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ĮVADAS
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V – 474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo
atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) ir
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo“. Tvarkos apraše vartojama sąvoka
planuojama ūkinė veikla, kuri apibrėžiama, kaip ūkinė veikla, kuri yra planuojama arba kuriai nustatomos arba
tikslinamos sanitarinės apsaugos zonų ribos.
AB „Panevėžio energija“ Panevėžio RK-2 katilinės modernizacija Senamiesčio g. 113, Panevėžyje (toliau –
PŪV).
PVSV apimtyje nustatoma AB „Panevėžio energija“ PŪV sanitarinė apsaugos zona.
PŪV atliktos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procedūros. Aplinkos apsaugos agentūra 2022 m.
balandžio 25 d. priėmė atrankos išvadą Nr. (30.3)-A4E-4697, kad 13,1 MW galios vandens šildymo katilo su
kondensaciniu ekonomaizeriu, kaminu ir kitais pagalbiniais įrenginiais įrengimui Panevėžio RK-2
Senamiesčio g. 113, Panevėžyje, demontuojant vandens šildymo katilą Nr. 4 PTVM-50 poveikio aplikai
vertinimas neprivalomas (1 priedas).
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1. Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių
Įmonės pavadinimas

AB „Panevėžio energija“

Adresas

Senamiesčio g. 113, LT-35115 Panevėžys
Gamybos direktorius Rolandas Bitcheris

Kontaktinis asmuo

Inžinierė Renata Ambraziūnienė

Telefonas, faksas. el. paštas

Tel. 8 45 501005, r.bitcheris@pe.lt
Tel.: 845 501059, r.ambraziuniene@pe.lt

2. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos
rengėją
Įmonės pavadinimas

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Adresas

Vilhelmo Berbomo g. 10-201, LT-92221 Klaipėda

Kontaktinis asmuo

Aušra Kungienė, PVSV ataskaitos rengėja

Telefonas, faksas, el. paštas

Tel. +370 602 45523, tel./faks.: (8~46) 390818
info@corpi.lt , ausra.kungiene@corpi.lt

Juridinio asmens licencijos, leidžiančios verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, kopija pridedama 2
priede.
3. Planuojamos ūkinės veiklos analizė
3.1. ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės
veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, PŪV aprašo kaip:
Sekcija

Skyrius

Grupė

Klasė

Poklasis

Veiklos pavadinimas
ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO
KONDICIONAVIMAS
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

D
35
35.1

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas
35.11

Elektros gamyba

35.14

Elektros perdavimas

35.3

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
35.30

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
35.30.20

Karšto vandens tiekimas

3.2. planuojamas ūkinės veiklos (projektinis) pajėgumas, gaminama produkcija, gaminamų produktų
paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai
Planuojama ūkinė veikla – 13,1 MW galios vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu, kaminu
ir kitais pagalbiniais įrenginiais įrengimas Panevėžio RK-2 Senamiesčio g. 113, Panevėžyje, demontuojant
vandens šildymo katilą Nr. 4 PTVM-50 (toliau - PŪV).
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Šiuo metu Panevėžio RK-2 šilumos energiją gamina ir tiekia miesto gyventojams ir pramonės įmonėms bei
įstaigoms. Garas gaminamas savo poreikiams. Pagrindinė šiame objekte vykdoma ūkinė veika - šilumos
energijos gamyba deginant gamtines dujas arba mazutą ir biokurą, tačiau vykdomos ir pagalbinės veiklos.
Panevėžio RK-2 veiklos pradžia – 1966 m. Visa ūkinė veikla vykdoma pagal katilinei išduotą TIPK leidimą
Nr. P1-1/045/T-P.3-11/2015 (išduotas 2005-11-23 Panevėžio RAAD, atnaujintas 2007-12-19, pakeistas 201512-31, paskutinis pakeitimas 2020-03-16) (3 priedas.).
Bendras katilinės šiluminis galingumas – 103,6 MW. Pagrindinis katilinėje naudojamas kuras – gamtinės
dujos, biokuras, rezervinis – mazutas.
Pagal išduoto TIPK leidimo sąlygas, RK-2 pagaminama:
3.2.1 lentelė. Gaminamos energijos kiekis (esama situacija)
Energijos rūšis

Gaminama iki

Šiluminė energija, MWh

110 000

Šilumos gamybai naudojami kuro kiekiai:
3.2.2. lentelė. Naudojamas kuras (esama situacija)
Kuro rūšis

Sunaudojama iki

Gamtinės dujos

10000 tūkst.m3/m

Biokuras

14697t/metus

Mazutas

5000 t/metus

Kaip iki šiol, energijos gamybai bus naudojamos gamtinės dujos, biokuras, kaip rezervinis kuras – mazutas,
taip pat bus deginamas dyzelinis kuras.
Termofikacinio vandens paruošimui, katilų priežiūrai naudojami įvairūs reagentai.
Skystas rezervinis kuras mazutas kaip iki šiol bus saugomas esamuose antžeminiuose rezervuaruose 400 m3 ir
trijuose po 2000 m3 talpos. Dyzelino saugojimas numatomas viename iš esamų antžeminių rezervuarų 2000
m3 talpos, kuriame iki šiol buvo laikomas mazutas. Pagal įmonės pateiktus technologinius duomenis, įmonės
skysto kuro rezervuaruose vienu metu saugomų naftos produktų kiekis neviršija ir neviršys 2400 t (priedas
14). Šiuo metu mazutas į katilinę pristatomas autocisternomis (geležinkelio trasa nenaudojama, raštas priedas
15). Ateityje mazutas ir dyzelinis kuras į katilinę kaip iki šiol bus pristatomas autocisternomis.
Įmonėje šiuo metu naudojamos kitos žaliavos ir medžiagos iš esmės išliks nepakitę kaip numatyta
galiojančiame TIPK leidime (sumažės mazuto kiekis, numatomas naudoti skystas kuras – dyzelinas), jų
saugojimo kiekiai ir būdai taip pat išliks nepakitę (medžiagų saugos duomenų lapai priedas 16, kuriuose
pateikiama informacija apie medžiagų pavojingumo klasę ir kategoriją).
Kaip iki šiol cheminės medžiagos bus naudojamuose analogiškuose technologiniuose procesuose,
technologiniai procesai katilinėje išlieka nepakitę.
Planuojamas 13,1MW galios katilas bus prijungtas prie bendros katilinės termofikacinio vandens sistemos,
papildomo chemiškai paruošto termofikacinio vandens poreikio nebus, todėl papildomų cheminių medžiagų
poreikio termofikacinio vandens ruošimui nebus (vienas katilas konservuojamas ir nebus naudojamas,
eksploatuojamas naujas).
Kondensato neutralizavimui, kaip iki šiol bus naudojamas natrio šarmas, dėl padidėjusio kondensato kiekio iš
naujo dujinio katilo ekonomaizerio, numatomas natrio šarmo sąnaudų padidėjimas.
Cheminių medžiagų naudojimo metu atliekos nesusidaro. Susidariusios cheminių medžiagų talpų atliekos
(panaudoti bakeliai, maišeliai ir kt.) tvarkomos kaip atliekos, perduodamos atliekas tvarkančioms įmonės pagal
sudarytas sutartis (priedas 7).
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3.2.3 lentelė. Naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbinės) medžiagos
Naudojamas kiekis, matavimo
vnt. (t, m3 ar kt. per metus)
Eil.
Nr.

Žaliavos arba medžiagos
pavadinimas (išskyrus kurą,
tirpiklių turinčias medžiagas ir
mišinius)**

1

2

Esamas

Planuojamas

Transportavimo
būdas

3

4

Kiekis,
vienu metu
saugomas
vietoje,
matavimo
vnt. (t, m3
ar kt. per
metus)
5

Technologinis procesas,
kuriame naudojamos
medžiagos
Saugojimo būdas

6
7
Antžeminiai rezervuarai su Energijos gamyba
pylimais, padengtais
betono danga
Energijos gamyba

1.

Mazutas

5000 t

2200 t

Autotransportas

2200t

2.

Gamtinės dujos

10 mln.m3

10 mln.m3

Gamtinių dujų
vamzdynai

Nesaugoma

3.

Požeminis vanduo

200 tūkst. m3

200 tūkst. m3

Vandentiekio
vamzdynai

Nesaugoma

4.

Techninė valgomoji druska

200 t

200 t

Autotransportas

1,0 t

5.

Natrio šarmas (natrio
hidroksidas, kaustinė soda)

2,5 t

2,5 t

Autotransportas

0,1 t

6.

Reagentas Termotreat 428

1,0 t

1,0 t

Autotransportas

0,1 t

7.

Fosforo rūgštis

0,9 t

0,9 t

Autotransportas

0,3 t

8.

Deguonis

30 bal.

30 bal.

Autotransportas

5 balionai

Balionuose

9.

Elektrodai

0,57 t

0,57 t

Autotransportas

0,01 t

Įv. pakuotėse

10.

Amoniakas

0,2 t

0,2 t

Autotransportas

0,002 t

Bakeliuose

11.

Dažai

0,4 t

0,4 t

Autotransportas

0,08 t

Įv. pakuotėse

12.

Vaitspiritas

0,2 t

0,2 t

Autotransportas

0,01 t

Įv. pakuotėse

Laikoma didmaišuose
Hermetiškuose
polietileniniuose maišuose
sandėlyje
Polietileniniuose
bakeliuose sandėlyje
Hermetiškuose
polietileniniuose maišuose
sandėlyje

Termofikacinio tinklo
užpildymas, katilų
papildymas
Termofikacinio vandens
paruošimas
Šilumokaičių plovimui
Garo katilų maitinimo
vandens paruošimas
Šilumokaičių plovimui
Katilinės įrangos techninė
priežiūra
Katilinės įrangos techninė
priežiūra
Garo katilų maitinimo
vandens paruošimas
Katilinės įrangos techninė
priežiūra
Katilinės įrangos techninė
priežiūra
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13.

Gruntas

0,35 t

0,35 t

Autotransportas

0,05 t

14.

Tirpikliai, skiedikliai

0,4 t

0,4 t

Autotransportas

0,1 t

15.

Citrinos rūgštis (antiscalant ar
analogas)

4,0 t

4,0 t

Autotransportas

0,025 t

16.

Antiputokšlis Stabcor 744

0,2 t

0,2 t

Autotransportas

0,1 t

17.

Flokuliantas In ECO 850

0,2 t

0,2 t

Autotransportas

0,05 t

18.

Koaguliantas Ekoflock 50-100

2,0 t

2,0 t

Autotransportas

0,2 t

19.

Natrio šarmas, 30% tirpalas

5,0 t

10,0t

Autotransportas

0, 2t

20.

Reagentas Stab Cor 720

1,0t

1,0t

Autotransportas

0, 2t

21.

Biokuras

14697 t

18000t

Autotransportas

430t

22.

Dyzelinas

-

2800

Autotransportas

2400 t

Katilinės įrangos techninė
priežiūra
Katilinės įrangos techninė
Įv. pakuotėse
priežiūra
Polietileniniuose maišuose Šilumokaičių plovimui
sandėlyje
Polietileniniuose
Katilų vandens cheminiam
bakeliuose sandėlyje
apdorojimui
Polietileniniuose
Katilų vandens cheminiam
bakeliuose sandėlyje
apdorojimui
Polietileniniuose
Katilų vandens cheminiam
bakeliuose sandėlyje
apdorojimui
Polietileniniuose
Kondensato neutralizavimas
bakeliuose sandėlyje
Polietileniniuose
Šilumokaičių plovimui
bakeliuose sandėlyje
Biokuro sandėlis
Energijos gamyba
Antžeminiai rezervuarai su Energijos gamyba
pylimais, padengtais
betono danga
Įv. pakuotėse
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Panevėžio RK-2 gaminama šilumos energija kaip iki šiol bus tiekiama į miesto centralizuotus šilumos tinklus.
Kaip iki šiol energijos gamybai bus deginamos gamtinės dujos, biokuras, mazutas, deginamo mazuto kiekis
mažinamas, planuojamas deginti kuras – dyzelinas. Pastačius naują vandens šildymo katilą, Panevėžio RK-2
pagaminamos energijos kiekis praktiškai išliks nepakitęs, todėl ir sudeginamo kuro kiekis išliks praktiškai
nepakitęs: planuojamas naudojamo mazuto kiekio sumažėjimas, pradedamas deginti dyzelinas, padidėja
biokuro kiekis (dėl ko nežymiai padidėja pagaminamos šilumos kiekis), o sudeginamų dujų kiekis išlieka
nepakitęs (žr. 3.2.5 lentelę Naudojamas kuras (planuojama situacija)).
3.2.4 lentelė. Gaminamos energijos kiekis (planuojama situacija)
Gaminamos energijos rūšis

Numatoma pagaminti iki

Šiluminė energija, MWh

115 000

Šilumos gamybai numatomi naudoti kuro kiekiai:
3.2.5 lentelė. Naudojamas kuras (planuojama situacija)
Kuro rūšis

Numatoma sunaudoti iki

Gamtinės dujos

10 000 tūkst.m3/m

Biokuras

18000 t/metus

Mazutas

2200 t/metus

Dyzelinas

2800 t/metus

3.3. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių
išdėstymo planas
Panevėžio RK–2 yra vienas įrenginys, kurį sudaro 4 atskiri techniniai objektai.
1 techninis objektas – du vandens šildymo katilai Nr. 3 ir Nr. 5 PTVM-50 kiekvienas po 45 MW našumo.
Šio techninio objekto šiluminis galingumas – 90 MW (a.t.š. 002); Pagrindinis kuras gamtinės dujos, rezervinis
– mazutas.
2 techninis objektas – 4,0 t/h garo katilas Nr. 7 IVAR SB/V4 2,8 MW našumo savo reikmėms su
ekonomaizeriu. Šio techninio objekto šiluminis galingumas – 2,8 MW (a.t.š 004); Pagrindinis kuras gamtinės
dujos, rezervinis – mazutas;
3 techninis objektas – 4,0 t/h garo katilas Nr. 8 IVAR SB/V4 2,8 MW našumo savo reikmėms su
ekonomaizeriu. Šio techninio objekto šiluminis galingumas – 2,8 MW (a.t.š 005); Kuras gamtinės dujos,
rezervinis – nėra
4 techninis objektas – 8,0 MW vandens šildymo katilas su 1,8 MW kondensaciniu ekonomaizeriu. Šio
techninio objekto šiluminis galingumas – 8,0 MW (a.t.š 006); Kuras – biokuras.
Atliekant RK-2 modernizaciją, naujų pastatų statyba neplanuojama. Naujas 13,1 MW nominalios šiluminės
galios katilas planuojamas esamame katilinės pastate, vietoje iki šiol toje vietoje stovėjusio katilo Nr. 4 PTVM50 (vandens šildymo katilas 45,0 MW galios, kuris jau šiuo metu yra užkonservuotas ir bendroje esamoje
katilinės galioje nevertinamas). Sklypo planas pateikiamas 5 priede. Planuojamo katilo kuras – gamtinės dujos,
kurios bus tiekiamos esamais dujotiekiais. Katile tai pat numatoma deginti skystą kurą dyzeliną, kurio
saugojimui bus naudojamas vienas iš esamų antžeminių skysto kuro rezervuarų. Naujas katilas planuojamas
su kondensaciniu ekonomaizeriu. Planuojamo katilo dūmai bus šalinami per naują planuojamą kaminą.
Naujo katilo įrengimui nauji inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos nereikalingos, bus panaudota visa
įmonės teritorijoje esama infrastruktūra – vanduo tiekiamas iš esamų vandentiekio tinklų, nuotekos
išleidžiamos į esamus nuotekų tinklus, šilumos energija tiekiama į esamus šilumos tinklus, kuras tiekiamas
esamais dujotiekiais.
Griovimo darbai planuojami esamame katilinės pastate, kur bus vykdomi esamo katilo Nr. 4 demontavimo
darbai, atlaisvinama vieta pastato viduje naujo katilo įrengimui. Pastatų griovimo darbai nenumatomi.
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Atliekant modernizaciją, planuojama:
1. Naujas dujinis vandens šildymo katilas 13,1MW šiluminės galios su ekonomaizeriu planuojamas
esamame katilinės pastate. Kuras – gamtinės dujos, rezervinis kuras – dyzelinas. Planuojama, kad
katilas dirbs iki 8760 val/metus, t.y. ištisus metus. Katilo dūmai į aplinką bus išmetami per planuojamą
naują kaminą Nr. 007, naujo kurą deginančio įrenginio galia – 13,1MW. Katilas planuojamas pastatyti
vietoje katilo Nr.4 PTVM-50, o nuo 2023 metų katilą Nr.3 PTVM-50 planuojame išvesti iš
operatyvinio valdymo. Nuo 2023 01 01 katile Nr. 3 šilumos gamyba nebus vykdoma, katilas įmonės
Gamybos direktoriaus potvarkiu bus išvestas iš operatyvinio valdymo, t.y. katilas Nr. 3 bus
atjungiamas nuo kuro padavimo sistemų, kuro atjungimo taškai atitinkamai plombuojami (priedas 19)
Planuojamo katilo dūmų į esamą mūrinį kaminą šalinti negalima, kadangi esamo mūrinio kamino
būklė su metais blogėja, mūrinis kaminas netinkamas dirbti su žemomis dūmų temperatūromis (naujas
katilas planuojamas su kondensaciniu ekonomaizeriu) bei esant cikliniams darbo režimams (katilų
galios kinta paros bėgyje, gali būti dažnai kuriamas/stabdomas).
Naujame katile pagaminta šilumos energija bus tiekiama į bendrą miesto centralizuotos šilumos
tiekimo tinklą vartotojams.
Modernizuojant RK, bus griaunamas esamas katilas Nr.4. PTVM-50 (vandens šildymo katilas 45,0
MW galios). Šis katilas jau šiuo metu yra užkonservuotas ir bendroje esamoje katilinės galioje
nevertinamas. Bendras katilinės šiluminis galingumas pastačius naują katilą – 116,7MW.
2. Projektuojamas 13, 1 MW katilas bus pastatytas vietoje katilo Nr.4 PTVM-50. Taršos šaltiniui 002 (1
techninis objektas) iki 2022 12 31 yra suteikta centralizuotoms šilumos tiekimo įmonėms išmetamų
teršalų ribinių verčių išimtis dėl ,,Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams“
taikymo. Nuo 2023 metų katilą Nr.3 PTVM-50 planuojame išvesti iš operatyvinio valdymo, todėl šiam
taršos šaltiniui bus taikomi LAND 43-2013 reikalavimai, o nuo 2025 m. VKDĮ reikalavimai.
2022 m. šis techninis objektas veiks kaip iki šiol.
Nuo 2023 01 01 katilas Nr.3 planuojamas konservuoti (nebus naudojamas šilumos gamybai), todėl
kurą deginančio įrenginio galia sumažės iki 45MW. 45MW galios kurą deginantis įrenginys, taršos
šaltinis Nr. 002, bus esamas kurą deginantis įrenginys, kuris nuo 2023 01 01 bus eksploatuojamas
pagal LAND43-2013 reikalavimus, o nuo 2025 01 01 turės būti eksploatuojamas pagal „Išmetamų
teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normas“.
3. Pradedant 2022 m., palaipsniui bus atsisakoma esamo rezervinio kuro mazuto, jį pakeičiant švaresniu
kuru – dyzelinu. Dyzelinis kuras bus deginamas esamame katile ir Nr. 5 (nuo 2023 01 01) ir
projektuojamame katile 13,1 MW galios.
Modernizacijos metu naujas katilas statomas siekiant vykdyti kuo efektyvesnę, švaresnę energijos gamybą,
taršus rezervinis kuras mazutas keičiamas dyzelinu, tačiau planuojama, kad bendras miesto šilumos energijos
poreikis išliks praktiškai nepakitęs, todėl numatoma, kad bendras Panevėžio RK-2 sunaudojamo kuro kiekis ir
pagaminamos energijos kiekis išliks praktiškai nepakitęs (teorinis padidėjimas iki 5proc).
Esami garo katilai Nr. 7 ir Nr 8 IVAR SB/V4 kiekvienas 2,8 MW našumo (taršos šaltiniai Nr. 004 ir Nr. 005)
veiks kaip iki šiol, numatomas sudeginamo kuro sumažėjimas šiuose katiluose. Katilų eksploatacijos metu,
teršalų koncentracijos dūmuose kaip iki šiol atitiks LAND43-2013 nustatytas teršalų ribines vertes.
Esamas biokuro katilas Nr.1 (taršos šaltinis Nr.006) veiks kaip iki šiol, veiklos pasikeitimai neplanuojami,
numatoma padidinti metinį sudeginamo biokuro kiekį nuo 14697 t/metus iki 18000 t/metus. Katilo
eksploatacijos metu, teršalų koncentracijos dūmuose kaip iki šiol atitiks vidutiniams kurą deginantiems
įrenginiams nustatytas teršalų ribines vertes.
Vykdant energijos gamybą įmonėje taip pat atliekama kita ūkinė veikla (pagalbinė veikla):
✓
✓
✓
✓
✓

suvirinimas, atliekant remonto darbus;
tekinimo darbai, atliekant remonto darbus;
metalo pjaustymas dujomis, atliekant remonto darbus;
mazuto pakrovimo – iškrovimo darbai;
mazuto laikymas (saugojimas) rezervuaruose;
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✓ dažymo darbai (nėra vykdomi nuolatos, tik pagal poreikį);
Pagalbinių veiklų pobūdis, sunaudojamų medžiagų kiekis išliks nepakitęs, pagalbinių veiklų metu susidaranti
aplinkos oro tarša taip pat išliks nepakitusi.

3.3.1 pav. Panevėžio RK-2 katilinės pastatų išdėstymo schema
3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo trukmė
Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas:
− Projektavimo darbų užbaigimas – 2022 m. II ketv.
− Statybos pradinis etapas – 2022 m. III ketv.
− Eksploatacijos pradžia – 2023 m.
− Vykdymo trukmė – neterminuota.
3.5. 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
PVSV atliekamas siekiant nustatyti, apibūdinti ir įvertinti AB „Panevėžio energija“ PŪV poveikį visuomenės
sveikatai, pagrįsti sanitarinės apsaugos zonos ribų dydį, esant reikalui pasiūlyti tinkamas, kenksmingą poveikį
mažinančias priemones.
3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos
Alternatyvių planuojamos ūkinės veiklos vietų nenumatyta. Vietos parinkimą planuojamai ūkinei veiklai
sąlygojo nuo 1966 m. Panevėžio RK-2 katilinės vykdoma veikla žemės sklype, adresu: Senamiesčio g. 113,
Panevėžys.
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4. Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė
4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir
gyvenamąsias vietoves.
Esamoje AB „Panevėžio energija“ teritorijoje numatyta Panevėžio RK-2 katilinės modernizacijos veikla,
žemės sklype kad. Nr. 2701/0013:285, adresu: Senamiesčio g. 113, Panevėžys, šiaurinėje Panevėžio miesto
dalyje, pramoniniame rajone (4.1.1 pav.).
Analizuojamo sklypo šiaurinė pusė ribojasi su valstybinės žemės sklypu, kuriame įrengtas geležinkelis, už jo
– Paliūniškio g. ir Panevėžio m. pramoninis mikrorajonas. Rytinė pusė ribojasi su privačių garažų teritorija,
valstybinės žemės sklypu, kuriame įrengtas geležinkelis, už jų – Senamiesčio g. ir Panevėžio m. pramoninis
mikrorajonas. Pietų pusėje – nesuformuotas žemės sklypas, kuriame stovi artimiausias gyvenamasis namas
(Senamiesčio g. 111A), geležinkelis, už kurių - Panevėžio m. pramoninis mikrorajonas. Vakarų pusėje žemės
sklypas ribojasi su valstybinės žemės sklypais, kuriuose įrengtas geležinkelis, už jų – Panevėžio m. pramoninis
mikrorajonas, kur vykdomos įvairios gamybinės, komercinės veiklos.

4.1.1 pav. PŪV vietos situacinė schema.
PŪV teritorija numatoma kitos paskirties žemės sklype, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos.
Teritorijai, kurioje planuojama Panevėžio RK-2 katilinės modernizacijos veikla, galioja Panevėžio miesto
teritorijos bendrojo plano keitimas patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d.
sprendimu Nr. 1-372 (toliau – Bendrasis planas). Pagal Bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos
reglamentų brėžinį PŪV teritorija patenka į pramonės ir sandėliavimo zoną (4.1.2 pav.). PŪV Bendrojo plano
sprendiniams neprieštarauja.
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4.1.2 pav. Analizuojamos teritorijos funkcinės zonos (pagrindas: ištrauka iš Panevėžio miesto
teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio).
4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo
būdas, žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (4 priedas), žemės sklypas, kuriame
planuojama ūkinė veikla, suformuotas atliekant kadastrinius matavimus kad. Nr. 2701/0013:285 Panevėžio m.
kadastro vietovėje, sklypo plotas – 12,3623 ha. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties
žemė, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Analizuojamam žemės sklypui
įregistruotos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
dešimtasis skirsnis), plotas – 6,1349 ha;
požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), plotas –
12,3623 ha;
skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), plotas – 0,1846 ha;
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), plotas – 2,9590 ha;
viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis
skirsnis), plotas – 0,0348 ha;
geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius, trečiasis skirsnis),
plotas – 0,9710 ha;
gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), plotas – 12,3623 ha;
elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 0,0087 ha;
komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), plotas - 12,3623 ha;
kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis), plotas
– 0,0907 ha.
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Apibendrinta informacija apie gretimuose ir įsiterpiančiuose žemės sklypuose įregistruotas specialiąsias
sąlygas pateikiama 4.2.1. pav.

4.2.1. pav. PŪV ir gretimų bei įsiterpiančių žemės sklypų išsidėstymas.
4.3. vietovės infrastruktūra
Įmonės teritorijoje įrengti visi veiklos vykdymui reikalingi inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų, dujų
tiekimo, šilumos tiekimo tinklai) ir susisiekimo komunikacijos.
Naujo katilo įrengimui nauji inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos nereikalingos, bus panaudota visa
įmonės teritorijoje esama infrastruktūra. –
Vanduo
Kaip iki šiol, katilinėje bus naudojamas požeminis vanduo, tiekiamas centralizuotais miesto vandentiekio
tinklais (tiekėjas UAB“ Aukštaitijos vandenys“, priedas 6). Numatomas sunaudoti vandens kiekis išliks
nepakitęs kaip nustatyta galiojančiame įmonės TIPK leidime - 200 tūkst. m3/metus.
Vanduo naudojamas buities ir technologinėms reikmėms: šilumos gamybai, garo gamybai. Apie 20%
gamyboje naudojamo vandens sunaudojama cheminiam vandens paruošimui, o likusi dalis – garo gamybai,
šilumos tinklų papildymui bei garo katilų prapūtimui.
Katilinėje yra automatizuotas vandens paruošimo cheminio valymo cechas, kuris išlieka nepakitęs.
Nuotekos
Esama situacija
Pagal įmonės TIPK leidimą, šiuo metu Panevėžio RK-2 nuotekų į aplinką neišleidžia, visos nuotekos
surenkamos ir išleidžiamos į miesto centralizuotus nuotekų surinkimo tinklus.
Buitinės ir gamybinės nuotekos šalinamos į UAB „Aukštaitijos vandenys“ priklausančius kanalizacijos
nuotekų tinklus (priedas 6). Dūmų kondensatas kartu su kitais gamybiniais vandenimis, mazuto ūkio
gamybinėmis nuotekomis ir buitinėmis nuotekomis - iki 131 050 m3/metus patenka į Panevėžio m. fekalinės
kanalizacijos tinklus, eksploatuojamus UAB ,,Aukštaitijos vandenys“. Paviršinės nuotekos pagal sudarytą
sutartį per lietaus kanalizacijos tinklus patenka į UAB „Panevėžio gatvės“ eksploatuojamus miesto paviršinio
vandens nuotakynus (priedas 6). Į lietaus kanalizaciją patenka tik paviršiniai vandenys nuo teritorijos.
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Visoje katilinės teritorijoje, susidariusios nuotekos atitinka vandens taršą reglamentuojančius įstatymus ir
nustatytas taršos normas. Pagrindiniai paviršinių nuotekų teršalai – skendinčios medžiagos, naftos produktai,
BDS7, buitinių ir gamybinių nuotekų – naftos produktai ir skendinčios medžiagos ir BDS7. RK-2 katilinėje
periodiškai (kas ketvirtį) pagal turimą ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderinta monitoringo programą
vykdomi išleidžiamų teršalų matavimai, 2021 m. teršalų matavimų rezultatai pateikti 6 priede.
Pastačius naują dujinį katilą, katilinės nuotekų tvarkymo būdas, nuotekų parametrai išliks nepakitę kaip
nustatyta galiojančiame TIPK leidime. Šiuo metu išduotame galiojančiame įmonės TIPK leidime (10 lentelė)
numatyta, kad į paviršinių nuotekų tinklą šiuo metu išleidžiama dalis įmonės gamybinių nuotekų. Toks
gamybinių nuotekų tvarkymas yra aptartas ir AB „Panevėžio energija“ bei UAB ‚Panevėžio gatvės“ paviršinių
nuotekų tvarkymo sutarties 1.6 punkte (informacijos 6 priedas). Į paviršinių nuotekų tinklą išleidžiamos
sąlyginai švarios gamybinės nuotekos – termofikacinis vanduo, susidarantis atliekant šilumos tinklų remonto
darbus (juos ištuštinant Panevėžio miesto ribose). Šilumos tiekimo tinkluose cirkuliuojantis termofikacinis
vanduo – valytas švarus vanduo (termofikacinio vandens kokybė nuolatos tikrinama katilinės laboratorijoje).
Eksploatuojant naują katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu, ekonomaizeryje susidarys kondensatas, apie
2400m3/metus. Surinktas kondensatas, kaip iki šiol katilinėje susidaręs kondensatas, bus neutralizuojamas
natrio šarmu. Prie ekonomaizerio bus montuojama kondensato talpa, tūris 500 litrų. Talpos paskirtis
neutralizuoti susidariusį kondensatą. Tuo tikslu pagal pH daviklį sumontuotą talpoje bus dozuojamas NaOH
reagentas. Reagentą dozuos automatinis dozacinis siurbliukas. Iš talpos neutralizuotas kondensatas
išleidžiamas į esamus katilinės buitinių nuotekų tinklus ir katilinės teritorijoje esamais tinklais per esamą
mėginių paėmimo šulinį ir išleidėją KF-76 bus išleidžiamas į miesto buitinių nuotekų tinklus. Susidariusio
kondensato apskaitai taip pat įrengiama komercinio lygio kondensato apskaita. Dėl susidarančio kondensato į
miesto buitinių nuotekų tinklus išleidžiamų nuotekų užterštumo parametrai išliks nepakitę (dujiniame katile
susidaręs kondensatas bus analogiškas šiuo metu įmonėje susidarančio kondensatui).
Įmonės teritorijoje nauji pastatai, kietos dangos neplanuojami, pastačius naują gamtinėmis dujomis kūrenamą
katilą paviršinių nuotekų kiekis bei kokybė nepasikeis.
Visoje katilinės teritorijoje, susidariusios nuotekos kaip iki šiol atitiks vandens taršą reglamentuojančius
įstatymus ir nustatytas taršos normas. Panevėžio RK-2 katilinėje periodiškai (kas ketvirtį) pagal turimą ir su
Aplinkos apsaugos agentūra suderinta monitoringo programą bus vykdomi su nuotekomis išleidžiamų teršalų
matavimai.
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4.3.1 lentelė. Nuotekų išleidimas (esama situacija pagal TIPK ir planuojama situacija)

Koordinatės

Priimtuvo
numeris

Iškleidžiamų
nuotekų
aprašymas

1

2

3

4

1.

