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Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje naudojami sutrumpinimai
PAV

poveikio aplinkai vertinimas

PŪV

planuojama ūkinė veikla

PVSV

poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

AAA

Aplinkos apsaugos agentūra

AM

Aplinkos ministerija

ES

Europos Sąjunga

SAZ

sanitarinės apsaugos zona

VAZ

vandenvietės apsaugos zona

HN

higienos norma

GPGB

geriausias prieinamas gamybos būdas

TIPK

taršos integruota prevencija ir kontrolė

o.t.š.

oro taršos šaltinis

LL

leidžiamas lygis

EVRK

ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

TAR

teisės aktų registras

LAND

Lietuvos aplinkosaugos normatyvinis dokumentas

SAM

Sveikatos apsaugos ministerija

TPR

teršalo pavojingumo rodiklis

LOJ

lakūs organiniai junginiai

SFL

krakmolo likučių turintis skystis, kuriame yra iki 20% sausų medžiagų, naudojamas antros kartos etanolio gamybai

VSEP

vibracinė membraninė filtravimo sistema

UF/NF

ultra filtracija/nano filtracija

RO

reversinė osmozė

CIP-tirpalai

talpų plovimo-valymo skysčiai iš CIP (cleaning-in-place) įrangos

FA

fuzeliniai aliejai, kurių sudėtyje yra ir spiritų

EAF

eterio-aldehido frakcija

DEA

dehidratuotas etilo alkoholis

DDEA

dehidratuotas ir denatūruotas etilo alkoholis

ŠGP

šalutinis gamybos produktas

DDGS

sausi pašarai (angl. Dried distillers grains with solubles) bei jų gamybos
technologija
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ĮVADAS
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „KURANA“.
Planuojama ūkinė veikla – bioetanolio gamyklos plėtra esamo sklypo ribose. Taip pat įmonė, plėsdama savo veiklą, planuoja plečiamoje gamyklos dalyje iš bioetanolio gamybos metu gaunamų
žlaugtų gaminti pašarus gyvuliams.
Šiuo metu UAB „Kurana“ vykdoma ūkinė veikla yra įrašyta į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2017-11-01 įsigaliojusios naujos redakcijos
(Žin., 1996, Nr.82-1965, TAR, 2017, Nr. 11562 ) 1 priedo 6.1. punktą (organinių cheminių medžiagų
(angliavandenilių (linijinių arba ciklinių; sočiųjų arba nesočiųjų, alifatinių arba aromatinių); deguonies turinčių organinių junginių: alkoholio, aldehidų, ketonų, karboksirūgščių, esterių ir jų mišinių,
acetatų, eterių, epoksidinių dervų; sieros turinčių organinių junginių; azoto turinčių organinių junginių: aminų, amidų, nitrozo ir nitro junginių arba nitratų, nitrilų, cianatų, izociantų; fosforo turinčių
organinių junginių; halogenintų angliavandenilių; metalo organinių junginių; plastinių medžiagų
(polimerų, sintetinio pluošto ir pluošto, turinčio celiuliozės); sintetinio kaučiuko, dažiklių ir pigmentų; paviršinio aktyvumo agentų ir medžiagų ir kt.) gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminės konversijos procesus).
Planuojamai esamos gamybos plėtrai reiktų vadovautis Įstatymo 2 priedo 14 punktu, kuris nustato
reikalavimą atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Tačiau, vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 11 dalimi, kuris nustato, kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros, PŪV organizatorius nusprendė, pradėti poveikio aplinkai vertinimo (toliau tekste – PAV) procedūras.
Poveikio aplinkai vertinimo procesas apima šiuos etapus:
✓ PAV programos rengimas, pranešimas visuomenei apie parengtą programos dokumentą, derinimas su PAV subjektais (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentu, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Pasvalio rajono savivaldybės
administracija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritoriniu padaliniu. PAV programą tvirtina atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA);
✓ PAV ataskaitos rengimas, pranešimas visuomenei apie parengtą ataskaitos dokumentą, viešas visuomenės supažindinimas su vertinimo teiginiais bei išvadomis, derinimas su PAV
subjektais;
✓ atsakingos institucijos sprendimo priėmimas ir PAV proceso dalyvių informavimas apie priimtą sprendimą.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita parengta AAA 2020 m. liepos 22 d. raštu Nr. (30.1)-A4E-6403
patvirtintos PAV programos pagrindu, vadovaujantis 2005 gruodžio 23 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-636 Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 6-225; galiojanti suvestinė redakcija 2010-0728), Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų (Žin., 2004, Nr. 106-3947, galiojanti suvestinė redakcija 2016-05-01) reikalavimais, bei kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais.
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Atliekant poveikio aplinkai vertinimą atsižvelgta į poveikio aplinkai vertinimo subjektų pastabas ir
pasiūlymus.
Visuomenė apie PAV procesą informuota ir supažindinta su programa ir ataskaita vadovaujantis
2017 m. spalio 31 d. LR aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 17241).
Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą paskelbta visuomenės informavimo
priemonėse: vietiniame (Pasvalio rajono laikraštyje „Darbas“, respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas“, planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus interneto svetainėje: www.kurana.lt , Pasvalio rajono savivaldybės skelbimų lentoje, Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje
http://gamta.lt ). Poveikio aplinkai vertinimo programa susipažinimui įkelta į UAB „DGE Baltic Soil
and Environment“ interneto svetainę www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“ bei planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus interneto svetainėje: www.kurana.lt .
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita teikiama poveikio aplinkai vertinimo subjektams bei atsakingai institucijai Aplinkos apsaugos agentūrai.
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1. SKYRIUS. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ
VEIKLĄ
1.1 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
UAB „Kurana“ ūkinę veiklą vykdo nuo 2009 m. adresu Panevėžio apskr., Pasvalio r. sav., Pasvalio
apylinkių sen., Aukštikalnio k., Mūšos g. 19.
Veiklos plėtra planuojama jau veikiančioje įmonėje, vieta tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vietai būtinas sąlygas, nauja gamybos linija bus integruota į esamą inžinierinę ir technologinę
infrastruktūrą. Todėl kitos alternatyvios PŪV vystymo vietos nesvarstomos ir PAV ataskaitoje nenagrinėjamos. PAV ataskaitoje vertinama ir lyginama „0“ arba PŪV nevykdymo alternatyva. Vertinimas pateikiamas II skyriaus 10 skirsnyje
PŪV sklypui galioja Pasvalio rajono bendrojo plano, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-47, sprendiniai. UAB „Kurana“ bioetanolio gamykla
pagal Pasvalio rajono bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinį yra intensyvios ūkio veiklos perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos zonoje. Be to, UAB „Kurana“ gamyklos
sklypas priskirtas karstinio rajono teritorijos labai nepastoviems ir nepastoviems plotams. Ištrauka
iš Pasvalio rajono bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio pateikiama 1
pav.

1 pav. Ištrauka iš Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio. (Šaltinis www.pasvalys.lt)
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Planuojama ūkinė veikla pilnai atitinka rajono bendrojo plano sprendinius. Gamyklos plėtra planuojama naujai statomose statiniuose, naujai išsinuomotame sklype, pakeičiant žemės naudojimo paskirtį. Plėtros teritorijoje, be naujai gamybos linijai skirtų pastatų, numatoma įrengti sunkiojo ir lengvojo transporto stovėjimo aikšteles, privažiavimo kelius, biokuro katilinę su priklausiniais. Esminiai
pakeitimai esamos gamybos teritorijoje nenumatomi. Gavus atsakingos institucijos AAA sprendimą
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių pasirinktoje vietoje, bus rengiamas/-mi UAB „Kurana”
bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros techninis projektas.
Esama ūkinė veikla vykdoma UAB „Pasvalio agrochemija“ priklausančio 7,9646 ha žemės sklypo
dalyje, kurio unikalus Nr. 4400-2269-2897 (kadastro Nr. 6753/0004:292) pagal sudarytą nuomos
sutartį (žemės sklypo dalies nuomos sutarties Nr. 2 pakeitimas Nr. 20/05-11). Įmonė ūkinės veiklos
vykdymui iš UAB „Pasvalio agrochemija“ nuomoja dalį šio sklypo, t.y. 3,7095 ha ploto sklypą.
Papildomai 2020 m. įmonė pagal sudarytą nuomos sutartį (žemės sklypo dalies nuomos sutarties Nr.
2 pakeitimas Nr. 20/05-11.1) išsinuomojo iš UAB „Pasvalio agrochemija“ dar 5,0503 ha iš 5,9300
ha gretimame sklype, kurio unikalus Nr. 4400-5374-7583. Viso įmonės ūkinės veiklos vykdymui
išsinuomota 8,7598 ha teritorija, per du sklypus. Naujai išnuomotoje sklypo dalyje įmonė numato
pastatyti naujos gamybos linijos pastatus su visai priklausiniais ir infrastruktūra.
Žemės sklypui (unikalus Nr. 4400-2269-2897), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Seimu 2019-06-06 d. dokumentu Nr. XIII-2166 priimtu Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymu (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862), nustatytos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
✓ 7,9646 ha melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (sąlygų VI skyrius,
antrasis skirsnis);
✓ 1,5929 ha kelių apsaugos zonos (sąlygų III skyrius, antrasis skirsnis);
✓ 1,52 ha vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (sąlygų III skyrius, dešimtasis skirsnis);
✓ 0,175 ha šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (sąlygų III skyrius, dvyliktasis skirsnis);
✓ 7,9646 ha Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (sąlygų VI skyrius, dvyliktasis skirsnis);
✓ 0,805 ha skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (sąlygų III skyrius, šeštasis skirsnis);
✓ 0,162 ha elektros tinklų apsaugos zonos (sąlygų III skyrius, ketvirtasis skirsnis);
✓ 0,078 ha viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis).
Žemės sklypui (unikalus Nr. 4400-5374-7583), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Seimu 2019-06-06 d. dokumentu Nr. XIII-2166 priimtu Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymu (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862), nustatytos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
✓ 0,1857 ha kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis);
✓ 5,9300 ha šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis skirsnis);
✓ 5,9300 ha melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis).
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Žemės sklype ūkinės veiklos vykdymui naudojamų pastatų, inžinerinių pastatų, inžinerinių tinklų
savininkas ir naudotojas yra UAB „Kurana“. Žemės sklypo nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko išrašas, susitarimai dėl žemės nuomos sutarties pakeitimo, bei žemės sklypų planai
pateikiami 1 Priede.
Planuojamos ūkinės veiklos gretimybės
Artimiausios pramonės įmonės, įsikūrusios toje pačioje teritorijoje, yra UAB „Eko termo“ (0,7385
ha), kooperatyvas „Mūšos aruodai“ (1,4003 ha), UAB „Pasvalio agrochemija“ 92,8548 ha). Įmonės
esama ir planuojamos plėtros teritorijos pavaizduotos 2 pav.

2 pav. Įmonės sklypų ribos (Šaltinis: https://www.regia.lt/map/pasvalio_r?lang=0 )
Greta bioetanolio gamyklos iki 1 km atstumu veikia: AB „Panevėžio energija“ Pasvalio rajono katilinė, Mūšos g. 16, apie 0,200 m, AB „Pieno žvaigždės“ filialas Pasvalio sūrinė, Mūšos g. 14, apie
0,260 m, UAB „Agvinta“, Mūšos g. 12A., apie 556 m, UAB „Alsteka“, Geležinkeliečių g. 11, apie
600 m, UAB „Artelė“, Biržų g 87A, apie 934 m, UAB „Autodiler“, Mūšos g. 12A, apie 547 m, UAB
„Jungtė“, Naujoji g. 11, apie 728 m, UAB „Kelika“, Mūšos g. 6D, apie 880 m, UAB „Rinketa“,
Mūšos g. 26A, apie 657 m, UAB „Svedelita“, Mūšos g. 24, apie 578 m, UAB „Valtrana“, Mūšos g.
20A, apie 392 m, UAB Zetra, Mūšos g. 18, apie 303 m, UAB Židentika, Gėlių g 5-1, apie 1,05 km
(žr. 2 pav.).
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3 pav. Situacinė schema (Šaltinis: https://www.regia.lt/map/pasvalio_r?lang=0 )
Arčiausiai UAB „Kurana“ teritorijos ribų esantys Aukštikalnių k. gyvenamieji namai (4 pav.):
✓ vienbutis gyvenamasis namas, esantis Žiedų g. 1A, nutolęs apie 153 m į šiaurės vakarus; šio
namo sklypas ribojasi su UAB „Kurana“ plėtros sklypu;
✓ vienbutis gyvenamasis namas, esantis Mūšos g. 5, nutolęs apie 177 m į pietvakarius; iki šio
namo sklypo – apie 124 m ta pačia kryptimi;
✓ vienbutis gyvenamasis namas, esantis Mūšos g. 3, nutolęs apie 222 m į pietvakarius;
mažiausias atstumas iki šio namo sklypo – apie 111 m vakarų kryptimi;
✓ vienbutis gyvenamasis namas, esantis Žiedų g. 1, nutolęs apie 315 m į šiaurės vakarus; iki
šio namo sklypo – apie 287 m ta pačia kryptimi;
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✓ vienbutis gyvenamasis namas, esantis Žiedų g. 3, nutolęs apie 337 m į šiaurės vakarus; šio
namo sklypas nesuformuotas;
✓ vienbutis gyvenamasis namas, esantis Žiedų g. 5, nutolęs apie 357 m į šiaurės vakarus; iki
šio namo sklypo – apie 334 m ta pačia kryptimi;
✓ vienbutis gyvenamasis namas, esantis Žiedų g. 7, nutolęs apie 379 m į šiaurės vakarus; iki
šio namo sklypo – apie 357 m ta pačia kryptimi.

4 pav. UAB „Kurana“ padėtis artimiausių Aukštikalnių k. gyvenamųjų namų atžvilgiu (Šaltinis:
www.regia.lt )
PŪV teritorijos gretimybėse ir artimoje aplinkoje visuomeninių įstaigų nėra. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai (pateikiami 5 pav.):
✓ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (Geležinkeliečių g. 70) nuo PŪV
teritorijos ribos nutolęs apie 320 m atstumu pietų kryptimi;
✓ Pasvalio ligoninė (Geležinkeliečių g. 70) nuo PŪV teritorijos ribos nutolusi apie 320 m
atstumu pietų kryptimi;
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✓ Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla (Kalno g. 34) nuo PŪV teritorijos ribos nutolusi apie
615 m į pietus;
✓ VšĮ Pasvalio futbolo centras (Kalno g. 19) nuo PŪV teritorijos ribos nutolusi apie 852 m į
pietvakarius.

5 pav. UAB „Kurana“ padėtis visuomeninių įstaigų atžvilgiu (Šaltinis: www.regia.lt)
Bioetanolio gamykla įsikūrusi palankioje infrastruktūros požiūriu vietoje, patogus susisiekimas autotransportu. Pagrindinis įvažiavimas į gamyklą yra iš Mūšos gatvės. Nagrinėjamoje teritorijoje yra
elektros tiekimo linijos, elektros pastotė, vandentiekis, lietaus bei komunalinių nuotekų tinklai, dujotiekis, ryšių linijos.
Sklypas, kuriame įmonė vykdo ir planuoja vykdyti veiklą, nėra įtrauktas į saugomų teritorijų, gamtos paveldo objektų, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų sąrašą, jis nėra valstybinių
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rezervatų, nacionalinių ar gamtos draustinių ir kitų saugotinų teritorijų apsauginėje zonoje ar juostoje. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos – buveinių apsaugai svarbi teritorija – Pamūšio kraštovaizdžio draustinis (LTPAS0002) yra maždaug už 2,9 km į šiaurės vakarus. Išsamesnė informacija
apie saugomas teritorijas pateikta II skyriaus 5.2 skirsnyje.
Artimiausia kultūros paveldo vertybė – yra Siaurojo geležinkelio kompleksas (unikalus kodas
21898), nutolęs nuo įmonės teritorijos 0,25 km į pietus. Išsamesnė informacija apie artimiausias
kultūros paveldo objektus pateikiama II skyriaus 7 skirsnyje.

1.2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS FIZINĖS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
1.2.1 Planuojamos ūkinės veiklos etapų aprašymas
Planuojamos ūkinės veiklos plėtros etapai:
✓ poveikio aplinkai vertinimo etapas – 2020 – 2021 m.;
✓ techninio projekto parengimas – 2020-2021 m.;
✓ statyba – 2021-2022 m. Statybos etapo metu griovimo darbai nenumatomi, bus iškeltas esamos melioracinės sistemos fragmentas, patenkantis į užstatymo plotą bei iškirsti vaismedžiai.
Statybos aikštelės įrengimas, kelių tiesimas, inžinierinių komunikacijų klojimas ir kt. statybos darbai bus atliekami pagal darbo projekte numatytą eigą;
✓ veiklos pradžia – 2022 m. Naujos linijos eksploatacija prasidės gavus pakoreguotą TIPK
leidimą. Gamykloje numatytas nepertraukiamas darbo režimas.
Preliminarūs veiklos terminai:
✓ PAV etapas – 10 mėn.;
✓ techninis projektas – 6 mėn.;
✓ veiklos pradžia – 15 mėn.
Eksploatacijos laikas – nenustatomas.
1.2.2 Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos
Naujos gamybos linijos su reikalinga inžinierine infrastruktūra statyba numatyta 5,0503 ha sklype,
išnuomotame iš UAB „Pasvalio agrochemija“. Statybos metu tvarkomos teritorijos plotas sudarys
45167,0 m2, tame tarpe:
✓ Užstatymo plotas – 8179,0 m2;
✓ Apželdinimo plotas – 9863,0 m2;
✓ Kietos dangos – 27125,0 m2, iš jų automobilių stovėjimo aikštelės – 3705,0 m2, betoninės
dangos aikštelė – 1523,0 m2, asfalto ir trinkelių dangų plotas – 21897,00 m2.
Prieš pradedant statybos darbus bus iškirsti esami vaismedžiai ir dalinai išardyta melioracijos sistema, kuri patenka į užstatymo plotą. Vietoj išardytos melioracinio tinklo dalies pagal parengtą projektą bus naujai paklojami melioraciniai tinklai ir atkurtas gruntinių vandenų reguliavimas. Detaliai
apie planuojamus pakeitimus melioracinėje sistemoje aprašyta II skyriaus poskyryje „Vanduo“.
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Taip pat su gamybos plėtra susijusi ir sekančių statinių, patalpų, įrenginių statyba/įrengimas:
1.

Bioetanolio gamykla:

1.1 gamybinis pastatas su administracinės paskirties patalpomis;
1.2 šlapių kukurūzų priėmimo mazgas;
1.3 šlapių kukurūzų laikymo aikštelė;
1.4 malimo pastatas;
1.5 distiliacijos - rektifikacijos – dehidratacijos įrenginys;
1.6 žlaugtų sandėlis su atkrovimo stoginė;
2.

Biokuro katilinė su biokuro aikštele;

3.

Pašarų gamykla:

3.1 gamybinis pastatas;
3.2 džiovyklė;
3.3 sausų pašarų silosai;
3.4 technologinių talpyklų aikštelė;
3.5 pašarų sandėlis;
4.

Aušintuvės;

5.

Cheminių medžiagų sandėlis;

6.

Etanolio sandėlis;

7.

Denatūracijos pastatas;

8.

Etanolio atkrovimo įrenginys su stogine;

9.

Sunkvežimių stovėjimo aikštelė;

10.

Darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelė.

Ūkinė veikla planuojama teritorijoje, turinčioje visas veiklai reikalingas inžinierines komunikacijas.
Esamos įmonės teritorijoje yra visi reikiami inžineriniai tinklai – vandentiekis, kanalizacija, dujotiekis, elektros tinklai, ryšių tinklai, privažiavimo keliai.
Gamykla vandeniu aprūpinama iš UAB „Pasvalio vandenys“ priklausančių sužiedintų kvartalinių
vandentiekio tinklų. Pastačius planuojamą gamybos paskirties pastatas bioetanolio gamybai, vanduo
taip pat bus tiekiamas iš esamų centralizuotų tinklų.
Bioetanolio gamykloje susidaro buitinės, gamybinės bei paviršinės nuotekos ir pagal sutartis išleidžiamos į UAB „Pasvalio vandenys“ eksploatuojamus komunalinių ir paviršinių nuotekų tinklus.
Buitinės nuotekos išleidžiamos be valymo į Pasvalio miesto komunalinių nuotekų tinklus. Pačiame
gamybos procese gamybinės nuotekos nesusidaro. Prie gamybinių nuotekų priskiriamas kogeneratorių ir garo katilų prapūtimo vanduo po aušinimo kartu su lietaus nuotekomis nuo stogų be apvalymo nuvedamos į paviršinių nuotekų tinklus. Paviršinės nuotekos nuo galimai teršiamos įmonės
teritorijos dalies prieš išleidimą į miesto tinklus apvalomos įmonės 10 l/s našumo naftos gaudyklėje.
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Naujai planuojamoje gamybos linijoje vyks tokie pat technologiniai procesai, kaip ir esamoje. Todėl
gamybinių nuotekų iš technologinio proceso atsiradimas neplanuojamas, o paviršinės nuotekos, susidarysiančios naujoje plėtros teritorijoje, taip pat bus išleidžiamos į UAB „Pasvalio vandenys“
eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus. Nuotekos, kurios bus surenkamos nuo galimai teršiamos teritorijos, prieš išleidimą bus apvalomos 50 l/s našumo naftos produktų atskirtuve.
Gamtinėmis dujomis įmonė aprūpinama iš šalia įmonės teritorijos praeinančios UAB „Ignitis“ dujotiekio. Biodujas įmonė gamina teritorijoje esančiuose biodujų gamybos įrenginiuose, perdirbant
etilo alkoholio (bioetanolio) gamybos metu susidarančius žlaugtus ir kitas papildomas žaliavas (sirupą, glicerolį).
Elektros energijos poreikiams tenkinti elektros energija tiekiama iš UAB „Ignitis“ bei pasigaminama
įmonės kogeneraciniame įrenginyje.
Įmonės šilumos energijos gamybai eksploatuojama termofikacinė elektrinė, kurioje instaliuoti 4 po
1000 kW galios kogeneratoriai, naudojantys biodujas, du garo katilai-utilizatoriai ir du gamtinėmis
dujomis arba biodujomis ir fuzeliais kūrenami garo katilai. Gamybos procesams reikalinga šiluma
išgaunama garo pavidalu. Dalis technologiniams procesams reikalingos šilumos šiuo metu gaminama UAB „Eko Termo“ eksploatuojamoje biokuro katilinėje su 6,5 MW garo katilu. Įgyvendinant
naują projektą, ši katilinė perimama UAB „Kurana“. Naujai statomos bioetanolio gamybos garo poreikiams numatyta katilinė su dviem po 7,5 MW galios garo katilais.
Ūkinei veiklai reikalingų inžinierinių tinklų projektavimas ir pajungimas prie esamų centralizuotų
linijų bus sprendžiamas atskirai rengiamu techniniu projektu.
1.2.3 Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją (paslaugas) ir didžiausią (projektinį) pajėgumą
Šiuo metu įmonė veiklą vykdo pagal AAA 2016 m. liepos 28 d. išduotą TIPK leidimą Nr. T-P.515/2016. Šiuo TIPK leidimu įmonei leidžiama pagaminti 16 500 t/m bioetanolio. Optimizavus esamą
technologinį procesą, bioetanolio gamyba dabartinėje gamybos linijoje padidės iki 24 070 t/m. Pastačius naują gamybos liniją, kurios projektinis pajėgumas planuojamas iki 42 764 t/m, bendras, abiejose linijose pagaminamos produkcijos kiekis sieks iki 66 834 t bioetanolio per metus.
PAV programos rengimo metu dėl šalyje susiklosčiusios epidemiologinės situacijos įmonė skubos
tvarka pradėjo gaminti rankų ir paviršių dezinfekcines priemones. Šių produktų gamyba buvo vertinama kaip trumpalaikė, priskiriama prie „force majore“ aplinkybių ir jie nebuvo įtraukti į programą
tarp įmonės produkcijos. Ataskaitos rengimo metu, įvertinus COVID 19 pandemijos eigą, nuspręsta
pratęsti dezinfekcinių priemonių gamybą ir įtraukti jas į ataskaitos duomenis apie gaminamą produkciją. Planuojami dezinfekcinių priemonių kiekiai ir sudedamųjų dalių proporcijos pateiktos žemiau:
Komponentas

Kiekis
rankų dezinfekcinės priemonės

Etanolis

800 m3
640 l

MEK (vienkomponentis)

5,40 kg

Izopropilas

5,27 kg

Denatonium benzoatas

0,0453 l

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge.lt

18
Bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtra Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
Vandenilio peroksidas 35 %

3,25 kg

Glicerolis
Vanduo

130,47 l
paviršių dezinfekcinės priemonės

200 m3

Etanolis

140 l

MEK (vienkomponentis)

1,15 kg

Izopropilas

1,12 kg

Denatonium benzoatas

0,0099 l

Muilas

0,23 kg

Vanduo

51,08 l

1 lentelė. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją (paslaugas)
Pavadinimas
(asortimentas)
1
Denatūruotas etilo alkoholis (bioetanolis)
Fuzeliai
Biodujos*
Žlaugtai
Sausi pašarai

Mato
vnt., t, m3,
vnt. ir kt.

Didžiausias kiekis
per metus esamoje
gamyboje

Planuojamas didžiausias kiekis per metus
naujoje gamyboje

Planuojamas didžiausias
kiekis per metus esamos ir
planuojamos gamybų

2

3

4

5

t

16 500 (iki rekonstrukcijos / 24 070 (po
rekonstrukcijos)

42 764

66 834

303

1 100

1 403

m3
tūkst. m

3

32 250

m3

216 543

400 000

616 543

t

-

40 000

40 000

Dezinfekantai:
Rankų

m3

800

Paviršių

200

Biomasė

m3

203 593

Kompostinės trąšos

m3

4 909

Biomasės koncentratas

m3

41 669

Elektros energija

GWh

32,240

Šiluminė energija

GWh

111,216

227,76

338,976

Pastaba * Biodujos yra tarpinis produktas, kuris išgaunamas ir sunaudojamas įmonėje elektros ir šilumos gamybai.

Biomasė, kompostinės trąšos ir biomasės koncentratas išgaunami tik esamuose biodujų gamybos
įrenginiuose, todėl jų esamas ir planuojamas kiekis nesikeičia. Tačiau žaliava šių produktų gavybai
– žlaugtai, susidaro esamoje gamyboje ir susidarys planuojamoje. Todėl šie produktai gali būti pagaminami kaip iš esamos, taip ir iš planuojamos gamybos žlaugtų. Taip pat nesikeičia biodujų kiekis,
nes nagrinėjamu projektu esami biodujų gamybos pajėgumai nedidinami.
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1.2.4 Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą, energijos gamybą
UAB „Kurana“ siekia būti švaria, saugia ir aplinkosaugos atžvilgiu draugiška įmone. Įmonės
energetiniai poreikiai didžiąja dalimi tenkinami įmonės įrenginiuose pagaminta energija iš
atsinaujinančių energijos šaltinių. Šiuo metu įmonėje veikia termofikacinė elektrinė, kurioje
instaliuoti 4 po 1000 kW galios kogeneratoriai, du garo katilai-utilizatoriai ir du gamtinėmis dujomis
kūrenami garo katilai. Kogeneratoriuose deginamos įmonės biodujų padalinyje iš šalutinių etanolio
gamybos produktų pagamintos biodujos. Garo katilai-utilizatoriai skirti kogeneratoriuose
susidarančių dūmų šiluminės energijos įsisavinimui. Kiekviename iš jų pagaminama iki 1000 kg
garo per valandą.
Dujiniuose garo katiluose GK Buderus Logano SHD 815 (4,5 MW) deginamos gamtinės dujos,
biodujos ir fuzeliai.
Naujai statomos bioetanolio gamybos garo poreikiams numatyta katilinė su dviem po 7,5 MW galios
garo katilais. Dar viena biokuro katilinė su 6,5 MW garo katilu perimama iš kito valdytojo – UAB
„Eko Termo“. Esamos biokuro katilinės pagamintas garas naudojamas gamybos poreikiams.
Perteklinis garas tiekiamas į Pasvalio rajoninę katilinę.
2 lentelė. Energijos, kuro ir degalų naudojimas
Energetiniai ir
technologiniai
ištekliai

Matavimo
vnt., t, m3,
kWh ir kt.

Sunaudoja
mas kiekis
per metus

Numatomas
sunaudoti
kiekis per
metus naujoje
gamyboje

Numatomas
sunaudoti
suminis
kiekis per
metus

Išteklių gavimo šaltiniai

1

2

3

4

5

6

elektros energija

GWh

34,24

58

92,24

UAB „Ignitis“, įmonės
kogeneraciniai įrenginiai

šilumos energija

GWh

60

130

190

Įmonės kogeneraciniai įrenginiai, įmonės biokuro katilinės,
įmonės gamtinių dujų katilai

gamtinės dujos

GWh

15

95

110

UAB „Ignitis“

biodujos

mln. m3

14,93

-

14,93

Įmonės biodujų reaktoriai

dyzelinas

t

205 870

Degalinės

t

1320

Degalinės

erdm

40 000

suskystintos dujos
mazutas
krosninis kuras

akmens anglis
benzinas
biokuras:
145 000

185 500

Biokuro birža

medienos skiedra

Energetinių išteklių šaltiniai:
✓ Elektros energija – 58 GWh UAB „Ignitis“, likusi dalis – iš įmonės kogeneracinių įrenginių;
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✓ Šiluminė energija – 33,191 GWh iš įmonės kogeneracinių įrenginių, 141,809 GWh iš įmonės
biokuro katilinės, 15 GWh iš įmonės gamtinių dujų katilų;
✓ Gamtinės dujos – UAB „Ignitis“;
✓ Biodujos – įmonės biodujų gamyba;
✓ Medienos skiedra – mediena perkama biokuro biržoje. Kai nėra galimybės biokuro biržoje
nusipirkti skiedros, perkami rąstai ir skiedra gaminama įmonėje medienos smulkintuvu.
3 lentelė. Energijos gamyba
Energijos rūšis

Pagaminamos energijos kiekis
Esama veikla

Elektros energija*, MWh
Šilumos energija*, MWh

Numatoma veikla
34,240

111,216

227,76

Pastaba* Esamoje termofikacinėje elektrinėje pagaminta energija

1.2.5 Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ir cheminius mišinius,
jų saugojimą
Bioetanolio gamyboje pagrindinės naudojamos žaliavos yra grūdai, kukurūzai, krakmolo ar cukraus
turinčios maisto pramonės ŠGP. Paruošti gamybai grūdai tiekiami iš Kooperatyvo „Mūšos aruodai“
grūdų elevatoriaus ir supilami į tarpines grūdų talpas. Kitos, 4 lentelėje pateiktos medžiagos ir preparatai, naudojamos kaip pagalbinės medžiagos įvairiuose gamybos etapuose. Jie autotransportu
pristatomi iš įvairių Lietuvos tiekėjų. Pagrindinė žaliava biodujų gamybai yra bioetanolio gamybos
šalutinis produktas – žlaugtai. Po distiliacijos gauti žlaugtai vamzdynais paduodami į biodujų žaliavos sumaišymo talpą, po to – į pūdytuvus. Taip pat biodujų gamyboje naudojamas glicerolis, gaunamas perdirbant augalinį aliejų į riebiųjų rūgščių metilo esterį (RRME) ir gliukozės sirupas, gaunamas krakmolo gamyboje. Glicerolis autocisternomis tiekiamas iš biodyzelino gamybos, gliukozės
sirupas autocisternomis tiekiamas iš UAB „Amilina“.
UAB „Kurana” bioetanolio gamykloje po plėtros naujų cheminių medžiagų naudojimas nenumatomas. Naudojamų žaliavų, cheminių medžiagų kiekiai pateikiami 4 lentelėje, o cheminių medžiagų
saugos duomenų lapai – 5 Priede.
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4 lentelė. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ir cheminius mišinius, jų saugojimą
Žaliavos, cheminės medžiagos ar cheminio mišinio
pavadinimas (išskyrus kurą,
degalus, tirpiklių turinčias
medžiagas ir mišinius)

Planuojamas naudoti kiekis
per metus

Pavojingumo
klasė ir kategorija

Pavojingumo frazės

1

2

3

4

5

6

7

224 207 t

Nepavojinga

-

autotransportas

48 000 t

Tiekiami iš kooperatyvo
„Mūšos aruodai“ grūdų
saugyklų

20,5 t

Nepavojinga

-

autotransportas

5t

Grūdai, kukurūzai

Mielės

Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir ženklinimas1

Transportavimo
būdas

Denatūrantai:

Saugojimo būdas

Kartoninės dėžutės, po 10
kg, saugomi šaldytuve

30 m3

Izopropanolis (IPA)

Fiziniai pavojai ir
pavojus žmonių
sveikatai

Metiletilketonas (MEK)
Denatonio benzoatas (DB)

Kiekis,
saugomas
vietoje

646 m3

Muilas (Rakanol)

Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2

Etilacetatas

30 m3
H225 labai degūs skystis ir garai
H319 sukelia smarkų akių dirginimą

1 m3
autotransportas

H336 gali sukelti mieguistumą arba galvos
svaigimą

1 m3 konteineriuose, 200 l
statinėse, 4 kg bakeliai

30 m3
5 m3

STOT SE 3

Etoksipropanolis

1,5 m3

30 m3

Acetonas

Natrio šarmas

646 t

Pavojus žmonių
sveikatai ir fizinis
pavojus
Skin. Corr. 1A
Met. Corr. 1
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Žaliavos, cheminės medžiagos ar cheminio mišinio
pavadinimas (išskyrus kurą,
degalus, tirpiklių turinčias
medžiagas ir mišinius)

Planuojamas naudoti kiekis
per metus

Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir ženklinimas1
Pavojingumo
klasė ir kategorija

Pavojingumo frazės

1

2

3

4

Transportavimo
būdas

5

Kiekis,
saugomas
vietoje
6

Saugojimo būdas

7

Fermentai:
Alfa amilazė
Gliuko amilazė

2 m3
84,86 m3

Nepavojinga

autotransportas

4 m3

Proteazė

0,1 m3

Celiulazė

2 m3

30 l tūrio talpose, atskiroje, uždaroje patalpoje ir
1 m3 plastikiniuose konteineriuose

Putų gesiklis

6,7 m3

Nepavojinga

-

autotransportas

1 m3

200 l talpos metalinėse
statinėse

Karbamidas

187,6 t

Nepavojinga

-

autotransportas

24 t

50 kg maišai, saugomi
sandėlyje

616 543 m3

Nepavojinga

-

autotransportas

3300 m3

Vamzdžiais pumpuojami į
3000 m3 tūrio sumaišymo
talpą

1 100 t

Nepavojinga

-

autotransportas

200 t

200 m3 talpos rezervuaras

550 t

Pavojus žmonių
sveikatai

autotransportas

60 m3

19,5 m3 tūrio speciali uždara talpa

Žlaugtai
Glicerolis
Sieros rūgštis

Skin. Corr. 1A
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Žaliavos, cheminės medžiagos ar cheminio mišinio
pavadinimas (išskyrus kurą,
degalus, tirpiklių turinčias
medžiagas ir mišinius)

Planuojamas naudoti kiekis
per metus

Pavojingumo
klasė ir kategorija

Pavojingumo frazės

1

2

3

4

Pavojus žmonių
sveikatai

Membranų ploviklis:
Šarminis

Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir ženklinimas1

104 m3

Rūgštinis

Kiekis,
saugomas
vietoje

Saugojimo būdas

5

6

7

autotransportas

5 m3

1 m3 plastikiniuose konteineriuose

autotransportas

3 m3

1 m3 konteineriuose

-

autotransportas

500 m3

Dvi po 50 m3 talpos

H319 sukelia smarkų akių dirginimą

autotransportas

10 t

H315 Dirgina odą

Skin Irrit. 2

H318 Smarkiai pažeidžia akis

Eye Dam. 1

H319 sukelia smarkų akių dirginimą

Eye Irrit. 2
Fiziniai pavojai ir
pavojus žmonių
sveikatai
Ox. Liq. 3

Azoto rūgštis

Transportavimo
būdas

27 m3

Met. Corr. 1
Acute Tox. 3
Skin. Corr. 1A

H272 gali padidinti gaisrą, oksidatorius
H290 gali ėsdinti metalus
H331 toksiška įkvėpus
H314 smarkiai nudegina odą ir pažeidžia
akis
H318 smarkiai pažeidžia akis

Eye Dam. 1
SFL
Citrinos rūgštis

27 000 m3

Nepavojinga

6,6 t

Pavojus žmonių
sveikatai
Eye Irrit. 2
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Žaliavos, cheminės medžiagos ar cheminio mišinio
pavadinimas (išskyrus kurą,
degalus, tirpiklių turinčias
medžiagas ir mišinius)

Planuojamas naudoti kiekis
per metus

Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir ženklinimas1
Pavojingumo
klasė ir kategorija

Pavojingumo frazės

1

2

3

4

Fiziniai pavojai,
pavojus žmonių
sveikatai, pavojai
aplinkai

Benzinas

3 330 t

Transportavimo
būdas

5

Kiekis,
saugomas
vietoje
6

H304 prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį
H315 dirgina odą

Asp. Tox. 1

H336 gali sukelti mieguistumą arba galvos
svaigimą

Skin Irrit. 2

autotransportas

50 m

autotransportas

20 t

H340 Gali sukelti genetinius defektus
Muta. 1B
Carc. 1B
Repr. 2

Geležies chloridas

175 t

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Požeminė dvisienė 50m3
talpa su apsauginiu apvalkalu

H361 įtariama, kad kenkia vaisingumui
arba negimusiam vaikui

Aquatic Chronic 2
Fiziniai pavojai,
pavojus žmonių
sveikatai

H290 gali ėsdinti metalus

Met Corr. 1

H302 kenksminga prarijus

Acute Tox. 4

H315 dirgina odą

Skin Irrit 2

H318 smarkiai pažeidžia akis

Eye Dam. 1

H317 ali sukelti alerginę odos reakciją

www.dge.lt

3

H350 gali sukelti vėžį

H411 toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Skin Sens. 1

7

H224 ypač degūs skystis ir garai

Flam. Liq. 1

STOT SE 3

Saugojimo būdas

1 m3 konteineriuose

25
Bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtra Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
Žaliavos, cheminės medžiagos ar cheminio mišinio
pavadinimas (išskyrus kurą,
degalus, tirpiklių turinčias
medžiagas ir mišinius)

Planuojamas naudoti kiekis
per metus

Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir ženklinimas1
Pavojingumo
klasė ir kategorija

Pavojingumo frazės

1

2

3

4

Fiziniai pavojai,
pavojus žmonių
sveikatai, pavojai
aplinkai
Flam. Liq. 2
Cikloheksanas

6,3 m3

Skin Irrit 2

Kiekis,
saugomas
vietoje

Saugojimo būdas

5

6

7

autotransportas

5 m3

200 l specialios uždaros
talpos

autotransportas

1 m3

Šiuo metu saugoti neplanuojama

H225 labai degūs skystis ir garai
H315 dirgina odą
H336 gali sukelti mieguistumą arba galvos
svaigimą

STOT SE 3

H304 prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

Asp. Tox. 11

H400 labai toksiška vandens organizmams

Aquatic Acute 1

Transportavimo
būdas

H410 labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Aquatic Chronic 1
Ortofosforo rūgštis

Fiziniai pavojai
8t
Met. Corr. 1

H290 gali ėsdinti metalus

pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr.
1907/2006, su visais vėlesniais pakeitimais (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008).
1
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Žemiau pateikiamas technologiniame procese naudojamų žaliavų – cheminių medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos, apibūdinimas.
Denatūrantai – specifinio kvapo labai degūs skysčiai ir jų garai, sukelia smarkų akių dirginimą,
gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Patekimas į plaučius prarijus arba vėmimo metu
gali sukelti cheminį plaučių uždegimą. kuris gali būti miltinas. Patekus ant odos: džiovina odą,
pašalina nuo jos natūralų riebalų sluoksnį. Gali absorbuotis per odą į organizmą ir slopinti centrinę
nervų sistemą. Garai sunkesni už orą. Garai, susijungę su oru, gali sudalyti sprogius mišinius.
Gali užsidegti ne tik nuo atviros liepsnos, bet ir nuo žiežirbų, elektrostatinės iškrovos kibirkščių
ar įkaitusio paviršiaus. Turi būti saugoma plieninėse sandariai užsidarančiose talpose. Plastikinės
pakuotės gali būti naudojamos tik tokios, kurių netirpdina i ir kuriose nesusidaro statinės iškrovos.
Didžiausia leistina koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore yra: izopropanolio 0,6
mg/m3, metiletilketono (MEK) 0,1 mg/m3, etilacetato 0,1 mg/m3, acetono 0,35 mg/m3.
Natrio hidroksidas (natrio šarmas) – skystas, bespalvis ar silpnai gelsvas ar rusvas skystis,
kvapo praktiškai nėra, smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Įkvėpus aerozolių – sukeliamas
dusulys, skausmas krūtinėje, sunkus kvėpavimas, silpnumas, galvos skausmas. Ši medžiaga turi
būti saugoma sandariai uždarytoje taroje, saugoti nuo galimo kontakto su drėgme arba rūgštimis,
nerūdijančio plieno talpose. Sandėliavimo patalpose turi būti palaikoma ne žemesnė kaip +50 C
temperatūra, laikyti toliau nuo šilumos šaltinių. Audringai reaguoja su rūgštimis, ėsdina lengvuosius metalus, galimas vandenilio išsiskyrimas, sprogimo rizika. Natrio hidroksido didžiausia leistina koncentracija (DLK) aplinkos ore 0,01 mg/m3.
Sieros rūgštis – aitraus kvapo, nuo bespalvės iki gelsvos spalvos nedegus skystis. Sieros rūgštis
klasifikuojama kaip odą dirginanti/ėsdinanti medžiaga. Laikyti vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje, apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, laikyti originaliose talpose. Sieros
rūgšties didžiausia leistina koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore yra 0,3 mg/m3.
Membranų ploviklis – priklausomai nuo technologijos, įmonėje naudojami dviejų tipų membranų plovikliai: šarminis ir rūgštinis.
Šarminis ploviklis yra vandens baltumo spalvos bekvapis skystis, kuris dirgina odą ir smarkiai
pažeidžia akis. Neklasifikuojamas kaip sprogus ir/ar degus. Turi būti saugoma sandariose, mechaniškai patvariose, chemiškai atspariose, paženklintose etiketėmis talpyklose, saugant nuo įkaitimo ir tiesioginių saulės spindulių. Taip pat negali būti laikomas kartu su oksiduojančiomis,
redukuojančiomis medžiagomis, rūgštimis. Produktas yra cheminių medžiagų mišinys, todėl jo
didžiausia leistina koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore nereglamentuojama. Vienintelis ploviklio komponentas, turintis ribinę vertę, yra natrio hidroksidas, kurio didžiausia leistina
koncentracija aplinkos ore yra 0,01 mg/m3.
Rūgštinis ploviklis yra vandens baltumo spalvos bekvapis skystis, kuris smarkiai dirgina akis.
Neklasifikuojamas kaip sprogus ir/ar degus. Turi būti saugoma sandariose, mechaniškai patvariose, chemiškai atspariose, paženklintose etiketėmis talpyklose, saugant nuo įkaitimo ir tiesioginių saulės spindulių. Taip pat negali būti laikomas kartu su oksiduojančiomis, redukuojančiomis
medžiagomis, šarmais. Produktas yra cheminių medžiagų mišinys, todėl jo didžiausia leistina
koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore nereglamentuojama. Taip pat ribinės vertės neturi jo komponentai.
Azoto rūgštis – bespalvis arba lengvai gelsvas aštraus kvapo skystis. Oksidatorius, galintis padidinti gaisrą, gali ėsdinti metalus, toksiška įkvėpus, smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, kuo toliau nuo šilumos, užsidegimo šaltinio ir tiesioginių
saulės spindulių, aukščiausia leistina laikymo temperatūra +40 ºC, laikoma uždarose saugyklose
ir talpyklose, pagamintose iš korozijai atsparaus (nerūdijančio) plieno. Gali reaguoti su redukuojančiomis medžiagomis, stipriosiomis bazėmis, chloridais ir itin susmulkintais metalais. Vyksta
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egzoterminė reakcija su vandeniu. Reaguoja su metalais išskiriant vandeniliui. Azoto rūgšties didžiausia leistina koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore yra 0,40 mg/m3.
Benzinas – skaidrus bespalvis mažos klampos skystis, su būdingu angliavandenilių kvapu. Ypač
degūs skystis ir garai, prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį, dirgina odą, gali
sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą, toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus. Yra ypač lengvai užsidegantis skystis, kuris aplinkos temperatūroje gali suformuoti
sprogius oro ir angliavandenilinių garų mišinius. Produktui sandėliuoti turi būti naudojami rezervuarai ar saugyklos su plūdriaisiais ekranais (pontonais), tinkami ypač degiems skysčiams.
Benzino didžiausia leistina koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore yra 5,0 mg/m3.
Citrinos rūgštis – balsvi, bekvapiai kristalai, sukeliantys smarkų akių dirginimą. Neklasifikuojama kaip degi, tačiau gali užsidegti nuo atviros liepsnos. Laikyti sausoje vietoje, sandariai uždarytoje talpykloje. Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: 15-25 °C. Didžiausia leistina koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore nereglamentuojama.
Cikloheksanas – bespalvis skystis su salsvu aitriu kvapu. Labai degūs skystis ir garai, dirgina
odą, gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą, prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali
sukelti mirtį, labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Garai su oru gali
sudaryti sprogstamą mišinį. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje, saugoti
nuo saulės šviesos. Didžiausia leistina koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore yra 1,4
mg/m3.
Ortofosforo rūgštis – bespalvis ir bekvapis skystis, galintis ėsdinti metalus, stipriai reaguojantis
su šarmais. Neklasifikuojama kaip degi. Rekomenduojama laikyti sandariai užsidarančioje gamintojo pakuotėje, esant sandėliavimo temperatūrai: 15 - 25 °C. Didžiausia leistina koncentracija
(DLK) gyvenamosios aplinkos ore nereglamentuojama.
1.2.6 Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir cheminius mišinius ir numatomas naudoti radioaktyviąsias medžiagas
Tirpiklių turinčios cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai, radioaktyviosios medžiagos nei esamoje, nei planuojamoje gamyboje nenaudojami.
1.2.7 Duomenys apie atliekas
Įmonės veiklos metu susidarančių atliekų panaudojimas planuojamas remiantis:
✓ Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (toliau VSTP) (TAR, 2014, Nr. 4989),
patvirtintu 2014 metų balandžio 16 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 366);
✓ Nacionaline energetikos strategija (toliau NES), patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
2012 metų birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 (Žin., 2012, Nr. 80-4149);
✓ Nacionaline darnaus vystymosi strategija, patvirtinta LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo
11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin. 2003, Nr.89-4029).
Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatyti šie atliekų tvarkymo sistemos
prioritetai:
✓ Atliekų prevencija;
✓ Gaminių pakartotinis naudojimas;
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✓ Atliekų perdirbimas;
✓ Kitoks atliekų naudojimas;
✓ Atliekų šalinimas.
Aukščiausią prioritetą atliekų tvarkymo sistemoje turinti atliekų prevencija, pilnai įgyvendinta
UAB „Kurana“ vykdomoje veikloje. Visa technologinė schema sudėliota taip, kad vienų technologinių procesų šalutiniai produktai būtų panaudojami kaip žaliava kitiems procesams, todėl gamyba yra beatliekė.
Bioetanolio gamybos šalutinis produktas žlaugtai panaudojami biodujų gamybai, kurios, savo
ruožtų, sudeginamos įmonės kogeneracinėje jėgainėje ir išgaunama bioetanolio gamybai reikalinga energija. Tokiu būdu įmonėje bioetanolio gamyboje susidarančios atliekos nešalinamos, o
perdirbamos ir panaudojamos energijos gamybai. Nudujinta biomasė toliau panaudojama žemės
ūkyje kaip trąša.
Nacionalinėje energetikos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 metų
birželio 26 d. nutarimu Nr. X-2133 (Žin., 2012, Nr. 80-4149 su vėlesniais pakeitimais) viena iš
pagrindinių šilumos sektoriaus uždavinių:
✓ Padidinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą, tuo pačiu metu keičiant
šilumos gamybai naudojamas gamtines dujas biomase. Valstybė rems iniciatyvas, didinančias energijos vartojimo efektyvumą, skatinančias atliekų naudojimą energijai gaminti
ir didinančias biomasės naudojimą šilumos gamybai. Tai mažintų kuro importą ir padėtų
išspręsti atliekų saugojimo problemą.
✓ Didinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą elektrai ir šilumai gaminti. Pagal strategines iniciatyvas iki 2020 metų – siekiama padidinti galutinio energijos suvartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį iki 30%, iš kurių iki 5% bus pagaminta naudojant
biodujas.
Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo
13 d. nutarimu Nr. 1160, numatyta, kad valstybė turi visokeriopai remti kuo platesnį vietinių ir
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir antrinį atliekų perdirbimą. Strategijoje nurodyti
ilgalaikiai tikslai:
✓ Skatinti, kad vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas energetikoje didėtų,
kas leistų stipriai sumažinti oro taršą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją.
✓ Plėsti vietinių bei atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių ir ekologiškai švaresnio
organinio kuro naudojimą, neviršyti tarptautiniuose įsipareigojimuose numatytų teršiančių ir šiltnamio efektą sukeliančių medžiagų emisijos į orą limitų.
Esama ir planuojama ūkinė veikla atitinka Nacionalinės energetikos strategijos ir Nacionalinėje
darnaus vystymosi strategijos principus, nes gamyboje naudoja energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių – ekologiškai švaresnio iš gamybos atliekų pagaminto kuro-biodujų bei
biokuro. Taip pat energijos gamybai bus naudojamos gamtinės dujos.
Eksploatacijos metu susidarančios atliekos
Nei esamos, nei planuojamos bioetanolio gamybos metu gamybinės atliekos nesusidaro. Skystas
šalutinis gamybos produktas – žlaugtai, liekantys po distiliacijos, naudojamas biodujų gamyboje.
Biodujų gamybos metu gaunamas vienintelis šalutinis produktas – biomasė. Šiuo metu biomasė

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge.lt

29
Bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtra Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

dekantuojama (gaunamas kompostas) arba perdirbama į biomasės koncentratą, kurie tręšimo sezono metu įterpiami į ūkininkų ar žemės ūkio bendrovių žemės ūkio paskirties laukus. Naujoje
gamybos linijoje numatytas dar vienas biomasės panaudojimo būdas – pašarų gamyba. Galima
teigti, kad ir esama, ir planuojama bioetanolio gamybos technologija yra visiškai beatliekė.
Atliekos susidaro kogeneratorių ir katilų eksploatacijos metu, gamyklos įrenginių priežiūros
metu, lietaus valymo įrenginių aptarnavimo metu, biokuro aikštelėje, laboratorijos atliekos, elektros ir elektroninės įrangos priežiūros atliekos, įvairios pakuotės nuo pagalbinių medžiagų, buitinės atliekos.
Po gamyklos plėtros prognozuojamas nežymus eksploatacinių atliekų kiekio padidėjimas be
naujų atliekų atsiradimo. Visos susidarysiančios po gamyklos plėtros atliekos bus rūšiuojamos ir
tvarkomos nustatyta tvarka, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais.
Visos susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. 217 patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais ir vėlesniais jų pakeitimais (Žin., 1999, Nr. 63-2065; TAR, 2018, Nr. 19783). Visos įmonėje susidarančios atliekos priduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems Aplinkos ministerijos Atliekas tvarkančių įmonių
registre ir turintiems leidimus tvarkyti atitinkamas atliekas. Įmonė yra sudariusi sutartis su sekančiomis atliekas tvarkančiomis įmonėmis – UAB „Pasvalio gerovė“, UAB „Tepalita“, UAB „Virginijus ir Ko“, UAB „Žalvaris“.
Informacija apie planuojamą atliekų susidarymą įrenginių eksploatavimo metu bei susidarančių
atliekų panaudojimą pateikiama 5 lentelėje.
Statybos metu susidarysiančios atliekos
Gamyklos plėtros/rekonstrukcijos metu susidarys statybinės atliekos.
Naujos gamybos linijos statybos darbai bus organizuojami taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų, t.y. tinkamos naudoti vietoje atliekos bus panaudojamos teritorijos tvarkymui. Susidariusios atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir saugomos statybos aikštelės aptvertoje teritorijoje. Siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, jos bus rūšiuojamos susidarymo vietoje, atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį. Statybinių atliekų surinkimui bus naudojami statybinių
atliekų konteineriai. Atskiras konteineris numatytas pavojingoms atliekoms. Atliekos jų susidarymo vietoje bus saugomos kol prisipildys konteineris, bet ne ilgiau, nei numatyta atliekų tvarkymo taisyklėse. Prisipildžius konteineriui, atliekos bus priduodamos šias atliekas tvarkančioms
įmonėms. Susidarę statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo
taisyklių (Žin., 2007, Nr.10-403, TAR, 2016, Nr. 14402) reikalavimais.
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5 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas
Atliekos
Technologinis
procesas

kiekis
Pavadinimas

1

t/dieną

t/metus

3

4

2

Atliekų
tvarkymo
veikla

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Agregatinis
būvis (kietas, skystas,
pastos)

5

6

7

8

9

Atliekų laikymas objekte
Laikymo sąlygos

Didžiausias kiekis (t)

