekomen
ndacijos R 41-02
(patvirtin
ntos LR ap
plinkos min
nistro 2002 m. liepos 16 d. įsakyymu Nr. 36
67, „Informaaciniai
pranešim
mai“, 2002 Nr.
N 61-297).

Avarinių situacijų rizikos analizė planuo
ojamai ūkin
nei veiklai naagrinėjama vadovaujan
ntis “Planuo
ojamos
ės veiklos galimų avarijjų rizikos ve
ertinimo rekkomendacijo
omis R 41-02” (Informaciniai prane
ešimai,
ūkinė
2002
2 Nr. 61-297)).
Reko
omenduojam
ma rizikos vertinimo
v
sttruktūra (7.1
1.1 lentelė) numato, kaad rizika gaali būti vertinama
priklaausomai nu
uo rizikos re
eikšmingum
mo ir galimo
o poveikio į rizikos zoną patenkantiems objekktams.
Reko
omenduojam
ma rizikos analizės stru
uktūra (1-14 žingsniai) numato,
n
kad
d priklausom
mai nuo po
oveikio
reikšmingumo žmonėms,
ž
gamtai, nuossavybei ir nu
uo tokį pove
eikį patiriančių objekto buvimo po
oveikio
oje, atliekam
mi 1-3, 1-5 arrba 1-14 žing
gsniai.
zono
Lentellė 7.1.1. Rekom
menduojama rizikos
r
vertinim
mo struktūra (Informaciniai
(
i pranešimai, 2002
2
Nr. 61-2997)
Riziko
os
Aptikimas
1

2

3

a

Nustaatymas

b

Klasifikavimas

*

4

*
**

6

5

7

Įvertinimaas
8

9

10

11

12
2

13

14

Baigtii čia, jei pavojingi
veiksnniai menki
Baigtii čia, jeigu nėra atitinkam
mų pažeidžiam
mų
objekttų

7.2
2 Avarinių situ
uacijų pavojų
p
k
kilimo
g
galimyb
bės ir prriežasty
ys
Pram
monės objekktuose avarinės situacijo
os ir pavojaii kyla dėl tokių priežasččių:


dėl geog
grafinės pad
dėties;



dėl atliekkamų technologinių procesų ir ged
dimų;
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dėl žmog
giškojo fakto
oriaus (darb
buotojo klaidos);



dėl fizinio veiksnio (pastatų pro
ojekto, konsttrukcijų, įren
nginių).
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Plačiausiai naud
dojamas bū
ūdas įvertinti bei prog
gnozuoti gaalimų avarijų tikimybę yra jau įvyykusių
atsitiikimų apžvaalga ir analize. Prie paagrindinių avarinių
a
atsitikimų, keliančių pavo
ojų žmonėm
ms bei
aplin
nkai, priskiriaami:


gamybos procese naudojamų pavojing
gų medžiagų nekonttroliuojami išsiveržimaai bei
išsiliejimai;



gaisrai ir sprogimai.

Avarinės situaciijos gali kiltti PŪV tech
hnologiniuo
ose įrenginiuose ir žaliiavų ir pavo
ojingų med
džiagų
saugyklose.
Vilniaaus kogene
eracinės jėgainės techn
nologiniai įrrenginiai (garo ir vandens šildymo
o katilai, slė
ėginiai
indaii; slėginių garotiekių
g
ir karšto vandens vamzdynai ir ktt.) patenka į LR poten
ncialiai pavo
ojingų
įreng
ginių priežiū
ūros įstatym
mo (1996 m.. gegužės 2 d. Nr. I-132
24; Žin., 199
96, Nr. 46-11
116; su vėle
esniais
pakeeitimais) reguliavimo sfe
erą.
Šiam
me etape PŪ
ŪV objekto technologiniai įrengin
niai vertinam
mi preliminariai, įvardinant pagrin
ndines
planu
uojamas ve
eiklas ir ne
edetalizuojaant technologinio pro
oceso, kadaangi techno
ologinis pro
ocesas
detalizuojamas rengiant
r
ob
bjekto statyb
bos techninįį projektą.
Technologiniam
me procese naudojamo
n
os medžiago
os ir preparatai yra 24--25% amoniako NH3 tirrpalas,
gesin
ntos kalkės (Ca(OH)2), negesintos
n
kalkės (CaO
O), aktyvuotta anglis, naatrio chlorid
das (NaCl), natrio
fosfaatas (Na3PO4) ir natrio hiidroksidas arba
a
kaustin
nė soda (NaO
OH), etilenglikolis (HO-C
CH2CH2-OH)).
Šiam
me etape žinomos PŪV
V objekte naudojamo
n
os medžiago
os ir prelim
minarūs jų kiekiai, tačiau jų
saugojimo vieto
os ir sąlygo
os (talpyklų kiekiai ir tūriai) nustaatomi rengiant technin
nį projektą, todėl
riziko
os analizėje
e vertinam
mas tik pavvojingų che
eminių me
edžiagų pavvojingumo charakteristikos,
nuro
odant kokiosse planuojam
mose veiklo
ose ir kokiaiss preliminarriais kiekiais jos naudojaamos.

7.2.1

Ava
arijų tech
hnologin
niuose įre
enginiuo
ose kilim
mo prieža
astys

Garo
o ir vandenss šildymo katilai
k
ir jų įranga (kūre
enami arba kitaip šildo
omi slėginiaai įrenginiai, skirti
garui ir perkaitin
ntam vande
eniui gamintti), slėginiai indai ir jų įranga,
į
taip pat slėginiaai vamzdynai ir jų
įrang
ga priskiriam
mi potenciialiai pavojingiems įre
enginiams. Prie poten
ncialiai pavvojingų įren
nginių
jėgaiinėje taip paat priskiriam
mi aukštos įtampos elekktros gamyb
bos bei paskkirstymo įren
nginiai.
Avarinės situacijjos slėginiuo
ose technologiniuose įrrenginiuose
e gali susidaaryti dėl šių priežasčių:
p


sutrikus elektros energijos, van
ndens garų, apytakinio,, nudruskinto ar priešg
gaisrinio van
ndens,
k
tiekimu
ui į garo katiilą;
dujinio kuro



dėl techn
nologinio rę
ęžimo pažeidimų;



sugedus apsauginiaams vožtuvaams;



uždujinu
us patalpas;



aptarnau
ujančiam personalui pažeidus
p
daarbo saugo
os ir įrenginio saugau
us eksploatavimo
taisykles;



sutrikus matavimo prietaisų
p
ir automatikos
a
s sistemų daarbui.
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Kogeeneracinę jė
ėgainę sudaro šie pagrin
ndiniai įreng
giniai ir siste
emos:


kuro tie
ekimo ir san
ndėliavimo
o sistema - svarstyklės,, kuro iškrovvimo patalp
pa, kuro bun
nkeris,
kuro tie
ekimo įreng
giniai (greiferiniai kraanai), kuro tiektuvai, vandens įpurškimo
į
įtaisai,
į
automattizacijos įren
nginiai;



garo kattilo agregatas - pakuraa, garo katilaas, garo perrkaitintuvas ir garo katillo ekonomaaizeris;



dūmų ko
ondensacin
nis ekonom
maizeris - su
udarytas iš kondensacin
k
nio ekonom
maizerio, skru
uberio
ir konde
ensato valyymo įrangos, skirtas dūmų
d
šilum
mai utilizuotti, taip pad
didinant jėg
gainės
naudingo veikimo kkoeficientą;



garo turrbina – tolyydinio veikimo šiluminis variklis su sukamuojju darbo ratu, vandenss garo
potencin
nę energiją paverčiantiss mechaniniu darbu. Įre
enginį sudaro garo kam
mera, kreipraačiai ir
darbo rato mentės;



generatorius – įren
nginys mech
haninę (sukimo) energijją paverčian
ntis elektross energija;



vandenss paruošim
mo sistema - sudaryta iiš mechanin
nių smėlio filtrų
f
ir vand
dens minkšttinimo
bei atvirkkštinės osm
mozės ir elekttrodejonizacijos įrengin
nių, deaerattoriaus;



aušinimo sistemą sudaro attidirbusio (pirminio) garo aušin
nimo įrangaa, termofikkacinio
vandenss pašildymo (garo-vandens šilumokkaičiai) ir aušintuvių sisttema;



dūmų va
alymo siste
ema sudaryyta iš selektyyvinio nekattalitinio valyymo (SNKV)) sistemos, pusiau
p
sauso dū
ūmų valymo
o įrenginių (reaktoriaus)), rankovinio
o ar elektrosstatinio filtro
o;



dugno pelenų
p
(šlak
ko) tvarkym
mo sistema
a užtikrina dugno
d
pelen
nų ir degimo proceso atliekų
a
surinkim
mą;



jėgainėss valdymo ssistemą sud
daro įvairių atskirų įren
nginių autom
matika bei centrinis
c
valldymo
pultas.

Avarinės situacijos gali kiltti kiekvieno
oje iš šių sisstemų. Pavo
ojaus veiksniai priklau
uso nuo įren
nginio
pavo
ojingumo ir technologin
t
niame proce
ese naudojaamų chemin
nių medžiag
gų.

7.2.2

Nau
udojamo
os žaliav
vos, cheminės medžiag
m
os, jų pavojing
p
umo
cha
arakteristtikos

s žaliavos
7.2.2.1 Pagrindinės
Pagrindinės žaliavos yra į PŪV
P
vietą trransportuojaamas, saugo
omas ir pakkurose deginamos atlie
ekos ir
kurass:


netinkam
mos perdirb
bti, energetin
nę vertę turrinčios nepaavojingos attliekos;



biokurass – iš miškų
ų ūkio ir su
usijusios praamonės šakkų žaliavų, atliekų ir liekanų pagaaminti
kietieji produktai,
p
n
naudojami
energijai gauti:
g
skiedros, medienos atlieko
os, miško kirtimo
k
atliekos, pjuvenos, granulės,
g
šiaaudai (šiaudų granulės);



nuotėkų valymo dumblas;



durpės.
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7.2.2.2 Nau
udojamo
os medžiagos ir preparat
p
tai
Svarb
biausios che
eminės med
džiagos saug
gomos ir naaudojamos technologin
t
niame proce
ese yra:


25% am
moniako NH
H3 tirpalas ėsdinanti, pavojinga
p
a
aplinkai
che
eminė medžžiaga, naudojama
vandenss paruošimu
ui ir dūmuosse esančių azoto oksidų
ų sumažinim
mui, saugom
mas kiekis ap
pie 3050 m3, saaugomas ne
eslėginiame rezervuare;;



Gesintoss kalkės (C
Ca(OH)2) dirginanti me
edžiaga, naaudojamos pusiau sausso dūmų valymo
įrenginiu
uose įrengiinio paleidimo etape
e, siekiant padidinti SO
S 2 ir kitų
ų rūgštinių dujų
absorbciijos efektyvu
umą, laikom
ma apie 50-1
100 m3 talpo
os silose;



Negesin
ntos kalkėss (CaO) dirginanti me
edžiaga, nau
udojamos pusiau
p
sausso dūmų valymo
įrenginiu
uose įrengin
nio eksploatacijos etap
pe SO2, HCl,, HF, Hg ir dioksinamss iš dūminių
ų dujų
absorbuo
oti/adsorbu
uoti. Kalkės pūstuvu per vamzdį įpurškiamos į kalkių gesintuvą,
g
kur
k jos
užgesinaamos iki Ca(OH)2, ir, prieš įpuršškiant į dū
ūmines dujas, sumaišo
omos su pelenų
p
dulkėmiss, laikoma apie 50-100 m3 talpos silose;



Aktyvuo
ota anglis (C), naudo
ojama pusiau sauso dūmų valyymo įrengiiniuose įren
nginio
eksploattacijos etape
e, laikoma apie 15-30 m3 talpos silo
ose;



Kaustinė
ė soda (Na
aOH) ėsdinanti medžiaaga, naudo
ojama dūmų
ų valymo įrrenginiuose
e, kaip
dūmuose
e esančio H2S surišantti medžiagaa ir vanden
ns paruošim
mo ūkyje vaalyto vandens pH
reguliaviimui (šarmin
nimui), laiko
oma apie 20
0 m3 talpos silose;
s



Natrio fo
osfatas (Na
a3PO4) naud
dojamas van
ndens paruo
ošimui;



Natrio chloridas (N
NaCl) naudo
ojamas maitinimo vandens paruošiimui;



Etilengliikolis (HO-C
CH2CH2-OH
H), kenksmin
nga medžiaga, naudojaama aušinim
mo įrenginiu
uose ir
jėgainės atskirų pasttatų šildymo
o sistemose
e, vienkartinis užpildym
mas.

Aktyvviai garuojaančių ir deg
gių medžiag
gų, galinčių
ų suformuotti sprogius mišinius ir sprogti ar sukelti
s
tūrinį gaisrą nėra. Sprogim
mo pavojus galimas bio
okuro paruošimo ir paadavimo į p
pakuras įren
nginių
uždaarose erdvėsse, kur sprog
gius mišiniu
us gali suform
muoti medienos ir kitoss dulkės.

7.2.3

Galimų pavojų ir riz
zikos veiiksnių nu
ustatyma
as

Įvertiinus techno
ologinius įrrenginius irr naudojam
mas bei pro
oceso eigojje susidaran
nčias pavojjingas,
medžžiagas, rizikkos veiksniaai apibūdinaami pagal Planuojamo
P
os ūkinės veiklos galim
mų avarijų rizikos
vertin
nimo rekom
mendacijas (Informaciniai prane
ešimai, 200
02 Nr. 61-29
97), nustato
džiami
omi pažeid
objekktai (žmonė
ės, gamta, nu
uosavybė) ir jiems kylan
nčios grėsm
mės (7.2.1 len
ntelė).
Lentellė 7.2.1. Rekom
menduojami riizikos veiksnia
ai
Pažeiidžiami objektai

Pasekmės

Žmon
nės: personalaas, lankytojai, aplinkiniai gyventojai,
g
gelbėėjimo tarnybų
ų personalas

Bet koks paakenkimas, pradedant
p
išg
gąsčiu ir leng
gvu
sužalojimu, baigiant
b
daug
gelio asmenų mirtimis

Gamtta: jūra, eže
erai, upės, požeminiai vandenys,
rekreaacinės ir saaugomos te
eritorijos, žem
mdirbystės
plotaii, miškai, kita

Bet koks nuo
odingų ir pavo
ojingų medžiaagų pasklidim
mas,
gaisras ir kitaa

Nuosaavybė: PŪV vykdytojo, kitų
k
įmonių, gyventojų
turtass ir kita

Bet koks pakenkimas praadedant mažža žala, baigiiant
mas,
visišku sugriovimu, pavojjingų medžiaagų pasklidim
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įrangos sugaadinimas

Galim
mų pavojų reikšmingum
r
mas žmonė
ėms, gamtai bei nuosavvybei, riziko
os trukmė, tikimybė ir svarba
s
nustaatomi pagal 7.2.2 lentelėje pateiktus kriterijus ir apibendrrinami 7.2.3 lentelėje.
Lentellė 7.2.2. Rekom
menduojami ri
rizikos veiksnių
ų vertinimo kriiterijai
Pasekm
mės žmonių gyvybei
g
ir sve
eikatai
Klasė

Po
ožymiai

Nereikšmingos

Laikinas leng
gvas savijauto
os pablogėjim
mas

Ribotos

Keletas sužallojimų, ilgalaikis savijautoss pablogėjimaas

Didelėės

Keletas sunkių sužalojim
mų, labai žyymus savijau
utos
pablogėjimas

Labai didelės

Kelios (daug
giau kaip) 5 mirtys, kelio
olika-keliasdeššimt
sunkiai sužalotų, iki 500 evvakuotų

Katastrofinės

Keliolika mirrčių, keli šimttai sunkiai su
užalotų, daug
giau
kaip 500 evakuotų
Pasekmėss gamtai
Klasė

Po
ožymiai

Nereikšmingos

Nėra užterštu
umo, poveikiss lokalizuotas

Ribotos

Nestiprus užtterštumas, po
oveikis lokalizzuotas

Didelėės

Nestiprus užtterštumas, išp
plitęs poveikiss

Labai didelės

Stiprus užterrštumas, pove
eikis lokalizuo
otas

Katastrofinės

Ypač stiprus užterštumas, išplitęs pove
eikis
P
Pasekmės
nuo
osavybei (ma
aterialinėmss vertybėms)
Klasė

Požžymiai*

Nereikšmingos

mažiau 30 00
00

Ribotos

30 000- 60 000
0

Didelėės

60 000- 300 000
0

Labai didelės

300 000 – 1 500
5 000

Katastrofinės

daugiau 1 500 000
Plėtojimosi greitis,, avarinės situacijos trukm
mė, pasireng
gimas
Klasė

Po
ožymiai

Anksttyvas ir aiškuss įspėjimas

Padariniai lokalizuoti, žalo
os nėra

Vidutiniškas

Šiek tiek išplitę
ęs, nežymi žala

Jokio įspėjimo (gre
eitai ir netikėttai)

Vyksta slaptaai , iki poveikis pasireiškia visiškai, pove
eikis
labai staiguss
Tikim
mybė

Klasė

Grubiai
G
pask
kaičiuotas da
ažnis

Vilnia
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p
aplin
nkai vertinimo ataskaita

Neįmanoma

Mažiau negu
u kartą per 1000 metų

Beveik neįmanomaa

Kartą per 100
0-1000 metų

Mažai tikėtina

Kartą per 10--100 metų

Tikėtina

Kartą per 1-10 metų

Labai tikėtina

Dažniau nei kartą per metus
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*- reekomendaciijose (Inform
maciniai pranešimai, 2002
2
Nr. 61-297) pateiiktos vertėss litais apyttiksliai
perskkaičiuotos į eurus, suap
pvalinant
Jei ap
ptikti pavojaai menki, jie ttoliau nenag
grinėjami, jeii tolesnio naagrinėjimo metu
m
nenustaatyta pažeid
džiamų
objekktų rizikos kllasifikavimass ir vertinimaas neatliekam
mas. Rizikos veiksniai, tu
urintys svarb
bią įtaką žmo
onėms,
gamttai, aplinkai ar
a nuosavyb
bei nagrinėjaami iki galo.
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Lenttelė 7.2.3.Galimų pa
avojų ir rizikos veikksnių nustatymas
Eil.
Nr.

Nustatytas galimas
g
pavojus, tikimybė
t
s

Pažeidžiami ob
bjektai, poveik
kio pobūdis (zonos),
reikšmingumas, galimas pavojau
us išplitimas

Galimo pavojaus kilim
mo
priežasttys, greitis

Pavojai dėl geograffinės padėties
1

Stichinis metteorologinis reiškinys (maksimalus vėjo greitis, labai smarki audra,
viesulas, škvalas), labai tikėtina

Įmonės planuojjamos naudoti žemės sklypo dalies
teritorija. Galimass išorėje esančios ttechnologinės įran
ngos ir
statinių apdailoss ir konstrukcijų
ų pažeidimas. Galimas
G
nedidelis poveikkis Avarijos išp
plitimas nenumattomas.
Pasekmės nereikššmingos.

ės kilmės, ankstyvvas
Gamtinė
įspėjimaas

2

Stichinis meteeorologinis reiškin
nys (smarkus lietuss), labai tikėtina

Įmonės planuojjamos naudoti žemės sklypo dalies
teritorija. Smarkkios ir ilgalaikės liūties metu g
galimas
paviršinių nuotekkų valymo įrengiinių perpildymas,, todėl
paviršinės nuote
ekos nuo įmonėės teritorijos galli būti
išleistos be valym
mo. Techniniame p
projekte bus įvertinamas
reikiamas valym
mo įrenginio p
pajėgumas. Passekmės
nereikšmingos.

ės kilmės, ankstyvvas
Gamtinė
įspėjimaas

3

Stichinis meteeorologinis reiškin
nys (smarkus snygis, smarki pūga), laabai tikėtina

Įmonės planuojjamos naudoti žemės sklypo dalies
teritorija. Gali apsunkinti laauko darbų ssąlygas
darbuotojams. Paasekmės nereikšmingos

Gamtinė
ės kilmės, ankstyvvas
įspėjimaas

4

Stichinis meteeorologinis reiškin
nys (kaitra), labai tiikėtina

Įmonės planuojjamos naudoti žemės sklypo dalies
teritorija. Gali apsunkinti laauko darbų ssąlygas
darbuotojams. Paasekmės nereikšmingos.