524163
6179314

KF-76

Buitinės ir
gamybinės
nuotekos

2.

523843
6179201

KF-91

Buitinės ir
gamybinės
nuotekos

3.

523886
6179218

KL-64

Paviršinės ir
gamybinės
nuotekos

4.

524415
6179196

KL-116

Paviršinės ir
gamybinės
nuotekos

5.

523595
6179080

KL-93

Paviršinės ir
gamybinės
nuotekos

Eil.
Nr.

Išleistuvo
tipas /
techniniai
duomenys
5
Išleistuvas į
fekalinės
kanalizacijos
tinklus
Išleistuvas į
fekalinės
kanalizacijos
tinklus
Išleistuvas į
lietaus
kanalizacijos
tinklus
Išleistuvas į
lietaus
kanalizacijos
tinklus
Išleistuvas į
lietaus
kanalizacijos
tinklus

Išleistuvo
vietos
aprašymas

Leistina priimtuvo apkrova
parametras

mato vnt.

reikšmė

SM

mg/l (vid.)

250

BDS7
Naftos produktai

mg/l (vid.)
mg/l (vid.)

288
5

SM
BDS7
Naftos produktai

mg/l (vid.)
mg/l (vid.)
mg/l (vid.)

250
288
5

SM

mg/l (vid.)

30

BDS7
Naftos produktai

mg/l (vid.)
mg/l (vid.)

5

SM

mg/l (vid.)

30

BDS7
Naftos produktai

mg/l (vid.)
mg/l (vid.)

5

SM
BDS7
Naftos produktai

mg/l (vid.)
mg/l (vid.)
mg/l (vid.)

30
5

6
Paliūniškio
gatvė
Paliūniškio
gatvė

Paliūniškio
gatvė

Senamiesčio
gatvė

Senamiesčio
gatvė

Išleidžiamas
didžiausias
nuotekų kiekis
(esamas)
3
m /d.
m3/m.
7
8

Išleidžiamas
didžiausias
nuotekų kiekis
(planuojamas)

-

90 525

-

92 925

-

40 525

-

40 525

-

32 000

-

32 000

-

3 000

-

3 000

-

1 500

-

1 500
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Atliekų susidarymas
Esamo katilo griovimo ir naujų statybos metu susidariusios atliekos statybos vietoje turi būti išrūšiuotos ir
atskirai laikinai laikomos susidarančios komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai
naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybos darbų
metu susidarys betono atliekos (kodas 17 01 01), plytos (17 01 02), mišrios statybinės atliekos (17 09 04),
geležis ir plienas (17 04 05), plastiko pakuotė (15 01 02), popieriaus pakuotė (15 01 01), medienos pakuotė
(15 01 03) bei kitos panašios atliekos. Atliekų sudėtis ir kiekis bus detalizuotas statybos projekto rengimo
metu.
Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių
atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų taisyklėse nustatyta tvarka. Pripažįstant statinį tinkamu
naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad
statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba pateikta statytojo pažyma apie neapdorotų statybinių
atliekų sunaudojimą. Atliekos tvarkomos pagal galiojančias „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“. Asbesto
turinčios statybinės atliekos (jei tokių būtų) statybvietėje turi būti tvarkomos pagal šių Taisyklių 24-26
punktuose nustatytus reikalavimus. Visos statybų metu susidariusios statybinės atliekos iki perduodant atliekų
tvarkytojui, laikinai laikomos įmonės teritorijoje (vieta parenkama vykdant statybos darbus). Visos atliekos
yra perduodamos pagal sutartį atliekas tvarkančiai ir transportuojančiai įmonei, kuri yra registruota atliekas
tvarkančių įmonių registre.
Katilinės eksploatacijos metu atliekos susidaro deginant biokurą, vykdant remonto darbus, eksploatuojant
įrenginius ir mechanizmus, pasenusią įrangą keičiant įranga. Eksploatacijos metu susidariusios atliekos bus
perduodamos pagal sutartį atliekas tvarkančioms ir transportuojančioms įmonėms, kurios yra registruotos
atliekas tvarkančių įmonių registre (priedas 7). Visos atliekos tvarkomos pagal galiojančias „Atliekų tvarkymo
taisykles“, kaip numatyta įmonės TIPK leidime, atliekų kiekiai pateikiami įmonės teikiamose GPAIS
ataskaitose. Atliekų kiekio mažinimui įmonė ateityje numato biokuro pelenus perduoti tolimesniam
naudojimui kaip šalutinį produktą, juos galinčiai priimti įmonei, taip mažinant į sąvartynus patenkančių atliekų
kiekį.
Pastačius naują katilą, katilinės eksploatacijos metu kaip iki šiol atliekos susidarys deginant biokurą, vykdant
remonto darbus, eksploatuojant įrenginius ir mechanizmus, pasenusią įrangą keičiant naują įranga, atliekų
kiekiai išliks praktiškai nepakitę (galimas pelenų kiekio padidėjimas dėl didesnio sudeginamo biokuro kiekio).
Kaip iki šiol eksploatacijos metu visos susidariusios atliekos bus perduodamos pagal sutartį atliekas
tvarkančioms ir transportuojančioms įmonėms, kurios yra registruotos atliekas tvarkančių įmonių registre
(priedas 7). Visos atliekos bus tvarkomos pagal galiojančias „Atliekų tvarkymo taisykles“.
Eksploatuojant dujinį katilą papildomų atliekų rūšių susidarymas nenumatomas, įmonėje susidarančių atliekų
kiekis išliks nepakitęs, visos atliekos kaip iki šiol bus tvarkomos pagal galiojančius teisės aktus, kaip numatyta
įmonės TIPK leidime.

20

Panevėžio RK-2 katilinės modernizacija Senamiesčio g. 113, Panevėžyje
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

4.3.2 lentelė. Įmonėje susidarančių atliekų kodai ir pavadinimai (TIPK leidimo duomenys)
Kodas

Pavadinimas

Atliekų tvarkymo būdas

02 03 04
03 01 05
05 01 03*
08 01 11*
12 01 01
15 01 10*
10 01 01
10 01 03
10 01 99
13 01 13*
13 02 08*

Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04
Rezervuarų dugno dumblas
Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų, atliekos
Juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytos 10 01 04)
Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai
Kitos neapibrėžtos atliekos
Kita hidraulinė alyva
Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti
pavojingosiomis medžiagomis
Stiklo pakuotės
Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02
Naudoti nebetinkamos padangos
Švino akumuliatoriai
Tepalų filtrai
Juodieji metalai
Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14
Nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių, nenurodytų 16 02 09 – 16 02 12
Kitos baterijos ir akumuliatoriai
Geležis ir plienas
Laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių
medžiagų arba jų turinčios
Atliekos, kuriose yra kitų pavojingųjų medžiagų
Stiklas
Bituminiai mišiniai nenurodyti 17 03 01
Varis, bronza, žalvaris
Aliuminis
Metalų mišiniai
Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto
Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03

Perduodamos pagal sutartį
atliekas tvarkančiai
ir transportuojančiai įmonei

15 02 02*
15 01 07
15 02 03
16 01 03
16 06 01*
16 01 07*
16 01 17
16 01 21*
16 02 13*
16 06 05
17 04 05
16 05 06*
16 07 09*
17 02 02
17 03 02
17 04 01
17 04 02
17 04 07
17 06 01*
17 06 04
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17 09 04
16 01 04*
16 01 06
20 01 21*
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 34
20 02 01
20 02 03
20 03 01
20 03 06
20 01 39
20 01 33*
20 01 35*
20 01 36

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03
Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų sudedamųjų dalių
Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
Popierius ir kartonas
Stiklas
Biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos
Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33
Biologiškai skaidžios atliekos
Kitos biologiškai neskaidžios atliekos
Mišrios komunalinės atliekos
Nuotakyno valymo atliekos
Plastikai
Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos
baterijos
Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių
Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose
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Privažiavimo keliai
Privažiavimui prie PŪV teritorijos naudojama Paliūniškio gatvė (5.3.2 pav.).
4.4. ūkinės veiklos vietos įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą ūkinę veiklą, esančias,
planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės paskirties, rekreacines ar kitas
teritorijas, statinius, pastatus, objektus
Artimiausias gyvenamas namas, adresu: Senamiesčio g. 111A, Panevėžys yra greta PŪV, nutolęs 8 m atstumu
į pietus nuo sklypo ribos. Kitas gyvenamas namas, adresu: Senamiečio g. 111, Panevėžys yra už 65 m į
pietryčius nuo PŪV sklypo ribos. Atstumai iki gyvenamųjų namų pateikiami 4.4.1 lentelėje ir 4.4.1 paveiksle.
Artimiausias visuomeninis objektas – UAB „Vivus sanus“ klinika (Paliūniškio g. 2C, Panevėžys) nutolusi 200
m atstumu nuo PŪV žemės sklypo ribos šiaurės vakarų kryptimi.
Daugiau planuojamų ar suplanuotų rekreacinių teritorijų ar kitų visuomenės sveikatos saugos požiūriu
reikšmingų objektų greta PŪV žemės sklypo nėra.
4.4.1 lentelė. Artimiausia gyvenama aplinka, visuomeninės paskirties objektai
Artimiausia gyvenama
aplinka
G1
G2
G3
G4
G5
V1 – UAB „Vivus sanus“
klinika

Adresas
Gyvenamoji aplinka
Senamiesčio g. 111A, Panevėžys
Senamiesčio g. 111, Panevėžys
Senamiesčio g. 114, Panevėžys
Paliūniškio g. 9A, Panevėžys
S. Kerbedžio g. 48, Panevėžys
Visuomeninės paskirties objektai
Paliūniškio g. 2C, Panevėžys

Atstumas nuo PŪV
sklypo ribos
8m
65 m
220 m
240 m
275 m
200 m

4.4.1 pav. Atstumai iki artimiausios gyvenamos aplinkos ir visuomeninės paskirties objektų.
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5. Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio
poveikio kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas
Siekiant išanalizuoti tik tiriamai planuojamai Panevėžio RK-2 katilinės modernizacijos veiklai reikšmingus
poveikio visuomenės sveikatai aspektu visuomenės sveikatos rodiklius, pirmiausia nustatome planuojamos
ūkinės veiklos įtakojamus aplinkos komponentus, sveikatai įtaką darančius veiksnius bei šių veiksnių specifinį
poveikį sveikatai.
Išnagrinėjus PŪV vykdytojo pateiktą informaciją apie AB „Panevėžio energija“ įmonės veiklą, technologinius
procesus, taršos veiksnius, taršos emisijas, norminių teisės aktų, literatūros duomenis, galima teigti, kad
Panevėžio RK-2 katilinės modernizacijos veikla fizinę aplinką gali įtakoti šie veiksniai:
•

triukšmas;

•

oro tarša;

•

kvapai.

5.1. Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai,
vertinimas
Esama situacija
Pagal įmonės TIPK leidimo duomenis (priedas 3), šiuo metu į aplinkos orą per kaminus Nr.002, 004, 005
išmetami teršalai deginant gamtines dujas ir skystą kurą yra anglies monoksidas, azoto oksidai, kietosios
dalelės ir sieros dioksidas, o deginant skystąjį kurą mazutą be minėtų teršalų į aplinką išmetamas kietųjų dalelių
sudėtyje esantis vanadžio pentoksidas.
Deginant biokurą, per kaminą Nr. 006 išsiskiria anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas ir kietosios
dalelės. Katilo išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijos normuojamos pagal „Išmetamų teršalų iš
vidutinių kurą deginančių įrenginių normas“.
Atliekant pagalbinius suvirinimo darbus į aplinką išsiskiria mangano oksidas ir kietosios dalelės, atliekant
dažymo darbus, išsiskiria benzenas, ksilolas formaldehidas, solventnafta, toluenas, butanolis, butilacetatas,
etanolis, acetonas.
Vykdant skysto kuro perpylimą, sandėliavimą iš 4 mazuto talpyklų, nuo kurių per alsuoklius išsiskiria LOJ
(taršos šaltiniai 602,603,604,606).
Ūkinė veikla vykdoma pagal katilinei išduotą TIPK leidimą Nr. P1-1/045/T-P.3-11/2015 (išduotas 2005-1123 Panevėžio RAAD, atnaujintas 2007-12-19, pakeistas 2015-12-31, paskutinis pakeitimas 2020-03-16).
Katilinei atlikta Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita (2021 m.),
suderinta Aplinkos apsaugos agentūroje 2021-10-26 raštu Nr.(30.1)-A4E-12221.
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5.1.1 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys (esama situacija, TIPK leidimo duomenys)

aukštis,
m
3
120

išėjimo angos
matmenys, m
4
4.20

srauto greitis,
m/s
5
2.732

temperatūra,
°C
6
140

tūrio debitas,
Nm3/s
7
37,836

Teršalų išmetimo
(stacionariųjų taršos
šaltinių veikimo)
trukmė,
val./m.
8
3648

20

0.45

9.50

135

1,5109

3648

20

0.45

9.50

135

1,5109

3648

40

1.0

4.6

50

3,61

8760

10

0.35

11.5

7

1,110

0

10

0.2

5,0

0

0,981

2300

12,6

0.2

0,32

5

0,010

8760

X-524306.04
Y-6179165,42

12,6

0.2

0,32

5

0,010

8760

X-524328.63
Y-6179166,74
X-524186.61
Y-6179151.39
X – 524161.68
Y – 6179205.63

12,6

0.2

0,32

5

0,010

8760

7,5

0,15

0,28

5

0,005

8760

10

0.50

5,0

0

0,981

600

Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Taršos šaltiniai
Nr.
1
Dūmtraukis 002
Dūmtraukis 004
Dūmtraukis 005
Dūmtraukis 006
Stalių dirbtuvės 003
Neorganizuotas a.t.š.
(suvirinimas) 601
Neorganizuotas a.t.š.
(mazuto rezervuarų
eksploatavimas) 602
Neorganizuotas a.t.š.
(mazuto rezervuarų
eksploatavimas) 603
Neorganizuotas a.t.š.
(mazuto ūkis) 604
Neorganizuotas a.t.š.
(mazuto ūkis) 606
Neorganizuotas a.t.š.
(dažymas) 605

koordinatės
2
X – 524060.08
Y – 6179161.84
X – 524026.98
Y – 6179180.18
X – 524029.89
Y – 6179180.95
X – 523961.00
Y – 6179184.00
X – 524161.68
Y – 6179205.63
X – 524060.061
Y – 6179161.82
X-524282.86
Y-6179160.92
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5.1.2. lentelė. Tarša į aplinkos orą (esama situacija, TIPK leidimo duomenys)
Taršos šaltiniai
Cecho ar kt. pavadinimas
arba Nr.

Nr.

1

2

Katilinė (dujos)

002*

Katilinė (dujos+mazutas)

002*

Katilinė (dujos)

004

Katilinė (dujos+mazutas)

004

Katilinė (dujos)

005

Biokuro katilas 8 MW

006

Stalių dirbtuvės

003

Suvirinimas

601

Teršalai
pavadinimas

Leidžiama tarša
Vienkartinis dydis

kodas

3
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)
Kietosios dalelės (A)
Vanadžio pentoksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)
Kietosios dalelės (A)
Vanadžio pentoksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)
Kietosios dalelės (A)
Kietosios dalelės(C)
Mangano dioksidas

177
250
6493
1753
177
250
1753
6493
2023
177
250
6493
1753
177
250
1753
6493
2023
177
250
6493
1753
177
250
1753
6493
4281
3516

vnt.
5
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
g/s
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
g/s
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
g/s
mg/Nm3
g/s
mg/Nm3
g/s
g/s

Kietosios dalelės (C)

4281

g/s

4

metinė,
t/m.

maks.
6
300
300
5
35
349,9
375
867,5
52,5
--400
350
20
35
500
450
1700
200
-400
350
20
35
nenormuojami
300
nenormuojami
30
--0,003

7
19,836
8,362
37,572
14,753
90,16
3,149
0,279
6,665
2,679
11,847
4,281
7,840
0,376
0,024
9,997
4,019
nenormuojami
23,501
nenormuojami
5,937
--0,002

0,001

0,002
26

Panevėžio RK-2 katilinės modernizacija Senamiesčio g. 113, Panevėžyje
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Taršos šaltiniai

Teršalai

Leidžiama tarša

Cecho ar kt. pavadinimas
arba Nr.

Nr.

pavadinimas

kodas

1

2

3

4

Kvėpavimo angos
(mazuto ūkis)

602 (talpa 2000
m3)

LOJ (saugojimas)

Kvėpavimo angos
(mazuto ūkis)

603 (talpa 2000
m3)

LOJ (saugojimas)

Kvėpavimo angos
(mazuto ūkis)

604 (talpa 2000
m3)

LOJ (saugojimas)

Kvėpavimo angos
(mazuto ūkis)

606 (talpa 400
m3)

LOJ (saugojimas)

Dažymas

605

Vienkartinis dydis
vnt.
5

maks.
6
0,00002

metinė,
t/m.
7
0,001

308

g/s

308

g/s

308

g/s

308

g/s

Lakieji organiniai junginiai

308

g/s

0,255

0,550

Benzenas

316

g/s

0,019

0,042

Ksilolas

1260

g/s

0,005

0,010

Formaldehidas

871

g/s

0,005

0,010

Solventnafta

1820

g/s

0,065

0,140

Toluenas

1950

g/s

0,093

0,200

N-butanolis

359

g/s

0,006

0,040

Butilacetatas

367

g/s

0,019

0,040

Etanolis

739

g/s

0,019

0,040

Acetonas

65

g/s

0,019

0,040

LOJ (pildymas)
LOJ (pildymas)
LOJ (pildymas)
LOJ (pildymas)

0,00036
0,00002

0,001

0,00036
0,00002

0,001

0,00036
0,00002

0,000

0,00036

Iš viso įrenginiui:
214,854
Taršos šaltiniui 002 iki 2022 m. gruodžio 31 d. suteikta išimtis netaikyti Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams 1 ir 2 prieduose nustatytų
išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinių verčių ir 20 priede nustatytų nusiderinimo laipsnių, vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 2015-06-22 sprendimu Nr. (15.9)-A46877 ,,Dėl išimties centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams taikymo“ (20 priedas).
*
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Planuojama
Atliekant Panevėžio RK-2 modernizaciją, naujų pastatų statyba neplanuojama. Naujas 13,1MW nominalios
šiluminės galios dujinis katilas planuojamas esamame katilinės pastate, vietoje iki šiol toje vietoje stovėjusio
katilo Nr. 4. Planuojamo katilo kuras – gamtinės dujos, kurios bus tiekiamos esamais dujotiekiais, taip pat ir
skystas kuras - dyzelinas, kurio saugojimas bus vykdomas viename iš esamų antžeminių skysto kuro
rezervuarų 2000 m3 talpos, kuriame iki šiol buvo laikomas mazutas (taršos šaltinis 602). Planuojamo katilo
dūmai bus šalinami per naują planuojamą kaminą: H – 45,0 m., skersmuo 1,0 m, žymimas kaip taršos šaltinis
Nr. 007 (teršalų kiekio skaičiavimas priedas 19). Katilo eksploatacijos metu, teršalų koncentracijos dūmuose
turi atitikti vidutiniams kurą deginantiems įrenginiams nustatytas teršalų ribines vertes.
Projektuojamas 13, 1 MW katilas bus pastatytas vietoje katilo Nr.4 PTVM-50. Taršos šaltiniui 002 (1 techninis objektas)
iki 2022 12 31 yra suteikta centralizuotoms šilumos tiekimo įmonėms išmetamų teršalų ribinių verčių išimtis dėl
,,Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams“ taikymo. Nuo 2023 metų katilą Nr.3 PTVM-50
planuojame išvesti iš operatyvinio valdymo, todėl šiam taršos šaltiniui bus taikomi LAND 43-2013 reikalavimai, o nuo
2025 m. VKDĮ reikalavimai.

2022 m. šis techninis objektas veiks kaip iki šiol. Nuo 2023 01 01 katilas Nr.3 numatomas konservuoti, todėl
kurą deginančio įrenginio galia sumažės iki 45MW. 45MW galios kurą deginantis įrenginys, taršos šaltinis Nr.
002, bus esamas kurą deginantis įrenginys, kuris nuo 2023 01 01 bus eksploatuojamas pagal LAND43-2013
reikalavimus.
Modernizacijos metu naujas katilas statomas siekiant vykdyti kuo efektyvesnę, švaresnę energijos gamybą,
taršus rezervinis kuras mazutas keičiamas dyzelinu, tačiau planuojama, kad bendras miesto šilumos energijos
poreikis išliks praktiškai nepakitęs, todėl numatoma, kad bendras RK-2 sunaudojamo kuro kiekis ir
pagaminamos energijos kiekis išliks iš esmės nepakitęs. Pradedant 2023 m., palaipsniui bus atsisakoma esamo
rezervinio kuro mazuto, jį pakeičiant švaresniu kuru – dyzelinu. Dyzelinis kuras bus deginamas esamuose
katile ir Nr. 5 (nuo 2023 01 01) ir projektuojamame katile 13,1MW galios.
Esami garo katilai Nr. 7 ir Nr. 8 IVAR SB/V4 kiekvienas 2,8 MW našumo (taršos šaltiniai Nr. 004 ir Nr. 005)
veiks kaip iki šiol, numatomas sudeginamo kuro sumažėjimas šiuose katiluose. Katilų eksploatacijos metu,
teršalų koncentracijos dūmuose kaip iki šiol atitiks LAND43-2013 nustatytas teršalų ribines vertes.
Esamas biokuro katilas Nr. 1 (taršos šaltinis Nr. 006) veiks kaip iki šiol, veiklos pasikeitimai neplanuojami,
numatoma padidinti metinį sudeginamo biokuro kiekį nuo 14697 t/metus iki 18000 t/metus. Katilo
eksploatacijos metu, teršalų koncentracijos dūmuose kaip iki šiol atitiks vidutiniams kurą deginantiems
įrenginiams nustatytas teršalų ribines vertes.
Taršos šaltinis Nr. 003 (stalių dirbtuvės) pastaruoju metu nėra eksploatuojamas, todėl yra panaikinamas.
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5.1.3 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys (planuojama situacija)

aukštis,
m
3
120

išėjimo angos
matmenys, m
4
4.20

Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
srauto greitis,
temperatūra,
tūrio debitas,
m/s
°C
Nm3/s
5
6
7
2,10
140
18,918

20

0.45

9.50

135

1,5109

3648

20

0.45

9.50

135

1,5109

3648

40

1.0

4.6

50

3,61

8760

10

0.2

5,0

0

0,981

2300

12,6

0.2

0,32

5

0,010

8760

X-524306.04
Y-6179165,42

12,6

0.2

0,32

5

0,010

8760

X-524328.63
Y-6179166,74

12,6

0.2

0,32

5

0,010

8760

X-524186.61
Y-6179151.39

7,5

0,15

0,28

5

0,005

8760

X – 524161.68
Y – 6179205.63
X – 524064
Y- 6179189

10

0.50

5,0

0

0,981

600

45

1,0

7,89

53

5,188

8760

Taršos šaltiniai
Nr.
1
Dūmtraukis 002
Dūmtraukis 004
Dūmtraukis 005
Dūmtraukis 006
Neorganizuotas a.t.š.
(suvirinimas) 601
Neorganizuotas a.t.š.
(dyzelino rezervuaro
eksploatavimas) 602
Neorganizuotas a.t.š.
(mazuto rezervuarų
eksploatavimas) 603
Neorganizuotas
a.t.š. (mazuto ūkis)
604
Neorganizuotas
a.t.š. (mazuto ūkis)
606
Neorganizuotas a.t.š.
(dažymas) 605
Dūmtraukis 007

koordinatės
2
X – 524060.08
Y – 6179161.84
X – 524026.98
Y – 6179180.18
X – 524029.89
Y – 6179180.95
X – 523961.00
Y – 6179184.00
X – 524060.061
Y – 6179161.82
X-524282.86
Y-6179160.92

Teršalų išmetimo
(stacionariųjų taršos
šaltinių veikimo)
trukmė, val./m.
8
3648
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5.1.4 lentelė. Tarša į aplinkos orą (planuojama situacija)
Taršos šaltiniai
Cecho ar kt.
pavadinimas arba Nr.

Nr.

1

2

Katilinė (dujos)
(nuo 2023,
eksploatuojamas katilas
Nr. 5, 45MW)

002

Katilinė (mazutas)
(nuo 2023,
eksploatuojamas katilas
Nr. 5, 45MW)

002

Katilinė (dyzelinas)
(nuo 2023,
eksploatuojamas katilas
Nr. 5, 45MW)

002

Katilinė (dujos)

004

Katilinė (mazutas)

004

Katilinė (dujos)

005

Biokuro katilas 8 MW

006

Teršalai
pavadinimas
3
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Vanadžio pentoksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Vanadžio pentoksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Anglies monoksidas (A)

Numatoma tarša
Vienkartinis dydis

kodas
4
177
250
6493
1753
177
250
6493
1753
2023
177
250
6493
1753
177
250
6493
1753
177
250
6493
1753
2023
177
250
6493
1753
177

vnt.
5
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

maks.
6
400
350
nenormuojama
nenormuojama
400
650
250
1700
nenormuojama
400
650
250
1700
400
350
20
35
500
450
200
1700
nenormuojama
400
350
20
35
nenormuojama

Metinė
t/m.
7
6,691
8,922
0,100*
0,067*
3,293
8,234
3,293
38,452
0,121*
3,965
9,913
3,965
4,659
0,412
0,549
0,006
0,004
0,329
0,823
0,329
3,845
0,012*
0,618
0,824
0,009
0,006
48,600*
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Taršos šaltiniai
Cecho ar kt.
pavadinimas arba Nr.

Nr.

1

2

Suvirinimas

601

Kvėpavimo angos
(dyzelino talpa esamame
mazuto ūkyje)

602 (talpa 2000
m3)

Kvėpavimo angos
(mazuto ūkis)

603 (talpa 2000
m3)

Kvėpavimo angos
(mazuto ūkis)

604 (talpa 2000
m3)

Kvėpavimo angos
(mazuto ūkis)

606 (talpa 400
m3)

Dažymas

605

Naujas 13,1MW galios
katilas (dujos)

007

Teršalai
pavadinimas
3
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Mangano dioksidas
Kietosios dalelės ©
LOJ (saugojimas)
LOJ (pildymas)
LOJ (saugojimas)
LOJ (pildymas)
LOJ (saugojimas)
LOJ (pildymas)
LOJ (saugojimas)
LOJ (pildymas)
Lakieji organiniai junginiai
Benzenas
Ksilolas
Formaldehidas
Solventnafta
Toluenas
N-butanolis
Butilacetatas
Etanolis
Acetonas
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)

Numatoma tarša
Vienkartinis dydis

kodas

250
6493
1753
3516
4281

vnt.
5
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
g/s
g/s

308

g/s

4

308

g/s

308

g/s

308

g/s

308
316
1260
871
1820
1950
359
367
739
65
177
250
6493

g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

Metinė
t/m.

maks.
6
300
30
nenormuojama
0,003
0,001

7
34,020
0,583
1,782*
0,002*
0,002*

0,00004

0,001*

0,0039
0,00005
0,00006
0,00005
0,00006
0,00001
0,00001
0,255
0,019
0,005
0,005
0,065
0,093
0,006
0,019
0,019
0,019
nenormuojama
100
nenormuojama

0,005*
0,001*
0,0001*
0,001*
0,0001*
0,0001*
0,00001*
0,550*
0,042*
0,010*
0,010*
0,140*
0,200*
0,040*
0,040*
0,040*
0,040*
2,574*
3,432
0,039*
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Taršos šaltiniai
Cecho ar kt.
pavadinimas arba Nr.

Nr.

Teršalai
pavadinimas

Numatoma tarša
kodas

Vienkartinis dydis

Metinė
t/m.

vnt.
maks.
5
6
7
3
mg/Nm
nenormuojama
0,026*
mg/Nm3
nenormuojama
0,862*
mg/Nm3
200
2,155
Naujas 13,1MW galios
007
3
katilas (dyzelinas)
mg/Nm
nenormuojami
0,862*
mg/Nm3
nenormuojami
1,013*
Iš viso įrenginiui**:
196,513
* taršos šaltinio aplinkos oro tarša šiais teršalais galiojančiuose „Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normose LAND 43-2013“ (2013 m. gruodžio 20 d. AM
įsakymas Nr. D1-978 su vėlesniais pakeitimais), „Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normose“ (2017 m. rugsėjo 18 d. AM įsakymas Nr. D1-778)
nenormuojama;
** Pateikiama bendra suminė Panevėžio RK-2 aplinkos oro tarša;
1

2

3
Sieros dioksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)

4
1753
177
250
6493
1753
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5.1.1 pav. Stacionarūs Panevėžio RK-2 aplinkos oro taršos šaltiniai.
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5.1.5 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis
Teršalo pavadinimas

Teršalo kodas

Numatoma išmesti, t/m.