10

ATLIEKOS, SUSIDARYSIANČIOS STATYBOS METU

Statybos, rekonstrukcijos, remonto
darbai

Betonas

-

2

17 01 01

Betonas

Betonas

Kietas

R 13

Spec. konteineris/talpykla

2

Stiklas

-

1

17 02 02

Stiklas

Stiklas

Kietas

R 13

Spec. konteineris/talpykla

0,1

Medis

-

1

17 02 01

Medis

Medis

Kietas

R 13

Spec. konteineris/talpykla

1

Geležis ir plienas

-

1

17 04 05

Geležis ir plienas

Geležis ir plienas

Kietas

R 13

Spec. konteineris/talpykla

0,5

Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

-

100,0

17 09 04

Mišrios statybinės
atliekos

Mišrios statybinės
atliekos

Kietas

R12, D1,
D10, D14

Spec. konteineris/talpykla

3

Mišrios komunalinės atliekos

-

1,0

20 03 01

Mišrios komunalinės atliekos

Mišrios komunalinės atliekos

Kietas

R1, R12, D1,
D10, D13

Spec. konteineris/talpykla

0,5

EKSPLOATACIJOS METU SUSIDARANČIOS ATLIEKOS
Darbuotojų buitinės patalpos

Mišrios komunalinės atliekos

0,012

4

20 03 01

Mišrios komunalinės atliekos

Mišrios komunalinės atliekos

Kietas

R1, R12, D1,
D10, D13

Spec. konteineris/talpykla

0,36

Išpakavimas

Plastikinės (kartu su PET
(polietilentereftalatas))
pakuotės

0,018

6

15 01 02

Plastikinė pakuotė

Plastikinė pakuotė

Kietas

R10, D1,
D13, D14

Spec. konteineris/talpykla

0,1
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Atliekos
Technologinis
procesas

kiekis
Pavadinimas

Atliekų
tvarkymo
veikla

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Agregatinis
būvis (kietas, skystas,
pastos)

6

7

8

9

Atliekų laikymas objekte
Laikymo sąlygos

Didžiausias kiekis (t)

t/dieną

t/metus

2

3

4

5

Išpakavimas

Popieriaus ir kartono pakuotės

0,018

6

15 01 01

Popieriaus ir kartono pakuotės

Popieriaus ir kartono pakuotės

Kietas

R1, R10, D1,
D10, D13,
D14

Spec. konteineris/talpykla

0,2

Transportas

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip
neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti
pavojingosiomis medžiagomis

0,002

0,5

15 02 02

Panaudotas sorbentas, pašluostės, tepaluotos pašluostės

Panaudotas sorbentas, pašluostės, tepaluotos pašluostės

Kietas

D10, D14

Spec. konteineris/talpykla

0,05

Visa ūkinė veikla

Dienos šviesos lempos

0,001

0,2

20 01 21 01

Dienos šviesos lempos

Dienos šviesos lempos

Kietas

S1, S2, S4

Spec. konteineris/talpykla

0,05

Visa ūkinė veikla

Smulki įranga (nė vienas
iš išorinių išmatavimų
neviršija 50 cm)

0,003

1

20 01 36 05

Kompiuterinė ir
buitinė technika

Įvairi kompiuterinė
ir buitinė technika

Kietas

R10, R12,
D1, D13

Spec. konteineris/talpykla

0,1

Visa ūkinė veikla

Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

0,003

1

20 01 36 04

Buitinė ir kompiuterinė technika

Buitinė ir kompiuterinė technika

Kietas

R10, R12,
D1, D13

Spec. konteineris/talpykla

0,1

Transportas

Švino akumuliatoriai

0,002

0,5

16 06 01 02

Naudoti akumuliatoriai

Naudoti akumuliatoriai

Kietas

S1, S2, R13

Spec. konteineris/talpykla

0,2

1
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Atliekos
Technologinis
procesas

kiekis
Pavadinimas

Atliekų
tvarkymo
veikla

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Agregatinis
būvis (kietas, skystas,
pastos)

6

7

8

9

Atliekų laikymas objekte
Laikymo sąlygos

Didžiausias kiekis (t)

t/dieną

t/metus

3

4

5

Visa ūkinė veikla

Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01,
16 06 02 arba
16 06 03 ir nerūšiuotos
baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose yra tokių
baterijų

0,003

1

20 01 33

Elementai, mini akumuliatoriai

Elementai, pakraunamos baterijos

Kietas

R10, R12,
D1, D13,
D14

Spec. konteineris/talpykla

0,05

Transportas

Naudoti nebetinkamos
padangos

0,006

2

16 01 03

Naudotos padangos

Naudotos padangos

Kietas

R101

Spec. konteineris/talpykla

1,5

Termofikacinė elektrinė

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

0,145

48

13 02 08

Naudoti tepalai

Naudoti tepalai

Skystas

D10, D14

Spec. konteineris/talpykla

1,8

Termofikacinė elektrinė

Tepalų filtrai

0,006

2

16 01 07

Tepalų filtrai

Tepalų filtrai

Kietas

R4, R13

Spec. konteineris/talpykla

0,1

Visa ūkinė veikla

Vidaus degimo variklių
įsiurbiamo oro filtrai

0,003

1

16 01 21 02

Oro filtrai

Oro įsiurbimo filtrai

Kietas

R4, R13

Spec. konteineris/talpykla

0,05

Laboratorija

Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis
užterštos

0,000

0,1

15 01 10

Plastikiniai ir stikliniai reagentų įpakavimai

Plastikiniai ir stikliniai reagentų įpakavimai

Kietas

D10, D14

Spec. konteineris/talpykla

0,05

1

2
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Atliekos
Technologinis
procesas

kiekis
Pavadinimas

Atliekų
tvarkymo
veikla

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Agregatinis
būvis (kietas, skystas,
pastos)

6

7

8

9

Atliekų laikymas objekte
Laikymo sąlygos

Didžiausias kiekis (t)

t/dieną

t/metus

2

3

4

5

Laboratorija

Laboratorinės cheminės
medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų
sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius

0,000

0,1

16 05 06

Netinkami naudoti
reagentai, mėginių
likučiai

Netinkami naudoti
reagentai, mėginių
likučiai

Skystas

D10, D14,
D15

Spec. konteineris/talpykla

0,01

Laboratorija

Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

0,000

0,001

06 04 04

Suskilę termometrai

Suskilę gyvsidabrio
termometrai

Kietas

D12

Spec. konteineris/talpykla

0,001

Darbuotojų buitinės patalpos ir laboratorija

Stiklas

0,003

1

16 01 20

Stiklo duženos

Stiklo duženos

Kietas

R5

Spec. konteineris/talpykla

0,01

Visa ūkinė veikla

Plastikas

0,030

10

16 01 19

Plastiko atliekos,
išskyrus įpakavimo
medžiagas

Plastikinių daiktų
likučiai

Kietas

R101

Spec. konteineris/talpykla

0,1

Remonto ir transporto padaliniai

Juodieji metalai

0,030

10

16 01 17

Juodieji metalai

Juodieji metalai

Kietas

R4, D1, D13, Spec. konteiD14, D15
neris/talpykla

3,0

Remonto ir transporto padaliniai

Spalvotieji metalai

0,030

10

16 01 18

Spalvotieji metalai

Spalvotieji metalai

Kietas

R4, D1, D13, Spec. konteiD14, D15
neris/talpykla

1,0

Remonto ir transporto padaliniai

Metalai

0,030

10

20 01 40

Juodųjų ir spalvotųjų metalų mišiniai

Juodųjų ir spalvotųjų metalų mišiniai

Kietas

R4, D1, D13, Spec. konteiD14, D15
neris/talpykla

1,0

1
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Atliekos
Technologinis
procesas

kiekis
Pavadinimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Agregatinis
būvis (kietas, skystas,
pastos)

Atliekų
tvarkymo
veikla

Atliekų laikymas objekte
Laikymo sąlygos

Didžiausias kiekis (t)

t/dieną

t/metus

2

3

4

5

6

7

8

9

Biokuro katilo
eksploatacija

Dugno pelenai, šlakas ir
garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes,
nurodytas 10 01 04)

3,08

1124

10 01 01

Nepavojingi dugno
pelenai

Nepavojingi dugno
pelenai

Kietas

R10, D1, D2

Spec. konteineris/talpykla

3,0

Biokuro katilo oro
valymo įrenginių
eksploatacija

Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai

5,85

2136

10 01 03

Lakieji neapdorotos
medienos pelenai

Lakieji neapdorotos
medienos pelenai

Kietas

R10, D1, D2

Spec. konteineris/talpykla

4,0

Naftos produktų/vandens
separatorių dumblas

-

3,082

13 05 02*

Naftos produktų
atskirtuvo dugno
nuosėdos

Naftos produktų
atskirtuvo dugno
nuosėdos

Kietas

R3, D1, D2, Valymo įrengiD10
niai

0,5

Naftos produktų/vandens
separatorių naftos produktai

-

0,272

13 05 06*

Naftos produktų
atskirtuvo vandeningos atliekos

Naftos produktų
atskirtuvo vandeningos atliekos

Skysta

R3, D1, D2, Valymo įrengiD10
niai

0,100

1

Lietaus nuotekų
tinklų ir valymo įrenginių priežiūra
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1.2.8 Technologiniai procesai
UAB „Kurana“ pradėjo bioetanolio gamybą Pasvalio rajone nuo 2009 m. Tais pačiais metais
gamykloje prasidėjo ir biodujų, elektros ir šiluminės energijos gamyba. Nuo 2012 m. iš biodujų gamybos šalutinių produktų pradėtas gaminti biomasės koncentratas. Bendrovė pirmoji
Europos Sąjungoje apjungė bioetanolio, skirto biodegalams, bei elektros ir šiluminės energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (mezofilinio proceso metu pagamintų biodujų) gamybos technologinius procesus į vieną nepertraukiamą technologinę grandinę.
Vadovaujantis Statistiko departamento prie LR vyriausybės generalinio direktoriaus 2007
m. spalio 31 d įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877) įmonės vykdoma veikla priskiriama prie apdirbamosios
gamybos (C sekcijos), chemikalų ir chemijos produktų gamybos skyriaus (20 skyriaus), pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko
gamybos grupės (20.1 grupės), kitų pagrindinių organinių chemikalų gamybos klasės (20.14
klasės).
Įmonės vykdoma veikla priskiriama Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 4.1.2 punktui – deguonies
turinčių organinių junginių: alkoholio, aldehidų, ketonų, karboksirūgščių, esterių ir esterių
mišinių, acetatų, eterių, peroksidų, epoksidinių dervų (bioetanolio gamyba).
UAB „Kurana“ vykdoma ūkinė veikla – bioetanolio gamyba. Planuojama esamos veiklos
rekonstrukcija ir plėtra, didinant metines gamybos apimtis nuo 16 500 t/m iki 66 834 t/m,
nekeičiant pagrindinio technologinio proceso, pastatant naują gamybos liniją. Esamas gaminamos produkcijos padidėjimas, palyginus su projektiniu, užfiksuotu dabartiniame TIPK
leidime, bus pasiektas padidinus gamybos įrenginių apkrovas, perreguliavus esamas įrenginių technologines dalis, pagerinus žaliavų kokybę.
Be pagrindinės veiklos gamybinių apimčių didinimo, pastatant naują gamybos liniją, planuojama praplėsti žlaugtų panaudojimo galimybes ir dalį jų panaudoti pašarų gamybai.
Pagrindinis technologinis procesas po gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos nesikeis. Naujoje
gamybos linijoje etanolio gamyba bus vykdoma tuo pačiu principu, kaip ir esamoje.
Etilo alkoholio (bioetanolio) esamos gamybos metu atliekami technologiniai procesai:
✓ Grūdų malimas;
✓ Miltų maišymas su vandeniu ir fermentais;
✓ Skystinimas;
✓ Sucukrinimas;
✓ Fermentacija;
✓ Distiliacija;
✓ Rektifikacija;
✓ Dehidratacija.
Esamos gamybos technologinė blokinė schema pateikta 3 Priede.
Grūdų malimas
Paruošti gamybai grūdai tiekiami iš Kooperatyvo „Mūšos aruodai“ grūdų elevatoriaus ir
supilami į tarpines grūdų talpas. Iš tarpinės grūdų talpos per dozatorius grūdai paduodami į
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plaktukinius malūnus, kur jie sumalami. Stiprūs, pakopomis išdėstyti, nuolatiniai magnetai
atlieka apsaugos nuo metalinių dalelių funkciją, neleisdami joms patekti į malūną.
Miltų maišymas su vandeniu ir fermentais
Tyrės maišymo talpoje, sumalti grūdai maišykle sumaišomi su šiltu technologiniu vandeniu
ir SFL skysčiu. SFL skystis yra laikomas dviejose talpose. Technologinio vandens pH koreguojamas su koncentruota sieros rūgštimi dėl optimalaus fermentų darbo. Į tyrės talpą dozavimo siurbliai paduoda 40% α-amilazės ir 50% NSP fermentų. α-amilazė skaido krakmolą į
dekstrinus, o NSP fermentas skaido nekrakmolinius polisacharidus ir mažina klampą. Likusi
dalis fermentų paduodami po garo inžektoriaus prieš masei patenkant į skystinimo talpas.
Suskystinimas
Prieš skystinimo talpas paruošta tyrė, vandens garu, pakaitinama iki 80 – 85ºC temperatūros
ir apie 2-2,5 valandos vyksta skystinimo procesas. Po to plokšteliniais šilumokaičiais, temperatūra sumažinama iki 30-32ºC, įdozuojama gliukoamilazė ir masė nukreipiama į fermentatorius arba mielių kubiliukus. Apcukrinimo procesas vyksta devyniuose fermentatoriuose.
Taip sumažinama infekcijos rizika.
Sucukrinimas
Mielės auginamos mielių kubiliukuose. Vienam pildomam fermentatoriui reikalingas vienas
mielių kubiliukas. Mielės į fermentatorių paduodamos po vienos valandos nuo fermentatoriaus pildymo pradžios.
Fermentacija
Fermentacijos zona susideda iš 9 pagrindinių fermentacijos talpų (fermentatorių) ir buferinės talpos. Sistema periodinė, kas 8 valandas raugalas distiliuojamas iš naujo fermentatoriaus. Fermentacijos metu mielės cukrų verčia į etanolį ir CO2. Fermentacijos proceso pabaigoje raugale susidaro apie 12 – 15% etilo alkoholio. CO2 praplaunamas vandeniu kolonose ir pašalinamas į aplinką. Vieno fermentacijos bloko grafikas:
✓ pildymas 8 valandos;
✓ fermentacija 56 valandos;
✓ ištuštinimas ir plovimas 8 valandos.
Fermentatoriuje reikiama temperatūra 33-34ºC palaikoma misai cirkuliuojant per plokštelinį
šilumokaitį. Kiekvienas fermentatorius turi po vieną plokštelinį šilumokaitį. Vengiant pakibusių kietųjų dalelių nusėdimo fermentacijos proceso metu ir užtikrinant gerą maišymą, fermentatoriuose bei buferinėje talpoje įrengti skysčio maišymo purkštukai. Fermentuotas raugalas iš kiekvieno fermentatoriaus yra pumpuojamas į buferinę talpą, iš kurios pumpuojamas
į distiliaciją.
Distiliacija
Fermentuota misa, prieš patekdama į distiliacijos koloną, šilumokaičiu pašildoma žaliavinio
alkoholio garais iš CO2 praplovimo kolonos. Sušildytas raugalas paduodamas į viršutinę
distiliacijos kolonos dalį. Kolonos viduje iš raugalo išgarinamas etilo alkoholis. Likęs skystis (žlaugtai) be bioetanolio surenkamas kolonos apačioje, iš kur siurbliu išpumpuojamos į
biodujų žaliavos sumaišymo talpą. Iš distiliacijos kolonos išeinantys žaliavinio alkoholio
garai, kondensuojami šilumokaityje ir surenkami žaliavinio alkoholio talpoje. Nesikonden-
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suojančias sudėtines dalis, kurias daugiausia sudaro CO2, ištraukia vakuuminis siurblys. Norint išvengti bioetanolio nuostolių, prieš atskiriant jas nuo proceso, nesikondensuojančios
dujos plaunamos aldehidiniame dujų plautuve.
Žaliavinis alkoholis pumpuojamas dviem kryptimis: 1) į distiliacijos kolonos viršutinę dalį;
čia paduodamas etilo alkoholis vaidina flegmos vaidmenį, t.y. leidžia išeinančių iš kolonos
viršaus žaliavinio alkoholio garų koncentraciją padidinti iki maždaug 60% pagal alkoholio
tūrį, bei sulaiko alkoholio garų nešamas organikos daleles. 2) į rektifikacijos kolonos apatinę
dalį, prieš tai pašildomas plokšteliniu šilumokaičiu liuterinio vandens iš išgarinimo kolonos
šilumine energija, ir pereina katalitinį apdirbimą vario reaktoriuje.
Rektifikacija
Verdantis žaliavinio bioetanolio skystis garinamas rektifikacijos kolonoje. Prieš išeidami iš
kolonos, kylantys garai prisotinami iki 95,5-96,0% alkoholio tūrio. Dalį garų, kurie sunkiai
kondensuojasi, sudaro aukštesnieji alkoholiai (fuzeliai ir aldehidai). Šie ypač lakūs komponentai, surenkami ir išleidžiami į aukštesniųjų alkoholių kondensatorių. Iš jo sukondensuoti
lakūs komponentai išleidžiami į požeminę fuzelių talpą. Gautas rektifikatas nukreipiamas į
rektifikuoto alkoholio talpą.
Dehidratacija
Iš rektifikuoto alkoholio talpos 95,5-96,0% tūrio bioetanolio turintis rektifikatas, pumpuojamas į viršutinę dehidratacijos kolonos dalį, kurioje, cikloheksano pagalba, jis dehidratuojamas iki galutinės koncentracijos (min. 99,5% etanolio). Dehidratuotas bioetanolis iš dehidratacijos kolonos apačios siurbliu pumpuojamas per šilumokaitį, kuriame atšaldomas iki
30ºC ir nukreipiamas į etilo alkoholio rezervuarus.
Galutinio produkto paruošimas
Perpylimo į automobilius metu per sumaišymo mazgą etilo alkoholis maišomas su benzinu
ir gaunami du produktai: E85 (15% benzino ir 85% etanolio), kuris tiekiamas degalinėms ir
denatūruotas etilo alkoholis (4% benzino ir 96% etanolio), kuris išvežamas į kuro bazes.
Taip pat maišoma su kitais denatūratais (acetonas, etilacetatas, izopropilo alkoholis ir kt.)
taip gaunant žaliavą etikečių bei automobilių stiklų ploviklių gamybai.
Biodujų gamyba
Po distiliacijos gauti žlaugtai paduodami į biodujų gamybą (biodujų žaliavos sumaišymo
talpą po to į pūdytuvus). Esant žlaugtų pertekliui, jie gali būti parduodami ūkininkams, gyvulių šėrimui. Tačiau jei žlaugtų ūkininkams nereikės, bus pristabdyta etilo alkoholio gamyba. Gamykla yra suprojektuota taip, kad pati sunaudoja gaunamą šalutinį produktą.
Biodujų gamybos įrenginiuose žlaugtai ir kitos papildomos žaliavos (sirupas, glicerolis) perdirbami į biodujas. Biodujų gamyba susideda iš biologinės masės paruošimo, biodujų gamybos ir atidirbusios biomasės perdirbimo (kompostas, biomasės koncentratas). Atskiruose
sandėliavimo rezervuaruose kaupiami žlaugtai, glicerolis, gaunamas perdirbant augalinį aliejų į riebiųjų rūgščių metilo esterį (RRME)) ir gliukozės sirupas, gaunamas krakmolo gamyboje.
Pagrindinė biomasės, patenkančios į pūdytuvus, sudėtinė dalis yra žlaugtai, gaunami bioetanolio gamybos metu. Papildomai jei reikia, tam tikru santykiu paduodamos didesnę išeigą
turinčios medžiagos – glicerolis ir gliukozės sirupas. Pūdytuvuose vyksta anaerobinis pro-
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cesas. Pūdymas vyksta mezofiliniame (temperatūra iki 41-42°C) arba termofiliniame (temperatūra iki 46-47°C) procese. Kiekvienas pūdytuvas turi šilumokaitį pastoviai temperatūrai
palaikyti.
Anaerobinio pūdymo metu išsiskiria biodujos, kurių sudėtyje yra 50-60% metano, 45-50%
angliarūgštės, sieros vandenilio ir nežymūs kiekiai vandenilio, amoniako bei vandens garų.
Reakcijos metu išsiskyrusios biodujos iš pūdytuvų viršaus patenka į nusierinimo talpas (valymui nuo sieros junginių).
Biodujų valymą nuo sieros junginių sudaro dvi talpos su plastikine įkrova, kuri nuolatos
apipurškiama biomasės fugatu iš cirkuliacinės talpos. Ant įkrovos paviršiaus auga sieros
junginius oksiduojančios bakterijos. Biomasės fugatui tekant per įkrovą, ant jos paviršiaus
esantys mikroorganizmai maitinasi ištirpusiais sieros junginiais. Biocheminių reakcijų metu
sieros junginiai paverčiami į elementinę sierą, kuri su atidirbusiu tirpalu grąžinama į filtracijos įrenginius.
Išvalytos biodujos tiekiamos į biodujų talpyklą. Dujų talpykla – tai žemo slėgio iki 25 mbar
dvigubos membranos tipo dujų talpykla. Biodujos yra laikomos vidinėje membranoje. Panaudojant orapūtę, palaikomas slėgis tarp vidinės ir išorinės membranų. Slėgis atlieka laikomųjų biodujų suslėgimo/išlaikymo funkciją ir tuo pačiu metu išplečia išorinę membraną.
Dujų talpykla aprūpinta lygio davikliu, teikiančiu dujų talpyklos užpildymo duomenis. Iš
biodujų talpyklos biodujos tiekiamos į termofikacinę elektrinę.
Šiluminės ir elektrinės energijos gamyba
Termofikacinėje elektrinėje įrengti keturi vidaus degimo varikliai – kogeneratoriai, kiekvienas po 1000 kW elektrinės ir 1003 kW šiluminės galios. Taip pat yra du garo katilai – utilizatoriai po 1000 kg/h, du po 6000 kg/h našumo garo katilai ir nuo 2020 m. kovo mėn. iš
UAB „Eko Termo“ perimta katilinė su 10 t/h galios biokuro katilu ir 1,5 MW kondensaciniu
ekonomaizeriu. Garo katiluose – utilizatoriuose gaminamas garas panaudojant iš kogeneratorių išmetamų degimo produktų šilumą. Degimo produktai nuo kogeneratorių ir garo katilų
nuvedami į atskirus dūmtraukius: 2 kaminai įrengti kogeneratoriams (vienam kaminui 2 kogeneratoriai ir katilas – utilizatorius) ir 2 kaminai garo katilams (vienam kaminui 1 garo
katilas) ir vienas atskiras biokuro katilui. Garo katilas Nr.1 (4,5 MW) degina biodujas ir
gamtines dujas, o garo katilas Nr.2 (4,5 MW) – biodujas, gamtines dujas ir fuzelius. Biokuro
katilas kūrenamas smulkinta mediena.
Avariniu būdu sustojus visiems biodujas deginantiems įrenginiams, t.y. kogeneratoriams ir
garo katilams, biodujos deginamos dujų fakele. Dujų fakelas taip pat užtikrina priimtiną
biodujų sudeginimą avarinėse situacijose, kai kogeneratoriai ar garo katilas negali priimti
biodujų.
Darbo metu termofikacinė elektrinė naudoja biodujas, o gamtinės dujos naudojamos tik neturint savų biodujų arba esant nepakankamai biodujų gamybai.
Biomasės tvarkymas
Po biodujų gamybos lieka biomasė, kuri dekantuojama ir perdirbama į biomasės koncentratą
ir švarų vandenį, kuris tinkamas naudoti bioetanolio gamybai.
Biomasės perdirbimo sistemą sudaro:
✓ Mechaninė atskyrimo sistema naudojant centrifugas (gaunama skysta fazė ir
kompostas);
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✓ Skystosios fazės filtravimas VSEP/UF/NF įrenginiuose (gaunamas dalinai išvalytas
vanduo ir biomasės koncentratas);
✓ Dalinai išvalyto vandens galutinis filtravimas dviejų pakopų reversinės osmozės
(RO) įrenginiuose (gaunamas švarus vanduo, tinkamas bioetanolio gamybai ir
druskingas koncentratas). Druskingas koncentratas tarpinėje talpoje sumaišomas su
skysta faze, atitekančia iš centrifūgų, ir grąžinamas perdirbimui į VSEP/UF/NF
įrenginius.
Mechaninio atskyrimo metu iš biomasės pašalinama kietosios dalelės (kompostas). Gauta
skysta fazė nukreipiama į VSEP/UF žaliavos kaupimo talpyklas. Gautas kompostas, transporteriais, perkeliamas į traktorines priekabas ir išgabenamas į laikymo aikštelę – mėšlidę,
kurioje telpa 10 000 m3, kitus 9500 m3 parduodami ūkininkams. Jei ūkininkams komposto
nebereikia – komposto gamyba yra sustabdoma.
Biomasės skystosios fazės filtravimas VSEP įrenginiuose vykdomas partijų metodu. Pradedant partiją užpildoma viena iš žaliavos kaupimo talpyklų ir įjungus VSEP įrenginius pradedamas filtravimas, kuris vyksta iki pasiekiamas reikiamas biomasės koncentratas, t.y. sukoncentravimo lygis. Filtravimo metu atskirtas dalinai išvalytas vanduo (permiatas), surenkamas dalinai valyto vandens talpykloje. Kita srauto dalis (biomasės koncentratas) grąžinamas į darbinę talpą kol sukoncentruojama iki reikiamos koncentracijos (20-25% talpos tūrio). Sukoncentruotas biomasės koncentratas iš žaliavinės talpos nukreipiamas į biomasės
koncentrato talpą.
Biomasės skystos fazės filtravimas UF/NF įrenginiuose vyksta nepertraukiamai. Iš žaliavos
talpos biomasės skysta fazė paduodama į UF (ultra filtracija), po UF gaunamas biomasės
koncentratas kuris pastoviu srautu tiekiamas į biomasės koncentratą talpą. Permiatas tiekiamas į žaliavos kaupimo talpyklą, iš kurios paduodamas į NF (nano filtravimą). Po nano filtracijos gaunami du srautai, koncentratas tiekiamas į biomasės koncentrato talpą, permiatas
į permiato žaliavinę talpą iš kurios paduodamas į RO dviejų laipsnių sistemą.
Iš biomasės koncentrato talpos, biomasės koncentratas autocisternomis arba srutovežiais vežamas į rezervuarus – lagūnas, kai negalima tręšti laukų. Tręšimo periodo metu tiek biomasė,
tiek biomasės koncentratas parduodamas ūkininkams. Esant biomasės pertekliui arba nepalankioms meteorologinėms sąlygoms tręšimo periodu, biomasės gamyba pristabdoma. Dalinai valytas vanduo (permiatas) nukreipiamas į reversinės osmozės įrenginius galutiniam
išvalymui. Darbo metu vanduo praeina per membranas ir gaunamas švarus vanduo, kuris
nukreipiamas į jo sandėliavimo talpyklą. Gautas vanduo tinkamas naudoti bioetanolio gamyboje.
Etilo alkoholio (bioetanolio) planuojamos gamybos metu atliekami technologiniai procesai:
✓ grūdų/kukurūzų malimas;
✓ miltų maišymas su vandeniu ir fermentais;
✓ skystinimas;
✓ sucukrinimas;
✓ fermentacija;
✓ distiliacija;
✓ rektifikacija;
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✓ dehidratacija.
Planuojamoje bioetanolio gamybinėje linijoje bus vykdomi tokie pats technologiniai procesai, kaip ir esamoje. Nežymūs skirtumai nuo esamos gamybos numatyti tik žaliavos paruošimo ir dehidratacijos procesuose. Sklypo planas su pastatų išsidėstymu pateiktas 2
Priede, naujos gamybos linijos principinė technologinė schema pateikta 3 Priede.
Šlapias kukurūzų malimas
Skirtingai nuo esamos gamybos, kur etanolio gamybos žaliavos paruošimui naudojama tik
sausų grūdų malimo įranga, planuojamoje gamyboje numatyta tiek sausų grūdų sumalimo
įranga, tiek šlapių kukurūzų malimo įranga.
Šlapių kukurūzų priėmimo aikštelė skirta priimti ir laikinai saugoti kukurūzų grūdus, kurių
drėgnis daugiau kaip 12%. Aikštelės talpa yra 1800 m3 arba iki 2500 t kukurūzų grūdų.
Grūdovežiais atvežti kukurūzai bus iškraunami į priėmimo bunkerį, iš kurio šnekiniu konvejeriu paduodami į liftą-noriją. Norijos pakelti kukurūzų grūdai bus iškraunami ant horizontalaus konvejerio ir toliau į aikštelę, formuojant iki 12 m aukščio grūdų sankaupas. Ratinis kaušinis krautuvas, iki 10 t keliamosios galios, grūdus paduoda į priėmimo bunkerį, iš
kurio grūdai konvejeriu tiekiami į liftą-noriją. Pakelti grūdai toliau konvejeriu paduodami į
drėgno malimo sekciją. Prieš malūnus, grūdų transporteriu grūdai praeina per magnetinį separatorių ir grūdų valymo mašiną. Išvalyti grūdai gravitaciniais vamzdynais tiekiami į malūnus. Sumalti grūdai toliau paduodami į tyrės ruošimo įrangą.
Sausas grūdų malimas
Sausi grūdai iš esamų silosų konvejerio sistema perduodami į buferinį silosą, iš kurio konvejeriu paduodami į liftą-noriją. Pakelti grūdai konvejeriu tiekiami į sauso malimo sekciją,
iš kurios toliau paduodami į tyrės ruošimo įrangą.
Siekiant sumažinti grūdų naudojimą ne maisto produktams gaminti, kartu su grūdais ir kukurūzais numatytas krakmolo ir cukraus turinčios papildomos žaliavos naudojimas. Šios žaliavos į papildomos žaliavos aikštelę bus pristatomos specializuotomis transporto priemonėmis ir autotransporto siurbliais išpumpuojamos į tris po 91 m3 talpyklas. Esant poreikiui,
papildomos žaliavos iš talpų bus dozuojamos į tyrės ir (arba) misos ruošimo procesus.
Miltų maišymas su vandeniu ir fermentais, skystinimas, sucukrinimas, fermentacija, distiliacija, rektifikacija
Toliau iš sumaltos abiejų rūšių žaliavos tyrės maišymo talpoje paruošiama masė, kuri fermentų pagalba suskystinama (hidrolizės procesas) ir paduodama į 9 fermentatorius, kurių
kiekvieno talpa po 500 m3. Ten paduodamos paruoštos mielės ir vyksta brogos fermentacijos
procesas. Fermentacijos, distiliacijos ir rektifikavimo procesai vyksta taip pat, kaip ir esamoje bioetanolio gamyboje. Skirsis tik dehidratacijos procesas.
Dehidratacija
Esamoje gamyboje dehidratacijai naudojamas cikloheksanas ir procesas vyksta dehidratacijos kolonoje. Planuojamoje gamyboje pasirinkta kita technologija ir dehidratacijos procesas
vyks adsorberiuose, nenaudojant cikloheksano.
Rektifikuoto spirito dehidratacija vyks dviejuose adsorberiuose, užpildytuose molekulinių
sietų granulėmis. Molekulinio sieto dehidratacijoje adsorbcijos procesas vyksta, naudojant
ceolitą – kristalinę, labai porėtą medžiagą. Procesas yra pagrįstas ceolito savybe skirtingai
prisisotinti vandeniu, esant skirtingiems slėgiams. Ceolito prisisotinimo vandeniu laipsnis
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priklauso nuo vandens parcialinio (dalinio) slėgio žaliaviniame sraute, kurį galima įtakoti
keičiant slėgį. Molekulinių sietų sluoksnis yra užpildomas perkaitintu garu, taip išvengiant
kondensacijos. Vandens garai adsorbuojami ceolito porose, o etanolio garai praeina per medžiagos sluoksnį. Kai molekulinių sietų sluoksnis prisotinamas vandeniu, atliekama jo regeneracija: vanduo iš ceolito desorbuojamas mažinant slėgį. Nenutraukiama eksploatacija užtikrinama naudojant kintamo slėgio adsorbcijos sistemą, susidedančią iš dviejų adsorberių
su molekuliniais sietais. Kuomet viename adsorberyje vyksta spirito dehidratacija, kitas regeneruojamas vakuume. Regeneracijos metu slėgis adsorberyje sumažėja, o išsiskiriantis
vanduo pašalinamas iš molekulinių sietų sluoksnio produktų garais iš antro adsorberio, kuriame vyksta dehidratacija. Šis regeneravimo (arba prapūtimo) srautas kondensuojamas ir
distiliuojamas, kad būtų išgautas etanolis.
Rektifikuotas alkoholis kaitinamas ir perkaitinamas, kad susidarytų spirito-vandens garai.
Tam naudojami: dehidratuotu spiritu kaitinamas rekuperacinis šildytuvas ir karštu garu kaitinamas garintuvas/perkaitintuvas.
Spirito-vandens garai patenka į darbinį adsorberį, kur ceolitas sorbuoja vandenį, o etanolio
garai praeina per adsorberį ir kondensuojasi kondensatoriuose, kurie aušinami cirkuliuojančiu vandeniu ir aušinimo skysčiu iš vakuuminio bloko. Sukondensuotas etanolis surenkamas
į rezervuarą ir perpumpuojamas į etanolio laikymo baką, praeinant per misos šildytuvus ir
dehidratuoto etanolio šaldytuvus.
Ceolitu susorbuotas vanduo, desorbuojant adsorberį perkaitintais vandens garais, išgaruoja
iš regeneruojamo adsorberio. Vandens-spirito garai kondensuojami kondensatoriuose, kurie
aušinami cirkuliuojančiu vandeniu, o vakuuminės sistemos etanolis yra sulaikomas skruberyje, drėkinant jo purkštuką procesiniu vandeniu.
Vandens-spirito skystis grąžinamas į distiliato baką, kad iš jo toliau būtų galima išgauti etanolį.
Rektifikuotas ir dehidratuotas etilo alkoholis patenka į sandėlio talpyklas.
Etanolio, FA ir EAF sandėlis
Etanolio, FA (fuzeliai/spiritai) ir EAF (eterio-aldehido frakcija) sandėlis skirtas dehidratuoto
etanolio ir kt., etanolio turinčių spiritinių produktų, laikymui ir paskirstymui tolimesniems
vartotojams.
Dehidratuotas etanolis ir kiti produktai tiekiami į sandėlį atskirais technologiniais vamzdynais su individualia apskaita.
Kiekvienas produktas patenka į atskirą rezervuarą, iš kurių:
✓ dvi dehidratuoto etanolio talpyklos po 1000 m3 kiekviena;
✓ du fuzelių rezervuarai po 30 m3 kiekvienas;
✓ vienas 30 m3 eterio-aldehido frakcijos rezervuaras.
Kiekvienas produktas yra paduodamas iš sandėlio į specializuotą transportą atskiromis atkrovimo siurblių grupėmis. Atkrovimai vyksta per komercinės apskaitos mazgus, atskirus
kiekvienam produktui.
Visos talpos yra plieninės, vertikalaus tipo, bus sumontuotos įgilintoje sandėlio dalyje. Sandėlis bus aptvertas mažiausiai 2 m, skaičiuojant nuo įgilintos dalies borto, aukščio tvora.
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Įgilinta talpos dalis turėtų užtikrinti viso etanolio kiekio priėmimą iš vieno didžiausio rezervuaro.
Įgilintoje dalyje – prieduobyje bus sumontuoti:
✓ trys grupės atkrovimo siurblių;
✓ drenažo siurbliai skysčių išpumpavimui iš įgilintos dalies.
Drenažo siurbliai gali būti naudojami paviršinių arba gruntinių vandenų perpumpavimui į
buitinių nuotekų tinklą. Arba perjungti spiritinių produktų perpumpavimui į mobilias talpas
tolimesniam jų perdirbimui.
Be pagrindinių, technologiniame procese dalyvaujančių, įrenginių, naujoje gamyboje numatytos kelios pagalbinės įrangos/įrenginių išdėstymo zonos.
Vandens aušinimo bokštų zona.
Keturi ventiliatoriniai aušinimo bokštai skirti apytakinio vandens aušinimui ir tiekimui į
technologinius procesus.. Panaudotas apytakinis vanduo nuo vėsinamos technologinės įrangos cirkuliaciniais siurbliais paduodamas į aušinimo bokštą. Bokšte apytakinis vanduo praeina pro aušinimo bokšto purkštukus ir, ataušintas oro srautu, patenka į visiems keturiems
bendrą aušinimo bokštų baseiną. Iš baseino atšaldytas apytakinis vanduo atskirais cirkuliaciniais siurbliais vėl paduodamas į aptarnaujamas zonas įrangos aušinimui. Apytakinio vandens nuostolių, atsirandančių dėl vandens išnešimo su lašais, padengimui į baseiną periodiškai bus paduodamas antiskalantais apdorotas vanduo iš technologinio vandentiekio. Antiskalantas, tai nuosėdų susidarymą stabdantis reagentas. Siekiant išvengti aušinimo bokštų
purkštukų biologinio užterštumo, į baseiną taip pat bus paduodamas biocidas.
Pagalbinių medžiagų saugojimo zona.
Etanolio gamybos technologijos našumui padidinti būtinas pagalbinių medžiagų naudojimas. Tai yra įvairios rūgštys ir šarmai, kurie naudojami įvairiuose etanolio gamybos technologinio proceso stadijose:
✓ sieros rūgštis naudojama tyrės skystinimo zonoje CIP-tirpalų paruošimui ir
motininių mielių auginimui;
✓ ortofosforo rūgštis naudojama tyrės skystinimo zonoje motininių mielių auginimui;
✓ natrio hidroksidas naudojamas CIP-tirpalų paruošimui;
✓ vandeninis amoniako tirpalas naudojama motininių mielių auginimui.
Pagalbinės medžiagos bus atvežamos tiekėjais:
✓ sieros rūgštis ir natrio hidroksidas – specialios paskirties transporto priemonėmis,
✓ ortofosforo rūgštis ir vandeninis amoniakas – 1 m3 plastikinėse talpose (IBC
konteineriuose).
Sieros rūgštis ir natrio hidroksidas bus perpilami į atskirus horizontalius 30 m3 talpos rezervuarus, IBC konteineriai su fosforo rūgštimi ir vandeniniu amoniaku bus pristatyti į jų vartojimo vietas prie technologinės įrangos.
Pašarų gamybos linija (DDGS)
Planuojama plėsti įmonės veiklą pradedant sausų pašarų gamybą. Naujas produktas bus gaminamas iš žlaugtų, juos džiovinant iki reikiamos drėgmės kiekio. Per metus numatoma
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pagaminti nuo 31 000 t iki 40 000 t produkto. Pašarai bus sandėliuojami, vykdoma krova į
autotransportą. Pašarų gamybos liniją sudarys:
✓ du sraigtiniai konvejeriai;
✓ džiovykla DR 001;
✓ du grandikliniai konvejeriai;
✓ elevatorius;
✓ sandėlis su juostiniu ir grandikliniu konvejeriais;
✓ sandėliavimo silosai su vibratoriais.
Sraigtiniai konvejeriai. Jais transportuojami žlaugtai iš dekanterių į džiovyklą DR 001. Dekanteriai sumontuoti gamybiniame pastate. Pirmas konvejeris komplektuojamas kartu su
priėmimo bunkeriu ir įrengiamas pirmame pastato aukšte. Žlaugtai, kurių drėgmė 67%, iš
dekanterių per lataką 10,4 t/h našumu patenka į pirmąjį konvejerį, o nuo juo – į antrąjį konvejerį, kuris paduoda žlaugtus į džiovyklės dozavimo bunkerį.
Džiovykla DR 001. Džiovykla SWISS COMBI „Eco Dry“ projektuojama stoginėje šalia gamybinio pastato. „EcoDry“ sistema paremta tiesioginio džiovinimo procesu su netiesioginiu
kaitinimu, naudojant uždarą garų kontūrą su integruota šilumine oksidacija (džiovyklės
schema pateikta 6 pav.).
Dujos, prieš tiekiant į džiovinimo būgną (9), kaitinamos uždarame garų kontūre specialiai
sukurtame dujų/dujų šilumokaityje (4), naudojant krosnies (2) išmetamąsias dujas (3).
Būgne šios dujos sugeria vandenį ir kitas medžiagas, garuojančias iš produkto (7). Atskyrus
produktą (8) ciklone (10), dujos per pagrindinį ventiliatorių (11) tiekiamos atgal į šilumokaitį (4), kur jos vėl kaitinamos. Išskyrus pasiurbimo orą, patenkantį per produkto įleidimo
angą, būgno sandariklius ir produkto išleidimo angą ciklone, šis kontūras yra sandarus, o tai
leidžia dirbti su atmosferiniu perkaitintu garu, esant drėgnos kolbos temperatūrai iki 95° C.
Žlaugtus sumaišius su sirupu gaunama lipni masė. Šlapio produkto ir sirupo mišinio lipnumo
pašalinimui būgno įleidimo angoje, sausas produktas recirkuliuojamas (14) ir sumaišomas
specialiu greitaeigiu maišytuvu (15).
Į sistemą įmontuotas galutinio produkto aušintuvas (16), kurio išmetamasis oras naudojamas
kaip pirminis degiklio oras.
Dėl energijos generavimo ir džiovinimo proceso atskyrimo, palyginti su įprasta sistema, išmetamųjų dujų tūris yra žymiai mažesnis. Dėl mažesnio tankio ir didesnės džiovinamųjų
dujų savitosios šiluminės galios sunaudojama mažiau energijos.
Prieš paduodant į krosnį (2) kaip antrines degimo dujas, išgarintas vanduo ir atitinkamas
pasiurbto oro kiekis išleidžiamas iš uždaro garo kontūro (13). Esant maždaug 860° C temperatūrai, visi antriniame ore esantys teršalai, tokie kaip dulkės, LOJ ir CO, yra termiškai
oksiduojami, taip efektyviai sumažinant išmetamus teršalus ir kvapus. Šio oksidacijos proceso metu išsiskirianti energija kartu su degimo dujų energija naudojama džiovinimo procese šilumokaityje.
Kondensuojant ir aušinant dujas, išeinančias iš uždaro garo kontūro, taip pat įmanoma rekuperuoti energiją, reikalingą kitų procesų iniciavimui (A) (pirminis džiovinimas, garinimas ir
kt.). Papildomai naudojant išmetamųjų dujų energiją, pasiekiamas optimalus viso įrenginio
efektyvumas (B).
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6 pav. Numatoma produkto džiovinimo proceso veikimo schema
„EcoDry“ sistema leidžia sumažinti pramoninių džiovinimo įrenginių išmetamų teršalų
kiekį iki reikiamų standartų be kitos išmetamųjų teršalų kontrolės. Mažas energijos suvartojimas ir didelis energijos atgavimo potencialas leidžia pasiekti daug didesnį efektyvumą,
palyginti su įprastomis džiovinimo sistemomis.
Planuojamos naudoti džiovyklos privalumai:
✓ Mažos energijos sąnaudos;
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✓ Švelnus džiovinimas, užtikrinantis optimalią produkto kokybę;
✓ Didelis prisitaikymas prie įleidžiamo produkto variacijų;
✓ Gerai suplanuotas sprendimas konkrečiam procesui;
✓ Kvapo ir išmetimų iš vidinės aušinimo sistemos sumažinimas;
✓ Didelis energijos atgavimo potencialas.
Grandikliniai konvejeriai. Iš džiovyklos aušintuvės pašarai patenka į 5,5 t/h našumo grandiklinį transporterį, kuris juos paduoda į sekantį konvejerį, o šis į elevatorių.
Elevatorius. Elevatorius galintis dirbti 5,5-30 t/h našumu užkelia pašarus į 29 m aukštį.
Sklendės pagalba srautas nukreipiamas į sandėlį arba į krovos bunkerius.
Sandėlis su juostiniu ir grandikliniu konvejeriais. Projektuojamas sandėlis yra 24 m ilgio,
30 m pločio, 17 m aukščio. Kaupo aukštis – 13 m. Sandėlyje 15 m aukštyje bus įrengtas
juostinis reversinis konvejeris su aptarnavimo aikštele. Srautas paduodamas į konvejerio
centrą, nukreipiamas į vieną ar kitą konvejerio pusę, tolygiam pašarų paskirstymui sandėlyje.
Sandėlio apačioje projektuojamas grandiklinis konvejeris kartu su 10 m3 priėmimo bunkeriu. Norint ištuštinti sandėlį, ratinis krautuvas pripildo bunkerį ir paleidžiamas konvejeris. Iš
konvejerio pašarai patenka į sekantį konvejerį, kuris turi dvi paėmimo angas.
Sandėliavimo silosai su vibratoriais. Pašarai nuo elevatoriaus per dvi sklendes latakais patenka į vieną iš dviejų dozavimo bunkerių. Bunkerių (D=7,65 m, H=18 m, V =500 m3) apačioje, ties kūgine dalimi numatyti motovibratoriai, skatinantys pašarų byrėjimą į autotransportą. Bunkerių apačioje bus įrengtos dozavimo sklendės bei jų aptarnavimo aikštelės.
Principinė žaliavų ir produktų srautų judėjimo DDGS linijoje schema pateikta 3 Priede.
Katilinė
Naujos gamybos reikalingas garas bus gaminamas naujoje katilinėje instaliuotuose dviejuose garo katiluose po 7,5 MW galios kiekvienas. Katilinė bus įrengta naujai statomame
pastate šalia projektuojamos naujos gamybos linijos. Dūmai bus šalinami per vieną kaminą,
kurio parametrai priklausys nuo pasirinkto kuro tipo. Pasirinkus komplektaciją su biokuro
katilu (1 variantas), bus įrengtas vienas kaminas su dviem įdėklais. Esant kitokiai komplektacijai (2 ir 3 variantai) dūmai nuo pagrindinio ir rezervinio katilu bus šalinami bendru
srautu. Poveikio aplinkai vertinimo metu nagrinėjami trys katilinės komplektavimo variantai:
✓ Pagrindinis biokuro ir rezervinis gamtinių dujų/biodujų katilai;
✓ Pagrindinis biodujų ir rezervinis gamtinių dujų/biodujų katilai;
✓ Pagrindinis gamtinių dujų ir rezervinis gamtinių dujų/biodujų katilai.
Nepriklausomai nuo komplektavimo varianto, katilinės darbo režimas bus vienodas – 350
d./8400 val. per metus. Vienu metu gali dirbti abu katilai, nominalus darbo režimas – dirba
tik vienas katilas.
Esamų ir planuojamų statinių išdėstymo schema pateikta 2 Priede.
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1.2.9 Siūlomų gamybos būdų, įrangos aprašymas, jų palyginimas ir įvertinimas pagal šios veiklos rūšies geriausius aplinkosaugos praktikos atvejus ir geriausius
prieinamus gamybos būdus
Vadovaujantis informaciniu dokumentu, pateiktu Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje
(nuoroda http://193.219.133.6/aaa/Tipk/tipk/2_santraukos/10s.pdf), įmonei Geriausi prieinami gamybos būdai Organinių medžiagų gamybai dideliais kiekiais nėra taikomi. Ištrauka
iš informacinio dokumento: „...Norint keistis informacija apie GPGB organinės chemijos
pramonė buvo suskirstyta į „Organinių medžiagų gamybos dideliais kiekiais“, „Polimerų“
ir „Tiksliosios organinės sintezės cheminių medžiagų“ sektorius. TIPK direktyvoje nėra termino „Dideliais kiekiais gaminamos organinės medžiagos“, taigi nėra ir apibrėžimo. Tačiau
techninės darbo grupės supratimu, jis apima veiklą, nurodytą 96/61/EB direktyvos 1 priedo
4.1 (a) - 4.1 (g) skyriuose- jei gamybos apimtis yra didesnė kaip 100 kilotonų per metus...“.
Po plėtros įmonėje planuojama pagaminti iki 66,8 kilotonų bioetanolio, todėl geriausiai
prieinamų gamybos būdai Organinių medžiagų gamybai dideliais kiekiais planuojamai ūkinei veiklai netaikomi.
Vykdomai veiklai taikomi GPGB išvados dėl organinių medžiagų gamybos dideliais kiekiais pramonėje (komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2117 2017 lapkričio 21 d.),
GPGB išvados dėl bendro nuotekų ir išmetamųjų dujų valymo ir (arba) tvarkymo sistemų
chemijos pramonėje (komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/902 2016 m. gegužės
30 d.).
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6 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas
Eil.
Nr.

Aplinkos
komponentai,
kuriems daromas
poveikis

Nuoroda į ES GPGB
informacinius
dokumentus,
anotacijas

GPGB technologija

Atitikimas

Pastabos

1

2

3

4

6

7

GPGB išvados dėl bendro nuotekų ir išmetamųjų dujų valymo ir (arba) tvarkymo sistemų chemijos pramonėje
1.

Aplinkosaugos
vadybos sistemos

1 GPGB

GPGB yra įgyvendinti aplinkosaugos vadybos sistemą (AVS),
turinčią toliau išvardintus elementus:
i) vadovybės, įskaitant aukščiausiąją vadovybę, įsipareigojimas;
ii) aplinkos politika, kuri apima nuolatinį įrenginio, už kurį
atsakinga vadovybė, modernizavimą;
iii) planavimas ir būtinų procedūrų rengimas, tikslų ir užduočių
nustatymas, juos susiejant su finansų planavimu ir investicijomis;
iv) procedūrų įgyvendinimas, ypatingą dėmesį skiriant:
a) struktūrai ir atsakomybei,
b) įdarbinimui, mokymui, sąmoningumui ir kompetencijai,
c) informavimui,
d) darbuotojų įtraukimui,
e) dokumentacijai,
f) veiksmingai procesų kontrolei,
g) techninės priežiūros programoms,
h) avarinei parengčiai ir reagavimui,
i) atitikties aplinkos teisės aktams užtikrinimui;
v) veiklos parametrų tikrinimas ir koreguojamųjų veiksmų
taikymas, ypatingą dėmesį skiriant:
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Atitinka

Aplinkosaugos vadybos sistema neįdiegta,
tačiau įmonėje nuo 2015 m. diegiama LEAN
metodologija. Šiam momentui įmonėje veikia
6 jos moduliai: Kaizen, 5S, PDCA, TPM,
Asaichi ir SD. Šios sistemos pamatinis
principas yra kuo mažesniais ištekliais
sukurti kuo didesnę vertę vartotojui, taip
saugant išteklius, nemažinant gamybos
apimčių. Rezultatas pasiekiamas pašalinus
nuostolius procesuose, užtikrinant prekės
kokybę už prieinamą kainą ir pastoviai
keičiant ir tobulinant įmonės valdymą.
Įmonės vadovybė įsipareigojimai, kurie
įgyvendinami per investicijų paiešką,
gamybos bazės modernizaciją.
Modernizavimui skirto finansavimo
numatymas kiekvienų metų biudžete,
priklausomai nuo technologinių procesų
monitoringo indikacijų ir naujausių
technologijų pasiūlos rinkoje.
Nuolatinis įmonės darbuotojų dalyvavimas
mokymuose, kvalifikacijos kėlimas,
aplinkosauginių reikalavimų laikymosi
būtinumo išaiškinimas.
Įvertinus įmonėje vykstančių gamybinių
procesų ypatumus ir specifinę taršą,
pirmaeilė užduotys yra kvapų valdymas.
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1
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a) stebėsenai ir matavimui (taip pat žr. Iš PITD įrenginių į orą ir
vandenį išleidžiamų teršalų stebėsenos (angl. ROM) informacinę
ataskaitą),
b) ištaisomiesiems ir prevenciniams veiksmams,
c) įrašų tvarkymui,
d) nepriklausomam (jeigu įmanoma) vidaus ar išorės auditui
siekiant nustatyti, ar AVS atitinka numatytas priemones ar jų
neatitinka ir ar ji tinkamai įgyvendinama bei prižiūrima;
vi) AVS persvarstymas ir jos nuolatinio tinkamumo, pakankamumo
ir veiksmingumo užtikrinimas (šią užduotį atlieka aukščiausioji
vadovybė);
vii) domėjimasis švaresnių technologijų raida;
viii) įrenginio eksploatacijos nutraukimo poveikio aplinkai
apsvarstymas naujo įrenginio projektavimo etape ir per visą jo
eksploatavimo laikotarpį;
ix) reguliarus lyginamosios sektoriaus analizės taikymas;
x) atliekų tvarkymo planas (žr. 13 GPGB).
Vykdant chemijos sektoriaus veiklą, į AVS įtraukiami tokie
elementai:
xi) nustatyti įrenginių ir (arba) objektų, kuriais naudojasi keli
veiklos vykdytojai, naudojimo tvarką, kurioje būtų numatyti visų
įrenginio veiklos vykdytojų funkcijos, atsakomybė ir veiklos
procedūrų koordinavimas siekiant, kad įvairūs veiklos vykdytojai
labiau tarpusavyje bendradarbiautų;
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Atitinka

Įmonėje kasmet atliekamas į aplinkos orą
išmetamų teršalų monitoringas. Kas 5 metus
atliekama pilna aplinkos oro teršalų
inventorizacija. Įdiegtos automatinės
technologinių procesų stebėjimo sistemos,
kurios palaiko optimalias sąlygas ir sumažina
nesankcionuotų išmetimų iš technologinių
procesų riziką

xii) sudaryti nuotekų ir išmetamųjų dujų srautų inventorių (žr. 2
GPGB).
Tam tikrais atvejais AVS apima ir šiuos elementus:
xiii) kvapų valdymo planą (žr. 20 GPGB);
xiv) triukšmo valdymo planą (žr. 22 GPGB).
2.

Aplinkosaugos
vadybos sistemos

2 GPGB

GPGB yra sudaryti ir nuolat atnaujinti nuotekų ir išmetamųjų dujų
srautų inventorių, kuris būtų aplinkosaugos vadybos sistemos,
apimančios visus toliau išvardytus elementus (žr. 1 GPGB), dalis.
i) informacija apie cheminius gamybos procesus, įskaitant:
a) cheminių reakcijų lygtis, kuriose būtų nurodyti ir šalutiniai
produktai;
b) supaprastintą proceso diagramą, kurioje pavaizduota, kur
susidaro teršalai;
c) į procesą integruotų metodų ir nuotekų / išmetamųjų dujų
valymo taršos šaltinyje aprašymus, įskaitant jų efektyvumą;
ii) kiek praktiškai įmanoma kuo išsamesnė informacija apie
nuotekų srautų charakteristikas, kaip antai:
a) vidutinės srauto vertės ir kintamumas, pH, temperatūra,
laidumas;
b) atitinkamų teršalų arba parametrų vidutinės koncentracijos ir
apkrovos vertės bei jų kintamumas (pvz., ChDS/BOA, azoto
formų, fosforo, metalų, druskų, konkrečių organinių junginių);
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c) biologinio skaidumo (pašalinamumo) duomenys (pvz., BDS,
BDS/ChDS santykis, Zahn-Wellens bandymas, biologinio
slopinimo potencialas (pvz., nitrifikacija));
iii) kiek praktiškai įmanoma kuo išsamesnė informacija apie
išmetamųjų dujų srautų charakteristikas, kaip antai:
a) vidutinės srauto ir temperatūros vertės ir kintamumas;
b) atitinkamų teršalų arba parametrų vidutinės koncentracijos ir
apkrovos vertės bei jų kintamumas (pvz., LOJ, CO, NOX, SOX,
chloro, vandenilio chlorido);
c) degumas, apatinė ir viršutinė sprogumo ribos, reaktyvumas;
d) kitų medžiagų, kurios gali turėti poveikio išmetamųjų dujų
valymo sistemai arba įrenginio saugai (pvz., deguonies, azoto,
vandens garų, dulkių), buvimas.
3.