Gamtinė
ės kilmės, ankstyvvas
įspėjimaas

5

Stichinis meteeorologinis reiškin
nys (speigas), labaii tikėtina

Įmonės planuojjamos naudoti žemės sklypo dalies
teritorija. Gali apsunkinti laauko darbų ssąlygas
darbuotojams. Gaalimas vamzdynų užšalimas ir pažeidimas.
Pasekmės nereikššmingos.

Gamtinė
ės kilmės, ankstyvvas
įspėjimaas

6

Katastrofinis meteorologinis
m
reiškinys (uraganas)), tikėtina

Įmonės planuojjamos naudoti žemės sklypo dalies
teritorija. Galimass išorėje esančios ttechnologinės įran
ngos ir
statinių apdailoss ir konstrukcijų pažeidimas. Passekmės
nereikšmingos.

Gamtinė
ės kilmės ankstyvvas
įspėjimaas

Pavojai dėl atliekam
mų technologinių
ų procesų ar gediimų, tame tarpe dėl
d žmogiškojo faktoriaus - perso
onalo klaidų
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Eil.
Nr.

Nustatytas galimas
g
pavojus, tikimybė
t
s

Pažeidžiami ob
bjektai, poveik
kio pobūdis (zonos),
reikšmingumas, galimas pavojau
us išplitimas

Galimo pavojaus kilim
mo
priežasttys, greitis

7

Kuro tiekimo
o ir sandėliavimo
o sistema: svarstyklės, kuro iškro
ovimo patalpa,
kuro bunke
eris, kuro tiekim
mo įrenginiai (2 greiferiniai kranai), kuro
tiektuvai, vandens
v
įpuršškimo įtaisai, automatizacijo
os įrenginiai.
Naudojamoss pagrindinės žaliavos. Šio
oje sistemoje naudojamos
energetinę vertę
v
turinčios attliekos ir biokuraas paruošiamas ir
i patiekiamas
į garo katiilo agregatą. Smulkios
S
avarijo
os tikėtinos, diidelės beveik
neįmanomo
os.

Žmonės – ribotass poveikis personaalui, pavienės trau
umos ir
sužeidimai

Dulkių sprogimas
s
uždaro
ose
erdvėse,,

Gamta – ribotaas poveikis aeraacijos zonai, nesstiprus
užteršimas atlieko
omis, poveikis lokaalizuotas

besisukaančios
ir kitaaip
judančio
os
mechanizm
mų
dalys, traansportas

Nuosavybė – ribo
otas poveikis statin
niams ir konstrukccijoms,
mechanizmams

personalo klaidos,
osi
avarinės situacijos vysto
greitai irr netikėtai

8

9

Garo katilo agregatas
a
- pakura, garo katilas, gaaro perkaitintuvass ir garo katilo
ekonomaizeriis. Naudojamos energetinę vertę
ę turinčios atlieko
os ir biokuras,
slėginėse sisttemose vanduo, garas.
g
Smulkios aavarijos tikėtinos, didelės beveik
neįmanomos.

Dūmų kondensacinis ekonomaaizeris - sudarytas iš kondensacinio ekonomaizerio,
e
mo įrangos, skirtaas dūmų šilumai utilizuoti, taip
skruberio ir kondensato valym
go veikimo koefficientą. Sistemoje naudojamas
padidinant jėgainės nauding
ose degimo produ
uktai. Smulkios avvarijos tikėtinos,
vanduo ir etillenglikolis, dūmuo
didelės beveik neįmanomos.

Žmonės – ribotass poveikis personaalui, pavienės trau
umos ir
sužeidimai

Kuro deginimo įrengin
nių
gedimai;;

Gamta – ribottas poveikis aplinkos orui, nesstiprus
užteršimas, poveiikis lokalizuotas

slėginių
išsisandaarinimas,

Nuosavybė –
įrenginiams

personalo klaidos

ribotas

poveikkis

konstrukcijom
ms

ir

osi
avarinės situacijos vysto
greitai irr netikėtai

Žmonės – ribotass poveikis personaalui, pavienės trau
umos ir
sužeidimai
Gamta – ribottas poveikis aplinkos orui, nesstiprus
užteršimas, poveiikis lokalizuotas
Nuosavybė –
įrenginiams

dų
ind

ribotas

poveikkis

konstrukcijom
ms

ir

Šilumokaaičių,
slėginių
išsisandaarinimas,

dų
ind

personalo klaidos
g
ir netikėtai
vystosi greitai
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Eil.
Nr.

Nustatytas galimas
g
pavojus, tikimybė
t
s

Pažeidžiami ob
bjektai, poveik
kio pobūdis (zonos),
reikšmingumas, galimas pavojau
us išplitimas

Galimo pavojaus kilim
mo
priežasttys, greitis

10

Garo turbina – tolydinio veikkimo šiluminis varriklis su sukamuo
oju darbo ratu,
o potencinę energiją paverčiantis mechaniniu darbu. Įrenginį sudaro
vandens garo
garo kamera, kreipračiai ir daarbo rato mentėss. Sistemoje naud
dojamas garas.
dimai tikėtini, didelės avarijos mažžai tikėtinos. Tikėtini nudegimai
Smulkūs ged
garu.

Žmonės – ribotass poveikis personaalui, pavienės trau
umos ir
sužeidimai

Besisukaančios
ir
kitaaip
judančio
os
mechanizm
mų
dalys,
slėginių
ind
dų
išsisandaarinimas,

mingos, poveikis lo
okalizuotas
Gamta – nereikšm
Nuosavybė – rib
botos-didelės, po
oveikis įvairaus laaipsnio
įrangos sugadinim
mas

personalo klaidos
osi
avarinės situacijos vysto
greitai irr netikėtai

11

Generatorius – įrenginys mechaninę (sukimo)) energiją paverččiantis elektros
t
didelės
energija. Cheminės medžiagoss nenaudojamos. SSmulkūs gedimai tikėtini,
avarijos mažaai tikėtinos.

Žmonės – ribotass poveikis personaalui, pavienės trau
umos ir
sužeidimai, atskiri mirtini atvejai
mingos, poveikis lo
okalizuotas
Gamta – nereikšm
Nuosavybė – rib
botos-didelės, po
oveikis įvairaus laaipsnio
įrangos sugadinim
mas

12

13

Vandens paru
uošimo sistema - sudaryta iš mechaninių smėlio filtrų ir vandens
minkštinimo bei atvirkštinė
ės osmozės ir elektrodejonizacijos įrenginių,
ės medžiagos – 24-25%
2
amonio
deaeratoriauss. Naudojamos paavojingos cheminė
tirpalas, natrrio fosfatas, natrio chloridas, kaaustinė soda. Tikkėtini smulkūs
pavojingų che
eminių medžiagų išsiliejimai ir darb
buotojų fizinis konttaktas.
Aušinimo sisstema. Ją sudaro
o atidirbusio (pirminio) garo aušinimo įranga,
termofikacinio vandens pašild
dymo (garo-vandens šilumokaičiaii) ir aušintuvių
glikolis.
sistema. Sisteemoje naudojamass vanduo ir etileng

Žmonės – ribotass poveikis personalui, ilgalaikis savijautos
pablogėjimas
Gamta – ribottos,
lokalizuotas

nestiprus

užteršimas,

po
oveikis

Besisukaančios
ir
kitaaip
judančio
os
mechanizm
mų
dalys, aukštos įtampos
elektros srovės poveikkis
personalo klaidos
osi
avarinės situacijos vysto
greitai irr netikėtai
gų
Pavojing
medžiag
gų
išsiliejim
mai,

chemin
nių
nedideli

personalo klaidos

eikšmingos
Nuosavybė – nere

g
ir netikėtai
vystosi greitai

Žmonės – ribotass poveikis personaalui, pavienės trau
umos ir
sužeidimai

Šilumokaaičių, slėginių ind
dų
išsisandaarinimas,

p
aplinkos orui, padidėjęs nu
uotekų
Gamta – ribotas poveikis
užterštumas, nesttiprus užteršimas, poveikis lokalizuo
otas.

personalo klaidos

Nuosavybė –
įrenginiams

ribotas

poveikkis

konstrukcijom
ms

ir

osi
avarinės situacijos vysto
greitai irr netikėtai

Vilniiaus kogeneracinėss jėgainės poveikio
o aplinkai vertinimo
o ataskaita

285

Eil.
Nr.

Nustatytas galimas
g
pavojus, tikimybė
t
s

Pažeidžiami ob
bjektai, poveik
kio pobūdis (zonos),
reikšmingumas, galimas pavojau
us išplitimas

Galimo pavojaus kilim
mo
priežasttys, greitis

14

Dūmų valym
mo sistema sudarryta iš selektyvinio nekatalitinio valymo
v
(SNKV)
sistemos, pussiau sauso dūmų valymo įrenginių
ų (reaktoriaus), raankovinio filtro,
kvenčerio įre
enginio. Naudojam
mos pavojingos ccheminės medžiaagos – 24-25%
amonio tirpalas, gesintos ir ne
egesintos kalkės, kaustikinė
k
soda. Tikėtini
T
smulkūs
heminių medžiag
gų išsiliejimai irr darbuotojų fiziinis kontaktas,
pavojingų ch
nudegimai

Žmonės – ribotass poveikis personaalui, pavienės trau
umos ir
sužeidimai

ukštos temperatūrros
fizinis au
ir didelio slėgio poveikkis
ojams,
įrangos
darbuoto
gedimai

Dugno pelen
nų (šlako) tvarkymo sistema užtikkrina dugno pele
enų ir degimo
proceso atlie
ekų surinkimą. Šalinamos gamyybos atliekos. A
Avarijos beveik
neįmanomos.

Žmonės – nereikššmingas

15

Gamta – ribottas poveikis aplinkos orui, nesstiprus
užteršimas, poveiikis lokalizuotas
Nuosavybė – ribo
otas poveikis įreng
giniams

Gamta – nere
eikšmingas,
lokalizuotas

nėraa

užteršimo,

po
oveikis

judančio
os
dalys,

mechanizm
mų

personalo klaidos

eikšmingas
Nuosavybė – nere
16

Jėgainės vald
dymo sistemą sudaro įvairių atsskirų įrenginių automatika
a
bei
centrinis vald
dymo pultas. Avarijos mažai tikėtino
os, įdiegtos reikiam
mos blokavimo
priemonės. Sm
mulkūs gedimai iššplitimo į kitus įren
nginius nesukelia.

Valdymo sistemo
os gedimai įtakojaa technologinį prrocesą,
todėl galimi tecchnologinio proceeso sutrikimai. Po
oveikis
priklauso nuo suttrikimo vietos (7-15 pavojai).

Elektronikos gedimai,
personalo klaidos.
netikėttai,
Atsitinkaa
personalas
pasirengę
ęs,
valdymaas,
automattinis
blokavim
mo
sistemo
os,
apsaugaa
nu
uo
nesankcionuotų veiksmų

Pavojai dėl fizinio veiksnio,
v
tame ta
arpe dėl žmogiško
ojo faktoriaus – projektavimo
p
ir sttatybos klaidų
17

Jėgainės projjektavimas. Klaido
os iššaukiančios d
dideles avarijas ir pastatų griūtis
beveik neįmaanomos, nedideli projekto netikslumai ištaisomi pro
ojekto derinimo
metu arba eksploatacijos eigoje
e.

Pastatų ir stattinių griūtys, ttechnologinio proceso
nesankcionuotas stabdymas. Po
oveikis žmonėms labai
botas, turtui siekia katastrofišką.
didelis, gamtai rib

Projektu
uotojų
klaido
os,
neteising
gai
parengttos
medžiag
gos,
neįvertin
nti
faktoriai ir sąlygos

18

Jėgainės statyyba, pastatų eksploatavimas, neteisingas įrangos pariinkimas

Pastatų ir stattinių griūtys, ttechnologinio proceso
nesankcionuotas stabdymas. Po
oveikis žmonėms labai
botas, turtui siekia katastrofišką.
didelis, gamtai rib

Statybininkų ir technolog
gų
nekokybiškkos
klaidos,
ės
medžiago
os,
statybinė
įrenginių
ų brokas,

Vilnia
aus kogeneraciinės jėgainės poveikio
p
aplin
nkai vertinimo ataskaita
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7.3
3 Reikšmingi rizikos
r
veiksniai
Nustačius PŪV vykdymo metu
m
kylanččius pavojus ir rizikos veiksnius, išskirti
i
reikššmingi rizikkos
veikssniai, kurie nagrinėjami
n
detaliau. Nereikšmingi rizikos veikksniai toliau nenagrinėjjami.
Visi išnagrinėti rizikos
r
veikssniai įtraukiaami į pasirin
nktą rizikos matricą, įveertinamas rizikos laipsn
nis,
mtinumas, ir,, esant reikaalui, rekome
enduojamoss priemonėss rizikos sum
mažinimui.
priim
Vertinimas atliekamas pagrrindinėse teechnologinėėse sistemo
ose galinčioms kilti kurrių metu be
ent
vienaam iš nagrin
nėjamų pažžeidžiamų objektų (žmo
onėms, gam
mtai ar nuossavybei) kylaa reikšmingos
pasekmės. Šiam
me etape needetalizuojami atskiri teechnologiniių sistemų mazgai ir įrrengimai, taaip
pat n
nežinomas tikslus
t
darbu
uotojų, kurieems avarijos pasekmėss gali būti reikšmingos skaičius.
s
Planu
uojamos ūkkinės veiklo
os galimų avarijų
a
riziko
os vertinim
mo rekomen
ndacijos R 41-02,
4
kaip ir
PAGD
D rekomend
dacijos, rem
miasi kokybiniu galimų pavojingų ir avarinių situacijų tyrrimo metod
du,
kai rizikos veiksn
niai patalpin
nami į riziko
os matricą. P
Pasirinkta rizzikos matricca naudoja 7
7.3.1 lentelėėje
odytus pasekkmių kriterijjus. Tikimyb
bės skalė paapildyta apib
būdinimu, kuris
k
remiasi žiniomis ap
pie
nuro
panaašius įvykius aprašytus spaudoje, staatistikoje ir mokslinėje
m
literatūroje.
Pasirinkta rizikoss matrica leidžia apibūd
dinti įvykio tikimybę ir dažnumą taada, kai nėraa pakankam
mai
statisstinių duom
menų jai ap
pskaičiuoti. Tai kokybinis apibūdiinimas, kuris remiasi žiniomis
ž
ap
pie
panaašius įvykius aprašytus spaudoje, staatistikoje ir mokslinėje
m
literatūroje.
Matricos tikimyb
binėje, arba dažnumo skalėje
s
išskirrtos 5 klasėss stulpeliuosse (nuo neįm
manomo, ap
pie
kurį pasaulinėje praktikoje nežinoma, o yra tik teorinė
t
tokio
o įvykio gaalimybė iki labai tikėtin
no,
reguliariai pasitaaikančio eksp
ploatuojant analogiškuss arba panaššius objektu
us).
Tikim
mybinė skalėė apibrėžiam
ma 7.2.2 len
ntelėje nuro
odytais kriteerijais, aprašymą papild
dant žiniom
mis
apie panašius įvyykius aprašyytus spaudojje, statistiko
oje ir mokslin
nėje literatūroje
A–n
neįmanoma.. Tai labiau teorinė gallimybė. Tokkie atvejai nežinomi pasaulinėje prraktikoje šio
oje
pram
monės srityjee (tokios avaarinės situacijos pavyzdyys gali būti lė
ėktuvo kritim
mas į karjerąą).
B – beveik
b
neįmanoma. Šiaii kategorijai priskiriamii įvykiai, kurie yra įvykkę šioje pram
monės srityyje,
tačiau jie labai re
eti ir galimi tik
t sutapus visai
v eilei maažai tikėtinų aplinkybių.
C–m
mažai tikėtina
a. Tai avarinės situacijoss, kurios atsitinka retai, tačiau
t
reguliiariai.
D – tikėtina. Tai avarinė sittuacija, kuri yra bent kartą
k
per 10
0 metų atsitikusi šalyjee arba įvykssta
vienaame iš bend
drovės įrenginių.
E – da
ažnas įvykis.. Tai inciden
ntai, kurie ekksploatuojan
nt įrenginį vyksta
v
reguliariai (pavyzzdžiui nedideli
nutekėjimai per movas, ).
os 5 poveikio pasekm
mių žmonėm
ms, gamtai ir turtui klasės eilutėsse,
Pasekkmių skalėjje išskiriamo
vertin
namos balaiis nuo 1 iki 5 mažėjimo tvarka.
t
Naud
dojant riziko
os matricą analizuojamaa priklausom
mybė tarp pavojaus (avaarinių situaccijų) dažnum
mo
ar tikkimybės ir jo
j sukeltų pasekmių.
p
T leidžia avarines
Tai
a
situ
uacijas sugrrupuoti pag
gal svarbum
mą,
atmeesti nesvarbius pavojus ir numatytii rizikos mažžinimo priem
mones kiekvvienos avarinės situacijjos
metu
u kylančiam pavojui.
Riziko
os matricoje išskirtos aukštos,
a
vid
dutinės arbaa ribinės ir žemos rizikkos zonos, kuriose riziika
atitin
nkamai yra nepriimtin
na, priimtin
na, kaip neeišvengiamaa, numatan
nt atitinkam
mas valdym
mo
priem
mones ir priimtina.
Reikššmingi riziko
os veiksniai pateikiami 7.3.2 lentelėėje.
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Lenttelė 7.3.1. Rizikos veertinimo matrica reeikšmingiems riziko
os veiksniams
Pase
ekmės (poveikis, padariniai)
p

Apib
būdinimas

žmonėm
ms

gamtai

nuosavybei

Keliolikaa mirčių, keli šimttai
sunkiai sužalotų, daugiau
0 evakuotų
kaip 500

Ypač stipruss
užterštumas,,
išplitęs
poveikis

Daugiau kaip
1500
tūkst.
Eurų

Kelios (daugiau kaip) 5
mirtys,
keliolikkasunkkiai
keliasdešimt
ų, iki 500 evakuotų
ų
sužalotų

Stiprus
užterštumas,,
poveikis
lokalizuotas

300-1500
tūkst. Eurų

Keletas sunkių sužalojim
mų,
labai žymus savijauttos
ėjimas
pablogė

Nestiprus
užterštumas,,
išplitęs
poveikis

60-300 tūkst.
Eurų

Ribotos pasekkmės

Keletas sužalojimų,
s
ilgalaikkis
savijauto
os pablogėjimas

Nestiprus
užterštumas,,
poveikis
lokalizuotas

Nereikšmingo
os
pasekmės

Laikinas lengvas savijauttos
ėjimas
pablogė

Nėra
užterštumo

5
Katastrofinės
pasekmės
4
Labai
pasekmės

d
didelės

3
Didelės pasekkmės

2

1

Dažnumas (tikim
mybė)
A (1)

B (2)

C ((3)

D (4))

E (5)

Neįmanoma
(pramonėje
nežinomas)

Beveik
B
n
neįmanoma
(llabai retai
sutinkamas)

Maažai
tikkėtina
(fikksuotas)

Tikėttinas
(galimas)

Dažnass
(įvykęss
galimaas)

ALA
ARP

ALAR
RP

ALARP
17.2; 18.1;18.2

A
ALARP
ALARP
16.2

A
ALARP
8
8.2;10.2;
14.2;

30-60
Eurų

tūkst.

ALAR
RP
ALA
ARP
8.1; 10.1; 11;
13..1; 17.1

Mažiau kaip
30 tūkst. Eurų

7.1; 7.2; 9.1;
12;
13.2;
14.1;16.1;
16..3
ALAR
RP

ALARP

Apraašymas
Nep
priimtina rizika. Šis rizikos laipsnis rodo nepriimtin
nus mirtinus atve
ejus, nuostolius, neigiamą
n
poveikį visai ekosistemai ir įmonės
presstižui. Pavojus turi būti eliminuotas arba
a
jo rizika sumaažinta iki toleruotiino lygio. Reikalin
ngos neatidėliotinos priemonės

ALARP

Žymėjiimas
Aukšštas
riziko
os
laipssnis

Raudona

ir
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Priim
mtina, tačiau rizzika turi būti va
aldoma siekiant sumažinti tikim
mybę ir nuostolius. Privalomas rizikos mažinimo priemonių
plan
navimas ir dokum
mentų rengimas.

Ribin
nis
riziko
os
laipssnis

ALARP
P

Priim
mtina ir stebima.. Galimos papildom
mos saugumo prie
emonės, kai leidžiaa bendrovės resurrsai.