2
250
6493
4281
1753
-

3
68,872
9,186
0,002
49,854
-

65
316
359
367
739
871
1260
308
1820
1950

0,040
0,042
0,040
0,040
0,040
0,010
0,010
0,558
0,140
0,200

177
3516

67,344
0,002
0,133
196,513

1
Azoto oksidai
Kietosios dalelės
Kietosios dalelės
Sieros dioksidas
Amoniakas
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės
tvarka):
Acetonas
Benzenas
Butanolis
Butilacetatas
Etanolis
Formaldehidas
Ksilenas
LOJ (nepaminėti šiame sąraše)
Solventnafta
Toluolas
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):
Anglies monoksidas
Mangano oksidas
Vanadžio pentoksidas
Iš viso:

Informacija apie ŠESD dujas
Panevėžio RK-2 nustatyta tvarka yra parengtas ir suderintas Išmetamųjų ŠESD stebėsenos planas (patvirtintas
AAA 2020-03-16, priedas 17), įmonė nustatyta tvarka teikia ŠESD stebėsenos ataskaitas. Duomenys apie
pastaraisiais metais susidariusias ŠESD 5.1.6 lentelėje.
5.1.6 lentelė. ŠESD emisijos
ŠESD emisijos, t CO2(e)/m
Deginant iškastinį kurą
Deginant biokurą*
Viso:
2018 m.
38594
38594
2019 m.
16114
285
16399
2020 m.
4079
21083
25162
2021 m
15829**
27036**
42865**
*Visas deginant biomasę išmestas CO2 kiekis yra pašalintas iš atmosferos medienos augimo laikotarpiu, todėl biomasė
yra laikoma kaip nulinių ŠESD emisijų kuras CO2 atžvilgiu, iškastinio kuro naudojimo pakeitimas atsinaujinančiais
energijos šaltiniais laikoma išmetamų ŠESD mažinimo priemone;
**Kiekis nepatvirtintas nepriklausomo vertintojo.
Laikotarpis

Pateikiami duomenys rodo, kad didžioji dalis energijos Panevėžio RK-2 pagaminama deginant biokurą.
Įvertinus keturių pastarųjų metų duomenis galima daryti išvadą, kad energijos gamybai deginamo biokuro dalis
bendrame kuro balanse nuolatos didėja, o sudeginamo iškastinio kuro dalis ir dėl jo deginimo susidarančių
ŠESD emisijos nuolatos mažėja (2021 m. kiekis išaugo dėl palyginus itin šaltos žiemos ir dėl to išaugusio
iškastinio kuro deginimo).
Panevėžio RK-2 sumontavus naują dujinį katilą, deginamo kuro rūšys išliks iš esmės nepakitę (biomasė ir
gamtinės dujos, skystas kuras mazutas ir dalis jo keičiama mažiau taršiu dyzelinu), sudeginamas kuro kiekis
iš esmės išliks nepakitęs, pagaminamos energijos kiekis taip pat iš esmės išliks nepakitęs, todėl preliminariai
galima teigti, kad išmetamų ŠESD kiekis iš esmės išliks nepakitęs. Tikslus išmestų ŠESD kiekis kaip iki šiol
bus nustatytas pagal faktinį kuro suvartojimą, nustatyta tvarka teikiant ŠESD stebėsenos ataskaitas.
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5.1.7 lentelė. Duomenys apie taršos šaltiniuose numatomą išmesti ŠESD kiekį (preliminarūs duomenys)
Tiesiogiai ir
netiesiogiai
išmetamas
ŠESD kiekis
iš
planuojamos
ūkinės
veiklos taršos
šaltinių

Numatomas išmesti ŠESD kiekis, t CO2 ekv.
Anglies
dioksidas
(CO2)

Metanas
(CH4)

Azoto
suboksidas
(N2O)

Tiesiogiai

12007/16135

-

-

Netiesiogiai

-

-

-

Iš viso:

28142

-

-

Tiesiogiai

12007/16135

-

-

Netiesiogiai

-

-

-

Hidrofluorangliavandeniliai
(HFC)

Esama padėtis*
Planuojama**
-

Perfluorangliavandeniliai
(PFC)

Sieros
heksafluoridas
(SF6)

Azoto
trifluoridas
(NF3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iš viso:
28142
*Pastarųjų 3 metų vidurkis deginant iškastinį kurą/ deginant biokurą (periodas, kai teikiami iškastinio kuro ir biomasės
duomenys)
**Pastarųjų 3 metų vidurkis deginant iškastinį kurą/ deginant biokurą (periodas, kai teikiami iškastinio kuro ir biomasės
duomenys), išmestų ŠESD kiekis tikslinamas pagal faktinį kuro suvartojimą, nustatyta tvarka teikiant ŠESD stebėsenos
ataskaitas.

Mobilūs taršos šaltiniai
Kaip neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis įvertinami įmonės teritorijoje esantys automobilių
privažiavimai ir aikštelės, teritorijoje judantys sunkvežimiai, taip pat biokuro krautuvas.
Pagrindinis lengvojo ir sunkiasvorio autotransporto srautas pasiskirstęs dienos laikotarpyje (7-19 val.).
Lengvasis autotransportas į teritoriją atvažiuoja pro rytinį ir šiaurinį įvažiavimus, sunkiasvoris pro šiaurinį
įvažiavimą. Numatoma, kad per dieną į teritoriją vidutiniškai atvažiuos 60 lengvųjų automobilių, taip pat 20
sunkvežimių, atvežančių kurą ir kitas eksploatacines medžiagas, išvežančių atliekas. Aplinkos oro taršos
skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 (įrašyta
į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio
apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.3.b Road transport.
Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų
kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.
Objekte manevruojantis krautuvas per metus sudegins 5,5 t dyzelinio kuro (0,0151t/dieną). Traktoriaus
aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook 2019 (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą
išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“ su vėlesniais pakeitimais). 1.A.2.f.ii Non-road mobile
sources and machinery. Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo
algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.
Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę:
E = ( KSd. x EFi )/t, g/s;
Kur: KSd – atitinkamų transporto priemonių dienos kuro sąnaudos, kg/d;
EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro;
t - transporto manevravimo laikas, s (lengvieji automobiliai - 24val/parą, sunkvežimiai – 12val/parą,
krautuvas – 24val/parą);
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KSd = (Lsum x KSvid; )/1000, kg/d;
Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km
KSvid – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos duomenis);
5.1.8 lentelė. Pradiniai duomenys
Automobilių tipas

Transporto
priemonių
skaičius per
dieną, vnt.

Kuro tipas

Dyzelis

Tranpsorto Vienos tranporto Visų tranpsorto Vidutinės Kuro
priemonių
priemonės
priemonių
kuro
sąnauskaičius
nuvažiuotas
nuvažiuotas
sanaudos dos, kg/d
pagal kuro atstumas L, km atstumas Lsum, km KSvid,
KSd
tipą
g/km
41
0,72
29,52
60
1,771

Lengvieji
automobiliai

60

Benzinas

14

0,72

10,08

70

0,706

0,72

3,6

57,5

0,207

Sunkvežimiai

LPG
Dyzelis

5

20

20

0,6

12

240

2,88
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5.1.9 lentelė. Momentinė automobilių, krautuvų aplinkos oro tarša
Automobilių
tipas

Kuro tipas

Lengvieji
darb.

Kuro
sąnaudos,
kg/dieną

CO
EFi, g/kg

Dyzelis

1,771

2,05

3,631

0,41

0,726

11,2

Benzinas

0,706

49

34,594

5,55

3,918

4,48

LPG

0,207

38,7

8,011

g/d

viso:

LOJ
g/s

0,00054

EFi , g/kg

g/d

6,1
1,263
viso:

NOx
g/s

6,84E-05

EFi , g/kg

g/d

KD
g/s

g/d

19,835

EFi ,
g/kg
0,8

3,163

0,02

0,014

4,18
0,865
viso:

0

0

0,00028

g/s

1,417

viso:

1,7E-05

Sunkvežimiai

Dyzelinas

2,88

5,73

16,502

0,00038

1,33

3,83

8,87E-05

28,34

81,619

0,00189

0,61

1,757

4,1E-05

Krautuvas

Dyzelinas

15,1

10,774

162,687

0,00188

3,377

50,993

0,00059

32,629

492,698

0,00570 2,104

31,77

3,7E-04
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Teršalų ribinės vertės aplinkos ore
Poveikio aplinkos orui vertinimui taikomas šiuo metu galiojantis Aplinkos ministro ir sveikatos ministro 2000
m. spalio 30 d. įsakymas 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“ bei „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu,
azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos“, patvirtintos
Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640.
5.1.10 lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės
Teršalo pavadinimas

Anglies monoksidas
Azoto oksidai
Kietos dalelės KD10
Kietos dalelės KD2,5
Sieros dioksidas
Benzenas

Acetonas
Butanolis
Butilacetatas
Formaldehidas
Etanolis
Ksilenas
LOJ
Mangano oksidas
Solventnafta
Toluenas
Vanadžio pentoksidas

Ribinės vertės pagal AM ir SAM ministrų 2001 m. gruodžio
11 d. įsakymą Nr. 591/640
Periodas
Ribinė vertė
8 valandų
10mg/m3
1valandos
200ug/m3
Kalendorinių metų
40ug/m3
24 valandų
50 ug/m3
Kalendorinių metų
40 ug/m3
Kalendorinių metų
20 ug/m3
1valandos
350 ug/m3
24 valandų
125 ug/m3
Kalendorinių metų
5 ug/m3
Ribinės vertės pagal AM ir SAM ministrų
2000 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. 471/582
Pusės valandos
0,35mg/m3
Paros
0,35 mg/m3
Pusės valandos
0,1mg/m3
Paros
0,1 mg/m3
Pusės valandos
0,1mg/m3
Paros
0,1mg/m3
Pusės valandos
0,1 mg/m3
Paros
0,01 mg/m3
Pusės valandos
1,4mg/m3
Pusės valandos
0,2 mg/m3
Paros
0,2 mg/m3
Pusės valandos
5,0mg/m3
Paros
1,5mg/m3
Pusės valandos
0,01mg/m3
Paros
0,001 mg/m3
Paros
0,2 mg/m3
Pusės valandos
0,6mg/m3
Paros
0,6mg/m3
Paros
0,001 mg/m3

Aplinkos oro užterštumo prognozė
Teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „Aermod“. LR aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui
aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijose“ Aermod modelis
yra rekomenduojamas ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti. Šia programa atliekant
skaičiavimus įvedami penkių metų meteorologiniai duomenys kiekvienai metų valandai, t.y. aplinkos oro
temperatūra, oro drėgnumas, vėjo greitis, vėjo kryptis, krituliai, debesuotumas, atmosferinis slėgis ir kiti
skaičiavimams reikalingi parametrai. Modeliavime naudojami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikti
5 metų (2016-2020 m., interpoliuojant papildyti kasvalandiniais duomenimis) Panevėžio hidrometeorologijos
stoties meteorologiniai duomenys (pridedama įsigijimą patvirtinanti pažyma, priedas 8).
Skaičiavimai atlikti pagal maksimalius teršalų išmetimus dviem variantais:
38

Panevėžio RK-2 katilinės modernizacija Senamiesčio g. 113, Panevėžyje
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

1 variantas – Panevėžio RK-2 ir termofikacinės elektrinės taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaida neįvertinant
foninio užterštumo. Tame pačiame žemės sklype kaip atskiras objektas vykdo AB „Panevėžio energija“
priklausanti Panevėžio termofikacinė elektrinė, todėl atliekant teršalų sklaidos modeliavimą, šių objektų
aplinkos oro tarša įvertinama kartu.
2 variantas – Panevėžio RK-2 ir termofikacinės elektrinės išmetamų teršalų sklaida įvertinant foninį
užterštumą. Foninis aplinkos oro užterštumo įvertinimas atliekamas vadovaujantis Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis „Foninio aplinkos oro
užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis“. Foninės
aplinkos oro taršos įvertinimui pagal minėtų rekomendacijų 3.3 punktą, naudojami modeliavimo būdu nustatyti
vietovės aplinkos oro užterštumo duomenys ir (šaltinis – aplinkos apsaugos agentūra www.gamta.lt , 2020 m.
duomenys): CO – 0,24mg/m3, NO2 – 16,0µg/m3, KD10 – 22,0µg/m3, KD2,5 – 15,0µg/m3, SO2 – 4,3µg/m3, LOJ
– 0,044mg/m3.
Foninės taršos įvertinimui benzenu pagal minėtų rekomendacijų 3.4 punktą naudojamos vidutinės metinės
santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų koncentracijų vertės Panevėžio regione:

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamentas 2022-01-14 raštu Nr. (30.3)-A4E-423 (priedas
9) pateikė duomenis apie gretutinius esamus taršos šaltinius, taip pat apie planuojamos ūkinės veiklos, dėl
kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo
dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) apskaičiuotą aplinkos oro taršą.
Duomenys priimti skaičiavimams:
➢ Stačiakampio, apibrėžiančio teritoriją, kuriai skaičiuojama teršalų sklaida atmosferoje, koordinatės
X (6177162, 6181162) Y (522060, 526060), centro koordinatės (6179162, 524060).
➢ Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV200 patvirtintomis „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių
pasirinkimo rekomendacijomis“, atliekant acetono, butanolio, butilacetato, formaldehido, etanolio, ksileno,
LOJ, mangano oksido, tolueno pusės valandos periodo koncentracijos skaičiavimą, skaičiuojamas 98,5-asis
procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte (5.12 punktas).
➢ Atliekant kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 sklaidos skaičiavimą, panaudojami pagal galiojančias
metodikas apskaičiuotų emisijų duomenys. Nesant apskaičiuotų duomenų, vadovaujamasi „Foninio aplinkos
oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų 8 punkto
nuostatomis, kad KD10 sudaro 70% suminio kietųjų dalelių kiekio, o KD2,5 sudaro 50% kietųjų dalelių KD10
kiekio.
➢ Sklaidos skaičiavimai atliekami 2.0 km spinduliu, žingsnis 100 m. Receptorių aukštis – 1,6 m nuo
žemės paviršiaus (vidutinis žmogaus nosies aukštis). Vietovės reljefo įvertinimui naudojami programoje
„Aermod“ įdiegtos paviršiaus duomenų bazės STRM3 duomenys. Teršalų sklaidos žemėlapiai pateikiami
valstybinėje LKS94 koordinačių sistemoje. Meteorologinių duomenų apdorojimui panaudotas koeficientas
„Urban“, meteorologiniai duomenys pritaikyti urbanizuotai teritorijai.
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5.1.11 lentelė. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų suvestinė
Eil.
Nr.

Teršalo
pavadinimas

Ribinė vertė

1.
2.

CO
NO2

3.

KD10

4.
5.

KD2,5
Sieros dioksidas

6.
7.

Benzenas
Acetonas

8.

Butanolis

9.

Butilacetatas

10.

Formalde-hidas

11.
12.

Etanolis
Ksilenas

13.

LOJ

14.

Mangano oksidas

15.
16.

Solventnafta
Toluenas

17.

Vanadžio
pentoksidas

10 mg/m3
200 ug/m3
40ug/m3
50 ug/m3
40 ug/m3
20 ug/m3
350 ug/m3
125 ug/m3
5,0ug/m3
0,35mg/m3
0,35 mg/m3
0,1mg/m3
0,1 mg/m3
0,1mg/m3
0,1mg/m3
0,1 mg/m3
0,01 mg/m3
1,4mg/m3
0,2 mg/m3
0,2 mg/m3
5,0mg/m3
1,5mg/m3
0,01mg/m3
0,001 mg/m3
0,2 mg/m3
0,6mg/m3
0,6mg/m3
0,001 mg/m3

1.
2.

CO
NO2

3.

KD10

10 mg/m3
200 ug/m3
40ug/m3
50 ug/m3

Max. pažeminė koncentracija
Absoliutiniais
Ribinės vertės dalimis
vienetais
1variantas
0,121
<0,1
59,91
0,30
7,391
0,19
3,565
<0,1
1,200
<0,1
1,200
<0,1
69,78
0,20
52,25
0,42
0,149
<0,1
1,9*10-3
<0,1
9,4*10-4
<0,1
6,0*10-4
<0,1
3,0*10-4
<0,1
1,9*10-3
<0,1
9,4*10-4
<0,1
5,0*10-4
<0,1
2,5*10-4
<0,1
1,9*10-3
<0,1
5,0*10-4
<0,1
1,2*10-4
<0,1
0,025
<0,1
0,013
<0,1
1,6*10-4
<0,1
1,2*10-4
0,12
3,2*10-3
<0,1
9,2*10-3
<0,1
4,6*10-3
<0,1
2,0*10-5
<0,1
0,902
75,91
23,39
34,36

2 variantas
<0,1
0,38
0,59
0,69

Numatoma max. koncentracija ant sklypo ribos
Absoliutiniais vienetais
Ribinės vertės dalimis
0,113 (pietinė sklypo riba)
58,0 (pietinė sklypo riba)
3,86 (šiaurinė sklypo riba)
3,08 (šiaurinė sklypo riba)
1,13 (šiaurinė sklypo riba)
1,13 (šiaurinė sklypo riba)
65,50 (šiaurinė sklypo riba)
48,0 (šiaurinė sklypo riba)
0,066 (pietinė sklypo riba)
8,6*10-4 (pietinė sklypo riba)
4,6*10-4 (pietinė sklypo riba)
2,7*10-4 (pietinė sklypo riba)
1,5*10-4 (pietinė sklypo riba)
8,6*10-4 (pietinė sklypo riba)
4,6*10-4 (pietinė sklypo riba)
2,3*10-4 (pietinė sklypo riba)
1,2*10-4 (pietinė sklypo riba)
8,6*10-4 (pietinė sklypo riba)
2,3*10-4 (pietinė sklypo riba)
5,5*10-5 (pietinė sklypo riba)
0,012 (pietinė sklypo riba)
0,006 (pietinė sklypo riba)
1,2*10-4 (šiaurinė sklypo riba)
1,1*10-4 (pietinė sklypo riba)
1,6*10-3 (pietinė sklypo riba)
4,2*10-3 (pietinė sklypo riba)
2,3*10-3 (pietinė sklypo riba)
2,0*10-5 (šiaurinė sklypo riba)

<0,1
0,29
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,19
0,38
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,11
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

0,357 (pietinė sklypo riba)
74,0 (pietinė sklypo riba)
20,5 (šiaurinė sklypo riba)
25,2 (šiaurinė sklypo riba)

<0,1
0,37
0,51
0,50
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Eil.
Nr.

Teršalo
pavadinimas

4.
5.

KD2,5
Sieros dioksidas

6.
7.

Benzenas
Acetonas

8.

Butanolis

9.

Butilacetatas

10.
11.

Etanolis
Ksilenas

12.

LOJ

13.

Mangano oksidas

14.

Toluenas

Ribinė vertė

40 ug/m3
20 ug/m3
350 ug/m3
125 ug/m3
5,0ug/m3
0,35mg/m3
0,35 mg/m3
0,1mg/m3
0,1 mg/m3
0,1mg/m3
0,1mg/m3
1,4mg/m3
0,2 mg/m3
0,2 mg/m3
5,0mg/m3
1,5mg/m3
0,01mg/m3
0,001 mg/m3
0,6mg/m3
0,6mg/m3

Max. pažeminė koncentracija
Absoliutiniais
Ribinės vertės dalimis
vienetais
31,37
0,78
16,91
0,85
74,08
0,21
56,55
0,45
1,059
0,21
6,0*10-3
<0,1
5,9*10-3
<0,1
7,3*10-3
<0,1
3,8*10-3
<0,1
5,5*10-3
<0,1
2,8*10-3
<0,1
0,335
0,24
5,4*10-3
<0,1
1,9*10-3
<0,1
0,069
<0,1
0,057
<0,1
5,6*10-4
<0,1
3,2*10-4
0,32
0,022
<0,1
0,011
<0,1

Numatoma max. koncentracija ant sklypo ribos
Absoliutiniais vienetais
Ribinės vertės dalimis
23,1 (šiaurinė sklypo riba)
16,2 (šiaurinė sklypo riba)
69,8 (šiaurinė sklypo riba)
53,8 (šiaurinė sklypo riba)
0,976 (pietinė sklypo riba)
8,7*10-4 (pietinė sklypo riba)
6,2*10-4 (pietinė sklypo riba)
2,7*10-4 (pietinė sklypo riba)
2,5*10-4 (pietinė sklypo riba)
1,5*10-3 (rytinė sklypo riba)
7,1*10-4 (rytinė sklypo riba)
0,024 (rytinė sklypo riba)
2,5*10-3 (rytinė sklypo riba)
4,8*10-4 (rytinė sklypo riba)
0,056 (pietinė sklypo riba)
0,051 (pietinė sklypo riba)
1,2*10-4 (šiaurinė sklypo riba)
1,1*10-4 (pietinė sklypo riba)
0,004 (pietinė sklypo riba)
0,002 (pietinė sklypo riba)

0,58
0,81
0,20
0,43
0,20
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,11
<0,1
<0,1
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Išvada. Nagrinėjamos AB „Panevėžio energija“ planuojamos Panevėžio RK-2 katilinės modernizacija veiklos
įtakojamos aplinkos oro taršos prognozuojamos maksimalios priežeminės aplinkos oro teršalų koncentracijos
neviršys norminiais teisės aktais nustatytų ribinių verčių vertinant įmonės taršos šaltinių išmetimus su fonine
tarša ir be jos (modeliavimo rezultatai pateikiami 10 priede). Modeliavimas atliktas esant maksimaliems
katilinės išmetimams, toks veiklos scenarijus yra mažai tikėtinas, todėl reali katilinės įtaka aplinkos oro
užterštumui bus mažesnė. Pažymėtina, kad šiuo metu veikiančios katilinės, kogeneracinės elektrinės aplinkos
oro tarša jau yra įvertinta foninės aplinkos oro taršos duomenyse, todėl faktinės aplinkos oro taršalų
koncentracijos aplinkos ore bus mažesnės.
5.2. Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės veiklos
metu į aplinką skleidžiamus kvapus
Katilinėje deginant kurą, kaip iki šiol į aplinką išsiskiria kvapą turintys degimo produktai – azoto dioksidas,
sieros dioksidas. Vykdant dažymo darbus, į aplinką išsiskiria dažų sudėtyje kvapą turintys komponentai –
acetonas, benzenas, butanolis, butilacetatas, etanolis, formaldehidas, LOJ, solventnafta, toluenas. Vykdant
mazuto, dyzelinio kuro perpylimą, saugojimą, į aplinką išsiskirs kvapą skleidžiantys teršalai – LOJ.
Teritorijoje manevruojant transporto priemonėms ir krovos technikai, į aplinką išsiskirs kvapą skleidžiantys
teršalai – azoto dioksidas bei LOJ, t.y. mobili tarša. Vadovaujantis HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė
vertė gyvenamosios aplinkos ore“ 2 punktu, kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma tik iš ūkinėje
komercinėje veikloje, kurioje naudojami stacionarūs taršos kvapais šaltiniai, kylantiems kvapams vertinti,
todėl galima tarša kvapais iš mobilios taršos nėra vertinama.
Kvapas tai organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų medžiagų [HN
121:2010]. Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų vertinimo kriterijus - europinis
kvapo vienetas. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8
europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). Nuo 2024 m. sausio 1 d. didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos
ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 5 europiniai kvapo vienetai (OUE/m3).
Europinis kvapo vienetas – kvapiosios medžiagos (kvapiųjų medžiagų) kiekis, kuris išgarintas į 1 kubinį metrą
neutraliųjų dujų standartinėmis sąlygomis sukelia kvapo vertintojų grupės fiziologinį atsaką (aptikimo
slenkstis), ekvivalentišką sukeliamam vienos europinės pamatinės kvapo masės (EROM), išgarintos į vieną
kubinį neutraliųjų dujų metrą standartinėmis sąlygomis. Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė – pati
mažiausia cheminės medžiagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi
dinaminės olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo
nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė prilyginama
vienam Europos kvapo vienetui (1OU/m3).
Kvapo sklaidos modeliavimui reikalingų duomenų skaičiavimai atlikti remiantis „Kvapų valdymo
metodinėmis rekomendacijomis“ (VGTU, 2012 m.). Kvapo emisijos suskaičiuotos įvertinant medžiagų
koncentraciją ir kvapo slenksčio vertę, pagal šiuos duomenis apskaičiuota kiekvienos medžiagos sukeliama
kvapo emisija. Skaičiuota pagal formulę3:
D = C/ T
čia: D – medžiagos kvapo koncentracija , OUE/s;
C – medžiagos koncentracija, mg/m3 (aplinkos oro taršos skaičiavimo duomenys);
T – medžiagos kvapo slenksčio vertė, mg/m3
Apskaičiavus kvapo koncentraciją ir žinant šalinamo oro debitą, apskaičiuojama kvapo emisija pagal
formulę:
M = D x v, OUE/s
čia: v – tūrio debitas, m /s;
3
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5.2.1 lentelė. Panevėžio RK-2 kvapų emisijų skaičiavimas
Taršos šaltiniai
pavadinimas

Nr.

Kaminas

002

Kaminas

004

Kaminas

005

Kaminas

006

Rezervuaro
alsuoklis
Rezervuaro
alsuoklis
Rezervuaro
alsuoklis
Rezervuaro
alsuoklis
Dažymo darbai

Projektuojamo
katilo kaminas

NO2
SO2
NO2
SO2
NO2
SO2
NO2
SO2

650
1700
450
1700
350
35
300
16

0,3561
1,8851
0,3561
1,8851
0,3561
1,8851
0,3561
1,8851

LOJ

603

LOJ

604

007

Kvapo
slenksčio vertė T,
mg/m3

LOJ

602

606
605

Medžiagos
pavadinimas

Koncentracija
mg/m3

LOJ
LOJ
Benzenas
Ksilenas
Formaldehidas
Solventnafta
Toluenas
Butanolis
Butilacetatas
Etanolis
Acetonas
NO2
SO2

39,0
6,00
6,00
2,00
259,94
19,37
5,1
5,1
66,26
94,8
6,12
19,37
19,37
19,37
200
6,53

0,3 2
0,3 2
0,3 2
0,3 2
0,32
32,53
0,0783
1,0871
0,33
0,6443
0,093
0,0473
0,283
13,93
0,356
1,885

Kvapo
koncen
tracija, D
, OUE/m3

Kvapo
emisija
taršos
šaltiniui,
OUE/s

Debitas,
m3/s

Kvapo
emisija,
OUE/s

18,918
18,918
1,5109
1,5109
1,5109
1,5109
3,61
3,61

34541,2
17061,4
1909,8
1362,6
1485,4
28,1
3042,1
30,0

130

0,01

1,3

1,3

20

0,01

0,2

0,2

20

0,01

0,2

0,2

6,67
866,47
0,6
65,38
4,69
220,87
147,2
68
412,13
69,18
1,39
561,8
3,46

0,005
0,981
0,981
0,981
0,981
0,981
0,981
0,981
0,981
0,981
0,981
5,188
5,188

0,03
850,01
0,59
64,14
4,6
216,67
144,4
66,71
404,3
67,87
1,36
2914,6
18

0,03

1825,84
901,86
1264,04
901,86
983,15
18,57
842,7
8,3

51603
3273
1514
3072

1821
2933

Analogiškai aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimui, modeliuojant kvapų sklaidą įvertinama kogeneracinės
elektrinės tarša:
5.2.2 lentelė. Kogeneracinės elektrinės kvapų emisijų skaičiavimas
Taršos šaltiniai
pavadinimas

Nr.

Medžiagos
pavadinimas

Koncentracija
mg/m3

NO2
SO2

003
(elektrinė)

NO2
SO2

350
35

Kvapo
slenksčio vertė
T,
mg/m3
0,356
1,885

Kvapo
koncen
tracija,
D,
OUE/m3
983,15
18,57

Debitas,
m3/s

Kvapo
emisija,
OUE/s

124,518
124,518

122419,9
2312,3

Kvapo
emisija
taršos
šaltiniui,
OUE/s
124733

Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa „AERMOD View”, AERMOD matematiniu
modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje modeliuoti. Atliekant
kvapo modeliavimą programa „AERMOD View” taikomi tie patys parametrai kaip ir atliekant aplinkos oro
teršalų sklaidos modeliavimą, modeliavimas atliktas 1,6 m aukštyje nuo žemės paviršiaus (aukštis priimtas
„Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ (VGTU, 2012 m.)
Lietuvos
naftos
produktų
prekybos
įmonių
asociacijos
http://www.oilunion.lt/lit/Specialistu_komentarai/76/97/837
3
HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore.
1
2

duomenys
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lygus vidutiniam žmogaus nosies aukščiui). Kvapo sklaidos modeliavimas atliekamas skaičiuojant 98,08-ąjį
procentilį nuo valandinių verčių.
Aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė
5.2.3 lentelė. Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai
Tarša

Ribinė
vertė
OUE/ m3

Kvapai

8

Nuo 2024 m.
sausio 1 d.

5

Apskaičiuota ūkinės veiklos
skleidžiamo kvapo koncentracija
aplinkos ore
OUE/m3
ribinės vertės dalimis
1 variantas
0,245

<0,1

Apskaičiuota ūkinės veiklos skleidžiamo
kvapo koncentracija aplinkos ore ant
sklypo ribos
OUE/m3
ribinės vertės dalimis
0,158 (rytinė
sklypo riba)

<0,1

Išvada. Pagal apskaičiuotas kvapo emisijas iš AB „Panevėžio energija“ planuojamos Panevėžio RK-2 katilinės
modernizacijos veiklos atliktas kvapo sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodė, kad 8 OU/m3 ribinė kvapo
koncentracija, vienos valandos vidurkio intervale, nebus viršijama. Įmonės sukeliamo kvapo koncentracija
aplinkos ore gali siekti 0,245OUE/m3 (kvapų sklaidos žemėlapiai priedas 11).Tai rodo, kad aplinkoje kvapas
visais atvejais nebus juntamas, nes 1OUE/m3 vertė nebus pasiekiama.
5.3. Fizikinės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas
Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir
(ar) modeliavimo būdu gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties
pastatų aplinkoje:
5.3.1 lentelė. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje.
Eil.
Nr.

1.

2.

Objekto pavadinimas

Paros laikas, val.*

Ekvivalentinis
garso slėgio lygis
(LAeqT), dBA

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus)
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą

Diena

55

Vakaras

50

Naktis

45

Diena

65

Vakaras

60

Naktis

55

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus)
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos
Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (L dienos), vakaro
triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.