Stebėsena

3 GPGB

Nuotekų srautų inventoriuje (žr. 2 GPGB) nustatytų į vandenį
išleidžiamų atitinkamų teršalų atžvilgiu GPGB yra vykdyti
pagrindinių proceso parametrų stebėseną (įskaitant nuolatinę
nuotekų srauto, pH, temperatūros stebėseną) pagrindinėse vietose
(pvz., į išankstinio valymo sistemą įtekančiose nuotekose ir į
galutinio valymo sistemą įtekančiose nuotekose).

Atitinka

Vadovaujantis ūkio subjekto aplinkos
monitoringo
programos
nuostatomis,
įgyvendinus planuojamus PAV ataskaitoje
numatytą gamybos plėtrą, bus atliekamas
gamybinių nuotekų monitoringas, apimantis
nuotekų srauto parametrų ir su nuotekomis
išleidžiamų teršalų stebėseną.

4.

Stebėsena

4 GPGB

GPGB yra vykdyti į vandenį išleidžiamų teršalų stebėseną pagal
EN standartus. Jeigu EN standartų nėra, GPGB yra taikyti ISO,
nacionalinius arba kitus tarptautinius standartus, kuriuos taikant
gaunami lygiavertės mokslinės kokybės duomenys.

Atitinka

Minimalus stebėsenos dažnumas, nustatytas
pagal Nuotekų tvarkymo reglamentą į tinklus
išleidžiamoms gamybinėms nuotekoms – 4
kartai per metus. Matuojami parametrai:
BDS7, pH, bendras fosforas, bendras azotas,
ChDS.
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5.

Stebėsena

5 GPGB

GPGB yra periodiškai matuoti iš atitinkamų šaltinių į orą išmetamų
pasklidžiųjų LOJ kiekį.

Neaktualu

Numatomų metinių teršalų kiekių
skaičiavimų duomenimis bendras išmestas į
aplinkos orą lakiųjų organinių junginių kiekis
bus 8,746 t, kas sudaro 1,3% nuo visos
įmonės taršos. Šio teršalo monitoringas
nenumatomas

6.

Kvapų
susidarymas

6 GPGB

GPGB yra periodiškai vykdyti atitinkamų šaltinių skleidžiamų
kvapų stebėseną pagal EN standartus.

Atitinka

Įgyvendinus numatytas priemones ir gavus
nusiskundimų dėl vis dar juntamo kvapo, bus
atlikti kvapų matavimai dinaminės
olfaktometrijos metodu.

7.

Teršalų išleidimas
į vandenį

Vandens naudojimas
ir nuotekų
susidarymas

Siekiant naudoti mažiau vandens ir taip mažinti susidarančių
nuotekų kiekį, GPGB yra sumažinti nuotekų srautą ir (arba)
nuotekų užterštumą, daugiau nuotekų vandens naudoti pakartotinai
gamybos procese ir regeneruoti bei pakartotinai naudoti žaliavas

Atitinka

Technologinio proceso metu gamybinės
nuotekos nesusidaro, nes bioetanolio
gamyboje susidarantys žlaugtai priskiriami
prie šalutinių gamybos produktų. Jų
apdorojimo metu atgaunama vandens dalis
grąžinama į gamybą.

Siekiant išvengti neužteršto vandens taršos ir sumažinti į vandenį
išleidžiamų teršalų kiekį, GPGB yra atskirti neužterštų nuotekų
srautus nuo tų nuotekų srautų, kuriuos reikia valyti.

Atitinka

Įmonėje susidarančio buitinės ir gamybinės
nuotekos, galinčios turėti organinės taršos,
surenkamos atskirai nuo paviršinių nuotekų
Paviršinės nuotekos, surenkamos nuo stogu ir
neužterštos gamybinės nuotekos iš
aušinimo/garo sistemų surenkamos kartu.
Atskirai surenkamos paviršinės nuotekos,
susidarančios nuo galimai teršiamų teritorijų,
nukreipiamos į įmonės valymo įrenginius.

Siekiant išvengti nekontroliuojamo teršalų išleidimo į vandenį,
GPGB yra, remiantis rizikos vertinimu (kurį atliekant
atsižvelgiama, pvz., į teršalo pobūdį, poveikį tolesniam valymui ir

Atitinka

Nekontroliuojamo teršalų išleidimo į vandenį
tikimybė yra nykstamai maža. Tačiau,
įvertinus didelius saugomus produktų

7 GPGB

8.

Teršalų išleidimas
į vandenį

Nuotekų surinkimas ir
atskyrimas
8 GPGB

9.

Teršalų išleidimas
į vandenį

Nuotekų surinkimas ir
atskyrimas
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10.

Nuotekų valymas

9 GPGB

poveikį aplinkai, į kurią jis gali patekti), įrengti tinkamą kitomis
aplinkybėmis nei įprastos eksploatacijos sąlygas, susidarančių
nuotekų sulaikymo rezervuarą ir imtis atitinkamų tolesnių
priemonių (pvz., kontrolės, valymo, pakartotinio naudojimo).

10 GPGB

Siekiant sumažinti į vandenį išleidžiamų teršalų kiekį, GPGB yra
taikyti integruotą nuotekų tvarkymo ir valymo strategiją, apimančią
tinkamą metodų derinį toliau pateikta eiliškumo tvarka:

kiekius, visos etanolio saugojimo talpos
įrengiamos įgilintoje sandėlio dalyje. Įgilinta
talpos dalis užtikrina viso etanolio kiekio
priėmimą iš vieno didžiausio rezervuaro, taip
išvengdami etanolio paskleidimo teritorijoje
ir galimos taršos.
Atitinka

a) Vandens teršalų susidarymo prevencijos arba jų kiekio
mažinamo metodai;
b) Teršalų regeneravimo prieš išleidžiant į nuotekų surinkimo
sistemą metodai;
c) Teršalų kiekio prieš galutinį nuotekų valymą mažinimo metodai.
Išankstinis valymas gali būti atliekamas prie teršalų išleidimo
šaltinio arba mišriuose srautuose;

Galutinis nuotekų valymas atliekamas UAB
„Pasvalio vandenys“ biologiniuose valymo
įrenginiuose, pašalinant azotą ir kietąsias
daleles prieš išleidžiant nuotekas į jų gamtinį
priimtuvą.

d) Galutinis nuotekų valymas atliekant, pavyzdžiui, parengtinį ir
pirminį valymą, biologinį valymą, pašalinant azotą, fosforą ir
(arba) galutinai pašalinant kietąsias daleles prieš išleidžiant
nuotekas į jų priimtuvą.
11.

Nuotekų valymas

Su GPGB siejami
išmetamųjų teršalų
kiekiai (GPGB SITK)
11 GPGB

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Siekiant sumažinti į vandenį išleidžiamų teršalų kiekį, GPGB yra
nuotekas, kuriose yra teršalų, kurių negalima tinkamai išvalyti
galutinio valymo metu, atitinkamais metodais išvalyti taikant
išankstinį valymą. Išankstinis nuotekų valymas atliekamas kaip
integruotos nuotekų tvarkymo ir valymo strategijos dalis (žr. 10
GPGB) ir paprastai būtinas siekiantis:

www.dge.lt

Gamybos metu susidarantys žlaugtai
traktuojami kaip skystas šalutinis gamybos
produktas ir visą apimtimi yra panaudojamos
biodujų gamybai, kaip trąša ir sausų pašarų
gamyboje. Taip pat žlaugtų perdirbimo metu
atgaunama dalis vandens ir grąžinama į
gamyba. Taip iki minimumo sumažinami
nuotekų kiekiai ir su nuotekomis susidarantys
teršalai.

Neaktualu

Išankstinio valymo nėra, nuotekose nėra
biologinio valymo įrenginį slopinančių ar
toksinių junginių. Taip pat įmonės nuotekose
nėra didelių koncentracijų įprastų teršalų,
kurios galėtų turėti neigiamos įtakos
galutiniam valymui.
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Neaktualu

Įmonėje susidarančios buitinės ir gamybinės
nuotekos neturi specifinių teršalų, o įprastų
teršalų koncentracijos nėra perteklinės
galutiniam nuotekų valymo įrenginiams.

- apsaugoti galutinio nuotekų valymo įrenginį (pvz., apsaugoti
biologinio valymo įrenginį nuo slopinančiųjų arba toksiškų
junginių),
- pašalinti junginius, kurių kiekis nepakankamai sumažinamas per
galutinį valymą (pvz., toksiškus junginius, biologiškai mažai
skaidžius arba neskaidžius organinius junginius, organinius
junginius, kurių koncentracija yra labai didelė, arba metalus
biologinio valymo metu),
— pašalinti junginius, kurie antraip patektų į orą iš surinkimo
sistemos arba galutinio valymo metu (pvz., lakiuosius
halogenintus organinius junginius, benzeną),
— pašalinti kitus junginius, pasižyminčius kitokiu neigiamu
poveikiu (pvz., sukeliančius įrangos koroziją, nepageidaujamai
reaguojančius su kitomis medžiagomis, užteršiančius nuotekų
dumblą).
12.

Nuotekų valymas

Su GPGB siejami
išmetamųjų teršalų
kiekiai (GPGB SITK)
12 GPGB

Siekiant sumažinti į vandenį išleidžiamų teršalų kiekį, GPGB yra
taikyti tinkamą išankstinio nuotekų valymo metodų derinį.
Galutinis nuotekų valymas atliekamas kaip integruotos nuotekų
tvarkymo ir valymo strategijos dalis (žr. 10 GPGB). Tinkami
galutinio nuotekų valymo metodai, priklausomai nuo teršalo,
apima:
Parengtinis ir pirminis valymas: a) išlyginimas, b) neutralizavimas,
c) fizinis atskyrimas.
Biologinis valymas (antrinis valymas): d) valymas veikliuoju
dumblu, e) membraninis bioreaktorius.
Azoto pašalinimas: f) nitrifikacija/denitrifikacija.
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Fosforo pašalinimas: g) cheminis nusodinimas.
Galutinis kietųjų dalelių pašalinimas: h) koaguliacija ir flokuliacija,
i) sedimentacija, j) filtravimas, k) flotacija.
13.

14.

15.

Atliekos

Atliekos

Teršalų išmetimas
į orą

13 GPGB

14 GPGB

Išmetamųjų dujų
surinkimas
15 GPGB
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Kad nesusidarytų šalinti siunčiamų atliekų, arba, jei tai neįmanoma,
tokių atliekų kiekis būtų sumažintas, GPGB yra parengti ir
įgyvendinti atliekų tvarkymo planą, kuris yra aplinkosaugos
vadybos sistemos (žr. 1 GPGB) dalis ir kuriuo visų pirma būtų
užtikrinama, kad atliekų nesusidarytų, o jau susidariusios atliekos
būtų paruošiamos naudoti pakartotinai, perdirbamos arba kitaip
regeneruojamos.
Siekiant sumažinti nuotekų dumblo, kurį reikia toliau valyti arba
šalinti, kiekį ir jo galimą poveikį aplinkai, GPGB yra taikyti vieną
iš toliau nurodytų metodų arba juos derinti:
a)

kondicionavimas;

b)

tirštinimas/sausinimas;

c)

stabilizavimas;

d)

džiovinimas.

Siekiant palengvinti junginių surinkimą ir sumažinti į orą išmetamų
teršalų kiekį, GPGB yra uždengti taršos šaltinius ir, jei įmanoma,
valyti išmetamus teršalus.

www.dge.lt

Atitinka

Įmonėje taikomas bioetanolio gamybos
procesas yra visiškai beatliekis.
Atliekos susidaro tik negamybiniuose
procesuose, įrenginių priežiūros metu.

Neaktualu

Atitinka

Nuotekų dumblas nesusidaro.

Rekonstruoti trys neorganizuoti taršos
šaltiniai, įrengiant nutraukiamąją ventiliaciją
nuo esamų technologinių įrengimų o.t.š. Nr.
003 ir uždengiant nusierinimo baseiną o.t.š.
Nr. 014. Ištraukiamas oras iš 003 šaltinio
valomas biofiltre, o nuo 014 šaltinio
nutrauktas oras ozonuojamas. Sekančiu etapu
bus apjungti o.t.š. Nr. 003 ir 014, o šalinamas

55
Bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtra Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Eil.
Nr.

Aplinkos
komponentai,
kuriems daromas
poveikis

Nuoroda į ES GPGB
informacinius
dokumentus,
anotacijas

GPGB technologija

Atitikimas

Pastabos

1

2

3

4

6

7
oras valomas specialiai šiam šaltiniui
pagamintame valymo įrenginyje.
Naujoje gamybos linijoje visi technologiniai
procesai vyks sandariuose įrenginiuose.

16.

Teršalų išmetimas
į orą

Išmetamųjų dujų
valymas
16 GPGB

Siekiant sumažinti į orą išmetamų teršalų kiekį, GPGB yra taikyti
integruotą išmetamųjų dujų tvarkymo ir valymo strategiją,
apimančią į procesą integruotus ir išmetamųjų dujų valymo
metodus.

Atitinka

o.t.š. Nr. 003 – oras valomas biofiltre, po
rekonstrukcijos bus valomas oro valymo
sistema, sudaryta iš ultravioletinių lempų ir
aktyvuotos anglies.
o.t.š. 011 (grūdų valymas/malimas)– oras
valomas rankoviniame filtre.
o.t.š. 174 (biokuro katilinė) – oras valomas
multiciklone. Planuojamose šaltiniuose
ištraukiamas oras bus valomas:
o.t.š. 015, 016, 017 (malūnai) –
rankoviniuose filtruose,
o.t.š. 019_01 (nauja biokuro katilinė) –
multiciklone ir elektrostatiniame filtre

17.

18.

Teršalų išmetimas
į orą

Fakelų deginimas

Teršalų išmetimas
į orą

Fakelų deginimas

17 GPGB

18 GPGB

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Siekiant išvengti teršalų išmetimo iš fakelų į orą, GPGB yra fakelus
deginti tik saugumo sumetimais arba tik neįprastomis
eksploatavimo sąlygomis (pvz., paleidimo, stabdymo metu)
naudojant vieną iš toliau nurodytų metodų arba juos abu.

Atitinka

Biodujas deginamos fakele tik saugumo
sumetimais arba avarijos atvejų. Įvertinus
faktą, kad įmonėje įrengti 4 kogeneraciniai
įrenginiai, tikimybė, kad bus naudojamas
avarinis fakelas, labai maža.

Siekiant sumažinti iš fakelų į orą išmetamų teršalų kiekį, kai fakelų
deginimas yra neišvengiamas, GPGB yra taikyti vieną iš toliau
nurodytų metodų arba juos abu:

Atitinka

Fakelas yra neatskiriama kogeneratorių
eksploatacinės įrangos dalis ir buvo
suprojektuotas ir parengtas, kad atitiktų
įmonės kogeneratoriams.

www.dge.lt
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a) Tinkamas fakelų projektavimas;

Biodujas deginamos fakele tik saugumo
sumetimais arba avarijos atvejų.

b) Stebėsena ir įrašų registravimas kaip fakelų tvarkymo dalis
19.

Teršalų išmetimas
į orą

Pasklidieji
išmetamieji LOJ

GPGB yra išvengti LOJ išmetimo į orą arba, jei tai neįmanoma,
sumažinti išmetamą jų kiekį.

Atitinka

19 GPGB

Numatomų metinių teršalų kiekių
skaičiavimų duomenimis bendras išmestas į
aplinkos orą lakiųjų organinių junginių kiekis
bus 8,746 t, kas sudaro 1,3% nuo visos
įmonės taršos
LOJ išmetimų ribojimas yra neaktualūs.
Vadovaujantis aplinkos oro teršalų sklaidos
skaičiavimais aplinkos oro teršalų
koncentracijos ore neviršys ribinių verčių.

20.

Teršalų išmetimas
į orą

Skleidžiami kvapai
20 GPGB.

Siekiant išvengti arba, jei tai neįmanoma, sumažinti įrenginio
skleidžiamų kvapų, GPGB yra parengti, įgyvendinti ir reguliariai
peržiūrėti kvapų valdymo planą, kuris yra aplinkosaugos vadybos
sistemos (žr. 1 GPGB) dalis ir kurį sudaro:
i) protokolas, kuriame nurodyti atitinkami veiksmai ir terminai;
ii) kvapų stebėsenos vykdymo protokolas;
iii) reagavimo į nustatytus su kvapais susijusius incidentus
protokolas;
iv) kvapų prevencijos ir mažinimo programa, kurios paskirtis –
nustatyti kvapų šaltinį (-ius), pasklidusių kvapų matavimas arba
įvertinimas; pavienių šaltinių poveikio charakterizavimas ir
prevencijos ir (arba) mažinimo priemonių įgyvendinimas.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge.lt

Atitinka

Didžiausi nemalonaus kvapo šaltiniai
įmonėje yra nusierinimo baseinas (o.t.š. Nr.
014) ir technologinių įrenginių ištraukiamoji
ventiliacija (o.t.š. Nr. 003). Iki 2021 m.
numatyta o.t.š. 003 aprūpinti oro valymo
sistemą, sudarytą iš ultravioletinių lempų ir
aktyvuotos anglies, o kiek vėliau prijungti
prie jos ir o.t.š. 014.
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21.

Teršalų išmetimas
į orą

Skleidžiami kvapai

Fizikinė tarša

Skleidžiamas
triukšmas

22.

21 GPGB

22 GPGB

Siekiant išvengti kvapo, susijusio su nuotekų surinkimu bei
tvarkymu ir su dumblo tvarkymu, arba, jei tai neįmanoma, jį
susilpninti.

Neaktualu

Nuotekų dumblas netvarkomas

Siekiant išvengti skleidžiamo triukšmo arba, jei tai neįmanoma, jį
sumažinti, GPGB yra parengti ir įgyvendinti triukšmo valdymo
planą, kuris yra aplinkosaugos vadybos sistemos (žr. 1 GPGB)
dalis ir į kurį įtraukti visi toliau nurodyti elementai:

Neaktualu

Taikoma tik tais atvejais, kai numatoma arba
pagrįsta, kad triukšmas bus problema.
Triukšmo vertinimo ataskaita pateikta 7
priede.

Atitinka

Atliekant triukšmo sklaidos modeliavimą ir
įvertinus priimtinas triukšmo kompensavimo
priemones, pasiektas mažesnis už leistiną
triukšmo lygis už nustatytos įmonės SAZ
ribų.

i) protokolas, kuriame nurodyti reikiami veiksmai ir terminai;
ii) triukšmo stebėsenos vykdymo protokolas;
iii) reagavimo į nustatytus su triukšmu susijusius įvykius
protokolas;
iv) triukšmo prevencijos mažinimo programa, kurios paskirtis –
nustatyti triukšmo šaltinį (-ius), išmatuoti ir (arba) įvertinti
triukšmo poveikį, apibūdinti pavienių triukšmo šaltinių poveikį,
įgyvendinti triukšmo prevencijos ir (arba) mažinimo priemones.
23.

Fizikinė tarša

Skleidžiamas
triukšmas
23 GPGB

Siekiant išvengti skleidžiamo triukšmo arba, jei tai neįmanoma, jį
sumažinti, GPGB yra taikyti vieną iš toliau nurodytų metodų ar
juos derinti:
a) Tinkamas pastatų ir įrangos vietos parinkimas;
b) Operatyvinės priemonės;
c) Mažiau triukšmo skleidžianti įranga;
d) Triukšmo slopinimo įranga;
e) Triukšmo mažinimas

GPGB išvados dėl organinių medžiagų gamybos dideliais kiekiais pramonėje

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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1.

Teršalų išmetimas
į orą

Į orą išmetamų teršalų
stebėsena

GPGB yra ne rečiau, nei nurodyta, ir laikantis EN standartų stebėti
iš technologinių krosnių ir (arba) šildytuvų vamzdžiais į orą
išmetamų teršalų kiekį.

Atitinka

Degimo produktų stebėsena atliekama ir bus
toliau vykdomą pagal ūkio subjektų aplinkos
monitoringo suderintą programą. Teršalai ir
jų kontrolės dažnis nustatytas vadovaujantis
LAND 43-2013 ir Išmetamų teršalų iš
vidutinių kurą deginančių įrenginių
normomis.

GPGB yra ne rečiau, nei nurodyta, ir laikantis EN standartų stebėti
ne iš technologinių krosnių ir (arba) šildytuvų vamzdžiais į orą
išmetamų teršalų kiekį

Atitinka

Degimo produktų stebėsena atliekama ir bus
toliau vykdomą pagal ūkio subjektų aplinkos
monitoringo suderintą programą. Teršalai ir
jų kontrolės dažnis nustatytas vadovaujantis
ūkio subjektų aplinkos monitoringo
nuostatuose pateiktą tvarką

Siekiant sumažinti iš technologinių krosnių ir (arba) šildytuvų į orą
išmetamo CO ir kitų nesudegusių medžiagų kiekį, GPGB yra
optimizuoti degimą. Degimas optimizuojamas pasirenkant gerą
įrangos konstrukciją ir ją tinkamai eksploatuojant – tai apima
temperatūros optimizavimą ir buvimo degimo zonoje laiką,
efektyvų kuro ir degimo oro maišymą bei degimo valdymą.
Degimo valdymo pagrindas – nuolatinė stebėsena ir automatizuotas
atitinkamų degimo parametrų (pvz., O2, CO, kuro ir oro santykio ir
nesudegusių medžiagų) reguliavimas.

Atitinka

Įmonėje naudojami ir projektuojami kurą
deginantys įrenginiai turi automatizuotas
degimo kontrolės ir reguliavimo sistemas,
leidžiantys operatyviai reguliuoti degimą
(stebimas deguonies kiekis, kuro ir oro
santykis) ir pasiekti optimalų degimo režimą.
Didžioji dalis įmonės šiluminės energijos
gaunama deginant biodujas ir gamtines dujas,
todėl degimo reguliavimo diapazonas platus.

Siekiant sumažinti iš technologinių krosnių ir (arba) šildytuvų į orą
išmetamų NOX kiekį, GPGB yra taikyti vieną iš toliau nurodytų
metodų arba jų derinį:

Atitinka

Didžioji dalis įmonės šiluminės energijos
gaunama deginant biodujas ir gamtines dujas.
Projektuojamame dujiniuose Esamuose
katiluose taikoma dujų recirkuliacija.
Projektuojamuose katiluose numatyti:

1 GPGB

2.

Teršalų išmetimas
į orą

Į orą išmetamų teršalų
stebėsena
2 GPGB

3.

4.

Teršalų išmetimas
į orą

Į orą išmetami teršalai

Teršalų išmetimas
į orą

Į orą išmetami teršalai

3 GPGB

4 GPGB

a. kuro pasirinkimas;
b. pakopinis deginimas;

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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c. dūmtakių dujų recirkuliacija (išorinė);

degiklis su NOx iki 80 mg/m3 bei išorinė
dūmtakių dujų recirkuliacija.

d. dūmtakių dujų recirkuliacija (vidinė);
e. mažai NOX išmetantis degiklis arba labai mažai NOX išmetantis
degiklis;
f. inertinių skiediklių naudojimas;
g. selektyvioji katalizinė redukcija (SKR);
h. selektyvioji nekatalizinė redukcija (SNKR)
5.

Teršalų išmetimas
į orą

Į orą išmetami teršalai
5 GPGB

Siekiant išvengti dulkių išmetimo į orą iš technologinių krosnių ir
(arba) šildytuvų arba sumažinti jų kiekį, GPGB yra taikyti vieną iš
toliau nurodytų metodų arba jų derinį:

Atitinka

a. kuro pasirinkimas;

Įmonėje iš skystų kurų deginami tik fuzeliai.
Fuzeliai yra šalutinis gamybos produktas ir jo
kiekis ribotas, todėl pasibaigus fuzeliams,
katile deginamos dujos. Deginant fuzelius,
skystas kuras išpurškiamas 15-20 bar slėgiu.

b. skystojo kuro purškimas;
c. audekliniai, keraminiai arba metaliniai filtrai
6.

Teršalų išmetimas
į orą

Į orą išmetami teršalai
6 GPGB

Siekiant išvengti SO2 išmetimo į orą iš technologinių krosnių ir
(arba) šildytuvų arba sumažinti jo kiekį, GPGB yra taikyti vieną iš
toliau nurodytų metodų arba juos abu:

Neaktualu

Įmonėje deginamos biodujos prieš
sudeginimą yra išvalomos nuo sieros
junginių.

Neaktualu

Įvardinti metodai nenaudojami.

a. kuro pasirinkimas;
b. šarminis dujų valymas
7.

Teršalų išmetimas
į orą

Naudojant SKR arba
SNKR į orą išmetami
teršalai
7 GPGB

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Siekiant sumažinti į orą išmetamo amoniako, kuris naudojamas
taikant selektyviąją katalizinę redukciją (SKR) ir (arba)
selektyviąją nekatalizinę redukciją (SNKR) taršai NOX mažinti,
kiekį, GPGB yra optimizuoti SKR arba SNKR konstrukciją ir
(arba) veikimą (pvz., optimizuoti reagento ir NOX santykį,

www.dge.lt
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homogeniškai paskirstyti reagentą ir naudoti optimalaus dydžio
reagento lašelius)
8.

Teršalų išmetimas
į orą

Vykstant kitiems
procesams ir (arba) iš
kitų šaltinių išmetamų
teršalų kiekio
mažinimo metodai

Siekiant sumažinti galutiniu išmetamųjų dujų apdorojimo etapu
šalinamų teršalų kiekį ir efektyviau naudoti išteklius, GPGB yra
naudoti tinkamą toliau pateiktų metodų derinį proceso metu
išsiskiriančioms dujoms apdoroti.

Neaktualu

Įvardinti metodai nenaudojami, bioetanolio
gamybos technologiniai etapai vyksta be
išmetimų į aplinkos orą.

Siekiant sumažinti galutiniu išmetamųjų dujų apdorojimo etapu
šalinamų teršalų kiekį ir efektyviau naudoti energiją, GPGB yra
pakankamo šilumingumo proceso metu išsiskiriančių dujų srautus
nukreipti į kurą deginantį bloką. Pirmenybė teikiama ne proceso
metu išsiskiriančių dujų srautų nukreipimui į kurą deginantį bloką,
o 8a ir 8b GPGB taikymui.

Neaktualu

Bioetanolio gamybos technologiniai etapai
vyksta be pakankamo kiekio perteklinės
šilumos susidarymo. Pabrėžtina, kad
gamybos procesams būtino garo gamyba,
naudojant procesinę perteklinė šilumą,
energetiškai neefektyvu.

Siekiant sumažinti vamzdžiais į orą išmetamų organinių junginių
kiekį, GPGB yra vieno iš toliau pateiktų metodų arba jų derinio
taikymas.

Neaktualu

Numatomų metinių teršalų kiekių
skaičiavimų duomenimis bendras išmestas į
aplinkos orą lakiųjų organinių junginių kiekis
bus 8,746 t, kas sudaro 1,3% nuo visos
įmonės taršos. LOJ išmetimų ribojimas yra
neaktualūs.

Siekiant sumažinti vamzdžiais į orą išmetamų dulkių kiekį, GPGB
yra vieno iš toliau pateiktų metodų arba jų derinio taikymas:

Atitinka

8 GPGB
9.

Teršalų išmetimas
į orą

Vykstant kitiems
procesams ir (arba) iš
kitų šaltinių išmetamų
teršalų kiekio
mažinimo metodai
9 GPGB

10.

Teršalų išmetimas
į orą

Vykstant kitiems
procesams ir (arba) iš
kitų šaltinių išmetamų
teršalų kiekio
mažinimo metodai
10 GPGB

11.

Teršalų išmetimas
į orą

Vykstant kitiems
procesams ir (arba) iš
kitų šaltinių išmetamų
teršalų kiekio
mažinimo metodai
11 GPGB

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

a. ciklonas;
b. elektrostatinis nusodintuvas;
c. audeklinis filtras;

www.dge.lt

Įmonės biokuro katilinių, grūdų malūnų
išmetamųjų dujų valymui naudojami
multiciklonas, rankoviniai ir elektrostatinis
filtrai.

61
Bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtra Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Eil.
Nr.

Aplinkos
komponentai,
kuriems daromas
poveikis

Nuoroda į ES GPGB
informacinius
dokumentus,
anotacijas

GPGB technologija

Atitikimas

Pastabos

1

2

3

4

6

7

d. dvipakopis dulkių filtras;
e. keraminis arba metalinis filtras;
f. šlapiasis dujų valymas dulkėms šalinti.
12.

Teršalų išmetimas
į orą

Vykstant kitiems
procesams ir (arba) iš
kitų šaltinių išmetamų
teršalų kiekio
mažinimo metodai

Siekiant sumažinti į orą išmetamo sieros dioksido ir kitų rūgščiųjų
dujų (pvz., HCl) kiekį, GPGB yra naudoti šlapiąjį dujų valymą.

Neaktualu

Bioetanolio gamybos metų sieros dioksidas
nesusidaro. Įmonėje deginamos biodujos
prieš sudeginimą yra išvalomos nuo sieros
junginių.

Siekiant sumažinti iš terminio oksidavimo įrenginio į orą išmetamų
NOX, CO ir SO2 kiekį, GPGB yra naudoti tinkamą toliau nurodytų
metodų derinį.

Atitinka

Įmonės terminio oksidavimo įrenginiuose
naudojamų priemonių visuma užtikrina
kontroliuojamų išmetamųjų teršalų
koncentracijas, neviršijančias leistinas ribines
vertes.

Siekiant sumažinti nuotekų kiekį, į tinkamą galutinio apdorojimo
(paprastai biologinio apdorojimo) įrenginį išleidžiamų teršalų kiekį
ir į vandenį išleidžiamų teršalų kiekį, GPGB yra taikyti integruoto
nuotekų tvarkymo ir valymo strategiją, kurioje tinkamai derinami į
procesą integruoti metodai, teršalams jų šaltinyje atgauti skirti
metodai ir parengiamojo apdorojimo metodai, remiantis
informacija, gauta iš GPGB išvadose dėl bendrųjų nuotekų ir
išmetamųjų dujų valymo ir (arba) tvarkymo sistemų chemijos
sektoriuje nurodyto nuotekų srautų aprašo.

Atitinka

Pagrindinis bioetanolio gamybos metu
susidarantis skystas šalutinis gamybos
produktas yra žlaugtai. Dėl savo vertingų
savybių ir prieinamų panaudojimo būdų,
žlaugtai nepaverčiami nuotekomis, o
panaudojami biodujų, kompostinių trąšų,
sausų pašarų gamybai, papildomai atgaunant
dalį gamyboje suvartoto vandens.

Siekiant efektyviau naudoti katalizatorių išteklius, GPGB yra toliau
pateiktų metodų derinio taikymas.

Neaktualu

12 GPGB
13.

Teršalų išmetimas
į orą

Iš terminio
oksidavimo įrenginio
išmetamų teršalų
kiekio mažinimo
metodai
13 GPGB

14.

Teršalų išleidimas
į vandenį

Į vandenį išleidžiami
teršalai
14 GPGB

15.

Ištekliai

Efektyvus išteklių
naudojimas
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Eil.
Nr.

Aplinkos
komponentai,
kuriems daromas
poveikis

Nuoroda į ES GPGB
informacinius
dokumentus,
anotacijas

GPGB technologija

Atitikimas

Pastabos

1

2

3

4

6

7

15 GPGB
16.

Ištekliai

Efektyvus išteklių
naudojimas

Siekiant efektyviau naudoti išteklius, GPGB yra atgauti ir vėl
panaudoti organinius tirpiklius.

Neaktualu

Organiniai tirpikliai nenaudojami.

16 GPGB
17.

Atliekų
susidarymas

Liekanos
17 GPGB

Siekiant išvengti atliekų išmetimo arba, jei tai praktiškai
neįmanoma, sumažinti šalintinų atliekų kiekį, GPGB yra naudoti
tinkamą toliau nurodytų metodų derinį:

Atitinka

Įmonėje taikomi bioetanolio gamybos
technologija yra visiškai beatliekė.
Bioetanolio gamybos metu susidarantys
žlaugtai naudojami kaip žaliava biodujų,
kompostinių trąšų, sausų pašarų gamybai. Iš
žlaugtų gaunamos biodujos sudeginamos
įmonės kogeneratoriuose, gaminant šiluminę
ir elektrinę energiją įmonės reikmėms.
Nudujinta biomasė, susidaranti biodujų
gamybos metu, taip pat netampa atlieka, bet
panaudojama laukų tręšimui. Kitas šalutinis
etanolio rektifikacijos produktas – fuzeliai,
sudeginami įmonės katilinėje, gaminant
technologinį garą.

Atitinka

Įmonė pilnai įsivertinusi technologinės
įrangos eksploatavimo sąlygas bei galimas
avarijas. Įmonėje taikoma LEAN
metodologija leidžia greičiau reaguoti į
galimus gedimus, daugiau, kaip per pusę
sumažino neplanuotų gedimų atvejų,
sumažina kogeneracinių jėgainių neplanuotų
sustojimų, dėl ko sumažėji avarinio fakelo
įsijungimo dažnis. Nuolat vykdoma gedimų
prevencija.

Atliekų susidarymo išvengimo arba jų kiekio sumažinimo metodai;
Medžiagų atgavimo pakartotiniai panaudoti arba perdirbti metodai;
Energijos atgavimo metodai.

18.

Eksploatacija

Neįprastos
eksploatacijos sąlygos
18 GPGB

Siekiant išvengti teršalų išmetimo į orą sugedus įrangai arba
sumažinti jų kiekį, GPGB yra taikyti visus toliau nurodytus
metodus:
a. labai svarbios įrangos nustatymas;
b. labai svarbios įrangos patikimumo valdymo programa;
c. atsarginės labai svarbios įrangos sistemos.

19.

Eksploatacija

Neįprastos
eksploatacijos sąlygos

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Eil.
Nr.

Aplinkos
komponentai,
kuriems daromas
poveikis

Nuoroda į ES GPGB
informacinius
dokumentus,
anotacijas

GPGB technologija

Atitikimas

Pastabos

1

2

3

4

6

7

Atitinka

Esamos ir planuojamos gamybos linijų
etanolio distiliacijos kolona veikia vakuumo
sąlygomis. Vakuumo sąlygomis etanoliui iš
brogos išgarinti reikia mažiau garo sąnaudų,
taip taupant energiją. Kolonoje vakuumą
sukuria vakuuminis siurblys, kuris
sandarinasi vandeniu.

19 GPGB

GPGB yra proporcingai atsižvelgiant į galimai išmesimų teršalų
svarbą įgyvendinti priemones, skirtas:
i) paleidimui ir sustabdymui;
ii) kitoms aplinkybėms (pvz., įprastinės ir neeilinės techninės
priežiūros darbams ir blokų ir (arba) išmetamųjų dujų apdorojimo
sistemų valymo veiksmams), įskaitant tokias, kurios galėtų turėti
įtakos tinkamam įrenginių veikimui.

20.

Teršalų išleidimas
į vandenį

Į vandenį išleidžiami
teršalai
62 GPGB

Siekiant išvengti organinių junginių išmetimo į orą ir išleidimo į
vandenį iš vakuumo sistemų arba sumažinti tokių organinių
junginių kiekį, GPGB yra naudoti vieną iš toliau nurodytų metodų
arba jų derinį:
a. Bevandenis vakuumo generavimas;
b. Žiedinių-vandeninių vakuuminių siurblių naudojimas ir žiedo
vandens recirkuliacija;
c. Pakartotinis vandeningų srautų iš vakuumo sistemų naudojimas
procese;
d. Organinių junginių (aminų) kondensacija prieš patekimą į
vakuumo sistemas.
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2. SKYRIUS. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS, NUMATOMO REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO,
SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS
2.1 VANDUO
2.1.1 Esamos būklės aprašymas
PŪV teritorijoje paviršinių vandens telkinių nėra. Artimiausi paviršinio vandens telkiniai nedidelių kūdrų pavidalu nuo PŪV teritorijos šiaurėje ir pietvakariuose nutolę 0,40-0,55 km (8 pav.).
Artimiausia natūrali vandens tėkmė – Lėvuo (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre 41010850)
teka už 0,55 km nuo UAB „Kurana“ teritorijos pietrytinio kampo. Apie 0,79 km nuo PŪV teritorijos šiaurinio pakraščio teka Mūšos upė (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre 41010001).
Mūša ir Lėvuo priklauso Lielupės upių baseinų rajonui, Mūšos (Lielupės) upės baseinui, Mūšos
upės pabaseiniui.

7 pav. Ištrauka iš Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių bei saugomų teritorijų kadastro žemėlapio.
Šaltinis: https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action
Artimiausi vandens telkiniai, kuriems nustatytos paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos
juostos ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos:
✓ Vandens telkinys – kūdra (pavadinimas ir kodas nesuteikti), nutolusi 0,44 km šiaurės kryptimi nuo PŪV teritorijos ribos;
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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✓ Lėvuo (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre 41010850), kurio vandens telkinio apsaugos zona yra apie 0,54 km nuo PŪV teritorijos pietryčių kryptimi;
✓ Mūša (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre 41010001), kurio vandens telkinio apsaugos zona yra apie 0,57 km nuo PŪV teritorijos ribos šiaurės kryptimi.
Į buitinių nuotekų tinklus išleidžiamos buitinės nuotekos, kogeneratorių bei garo katilų drenavimo
metu susidariusios nuotekos. Garo katilų prapūtimo vanduo, prieš išleidžiant į lietaus nuotekų
tinklus, ataušinamas aušinimo šulinyje. Į lietaus nuotekų tinklus dar išleidžiami aušintuvės vandens numetimai. Neteršiamos pavojingomis medžiagomis lietaus nuotekos nuo stogų be apvalymo nuvedamos į lietaus nuotekų tinklus. Galimai teršiamos paviršinės nuotekos nuo teritorijos
kietų dangų, prieš išleidžiant į miesto lietaus nuotekų tinklus, nuvedamos į bioetanolio gamyklos
teritorijoje esančius valymo įrenginius. Kadangi įvairių nuotekų poveikio paviršiniams vandens
telkiniams dėl įmonės plėtros nebus, todėl PAV ataskaitoje šis aspektas nenagrinėjamas.
UAB „Kurana“ teritorija yra vėlyvojo Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos Pabaltijo žemumų
srities Mūšos-Nemunėlio lygumos rajono Pasvalio limnoglacialinės lygumos parajonyje. Aptariamame rajone kvartero storymė labai plona (3,0-18,0 m), joje vyrauja molingos moreninės nuogulos, bet randama ir smėlingų darinių, kurių paplitimas labai lokalus, o jų vandeningumas –
menkas. Dėl prastų filtracinių savybių kvartero vandeningi sluoksniai eksploatuojami retai ir dažniausiai – individualiai.

8 pav. Ištrauka iš Lietuvos geologijos tarnybos požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis
žemėlapio. Šaltinis: https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml
PŪV teritorijos aplinkoje dažniausiai eksploatuojamas viršutinio ir vidurinio devono vandeningas
kompleksas, kuriame išskiriama iki penkių vandeningųjų sluoksnių. Didžiausia vandenvietė,
eksploatuojanti minėtą vandeningąjį kompleksą (D3-2šv-up), yra Pasvalyje (8 pav.), kurios Nr. 81,
ji nuo UAB „KURANA“ teritorijos pietinio pakraščio nutolusi apie 2,22 km, o jos VAZ 3-oji
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge.lt

66
Bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtra Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

cheminės taršos apribojimo juosta – apie 1,02 km. Šioje vandenvietėje vanduo siurbiamas iš
120,0-140,0 m gylio
Viena iš artimesnių nedidelių vandenviečių yra Pervalkų kaime, kurios Nr. 4696, ji nuo UAB
„Kurana“ teritorijos šiaurinio pakraščio nutolusi apie 1,73 km. Šioje vandenvietėje vanduo siurbiamas iš 120,0-145,0 m gylio, o taip pat – iš seklesnio devono sluoksnio, kuris yra 16,0-24,0 m
gylyje. Kita iš artimesnių vandenviečių yra Kiemelių kaime, kurios Nr. 4971, ji nuo UAB „KURANA“ teritorijos rytinio pakraščio nutolusi apie 2,15 km. Šioje vandenvietėje vanduo siurbiamas iš giliausio ketvirto vandeningojo sluoksnio, kuris yra 114,0-130,0 m gylyje, nors čia devono
vandeningajame komplekse yra išskirti trys seklesni sluoksniai. Kitos vandenvietės nuo PŪV teritorijos nutolusios daugiau nei 3,3 km (8 pav.).

9 pav. Ištrauka iš Lietuvos geologijos tarnybos gręžinių žemėlapio. Šaltinis: https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml
Viršutinio ir vidurinio devono Šventosios-Upninkų (D3šv-D2up) vandeningas kompleksas yra
pagrindinis geriamojo vandens šaltinis šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje (10 pav.). Vanduo kaupiasi
vidutinio ir įvairaus rupumo smėlyje, o taip pat mažai sucementuotame smiltainyje, kurie PŪV
teritorijos apylinkėse gali būti 100,0-115,0 m gylyje. Iš viršaus šį vandeningąjį sluoksnį dengia
40,0-60,0 m storio devono molio sluoksnis, kuriame surandami keli smėlio, smiltainio ar mergelio
sluoksniai. Virš šių molingų nuogulų slūgso pakankamai marga dolomito su gipso ir mergelio
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tarpsluoksniais storymė, kurios bendras storis 55,0-85,0 m. Minėtų uolienų sudėtis kaiti horizontalia bei vertikalia kryptimi, o taip pat šią storymę pakankamai sudėtinga suskirstyti į nevandeningus ir vandeningus sluoksnius (10 pav.), kurie vietomis yra eksploatuojami.
PŪV teritorijos apylinkėse nedidelės vandenvietės ar pavieniai gręžiniai (9 pav.) dažniausiai vandenį siurbia iš viršutinio ir vidurinio devono vandeningo komplekso, tačiau yra vietų, kur vanduo
siurbiamas ir iš seklesnių sluoksnių, kurie yra 5,0-75,0 m gylyje (10 pav.).

10 pav. Geologinis-hidrogeologinis pjūvis A-B
Nepažeisto režimo sąlygomis požeminės vandens tėkmės kryptis viršutinio ir vidurinio devono
Šventosios-Upninkų (D3šv-D2up) vandeningajame komplekse yra šiaurės-šiaurės vakarų kryptimi. Kadangi šio vandeningojo komplekso požeminio vandens lygis artimas žemės paviršiui, tai
tokiu atveju vandens filtracija yra iš gilesnių į seklesnius sluoksnius, t.y. vyksta tokia vandens
filtracija, kuri priešinasi paviršinės taršos migracijai gilyn. Avarijos atveju į gruntą patekusi net
ir teoriškai galima tarša nuo UAB „Kurana“ teritorijos niekaip negali įtakoti minėtų vandeningųjų sluoksnių hidrocheminės sudėties.
Tokiuose objektuose paviršiuje dažniausiai vyrauja technogeninės nuogulos, kurių storis būna
nuo keliasdešimt centimetrų iki kelių metrų. Vertinant pagal netoliese esančio monitoringo gręžinio Nr. 58966 informaciją, piltas gruntas sudarytas iš priesmėlio su žvirgždo priemaiša, kurio
storis 1,6 m. Giliau slūgso glacialinės nuogulos (molis, priesmėlis ir priemolis), kurių storis siekia
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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6,0 m. Po šiais molingais dariniais 7,6-14,5 m gylyje surastas pilkas dolomitas, kuris nuo 11,3 m
gylio vandeningas.
Gruntinis vandeningas sluoksnis paprastai talpinasi viršutinėje glacialinių nuogulų dalyje esančiuose smėlio sluoksniuose. Duomenų apie tokio tipo vandeningą sluoksnį PŪV teritorijos apylinkėse nėra.
Planuojamos įmonės plėtros sklypo dalyje, patenkančioje į užstatymo plotą, yra veikianti melioracinė sistema, kuri statybos metu bus dalinai paveikta – išardyta ir pertvarkyta.
Požeminio vandens išteklių vertinimas
Išteklių įvertinimas – nustatytos kokybės požeminio vandens kiekio, kuris gali būti išgautas vandenvietėje racionaliomis techninėmis priemonėmis per apibrėžtą laikotarpį (dažniausiai 25 metus), nustatymas. Paprastai racionalių techninių priemonių kriterijumi imamas maksimalus techniškai leistinas vandens lygio pažemėjimas gavybos gręžinyje. Todėl visada atsižvelgiama ar
prognozuojamas gręžinyje vandens lygio pažemėjimas nebus didesnis, nei leistinas.
Pagrindinės eksploatuojamų UAB „Kurana“ teritorijos apylinkėse vandeningųjų sluoksnių charakteristikos pateiktos 7 lentelėje.
7 lentelė. Pagrindinės eksploatuojamų vandeningųjų sluoksnių charakteristikos
Sluoksnio gylis (nuo-iki), m
Vandeningasis
sluoksnis
D3ys-tt, D3kp-ss
D2up-D3šv

Vandens lygis (nuo-iki), m

nuo žemės
paviršiaus

absoliutinis
aukštis

nuo žemės pa- absoliutinis
viršiaus
aukštis

5,0-75,0

34,9-(-34,0)

4,5-11,5

100,0-155,0

(-64,8)-(-116,8)

(-1,5)-10,0

Lyginamasis debitas, l/s
nuo-iki

vidurkis

25,0-43,0

0,14-2,8

1,09

29,0-42,5

0,11-5,4

1,29

Vandenviečių debitą (perspektyvius eksploatacinius išteklius) galima apskaičiuoti taip:
Q=

2 km S
,
R
ln
r

(1)

čia Q – vandenvietės debitas, m3/d; k – vandeningojo sluoksnio uolienų filtracijos koeficientas,
m/d; m – vandeningojo sluoksnio storis, m; S – požeminio vandens lygio pažemėjimas vandenvietės centre, m; R – sąlyginis hidrodinaminis poveikio vandeningajam sluoksniui, imant iš jo
vandenį, spindulys, m; r – vandenvietės spindulys (gręžinių išdėstymo plote), m.
𝑅 = 1,5√𝑎𝑡; r =

F



;𝑎 =

𝑘𝑚
µ

,

(2)

kur a – vandens lygio laidumo (pjezolaidumo) koeficientas, m2/d; t – laikas kuriam skaičiuojamas
vandenvietės debitas, paros; F – vandenvietės plotas, m2; μ – vandengrąžos koeficientas, vieneto
dalys.
Maksimali leistina vandens lygio pažemėjimo gręžinyje riba paprastai priimama ne giliau, kaip
5 m virš filtro viršaus.
Atliekant požeminio vandens eksploatacinių išteklių įvertinimą 25-50 metų laikotarpiui pagal neapriboto neizoliuoto vandeningo sluoksnio modelį, įvertinama galima papildomo maitinimo iš
gretimų vandeningų sluoksnių įtaka vandens lygio žemėjimui gavybos gręžinyje (S0) ir pažemėjimas (Sζ), kurį lemia papildoma hidraulinė varža susidaranti dėl netobulai įrengto gręžinio:
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S = S 0 + S , S 0 =

T m0
Q
1,12 B
Q
R0 , R0 = ln
, B=
, S =
R (3)
2 T
r0
k0
2 T

S – vandens lygio pažemėjimas sluoksnyje, Q – gręžinio ar vandenvietės debitas, T – vandens
pralaidumo koeficientas, R0 – sluoksnio hidraulinė varža, B – vertikalaus pertekėjimo faktorius,
r0 – gręžinio spindulys, m0 ir k0 – silpnai laidaus sluoksnio storis ir filtracijos koeficientas, Rζ –
papildoma hidraulinė varža susidaranti dėl netobulai įrengto gręžinio.
Vandens lygio pažemėjimas Sr bet kuriame vandeningojo sluoksnio taške su koordinate r bet kuriuo laiko momentu t randamas:
Sr =

Q
R
ln ,
2 km r

R = 1,5 at

(4)

čia Q – vandenvietės debitas, m3/d; k – vandeningojo sluoksnio uolienų filtracijos koeficientas,
m/d; m – vandeningojo sluoksnio storis, m; R – sąlyginis hidrodinaminis poveikio vandeningajam
sluoksniui spindulys, m; a – vandens lygio laidumo (pjezolaidumo) koeficientas, m2/d; t – laikas
kuriam skaičiuojamas vandenvietės debitas, paros.
Devono pagrindinių vandeningųjų sluoksnių parametrai, gauti iš aplinkinių vandens tiekimo gręžinių pasų bei literatūrinių duomenų, pateikti 8 lentelėje. Šių duomenų pagrindu paskaičiuoti UAB
„Kurana“ teritorijos apylinkėse tikėtini perspektyvūs eksploataciniai požeminio vandens ištekliai.
Ištekliai vertinti 25 metų laikotarpiui (t=9125 paros) ir priimant, kad gręžinių našumas dėl jų filtrų
užakimo laiko bėgyje nesikeis.
8 lentelė. Perspektyvių eksploatacinių išteklių skaičiavimo rezultatai
Vandeningasis
sluoksnis

Sluoksnio
vandens laidumas

Vandens lygio
laidumo koeficientas

Sąlyginio
poveikio
spindulys

(km), m2/d

(a), m2/d

(R), m

Galimas vandens lygio pažeminimas
(Smax), m

0,14

18,2

728

3866,1

30

576

1,09

141,7

5668

10787,5

30

3823

0,11

14,3

572

3426,9

95

1462

1,29

167,7

6708

11735,6

95

14156

Lyginamasis
debitas (q), l/s

Perspektyvūs
eksploataciniai
ištekliai,
m3/d

D3ys-tt, D3kp-ss

D2up-D3šv

Pastabos: Skaičiavimams priimta: A = 130; µ = 0,025. Galimas vandens lygio pažemėjimas (Smax) priimtas ne giliau, kaip 5 m virš vandeningo sluoksnio viršaus. Vandenvietės spindulys priimtas 10,0 m.