Žemas
os
riziko
laipssnis

Žalia

ngi rizikos veiksniai ir jų vertinimas
Lenttelė 7.3.2. Reikšmin
Rizikoss veiksnių apibūd
dinimas

Pažeidžiami objjektai

Re
eikšmingumas

Rizzikos vertinimas

Pre
evencin
ės
prie
emonė
s

Pastab
bo
s

14

Objekttas

Operaciija

Veiksnys

pobūdis

Identifikavima
s

Pasekmė
s

Žm
monė
ms

Gamt
ai

Nuosavy
bei

Grreitis*

Tikimyb
b
ė

Svarba*
*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kuro
pristatym
mas,
iškrovim
mas,
sandėliavim
as

7.1.transp
orto
įvykiai,
judančios
mechaniz
mų dalys

Traumos,
transporto
priemonių
avarijos

Personalas,
nuosavybė,
gamta

Ribotos

2

2

2

Grrietai ir
neetikėta
i

D

2D

ecialus
Spe
tran
nsporta
s,
darrbuotoj
ų
okymas
mo

7.2.elektro
o
s įrangoss
saugumas

Dulkių
sprogimas

Personalas,
nuosavybė,

Ribotos

2

2

2

Grrietai ir
neetikėta
i

D

2D

ATEEX zonų
nusstatyma
s,

Saugi
įranga

2C

Vykkdoma
techninė ir
kassdienė
prie
ežiūra,
darrbuotoj
ų
okymas
mo

Įtrauktii į
pavojin
ng
ų
ų
objektų
registrąą

7.
Kuro
o
tiekimo
sandėliavimo
paruoššimo
sistemaa

8. Garo
o katilo
agregaatas

mas,
paruošim
sumaišymas,
mas į
padavim
pakurą

ir
Katilo
ų
įrenginių
eksploattacij
a

8.1
techninis
gedimas
slėginėse
sistemose

Garų, karšto
vandens
išsiveržimas
į aplinką,

Personalas,
nuosavybė

Ribotos

2

1

1

Grrietai ir
neetikėta
i

C
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8.2 didelė
ė
avarija
slėginėse
sistemose

9.
Dūmų
nsacini
konden
s
maizer
ekonom
is ir šalinimas

10.Garo
o
turbina

maize
Ekonom
rio
eksploattacij
a

9.1
šilumokaičč
ių
ir
slėginių
indų
gedimai

Slėginių
indų
sprogimai,
garų
išsiveržimas
įrangos
sugadinimas
daugybinės
traumos
Dūmų, garų,
karšto
vandens
išsiveržimas

Personalas,
gamta,
nuosavybė

Personalas,
gamta

Didelės
nuosavyb
ei

Ribotos

2

2

2

Grrietai ir
neetikėta
i

3

2

Grrietai ir
neetikėta
i

2

B

Vykkdoma
techninė ir
kassdienė
prie
ežiūra,

3B

darrbuotoj
ų
okymas
mo

D

Vykkdoma
techninė ir
kassdienė
prie
ežiūra,

2D

į aplinką,

darrbuotoj
ų
okymas
mo

10.1 techninis
gedimas
slėginėse
sistemose

Garų, karšto
vandens
išsiveržimas į
aplinką,

Vykkdoma
tech
hninė ir
kasd
dienė
prieežiūra
darb
buotojų
mokkymas

10.2 didelė
avarija
slėginėse
sistemose

Slėginių indų
sprogimai,
garų
išsiveržimas
įrangos
sugadinimas
daugybinės
traumos

Turbinos
eksploataacija

Personalas,
nuosavybė

Personalas,
gamta,
nuosavybė

Ribotos

Didelės
nuosavybei

2

2

1

2

1

3

Grrietai ir
neetikėtai

Grrietai ir
neetikėtai

C

B

2C

3B

Vykkdoma
tech
hninė ir
kasd
dienė
prieežiūra,
darb
buotojų
mokkymas

Įtrauktii į
pavojin
ng
ų
ų
objektų
registrąą

Signalizza
-cijos
os
sistemo

Įtraukti į
pavojinggų
objektų
registrą

Įtraukti į
pavojinggų
objektų
registrą
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11.
Generattorius ir
elektross
perdavimo
įrenginiai

12. Vandens
paruošimo
sistema

13 Aušin
nimo
sistema

Įrenginių
eksploataacija

11.aukštos
įtampos
elektros
energijos
poveikis

Traumos, žūtys personalas

Vandens
paruošimas

12. kontaktas
su
cheminėmis
medžiagomiss
medžiagų
patekimas į
aplinką

Cheminiai
nudegimai,
apsinuodijimas Personalas,
garais, poveikis gamta,
gamtinei
aplinkai

13.1 techninis
gedimas
slėginėse
sistemose

Garų, karšto
vandens
išsiveržimas į
aplinką,

Ribotos

Ribotos

2

2

2

1

2

1

1

1

1

Grrietai ir
neetikėtai

dutinišk
Vid
ai

Grrietai ir
neetikėtai

C

D

C

2C

Pavojingų
obje
ektų
regiistras

2D

Darbuotojų
mokkymas,
tinkkama
med
džiagų
sauggojimo
taraa

2C

Vykkdoma
tech
hninė ir
kasd
dienė
prieežiūra
darb
buotojų
mokkymas

2D

hninė ir
tech
kasd
dienė
prieežiūra
darb
buotojų
mokkymas

Įrenginių
eksploataacija
13.2 etile‐
glikolio
patekimas į
aplinką

14. Dūm
mų
valymo bei
šalinimo
o
sistemo
os

Personalas,
nuosavybė

Ribotos

Dūmų
šalinimo ir
i
valymo
renginių
eksploataacija

Šilumokaičio
gedimas

14.1.techninis
gedimas
Dūmų
dūmų
patekimas į
šalinimo ir
aplinką
valymo
sistemoje

gamta

Personalas, gamta

Ribotos

Ribotos

1

1

2

2

1

1

Grrietai ir
neetikėtai

Grrietai ir
neetikėtai

D

D

2D

Vykkdoma
tech
hninė ir
kasd
dienė
prieežiūra,
darb
buotojų
mokkymas

ma
Vykdom
techninė
ė
priežiūraa

Įtraukti į
pavojinggų
objektų
registrą

Signalizaa‐
cijos
sistemoss
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14.2 didelė
avarija

16.1

16. Jėgaainės
valdymo
o
sistema

17. Jėgaainės
projektaavimas

Technologginio
proceso irr viso 16.2
jėgainės darbo
d
valdymas

Dūmų
patekimas į
patalpas,
apsinuodi‐
jimas

Smulki
personalo
klaida

Didelė
personalo
klaida,
diversija

Personalas, gamta

Didelės
personalui

3

2

1

dutinišk
Vid
ai

B

3B

Vykkdoma
tech
hninė ir
kasd
dienė
prieežiūra,

Signalizaa‐
cijos
sistemoss

darb
buotojų
mokkymas

Ribotos

Personalas,
gamta, nuosavybė

Ribotos

Didelės

16.3

Automatinio
valdymo
sistemų
gedimai

17.1

Nežymi
projekto klaida

Nuosavybė

Ribotos

17.2

Didelė
projekto klaida

Personalas,
gamta, nuosavybė

Katastrofišk
os

Personalas,
gamta, nuosavybė

Ribotos

2

3

2

1

2

3

2

1

2

4

dutinišk
Vid
ai

Grrietai ir
neetikėtai

2

Grrietai ir
neetikėta

2

Grrietai ir
neetikėta

5

Grrietai ir
neetikėta

Blokkavimo
sisteemos,
D

2D
darb
buotojų
mokkymas

B

D

C

4B

Blokkavimo
sisteemos,
darb
buotojų
mokkymas,
apsaauga,
įėjim
mo
sauggumo
ręžimas

Perimetro
apsaugaa

2D

buotojų
darb
mokkymas,
dub
bliuojan‐
čioss
apsaaugos
sisteemos

ASD

2C

Projjekto
eksp
pertizė,
tech
hninė
prieežiūra

5A

Projjekto
eksp
pertizė,
tech
hninė
prieežiūra

Projektinėės
medžiago
os
rengimas
3

3

A
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18.1

18. Jėgaainės
statyba

Jėgainės
statyba,
pridavimaas
eksploataa‐cijai 18.2

*‐tru
ukmė, pasirengimas; **‐(rizikos laipsnis)

Statybos
brokas,
statinių griūtis

Personalas,
gamta, nuosavybė

Katastrofišk
os

3

3

5

Grrietai ir
neetikėta

A

5A

Stattybos
tech
hninė
prieežiūra

Nekokybiškos
medžiagos
statinių griūtis

Personalas,
gamta, nuosavybė

Katastrofišk
os

3

3

5

Grrietai ir
neetikėta

A

5A

Stattybos
tech
hninė
prieežiūra
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7.4
4 Riziko
os vertinimas
Atlikus rizikos veertinimą nusstatyta, kad:


Gamtinių
ų rizikos veiiksnių rizika yra nereikššminga, sticchinių meteorologinių reiškinių reiikšmės
įvertinam
mos rengian
nt techninę jėgainės d
dokumentacciją ir numatomos reikkiamos tech
hninės
priemonėės užtikrinan
nčios, kad šiie veiksniai nekeltų pavvojaus eksplo
oatuojant jėėgainės pasttatus ir
įrenginiu
us;



Dėl įreng
ginių eksplo
oatavimo vissuose techno
ologiniuose galinčių kilti avarinių situacijų
s
nusstatyta
vidutinė rizika yra priimtina,
p
kaaip neišvengiama. Stattant jėgainęę ir montuo
ojant įrangą reikia
atkreipti dėmesį, kad
d visam tech
hnologiniam
m procesui būtina
b
taikytti priimtinoss rizikos mažžinimo
priemonees, taip vadinamą ALARP
P principą. ALARPA
angl. As Low as Reasonably
R
P
Practicable.
R
Rizikos
mažinimaas atliekamaas įvertinus tam reikalin
ngas sąnaud
das. Kadangii nepriimtino
os rizikos veeiksnių
atliekant rizikos an
nalizę nenu
ustatyta, paarenkamos finansiškai pagrįstos rizikos mažžinimo
priemonėės.



Dėl fizinių veiksnių, darbuotojų
d
k
klaidų,
projekto rengimo
o klaidų ir staatybinio bro
oko bei netin
nkamų,
nekokybiiškų medžiaagų kylančio
os statinių griūčių
g
riziko
os turi dideles ir labai dideles pasekmes
personalui ir gamtineei aplinkai, o nuosavybeei jos gali bū
ūti katastrofiškos. Dėl reikalavimų prrojekto
rengimuii, statybos priežiūros, pastatyto objekto
o
priėėmimo tvarrkos didelių
ų projektaviimo ir
statybos klaidų tikim
mybė priskirtina beveik n
neįmanomų veiksnių tikkimybei, todėėl rizika verttinama
mtina, numaatant būtinass priemones jos sumažin
nimui iki prottingo minim
mumo.
kaip priim

Neprriimtinos rizikos veikssnių nagrin
nėjimo mettu nenustatyta. Tačiau nepriimttinai rizikai būtų
priskkirtini netvarrkingos ar neatitinkanč
n
čios reikalavimų elektro
os įrangos naaudojimas, ATEX reikalavimų
elekttros įrangai,, montuojam
moje sprogiioje zonoje nesilaikymaas, LR įstatymų ir poįstaatyminių akktų bei
ES daarbo saugum
mo ir sveikaatos direktyvvų nesilaikym
mas.

7.5
5 ALAR
RP principo įgyv
vendiniimas
ES vvalstybėse narėse
n
rizikkos visuomeenei sumažžinimui taikkomas ALA
ARA (as Low
w as Reaso
onably
Achieevable) prin
ncipas, apib
brėžiantis mažiausią
m
gaalimą rizikoss laipsnį, paasiekiamą įd
diegus tech
hniškai
įman
nomas apsaaugos priem
mones, neaatsižvelgiant į jų kain
ną. Rizikos darbuotojaams sumažiinimui
taiko
omas ALARP
P (as Low ass Reasonably Practicable) principas, apibrėžiantis mažiau
usią galimą rizikos
r
laipsnį, pasiektą įdiegus finaansiškai rentabilias apsaaugos priem
mones.
menduojamą lygį (1,0x10-5 arba 1,0x10Jei priimtina riziika yra dideesnė už konkrečiai terittorijai rekom
os sumažinim
mui būtina įdiegti finaansiškai renttabilias apsaaugos priem
mones (ALA
ARP principaas), jei
8), jo
mažeesnė - ALAR
RP principas nebūtinas.
Riziko
os vertinimo
o metu visu
uotinai priim
mtos ribinės rizikos vertėės yra:


viršutinė
ė riba, kuriąą viršijanti rizika
r
laikytina nepriimtina ir būtina keisti prrojektą num
matant
papildom
mas riziką mažinančias
m
p
technines priemones;



apatinė riba, žemiiau kurios rizika laiko
oma priimtina ir pap
pildomos rizikos
r
mažžinimo
priemon
nės nėra būttinos, nors teechniškai įm
manomos.

Pastaangos mažin
nti riziką nuo viršutinėss iki apatinės ribos turi būti
b subalan
nsuotos atsiižvelgiant į rizikos
r
laipsnio mažinimo veiksnius – laikąą, problemiiškumą, sunkumą ir kainą. Mažžiausio praktiškai
įman
nomo laipsn
nio principass objektyviaai reiškia ribąą, kuriai esant tolesnės rizikos mažžinimo priem
monės
tamp
pa nepagrįsstos dėl nep
proporcingo
o kaštų-nau
udos santykkio. Šis principas grafišškai pavaizd
duotas
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7.5.1 pav. (UK Health and SSafety, 2010
0). Rekomen
nduojamos rizikos ribos (nuo 1,0x10-3 iki 1,0xx10-5)
k
irr kitų ES šalių nustatyttas rizikos ro
odiklio reikššmes pramo
oninei
siūlomos pagal Jungtinės karalystės
zonaai, šios ribos gali būti paatikslintos reengiant tech
hninį projekktą.

Pav. 7.5.1. Riziko
os mažinimo
o principas (A
ALARP princiipas). (UK Heealth and Sa
afety, 2010).
Kadaangi PAV ataaskaitos ren
ngimo etape gali būti atliktas tik kokybinis riizikos vertin
nimas, kiekyybiniai
riziko
os rodikliai pakeičiami rizikos mattricoje apibrrėžtu rizikoss svarbos irr priimtinum
mo kriterijum
mi (12
stulp
pelis 8.6 lenttelėje).
Pagrindinis ALA
ARP metod
das projektuojant didelius kurą deginančiu
us įrenginiu
us yra Gerriausių
namų gamyybos būdų naudojimas
n
priein
projektuojaant ir statant jėgainę.
Kiti d
dokumentai, kurių įgyveendinimas atitinka
a
ALA
ARP principąą projektuojant, statant ir eksploatu
uojant
Vilniaaus kogeneracinę jėgaiinę yra gero
os praktikos vadovai. Vaalstybinė daarbo inspekccija prie LR darbo
ir soccialinės apsaugos ministerijos yra parengusi eeilę neprivaalomų geross praktikos vadovų, kuriuose
išdėsstytos rekom
mendacijos ir nuostattos leidžia sumažinti
s
rizikas
r
panaaudojant rib
botus finan
nsinius
resurrsus, t.y. atittinka ALARP
P principą.
ALAR
RP principo įgyvendinim
mas projekto rengimo eetape apimaa:


minėtų geriausių
g
prieinamų gamybos būdų taikymą numatomos
n
technologijoms;



neprivalo
omų geros praktikos vadovų
v
rekomendacijaas numatan
nt priemonees darbui galimai
sprogiosse aplinkosee, padidinto triukšmo ir vibracijos sąlygomis
s
ir kt.;



techniniaame processe parenkan
nt naujas medžiagas, je
eigu jų panaaudojimas p
padidina jėg
gainės
pastatų saugumą,
s
attsparumą gaisro ir spro
ogimo atžvilgiu;



rizikos an
nalizės atlikimas rengiaant techninio
o projekto privalomąsia
p
as dalis ir rizzikos sumažžinimo
priemon
nių nustatym
mas konkretiems techno
ologiniams įrenginiamss.
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7.6
6 Kitos rizikos
s sumaž
žinimo priemo
onės
7.6.1

Rek
komendu
uojamos numaty
yti projek
kto rengimo mettu

Reng
giant techniinį projektąą pastatų ir statinių staatybinių konstrukcijų atsparumo
a
kriterijus paarinkti
vado
ovaujantis:


STR 2.0
01.01(1):2005. Esminiss statinio reikalavimaas (ESR). Mechaniniss patvarum
mas ir
pastovum
mas;



STR 2.01.01(2):1999.. Esminis staatinio reikalaavimas (ESR
R). Gaisrinė sauga;
s



STR 2.05.02:2008. Sttatinių konsttrukcijos. Sttogai;



STR 2.05.03:2003. Sttatybinių ko
onstrukcijų projektavim
p
o pagrindaii;



STR 2.05.04:2003 Staatybos techninis reglam
mentas. Povveikiai ir apkkrovos;



STR 2.01.06:2009. Sttatinių apsau
uga nuo žaibo. Išorinė statinių
s
apsauga nuo žaaibo.

Atspaarumo kritterijai privvalo atitiktti šių pag
grindinių galiojančių
g
normatyviinių dokum
mentų
reikaalavimams:


LST EN 1990:2004 Eu
urocode – Konstrukcijų
K
ų projektavim
mo pagrindai;



LST L EN
NV 1991–2–2 „Eurokodas 1. Projekktavimo pag
grindai ir poveikiai kon
nstrukcijom
ms. 2–2
dalis. Povveikiai konsstrukcijoms. Gaisro poveeikiai konstrukcijoms“;



02 „Statybo
LST EN 13501–1:20
1
os gaminių ir konstrukkcinių eleme
entų degum
mo klasifikacija. 1
dalis. Klaasifikacija paagal degumo bandymų
ų duomenis““.



EN 1993--1-1:2005 Eu
urocode 3: Design
D
of stteel structurres – Part 1-1: General rules
r
and rules for
buildings;

Projeektuojant slėginę
s
įran
ngą ir vam
mzdynus bū
ūtina įvertinti įrangoss gamintojo nurodym
mus ir
eksploatavimo sąlygas ir vadovautiss esminiais saugos reeikalavimaiss pagal „Slėginių įren
nginių
techn
nologinį reg
glamentą.
Prieššgaisrines priemones
p
numatyti vadovaujant
v
tis šiomis, PAGD prie VRM direkktoriaus 20
009 m
gegu
užės 22 d. įssakymu Nr. 1-168 Dėl noormatyvinių sttatinio saugoss dokumentų patvirtinimo
p
(Ž
Žin., 2009, Nr.
N 632538
8) patvirtinto
omis taisyklėėmis:


Stacionaariųjų gaisrų
ų gesinimo sistemų
s
projjektavimo irr įrengimo taisyklėmis



Gaisro ap
ptikimo ir signalizavimo
o sistemų projektavimo
o ir įrengimo
o taisyklėmiis;



Statinių vidaus
v
gaisrrinio vanden
ntiekio sisteemų projekttavimo ir įrengimo taisyyklėmis;



Lauko gaaisrinio vand
dentiekio tin
nklų ir statin
nių projektaavimo ir įren
ngimo taisykklėmis.