5.3.1. Triukšmo šaltinių aprašymas, jų ypatybės ir vieta
Statybos darbus planuojama vykdyti tik techniškai tvarkingais mechanizmais, kurių skleidžiamas triukšmo
lygis neviršys STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo
valdymas“ (patvirtinta LR aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325) nustatytų lauko įrangos
leidžiamų garso galios lygių. Triukšmo padidėjimas bus trumpalaikis, epizodiškas (tik mašinų ir mechanizmų
darbo metu) ir neturės reikšmingos įtakos aplinkos kokybei. PŪV statybos darbus numatoma vykdyti tik dienos
metu. Vakaro, nakties metu bei išeiginėmis ir švenčių dienomis šie darbai nebus vykdomi.
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Stacionarūs triukšmo šaltiniai
2018 m. rengiant Panevėžio RK-2 poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (toliau - PVSV), kuriam gautas
teigiamas sprendimas 2018-12-20 Nr. (5-11 14.3.4 E)BSV-30231 (priedas 18), buvo atliktas triukšmo sklaidos
modeliavimas. Buvo vertinami esami įmonės triukšmo šaltiniai, taip pat tuo metu planuoti triukšmo šaltiniai:
su 8 MW statomu biokuro katilu bei su perspektyvine 20 MW biokuro katiline susiję planuojami triukšmo
šaltiniai (žr. žemiau lentelę4).

5.3.1 pav. 2018 m. Panevėžio RK-2 poveikio visuomenės sveikatai vertinimo duomenys (2018 m.)

Lyginant su 2018 metais situacija iš esmės nepasikeitė, atliekant triukšmo modeliavimą įvertinami esami
triukšmo šaltiniai bei esami/planuojami pokyčiai:
4

Ištrauka iš 2018 m. rengtoje PVSV ataskaitoje vertinamus triukšmo šaltinius.
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• atsisakyta statyti perspektyvinę 20 MW biokuro katilinę, todėl su šios perspektyvoje vertintos 20 MW
biokuro katilinės triukšmo šaltiniai nevertinami (žym. 04a, 13, 14, 15);
• biokuro katilo pastato išorėje planuotas įrengti 8 MW galios biokuro katilo dūmsiurbis įrengtas pastato
viduje (žym. 13), todėl modeliuojant triukšmą nebus vertinamas;
• nugriovus katilą Nr. 4, teritorijoje liks tik du katilų traukos ventiliatoriai (žym. 12).
• Su planuojamo 13,1 MW dujinio katilo statyba susijusių naujų triukšmo šaltinių nebus – visa
technologinė įranga (katilas, dūmsiurbis ir tt.) montuojami esamame katilinės pastate (žym. 02).
Tame pačiame žemės sklype kaip atskiras objektas veiklą vykdo AB „Panevėžio energija“ priklausanti
Panevėžio termofikacinė elektrinė, todėl atliekant triukšmo sklaidos modeliavimą, šių objektų aplinkos oro
tarša įvertinama kartu (analogiškai 2018 m. triukšmo vertinimui).
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, esamos ir planuojamos ūkinės veiklų triukšmo modeliavimas atliekamas esant
analogiškoms sąlygoms kaip 2018 m. PVSV ataskaitoje, atsižvelgiant į nurodytus pakeitimus (žr. lentelę
žemiau).
5.3.2 lentelė. Stacionarūs triukšmo šaltiniai (planuojama situacija)
Triukšmo šaltinis

Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Biokuro katilinės pastatas (esamas)
Plotinis triukšmo šaltinis
RK-2 katilinės pagrindinis pastatas (esamas)
Plotinis triukšmo šaltinis
TE pastatas (esamas)
Plotinis triukšmo šaltinis
Krautuvo darbo zona prie 8MW biokuro katilo kuro sandėlio (esamas)
Plotinis triukšmo šaltinis
Dujų turbinos aušintuvas (esamas)
Plotinis triukšmo šaltinis
Administracinio pastato kondicionierių išoriniai blokai (esami)
Plotinis triukšmo šaltinis
Garo turbinos aušintuvas (esamas)
Plotinis triukšmo šaltinis
TE pastato kondicionierių išoriniai blokai (esamas)
Plotinis triukšmo šaltinis
Transformatoriai 110/10kv (2 vnt.) (esami)
Taškinis triukšmo šaltinis
10/0,4 kv transformatorių patalpų ventiliatoriai (5 vnt.) (esami)
Taškinis triukšmo šaltinis
Vandens šildymo katilų, dujų slėgio reguliatorius (esamas)
Taškinis triukšmo šaltinis
Katilų traukos ventiliatoriai (2 vnt.) (esami)
Taškinis triukšmo šaltinis

Garso slėgio
galia, dBA
85 (patalpos
viduje)
85 (patalpos
viduje)
85 (patalpos
viduje)

Darbo laikas
Visa para
Visa para
Visa para

105

Visa para

80

Visa para

66

Visa para

85

Visa para

59

Visa para

68

Visa para

66

Visa para

85

Visa para

89

Visa para

Mobilūs triukšmo šaltiniai
Nuo Paliūniškio gatvės pusės buvo įrengtas naujas įvažiavimas į teritoriją, pro kurį važiuoja sunkiasvoris ir
lengvasis autotransportas. Pagrindinis lengvojo ir sunkiasvorio autotransporto srautas pasiskirstęs dienos
laikotarpyje (7-19 val.). Lengvasis autotransportas į teritoriją atvažiuoja pro rytinį ir šiaurinį įvažiavimus,
sunkiasvoris pro šiaurinį įvažiavimą. Papildomai vertinamos 3 lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės, kurių
bendras stovėjimo vietų kiekis sudaro 50 vnt. Autotransporto važiavimo kryptys ir lengvųjų automobilių
stovėjimo aikštelių vietos parodytos triukšmo šaltinių išdėstymo schemoje.
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5.3.3 lentelė. Mobilūs triukšmo šaltiniai (planuojama situacija)
Triukšmo šaltinis

Kiekis

Darbo laikas
(laikotarpis)

Triukšmo lygis,
dBA

Lengvasis autotransportas

50 vnt.
10 vnt.

(7-19 val.)
(19-7 val.)

74 (1 m atstumu)

20 vnt.

(7-19 val.)

101 (garso galia)

3 vnt.

Visa para

74 (1 m atstumu)

Sunkiasvoris autotransportas
Lengvųjų automobilių
stovėjimo aikštelės (50 vietų)

Nuoroda
Pagal ES direktyva
2007/34/EB5
Pagal STR 2.01.08:20036
Pagal ES direktyva
2007/34/EB2

5.3.2 pav. Triukšmo šaltinių išdėstymo schema.

5.3.2. Triukšmo sklidimo prognozė
Triukšmo sklaida analizuojamoje teritorijoje apskaičiuota naudojant CadnaA programinę įrangą. CadnaA
(Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – programinė įranga skirta
triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje
vertinamos visos akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos
Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai:
•

Pramoninis triukšmas (ISO 9613).

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme (LRS, 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) triukšmo rodikliai – Ldienos,
Lvakaro, Lnakties apibrėžiami, kaip:
Komisijos direktyva 2007/34/EB. 2007 m. birželio 14 d. iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 70/157/EEB nuostatas
dėl leistino motorinių transporto priemonių garso lygio ir dujų išmetimo sistemų, siekiant ją suderinti su technikos
pažanga. Prieiga internete - https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2f99fdbe-7ce1-47c7-83a8da7b32216d81/language-lt
6
STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ (internetinė
prieiga: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.218192
5
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•
•
•

dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto dirginimo
rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų dienos vidurkis;
vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto dirginimo
rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų vakaro vidurkis;
nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto miego
trikdymo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų nakties
vidurkis.

Triukšmo modeliavimo sąlygos
Skaičiuojant triukšmo lygius pagal skaičiavimo metodiką ISO 9613 buvo priimtos šios sąlygos ir rodikliai:
•
•
•
•

triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m (atsižvelgiama į mažaaukštį esamos ir planuojamos
gyvenamos aplinkos užstatymą), receptorių tinklelio žingsnis – 4 m;
oro temperatūra +10 °C, santykinis drėgnumas – 70 % (standartinės modeliavimo sąlygos pagal ISO
9613);
žemės paviršiaus tipas pagal garso sugertį – atspindintis tipas užstatytai teritorijai ir asfalto dangai,
sugeriantis tipas augmenija apaugusiai žemės dangai;
įvertintas triukšmo slopimas dėl užstatymo, žemės dangų akustinės charakteristikos;

5.3.3. Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai
Prognozuojami PŪV triukšmo lygiai įvertinti pagal apskaičiuotą Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn triukšmo rodiklius,
kurie palyginti su HN 33:2011 reglamentuojamu didžiausiu leidžiamu triukšmo ribiniu dydžiu gyvenamųjų
pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje,
išskyrus transporto sukeliamo triukšmą. 5.3.4 lentelėje pateikiami apskaičiuoti prognozuojami triukšmo lygiai
prie PŪV teritorijos ribos.
5.3.4 lentelė. Apskaičiuoti prognozuojami PŪV triukšmo lygiai
Prognozuojamas triukšmo lygis, dBA
(prie žemės sklypo ribos)

Vieta

Ldienos, dBA

Lvakaro,
dBA

Lnakties,
dBA

Ldvn, dBA

Pietinė PŪV sklypo riba

47

44

43

50

Vakarinė PŪV sklypo riba
Šiaurinė PŪV sklypo riba
Rytinė PŪV sklypo riba
Panevėžys, Senamiesčio g. 111A, (žym. G1)
Panevėžys, Senamiesčio g. 111, (žym. G2)

33
52
44
44
31
55

30
45
40
38
28
50

29
44
36
37
27
45

37
51
45
44
34
55

HN 33:2011

Išvada. Apskaičiuoti AB „Panevėžio energija“ planuojamos Panevėžio RK-2 katilinės modernizacijos veiklos
prognozuojami triukšmo rodikliai ties žemės sklypo ribomis neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje
dienos, vakaro ir nakties periodais. Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami 12 priede.
5.4. Įvertinami kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys
veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, aprašomas
galimas jų poveikis visuomenės sveikatai
Reikšmingi PŪV visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės
reglamentuotos norminiuose teisės aktuose įvertinti, aprašyti ir galimas jų poveikis visuomenės sveikatai
įvertintas 5.1–5.3 skyriuose.
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5.5. Gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės
sveikatai įtaką darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos norminiuose
teisės aktuose
Kitų reikšmingų PŪV visuomenės sveikatai įtaką darančių veiksnių nenumatoma.
6. Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą planuojamos ūkinės veiklos poveikį
visuomenės sveikatai, aprašymas bei jų pasirinkimo argumentai
Ūkinės veiklos pagrindinė ir galimai reikšminga tarša – triukšmas, aplinkos oro tarša bei kvapai. AB
„Panevėžio energija“ planuojamos Panevėžio RK-2 katilinės modernizacijos veiklos sąlygojama tarša ribinių
verčių nesiekia sklypo ribose.
Projektuojamas naujas katilas ir jame taikomos technologinės priemonės (pakopinis oro tiekimas, dūmų
recirkuliacija ir kt.) leis sumažinti teršalų koncentracijas dūmuose, teršalų koncentracijos dūmuose katilo
eksploatacijos metu atitiks „Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normose“ nustatytas
teršalų ribines vertes, nustatyta tvarka bus vykdomas išmetamų teršalų monitoringas - priemonė taikoma visą
eksploatavimo laikotarpį.
Katilas ir visa jo eksploatacijai reikalinga technologinė įranga numatoma pastato viduje, kas leis išvengti
triukšmo lygio padidėjimo aplinkoje – priemonė taikoma visą eksploatavimo laikotarpį.
Kaip iki šiol esamoje katilinėje, katilo eksploatacijos metu susidariusios nuotekos bus surenkamos ir tinklais
išleidžiamos į Panevėžio miesto buitinių nuotekų tinklus - priemonė taikoma visą eksploatavimo laikotarpį.
Naujas katilas bus pilnai automatizuotas, su reikiamo lygio apsaugomis nuo per didelio slėgio ir per didelės
temperatūros. Taip pat bus įrengti apsauginiai vožtuvai. Dujų tiekimo vamzdynas numatomas su reikiamu
atkirtos vožtuvu. Numatoma naujai statomam vandens šildymo katilui įrengti adresinius dūminius detektorius
ir pajungti juos į esamą abonentinį tinklą. Esamos GSS centralės pultelis įrengtas operatorių pultinėje, suveikus
gaisro aptikimo sistemai bus nutraukiamas kuro tiekimas į katilo kūryklą ir formuojama šviesinė bei garsinė
signalizacija - priemonės taikomos visą eksploatavimo laikotarpį.
Pagal įmonės pateikiamą deklaraciją, nuolatos saugomas bendras skysto kuro kiekis (mazuto ir dyzelino) bus
iki 2400 t, kas neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966
patvirtintame „Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių
medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų apraše“ nustatytų kvalifikacinių kiekių
(2500 t). Viršijant šį kvalifikacinį kiekį, katilinė nustatyta tvarka bus registruojama kaip pavojingas objektas priemonė taikoma visą eksploatavimo laikotarpį.
Statybos metu naudojama technika turi būti techniškai tvarkinga, kad kuras ar tepalai nepatektų į aplinką priemonė taikoma visą statybos laikotarpį.
7. Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė
AB „Panevėžio energija“ įmonės PŪV yra susijusi su aplinkos teršalais, t.y. triukšmu, aplinkos oro tarša ir
tarša kvapais, kurie priklausomai nuo veikimo dydžių ir poveikio trukmės (ekspozicijos), gali būti potencialūs
įvairių centrinės nervų sistemos, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų susirgimų etiologiniai veiksniai.
Visuomenės sveikatos rodiklių analizė rengiama būtent šių, aktualių nagrinėjamai ūkinei veiklai, susirgimų
aspektu.
7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai
AB „Panevėžio energija“ PŪV numatyta Senamiesčio g. 113, Panevėžys.
Lietuvos statistikos departamentas prie LRV neturi išsamios informacijos apie Senamiesčio gatvėje
gyvenančių žmonių demografinius bei sveikatos rodiklius, todėl apžvelgiant visuomenės sveikatos būklę
nagrinėjami visos Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos populiacijos visuomenės sveikatos būklės
rodikliai, kurie bus palyginami su Panevėžio apskrities ir bendrais Lietuvos Respublikos rodikliais.
Siekiant apibūdinti visuomenės sveikatos būklę pasirinkti šie visuomenės sveikatos rodikliai:
▪ demografiniai rodikliai: vidutinis gyventojų skaičius, gimstamumo rodiklis, mirtingumo rodiklis,
natūralaus gyventojų prieaugio rodiklis;
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▪ specialieji mirtingumo rodikliai: bendras bei dėl tam tikrų ligų (priežasčių) standartizuotas
mirtingumas 100 000-iui gyventojų;
▪ gyventojų sergamumo rodikliai: sergamumas dėl tam tikrų ligų (priežasčių) 100 000-iui
gyventojų.
Žemiau lentelėse pateikiami 10 paskutinių metų Panevėžio apskrities, Panevėžio m. savivaldybės ir Lietuvos
Respublikos (palyginimui) demografiniai rodikliai. Naudoti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro
duomenys (http://sic.hi.lt/html/srs.htm, 2022 m. balandžio mėn.).
Gyventojų skaičius Lietuvoje kasmet mažėja. Jau daug metų pagrindinės šio mažėjimo priežastys yra
emigracija į užsienio šalis ar kitas šalies savivaldybes bei miestus, žemas gimstamumas bei išliekantis didelis
mirtingumas. Per dešimtmetį (2010-2019 m.) Lietuvoje vidutinis metinis gyventojų skaičius sumažėjo 303 145
žmonėmis, t.y. 9,8 proc. visų gyventojų. Šios tendencijos panašios ir Panevėžyje, atitinkamai – 14,82 proc. ir
Panevėžio apskr. – 16,63 proc.
7.1.1. lentelė. Vidutinis metinis gyventojų skaičius 2010–2019 m.
Metai

Panevėžys

Lietuva

Panevėžio apskr.

2010

101564

3097282

255387,5

2011

99248

3028114,5

248849,5

2012

97906

2987773

244319

2013

96836

2957689

240546

2014

95765

2932367

237072

2015

94400

2904910

233199

2016

92326

2868231

228017

2017

89866

2828403

221882

2018

87909

2801543

216673

2019

86512

2794137

212904

Per 2010–2019 m. laikotarpį, Panevėžio m. savivaldybėje gimstamumas nežymiai padidėjo nuo 8,32
gimusiojo/ 1000 gyventojų (2010 m.) iki 8,59 gimusiojo (2019 m.) (7.1.2. lentelė). Šalyje gimstamumas,
tenkantis 1000 gyventojų, 2010–2019 m. laikotarpiu, kito nuo 9,9 gimusiojo/1000 gyv. iki 9,8, Panevėžio
apskrityje stebimas šio rodiklio mažėjimas.
7.1.2. lentelė. Gimstamumas 1000 gyventojų 2010–2019 m.
Metai

Panevėžys

Lietuva

Panevėžio apskr.

2010

8,32

9,9

8,31

2011

9,04

10

8,34

2012

9,42

10,19

8,78

2013

8,89

10,1

8,8

2014

9,4

10,3

9,2

2015

10

10,8

9,5

2016

9,3

10,7

8,9

2017

9,3

10,1

8,7

2018

8,2

10

8,3

2019

8,59

9,8

8,19

2010–2019 m. laikotarpiu, Panevėžio miesto savivaldybėje mirusiųjų skaičius tenkantis 1000 gyventojų buvo
panašus kaip visoje šalyje, tačiau Panevėžio apskrityje stebimas šio rodiklio didėjimas (7.1.3. lentelė).
Panevėžio m. savivaldybėje 2010 m. 1000 gyventojų teko 12,19 mirusiojo, o jau 2019 m. – 13,33 mirusiojo.
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7.1.3. lentelė. Mirtingumas 1000 gyventojų 2010–2019 m.
Metai

Panevėžys

Lietuva

Panevėžio apskr.

2010

12,19

13,6

15,06

2011

12,34

13,55

15,03

2012

12,73

13,7

15,13

2013

12,18

14,03

14,9

2014

11,7

13,7

15

2015

13,1

14,4

16,1

2016

14

14,3

16,3

2017

13,8

14,2

16,4

2018

13,2

14,1

16

2019

13,33

13,7

15,8

2010–2019 m. laikotarpiu, šalyje, Panevėžio apskrityje bei Panevėžio m. savivaldybėje natūralus gyventojų
prieaugis tenkantis 1000 gyventojų išliko neigiamas, t. y. daugiau žmonių mirė nei gimė (7.1.4. lentelė). Per
dešimtmetį Panevėžio m. savivaldybėje natūralus gyventojų prieaugio rodiklis didėjo nuo -3,87
gimusiojo/1000 gyventojų, iki -4,74.
7.1.4. lentelė. Natūrali gyventojų kaita 1000 gyventojų 2010–2019 m.
Metai

Panevėžys

Lietuva

Panevėžio apskr.

2010

-3,87

-3,69

-6,75

2011

-3,3

-3,56

-6,69

2012

-3,31

-3,51

-6,36

2013

-3,28

-3,93

-6,1

2014

-2,3

-3,4

-5,8

2015

-3,1

-3,6

-6,5

2016

-4,7

-3,6

-7,5

2017

-4,5

-4

-7,6

2018

-5

-4,1

-7,7

2019

-4,74

-3,9

-7,61

Tiksliausiai gyventojų sveikatos būklę atspindi mirtingumo rodikliai, kadangi visų mirčių priežastys yra
privalomai registruojamos. Kiti duomenys, pvz. sergamumo, atspindi tik tuos atvejus, kuomet sergantys
asmenys gauna atitinkamas sveikatos priežiūros paslaugas. Dėl to šiuos rodiklius įtakoja ne tik gyventojų
kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigas, bet ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Pastarieji
rodikliai dėl nurodytų priežasčių neatspindi realaus atskirų ligų paplitimo tarp gyventojų.
Toliau PVSV ataskaitoje pateikiami pagal amžių standartizuoti mirtingumo rodikliai rodantys, koks būtų
analizuojamos sveikatos problemos dažnis tarp šalies, Panevėžio apskrities ir Panevėžio m. savivaldybės
rodiklių, jeigu būtų vienoda amžiaus struktūra. Šie rodikliai skirti tik palyginimams tarp savivaldybių. Šie
rodikliai skirti amžiaus įtakos eliminavimui, todėl gali skirtis nuo paprastų rodiklių.
Panevėžio m. savivaldybėje standartizuotas mirtingumo rodiklis per analizuojamą laikotarpį netolygiai
mažėjo: mažiausias mirtingumas užregistruotas 2019 m. – 675,01 mirusiojo 100 000 gyventojų, didžiausias –
2010 m. – 816,85 mirusiojo. Panevėžio m. savivaldybėje šis rodiklis lyginant su Panevėžio apskritimi ir
Lietuvos Respublika buvo mažiausias (7.1.5. lentelė).
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7.1.5 lentelė. Standartizuotas mirtingumas 100 000 gyv. 2010–2019 m.
Metai

Panevėžys

Lietuva

Panevėžio apskr.

2010

816,85

945,78

957,42

2011

801,71

911,04

920,02

2012

799,25

893,1

901,79

2013

728,15

890,77

856,33

2014

697,24

852,25

851,62

2015

738,71

871,25

877,65

2016

777,12

851,89

877,61

2017

734,37

808,74

844,32

2018

675,03

792,82

811,41

2019

675,01

762,29

788,79

Atsižvelgiant į rizikos veiksnius esamos gyventojų sveikatos būklės vertinimui parinkti šie gyventojų sveikatos
rodikliai:
•
•
•
•
•

Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų sk. 100 000 gyv.;
Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų sk. 100 000 gyv.;
Standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų sk. 100 000 gyv.;
Standartizuotas mirtingumas nuo nervų sistemos ligų sk. 100 000 gyv.;
Standartizuotas mirtingumas nuo endokrininės sistemos ligų 100 000 gyv.

2010–2019 m. standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis Panevėžio m. savivaldybėje buvo
mažesnis nei Panevėžio apskrities bei šalies rodiklis (7.1.6 lentelė, 7.1.1. pav.). Panevėžio m. sav. 2016 m.
stebimas žymus rodiklio didėjimas: 100 000 gyventojų teko 194,6 mirusiojo lyginant su šalies rodikliu,
atitinkamai 183,62/100 000 gyventojų.
7.1.6 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų 100 000 gyv. 2010– 2019 m.
Metai

Panevėžys

Lietuva

Panevėžio apskr.

2010

180,03

188,03

191,66

2011

183,31

187,63

195,67

2012

168,2

182,09

173,26

2013

158,32

178,5

177,12

2014

146,74

180,35

176,48

2015

176,99

186,84

192,01

2016

194,6

183,62

190,15

2017

165,86

175,94

177,8

2018

172,2

176,32

174,94

2019

166,03

175,29

187,59
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Standartizuotas mirtingumas nuo
piktybinių navikų (C00-C97) 100000 gyv.
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7.1.1 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų 100 000 gyv. 2010 – 2019 m.

Per 2010–2019 m. laikotarpį, Panevėžio m. savivaldybėje standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos
sistemos ligų buvo mažiausias lyginant su Panevėžio apskr. ir šalies rodikliu. Visoje Lietuvoje stebima šio
rodiklio mažėjimo tendencija.
7.1.7. lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų 100 000 gyv. 2010 – 2019 m.
Metai

Panevėžys

Lietuva

Panevėžio apskr.

2010

416,15

479,79

495,07

2011

414,46

459,51

478,78

2012

424,46

451,08

455,28

2013

366,15

442,43

422,99

2014

336,67

419,51

416,26

2015

362,48

431,81

438,04

2016

373,17

418,07

434,2

2017

368,96

396,95

427,65

2018

320

381,81

389,11

2019

300,61

361,4

364,55
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Standartizuotas mirtingumas nuo
kraujotakos sist.ligų (I00-I99) 100000 gyv.
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7.1.2. pav. Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų 100 000 gyv. 2010 – 2019 m.

Eilę metų Panevėžio m. savivaldybėje standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų buvo
mažiausias lyginant su Panevėžio apskr. ir šalies rodikliu (7.1.8 lentelė, 7.1.3 pav.). Panevėžio m.
savivaldybėje 2018 m. buvo mažiausias rodiklis: 100 000 gyventojų teko 35,21 mirusiojo lyginant su šalies
rodikliu, atitinkamai 45,63/100 000 gyventojų.
7.1.8. lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų 100 000 gyv. 2010 – 2019 m.
Metai

Panevėžys

Lietuva

Panevėžio apskr.

2010

46,9

57,04

54,36

2011

43,96

52,81

49,62

2012

53,7

52,65

62,75

2013

45,17

55,9

52,34

2014

44,03

51,29

43,47

2015

46,57

51,62

47,69

2016

39,74

53,31

57,01

2017

45,3

47,43

49,74

2018

35,21

45,63

47,33

2019

41,34

45,42

51,86

54

Panevėžio RK-2 katilinės modernizacija Senamiesčio g. 113, Panevėžyje
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo
sist. ligų (K00-K99) 100000 gyv.
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7.1.3. pav. Standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų 100 000 gyv. 2010 – 2019 m.

2019 m. Panevėžio m. savivaldybėje standartizuotas mirtingumo nuo nervų sistemos ligų rodiklis buvo 17,32
mirusiojo 100 000 gyventojų ir buvo didžiausias lyginant šalies (16,61) ir Panevėžio apskrities (14,76)
rodiklius (7.1.9 lentelė, 7.1.4 pav.). 2010–2019 m. laikotarpiu, Panevėžio m. savivaldybėje šio rodiklio
dinamika nepastovi, staigus mažėjimas arba didėjimas.
7.1.9. lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo nervų sistemos ligų 100 000 gyv. 2010 – 2019 m.
Metai

Panevėžys

Lietuva

Panevėžio apskr.

2010

9,74

14,4

12,05

2011

4,74

13,13

9,49

2012

9,75

12,26

9,67

2013

8,81

14,05

14,62

2014

8,85

13,61

13,11

2015

6,98

13,11

7,71

2016

14,22

13,67

13,35

2017

7,98

15,45

9,91

2018

11,48

16,39

13,5

2019

17,32

16,61

14,76
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Standartizuotas mirtingumas nuo nervų
sist. ligų (G00-G99) 100000 gyv.
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7.1.4. pav. Standartizuotas mirtingumas nuo nervų sistemos ligų 100 000 gyv. 2010 – 2019 m.

Panevėžio m. savivaldybėje, eilę metų standartizuotas mirtingumo nuo endokrininės sistemos ligų rodiklis
buvo mažiausias lyginant su šalies ir Panevėžio apskr. rodikliu. 2016 m. Panevėžio m. sav. šis rodiklis buvo
2,34 karto mažesnis už visos Lietuvos standartizuotą mirtingumo nuo endokrininės sistemos ligų rodiklį
(7.1.10 lentelė, 7.1.5 pav.).
7.1.10. lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo endokrininės sistemos ligų 100 000 gyv. 2010 – 2019 m.
Metai

Panevėžys

Lietuva

Panevėžio apskr.

2010

4,87

7,13

4,85

2011

3,86

7,22

5,31

2012

4,36

8,2

7,14

2013

4,22

7,74

6,8

2014

4,87

6,79

8,23

2015

7,44

7,98

11,27

2016

3,16

7,41

7,24

2017

5,17

9,7

7,44

2018

10,22

11,28

14,13

2019

12,22

12,89

11,93
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Standartizuotas mirtingumas nuo endokrininės
sist. ligų (E00-E99) 100000 gyv.
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7.1.5. pav. Standartizuotas mirtingumas nuo endokrininės sistemos ligų 100 000 gyv. 2010 – 2019 m.

7.2. Gyventojų sergamumo rodiklių analizė
Vykdant AB „Panevėžio energija“ PŪV, gyventojų sveikatą gali įtakoti triukšmas, oro tarša, kvapai. Išvardinti
sveikatos rizikos veiksniai gali turėti įtakos sergamumui piktybiniais navikais, nervų, endokrininės sistemų
ligomis, taip pat triukšmo sukeltas lėtinis stresas gali įtakoti sergamumą kraujotakos ir virškinimo sistemos
ligomis. Visuomenės sveikatos rodiklių analizė rengiama būtent šių, aktualių nagrinėjamai planuojamai ūkinei
veiklai, susirgimų aspektu.
Gyventojų sergamumas – vienas iš svarbiausių sveikatos statistikos rodiklių. Sergamumas – tai naujai per
metus išaiškintų ligos atvejų skaičius. Pagrindinį poveikį sergamumui turi didėjanti vyresnio amžiaus
gyventojų dalis visuomenėje ir pirminės sveikatos priežiūros prieinamumo netolygumas. Vertinant sergamumo
rodiklius būtina atsižvelgti į esamą populiacijos amžiaus struktūrą, kadangi pateikiami paprasti rodikliai.
Būtina pažymėti, kad kraujotakos sistemos ligų atsiradimą daugiausiai lemia rizikos veiksniai, susiję su
žmogaus elgsena (netinkama mityba bei gyvensena): padidėjęs arterinis kraujospūdis (hipertenzija), padidėjęs
cholesterolio kiekis kraujyje, rūkymas, piktnaudžiavimas alkoholiu, antsvoris, fizinės veiklos stoka.
Šiame skyriuje panaudoti statistiniai duomenys iš Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (Lietuvos
sveikatos statistikos rodiklių sistema).
Panevėžio m. savivaldybės, Panevėžio apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumas pagal priežastis pateiktas
7.2.1, 7.2.2 ir 7.2.3 lentelėse. Didžiausias sergančių asmenų skaičius stebimas nuo virškinimo ir kraujotakos
sistemų ligų, mažiausias – nuo piktybinių navikų.
7.2.1 lentelė. Panevėžio m. sav. sergamumo pagal priežastis atvejų skaičius 100 000 gyv. 2010–2019 m.

Metai

Sergamumas
piktybiniais navikais
(C00-C97) 100000
gyv.(Vėžio registro
duomenys)

Sergamumas
endokrininės
sistemos ligomis
(E00-E90) 100000
gyv.

2010

612,42

2440,83

Sergamumas nervų
Sergamumas
Sergamumas
sistemos ligomis kraujotakos sistemos virškinimo sistemos
(G00-G99) 100000 ligomis (I00-I99)
ligomis (K09-K93)
gyv.
100000 gyv.
100000 gyv.
3451,03

2976,45

8460,68
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2011

649,89

2736,58

3433,82

3100,31

8246,01

2012

703,74

2986,54

3513,57

3401,22

8192,55

2013

698,09

3428,49

3927,28

5297,64

9222,86

2014

709,03

3785,31

4346,06

6482,54

9800,03

2015

719,28

4234,11

4403,6

7154,66

10872,9

2016

6131,61

4852,32

8359,69

10711,4

2017

7364,3

6025,64

11373,6

10129,5

2018

7560,13

5454,54

8756,83

10299,3

2019

8293,65

5696,32

9502,73

10000,9

7.2.2 lentelė. Panevėžio apskrities sergamumo pagal priežastis atvejų skaičius 100 000 gyv. 2010–2019 m.