Vertinant pagal turimus aplinkinių vandens tiekimo gręžinių lyginamuosius debitus (7 lent.), devono storymė ne tik pagal uolienų sudėtį, bet ir pagal jų vandeningumą taip pat yra pakankamai
kaiti. Atlikus skaičiavimus priimant minimalias ir vidutines lyginamojo debito vertes, galima preliminariai vertinti, kad viršutinio ir vidurinio devono Šventosios-Upninkų (D3šv-D2up) kompleksas yra vandeningesnis ir jis plačiau paplitęs. Tačiau įrengus bent vieną žvalgomąjį eksploatacinį gręžinį ir atlikus jame bandomąjį vandens išsiurbimą, tik tuomet pasitelkus analitinius
ar modeliavimo metodus įmanoma patikimiau įvertinti požeminio vandens eksploatacinius
išteklius.
Preliminariam vertinimui priėmus vidutinį lyginamąjį debitą turėtume, kad UAB „KURANA“
teritorijos aplinkoje perspektyvūs požeminio vandens ištekliai D2up-D3šv komplekse ne mažesni
kaip 14156 m3/d, t.y., apie 10,3 kartų būtų didesni nei artimiausioje perspektyvoje planuojami.
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Gamybai, priešgaisrinei apsaugai, vėsinimui ir kitoms įmonės reikmėms planuojama sunaudoti
iki 590 000 m3 vandens per metus arba iki 1670 m3/d.
Skaičiuojant pagal (3) formulę prognozinį vandens lygio pažemėjimą numatomoje UAB „Kurana“ vandenvietėje, priklausantį nuo eksploatuojamo vandeningo sluoksnio charakteristikų, ir
priimant vandensparinio sluoksnio storį m0=40,0 m, o jo filtracijos koeficientą k0=0,005 m/d bei
vertikalaus pertekėjimo faktoriaus vertę suapvalinant iki 1160, gautume tokią (S0) reikšmę:
𝑆0 =

1670
1,12 ∙ 1160
ln
= 1,5857 ∙ 4,867 = 7,72 𝑚
2 ∙ 3,14 ∙ 167,70
10

Priėmus, kad UAB „Kurana“ vandenvietės gręžinių filtrai bus įrengti per visą vandeningąjį
sluoksnį, kurio storį galima priimti apie 20,0 m, todėl nebus papildomos hidraulinės varžos (Rζ),
kuri susidaro dėl netobulai įrengto gręžinio.
Viso vandens lygio pažemėjimo vertė:
𝑆 = 𝑆0 + 𝑆𝜁 = 7,72 + 0 = 7,72 𝑚
Paskaičiuotas prognozinis vandens lygio pažemėjimas sluoksnyje, išgaunant pastoviai apie
1670 m3/d ir praėjus 25 metams jo eksploatacijos, būtų 7,72 m.
Lyginant vandens lygio pažemėjimo vertę, paskaičiuotą eksploatuojant UAB „Kurana“ vandenvietę planuojamu 1670 m3/d debitu, su leistinu vandens lygio pažemėjimu (Smax= 95,0 m) matyti,
kad po 25 metų prognozuojamas 7,72 m pažemėjimas neviršytų leistino. Lieka daugiau nei pakankamas (apie 87,3 m) vandens spūdžio rezervas, todėl tikėtinas UAB „Kurana“ vandenvietėje
eksploatacinių išteklių kiekis yra realus ir įmanomas išgauti, jeigu priimti lyginamąjį debitą lygų
1,29 l/s.
UAB „Kurana“ vandenvietės eksploatacija ir vandens lygio pažemėjimas tame pačiame devono
vandeningajame sluoksnyje neturės ypatingai didelės įtakos kitiems aplinkiniams vandens ėmimo
objektams ir supančiai aplinkai. Pavyzdžiui, artimiausiame gręžinyje Nr. 21934, kuris yra už maždaug 0,590 km, vandens lygio pažemėjimas pagal 4 formulę:
𝑆0 =

1670
11735,6
ln
= 1,5857 ∙ 2,990 = 4,47 𝑚
2 ∙ 3,14 ∙ 167,70
590

Toks gretimoje artimiausioje vandenvietėje pažemėjimas 4,47 m būtų tik tuo atveju, jeigu
UAB „Kurana“ vandenvietėje vanduo ilgai (25 metus) ir pastoviai būtų siurbiamas ne mažesniu kaip 1670 m3/d debitu.
Planuojamos ūkinės veiklos vandens naudojimas
Geriamas vanduo įmonei tiekiamas pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį
Nr. 8064, sudarytą 2017 metų birželio 1 dieną tarp UAB „Pasvalio vandenys“ ir UAB „Kurana“.
Pagal minėtą sutartį įmonei leistinas suvartoti vandens kiekis neribojamas, esamai gamybai suvartojamas vandens kiekis – apie 140 000 m3/m. Geriamasis vanduo sunaudojimas sekančioms
reikmėms:
✓ buitinėms – 25,0 m3/d ir 9125 m3/m;
✓ gamybinėms – 396,6 m3/d ir 130 875 m3/m;
Technologinio proceso metu vanduo tiesiogiai naudojamas bioetanolio gamybai, garo gamybai,
aušinimo bokštų sistemos papildymui, chemijos laboratorijoje. Naujoje gamybos linijoje vandens
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naudojimo pobūdis išlieka tas pats. Duomenys apie planuojamą vandens paėmimą ir vartojimą
pateikiami 9 lentelėje.
Dalis vandens biomasės perdirbimo metu yra atgaunama filtravimo įrenginiuose ir grąžinama į
bioetanolio gamybos procesą. Atgauto vandens kiekis – 363 m3/d., 45 000 m3/m. Vandens grąžinimas vyksta tuomet, kai laukų tręšimas draudžiamas ir biomasė perdirbama.
Naujos gamybos vandens poreikis sudarys 1 283,88 m3/d ir 449 348,7 tūkst.m3/m. Iš jų apie 4
tūkst.m3/m bus panaudota ūkio-buities reikmėms, likusi dalis bus sunaudota gamyboje.
Bendras abiejų gamybų vandens poreikis: 1 705,48 m3/d ir 589,35 tūkst. m3/m.
Po plėtros dalinis vandens sugrąžinimas bus vykdomas ir pašarų gamybos linijoje dekantuojant
žlaugtus. Po dekantavimo susidarys drėgnas keikas (sausos medžiagos apie 33%) ir fugatas. Fugatas bus valomas ultra ir nano membraniniame filtravimo įrenginyje. Po membraninio filtravimo
gaunamas koncentratas (apie 35-40 t/parą su sausos medžiagos kiekiu iki 18%) ir permiatas (išvalytas vanduo) apie 280-300 m3/parą, kuris bus grąžinamas į etanolio gamybą.
Esami ir projektuojami vandentiekio tinklai taip pat bus naudojami ir priešgaisrinių įrenginių aprūpinimui vandeniu. Projektuojamų statinių išorės gaisrų gesinimas numatomas iš esamų ir projektuojamų gaisrinių hidrantu įrengtų ir projektuojamų ant žiedinio geriamojo vandens tinklo. Išorinio gaisro gesinimui reikalingas vandens kiekis turi būti ne mažesnis kaip 30 l/s. Gaisro gesinimo trukmė — 3 val. Vidaus gaisro gesinimui vanduo bus naudojamas iš esamos „Gesinimo
stoties“, kurios siurblių našumas siekia 57,8 l/s.
2.1.2 Planuojamos ūkinės veiklos galima vandens sutelktoji ir pasklidoji tarša
Esama situacija
Esamoje bioetanolio gamykloje susidaro buitinės, gamybinės ir paviršinės nuotekos, kurios išleidžiamos į viešo tvarkytojo UAB „Pasvalio vandenys“ eksploatuojamus komunalinių ir paviršinių
nuotekų tinklus. Inžinerinių tinklų planai su pažymėtais priimtuvais, išleistuvais, bei nuotekų valymo įrenginiais pateikiami 4 Priede.
UAB „Kurana“ buitines nuotekas išleidžia į viešojo nuotekų tvarkytojo UAB „Pasvalio vandenys“ eksploatuojamus komunalinių nuotekų tinklus (priimtuvas P-1) pagal Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį Nr. 8064, sudarytą 2017 metų birželio 1 d. tarp UAB „Pasvalio vandenys“ ir UAB „Kurana“. Buitinės nuotekos 25,0 m3/d ir 9125 m3/m be valymo išleidžiamos į UAB „Pasvalio vandenys“ eksploatuojamus miesto komunalinių nuotekų tinklus (priimtuvas P-1).
Pagrindinio technologinio proceso metu gamybinės nuotekos nesusidaro. Bioetanolio gamybos
skystas šalutinis produktas – žlaugtai, nuvedami į biodujų gamybos padalinį. Biodujų gamybai ir
praplovimams sunaudojamas vanduo taip pat nenukanalizuojamas. Biodujų gamybos metu susidariusi biomasė centrifuguojama ir gaunamas kompostas bei skystoji fazė, kurią perleidus per
VSEP/UF/NF įrenginius gaunamas biomasės koncentratas ir dalinai švarus vanduo. Reversinės
osmozės įrenginiuose dalinai švarus vanduo visiškai išvalomas ir pakartotinai naudojamas bioetanolio gamyboje.
Prie gamybinių nuotekų priskiriamos pagalbinėje veikloje susidarančios nuotekos: kogeneratorių
bei garo katilų drenavimo vanduo, talpų bei cecho plovimo nuotekos, garo katilų prapūtimo vanduo bei aušintuvų vandens numetimai. Drenavimo vandenys, talpų bei cecho plovimo nuotekos
kartu su buitinėmis nuotekomis per vieną išleistuvą išleidžiamos į viešojo nuotekų tvarkytojo
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UAB „Pasvalio vandenys“ eksploatuojamus komunalinių nuotekų tinklus. Bendras srautas, išleidžiamas į komunalinių nuotekų tinklus, gali siekti iki 60 m3/d ir 21 900 m3/m.
Garo katilų praputimo vanduo, ataušintas aušinimo šuliniuose, aušintuvų vandens numetimai ir
paviršinės nuotekos nuo teritorijos per naftos gaudyklę išleidžiami į viešojo nuotekų tvarkytojo
UAB „Pasvalio vandenys“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus (priimtuvas P-2) pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo sutartį Nr. B7-41, sudarytą 2008 metų lapkričio 14 d. tarp UAB „Pasvalio vandenys“ ir UAB „Kurana“. Per antrą priimtuvą bendras išleidžiamų nuotekų srautas siekia
iki 95,5 m3/d ir 34 857,5 m3/m.
Paviršinės nuotekos nuo stogų išleidžiamos be valymo į viešojo nuotekų tvarkytojo UAB „Pasvalio vandenys“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus per trečią priimtuvą (priimtuvas P3). Išleidžiamų nuotekų srautas siekia iki 35,5 m3/d. ir 12 957,5 m3/m.
Planuojama situacija
Praplėtus veiklą, susidarysiančių ūkio-buities, gamybinių ir paviršinių nuotekų kiekiai padidės.
Buitinės nuotekos susidarys administraciniame pastate ir dirbančiųjų buitinės paskirties patalpose.
Projektuojamuose pastatuose surinktos buitinės nuotekos bus nuvedamos į sklype projektuojamus
buitinių nuotekų tinklus ir per dvi siurblines (projektuojamą FNS1 ir rekonstruojamą FNS2) išleidžiamos į miesto magistralinį tinklą. Nuotekų apskaitai projektuojamas šulinys F1-11 su elektromagnetiniu nuotekų skaitikliu Qn=50 m3/h. Iš siurblinės FNS1 nuotekos slėginiu vamzdynu per
slėgio gesinimo šulinį F1-12, bei mėginių ėmimo šulinį F1-13 bus nuvedamos iki siurblinės FNS2.
Iš siurblinės FNS2 nuotekos slėginiu vamzdynu per slėgio gesinimo šulinį F1-14 pajungiamos į
esamą buitinių nuotekų tinklo šulinį Nr.46. Planuojama, kad buitinių nuotekų kiekis kartu su patalpų plovimo nuotekomis sudarys iki 3 961,15 m3/m.
Gamybinės nuotekos iš gamybinių pastatų bus surenkamos gamybinių nuotekų tinklais F3 ir pajungiamos į projektuojamus buitinių nuotekų tinklus. Gamybinės nuotekos susidarys:
✓ malimo pastate: technologinių įrengimų plovimas, grindų plovimas;
✓ žaliavų paruošimo ir laikymo zonoje: savaime išsivalantis filtras, technologinių įrengimų
plovimas, grindų plovimas;
✓ fermentacijos zonoje grindų plovimas;
✓ biokuro katilinėje katilų praplovimo nuotekos, garo katilų praputimai, vandens
aušintuvėje nudrenavimai iš aušintuvės baseino.
Visos gamybinės nuotekos bus surenkamos į įmonės ūkio-buities nuotekų tinklus. Iš katilų drenažo susidariusios nuotekos bus karštesnės, nei 40º C. Todėl numatytas atskiras šių nuotekų surinkimas gamybinių nuotekų tinklu F3 ir aušinimas aušinimo šulinyje iki temperatūros neviršijančios 40º C. Didelė dalis į bioetanolio gamybos gamybines nuotekas patekusio vandens bus
atgauta pašarų gamybos linijoje ir po filtravimo grąžinta į gamybą, todėl planuojama, kad gamybinių nuotekų kiekis, perduotas į UAB: Pasvalio vandenys“ komunalinių nuotekų tinklus, neviršys 79 412,08 m3/m. Ūkio buities nuotekos iš F1 tinklo ir gamybinės nuotekos iš F3 tinklo bus
išleistos į miesto komunalinius tinklus per vieną išleistuvą šulinyje Nr.46.
Lietaus nuotekų nuvedimui projektuojami L1 ir L2 lietaus nuotekų tinklai. Projektuojamos aikštelės plotas, nuo kurios bus surenkamos paviršinės nuotekos bus nuvedamos per L1 ir L2 lietaus
nuotekų tinklus, yra 42874,0 m2. Šį plotą sudaro:
✓ pastatų stogai – 5281 m2;
✓ kieta danga (asfaltas, betonas) – 19 039 m2;
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✓ trinkelės – 10 180 m2;
✓ žali plotai – 8 374 m2.
Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:
Qm=10 × H × F × ψ × k,
čia:
H – vid. metinis kritulių kiekis, H = 605 mm;
F – skaičiuotinas nuotėkio baseino plotas, F = 4,287 ha;
ψ – paviršinio nuotėkio koeficientas, ψ = 0,86;
k – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, K = 1.
Qm = 10 × 605 × 4,287× 0,86 × 1,0 = 22 305,26 m³/m.
Šios paviršinės nuotekos surenkamos į L1 ir L2 sistemas ir nuvedamos savitakiniais tinklais į
lietaus vandens surinkimo rezervuarą be valymo.
Paviršinių nuotekų debitas nuo pastatų plokščių stogų apskaičiuojamas pagal formulę:

I=

I=

A
+ c, l /( s  ha)
T +B

2349
+ (4,1) = 152,5 l/s, ha
10 + 5

Q max = F×I5/10000 = 5281×152,5:10000=80,53 l/s.
čia

F – statinių stogų bendras plotas, F = 5281 m2;

I5 – kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės lietaus intensyvumas, I5 = 152,5 l/(s·ha).
Per lietaus nuotekų tinklą L2 bus kanalizuojamos paviršinės nuotekos nuo 37593,0 m2 teritorijos,
kurią sudaro 29 219 m2 kietosios dangos (asfaltas, betonas, trinkelės) ir 8374 m2 žaliųjų plotų.
Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas:
Qm = 10 × 605 × 3,759 × 0,77 × 1,0 = 17 511,30 m³/m.
čia:
H – vid. metinis kritulių kiekis, H = 605 mm;
F – skaičiuotinas nuotėkio baseino plotas, F = 3,759 ha;
ψ – paviršinio nuotėkio koeficientas, ψ = 0,77;
k – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, K = 1;
Skaičiuojama, kad paviršinės nuotekos, surenkamos į L2 tinklą, gali būti užterštos skendinčiomis
medžiagomis (200 mg/l) ir naftos produktais (20,0 mg/l). Todėl, prieš išleidžiant jas į lietaus vandens surinkimo rezervuarą, nuotekos bus valomos projektuojamame 50 l/s našumo lietaus nuotekų
valymo įrenginyje (naftos produktų atskirtuve). Atskirtuvas projektuojamas su integruotu nuotekų
apvedimo vamzdžiu, smėliagaude ir naftos lygio signalizatoriumi. Nuotekų mėginių paėmimui po
valymo numatytas mėginių ėmimo šulinys L2-10. Naftos produktų atskirtuvas skirtas naftos pro-
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duktų, emulsijų ir skendinčių medžiagų pašalinimui iš paviršinių nuotekų. Vidutinės metinės teršalų koncentracijos nuotekose neturi viršyti reikalavimų nuotekoms išleidžiamoms į paviršinius
vandens telkinius, nurodytų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente. Vidutinė metinė koncentracija skendinčių medžiagų – 30 mg/l; naftos produktų – 5 mg/l; BDS7 – 23 mg/l.
Visos paviršinės nuotekos nuo planuojamos teritorijos bus surenkamos į projektuojamą 500 m3
talpos požeminį surinkimo rezervuarą – debito reguliavimo įrenginį. Rezervuaro paskirtis yra sumažinti maksimalų lietaus nuotekų debitą, laikinai jį sukaupiant rezervuare apie 20 min, taip sumažinant momentinį paviršinių nuotekų kiekį į esamus miesto tinklus.
Iš rezervuaro nuotekos 25 l/s suleidžiamos į projektuojamą siurblinę. Nuotekų apskaitai projektuojamas šulinys L1-36 su elektromagnetiniu nuotekų skaitikliu Qn=108 m3/h.
Iš siurblinės nuotekos slėginiu vamzdynu suleidžiamos į slėgio gesinimo šulinį, o po jo, per įrengtą šulinį L1-38, savitaka išleidžiamos į esamą Ø400 mm miesto tinklą, eksploatuojamą viešojo nuotekų tvarkytojo UAB „Pasvalio vandenys“.
Informacija apie nuotekų šaltinius ir išleistuvus pateikta 10 lentelėje, apie nuotekų užterštumą,
numatomą aplinkos taršą – 11 lentelėje, apie valymo įrenginius – 12 lentelėje.
2.1.3 Numatomas reikšmingas poveikis
Teršiančių medžiagų patekimas į vandens telkinius yra negalimas, nes visos nuotekos išleidžiamos į viešojo nuotekų tvarkytojo UAB „Pasvalio vandenys“ eksploatuojamus nuotekų tinklus.
Artimiausi vandens telkiniai – upės Mūša ir Lėvuo. Lėvuo teka rytinėje (apie 1,1 km nuo ūkinės
veiklos objekto teritorijos) bei pietinėje (apie 0,7 km nuo ūkinės veiklos objekto teritorijos) dalyje.
Mūša teka vakarinėje (apie 1,6 km nuo ūkinės veiklos objekto teritorijos) bei šiaurinėje (apie 0,9
km nuo ūkinės veiklos objekto teritorijos) dalyje.
Bioetanolio gamybai skirtos žaliavos nepavojingos. Prie pavojingų priskirtos kai kurios pagalbinės medžiagos transportuojamos, sandėliuojamos ir naudojamos taip, kad į aplinką nepatektų.
Gaunama produkcija yra nepavojinga ir laikoma sandariose talpose.
Planuojama ūkinė veikla paviršiniams ir požeminiams vandenims įtakos neturės, todėl poveikis
paviršiniams ir požeminiams vandenims nevertinamas. Statybos etape bus paveikta esama melioracijos sistema, kurios pertvarkymas bus sprendžiamas atskiru projektu.
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9 lentelė. Numatomas vandens paėmimas ir vartojimas
Eilės
Nr.

Vandens išgavimo (gavimo)
vieta

1

2

Didžiausias planuojamas
gauti/išgauti vandens kiekis*
m3/m

m3/d

m3/h

3

4

5

Veikla, kurioje bus vartojamas
vanduo
6

Kiekvienoje veikloje planuojamo suvartoti vandens didžiausias kiekis

Kitiems objektams/asmenims
planuojamo perduoti vandens
kiekis, m3/m.

m3/m

m3/d

m3/h

Planuojami
vandens
nuostoliai,
m3/m.

7

8

9

10

11

Esama veikla
1.

UAB „Pasvalio
vandenys“ vandens įvadas

Darbuotojų ūkio-buities reikmėms

9125,0

25,0

1,04

–

–

Gamybinėms reikmėms

130 875

396,6

16,4

–

–

Planuojama veikla
589 349,7
2.

UAB „Pasvalio
vandenys“
Įvado Nr. V1-1

1 705,48

78,04

Darbuotojų ūkio-buities reikmėms

4 013,2

11,49

7,55

–

–

Gamybinėms reikmėms (bioetanolio gamyba)

193 336,5

552,39

23,05

–

–

Gamybinėms reikmėms (katilinė)

252 000

720,0

30,0

–

–

589 349,7

1 705,48

78,04

–

–

Iš viso:

Pastaba * Pateikiamas suminis esamos ir planuojamos gamybų vandens poreikis
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10 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus
Nr.

Koordinatės

1

Priimtuvo
numeris

Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas

Išleistuvo tipas/techniniai duomenys

Išleistuvo vietos aprašymas

2

3

4

5

Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis6
m3/d

m3/m.

6

7

25,0

9125,0

Mūšos g., koordinatės

46,0

16790,0

Y 525359,693

45,0

16425,0

X 6215257,08

4,5

1642,5

35,5

12957,5

11,49

3 961,15

252,3

79 412,08

–

22 305,26

Esama
Buitinės nuotekos

Y 525383,77
1

P-1
X 6215281,31

Patalpų valymo nuotekos
Paviršinės nuotekos nuo teritorijos

Y 525359,693
2

P-2
X 6215257,08

Garo katilų prapūtimo nuotekos

Y 525422,41
3

Aušintuvų numetimų nuotekos

P-3

Paviršinės nuotekos nuo stogų

X 6125256,69

Išleistuvas į UAB „Pasvalio
vandenys“ miesto komunalinių
nuotekų tinklus ø DN 65, šulinys Nr. 1
Išleistuvas į UAB „Pasvalio
vandenys“ paviršinių nuotekų
tinklus ø DN 150, šulinys Nr. 2
Išleistuvas į UAB „Pasvalio
vandenys“ paviršinių nuotekų
tinklus ø DN 250, šulinys Nr. 3

Mūšos g., koordinatės
Y 525383,77
X 6215281,31

Mūšos g., koordinatės
Y 525422,41
X 6125256,69

Planuojama

4

5

Y 525459,55
X 6215201,58

Y 525459,55
X 6215201,58

Buitinės nuotekos iš projektuojamo
ūkio-buities nuotekų tinklo F1
P-4

P-5

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Gamybinės nuotekos iš projektuojamo ūkio-buities nuotekų tinklo F3
Nevalomos paviršinės nuotekos nuo
naujos 42 874,0 ha ploto teritorijos

www.dge.lt

Išleistuvas į UAB „Pasvalio
vandenys“ miesto komunalinių
nuotekų tinklus ø 200, šulinys
Nr. 46
Išleistuvas į UAB „Pasvalio
vandenys“ lietaus kanalizacijos
tinklus ø 315, šulinys Nr. 38

Mūšos g., koordinatės

Mūšos g., koordinatės
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Nr.

Koordinatės

Priimtuvo
numeris

Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas

Išleistuvo tipas/techniniai duomenys

Išleistuvo vietos aprašymas

2

3

4

5

1

Išleistuvas į UAB „Pasvalio
vandenys“ lietaus kanalizacijos
tinklus ø 315, šulinys Nr. 38

Valomos paviršinės nuotekos nuo
naujos 37 593,0 ha ploto teritorijos

Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis6
m3/d

m3/m.

6

7

–

17 511,30

Mūšos g., koordinatės

11 lentelė. Į UAB „Pasvalio vandenys“ tinklus planuojamų išleisti nuotekų užterštumas/numatoma aplinkos tarša
Nuotekų užterštumas prieš valymą
Nr.

Teršalo pavadinimas

mom.,

vidut.,

mg/l

mg/l

t/d

1

2

t/metus

Didžiausias planuojamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką
DLK
mom.,
mg/l

PlanuoPlanuoDLK vijama LK
jama LK
dut.,
mom.,
vid.,
mg/l
mg/l
mg/l

DLT
paros,
t/d

Planuoja
ma LT
paros,
t/d

DLT
metų,
t/m.

Planuoja Numatomas
ma LT valymo efektyvumas, %
metų,
t/m.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BDS7

–

–

–

–

8000

8000

350

350

0,2

0,2

3,194

3,194

–

Skendinčios medžiagos

–

–

–

–

1000

1000

350

350

0,025

0,025

3,194

3,194

–

Bendras azotas

–

–

–

–

100

100

50

50

0,0025

0,0025

0,001

0,456

–

Bendras fosforas

–

–

–

–

20

20

10

10

0,00005

0,00005

0,0002

0,091

–

BDS5

–

–

–

–

50

50

25

25

0,0089

0,0089

3,2485

0,236

Skendinčios medžiagos

–

–

–

–

50

50

30

30

0,0107

0,0107

3,9055

0,284

–

–

–

–

7

7

5

5

0,0018

0,0018

0,657

0,047

Sulfatai

–

–

–

–

300

300

300

300

0,1065

0,1065

38,8725

38,8725

Chloridai

–

–

–

–

1000

1000

1000

1000

0,3550

0,3550

129,575

129,575

1

2 Naftos produktai
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Nuotekų užterštumas prieš valymą
Nr.

Teršalo pavadinimas

mom.,

vidut.,

mg/l

mg/l

t/d

1

2

t/metus

Didžiausias planuojamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką
DLK
mom.,
mg/l

PlanuoPlanuoDLK vijama LK
jama LK
dut.,
mom.,
vid.,
mg/l
mg/l
mg/l

DLT
paros,
t/d

Planuoja
ma LT
paros,
t/d

DLT
metų,
t/m.

Planuoja Numatomas
ma LT valymo efektyvumas, %
metų,
t/m.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

–

–

–

–

50

50

25

25

–

–

3,2485

0,236

–

–

–

–

–

50

50

30

30

–

–

3,9055

0,284

–

Naftos produktai

–

–

–

–

7

7

5

5

–

–

0,657

0,047

–

BDS7

–

–

–

–

8000

8000

350

350

0,264

0,264

27,794

27,794

–

Skendinčios medžiagos

–

–

–

–

1000

1000

350

350

0,026

0,026

27,794

27,794

–

Bendras azotas

–

–

–

–

100

100

50

50

0,005

0,005

3,971

3,971

–

Bendras fosforas

–

–

–

–

20

20

10

10

0,000

0,000

0,794

0,794

–

BDS7

–

–

–

–

34

34

23

23

–

–

0,513

0,513

–

–

–

–

–

50

50

30

30

–

–

1,194

1,194

–

Naftos produktai

–

–

–

–

7

7

5

5

–

–

0,199

0,199

–

BDS7

34

23

–

0,403

34

34

23

23

–

–

0,403

0,403

–

200

200

–

3,502

50

50

30

30

–

–

0,525

0,525

85

20

20

–

0,350

7

7

5

5

–

–

0,088

0,088

75

BDS5
3 Skendinčios medžiagos

4

5 Skendinčios medžiagos

5 Skendinčios medžiagos
Naftos produktai
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12 lentelė. Objekte numatomos naudoti nuotekų kiekio ir taršos mažinimo bei planuojamo poveikio priimtuvui kompensavimo priemonės
Nr.
1

Nuotekų šaltinis/ išleistuvas

Priemonės ir jos paskirties aprašymas

2

3

Planuojamos priemonės projektinės savybės
rodiklis

mato vnt.

reikšmė

4

5

6

1.

Paviršinės nuotekos,
aušintuvų numetimų
nuotekos, garo katilų
prapūtimo nuotekos
/išleistuvas Nr.2

Esama 10 l/s našumo purvo – naftos produktų gaudyklė

Išvalymo efektyvumas1



2.

Esamos bioetanolio
gamybos skystas šalutinis produktas

Bioetanolio gamybos metus susidaro žlaugtai, kurie naudojami biodujų
gamybai. Biodujų gamybos metu susidariusi biomasė centrifuguojama,
skystoji faze filtruojama ir grąžinama vandens pavidalu į gamybą.

Atgauto vandens kiekis

m3/d

3.

Paviršinės nuotekos
nuo plėtros teritorijos
/išleistuvas Nr.5

Numatomas 50 l/s našumo paviršinių nuotekų valymo įrenginys su 10 m3
smėliagaude, skirtas nuotekų nuo naujos, galimai teršiamos teritorijos,
valymui

Išvalymo efektyvumas



4.

Planuojamos bioetanolio gamybos skystas
šalutinis produktas

Bioetanolio gamybos metu susidaro žlaugtai, kurie bus naudojami sausų
pašarų gamybai. Pašarų gamybos metu žlaugtai dekantuojami, skystoji
faze – fugatas du kartus filtruojamas ir grąžinamas vandens pavidalu į
gamybą.

Atgauto vandens kiekis

m3/d

SM – 80 %
NP – 99 %

3632
SM – 85%
NP – 75%

500-7003

1

projektinis efektyvumas;

2

maksimaliai galimas atgauto vandens kiekis per parą;

3

maksimaliai galimas atgauto vandens kiekis per parą, kai esamos ir planuojamos gamybos žlaugtai bus naudojami sausų pašarų gamyboje (DDGS).
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2.1.4 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo
priemonės
Esami paviršinių nuotekų valymo įrenginiai išvalo lietaus nuotekas iki leistinų išleisti į vandens
telkinius naftos bei skendinčių medžiagų (SM) koncentracijų. Žaliavos atvežamos į patalpose esančias saugyklas, skystų šalutinių gamybos produktų nutekėjimo apsaugai įrengtas apsauginis
aptvaras ir sklendė išsiliejusiai medžiagai sulaikyti, todėl jų patekimas ant teritorijos paviršiaus
neįmanomas.
Objektuose 01.5 (distiliacijos-rektifikacijos-dehidratacijos įrenginys); 01.6 (žlaugtų sandėlis), 06
(etanolio sandėlis) ir 07 (denatūracijos pastatas), projektuojami prieduobiai atsitiktinių gamybinių
nuotekų, bei lietaus nuotekų surinkimui, žr. 4 Priedą. Iš prieduobio numatyti du išleidėjai. Vienas
gamybinių nuotekų, kitas lietaus. Ant jų projektuojamos uždaromosios sklendės, kurios turi būti
uždarytos. Esant nedideliems gamybinių nuotekų išsipylimams atidaroma gamybinių nuotekų
sklendė ir nuotekos suleidžiamos į gamybinių nuotekų tinklus. Esant sąlyginai švarioms lietaus
nuotekoms, atidaroma sklendė ant lietaus nuotekų išleidėjo ir jos suleidžiamos į lietaus nuotekų
tinklus L2. Prieš išleidžiant lietaus nuotekos turi būti patikrintas jų užterštumas.
Užterštų nuotekų patekimui į aplinką išvengti gaisro gesinimo atveju yra vietinė nuotekų surinkimo sistema su požeminiu rezervuaru. Gaisro gesinimo nuotekos surenkamos į šį rezervuarą ir
po to išvežamos į šias nuotekas tvarkančią įmonę.
Poveikio paviršiniams bei požeminiams vandenims bioetanolio gamykla neturi ir neturės po gamybos plėtros, todėl papildomos poveikio mažinimo priemonės neplanuojamos.
Tačiau statybos etape bus dalinai suardyta esama melioracijos sistema. Žemės sklypai, kuriuose
kuriose numatyta naujos gamybos linijos statyba, sausinti uždaro tipo drenažu. Vykdant teritorijos planavimą, užstatant sklypą pastatais ir inžineriniais tinklais, bus neišvengiamai pažeisti esami
melioracijos statiniai, bei apsunkinta tolimesnė jų priežiūra. Todėl bioetanolio gamyklos plėtros
teritorijai bus parengtas melioracijos statinių rekonstravimo techninis projektas. Pagrindinis šio
projekto tikslas – rekonstruoti melioracijos statinius taip, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas
nuo sausinamų drenažu plotų ir kompensuojamas esamų melioracijos statinių praradimas dėl naujos statybos.
Rekonstruoti numatyta patenkančias į užstatymo zoną drenažo sistemas, jų statinius. Projekte numatyta perkloti 0,789 km drenažo rinktuvų, pastatyti 10 vnt. kontrolinių drenažo šulinių, pastatyti
2 vnt. paviršinio vandens nuleistuvų. Rekonstruotos drenažo sistemos pagrindinis drenažo rinktuvas bus išleistas į esamą 13-os drenažo sistemos drenažo rinktuvą. Melioracijos statinius iš užstatytos teritorijos numatoma iškelti, kad užtikrinti gretimų sausintų drenažų plotų sausinimo sistemų veikimą ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Esamų drenažo sistemų rekonstrukcija numatyta 78,5 ha plote, rekonstruojant 7,35 km drenažo
rinktuvų. Atlikus drenažo rinktuvų ir griovių rekonstrukcijos darbus, bus pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos 200,2 ha plote. Plote, reikiamose vietose, bus įrengti du paviršinio
vandens nuleistuvai. Drenažo rinktuvų mazguose – šoninių drenažo rinktuvų pasijungimo vietose,
posūkiuose, nuolydžio pasikeitimo vietose numatyta įrengti 10 plastikinius ir g/b kontrolinius
drenažo šulinius. Pastačius šiuos kontrolinius šulinius, jų pastatymo vietos bus užkoordinuojamos
ir išpildomoji dokumentacija pateikta Pasvalio r. sav. administracijos Žemes ūkio skyriui. Taip
pat per kontrolinius šulinius galima bus vykdyti esamų drenažo sistemų veikimo stebėjimus. Darbai bus atliekami kompleksiškai, pradedant nuo pagrindinio drenažo rinktuvo rekonstravimo
darbų ir užbaigiant šoninių drenažo rinktuvų rekonstravimo darbais. Rekonstruojant melioracijos
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statinius bus atstatytas jų veikimas gretimuose žemės sklypuose. Paviršinis, koncentruotai pritekantis į plotą paviršinis vanduo, prieš teritoriją bus suleidžiamas į naujai perklotus drenažo rinktuvus, netekės žemės paviršiumi ir nesukels vandens erozijos pasekmių.
Atlikus melioracijos statinių rekonstrukciją, gamtinio vandens režimas nepasikeis. Tinkamai įrengtos paviršinio vandens suleidimo į drenažo rinktuvus priemonės neleis atsirasti vandens erozijai, sumažins iki minimumo drenažo rinktuvų. užsidumblinimą. Sumažės pavojus Mūšos upės
užteršimui.

2.2 APLINKOS ORAS
2.2.1 Esamos būklės aprašymas
Vyraujantys vėjai Pasvalio rajone – pietvakarių ir pietų, kurių pasikartojimas atitinkamai sudaro
21  ir 16 .
Vyraujantys vėjai aplinkos oro teršalus neša šiaurės rytų ir šiaurės kryptimi. Aplinkos oro kokybės veiksnių vertinimo požiūriu svarbiausia yra tykos dažnumas ir vyraujančios vėjų kryptys.
Meteorologinės sąlygos naudotos remiantis literatūra [10]. Vertinant bioetanolio gamybos metu
susidariusių teršalų poveikį aplinkos oro užterštumui iš AAA gautos foninės teršalų koncentracijos (6 Priedas). Išsamesnė informacija apie klimato sąlygas pateikta II skyriaus 3 skirsnyje (Klimatas).
Vėjo krypčių pasikartojimas pateikiamas 13 lentelėje.
13 lentelė. Vidutinis metinis vėjo krypčių pasikartojimas, %
Kryptis

Š

ŠR

R

PR

P

PV

V

ŠV

Štilius

Pasikartojimas, %

7

6

9

15

16

21

14

12

6

Kiti klimato rodikliai:
✓ karščiausio mėnesio (liepos) 13 val. daugiametė temperatūra lygi 21,8°C;
✓ šalčiausio mėnesio (sausio) 13 val. daugiametė temperatūra lygi – -6,0°C;
✓ vidutinė metinė oro temperatūra 5,8°C;
✓ vidutinis vėjo greitis sausio mėn. 4,0 m/s;
✓ vidutinis vėjo greitis birželio mėn. 3,2 m/s;
✓ viršutinė vėjo greičio riba 8 m/s;
✓ maksimalus žemės įšalimo gylis 135 cm;
✓ vidutinis metinis kritulių kiekis 600 mm;
✓ koeficientas, charakterizuojantis reljefo įtaką priemaišų pasiskirstymui - 1.
2.2.2 Į aplinkos orą išmetami teršalai
Bioetanolio gamyklos veikla vykdoma intensyvios ūkinės veiklos zonoje Pasvalio rajone. Artimiausias gyvenamųjų namų rajonas yra maždaug už 0,4 km į pietus nuo dabartinės ūkinės veiklos
teritorijos. Pagrindiniai aplinkos oro taršos šaltiniai yra termofikacinė elektrinė ir biokuro katilinė,
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ankščiau priklausiusi UAB „Eko Termo“. Taip pat į aplinkos orą teršalai išmetami bioetanolio ir
biodujų gamybos metu, saugant ir pilstant bioetanolį bei benziną ir kt. Plečiant veiklą, numatomas
naujos bioetanolio gamybos linijos įrengimas kartu su biokuro katiline. Todėl prognozuojamas
momentinis ir metinis išmetamų teršalų kiekio padidėjimas be naujos rūšies teršalų atsiradimo.
Tarša iš esamų taršos šaltinių nepasikeis, išskyrus o.t.š. Nr. 003.
Vykdant ūkinę veiklą po gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos, teršalai į aplinkos orą išsiskirs iš
esamų aplinkos oro taršos šaltinių ir 6 naujai planuojamų organizuotų aplinkos oro taršos šaltinių.
Pilnai įgyvendinus rekonstrukciją, bus panaikintas vienas esamas o.t.š. Nr. 014, sujungus jį su
o.t.š. Nr. 003.
Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys ir išmetamas teršalų kiekis pateikiami
21 ir 22 lentelėse.
Esami taršos šaltiniai bei iš jų išmetamų taršalai
Organizuotas taršos šaltinis Nr. 001, 012 – termofikacinė elektrinė. Abiejuose o.t.š. įrengta po
du kogeneratorius su garo katilu – utilizatoriumi GARIONI NAVAL NG/EG, kuriuose nuimama
ir įsisavinama dūmų šiluminė energija. Iš kiekvieno garo katilo-utilizatoriaus degimo produktai į
aplinkos orą pašalinami per atskirus kaminus. Kogeneratoriuose deginamos biodujos. Į aplinkos
orą išsiskiria šie teršalai: anglies monoksidas (B), azoto oksidai (B), kietosios dalelės (B), sieros
dioksidas (B). Sieros dioksidas per 2019 m. atliktą inventorizaciją nenustatytas.
Organizuotas taršos šaltinis Nr. 002, 013 – termofikacinė elektrinė. Abiejuose o.t.š. įrengta po
vieną garo katilą Buderus Logano SHD 815 (4,5 MW). Garo katile Nr. l deginamos gamtinės
dujos ir biodujos. Degimo produktai į aplinkos orą pašalinami per atskirą kaminą (o.t.š. 002).
Garo katile Nr.2 deginamos biodujos ir fuzeliai. Degimo produktai į aplinkos orą pašalinami per
atskirą kaminą (o.t.š. 013). Į aplinkos orą išsiskiria šie teršalai: anglies monoksidas (A), azoto
oksidai (A), kietosios dalelės (A), sieros dioksidas (A).
Avariniu būdu sustojus biodujų deginimo įrenginiams, biodujos deginamos dujų fakele – o.t.š.
Nr.162. Lygiagretus dujų fakelo ir kogeneratorių bei garo katilo Nr.2 darbas nenumatomas. Į aplinkos orą išsiskiria šie teršalai: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), kietosios dalelės (A),
sieros dioksidas (A).
Organizuotas taršos šaltinis Nr. 011 – grūdų malūnai TIETJEN DA 547 2 vnt. Į aplinkos orą
išsiskiria šie teršalai: kietosios dalelės (C).
Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 601 (01 - 06) – etanolio rezervuarai ir automobilių pildymo
postas. Bendras 5 talpyklų paviršiaus plotas — 29,7 m2. Į aplinkos orą išsiskiria šie teršalai: etanolis.
Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 602 – 50 m3 benzino rezervuaras, kuriame įrengtas slėginis
vožtuvas. Saugant ir paskirstant benziną j aplinkos orą išsiskiria šie teršalai: benzinas (LOJ).
Nuo biodujų gamybos įrenginių įrengta nukreipta į biofiltrą nutraukiamoji ventiliacija. Į biofiltrą
atvesti ir išmetimai nuo anksčiau buvusių taršos šaltinių Nr. 603 (glicerolio rezervuaro) bei
Nr.604 (komposto sandėlio). Iš biofiltro oras į aplinką pašalinamas per vieną ortakį (o.t.š. 003). Į
aplinkos orą išsiskiria šie teršalai: metanolis, acto rūgštis, akroleinas, amoniakas, etanolis, fenolis,
formaldehidas, sieros vandenilis, LOJ. Akroleinas per 2019 m. atliktą inventorizaciją nenustatytas.
Teritorijos pakraštyje įrengtas nusierinimo baseinas buvo rekonstruotas 2019 metų pradžioje jį
uždengiant ir įrengiant nutraukiamąsias ventiliacijas. Po šios rekonstrukcijos panaikintas neorganizuotas taršos Nr.605. Baseine plaunamos biofiltro sudedančios dalys, kurios didina biofiltro
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valomo paviršiaus plotą. Nuo nusierinimo baseino oras per nutraukiamosios ventiliacijos sistemą
patenka į atskirą patalpą, kur yra ozonuojamas. Ozonavimas oksiduoja organines medžiagas, kas
leidžia sumažinti kvapų taršą. Po ozonavimo oras nutraukimas į lauką ortakiu, kuris išvestas per
pastato sieną – naujas organizuotas o.t.š. Nr. 014. Į aplinkos orą išsiskiria sieros vandenilis.
Atsižvelgiant į kvapų modeliavimo rezultatus ir artimiausių gyvenamųjų namų gyventojų nusiskundimus dėl nemalonaus kvapo, nuspręsta sumažinti įmonės išmetamų teršalų, turinčių stiprų
kvapą, emisijas. Tai planuojama padaryti keliais etapais:
1. Šiuo metu įgyvendinamas pirmas etapas ir modernizuojamos oro valymo kolonos
(skruberiai) prie o.t.š. Nr. 003. Tam įvedamas papildomas ingredientų dozavimas,
padidinamas cirkuliacinis srautas, automatizuojamas drenavimas, valdymas. Planuojamas
skruberių darbo efektyvumo padidinimas nuo 35 % iki 65-90 %. Pirmas efektas nuo
įvardintų priemonių jau užfiksuotas 2019 m. atliktoje inventorizacijoje, kai tiesioginiais
matavimais skruberių darbo efektyvumas įvertintas nuo 56 iki 69%, priklausomai nuo
teršalo.
2. Antru etapu prie o.t.š Nr. 003 bus pastatyta švedų kompanijos „Centriair“ oro valymo
sistema, kurią sudaro ultravioletinės lempos ir aktyvuotos anglies filtras. Ši sistemą šiuo
metu gaminama ir ji bus instaliuota įmonėje 2020 m. pabaigoje.
3. Trečiu etapu o.t.š. Nr. 014 bus pajungtas prie antru etapu įrengtos oro valymo sistemos ir
per o.t.š. Nr. 003 bus šalinami suminiai išmetimai nuo 003 ir 014 šaltinių. Po trečio etapo
o.t.š. Nr. 014, kaip atskiro šaltinio, nebeliks.
Atliekant oro taršos ir kvapų sklaidos modeliavimus, o.t.š. Nr. 003 buvo naudojamos oro valymo
įrangos gamintojo deklaruojamos teršalų emisijos.
Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 606 – autocisternų pakrovimas. Į aplinkos orą išsiskiria šie
teršalai: acto rūgštis, akroleinas, amoniakas, etanolis, fenolis, formaldehidas, sieros vandenilis,
LOJ. Šis šaltinis buvo panaikintas, įrengus oro nutraukimo vamzdį nuo autocisternos pildymo
metu. Nutrauktas oras su produkto garais technologiniu vamzdynu nukreipiamas į oro valymo
įrenginius prieš o.t.š. Nr. 003.
Nuo 2020 kovo mėn. UAB „Kurana“ perėmė UAB „Eko Termo“ priklausiusią biokuro katilinę,
esančią toje pačioje teritorijoje, adresu Mūšos g. 19 Aukštikalniai. Katilinėje sumontuotas biokuro garo katilas POLYTECHNIK PRO 6500 (6,5 MW; 10 t/h garo) inventorizacinis Nr. KA 01 - 00853. Katile pagamintas garas naudojamas UAB „Kurana“ gamyboje, perteklinis kiekis per
vandens/garo šilumokaičius tiekiamas termofikaciniu vandeniu į Pasvalio rajoninę katilinę. Kietųjų dalelių sulaikymui už katilo pakuros įrengti dvigubo valymo įrenginiai: multiciklonai ir kontaktinis kondensacinis ekonomaizeris (valymas sausas-*-šlapias). Išmatuotas valymo įrenginių
darbo efektyvumas – 94,0%. Degimo produktai į aplinkos orą išmetamas per atskirą 30 m aukščio
kaminą (o.t.š. 174). Į aplinkos orą išsiskiria šie teršalai: anglies monoksidas (A), azoto oksidai
(A), kietosios dalelės (A).
Numatomi taršos šaltiniai bei iš jų išmetamų teršalai
Po veiklos plėtros naujoje bioetanolio gamybos linijoje atsiras sekantys aplinkos oro taršos šaltiniai:
✓ malimo įrenginys malimo ir tyrės ruošimo zonoje (o.t.š. Nr. 015, 016, 017);
✓ etanolio talpyklos etanolio sandėlyje (o.t.š. Nr. 607);
✓ sausų pašarų gamybos linijos džiovyklos kaminas (o.t.š. Nr. 018);
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✓ biokuro katilinės kaminas (o.t.š. Nr. 019_01, 019_02).
Taršos šaltiniai Nr. 015, 016, 017 – grūdų priėmimo, malimo ir tyrės ruošimo zona. Mineralinių
dulkių išmetimas galimas priimant daugiau ar mažiau džiovintus grūdus. Išmetamų teršalų kiekis
ir jo savybės priklauso nuo aikštelės, kuriame perdirbami kukurūzai, grunto savybių ir nuo pačių
grūdų savybių. Dulkių išmetimas – tik priimant, perkraunant ir paduodant grūdus į technologiją.
Išmetamųjų teršalų lokalizacijos vietos – perkrovimo mazgai, nuo kurių įrengtos ištraukiamosios
ventiliacijos. Nutraukti oro srautai su mineralinėmis ir organinėmis dulkėmis praleidžiami per tris
rankovinius filtrus (projektinis išvalymo efektyvumas 99%) ir išmetami į aplinkos orą per o.t.š.
Nr.015, 016, 017. Teršalų išmetimo trukmė – 8000 val./m.
Numatoma tarša iš projektuojamos zonos pateikiama 14 lentelėje.
14 lentelė. Numatoma tarša iš projektuojamos grūdų priėmimo, malimo zonos
Teršalai

Teršalų kiekiai

Teršalo kodas

Pavadinimas

Vienkartinis dydis, g/s

Metinė, t/m

4281

Kietosios dalelės (C)

0,278

8,0

Taršos šaltinis Nr. 607 – etanolio talpyklos etanolio sandėlyje. Pagamintas etanolis prieš paskirstymą bus laikomas dviejose talpyklose po 1000 m3 kiekviena, talpyklos skersmuo yra 9,5 m,
bendras paviršiaus plotas 141,7 m2. Talpose saugomas etanolis yra > 99 % grynumo. Teršalų
išmetimo trukmė – 8760 val./m. Skaičiuojant nugaravimo maksimumą, daroma prielaida, kad
etanolis bus laikomas visus mėnesius abiejose talpose.
Leistinos spirito nugaravimo normos sandėliuojant:
✓ nuo 04.01 iki 10.31 - 0,65 dal. a.a./m2;
✓ nuo 11.01 iki 03.31 -0,016 dal. a.a /m2.
Čia: dal. a.a. – absoliutaus alkoholio dalis.
Šiltuoju metų laiku:
V etanolio = 141,7×7 mėn.×0,065= 64,47 dal. a.a.
Šaltuoju metų laiku:
V etanolio =141,7×5 mėn.×0,016= 11,34 dal. a.a.
Viso: 75,81 dal. a.a.
M etanolio= 75,81×794×10-6= 0,060 t/m, kur 794 – etanolio tankis, kg/m3.
Į aplinkos orą išsiskyrusio etanolio kiekis įvertintas, pagal nugaravimo normas, patvirtintas LR
žemės ūkto ministro 2000 m. sausio 25 d. įsakymu Nr.22. (11 Lentelė).
Numatoma tarša iš etanolio saugojimo sandėlio pateikiama 15 lentelėje.
15 lentelė. Numatoma tarša iš etanolio saugojimo talpų
Teršalai

Teršalų kiekiai

Teršalo kodas

Pavadinimas

Vienkartinis dydis, g/s

Metinė, t/m

739

etanolis

0,0019

0,060
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Taršos šaltinis Nr. 018 – sausų pašarų gamybos linijos džiovyklos kaminas. Džiovykloje pašarų
džiovinimui naudojama gamtinių dujų degimo metu gaunama šiluma, šilumos poreikis – 8870
kWh. Gamtinių dujų degimo produktai bus šalinami per 18,0 m ir 0,950 m skersmens plieninį
kaminą. Vadovaujantis įrangos gamintojo pateikta informacija, per kaminą bus išmetami sekantys
teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, kietosios dalelės ir lakūs organiniai junginiai. Teršalų
išmetimo trukmė – 8400 val./m. (350 d./m.).
Į aplinkos orą išmetamų teršalų, susidarančių gamtinių dujų degimo metu, metiniai kiekiai suskaičiuoti vadovaujantis 2019 m. Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2019) B dalies 1.A.4
skyriaus „Energy. Small combustion“ 3-8 lentelėje pateiktais teršalų emisijos faktoriais. Maksimalios momentinės teršalų koncentracijos, o kietųjų dalelių, susidarančių žlaugtų džiovinimo
metu, ir suskaičiuotas metinis kiekis, pateiktos pagal įrangos gamintojo nurodytas koncentracijas
išmetamuosiuose dūmuose.
Per metus katile sudeginamo kuro kiekis m3 perskaičiuotas į GJ. Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 31 d.
įsakymo Nr. DĮ-154 redakcija, kuro ir energijos balanso sudarymo metodikos 4 priedu, 1 m3 gamtinių dujų lyginamasis kaloringumas yra 0,03349 GJ. Skaičiuotina gamtinių dujų žemutinė šiluminė vertė priimta 9,3 kW/m3 arba 0,03348 GJ. Tuomet įrenginio pagaminamos energijos kiekis
GJ per metus bus sekantis:
A = Qg.d. × B = 0,03348 × 10012800 = 335 229 GJ/m. (0,011 GJ/s)
kur:
A – įrenginio pagaminamos energijos kiekis, GJ/metus;
Qg.d. – gamtinių dujų lyginamasis kaloringumas, GJ/m3;
B – metinis kuro suvartojimas, m3/m.
Pagrindinė teršalų emisijos nustatymo formulė:
𝐸 =

𝐸𝑅
𝐴 × 𝐸𝐹 × (1 − 100)
1000000

kur:
E – emisija, t;
A – įrenginio pagaminamos energijos kiekis, GJ/metus;
EF – emisijos faktorius, g/GJ;
ER – valymo įrenginių efektyvumas, %.
Emisijos faktoriai gamtinėms dujoms nustatyti pagal šiai kuro rūšiai rekomenduojamus naudoti
emisijos faktorius pateiktus EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2019 lentelėje 3-8. Duomenys pateikiami 16 lentelėje.
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16 lentelė. 1 pakopos emisijos faktoriai 1.A.4.a/c, 1.A.5.a šaltinių kategorijai, naudojant dujinį
kurą
1 Lygio išmetimo koeficientai

Šaltinio kategorija

Kodas

Pavadinimas

1.A.4a.i

Komercinis/industrinis sektorius: stacionarūs šaltiniai

1.A.4.c.i

Žemės ūkio/miškų ūkio/žvejybos ūkio: stacionarūs šaltiniai

1.A.5.a

Kiti

Kuras

Dujinis kuras

Netaikomi

PCB, HCB

Nevertinama

NH3 (amoniakas)

Teršalas

Reikšmė

Vienetai

95% patikimumo intervalas
nuo

iki

Nuorodos

Azoto oksidai NOx

74

g/GJ

46

103

*

Anglies monoksidas CO

29

g/GJ

21

48

*

LOJ

23

g/GJ

14

33

*

*- 2 lygio emisijos faktorių vidurkis komerciniams/industriniams sektoriams deginant dujinį kurą visoms technologijoms

Atliekant skaičiavimus metiniam išmetamų teršalų kiekiui suskaičiuoti buvo naudojamos vidutinės emisijos faktoriaus reikšmės. Skaičiuojant momentinį kiekį buvo panaudotos įrangos gamintojo pateiktos maksimalios emisijos faktoriaus reikšmės.
Anglies monoksidas (B):
𝐸𝐶𝑂 =

0
335 229 × 29 × (1 − 100)
1000000

𝑡
𝑚

= 9,722

Azoto oksidai (B):
𝐸𝑁𝑂𝑥 =

0
335 229 × 74 × (1 − 100)
1000000

= 24,807

𝑡
𝑚

Lakūs organiniai junginiai:
𝐸𝐿𝑂𝐽 =

0
335 229 × 23 × (1 − 100)
1000000

= 7,710

𝑡
𝑚

Numatoma tarša iš džiovyklos kamino pateikiama 17 lentelėje.
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17 lentelė. Numatoma tarša iš sausų pašarų džiovyklos kamino
Teršalai

1

Teršalų kiekiai

Teršalo kodas

Pavadinimas

Vienkartinis dydis1, g/s

Metinė, t/m

5917

anglies monoksidas B

0,390

9,772

5872

azoto oksidai B

0,779

24,807

4281

kietosios dalelės C

0,163

4,929

308

lakūs organiniai junginiai

0,097

7,710

vienkartinis dydis nurodytas pagal įrangos gamintojo pateiktus duomenis.

Taršos šaltinis Nr. 019 – dviejų garo katilų bendras kaminas. Katilai skirti naujos gamybos linijos
šilumos poreikiams tenkinti. Numatomas kiekvieno katilo galingumas 7,5 MW. Numatomas katilų darbo laikas – 8400 val./m. Taršos šaltinio (kamino) parametrai – aukštis 20,0 m, skersmuo
priklausys nuo pasirinkto kuro rūšies. Poveikio aplinkai vertinimo metu veiklos vykdytojas nagrinėjo tris katilinės komplektacijos variantus:
✓ Pagrindinis biokuro ir rezervinis gamtinių dujų/biodujų katilai;
✓ Pagrindinis biodujų ir rezervinis gamtinių dujų/biodujų katilai;
✓ Pagrindinis gamtinių dujų ir rezervinis gamtinių dujų/biodujų katilai.
18 lentelė. Katilų parametrai, priklausomai nuo kuro tipo (pateikti katilinės projektuotojų)
BIOKURO KATILAS
Galia

MW

7,5

n.v.k.

%

85

kJ/kg

6958

%

55

m³/h

14,3

tūkst.m³/h

120,84

kg/m3

320

°C

180

Dūmų kiekis

Nm³/h

17057

Dūmų kiekis

m³/h

27054

Kamino skersmuo

mm

800

Galia

MW

7,5

n.v.k.

%

95

kWh/Nm³

9,5

Nm³/h

836

tūkst.Nm³/h

7064,2

°C

160

Nm³/h

9530

Kuro šilumingumas
Santykinis kuro drėgnumas
Maksimalus valandinis kuro suvartojimas
Maksimalus metinis kuro suvartojimas
Piltinis tankis
Dūmų temperatūra už katilo

DUJINIS KATILAS

Kuro šilumingumas
Maksimalus valandinis kuro suvartojimas
Maksimalus metinis kuro suvartojimas
Dūmų temperatūra
Dūmų kiekis (teorinis)
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Dūmų kiekis (realus)

m³/h

15115

Kamino skersmuo

mm

600

Galia

MW

7,5

n.v.k.