Pirminės gaisro gesinimo priemonės
p
paskaičiuoja
p
amos vadovvaujantis Beendrosiomis gaisrinės saugos
taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 99-5167.)
9
Projeektuojant ku
uro saugojim
mo ir padavvimo į pakurą įrenginiu
us, taip pat kitus
k
įrengin
nius kuriuosse gali
susid
daryti sprogi oro ir degių dulkių aplinka rekom
menduojamaa atlikti spro
ogių zonų nu
ustatymą, o juose
montuojamai ellektros įrang
gai taikyti šių
š standarttų ir naujau
usios redakccijos normin
nių dokume
entų ir
taisyklių reikalavvimams:
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IEC/EN 60079 „Saug
gos sprogioje atmosfero
oje standartas“;



ANSI/IEEEE C37.13 „Žemos įtaampos nuo
olatinės sro
ovės korpusuose naudojamo ko
ontūro
atkirtimo
o jungiklio standartas“;
s



Ameriko
os Naftos institutas, ANI rekkomenduojaama prakttika 505, (API RP 505),
„Rekomeenduojama praktika klasifikuojant vietas eleektros instaaliacijoms, eesančioms naftos
įrenginiu
uose, klasifikkuojamuosee kaip I klasėė, 0 zona, 1 zona
z
ir 2 zona“;



„Elektross įrenginių įrrengimo beendrosios taisyklės”;



„Elektross linijų ir insttaliacijos įreengimo taisyyklės”;



Žaibosau
uga projekttuojamos irr įrengiamo
os remiantiis galiojanččiais standaartais IEC 623056
13:2006, IEC 62305-2
2:2006, IEC 62305-3:200
06;



„Elektross įrenginių relinės
r
apsaaugos ir auttomatikos įrengimo taisyklės“ pattvirtintos 20
011 m.
gegužės 27 d. LR energetikos ministro
m
įsakkymu Nr. 1-134;



STR 2.01.06:2009 „Sttatinio apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apssauga nuo žaibo”;
ž



Avarinis apšvietimass projektuojjamas ir įren
ngiamas rem
miantis ūkio
o ministerijo
os taisyklėmis „Dėl
apšvietim
mo elektros įrenginių įrrengimo taissyklių patvirrtinimo“ 200
04 m. birželio 30 d. Nr. 4-257,
Vilnius ir patvirtin
ntu 2005 m.
m gruodžiio 23 d. Priešgaisrinė
P
ės apsaugo
os ir gelb
bėjimo
departam
mento direkktoriaus įsakkymu Nr. 1-4
404;



LST EN 60079
6
„Elektriniai aparattai, naudojaami sprogiose atmosferrose” standaartų serija;



ATEX Direktyva 94//9/EC Įranga ir saugum
mo priemon
nės, skirtos naudoti sp
progių atmo
osferų
aplinkojee;



LST EN 1127-1:2008
1
8 Sprogioji aplinka. Sprogimų pre
evencija ir apsauga.
a
1 dalis.
d
Pagrin
ndinės
sąvokos ir metodikaa;



LST EN 60529
6
„Gaub
btų sudarom
mos apsaugo
os laipsniai”” (IP kodas).

Reng
giant projekktą vadovau
utis STR 2.0
01.01(4) Esm
miniai statinio reikalavvimai ,,Naudojimo sau
uga“ ir
Lietu
uvos Respub
blikoje šią srritį reglameentuojančiaiis galiojančiiais norminiiais aktais, projekte
p
num
matyti
preveencinių ir kitų
k priemon
nių visumą,, siekiant užžtikrinti stattinio naudo
ojimo paskirrties reikalavimus
per vvisą jo naud
dojimo trukkmę. Šios priemonės tu
uri apimti naudojimą,
n
tinkamos būklės
b
palaiikymą,
atnau
ujinimą, atsskirų statinio
o dalių instaaliavimą ir pakeitimą.
p
Taip
T
pat turii būti taikom
mi: Direktyvvos dėl
kėlim
mo įrenginių
ų, Direktyvo
os dėl mašin
nų, Direktyvva dėl darbo vietų - reeikalavimai. Minėtais attvejais
konkkrečių direkktyvų reikaalavimai de
erinami su ,,Dėl valsstybių narių
ų įstatymų
ų, reglamen
ntų ir
admiinistracinių nuostatų, susijusių su statybos
s
pro
oduktais, suderinimo” (toliau - SPD
D reikalavimaais)”.

7.6.2

Rek
komendu
uojamos objekto
o eksploa
atacijos metu

Vilniaaus kogeneracinės jėgaainės eksplo
oatacijos meetu rizikos susiję su pottencialiai paavojingų įren
nginių
eksploatavimu ir darbo viettose kylančio
omis rizikom
mis. iš šių rizzikų galinčio
os kilti ekstreemalios situ
uacijos
ir avvarijos reikaalaujua atittinkamų pre
evencijos priemonių
p
ir pasirengimo ekstreemaliųjų sittuacijų
likvid
davimui ir padarinių sum
mažinimui.
Pagrindinės preevencijos priemonės
p
ojant poten
ncialiai pavvojingus ob
bjektus, taip pat
eksploatuo
prieššgaisrinės saaugos priem
monės numaatomos jau rengiant teechninę dokkumentacijąą ir statyboss metu
(detaaliau 7.6.1 skk.).
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Pagrindinės eksstremaliųjų situacijų prevencijos
p
priemonės eksploatuo
ojant Vilniau
us kogeneraacinės
jėgaiinės technologinius įren
nginius yra potencialiai pavojingų įrenginių eksploatacijo
os taisyklių, darbų
saugos taisyklių ir priešgaissrinių taisykklių laikymassis. Įmonėjee bus paskirrti darbų saugos ir sveiikatos,
aplin
nkosaugos ir civilinės saugos speccialistai, kuriie rengs atitinkamus dokumentus
d
s ir kontroliuos jų
laikymąsi.
niai eksploaatuojami vadovaujantiss Slėginių įrenginių direktyvos 97
7/23/EB esm
miniais
Slėgiiniai įrengin
reikaalavimais ir esminiais
e
saugos reikalaavimais pag
gal Slėginių įrenginių te
echninį reglaamentą.
Slėgiiniai jėgainės įrenginiaai bus įtraukti į poteencialiai pavvojingų įrenginių regiistrą. Poten
ncialiai
pavo
ojingų įrenginių priežiūros, technin
nės būklės tikrinimo
t
ir nuolatinės
n
p
priežiūros
b
bendrieji
principai
išdėsstyti Potenccialiai pavojjingų įrengiinių priežiūros įstatyme (Žin., 199
96, Nr. 46-1116, 2000, Nr.892742
2, 2003, Nr. 119-5404, 2007, Nr. 69-2721,
6
200
08, Nr. 87-3
3459, 2009, Nr. 159-72
201, 2011, Nr.
N 914320
0). Slėginių įrenginių priiežiūra bus vykdoma
v
vaadovaujantis šio įstatym
mo nuostato
omis.
Pradėėdamas ekksploataciją PŪV vykd
dytojas įverrtins profesines darbo
o vietų rizzikas ir numatys
priem
mones juose
e dirbančių darbuotojų
ų apsaugai.
Prieššgaisrinės priemonės
p
(lauko ir vidaus
v
prieešgaisrinio vandentiekkio tinklai, hidrantų kiekis,
stacio
onarios gaisrų gesinim
mo sistemoss, gaisro ap
ptikimo ir signalizavim
mo sistemos, pirminės gaisrų
ciją vadovaaujantis 7.6
gesin
nimo priem
monės) bus numatytoss rengiant techninę dokumenta
d
6.1 sk.
išvardintais dokkumentais. Priešgaisrin
nės priemo
onės eksplo
oatuojamoss vadovaujantis Bend
drosios
mis (Žin., 2010, Nr. 99-5
5167.), Gamybos, pramonės ir sand
dėliavimo sttatinių
gaisrrinės saugos taisyklėm
inės
saugos
(Žin.,
2012,
reglamenta
gaisr
taisyklėmis
nr.21-990),
n
a
atitinkamais
is ir kitais teiisiniais aktaiss.
Pasirrengimas ekkstremaliom
ms situacijom
ms ir avarijo
oms eksploaatauojant Viilniaus kogeeneracinę jėėgainę
apim
ms ekstremalių situacijų prevenciją ir priemonees ekstremaliųjų situacijjų likvidavim
mui.
Ekstrremaliųjų situacijų
s
prrevencijai objekte
o
bus numatyto
os reikiamo
os prevenccinės priem
monės.
Preveencinės priemonės yra
y
teisingaai parinktos ir eksplo
oatuojamoss bei prižiūrimos aukščiau
paminėtos priešgaisrinės priemonės, darbų sau
ugos taisykklių laikymaasis, techno
ologinių prrocesų
vykdymas ir prieežiūra vadovvaujantis paarengtais ir patvirtintais technolog
giniais reglamentais. Taaip pat
reikiaamas saugo
os taisklių laiikymosi prieežiūros orgaanizavimas, darbuotojų
ų mokymas iir kompeten
ncija.
PŪV vykdytojas,, pradėdamas jėgainės eksploatacciją ir vadovvaudamasis LR civilinėss saugos įstaatymo
bei jįį lydinčių po
oįstatyminių
ų aktų nuosstatomis, Praamoninių avarijų preveencijos, likvidavimo ir tyrimo
t
nuosstatais, Prieššgaisrinės apsaugos
a
irr gelbėjimo departame
ento (toliau
u PAGD) prrie Vidaus reikalų
r
minissterijos direektoriaus 20
011 m. biržeelio 2 d. įsaakymu patvvirtintomis Ūkio
Ū
subjekkto, kitos įstaigos
galim
mų pavojų ir
i ekstremaliųjų situaciijų rizikos analizės mettodinės rekkomendacijo
omis atliks rizikos
r
analizę ir pasiren
ngs Ekstrem
maliųjų situacijų valdym
mo planą.
Ekstrremaliųjų siituacijų vald
dymo planaas bus pareengtas vad
dovaujantis Ūkio subjekkto, kitos įsstaigos
ekstremaliųjų situacijų vald
dymo plano
o (toliau – planas) ren
ngimo metodinėmis reekomendacijomis,
patvirtintomis Priešgaisrinės
P
s apsaugoss ir gelbėjim
mo departaamento priee Vidaus reeikalų minissterijos
direkktoriaus 2011
1 m. vasario 23 d. įsakym
mu Nr. 1-70. Planas
P
bus patvirtintas
p
ū subjekto
ūkio
o vadovo.
Planee nurodomi ekstremalių situacijų valldymo veiksmai ir jų organizavimo tvvarkos bei atsakingi asm
menys:


perspėjim
mo ir inform
mavimo apie ekstremalų įvykį organizavimo tvarka, už perspėjimą atsakingas
perspėjimo
asmuo, veiksmai gresiant ar susidarius įįvykiui ir numatomos
n
o ir inform
mavimo
priemonėės;



keitimosii informacijaa apie įvykį tvarka, num
matanti info
ormacijos ap
pie įvykį ūkiio subjekte, kitoje
įstaigoje priėmimą ir perdavim
mą apskritiess priešgaisrinei gelbėjim
mo valdybaai ir (ar) Ben
ndrojo
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pagalboss centro skyyriui, savivaldybės adm
ministracijai ir kitoms su
uinteresuoto
oms instituccijoms,
atsakingii asmenys , jų
ų pareigybės;


darbuoto
ojų apsaugaa gresiant pavojui, evvakavimo tvarka ir maršrutai,
m
attsakingi asm
menys,
asmeninėės apsaugo
os priemonėės, aprūpinim
mo šiomis priemonėmis tvarka, asm
menys atsakingi už
darbuoto
ojų aprūpinim
mą šiomis priemonėmiss;



Ekstremaaliųjų situaccijų ir avarrijų likvidavvimo ir jų padarinių šalinimo, gelbėjimo darbų
organizavvimo ir koo
ordinavimo tvarka, atsakingi asmen
nys, vadovų
ų įgaliojimai šiems asm
menims
veikti ir organizuoti gelbėjimo darbus, materialiniai ištekliai, jų saaugojimo ir sutelkimo vietos,
v
pasitelkiaamos pajėgo
os ir kita.

Vilniaaus kogeneeracinės jėg
gainės personalas bus apmokom
mas ir trenirruojamas likkviduoti avvarines
situacijas ir avaarijas. Civilinės saugoss mokymass atliekamaas vadovaujjantis Lietu
uvos Respu
ublikos
Vyriaausybės 201
10 m. birželio 7 d. nuttarimu Nr. 718
7 patvirtiintu Civilinėės saugos mokymo tvvarkos
apraššu (Žin. 2010, Nr.69-344
43; TAR, 2014-05-06, Nrr.5148).
Šis aaprašas nu
urodo CS mokymo tikslus, kuriių pagrindinis yra skkatinti ir stiprinti
s
parengtį
ekstrremalioms situacijom
ms ir užd
davinius, apimančius
a
ekstremaalių situacijų analizaavimą,
gyventojų pasirengim
prognozavimą, vertinimą, žmonių gelbėjimą,
g
mą praktiniams veiksmams
uacijų atvejaais. Civilinėss saugos mo
okymas org
ganizuojamaas Priešgaisrinės apsau
ugos ir
ekstrremalių situ
gelbėėjimo depaartamento prie
p Vidaus reikalų min
nisterijos ugniagesių gelbėtojų
g
m
mokyklos
civvilinės
saugos mokymo
o centre (mokomi CS etatiniai
e
darb
buotojai, įm
monių vadovvai), KAVA CSMD
C
paren
ngimo
mi CS grandžžių vadovai ir nariai) ir įmonėse tiessiogiai (visi darbuotojai).
skyriuje (mokom
os bus organ
nizuojamos pagal veikllos vykdytojjo ir savivaldybės
Civilinės saugoss treniruotėss ir pratybo
p
p
planus,
siekiiant patikrin
nti plano veeikimą konkrrečiose avarrinėse situacijose,
admiinistracijos parengtus
vado
ovaujantis patvirtintoje
p
e pavojingo
o objekto saugos valdymo siste
emoje num
matytais tiksslais ir
Lietu
uvos Respub
blikos Vyriaausybės 201
10 m. rugsėėjo 8 d. nuttarimu Nr. 1295 patvirttintu, (Žin., 2010,
Nr. 107-5537) Civilinės saug
gos pratybų organizavim
mo tvarkos aprašu.
a

7.7
7 Riziko
os vertinimo iš
švados
Planu
uojamoje jėėgainėje numatomos veiklos, ku
urių metu eksploatuo
ojami pavojjingi įrenginiai –
slėginai indai ir vamzdyn
nai, priskiriami poten
ncialiai pavo
ojingiems įrenginiamss ir įtraukiiami į
ginių registrrą.
potencialiai pavojingų įreng
Vienaas iš galimų
ų pavojų susijęs su aukšštos įtampos elektros srrovės gamyba elektros generatoriu
uje.
Planu
uojamoje jėėgainėje saugomos paavojingos ch
heminės medžiagos nepriskiriamo
os degių arr ypač
degių
ų pavojingų
ų cheminių medžiagų klasėms,
k
nesudaro spro
ogių mišinių
ų su aplinko
os oru, ardančiųjų
ir ken
nksmingų ar pavojingų
ų gamtinei aplinkai
a
saugomų medžžiagų kiekiaai nėra dideli, nesiekia ribinių
r
lygių
ų, todėl jėg
gainei nebu
us suteiktas pavojingo objekto sttatusas ir nebus
n
taiko
omi SEWESO
O II ir
SEWEEWSO III direktyvų reikaalavimai.
Sprogios aplinko
os gali susidaryti kuro saugyklosee ir padavim
mo į pakurąą įrenginiu
uose, kur kaaupiasi
dulkėės, todėl šio
ose zonose ir kitose vieetose, kurio
ose projekto
o rengimo metu
m
būtų nustatyta
n
sp
progių
aplin
nkų susidaryymo galimyb
bė naudojam
ma elektros įranga turi atitikti ATEX
X reikalavim
mus.
Atlikus rizikos veertinimą nusstatyta, kad:


Gamtinių
ų rizikos veiksnių rizika yra nereikšm
minga.
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Dėl įrenginių eksploatavimo visuose
v
tecchnologiniu
uose processuose galin
nčių kilti avvarinių
situacijų nustatyta vidutinė
v
rizzika yra priimtina, kaip
p neišvengiaama. Eksplo
oatuojant jėėgainę
rekomen
nduojama taikyti
t
ALARP principąą. Geriausių
ų prieinamų gamybos būdų ir geros
praktikoss naudojim
mas projektuojant ir eksploatuoja
e
ant jėgainę
ę yra pakan
nkama prie
emonė
ALARP principui
p
įgyyvendinti.



Vadovaujjantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departame
ento prie LR
L vidaus reikalų
r
ministerijjos direktoriiaus 2010 m.
m balandžio 19 d. įsakym
mu Nr. 1-134 patvirtintaais „Kriterijaiis ūkio
subjektam
ms ir kitomss įstaigoms,, kurių vado
ovai turi org
ganizuoti eksstremaliųjų situacijų valdymo
planų ren
ngimą, derin
nimą ir tvirtin
nimą, ir ūkio subjektamss, kurių vado
ovai turi sudaaryti ekstrem
maliųjų
situacijų operacijų ceentrą“ , objekktui reikės parengti ekstremaliųjų sittuacijų valdyymo planą.



Dėl fizin
nių veiksnių
ų, darbuoto
ojų klaidų, projekto re
engimo klaidų ir statyybinio brokko bei
netinkam
mų, nekokyb
biškų medžiagų kylančios statinių griūčių rizikkos gali turėėti dideles ir labai
dideles pasekmes
p
p
personalui
irr gamtinei aplinkai,
a
tačiau praktiko
oje tokio tip
po pastatų griūtys
g
dėl projeektavimo klaaidos nežino
omos, todėl tokių klaid
dų rizika tik teorinė.
t
Vykkdoma projeekto ir
statybos priežiūra yrra pakankam
mos priemo
onės šios riziikos sumažinimui iki priimtinos.



Atliekantt rizikos anaalizę nenusttatyti nepriimtinos rizikos veiksniaai. Tačiau nepriimtinai rizikai
būtų priiskirtini nettvarkingos ar neatitinkkančios reikkalavimų ellektros įran
ngos naudo
ojimas,
ATEX reikalavimų elektros įrang
gai, montuo
ojamoje sprogioje zono
oje nesilaikyymas, LR įstaatymų
ir poįstattyminių aktų
ų bei ES darrbo saugumo ir sveikato
os direktyvų
ų nesilaikym
mas.

Pram
moninės rizikkos požiūriu
u planuojam
ma Vilniauss kogeneraccinės jėgain
nė yra saugii, rizika priim
mtina,
jeigu
u projekto rengimo ir eksploaatacijos meetu laikom
masi potenccialiai pavojingų įren
nginių
eksploatacijos įstatyme nu
umatytų nu
uostatų, slėg
ginių indų eksploatavvimo reglam
mentų ir elektros
ginių eksp
ploatavimo taisyklių. Technolog
giniuose procesuose
p
nenaudoj
ojamos tokksinės,
įreng
oksid
duojančios ar itin degios medžiag
gos, kurių patekimas
p
į aplinką turrėtų didelį neigiamą poveikį
p
aplin
nkiniams gyyventojams.. Avarinių situacijų attvejais galim
mas poveikkis gyvenam
mųjų terito
orijų ir
visuo
omeninės paskirties
p
ob
bjektų nesie
eks. Atsitikttiniai taršoss išmetimai tik trumpaalaikiai, paseekmės
aplin
nkai ir gyve
entojams neereikšmingo
os arba ribo
otos. Reikšm
mingos passekmės tik aptarnaujančiam
perso
onalui. Pram
moninėje zonoje
z
esan
nčių darbuo
otojų riziko
os sumažiniimui turi būti
b
planuoj
ojamos
finan
nsiškai pagrįįstos priemo
onės (taikom
mas ALARP principas) ir
i rengiami rizikos valdymo dokum
mentai
(eksttremaliųjų siituacijų vald
dymo planas).
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8 Kita informacija
8.1 Inform
macija

apie
e

po
oveikio

aplinkai

vertinimo

progn
nozavim
mo ir ve
ertinimo
o metod
dus
Skyriuje pateiktaa informacijja apie poveeikio aplinkaai vertinimu
ui panaudottus prognozzavimo, verttinimo
meto
odus.
Reng
giant PAV attaskaitą apib
bendrinta esama
e
literattūrinė inforrmacija, nau
udojami mokslinių tyrim
mų bei
monitoringo du
uomenys ap
pie nagrinėjjamus aplin
nkos kompo
onentus, attliekama pirrminių ir an
ntrinių
informacijos duo
omenų anallizė, sudarom
mi GIS žemėėlapiai, taiko
omas ekspe
ertinis vertin
nimas.
PAV ataskaitoje
e atliktas planuojamų naudoti technologijų palyginimąą su Geriau
usiais priein
namais
gamyybos būdaiss.
PŪV cheminė (aaplinkos oro
o tarša bei tarša
t
kvapaiis) ir fizikinė
ė (triukšmass) tarša, galinti daryti poveikį
p
aplin
nkai ir visuo
omenės sveeikatai, įverrtinta mateematinio modeliavimo būdu, nau
udojant Ap
plinkos
minissterijos povveikio aplinkkai vertinimu
ui rekomend
duojamų modelių sąrašše išvardintus modeliuss.
Aplin
nkos oro taršos ir kvap
pų sklaidos modeliavim
mui naudotaas AERMOD
D View matematinis modelis
m
(Lakees Environm
mental Softw
ware, Kanada). AERMOD
D View mod
delis taikomaas oro kokybei kontroliiuoti ir
skirtaas taškiniam
ms, ploto, linijiniams bei
b tūrio šalltiniams mo
odeliuoti. AERMOD alg
goritmai yraa skirti
pažemio sluoksniui, vėjo, tturbulencijo
os ir tempeeratūros verrtikaliems profiliams,
p
taip pat valandos
vidurrkių koncen
ntracijoms (n
nuo 1 iki 24 val., mėnessio, metų) apskaičiuoti,, vietovės tip
pams įvertin
nti. Šis
rekomendu
modelis yra įtraauktas į LR Aplinkos ministerijos
m
uojamų mo
odelių, skirtų
ų vertinti poveikį
p
aplin
nkai, sąrašą. Gauti rezu
ultatai lygin
nami tiek su
u Europos Sąjungos,
S
tiek su Lietu
uvos Respu
ublikos
teisės aktų bei norminių dokumentų reeikalavimaiss.
uojamos ūkkinės veiklo
os sukeliamo
o triukšmo poveikio veertinimui naudota Cad
dnaA prograaminė
Planu
įrang
gą. CadnaA (Computer Aided Noisee Abatemen
nt – kompiu
uterinė triukkšmo mažiniimo sistemaa) – tai
programinė įraanga skirtta triukšmo poveikio
o apskaičiiavimui, viizualizacijai,, įvertinim
mui ir
prognozavimui.
Artim
miausia gyvvenamosios ir visuom
meninės passkirties passtatų aplinkka ir rekreacinės terittorijos
vertin
namos pagal kadastrin
nius žemėlaapius, terito
orijų planavimo dokum
mentų (bend
drųjų, detaliųjų ir
specialiųjų planų
ų) duomenis, apžiūrint vietovę.
Demografiniai irr sergamum
mo rodikliai gaunami iš Higienos in
nstituto tinkklalapyje (ww
ww.hi.lt) paateiktų
Lietu
uvos sveikatos rodiklių
ų informaciinės sistem
mos bei Hig
gienos instituto Sveikaatos inform
macijos
centrro
paren
ngtų
leidinių
ir
apžvalgų
bei
Lietuvos
L
statistikos
departam
mento
(http
p://www.statt.gov.lt/lt/).
Reng
giant planuo
ojamos ūkin
nės veiklos – Vilniaus ko
ogeneracinėės jėgainės – poveikio aplinkai
a
verttinimo
ataskkaitą yra panaudota
p
informacijaa, pateikta analogiško
os veikiančiios kogeneeracinės jėg
gainės
doku
umentacijojee – UAB „Fo
ortum Klaip
pėda“ termo
ofikacinės jėgainės Klaip
pėdoje tech
hniniai duom
menys,
pateikti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolėės leidime bei
b paraiško
oje (Nr.KL.1--3/2014, 201
14-1126).
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8.2
2 Inform
macija apie tai,
t
ar planuo
ojama ūkinė
ū
v
veikla
gali
turėtii

reikš
šmingą

aplink
kai

amą
neigia

p
poveikį

kitos

ybės
valsty

Atsižžvelgiant į tai,
t kad analizuojama Vilniaus
V
kog
generacinėss jėgainės vieta
v
yra tolli nuo valstyybinių
sienų
ų, planuojam
ma ūkinė veeikla neturėss reikšmingo
o neigiamo poveikio kittų valstybių
ų aplinkai.