Metai

Sergamumas
piktybiniais navikais
(C00-C97) 100000
gyv.(Vėžio registro
duomenys)

Sergamumas
endokrininės
sistemos ligomis
(E00-E90) 100000
gyv.

2010

598,31

2201,75

3217,07

3657,58

6640,11

2011

640,95

2472,98

3238,1

3666,47

6757,1

2012

640,97

2694,02

3276,04

3838,42

6766,56

2013

666,41

2804,48

3563,17

4958,34

7486,36

2014

693,88

3088,95

3889,97

5852,26

7986,22

2015

683,54

3307,93

3968,74

6214,05

8696,49

2016

4652,84

4404,04

7362,24

9071,96

2017

5787,83

5349,3

9703,01

8768,72

2018

6596,16

5230,5

8932,42

9443,79

2019

7541,46

5469,16

9338,53

9445,62

Sergamumas nervų
Sergamumas
Sergamumas
sistemos ligomis kraujotakos sistemos virškinimo sistemos
(G00-G99) 100000 ligomis (I00-I99)
ligomis (K09-K93)
gyv.
100000 gyv.
100000 gyv.

7.2.3 lentelė. Lietuvos sergamumo pagal priežastis atvejų skaičius 100 000 gyv. 2010–2019 m.
Sergamumas
piktybiniais navikais
Metai
(C00-C97)
(Vėžio registro
duomenys)

Sergamumas
endokrininės
sistemos ligomis
(E00-E90)

Sergamumas nervų
sistemos ligomis
(G00-G99)

Sergamumas
kraujotakos
sistemos ligomis
(I00-I99)

Sergamumas
virškinimo sistemos
ligomis (K09-K93)

2010

575,02

2502,71

3541,52

3596,93

5589,61

2011

589,87

2708,68

3727,1

3694,54

5909,02

2012

593,62

2960,8

3833,66

3851,63

5866,44

2013

634,38

3249,5

4286,59

5257,99

6837,37

2014

643,03

3868,14

4842,1

6228,24

7668,51

2015

639,71

4037,96

5166,94

6351,69

7961,9

2016

-

4689,08

5509,9

6937,51

8532,37

2017

-

5281,36

5962,77

8052,5

8303,84

2018

-

6009,72

6126,38

8046,35

9023,24

2019

-

7063,61

6389,09

8732,82

9356,13
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7.3. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė
Svarbiausia rizikos grupė yra gyventojai, pastoviai gyvenantys toje teritorijoje 24 val. per parą, kurie galėtų
patekti į viršnorminio poveikio zoną. Gyventojų tarpe jautriausios grupės yra vaikai, ligoniai, nėščios moterys
ir senyvo amžiaus žmonės. Šių grupių atstovai jautriau reaguoja į padidintą oro užterštumą, triukšmą ir kitus
pakitusios aplinkos ar gyvensenos rodiklius. PŪV viršnorminio poveikio zonoje gyvenamųjų ar visuomeninių
pastatų nėra, todėl gyventojai nepriskirtini prie rizikos grupių. Be to, jei aplinkos taršos bendrieji ir specifiniai
rodikliai neviršija ribinių verčių, žmonių sveikatai neigiamo poveikio neturėtų būti.
Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų darbe turėtų būti laikomasi darbų saugos taisyklių, tinkamai
instruktuoti darbuotojai. Poveikis darbuotojams nustatomas profesinės rizikos vertinimo apimtyje.
7.4. Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis
Panevėžio m. savivaldybės, kurioje bus vykdoma Panevėžio RK-2 katilinės modernizacijos veikla,
demografinių ir sergamumo rodiklių palyginamoji analizė pateikta PVSV ataskaitos 7.1. ir 7.2. punktuose, kur,
atitinkamai, demografiniai ir sveikatos rodikliai palyginami su Lietuvos Respublikos, Panevėžio apskrities bei
Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų demografiniais ir sergamumo rodikliais.
7.5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei
PŪV poveikio visuomenės sveikatos būklei nenumatoma.
8. Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo pagrindimas
8.1. šis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo
ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio „Sanitarinės apsaugos zonos“ 3
dalis nurodo, kad ūkinei veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos sanitarinės apsaugos zonos (toliau –
SAZ), sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis
nustatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.
SAZ bei jų dydžiai nustatomi Lietuvos Respublikos 2019 m. birželio 6 d. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymo Nr. XII-2166 (toliau – Specialiosios sąlygos) 2–4 prieduose, nurodytais atvejais.
Vadovaujantis Specialiųjų sąlygų 2 priedo 48.1 punktu, katilinių, šiluminių elektrinių, kogeneracinių
elektrinių, kurių suminė vardinė (nominali) įrenginių šiluminė galia yra 50 MW ir didesnė nurodytas
sanitarinės apsaugos zonos dydis yra 100 m.
AB „Panevėžio energija“ planuojamos ūkinės veiklos – Panevėžio rajoninės katilinės Nr.2 rekonstrukcijos,
esančios Senamiesčio 113 g., Panevėžyje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitai priimtas
sprendimas, jog planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. Nacionalinis visuomenė sveikatos
centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2018 m. gruodžio 20 d. priimtu sprendimu Nr. (5.11 14.3.4
E)BSV-30231, nustatytos SAZ ribos su žemės sklypo (kad. Nr. 2701/0012:285, plotas – 12,3623 ha) ribomis.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijos. Į SAZ ribas gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai nepatenka.
Nustatytos ar patikslintos SAZ Specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašomos į Nekilnojamojo turto
kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų
patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
8.2. Ataskaitos rengėjas, nustatydamas sanitarinės apsaugos zonos ribas, Ataskaitoje pateikia:
8.2.1. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, kuriame turi būti pažymėtos taršos šaltinio ir / ar taršos
objekto arba keleto jų siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos, patikslintos pagal meteorologinius
duomenis, pateikiamas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo pagrindimas,
nurodomi gyvenamosios paskirties pastatai, sodo namai, viešbučių, administracinės, prekybos,
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maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios
paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos, kiti objektai
Specialiųjų sąlygų 51 straipsnyje, 3 dalyje nurodoma, kad nustatant SAZ, ūkinės veiklos išmetamų
(išleidžiamų, paskleidžiamų) aplinkos oro teršalų, kvapų, triukšmo ir kitų fizikinių veiksnių sukeliama
žmogaus sveikatai kenksminga aplinkos tarša už SAZ ribų neturi viršyti ribinių užterštumo (ar kitokių) verčių,
nustatytų gyvenamosios paskirties pastatų (namų), viešbučių, mokslo, poilsio, gydymo paskirties pastatų, su
apgyvendinimu susijusių specialiosios paskirties pastatų, rekreacijai skirtų objektų aplinkai. SAZ ribos
nustatomos apie stacionarius taršos šaltinius.
PŪV SAZ ribų dydis bus nustatomas atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrą,
vadovaujantis Specialiųjų sąlygų 51 straipsnio, 5 dalimi, kurioje nurodoma, kad planuojamos ūkinės veiklos
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų
metu įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, šiame įstatyme nurodytas ar
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatytas SAZ dydis gali būti sumažintas arba padidintas
laikantis šio straipsnio 3 dalyje nustatytų principų.
AB „Panevėžio energija“ planuojamos Panevėžio RK-2 katilinės modernizacijos veiklos įtakojamo triukšmo
sklaidos skaičiavimo rezultatai rodo, kad prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo
rodiklis dienos, vakaro, nakties periodais iki didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių sumažėja pačiame
žemės sklype ir nei ties žemės sklypo ribomis, nei už jų neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje visais paros periodais. Todėl, įvertinus AB „Panevėžio energija“ planuojamos Panevėžio RK-2
katilinės modernizacijos veiklos prognozuojamo triukšmo sklaidos dydžius AB „Panevėžio energija“ įmonės
veiklai nustatytos SAZ ribos su žemės sklypo ribomis nesikeičia.
AB „Panevėžio energija“ planuojamos Panevėžio RK-2 katilinės modernizacijos veiklos įtakojamos aplinkos
oro sklaidos skaičiavimo rezultatai rodo, kad planuojamos ūkinės veiklos įtakojamos maksimalios priežeminės
aplinkos oro teršalų koncentracijos nei įmonės veiklos žemės sklypo ribose nei už jų neviršys teisės aktais
nustatytų ribinių verčių. Todėl, įvertinus AB „Panevėžio energija“ sklaidos duomenis, AB „Panevėžio
energija“ įmonės veiklai nustatytos SAZ ribos su žemės sklypo ribomis nesikeičia.
AB „Panevėžio energija“ planuojamos Panevėžio RK-2 katilinės modernizacijos veiklos įtakojamo kvapo
sklaidos skaičiavimo rezultatai rodo, kad planuojamos ūkinės veiklos įtakojamos kvapo koncentracijos nei
planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ribose nei už jų neviršija didžiausios leidžiamos kvapo
koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore (8 OUE/m3). Todėl, įvertinus AB „Panevėžio
energija“ planuojamos veiklos prognozuojamo kvapo sklaidos duomenis, AB „Panevėžio energija“ įmonės
veiklai nustatytos SAZ ribos su žemės sklypo ribomis nesikeičia.
Sanitarinės apsaugos zonos ribų planas pateikiamas 8.2.1 pav. ir 13 priede.
8.2.2. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su pažymėtomis teršalų sklaidos
skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais
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8.2.1 pav. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų planas su pažymėtomis izolinijomis.

8.3. Kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribos,
Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys duomenys, gauti
remiantis faktiniais vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais
duomenimis
Informacija nepateikiama, nes AB „Panevėžio energija“ įmonės veiklai nustatytos SAZ ribos su žemės sklypo
ribomis nesikeičia.
9. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas
Metodų paskirtis – nustatyti ūkinės veiklos įtakojamą taršą kokybiškai ir kiekybiškai, įvertinti poveikį
visuomenės sveikatai. Metodų tikslas yra kuo realiau įvertinti neigiamus veiksnius ir jų daromą poveikį žmonių
sveikatai ir gyvenimo kokybei.
Vertinimo metodo esmė – komponentų, veikiančių žmogaus gyvenamąją aplinką, susidarančią dėl aplinkos
veiksnių palyginimas su žemesne, nesukeliančia pasekmių gyvenimo kokybei. Pirminiame šio etapo vertinime
atmetame tuos poveikių veiksnius, kurie yra mažesni už nesukeliančius pasekmių gyvenimo kokybei ir
identifikuojame tuos veiksnius, kurie yra didesni ir gali sukelti neigiamų pasekmių gyvenimo kokybei. Jei
pavojai ar rizika yra palyginti dideli, peržiūrimos turimos projekte rizikos mažinimo priemonės ir nustatomos
indikacinės vertės, kurios yra priimtinos gyvenamojoje aplinkoje. Poveikio gyvenamajai ir visuomeninės
paskirties pastatų aplinkai ribiniai dydžiai nustatomi pagal Lietuvos higienos normas, kitus teisės aktus.
9.1. Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų
pasirinkimo pagrindimas
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliktas vadovaujamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos
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apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu V-491 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai metodinių nurodymų patvirtinimo“.
Visuomenės sveikatos analizei panaudoti demografiniai ir sergamumo rodikliai, paimti iš Higienos instituto
tinklalapyje (www.hi.lt) pateiktų Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos.
Teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „ISC-AERMOD View”,
AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje
modeliuoti. „LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200
patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo
rekomendacijose“ AERMOD modelis yra rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti.
Lengvojo ir sunkiasvorio autotransporto aplinkos oro taršos skaičiavimai atliekami pagal metodiką
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13
d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2005 m.
liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.3.b Road transport. Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje
pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines
kuro sąnaudas.
Traktoriaus aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA air pollutant emission
inventory guidebook 2019 (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į
atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“ su vėlesniais pakeitimais). 1.A.2.f.ii Nonroad mobile sources and machinery. Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą
skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.
Triukšmo sklaida apskaičiuota naudojant CadnaA programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise
Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – programinė įranga skirta triukšmo poveikio
apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos visos akustinių
taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje
galiojančios metodikos ir standartai:
9.2. Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos.
Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti tuo atveju, jei PŪV organizatoriai poveikio
visuomenės sveikatai vertintojui pateikė nepilną ar neteisingą informaciją apie nagrinėjamą AB „Panevėžio
energija“ Panevėžio RK-2 katilinės modernizacijos veiklos lemiamus fizinės aplinkos veiksnius, darančius
įtaką sveikatai.
10. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados: nurodoma, ar planuojamos ūkinės veiklos sąlygos
atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus arba kokių visuomenės sveikatos saugos
teisės aktų reikalavimų planuojamos arba vykdomos ūkinės veiklos sąlygos neatitinka (konkretaus
teisės akto straipsnis, jo dalis, punktas).
AB „Panevėžio energija“ planuojama ūkinė veikla atitinka Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų 2019 m. birželio 6 d. įstatymą Nr. XIII-2166, Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, Lietuvos higienos normos
HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos oro
užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis
dalelėmis ir ozonu normomis“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo
2000 m. spalio 30 d. Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos
kriterijus, sąrašo, teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių
aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų
tvarkos aprašo reikalavimus.
11. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos: nurodomas siūlomų sanitarinės apsaugos zonos ribų
dydis metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinės apsaugos zonos ribos
Įvertinus AB „Panevėžio energija“ įmonės veiklos prognozuojamos taršos sklaidos skaičiavimo duomenis,
planuojamai Panevėžio RK-2 katilinės modernizacijos veiklai Senamiesčio g. 113, Panevėžys – nustatytos
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SAZ ribos su žemės sklypo ribomis nesikeičia (žr. 11.1 pav. ir 13 priedas). Nustatytos SAZ plotas – 123 623
kv.m.

11.1. pav. Siūlomos nustatyti AB „Panevėžio energija“ PŪV SAZ ribos.

12. Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, emisijų kontrolės ir pan.
AB „Panevėžio energija“ įmonei rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos,
emisijų kontrolės ir pan. nenumatytos.
13. Naudotos literatūros sąrašas
LR Visuomenės sveikatos priežiūros 2002-05-16 įstatymas Nr. IX-886
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 2019-06-06 įstatymas Nr. XIII-2166
LR SAM 2011-05-13 įsakymas d. Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo
ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“
LR SAM 2004-07-01 įsakymas Nr. V-491 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai
metodinių nurodymų patvirtinimo“
LR SAM 2011-06-13 įsakymas Nr. V-604 dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo
LR AM ir SAM 2010-07-07 įsakymas Nr. D1-585/V-611 „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto
dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis“
LR AM ir SAM įsakymo 2000 m. spalio 30 d. Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas
pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo, telšalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius
kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“
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LR SAM 2010-10-04 įsakymas Nr. V-885 dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos
ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinim
Higienos institutas (https://www.hi.lt/ )
14. Priedai
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1 PRIEDAS
Aplinkos apsaugos agentūros rašto, kopija

Elektroninio dokumento nuorašas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, https://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

IĮ „Terra studija“
el. p. mindaugas.bajoras@gmail.com

Į 2022-03-08

Prašymą
Nr.

AB „Panevėžio energija“
el. p. bendrove@pe.lt
Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA
DĖL 13,1 MW GALIOS VANDENS ŠILDYMO KATILO SU KONDENSACINIU
EKONOMAIZERIU. KAMINU IR KITAIS PAGALBINIAIS ĮRENGINIAIS
ĮRENGIMAS PANEVĖŽIO RK-2 SENAMIESČIO G. 113, PANEVĖŽYJE,
DEMONTUOJANT VANDENS ŠILDYMO KATILĄ NR. 4 PTVM-50 POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO
2022-04-

Nr. (30.3)-A4E

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius.
AB „Panevėžio energija“ Senamiesčio g. 113 Panevėžys, tel. (845) 463525, el. p.
bendrove@pe.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas.
IĮ“Terra studija“, Žilvičių g. 31 Kaunas, direktorius Mindaugas Bajoras, tel. 8620 26001, el.
paštas mindaugas.bajoras@gmail.com.
3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).
Planuojamai ūkinei veiklai (toliau - PŪV) –13,1 MW galios vandens šildymo katilo su
kondensaciniu ekonomaizeriu, kaminu ir kitais pagalbiniais įrenginiais įrengimui Panevėžio RK-2
Senamiesčio g. 113, Panevėžyje, demontuojant vandens šildymo katilą Nr. 4 PTVM-50– atranka dėl
poveikio aplinkai vertinimo atliekama, nes PŪV patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 3.1. papunktį:
„3.1. šiluminių elektrinių bei kitų deginimo įrenginių, įskaitant pramoninius įrenginius
elektrai, garui gaminti ar vandeniui šildyti, įrengimas (kai įrenginių vardinė (nominali) šiluminė galia
– mažesnė kaip 150MW, bet didesnė kaip 5 MW)“.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Ūkinė veikla planuojama esamoje AB „Panevėžio energija“ Panevėžio RK-2 teritorijoje,
adresu Senamiesčio g. 113 Panevėžys. Žemės sklypo kad. Nr. 2701/0013:285, paskirtis – kita,
naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, bendras žemės sklypo plotas

12,3623 ha. Žemės sklypas nuomojamas iš Lietuvos Respublikos. Tame pačiame žemės sklype ūkinę
veiklą kaip atskiras objektas vykdo AB “Panevėžio energija“ priklausanti Panevėžio termofikacinė
elektrinė. Elektrinės pastatas stovi centrinėje sklypo dalyje šalia šiaurinės sklypo ribos. Šiame objekte
modernizacija, plėtra šiuo metu nėra numatoma. Pagal galiojančio Panevėžio miesto teritorijos
bendrojo plano sprendinius, ūkinės veiklos teritorija patenka į esamą pramonės teritoriją, kur
numatoma pramonės ir sandėliavimo objektų statyba. Ūkinės veiklos ir aplinkinės teritorijos pramoninė miesto zona, aplinkinėse teritorijose gyvenamųjų, visuomeninės paskirties objektų nėra
numatyta.
Ūkinės veiklos teritorija yra Panevėžio miesto šiaurinėje dalyje, kuri priskiriama Lietuvos
vidurio žemumai, kur vyrauja lyguminis kraštovaizdis (sukultūrintas, intensyviai naudojamas
žemdirbystei), kalvotas su upių slėniais ir daubomis. Planuojamos ūkinės veiklos vietoje aiškiai
išreikštų regyklų, apžvalgos taškų ar panoramų nėra, reljefas lygus. Pagal Lietuvos Respublikos
kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją PŪV teritorija
priskiriama prie neišreikštos vertikaliosios sąskaidos vyraujančių pusiau uždarų iš dalies
pražvelgiamų erdvių kraštovaizdžio (V0H1), vizualinis dominantiškumas – a (kraštovaizdžio
erdvinėje struktūroje išreikštas vertikalių ir horizontalių dominantų kompleksas). PŪV teritorija
nepatenka į vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros teritoriją,
Pagal Panevėžio miesto bendrojo plano sprendinius, PŪV teritorija ir visos aplinkinės teritorijos į
gamtinio karkaso teritoriją nepatenka, neigiamas poveikis susiformavusiam urbanistiniam
kraštovaizdžiui nenumatomas.
PŪV sklypas šiaurės pusėje ribojasi su valstybinės žemės sklypu, kuriame įrengtas
geležinkelis, už jo – Paliūniškio g. ir Panevėžio m. pramoninis mikrorajonas. Rytų pusėje ribojasi su
privačių garažų teritorija, valstybinės žemės sklypu, kuriame įrengtas geležinkelis, už jų –
Senamiesčio g. ir Panevėžio m. pramoninis mikrorajonas. Pietų pusėje – nesuformuotas žemės
sklypas, kuriame stovi gyvenamasis namas (Senamiesčio g. 111A), geležinkelis, už kurių - Panevėžio
m. pramoninis mikrorajonas. Vakarų pusėje žemės sklypas ribojasi su valstybinės žemės sklypais,
kuriuose įrengtas geležinkelis, už jų – Panevėžio m. pramoninis mikrorajonas, kur vykdomos įvairios
gamybinės, komercinės veiklos.
Artimiausias gyvenamasis namas yra nesuformuotame žemės sklype Senamiesčio g. 111A,
Panevėžys, nutolęs 9 m atstumu nuo PŪV sklypo pietų kryptimi. Kiti gyvenamieji namai nuo PŪV
teritorijos yra nutolę 0,185 – 0,33 km atstumu. Tankiai gyvenamos teritorijos – pietvakarių pusėje
kitoje S. Kerbedžio g. pusėje esantis individualių namų kvartalas (už ~0,275km pietvakarių pusėje),
šalia Smėlynės g. gyvenamų namų kvartale esantys gyvenamieji namai (už ~0,225km vakarų pusėje),
šiaurės rytų pusėje šalia Lėvens g. esantys gyvenamieji namai (už ~0,33km šiaurės rytų pusėje).
Artimiausi visuomeninės paskirties pastatai: Panevėžio lopšeliai-darželiai "Pušynėlis" ir
„Rūta“, Alyvų g. 31A ir 3, Panevėžys, nuo PŪV teritorijos nutolę 0,4 - 0,65 km atstumu, sportinių
šokių klubas "RUMBA" ir viešoji įstaiga "Šermukšniukas“, Šermukšnių g. 31 ir 31A, Panevėžys,
esantys 0,62 km atstumu nuo planuojamos teritorijos pietų pusėje.
Rekreacinių objektų 1km atstumu aplink PŪV teritoriją nėra.
Visa PŪV teritorija patenka į Panevėžio I vandenvietės (kodas 79, II grupės vandenvietė)
vandenvietės apsaugos zonos (toliau -VAZ) 3 juostą 3b sektorių. Vakarinė žemės sklypo dalis
patenka į AB “Linas“ vandenvietės (kodas 2403, II grupės vandenvietė) VAZ 3 juostą 3b sektorių.
Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 106 straipsnį, katilinės
veikla II grupės vandenviečių VAZ 3-oje juostoje 3b sektoriuje yra leidžiama.
PŪV teritorijoje ir visame pramonės rajone įrengta visa eilė monitoringo gręžinių.
Artimiausias gėlo vandens gavybos gręžinys – pietų pusėje už ~230m (Nr. 16732 S. Kerbedžio g. 23,
Panevėžys).
Visame PŪV sklype įregistruota gamybinių objektų sanitarinė apsaugos zona. AB “Panevėžio
energija“ žemės sklype esančių objektų (katilinė RK-2 ir kogeneracinės elektrinės) sanitarinė
apsaugos zona nustatyta 2018 m. parengus poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.
PŪV sklype įregistruotos kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos
(0,0907ha). Žemės sklypas šiaurės pusėje ribojasi su prie šiaurinės sklypo ribos esančia siaurojo
geležinkelio teritorija, kur saugomas Siaurojo geležinkelio komplekso Panevėžio-Rubikių ruožas

(kodas 21901). Šios kultūros vertybės apsaugos zona iš dalies patenka į Panevėžio RK-2 žemės sklypą
(apie 1 m atstumu nuo šiaurinės ūkinės veiklos žemės sklypo ribos). Planuojamas naujas dujinis
katilas bus statomas esamame katilinės pastate, žemės kasimo ar griovimo darbai šiaurinėje sklypo
dalyje ir kultūros paveldo vertybės apsaugos zonoje taip pat neplanuojami.
PŪV teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose eksploatuojamų ar išžvalgytų naudingųjų
iškasenų telkinių, geologinių reiškinių ar procesų, pažeistų teritorijų, vertingų geotopų nėra.
PŪV teritorija nepatenka į saugomas teritorijas, su jomis nesiriboja. Artimiausia „Natura
2000“ teritorija - rytų pusėje už ~3,07 km esanti Žalioji giria (buveinių apsaugai svarbi teritorija,
LTPAN0006). Kitų saugomų teritorijų (valstybinių rezervatų, nacionalinių ar regioninių parkų,
gamtos draustinių, biosferos poligonų) 3 km atstumu nėra. Artimiausios natūralios buveinės – už
~1,70 km šiaurės rytų pusėje esanti rūšių turtingų smilgynų buveinė 6270, pietų pusėje už ~2,87 km
žolių turtingo eglyno buveinė 9050, šiaurės vakarų pusėje už ~3,24 km plačialapių ir mišriųjų miškų
buveinė 9020.
Ūkinės veiklos žemės sklype paviršinių vandens telkinių nėra, žemės sklypas su paviršiniais
vandens telkiniais nesiriboja. Pagal Upių ežerų tvenkinių kadastro duomenis, artimiausias vandens
telkinys – šiaurės pusėje už ~0,4 km esantis melioruotas bevardis upelis L-1 (kodas 41010985).
Panevėžio RK-2 teritorija į paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas ir paviršinių
vandens telkinių apsaugos zonas nepatenka
Katilinėje esami skysto kuro rezervuarai nustatyta tvarka yra registruoti kaip potencialus
taršos židinys, tačiau pagal įmonės vykdomo požeminio vandens monitoringo duomenis papildomos
aplinkos apsaugos gerinimo priemonės požeminio vandens atžvilgiu nereikalingos, o katilinėje
pakanka vykdyti kontrolinio pobūdžio požeminio vandens monitoringą. Aplinkinėse teritorijose taip
pat registruota potencialūs taršos židiniai (autoservisai, garažai, degalinės, gamybos cechai ir kt.).
Pagal 2019-2021 m. monitoringo ataskaitų duomenis, katilinės teritorijoje ištirtų potencialių
taršos rodiklių, tokių kaip benzeno, naftos angliavandenilių, metalų (Pb, Cd, Cr, Ni, Zn, Cu, V)
nustatytos nedidelės koncentracijos, neviršijančios galiojančiuose aplinkosauginiuose normatyvuose
nurodytų didžiausių leidžiamų koncentracijų ar ribinių verčių.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
Įmonės teritorijoje šiuo metu yra katilinės, administracinis pastatai, esamas skysto kuro ūkis,
pagalbiniai pastatai (dirbtuvės, sandėliai, garažai, kiti ūkiniai pastatai ir kiemo statiniai). Centrinėje
sklypo dalyje stovi įmonės valdomas Panevėžio kogeneracinės elektrinės pastatas, kuris
eksploatuojamas kaip atskiras objektas. Įmonės teritorijoje įrengti visi veiklos vykdymui reikalingi
inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų, dujų tiekimo, šilumos tiekimo tinklai) ir susisiekimo
komunikacijos.
Atliekant Panevėžio RK-2 modernizaciją, naujų pastatų statyba neplanuojama. Naujas
13,1MW nominalios šiluminės galios katilas planuojamas esamame katilinės pastate, vietoje iki šiol
toje vietoje stovėjusio katilo Nr. 4 PTVM-50 (vandens šildymo katilas 45,0 MW galios, kuris jau šiuo
metu yra užkonservuotas ir bendroje esamoje katilinės galioje nevertinamas). Planuojamo katilo
kuras – gamtinės dujos, kurios bus tiekiamos esamais dujotiekiais. Katile tai pat numatoma deginti
skystą kurą dyzeliną, kurio saugojimui bus naudojamas vienas iš esamų antžeminių skysto kuro
rezervuarų. Naujas katilas planuojamas su kondensaciniu ekonomaizeriu. Planuojamo katilo dūmai
bus šalinami per naują planuojamą kaminą. Planuojamo katilo dūmų į esamą mūrinį kaminą šalinti
negalima, kadangi esamo mūrinio kamino būklė su metais blogėja, mūrinis kaminas netinkamas dirbti
su žemomis dūmų temperatūromis (naujas katilas planuojamas su kondensaciniu ekonomaizeriu) bei
esant cikliniams darbo režimams.
Planuojamo katilo eksploatacijai bus panaudota visa įmonės teritorijoje esama infrastruktūra
– vanduo tiekiamas iš esamų vandentiekio tinklų, nuotekos išleidžiamos į esamus nuotekų tinklus,
šilumos energija tiekiama į esamus šilumos tinklus, dujos tiekiamos esamus dujotiekiu.
Griovimo darbai planuojami esamame katilinės pastate, kur bus vykdomi esamo katilo Nr. 4
demontavimo darbai, atlaisvinama vieta pastato viduje naujo katilo įrengimui. Pastatų griovimo
darbai nenumatomi.
Panevėžio RK–2 yra vienas įrenginys, kurį sudaro 4 atskiri techniniai objektai:

1 techninis objektas – du vandens šildymo katilai Nr. 3 ir Nr. 5 PTVM-50 kiekvienas po 45 MW
našumo. Šio techninio objekto šiluminis galingumas – 90 MW (oro taršos šaltinis Nr. 002),
pagrindinis kuras gamtinės dujos, rezervinis – mazutas.
2 techninis objektas – 4,0 t/h garo katilas Nr. 7 IVAR SB/V4 2,8 MW našumo savo reikmėms su
ekonomaizeriu. Šio techninio objekto šiluminis galingumas – 2,8 MW (oro taršos šaltinis Nr. 004),
pagrindinis kuras gamtinės dujos, rezervinis – mazutas.
3 techninis objektas – 4,0 t/h garo katilas Nr. 8 IVAR SB/V4 2,8 MW našumo savo reikmėms su
ekonomaizeriu. Šio techninio objekto šiluminis galingumas – 2,8 MW (oro taršos šaltinis Nr. 005),
kuras gamtinės dujos.
4 techninis objektas – 8,0 MW vandens šildymo katilas su 1,8 MW kondensaciniu ekonomaizeriu.
Šio techninio objekto šiluminis galingumas – 8,0 MW (oro taršos šaltinis Nr. 006), kuras – biokuras.
Bendras esamas katilinės šiluminis galingumas – 103,6 MW. Pagrindinis katilinėje
naudojamas kuras – gamtinės dujos, biokuras, rezervinis – mazutas.
Naujas dujinis vandens šildymo katilas 13,1MW šiluminės galios su ekonomaizeriudirbs
ištisus metus. Kuras – gamtinės dujos, rezervinis kuras – dyzelinas. Katilo dūmai į aplinką bus
išmetami per planuojamą naują kaminą ( oro taršos šaltinis Nr. 007), naujo kurą deginančio įrenginio
galia – 13,1 MW. Katilas planuojamas kaip pamaina nuo 2023 m. numatomam konservuoti esamam
45 MW galios katilui Nr.3. Nuo 2023. 01. 01. katile Nr. 3 šilumos gamyba nebus vykdoma, katilas
įmonės gamybos direktoriaus potvarkiu bus atjungiamas nuo kuro padavimo sistemų, kuro atjungimo
taškai atitinkamai plombuojami. Bendras katilinės šiluminis galingumas pastačius naują katilą – 71,7
MW.
Pradedant 2022 m. palaipsniui bus atsisakoma esamo rezervinio kuro mazuto, jį pakeičiant
dyzelinu. Dyzelinis kuras bus deginamas esamame katile Nr. 5 (nuo 2023 01 01) ir projektuojamame
13,1 MW galios katile.
Esami garo katilai Nr. 7 ir Nr. 8 IVAR SB/V4 veiks kaip iki šiol, numatomas sudeginamo
kuro sumažėjimas šiuose katiluose.
Esamas biokuro katilas Nr.1 veiks kaip iki šiol, veiklos pasikeitimai neplanuojami, numatoma
padidinti metinį sudeginamo biokuro kiekį nuo 14697 t/metus iki 18000 t/metus.
Pastačius naują vandens šildymo katilą, Panevėžio RK-2 pagaminamos energijos kiekis didės
nedaug (maždaug 5000 MWh), sudeginamo kuro kiekis taip šiek tiek didės: planuojamas naudojamo
mazuto kiekio sumažėjimas, tą patį kiekį keičiant dyzeliniu kuru, padidėja biokuro kiekis, o
sudeginamų dujų kiekis išliks nepakitęs.
Vykdant energijos gamybą įmonėje taip pat atliekama kita ūkinė veikla (pagalbinė veikla):
suvirinimas, tekinimo darbai, metalo pjaustymas dujomis, mazuto pakrovimo – iškrovimo darbai;
mazuto laikymas (saugojimas) rezervuaruose. Pagalbinių veiklų pobūdis, sunaudojamų medžiagų
kiekis išliks nepakitęs, pagalbinių veiklų metu susidaranti aplinkos oro tarša taip pat išliks nepakitusi.
Mazutas kaip iki šiol bus saugomas esamuose antžeminiuose rezervuaruose: viename 400 m3
ir dviejuose po 2000 m3 talpos. Dyzelino saugojimas numatomas viename iš esamų antžeminių 2000
m3 talpos rezervuarų, kuriame iki šiol buvo laikomas mazutas.
Katilinėje bus naudojamas požeminis vanduo, tiekiamas centralizuotais miesto vandentiekio
tinklais (tiekėjas UAB „Aukštaitijos vandenys“). Numatomas sunaudoti vandens kiekis išliks
nepakitęs - 200 tūkst. m3/metus.Vanduo naudojamas buities ir technologinėms reikmėms: šilumos
gamybai, garo gamybai. Apie 20% gamyboje naudojamo vandens sunaudojama cheminiam vandens
paruošimui, o likusi dalis – garo gamybai, šilumos tinklų papildymui bei garo katilų prapūtimui.
Pastačius naują dujinį katilą, katilinės nuotekų tvarkymo būdas, nuotekų parametrai išliks
nepakitę kaip nustatyta galiojančiame taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK)
leidime. Šiuo metu išduotame galiojančiame įmonės TIPK leidime numatyta, kad į paviršinių
nuotekų tinklą šiuo metu išleidžiama dalis įmonės gamybinių nuotekų. Į paviršinių nuotekų tinklą
išleidžiamos sąlyginai švarios gamybinės nuotekos – termofikacinis vanduo, susidarantis atliekant
šilumos tinklų remonto darbus. Šilumos tiekimo tinkluose cirkuliuojantis termofikacinis vanduo –
valytas švarus vanduo (termofikacinio vandens kokybė nuolatos tikrinama katilinės laboratorijoje).
Cheminės medžiagos bus naudojamuose analogiškuose technologiniuose procesuose,
technologiniai procesai katilinėje išlieka nepakitę, padidės tik kondensato neutralizavimui naudojamo

natrio šarmo kiekis. Eksploatuojant naują katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu, ekonomaizeryje
susidarys kondensatas, apie 2400 m3/metus. Surinktas kondensatas, kaip iki šiol katilinėje susidaręs
kondensatas, bus neutralizuojamas natrio šarmu. Prie ekonomaizerio bus montuojama 500 l
kondensato talpa. Talpos paskirtis neutralizuoti susidariusį kondensatą. Tuo tikslu pagal pH daviklį
sumontuotą talpoje bus dozuojamas natrio šarmas. Iš talpos neutralizuotas kondensatas išleidžiamas
į esamus katilinės buitinių nuotekų tinklus, per esamą mėginių paėmimo šulinį ir išleidėją KF-76 bus
išleidžiamas į miesto buitinių nuotekų tinklus. Susidariusio kondensato apskaitai taip pat įrengiama
komercinio lygio kondensato apskaita. Dėl susidarančio kondensato į miesto buitinių nuotekų tinklus
išleidžiamų nuotekų užterštumo parametrai išliks nepakitę (dujiniame katile susidaręs kondensatas
bus analogiškas šiuo metu įmonėje susidarančio kondensatui).
Įmonės teritorijoje nauji pastatai, kietos dangos neplanuojami, pastačius naują gamtinėmis
dujomis kūrenamą katilą paviršinių nuotekų kiekis bei užterštumas nepasikeis.
Visoje katilinės teritorijoje, susidariusios nuotekos kaip iki šiol atitiks vandens taršą
reglamentuojančius įstatymus ir nustatytas taršos normas. Panevėžio RK-2 katilinėje periodiškai (kas
ketvirtį) pagal turimą ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą monitoringo programą bus vykdomi
su nuotekomis išleidžiamų teršalų matavimai.
Esamo katilo griovimo ir naujų statybos metu susidariusios atliekos statybos vietoje turi būti
išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios komunalinės atliekos, inertinės atliekos,
perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos
perdirbti atliekos. Statybos darbų metu statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas,
vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos
atliekų apskaitos ataskaitos. Susidariusios cheminių medžiagų talpų atliekos (panaudoti bakeliai,
maišeliai ir kt.) tvarkomos kaip atliekos, perduodamos atliekas tvarkančioms įmonės pagal sudarytas
sutartis.
Šiuo metu į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių išmetami teršalai yra anglies monoksidas,
azoto oksidai, kietosios dalelės ir sieros dioksidas, o deginant skystąjį kurą mazutą be minėtų teršalų
į aplinką išmetamas kietųjų dalelių sudėtyje esantis vanadžio pentoksidas. Atliekant pagalbinius
suvirinimo darbus į aplinką išsiskiria mangano oksidas ir kietosios dalelės, atliekant dažymo darbus,
išsiskiria benzenas, ksilolas formaldehidas, solventnafta, toluenas, butanolis, butilacetatas, etanolis,
acetonas. Vykdant skysto kuro perpylimą, sandėliavimą iš 4 mazuto talpyklų per alsuoklius išsiskiria
lakieji organiniai junginiai (toliau – LOJ). TIPK leidime įmonei leidžiama tarša į aplinkos orą –
214,854 t/metus, po rekonstrukcijos planuojama tarša – 196,513 t/metus.
Poveikis aplinkos oro kokybei įvertintas atliekant teršalų koncentracijos ore matematinį
modeliavimą programa „AERMOD“. Vertinta esama Panevėžio RK, tame pačiame sklype AB
„Panevėžio energija“ priklausančios Panevėžio termofikacinė elektrinės tarša ir planuojama veikla.
Įvertinus išsiskiriančių teršalų kiekį ir foninį užterštumą, bendra tarša į aplinkos orą neviršys nustatytų
ribinių verčių (toliau – RV). Sumodeliuotos didžiausios teršalų koncentracijos pažemio sluoksnyje,
įvertinus foninį užterštumą: azoto dioksido (kalendorinių metų) – 0,51 RV, azoto dioksido (valandos)
- 0,37 RV, kietųjų dalelių (KD10)(kalendorinių metų) – 0,58 RV, kietųjų dalelių (KD10)(paros) – 0,50
RV kietųjų dalelių (KD2,5)(kalendorinių metų) – 0,81 RV, sieros dioksido (paros) – 0,43 RV, sieros
dioksido (valandos) – 0,20 RV, benzeno (metų) – 0,20 RV, mangano oksidų (paros) – 0,11 RV. Kitų
teršalų: anglies monoksido, LOJ, butilacetato, izopropanolio, etanolio, acetono, tolueno, ksileno,
butanolio, formaldehido, solventnaftos, mangano oksidų, vanadžio pentoksido gautos vertės
mažesnės už 0,10 RV.
Panevėžio RK-2 sumontavus naują dujinį katilą, didės sudeginamo biokuro kiekis, o gamtinių
dujų ir skysto kuro kiekis nesikeis, todėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD)
kiekis nesikeis arba keisis nežymiai. Tikslus išmestų ŠESD kiekis kaip iki šiol bus nustatytas pagal
faktinį kuro suvartojimą, nustatyta tvarka teikiant ŠESD stebėsenos ataskaitas. Planuojama, kad
energijos gamybai deginamo biokuro dalis bendrame kuro balanse nuolatos bus didinama, o
sudeginamo iškastinio kuro dalis mažinama, todėl kuro deginimo metu susidarančių ŠESD emisijos
mažės.
Katilinėje deginant kurą, į aplinką išsiskiria kvapą turintys degimo produktai – azoto
dioksidas, sieros dioksidas. Vykdant dažymo darbus, į aplinką išsiskiria dažų sudėtyje kvapą turintys

komponentai – acetonas, benzenas, butanolis, butilacetatas, etanolis, formaldehidas, LOJ,
solventnafta, toluenas. Vykdant mazuto, dyzelinio kuro perpylimą, saugojimą, į aplinką išsiskirs
kvapą skleidžiantys teršalai – LOJ. Šie teršalai, pagal Lietuvos higienos normą HN 121:2010 „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (toliau – HN 121:2010) turi reglamentuotą
kvapo slenkstį. Buvo atliktas kvapą turinčių teršalų modeliavimas. Kvapo sklaidos modeliavimui
reikalingų duomenų skaičiavimai atlikti vadovaujantis Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros
tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu VGTU parengtų „Kvapų valdymo
metodinėmis rekomendacijų“ 1.2. lentelėje teikiama informacija apie kvapo slenksčius. Kvapo
emisija suskaičiuota įvertinant medžiagos koncentraciją ir kvapo slenksčio vertę. Vadovaujantis
Lietuvos higienos norma HN 121:2010 didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė
gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OU/m3), kvapo slenksčio vertė - 1
OU/m3. Sumodeliavus suskaičiuotas teršalų kvapo emisijas, ribinės vertės nebus viršytos: maksimali
kvapo koncentracija aplinkos ore gali siekti iki 0,245 OUE/m3, ties rytine sklypo riba kvapo
koncentracija aplinkos ore gali siekti iki 0,158 OUE/m3.
2018 m. rengiant Panevėžio RK-2 poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (toliau - PVSV)
(teigiamas sprendimas priimtas 2018-12-20 Nr. (5-11 14.3.4 E)BSV-30231), buvo atliktas triukšmo
sklaidos modeliavimas. Buvo vertinami esami įmonės triukšmo šaltiniai, taip pat su tuo metu
planuojamu statyti 8 MW biokuro katilu ir perspektyvine 20 MW biokuro katiline susiję triukšmo
šaltiniai. Lyginant su 2018 metais situacija iš esmės nepasikeitė. Atliekant triukšmo modeliavimą
įvertinti esami triukšmo šaltiniai bei esami/planuojami pokyčiai: atsisakyta statyti perspektyvinę 20
MW biokuro katilinę; 8 MW galios biokuro katilo dūmsiurbis įrengtas pastato viduje, o ne išorėje;
nugriovus katilą Nr. 4, teritorijoje liks tik du katilų traukos ventiliatoriai; su planuojamo 13,1 MW
dujinio katilo statyba susijusių naujų triukšmo šaltinių nebus – visa technologinė įranga (katilas,
dūmsiurbis) montuojami esamame katilinės pastate.
Skaičiuojant triukšmą, planuojama veikla yra vertinama kartu su vykdoma ūkine veikla.
Triukšmo lygis vertintas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio
13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau - HN
33:2011) ribines vertes. Triukšmo modeliavimai atlikti „CADNA A“ programa. Atlikti triukšmo
sklaidos skaičiavimai, parodė, kad ties PŪV teritorijos ribomis įmonės prognozuojamas triukšmo
lygis (išskyrus transporto sukeliamą triukšmą) neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių,
nustatytų HN 33:2011, todėl artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms aplinkos triukšmo atžvilgiu
reikšmingos neigiamos įtakos neturės.
Šiuo metu katilinės teritorijoje yra įrengtos visos reikalingos priešgaisrinės sistemos –
vandens gaisro gesinimui rezervuaras, priešgaisriniai čiaupai, gaisro gesinimui reikalingų priemonių
stendai. Esamos katilinės patalpų ir teritorijos planinis priešgaisrinis techninis patikrinimas
atliekamas periodiškai kartą į metus, patikrinimo metu priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimų pažeidimų nenustatyta.
Panevėžio RK-2 yra parengta ir 2018 m. patvirtinta „Panevėžio elektrinės avarijų išvengimo
ir likvidavimo instrukcija“ II76, 2019 m. parengtas „Panevėžio elektrinės dujų ūkio galimų avarijų
išvengimo ir lokalizavimo planas“ II72. Dokumentuose numatyta informacijos apie kilusią avariją
pranešimo atsakingiems įmonės darbuotojams bei atsakingoms tarnyboms schema, numatytos
reikalingos priešgaisrinės priemonės, personalo veiksmai kilus įvairioms avarinėms situacijoms.
Pastačius naują katilą, bus peržiūrėtos ir esant poreikiui patikslinta įmonės patvirtinta „Panevėžio
elektrinės avarijų išvengimo ir likvidavimo instrukcija“ II76 bei „Panevėžio elektrinės dujų ūkio
galimų avarijų išvengimo ir lokalizavimo planas“ II72.
Pagal įmonės pateikiamą deklaraciją, nuolatos saugomas bendras skysto kuro kiekis (iki 2400
t) neviršija Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių
medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų apraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl pavojingųjų
medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių
priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ nustatytų kvalifikacinių
kiekių (2500 t).

Šiuo metu pagal sudarytą sutartį yra rengiamas katilinės poveikio visuomenės sveikatai
vertinimas, kurio metu bus atliktas išsamus galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba
užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.
6.1. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už
informacijoje atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisės aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias
priemones arba mažinti veiklos apimtis/ nutraukti veiklą.
6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.
6.4. Naujas katilas projektuojamas su technologinėmis priemonėmis (pakopinis oro tiekimas,
dūmų recirkuliacija ir kt.), leidžiančiomis sumažinti teršalų koncentracijas dūmuose.
6.5. Šiuo metu pagal sudarytą sutartį yra rengiamas katilinės poveikio visuomenės sveikatai
vertinimas, kurio metu bus atliktas išsamus galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.
7.1. Įvertinus PŪV vietą ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms
gamtinėms paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei „Natura 2000“ teritorijoms
nenumatomas. PŪV nepatenka į Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių, Europos ekologinio
tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija - rytų pusėje už ~3,07 km esanti
Žalioji giria (buveinių apsaugai svarbi teritorija, LTPAN0006). Kitų saugomų teritorijų (valstybinių
rezervatų, nacionalinių ar regioninių parkų, gamtos draustinių, biosferos poligonų) 3 km atstumu
nėra. Artimiausios natūralios buveinės nuo PŪV nutolusios 1,7 – 3,24 km atstumu. Artimiausi
vandens telkiniai, esantys Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre, yra šiaurės pusėje
už ~0,4 km esantis melioruotas bevardis upelis L-1. Planuojama teritorija nepatenka į šių vandens
telkinių apsaugos juostą ar zoną. PŪV teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją.
7.2. PŪV neturės neigiamo poveikio kultūros vertybėms. Žemės sklypas šiaurės pusėje
ribojasi su prie šiaurinės sklypo ribos esančia siaurojo geležinkelio teritorija, kur saugomas Siaurojo
geležinkelio komplekso Panevėžio-Rubikių ruožas (kodas 21901). Šios kultūros vertybės apsaugos
zona iš dalies patenka į Panevėžio RK-2 žemės sklypą (apie 1 m atstumu nuo šiaurinės ūkinės veiklos
žemės sklypo ribos). Planuojamas naujas dujinis katilas bus statomas esamame katilinės pastate,
žemės kasimo ar griovimo darbai šiaurinėje sklypo dalyje ir kultūros paveldo vertybės apsaugos
zonoje taip pat neplanuojami.
7.3. PŪV neprieštarauja Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniams. Pagal
galiojančio Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, ūkinės veiklos teritorija patenka
į esamą pramonės teritoriją, kur numatoma pramonės ir sandėliavimo objektų statyba.
7.4. PŪV neturės reikšmingo neigiamo poveikio požeminiam vandeniui. Veikla planuojama
esamame pastate, dyzelinio kuro laikymui planuojama naudoti esamą rezervuarą, kuriame buvo
laikomas mazutas. Katilinėje esami skysto kuro rezervuarai nustatyta tvarka yra registruoti kaip
potencialus taršos židinys, tačiau pagal vykdomo požeminio vandens monitoringo duomenis,
katilinės teritorijoje ištirtų potencialių taršos rodiklių, tokių kaip benzeno, naftos angliavandenilių,
metalų (Pb, Cd, Cr, Ni, Zn, Cu, V) koncentracijos, neviršija galiojančiuose teisės aktuose nurodytų
didžiausių leidžiamų koncentracijų ar ribinių verčių.
7.5. PŪV neturės reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos orui. Įvertinus išsiskiriančių teršalų
kiekį ir foninį užterštumą, bendra tarša į aplinkos orą neviršys nustatytų RV. Sumodeliuotos
didžiausios teršalų koncentracijos pažemio sluoksnyje, įvertinus foninį užterštumą: azoto dioksido
(kalendorinių metų) – 0,51 RV, azoto dioksido (valandos) - 0,37 RV, kietųjų dalelių
(KD10)(kalendorinių metų) – 0,58 RV, kietųjų dalelių (KD10)(paros) – 0,50 RV kietųjų dalelių
(KD2,5)(kalendorinių metų) – 0,81 RV, sieros dioksido (paros) – 0,43 RV, sieros dioksido (valandos)
– 0,20 RV, benzeno (metų) – 0,20 RV, mangano oksidų (paros) – 0,11 RV. Kitų teršalų: anglies
monoksido, LOJ, butilacetato, izopropanolio, etanolio, acetono, tolueno, ksileno, butanolio,
formaldehido, solventnaftos, mangano oksidų, vanadžio pentoksido gautos vertės mažesnės už 0,10
RV.

7.6. PŪV neturės reikšmingo neigiamo poveikio artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms
aplinkos triukšmo atžvilgiu. Ties arčiausiai esančiu gyvenamuoju namu (Senamiesčio g. 111A,
Panevėžys) bei ties PŪV sklypo ribomis sumodeliuotas didžiausias prognozuojamas suminis
triukšmo lygis (išskyrus transporto sukeliamą triukšmą) neviršys Lietuvos higienos normoje HN
33:2011 nustatytų ribinių dydžių. Ties arčiausiai esančiu gyvenamuoju namu suminis triukšmo lygis
sieks 44 dB(A) dieną (leidžiama 55 dB(A)), 38 dB(A) vakare (leidžiama 50 dB(A)), 37 dB(A) naktį
(leidžiama 45 dB(A)). Ties PŪV sklypo ribomis prognozuojamas suminis triukšmo lygis sieks: 3352 dB(A) dieną (leidžiama 55 dB(A)), 30-45 dB(A) vakare (leidžiama 50 dB(A)), 29-44 dB(A) naktį
(leidžiama 45 dB(A)).
7.7. PŪV neturės reikšmingo poveikio aplinkos oro taršai nemaloniais kvapais. Vadovaujantis
Lietuvos higienos norma HN 121:2010 didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė
gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OU/m3), kvapo slenksčio vertė - 1
OU/m3. Sumodeliavus suskaičiuotas teršalų kvapo emisijas, ribinės vertės nebus viršytos: maksimali
kvapo koncentracija aplinkos ore gali siekti iki 0,245 OUE/m3, ties rytine sklypo riba kvapo
koncentracija aplinkos ore gali siekti iki 0,158 OUE/m3. Lietuvos higienos normoje HN 121:2010
nustatyta didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore nebus
viršijama.
7.8. PŪV neturės reikšmingo neigiamo poveikio paviršiniam vandeniui. PŪV metu
susidarysiančios buitinės nuotekos, gamybinės nuotekos bus išleidžiamos į centralizuotus tinklus.
Eksploatuojant naują katilą ekonomaizeryje susidarys papildomai apie 2400 m3/metus kondensato.
Surinktas kondensatas, kaip iki šiol katilinėje susidaręs kondensatas, bus neutralizuojamas natrio
šarmu. Pastačius naują dujinį katilą, nuotekų tvarkymo būdas, nuotekų parametrai išliks nepakitę.
Įmonės teritorijoje nauji pastatai, kietos dangos neplanuojami, paviršinių nuotekų kiekis bei
užterštumas nepasikeis. Pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą monitoringo programą bus
vykdomi su nuotekomis išleidžiamų teršalų matavimai.
7.9. PŪV nedarys neigiamo poveikio dirvožemiui, kadangi veikla planuojama esamame
pastate, bus naudojamasi esama inžinerine infrastruktūra.
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Panevėžio miesto savivaldybės administracija pagal
PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios
veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo
dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus
vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2022-03-22 raštu „Dėl gautos
atrankos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą (Panevėžio RK-2)“ pastabų atrankos
informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinimą nepateikė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą,
atsakingas už PŪV veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės
sveikatai vertinimą, 2022-03-15 raštu Nr. (5-11 14.3.5Mr)2- 16403 „Dėl gautos atrankos informacijos
apie planuojamą ūkinę veiklą“ pastabų atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos
išvada, neturėjo bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už PŪV
vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių
joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti 2022-04-04 raštu Nr. 9.4-5-348 „Dėl poveikio
aplinkai vertinimo atrankos“ pastabų atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada
nepateikė, pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą, nepateikė. Kultūros
paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą,
atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, pastabų atrankos informacijai,
pagal kurią priimama ši atrankos išvada bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai
vertinimą nepateikė.
Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo,
pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.

8. Priimta atrankos išvada.
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir priemones, numatomas reikšmingam neigiamam
poveikiui aplinkai išvengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi priimama atrankos išvada: 13,1 MW galios
vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu, kaminu ir kitais pagalbiniais įrenginiais
įrengimui Panevėžio RK-2 Senamiesčio g. 113, Panevėžyje, demontuojant vandens šildymo katilą
Nr. 4 PTVM-50 poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos
apsaugos agentūros tinklalapyje lrv.aaa.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022
metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Panevėžio regionas ir yra
atrankos išvados sudedamoji dalis.
9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.
Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27,
01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.
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RK-2 katilinės TIPK leidimas
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8. Tarša į aplinkos orą
0

0

61entelė. Laidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Kietosios dalelės (C)
Sieros dioksidas (A)
Sieros dioksidas (C)

l

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):
Acetonas
Benzenas
Butilacetatas
Etanolis
Formaldehidas
Ksilolas
LOJ

N-butanolis

Solventas (solventnafta)
Toluenas

Teršalo kodas
2
250
6493
4281
1753
6051

xxxxxxxx
65
316
367
739
871
1260
308

359

1820
1950

Leidžiama išmesti, t/m.
3
46,554
9,462
0,002
98,00
0,000
0,040
0,042
0,040
0,040
0,010
0,010
0,553

0,040

0,140
0,200

4 PRIEDAS
Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas

5 PRIEDAS
Sklypo planas

SKLYPO PLANAS
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01
02
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Kaminas
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Atstatoma asfalto danga
Sklypo riba

01

02

Kaminas
projektuojamas
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Visi matmenys yra projektiniai ir gali kisti kito projekto rengimo etapo metu;
Toponuotraukai suteiktas suderinimo numeris TIIIS1 - 20220107-001671;
Kaminas projektuojamas atskiru projektu.
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25m
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PROJEKTAS

VAIDAS LAUKAITIS
RIMAS BURAK

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOK. PAVADINIMAS

LAIDA

SKLYPO PLANAS

M1:500

0
LAPAS

LT

PA-21/10/60-XX-TP-SP_B-002

1

1

6 PRIEDAS
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys, paviršinių nuotekų ir nuotekų tyrimų
protokolai

7 PRIEDAS
Atliekų tvarkymo sutartys

SUTARTIS Nr. 8.0.2./21/ ______
Panevėžys

2021 m. __________ d.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, juridinio asmens kodas 147710353, atstovaujama generalinio
direktoriaus Virmanto Puidoko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Paslaugų teikėju“,
ir
AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“, juridinio asmens kodas 147248313, atstovaujama generalinio
direktoriaus Petro Diksos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Paslaugų gavėju“, sudarė
šią sutartį:
1. Sutarties objektas: statybinio laužo priėmimo paslauga, adresu Tiekimo g. 14, Panevėžys (toliau
sutartyje – Paslaugos).
2.1. Sutarties objekto kaina:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Pavadinimas
Smulkus gelžbetonio laužas
Stambus gelžbetonio laužas (virš 700x400x400)
Plytų laužas
Asfaltbetonio laužas

Kaina EUR/t
be PVM
6,00
8,00
4,00
3,00

2.2. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti Sutarties 2.1 punkte nurodytas paslaugų kainas, keičiantis
energijos išteklių, kuro, žaliavų kainoms, įvedus naujus ar pakeitus esamus valstybinius mokesčius.
3. Paslaugų priėmimas ir apmokėjimo sąlygos:
3.1. Šalys pasirašydamos perdavimo-priėmimo aktą ir/ar krovinio važtaraštį patvirtina paslaugų perdavimo
faktą.
3.2. Po perdavimo-priėmimo akto ir/ar krovinio važtaraščio pasirašymo momento, statybinio laužo
nuosavybės teisė pereina Paslaugų teikėjui.
3.3. Už faktiškai suteiktas paslaugas apmokama pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą per 30 (trisdešimt)
dienų po paslaugų suteikimo/PVM sąskaitos-faktūros išrašymo datos.
3.4. Nustatytame atsiskaitymo laikotarpyje Paslaugų gavėjo įsiskolinimas neturi viršyti 2 000 EUR (dviejų
tūkstančių eurų) sumos.
4. Paslaugų teikėjas pradeda teikti paslaugas nuo sutarties pasirašymo datos ir baigia iki 2021 m.
gruodžio 31 d.
5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
5.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja laiku, pilnai ir tinkamai suteikti paslaugas Paslaugų gavėjui;
5.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Paslaugų gavėju tuo tikslu, kad Paslaugų teikėjo
teikiamos paslaugos atitiktų Paslaugų gavėjo poreikius;
5.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja naudoti paslaugų suteikimo tikslais visą Paslaugų gavėjo suteiktą
informaciją tik šių paslaugų atlikimui.
6. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
6.1.Paslaugų teikėjo teritorijoje laikytis visų saugaus eismo, darbų saugos bei priešgaisrinių reikalavimų
bei Paslaugų teikėjo nustatytos tvarkos;
6.2.Garantuoti visų galiojančių LR Darbo kodekso, saugos ir sveikatos reikalavimų bei prisiimti visišką
atsakomybę už nurodytų reikalavimų pažeidimus ir pasekmes kilusias dėl šių pažeidimų;
6.3. Paslaugų gavėjas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas
Paslaugų gavėjas, nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

Suderino:
Finansų ir ekonomikos vadovė Daiva Minkevičienė
Komercijos direktorius Rolandas Zabilevičius
Teisės ir personalo tarnybos vadovė Vaida Jėčienė
Vyriausioji buhalterė Inga Jurevičienė
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6.4. Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui šios sutarties 2 punkte nurodytą kainą šioje
sutartyje numatytais terminais;
6.5. Paslaugų gavėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos ir užtikrinti, kad gauta
informacija nepatektų tretiesiems asmenims šios sutarties galiojimo terminu bei po sutarties pasibaigimo,
išskyrus LR įstatymų numatytas išimtis.
7. Paslaugų gavėjas, nepagrįstai uždelsęs sumokėti už paslaugas, moka 0,02 % delspinigius nuo laiku
nesumokėtos kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
8. Paslaugų gavėjas patvirtina, kad jis turi teisę sudaryti šią sutartį, taip pat vykdyti visus šioje sutartyje
numatytus Paslaugų gavėjo įsipareigojimus.
9. Paslaugų gavėjas pilnai atsako prieš valstybines institucijas, juridinius bei fizinius asmenis už sutarties
sąlygų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir atlygina žalą, atsiradusią dėl sutarties sąlygų pažeidimų.
10. Vykdant šios sutarties sąlygas, Paslaugų gavėjas įsipareigoja griežtai laikytis Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo, kitų galiojančių įstatymų, draudžiančių papirkinėjimą, neteisėtą
pasinaudojimą įtaka, pinigų plovimą.
11. Paslaugų gavėjas patvirtina, kad jo teisėti atstovai, vadovai, darbuotojai ir subrangovai (jei tokie yra)
nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesiūlo ir nesiūlys, neleidžia ir neleis duoti, nesiekia ir nesieks gauti bei
nepriima ir nepriims siūlomų pinigų ar kitokio vertingo atlygio bei neteiks jokio pranašumo ar dovanos
jokiam asmeniui, bendrovei ar įmonei, siekiant daryti korupcinę įtaką vykdant šią sutartį.
12. Sutartis gali būti keičiama, papildoma, patikslinama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei
patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.
13. Paslaugų gavėjas neturi teisės perduoti savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį tretiesiems
asmenims be Paslaugų teikėjo išankstinio raštiško sutikimo.
14. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
15. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, ir galioja iki pilnutinio sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Paslaugų teikėjui ir
Paslaugų gavėjui.
16. Paslaugų teikėjas turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti sutartį prieš 14 (keturiolika) dienų raštu
įspėjęs Paslaugų gavėją.
17. Šalys susitaria, kad ši Sutartis gali būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu būdu
sudaryta ir pasirašyta Sutartis yra laikoma tinkamai sudaryta, galiojanti ir teisiškai įpareigojanti.
18. Paslaugų teikėjo atstovas atsakingas už sutarties vykdymą – komercijos direktorius Rolandas
Zabilevičius, tel. +370 686 86288.
19. Šalių rekvizitai ir parašai:
Paslaugų teikėjas:
AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Adresas: S. Kerbedžio g.7,
LT-35104 Panevėžys
Juridinio asmens kodas 147710353
PVM mokėtojo kodas LT477103515
Tel. (8~45) 502601
Faks. (8~45) 502602
A.s. LT02 4010 0412 0009 0263
AB „Luminor Bank“

Paslaugų gavėjas:
AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
Adresas: Senamiesčio g. 113,
LT-35114 Panevėžys
Juridinio asmens kodas 147248313
PVM mokėtojo kodas LT472483113
Tel. (8~45) 501059
Faks. (8~45) 501085
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946
AB „Swedbank“

_________________________
Generalinis direktorius
Virmantas Puidokas

________________________
Generalinis direktorius
Petras Diksa

Suderino:
Finansų ir ekonomikos vadovė Daiva Minkevičienė
Komercijos direktorius Rolandas Zabilevičius
Teisės ir personalo tarnybos vadovė Vaida Jėčienė
Vyriausioji buhalterė Inga Jurevičienė

A.V.