%

95

kWh/Nm³

5,08

Nm³/h

1554

tūkst.Nm³/h

13131,3

°C

160

Nm³/h

10006

Dūmų kiekis (realus)

m³/h

15870

Kamino skersmuo

mm

600

BIODUJŲ KATILAS

Kuro šilumingumas
Maksimalus valandinis kuro suvartojimas
Maksimalus metinis kuro suvartojimas
Dūmų temperatūra
Dūmų kiekis (teorinis)

Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekiai suskaičiuoti vadovaujantis 2019 m. Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos (EMEP/EEA air pollutant emission
inventory guidebook – 2019) B dalies 1.A.4 skyriaus „Energy. Small combustion“ 3.8 ir 3.10
lentelėse pateiktais teršalų emisijos faktoriais.
Per metus katile sudeginamo biokuro kiekis m3 perskaičiuotas į GJ, įvertinant skiedros piltinį
tankį 320 kg/m3. Tuomet įrenginio pagaminamos energijos kiekis GJ per metus bus sekantis:
A = Qg.d. × B × ρ × 10-6 = 6958 × 120 840 × 320 × 10-6 = 269 058 GJ/m. = 0,009 GJ/s
kur:
A – įrenginio pagaminamos energijos kiekis GJ/metus;
Qg.d. – biokuro šilumingumas, kJ/kg;
B – metinis kuro suvartojimas, m3/m;
ρ – skiedros piltinis tankis, kg/m3.
Pagrindinė teršalų emisijos nustatymo formulė:
𝐸 =

𝐸𝑅
𝐴 × 𝐸𝐹 × (1 − 100)
1000000

kur:
E – emisija, t;
A – įrenginio pagaminamos energijos kiekis GJ/metus;
EF – emisijos faktorius, g/GJ;
ER – valymo įrenginių efektyvumas, %.
Emisijos faktoriai gamtinėms dujoms nustatyti pagal šiai kuro rūšiai rekomenduojamus naudoti
emisijos faktorius pateiktus EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2019 lentelėje 3.10. Duomenys pateikiami 19 lentelėje.
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19 lentelė. 1 pakopos emisijos faktoriai 1.A.4.a/c, 1.A.5.a šaltinių kategorijai, naudojant biokurą
1 Lygio išmetimo koeficientai

Šaltinio kategorija

Kodas

Pavadinimas

1.A.4.a.i

Komercinis/industrinis sektorius: stacionarūs šaltiniai

1.A.4.c.i

Žemės ūkio/miškų ūkio/žvejybos ūkio: stacionarūs šaltiniai

1.A.5.a

Kiti

Kieta biomasė

Kuras
Teršalas

Reikšmė

95% patikimumo intervalas
Vienetai

Nuorodos
nuo

iki

Azoto oksidai NOx

91

g/GJ

20

120

*

Anglies monoksidas CO

570

g/GJ

50

4000

*

Sieros dioksidas

11

g/GJ

8

40

*

Kietosios dalelės

170

g/GJ

95

320

*

Kietosios dalelės 10

163

g/GJ

91

305

Kietosios dalelės 2,5

160

g/GJ

90

299

* - 2 lygio emisijos faktorių vidurkis komerciniams/industriniams sektoriams deginant biokurą visoms
technologijoms

Atliekant skaičiavimus metiniam išmetamų teršalų kiekiui suskaičiuoti buvo naudojamos vidutinės emisijos faktoriaus reikšmės, o momentiniam kiekiui – maksimali emisijos faktoriaus reikšmė
CO ir SO2 bei Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų normatyvai NOx ir
KD naujiems katilams.
Biokuras
Anglies monoksidas (A):
𝐸𝐶𝑂 =

0
269 058 × 570 × (1 − 100)
1000000

𝐸𝐶𝑂 = 0,009 × 4000 × (1 −

= 153,363

𝑡
𝑚

0
𝑔
) = 36,0
100
𝑠

Azoto oksidai (A):
𝐸𝑁𝑂𝑥 =

0
269 058 × 91 × (1 − 100)
1000000

= 24,484

𝑡
𝑚

Sieros oksidai (A):
𝐸𝑆𝑂𝑥 =

269 058 × 11 × (1 −
1000000

0
)
100 = 9,206 𝑡
𝑚
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𝐸𝑆𝑂𝑥 = 0,009 × 40 × (1 −

0
𝑔
) = 0,360
100
𝑠

Kietos dalelės (A):
𝐸𝐾.𝐷. =

90
269 058 × 170 × (1 − 100)
1000000

= 4,574

𝑡
𝑚

Per metus dujiniame katile sudeginamų biodujų ir gamtinių dujų kiekiai m3 perskaičiuoti į GJ,
atsižvelgiant į kiekvieno kuro šilumingumą. Įrenginio pagaminamos energijos kiekis GJ per metus bus sekantis:
Biodujos
A = Qg.d. × B × 3600 × 10-6 = 5,08 × 13 131 300 × 3600 × 10-6 = 240 145 GJ/m. = 0,008 GJ/s
kur:
A – įrenginio pagaminamos energijos kiekis GJ/metus;
Qg.d. – biodujų šilumingumas, kWh/Nm3;
B – metinis kuro suvartojimas, Nm3/m;
3600 × 10-6 – perskaičiavimo koeficientas iš kWh į GJ.
Gamtinės dujos
A = Qg.d. × B × 3600 × 10-6 = 9,5 × 7 064 200 × 3600 × 10-6 = 241 596 GJ/m. = 0,008 GJ/s
kur:
A – įrenginio pagaminamos energijos kiekis GJ/metus;
Qg.d. – gamtinių dujų šilumingumas, kWh/Nm3;
B – metinis kuro suvartojimas, Nm3/m;
3600 × 10-6 – perskaičiavimo koeficientas iš kWh į GJ.
Pagrindinė teršalų emisijos nustatymo formulė:
𝐸 =

𝐸𝑅
𝐴 × 𝐸𝐹 × (1 − 100)
1000000

kur:
E – emisija, t;
A – įrenginio pagaminamos energijos kiekis GJ/metus;
EF – emisijos faktorius, g/GJ;
ER – valymo įrenginių efektyvumas, %.
Emisijos faktoriai gamtinėms dujoms ir biodujoms nustatyti pagal šiai kuro rūšiai rekomenduojamus naudoti emisijos faktorius, pateiktus EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2019 lentelėje 3.8. Duomenys pateikiami 20 lentelėje.
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20 lentelė. 1 pakopos emisijos faktoriai 1.A.4.a/c, 1.A.5.a šaltinių kategorijai, naudojant dujinį
kurą
1 Lygio išmetimo koeficientai

Šaltinio kategorija

Kodas

Pavadinimas

1.A.4a.i

Komercinis/industrinis sektorius: stacionarūs šaltiniai

1.A.4.c.i

Žemės ūkio/miškų ūkio/žvejybos ūkio: stacionarūs šaltiniai

1.A.5.a

Kiti

Kuras

Dujinis kuras

Netaikomi

PCB, HCB

Nevertinama

NH3 (amoniakas)

Teršalas

Reikšmė

95% patikimumo intervalas
Vienetai

Nuorodos
nuo

iki

Azoto oksidai NOx

74

g/GJ

46

103

*

Anglies monoksidas CO

29

g/GJ

21

48

*

0,67

g/GJ

0,40

0,94

*

SOx**

* - 2 lygio emisijos faktorių vidurkis komerciniams/industriniams sektoriams deginant dujinį kurą visoms
technologijoms
** - tik biodujoms

Atliekant skaičiavimus metiniam išmetamų teršalų kiekiui suskaičiuoti buvo naudojamos vidutinės emisijos faktoriaus reikšmės, o momentiniam kiekiui – maksimali emisijos faktoriaus reikšmė
CO bei Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų normatyvai naujiems katilams.
Biodujos:
Anglies monoksidas (A):
𝐸𝐶𝑂 =

0
240 145 × 29 × (1 − 100)
1000000

𝐸𝐶𝑂 = 0,008 × 48 × (1 −

= 6,964

𝑡
𝑚

0
𝑔
) = 0,384
100
𝑠

Azoto oksidai (A):
𝐸𝑁𝑂𝑥 =

0
240 145 × 74 × (1 − 100)
1000000

= 17,771

𝑡
𝑚

Sieros oksidai (A):
𝐸𝑆𝑂𝑥 =

0
240 145 × 0,67 × (1 − 100)
1000000

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Gamtinės dujos:
Anglies monoksidas (A):
𝐸𝐶𝑂 =

0
241 596 × 29 × (1 − 100)
1000000

𝐸𝐶𝑂 = 0,008 × 48 × (1 −

𝑡
𝑚

= 7,006

0
𝑔
) = 0,384
100
𝑠

Azoto oksidai (A):
𝐸𝑁𝑂𝑥 =

0
241 596 × 74 × (1 − 100)
1000000

= 17,878

𝑡
𝑚

Atliekant išmetamų į aplinkos orą teršalų momentinių ir metinių kiekių skaičiavimus, buvo naudotas didžiausias galimas momentinis ir metinis kiekvieno teršalo kiekis, remiantis galiojančiais
TIPK ir TL leidimais, suderintų 2019 m. UAB „Kurana“, ir 2020 m. UAB „Eko Termo“ aplinkos
oro taršos inventorizacijų duomenimis ir planuojamos gamybos linijos techniniu projektu. Planuojamos katilinės taršos modeliavimui buvo naudojamos 1 komplektacijos (biokuro pagrindinio
ir biodujų rezervinio) varianto ribinės vertės, kaip didžiausios iš galimų ir nulemsiančios didžiausią oro taršą.
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21 lentelė. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys
Išmetamųjų dujų rodikliai

Taršos šaltiniai

pavadinimas
1

Nr.

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

centro koordinatės
(LKS’94)

aukštis,

3

2

Teršalų išmetimo (stacionarių taršos šaltinių veikimo)
trukmė, val./m

temperatūra,

tūrio debitas,

ºC

Nm3/s

6

7

8

9

m

išėjimo angos
matmenys, m

srauto greitis, m/s

4

5

Esami aplinkos oro taršos šaltiniai
Ortakis (Grūdų malūnai)

011

6215315

525348

17,3

0,30

12,3

21

0,807

5877

Kaminas (2 kogeneratoriai su
garo katilu-utilizatoriumi GARIONI NAVAL NG/EG)

001

6215340

525380

32,0

0,8

7,5

189,0

2,227

8400

Kaminas (2 kogeneratoriai su
garo katilu-utilizatoriumi GARIONI NAVAL NG/EG)

012

6215342

525380

32,0

0,8

7,5

189,0

2,227

8400

Kaminas (garo katilas Buderus
Logano SHD 815 (4,5 MW)
Nr.1)

002

6215345

525424

32,0

0,6

5,1

211

0,813

8400

Kaminas (garo katilas Buderus
Logano SHD 815 (4,5 MW)
Nr.2)

013

6215347

525424

32,0

0,6

5,0

227

0,771

8400

Technologiniai įrenginiai ir biomasės apdorojimo pastatas

003

6215355

525417

27,0

0,8

9,0

45

1,516

8400

Nusierinimo įrenginiai

014

6215293

525443

1,0

0,80

13,7

21

6,391

5856

Dujų fakelas - žvakė

162

6215414

525423

6,6

1,625

6,9

175

2,697

36

Etanolio rezervuarai

601

6215397

525375

10,0

0,50

5,0

0

0,981

8760

Benzino rezervuaras

602

6215395

525367

10,0

0,50

5,0

0

0,981

8760

Esama UAB „Eko Termo“ biokuro katilinė, perimta į UAB „Kurana“ balansą nuo 2020 kovo mėn.
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Išmetamųjų dujų rodikliai

Taršos šaltiniai

pavadinimas
1
Biokuro katilinės kaminas (garo
katilas Polytechnik PRO 6500)

Nr.

centro koordinatės
(LKS’94)

aukštis,

3

2
174

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

6215442

525285

Teršalų išmetimo (stacionarių taršos šaltinių veikimo)
trukmė, val./m

temperatūra,

tūrio debitas,

ºC

Nm3/s

6

7

8

9

8,3

53

3,492

8472

10,9

22

5,067

8400

m

išėjimo angos
matmenys, m

srauto greitis, m/s

4

5

30,0

0,80

Rekonstruojami taršos šaltiniai
Technologiniai įrenginiai ir biomasės apdorojimo pastatas

003

Nusierinimo įrenginiai

014

6215355

525417

27,0

0,8

naikinamas
Numatomi nauji aplinkos oro taršos šaltiniai

Ortakis (grūdų malimas)

015

6215514,0

525387,0

25,0

0,400-0,450

10,4

21

1,667

8000

Ortakis (grūdų malimas)

016

6215510,0

525387,0

25,0

0,400-0,450

10,4

21

1,667

8000

Ortakis (grūdų malimas)

017

6215504,0

525387,0

25,0

0,300-0,325

13,4

21

1,111

8000

Pašarų džiovyklos kaminas

018

6215509,0

525526,0

18,0

0,950

18,4

160

13,00

8400

Biokuro katilinės kaminas – pagrindinis biokuro katilas

019_01

6215494,0

525267,0

20,0

0,800

9,4

160

4,738

8400

Biokuro katilinės kaminas – rezervinis biodujų katilas

019_02

6215494,0

525267,0

20,0

0,600

15,6

160

4,408

360

607

6215449,0

525428,0

10,0

0,50

5,0

0

0,981

8760

Etanolio talpos
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22 lentelė. Tarša į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių
Veik
los
rūšis

1

1

Taršos šaltiniai

Cecho ar kitų pavadinimas, gamybos
rūšies pavadinimas2

pavadinimas

Nr.

2

3

4

ortakis

011

Teršalai

Esama tarša3
metinė,

vienkartinis dydis5
pavadinimas

kodas
vnt.

5

4

Numatoma tarša
vienkartinis dydis5

vid.

maks.

t/m

vnt.

4

metinė,

maks.

t/m

6

7

8

9

10

11

12

13

Kietosios dalelės (C)

4281

g/s

0,09402

0,16221

1,989

g/s

0,16221

1,989

Anglies monoksidas (A)

177

g/s

1,18792

1,25477

35,923

g/s

1,25477

36,292

Azoto oksidai (A)

250

g/s

0,91413

1,91034

27,643

g/s

2,14126

49,794

Sieros dioksidas (A)

1753

g/s

0,00309

0,05707

0,801

g/s

0,05707

0,963

Kietosios dalelės (A)

6493

g/s

0,02647

0,00350

0,093

g/s

0,00423

0,101

Anglies monoksidas (A)

177

g/s

1,20013

1,21661

36,292

g/s

1,25477

36,292

Azoto oksidai (A)

250

g/s

1,64664

2,14126

49,794

g/s

2,14126

49,794

Sieros dioksidas (A)

1753

g/s

0,00334

0,05159

0,963

g/s

0,05707

0,963

Kietosios dalelės (A)

6493

g/s

0,020611

0,00423

0,101

g/s

0,00423

0,101

Anglies monoksidas (A)

177

mg/Nm3

3,7

400

5,800

mg/Nm3

400

5,8

Azoto oksidai (A)

250

mg/Nm

3

3

350

14,8

Sieros dioksidas (A)

1753

Kietosios dalelės (A)

6493

Grūdų malūnai
040608

TIETJEN DA 547
2vnt.
Kogeneratoriai su garo
katilu-utilizatoriumi

020103

kaminas

001

GARIONI NAVAL
NG/EG
Kogeneratoriai su garo
katilu-utilizatoriumi
020103

kaminas

012

GARIONI NAVAL
NG/EG

020103

Garo katilas Buderus
Logano SHD 815 (4,5
MW) Nr.1

kaminas

002

(deginant biodujas)

020103

Garo katilas Buderus
Logano SHD 815 (4,5
MW) Nr.1

kaminas

(deginant gamtines
dujas)
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

146,3

350

14,800

mg/Nm

mg/Nm3

-

35

-

mg/Nm3

35

0,099

mg/Nm3

1,5

2,36

0,156

g/s

0,0057

0,156

3

400

4,284

Anglies monoksidas (A)

177

mg/Nm

Azoto oksidai (A)

250

Sieros dioksidas (A)
Kietosios dalelės (A)

10,7

400

0,825

mg/Nm

mg/Nm3

141,7

350

2,104

mg/Nm3

350

10,931

1753

mg/Nm3

-

35

-

mg/Nm3

35

0,099

6493

mg/Nm3

1,3

2,16

0,022

g/s

2,16

0,115

002

www.dge.lt
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Veik

Taršos šaltiniai

Cecho ar kitų pavadinimas, gamybos
rūšies pavadinimas2

pavadinimas

Nr.

1

2

3

4

020103

Garo katilo Buderus
Logano SHD 815 (4,5
MW) Nr.2

los
rūšis1

kaminas

020103

kaminas

Dujų fakelas

dujų fakelas – žvakė

pavadinimas

kodas

Numatoma tarša
metinė,

vienkartinis dydis5

metinė,

vnt.4

vid.

maks.

t/m

vnt.4

maks.

t/m

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Anglies monoksidas (A)

177

mg/Nm3

4,0

500

1,606

mg/Nm3

500

2,905

Azoto oksidai (A)

250

mg/Nm3

72,7

450

5,285

mg/Nm3

450

9,558

Sieros dioksidas (A)

1753

mg/Nm3

3,1

1700

1,623

mg/Nm3

1700

2,936

Kietosios dalelės (A)

6493

mg/Nm3

12,5

200

0,345

mg/Nm3

200

0,656

3

400

5,8

013

Anglies monoksidas (A)

177

mg/Nm

Azoto oksidai (A)

250

Sieros dioksidas (A)

3

3,3

400

5,800

mg/Nm

mg/Nm3

48,0

350

14,800

mg/Nm3

350

14,8

1753

mg/Nm3

-

35

-

mg/Nm3

35

0,099

Kietosios dalelės (A)

6493

mg/Nm

3

Anglies monoksidas (B)

5917

Azoto oksidai (B)

013

(deginant biodujas)

091006

Esama tarša3
vienkartinis dydis5

(deginant fuzelius)
Garo katilo Buderus
Logano SHD 815 (4,5
MW) Nr.2

Teršalai

1,7

2,9

g/s

0,10788

5872

g/s

Sieros dioksidas (B)

6486

Kietosios dalelės (B)

6

6

0,156

g/s

2,9

0,156

0,10788

0,140

g/s

0,10788

0,140

0,94395

0,94395

0,122

g/s

0,94395

0,122

g/s

0,09440

0,09440

0,012

g/s

0,09440

0,012

5897

g/s

0,05394

0,05394

0,007

g/s

0,05394

0,007

162

040608

Etanolio rezervuarai

alsuoklis

601

Etanolis

739

g/s

0,00041

0,00041

0,013

g/s

0,00041

0,013

040104

Benzino rezervuaras

alsuoklis

602

LOJ

308

g/s

0,00989

0,00989

0,117

g/s

0,00989

0,117

Anglies monoksidas (A)

177

mg/Nm3

99,0

4000

169,794

mg/Nm3

Azoto oksidai (A)

250

mg/Nm

3

Sieros dioksidas (A)

1753

Kietosios dalelės (A)

6493

020103

Biokuro katilinė

kaminas

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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4000

132,94

3

750

21,224

295,0

750

17,326

mg/Nm

mg/Nm3

-

400

12,006

mg/Nm3

400

2,566

mg/Nm3

48,2

2000

1,906

mg/Nm3

2000

3,965
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Veik
los
rūšis1
1

Taršos šaltiniai

Cecho ar kitų pavadinimas, gamybos
rūšies pavadinimas2

pavadinimas

Nr.

2

3

4

Teršalai

Esama tarša3
metinė,

vienkartinis dydis5
pavadinimas
5

kodas
6

Numatoma tarša
vienkartinis dydis5

metinė,

vnt.4

vid.

maks.

t/m

vnt.4

maks.

t/m

7

8

9

10

11

12

13

Rekonstruojami oro taršos šaltiniai

091006

091006

Technologiniai įrenginiai ir biomasės apdorojimo pastatas

Nusierinimo baseinas

ortakis

ortakis

003

014

Acto rūgštis

74

g/s

0,00803

0,09141

0,243

–

–

–

Amoniakas

134

g/s

0,00531

0,00864

0,161

g/s

0,0006

0,018

Etanolis

739

g/s

0,05852

0,06807

1,770

–

–

–

Fenolis

846

g/s

0,01622

0,01865

0,504

–

–

–

Formaldehidas

871

g/s

0,01622

0,01865

0,490

–

–

–

LOJ

308

g/s

0,28800

0,33216

8,709

g/s

0,0304

0,919

Sieros vandenilis

1778

g/s

0,02198

0,02865

0,665

g/s

0,0005

0,015

Sieros vandenilis

1778

g/s

0,05688

0,06583

1,199

-

-

-

Planuojami oro taršos šaltiniai
040608

Grūdų malūnai

ortakis

015

Kietosios dalelės (C)

4281

–

–

–

–

g/s

0,104

3,00

040608

Grūdų malūnai

ortakis

016

Kietosios dalelės (C)

4281

–

–

–

–

g/s

0,104

3,00

040608

Grūdų malūnai

ortakis

017

Kietosios dalelės (C)

4281

–

–

–

–

g/s

0,067

2,00

Anglies monoksidas (B)

5917

–

–

–

–

g/s

0,390

9,722

Azoto oksidai (B)

5872

–

–

–

–

g/s

0,779

24,807

LOJ

308

–

–

–

–

g/s

0,097

7,710

Kietosios dalelės (C)

4281

–

–

–

–

g/s

0,163

4,929

Anglies monoksidas (A)

177

–

–

–

–

g/s

36,0

153,363

030103

020103

Pašarų džiovykla

kaminas

kaminas
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Veik
los
rūšis1
1

Taršos šaltiniai

Cecho ar kitų pavadinimas, gamybos
rūšies pavadinimas2

pavadinimas

Nr.

2

3

4

Biokuro katilinė (pagrindinis biokuro katilas)

040608

kaminas

Etanolio talpos

alsuokliai

Esama tarša3

019_
02
607

pavadinimas

kodas

Numatoma tarša
metinė,

vienkartinis dydis5

019_
01

Biokuro katilinė (rezervinis biodujų/dujų
katilas)

Teršalai

vienkartinis dydis5

vnt.4

vid.

maks.

t/m

vnt.4

maks.

t/m

6

7

8

9

10

11

12

13

Azoto oksidai (A)

250

–

–

–

–

mg/Nm3

300

24,484

Kietosios dalelės (A)

6493

–

–

–

–

mg/Nm3

30

4,574

Anglies monoksidas (A)

177

–

–

–

–

g/s

0,384

6,964

Azoto oksidai (A)

250

–

–

–

–

mg/Nm3

200

17,77

Sieros dioksidas (A)

1753

–

–

–

–

mg/Nm3

100

0,161

Etanolis

739

–

–

–

–

g/s

0,0019

0,060

5

Iš viso pagal veiklos 20103 rūšį

405,964

615,505

Iš viso pagal veiklos 30103 rūšį

0

47,168

Iš viso pagal veiklos 40104 rūšį

0,117

0,117

Iš viso pagal veiklos 040608 rūšį

2,002

10,062

Iš viso pagal veiklos 91006 rūšį

14,022

1,233

Iš viso:

422,105

674,085

Pastabos: 1 ir 2 – duomenys nurodomi vadovaujantis aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją bei teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais;
3 – pildoma veikiančio objekto išplėtimo, rekonstrukcijos ar kitu atveju;
4 – užrašomi vienetai, kuriais pateikiamas vienkartinis dydis;
5 – koncentracijų vertės nurodomos perskaičiuotos normaliosioms slėgio ir temperatūros sąlygoms (101,3 kPa ir 0 oC);
6 – pagal LAND 43 – 2013 kietųjų dalelių koncentracija nenormuojama, maksimalus vienkartinis dydis pateiktas pagal 2019 m. inventorizacijos išmatuotą koncentraciją;
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Išmetamų teršalų kiekis iš įmonei priklausančių mobilių taršos šaltinių (autotransporto)
Įmonė 2019 m. eksploatavo 6 lengvąsias, benziną naudojančias, 28 dyzelinį kurą naudojančias
autotransporto priemones, vieną traktorių, du dyzelinius krautuvus, vienas iš jų teleskopinio tipo.
Pradėjus naujos gamybos linijos eksploataciją, papildomai bus įsigyti vienas frontalinis krautuvas
ir vienas teleskopinio tipo krautuvas.
Į aplinkos orą iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių (sunkusis ir lengvasis autotransportas) išsiskirs: anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2), kietosios dalelės
(KD10 ir KD2,5) bei nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (NMLOJ).
Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis
„EMEP/EEA emission inventory guidebook-2020“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodikos 3.5 ir 3.6 lentelėse pateiktais emisijos faktoriais pagal formulę:
Ei = Ʃj×(Ʃm(FCj,m × EFi, i, m)
Čia:
Ei – i teršalo išmetimas, g;
FCj,m – j kategorijos transporto priemonės m kuro suvartojimas, kg;
EFi, i, m – i teršalo išmetimo koeficientas, priklausantis nuo kuro ir transporto kategorijos, g/kg
Naudojama metodika įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 395 „Dėl į
atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų
teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-3442).
Duomenys apie įmonėje naudojamas mobilias autotransporto priemones ir iš jų išmetamų teršalų
kiekiai pateikiami 23 lentelėje.
23 lentelė. Mobilūs taršos šaltiniai ir jų tarša
Į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis, t/metus

vnt.

Sunaudojamų
degalų kiekis,
t/metus

CO

NOx

LOJ

SO2

Kietosios
dalelės

2

3

4

5

6

7

8

a) benziną

6

10,32

1,572

0,136

0,151

-

-

b) dyzeliną

30

207,061

1,570

6,910

0,398

-

0,195

3

26,864

0,204

0,896

0,052

-

0,025

Kiekis,
Pavadinimas

1
Automobiliai, naudojantys:

c) suskystintas naftos dujas
d) suslėgtas gamtines dujas
e) kt. degalus
Traktoriai ir kt.
mechanizmai su vidaus
degimo varikliais
Kiti (išvardinti):
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Krautuvai, naudojantys suskystintas dujas

-

-

-

-

-

-

-

24 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės
Taršos šaltinio, į
kurį patenka pro
valymo įrenginį
praėjęs dujų
srautas, Nr.

Valymo įrenginyje valomi
(nukenksminami) teršalai

Valymo įrenginiai
pavadinimas ir paskirties apibūdinimas

kodas

pavadinimas

kodas

2

3

4

5

acto rūgštis

74

amoniakas

134

etanolis

739

fenolis

846

formaldehidas

871

LOJ

308

sieros vandenilis

1778

1

Esami oro valymo įrenginiai

Biofiltras
003

kita dviejų pakopų valymo sistema (oras
valomas „šlapio“ tipo dvejuose nuosekliai
įrengtuose skruberiuose)

130

011

Rankovinis filtras

54

kietosios dalelės (C)

4281

174

Multiciklonas

30

kietosios dalelės (A)

6493

amoniakas

134

LOJ

308

sieros vandenilis

1778

Planuojami oro valymo įrenginiai
003
(jungtinis o.t.š su
Nr. 014)

Oro valymo sistema, sudaryta iš
ultravioletinių lempų ir aktyvuotos anglies

130

015

Rankovinis filtras

54

kietosios dalelės (C)

4281

016

Rankovinis filtras

54

kietosios dalelės (C)

4281

017

Rankovinis filtras

54

kietosios dalelės (C)

4281

120

kietosios dalelės (A)

6493

Dviejų pakopų valymas (sausas+sausas)
019_01
Multiciklonas ir elektrostatinis filtras
Taršos prevencijos priemonės:
Pastabos:

1 – valymo įrenginių pavadinimai ir kodai nurodomi pagal teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimus.
2 – pateikiama prieinama kuo išsamesnė informacija ir duomenys, pavyzdžiui, prie įrenginio pavadinimo papildomai
pateikiant įrenginio paskirtį ir veikimą detaliau apibūdinančią informaciją (nurodomas sugaudomų (nukenksminamų)
teršalų projektinis išvalymo laipsnis arba projektinė iš valymo įrenginio išmetamų teršalų koncentracija).

25 lentelė. Pasiūlymai dėl leistinos taršos į aplinkos orą normatyvų nustatymo (Planuojamos
ūkinės veiklos objektų atveju galima nustatyti tik didžiausios leistinos taršos (DLT)
normatyvus)
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Numatoma tarša – siūlomi leistinos taršos
normatyvai 2020 m.
Teršalo pavadinimas

Teršalo kodas1

Esama tarša2,
t/m

vienkartinė
metinė, t/m,

1

vnt.

dydis

2

3

4

5

6

×××××××

256,180

×××××××

×××××××

394,502

Anglies monoksidas (A)

177

256,04

mg/m3

4000

384,64

Anglies monoksidas (B)

5917

0,14

g/s

0,4979

9,862

-

-

-

-

×××××××

131,874

×××××××

×××××××

238,084

Azoto oksidai (A)

250

131,752

mg/m3

750

213,155

Azoto oksidai (B)

5872

0,122

g/s

1,7229

24,929

Kietosios dalelės:

×××××××

4,775

×××××××

×××××××

24,749

Kietos dalelės (A)

6493

2,779

mg/m3

2000

9,824

Kietos dalelės (B)

6486

0,007

g/s

0,0539

0,007

Kietos dalelės (C)

4281

1,989

g/s

0,163

14,918

Sieros dioksidas

×××××××

15,405

×××××××

×××××××

7,898

Sieros dioksidas (A)

1753

15,393

mg/m3

1700

7,886

Sieros dioksidas (B)

5897

0,012

g/s

0,0944

0,012

×××××××

×××××××

×××××××

×××××××

×××××××

Acto rūgštis

74

0,243

g/s

-

0

Etanolis

739

0,413

g/s

0,0019

0,073

Fenolis

846

0,105

g/s

-

0

Formaldehidas

871

0,108

g/s

-

0

Metanolis

3555

0,711

g/s

-

0

LOJ

308

8,826

g/s

0,1373

8,746

Iš viso LOJ:

×××××××

10,063

×××××××

×××××××

8,746

Kiti teršalai:

×××××××

×××××××

×××××××

×××××××

×××××××

Anglies monoksidas:

Anglies monoksidas (C)
Azoto oksidai

Kiti LOJ (surašomi abėcėlės
tvarka), išskyrus LOJ, kurių
kodas 308:
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Numatoma tarša – siūlomi leistinos taršos
normatyvai 2020 m.
Teršalo pavadinimas

Teršalo kodas1

Esama tarša2,
t/m

vienkartinė
metinė, t/m,

1

vnt.

dydis

2

3

4

5

6

Amoniakas

134

0,161

g/s

0,0006

0,018

Sieros vandenilis

1778

1,864

g/s

0,0005

0,015

×××××××

422,105

×××××××

×××××××

674,085

Iš viso4:
Pastabos:

1 – teršalų kodai ir pavadinimai surašomi vadovaujantis teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitą ir ataskaitų teikimą
reglamentuojančiais teisės aktais;
2 – pildoma veikiančio objekto išplėtimo, rekonstrukcijos ar kt. atveju;
3 – nurodomi visi išvardintomis pavojingumo frazėmis pažymėti LOJ. Kiekviena pavojingumo fraze pažymėtų LOJ
pavadinimai surašomi abėcėlės tvarka. Nesant nurodyta pavojingumo fraze pažymėtų LOJ, atitinkamoje eilutėje
dedamas brūkšnelis;
4 – visų į lentelę įrašytų teršalų kiekių suma.

2.2.3 Planuojamas reikšmingas poveikis aplinkos orui
Siekiant įvertinti planuojamos ūkinės veiklos – gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros įtaką aplinkos
orui, buvo atlikti išmetamų aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos sklaidos skaičiavimai.
UAB „Kurana“ bioetanolio gamybos rekonstrukcijos ir plėtros aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos galimybės leidžia įvertinti ne
tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškiniai, linijiniai, plotiniai, tūriniai) išskiriamų teršalų
koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus, simuliuoti iš taršos šaltinių išskiriančių teršalų sklaidos scenarijus. „AERMOD View“ modelis taip pat taikomas oro kokybei kontroliuoti,
o jo algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, vietovės tipams įvertinti, bei valandos vidurkių koncentracijoms (1-24 val., mėnesio,
metų) apskaičiuoti, todėl naudojami artimiausių meteorologijos stočių matavimo realiame laike
duomenys. AERMOD View modelis yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai palyginami
tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro
teršalų ribinėmis koncentracijos vertėmis.
Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudojama
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) 2018 m. rugsėjo 1 d. pateikta penkerių
metų (2014-2018) Biržų meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-360°), debesuotumas (balais), kritulių kiekis (mm). LHMT pažymos pateikiamos Oro taršos vertinimo ataskaitos
Priede Nr. 2: „Pažymos apie hidrometeorologines sąlygas“.
Atliekant aplinkos oro teršalų sklaidos su fonu skaičiavimus, buvo įvertintas AAA išduotos aplinkos oro teršalų foninės koncentracijos (2020-06-23 d. raštas Nr. (30.3)-A4(E)-5498, 2020-0918 d. raštas Nr. (30.3)-A4(E)-8137).
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Pažemio koncentracija ir sklaida buvo skaičiuojama UAB „Kurana“ planuojamos ūkinės veiklos
metu išsiskirsiantiems teršalams: kietosioms dalelėms, kurių diametras ne didesnis nei 10 µm
(KD10), kietosioms dalelėms, kurių diametras ne didesnis nei 2,5 µm (KD2,5), anglies monoksidui,
azoto oksidams, sieros dioksidui, bei specifiniams teršalams – acto rūgščiai, akroleinui, amoniakui, etanoliui, fenoliui, formaldehidui, metanoliui, sieros vandeniliui, benzinui.
Suskaičiuotos pagrindinių teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo” (Žin., 2010, Nr.82-4364) ir 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos
apsaugos ministrų įsakymu Nr. 471/582 ,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr.
100-3185) bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu NR. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827; 2010,
Nr. 2-87). Skaičiuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų koncentracijos ribinės vertės, nustatytos
žmonių sveikatos apsaugai, pateiktos 26 lentelėje, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus 27 lentelėje.
26 lentelė. Teršalų kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, koncentracijos ribinės vertės
Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai

Teršalo pavadinimas

1 valandos
Anglies monoksidas (CO)

8 val. vidurkis
10 mg/m

24 valandų

Metinė

3

200 µg/m3

-

-

40 µg/m3

Kietosios dalelės (KD10)

-

-

50 µg/m3

40 µg/m3

Kietosios dalelės (KD2,5)

-

-

-

25 µg/m3

350 µg/m3

–

125 µg/m3

–

Azoto dioksidas (NO2)

Sieros dioksidas (SO2)

27 lentelė. Teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės
Teršalo pavadinimas

Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3
1 val. 98,5 procentilio

Vidutinė 24 val.

Acto rūgštis

0,20

0,06

Amoniakas

0,20

0,04

Etanolis

1,4

5

Fenolis

0,010

0,003

0,1

0,01

Sieros vandenilis

0,008

-

Benzinas (LOJ)

5

1,5

Formaldehidas

Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios vertės pateikiamos 28 ir 29
lentelėse.
28 lentelė. Suskaičiuotos esamos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos
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Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis,
skaičiuojamas procentilis

Maks. koncentracija be
fono

Maks. koncentracija su
fonu

µg/m3

RV dalis,
%

µg/m3

RV dalis,
%

Anglies monoksidas 8 val.

85,9

0,9

590,0

5,9

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio

52,6

26,3

70,0

35,0

Azoto dioksidas vidutinė metinė

3,5

8,8

8,0

20,0

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio

3,1

7,8

17,5

43,8

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė

1,8

3,6

18,0

36,0

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė

0,9

4,5

11,1

55,5

Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio

19,7

5,6

22,8

6,5

Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio

6,1

4,9

8,2

6,6

Etanolis 1 val. 98,5 procentilio

1,0

0,1

-

-

Acto rūgštis 1 val. 98,5 procentilio

1,32

0,7

-

-

Acto rūgštis vidutinė 24 val.

1,20

2,0

-

-

Fenolis 1 val. 98,5 procentilio

0,27

2,7

-

-

Fenolis vidutinė 24 val.

0,25

8,3

-

-

Formalhedidas 1 val. 98,5 procentilio

0,27

0,3

-

-

Formalhedidas vidutinė 24 val.

0,25

2,5

-

-

Sieros vandenilis 1 val. 98,5 procentilio

8,4

105

-

-

Benzinas (iš benzino išsiskiriantys lakieji organiniai
junginiai) 1 val. 98,5 procentilio

5,4

0,1

9,0

0,2

Benzinas (iš benzino išsiskiriantys lakieji organiniai
junginiai) vidutinė 24 val.

4,8

0,3

9,5

0,6

Esamos situacijos įvertinimas
Anglies monoksidas. Suskaičiuota didžiausia esama vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies
monoksido koncentracija be fono siekia 85,9 µg/m3 (0,9 % RV), įvertinus foną – 590 µg/m3 (5,9
% RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Azoto dioksidas. Suskaičiuota didžiausia esama vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be
fono siekia 3,5 µg/m3 (8,8 % RV), įvertinus foną – 8,0 µg/m3 (20,0 % RV) ir neviršija ribinės
vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido
koncentracija be fono gali 52,6 µg/m3 (26,3 % RV), įvertinus foną – 70,0 µg/m3 (35,0 % RV)
nustatytos ribinės vertės.
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be
fono siekia 1,8 µg/m3 (3,6 % RV), įvertinus foną – 18,0 µg/m3 (36,0 % RV) ir neviršija ribinės
vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių
koncentracija be fono siekia 3,1 µg/m3 (7,8 % RV), įvertinus foną – 17,5 µg/m3 (RV lygi 43,8
µg/m3) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
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Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 0,9 µg/m3 (4,5 % RV), įvertinus foną – 11,1 µg/m3 ir sudaryti 55,5 % nustatytos
ribinės vertės.
Sieros dioksidas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncentracija be
fono gali siekti 19,7 µg/m3 (5,6 % RV), įvertinus foną – 22,8 µg/m3 (6,5 % RV) bei neviršija
ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 99,2 procentilio sieros
dioksido koncentracija be fono gali siekti 6,1 µg/m3 (4,9 % RV), įvertinus foną – 8,2 µg/m3 (6,6
% RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Etanolis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 1,0 µg/m 3
(0,1 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Acto rūgštis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 1,32
µg/m3 (0,7 % RV), o vidutinė 24 val. acto rūgšties koncentracija be fono gali siekti 1,2 µg/m3 (2,0
% RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Fenolis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 0,27 µg/m3
(2,7 % RV), o vidutinė 24 val. fenolio koncentracija be fono gali siekti 0,25 µg/m3 (8,3 % RV) ir
neviršija nustatytos ribinės vertės.
Formalhedidas. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 0,27
µg/m3 (0,3 % RV), o vidutinė 24 val. formalhedido koncentracija be fono gali siekti 0,25 µg/m 3
(2,5 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Sieros vandenilis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono gali siekti
8,4 µg/m3 (105,0 % RV). Didesnė už ribinę vertę sieros vandenilio koncentracija apskaičiuota
UAB „Kurana“ gamybinėje teritorijoje, tačiau prie sklypo ribų šio teršalo koncentracija tesiekia
2,04-4,55 µg/m3 ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje šio teršalo koncentracija taip pat RV neviršija.
Benzinas (LOJ). Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 5,4
µg/m3 (0,1 % RV), įvertinus foną – 9,0 µg/m3 (0,2 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos
žmonių sveikatos apsaugai. Vidutinė 24 val. benzino (LOJ) koncentracija be fono ir siekia 4,8
µg/m3 (0,3 % RV), įvertinus foną – 9,5 µg/m3 (0,6 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos
žmonių sveikatos apsaugai.
29 lentelė. Suskaičiuotos planuojamos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos
Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis,
skaičiuojamas procentilis

Maks. koncentracija be
fono

Maks. koncentracija su
fonu

µg/m3

RV dalis,
%

µg/m3

RV dalis,
%

Anglies monoksidas 8 val.

578,0

5,8

1047,8

10,5

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio

82,0

41,0

100,3

50,2

Azoto dioksidas vidutinė metinė

5,0

12,5

9,6

24,0

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio

4,06

10,2

17,5

43,8

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė

2,25

4,5

18,10

36,2

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė

1,13

5,7

11,0

55,0

Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio

22,3

6,4

25,2

7,2
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Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis,
skaičiuojamas procentilis

Maks. koncentracija be
fono

Maks. koncentracija su
fonu

µg/m3

RV dalis,
%

µg/m3

RV dalis,
%

Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio

6,3

5,0

8,5

6,8

Etanolis 1 val. 98,5 procentilio

0,3

0,02

-

-

Amoniakas 1 val. 98,5 procentilio

0,008

0,004

-

-

Amoniakas vidutinė 24 val.

0,01

0,025

-

-

Sieros vandenilis 1 val. 98,5 procentilio

0,006

0,1

-

-

Benzinas (iš benzino išsiskiriantys lakieji organiniai
junginiai) 1 val. 98,5 procentilio

1,7

0,03

8,7

0,17

Benzinas (iš benzino išsiskiriantys lakieji organiniai
junginiai) vidutinė 24 val.

1,6

0,1

9,0

0,6

Planuojamos situacijos įvertinimas
Anglies monoksidas. Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies monoksido koncentracija be fono siekia 578,0 µg/m3 (5,8 % RV), įvertinus foną – 1047,8 µg/m3 (10,5
% RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Azoto dioksidas. Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be fono
siekia 5,0 µg/m3 (12,5 % RV), įvertinus foną – 9,6 µg/m3 (24,0 % RV) ir neviršija nustatytos
ribinės vertės. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono gali siekti
82,0 µg/m3 (41,0 % RV), o įvertinus foną – 100,3 µg/m3 ir sudaryti 50,2 % nustatytos ribinės
vertės.
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be
fono siekia 2,25 µg/m3 (4,5 % RV), įvertinus foną – 18,1 µg/m3 (36,2 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia
4,06 µg/m3 (10,2 % RV), įvertinus foną – 17,5 µg/m3 (RV lygi 43,8 µg/m3) ir neviršija nustatytos
ribinės vertės.
Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 1,13 µg/m3 (5,7 % RV), įvertinus foną – 11,0 µg/m3 ir sudaryti 55,0 % nustatytos
ribinės vertės.
Sieros dioksidas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncentracija be
fono gali siekti 22,3 µg/m3 (6,4 % RV), įvertinus foną – 25,2 µg/m3 (7,2 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. Didžiausia 24 val. 99,2 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono
gali siekti 6,3 µg/m3 (5,0 % RV), įvertinus foną – 8,5 µg/m3 (6,8 % RV) ir neviršija nustatytos
ribinės vertės.
Etanolis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 0,3 µg/m 3
(0,02 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Amoniakas. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 0,008
µg/m3 (0,004 % RV), o vidutinė 24 val. amoniako koncentracija be fono gali siekti 0,01 µg/m 3
(0,025 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Sieros vandenilis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono gali siekia
0,006 µg/m3 (0,1 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
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Benzinas (LOJ). Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 1,7
µg/m3 (0,03 % RV), įvertinus foną – 8,7 µg/m3 (0,17 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Vidutinė 24 val. benzino (LOJ) koncentracija be fono ir siekia 1,6 µg/m3 (0,1 % RV), įvertinus
foną – 9,0 µg/m3 (0,6 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
2.2.4 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo
priemonės
Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus nustatyta, jog nagrinėtų aplinkos oro teršalų
koncentracija aplinkos ore ribinių verčių neviršys, todėl papildomos poveikio sumažinimo priemonės neplanuojamos. Oro ir kvapo vertinimo ataskaita pateikiama 6 Priede.

2.3 KLIMATAS
2.3.1 Esamos būklės aprašymas
Vietovės meteorologinės ir klimato sąlygos
Lietuvos teritorija yra vidutinių platumų klimato zonoje ir pagal B. Alisovo klimatų klasifikaciją
priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakariniam posričiui. Pagal Lietuvos klimatinį
rajonavimą, nagrinėjama teritorija priklauso Vidurio žemumos rajonui, Mūšos-Nevėžio parajoniui.
30 lentelė. Vidutinė oro temperatūra Biržuose (pagal artimiausią meteorologinę stotį)
Metai

Oro temperatūra, C0
2015

2016

2017

2018

2019

Metinė

8,2

7,4

7,0

7,6

8,5

Sausio mėn.

-0,8

-8,3

-3,3

-2,1

-5,1

Liepos mėn.

17,0

18,7

16,1

20,0

16,9

Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=f2ee6809-6d05-450f-9a07-6154b95903c2#/
Krituliai. Vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis – 605 mm (Biržų meteorologinė stotis).
Atskirais metais gali būti žymių nukrypimų nuo vidutinio daugiamečio kritulių pasiskirstymo.
31 lentelė. Metinis kritulių pasiskirstymas Biržuose (pagal artimiausią meteorologinę stotį)
Kritulių kiekis, mm/m.

2015

2016

2017

2018

2019

558

723

779

442

606

Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=f2ee6809-6d05-450f-9a07-6154b95903c2#/
Vėjas. Vėjo kryptis ir greitis labai priklauso nuo sezoninės ciklonų ir anticiklonų veiklos. Vėjo
stiprumui būdingas sezoniškumas - stipriausi vėjai pučia lapkritį–sausį (3–5 m/s), silpniausi –
gegužę–rugsėjį (2–3 m/s). Daugiametėje dienų su stipriais vėjais kaitoje kryptingų dėsningumų
nėra. Rudens pabaigoje ir žiemą daugiausia pučia pietryčių vėjai. Štilių tikimybė didžiausia vasarą, žiemą jie dvigubai retesni. Vidutinių daugiamečių vėjų rožė Biržuose pateikiama 11 pav.
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11 pav. Vidutinių daugiamečių vėjų rožė Biržuose
32 lentelė. Vidutinis sniego dangos storis didžiausias žiemą Biržuose (pagal artimiausią meteorologinę stotį)
Sniego dangos storis, cm

2015

2016

2017

2018

2019

558

723

779

442

606

Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=f2ee6809-6d05-450f-9a07-6154b95903c2#/
33 lentelė. Didžiausias dirvožemio įšalimo gylis Biržuose (pagal artimiausią meteorologinę stotį)
Sniego dangos storis, cm

2015

2016

2017

2018

2019

33

48

46

57

18

Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=f2ee6809-6d05-450f-9a07-6154b95903c2#/
Saulėtumas. Prie Biržų metinis saulėtų valandų skaičius - apie 1670 per metus. Daugiausia saulėtų
dienų šiltuoju metu laikotarpiu (t.y. gegužės - rugsėjo mėn.) – apie 90 dienų.
Ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai. PŪV nesukelia pavojingų aplinkai meteorologinių reiškinių. Ūkinio objekto darbo pertrūkius gali sukelti audros (vėjo greitis >20 m/s), uraganai (>33
m/s), sudėtinis apšalas ir šlapio sniego apdraba. Remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
duomenimis, šiaurės Lietuvoje ekstremalūs reiškiniai, tokie, kaip audros (vėjo greitis >20 m/s),
uraganai (>33 m/s), sudėtinis apšalas ir šlapio sniego apdraba registruojami rečiau, nei pajūrio
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Lietuvoje. Ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai tikėtini, tačiau nesudaro PŪV teritorijoje apribojimų vykdyti planuojamą ūkinę veiklą.
2.3.2 Numatomas reikšmingas poveikis
Vadovaujantis LR 2009 m. liepos 7 d. klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo
Nr. XI-329 (Žin., 2009, Nr. 87-3662) 1 priedo 1 punktu (kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis nei 20 MW), įmonei nereikia gauti leidimo išmesti
šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įsigyti apyvartinių taršos leidimų ir atsidaryti sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre, kadangi įmonėje esančių techninių mazgų, kuriuose deginamas iškastinis kuras nominalus šiluminis našumas yra 9 MW (du garo katilai po 4,5
MW, kuriuose kartu su biodujomis ir fuzeliais gali būti deginamos gamtinės dujos).
Deginamas iškastinis kuras į aplinką išskiria anglies dioksidą, metaną, sieros dioksidą, azoto oksidus, chloro-fluoro-anglies junginius, sunkiuosius metalus. Į atmosferą patekę teršalai sąlygoja
daugelį aplinkos kokybės problemų: sukelia šiltnamio efektą ir globalinę klimato kaitą, naikinančius augaliją ir oksiduojančius dirvožemį rūgščiuosius lietus ir kt.
Lietuva JT BKKK Kioto protokolo antrajame įsipareigojimų etape, 2013-2020 m., kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis privalės sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį 20%, lyginant su 1990
m.
Įmonė elektros ir šilumos gamybai naudoja ir planuoja naudoti biokurą ir biodujas, kurios gaminamos įmonės biodujų reaktoriuose iš etanolio šalutinio gamybos produkto – žlaugtų. Taikant
atsinaujinančius energijos šaltinius, prisidedama prie gamtos saugojimo, didinamas atsinaujinančių energijos išteklių santykis bendrame energijos vartojimo balanse, sumažinama produkcijos
sąnaudų kaina.
2.3.3 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo
priemonės
Esamos ir planuojamos veiklos energetiniai poreikiai didžiąja dalimi tenkinami iš atsinaujinančių
energijos šaltinių: biokuro, biodujų, taip išvengiami CO2 išmetimų į aplinkos orą. Neigiamas poveikis klimatui nenumatomas, todėl papildomos priemonės poveikio sumažinimui ar kompensacijai neplanuojami.

2.4 ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS
2.4.1 Esamos būklės aprašymas
Dirvožemio charakteristika, cheminė būklė
Lietuvos dirvožemių rajonavimo požiūriu, nagrinėjama PŪV teritorija patenka į Vidurio Lietuvos
žemumų Biržų–Pasvalio rudžemių ir išplautžemių (C–II) rajoną. Tai rajonai pasižymintys jauniausia dirvožemio danga Lietuvoje, todėl jiems yra būdingi mažiausiai išmolėję, o vietomis ir
pajaurėję, dalinai užmirkę, pagal Lietuvos dirvožemių genetinę klasifikaciją TDV-96, tai VG1j –
velėniniai glėjiškieji pajaurėję, JvP1 – velėniniai jauriniai glėjiškieji) dirvožemiai. Pagal morfogenetinę klasifikaciją LTDK-99 jie yra priskiriami pasotintiesiams rudžemiams (RDb) bei pajaurėjusiems išplautžemiams (IDj). Pastarieji dažniau identifikuojami miškų teritorijose, o rudžemiai
– agrarinėse teritorijose.
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Intensyviai urbanizuotame esamos gamyklos sklype sukurti antrinio, rekultivuoto dirvožemio
fragmentai vejų plotuose. PŪV plečiamoje sklypo dalyje buvę sodo vaismedžiai išrauti ir panaudoti biokurui. Dėl žemės sluoksnių sumaišymo statybų metu natūrali derlingo sluoksnio ir
podirvio struktūra suardyta, todėl sąvoka „dirvožemis“ naujam užstatymui parengtame plote keistina į „gruntas“ ar pan. Informacijos apie PŪV teritorijos praeities cheminę taršą nėra ir mažai
tikėtina, kad dešimtmečius auginto vaismedžių sodo teritorijoje tokia tarša galėjo būti.
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12 pav. Dirvožemių genetinių tipų paplitimas nagrinėjamoje teritorijoje. Šaltinis: www.geoportal.lt
Žemės gelmės
Nagrinėjama teritorija yra Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone, mažo aktyvumo karstinėje teritorijoje, kurioje įvyksta mažiau kaip 20 karstinių deformacijų per 100 metų.
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Geomorfologiniu požiūriu PŪV teritorija yra vėlyvojo Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos Pabaltijo žemumų srities Mūšos-Nemunėlio lygumos rajono Pasvalio limnoglacialinės lygumos parajonyje. Aptariamame rajone kvartero storymė labai plona (3,0-18,0 m), joje vyrauja molingos
moreninės nuogulos, bet randama ir smėlingų darinių. Giliau slūgso Viršutinio ir vidurinio devono marga dolomito su gipso ir mergelio tarpsluoksniais storymė, kurios apatinėje dalyje randamas molio sluoksnis, kuriame išskiriami keli smėlio, smiltainio ar mergelio sluoksniai. Po molingomis nuogulomis slūgso įvairaus rupumo smėlis. Bendras devono uolienų storis siekia daugiau
nei 140,0 m.
Atsižvelgiant į tai kad, esamos gamyklos statybai buvo detaliai ištirtos pasirinktos vietos inžinierinės – geologinės sąlygos, sunkiasvoriai įrenginiai eksploatuojami daugiau nei 10 metų ir nenustatyta nei grunto, nei statinių deformacijų, galima teigti, kad PŪV numatomi antžeminiai įrenginiai su kelių metrų gylio pamatais, gilesnių geologinių sluoksnių, įskaitant gruntinio vandens
sluoksnius, struktūrai neturės įtakos.
Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenims, PŪV teritorijoje nėra
eksploatuojamų ar išžvalgytų kietųjų naudingų iškasenų telkinių. Artimiausias detaliai išžvalgytas Ustukių smėlio karjeras (Nr. 1812) yra 2,7 km atstumu vakaruose (13 pav.).

13 pav. Ištrauka iš Naudingų iškasenų telkinių žemėlapio https://www.lgt.lt
PŪV teritorijoje ir artimiausiose jos apylinkėse nėra registruota naujųjų geologinių procesų ir
reiškinių: erozijos, sufozijos, karsto, nuošliaužų. Artimiausi geologiniai procesai ir reiškiniai yra:
įgriuva (Nr. 446) – esanti apie 650 m atstumu pietryčių kryptimi, Pasvalio m.; įgriuva prie Lėvens
(Nr. 284) – esanti apie 760 m atstumu pietų kryptimi, Pasvalio m., Biržų g.; įgriuva atsivėrusi
senos smegduobės vietoje (Nr. 445) – esanti apie 840 m atstumu pietvakarių kryptimi, Pasvalio
m. (19 pav.). Artimiausios smegduobės: Pasv-14-02 (Nr. 826), atsivėrusi Pasvalio m., Taikos g.
41, Melioracijos įmonės kieme, nuo PŪV teritorijos esanti už apie 720 m pietryčių kryptimi;
Pasv-14-01 (Nr. 825), atsivėrusi Pasvalio m., Taikos g. 41, Melioracijos įmonės kieme, nuo PŪV
teritorijos esanti už apie 770 m pietryčių kryptimi; Žalsvasis šaltinis (Nr. 200), atsivėrusi Pasvalio
m., Kalno g., nuo PŪV teritorijos esanti už apie 760 m pietų-pietvakarių kryptimi; Pasv-17-01
(Nr. 1109), atsivėrusi Pasvalio m., Mūšos g. Nr. 6F. Sandėlio viduje, nuo PŪV teritorijos esanti
už apie 850 m pietvakarių kryptimi. (14 pav.).
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14 pav. Ištrauka iš geotopų žemėlapio https://www.lgt.lt

2.4.2 Numatomas reikšmingas poveikis
Atsižvelgiant į bioetanolio teritorijos gamybinę paskirtį, tolesnis bioprodukcinės dirvožemio
funkcijos netekimas šiuo metu nelaikomas reikšmingu PŪV poveikiu. Dėl PŪV įgyvendinimo
apkrova teritorijos žaliesiems plotams nebus didinama, reikšmingo fizinio ir cheminio poveikio
dirvožemio dangai nenumatoma.
Remiantis LR aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 patvirtintomis „Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijomis R41-02“, dirvožemis ir
paviršiaus gruntai pramoninėje teritorijoje nėra identifikuojami kaip itin jautrūs gamtinės aplinkos komponentai. Įvykus avarijai ar kitam technogeninės kilmės įvykiui, ant teritorijos paviršių
ir nelaidžių dangų patekusios cheminės medžiagos be didelės rizikos dirvožemio dangai gali būti
lokalizuotos ir neutralizuotos, todėl pasekmės dirvožemiui ir podirvio gruntui būtų nereikšmingos.
2.4.3 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo
priemonės
Remiantis LR aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 patvirtintomis „Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijomis R41-02“, dirvožemis ir
paviršiaus gruntai pramoninėje bioetanolio gamyklos teritorijoje nėra identifikuojami kaip itin
jautrūs gamtinės aplinkos komponentai.
Statybų metu kaupuose sustumtas derlingas dirvožemis bus saugomas iki plėtros teritorijos paviršiaus sutvarkymo. Dalis bus panaudota želdynų įrengimui, dalis – perduota pažeistų žemių
rekultivacijai kitose teritorijose. Nelaidžių vandeniui dangų tarp pastatų ir vidaus kelių išdėstymas
teritorijoje, žaliavų ir produkcijos ir atliekų tvarkymas organizuojama taip, kad nebūtų galimybės
netgi atsitiktinės paviršinės taršos atvejais užteršti dirvožemį. Įvykus avarijai ar kitam technogeninės kilmės įvykiui, ant teritorijos paviršių ir nelaidžių dangų patekusios cheminės medžiagos
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be didelės rizikos aplinkai gali būti lokalizuotos ir neutralizuotos, todėl pasekmės gruntui ir dirvožemiui būtų ribotos arba nereikšmingos. Planuojamos veiklos sąlygojamos dirvožemio taršos
neprognozuojama, todėl papildomos taršos mažinimo priemonės nenumatomos.
Neigiamo poveikio žemės gelmių komponentams ir ištekliams planuojama ūkinė veikla nesukels.
Geologinės aplinkos apsaugai poveikio mažinimo priemonės netikslingos.