8.3
3 Visuo
omenės informavima
as ir visuom
menės nuomo
onės
vertin
nimas

PAV ataskaitoje bus pateiktti visuomenės informavvimo dokum
mentai: skelbimai spaud
doje, visuom
menės
ūlymai ir jų vertinimas,
v
os viešinimaas bus
pasiū
PAV ataskaitos viešo svvarstymo protokolai. PAV ataskaito
atliekkamas vado
ovaujantis Visuomenė
ės informavvimo ir dalyvavimo planuojamo
p
os ūkinės veiklos
v
poveeikio aplinkaai vertinimo
o procese tvaarkos aprašu (patvirtintta LR AM 20
005-07-15 LR AM įsakym
mu Nr.
D1-370, Žin., 200
05, Nr. 93-34
472, su vėlesniais pakeiitimais).
P program
mą informaccija visuomeenei paskelb
bta (PAV pro
ogramos 2 priedas):
p
Apie parengtą PAV
-

Vilniaus miesto savivvaldybės ad
dministracijo
os skelbimų
ų lentoje 201
15 m. vasario 27 d.,

-

K
Lazdynų, Pilaitės
P
ir Šeškinės seniū
ūnijų skelbiimų lentosee 2015
Panerių, Žvėryno, Karoliniškių,
m. vasariio 27 d.,

-

respublikkinėje spaud
doje – laikraaštyje „Lietu
uvos žinios“ 2015 m. vassario 27 d.,

-

vietos sp
paudoje – laikraščio „Lie
etuvos rytass“ priede „So
ostinė“ 2015
5 m. vasario 28 d.,

-

užsakovo
o internetin
nėje svetainėėje adresu: http://www
h
w.kogen.lt/vilniaus-projeektas.

Per 10
1 darbo diienų nuo in
nformacijos apie paren
ngtą PAV prrogramą paaviešinimo buvo
b
gautas UAB
„Reenergy“ 2015-03-05 dieenos raštas su pastabomis dėl poveikio
p
aplinkai vertin
nimo progrramos.
Remiiantis Visuo
omenės info
ormavimo ir dalyvavim
mo planuojjamos ūkinėės veiklos poveikio
p
ap
plinkai
vertin
nimo proce
ese tvarkos aprašu (paatvirtintas LR
L AM 2005
5 m. liepos 15 d. įsakyymus Nr. D1-370)
gautos pastaboss yra registrruotos pagaal nustatytąą formą ir raaštu yra atsaakyta UAB „„Reenergy“ dėl jų
ūlymų įtraukkimo ir verttinimo atliekkant planuo
ojamos ūkin
nės veiklos PAV.
P
Inform
macija apie gautas
g
pasiū
pastaabas ir jų reg
gistracija paateikiami 4 PAV
P program
mos priede..
„Lietuvos energ
gija“, UAB P
PAV program
mos rengim
mo etape su
urengė 6-iss papildomu
us susitikim
mus su
omene: Pan
nerių seniūn
nija, 2015-02
2-13; Žvėryno, 2015-02
2-19; Karolin
niškių, 2015
5-02-23; Lazzdynų,
visuo
2015
5-02-24; Pilaaitės, 2015-02-25; Šeškkinės, 2015--02-26, kuriiuose buvo
o supažindin
nama su Viilniaus
kogeeneracinės jėgainės pro
ojekto atsiraadimo prielaaidomis, iškklausoma vissuomenės atstovų
a
nuo
omonė
dėl jėėgainės tech
hninių savyb
bių bei galim
mo poveikio
o aplinkai.
Keturi analogiškki susitikimai su visuo
omene orgaanizuoti PA
AV ataskaito
os rengimo etape (2015 m.
gegu
užės 6, 8, 13
3 dienomis „Lietuvos energija“, UA
AB patalposse, adresu: Žvejų
Ž
g. 14, Vilnius). Jų
ų metu
visuo
omenei buvvo pristatytaa PAV rengimo eiga, piirmieji vertin
nimo rezulttatai, išklaussytos visuom
menės
pastaabos.
Inforrmacija visuo
omenei apiee parengtą PAV ataskaiitą ir viešą su
upažindinim
mą paskelbtta:
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- mieesto spaudo
oje – Lietuvo
os ryto pried
de Sostinė 2015-05-16;
- respublikinėje spaudoje – dienraštyjee Lietuvos žiinios 2015-005-16;
- užssakovo ir PA
AV dokumen
ntų rengėjo tinklalapiuo
ose;
- Viln
niaus miesto
o savivaldyb
bės administtracijos skelbimų lentojje;
- Viln
niaus miesto
o Panerių seniūnijos ir kitų
k seniūnijų skelbimų lentose;
- passtabas teiku
usiems visuo
omenės atsstovams – raštu
r
registrruotu laišku
u. PAV prog
gramos vieššinimo
etapee pastabas teikė UAB „Reenergy““. UAB „Reenergy“ apiee viešą supaažindinimą su PAV ataaskaita
informuota raštu
u, registruottu laišku.
bimų visuom
menei apie PAV
P ataskaittos viešą pristatymą ko
opijos pateikkiamos 18 priede.
p
Skelb
Patviirtinus programą, 2015-04-19 buvo
o gauta visu
uomenės paastabų ir passiūlymų dėl Vilniaus jėg
gainės
poveeikio aplinkaai vertinimo
o programo
os iš Vilniau
us miesto Laazdynų ben
ndruomenėss klubo „Lazdynų
senjo
orai“ valdyb
bos pirminin
nko Petro Žiupsnio,
Ž
20
015-05-29 d. raštas (2015-05-15 Ap
plinkos apsaugos
agen
ntūros raštaas Nr.(15.9))-A4-5328). AAA nuro
odymu į gautus
g
pasiiūlymus atsižvelgiamaa PAV
ataskkaitoje.
PAV dokumentų
ų rengėjai kartu su ūkkinės veiklo
os organizattoriumi išan
nalizavo paateiktas passtabas.
ŪV vietos beei planuojam
mos naudotti žemės sklyypo dalies teritorijos
t
reeikalingumo
o buvo
Klaussimas dėl PŪ
aptarrtas PAV ob
bjektų susirrinkime Aplinkos apsau
ugos agentūroje prieš patvirtinan
nt PAV prog
gramą.
s nagrinėjaamos Vilniaaus kogeneeracinės jėg
Planu
uojamos ūkinės veiklo
os vietos alternatyvos
a
gainės
poveeikio aplinkaai vertinimo
o ataskaitoss 1.6.1-1.6.2 skyriuose. Žemės nuo
osavybės ir jos panaud
dojimo
klaussimai detaliiai bus nag
grinėjami reengiant terittorijų planaavimo doku
umentus, jeei to reikės pagal
Lietu
uvos respublikos galiojaančius teisėss aktus.
Gauttas suinteressuotos visuo
omenės rašttas, bei jo reegistracijos forma
f
pateiikiami 20 prriede.
Viešaas supažind
dinimas su parengta Vilniaus
V
kog
generacinėss jėgainės poveikio ap
plinkai verttinimo
ataskkaita įvyko 2015 gegu
užės 4 dien
ną 17.30 val.
v „Lietuvo
os energija““, UAB I au
ukštos didžžiojoje
konfeerencijų sallėje, adresu
u A. Juozapavičiaus g. 13. Susirinkime dalyvaavo 45 dalyyviai. Susirin
nkimo
proto
okolas ir dalyvių
d
sąraašas pateikkiami 19 priede.
p
Prottokolas buvvo surašytaas ir susirin
nkimo
primininko bei sekretoriau
us pasirašyttas per 5 darbo
d
dienas ir pateiktas visuom
menei susip
pažinti
w
kogen.lt. Per tris darbo dien
nas nuo prottokolo
Paneerių seniūnijjoje bei inteernetiniame tinklapyje www.
pateikimo visuomenė pastaabų protoko
olui nepateikkė.
mo metu b
buvo gauti 8 raštai su
u visuomsnės pastabo
omis ir
Iki viešo pristattymo ir vieššo pristatym
ūlymais. Per 10 darbo dienų po viešo pristaatymo visuo
omenės paasiūlymo neebuvo gauta. Visi
pasiū
visuo
omenės passiūlymai ir pastabos
p
yra užregistru
uoti pagal Visuomenės
V
s informavim
mo ir dalyvavimo
planu
uojamos ūkkinės veiklos poveikio aplinkai verrtinimo pro
ocese tvarko
os aprašo 3 priede nusstatytą
formą. Taip pat,, pagal min
nėtos tvarko
os 4 formą yra
y parengtti argumenttuoti visuom
menės pasiū
ūlymų
utos visuom
menės pastabos, jų reegistracija ir parengtass įvertinimaas pateikiami 20
įvertiinimai. Gau
pried
de. Pasiūlym
mus pateiku
usiems visuo
omenės atsstovams rašštu yra pate
eikti atsakym
mai apie tai, kaip
įvertiinti jų pasiūlymai.
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9 Santrauka
Nacio
onalinėje šiilumos ūkio
o plėtros 2015–2021 m
metų progrramoje (toliau - NŠŪP
PP) yra num
matyta
Vilniaaus miesto centralizuotto šilumos tiekimo
t
sistemoje papildomai įren
ngti (rekonsttruoti ar pastatyti
nauju
us) kogenerracinius įren
nginius, gam
minančius eenergiją iš atsinaujinan
a
nčių ir (ar) vietinių
v
eneergijos
išteklių. NŠŪPP numatyta,
n
k šių įreng
kad
ginių elektriinė galia sieektų iki 145 MW,
M o šilum
minė– iki 240
0 MW.
ma šių pagriindinių tikslų:
Kogeeneracinės jėgainės stattyba siekiam


maksimaaliai sumažiinti į Vilniaaus miesto centralizuo
oto šilumoss tiekimo siistemą tiekkiamos
šilumos gamybos
g
kaainą;



užtikrinti didžiausią ir ekonomišškai pagrįstąą elektros irr šilumos energijos gam
mybos iš viettinių ir
atsinaujinančių energijos išteklių kiekį;



padidintti šilumos gaamybos efekktyvumą beei sumažinti šiltnamio efektą
e
sukeliančių dujų kiekį;



spręsti attliekų tvarkyymo klausim
mą vartotojaams mažiausiais kaštaiss.

Planuojama ūk
kinė veikla
Vilniaaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sisttemoje plan
nuojama įreengti nepavo
ojingas atlieekas ir
bioku
urą deginan
nčią didelio efektyvumo
o kogeneraccinę jėgainęę.
Remiiantis LR aplinkos minisstro 2002 m.
m gruodžio 31
3 d. įsakym
mu Nr. 699 patvirtintų
p
„Atliekų deg
ginimo
aplin
nkosauginiais reikalavim
mais" (Žin., 2003, Nr. 31-1290; su
u vėlesniaiss pakeitimais), 6.3 pun
nktu –
stacio
onarus tech
hninis vieneetas, įskaitaant visą įrangą, skirtass atliekoms termiškai apdoroti ir kurio
atliekų deg
pagaaminta šilum
ma naudojama (arba nenaudojaama) yra vadinamas
v
ginimo įren
nginiu.
Planu
uojama ūkin
nė veikla (to
oliau - PŪV))- valstybinėės reikšmės atliekų tvarkymo objeekto veikla, kaip ji
apibrrėžta 2000 m. vasario 2 d. LRV nutarimu
n
Nr. 113 „dėl Valstybinėss reikšmės atliekų tvarrkymo
objekktų steigimo
o ir pripažin
nimo tvarkoss aprašo pattvirtinimo“.
Planuojamos ūkinės veiklos vystymo
o alternatyv
vos
Šiuo metu Vilniaaus miestui reikalinga šiluma yra gaminama
g
nčiuose gam
mtines
įrenginiuosse, naudojan
dujass arba kitą iškastinį kurą. Ši altern
natyva atspindi esamą situaciją be
ei galimus aplinkos
a
pokyčius
planu
uojamos ūkkinės veiklo
os nevykdymo atveju ir PAV ataskaitoje yraa nagrinėjama kaip „N
Nulinė
alterrnatyva“.
Pove
eikio aplink
kai vertinim
mas atlieka
amas PŪV vystymo
v
allternatyvom
ms apibrėžžiant tokiass PŪV
sąlyg
gas, kad bū
ūtų racionaliai įgyvend
dinami pattvirtintoje NŠŪPP
N
nusttatyti užda
aviniai:
Atsižžvelgiant į NŠŪPP iškeeltus tiksluss, poveikio aplinkai vertinimas
v
atliekama
as PŪV vysstymo
alterrnatyvoms Nr. 2 ir Nr. 3, apibrėžiiant tokias PŪV sąlyga
as, kad būttų racionaliiai įgyvendinami
patv
virtintoje NŠ
ŠŪPP nusta
atyti uždav
viniai:
1. PŪ
ŪV vystym
mo alternatyva Nr. 2.
2 Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiiekimo sisteemoje
papilldomai įren
ngiama atlieekas deginaanti kogeneeracinė jėgaainė, kurioss elektrinė galia būtų iki 20
MWee, šiluminė galia - iki 65 MWš. Nedidele
N
daalimi jėgain
nėje atliekų homogeniizavimui, siekiant
užtikkrinti stabilų
ų kuro degim
mo procesą,, gali būti naaudojamas biokuras. Paapildomai įrrengiama biiokuro
kogeeneracinė elektrinė, ku
urios elektrin
nė galia – iki 80 MWee, šiluminė galia - iki 175 MWš. Iš
I viso
natyvos Nr. 2 atveju en
altern
nergijos gam
mybai būtų panaudojam
p
ma iki ~160.000 t atliekų
ų bei iki ~62
20.000
t biokuro per meetus.

Vilnia
aus kogeneraciinės jėgainės poveikio
p
aplin
nkai vertinimo ataskaita

304

PŪV vystymo alternatyvos
a
s Nr. 2 atveeju greta planuojamo
p
os kogeneraacinės jėgainės numattomas
uro paruošimo ir sandėėliavimo mazgo įrengimas, kuris leistų
l
užtikrrinti nuolatinį kogeneraacinės
bioku
elekttrinės aprūp
pinimą biokkuru ir LR norminiuose
n
e dokumen
ntuose nusttatytą būtin
ną 10 dienų
ų kuro
rezerrvą.
2. PŪ
ŪV vystym
mo alternatyva Nr. 3.
3 Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiiekimo sisteemoje
papilldomai įren
ngiama miššrų kurą (b
biokurą ir atliekas) deeginanti ko
ogeneracinėė jėgainė, kurios
elekttrinė galia siektų
s
iki 45
5 MWe, šilu
uminė galiaa – iki 120 MWš. Iš visso alternatyyvos Nr. 3 atveju
a
energ
gijos gamyb
bai būtų pan
naudojama iki ~160.000 t atliekų bei
b iki ~350.0
000 t biokuro per metu
us.
3. Pa
apildoma alternatyva
a
a prie PŪV
V vystymo alternatyvo
os Nr. 2. (ttoliau – PA
A prie Nr. 2)). Šios
altern
natyvos atvveju kartu su
s PŪV vysttymo altern
natyvos Nr. 2 įgyvendinimu, išlaikkant ir neviršijant
numatytų šilum
minės ir eleektrinės gallių bei nau
udojamų ku
uro kiekių, papildomai yra numaatoma
mybė išnaudoti Vilniau
us termofikkacinės elekktrinės TE-3
3 esamus inžinerinius įrenginius:: garo
galim
turbiiną su eleektros geneeratoriumi bei susijussią inžineriinę infrastrruktūrą, paaduodant į juos
planu
uojamoje ko
ogeneracinėėje jėgainėje pagaminttą garą šilum
mos ir elektrros gamybaii.
Vilniaaus kogene
eracinėje jėgainėje pag
gaminta šilumos ir eleektros enerrgija bus tieekiama į Viilniaus
miesto centralizzuoto šilum
mos tiekimo sistemą, o elektros energija
e
į naacionalinį elektros
e
eneergijos
perdavimo tinkląą.
Priklaausomai nuo PŪV vystyymo alternatyvos gali būti
b pagamin
nami šie eneergijos kiekiai:
Pavadinimas

Mato
o vnt.,

Kiekis per
p metus kie
ekvienai PŪV
V vystymo
altern
natyvai
Nr.2

Nr.3
N

PA prie Nr.2
2.*

Pagam
minta elektros energija

GWh per metus

500

3
304

500

Pagam
minta šiluma

GWh per metus

1 598

1 068

1 598

* priim
mta lygi PŪV vystymo alteernatyvai Nr.2
2. Atkreiptinas dėmesys, kad esama TE--3 turbina bu
us rekonstruojjama ir
pritaikoma darbuii su mažesniu garo kiekkiu ir mažesn
niais garo paarametrais, taip
t
pat dėl terminių nu
uostolių
binos TE-3, dėl kurių gali kisti garo parametrai, pag
gaminamos šilumos ir/arba elektros en
nergijos
garotiekyje iki turb
0 proc. ribo
ose, išliekant tokioms
t
pačio
oms kuro deg
ginimo apimttims bus pagaaminama ir pateikta
p
kiekiss gali mažėti 0-5
mažiaau energijos, negu
n
PŪV vysstymo alternaatyvos Nr. 2 attveju.