A.V.

8 PRIEDAS
Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNVBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TVRIMV IR PLETROS SKVRIUS

I 2019-10-11 Sutarti Nr. P6-41 (2019)

PAZVMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SJ\LVGAS

2019 m. spalio�fd. Nr. (5.58-10)-B8El6..
Elektroniniu pastu pateikiame informacijq tersal4 sklaidos skaiciavimams 18-os
meteorologijos stoci4 (toliau -MS) 2014-2018 m. duomenimis:
Birz4 MS koordinates: 56,193191 ir 24,774184, aukstis virs jOros lygio -60,2 m;
Dotnuvos MS koordinates: 55,395993 ir 23,866224, aukstis virs jOros lygio -69,1 m;
DOksto MS koordinates: 55,517856 ir 26,316140, aukstis virs jOros lygio -161,6 m;
Kauno MS koordinates: 54,883960 ir 23,835880, aukstis virs jOros lygio -76,1 m;
Kybart4 MS koordinates: 54,633167 ir 22,783011, aukstis virs jOros lygio -56,9 m;
Klaipedos MS koordinates: 55,731350 ir 21,091570, aukstis virs jOros lygio -6,2 m;
Laukuvos MS koordinates: 55,608860 ir 22,239463, aukstis virs jOros lygio -165,4 m;
Lazdij4 MS koordinates: 54,232210 ir 23,510680, aukstis virs jOros lygio -133,2 m;
Nidos MS koordinates: 55,302210 ir 21,007360, aukstis virs jOros lygio -2,0 m;
Panevezio MS koordinates: 55,735154 ir 24,417184, aukstis virs jOros lygio -57,1 m;
Raseini4 MS koordinates: 55,394569 ir 23,133073, aukstis virs jOros lygio -110,7 m;
Siaul4 MS koordinates: 55,942222 ir 23,331111, aukstis virs jOros lygio -105,9 m;
Silutes MS koordinates: 55,352222 ir 21,446944, aukstis virs jOros lygio -2,7 m;
Telsi4 MS koordinates: 55,991245 ir 22,256657, aukstis virs jOros lygio -153,3 m;
Ukmerges MS koordinates: 55,264145 ir 24,760335, aukstis virs jOros lygio -72,0 m;
Utenos MS koordinates: 55,515321 ir 25,589692, aukstis virs juros lygio -104,8 m;
Varenos MS koordinates: 54,248271 ir 24,551760, aukstis virs juros lygio -109,1 m;
Vilniaus MS koordinates: 54,625992 ir 25,107064, aukstis virs jOros lygio -162,0 m.
Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologini4 stebejim4
nuostatus meteorologijos stotyse visi stebejimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo -kas 3 val. 8
kartus per parq (7 MS) arba 5 kartus (11 MS).
LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLIN KOS MINISTERIJOS
Biudzetine /staiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874; el. p.lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini4 asmen4 registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015

Vejo parametrai matuojami 10 m aukityje.

'

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. isakymq
Nr. D1-492 ,,Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkridio 30 d. jsakymo Nr. D1653 ,,Dd[ ter5alq sklaidos skaidiavimo modeliq, foninio aplinkos oro uZteritumo duomenq ir

meteorologiniq duomenq naudojimo 0kines veiklos poveikiui aplinkos

orui

pakeitimo".
PRIDEDAMA:
1.

Jungtinel.Tz;

2. Jungtine2.Tz

Zina Kitriene

Mob. 8 648 06 311, e[. p. zina.kitriene@meteo.lt
Originalas nebus siundiamas

ivertinti"

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATO IR TYRIMlJ SKYRIUS
l

2021-11-29 Sutarti Nr. P6-3la (2021)

PAZVMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SI\LYGAS
2021 m. gruodzio 22 d. Nr. (5.58-10)-BS-3151
Elektroniniu pastu pateikiame informacijq tersal4 sklaidos skaiciavimams 18-os
meteorologijos stoci4 (toliau-MS) 2019- 2020 m. duomenimis:
Birz4 MS koordinates: 56,193191 ir 24,774184, aukstis virs jOros lygio - 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinates: 55,395993 ir 23,866224, aukstis virs jOros lygio -- 69.1 m;
D0ksto MS koordinates: 55,517856 ir 26,316140, aukstis virs jOros lygio -161,6 m;
Kaune MS koordinates: 54,883960 ir 23,835880, aukstis virsjOros lygio - 76,1 m;
Kybart4 MS koordinates: 54,633167 ir 22,783011, aukstis virs jOros lygio - 56,9 m;
Klaipedos MS koordinates: 55,731350 ir 21,091570, aukstis virs jCiros lygio -- 6,2 rn;
Laukuvos MS koordinates: 55,608860 ir 22,239463, aukstis virs jOros lygio - 165,4 m;
Lazdij4 MS koordinates: 54,232210 ir 23,510680, aukstis virsjOros lygio -133,2 m;
Nidos MS koordinates: 55,302210 ir 21,007360, aukstis virsjOros lygio-2,0 m;
Panevezio MS koordinates: 55,735154 ir 24,417184, aukstis virs jOros lygio - 57,1 m;
Raseini4 MS koordinates: 55,394569 ir 23,133073, aukstis virs jOros lygio - 110,7 m;
Siaul4 MS koordinates: 55,942222 ir 23,331111, aukstis virs juros lygio - 105,9 m;
Silutes MS koordinates: 55,352222 ir 21,446944, aukstis virs jOros lygio -- 2,7 m;
Telsi4 MS koordinates: 55,991245 ir 22,256657, aukstis virs jOros lygio - 153,3 m;
Ukmerges MS koordinates: 55,264145 ir 24,760335, aukstis virs juros lygio - 72,0 m;
Utenos MS koordinates: 55,515321 ir 25,589692, aukstis virs jOros lygio - 104,8 m;
Va renos MS koordinates: 54,248271 ir 24,551760, aukstis virs jOros lygio - 109,1 m;
Vilniaus MS koordinates: 54,625992. ir 25,107064, aukstis virs jOros lygio -- 162,0 m.
Pagal Lietuvos hidrometeorblogijos tarnybos prie AM Meteorologinil! stebejim4
nuostatus meteorologijos stotyse visi stebejimai atliekami kas 1 val.
Vejo parametrai matuojami 10 m aukstyje.
LIE ruvos HIDROMETEOROLOGIJOS ToARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudzetine jstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, mob. R 648 06 572, el. p. lhmt@metf·0.1!
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenl/ registre, kodas 290743240
www meteo.lt
ISO 9001:2015

9 PRIEDAS
AAA rašto, kopija dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų

Elektroninio dokumento nuorašas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt, https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

IĮ „Terra studija“
el. p. mindaugas.bajoras@gmail.com

2022-01Į 2021-12-16
Į

Nr. (30.3)-A4Eprašymą

DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ
Aplinkos apsaugos agentūra gavo prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo duomenis
planuojamos ūkinės veiklos – vandens šildymo katilo iki 14 MW galios su kondensaciniu
ekonomaizeriu, kaminu ir kitais pagalbiniais įrenginiais įrengimo Panevėžio elektrinės katilinėje
adresu Senamiesčio g. 113, Panevėžys (centro koordinatės 523997, 6179185 LKS) teršalų
pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui.
Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo
duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui
įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr.
D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir
meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir
Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui
įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d.
įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos
poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant prašyme
nurodytų teršalų (kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, lakiųjų
organinių junginių) sklaidos modeliavimą, prašome naudoti aplinkos oro kokybės tyrimo stočių
matavimų duomenis, modeliavimo būdu nustatytus aplinkos oro užterštumo duomenis, skelbiamus
Agentūros interneto svetainėje https://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV
skaičiavimams“, išlaikant rekomendacijų 3.1-3.3 papunkčiuose nustatytą eiliškumą. Atliekant
sklaidos modeliavimą, turi būti naudojamos planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV), dėl kurios
teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai
vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų
išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys.
Prašyme nurodytų kitų teršalų sklaidos modeliavimui atlikti teikiame 2 km spinduliu esančių
įmonių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų turimus
duomenis. Teršalų, kuriems aukščiau nurodytuose dokumentuose nėra duomenų, sklaidos
modeliavimą atlikti neatsižvelgiant į foninę koncentraciją. Taip pat papildomai turi būti įskaitomos
santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų

vertės, skelbiamos Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos
PAOV skaičiavimams“.
Šį atsakymą turite teisę apskųsti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, 09311
Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos
administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.
PRIDEDAMA: Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų
teršalų parametrai ir gretimybėse planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti
teršalų kiekio skaičiavimo duomenys, 9 lapai.

Taršos prevencijos departamento
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja

Gintarė Zabarauskienė, tel. 8 695 49699, el. p. gintare.zabarauskiene@gamta.lt

Loreta Jovaišienė

(IĮ „Terra studija“) 2021-12-16 prašymas).
AB „Panevėžio energija“ Senamiesčio 113, Panevėžys 2 km spinduliu esančių įmonių, turinčių galiojančias aplinkos oro
taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas duomenys
1. UAB "Ekoproduktas", Tinklų g. 7a, Panevėžys
2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio
paėmimo (matavimo) vietoje

Taršos šaltiniai
koordinatės
pavadinimas

Nr.

1

2

ortakis

002

X

Y
3

6179193,0

524919,0

4

išmetimo
angos
matmenys,
m
5

8,0

0,6

aukštis,
m

teršalų
išmetimo
trukmė,
val./m

srauto
greitis, m/s

temperatūra,
oC

tūrio
debitas,
Nm3/s

6

7

8

9

5,9

75

1,308

8016

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Veiklos
rūšies
kodas

Cecho ar kt.
pavadinimas arba
Nr.

1

2
mielių perdirbimo
cechas

040617

Taršos šaltiniai

Teršalai

Tarša

pavadinimas

Nr.

pavadinimas

kodas

3
mielių džiovykla
su išgarinimo
įrenginiu Alfavap
700

4

5

etanolis

vienkartinis dydis

6

vnt.
7

vidut.
8

maks.
9

739

g/s

1,31532

3,84905

metinė,
t/metus
10

002
37,957

2. UAB "Panevėžio ketus", Senamiesčio g. 109, Panevėžys
2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Taršos šaltiniai
pavadinimas

Nr.

koordinatės

1

2

Ventiliacinė anga

021

Ventiliacinė anga

027

Ventiliacinė anga

028

3
X-6179007
Y-524349
X-6179064
Y-524379
X-6179090
Y-524373

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio
paėmimo (matavimo) vietoje
srauto
temperatūra,
tūrio debitas,
greitis,
°C
Nm3/s
m/s
6
7
8

Teršalų
išmetimo
trukmė,
val./m

4

išmetimo
angos
matmenys, m
5

10,0

0,45

6,1

22,3

0,89

200

19,0

0,56

9,4

20,4

2,15

460

19,0

0,58

9,1

20,7

2,23

460

aukštis,
m

9

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai

Teršalai

Veiklos
rūšies
kodas
1

Cecho ar kt.
pavadinimas arba
Nr.
2

pavadinimas

Nr.

pavadinimas

kodas

3

4

5

6

1202

Suvirinimo baras

Ventiliacinė anga

021

Mangano
junginiai
Ksilolas
Toluenas

060109

Dažymo baras

Ventiliacinė anga

027

060109

Dažymo baras

Ventiliacinė anga

028

Ksilolas
Toluenas

vnt.
7

Tarša
vienkartinis dydis
vidut.
maks.
8
9

g/s
3516
1260
1950

1260
1950

g/s

g/s

metinė
t/metus
10

0,00003

0,00003

0,00002

0,17091
0,00121

0,19665
0,00121

0,283
0,002

0,00091
0,00006

0,00121
0,00006

0,002
0,0001

3. AB „MONTUOTOJAS“ filialas - montavimo firma Panevėžyje, Tinklų g. 9C, Panevėžys
2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžių paėmimo (matavimo) vietoje

Taršos šaltiniai

teršalų
išmetimo
trukmė,
val./m.

Pavadinimas

Nr.

Koordinatės
(X ; Y)

aukštis, išmetimo angos srauto greitis, temperatūra, tūrio debitas,
m
matmenys, m
m/s
°C
Nm3/s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Plazminio metalo pjovimo staklės

001

6179292; 525368

10,2

0,25 x 0,35

20,06

17,4

1,648

1752

Metalinių konstrukcijų dažymas

015

6179195; 525319

10,0

Ø 1,30

5,25

13,5

6,622

2496

Metalinių konstrukcijų
suvirinimas

601

6179249; 525334

3,0

Ø 0,50

5,0

0

-

2016

Metalinių konstrukcijų
suvirinimas

604

6179214; 525323

3,0

Ø 0,50

5,0

0

-

2016

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai

Teršalai

Tarša

Veiklos
rūšies
kodas

Cecho ar kt.
pavadinimas
arba Nr.

pavadinimas

Nr.

pavadinimas

kodas

1

2

3

4

5

040309

Plazminio
metalo
pjovimo baras

Plazminio metalo
pjovimo staklės

001

Dažykla

Metalinių
konstrukcijų
dažymas

015

060109

vienkartinis dydis
vnt.

vidut.

maks.

metinė
t/metus

6

7

8

9

10

Manganas, mangano
oksidai ir kiti mangano
junginiai

3516

g/s

0,00269

0,00312

0,0170

Acetonas

65

g/s

0,08698

0,08698

0,7816

Butanolis

359

g/s

0,11675

0,11675

1,0491

Suvirinimo
baras

Butilacetatas

367

g/s

0,08698

0,08698

0,7816

Etanolis

739

g/s

0,08698

0,08698

0,7816

Toluenas

1950

g/s

0,34955

0,34955

3,1409

Manganas, mangano
oksidai ir kiti
mangano junginiai

3516

g/s

0,00565

0,00565

0,0411

Manganas, mangano
oksidai ir kiti
mangano junginiai

3516

g/s

0,00565

0,00565

0,0411

601

Suvirinimo
pusautomačiai,

1202

604
Suvirinimo
baras

Suvirinimo
pusautomačiai

4. UAB "Metalistas LT", Šermukšnių g. 19, Panevėžys
2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo)
vietoje

Taršos šaltiniai
koordinatės

pavadinimas

Nr.

1

2

Dažymo kamera. Oro
šalinimo
sistema

041

6178395

523498

12,0

Dažymo sienėlė. Oro
šalinimo sistema

044

6178407

523494

12,0

Suvirinimas,
plazminis plieno
pjaustymas

602

6178395

523511

10,0

X

Y
3

aukštis,
m
4

Išmetimo angos
matmenys, m

Srauto
greitis
m/s

Temperatūr
a
°C

Tūrio
debitas
Nm3/s

Teršalų
išmetimo
trukmė val./m

5

6

7

8

9

5,7

27,3

1,82

4032

10,5

26,9

4,79

4032

3,0

0

-

4032

0,50 x 0,70

Ø 0,80

Ø 0,50

Suvirinimo darbai

603

6178561

523539

10,0

Ø 0,50

3,0

0

-

4032

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos
rūšies
kodas

1
060108

060108

Cecho ar kt.
pavadinimas
arba Nr.

2
Dažymo cechas

Dažymo cechas

Teršalai

Taršos šaltiniai

Tarša

vienkartinis dydis

metinė
t/metus

pavadinimas

Nr.

pavadinimas

kodas

3
Dažymo kamera. Oro
šalinimo sistema

4
041

5

6

vnt.
7

vidut.
8

maks.
9

10

Butanolis
Ksilenas
Butilacetatas
Toluenas
Acetonas

359
1260
367
1950
65

g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

0,00427
0,02463
0,00138
0,00317
0,00114

0,00427
0,02463
0,00138
0,00317
0,00114

0,062
0,3575
0,020
0,046
0,0165

Butanolis
Ksilenas
Butilacetatas
Toluenas
Acetonas

359
1260
367
1950
65

g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

0,00427
0,02463
0,00138
0,00317
0,00114

0,00427
0,02463
0,00138
0,00317
0,00114

0,062
0,3575
0,020
0,046
0,0165

Mangano
oksidai

3516

g/s

0,0000003

0,0000003

0,000005

Mangano
oksidai

3516

g/s

0,0000003

0,0000003

0,000005

Dažymo sienėlė. Oro
šalinimo sistema

044

040210

Suvirinimo
cechas

Suvirinimas, plazminis
plieno pjsustymas

602

040210

Duslintuvų
gamybos cechas

Suvirinimo darbai

603

5. IĮ "Link Klingų", Senamiesčio g. 115A, Panevėžys
2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio
paėmimo (matavimo) vietoje

Taršos šaltiniai
koordinatės
pavadinimas

Nr.

1

2

ortakis

001

X

Y
3

6179286,0

524511,0

4

išmetimo
angos
matmenys,
m
5

6,0

1,0

aukštis,
m

teršalų
išmetimo
trukmė,
val./m

srauto
greitis, m/s

temperatūra,
oC

tūrio
debitas,
Nm3/s

6

7

8

9

9,6

25

6,904

1132

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai

Teršalai

Tarša

Veiklos
rūšies
kodas

Cecho ar kt.
pavadinimas arba
Nr.

pavadinimas

Nr.

pavadinimas

kodas

1

2

3

4

5

060102

dažymo baras

001

butilacetatas

automobilių
dažymo
kamera

vienkartinis dydis
vnt.

vidut.

maks.

metinė,
t/metus

6

7

8

9

10

367

g/s

0,05464

0,06162

0,186

6. UAB "Metalo meistrai", Tinklų g. 7, Panevėžys
2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo)
vietoje

Taršos šaltiniai

pavadinimas

koordinatės

Nr.
X

1
Oro šalinimo sistema iš
suvirinimo cecho
Dažymo kamera. Oro
šalinimo sistema
Dažymo kamera. Oro
šalinimo sistema
Oro šalinimo sistema iš
suvirinimo cecho
Oro šalinimo sistema iš
suvirinimo cecho
Oro šalinimo sistema iš
suvirinimo cecho
Oro šalinimo sistema iš
suvirinimo cecho

Y

aukštis,
m

2
001

3
6178908

524822

4
5,0

004

6178930

524880

11,0

006

6178923

524895

10,0

008

6178904

524877

12,0

009

6178903

524844

11,0

010

6178895

524845

12,0

011

6178896

524853

11,0

Išmetimo
angos
matmenys, m

Srauto
greitis
m/s

Temperatūr
a
°C

Tūrio
debitas
Nm3/s

5

6
18,4

7
13,1

8
2,18

Teršalų
išmetimo
trukmė
val./m
9
4032

6,6

20,9

6,07

4032

4,9

20,2

4,51

4032

7,9

14,5

1,45

4032

5,1

14,8

1,78

4032

8,2

14,0

1,51

4032

6,3

13,7

1,56

4032

Ø 0,40
1,0 x 1,1
1,0 x 1,1
0,72 x 0,72
0,61 x 0,61
0,72 x 0,72
Ø 0,58

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos
rūšies
kodas

Cecho ar kt.
pavadinimas
arba Nr.

pavadinimas
1
040210

2
Suvirinimo
cechas

Teršalai

Taršos šaltiniai

3
Oro šalinimo sistema
iš suvirinimo cecho

Nr.
4
001

pavadinimas
5
Mangano oksidai

Tarša

vienkartinis dydis

kodas
6
3516

metinė
t/metus

vnt.
7

vidut.
8

maks.
9

10

g/s

0,0000001

0,0000001

0,0000016

060108

060108

040210
040210
040210
040210

Dažymo
cechas

Dažymo
cechas

Suvirinimo
cechas
Suvirinimo
cechas
Suvirinimo
cechas
Suvirinimo
cechas

Dažymo kamera. Oro
šalinimo sistema

Dažymo kamera. Oro
šalinimo sistema

Oro šalinimo sistema
iš suvirinimo cecho
Oro šalinimo sistema
iš suvirinimo cecho
Oro šalinimo sistema
iš suvirinimo cecho
Oro šalinimo sistema
iš suvirinimo cecho

004

Butilacetatas

367

g/s

006

Acetonas
Toluenas
Etanolis
Butilacetatas

65
1950
739
367

008

Acetonas
Toluenas
Etanolis
Mangano oksidai

65
1950
739
3516

009

Mangano oksidai

3516

010

Mangano oksidai

3516

g/s

011

Mangano oksidai

3516

g/s

0,00875

0,00875

0,127

g/s
g/s
g/s
g/s

0,04409
0,00630
0,01102

0,04409
0,00630
0,01102

0,640
0,0915
0,160

0,00875

0,00875

0,127

g/s
g/s
g/s

0,04409
0,00630
0,01102

0,04409
0,00630
0,01102

0,640
0,0915
0,160

g/s

0,0000001

0,0000001

0,0000016

g/s

0,0000001

0,0000001

0,0000016

0,0000001

0,0000001

0,0000016

0,0000001

0,0000001

0,0000016

Atliktos atrankos :

UAB "Vaidva" nepavojingų statybinių, griovimo atliekų (statybinio laužo) tvarkymas, Elektronikos g. 26, Panevėžio m. sav, atrankos išvada
priimta 2021-07-26 Nr. (30.4)-A4E-8672
2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo)
vietoje

Taršos šaltiniai

pavadinimas

koordinatės

Nr.
X

1
Statybinių atliekų
sandėliavimo zona

2
601

Y

aukštis,
m

524813

4
10

3
6178150

Išmetimo
angos
matmenys, m

Srauto
greitis
m/s

Temperatūr
a
°C

Tūrio
debitas
Nm3/s

5

6
5,0

7
0

8
0,98

0,5

Teršalų
išmetimo
trukmė
val./m
9
8760

Statybinių atliekų
tvarkymo zona
Skaldos sandėliavimo zona
Technika, transportas

602

6178158

524779

10

603
604

6178137
6178158

524759
524774

10
10

0,5
0,5
0,5

5,0

0

0,98

1000

5,0
5,0

0
0

0,98
0,98

8760
1000

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos
rūšies
kodas

1

Teršalai

Taršos šaltiniai

pavadinimas

Nr.

pavadinimas

3
Statybinių atliekų
sandėliavimo zona
Statybinių atliekų
tvarkymo zona
Skaldos sandėliavimo
zona
Technika, transportas

4
601

5
Kietosios dalelės (KD10)
Kietosios dalelės (KD2,5)
Kietosios dalelės (KD10)
Kietosios dalelės (KD2,5)
Kietosios dalelės (KD10)
Kietosios dalelės (KD2,5)
Anglies monoksidas
Lakieji organiniai junginiai
Azoto oksidas
Sieros dioksidas
Kietosios dalelės

602
603
604

Tarša

vienkartinis dydis
vnt.
7
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

vidut.
8

maks.
9
0,06022
0,00602
0,08333
0,00833
0,07334
0,00732
2,10750
0,60277
0,33527
0,01000
0,03694

metinė t/metus
10
1,8990
0,1899
0,3000
0,0300
2,3130
0,2310
7,587
2,170
1,207
0,036
0,133
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10 PRIEDAS
Aplinkos oro taršos modeliavimo rezultatai

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - anglies monoksidas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 8valandos;

Tinklelis

Vertinama þmonûs aplinkos oro

1681

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 10mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,121 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - anglies monoksidas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 8valandos;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 10mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,902 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - azoto dioksidas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda;

Tinklelis

Vertinama þmonûs aplinkos oro

1681

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 200ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

59,91 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - azoto dioksidas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 200ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

75,91 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - azoto dioksidas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - metai;

Tinklelis

Vertinama þmonûs aplinkos oro

1681

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

7,391 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - azoto dioksidas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - metai;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

23,39 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para
(90,4procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 50ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

3,565 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para
(90,4procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonòs ir foninò

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 50ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

34,36 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - metai;

Tinklelis

Vertinama þmonûs

1681

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

1,200 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - metai;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

31,37 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Terÿalas - kietos dalelõs KD2,5;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - metai;

Tinklelis

Vertinama þmonûs aplinkos oro

1681

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 20ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

1,201 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Terÿalas - kietos dalelõs KD2,5;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - metai;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 20ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

16,91 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - sieros dioksidas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(99,7procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 350ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

69,78 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - sieros dioksidas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(99,7procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonòs ir foninò

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 350ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

74,08 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - sieros dioksidas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para
(99,2procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 125ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

52,25 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - sieros dioksidas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para
(99,2procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonòs ir foninò

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 125ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

56,55 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - benzenas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - metai;

Tinklelis

Vertinama þmonûs aplinkos oro

1681

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 5,0ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,149 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - benzenas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - metai;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 5,0ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

1,059 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - acetonas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 0,35mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

1,9E-03 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - acetonas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonòs ir foninò

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 0,35mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

5,9E-03 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - acetonas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonûs

1681

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,35mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

9,4E-04 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - acetonas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,35mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

5,9E-03 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - butanolis;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 0,1mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

6,0E-04 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - butanolis;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonòs ir foninò

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 0,1mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

7,3E-03 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - butanolis;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonûs

1681

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,1mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

3,0E-04 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - butanolis;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,1mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

3,8E-03 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - butilacetatas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 0,1mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

1,9E-03 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - butilacetatas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonòs ir foninò

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 0,1mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

5,4E-03 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - butilacetatas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonûs

1681

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,1mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

9,4E-04 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - butilacetatas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,1mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

2,8E-03 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - formaldehidas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 0,1mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

5,0E-04 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - formaldehidas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonûs aplinkos oro

1681

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,01mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

2,5E-04 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - etanolis;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 1,4mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

1,9E-03 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - etanolis;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonòs ir foninò

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 1,4mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,335 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - ksilenas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 0,2mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

5,0E-04 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - ksilenas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonòs ir foninò

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 0,2mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

5,4E-03 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - ksilenas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonûs

1681

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,2mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

1,2E-04 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - ksilenas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,2mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

1,9E-03 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - LOJ;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 5,0mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,025 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - LOJ;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonòs ir foninò

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 5,0mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,069 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - LOJ;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonûs

1681

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 1,5mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,013 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - LOJ;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 1,5mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,057 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - mangano oksidai;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 0,01mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

1,6E-04 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - mangano oksidai;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonòs ir foninò

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 0,01mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

5,5E-04 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - mangano oksidai;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonûs

1681

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,001mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

1,2E-04 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - mangano oksidai;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,001mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

3,2E-04 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - solventnafta;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonûs aplinkos oro

1681

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,2mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

3,2E-03 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - toluenas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 0,6mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

9,2E-03 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - toluenas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonòs ir foninò

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 0,6mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,022 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - toluenas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonûs

1681

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,6mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

4,6E-03 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - toluenas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,6mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,011 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - vanadžio pentoksidas;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonûs aplinkos oro

1681

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:15 000

Ribiný vertý - 0,001mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

2,0E-05 MILIGRAMAI/M*3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km

11 PRIEDAS
Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai

Projektas
13,1 MW galios vandens øildymo katilo írengimas Panevàßio RK-2
Senamiesþio g. 113, Panevõôyje, demontuojant

katilâ Nr.4

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - kvapai;

39

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,08procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 8OUE/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,245 OU/M**3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:15 000
0,5 km

12 PRIEDAS
Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai

13 PRIEDAS
Sanitarinės apsaugos zonos ribų planas

14 PRIEDAS
Deklaracija dėl skysto kuro su priedais

15 PRIEDAS
Lietuvos geležinkelių raštas dėl kelio būklės

16 PRIEDAS
Saugos duomenų lapai
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KŪRENAMASIS MAZUTAS

1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS
1.1 Produkto identifikatorius
Medžiagos pavadinimas: Kūrenamasis mazutas, sunkusis kūrenamasis mazutas
EC Nr.: 270-675-6
REACH registracijos Nr.: 01-2119474894-22-0029
CAS Nr.: 68476-33-5
1.2 Medžiagos naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai: skystasis kuras
1.3 Išsami informacija apie SDL teikėją
Gamintojas:
Akcinė bendrovė ORLEN Lietuva
Juodeikių k., LT-89467 Mažeikių r. sav., Lietuva
Telefonas: +370 443 92121
Telefaksas: +370 443 92525
El. pašto adresas: info@orlenlietuva.lt
1.4 Pagalbos telefono numeris
AB ORLEN Lietuva (visą parą): +370 443 92510
Apsinuodijimų informacijos biuras. Apsinuodijimo atveju (visą parą): +370 52 362052
2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI
2.1 Medžiagos klasifikavimas
Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:
Acute Tox. 4, H332
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 1, H410
2.2 Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojaus piktogramos

GHS07

GHS08

GHS09

Signalinis žodis:
Pavojingas.
Pavojingumo frazės:
H332: Kenksmingas įkvėpus
H350: Gali sukelti vėžį.
H361: Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.
H373: Gali pakenkti organams
H410: Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
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Atsargumo frazės:
P201: Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
P260: Neįkvėpti dulkių, dūmų, dujų, rūko, garų, aerozolio.
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P281: Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
P308+P313: Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis, kreiptis į gydytoją.
Papildoma informacija apie pavojų (EUH)
EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
2.3 Kiti pavojai
Kūrenamasis mazutas yra degus skystis, bet aplinkos temperatūroje priskiriamas mažai pavojingiems produktams.
Kontaktas su karštu kūrenamuoju mazutu, kai produktas pašildomas, jį sandėliuojant ar su juo
dirbant, gali būti terminių nudegimų priežastimi. Kūrenamajame mazute gali būti didelis policiklinių aromatinių angliavandenilių, kurie klasifikuojami kaip kancerogenai, kiekis.
Vandenilio sulfidas gali susikaupti viršutinėje rezervuarų, kuriuose laikomas kūrenamasis mazutas,
dalyje. Tokiu būdu vandenilio sulfido koncentracijos gali tapti labai pavojingos. Užpildant
rezervuarus ar cisternas vandenilio sulfidas kartu su išsiskyrusiais iš karšto kūrenamojo mazuto
garais gali patekti į aplinką. Kontaktas su išsiskyrusiais iš karšto mazuto garais ir dujomis gali
pakenkti kvėpavimo organams, todėl būtina naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones.
Aplinkos temperatūroje kūrenamasis mazutas neturi savybių sudaryti toksiškų junginių su kitomis
medžiagomis vandenyje ir ore. Kūrenamojo mazuto angliavandeniliai kenksmingi vandens ir sausumos organizmams, gali turėti ilgalaikį nepageidaujamą poveikį vandens aplinkai bei dirvožemiui.
3 SKIRSNIS: SUDĖTIS, INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
Cheminė sudėtis;
Kūrenamasis mazutas.
3.1 Sudėtinės dalys pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:
Pavadinimas
Kūrenamasis mazutas
H2S sujungimo priedo komponentai:
- metanolis
- formaldehidas

CAS Nr.