2.5 KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ
2.5.1 Esamos būklės aprašymas
Informacija apie kraštovaizdį
Bioetanolio gamykla įsikūrusi Pasvalio miesto šiaurinėje pusėje. Pasvalio rajono bendrajame
plane ši teritorija priskirta intensyvios žemės ūkio veiklos perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos zonai.

15 pav. Ištrauka iš Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo brėžinio
https://www.pasvalys.lt/lt/informaciniai-puslapiai/pasvalio-rajono-bendrasis-planas/887

PAV ataskaitoje planuojamos veiklos poveikis kraštovaizdžiui nenagrinėjamas, nes įmonės teritorija į saugomas teritorijas ir gamtinį karkasą nepatenka.
Vadovaujantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano vizualinio estetinio potencialo žemėlapiu (http://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/3_br%
20_estetinis_potencialas_m_400000.pdf) miestiškojo kraštovaizdžio erdvinė struktūra šioje
miesto dalyje išreikšta horizontalių dominančių kompleksu. Remiantis Pasvalio r. bendrojo plano
ir kitų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, PŪV teritorija nepatenka į gamtinio karkaso
teritorijas.
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16 pav. Ištrauka iš Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso brėžinio
https://www.pasvalys.lt/lt/informaciniai-puslapiai/pasvalio-rajono-bendrasis-planas/887

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius, PŪV teritorija priskirta kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo F strategijai, kurios siekis - technogeninio kraštovaizdžio formavimas. Šios strategijos reglamentavimo kryptys taikomos esamų bei perspektyvinių urbanizacijai skirtų teritorijų tvarkymo reglamentavimo formavimo teritorijoms, PŪV visiškai atitinka
urbanizuoto kraštovaizdžio formavimo nuostatas (17 pav.).

17 pav. Ištrauka iš LR nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano reglamentavimo krypčių žemėlapio
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Biologinė įvairovė
Bioetanolio įmonės ir planuojama plėtros teritorija nėra išskirtinai vertinga biologinės įvairovės
požiūriu. Įmonės ir gretimas pramonės paskirties teritorijas iš trijų pusių supa intensyvios sodininkystės žemės sklypai. Visais atvejais, Aukštikalnių sodų daugiamečiai vaismedžiai ir tarpueiliuose auginama pieva, nors tai ir dirbtinė agrosistema, kaip biotopas sukuria sezonines buveines
daugeliui įprastų ir sinantropinių gyvūnų rūšių. Už sodų apylinkėse vyrauja intensyvios žemdirbystės grūdinių kultūrų masyvai, iš kurių dalis rapsų grūdų teikiami kaip žaliava UAB „Kurana“.
Aukštesnių taksonomų gyvūnų (paukščių, stambiųjų žinduolių, roplių) populiacijos miesto gretimybėse nėra gausios.
Pasvalio apylinkėse vyrauja nedidelių miškų plotai, priskirti III apsauginių miškų grupei. Artimiausi miškai yra toliau nei 1 km už sodų ir miesto teritorijų, todėl galimas poveikis miškams
ataskaitoje nenagrinėjamas. Artimiausias III gr. apsauginis miškas, priskirtas pogrupiui 72 – kultūrinių rezervatų miškai – Biržų urėdijos, Pasvalio girininkijos kvartalo Nr. 830, sklypo Nr. 7,
atstumas nuo PŪV teritorijos ribos iki jo yra apie 870 m šiaurės kryptimi. Kvartale vyraujanti
medžių rūšis yra pušys, jų amžius 48 m, aukštis – 23 m.

18 pav. PŪV vietos padėtis LR miškų kadastro duomenų atžvilgiu Šaltinis: https://www.geoportal.lt/map/#
Nagrinėjamoje teritorijoje bei aplinkinėse Pasvalio teritorijose nėra augalijos, gyvūnijos, natūralių buveinių apsaugai skirtų valstybinių parkų, gamtinių draustinių ar „Natura 2000“ teritorijų.
Remiantis https://www.geoportal.lt/geoportal/ Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių lokalizacijos žemėlapiu, artimiausios natūralios pievų (6510 šienaujamos mezofitų pievos) buveinės inventorizuotos Mūšos ir Lėvens slėniuose 0,85 - 1,5 km ir toliau nuo PŪV teritorijos. Nei
esama bioetanolio gamyklos veikla, nei veiklos plėtra dėl didelio nuotolio nedarys neigiamo poveikio išskirtoms buveinėms.
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Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos – buveinių apsaugai svarbi teritorija – Pamūšiai
(LTPAS0002), kurios ribos sutampa su Pamūšių kraštovaizdžio draustinio ribomis. Saugoma teritorija nuo PŪV teritorijos nutolusios apie 1,5 km atstumu šiaurės-rytų kryptimi (19 pav.).

19 pav. PŪV vietos padėtis artimiausių saugomų gamtinių teritorijų atžvilgiu. Šaltinis:
https://stk.am.lt
Vadovaujantis Aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti
Europos Komisijai”, potencialioje „Natura 2000“ teritorijoje išskirti natūralių buveinių tipai: stepinės pievos; eutrofiniai aukštieji žolynai; aliuvinės pievos; šienaujamos mezofitų pievos; griovų
ir šlaitų miškai bei saugomos rūšys – salatis, ūdra, upinė nėgė.
PŪV teritorijoje ir artimoje aplinkoje nėra išlikusių natūralių biotopų. Vadovaujantis Saugomų
rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenimis, pagal Paukščių direktyvą saugomų rūšių radavietės (baltojo gandro, kovo, pelėsakalio, plėšriosios medšarkės) registruotos didesniu nei 100 m
atstumu nuo įmonės teritorijos. Pažymėtina, kad pagal ekologinius poreikius ir jautrumą trikdymui, šios rūšys, išskyrus pelėsakalius, prisitaikę gyventi žmogaus kaimynystėje. Nagrinėjamos
teritorijos SRIS apžvalginis žemėlapis pateiktas 20 pav., išrašas Nr. SRIS-2020-14241616 – 12
Priede.
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20 pav. Teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis
34 lentelė. Teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas
Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

1.

Baltasis gandras

2.
3.

Eil.
Nr.

Radavietės kodas

Paskutinio stebėjimo data

Ciconia ciconia

RAD-CICCIC009996

2010-07-04

Machaonas

Papilio machaon

RAD-PAPMAC039646

2006-07-30

Ūdra

Lutra lutra

RAD-LUTLUT047897

1994-05-19

2.5.2 Numatomas reikšmingas poveikis
UAB „Kurana“ planuojama bioetanolio gamyklos plėtra iš esmės neprieštarauja valstybės ir savivaldybės lygmens kraštovaizdžio planavimo dokumentų sprendiniams ir poveikio kraštovaizdžiui neturės.
Biologinei įvairovei svarbios teritorijos nuo UAB „Kurana“ gamyklos nutolusios dideliu atstumu,
esama ir plečiama ūkinė veikla neįtakoja saugomų gamtos vertybių būklės, negali iššaukti natūralių buveinių pokyčių, gyvūnų migracijos kelių, veisimosi vietų, populiacijų gausos sumažėjimo.
Neigiamas poveikis biologinei įvairovei nenumatomas.
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2.5.3 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo
priemonės
Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo poveikio nei kraštovaizdžiui, nei biologinei įvairovei. Papildomos poveikio išvengimo, sumažinimo ar kompensavimo priemonės nenumatomos.

2.6 MATERIALINĖS VERTYBĖS
2.6.1 Esamos būklės aprašymas
UAB „Kurana” teritorija nesiriboja su gyvenamosios, rekreacinės, visuomeninės paskirties teritorijomis. Visi besiribojantys sklypai priklauso pramonės ir sandėliavimo paskirties įmonėms.
2.6.2 Numatomas reikšmingas poveikis
Išoriniai padariniai socialinei ekonomikai apima planuojamos veiklos įgyvendinimo numatomą
įtaką kitoms ūkio šakoms – pramonei, transportui, prekybai.
Iš socialinės bei ekonominės pusės planuojama veikla turės įvairiapusį teigiamą poveikį. Po gamyklos plėtros, bus padidinami bioetanolio panaudojimo mastai, kaip kuro papildo, taip ir kitų
produktų pavidalu, pvz. dezinfekcinių priemonių. Didesnis pagaminamos produkcijos kiekis įtakos ir transporto pramonę, kadangi savo pagamintą produkciją įmonė transportuos į kitas įmones.
Galimos socialinės–ekonominės pasekmės gyvenamajai aplinkai aprašytos žemiau.
Įtakojami gyventojai. Remiantis modeliavimo rezultatais, esant pačioms nepalankiausioms taršos
sklaidai sąlygoms, suskaičiuotos aplinkos oro teršalų bei kvapo koncentracija aplinkos ore už
teritorijos ribų neviršys nustatytų ribinių verčių, todėl planuojama veikla įtakos aplinkinių gyventojų sveikatai neturės.
Laikinas poveikis statybos metu. Teritorijoje esami pastatai nerekonstruojami, rekonstrukcija apims tik teritorijoje esančią infrastruktūrą. Griovimo darbai nenumatyti, naujos linijos statyba bus
vykdoma neužstatytame sklype. Statybos metu vykdomi darbai gali turėti lokalų triukšmo poveikį
tik artimiausiems gyventojams, tačiau jis bus tik laikinas.
Projekto poveikis žemėnaudai ir žemės vertės pasikeitimui. Naujos gamybos linijos statybai numatytas sklypas buvo žemės ūkio paskirties, todėl žemės paskirtis pakeista. Įmonės veiklos alternatyvos „be projekto“ atveju, žemės paskirtis nepasikeis.
Aplink esančių žemės sklypų vertės sumažėjimas nenumatomas, nes pagal dabartinę paskirtį konvertuojamas žemės sklypas nenaudojamas, o naujos gamybos linijos atsiradimas tik pagerins socialinę ir ekonominę situaciją.
Projekto poveikis materialaus turto vertės pasikeitimui. Įmonės gretimybėse esančio kitų savininkų ir naudotojų materialaus turto vertės sumažėjimas dėl oro užterštumo ir kvapų poveikio
nenumatomas, kadangi veikla vykdoma esamoje pramoninėje Pasvalio zonoje, kuri skirta gamybos ir sandėliavimo veikla užsiimančiomis įmonėmis. Vietovės oro užterštumo pokyčiai SAZ
ribose bus nežymūs.
Neigiamų šios veiklos pasekmių socialinei bei ekonominei aplinkai neturėtų būti, arba jos bus
minimalios. Bet kokiu atveju, psichosocialiniu atžvilgiu tikėtina laikina tam tikra neigiama įtaka,
kuri yra susijusi su gyventojų baime naujovėms jų kaimynystėje ir iš to galintis kilti pasipriešinimas, literatūroje dažnai vadinamas NIMBY sindromu (iš angl. „Not In My Back Yard“ = „tik ne
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mano kaimynystėje“). Šis daugiau ar mažiau nemotyvuotas pasipriešinimas pasireiškia tais atvejais, kai gyventojai mano, kad vienokia ar kitokia veikla neįmanoma jų apylinkėje, nepaisant to,
kad ji yra naudinga visai visuomenei. Išankstinis gyventojų neigiamas nusistatymas itin būdingas
planuojant inžinerinius įrenginius tokius kaip įvairaus tipo jėgainės, keliai bei aplinkkeliai, oro
uostai, elektros perdavimo linijos, nuotekų valyklos, sąvartynai, kalėjimai, gyvulių fermos ir pan.
Kadangi šis nusistatymas prieš vienokią ar kitokią veiklą dažniausiai nėra racionalus, bet turi gilų
emocinį pagrindą, su juo itin sunku kovoti, net ir laikantis visokeriopo viešumo bei skaidrumo.
Tuo atveju, kai kompromiso nepavyksta surasti, gali būti sėkmingas bendrų darbo grupių sukūrimas, kuriose gyventojų atstovai, kartu su projekto vykdytoju bei atsakingomis institucijomis gali
tiesiogiai dalyvauti planavimo/poveikio vertinimo procesuose bei stebėti ir iš dalies įtakoti vienokio ar kitokio sprendimo pasirinkimą.
2.6.3 Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės
Dėl PŪV oro taršos, triukšmo, kvapų reikšmingas neigiamas poveikis gretimų sklypų žemėnaudai, materialiam turtui bei juose vykdomai ūkinei veiklai nenumatomas, todėl papildomos ūkinės
veiklos poveikį socialinei ekonominei aplinkai mažinančios priemonės neplanuojamos.

2.7 NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS
2.7.1 Esamos būklės aprašymas
Arčiausiai nuo UAB „Kurana” bioetanolio gamyklos nutolę kultūros paveldo objektai (21 pav.):
✓ 0,2 km į pietus yra Siaurojo geležinkelio kompleksas (unikalus kodas 21898);
✓ 0,76 km į pietus, pietvakarius – Pasvalio miesto istorinės dalies riba (unikalus kodas
17100);
✓ 1,15 km į pietvakarius yra Siaurojo geležinkelio komplekso Pasvalio stotis (unikalus
kodas 21910);
✓ 1,2 km į šiaurės rytus yra Papyvesių senovės gyvenvietės II vizualinės apsaugos pozonis
bei Pamiškių kapinyno vizualinės apsaugos pozonis ir juose esantys kultūros paveldo
objektai nuo nagrinėjamos teritorijos nutolę 1,6 km ir didesniu atstumu: Akmens a.
gyvenvietė II ir sen. gyvenvietė II (unikalus kodas 20965), Vaidžiūnų senovės gyvenvietė
(unikalus kodas 20961), Papyvesių senovės gyvenvietė II (unikalus kodas 20964),
Papyvesių senovės gyvenvietė (unikalus kodas 20963), Senovės gyvenvietė II (unikalus
kodas 20966), Pamiškių senovės gyvenvietė (unikalus kodas 3005), Pamiškių kapinynas
(unikalus kodas 16207);
✓ 2,1 į šiaurės vakarus yra Vytartų senovės gyvenvietės vizualinės apsaugos pozonis bei
jame esanti Vytartų senovės gyvenvietė (unikalus kodas 20962);
✓ 1,9 į šiaurės vakarus yra Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos tiltas
(unikalus kodas 11638) ir visuazlinės apsaugos pozonis.
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21 pav. PŪV vietos padėtis kultūros paveldo objektų atžvilgiu, Šaltinis: https://kvr.kpd.lt/
2.7.2 Numatomas reikšmingas poveikis
UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos teritorijoje ir jos sanitarinės apsaugos zonos ribose kultūros
paveldo objektų ir apsaugos zonų nėra. PŪV neigiamas fizinis ir vizualinis poveikis apylinkėse
registruotoms kultūros vertybėms nenumatomas.
Vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Panevėžio skyriaus
2020-04-02 PŪV PAV programai pateikta išvada Nr. (1.29.-P)2P-52), numatoma ūkine veikla
poveikio kultūros paveldui neturės, nes teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, nepatenka į
registruotų kultūros paveldo objektų teritorijas ir apsaugos zonas. Poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos Departamento Panevėžio skyrius nagrinėti nepageidauja, todėl ši dalis PAV ataskaitoje
nenagrinėjama.
2.7.3 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo
priemonės
Planuojama ūkinė veikla neturės jokio poveikio nekilnojamosios kultūros vertybėms. Poveikio
aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės nenumatomos.
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2.8 VISUOMENĖS SVEIKATA. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas yra sudedamoji PAV ataskaitos dalis.
Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)
Juridinio asmens pavadinimas: UAB „Kurana“, įmonės kodas 300092090;
Adresas: Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., LT-39103 Pasvalio r.;
Telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas: tel.: +370 451 34500, faks. +370 451 53280,
info@kurana.lt;
Generalinis direktorius Jurgis Polujanskas
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją
PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įmonės kodas 300085690,
Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-492.
Rengėjo adresas, telefonas, faksas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel.: 8 5 2644304, mob.
8 651 85 651, faks. 8 5 2153784.
Kontaktinis asmuo: Aleksandras Kirpičiovas, projektų vadovas, visuomenės sveikatos specialistas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencija Nr. 0193-MP/MH/MA/SE/PV-09.
2.8.1 Planuojamos ūkinės veiklos analizė.
2.8.1.1

Ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas

UAB „Kurana“ planuojama ūkinė veikla – bioetanolio gamyklos plėtra esamo sklypo ribose, kurios metu plečiamoje gamyklos dalyje planuojama iš bioetanolio gamybos metu gaunamų žlaugtų
gaminti pašarus gyvuliams. Plačiau informacija pateikta PAV ataskaitos 1.1 sk. „Planuojamos
ūkinės veiklos vieta“.
Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) ūkinė veikla priskiriama šioms klasėms:
20.14.00 Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba
35.11 Elektros gamyba
35.30 Garo tiekimas ir oro kondicionavimas (į šią klasę įeina garo ir karšto vandens gamyba,
surinkimas ir paskirstymas šildymo, energijos ir kitais tikslais).
Plačiau planuojamos ūkinės veiklos aprašymas pateiktas PAV ataskaitos 1.2 sk. „Planuojamos
ūkinės veiklos fizinės ir techninės charakteristikos“.
2.8.1.2

Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos
paslaugos, jų pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų)
paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai (pavadinimas,
kiekis per metus, pavojingumas, rizika)

Gaminama produkcija
Įmonė šiuo metu gamina denatūruota alkoholį (bioetanolį), biodujas, fuzelius, biomasę, šilumos
energiją. Po veiklos plėtros bus gaminama elektros energija, biomasės koncentratas, kompostinės
trąšos, biomasė ir sausi pašarai.
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Gamybos pajėgumas
Planuojama ūkinė veikla – esamos veiklos plėtra, didinant pagaminamo bioetanolio kiekį nuo
16 500 t/m iki 66 834 t/m.
Duomenys apie esamas ir planuojamas gamybos apimtis yra pateikti PAV ataskaitos 1.2.3 sk.
„Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją (paslaugas) ir didžiausią (projektinį) pajėgumą“.
Naudojamos žaliavos
Gamyboje naudojamos žaliavos pateiktos PAV ataskaitos 1.2.5 sk. „Duomenys apie naudojamas
žaliavas, chemines medžiagas ir cheminius mišinius, jų saugojimą“ 4 lentelėje. Planuojamų naudoti cheminių medžiagų ar preparatų saugos duomenų lapai pateikti PAV ataskaitos 5 Priede.
Gamtiniai ir energetiniai ištekliai
Gamtiniai ištekliai
Vandens tiekimas. Gamykla vandeniu aprūpinama iš viešojo vandens tiekėjo UAB „Pasvalio vandenys“ priklausančių vandentiekio tinklų. Vanduo naudojamas buitinėms, gamybinėms reikmėms.
Detali informacija apie vandens tiekimą ir naudojimą pateikta PAV ataskaitos 2.1 sk. „Vanduo“.
Energetiniai ištekliai
Įmonės reikmėms naudojami energijos ištekliai – biodujos, elektros ir šilumos energija. Informacija pateikta PAV ataskaitos I skyriaus 1.2.4 sk. „Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą, energijos gamybą“.
2.8.1.3

Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas

Esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas
Planuojama veiklos plėtra, didinant pagaminamo bioetanolio kiekį nuo 16 500 t/m iki 66 834 t/m.
Didinant gamybos apimtis, technologinis procesas nesikeičia, taip pat nesikeičia esami įrenginiai.
Gamybos našumo padidėjimas pagrinde bus pasiektas pastačius naują gamybos liniją ir esamo technologinio proceso parametrų optimizavimo dėka. Taip pat su gamybos plėtra susijusi ir kai kurių
statinių, patalpų, įrenginių rekonstrukcija/statyba/įrengimas.
Statinių ir patalpų sąrašas pateiktas PAV ataskaitos 1.1. skirsnyje „Planuojamos ūkinės veiklos vieta“.
Detalus technologinių procesų aprašymas pateiktas PAV ataskaitos 1.2.8 sk. „Technologiniai procesai“.
Esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas
Įmonės teritorijoje esančių ir planuojamų pastatų ir statinių išdėstymo planas pateiktas PAV ataskaitos 2 Priede.
2.8.1.4

Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo (objekto naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla)

Planuojamos ūkinės veiklos terminai ir eiliškumas pateikti PAV ataskaitos 1.2.1 sk. „Planuojamos
ūkinės veiklos etapų aprašymas“.
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2.8.1.5

Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių statybos,
sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos nutraukimo ar
kt. – atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas kaip poveikio aplinkai vertinimo sudedamoji dalis esamo objekto veiklos gamybos apimčių didinimo stadijoje, siekiant įvertinti planuojamos ūkinės veiklos galimą fizikinį ir cheminį, kvapų poveikį artimiausiai gyvenamajai ir gamtinei aplinkai ir nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, atsižvelgiant į teršiančių medžiagų
koncentracijos sklaidos bei triukšmo lygio skaičiavimus.
2.8.1.6

Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos

Ūkinės veiklos alternatyvos detaliai aprašytos ir pateiktos PAV ataskaitos 2.10 sk. „Alternatyvų
analizė ir jų vertinimas“.
2.8.2 Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė
2.8.2.1

Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis

UAB „Kurana“ įkurta 2005 m. Įmonė veiklą vykdo Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen.,
Aukštikalnių k., Mūšos g. 19.
Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis išsamiai aprašyta PAV ataskaitos 1.1
sk. „Planuojamos ūkinės veiklos vieta“.
Artimiausi gyvenamieji namai ir atstumas iki UAB „Kurana“ sklypo ribos pažymėti PAV ataskaitos 4 pav. „UAB „Kurana“ padėtis artimiausių Aukštikalnių k. gyvenamųjų namų atžvilgiu“,
ištraukoje iš REGIA žemėlapio. Artimiausios švietimo ir gydymo įstaigos pateiktos Regia žemėlapio ištraukoje PAV ataskaitos 5 pav.
2.8.2.2

Žemės naudojimas. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės
naudojimo paskirtis, naudojimo būdas (-ai) (esamas ir planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

UAB „Kurana“ ūkinę veiklą vykdo UAB „Pasvalio agrochemija“ priklausančio 7,9646 ha žemės
sklypo dalyje. Papildomai 2020 m. įmonė įsigijo (nuomos sutarties pagrindu išsinuomojo iš UAB
„Pasvalio agrochemija“) dar 5,0503 ha gretimame sklype, jame įmonė numato pastatyti naujos
gamybos linijos pastatus su visai priklausiniais ir infrastruktūra.
Informacija apie žemės sklypo dydį, paskirtį ir kt., pateikta PAV ataskaitos 1.1 sk. „Planuojamos
ūkinės veiklos vieta“.
Žemės sklypo ir pastatų nuosavybės dokumentai pateikti 1 Priede.
Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Nagrinėjamam žemės sklypui ūkinės veiklos apribojimai nustatyti vadovaujantis 2019-06-06 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166.
Nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra pateiktos PAV ataskaitos 1.1 sk. „Planuojamos ūkinės veiklos vieta“.
PŪV žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis nekeičiama, kiti esminiai pakeitimai teritorijoje
nenumatomi. Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir įvertinus ūkinę veiklą, nustatoma sanitarinės apsaugos zona.
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2.8.2.3

Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.)

Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas
Geriamas vanduo įmonei tiekiamas pagal sutartį iš UAB „Pasvalio vandenys“ miesto tinklų. Geriamas vanduo naudojamas sekančioms reikmėms:
✓ buitinėms – 25,0 m3/d ir 9125 m3/m;
✓ gamybinėms – 396,6 m3/d ir 130 875 m3/m;
UAB „Kurana“ gamykloje susidaro buitinės, gamybinės, paviršinės nuotekos ir pagal sutartis išleidžiamos į viešo tvarkytojo UAB „Pasvalio vandenys“ eksploatuojamus komunalinių ir paviršinių
nuotekų tinklus.
Detali informacija apie vandens vartojimą, buitines, gamybines bei paviršines nuotekas pateikta
PAV ataskaitos 2.1 sk. „Vanduo“.
Šilumos energijos tiekimas
Įmonės šilumos energijos gamybai eksploatuojama termofikacinė elektrinė, kurioje instaliuoti 4
po 1000 kW galios kogeneratoriai, naudojantys biodujas, du garo katilai-utilizatoriai ir du gamtinėmis dujomis kūrenami garo katilai. Gamybos procesams reikalinga šiluma išgaunama garo pavidalu. Dalis technologiniams procesams reikalingos šilumos šiuo metu gaminama UAB „Eko
Termo“ eksploatuojamoje biokuro katilinėje su 6,5 MW garo katilu. Įgyvendinant naują projektą,
šią katilinė perimama UAB „Kurana“.
Šilumos gamybos aprašymas pateiktas PAV ataskaitos 1.2.8 sk. „Technologiniai procesai“ poskyryje „Katilinė“.
Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas
Atliekų kiekiai bei jų tvarkymo būdai detaliai aprašyti PAV ataskaitos 1.2.7 sk. „Duomenys apie
atliekas“.
Susisiekimo, privažiavimo keliai
UAB „Kurana“ gamykla įsikūrusi palankioje infrastruktūros požiūriu vietoje, patogus susisiekimas autotransportu. Pagrindinis įvažiavimas į gamyklą yra iš Mūšos gatvės (krašto kelias 205).
PAV ataskaitos 1 ir 2 pav. yra pateikta įmonės teritorijos situacinė schema su esama susisiekimo
infrastruktūra.
2.8.2.4

Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas

UAB „Kurana“ bioetanolio gamybos įmonė, veiklą vykdanti Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r., veikia kitos paskirties, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų naudojimo būdo žemės sklype pramoniniame rajone, todėl jis yra tinkamas šiai veiklai. Įmonė eksploatuojama
sklype, kuris yra Pasvalio pakraštyje, zonoje, kurioje sukoncentruoti pramoninės objektai, atokiau
gyvenamųjų teritorijų, tačiau yra patogiai pasiekiama autotransportu iš krašto kelio Nr. 205 (Mūšos g.).
Įmonės veikla vykdoma atsižvelgiant į aplinkosaugos ir saugos reikalavimus, jos veikla organizuojama taip, kad po plėtros ir rekonstrukcijos tarša nepatektų už objekto sanitarinės apsaugos
zonos: gamybos procesai vykdomi uždaruose pastatuose, o oro teršalai į aplinką šalinami per
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filtrus, buitinės nuotekos išleidžiamos į viešojo nuotekų tvarkytojo eksploatuojamus komunalinių
ir paviršinių nuotekų tinklus. Visuomenės sveikatos požiūriu vieta yra palanki šiai ūkinei veiklai
vykdyti, nes planuojama ūkinė veikla tiesiogiai su gyvenamosiomis, rekreacijos ar visuomeninės
paskirties teritorijomis nesiriboja. Nagrinėjamas sklypas ir jame vykdoma ūkinė veikla po plėtros
ir rekonstrukcijos mažins aplinkos taršą kvapais, ekologiniu požiūriu nedarys įtakos greta esantiems sklypams, tame tarpe ir artimiausioms gyvenamosios paskirties teritorijoms.
Rytinė, šiaurinė ir vakarinė įmonės teritorijos dalys ribojasi su žemės ūkio paskirties objektu –
pramoniniu sodu. Pietinė nagrinėjamo sklypo dalis ribojasi su Mūšos g., kuri yra 205 krašto kelio
dalis, už jos artimiausi objektai – Pasvalio katilinė ir AB „Pieno žvaigždės“ Pasvalio sūrinė, bei
kitomis pramonės rajone esančiomis įmonėmis.
Planuojama ūkinė veikla neprieštarauja Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendiniams. Plačiau informacija pateikta PAV ataskaitos 1.1 sk. „Planuojamos ūkinės veiklos
vieta“.
Nagrinėjamas sklypas ir jame vykdoma bei po gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos planuojama
ūkinė veikla ekologiniu požiūriu už SAZ ribos nedarys įtakos greta esantiems sklypams.
Artimiausias gyvenamasis namas yra maždaug už 153 m nuo įmonės sklypo ribos šiaurės kryptimi. UAB „Kurana“ padėtis artimiausių Aukštikalnių k. gyvenamųjų namų atžvilgiu pateikta 4
pav.
Sodo namų, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo,
sporto, religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu,
rekreacinių teritorijų artimoje aplinkoje (0,3 km atstumu nuo sklypo ribų) nėra. UAB „Kurana“
padėtis visuomeninių įstaigų atžvilgiu pateikta 5 pav.
2.8.3 Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas
Atliekant UAB „Kurana“ PŪV poveikio aplinkai bei visuomenės sveikatai vertinimą yra identifikuoti mobilūs ir stacionarūs taršos šaltiniai:
✓ Cheminės taršos šaltiniai (oro tarša anglies monoksidu, azoto dioksidu, sieros dioksidu,
kietosiomis dalelėmis KD10 ir KD2,5, bei teršalais, ribojamais pagal nacionalinius kriterijus, iš šaltinių (001-019_2, 162, 167, 601-607);
✓ Kvapo šaltiniai (kvapo emisija iš taršos šaltinių (001-019_2, 162, 167, 601-607);
✓ Fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių – autotransporto bei su ūkine veikla susijusių šaltinių (technologiniai bei vėdinimo sistemos įrenginiai, krovininis ir lengvasis
autotransportas įmonės teritorijoje ir kt.).
Šių veiksnių bei taršos šaltinių detalus aprašymas bei prognozuojami taršos dydžiai pateikiami
oro ir kvapo bei triukšmo vertinimo ataskaitose, žr. PAV ataskaitos 6 ir 7 Priedai.
2.8.3.1

Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas

Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių
UAB „Kurana“ ūkinės veiklos teritorijoje veikia 7 esami organizuoti ir 2 neorganizuoti aplinkos
oro taršos šaltiniai. Po gamybos plėtros ir rekonstrukcijos ūkinės veiklos teritorijoje papildomai
veiks 9 organizuoti (iš viso 15 organizuotų) ir 1 neorganizuotas oro taršos šaltinis.
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Informacija apie vertinamus aplinkos oro teršalus ir taršos šaltinius yra pateikta PAV ataskaitos
6 Priede „Oro ir kvapo vertinimo ataskaita“.
Aplinkos oro užterštumo prognozė
Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo
programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Aplinkos oro užterštumo prognozė pateikiama PAV ataskaitos 6 Priede „Oro taršos vertinimo ataskaita“.
Prognozuojama, kad kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5), anglies monoksido (CO), azoto dioksido
(NO2), sieros dioksido (SO2), etanolio, metanolio, acto rūgšties, amoniako, fenolio, formalhedido, sieros vandenilio, benzino (LOJ) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu planuojamos
ūkinės veiklos objekto esamos situacijos ir po gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros įgyvendinimo aplinkos ore bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, neviršys nustatytų aplinkos oro
užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo”
(Žin., 2010, Nr.82-4364), 2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 471/582 ,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo” (Žin., 2000,
Nr. 100-3185) bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu NR. 591/640
„Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies
monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 1063827; 2010, Nr. 2-87).
2.8.3.2

Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės
veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus

Kvapo taršos šaltiniai
UAB „Kurana“ eksploatuoja 8 esamus organizuotus oro taršos šaltinius ir 3 neorganizuotus, iš
kurių išsiskiria kvapo slenksčio vertę turintys teršalai: azoto dioksidas (NO2), sieros dioksidas
(SO2), acto rūgštis, amoniakas, fenolis, formalhedidas, sieros vandenilis ir etanolis.
Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje po gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros veiks 10
vnt. organizuotų o.t.š. ir 4 vnt. neorganizuotų o.t.š., iš kurių išsiskirs kvapo slenksčio vertę turintys
teršalai: azoto dioksidas (NO2), sieros dioksidas (SO2), sieros vandenilis ir etanolis.
Kvapo emisijos skaičiavimai
Kvapo emisijos iš taršos šaltinių skaičiavimai yra pateikti PAV ataskaitos 6 Priede „Kvapo vertinimo ataskaita“ skyriuje „Kvapo emisijos skaičiavimai“.
Kvapo koncentracijos skaičiavimo programa Aermod View rezultatai
Kvapo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo
programinė įranga, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software).
Apibendrinti kvapo sklaidos skaičiavimo rezultatai prie UAB „Kurana“ ūkinės veiklos objekto
sklypo ribų pateikti 35 lentelėje.
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35 lentelė. Suskaičiuota esama ir perspektyvinė kvapo koncentracija ties planuojamos ūkinės
veiklos objekto sklypo ribomis
Suskaičiuota kvapo koncentracija, OUE/m3

Kvapų vertinimo
vieta / planuojamo
ūkinės veiklos objekto sklypo ribos

Be fono

Su fonu

Be fono

Su fonu

Šiaurinė sklypo riba

1,9-3,0

1,9-3,0

0,11-0,13

0,12-0,15

Rytinė sklypo riba

1,8-2,8

1,9-2,8

0,08-0,13

0,10-0,15

Pietinė sklypo riba

1,8-3,4

1,9-3,4

0,08-0,09

0,10

Vakarinė sklypo riba

1,9-2,5

1,9-2,5

0,06-0,11

0,06-0,13

Esama

Planuojama

Esama situacija. Suskaičiuota esamos ūkinės veiklos kvapo koncentracija su fonu prie įmonės
sklypo ribų siekia 1,8 – 3,4 OUE/m3 ir neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės.
Perspektyvinė situacija. Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija, kuri gauta prie planuojamos ūkinės veiklos objekto sklypo ribų po rekonstrukcijos ir plėtros, sudaro 0,06 – 0,15 OUE/m3
ir neviršys HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės, o taip pat pagal 2019 m. rugpjūčio
1 d. patvirtintas HN 121:2010 pataisas nuo 2024 m. sausio 1d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės
vertės.
Vertinant esamą ir perspektyvinę situaciją matome, kad po gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros
kvapo emisijos, optimizavus gamybos ir taršos procesus, mažėja. Esamoje situacijoje didžiausia
kvapo koncentracija su fonu siekia 3,4 OUE/m3, tuo tarpu po rekonstrukcijos tik 0,15 OUE/m3,
taigi, kvapo koncentracija ties įmonės sklypo riba sumažės net 22 kartus.
Apibendrinti kvapo sklaidos skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų
aplinkoje pateikti 36 lentelėje.
36 lentelė. Suskaičiuota esama ir perspektyvinė kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje
Kvapų vertinimo
vieta / planuojamo
ūkinės veiklos objekto sklypo ribos

Suskaičiuota kvapo koncentracija, OUE/m3
Esama

Planuojama

Be fono

Su fonu

Be fono

Su fonu

Mūšos g. 3

0,9

0,9

0,11

0,13

Mūšos g. 5

1,0

1,1

0,11

0,13

Žiedų g. 1A

1,9

2,0

0,15

0,17

Esama situacija. Suskaičiuota esamos ūkinės veiklos kvapo koncentracija su fonu artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje siekia 0,9-2,0 OUE/m3 ir neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3
ribinės vertės.
Perspektyvinė situacija. Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija, kuri nustatyta prie artimiausių gyvenamųjų namų bei jų aplinkoje po gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros, sudaro 0,1 –
0,17 OUE/m3 ir neviršys HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės, o taip pat pagal 2019
m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas HN 121:2010 pataisas nuo 2024 m. sausio 1d. įsigaliosiančios 5
OUE/m3 ribinės vertės.
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Apibendrinant kvapo vertinimo rezultatus galima teigti, kad artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje kvapo intensyvumas reikšmingai sumažės: ties Mūšos g. 3 aplinkoje kvapo koncentracija po
gamyklos rekonstrukcijos sumažės 6,9 karto, ties Mūšos g. 5 adresu – 8,5 karto, o Žiedų g. 1A
aplinkoje bus net 11,7 karto mažesnė nes esamoje situacijoje.
Kvapo vertinimo ataskaita pateikta PAV ataskaitos 6 Priede „Kvapo taršos vertinimo ataskaita“.
Suskaičiuota didžiausia esama pažemio kvapo koncentracija prie įmonės sklypo ribų siekia 1,8
- 3,4 OUE/m3, o perspektyvinė po gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros – 0,06 – 0,15 OUE/m3 ir
neviršija pagal HN 121:2010 reglamentuojamos 8 OUE/m3 ribinės vertės, o taip pat pagal 2019
m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas HN 121:2010 pataisas nuo 2024 m. sausio 1d. įsigaliosiančios 5
OUE/m3 ribinės vertės.
PO UAB „Kurana“ rekonstrukcijos ir plėtros artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje kvapo koncentracija sumažės iki 0,13-0,17 OUE/m3 ir neviršys nustatytos kvapo ribinės vertės.
2.8.3.3 Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti
poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas
Nagrinėjamoje teritorijoje nejonizuojančios spinduliuotės ir kitokių fizikinių veiksnių, išskyrus
žemiau nagrinėjamus triukšmo šaltinius, nėra ir neplanuojama.
Planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo emisijos
duomenys

Informacija apie vertintus stacionarius ir mobilius triukšmo šaltinius, triukšmo šaltinių schema
bei jų specifikacijos pateikti triukšmo vertinimo ataskaitoje PAV ataskaitos 7 Priede „Triukšmo
vertinimas“.
Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje pateikti 37 lentelėje.
37 lentelė. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje
Gyvenamosios paskirties pastatai, adresas

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena *LL 55 dB(A)

Vakaras *LL 50 dB(A)

Naktis *LL 45 dB(A)

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
Mūšos g. 3

33

30

28

Mūšos g. 5

36-38

33-34

29-30

Žiedų g. 1A

42

40

34

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Taip pat triukšmo lygis vertinamas ties planuojamos ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis. Skaičiavimo rezultatai pateikti 38 lentelėje.
38 lentelė. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties sklypo
SAZ ribomis
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Sklypo ribos
Diena *LL 55 dB(A)

Vakaras *LL 50 dB(A)

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
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Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Sklypo ribos
Diena *LL 55 dB(A)

Vakaras *LL 50 dB(A)

Naktis *LL 45 dB(A)

Šiaurinė sklypo SAZ riba

44-54

40-50

34-45

Vakarinė sklypo SAZ riba

42-50

38-47

31-43

Pietinė sklypo SAZ riba

42-55

40-50

33-45

Rytinė sklypo SAZ riba

42-46

40-46

37-43

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Prognozuojama, kad po UAB “Kurana” bioetanolio gamyklos, Mūšos g. 19, Aukštikalnių k.,
plėtros ir rekonstrukcijos projekto sprendinių įgyvendinimo, ūkinės veiklos sukeliamas
triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto teritorijos SAZ ribomis bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą
Įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.) mobiliųjų
triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys

Skaičiuojant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto srauto sukeliamą
triukšmą vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis, kadangi su UAB „Kurana“ ūkine
veikla susijęs autotransportas į teritoriją atvyksta ir iš jos išvyksta visų paros periodų metu.
Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje, esančioje arčiausiai viešojo naudojimo gatvės, kuria naudojasi su ūkinė veiklos objektu susijęs autotransportas.
Autotransporto sukeliamo triukšmo vertinimas pateiktas PAV ataskaitos 7 Priede „Triukšmo vertinimas“.
Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, pateikiami 39 lentelėje.
39 lentelė. Prognozuojamas autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Gyvenamosios paskirties pastatai, adresas

Dienos

Vakaro

Nakties

*LL 65 dB(A)

*LL 60 dB(A)

*LL 55 dB(A)

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
Mūšos g. 3

48

47

41

Mūšos g. 5

62

59-60

53

Žiedų g. 1A

33

32

26

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir dėl UAB “Kurana” bioetanolio gamyklos, Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., plėtros ir rekonstrukcijos projekto sprendinių
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įgyvendinimo padidėsiančio autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ia punktą
Naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga ir sąlygos

PŪV veiklos bei su ja susijusio autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti
kompiuterine programa CadnaA (versija 4.5.151).
Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti mobilūs bei stacionarūs triukšmo šaltiniai, veiksiantys
ūkinės veiklos objekto teritorijoje. Į UAB „Kurana“ teritoriją autotransportas patenka naudodamasis viešojo naudojimo Mūšos gatvės atkarpa. Atliekant autotransporto srauto sukeliamo
triukšmo sklaidos skaičiavimus, buvo įvertintas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (toliau – VMPEI), vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
pateiktais 2018 metų vietinės reikšmės kelio Nr. 205 (atkarpos 0,00 – 4,493 km) duomenimis,
pridedant dėl planuojamos ūkinės veiklos padidėsiančius autotransporto srautus.
Informacija apie triukšmo vertinimui naudotą programinę įrangą, numatomus PŪV triukšmo šaltinius, jų sukeliamą triukšmą bei triukšmo vertinimo rezultatus pateikta PAV ataskaitos 7 Priede
„Triukšmo vertinimas“.
Nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys

Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių esamoje teritorijoje nėra ir įrengti neplanuojama.
2.8.3.4

Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai

Kitų veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės
reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nėra.
2.8.3.5

Identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai, psichologiniai)

Biologiniai veiksniai
Biodujų gamyba vyks hermetiškuose bioreaktoriuose bedeguonėje aplinkoje. Šioje aplinkoje esant mezofilinei temperatūrai bus sudarytos sąlygos vystytis anaerobinei mikroflorai, o aerobiniai
mikroorganizmai žus. Anaerobinių mikroorganizmų skaičius substrate priklauso nuo proceso
etapo. Esant paskutinei biodujų gamybos fazei (metanogenezei) bioreaktoriuose mikroorganizmų
skaičius sumažės, kadangi mikroorganizmai suvartos maisto medžiagas ir esant jų trūkumui bakterijų skaičius pradės mažėti. Tuo tikslu dalis „atidirbusio“ nudujinto substrato (biomasė) bus
pašalinama iš bioreaktoriaus ir jis bus papildomas nauja substrato porcija, kuris bus naudojamas
kaip maisto medžiaga mikroorganizmams. Taip nenutrūks metaną gaminančių bakterijų gyvybingumas ir metano išsiskyrimas vyks nuolat.
„Atidirbusio“ nudujinto substrato mikrobiologinė sudėtis skirsis nuo neapdorotos biomasės, joje
praktiškai nebus aerobinių mikroorganizmų, anaerobinių ir sąlyginai anaerobinių mikroorganizmų skaičius taip pat labai sumažės, kadangi suskaidomos beveik visos organinės medžiagos
iki mineralinių medžiagų, esant maisto medžiagų trūkumui mikroorganizmai žūva ir jų koncentracija labai sumažėja. Biomasės apdorojimas anaerobiniu būdu yra vienas pažangiausių būdų ma-
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žinti aplinkos užterštumą cheminėmis, biologinėmis medžiagomis ir kvapais. Kompleksiškai įvertinus biologinius veiksnius galima teigti, kad už įmonės rekomenduojamos SAZ ribos jie įtakos visuomenės sveikatai neturės.
Ekonominiai ir socialiniai veiksniai
Ekonominių veiksnių kontekste nagrinėjama įmonės veikla turės teigiamą poveikį. Geografiniu
ir susisiekimo požiūriu veikla yra patogi ir ekonomiškai pagrįsta, vykdoma Pasvalio pakraštyje
pramoninėje teritorijoje.
Darbo vietų išlaikymas ar naujų steigimas mažina emigraciją ir didina gyventojų (darbuotojų)
socialinę gerovę regionuose. Įmonės mokami mokesčiai prisidės prie rajono savivaldybės gerovės. Socialiniu požiūriu UAB „Kurana“ veikla daro teigiamą įtaką darbo rinkai, kadangi įmonėje
yra sukurtos 95 darbo vietos, o po gamyklos plėtros darbuotojų skaičius padidės 30-40 proc.,
taigi, padidės iki 133 darbuotojų. Darbuotojai aprūpinti socialiniu draudimu, įstatymų nustatyta
tvarka jiems užtikrinamos socialinės garantijos. Plačiau informacija pateikiama PAV ataskaitos
2.6 sk. „Materialinės vertybės“.
Psichologiniai veiksniai
Psichologinių veiksnių, kaip veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, poveikio įvertinimui nėra sukurtų ir patvirtintų metodikų. Tačiau visuomenės nepasitenkinimas bei psichologinis diskomfortas dėl UAB „Kurana“ planuojamos ūkinės veiklos (gamyklos rekonstrukcijos
ir plėtros) nagrinėjamoje teritorijoje nenumatomas remiantis šiais argumentais:
✓ Įmonė veiklą vykdo kitos, pramonės ir sandėliavimo objektų paskirties žemėje, pramoninėje teritorijoje;
✓ Teritorija aplink įmonės sklypą supa kiti pramonės paskirties objektai;
✓ UAB „Kurana“ sklypas su gyvenamosiomis teritorijomis tiesiogiai nesiriboja;
✓ Įmonės veikla neprieštarauja Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendiniams;
✓ Cheminės bei fizikinės, kvapų taršos poveikio gyvenamajai aplinkai už SAZ ribų neprognozuojama, tai yra pagrįsta atlikus triukšmo ir cheminių veiksnių modeliavimą bei vertinimą.
✓ Po įmonės rekonstrukcijos ir plėtros bus suvaldyta esama kvapo sklidimo problema: 6,9
– 11,7 karto sumažės kvapas artimiausių gyvenamųjų teritorijų aplinkoje, o ties įmonės
sklypo riba kvapo intensyvumas bus net 22 karto mažesnis.
✓ Atlikus paskutinių 2020 m skundų ir neplaninių patikrinimų analizę nustatyta, kad gyventojų nepasitenkinimas galėjo kilti dėl laukų tręšimo šiltuoju metų periodu įmonės šalutiniu
produktu – biomase, kurią ūkininkai naudoja kaip vertingą trąšą. Aplinkos apsaugos departamento Panevėžio aplinkos kokybės skyriaus 2020-09-23 neplaninio UAB „Kurana“
ūkinės veiklos patikrinimo akte Nr. PA-731 pateiktose išvadose teigiama, kad įvertinus
įmonės veiklą, susijusią su skystos biomasės ir biomasės koncentrato atidavimu (perdavimu) kitiems asmenims ir skleidimu laukuose, aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų nenustatyta.
Remiantis šiais argumentais galima daryti išvadą, kad UAB „Kurana“ planuojama ūkinė veikla
(rekonstrukcija ir gamybos apimčių didinimas) pramoninėje teritorijoje Pasvalio miesto pakraštyje neigiamos psichologinės įtakos visuomenės sveikatai nedarys.
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2.8.4 Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, aprašymas bei jų pasirinkimo argumentai
Atlikus aplinkos oro teršalų ir kvapo sklaidos skaičiavimus nustatyta, jog nagrinėtų aplinkos oro
teršalų ir kvapo koncentracija aplinkos ore, rekonstravus gamyklą, ribinių verčių neviršys, todėl
papildomos poveikio sumažinimo priemonės neplanuojamos. Įmonėje yra įgyvendintos šios galimą poveikį mažinančias priemones:
✓ Įmonė vykdo ir vykdys nuolatinę naudojamos technologinės įrangos techninę priežiūrą;
✓ Įmonės vykdoma ir planuojama ūkinė veikla atitinka geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB). Apie tai informacija plačiai pateikta PAV 1.2.9 sk. „Siūlomų gamybos būdų,
įrangos aprašymas, jų palyginimas ir įvertinimas pagal šios veiklos rūšies geriausius aplinkosaugos praktikos atvejus ir geriausius prieinamus gamybos būdus“;
✓ Įmonė turi parengtą ir su valstybinėmis institucijomis suderintą veiklos rizikos analizę,
ekstremalių situacijų valdymo planą, sudaryti gaisro prevencijos bei darbuotojų veiksmų
gaisro metu planai, numatytos priemonės avarijoms išvengti.
2.8.5 Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė
Esama visuomenės sveikatos būklė vertinama analizuojant paskutinių prieinamų 5 metų pagrindinius Pasvalio r., Panevėžio apskrities ir Lietuvos gyventojų demografinius bei sergamumo rodiklius.
2.8.5.1

Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai

Pasvalio rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas šiaurės Lietuvoje, Panevėžio
apskrityje, pasienyje su Latvija. Savivaldybės plotas sudaro 1289 km2, arba 2 proc. Lietuvos teritorijos. Gyventojų tankumas – 20,34 žm./km2.
Pasvalio rajone 2019 m. sausio 1 d. duomenimis gyveno 23 377 žmonės, arba 0,84 proc. Lietuvos
gyventojų iš jų: miestuose (Pasvalyje, Joniškėlyje) – 7 486, kaimuose – 15 891. Dauguma gyventojų įsikūrę kaimuose ir nedideliuose miesteliuose, vadinamuose bažnytkaimiuose.
2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, Aukštikalnių kaime gyveno 266 gyventojai. Pasvalio
seniūnijos duomenimis, 2017-01-01 Aukštikalnių kaime gyveno 247 gyventojai.
Planuojama ūkinė veikla numatoma Pasvalio apylinkių seniūnijoje.
Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjami paskutinių 5 metų prieinami duomenys, pateikiami Pasvalio r., Panevėžio apskrities bei Lietuvos gyventojų gimstamumo ir mirtingumo rodikliai.
Gimstamumas. Pasvalio r. gimstamumas paskutinių 5 metų laikotarpyje mažėjo. 2017 m. Pasvalio r. gyventojų gimstamumo rodiklis buvo 8,2/1000, t. y. 1,2 karto mažesnis negu Lietuvos
vidurkis (Lietuvos 2017 m. gimstamumo vidurkis buvo 10,1/1000 gyv.).
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Mirtingumas. 2018 m. Lietuvoje mirė 39,5 tūkst. žmonių. 2017 m. Pasvalio r. gyventojų mirtingumo rodiklis buvo 17,8/1000 gyventojų, t. y. 1,2 karto didesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos
2017 mirtingumo vidurkis buvo 14,2/1000 gyv.).
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Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių
ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Pasvalio r. gyventojų mirties priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mirtingumas nuo
išorinių priežasčių (traumų, apsinuodijimų).
Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2018 m. Pasvalio r. šis rodiklis sudarė 967,4/100000
gyv. ir buvo 1,7 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (782,5/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2018 m. Pasvalio r. buvo užregistruota 338/100000 gyventojų, t. y. 1,2 karto daugiau negu Lietuvoje (286,6/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2018 m. Pasvalio r. šis rodiklis sudarė 71,8/100000
gyv. ir buvo 1,4 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (49,6/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2018 m. Pasvalio r. buvo užregistruota 38/100000 gyventojų, t.
y. 1,7 karto daugiau negu Lietuvoje (21,9/100000 gyv.).
Mirtingumo išorinės priežastys. 2018 m. Pasvalio r. šis rodiklis sudarė 148/100000 gyv. ir
buvo1,6 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis (93,5/100000 gyv.). Iš jų apsinuodijimas alkoholiu
sudarė 8,4/100000 gyv. (Lietuvoje – 5,6/100000), tyčiniai susižalojimai 59/100000 gyv. (Lietuvoje – 24,4/100000), transporto įvykiai 8,4/100000 gyv. (Lietuvoje – 8/100000).
UAB „Kurana“ Mūšos g. 19, Aukštikalnio k., Pasvalio rajono savivaldybėje Pasvalio apylinkių
seniūnijoje neigiamos įtakos vietovės demografijai ir sergamumui neturės. Aplinkos taršos modeliavimo rezultatai rodo, kad suskaičiuotos išmetamų į aplinkos orą teršalų bei kvapo koncentracijos už rekomenduojamos SAZ ribos neviršija leidžiamų ribinių verčių, o triukšmas neviršija
leidžiamų dydžių, todėl daroma išvada kad poveikis visuomenės sveikatai dėl įmonės ūkinės veiklos neprognozuojamas.
Natūralus gyventojų prieaugis. Pasvalio r. natūralus gyventojų prieaugis nuo 2001 m. nusmuko
iki -9,9/1000 gyventojų, ir pastaruosius 5 metus toliau gyventojų natūralus prieaugis mažėja. 2017
m. Pasvalio r. šis rodiklis sudarė -9,7/1000 gyv. ir buvo neigiamas, tai yra mažesnis už Lietuvos
vidurkį (-4/1000 gyv.)
Natūralus prieaugis 1000 gyventojų
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2.8.5.2

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė

Pateikiami Pasvalio r. gyventojų, Panevėžio apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumo rodikliai. Gyventojų struktūra yra homogeniška ir nesiskiria nuo kitų vietovės demografinių rodiklių,
todėl ši analizė atliekama remiantys oficialiais sveikatos informacijos šaltiniais.
Gyventojų sergamumo rodiklių analizė atlikta vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis1.
40 lentelė. Gyventojų sergamumas 2017 m.
Iš viso užregistruota susirgimų 2017 m.
Diagnozės pavadinimas

Lietuva

Pasvalio m.