Vilniiaus kogeneracinės jė
ėgainės atlie
ekų deginimo įrengin
nyje bus deg
ginama::


atliekos–– t.y. po MB
BA įrenginių
ų atlikusios, netinkamo
os perdirbti, energetin
nę vertę turrinčios
nepavojiingos komu
unalinės atlie
ekos, įskaitaant kietąjį attgautąjį kurrą (KAK) (angl. Refuse‐D
Derived
Fuel (RD
DF) arba Solid
S
Recovvered Fuel/SSpecified Recovered
R
F
Fuel
(SRF) bei komerrcinės,
pramoninės, institu
ucijų atlieko
os, kurios saavo pobūdžžiu ir sudėttimi yra paanašios į bu
uitines
atliekas (Atliekų
(
deg
ginimo aplinkosauginiaai reikalavim
mai, 2002-12-31 Nr. 699 2003-03-3
31, Nr.
31-1290 su vėlesniais pakeitimaais);
 džiovintaas ar sausin
ntas komunalinių nuotekų valymo
o dumblas, nepriskiriam
mas pavojin
ngoms
atliekom
ms;
 biokurass – atliekų deginimo įrenginyje deginamų atliekų ho
omogenizavvimui ir staabilaus
degimo proceso pallaikymui.
Vilniiaus kogeneracinės jė
ėgainės biokuro degin
nimo įrenginyje bus de
eginama:


biokurass – t.y. iš miškų ūkio ir susijusios pramonės
p
šaakų žaliavų,, atliekų ir liiekanų pagaaminti
kietieji produktai,
p
n
naudojami
energijai gauti:
g
skiedros, medienos atlieko
os, miško kirtimo
k
atliekos, pjuvenos, granulės,
g
šiaaudai (šiaudų granulės).
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Jėgainės įrengin
nių paleidim
mui bei staabdymui ir temperatū
ūrinio režim
mo pakurojee palaikymu
ui bus
dojamos gam
mtinės dujo
os.
naud
Taip pat numattyta galimyb
bė, esant poreikiui,
p
needidele dalimi naudoti durpes (jeei bus degin
namos
durp
pės analogišku kiekiu su
umažės biokkuro sunaud
dojimas).
Pagrrindiniai tecchnologiniai procesaii
Bend
druoju atveju kogeneracinės jėgain
nės pagrindiniai elemen
ntai yra:


kuro priėėmimo, paru
uošimo, san
ndėliavimo ir padavimo
o sistema;



garo katiilas;



garo turb
bina su elekktros generaatoriumi;



vandenss paruošimo
o sistema;



išmetam
mų degimo produktų
p
vaalymo sistem
ma su kondeensaciniu ekkonomaizeriu;



pelenų, šlako
š
ir dūm
mų valymo produktų
p
surinkimo sisttema;



jėgainės valdymo sistema;



kitos pag
galbinės sisstemos (elekktros energ
gijos ir šilum
mos tiekimo
o sistemos, vandens tieekimo,
nuotekų šalinimo sisstemos ir kt.).

Visų alternatyvų
ų atveju didžžioji dalis attliekų į atliekkų deginimo
o įrenginį tiekiama užd
daru transpo
orteriu
V
MB
BA įrenginių
ų. Nežymi dalis
d
atliekų (džiovintass nuotekų dumblas
d
ir atliekų
a
iš šallia esančių Vilniaus
homogenizavim
mui naudojama medien
na) bus tiekkiama speciaaliomis auto
otransporto
o priemonėmis ar
geležžinkeliu.
Bioku
uras į bioku
uro kogeneracinį įreng
ginį tiekiamas specialio
omis autotransporto priemonėmiss arba
geležžinkeliu.
Į atlieekų deginim
mo įrenginį atvežtas kuras ir atlieko
os pasveriam
mos, patikriinamas ar n
neviršija nusstatyto
radio
oaktyvumo lygio. Po svėrimo au
utotransporrtas nukreip
piamas į kuro
k
ir/ar atliekų
a
iškro
ovimo
patallpas, kuriojee atliekos ir kitas kuraas iškraunam
mas į atliekkų bunkerį. Atliekų iškrrovimo patalpoje
numatoma galim
mybė sumontuoti smulkintuvą stam
mbesnių atlliekų smulkiinimui.
d
įren
nginio aptaarnavimui numatoma įrengti
į
PŪV vystymo allternatyvos Nr. 2 atveju biokuro degimo
uro paruoššimo ir san
ndėliavimo mazgą. Geležinkeliu
G
ir autotraansportu atvežtas bio
okuras
bioku
pasveriamas. Po
o svėrimo biokuras išškraunamass uždarose iškrovimo patalpose ir transporrteriais
nukreeipiamas į uždarus biokuro
b
sau
ugojimo silosus. Atvežta nepadaarinė mediena smulkinama
skied
dros ruošim
mo įrenginiuose įrengtuose užd
darose pattalpose. Attviras susm
mulkinto biiokuro
saugojimas, išskkyrus nepadarinę medieeną, nenumatomas.
mui bei PŪV
V vystymo alternatyvos
a
s Nr. 3
PŪV vystymo alternatyvos Nr. 2 nepavvojingų atlieekų deginim
os Nr. 2 biokuro degiinimui
atvejjais kuras tiekiamas į garo katiląą su ardynine pakura, alternatyvo
naud
dojama verd
dančio sluokksnio pakurra. Degimo metu (>850
0°C temperaatūra) išsiskkyrusi šilumaa garo
katilo
o vandens vamzdžiais cirkuliuojantį vandenį paverčia garu. Aukšttų technolo
oginių parametrų
garass garotiekiu
u patenka į turbinos
t
(-ų) sukamąjį (-uosius)
(
darbo ratą (-us), čia garass plečiasi ir atlieka
a
darbą kurio mettu potencin
nė garo energija verčiama į kinetin
nę ,t.y. turbinos velenaas įsukamas ir tuo
atliekkamas mechaninis darrbas. Garo turbinoje
t
iššgauta mecchaninė eneergija velen
nu perduod
dama į
elekttros generattorių, gamin
nantį elektro
os energiją.
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Garo
o turbinoje energiją
e
atid
davęs garass būna santtykinai aukšštos (virš 100 °C) tempeeratūros, to
odėl jis
įprasstais atvejaiss nukreipiam
mas į šilumo
okaičius term
mofikacinio vandens paašildymui.
Atliekų deginim
mo įrenginio
o dūmų valyymo sistemą (PŪV vysttymo altern
natyva Nr. 2 ir Nr. 3) su
udarys
selekktyvinio nekkatalitinio valymo (SNK
KV) sistema,, pusiau sau
uso dūmų valymo
v
įren
nginiai, rankkovinis
filtrass. Biokuro deginimo
d
įreenginyje (vyystymo alternatyva Nr. 2. Biokuro kogeneracij
k
ja) dūmų vaalymas
bus aatliekamas selektyvinio
o nekatalitinio valymo
o (toliau - SNKV)
S
sistem
ma ir naudo
ojant ranko
ovinius
arba elektrostatiinius filtrus.
Išvalyyti dūmai iš atliekų deginimo ir biokuro deeginimo bu
us išmetami į aplinkoss orą per bendrą
b
kamiiną.
Atlie
ekų susidarrymas ir tva
arkymas
Kogeeneracinės jėgainės
j
statybų metu
u susidarys statybinių atliekų. Visos statybo
os proceso metu
susid
dariusios attliekos buss tvarkomo
os vadovau
ujantis Stattybinių atliekų tvarkyymo taisykklėmis,
patviirtintomis 2006 m. gruo
odžio 26 d. LR aplinkoss ministro įsakymu Nr. D1-637
D
(Žin., 2007 Nr.10-403;
su vėėlesniais pakkeitimais).
Kogeeneracinės jėgainės ekssploatacijoss metu pagrrindinė susid
darysianti atlieka – kuro
o pelenai. Atliekų
A
susid
darymą galim
ma išskirti pagal
p
atskiru
us technolog
ginius proceesus:
-

Atliekų irr kito kuro deginimo
d
prrocesai,



Dūmų vaalymo proceesai;



Pagalbin
nio ūkio eksp
ploatavimass.

Atliekų ir kito kuro
k
deginim
mo proceso
o metu susiidaro: dugn
no pelenai (šlakas)
(
ir garo
g
katilo dulkės
d
(katillo pelenai). Dugno peleenai (šlakas) bus laikinai, iki perdavvimo atliekų tvarkytojam
ms, sandėliu
uojami
įmon
nės planuojamos naudoti žemės sklypo
s
daliees teritorijojje esančiam
me šlako san
ndėlyje. Pelenus į
sunkkvežimius kraus
k
mobilūs krautuvvai pačiame šlako sandėlyje. Attliekų ir biiokuro deg
ginimo
įreng
giniuose sussidarantys dugno pelen
nai (šlakas) bus
b sandėliu
uojami atskiruose sandėėliuose.
Dūm
mų valymo proceso
p
mettu susidarys pavojingoss atliekos (attliekų degin
nimas, Alternatyva Nr. 2 ir Nr.
3) – lakieji pelen
nai, kuriuosee yra pavojin
ngų chemin
nių medžiag
gų ir dūmų valymo
v
kietosios atlieko
os. Šie
pelen
nai bei išmeetamųjų du
ujų valymo liekanos su
udarys apie 4 % nuo į įrenginį paduodamų atliekų
a
kiekio
o. Lakieji peelenai sudaryti iš smulkių dalelių/dulkių (sudegus atlieko
oms pateku
usių į išmetaamųjų
dujų srautą) be
ei dujų valyymo reagen
ntų/produkttų (pvz., su įvairiais iššmetamose dujose esaančiais
teršaalais sureag
gavusių kalkkių, aktyvuo
otos angliees, druskų), pašalintų iš išmetam
mųjų dujų srauto.
s
Pagrindinės sud
dedamosioss lakiųjų peelenų dalys yra angliees ir metalų
ų oksidai, o taip pat įvairių
ų savybę prisijungti
p
p didelio specifinio ploto,
prie
p
smulkios dalelėss. Tuo
organinių junginių, turinčių
tarpu
u, rankoviniių filtrų liekkanos turi didelį
d
kiekį kalkių
k
(iš pu
usiau sauso valymo reaaktoriaus). Lakieji
pelen
nai ir kietossios atliekos po dūmų
ų valymo prroceso pate
eks į atskirąą uždarą gaalutinio pro
odukto
bunkkerį. Pavojin
ngos atlieko
os laikinai bus
b laikomo
os iki perdaavimo licencijuotoms pavojingų
p
a
atliekų
tvarkkymo įmon
nėms tam pritaikytose
e patalposee. Šios pavvojingos atliekos bus pakraunam
mos ir
transsportuojamo
os licenciju
uotoms pavvojingų atliiekų tvarkyymo įmonėms tam prritaikyti spe
ecialiu
autottransportu, kad nekeltų
ų pavojaus visuomenės
v
s sveikatai irr aplinkai.
Įmon
nės veiklos metu susid
darys pagalbinio ūkio eksploatavvimo atliekkos: naudota tepalinė alyva,
pavirršinių nuoteekų valymo dumblas, sm
mėlio gaudyklės ir nafttos produktų atliekos, absorbentai
a
i, filtrų
medžžiagos, pakkuotės, užteeršti apsaug
giniai drabu
užiai, transp
porto priem
monių aptarrnavimo atliekos,
dieno
os šviesos le
empos, stikklas, plastikaas ir popieriius bei mišrrios komunaalinės atliekkos. Pagalbiniame
ūkyjee susidaryssiančios mišrios nepaavojingos komunalinėės atliekos ir kitos ūkinėje veeikloje

Vilnia
aus kogeneraciinės jėgainės poveikio
p
aplin
nkai vertinimo ataskaita

307

susid
darysiančioss atliekos bu
us perduod
damos licencijuotoms atliekų
a
surin
nkimo ir tvaarkymo įmo
onėms
pagaal sudarytas sutartis.
Vand
duo
Vado
ovaujantis Upių,
U
ežerų
ų ir tvenkin
nių kadastree pateiktaiss duomenim
mis žemės sklypas kaad. Nr.
0101/0067:21 nepatenka
n
į vandens telkinių
t
apsaugos juo
ostas ir zon
nas. Žemės sklypui kaad. Nr.
a
vandenvieetės yra užž atitinkamaai 1,17 ir 1.47
1
km essančios Bukkčių ir
0101/0067:21 artimiausios
0
21 patenka į Vilniaus Bukčių ir Jan
nkiškių
Jankiiškių vandeenvietės. Žemės sklypas kad. Nr. 0101/0067:2
chem
minės taršoss (3-osios juo
ostos) ribas..
Vilniaaus kogen
neracinėje jėgainėje
j
t
numatomą užtikrinti
u
p
pasijungiant
t prie
vandens tiekimą
UAB „Vilniaus vandenys“
v
c
centralizuot
tų vandentiekio tinklų
ų. Iš centraalizuoto van
ndentiekio tinklų
paim
mamas vanduo bus nau
udojamas daarbuotojų ūkio-buities
ū
reikmėms ir patalpų priežiūrai, jėg
gainės
gamyybinėms reikmėms - teechnologiniiuose proceesuose ir gaisrinės įrang
gos testavim
mui. Viso Viilniaus
kogeeneracinės jėgainės
j
veeikloje num
matoma suvvartoti 219
9393,3 ir 16
63581,5 m3/metus vandens
atitin
nkamai PŪV vystymo alternatyvai Nr.
N 2 ir Nr. 3..
Vilniaaus kogene
eracinėje jėg
gainėje PŪV
V metu susiidarys ūkio--buities, gamybinės, paaviršinės (lietaus)
nuottekos ir van
nduo po gaaisrinės įran
ngos testaviimo. Nuote
ekas pagal atskiras
a
suttartis planuojama
išleissti į UAB „V
Vilniaus van
ndenys“ ir UAB „Grind
da“ nuotekų tinklus. Galimai
G
užtterštos paviiršinės
nuottekos nuo asfaltuotų
a
a
aikštelių
ir kietų dang
gų prieš išleeidžiant į lietaus nuottekų tinklus, bus
os į vietinius paviršinių nuotekų valymo įreenginius: numatoma įrengti
suren
nkamos ir nukreipiam
n
į
smėlio ir naftos gaudyklę.
g
Aplin
nkos oras
Planu
uojamos ūkkinės veikloss metu aplin
nkos oras bu
us teršiamass pagrindinė
ės veiklos ir pagalbinių veiklų
metu
u susidaranččiais aplinko
os oro teršalais per stacionarius ir mobilius
m
aplinkos oro taaršos šaltiniu
us.
PŪV pagrindinėės veiklos metu
m
aplinko
os oras buss teršiamas šilumos ir elektros en
nergijos gam
mybos
metu
u susidariusiais degimo
o produktaiss deginant aatliekos ir bio
okurą.
Poveeikis aplinko
os orui nagrinėjamas dvviem PŪV vyystymo alterrnatyvoms:


PŪV vysttymo alternatyva Nr. 2 - įrengiamaas atliekas deginantis ko
ogeneracinis įrenginys,, kurio
elektrinėė galia būttų iki 20 MWe,
M
šilum
minė galia - iki 65 MWš
M
ir biokkurą naudo
ojantis
kogeneracinis įrenginys, kurio elektrinė
e
galia – iki 80 MWe,
M
šiluminė galia - ikki 175 MWš.



PŪV vysstymo alternatyva Nr. 3 – įrengiama atliekaas ir biokurą deginan
nti kogeneraacinės
jėgainė, kurios elekttrinė galia siiektų iki 45 M
MWe, šiluminė galia – iki 120 MWš.