Panevėžio apskritis

100000 gyv.
Infekcinės ir parazitinės ligos

5037

3466

5055

Kraujo ir kraujodaros organų ligos

1057

1202

1514

Endokrininės sistemos ligos

5281

3892

5788

Psichikos ir elgesio sutrikimai

3516

5008

4321

Nervų sistemos ligos

5963

3782

5349

Akių ligos

7834

4028

7631

Ausų ligos

4976

3412

5237

Kraujotakos sistemos ligos

8052

8289

7903

Kvėpavimo sistemos ligos

27418

23374

28509

Virškinimo sistemos ligos

8304

6952

8769

Odos ir poodžio ligos

7806

5660

7418

Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos

12605

10528

13528

Urogenitalinės sistemos ligos

8448

4979

8545

Įgimtos formavimosi ydos

1014

435

697

Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai

16766

14298

17669

Apibendrinant Pasvalio r. gyventojų sergamumą 2017 metais galima teigti, kad jis pagal daugelį
rodiklių yra mažesnis už Lietuvos vidurkį. Nustatyta, kad 2017 m. Pasvalio r. gyventojų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais buvo 1,4 karto, kraujotakos sistemos ligomis 1,02 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis. Sergamumas visais kitais susirgimais ir sutrikimais buvo mažesnis
už Lietuvos vidurkį.
2.8.5.3

Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė

Pagrindiniai veiksniai kurie gali daryti įtaką kai kurių visuomenės grupių sveikatai yra aplinkos
oro tarša, kvapai ir triukšmas.
Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti tris pagrindines rizikos grupes:
✓ gyventojai – tai žmonės, nuolat gyvenantys arčiausiai ūkinės veiklos teritorijos.
Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2017 m., Higienos instituto Sveikatos informacijos
centras
1
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✓ vartotojai – tai grupė juridinių asmenų, kurie naudos įmonės gaminamą produkciją – bioetanolį, bei gyvūnų pašarus;
✓ dirbantieji – grupė žmonių, kurie dirba galimos padidintos emocinės įtampos, fizikinių,
cheminių, psichosocialinių bei ergonominių rizikos veiksnių sąlygomis.
Atlikus visuomenės rizikos grupių analizę, nustatytas šis prognostinis poveikis visuomenės sveikatai:
Poveikis gyventojams. Su gyvenamosiomis teritorijomis UAB „Kurana“ sklypas nesiriboja.
Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai įmonės teritorijos (153 m ir didesniu atstumu), nagrinėjamų
veiksnių neigiamo poveikio sveikatai neprognozuojama, kadangi fizikinė ir cheminė tarša, kvapai, neišeina už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribos. UAB „Kurana“ įmonės eksploatacija
po rekonstrukcijos ir plėtros nekels pavojaus visuomenės sveikatai, poveikio gyventojų sveikatai
neturės.
Poveikis dirbantiesiems. UAB „Kurana“ įmonės darbuotojams poveikis neprognozuojamas. Šiuo
metu įmonėje dirba 95 nuolatiniai darbuotojai. Įmonė po rekonstrukcijos ir gamybos apimčių didinimo numatoma 30-40 proc. didinti darbo vietų skaičių, taigi, bus papildomai priimti 28-38
nauji darbuotojai, ir bendras darbuotojų skaičius pasieks iki 133. Tiek esamos, tiek naujos darbo
vietos įmonėje įrenginėjamos vadovaujantis Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais bei kitais ES ir Lietuvos teisės aktais, reglamentuojančiais saugias ir sveikas darbo sąlygas. Įmonėje
yra atliktas profesinės rizikos vertinimas, šis procesas yra tęstinis ir nuolat atnaujinamas. Darbuotojai yra aprūpinti darbo drabužiais ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis pagal darbo pobūdį.
Darbuotojai yra priimami pasitikrinę sveikatą, taip pat instruktuojami darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis teisės aktų nustatyta tvarka. Įvertinus visas šias aplinkybes daroma išvada,
kad poveikis darbuotojams neprognozuojamas.
Poveikis vartotojams. Įmonės gaminama pagrindinė produkcija –bioetanolis. Tai yra produktas
skirtas degalų gamybai (benzino priedas). Naudojant biodegalus (pvz. E85) į atmosferą išskiriama
80 proc. mažiau anglies dvideginio – šilumą sulaikančių dujų, kurios sukuria vadinamąjį ,,šiltnamio efektą“, negu naudojant įprastinį kurą. Be to, augalai, naudojami kaip žaliava bioetanolio
gamybai, sugeria anglies dvideginį, tokiu būdu mažindami šių dujų koncentraciją atmosferoje.
Tai tiesiogiai nedaro reikšmingo poveikio vartotojų sveikatai, bet netiesiogiai daro teigiamą įnašą
globalia prasme. Kadangi šis produktas yra skirtas profesionaliam vartojimui, naudojamas kaip
sudėtinė benzino dalis, jo tiesioginės įtakos žmonių sveikatai benzino mišinyje išskirti negalima,
nes jo dalis yra mažesnė nei pačio galutinio produkto - benzino. Bioetanolį naudojant pagal paskirtį bei prisilaikant saugos reikalavimų, nurodytų produkto saugos duomenų lape, poveikio tiek
vartotojų, tiek darbuotojų sveikatai nebus.
Kitas įmonės planuojamas gaminti produktas gaminamas iš gamyboje susidarančių žliaugtų, kurie naudojami pašarų gyvūnams gaminti. Visavertis pašaras bus aprobuotas ir pritaikytas tam tikroms gyvūnų rūšims. Esamame gamyklos plėtros etape, nesant patvirtintai receptūrai, prognozių
gyvūnams daryti netikslinga. Žmonėms, kurie kontaktuos su gaminamais pašarais, nesant alergijų, poveikio sveikatai nedarys.
2.8.5.4

Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.)

PVSV ataskaitoje nagrinėjamų rodiklių apskrities ir šalies lygiu vertinti ir visuomenės sveikatos
palyginamąją analizę atlikti yra netikslinga, kadangi veiklos galimos įtakos zona apsiriboja įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribomis (15,18 ha), ir už jų neišeina.
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2.8.5.5

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei

Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius (cheminius, fizikinius ir kitus) galima teigti, kad UAB
„Kurana“ PŪV įtaka visuomenės sveikatai bus nereikšminga ir visuomenės sveikatos būklės pokyčiams įtakos neturės. Detali fizikinių ir cheminių veiksnių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo analizė pateikta PAV ataskaitos 6 ir 7 Prieduose.
2.8.6 Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo pagrindimas
2.8.6.1

Objekto sanitarinės apsaugos zona

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 201906-19, Nr. 9862) 2 priedo lentelės 49.2. p., biodujų gamybai taikomas 200 m normatyvinis SAZ
dydis, o 30 p. kitų cheminių medžiagų gamybai – 300 m SAZ dydis.
SAZ dydis, įvertinus įmonės poveikį pagal veiklos apimtį, technologiją, darbo pobūdį, foninę
taršą, geografinę padėtį ir t. t., nustatomas atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą,
kuris yra PAV ataskaitos sudedamoji dalis.
2.8.6.2

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos

Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Kurana“ sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį, atliekamas
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kuris yra PAV ataskaitos sudedamoji dalis. PVSV vertinimo procese įvertinami fizikiniai, cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai.
UAB „Kurana“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas nuo stacionarių taršos šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51
straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“.
Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 15,18 ha ir apima įmonės nuomojamų sklypų dalis
bei gretimų sklypų, priklausančių kooperatyvui „Mūšos aruodai“ bei UAB „Pasvalio agrochemija“, plotą, o taip pat dalį UAB „Aukštikalnių sodai“ sklypo (0,76 ha).
SAZ apima šiuos sklypus:
Nr. 4400-2269-2897 (7,9646 ha), sklypo savininkas – UAB „Pasvalio agrochemija“;
Nr. 4400-5374-7583 (5,9300 ha), sklypo savininkas – UAB „Pasvalio agrochemija“;
Nr. 4400-3117-3844 (0,3462 ha), sklypo savininkas – kooperatyvas „Mūšos aruodai“;
Nr. 4400-5374-7730 (apima 0,76 ha dalį iš bendro 8,9827 ha ploto), sklypo savininkas – UAB
„Aukštikalnių sodai“.
Dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo žemės sklypuose yra gauti sklypų savininkų raštiški
sutikimai (PAV ataskaitos 1 Priedas).
Sanitarinės apsaugos zona nustatyta įvertinus su įmonės veikla susijusių esamų ir po rekonstrukcijos bei plėtros planuojamų mobilių (atvažiuojančių į įmonės teritoriją transporto priemonių),
ir stacionarių taršos šaltinių fizikinę ir cheminę, įskaitant kvapus, taršą.
Didžiausią įtaką sanitarinės apsaugos zonos plotui turi triukšmas, pagal kurio sklaidos didžiausia
dienos (55 dBA) izoliniją nustatoma SAZ. Visais paros periodais triukšmas neviršijamas už SAZ
ribų. Aplinkos oro taršos, kvapo ir triukšmo vertinimo ataskaitos su taršos sklaidos žemėlapiais
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ir taršos šaltinių, nuo kurių nustatoma SAZ, išdėstymo schemomis pateiktos PAV ataskaitos 6 ir
7 Prieduose.
Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 15,18 ha. Siūlomos SAZ ribos pateiktos PAV ataskaitos 14 Priede.
2.8.6.3

Sanitarinės apsaugos zonos (nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos)
ribas pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis

SAZ nustatoma atliekant cheminių ir fizinių aplinkos veiksnių (triukšmo, oro taršos ir kvapo)
įvertinimą (informacija pateikta 2 skyriuje).
2.8.7 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas
2.8.7.1

Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir
jų pasirinkimo pagrindimas

Triukšmo lygiams paskaičiuoti buvo naudojama programinė įranga Cadna/A. Oro teršalų kiekiams aplinkos ore apskaičiuoti - ISC-AERMOD View. Oro taršos skaičiavimo, modeliavimo
metodika pateikta PAV IV skyriuje „Prognozavimo metodų, įrodymų, taikytų nustatant ir vertinant reikšmingą poveikį aplinkai, įskaitant problemas, aprašymas“.
Ataskaitoje analizuojami sveikatos rodikliai, tokie kaip demografijos, sergamumo, mirtingumo
duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento, Higienos instituto Lietuvos sveikatos informacijos sistemos, Lietuvos Respublikos Statistikos departamento, Sodros, Sveidros ataskaitų.
2.8.7.2

Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra tikslūs ir objektyvūs.
Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų atitikimas
realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo. Laikoma, kad
paklaidos, susiję su skaičiavimo metodikos ir CadnaA skaičiavimo tikslumu yra nykstamai mažos
ir turint tikslius įvesties duomenis įtakos galutiniam rezultatui neturi.
Oro taršos sklaidos ir kvapų skaičiavimai programa ISC-AERMOD View, kaip ir triukšmo sklaidos skaičiavimuose, modeliavimo rezultato tikslumas priklauso nuo naudojamo modelio atitikimo realiai situacijai, ir nuo įvesties duomenų. Lagranžo teršalų sklaidos modelio patikimumas
buvo ne kartą patikrintas remiantis modeliavimo ir matavimų rezultatų palyginimu. Oro taršos
modeliavime galimos paklaidos daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų seka,
todėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB „Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje“ I priede pagrindiniams oro teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos. Laikoma, kad modeliavimo rezultatai, gauti ISC-AERMOD View programa, neviršija leistinų neapibrėžčių.
2.8.8 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados
1. Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną,
nei UAB „Kurana“ teritorijoje, nei už jos ribų neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių verčių.
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2. Suskaičiuota kvapo koncentracija nei prie įmonės sklypo ribų, nei artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje neviršys šiuo metu leidžiamos ribinės kvapo koncentracijos vertės – 8 OUE/m3, o taip
pat ir nuo 2024 m. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertės.
3. Triukšmo lygis ties įmonės SAZ riba neviršys nustatytų leistinų dydžių visais paros periodais.
4. Rekomenduojama sanitarinės apsaugos zona, apimanti 3 sklypus ir 1 sklypo dalį, kurios bendras plotas yra 15,18 ha. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai bei jų aplinka nepatenka.
2.8.9 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos
Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 15,18 ha. Siūlomos SAZ ribos sutampa su UAB
„Kurana“ įmonės PŪV teritorijos ribomis bei apima gretimus sklypus (kooperatyvo „Mūšos aruodai“ ir UAB „Pasvalio agrochemija“) ar jų dalis (UAB „Aukštikalnių sodai“), gavus žemės
savininkų sutikimus. SAZ ribos pateiktos PAV ataskaitos 14 Priede.
Taršos šaltiniai, nuo kurių siūloma nustatyti sanitarinės apsaugos zoną:
Oro ir kvapo taršos šaltiniai:
✓ Organizuotas taršos šaltiniai Nr. 001, 012 – termofikacinė elektrinė.
✓ Organizuotas taršos šaltiniai Nr. 002-1, 002-2, 013-1, 013-2 – termofikacinė elektrinė.
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 003 – technologiniai įrenginiai biomasės apdorojimo
pastate.
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 011 – grūdų malūnai TIETJEN DA 547 2 vnt.
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 014 – nusierinimo baseinas.
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 162 – dujų fakelas (žvakė).
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 174 – biokuro katilas POLYTECHNIK PRO 6500 (6,5
MW).
✓ Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 601 – etanolio rezervuarai 5 vnt.
✓ Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 602 – benzino rezervuaras.
Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje įgyvendinus plėtrą bus eksploatuojami esami (išskyrus Nr. 014 o.t.š.) ir papildomai veiks dar 9 stacionarūs organizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai
(toliau – o.t.š.):
✓ Organizuotas taršos šaltiniai Nr. 015, 016, 017 – grūdų malūnų ortakiai.
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 018 – pašarų džiovykla.
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 019-1 – biokuro katilinės pagrindinis katilas.
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 019-2 – biokuro katilinės rezervinis katilas.
✓ Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 607 – etanolio talpos.
Triukšmo taršos šaltiniai:
Stacionarūs
✓ 1 aušintuvė;
✓ 2 vnt. biodujų saugyklos orapūtės;
✓ 4 vnt. termofikacinės elektrinės ventiliatoriai;
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✓ 4 vnt. aušintuvės ventiliatoriai;
✓ 5 vnt. etanolio sandėlio siurbliai (Vitachrom ir MKA-20);
✓ 1vnt. parašų sandėlio stoginis ventiliatorius;
✓ 1 vnt. gamybinio pastato stoginis ventiliatorius;
✓ 6 vnt. malimo pastato stoginiai ventiliatoriai;
✓ 5 vnt. gamybinio pastato su administracinės paskirties patalpomis kanaliniai ventiliatoriai;
✓ 1vnt. gamybinio pastato su administracinės paskirties patalpomis rotacinis rekuperatorius;
✓ 1vnt. gamybinio pastato su administracinės paskirties patalpomis plokštelinis rekuperatorius;
✓ 3 vnt. gamybinio pastato su administracinės paskirties patalpomis kondicionierių blokai,;
✓

1vnt. gamybinio pastato su administracinės paskirties patalpomis freoninis šaldymo įrenginys;

✓ 1vnt. gamybinio pastato su administracinės paskirties patalpomis VFR sistemos išorinis
blokas;
✓ 1 pašarų džiovyklė;
✓ 1 pašarų džiovyklės kaminas;
✓ Žaliavos iškrovimo mazgas prie planuojamos bioetanolio gamyklos, prie kurio atvyks 26
sunkiosios autotransporto priemonės per parą;
✓ 3 dyzeliniai autokrautuvai, kurie dirbs grūdų padavimo, skiedrų padavimo ir DDGS atkrovimo zonose;
✓ 1 medienos smulkintuvas, kuris dirbs bioetanolio aikštelėje prie planuojamos bioetanolio
gamyklos;
✓ Pietinėje sklypo dalyje yra 30 vietų antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė, skirta
darbuotojų bei svečių lengvųjų automobilių parkavimui;
✓ Projektuojama nauja 20 vietų antžeminė lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė prie
projektuojamo administracinio pastato, skirta darbuotojų bei svečių lengvųjų automobilių
parkavimui;
✓ Projektuojama nauja 10 vietų antžeminė sunkiojo autotransporto stovėjimo aikštelė.
Mobilūs
✓ 8 denatūruoto etilo alkoholio išvežimo autocisternos;
✓ piko metu iki 23 sunkvežimių skirtų ūkininkų grūdams atvežti;
✓ 3 sunkvežimiai SFL transportavimui;
✓ 5 vnt. sunkvežimių koncentrato išvežimui;
✓ 2 vnt. sunkvežimių kompostinių trąšų išvežimui;
✓ 6 vnt. sunkvežimių sausų pašarų išvežimui;
✓ 9 vnt. autocisternos biomasės išvežimui ;
✓ 15 vnt. sunkvežimių žlaugtams išvežti;
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✓ 4 vnt. sunkvežimių medienos atvežimui;
✓ 7 vnt. lengvojo autotransporto.
2.8.10 Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, emisijų
kontrolės
Informacija apie įmonės stebėseną ir emisijų kontrolę pateikta PAV ataskaitos 2.11 sk. „Stebėsena (monitoringas)“.

2.9 RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS
2.9.1 Esamos būklės aprašymas
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2018 m, rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 802 dėl LR Vyriausybės
2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir
tyrimo nuostatais“ (TAR, 2018, Nr. 13230) 2 punktu, objektuose naudojamų pavojingų medžiagų
kvalifikaciniai kiekiai nustatomi pagal šiuo nutarimu patvirtintą Pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašą ir priskyrimo kriterijų aprašą (toliau – Aprašas).
UAB „Kurana“ bioetanolio gamykloje šiuo metu saugomų pavojingų medžiagų, priskiriamų „P“
skirsnio pavojingumo kategorijai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, kiekiai (394 t etanolio,
58 t fuzelių/aldehidų, 45 t benzino, 42 t denatūrantų, 1180 t biodujų, neatitinka Aprašo 1 lentelėje
nurodyto kvalifikacinio kiekio, taikant žemesnio lygio reikalavimus, todėl įmonė nepriskiriama
prie žemesnio lygio pavojingų objektų.
Pastačius naują bioetanolio gamybos liniją, įmonėje saugomų etanolio, fuzelių ir aldehidų kiekiai
padidės. Naujos linijos produkcijos sandėlyje bus saugoma: iki 1574 t etanolio, iki 50 t fuzelių,
iki 25 t aldehidų, iki 125 t denatūrantų (etilacetatas, izopropilas, metiletilketonas), 60 t sieros
rūgšties, 60 t natrio hidroksido. Suminis saugomų pavojingų medžiagų kiekis viršys Aprašo 1
lentelės kvalifikacinio žemesniojo lygio reikalavimus, bet neviršys aukštesniojo lygio reikalavimų, todėl įmonė, kaip ir iki šiol bus priskiriama prie žemesnio lygio pavojingų objektų. Vadovaujantis Aprašo II skyriaus reikalavimais, įmonė pateiks kompetentingai institucijai patikslintą
pranešimą apie pavojingą objektą. Taip pat vadovaujantis Aprašo III skyriaus reikalavimais, įmonė koreguos esamą pavojingo objekto avarijų prevencijos planą.
Didžiausiais kiekiais įmonėje saugomos pavojingos medžiagos priklauso tai pačiai „P“ poskyrio
pavojingumo kategorijai: degios dujos ir skysčiai. Todėl, vadovaujantis Aprašo 9.3.2. punktu, turi
būti susumuojami visi šiai kategorijai priklausančių pavojingų medžiagų laikomi kiekiai. Sumavimas atliekamas pagal Aprašo 9.2. punkte pateiktą formulę:
q1/QŽ1 + q2/QŽ2 + q3/QŽ3 + q4/QŽ4 + q5/QŽ5 + qx/QŽx ≥ 1,
kur:
qx – pavojingosios medžiagos X (ar tam tikros pavojingųjų medžiagų kategorijos X), nurodytų 1 ar 2 lentelėje, kiekis;
QŽx – atitinkamas pavojingosios medžiagos X arba tam tikros pavojingųjų medžiagų kategorijos X kvalifikacinis kiekis, nurodytas 1 ar 2 lentelės trečioje skiltyje.
(1950+132,8+45+39+40)/5000 + 46,5/2500 + 1,26/10 = 0,59 - pagal pavojingumo kategoriją
„P“ neatitinka žemesnio lygio reikalavimus
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60/200 + 60/200 + 4,53/200 = 0,62 - pagal pavojingumo kategoriją „H“ neatitinka aukštesnio
lygio reikalavimus, bet atitinka žemesnio lygio reikalavimus
41 lentelė. Saugomų pavojingų medžiagų kiekiai ir jų kvalifikaciniai kiekiai (Aprašo 1 arba 2
lentelės)
Kvalifikaciniai kiekiai, t
Pavojinga medžiaga

Saugomas kiekis, t

Pavojingumo kategorija

Žemesnis lygis

Aukštesnis
lygis

5 000

50 000

46,5

2 500

25 000

1,26

10

50

50

200

Pavojingumo kategorija: P – Fiziniai pavojai
Etanolis

1950

Fuzeliai/aldehidai

P5c. DEGIEJI SKYSČIAI

Denatūrantai:

2 arba 3 kategorijos degieji skysčiai,
kurių neapima P5a ir P5b kategorijos (1 lent.)

1. Etilacetatas
2. Izopropilas

132,8
45
39
40

3. Metiletilketonas
Benzinas

Naftos produktai (2 lent.)
P2. DEGIOSIOS DUJOS

Biodujos

1 arba 2 kategorijos degiosios dujos
(1 lent.)

Pavojingumo kategorija: H – Pavojus sveikatai
Sieros rūgštis
Natrio hidroksidas

H3. SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS
KONKREČIAM ORGANUI –
VIENKARTINIS POVEIKIS

Azoto rūgštis

STOT SE, 1 kategorija (1 lent.)

60
60
4,53

UAB „Kurana“ turi 2016 m. parengtą ekstremalių situacijų valdymo planą, nes atitiko Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakyme Nr. 1-134 „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti
ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių
vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ (TAR, 2015, Nr.
19410) įvardintus kriterijus, t.y. 1.1.1 ir 1.1.3 punktus – žemesniojo lygio pavojingi objektai, bei
ūkio subjektai, dėl kurių vykdomos veiklos per kalendorinius metus susidaro daugiau kaip 0,6 t
pavojingųjų atliekų. Ekstremalių situacijų valdymo planas yra patvirtintas įmonės vadovo.
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planai rengiami vadovaujantis Ūkio subjekto, kitos įstaigos
ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinėmis rekomendacijomis (TAR, 2016, Nr.
603).
2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujai 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl kriterijų
ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ redakcijai, įmonė nebeatitinka 1.1.3 punkto kriterijų, tačiau įmonei esant žemesniojo lygio pavojinguoju objektu, atitinka 1.1.1 punkto kriterijus,
todėl turi rengti/atnaujinti ekstremalių situacijų valdymo planus.
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2.9.2 Numatomas reikšmingas poveikis
Planuojama ūkinė veikla yra esamos veiklos plėtra, todėl poveikio aplinkai vertinimui buvo remtasi ekstremalių situacijų valdymo plano rengimui atlikta kokybinės rizikos analize.
PAV ataskaitoje pateikiama konkrečių pavojaus šaltinių rizikos analizė vadovaujantis 2002 m.
liepos 16 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 367 patvirtintomis Planuojamos ūkinės veiklos
galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijomis R41-02 (Žin., 2002, Nr. 61-297), bei 2011 m.
birželio 2 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus įsakymu Nr. 1-189 patvirtintomis galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos
analizės atlikimo rekomendacijomis (Žin., 2011, Nr. 70-3360). Rizikos įvertinimui naudotos pasekmių klasės aprašytos 42 lentelėje bei 43 lentelėje.
42 lentelė. Pasekmių klasifikavimas
Pasekmės žmonių gyvybei ir sveikatai
Klasė

Požymiai

1. Nereikšmingos

laikinas lengvas savijautos pablogėjimas

2. Ribotos

keletas sužalojimų, ilgalaikis savijautos pablogėjimas

3. Didelės

keletas sunkių sužalojimų, labai žymus savijautos pablogėjimas

4. Labai didelės

kelios (daugiau kaip 5) mirtys, keliolika - keliasdešimt sunkiai sužalotų, iki
500 – evakuotų

5. Katastrofinės

keliolika mirčių, keli šimtai sunkiai sužalotų, daugiau kaip 500 evakuotų
Pasekmės gamtai

Klasė

Požymiai

1. Nereikšmingos

nėra užteršimo, poveikis lokalizuotas

2. Ribotos

nestiprus užteršimas, poveikis lokalizuotas

3. Didelės

nestiprus užteršimas, išplitęs poveikis

4. Labai didelės

stiprus užteršimas, poveikis lokalizuotas

5. Katastrofinės

ypač stiprus užteršimas, išplitęs poveikis
Plėtojimosi greitis

Klasė

Požymiai

1. Ankstyvas ir aiškus įspėjimas

padariniai lokalizuoti, žalos nėra

2. Vidutiniškas

šiek tiek išplitęs, nežymi žala

3. Jokio įspėjimo

vyksta slaptai, iki poveikis pasireiškia visiškai, poveikis labai staigus (sprogimas)
Tikimybė

Klasė

Grubiai paskaičiuotas dažnis

1. Neįmanoma

rečiau negu kartą per 1000 metų

2. Beveik neįmanoma

kartą per 100–1000 metų

3. Visai tikėtina

kartą per 10–100 metų

4. Tikėtina

kartą per 1–10 metų
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Pasekmės žmonių gyvybei ir sveikatai
Klasė
5. Labai tikėtina

Požymiai
dažniau kaip kartą per metus

43 lentelė. Pasekmių klasifikavimas
Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai įvertinimas

Galimų padarinių (poveikio) lygis

Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – mažiau nei 5 proc. turto vertės

nereikšmingas

Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės

ribotas

Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 10 iki 30 proc. turto vertės

didelis

Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 30 iki 40 proc. turto vertės

labai didelis

Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – daugiau kaip 40 proc. turto vertės

katastrofinis

Pagrindiniai UAB „Kurana“ esantys ir numatomi rizikos objektai:
✓ Kogeneraciniai įrenginiai, garo katilai ir jų įranga;
✓ Bioetanolio gamybos ir laikymo įrenginiai;
✓ Biodujų gamybos ir laikymo įrenginiai;
✓ Biokuro ruošimo įranga ir laikymo vietos;
✓ Visi slėginiai indai ir jų įranga;
✓ Pavojingų medžiagų talpyklos, tame tarpe ir technologinės, ir jos įranga;
✓ Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai;
✓ Kėlimo įrenginiai;
✓ Slėginiai garotiekiai ir produktotiekiai.
Pagrindiniai potencialių avarijų pavojų keliantys:
✓ Pavojai dėl gaisro degių ir labai degių medžiagų gamybos/saugojimo vietose;
✓ Pavojai dėl stiprių ardančių poveikių pasižyminčių medžiagų laikymo talpų pažeidimo
(sieros, azoto rūgšties ir natrio hidroksido talpų korpuso pažeidimai, gaisras arba sprogimas artimoje aplinkoje);
✓ Išoriniai pavojai (užkrečiamos ligos protrūkis, avarijos gretimose įmonėse, galimi pavojingi radiniai, sprogmenys greta įmonės, grasinimai).
✓ Pavojai dėl geologinių reiškinių (karstiniai reiškiniai – tai geologinių procesų ir reiškinių
visuma susijusi su uolienų tirpinimu, požeminių tuštumų ir specifinių paviršinių karstinio
reljefo formų susidarymu);
✓ Pavojai dėl geografinės padėties (meteorologiniai reiškiniai – maksimalus vėjo greitis, labai smarki audra, viesulas škvalas, smarkus lietus, smarkus snygis, smarki pūga, kaitra,
speigas, uraganas);
✓ Pavojai technologinių procesų ar gedimų metu.
Galimi pavojai dėl vykdomų technologinių procesų ar gedimų:
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✓ Grūdų priėmimo ir malimo zonose dėl įvairių priežasčių gali susidaryti degus organinių
dulkių mišinys su pliūpsnio temperatūra virš 28ºC. Esant kritinei masei, susiformuoja
sprogus oro-dulkių mišinys, kuriam degant susidaro perviršinis 5 kPa slėgis.
✓ Etanolio distiliavimo, rektifikavimo, denatūravimo zonose dėl įrangos nesandarumų į gamybines patalpas gali patekti lengvai užsidegantys skysčiai, su pliūpsnio temperatūra mažesne nei 28ºC (ne mažiau, kaip 12 ºC). Esant kritinei masei, susiformuoja sprogus oroetanolio garų mišinys, kuriam degant susidaro sprogiminis, didesnis, kaip 5 kPa, slėgis;
✓ Etanolio, fuzelių ir eterio-aldehido frakcijos sandėlyje dėl įrangos nesandarumų į gamybines patalpas gali patekti lengvai užsidegantys skysčiai, su pliūpsnio temperatūra mažesne nei 28ºC. Esant kritinei masei, susiformuoja sprogus oro-etanolio garų mišinys, kuriam degant susidaro sprogiminis, didesnis, kaip 5 kPa, slėgis. Sprogimo zonos dydis – 30
m nuo talpų sienos;
✓ Etanolio, fuzelių ir eterio-aldehido frakcijos sandėlyje ar jo artimoje aplinkoje kyla gaisras
dėl neatsargaus elgesio su ugnimi, dėl galimo gaisro degant kitiems pastatams, dėl galimų
tyčinių padegimų, dėl galimo sabotažo, diversijos ar teroro akto;
✓ Aukštatemperatūrinis organinio šilumos nešėjo išsiliejimas išėjimo iš katilinės linijoje
siurblio sujungimo su vamzdynu vietoje. Išsiveržęs verdantis skystis greitai vėsta, kondensuojasi ant artimiausių paviršių ir vėl garuoja iki atvėsdamas iki 100ºC temperatūros,
suformuoja sprogų mišinį su oru ir nuo atsitiktinės kibirkšties sprogsta;
✓ Aukštatemperatūrinis organinio šilumos nešėjo išsiliejimas įėjimo į katilinę linijoje. Išsiveržęs verdantis skystis greitai vėsta, kondensuojasi ant artimiausių paviršių ir vėl garuoja
iki atvėsdamas iki 100ºC temperatūros, suformuoja sprogų mišinį su oru ir nuo atsitiktinės
kibirkšties sprogsta;
✓ Vienoje iš antrinių skysčio šilumos perdavimo sistemų per sklendės sujungimą/pažeistą
suvirinimo siūlę/flanšinį sujungimą prateka aukštatemperatūrinis šilumos nešėjas. Išsiveržęs verdantis skystis greitai vėsta, kondensuojasi ant artimiausių paviršių ir vėl garuoja
iki atvėsdamas iki 100ºC temperatūros, suformuoja sprogų mišinį su oru ir nuo atsitiktinės
kibirkšties sprogsta;
✓ Biokuro sandėliavimo aikštelėje dėl ilgesnio laikymo krūvose, skiedra gali savaime įkaisti
iki 60–70°C dėl mikroorganizmų dauginimosi arba pačios augalinės medžiagos pasikeitimo reakcijos. Pakilus temperatūrai, atsiranda palankios sąlygos šilumą mėgstantiems
mikroorganizmams, kurie, sparčiai dauginasi ir pradėjus veikti sudėtingoms cheminėms
ir fizinėms reakcijoms, pakelia temperatūrą iki 90–100°C. Tokia temperatūra išlieka tam
tikrą laiką. Reakcijos metu papildomai išsiskyrus tiek šilumos, kad distiliavimo metu yra
pašalinamas vanduo, temperatūra pakyla iki 250–333°C. Taip pasiekiama savaiminio užsiliepsnojimo riba – skiedros pradeda smilkti, o atsiradus pakankamam oro kiekiui, jos
užsidega.
✓ Paduodant biokurą į pakurą uždaroje transporterio erdvėje dėl atsitiktinės kibirkšties kyla
sprogimas. Sprogimas sugadina transporterį, kitą įrangą. Gali nukentėti zonoje atsitiktinai
atsidūrę žmonės (1-2). Jeigu biokuro drėgnumas mažesnis už leistiną, o dulkių kiekis viršija sprogumo koncentracijos viršutinę ribą, galimas tūrinis gaisras, peraugantis į gaisrą;
✓ Karštos mineralinės alyvos išsiliejimas, šilumos nešėjo išsiliejimas biokuro katilinėje.
Priežastys ir vieta gali būti įvairios. Išsiveržusi mineralinė alyva labai greitai atvėsta iki
maždaug 200ºC. Kadangi temperatūra ir slėgis aukšti, susidaro lokali sprogi aplinka. Galimas sprogimas nuo atsitiktinės kibirkšties, karšto paviršiaus, jei išsilieja katilo pakuros
zonoje;
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✓ Autoįvykio metu, trūkus ar atsijungus žarnai, pilant bioetanolį į autocisterną, išsilieja iki
34 m3 bioetanolio ir pasklinda teritorijoje šalia pakrovimo vietos. Pasklidęs tolygiu 1-10
cm storio sluoksniu medžiaga intensyviai garuoja. 20ºC temperatūroje medžiagos sočiųjų
garų slėgis yra 5900 Pa, todėl garavimas labai intensyvus ir gretai susidaro sprogus etanolio dujų ir oro mišinys;
✓ Vykdant sieros rūgšties arba natrio šarmo talpų papildymą, trūkus lanksčiai jungčiai ar dėl
kitų priežasčių tam tikras kiekis stipriu ardančiu poveikiu pasižyminčių medžiagų nepatenka į saugojimo talpyklą, bet išsilieja šalia, sukeliant pavojų artimoje aplinkoje dirbantiems darbuotojams ir ėsdinančiam poveikiui neatspariems paviršiams bei įrangai;
✓ Benzino saugojimo požeminiame rezervuare atsiradus nesandarumams, tam tikras kiekis
benzino patenka į gruntą. Laiku nepastebėjus nuotėkio, įvyksta grunto ir gruntinių vandenų užteršimas naftos produktais.
✓ Trūkus lanksčiai jungčiai benzino pilstymo metu ar dėl kitų priežasčių tam tikras kiekis
benzino išsilieja. Intensyviai garuojant susidaro sprogus benzino garų ir oro mišinys.
✓ Benzino saugojimo rezervuare ar jo artimoje aplinkoje kyla gaisras dėl neatsargaus elgesio
su ugnimi, dėl galimo gaisro degant kitiems pastatams, dėl galimų tyčinių padegimų, dėl
galimo sabotažo, diversijos ar teroro akto.
Pirminė konkrečių rizikos šaltinių analizė ir galimų avarijų pasekmių įvertinimas pateikiamas 44
lentelėje.
2.9.3 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo
priemonės
Įmonėje yra įdiegtos priemonės galimoms avarijoms bei ekstremalioms situacijoms išvengti ar
sušvelninti ir jų padariniams likviduoti. Vieni efektyviausių rizikos šalinimo būdų yra visų procesų automatizavimas ir jų kontrolė, pavojingų zonų atitvėrimas. Be to įmonėje yra procedūrų
įdiegimas ir vykdymas - struktūra ir atsakomybė, mokymas, supratimas ir kompetencija, ryšiai,
darbuotojų įtraukimas, dokumentacija, efektyvus proceso valdymas, kurį apima visus veiklos režimus atitinkančių procesų valdymas, proceso parametrų ir jų valdymo metodų nustatymas, priežiūros programa (įrangos techninės priežiūros programos sukūrimas, palaikymas, atsakingų asmenų nustatymas už priežiūros planavimą ir vykdymą, parengtis avarijoms ir reagavimas. Įmonėje atlikta veiklos rizikos analizė ir jos pagrindu parengtas ir su valstybinėmis institucijomis
suderintas ekstremalių situacijų valdymo planas. Sudaryti gaisro prevencijos bei darbuotojų
veiksmų gaisro metu planai, numatytos priemonės avarijoms išvengti. Vykdant rizikos analizę,
planuojant ir mokantis iš klaidų, veiklos vykdytojas vengia avarinių situacijų ir švelnina jų poveikį sudarydamas avarijų likvidavimo planus ir organizuodamas pratybas.
Priemonės skirstomos į saugos priemones skirtas avarijų prevencijai, rizikos sumažinimui ir
darbuotojų apsaugai, t.y.:
✓ Įdiegti techniniai sprendiniai saugiam technologinės įrangos eksploatavimui;
✓ Parengtos taisyklės ir techniniai reglamentai technologiniams įrenginiams ir darbui
pavojingose zonose;
✓ Išskirtos pavojingos zonos;
✓ Paruoštos darbų saugos instrukcijos darbuotojams, dirbantiems pavojingoje aplinkoje arba
su pavojingais įrenginiais;
✓ Parengtos taisyklės darbui su pavojingomis medžiagomis.
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Taip pat įmonėje veikia dabar ir bus įdiegtos naujoje linijoje reagavimo į avarijas priemonės,
skirtos avarijų išvengimui ar sušvelninimui ir jų padarinių likvidavimui:
✓ Gaisrų gesinimo priemonės ir įranga:
-

„Gesinimo stotis“;

-

Gaisrų aptikimo sistemos – temperatūros signalizatoriai, dūmų signalizatoriai,
liepsnos signalizatoriai;

-

Gaisrinės automatikos sistemos;

-

Požeminis priešgaisrinio vandens tinklas;

-

Aušinimo sistemos;

Gaisro gesinimo sistema skirta užsidegimo židinio aptikimui, lokalizavimui ir gesinimui išpurslintu vandeniu. Sistema susideda iš technologinių ir elektrinių įrengimų. Praplėtus gamybą, numatyti kaip esamų priešgaisrinių priemonių rekonstrukcija, taip ir naujų priemonių įvedimas.
Esamas „Gesinimo stotis“ padavimo linijas, kuriomis gaisrinis vanduo tiekiamas į biomasės paruošimo ir gamybinį pastatus, numatyta papildyti putų koncentrato įvedimo įranga. Įgyvendinus
projektą, vidaus gaisrams gesinti bus papildomai naudojami gaisriniai čiaupai su putų purkštais.
Taip pat projektuojama putų gesinimo sistema esamame etanolio laikymo aptvare.
„Gesinimo stotyje“ prie esamos skirstomosios linijos jungiamos dvi DN 150 gaisrinio vandens
linijos, kuriomis vanduo bus tiekiamas į naujai projektuojamos bioetanolio gamyklos, etanolio
sandėlio ir denatūracijos pastato rezervuarų aušinimo sistemas bei į vožtuvų pastatą, skirtą gaisrinio vandens paskirstymui naujai projektuojamų statinių vidaus gaisui gesinimo gaisriniais čiaupais sistemas.
Numatyta esamų priešgaisrinio vandens tiekimo linijų rekonstrukcija ir praplėtimas. Papildomai
projektuojamos priešgaisrinio vandentiekio linijos, kuriomis vanduo bus tiekiamas į naujai projektuojamus gamybinius pastatus, automatizuoti valdymo mazgai su srauto detektoriais, sklendėmis su reduktoriais ir padėties kontrole.
Naujai projektuojamų bioetanolio gamybos pastatų vidaus gaisrų gesinimui numatomi gaisriniai
čiaupai: gamybinio pastato vidaus gaisrų gesinimui numatyti 12 gaisrinių čiaupų, administracinės
pastato dalies – 13 gaisrinių čiaupų, malimo pastate – 5 gaisriniai čiaupai.
Denatūracijos pastate vertikalių talpų aušinimui projektuojamas stacionarus įrenginys, susidedantis iš:
✓ Horizontalių sekcijinių purškimo žiedų, esančių kiekvienos talpos sienelių viršutinėje
dalyje;
✓ Sausų stovų ir horizontalių vamzdynų, jungiančių sekcijinį drėkinimo žiedą su
priešgaisrinio vandentiekio tinklu;
✓ Tarpflanšinių sklendžių su reduktorium ir padėties kontrole ir tarpflanšinių sklendžių su
elektrine pavara garantuojančios vandens tiekimą gaisro metu talpų paviršiaus aušinimui.
Projektuojami atviro tipo purkštukai.
Naujame etanolio sandėlyje etanolio rezervuarų aušinimui projektuojamas stacionarus įrenginys,
susidedantys iš:
✓ Horizontalių sekcijinių purškimo žiedų, esančių kiekvienos talpos sienelių viršutinėje
dalyje;
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✓ Sausų stovų ir horizontalių vamzdynų, jungiančių sekcijinį drėkinimo žiedą su
priešgaisrinio vandentiekio tinklu;
✓ Elektrinės automatizuotos sklendės, garantuojančio vandens tiekimą gaisro metu
rezervuaro paviršiaus aušinimui.
Projektuojami atviro tipo purkštukai.
Distiliacijos rektifikacijos-dehidratacijos įrenginio priešgaisrinei apsaugai projektuojami įrenginio perimetru išdėstomi putų generatoriai išsiliejusio skysčio gesinimui, uždengiant degimo židinį
putomis ir užkertant ugnies kontaktą su oru.
Projektuojamo ir šalia esamo dabartinio etanolio atkrovimo įrenginio su stogine gesinimas numatomas putokšliu ir vandeniu gesinti tinkamu gaisriniu lafetu, kuris bus įterptas tarp abiejų įrenginių. Numatomas debitas nuo 500 iki 2500 l/min.
Pašarų gamyklos išorės gaisrų gesinimas numatomas iš esamų ir projektuojamų gaisrinių hidrantų. Išorinio gaisro gesinimui reikalingas vandens kiekis turi būti ne mažesnis kaip 30 1/s.
Gaisro gesinimui turi būti naudojami ne mažiau kaip du gaisriniai hidrantai. Vidaus gaisrų gesinimui vandens poreikis nustatomas pagal pastatų ugniaatsparumo laipsnį ir patalpų sprogimo ir
gaisro pavojų. Gaisrų gesinimui reikalingo vandens tiekimas numatytas iš esamos „Gesinimo stoties“. Pašarų sandėlyje vidaus gaisrų gesinimui numatyti 3 gaisriniai čiaupai.
Priešgaisrinio vandens srautų paskirstymui tarp objektų numatytas vožtuvų pastatas su gaisrinio
vandens įvado patalpa, kurioje bus sumontuota gaisrinė centralė. Pastate projektuojami kiekvienam objektui skirti automatizuoti srauto detektoriai (srauto relės), sklendės su reduktoriumi ir
padėties kontrole. Pačio vožtuvų pastato priešgaisrinei apsaugai projektuojama sprinklerinė gesinimo sistema.
✓ Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės:
-

Specialūs rūbai ir avalynė;

-

Kvėpavimo apsaugos priemonės – filtruojančios kaukės ir puskaukės.

✓ Avarinių planų rengimas:
-

Evakavimo iš avarijos vietos planai ir patvirtinti maršrutai;

-

Vidaus ir išorės avariniai planai;

✓ Darbuotojų mokymas, t.y. mokymo planų parengimas ir pratybos.
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44 lentelė. Pirminė konkrečių rizikos šaltinių analizė ir galimų avarijų pasekmių įvertinimas
Nr.

2.1

Operacija

Pavojingas
veiksnys

Nelaimingo atsitikimo pobūdis

Pažeidžiami objektai

Pasekmės pažeidžiamiems objektams

žmonėms

gamtai

Nuosavybei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Technologinis procesas

Grūdų priėmimas, valymas,
transportavimas ir malimas

Tyrės paruošimo procesai

Dulkių koncentracijos padidėjimas,
sprogios aplinkos suformavimas, užsidegimas nuo atsitiktinės kibirkšties
ir sprogimas

Darbuotojai

Apsinuodijimai įkvėpus, fizinis
poveikis

Ribotas

Nereikšmingas

Didelis

Nereikšmingas

Ribotas

Didelis

Nereikšmingas

Didelis

Nuosavybė

Gamta (oro tarša)
2.2

Technologinis procesas

Etanolio gamyba

Etanolio distiliavimas,
rektifikavimas, denatūravimas

Etanolio ir jo garų avarinis patekimas
į darbo zoną, sprogios aplinkos suformavimas, užsidegimas nuo atsitiktinės kibirkšties ir sprogimas

Darbuotojai

Nuosavybė

Gamta (oro tarša)
2.3

Technologinis procesas

Etanolio ir kitų produktų laikymas

Produktų laikymas ir paskirstymas

Etanolio, fuzelių ir eterio-aldehido
frakcijos patekimas į sandėlio zoną,
sprogios aplinkos suformavimas, užsidegimas nuo atsitiktinės kibirkšties
ir sprogimas

Darbuotojai

Nuosavybė

Gamta (oro tarša)
Technologinis procesas

Etanolio ir kitų produktų laikymas

Gaisras artimoje aplinkoje

Etanolio, fuzelių ir eterio-aldehido
frakcijos sandėlyje ar jo artimoje aplinkoje kyla gaisras dėl skirtingų
priežasčių

Darbuotojai

Nuosavybė

Gamta (oro tarša)
2.4

2.16

Reikšmingumas

Objektas

Technologinis procesas

Biokuro sandėliavimo
aikštelė

Šilumos tiekimas

Biokuro sandėliavimas

AOŠ skystos
ir garų fazės
mišinys

Skiedra

Išsisandarinus vamzdynams, įvykus
armatūros gedimams, išsiveržęs
AOŠ, greitai vėsta, kondensuojasi ant
artimiausių paviršių, garuoja atvėsdamas iki 100ºC temperatūros, suformuoja sprogų mišinį su oru ir nuo atsitiktinės kibirkšties sprogsta

Sandėliuojant biokurą – skiedras, dėl
savaiminio užsiliepsnojimo, netvarkingos elektros instaliacijos, žmogiškojo faktoriaus kyla gaisras, užsidega
skiedros – apie 5800 m3

Darbuotojai

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge.lt

10

11

12

2

4B

Jokio įspėjimo

2

3B

Ribotas

Jokio įspėjimo

2

3B

Nereikšmingas

Ribotas

Vidutiniškas

1

3B

Didelis

Nereikšmingas

Ribotas

Vidutiniškas

1

3B

Didelis

Ribotas

Nereikšmingas Vidutiniškas

2

3B

Nereikšmingas Vidutiniškas

nežymus įrangos sugadinimas

Oro teršalų emisijos
Apsinuodijimai įkvėpus, fizinis
poveikis
nežymus įrangos sugadinimas

Oro teršalų emisijos
Apsinuodijimai įkvėpus, sprogimo poveikio zona 30 m
Nežymus įrangos sugadinimas

Oro teršalų emisijos
Apsinuodijimai įkvėpus, terminiai nudegimai
Nežymus įrangos sugadinimas

Oro teršalų emisijos
Oro mišinio sprogimo poveikis,
fizinis kontaktas su karštu AOŠ
nešėju

Nuosavybė

Šilumos gamybos ir perdavimo
įrangos ir vamzdynų pažeidimas

Gamta

Galimos oro teršalų emisijos

Darbuotojai

Gaisro poveikis visoje aikštelėje
ir 50 m šalia. Galimas poveikis
nuo apsinuodijimo, nusideginimo, smulkių traumų iki keleto
mirčių

Nuosavybė

Nelaimingo Nelaimingo Svarba (riatsitikimo atsitikimo ti- zikos laipsgreitis
kimybė
nis)

Kuro atsargų sunaikinimas. Medienos saugojimo sandėlio
konstrukcijų sunaikinimas
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Nr.

2.17

Operacija

Pavojingas
veiksnys

Nelaimingo atsitikimo pobūdis

Pažeidžiami objektai

Pasekmės pažeidžiamiems objektams

žmonėms

gamtai

Nuosavybei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gamta

Degimo produktų emisijos (CO,
NOx, KD)

Darbuotojai

Gali nukentėti zonoje atsitiktinai
atsidūrę žmonės

Ribotas

Nereikšmingas

Didelis

Biokuro sandėliavimo
aikštelė

Biokuro tiekimas

Skiedros

Dėl nesaugios elektros įrangos, nesilaikant priešgaisrinių taisyklių, įvykus mechanizmų avarijoms, nuo galimai nepašalintų metalo ar mineralinių priemaišų susidariusių kibirkščių,
paduodant biokurą į pakurą uždaroje
transporterio erdvėje kyla sprogimas.
Dulkių kiekis dalyvaujantis sprogime
- iki 2 kg. Jeigu dulkių kiekis viršija
sprogumo koncentracijos viršutinę
ribą, galimas tūrinis gaisras, peraugantis į gaisrą

2.18

2.19

2.20

Reikšmingumas

Objektas

Biokuro katilinė

Etanolio atkrovimo įrenginys

Sieros rūgšties ir natrio

Šilumos tiekimas

Etanolio atkrovimas

Sieros rūgšties arba natrio
šarmo talpų pildymas

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Karšta mineralinė alyva,
šilumos nešėjas

Etanolis

Sieros rūgštis
Natrio šarmas

Nuosavybė

Galimos degimo produktų emisijos (CO, NOx, KD)

Dėl nesaugios elektros įrangos, nesilaikant priešgaisrinių taisyklių, įvykus mechanizmų avarijoms, nuo galimai nepašalintų metalo ar mineralinių priemaišų susidariusių kibirkščių,
karštos mineralinės alyvos, šilumos
nešėjo išsiliejimas biokuro katilinėje.
Išsiveržusi mineralinė alyva labai
greitai atvėsta iki maždaug 200 °C.
Kadangi temperatūra ir slėgis aukšti,
susidaro lokali sprogi aplinka. Galimas sprogimas nuo atsitiktinės kibirkšties, karšto paviršiaus, jei išsilieja katilo pakuros zonoje

Darbuotojai

Fizinis kontaktas su karštu AOŠ.
Pasekmės nuo apsinuodijimo,
nusideginimo, smulkių traumų
iki keleto mirčių

Nuosavybė

Įrangos sugadinimas, pastato apgadinimas

Gamta

Oro teršalų emisijos, galimybė
teršalams patekti už teritorijos
ribų su lietaus ar sniego tirpsmo
vandens srautais, galima grunto
tarša termoalyva

Autoįvykio metu, ar įvykus žmogaus
klaidai, trūkus ar atsijungus žarnai,
kraunant bioetanolį į autocisterną išsilieja iki 30 m3 bioetanolio ir pasklinda teritorijoje šalia iškrovimo
posto. Pasklidęs tolygiu 1-10 cm storio sluoksniu bioetanolis intensyviai
garuoja ir susidaro sprogus etanolio
garų ir oro mišinys, kuris nuo atsitiktinės kibirkšties sprogsta ir kyla gaisras

Darbuotojai

Gaisro poveikio zona – 50 m,
Galimas apsinuodijimas įkvėpus

Nuosavybė

Automobilinės cisternos vamzdynų, kitos įrangos sugadinimas

Pildant sieros rūgšties/natrio šarmo
talpą, trūkus lanksčiai jungčiai ar dėl

Darbuotojai

www.dge.lt

10

11

12

Ribotas

Vidutiniškas

2

4B

Ribotas

Nereikšmingas

Vidutiniškas

1

4B

Ribotas

Ribotas

Ribotas

Jokio įspėjimo

2

3B

Didelis

Nereikšmingas

1

3B

Degių konstrukcijų sunaikinimas, transporterio ir kitos įrangos pažeidimai

Gamta

Gamta

Nelaimingo Nelaimingo Svarba (riatsitikimo atsitikimo ti- zikos laipsgreitis
kimybė
nis)

Oro teršalų emisijos, galimybė
teršalams patekti už teritorijos
ribų su lietaus ar sniego tirpsmo
vandens srautais, galima grunto
tarša gaisro padarinių šalinimo
priemonėmis
Apsinuodijimas įkvėpus, cheminiai nudegimai, iki keleto mirčių

Nereikšmingas Vidutiniškas
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Nr.

Operacija

Pavojingas
veiksnys

Nelaimingo atsitikimo pobūdis

Pažeidžiami objektai

Pasekmės pažeidžiamiems objektams

žmonėms

gamtai

Nuosavybei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

kitų priežasčių tam tikras kiekis stipriu ardančiu poveikiu pasižyminčių
medžiagų išsilieja šalia talpos.

Nuosavybė

Įrangos sugadinimas, patalpos
konstrukcijų apgadinimas

Didelis

Nereikšmingas

Ribotas

Nereikšmingas

šarmo laikymo talpos

Gamta
2.21

2.23

Reikšmingumas

Objektas

Benzino rezervuaras

Požeminis
benzino rezervuaras

Benzino pilstymas, laikymas

Benzino laikymas

Benzinas ir jo
garai

Benzinas ir jo
garai

Dėl perpylimo metu įvykusių avarijų
(perpylimo rankovės trūkimo/atsijungimo, vožtuvų nesuveikimo), rezervuaro pažeidimų, tam tikras kiekis
benzino išsilieja ir intensyviai garuoja susidaro sprogus dujinis mišinys. Nuo atsitiktinės kibirkšties garai
sprogsta
Dėl neatsargaus elgesio su ugnimi,
dėl galimo gaisro degant kitiems pastatams, dėl galimų tyčinių padegimų,
dėl galimo sabotažo, diversijos ar teroro akto kyla gaisras

Darbuotojai

Nuosavybė

10

11

12

Nereikšmingas Vidutiniškas

2

4B

Nereikšmingas Vidutiniškas

2

4B

Cheminėmis medžiagomis užterštos nuotekos
Galimas poveikis nuo apsinuodijimo įkvėpus, nusideginimo,
smulkių traumų iki keleto mirčių

Įrangos sugadinimas

Gamta

Oro teršalų emisijos

Darbuotojai

Gali nukentėti zonoje atsitiktinai
atsidūrę žmonės

Nuosavybė

Talpyklų, vamzdynų, kitos įrangos pažeidimas/sunaikinimas

Gamta

Nelaimingo Nelaimingo Svarba (riatsitikimo atsitikimo ti- zikos laipsgreitis
kimybė
nis)

Galimos oro teršalų emisijos

Siekiant išvengti gaisro, rekomenduojama kasdien matuoti kaitimo temperatūrą ne mažiau kaip keturiose vietose. Pastebėjus kaitimą, būtina nedelsiant krūvas perkrauti ar pašalinti. Atkreipiame dėmesį, kad gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra
nustatyti reikalavimai pjuvenų ir medienos drožlių krūvoms, t. y. jos turi būti sandėliuojamos kietojo kuro aikštelėse krūvomis ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų ir statinių, o krūvų aukštis neturi viršyti 8 m, pagrindo plotis – 12 m, o praeigos tarp jų – ne siauresnės
kaip 4 m.
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2.10 ALTERNATYVŲ ANALIZĖ IR JŲ VERTINIMAS
Veiklos plėtra planuojama greta įmonės veikiančių bioetanolio gamybos įrenginių, vieta tenkina
visas planuojamos ūkinės veiklos vietai būtinas sąlygas, todėl kitos alternatyvios PŪV vystymo
vietos nesvarstomos ir PAV ataskaitoje nenagrinėjamos. Planuojamos ūkinės veiklos plėtros ir
rekonstrukcijos metu technologiniai procesai nepakis, naudojama technologija atitinka Geriausių
prieinamų gamybos būdų taikomus reikalavimus, todėl technologinės bioetanolio gamybos alternatyvos taip pat nenagrinėjamos.

„Nulinė alternatyva“
Vertinant „nulinę“ veiklos alternatyvą, daroma prielaida, kad planuojama ūkinė veikla vykdoma
nebus, t.y. bus pagaminama mažiau produkcijos, žlaugtai nebus naudojami pašarų gamybai.
Įmonėje gaminamas bioetanolis pagrinde naudojamas dviejų produktų gamybai. Dehidratuotas
etilo alkoholis sumaišomas su benzinu A95 ir gaunamas dehidratuotas ir denatūruotas etilo alkoholis (DDEA), kuris kaip biologinės kilmės priedas maišomas į benziną. Kiekviename degalinėje
parduodame litre benzino yra įmaišyti 10 proc. bioetanolio (DDEA). Antras produktas, tai biologinės kilmės alternatyvūs degalai vidaus degimo varikliams (E85). Šie degalai susideda iš 85 %
bioetanolio ir 15 % A95 benzino. E85 – tai aplinką tausojantys degalai. Juos naudojant į atmosferą
išskiriama 80 proc. mažiau anglies dvideginio – šilumą sulaikančių dujų, kurios sukuria „šiltnamio efektą“, negu naudojant įprastinį kurą. Be to, augalai, naudojami kaip žaliava bioetanolio
gamybai, auginimo stadijoje sugeria anglies dvideginį, taip mažindami šių dujų koncentraciją atmosferoje.
Tuo atveju, jei nebūtų didinamas pagaminamos produkcijos kiekis, būtų mažiau pagaminta biodegalų, o vietoj jų daugiau naudotų mineralinės kilmės degalus, gaminamus iš iškastinės žaliavos
– naftos.
Kitas neigiamas nulinės alternatyvos aspektas yra žlaugtų panaudojimo sausų pašarų gamybai
atsisakymas. Neišaugus žlaugtų kiekiui, įrenginėti sausų pašarų gamybos liniją vien tik esamam
žlaugtų kiekiui ekonomiškai nenaudinga. Ko pasėkoje, žlaugtų panaudojimas nebus maksimaliai
racionalizuotas.

2.11 STEBĖSENA (MONITORINGAS)
Vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 16 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831; TAR, 2018, Nr.
3345) (toliau – Nuostatų), įmonė pagal 2015 m. monitoringo programą vykdo ūkio subjektų taršos
šaltinių išmetamų, išleidžiamų teršalų monitoringą.
Po gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos privalomo vykdyti monitoringo rūšys vadovaujantis Ūkio
subjektų aplinkos monitoringo nuostatų:
✓ 7.5 punktu: ūkio subjektai, eksploatuojantys kurą deginančius įrenginius, kurių nominali
šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW ir kurių eksploatavimui
taikomos Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, turi vykdyti taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringą;
✓ 7.2. punktu: kurie per parą į nuotakyną išleidžia 50 m3 ir daugiau gamybinių ar komunalinių nuotekų (išleidžiamų nuotekų kiekis apskaičiuojamas per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį padalijus iš išleidimo dienų skaičiaus).
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UAB „Kurana“ turi vykdyti poveikio aplinkos kokybei monitoringą, t.y. poveikio požeminiam
vandeniui monitoringą, nes įmonės veikla atitinka aplinkos monitoringo nuostatų II skyriaus
8.3.1.9 punkto kriterijus. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas bus vykdomas pagal parengtą ir suderintą požeminio vandens monitoringo programą. Kadangi nėra indikacijų, kad įmonės vykdoma veikla turi reikšmingo neigiamo poveikio požeminiam vandeniui, gamykloje pakanka vykdyti kontrolinio tipo monitoringą, kurio pagrindinis tikslas yra poveikio požeminio vandens būklei stebėjimas ir vertinimas bei galimų vandens kokybės pokyčių kontrolė.
Po veiklos plėtros ir rekonstrukcijos potenciali galima tarša bus kontroliuojama naujai įrengtuose
gręžiniuose. Tuo tikslu bus koreguojama aplinkos monitoringo programa, įtraukiant požeminio
vandens monitoringą.
2.11.1 Taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringas
2.11.1.1 Išmetamų į aplinkos orą teršalų pavojingumo rodiklio apskaičiavimas

Siekiant nustatyti, ar ūkinės veiklos objektui reikalinga vykdyti iš taršos šaltinio išmetamo teršalo,
kuris atsiranda planuojamos veiklos metu arba kinta jo kiekis, monitoringą, kiekvienam teršalui
nustatomas teršalo pavojingumo rodiklis.
Pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo II dalies reikalavimus, kiekvieno
teršalo pavojingumo rodiklis (TPR) apskaičiuojamas pagal formulę:
TPR = (Mm/RV)a
čia:
Mm – suminis teršalo išmetimas iš visų taršos šaltinių (maksimaliai galimas), t/ metus;
RV – teršalo (išskyrus kietąsias daleles) paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (išreikšta
mg/m3), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai. Kietųjų dalelių išmetimo atveju, kai visas
kietųjų dalelių kiekis arba jų dalis išmetama deginant kurą ar atliekas, RV – kietųjų dalelių
paros ribinė aplinkos užterštumo vertė – 0,05 mg/m3, o visais kitais atvejais RV – kietųjų
dalelių paros ribinė aplinkos užterštumo vertė – 0,15 mg/m3. Jei teršalui nustatyta nacionalinė
norma, tačiau nenustatyta paros ribinė vertė, TPR nustatymui taikoma 50 % pusės valandos
ribinės vertės dydžio. Jei teršalui nustatyta ES norma, tačiau nenustatyta paros ribinė vertė.
TPR nustatymui taikoma metinė ribinė ar siektina vertė arba paros 8 valandų maksimalaus
vidurkio ribinė ar siektina vertė;
a – pastovus dydis, priklausantis nuo išmetamo į aplinkos orą teršalo grupės, nurodytos Apmokestinamų teršalų sąrašo ir grupių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 (Žin., 2000, Nr. 6-159), II skyriuje. I grupės teršalo pastovus
dydis „a“ lygus 1,7, II – 1,3, III –1,0, IV – 0,9, o azoto oksidų (kaip azoto dioksido) – 1,3,
sieros dioksido – 1,0, dulkių (kietųjų dalelių) – 0,9, vanadžio pentoksido –1,7.
Duomenys TPR skaičiavimui ir skaičiavimo rezultatai pateikiami 45 lentelėje. Jeigu taršos šaltinio išmetamo į aplinkos orą teršalo TPR ≥10, šio teršalo monitoringas vykdomas nenuolatinio
matavimo būdu, išskyrus Nuostatų 1 priedo 9 punkte nurodytą atvejį ir jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu taršos šaltinio išmetamo į aplinkos orą teršalo TPR <10, šio teršalo monitoringas
nevykdomas.
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45 lentelė. Kontroliuotinų teršalų nustatymas
Teršalas

Mm

RV,
mg/m3

a

TPR

Kontroliuotini teršalai, kurių TPR ≥10

1

2

3

4

5

6

Anglies monoksidas

394,502

10

0,9

27,32

Kontrolė

Azoto oksidai

238,084

0,04

1,3

80736,75

Kontrolė

Kietosios dalelės (A,B)

9,824

0,05

0,9

115,87

Kontrolė

Kietosios dalelės (C)

14,918

0,15

0,9

62,79

Kontrolė

Sieros dioksidas

7,898

0,125

1

63,18

Kontrolė

Amoniakas

0,018

0,04

0,9

0,49

-

Etanolis

0,073

5

0,9

0,02

-

Sieros vandenilis

0,015

0,004

1,3

5,57

-

LOJ (benzinas)

0,117

1,5

0,9

0,10

-

Vadovaujantis aukščiau pateikta lentele, nenuolatinio matavimo būdu monitoringas turės būti
vykdomas šių teršalų – anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių A, B ir C ir sieros dioksido, nes teršalo pavojingumo rodiklis yra didesnis už 10.
2.11.1.2 Taršos šaltinių suskirstymas į kategorijas pagal kiekvieną iš atitinkamo taršos šaltinio
išmetamą teršalą

Kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų monitoringo dažnis nustatomas vadovaujantis LAND
43-2013 ir Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normomis, priklausomai nuo
instaliuotos nominalios šiluminės galios.
Oro teršalų matavimo dažnis taršos šaltiniui Nr. 002 (instaliuota šiluminė galia 4,5 MW) nustatytas pagal LAND 43-2013 17 punktą: „Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė
galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas dujinis kuras, išmetamų
į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per
trejus metus. Tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.“
Oro teršalų matavimo dažnis taršos šaltiniui Nr. 013 (instaliuota šiluminė galia 4,5 MW), kai
deginamos biodujos, nustatytas pagal LAND 43-2013 17 punktą: „Iš kurą deginančių įrenginių,
kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas dujinis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas
ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus. Tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.“
Oro teršalų matavimo dažnis taršos šaltiniui Nr. 013 (instaliuota šiluminė galia 4,5 MW), kai
deginami fuzeliai, nustatytas pagal LAND 43-2013 18 punktą: „Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas
skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti
patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.“
Oro teršalų matavimo dažnis taršos šaltiniui Nr. 174 (instaliuota šiluminė galia 6,5 MW) nustatytas pagal LAND 43-2013 18. punktą: „Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė
galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis
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kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip
vieną kartą per šildymo sezoną.“
Oro teršalų matavimo dažnis taršos šaltiniui Nr. 019_01 (instaliuota šiluminė galia 7,5 MW), kai
deginamas biokuras, nustatytas pagal Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių
normų 31. punktą: „Iš vidutinių KDĮ, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia
10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.“
Oro teršalų matavimo dažnis taršos šaltiniui Nr. 019_02 (instaliuota šiluminė galia 7,5 MW), kai
deginamos dujos, nustatytas pagal Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų
30. punktą: „Iš vidutinių KDĮ, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10
MW, ir kuriuose kurui naudojamas dujinis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės
laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus šildymo sezono laikotarpiu.“
Kitų, privalomų kontroliuoti, ūkio subjektų taršos šaltinių monitoringo dažnis nustatomas pagal
šaltinio kategoriją.
Visi ūkio subjektų taršos šaltiniai skirstomi į pirmąją ir antrąją kategoriją pagal kiekvieną iš atitinkamo taršos šaltinio išmetamą teršalą. Šaltinio kategorija nustatoma pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 5.1 ir 5.2 punktus.
Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, pirmajai kategorijai
priskiriami taršos šaltiniai:
jei Cm/RV >0,5, kai M/(RV×H) >0,01,
ir taršos šaltiniai, turintys valymo įrenginius, kurių vidutinis valymo efektyvumas didesnis kaip
85 %,
jei (Cm/ RV) >0,1, kai M/( RV ×H) >0,002,
čia:
Cm – teršalo didžiausia koncentracija aplinkos ore, mg/m3, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, pagal taršos sklaidos skaičiavimus;
RV – teisės aktuose nustatyta pusės valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3.
Jei teisės aktuose nėra nustatytos pusės valandos ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, tuomet taikoma paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė.
M – maksimaliai galimas išmetamas teršalo kiekis iš šaltinio, g/s;
H – taršos šaltinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m. Esant H<10 m, skaičiuojama kaip H=10
m.
Antrajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai, neatitinkantys pirmosios kategorijos taršos šaltinių kriterijų.
Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus pirmajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai:
jei Cm/RV>0,5, kai M/(RV × H) >0,01;
ir taršos šaltiniai, turintys valymo įrenginius, kurių vidutinis valymo efektyvumas didesnis kaip
85 %,
jei (Cm/ RV ) >0,1, kai M/( RV × H) >0,002;
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čia:
Cm – teršalo didžiausia koncentracija aplinkos ore, mg/m3, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, pagal taršos sklaidos skaičiavimus;
RV – teisės aktuose nustatyta valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3. Jei teisės
aktuose nėra nustatytos valandos ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, tuomet taikoma mažiausiam vidurkinimo laikotarpiui nustatyta ribinė ar siektina vertė.
M – maksimaliai galimas išmetamas teršalo kiekis iš šaltinio, g/s;
H – taršos šaltinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m. Esant H<10 m, skaičiuojama kaip H=10
m.
Antrajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai, neatitinkantys pirmos kategorijos taršos šaltinių
kriterijų.
Teršalų, išmetamų iš taršos šaltinio, kuris pagal tą teršalą yra priskirtas pirmajai kategorijai, monitoringas vykdomas tolygiai paskirsčius 4 kartus per metus, atliekant pakankamą matavimų ir/ar
mėginių paėmimo skaičių. Teršalų, išmetamų iš taršos šaltinio, kuris pagal tą teršalą yra priskirtas
antrajai kategorijai, monitoringas vykdomas ne rečiau kaip 1 kartą per metus.
Atlikus skaičiavimus, buvo nustatyta, jog visi kontroliuoti numatomi taršos šaltiniai bus priskirti
antrajai kategorijai (skaičiavimų rezultatai pateikiami žemiau esančioje 46 lentelėje). Numatomų
kontroliuoti taršos šaltinių, iš kurių bus išmetami tokie teršalai kaip anglies monoksidas, azoto
oksidai, kietosios dalelės, sieros dioksidas monitoringas turės būti vykdomas ne rečiau kaip vieną
kartą metuose.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge.lt

Bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtra mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

46 lentelė. Taršos šaltinių kategorijos ir kontrolės dažnio nustatymo rezultatai
Taršos šaltiniai
Cecho ar kitų
pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas

Grūdų malūnai
TIETJEN DA
547 2vnt.
Kogeneratoriai
su garo katilu-utilizatoriumi
GARIONI NAVAL NG/EG
Kogeneratoriai
su garo katilu-utilizatoriumi
GARIONI NAVAL NG/EG

teršalai

Pavadinimas

Nr.

Aukštis, m

ortakis

011

17,3

Pavadinimas

kodas

Vienkartinis maksimalus taršos dydis,
g/s

RV

Cm

Cm/RV

M/(RV×H)

Šaltinio
kategorija

Dažnis

1k./m.

kaminas

kaminas

Garo katilas Buderus Logano
SHD 815 (4,5
MW) Nr.1 (deginant biodujas
ir gamtines dujas)

kaminas

Garo katilo Buderus Logano
SHD 815 (4,5

kaminas

001

012

002

013

Kietosios dalelės (C)

4281

0,16221

0,05

0,0041

0,082

0,188

2

Anglies monoksidas (A)

177

1,25477

10

0,578

0,058

0,004

2

1k./m.

Azoto oksidai (A)

250

2,14126

0,2

0,082

0,410

0,335

2

1k./m.

Sieros dioksidas (A)

1753

0,05707

0,35

0,0223

0,064

0,005

2

1k./m.

Kietosios dalelės (A)

6493

0,00423

0,05

0,0041

0,082

0,003

2

1k./m.

Anglies monoksidas (A)

177

1,25477

10

0,578

0,058

0,004

2

1k./m.

Azoto oksidai (A)

250

2,14126

0,2

0,082

0,410

0,335

2

1k./m.

Sieros dioksidas (A)

1753

0,05707

0,35

0,0223

0,064

0,005

2

1k./m.

Kietosios dalelės (A)

6493

0,00423

0,05

0,0041

0,082

0,003

2

1k./m.

Anglies monoksidas (A)

177

Azoto oksidai (A)

250

Sieros dioksidas (A)

1753

-

-

-

-

-

-

1k./3
metus

Kietosios dalelės (A)

6493

Anglies monoksidas (A)

177
-

-

-

-

-

-

1k./m.

Azoto oksidai (A)

250

32,0

32,0

32,0

32,0
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MW) Nr.2 (deginant fuzelius)

Sieros dioksidas (A)

1753

Kietosios dalelės (A)

6493

Garo katilo Buderus Logano
SHD 815 (4,5
MW) Nr.2 (deginant biodujas)

Anglies monoksidas (A)

177

Azoto oksidai (A)

250

Biokuro katilinė

kaminas

kaminas

013

174

32,0
Sieros dioksidas (A)

1753

Kietosios dalelės (A)

6493

Anglies monoksidas (A)

177

Azoto oksidai (A)

250

Sieros dioksidas (A)

1753

Kietosios dalelės (A)

6493

30,0

-

-

-

-

-

-

1k./3
m.

-

-

-

-

-

-

1k./m.

Grūdų malūnai

ortakis

015

25,0

Kietosios dalelės (C)

4281

0,104

0,05

0,0041

0,082

0,083

2

1k./m.

Grūdų malūnai

ortakis

016

25,0

Kietosios dalelės (C)

4281

0,104

0,05

0,0041

0,082

0,083

2

1k./m.

Grūdų malūnai

ortakis

017

25,0

Kietosios dalelės (C)

4281

0,067

0,05

0,0041

0,082

0,054

2

1k./m.

Anglies monoksidas (B)

5917

0,390

10

0,578

0,058

0,002

2

1k./m.

Azoto oksidai (B)

5872

0,779

0,2

0,082

0,410

0,216

2

1k./m.

Kietosios dalelės (C)

4281

0,163

0,05

0,0041

0,082

0,181

2

1k./m.

Anglies monoksidas (A)

177

Azoto oksidai (A)

250

-

-

-

-

-

-

1k./m.

Kietosios dalelės (A)

6493

Anglies monoksidas (A)

177

Azoto oksidai (A)

250

-

-

-

-

-

-

1k./3
m.

Sieros dioksidas (A)

1753

Pašarų džiovykla

Biokuro katilinė
(pagrindinis biokuro katilas)
Biokuro katilinė
(rezervinis biodujų/dujų katilas)

kaminas

kaminas

kaminas

018

019_1

019_2

18,0

20,0

20,0

Laboratorinei kontrolei vykdyti bus naudojami metodai, vadovaujantis LR AM 2004-02-11 įsakyme Nr. D1-68 “Dėl stacionarių taršos šaltinių, išmetamų į aplinkos orą
teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo” pateiktu rekomenduojamų metodų sąrašu
1
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2.11.2 Taršos šaltinių išleidžiamų vandens teršalų monitoringas
Vadovaujantis Aplinkos monitoringo nuostatais, įmonė turi vykdyti į UAB „Pasvalio vandenys”
komunalinių nuotekų tinklus išleidžiamų gamybinių nuotekų teršalų monitoringą.
Gamybinių nuotekų monitoringas. Gamybinių nuotekų, išleidžiamų į Pasvalio miesto komunalinių nuotekų tinklus, monitoringas šiuo metu galiojančioje TIPK leidimo monitoringo programoje
nenumatytas. Išleidžiamų nuotekų kontrolę vykdo nuotekų tinklų valdytojas pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties Nr. 8064, pasirašytos tarp UAB „Kurana“ ir UAB
„Pasvalio vandenys“ 2017 m. birželio 1 d. V skyriaus sąlygas.
Po įmonės veiklos plėtros, susidarančių gamybinių nuotekų kiekis padidės iki 250 m3/d, todėl
įmonei atsiranda prievolė vykdyti su gamybinėmis nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą.
Išleidžiamų gamybinių nuotekų tyrimo dažnumas, tiriami parametrai nustatyti vadovaujantis Ūkio subjektų monitoringo nuostatais. Vieną kartą ketvirtyje mėginiuose bus nustatomi sekantys
teršalai (parametrai) – pH, BDS7, skendinčios medžiagos, ChDS, bendras azotas, bendras fosforas.
Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas pateikiamas 47 lentelėje.
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47 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas
Išleistuvo
kodas1

NT-1

Išleidžiamų
nuotekų
debitas,
m3/d

250,0

Nustatomi teršalai (parametrai) 2
kodas

pavadinimas,
matavimo vnt.

1001

pH

1003

BDS7

1004

Skendinčios medžiagos

1005

ChDS

1201

Bendras azotas

1203

Bendras fosforas

4004

Chromas8

4006

Cinkas8

4008

Gyvsidabris8
8

4009

Kadmis

4014

Švinas8

4016

Varis8

Planuojamas
matavimo metodas3

Laboratorinius
tyrimus vykdo
laboratorijų darbuotojai, turintys leidimus atlikti tyrimus.
Laboratoriniai
tyrimai vykdomi
sutarčių pagrindu pagal įteisintus matavimo
metodus ir galiojančius standartus

Mėginių
ėmimo vieta4

Nuotekų valymo įrenginio kodas5 ir pavadinimas

Vandens
šaltinio
kodas6

Mėginių ėmimo dažnumas7

Mėginių
ėmimo
būdas

Mėginių tipas

Debito
matavimo būdas

Debito
matavimo
prietaisai

1 kartą per
ketvirtį
Išleistuvas į
UAB „Pasvalio vandenys“
miesto komunalinių nuotekų tinklus,
šulinys Nr. 46

-

-

Rankinis

Vidutinis

Debitas
matuojamas

Elektromagnetiniu
nuotekų
skaitikliu

1 kartą per
metus

Pastabos:
1
Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują
išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
2
Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
3
Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas planuojamas taikyti matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
4
Pildoma Nuostatų 1 priedo 102 punkte nurodytais atvejais. Kai mėginių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“, toliau lentelėje pildomi tik
8 ir 9 stulpeliai.
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Pildoma, kai mėginių ėmimo vieta – „nuotekose prieš valymą“. Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto
svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
6
Pildoma, kai mėginių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“. Vandens šaltinio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos
agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Vandens šaltinių sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują vandens šaltinį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
7
Mėginių ėmimo dažnumas pastovus, tačiau mėginių ėmimo savaitės dienos ir laikas turi keistis per metus.
8
Rekomenduojami kontroliuoti teršalai.
5
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2.11.3 Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas
UAB „Kurana“ poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas nei šiuo metu, nei po įmonės veiklos
plėtros ir rekonstrukcijos vykdomas nebus, kadangi tiek esamos, tiek planuojamos veiklos metu išmetami teršalai vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1–546 Dėl
ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 133-4837; Žin., 2013,
Nr. 83-4170) neatitinka II skyriaus 8.1 punkto kriterijų:
✓ Į aplinkos orą išmetamų teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojimas pagal nacionalinius
kriterijus, apskaičiuotas pavojingumo rodiklis yra mažesnis nei 104; o modeliavimo būdu
(be foninio aplinkos užterštumo) apskaičiuota teršalų koncentracija, neviršija mažiausio
vidurkinimo laikotarpio ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai;
✓ Į aplinkos orą išmetamų teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojimas pagal Europos Sąjungos kriterijus, koncentracija, apskaičiuota modeliavimo būdu (be foninio aplinkos užterštumo), neviršija mažiausio vidurkinimo laikotarpio žemutinės vertinimo ribos, nustatytos
žmonių sveikatos apsaugai;
2.11.3.1 Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas

Įmonės vykdoma veikla atitinka aplinkos monitoringo nuostatų II skyriaus 8.3.1.9 punkto kriterijus, todėl turi būti vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas pagal parengtą ir
suderintą požeminio vandens monitoringo programą. Kadangi nėra indikacijų, kad įmonės vykdoma veikla turi reikšmingo neigiamo poveikio požeminiam vandeniui, gamykloje pakanka vykdyti kontrolinio tipo monitoringą, kurio pagrindinis tikslas yra poveikio požeminio vandens būklei stebėjimas ir vertinimas bei galimų vandens kokybės pokyčių kontrolė. Po veiklos plėtros ir
rekonstrukcijos potenciali galima tarša bus kontroliuojama naujai įrengtuose gręžiniuose, todėl
būtinas aplinkos monitoringo programos koregavimas, įtraukiant požeminio vandens monitoringą.
Poveikio paviršiniam vandeniui, dirvožemiui, biologinei įvairovei bei kraštovaizdžiui monitoringas taip pat nebus vykdomas, kadangi planuojama veikla neatitinka II skyriaus 8.2, 8.5 bei 8.6
punktų kriterijų.

3. SKYRIUS. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS
Planuojama veikla tarpvalstybinio poveikio aplinkai neturės.

4. SKYRIUS. PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS APRAŠYMAS
Esamo ir perspektyvinio triukšmo lygio skaičiavimai atlikti programa Cadna A. Cadna A vienas
pažangiausių šiuo metu naudojamų ir Aplinkos ministerijos rekomenduojamų triukšmo sklaidos
modeliavimo paketų. Triukšmo sklaidos modelis leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirinkti vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius, įvertinti teritorijos reljefą, pastato aukštį,
eismo intensyvumą, transporto priemonių greitį ir kitus parametrus. Programa suteikia galimybę

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge.lt

164
Bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtra Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

apskaičiuoti triukšmo lygį šalia pastatų bei bet kuriame nagrinėjamos teritorijos taške. Žemėlapiuose skirtingas triukšmo lygis vaizduojamas skirtingų spalvų izolinijomis.
Aplinkos oro teršalų sklaida buvo skaičiuojama programa AERMOD, kuri taikoma oro kokybei
kontroliuoti ir skirta taškiniams, ploto ir tūrio šaltiniams modeliuoti. Šis Gauso tipo modelis remiasi ribinio sluoksnio panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o tai leidžia geriau įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo aukščiuose. Skaičiuojant teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus ir vietovės meteorologines sąlygas. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir
temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24
val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti. ISC-AERMOD View yra įtraukta į
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą.
Kvapų sklaida buvo skaičiuojama programa AERMOD, kuri taikoma oro kokybei kontroliuoti ir
skirta taškiniams, ploto ir tūrio šaltiniams modeliuoti. ISC-AERMOD View yra įtraukta į Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti kvapų poveikį visuomenės sveikatai, sąrašą.

5. SKYRIUS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATASKAITOS SANTRAUKA
Planuojama ūkinė veikla
UAB „Kurana“ veiklos pobūdis – bioetanolio gamyba. Įmonėje pagamintas bioetanolis yra naudojamas biodegaluose, langų plovimo skysčio, dezinfekcinių priemonių gamybai.
UAB „Kurana“ bioetanolio gamykloje, esančioje Mūšos gatvėje, Aukštikalnių k., Pasvalio r. intensyvaus ūkio zonoje, planuojama veiklos plėtra, didinant pagaminamo bioetanolio kiekį nuo 16
500 t/m iki 66 834 t/m. Nauja gamybos linija planuojama atskirame pastatų komplekse, kuris bus
pastatytas šalia esamo. Taip pat planuojama pastatyti naują pašarų gamybos liniją, biokuro katilinę.
Didinant gamybos apimtis, technologinis procesas keičiamas nebus, pagrindiniai įrenginiai taip
pat nebus keičiami. Numatomas tik atskirų įrenginių modifikavimas arba pakeitimas. Ypatingas
dėmesys rekonstrukcijos metu skirtas kvapų emisijos mažinimui iš esamų šaltinių.
Šiuo metu UAB „Kurana“ vykdoma ūkinė veikla yra įrašyta į LR Planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2017-11-01 įsigaliojusios naujos redakcijos (Žin., 1996, Nr.82-1965, TAR, 2017, Nr. 11562 ) 1 priedo 6.1. punktą (organinių cheminių
medžiagų (angliavandenilių (linijinių arba ciklinių; sočiųjų arba nesočiųjų, alifatinių arba aromatinių); deguonies turinčių organinių junginių: alkoholio, aldehidų, ketonų, karboksirūgščių, esterių ir jų mišinių, acetatų, eterių, epoksidinių dervų; sieros turinčių organinių junginių; azoto turinčių organinių junginių: aminų, amidų, nitrozo ir nitro junginių arba nitratų, nitrilų, cianatų,
izociantų; fosforo turinčių organinių junginių; halogenintų angliavandenilių; metalo organinių
junginių; plastinių medžiagų (polimerų, sintetinio pluošto ir pluošto, turinčio celiuliozės); sintetinio kaučiuko, dažiklių ir pigmentų; paviršinio aktyvumo agentų ir medžiagų ir kt.) gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminės konversijos procesus). Planuojant įmonės plėtrą bei rekonstrukciją, vadovaujantis Įstatymo 2 priedo 14 punktu, turėtų būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Tačiau, vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 11 dalimi, planuojamos ūkinės veiklos
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organizatorius (užsakovas) nusprendė pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos procedūros.
Veiklos vykdymo etapai
Planuojamos ūkinės veiklos plėtros etapai:
✓ poveikio aplinkai vertinimo etapas – 2020-2021 m.;
✓ techninio projekto parengimas – 2021 m.;
✓ veiklos pradžia 2022-2023 m.
Preliminarūs veiklos terminai:
✓ PAV etapas - 10 mėn.;
✓ techninis projektas - 6 mėn.;
✓ veiklos pradžia - 15 mėn.
Eksploatacijos laikas – nenustatomas.
Žaliavų, cheminių medžiagų naudojimas
UAB „Kurana“ bioetanolio gamykloje po gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos naujų cheminių
medžiagų naudojimas nenumatomas. Numatomas tik sunaudojimų žaliavų ir pagalbinių medžiagų kiekių padidėjimas, proporcingas pagaminamos produkcijos kiekio augimui.
Technologiniame procese pagrindinės naudojamos žaliavos yra grūdai ir kukurūzai. Po gamyklos
plėtros ir rekonstrukcijos numatomas metinis pagrindinių žaliavų sunaudojimas yra sekantis –
224 207 t grūdų ir kukurūzų, 20,5 t mielių, 84,86 m3 fermentų, 646 t natrio šarmo, 646 m3 denatūrantų, 550 t sieros rūgšties, 1 100 t glicerolio, 27 000 m3 SFL, 187 t karbamido, 3 330 t benzino.
Be pagrindinių žaliavų bioetanolio gamykloje naudojamas membranų plovikliai, karbamidas,
chemikalai vandens aušinimo sistemai, korozijos bei nuosėdų inhibitoriai, putų gesiklis, geležies
chloridas, cikloheksanas ir kt.
Fizikiniai ir biologiniai teršalai
Reikšmingiausias aplinkos požiūriu vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos keliamas
fizikinės taršos šaltinis – įmonėje dirbantys įvairūs įrenginiai bei aptarnaujančio transporto priemonių sukeliamas triukšmas.
Atlikti triukšmo sklaidos skaičiavimai parodė, jog:
✓ ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties teritorijos rekomenduojamomis SAZ
ribomis bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys
triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011
1-os lentelės 4-ą punktą;
✓ viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir dėl UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos
Mūšos g. 19, Aukštikalnio k., Pasvalio r. sav. plėtros ir rekonstrukcijos projekto
sprendinių įgyvendinimo padidėsiančio autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo
ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą.
Tiek esamos, tiek planuojamos ūkinės veiklos metu biologinė tarša nenumatoma.
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Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos
Veiklos plėtra planuojama jau veikiančioje įmonėje, vieta tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vietai
būtinas sąlygas, todėl kitos alternatyvios PŪV vystymo vietos nesvarstomos ir PAV ataskaitoje nenagrinėjamos. Planuojamos ūkinės veiklos plėtros ir rekonstrukcijos metu technologiniai procesai ne-

pakis. Taikoma technologija sujungia bioetanolio, biodujų, elektros, šiluminės energijos gamybos
procesus į vieną grandinę. Taikant LEAN metodologiją, optimizuoti kaštai ir gamybos procesas
visiškai beatliekis. Visa gaminama produkcija - ekologiška, todėl technologinės bioetanolio gamybos alternatyvos taip pat nenagrinėjamos.
PAV ataskaitoje vertinama ir lyginama „0“ arba PŪV nevykdymo alternatyva.

Vertinant „nulinę“ veiklos alternatyvą, daroma prielaida, kad planuojama ūkinė veikla vykdoma
nebus, t.y. bus pagaminama mažiau produkcijos, bus pagaminta mažiau „žalios“ energijos, nerealizuota galimybė šalutinį bioetanolio gamybos produktą – žlaugtus, paversti pilnaverčiu gyvulių
pašaru ir taip sumažinti kvapų emisiją.
Svarstoma alternatyva taip pat turėtų tiesioginę sąveiką su mažesniu pagaminamos produkcijos
kiekiu, bei didesniais su atliekų išvežimu susijusiais autotransporto srautais.
Prisijungimas prie esamų inžinerinių tinklų
Įmonės teritorijoje yra visi reikiami inžineriniai tinklai – vandentiekis, kanalizacija, dujotiekis,
elektros tinklai, ryšių tinklai, privažiavimo keliai.
Įmonės šilumos ir elektros energijos gamybai eksploatuojami 4 biodujomis kūrenami po 1 MW
galios kogeneraciniai įrenginiai, papildyti katilais-utilizatoriais. Pagaminta elektros energija sunaudojama gamyklos poreikiams, utilizatoriuose atgauta šiluma garo pavidalu taip pat panaudojama gamybos procesuose. Taip pat įmonėje veikia du dujiniai garo katilai GK Buderus Logano
SHD 815 (4,5 MW), kuriuose deginamos gamtinės dujos, biodujos ir fuzeliai. Nuo 2020 m. kovo
mėn. iš UAB „Eko termo“ perimta biokuro katilinė su 6,5 MW garo katilu. Katiluose gaminama
šiluminė energija garo pavidalu naudojama gamybos procesuose, perteklinė energija perduodama
į Pasvalio miesto šilumos tinklu.
Naujos gamybos linijos šilumos poreikiams projektuojama biokuro katilinė su dviem po 7,5 MW
galios garo katilais. Pagrindinis katilas kūrenamas biokuru – skiedra, rezervinis – dujomis.
Bendra įmonėje instaliuota naudojamų kuro deginimo įrenginių šiluminė galia 34,5 MW, iš kurių
4 MW generuojami kogeneracinių įrenginių.
Technologiniai procesai
UAB „Kurana“ vykdoma ūkinė veikla – bioetanolio gamyba. Planuojama esamos veiklos plėtra,
didinant metines gamybos apimtis nuo 24 070 t/m iki 66 834 t/m, nekeičiant esamo pagrindinio
technologinio proceso. Gaminamos produkcijos padidėjimą planuojama pastačius naują bioetanolio gamybos liniją.
Be pagrindinės veiklos gamybinių apimčių didinimo, rekonstruojant esamus įrenginius ir įrengiant papildomus, planuojama sumažinti kvapų emisiją iš įmonės oro taršos šaltinių. Taip pat
planuojama praplėsti žlaugtų panaudojimo galimybes ir dalį jų panaudoti pašarų gamybai.
Gamybos našumo padidėjimas pagrinde bus pasiektas pastačius naują gamybos liniją ir esamo
technologinio proceso parametrų optimizavimo dėka. Taip pat su gamybos plėtra susijusi ir sekančių statinių, patalpų, įrenginių rekonstrukcija/statyba/įrengimas.
1. Bioetanolio gamyba:

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge.lt

167
Bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtra Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

1.1

gamybinis pastatas su administracinės paskirties patalpomis;

1.2

šlapių kukurūzų priėmimo mazgas;

1.3

šlapių kukurūzų laikymo aikštelė;

1.4

malimo pastatas;

1.5

distiliacijos - rektifikacijos – dehidratacijos įrenginys;

1.6

žlaugtų sandėlis su atkrovimo stoginė.

2. Biokuro katilinė su biokuro aikštele.
3. Pašarų gamyba:
3.1

gamybinis pastatas;

3.2

džiovyklė;

3.3

sausų pašarų silosai;

3.4

technologinių talpyklų aikštelė;

3.5

pašarų sandėlis.

4. Aušintuvės.
5. Cheminių medžiagų sandėlis.
6. Etanolio sandėlis.
7. Denatūracijos pastatas.
8. Etanolio atkrovimo įrenginys su stogine.
9. Sunkvežimių stovėjimo aikštelė.
10. Darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelė.
Pagrindinis technologinis procesas po gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos nesikeis. Naujoje gamybos linijoje etanolio gamyba bus vykdoma tuo pačiu principu, kaip ir esamoje.
Etilo alkoholio (bioetanolio) gamybos pagrindiniai technologiniai etapai:
✓ grūdų malimas;
✓ miltų maišymas su vandeniu ir fermentais;
✓ skystinimas;
✓ sucukrinimas;
✓ fermentacija;
✓ distiliacija;
✓ rektifikacija;
✓ dehidratacija.
Planuojamos ūkinės veiklos technologijų atitikimas GPGB
Esamos ir planuojamos ūkinės veiklos technologijos atitinka šiai veiklai taikomus GPGB.
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Atliekų susidarymas
Visos susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. 217 patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais ir vėlesniais jų pakeitimais (Žin., 1999, Nr. 63-2065; TAR, 2018, Nr. 19783). Visos įmonėje susidarančios atliekos priduodamos, registruotoms Aplinkos ministerijos Atliekas tvarkančių įmonių registre atliekas tvarkančioms įmonėms, turinčioms leidimą tvarkyti atitinkamas atliekas.
Nei esamos, nei planuojamos bioetanolio gamybos metu gamybinės atliekos nesusidaro. Šalutinis
gamybos produktas – žlaugtai, liekantys po distiliacijos, naudojami biodujų gamyboje. Biodujų
gamybos metu gaunamas vienintelis šalutinis produktas – biomasė. Šiuo metu biomasė išvežama
į laukus arba dekantuojama, gaunant kompostą ir fugatą. Fugatas išvalomas ir po valymo gaunamas koncentratas bei švarus vanduo. Taip pat biomasė perdirbama į biomasės koncentratą, kurie
tręšimo sezono metu įterpiami į ūkininkų ar žemės ūkio bendrovių žemės ūkio paskirties laukus.
Naujoje gamybos linijoje numatytas kitoks žlaugtų panaudojimo būdas – pašarų gamyba.
Daugiausiai atliekų susidaro kogeneratorių ir katilų eksploatacijos metu (48 t panaudotos alyvos
13 02 08, 2 t tepalų filtrų 16 01 07, 1 t oro filtrų 16 01 21 02, 1124 t dugno pelenų 10 01 01),
gamyklos įrenginių priežiūros metu – iki 30 t įvairių metalų, lietaus valymo įrenginių aptarnavimo
metu (iki 4 t naftos produktais užteršto vandens ir dumblo), biokuro aikštelėje, laboratorijos atliekos, elektros ir elektroninės įrangos priežiūros atliekos, įvairios pakuotės nuo pagalbinių medžiagų, buitinės atliekos.
Po gamyklos plėtros prognozuojamas nežymus eksploatacinių atliekų kiekio padidėjimas be
naujų atliekų atsiradimo. Vienu metu saugomų atliekų kiekis po gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos nesikeis, priklausomai nuo poreikio susidariusios atliekos bus išvežamos dažniau.
Vanduo
PŪV teritorijoje paviršinių vandens telkinių nėra. Artimiausi vandens telkiniai, kuriems nustatytos paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos: vandens telkinys – kūdra (pavadinimas ir kodas nesuteikti), nutolusi 0,44 km šiaurės
kryptimi nuo PŪV teritorijos ribos; Lėvuo (kodas 41010850), kurio vandens telkinio apsaugos
zona yra apie 0,54 km nuo PŪV teritorijos pietryčių kryptimi; Mūša (kodas 41010001), kurio
vandens telkinio apsaugos zona yra apie 0,57 km nuo PŪV teritorijos ribos šiaurės kryptimi;
Artimiausios nedidelės vandenvietės yra: Pervalkų kaime, kurios Nr. 4696, ji nuo UAB „Kurana“
teritorijos šiaurinio pakraščio nutolusi apie 1,73 km ir Kiemelių kaime, kurios Nr. 4971, ji nuo
teritorijos rytinio pakraščio nutolusi apie 2,15 km. Kitos vandenvietės nuo PŪV teritorijos nutolusios
daugiau nei 3,3 km.

Geriamas vanduo įmonei tiekiamas pagal 2017 m. birželio 1 d. viešojo vandens tiekėjo UAB
„Pasvalio vandenys“ ir UAB „Kurana“ sudarytą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sutartį Nr. 8064. Sutartis neterminuota, leistini suvartoti vandens kiekiai nenustatyti. Planuojama,
kad gamyklos vandens poreikis po plėtros sudarys 1 705,5 m3/d ir iki 589,4 tūkst. m3/m. Dalis
vandens bus atgauta biomasės perdirbimo ir pašarų gamybos metu.
Bioetanolio gamykloje susidaro buitinės, gamybinės, paviršinės nuotekos, taip pat neužterštas
pavojingomis medžiagomis demineralizuotas vanduo iš aušinimo proceso ir pagal sutartį išleidžiamos į viešo tvarkytojo UAB „Pasvalio vandenys“ eksploatuojamus komunalinių bei paviršinių nuotekų tinklus.
Planuojama, kad po plėtros UAB „Kurana“ gali išleisti į viešojo nuotekų tvarkytojo UAB „Pasvalio vandenys“ komunalinių nuotekų tinklus iki 13 000 m3 buitinių ir patalpų plovimo nuotekų,
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iki 80 tūkst. m3/m gamybinių nuotekų. Apie 70 tūkst. m3/m mišrių paviršinių nuotekų nuo stogų
ir aušintuvų, bei katilų praputimo nuotekų bus išleista į viešojo nuotekų tvarkytojo UAB „Pasvalio vandenys“ paviršinių nuotekų tinklus. Dalis nuotekų, susidarysiančių nuo galimai teršiamų
teritorijų, bus išvalomos įmonės paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose iki aplinkosauginių į
gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms nustatytų reikalavimų ir nuvedamos į viešojo nuotekų
tvarkytojo UAB „Pasvalio vandenys“ paviršinių nuotekų tinklus. Planuojamas valytinų paviršinių
nuotekų kiekis sudarys iki 17,5 tūkst. m3/m.
Veiklos plėtra paviršiniam ir požeminiam vandeniui įtakos neturės.
Statybos metu paveiktas melioracijos tinklas bus perklotas ir atstatytas jo funkcionavimas.
Aplinkos oras
Pagrindiniai įmonės aplinkos oro taršos šaltiniai yra kuro deginimo įrenginiai. Maža dalis oro
teršalų susidaro technologiniuose procesuose, iš kurių taršiausias yra pirminis etapas – grūdų priėmimas, valymas ir malimas.
Vykdant ūkinę veiklą po gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos, teršalai į aplinkos orą išsiskirs iš
esamų ir 6 - ių naujai planuojamų aplinkos oro taršos šaltinių. Papildomai aplinkos oro tarša susidarys:
✓ malimo įrenginys malimo ir tyrės ruošimo zonoje (o.t.š. Nr. 015, 016, 017);
✓ etanolio talpyklos etanolio sandėlyje (o.t.š. Nr. 607);
✓ sausų pašarų gamybos linijos džiovyklos kaminas (o.t.š. Nr. 018);
✓ biokuro katilinės kaminas (o.t.š. Nr. 019_01, 019_02).
Bioetanolio gamybos metu į aplinkos orą išmetami kietosios dalelės, acto rūgštis, amoniakas,
etanolis, fenolis, formaldehidas, sieros vandenilis, LOJ. Gamtinių, biodujų ir biokuro deginimo
įrenginiuose susidarys CO, NOx, KD, SO2.
Numatoma, kad po gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis
padidės nuo 422,105 t/m iki 674,085 t/m. Tačiau, įvertinus numatomą produkcijos kiekio padidėjimą, santykinis teršalų kiekis, tenkantis produkcijos vienetui sumažėja nuo 0,026 t/t etanolio iki
0,016 t/t etanolio (38%).
Siekiant įvertinti planuojamos ūkinės veiklos – įmonės plėtros ir rekonstrukcijos įtaką aplinkos
orui, buvo atlikti išmetamų aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos sklaidos skaičiavimai.
Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį.
Prognozuojama, kad suskaičiuotos aplinkos oro teršalų koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu
ties įmonės sklypo ribomis ir už jų bei gyvenamosios aplinkos ore neviršys aplinkos oro užterštumo normų.
Atlikus aplinkos oro teršalų ir kvapo sklaidos skaičiavimus nustatyta, jog nagrinėtų aplinkos oro
teršalų aplinkos ore ribinių verčių neviršys, todėl poveikio sumažinimo priemonės neplanuojamos. Kvapo koncentracija buvo sumažinta dar daugiau, nei reikalaujama teisės aktuose, pasiekiant mažesnę, nei vienas kvapo vienetas (žemiau pajutimo slenksčio), koncentraciją už įmonės
SAZ ribų.
Klimatas
Neigiamas poveikis klimatui nenumatomas.
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Dirvožemis
Bioetanolio gamyklos teritorija įrengta taip, kad komplekso statinių vidaus keliai padengti kietomis dangomis, paviršinės nuotekos ir antžeminė tarša nepatenka į podirvio gruntus. PŪV atveju, apie naujus įrenginius bus įrengtos nelaidžių dangų aikštelės ir keliai, tad galimas atsitiktinis antžeminės taršos cheminis
poveikis nuo išorės izoliuotiems gruntams nenumatomas. Įvykus avarijai ar kitam technogeninės kil-

mės įvykiui, ant teritorijos paviršių ir nelaidžių dangų patekusios cheminės medžiagos be didelės
rizikos aplinkai gali būti lokalizuotos ir neutralizuotos, todėl pasekmės gruntui ir dirvožemiui
būtų ribotos arba nereikšmingos.
Žemės gelmės
Bioetanolio gamyklos statybai buvo detaliai ištirtos pasirinktos vietos inžinierinės – geologinės
sąlygos, sunkiasvoriai įrenginiai eksploatuojami daugiau nei 10 metų (bioetanolio gamyba pradėta 2009-12-11) ir nenustatyta nei grunto, nei statinių deformacijų, todėl galima teigti, kad PŪV
numatomi antžeminiai įrenginiai su kelių metrų gylio pamatais, gilesnių geologinių sluoksnių,
įskaitant gruntinio vandens sluoksnius, struktūrai neturės įtakos.
Kraštovaizdis
Bioetanolio gamykla įsikūrusi Pasvalio miesto šiaurinėje pusėje. Pasvalio rajono bendrajame
plane ši teritorija priskirta intensyvios žemės ūkio veiklos perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos zonai. UAB „Kurana“ planuojama bioetanolio gamyklos plėtra iš esmės neprieštarauja valstybės ir savivaldybės lygmens kraštovaizdžio planavimo dokumentų sprendiniams.
Biologinė įvairovė
Bioetanolio įmonės ir planuojama plėtros teritorija nėra išskirtinai vertinga biologinės įvairovės
požiūriu. Teritorijoje miškų, pievų, pelkių, vandens telkinių nėra. Įmonės ir gretimas pramonės
paskirties teritorijas iš trijų pusių supa intensyvios sodininkystės žemės sklypai. Nagrinėjamoje
bei gretimose miesto teritorijose nėra įsteigta valstybinių parkų, gamtinių draustinių teritorijų bei
išskirtų „Natura 2000“ teritorijų. Nei esama gamyklos veikla, nei veiklos plėtra dėl didelio nuotolio nedarys neigiamo poveikio saugomose teritorijose išskirtoms buveinėms. PŪV teritorijoje
ir artimoje aplinkoje nėra išlikusių natūralių biotopų. Vadovaujantis Saugomų rūšių informacinės
sistemos (SRIS) duomenimis, artimiausia buveinių apsaugai svarbi teritorija – Pamūšiai
(LTPAS0002), kurios ribos sutampa su Pamūšių kraštovaizdžio draustinio ribomis. Saugoma teritorija nuo PŪV teritorijos nutolusios apie 1,5 km atstumu šiaurės-rytų kryptimi.
Esama ir plečiama ūkinė veikla neįtakoja saugomų gamtos vertybių būklės, negali iššaukti toli
esančių buveinių pokyčių, gyvūnų migracijos kelių, veisimosi vietų, populiacijų gausos sumažėjimo, todėl neigiamo poveikio biologinei įvairovei nebus.
Materialinės vertybės
UAB „Kurana“ teritorija nesiriboja su gyvenamosios, rekreacinės, visuomeninės paskirties teritorijomis. Visi besiribojantys sklypai priklauso pramonės ir sandėliavimo paskirties įmonėms.
Iš socialinės bei ekonominės pusės planuojama veikla turės įvairiapusį teigiamą poveikį. Po gamyklos plėtros, bus padidinami bioetanolio panaudojimo mastai, kaip kuro papildo, taip ir kitų
produktų pavidalu, pvz. dezinfekcinių priemonių. Didesnis pagaminamos produkcijos kiekis įtakos ir transportą, kadangi savo pagamintą produkciją įmonė transportuos į kitas įmones.
Neigiamų šios veiklos pasekmių socialinei bei ekonominei aplinkai neturėtų būti, arba jos bus
minimalios.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge.lt

171
Bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtra Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Dėl PŪV oro taršos, triukšmo, kvapų reikšmingas neigiamas poveikis gretimų sklypų žemėnaudai, materialiam turtui bei juose vykdomai ūkinei veiklai nenumatomas, todėl papildomos ūkinės
veiklos poveikį socialinei ekonominei aplinkai mažinančios priemonės neplanuojamos.
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Panevėžio skyriaus
2020-04-02 PŪV PAV programai pateikta išvada Nr. (1.29.-P)2P-52), poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos Departamento Panevėžio skyrius nagrinėti nepageidauja, todėl ši dalis PAV ataskaitoje nenagrinėjama.
Poveikis visuomenės sveikatai
Ataskaitoje išnagrinėta esama visuomenės sveikatos būklė, pateiktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas, rekomenduota sanitarinės apsaugos zona, pagrįsta fizikinės ir
cheminės taršos sklaidos skaičiavimais. Poveikio sveikatai vertinimo ataskaitoje (PVSV) identifikuotos rizikos grupės ir rizikos veiksniai. Rizikos grupėms priskiriami gyventojai, nuolat gyvenantys arčiausiai planuojamos ūkinės veiklos, produkcijos vartotojai ir įmonės darbuotojai. Ataskaitoje išnagrinėti pagrindinę rizikos grupę – gyventojus, veikiantys fizikiniai, cheminiai, bei psichosocialiniai veiksniai, o taip pat kvapai aplinkoje. Taip pat ataskaitoje išanalizuotas minėtų
veiksnių poveikis sveikatai.
Rizikos analizė
Įmonė 2016 m. yra parengusi ekstremalių situacijų valdymo planą, nes įmonė atitiko Priešgaisri-

nės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakyme
Nr. 1-134 „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti
ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių
vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ (TAR, 2015, Nr.
19410) įvardintus kriterijus, t.y. 1.1.1 ir 1.1.3 punktus – žemesniojo lygio pavojingi objektai, bei
ūkio subjektai, dėl kurių vykdomos veiklos per kalendorinius metus susidaro daugiau kaip 0,6 t
pavojingųjų atliekų. Ekstremalių situacijų valdymo planas yra patvirtintas įmonės vadovo.
2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujai 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl kriterijų
ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ redakcijai, įmonė nebeatitiks 1.1.3 punkto kriterijų, pagal kurį turėtų rengti ekstremalių situacijų valdymo planus. Bet dėl saugomų pavojingų
medžiagų kiekių išlieka žemesniojo lygio pavojinguoju objektu, atitinka 1.1.1 punkto kriterijus,
todėl turės koreguoti ekstremalių situacijų valdymo planus.
Monitoringas
Įmonė pagal 2015 m. atnaujintą monitoringo programą vykdo ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų, išleidžiamų teršalų monitoringą.
Po gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos privalomo vykdyti ūkio subjekto monitoringo rūšys nesikeis. Vadovaujantis Nuostatų 8.3.1.9. ūkio subjektui bus privalomas poveikio aplinkos kokybei
(poveikio aplinkai) monitoringas, kuris apima poveikį požeminiam vandeniui.
Nenuolatinio matavimo būdu turės būti vykdomas į aplinkos orą išmetamų anglies monoksido,
azoto oksidų, kietųjų dalelių, sieros dioksido monitoringas. Visi kontroliuoti numatomi taršos
šaltiniai bus priskirti antrajai kategorijai, išskyrus taršos šaltinius, iš kurių išmetamai turi būti
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kontroliuojami vadovaujantis LAND 43-2013 ir Vidutinių kurą deginančių įrenginių normomis.
Numatomų kontroliuoti taršos šaltinių, priskirtų 2 kategorijai, monitoringas turės būti vykdomas
ne rečiau kaip vieną kartą metuose.
Vadovaujantis Aplinkos monitoringo nuostatais, įmonė turės vykdyti išleidžiamų teršalų monitoringą, t.y. gamybinių nuotekų išleidžiamų į viešojo nuotekų tvarkytojo UAB „Pasvalio vandenys“
eksploatuojamus komunalinių nuotekų tinklus monitoringą.
Gamybinių nuotekų, išleidžiamų į Pasvalio miesto komunalinių nuotekų tinklus, monitoringas
bus vykdomas pagal atnaujinto TIPK leidimo monitoringo programoje nustatytą grafiką. Mėginiai bus imami iš šulinio Nr. 46. Elektromagnetinio nuotekų skaitikliu bus matuojamas debitas, o
mėginiai imami rankiniu būdu. Vieną kartą ketvirtyje mėginiuose nustatomi sekantys teršalai (parametrai) – pH, BDS7, skendinčios medžiagos, ChDS, bendras azotas, bendras fosforas. Vieną
kartą metuose rekomenduojama įvertinti chromo, cinko, gyvsidabrio, kadmio, švino bei vario
koncentracijas.
UAB „Kurana“ pagal parengtą ir suderintą požeminio vandens monitoringo programą turės vykdyti poveikio aplinkos kokybei monitoringą, t.y. poveikio požeminiam vandeniui monitoringą,
nes įmonės vykdoma veikla atitinka aplinkos monitoringo nuostatų II skyriaus 8.3.1.9 punkto
kriterijus. Kadangi nėra indikacijų, kad įmonės vykdoma veikla turi reikšmingo neigiamo poveikio požeminiam vandeniui, gamykloje pakanka vykdyti kontrolinio tipo monitoringą, kurio pagrindinis tikslas yra poveikio požeminio vandens būklei stebėjimas ir vertinimas bei galimų vandens kokybės pokyčių kontrolė. Po veiklos plėtros ir rekonstrukcijos potenciali galima tarša bus
kontroliuojama naujai įrengtuose gręžiniuose, todėl būtinas aplinkos monitoringo programos koregavimas, įtraukiant požeminio vandens monitoringą.
Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas nei šiuo metu, nei po įmonės veiklos plėtros ir rekonstrukcijos vykdomas nebus, kadangi tiek esamos, tiek planuojamos veiklos aplinkos oro tarša
neatitinka LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1–546 Dėl ūkio subjektų
aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 133-4837; Žin., 2013, Nr. 83-4170)
II skyriaus 8.1 punkto kriterijų;
Poveikio paviršiniam vandeniui, dirvožemiui, biologinei įvairovei bei kraštovaizdžiui monitoringas taip pat nebus vykdomas, kadangi planuojama veikla neatitinka Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų II skyriaus 8.2, 8.5 bei 8.6 punktų kriterijų.
Tarpvalstybinis poveikis
Planuojama veikla tarpvalstybinio poveikio aplinkai neturės.
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7. SKYRIUS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ PRIEDAI
1 PRIEDAS – Žemės sklypo ir pastatų nuosavybės dokumentai
2 PRIEDAS – Grafinė informacija
3 PRIEDAS – Technologinė informacija
4 PRIEDAS – Inžinerinių tinklų planai
5 PRIEDAS – Naudojamų medžiagų ir mišinių saugos duomenų lapai
6 PRIEDAS – II skyriaus 2 skirsnio „Aplinkos oras“ grafinė informacija, aplinkos oro taršos ir kvapo vertinimo ataskaitos
7 PRIEDAS – Triukšmo vertinimo ataskaita
8 PRIEDAS - Sutartys
9 PRIEDAS – Procedūriniai dokumentai
10 PRIEDAS – Visuomenės dalyvavimas PAV procese
11 PRIEDAS – Ataskaitos rengėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
12 PRIEDAS – SRIS išrašas
13 PRIEDAS – II skyriaus 11 skirsnio „Monitoringas“ informacija
14 PRIEDAS – Rekomenduojama SAZ riba
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