Atliekų ir biokurro deginimo
o metu abieejų vystymo
o alternatyvvų atvejais į aplinką išsiskirs šie ap
plinkos
oro tteršalai: azo
oto dioksid
das, kietosio
os dalelės, anglies mo
onoksidas, sieros diokksidas, vand
denilio
chlorridas, vandeenilio fluorid
das, bendro
oji organinė anglis, kadmis, talis ir jų junginiaii, gyvsidabrris ir jo
junginiai, stibis, arsenas, švvinas, chrom
mas, kobaltaas, varis, maanganas, niikelis, vanad
dis ir jų junginiai,
nai, amoniakkas.
diokssinai ir furan
PŪV pagalbinės veiklos meetu bus vykkdomas atlieekų ir žaliavvų transportavimas, žaliavų (aktyvvuotos
i atliekų (laakiųjų pelen
nų) perkroviimas ir sand
dėliavimas, akumuliato
orių pakrovimas ir
angliies, kalkių) ir
dyzelinio generaatoriaus ekssploatavimaas. PŪV vysttymo alternaatyvos Nr. 2 atveju num
matomas biiokuro
o mazgas, kur
k bus krau
unamas, sm
mulkinamas ir sandėliu
uojamas bio
okuras.
paruošimo ir saandėliavimo
Pagaalbinės veikklos metu į aplinką išsiskirs angliees monoksiidas, azoto dioksidas, kietosios dalelės,
siero
os dioksidas,, natrio hidroksidas ir sieros rūgštiss.
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PŪV vystymo alternatyvos
a
s Nr. 2 me
etu bus statomi du atskiri įrenginiai - atlliekas deginantis
b
nau
udojantis ko
ogeneraciniis įrenginys. Iš abiejų įrenginių susidarę
kogeeneracinis įrrenginys ir biokurą
degim
mo produkttai, atskiraiss dūmtraukiiais bus šaliinami per vieną kaminąą. Šios vystyymo alternaatyvos
metu
u veiks 16 oro
o taršos šaltinių:
š
kam
minas (o.t.š.. Nr.001), vaandens ruo
ošimo mazg
gas (o.t.š. Nr.002),
atliekkų deginim
mo įrenginio
o atliekų bu
unkeriai (o.tt.š. Nr. 003--006), elektrros generattorius (o.t.š.. 007),
lakiųj
ųjų pelenų bunkeris
b
(o
o.t.š. 008), aktyvuotos
a
anglies ir kalkių
k
bunkkeriai (o.t.š. 009-011), dugno
d
pelen
nų patalpa (o.t.š. 012), akumuliato
orių pakrovimas (o.t.š. 013), bioku
uro paruošim
mo mazgass (o.t.š.
014-0
017). Vystym
mo alternatyvos Nr. 2 metu
m
į aplin
nkos orą pagrindinės irr pagalbinių
ų veiklų mettu bus
išmetama 1701,742 tonų teeršalų per metus,
m
kurių
ų didžiąją daalį sudarys degimo
d
pro
oduktai iš biiokuro
jėgaiinės.
PŪV vystymo alternatyvos
a
s Nr. 3 meetu bus įreengiamas vienas
v
mišrų
ų kurą (atliekas ir bio
okurą)
degin
nantis kogeeneracinis įįrenginys. Susidarę
S
deegimo prod
duktai bus šalinami peer 80 m au
ukščio,
kamiiną. Šios vysstymo altern
natyvos metu veiks 12 oro taršos šaltinių:
š
kam
minas (o.t.š. Nr.001), vandens
ruošiimo mazgass (o.t.š. Nr.002), atliekų deginimo jėgainės kurro bunkeriai (o.t.š. Nr. 0
003-006), elektros
geneeratorius (o..t.š. 007), lakiųjų pelen
nų bunkeris (o.t.š. 008), aktyvuoto
os anglies irr kalkių bun
nkeriai
(o.t.š. 009-011), dugno pelenų patalpa (o.t.š. 012
2), akumuliaatorių pakro
ovimas (o.t.š. 013). Vystymo
altern
natyvos Nr. 3 metu į ap
plinkos orą pagrindinėss ir pagalbin
nių veiklų metu
m
bus išm
metama 103
37,412
tonų
ų teršalų per metus.
Teršaalų sklaidos matematin
nis modeliavimas atlikttas kompiutterinių prog
gramų pakeetu „ISC-AER
RMOD
View
w”, AERMOD
D matematiiniu modeliu, skirtu pramoninių
p
šaltinių ko
ompleksų iššmetamų teršalų
t
sklaid
dai aplinkoje simuliuoti.
Modeeliavimui buvo
b
naudo
ojami Vilniaaus hidromeeteorologin
nės stoties meteorolog
giniai duom
menys,
kuriu
uos pateikė Lietuvos hidrometeo
h
orologijos taarnyba. Meeteorologiniių duomenų paketą sudaro
s
imtin
nai 2010-2014 m. laikottarpio, keturių pagrindiinių meteorrologinių paarametrų reikšmės kiekkvienai
metų
ų valandai: aplinkos
a
tem
mperatūra, vėjo
v
greitis ir
i kryptis, deebesuotumaas.
Pagaal PŪV vystyymo alternaatyvos Nr. 2 atveju išm
metamų terššalų sklaido
os aplinkos ore matem
matinio
modeliavimo reezultatus, nustatyta,
n
k
kad
nei vieno teršalo atveju ribiinės vertės nėra viršijjamos.
Didžiausia bend
dra stibio, arseno, švino
o, chromo, kobalto, vario, mangano, nikelio ir vanadžio metų
vidurrkio koncen
ntracija siekia 24% kadm
miui ir jo jun
nginiams taikomos ribinės vertės bei
b 20% arseenui ir
jo junginiams taaikomos rib
binės vertėss. Sieros dio
oksido 1 valandos ir paaros vidurkkio koncentrracijos
entracija - 7%. Likusių teršalų
t
siekiaa apie 10% ribinės verttės, azoto dioksido 1 vaalandos vidurkio konce
-8
apskaičiuotos diidžiausios ko
oncentracijo
os tesiekė nuo
n 4x10 ikki 6% ribinės vertės.
Didžiausios apskkaičiuotos teršalų konccentracijos su
s įvertinta fonine taršaa (esami ir planuojami
p
taršos
šaltin
niai) nei vieeno teršalo
o atveju rib
binių verčių
ų neviršija. Kietųjų daalelių (KD10
0) metų vid
durkio
konccentracija siekia 88%, paros
p
- 72%
% ribinės veertės. Azoto
o dioksido metų
m
vidurkio koncentracija
siekiaa 81%, 1 vaalandos - 31% ribinės vertės.
v
Amoniako didžiaausia 1 valaandos vidurrkio koncentracija
siekiaa 68% ribinėės vertės. Likusių teršalų didžiausio
os koncentracijos buvo mažesnės ir
i siekė nuo 9x108
iki 7
76% ribinės vertės.
Pagaal PŪV vystyymo alternaatyvos Nr. 3 atveju išm
metamų terššalų sklaido
os aplinkos ore matem
matinio
modeliavimo re
ezultatus neei vieno terršalo atveju ribinės verrtės nėra viršijamos. Didžiausia
D
b
bendra
stibio
o, arseno, švino, chrromo, kobaalto, vario, mangano
o, nikelio ir vanadžio
o metų vid
durkio
konccentracija siekia 56% kadmiui
k
ir jo
j junginiam
ms taikomo
os ribinės vertės
v
bei 47%
4
arsenu
ui ir jo
junginiams taiko
omos ribinėės vertės. Sieros
S
diokssido paros vidurkio ko
oncentracijo
os siekia ap
pie 9%
ribinės vertės, azoto
a
dioksido 1 valand
dos vidurkio
o koncentraacija - 7%. Likusių
L
teršaalų apskaičiuotos
didžiiausios konccentracijos ir
i tesiekė nu
uo 9x10-8 iki 14% ribinėss vertės.
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Didžiausios apskkaičiuotos teršalų konccentracijos su
s įvertinta fonine taršaa (esami ir planuojami
p
taršos
niai) taip pat nei vieno teršalo
t
atveeju ribinių veerčių nevirššija. Kietųjų dalelių (KD1
10) metų vid
durkio
šaltin
konccentracija sie
ekia 88%, paros - 73% ribinės vertėės. Didžiaussia bendra stibio,
s
arsen
no, švino, ch
hromo,
kobaalto, vario, mangano,
m
n
nikelio
ir vaanadžio mettų vidurkio koncentraccija siekia 97%
9
kadmiu
ui ir jo
junginiams taikkomos ribin
nės vertės. Azoto diokksido metų
ų vidurkio koncentraci
k
ija siekia 81%, 1
valan
ndos - 31% ribinės verrtės. Amoniiako didžiau
usia 1 valan
ndos vidurkkio koncenttracija siekiaa 68%
ribinės vertės. Likusių
L
teršaalų didžiaussios koncenttracijos buvvo mažesnė
ės ir siekė nuo 9x10-8 ikki 81%
ribinės vertės.
Didžiausios terššalų koncen
ntracijos, ab
biejų altern
natyvų atveeju, buvo apskaičiuoto
a
os iki 700-8
800 m
atstu
umu nuo PŪ
ŪV planuojamos naud
doti žemės sklypo dalies teritorijo
os ribų. Did
desniu atstu
umu –
teršaalų koncentrracijos pasteebimai mažė
ėja ir susilyg
gina su fonin
ne tarša.
Planu
uojamos ūkinės
ū
veikklos planuo
ojamos nau
udoti žemės sklypo dalies territorijoje važinės
aptarrnaujantis transportas
t
: sunkvežim
miai transportuojantis kurą, žaliavas, susid
dariusias attliekas,
lengvvieji automo
obiliai. PŪV vystymo allternatyvos Nr. 2 metu į aplinkos orą
o iš mobiliių taršos šalltinių į
aplin
nką išsiskirs 2,796
2
tonų per
p metus, PŪV
P vystym
mo alternatyvvos Nr. 3 meetu – 0,782 ttonų per meetus.
Vilniaaus kogeneeracinėje jėėgainėje dū
ūmų išvalym
mui bus paarinktos valymo sistem
mos, išvalan
nčios į
aplin
nkos orą išm
metamus terršalus iki teisės aktuosee nustatytų
ų ribinių verčių. Į aplinkkos orą išme
etamų
teršaalų kiekiui mažinti ob
bjekte projjektuojami išmetamo oro valym
mo įrenginiai/technolo
ogijos:
nereg
generaciniss pusiau saauso valymo įrenginyss, kaip reagentus nau
udojantis gesintas
g
kallkes ir
aktyvviąją anglį, rankovinis
r
f
filtras
ir seleektyvus nekkatalitinis NO
Ox valymass įpurškiant amoniako tirpalą
t
katilee. Atliekų deginimo jėg
gainės deginamų atlieekų bunkeriuose bus naudojamas dvigubo valymo
anglies, negesintų
įreng
ginys (sinteetinis filtrass+aktyvuotaa anglis). Aktyvuotos
A
n
ir gesintų kalkių
bunkkeriuose, bio
okuro pastaate ir biokuro
o silosuose (PŪV vystym
mo alternatyvos Nr. 2 atveju)
a
bus įrengti
į
filtrai.
Dirvo
ožemis
Sklyp
pas, kuriam
me yra PŪV
V planuojam
mos naudo
oti žemės sklypo dalies teritorijja, yra išsid
dėstęs
pram
moninėje miesto
m
zon
noje, šalia kitų veikiančių pram
monės objjektų. Dalis analizuo
ojamos
planu
uojamos naaudoti žemėės sklypo dalies teritorijos šiuo mettu yra nenau
udojama, ap
pžėlusi krūm
mynais
bei m
medžiais (P
PŪV vystym
mo alternatyyva Nr. 2, biokuro paaruošimo ir sandėliavvimo zona),, dalis
planu
uojamos naaudoti žem
mės sklypo dalies
d
terito
orijos padengta technogeniniu gruntu
g
arbaa kieta
dang
ga (asfaltas, betono dan
nga, deginim
mo įrenginiių statybos zona). Natū
ūralaus dirvo
ožemio praktiškai
neišlikę. PŪV vystymo alterrnatyvos Nr.. 2 atveju pllanuojamoss naudoti že
emės sklypo
o dalies terittorijos
nė danga, sudaro 5,23 ha, PŪV vystymo altern
natyvos Nr. 3 atveju 0,39
9 ha.
dalis,, kurioje vyrrauja augalin
PŪV vietoje cheeminė, ento
omologinė, parazitolog
ginė, mikrob
biologinė, radiacinė
r
ir pan. dirvožemio
taršaa nenumato
oma. Trumpalaikis neeigiamas po
oveikis dirvvožemiui galimas
g
stattybų metu. PŪV
planu
uojamos naaudoti žemėės sklypo dalies teritorrijoje viršutinis dirvože
emio sluoksnis statybų metu
gali būti pažeisstas sumaiššant, suspaudžiant, nu
ukasant ir įrengiant
į
laaikinus ir vėliau
v
nuolaatinius
privaažiavimo kellius.
Vilniaaus kogeneeracinės jėg
gainės statyybos metu dalis planuojamos naaudoti žem
mės sklypo dalies
terito
orijos (apie 7,1
7 ha PŪV vystymo
v
alternatyvos N
Nr. 2 ir 2,9 haa PŪV vystymo alternattyvos Nr. 3 atveju)
a
planu
uojama pad
dengti kieta danga (asfaaltu, betono
o plytelėmis, žvyru ar ktt.) ir užstatytti statiniais.
Įreng
giant planuo
ojamą kogeeneracinę jėėgainę šiuo metu apleista planuojjamos naud
doti žemės sklypo
s
daliees teritorijoss dalis bus sutvarkyta.
s
n
žem
mės sklypo dalies terito
orijoje
Įmonės planuojamos naudoti
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pastaatais neužsstatytas zo
onas planuo
ojama apžželdinti, želldinių augiinimui num
matytose vietose
v
suforrmuojant reeikalingą dirvvožemio slu
uoksnį.
Žemės gelmės
Analizuojamoja planuojamo
os naudoti žemės sklyp
po dalies teeritorija, esaanti Vilniauss pietryčiuosse, yra
terassiniame Nerries-Vokės fliuvioglacialiniame klonyje, Neriess ir Vokės poledynmeč
p
čio upių san
ntakos
plotee. Tai vieta,, kur į pietu
us-pietryčiu
us tekėjusio
o Neries-Vokkės-Merkio „urštromo““ suklotas plačias
p
fliuviioglacialiness penkių lyygių (V-IX) terasas „išg
graužė“ į šiaurės vakaarus per Baaltijos aukšttumas
pasukusi poledyynmečio Neris. Žemės gelmių
g
ištekklių analizuo
ojamame plo
ote nėra išžvvalgyta.
os naudoti žemės sklyypo dalies teritorijos paviršių
p
sud
darančios V ir VI
Analizuojamos planuojamo
ų terasų nuo
ogulos (dažžniausia – žvirgždingass smėlis) slū
ūgso ant stipriai nueroduotų
fliuviioglacialinių
prieššpaskutiniojo – Medininkų – ledyyno glacialiinių, fliuvioglacialinių ir limnoglacialinių nuo
ogulų,
kurių
ų storis viettovėje kintaa nuo 2-5 ikki 10-12 m. Sklype bevveik visur minėtos
m
passkutiniojo leedyno
Grūd
dos stadijoss fliuvioglacialinių terrasų nuogu
ulos nukasttos, užpilto
os ar kitaip
p technoge
eniškai
paveeiktos, sudarrkant ir gam
mtinį terasų reljefą.
r
Analizuojamos planuojamo
os naudoti žemės skllypo dalies teritorijos paviršiuje išplitę: dirrbtiniai
gruntai tIV (t IV, td
t IV: smėliss, žvyras, sm
mėlingas dullkingas molis, statybinių medžiagų
ų atliekos su
u plytų
nuolaaužomis, du
ulkis; Grūdo
os posvitės flliuvioglacialliniai grunta
ai f III gr (f(5)III gr ir f(6)) IIIgr). Šių gruntų
g
storiss vietomis siekia
s
10-12 m. Gruntus sudaro du
ulkingas, mo
olingas, žvyyringas smėlis, smėlis, žvyras.
ž
Giliau
u slūgso Meedininkų svittos limnogla
acialiniai lg III md (lg II md)
m gruntai (dulkingas, molingas sm
mėlis);
glacialiniai pagriindinės moreenos (g II md
d) ir kraštinių
ų darinių (gtt II md) ((moreninis) smėėlingas, dulkkingas
moliss); Žemaitijo
os posvitės liimnoglacialiiniai (lg II žm
m) (dulkis, vidutinis ir du
ulkingas sm
mėlis) ir glaciialiniai
(gIIžm
m) ((moren
ninis) smėlingas, dulkkingas moliis) gruntai.. Giliau slū
ūgso Vidurrinio pleisto
oceno
Dainavos, Dzūkijos limnog
glacialiniai, fliuvioglacia
f
aliniai ir glaacialiniai paagrindinės morenos
m
grruntai.
Atsižžvelgiant į in
nžinerines – geologiness sąlygas vykkdomi statyybos darbai neturės neigiamos įtakkos jau
ir taip technogeeninį poveikį patyrusiaam analizuo
ojamos plan
nuojamos naudoti
n
žem
mės sklypo dalies
terito
orijos pavirššiui.
Grun
ntinio vandens tarša analizuojam
mame plotee potencialiai galima statybos metu nesilaikant
gamttosauginių reikalavimų
ų arba dėl te
eršalų (kuro
o, naftos pro
oduktų) pateekimo į gru
untą avarijų metu.
Siekiant apsaug
goti analizu
uojamoje te
eritorijoje slūgsančius vandeningus horizonttus bei užttikrinti
gruntinio vandeens gamtin
nę saugą sttatybų metu turi būti dirbama tik
t su techn
niškai tvarkkingais
mech
hanizmais užtikrinant,
u
k naudojaamos cheminės medžiaagos, kuras ar
kad
a tepalai neepateks į ap
plinką.
Biolo
oginė įvairo
ovė
Natū
ūralių ar sau
ugomų buveeinių planuo
ojamos nau
udoti žemėss sklypo dallies teritorijoje ir aplinkkinėse
terito
orijose nėra. Vietovėje vyrauja
v
pram
moninės paskirties obje
ektai.
Bioto
opų įvairovę
ę nulemia ūkinė
ū
veiklaa, fiziniai geeografiniai veiksniai, dirvožemio
d
t
tipas
bei re
eljefas.
Analizuojama planuojamoss naudoti žeemės sklypo
o dalies teriitorija, kurio
oje planuojaama ūkinė veikla,
v
patenka į žemėss Sklypą, esantį stiprau
us antropogeninio poveeikio zonojee. Didžiąją Sklypo
S
dalį užima
įvairū
ūs ūkinės paskirties
p
paastatai bei statiniai
s
ir įrrenginiai (apie 70 % nuo bendro ploto). Gam
mtinės
strukktūros (žolin
ne augalija apaugę
a
neužstatyti plottai, krūmų ir medžių sąąžalynai bei kastiniai vandens
telkin
niai) užima apie
a
30 % Sklypo ploto.
Šiaurrinė Sklypo dalis yra stipriame antropogen
a
oninės
iniame povveikyje, kurrioje yra įvaairių pramo
paskirties objekktų, tarp ku
urių yra įsitterpusių plotų su vyraujančia ap
pleistų žem
mių bei dykkviečių
ėje Sklypo dalyje
d
gamttinė aplinka yra kiek įvvairesnė, bio
otopus form
muoja krūm
mynų ir
augaalija. Pietinė
mezo
ofitinių pievvų mozaika.
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Planu
uojamos naaudoti žemėės sklypo daalies teritorijjoje nebuvo
o stebėta gyyvūnų rūšių įrašytų į Lieetuvos
Resp
publikos Sau
ugomų gyvū
ūnų, augalų
ų ir grybų rū
ūšių sąrašą (toliau
(
Saug
gomų rūšių sąrašas), Eu
uropos
sąjun
ngos Buveinių direktyyvos II ir IV
V priedus (toliau Buvveinių direkktyva). Kadaangi sklypaas yra
urbanizuotoje teritorijoje, o gamtin
nė aplinka įtakojamaa vykdomo
os antropo
ogeninės veiklos,
sutin
nkamos tik smulkiųjų
s
žiinduolių rūššys. Vyrauja peliniai graaužikai, retssykiais užklyysta pilkieji kiškiai
(Lepu
us europaeus).
Planu
uojama ūkkinė veikla neturės reeikšmingo poveikio gamtinei
g
ap
plinkai: aug
galijai, gyvvūnijai,
saugomoms teriitorijoms, to
odėl poveikiio mažinimo
o priemonėss nenumato
omos.
Kraštovaizdis
Pagaal kraštovaizzdžio morfologinį rajon
navimą nagrrinėjama plaanuojamos naudoti žem
mės sklypo dalies
terito
orija patenkka į Pietų Paabaltijo žem
mumų ruožo
o (F) Neriess vidurupio žemumos srities
s
(XV) Neries
vidurrupio miškingų urban
nizuotų passlėnių zonąą (35) (Liettuvos nacio
onalinis atlaasas, prieig
ga per
internetą: www
w.geoportal.lt). Nagrinė
ėjamos plan
nuojamos naudoti
n
žem
mės sklypo dalies terittorijos
uja sukultūrrintas, agrarrinis urbanizzuotas, slėn
niams būdin
ngas kraštovvaizdžio po
obūdis,
apylinkėse vyrau
papildo urb
banistinių ko
ompleksų au
ukštybingum
mas. Dėl savvo padėtiess verslo, gam
mybos, pram
monės
kurį p
terito
orijoje, este
etiniu požiū
ūriu nagrinėėjamos plan
nuojamos naudoti
n
žem
mės sklypo dalies terittorijos
vizuaalinė aplinkaa yra skurdi..
Įvertiinus esamąą vietovės teritorinių irr erdvinių dominančių
d
ų kompoziciiją, prognozzuotina, kad
d PŪV
poveeikio vietovė
ės kraštovaiizdžio bend
drai struktūrrai neturės, tačiau pasiižymės vizu
ualiniu ir esttetiniu
poveeikiu, kurį sąąlygos pagrindinių jėgaainės pastattų (administracinis ir valdymo passtatas, garo katilo
pastaatas) masyvumas, o kai kurių (kamiinas) – ir did
delis aukštin
ngumas.
Dėl d
didelio obje
ekto aukštin
ngumo vizuaalinį ir estettinį poveikį mažinančio
os priemonėės technolo
ogiškai
yra n
nepritaikomos. Estetiniss poveikis tu
urės būti sumažintas kituose terito
orijos planavvimo bei staatybos
techn
ninio projekto etapuo
ose, parenkaant vietoveei labiausiai tinkamus architektūrinius bei dizaino
spren
ndinius ir ko
onkretizuojaant sklypo užstatymo
u
reeglamentą.
Socia
alinė-ekono
ominė aplinka
Vilniaaus kogeneeracinės jėgaainės projekkto įgyvend
dinimas yra ekonomiškkai svarbus valstybei.
v
Essminis
šilum
mos pertvarkos uždavin
nys - sudaryyti sąlygas pereiti
p
nuo importinio iškastinio kuro
k
prie viietinio
ir/arb
ba atsinaujinančio kuro
o. Planuojam
ma ūkinė veeikla iš esm
mės prisidės prie iškastinio kuro im
mporto
mažinimo.
Nacio
onalinės šilu
umos ūkio plėtros
p
2015-2021 mettų programoje numatyyta, kad inveesticijos į Viilniaus
kogeeneracinės jėėgainės pro
ojektą gali siekti iki 328 mln. EUR.
Pradėėjus veikti naujiems
n
įreenginiams, kurių suminė šilumos energijos gamybos
g
gaalia siektų iki 240
MW per metus (alternatyva
(
a Nr .2) būtų
ų pagaminaama apie 50
0 proc. Vilniaaus miesto šilumos po
oreikio.
Tai leeistų pasiekkti Nacionalinėje šilumo
os ūkio plėtrros program
moje numattytą tikslą - šilumos
š
gam
mybos
kainąą sumažinim
mui ne mažiiau kaip 20 proc. lyginaant su 2013
3 metais. PŪ
ŪV vystymo alternatyvaa Nr .2
labiau atitinka Nacionalinės
N
s šilumos ūkkio plėtros 2015-2021
2
m
metų
progrramos tiksląą „mažinti šilumos
gijos kainas ir aplinko
os taršą, šiilumos eneergijai gaminti naudojjamo kuro balanse teeikiant
energ
pirmenybę atsin
naujinantiem
ms ir (ar) viettiniams eneergijos išteklliams“.
Vilniaaus kogeneracinės jėgaainės elektros gamybos atveju, priklausomai nuo alternaatyvos, per metus
pagaamintas elekktros energ
gijos kiekis sudarytų
s
ap
pie 2-5,2 prroc. bendro
o Lietuvos elektros
e
eneergijos
poreikio. Iki 2015 m. pabaaigos nutieesus planuo
ojamas elekktros energijos jungtis tarp Lietu
uvos ir
Šved
dijos (NordB
Balt jungtis) bei Lenkijo
os (LitPolLink jungtis) Lietuvos elektros energijos gamiintojai
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realiaai veiks beendroje eleektros energijos rinko
oje. Atsižveelgiant į tai,
t
kad dėėl rinkos dydžio
d
Skandinavijos ellektros rinkaa bus lemiaantis veiksnyys formuojaantis elektro
os energijoss kainos pokyčius
Lietu
uvoje bei į taai, kad num
matomas pag
gaminti elektros kiekis nesiekia ne
et 10 proc. Lietuvos
L
poreikio,
neturės reikšmingos įtakos elekttros energijjos kainos kitimo
nei vviena iš nag
grinėjamų alternatyvų
a
k
tendencijoms. Tačiau
T
vietinė, konkure
encinga eleektros energijos gamyyba svariai prisidės geerinant
šaliess mokėjimo
o balansą ir didinant
d
ene
ergetinį sau
ugumą (alterrnatyva Nr .2).
Planu
uojama ūkinė veikla visų
v
vystymo alternatyvvų atvejais neigiamo poveikio essamai sociaalinei ekon
nominei apliinkai neturėės, papildom
mos poveikio
o mažinančiios priemon
nės nenumaatomos.
Planu
uojama Viln
niaus kogen
neracinė jėėgainės veikkla bus vykkdoma versslo, gamybo
os ir pramo
oninės
terito
orijoje, naud
dojamos teechnologijoss, veiklos metodai
m
ir priemonės
p
a
atitiks
geriausius priein
namus
gamyybos būduss (toliau-GP
PGB) (detaliau žr. PAV ataskaitos skyrių „2.2.. Siūlomų gamybos
g
bū
ūdų ir
įrang
gos palyginimas su GPG
GB).
mažinimui – Vilniaus kogeneracinės jėgaainės eksp
Konffliktų su visuomene
v
ploatavimo metu
numatomas nuo
olatinis oro taršos mon
nitoringas reemiantis aplinkos apsaugos nuosttatais ir duo
omenų
viešin
nimas. Vilniaus kogeneracinės jėgainė, kuriąą kontroliuo
os t.y. ne mažiau
m
kaip
p 51 proc. akcijų
valdyys valstybinė įmonė bus atvira visu
uomenei.
Kultū
ūros vertyb
bės
Analizuojamas sklypas
s
nep
patenka į įreegistruotų kultūros
k
pavveldo vertyb
bių teritorijas ir jų apsaugos
zonaas ir su jomiss nesiriboja.
Artim
miausia registruota kulttūros paveld
do vertybė yra išsidėsččiusi 1,1 km atstumu nu
uo analizuo
ojamos
sklyp
po dalies, kiitame Neriees upės krante – Gudeelių, Lenkiškkių pilkapyn
nas, vad. Švvedkapiais (5644).
Mažd
daug 200 m atstumu nuo
n analizuo
ojamos sklyypo dalies ribos
r
praein
na kultūros paveldo vertybės
Naravų piliakalnio (17206) apsaugos
a
zo
onos riba.
Artim
miausios kultūros vertyybės yra nu
utolę nuo analizuojamos planuojaamos naudoti žemės sklypo
s
daliees teritorijoss, todėl plan
nuojama ūkinė veikla reegistruotom
ms kultūros vertybėms poveikio neeturės.
PŪV bus vykdom
ma jau įreng
gtoje pramo
oninėje teriitorijoje ir žemės kasim
mo darbai, kkurie galėtų turėti
os archeolog
ginių vertyb
bių apsaugaai, už planuo
ojamos naudoti žemės sklypo daliies teritorijo
os ribų
įtako
nebu
us vykdomi.. Todėl PŪV
V poveikio kultūros paaveldo vertyybėms netu
urės ir poveeikio sumažžinimo
priem
monės nėra reikalingos.
Visuomenės sveikata
Atlikus „Lietuvo
os energija““, UAB plan
nuojamos ūkinės veiklo
os – Vilniau
us kogeneraacinės jėgaainės įtako
ojamos triukkšmo, aplinkos oro tarršos, kvapų prognozuo
ojamos sklaidos įvertin
nimą PŪV dviems
d
vystyymo alternatyvų atvejams (4.9.4.1-4
4.9.4.3 punkktai) nustatyyta, kad PŪV
V abiem vysstymo altern
natyvų
atvejjais ties plan
nuojamos ūkinės veiklo
os planuojam
mos naudotti žemės sklypo dalies teritorijos
t
riba nei
vienaas nagrinėjaamas taršos veiksnys neeviršija visu
uomenės sveeikatos saug
gos ir kitais teisės norm
miniais
aktais reglamentuojamų did
džiausių leid
džiamų ribin
nių dydžių.
uojamos ūkinės veiklos – Vilniaaus kogeneeracinės jėgainės - įttakojamo triukšmo
t
skklaidos
Planu
skaiččiavimų rezzultatai rodo, kad pro
ognozuojam
mas veiklos įtakojamo triukšmo lygis abiejų
ų PŪV
vystyymo alternaatyvų atvejaais visais trimis paros periodais
p
ikki didžiausių
ų leidžiamų
ų triukšmo ribinių
r
dydžžių sumažėjaa pačiose planuojamoss Vilniaus ko
ogeneracinė
ės jėgainės planuojamo
os naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies teeritorijos rib
bose ir ties planuojamo
os naudoti žemės sklyypo dalies teritorijos ribomis
nevirršija Lietuvo
os higienoss normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
d
gyvvenamuosiuose ir
visuo
omeninės paskirties
p
paastatuose bei
b jų aplin
nkoje“ (toliaau - HN 33
3:2011) nustatytų didžžiausių
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leidžiamų triukššmo ribinių dydžių gyvvenamuosiu
uose bei visuomeninės paskirties pastatuose
p
bei jų
nkoje visais trimis
t
paross periodais. Todėl
T
visaiss PŪV vystym
mo alternatyyvų atvejaiss SAZ ribas galima
g
aplin
nustaatyti sutapd
dinat su PŪV
V planuojam
mos naudotti žemės sklypo dalies teritorijos
t
riibomis. Nusstačius
sutap
pdintas su planuojamo
p
os naudoti žemės sklypo
o dalies teriitorijos ribomis SAZ ribas, bus užtikrinta,
kad V
Vilniaus kog
generacinėss jėgainės veiklos
v
įtako
ojama triukkšmo tarša už
u SAZ ribų
ų nei vienu paros
laikotarpiu nevirršys Lietuvo
os higienos norma
n
HN 33:2011
3
reglamentuojam
mų ribinių dydžių.
d
Planu
uojamos ūkkinės veiklo
os – Vilniau
us kogenerracinės jėgaainės - įtakkojamos ap
plinkos oro taršos
prognozuojamo
os sklaidos skaičiavim
mo rezultattai rodo, kad veiklo
os įtakojam
mos maksim
malios
priežžeminės apllinkos oro teršalų
t
konccentracijos abiem PŪV
V vystymo alternatyvų
a
atvejais neei PŪV
planu
uojamos naaudoti žemėės sklypo daalies teritorijjos ribose, nei
n už jos rib
bų nesiekia ribinių verččių nei
su fo
onine tarša, nei be jos. Todėl
T
progn
nozuojama aplinkos
a
oro
o tarša neįtaakoja Vilniaus kogeneraacinės
jėgaiinės veiklai nustatomo
os SAZ dyd
džio. Nustačius sutapd
dintas su planuojamos
p
s naudoti žemės
ž
sklyp
po dalies territorijos ribo
omis SAZ rib
bas, bus užttikrinta, kad
d Vilniau kog
generacinėss jėgainės veiklos
v
įtako
ojama aplinkkos oro taršaa už SAZ rib
bų neviršys teisės
t
aktaiss nustatytų ribinių
r
verčių.
Planu
uojamos ūkkinės veikloss – Vilniauss kogeneraccinės jėgainės – įtakojaamo kvapo prognozuo
ojamos
konccentracijos abiem PŪV
V vystymo alternatyvų
ų atvejais nesiekia
n
Lieetuvos higiienos norm
ma HN
121:2
2010 „Kvap
po koncenttracijos ribinė vertė gyvenamossios aplinkos ore“ reeglamentuo
ojamos
didžiiausios leidžžiamos kvapo koncenttracijos ribiinės vertės nei pačiojee PŪV planuojamos naaudoti
žemėės sklypo daalies teritorrijoje ir ties planuojamo
os naudoti žemės sklyypo dalies teeritorijos rib
bomis.
Todėėl kvapo taršša neįtakojaa Vilniaus ko
ogeneracinėės jėgainės veiklai
v
nustaatomos SAZ
Z dydžio.
Įvertiinus UAB „Lietuvos
„
en
nergija“ plaanuojamos ūkinės veikklos – Vilniaus kogeneeracinės jėg
gainės
Jočio
onių g. 13, Vilnius
V
- pro
ognozuojam
mos taršos sklaidos skaiičiavimo du
uomenis, daaroma išvada, kad
abiem
m PŪV vystyymo alternaatyvų atvejaais SAZ ribass galima nusstatyti sutap
pdinant su PŪV
P planuo
ojamos
naud
doti žemės sklypo dalies teritorijo
os ribomis (4.9.21,
(
4.9.22 pav.). To
okiu atveju bus užtikrinama
Lietu
uvos Respublikos sveikkatos apsau
ugos ministro 2004 m.
m rugpjūčio 19 d. įsaakymu Nr. V-586
patviirtintų Sanittarinės apsaaugos zonų ribų nustatyymo ir režim
mo taisyklių nuostata, kad
k taršos ob
bjekto
keliama cheminė, fizikinė aplinkos
a
oro
o tarša, taršaa kvapais arr kita tarša, kurios rodikklių ribinės vertės
a
užž SAZ ribų neviršytų teisės norm
miniuose akktuose
reglaamentuotoss teisės norrminiuose aktuose,
gyveenamajai aplinkai ir (ar) visuomenin
nės paskirtiees pastatų aplinkai
a
nusstatytų ribin
nių taršos veerčių ir
planu
uojama ūkinė veikla, vykdoma
v
naagrinėjamojje vietoje, nedarys
n
neig
giamo poveeikio visuom
menės
sveikkatai.
Mon
nitoringas
Vilniaaus kogen
neracinėje jėgainėje bus atliekkamas tecchnologinių
ų procesų, taršos šaaltinių
išmetamų/išleidžiamų teršaalų ir poveikkio aplinkos kokybei (po
oveikio aplin
nkai) monito
oringai.
Technologinių procesų
p
mo
onitoringo metu bus vykdomi
v
prroceso darb
binių param
metrų mataavimai:
temp
peratūra prie degimo kkameros vidinės sienos arba kitame tipiniamee matavimo taške, degu
uonies
konccentracija ir vandens garų kiekkis išmetam
mosiose du
ujose bei išmetamųjų
ų dujų slėėgis ir
temp
peratūra.
Taršo
os šaltinių išmetamų/iššleidžiamų teršalų monitoringo metu
m
bus vyykdomi nuo
olatiniai NO
OX, CO,
dulkiių (bendras kiekis), ben
ndrosios org
ganinės anglies (BOA), HCl,
H HF, SO2 matavimai iš kogeneraacinės
jėgaiinės kamino
o. Kitų teršalų vykdom
mi monitoringai: amon
niako monittoringas 1 kartą per metus,
m
sunkkiųjų metalų
ų monitorin
ngas 2-4 kaartus per metus
m
priklaausomai nu
uo PŪV passirinktos vystymo
altern
natyvos bei dioksinų ir furanų mon
nitoringas 2 kartus per metus.
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Iš ku
uro bunkerių
ų, elektros generatoriaaus, aktyvuo
otos anglies bunkerio,, biokuro pastato
p
ir biiokuro
silosų
ų bei dugno
o pelenų paatalpos 1 kaartą per mettus bus vykkdomas amo
oniako, kietųjų dalelių, azoto
oksid
do monitoriingas ir sierros dioksido
o monitoringas 4 kartu
us per metu
us PŪV vystyymo alternaatyvos
Nr. 2 atveju arbaa 1 kartą perr metus PŪV
V vystymo alternatyvos Nr. 3 atveju
u.
Num
matomas išle
eidžiamų gamybinių
g
n
nuotekų
m
monitoringas
s: 2 PŪV vystymo
v
alternatyvos atveju
minim
malus metiinis mėginių ėmimo dažnis
d
išleid
džiamose nuotekose
n
bus 1 kartąą/mėnesį, 3 PŪV
vystyymo alternaatyvos atveju minimalus metinis mėginių
m
ėmimo dažnis išleidžiamos
i
se nuotekosse bus
1 karrtą/ketvirtį. Bus
B stebimo
os BDS7, nafftos produkktų ir skendinčių medžiaagų koncentracijos.
Num
matomas pavviršinių nuo
otekų monittoringas – 1 kartą per 3 mėnesiuss. Bus stebim
mos BDS7, naftos
produktų ir sken
ndinčių med
džiagų koncentracijos prieš
p
nuotekkų valymą ir po jo.
nkos ore bus vykdom
mas chromo
o, kobalto, vanadžio
v
m
monitoringa
as aplinkos ore - matavimų
Aplin
skaiččius bus ne mažesnis
m
kaaip 12 kartų per metus.
Rizik
kos analizė
Avarinių situacijų rizikos analizė planuo
ojamai ūkin
nei veiklai naagrinėjama vadovaujan
ntis “Planuo
ojamos
omendacijo
omis”.
ūkinėės veiklos gaalimų avarijų rizikos vertinimo reko
Vilniaaus kogeneeracinės jėg
gainės tech
hnologiniai įrenginiai (garo šildyymo katilaii, slėginiai indai;
ir kt.) paten
slėginiai garotieekiai ir karšto
o vandens vamzdynai
v
nka į LR potencialiai pavojingų įren
nginių
m gegužės 2 d. Nr. I-132
24; Žin., 1996, Nr. 46-1116; su vėlessniais pakeittimais)
priežžiūros įstatymo (1996 m.
reguliavimo sferrą.
Technologiniam
me procese naudojamo
n
s medžiago
os ir preparaatai yra 24-2
25% amoniako NH3 tirrpalas,
ntos kalkės (Ca(OH)2), negesintos kalkės (CaO
O), aktyvuotta anglis, natrio chlorid
das (NaCl), natrio
gesin
fosfaatas (Na3PO
O4) ir natrio hidroksidas arba kausstinė soda (NaOH),
(
etilenglikolis (HO-CH2CH2
2-OH).
ojingos med
džiagos neprriskiriamos degių
d
ar ypaač degių meedžiagų kattegorijai, neformuoja sp
progių
Pavo
aplin
nkų su ore essančiu degu
uonimi.
Sprogia aplinkass gali sudaryyti medieno
os ir išdžiovvintų degių atliekų
a
dulkkės jų saugyyklų ir padavvimo į
urą įrenginių
ų uždarose erdvėse,
e
kurr dulkių kau
upimas yra sunkiai
s
konttroliuojamass o jų pašalinimas
paku
apsunkintas.
V objekto teechnologiniai įrenginiai vertinam
mi preliminaariai, įvardin
nant pagrin
ndines
PAV etape PŪV
planu
uojamas ve
eiklas ir needetalizuojaant technologinio pro
oceso, kadaangi techno
ologinis pro
ocesas
detalizuojamas rengiant
r
ob
bjekto statyb
bos techninįį projektą.
ginių įrenginių, rizikos analizės metu
m
išskirtta 10 pavojjų dėl atlieekamų
Nedeetalizuojant technolog
techn
nologinių procesų ar geedimų, įskaitant žmogiškąjį faktoriių - personaalo klaidas, 6 gamtinės kilmės
k
pavo
ojai, apimantys stichiniu
us ir katastro
ofinius meteeorologinius reiškinius ir pavojai dėl fizinio reiiškinio
pastaatų ir statiniių griūtys, taame tarpe dėl
d žmogiškkojo faktoriaaus – statybo
os broko ir projekto
p
ren
ngimo
klaidos.
ų galimų paavojų išskirtta 20 reikšm
mingų rizikkos veiksnių
ų, kuriems nustatytos
n
r
ribotos
ir didelės
d
Iš šių
pasekmės žmon
nėms, tik plaanuojamos jėgainės peersonalui, irr gamtos ko
omponentam
ms. Daugum
ma šių
veikssni yra tikėėtini arba mažai tikėėtini, riziko
os faktoriuss matricojee 2D-3B (tikėtini ribo
otomis
pasekmėmis ir mažai
m
tikėtin
ni didelėmiss pasekmėm
mis).
ŪV vykdytojjo nuosavyb
bei. Poveikiss dėl techno
ologinių įren
nginių
Poveeikis nuosavvybei yra tik poveikis PŪ
eksploatacijos ir gedimų dažniausiai
d
yra ribotass rečiau did
delis, tokie gedimai yrra tikėtini, rizikos
r
fakto
orius 2D-3B,, diversijos ar didelės klaidos jėgainės valdyymo sistemo
oje 4B (bevveik neįman
nomas
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labai didelėmis pasekmėm
mis). Poveikkis dėl statyybinio brokko ar projeektavimo klaidos gali turėti
uosavybei, bet
b tokių klaaidų tikimyb
bė praktiškaai lygi nuliui (rizikos fakktorius
katasstrofinius paadarinius nu
5A).
Reikššmingi rizikkos veiksniaai sudėti į rizikos maatricą paten
nka į vidutinės rizikoss kategorijąą, kuri
priim
mtina kaip neišvengiam
n
ma, bet jos sumažinimu
s
ui rekomend
duojama naaudoti finan
nsiškai rentaabilias
priem
mones (ALA
ARP metodo taikymass). Pagrindinė ALARP metodo taaikymo prieemonė geriausiai
priein
namas gam
mybos būdaas ir geros praktikos reeikalavimų taikymas rengiant tecchninį projeektą ir
eksploatuojant kogeneracin
k
nę jėgainę.
Pram
moninės rizikkos požiūriu
u planuojam
ma Vilniaus kogeneracinė jėgainėė yra saugi, avarinių sittuacijų
atvejjais jos poveikis aplinkkai ir žmonėėms neviršijja ribinio, jeeigu projektto rengimo
o ir eksploattacijos
metu
u laikomasi potencialiaai pavojingų įrenginių
ų priežiūros įstatyme numatytų
n
n
nuostatų,
slėėginių
indų eksploatavimo reglam
mentų ir elekktros įrengin
nių eksploatavimo taisyyklių.
Pagrrindinės po
oveikio aplinkai vertin
nimo išvado
os
Pagaal atliktą poveikio
p
ap
plinkai vertiinimą nei vienu Vilniaus kogen
neracinės jėėgainės vystymo
altern
natyvų atveeju nenustattyta limituoj
ojančio poveeikio aplinkaai, atskiriem
ms aplinkos komponent
k
tams ir
visuo
omenės sveikatai:
–

nenumatoma tarša į paviršiniuss ar gruntiniius vandeniss, dirvožemį ar žemės gelmes;
g

–

apskaičiu
uotos aplinkkos oro tarššos emisijos neviršija nu
ustatytų ribinių verčių ties
t analizuojama
veiklos vystymo
v
planuojamos naudoti
n
žem
mės sklypo dalies
d
teritorrijos riba;

–

apskaičiu
uoti progno
ozuojami trriukšmo lygiai ties artimiausia gyvvenamąja aplinka
a
ir už PŪV
vystymo
o alternatyvų
ų Nr. 2 ir Nr.
N 3 planuo
ojamos naudoti žemės sklypo dalies teritorijų ribų
visais paaros laikotarrpiais nevirššija HN 33:2
2011 gyvenamųjų pasttatų (namų)) ir visuomeeninės
paskirtiees pastatų (išskyrus
(
maitinimo ir kultūros paskirties
p
paastatus) aplinkoje nusstatytų
ribinių veerčių;

–

PŪV abieem vystymo
o alternatyvvos atvejais aptarnaujaančiam transportui organizuojant eismą
Dubliškių
ų, Panerišškių ir Jo
očionių gatvėmis, apskaičiuot
a
as progno
ozuojamas PŪV
aptarnau
ujančio tran
nsporto keliamas triukkšmo lygis artimiausio
oje gyvenam
mojoje aplinkoje,
įvertinuss esamus transporto srautus, įrrengus triu
ukšmo mažžinimo prieemones neeviršys
visuomeenės sveikato
os saugos teeisės aktu nustatytų rib
binių verčių.

–

kvapų koncentracij
k
os aplinkoss ore valan
ndos vidurkkio intervale
e nesieks ribinės 8 OU
UE/m3
vertės;

–

planuojaamos naud
doti žemės sklypo dalies territorija, kurioje planu
uojama Viilniaus
kogeneracinė jėgainė nepaten
nka į saugo
omų ar kultūros paveld
do teritorijų
ų ribas ir attitinka
nius.
galiojanččio Vilniaus miesto savivaldybės beendrojo plano sprendin

Atsižžvelgiant į atlikto
a
poveeikio aplinkkai vertimo rezultatus planuojam
mos ūkinės veiklos vysstymas
poveeikio aplinkai aspektu yra galimaas pasirenkaant bet kurrią iš išanalizuotų plan
nuojamos ūkinės
ū
veiklos alternatyyvų.
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