EC Nr.

Masės dalis %

68476-33-5

270-675-6

iki 100

67-56-1
50-00-0

200-659-6
200-001-8

0 – 0,002
0 – 0,02

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendroji informacija
Rezervuarų viršutinėje dalyje gali kauptis vandenilio sulfido (H2S) dujos ir susidaryti potencialiai
pavojinga šių dujų koncentracija.
Įkvėpus
Jei kvėpavimas sutrikęs, išvesti nukentėjusį į gryną orą ir laikyti jį kvėpavimui patogioje padėtyje.
Jei nukentėjusysis prarado sąmonę ir:
- nekvėpuoja – reikia patikrinti, ar nėra pašalinių kvėpavimo trukdžių, o apmokytas personalas
turi atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jei būtina, atlikti išorinį širdies masažą ir kreiptis medicininės
pagalbos.
- kvėpuoja – saugiai paguldyti stabiliai ant šono. Jeigu reikia, duoti kvėpuoti deguonies.
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Jei kvėpavimas ir toliau sutrikęs, kreiptis medicininės pagalbos.
Jei kyla įtarimų, kad gali kilti pavojus įkvėpti H2S dujų:
- Gelbėtojai privalo dėvėti kvėpavimo aparatus, turėti diržus ir gelbėjimo virves bei laikytis
gelbėjimo taisyklių. Kaip galima skubiau išvesti nukentėjusiuosius į gryną orą.
- Jei nukentėjusysis nebekvėpuoja, nedelsiant atlikti dirbtinį kvėpavimą.
- Gali padėti deguonies kaukė.
- Dėl tolesnio gydymo kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos:
Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius, nusiauti avalynę ir saugiai pašalinti. Paveiktą vietą
kruopščiai nuplauti vandeniu ir muilu. Paveiktai odai plauti niekada nenaudoti benzino, žibalo ir
kitų tirpiklių. Sudirgus, patinus ar paraudus odai, kreiptis į gydytoją.
Dirbant su didelio slėgio įranga, gali įvykti odos pažeidimas produkto čiurkšle. Susižalojus dirbant
su didelio slėgio įranga, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nelaukti, kol pasireikš simptomai.
Sąlytis su medžiaga esant aukštai temperatūrai gali nudeginti. Esant nežymiems terminiams
nudegimams, nudegimo vietą atvėsinti. Nudegimo vietą laikyti po šaltu tekančiu vandeniu bent
penkias minutes arba kol praeis skausmas. Tačiau, per daug neatšaldyti (vengti hipotermijos). Ant
nudegimo vietos nedėti ledo. Atsargiai nu(si)vilkti neprilipusius drabužius. Nebandyti nuvilkti prie
nudegusios odos prilipusių drabužių. Prilipusias drabužių vietas apkirpti ir tik tada drabužius
nu(si)vilkti.
Sunkių nudegimų atvejais būtinai kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis
Atsargiai keletą minučių akis skalauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei juos nešiojate ir jei
lengva išimti. Skalauti toliau. Jei akis ir toliau dirgina, jos patinusios ar matomas miglotas vaizdas,
kreiptis į gydytoją.
Jei akis aptaškė karštas produktas, akis nedelsiant atvėsinti šaltu tekančiu vandeniu. Nedelsiant
kreiptis į medikus, kad įvertintų pažeidimą ir paskirtų gydymą.
Prarijus
Išskyrus tyčinius atvejus, bent kiek žymesnių kiekių prarijimas mažai tikėtinas. Nesukelti vėmimo.
Kreiptis medicininės pagalbos.
Sąmonę praradusiam asmeniui nieko neduoti per burną.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis
Įkvėpus didelės koncentracijos dūmų, rūko ar garų galimas kvėpavimo trakto dirginimas dėl jų
poveikio. Patekus ant odos – oda sausėja, pakartotinio ar ilgalaikio poveikio atveju galimas odos
sudirginimas. Patekus į akis pasireiškia silpnas dirginimas (bendro pobūdžio). Sąlytis su medžiaga
esant aukštai temperatūrai gali nudeginti. Prarijus gali pasireikšti keletas simptomų arba nė vienas
simptomas gali nepasireikšti. Pasireiškus simptomams gali pykinti ir sukelti viduriavimą.
4.3 Informacija gydytojui ar kitam kompetentingam asmeniui, teikiančiam pirmąją pagalbą.
Gydymas atliekamas pagal simptomus.
5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Degumas
Degus skystis.
5.1 Gesinimo priemonės
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės
- Putos (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas),
- Vandens rūkas (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas),
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- Sausi cheminiai milteliai,
- Anglies dioksidas,
- Inertinės dujos (pagal nustatytas taisykles),
- Smėlis arba žemės,
- Vandens garas.
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės
Nenukreipti vandens srovės tiesiogiai į degantį produktą, nes produktas gali išsitaškyti ir gaisras
gali išplisti. Negesinti putomis ir vandeniu to paties paviršiaus vienu metu, nes vanduo suardo
putas.
5.2 Medžiagos keliami pavojai
Degimo produktai
Nevisiško sudegimo metu ore gali susidaryti kietųjų ir skystųjų dalelių mišiniai ir išsiskirti dujos,
įskaitant anglies monoksidą, ir kiti nenustatyti organiniai ir neorganiniai junginiai.
Jei yra pakankamas sieros junginių kiekis, tai degimo produktuose taip pat gali būti H2S ir SOx
(sieros oksidų) ar sieros rūgšties.
Specifiniai pavojai
Nerekomenduojama degantį produktą cisternose ar rezervuaruose gesinti vandens čiurkšle, nes
karšto produkto ir į jį patekusio vandens mišinys gali spontaniškai užvirti, išsiveržti iš cisternos ir
išsitaškyti. Cisternas ir rezervuarus su produktu arti ugnies aušinti vandens čiurkšlėmis iš
pakankamai saugaus atstumo.
5.3 Apsaugos priemonės ugniagesiams ir gaisrą gesinantiems žmonėms
Naudoti tinkamus kvėpavimo aparatus ir izoliuojančius apsauginius rūbus. Didelio gaisro atveju
arba uždarose ar blogai vėdinamose patalpose, reikia dėvėti ugniai atsparius apsauginius drabužius
ir autonominį perteklinio slėgio kvėpavimo aparatą su visiškai veidą uždengiančia kauke.
6 SKIRSNIS: AVARIJOS METU TAIKYTINOS PRIEMONĖS
6.1 Asmeninės apsaugos priemonės ir saugos procedūros
Išsiliejus nedideliam produkto kiekiui: įprastiniai antistatiniai darbiniai drabužiai. Išsiliejus dideliems produkto kiekiams: vientisas cheminėms medžiagoms atsparus ir antistatinis kombinezonas,
jei reikia – atsparus karščiui, termoizoliacinis. Cheminėms medžiagoms, ypač aromatiniams angliavandeniliams, atsparios darbinės pirštinės. Jei galimas sąlytis su karštu produktu, pirštinės turėtų
būti atsparios karščiui, termoizoliacinės.
PASTABA: PVA pirštinės nėra atsparios vandeniui, avarijų likvidavimo darbams jos netinka.

Darbinis šalmas. Antistatiniai neslystantys apsauginiai batai, jei reikia – termoizoliaciniai. Apsauginiai akiniai arba apsauginis veido skydelis (esant purslams ar galimam produkto patekimui į akis).
Kvėpavimo apsauga: galima naudoti puskaukę arba visą veidą dengiančią kaukę su apsaugos filtru
(-ais) nuo organinių garų, H2S arba autonominį kvėpavimo aparatą, atsižvelgiant į produkto išsiliejimo mastą ar numatomą garų koncentracijos kiekį. Jei situacijos neįmanoma išsamiai įvertinti, arba
galimas deguonies trūkumas, tuomet reikia naudoti tik autonominį kvėpavimo aparatą.
Priklausomai nuo temperatūros kūrenamasis mazutas gali būti skystas, pastos pavidalo arba kietas.
Produkto išsiliejimo atveju sustabdyti nuotėkį ties jo šaltiniu arba neleisti jam išplisti, jei taip daryti
yra saugu. Vengti tiesioginio sąlyčio su išsiliejusia medžiaga. Būti prieš vėją. Išsiliejus dideliems
medžiagos kiekiams, įspėti pavėjui esančių teritorijų gyventojus. Avarijų likvidavime
nedalyvaujantiems asmenims nurodyti laikytis saugiu atstumu atokiau nuo išsiliejimo vietos.
Perspėti gelbėjimo tarnybas. Veiksmų pagrįstumą (išskyrus nedidelių išsiliejimų atvejus) visada, jei
įmanoma, turi įvertinti ir koordinuoti kompetentingas asmuo, atsakingas už avarijų valdymą.
Pašalinti visus užsidegimo šaltinius (pvz. elektros, kibirkščių, ugnies), jei taip daryti yra saugu.
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Įtarus ar nustačius, kad aplink išsiliejusį produktą susiformavo pavojinga H2S koncentracija, reikia
imtis papildomų ar specialių veiksmų, įskaitant prieigos apribojimą, specialių apsaugos priemonių
naudojimą, procedūras ir personalo paruošimą.
Jei reikia, pagal galiojančias taisykles informuoti atitinkamas valdžios institucijas.
6.2 Aplinkosaugos priemonės
Išsiliejus sausumoje
Sustabdyti produkto nuotėkį, jei taip daryti yra saugu. Neleisti produktui patekti į kanalizaciją, upes,
paviršinius ar kitokius vandens telkinius. Esant būtinybei, aplink išsiliejusį produktą supilti sausų
žemių, smėlio ar panašios nedegios medžiagos pylimą. Įkaitusiam produktui leisti atvėsti savaime.
Jei yra galimybė, didelius išsiliejusius kiekius galima atsargiai padengti putomis ir tuo būdu sumažinti gaisro grėsmę. Nenaudoti tiesioginės vandens čiurkšlės.
Pastatuose ar uždarose ertmėse užtikrinti tinkamą vėdinimą.
Išsiliejus į vandens telkinius ar į jūrą
Sustabdyti produkto nuotėkį, jei taip daryti yra saugu. Išsiliejus nedideliam kiekiui uždaruose
vandens (pvz. uostuose) plotuose, produkto plitimą sulaikyti plūdriosiomis užtvaromis ar kita
įranga. Išsiliejusiems dideliems kiekiams atviruose vandenyse sulaikyti esant galimybei naudoti
plūdriasias užtvaras ar kitas mechanines priemones.
6.3 Valymo metodai ir procedūros
Išsiliejus sausumoje
Išsiliejusiam produktui sugerti naudoti nedegias medžiagas. Išsiliejusio produkto likučius surinkti
tinkamomis priemonėmis. Surinktą produktą ir kitas užterštas medžiagas patalpinti atitinkamuose
perdirbimui, regeneravimui ar saugiam pašalinimui skirtuose konteineriuose.
Užterštą dirvožemį pašalinti arba perdirbti pagal vietos valdžios taisyklių reikalavimus.
Išsiliejus į vandens telkinius ar į jūrą
Išsiliejusį produktą surinkti specialiais plūdriaisiais adsorbentais. Jei tokios galimybės nėra, tai
išsiliejusio produkto plitimą reguliuoti ir produktą surinkti nugriebimo nuo paviršiaus būdu arba
kitomis tinkamomis priemonėmis. Dispergentus galima naudoti tik pagal specialisto rekomendaciją
ir, jei būtina, gavus vietos valdžios leidimą. Surinktą produktą ir kitas užterštas medžiagas patalpinti
į tam skirtus konteinerius utilizavimui, regeneravimui ar saugiam pašalinimui.
Produktas, kurio tankis yra didesnis už vandens, nuskęs į dugną ir paprastai jokios priemonės nebus
efektyvios. Jei įmanoma, surinkti produktą ir užterštas medžiagas mechaninėmis priemonėmis ir
sandėliuoti ar pašalinti vadovaujantis taikytinais reikalavimais. Esant ypatingoms situacijoms
(įvertinama kiekvienu konkrečiu atveju vadovaujantis specialistų nuomone ir vietos sąlygomis)
griovių kasimas dugne produktui surinkti arba produkto užkasimas smėliu gali būti efektyvi
priemonė.
Papildoma informacija
PASTABA: Šios rekomenduojamos priemonės yra pagrįstos labiausiai tikėtinais šios medžiagos
išsiliejimo scenarijais, tačiau tam tikros vietos sąlygos (vėjas, oro temperatūra, bangavimas, srovės
kryptis ir greitis) gali turėti didelės įtakos pasirenkant reikiamus veiksmus. Dėl šios priežasties,
esant reikalui, vertėtų pasitarti su vietos specialistais. Vietiniuose reikalavimuose gali būti nurodyta,
kurių veiksmų reikia imtis, o kurie yra draudžiami.
Rezervuarų viršutinėje dalyje gali susikaupti pavojingi H2S kiekiai, ypač jei produktas yra laikomas
ilgai. Tai aktualu atliekant tokius darbus, kurių metu tiesiogiai susiduriama su rezervuare esančiais
garais ir dujomis.
Išsiliejus mažiems produkto kiekiams, ypač atvirame ore, kai garai įprastai gana greitai išsisklaido,
pavojingos koncentracijos susidaryti neturėtų. Kadangi H2S tankis yra didesnis už aplinkos oro,
išimtis būtų taikoma tokiems atvejams, kai tam tikrose vietose, kaip įdubos ar uždarose patalpose
esantys susiaurėjimai, susikaupia pavojingi garų (dujų) kiekiai. Esant tokioms aplinkybėms,
teisingus veiksmus reikia pasirinkti pagal kiekvieną konkretų atvejį.
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Uždaroje patalpoje išsipylęs karštas produktas gali būti pavojingas dėl išsiskiriančių toksiškų dujų ir
angliavandenilių, kurių koncentracija gali pasiekti pavojingą ribą.
7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Pasirūpinti, kad produktas nepatektų į aplinką. Būtina laikytis visų degių produktų tvarkymui ir
sandėliavimui taikomų taisyklių reikalavimų.
Reikia įvertinti, kokia yra H2S įkvėpimo rizika, susikaupusio rezervuaro viršutinėje dalyje, uždarose
erdvėse, produkto likučiuose, rezervuaro atliekose ir nuotekose bei esant netikėtam nuotėkiui, kad
būtų galima nustatyti vietos sąlygoms tinkamas kontrolės priemones.
Produktą laikyti atokiau nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti.
Produktą naudoti ir laikyti tik lauke arba gerai vėdinamose vietose. Vengti sąlyčio su produktu.
7.2 Saugaus tvarkymo ir sandėliavimo sąlygos
Tvarkymas
Pumpuojant produktą (užpildant mobilias cisternas ir jas išpilant) ar imant ėminius, gali susidaryti
elektrostatinis krūvis, todėl reikia imtis priemonių, apsaugojančių nuo elektrostatinės iškrovos.
Produktui transportuoti turi būti naudojamos hermetiškos mobilios cisternos, tinkamos transportuoti
degius skysčius. Įžeminti ir pritvirtinti konteinerius, rezervuarus ir perpumpavimo, priėmimo
įrangą.
Garai yra sunkesni už orą. Būkite atsargūs, nes jie gali susikaupti įdubose ir uždarose ertmėse. Naudoti reikiamas asmeninės apsaugos priemones. Vengti sąlyčio su oda. Neįkvėpti dūmų, dulksnos,
garų. Imtis priemonių, reikalingų apsisaugoti nuo odos nudegimų dirbant su karštu produktu.
Sandėliavimas
Sandėliavimo teritorija, rezervuarų konstrukcija, įranga ir darbo tvarka turi atitikti galiojančius
Europos, šalies ar vietos įstatymus. Produktui sandėliuoti naudojami rezervuarai ar saugyklos,
tinkami būtent degiems skysčiams. Sandėliavimo įranga turi būti įrengta su atitinkamomis
dambomis, kad nuotėkio ar išsiliejimo atveju produktas neužterštų dirvožemio ar vandens.
Rezervuarų vidaus įrangos valymo, apžiūros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas ir
tinkamą įrangą turintis personalas, kaip nurodyta šalies, vietos valdžios ar kompanijos nustatytose
normose. Prieš patenkant į rezervuarus ir pradedant bet kokius darbus uždaroje ertmėje, patikrinti
deguonies koncentraciją aplinkos ore, vandenilio sulfido (H2S) koncentraciją ir degumo lygį.
Nelaikyti produkto kartu su oksiduojančiomis medžiagomis.
Tinkamos ir netinkamos sandėliavimo įrangai medžiagos
Tinkamos medžiagos: Konteineriai (talpyklos) arba jų vidinė dalis turi būti pagaminta iš minkšto
mažaanglio plieno, nerūdijančio plieno.
Netinkamos medžiagos: Kai kurios sintetinės medžiagos, priklausomai nuo medžiagos savybių ar
naudojimo paskirties, gali būti netinkamos konteinerių (talpyklų) ar jų vidinės dalies gamybai. Dėl
medžiagų tinkamumo pasitarti su gamintoju.
Informacija dėl produkto gabenimui naudojamų konteinerių
Laikyti tik originaliame konteineryje (talpykloje) arba šios rūšies produktui skirtame konteineryje
(talpykloje). Konteineriai (talpyklos) turi būti sandariai uždaryti ir tinkamai pažymėti.
Tuščiuose konteineriuose (talpyklose) gali būti degių produkto likučių. Gerai neišvalius konteinerių, juos virinti, lituoti, gręžti, pjaustyti ar deginti draudžiama.
7.3 Naudojimo būdai
Kūrenamasis mazutas naudojamas kaip skystasis kuras šilumos ir energijos gamybai.
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8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ IR ASMENINĖ APSAUGA
8.1 Kontrolės parametrai
Ribinės poveikio vertės
Laikytis nustatytų nacionalinių leistino poveikio darbe ribų. Jei jos nėra nustatytos, rekomenduojamas šis trumpalaikis poveikio ribinis dydis – 300 mg/m3.
8.2 Poveikio kontrolė
8.2.1 Techninio valdymo priemonės
Kūrenamasis mazutas aplinkos temperatūroje yra mažo lakumo medžiaga, todėl išskiria nedaug
garų. Kontaktas su išsiskyrusiais garais ir dujomis turi būti kuo mažesnis. Būtina užtikrinti gerą
ventiliaciją darbo vietose.
8.2.2 Asmeninės apsaugos priemonės:
Kvėpavimo takų apsaugos priemonės
Darbo metu, kai darbuotojai yra neišvengiamai veikiami išsiskyrusių produkto garų ir dujų didelio
kiekio, būtina naudoti atitinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (pvz. pagal EN 14387).
Galimose vandenilio sulfido susikaupimo vietose privalu naudoti tinkamas izoliuojančias arba orą
tiekiančias kvėpavimo organų priemones. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės turi būti parenkamos ir naudojamos pagal gamintojų instrukcijas ir kitus įstatymais nustatytus reikalavimus.
Akių apsaugos priemonės
Jeigu produktas gali patekti į akis, būtina dėvėti apsauginius akinius (pvz. pagal EN 166).
Odos ir kūno apsaugos priemonės
Rankų apsaugos priemonės
Naudoti naftos produktams atsparias pirštines (pvz. pagal EN 420, EN 388, EN 374-2, EN 374-3).
Kitos apsaugos priemonės
Būtina vilkėti apsauginius rūbus (pvz. pagal EN 465) ir kitą apsauginę įrangą. Dirbant su karštu
produktu, siekiant išvengti terminių nudegimų, reikia dėvėti karščiui atsparius rūbus ir batus. Taip
pat apdengti veidą bei galvą, kaklą. Apsauginė apranga turi būti reguliariai tikrinama ir tvarkoma.
Specialūs nurodymai higienai
Prieš pertraukas ir po darbo reikia plauti rankas.
8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė
Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos ir gamybinės įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitikimas
aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki
priimtino lygio, gali tekti įrengti garų filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.
9 SKIRSNIS: FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Išvaizda
juodos spalvos klampus skystis.
Kvapas
skystis su būdingu angliavandenilių kvapu.
pH
informacija nereikšminga.
Užšalimo (stingimo) temperatūra
mažesnė kaip 30 oC.
Distiliacijos temperatūrų intervalas
160 – > 750 oC.
Pliūpsnio temperatūra uždarame tiglyje didesnė kaip 65 oC.
Sprogumo koncentracija ore
1 – 6 % tūrio.
Garų slėgis
0,02 – 0,79 kPa, esant 120 oC.
Tankis, esant 15 oC
didesnis kaip 1000 kg/m3.
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Tirpumas vandenyje
vandenyje netirpsta.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra 220 – 550 oC.
Klampa, kinematinė esant 100 oC
ne didesnė kaip 50 cSt.
10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1 Reaktingumas
Nesukelia pavojingų reakcijų, jei tvarkant ir sandėliuojant laikomasi atsargumo priemonių.
10.2 Stabilumas
Stabilus esant aplinkos temperatūrai.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Nėra žinomų pavojingų reakcijų.
10.4 Vengtinos sąlygos
Aukšta aplinkos temperatūra.
10.5 Vengtinos medžiagos
Vengti kontakto su stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis.
10.6 Pavojingi skilimo produktai
Lokaliniai produkto perkaitimai sandėliavimo metu gali sukelti dalinį produkto skilimą ir toksiškų
vandenilio sulfido (H2S) dujų išsiskyrimą bei dūmų, anglies dioksido ir kitų kenksmingų dujų
susidarymą. Toksiškų dujų koncentracija uždaroje erdvėje ar patalpoje gali pasiekti pavojingą ribą.
11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1 Informacija apie toksikologinį poveikį
Poveikio būdai
Medžiaga gali patekti į organizmą per odą, įkvėpus ir prarijus.
Ūmus toksiškumas
Eksperimentiniai ūmaus toksiškumo duomenys:
Prarijus LD50 > 5000 mg/kg,
Įkvėpus LC50 – 4,1 mg/l,
Patekus ant odos LD50 > 2000 mg/kg.
Ilgalaikis ir lėtinis toksiškumas
Eksperimentiniai lėtinio toksiškumo duomenys:
Pasikartojantis ilgalaikis poveikis patekus ant odos: NOAEL – 1,1 mg/kg.
Trumpalaikio poveikio įtaka
Atsitiktinis trumpalaikis šalto produkto kontaktas su akimis sukelia trumpalaikį akių perštėjimą ir
paraudimą. Karštas produktas patekęs į akis ar ant odos sukelia terminį nudegimą. Kūrenamasis
mazutas dirgina ir sausina odą. Išsiskyrę iš produkto garai dirgina akis, nosį ir gerklę. Jei garuose
yra vandenilio sulfido, įkvėpti garai ir dujos turės toksinį poveikį.
Ilgalaikio poveikio įtaka
Pakartotinis ar užtęstas kūrenamojo mazuto sąlytis su oda, dėl produkte potencialiai esančių policiklinių arenų (aromatinių angliavandenilių), gali sukelti dermatitą ir kitas odos ligas, įskaitant ir
odos vėžį. Produkto garuose gali būti policiklinių arenų, todėl ilgalaikis garų ir dujų įkvėpimas yra
pavojingas ir gali sukelti ligas, įskaitant ir plaučių vėžį.
Toksiškumas reprodukcijai:
Eksperimentiniai duomenys patekus ant odos: NOAEL – 250 mg/kg/parą.
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12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12. Ekotoksiškumas
Kūrenamojo mazuto angliavandeniliai kenksmingi vandens organizmams ir gali turėti ilgalaikį
nepageidaujamą poveikį vandens aplinkai. Išsiliejęs produktas užteršia aplinką ir tiesioginis
kontaktas su juo turi žalingą poveikį faunai ir augalijai. Ant vandens paviršiaus gali susidaryti
išsiliejusio produkto sluoksnis, kuris gali fiziškai sunaikinti organizmus.
Eksperimentiniai duomenys:
Ūmus poveikis vandens bestuburiams EL50 – 0,22 mg/l (48 h) ,
Ūmus poveikis vandens dumbliams EL50 – 0,32 mg/l,
Ūmus poveikis žuvims LL50 – 79 mg/l,
Ilgalaikis poveikis vandens bestuburiams NOEL50 – 0,27 mg/l (48 h),
Ilgalaikis poveikis žuvims NOEL50 – 0,1 mg/l,
Toksiškumas mikroorganizmams LL50 > 1000 mg/l (72 h), NOEL50 – 14,9 mg/l (72 h),
Toksiškumas paukščių reprodukcijai NOAEL – 20000 mg/kg (pašaro).
12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Kūrenamojo mazuto angliavandeniliams būdingas lėtas bioskaidumas.
12.3 Bioakumuliacinis potencialas
Produkto angliavandeniliai gali kauptis vandens telkinių organinėse nuosėdose.
12.4 Judrumas
Išsiliejęs produktas priklausomai nuo aplinkos temperatūros gali nežymiai garuoti nuo žemės ir
vandens paviršiaus. Produktas gali įsiskverbti į dirvožemį ir užteršti gruntinius vandenis.
12.5 PBT ir vPvT vertinimo rezultatai
Šioje medžiagoje nėra jokių angliavandenilinių struktūrų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.
13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1 Atliekų tvarkymo metodai
Atliekos sunaikinamos sudeginant arba taikant kitus nukenksminimo būdus, vadovaujantis nacionaliniais reikalavimais ir vietos valdžios patvirtintomis taisyklėmis, arba naudojantis rangovų, kurie
turi leidimą naikinti atliekas, paslaugomis. Tvarkant atliekas, įsidėmėti jų keliamus pavojus ir imtis
būtinų saugumo priemonių. Asmenys, tvarkantys atliekas, turi dėvėti asmenines apsaugos
priemones.
Tuščiose saugyklose, kuriose buvo kūrenamasis mazutas, gali likti jo liekanų, todėl ant saugyklų
turi būti įspėjamieji užrašai, kaip nuorodos apie saugų saugyklų eksploatavimą ir produkto liekanų
pašalinimą.
14 SKIRSNIS: GABENIMO INFORMACIJA
14.1 JT numeris
1202
14.2 JT laivybos būdingas krovinio pavadinimas
UN 1202, šildymo kuras, sunkusis, 3, III.
Krovinio pavadinimas pagal JT tipines SMGS 2 priedo (ADR, RID) taisykles
Krosnių kuras, lengvas *.
Krovinio pavadinimas pagal Lietuvos Respublikos AB „Lietuvos geležinkeliai“
generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. Į-907
Mazutas, kurio pliūpsnio temperatūra ne aukštesnė
kaip 100 oC.
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Transportavimo pavojingumo klasė 3
Pakuotės grupė
III
Pavojus aplinkai
Aplinkai pavojingas, jūros teršalas.
Specialios atsargumo priemonės
Nėra taikomos.
Nesupakuotų krovinių transportavimas pagal MARPOL konvencijos II priedą
ir IBC kodeksą
Nėra taikomas.

PASTABA: * Krovinio pavadinimas pagal SMGS (Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo) 2 priedą
priskirtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 19 d.
įsakymu Nr. Į-504 patvirtintų „Saugos ir avarinių situacijų ar avarijos padarinių likvidavimo, vežant geležinkeliais
pavojinguosius krovinius, taisyklių S/21" nuostatomis.

15 SKIRSNIS: TEISINĖ INFORMACIJA
15.1 Teisės aktai
Lietuvoje:
Europos Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 2015/830; Europos Komisijos Reglamentas (ES) Nr.
453/2010; Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006; Europos Parlamento
ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir
preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr.36-987; 2004, Nr. 116-4329; 2005, Nr. 79-2846; 2006, Nr. 652381; 2008, Nr. 76-3000; 2010, Nr. 145-7434; 2010, Nr. 157-7967; 2012, Nr. 132-6648; Teisės
aktų registras, Nr. 2015-11085); LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2001,
Nr. 85-2968; Žin., 2005, Nr. 86-3206; Žin., 2008, Nr. 71-2699; 2011, Nr. 138-6526; 2012, Nr. 6191; 2013, Nr. 110-5429; 2013, Teisės aktų registras, Nr. 2014-00038; Nr. 2014-05579; Nr. 201600088); LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo
1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389, patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 23:2011 „Cheminių
medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 38-1804)
15.2 Cheminės saugos vertinimas
Kūrenamojo mazuto cheminės saugos vertinimas atliktas.
16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA
Saugos duomenų lapo peržiūros metu, jame pateikti duomenys buvo patikslinti ir išdėstyti pagal
Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus.
Santrumpos ir akronimai
CAS
Cheminių medžiagų tarnyba
EC
EINECS (Europos esamų komercinių medžiagų sąrašas) ar ELINCS (Europos
registruotų cheminių medžiagų sąrašas)
EL50
Poveikio ribinė vertė 50 % tirtos populiacijos
EN
Europos standartizacijos komiteto Europos standartas
ES
Europos Sąjunga
JT
Jungtinės Tautos
LC50
Mirtina (letalinė) koncentracija 50 % tirtos populiacijos
LD50
Mirtina dozė 50 % tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)
LL50
Mirtino poveikio ribinė vertė 50 % tirtos populiacijos
LR
Lietuvos Respublika
NOAEL Nepastebėto neigiamo poveikio ribinė vertė
NOEL Nepastebėto poveikio ribinė vertė

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Europos Komisijos Reglamentą Nr. 2015/830

Medžiaga
PBT
REACH
STOT
vPvB

11 psl. iš 11

9 leidimas
Peržiūrėta 2018-10-15

KŪRENAMASIS MAZUTAS

Patvari, bioakumuliacinė, toksinė
Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų Reglamentas
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui
Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos

Pavojingumo frazės:
H332: Kenksmingas įkvėpus.
H350: Gali sukelti vėžį.
H361: Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.
H373: Gali pakenkti organams.
H410: Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės:
P201: Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
P260: Neįkvėpti dulkių, dūmų, dujų, rūko, garų, aerozolio.
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P281: Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
P308+P313: Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis, kreiptis į gydytoją.
Papildoma informacija apie pavojų (EUH)
EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nenaudokite kūrenamojo mazuto kitiems tikslams nei nurodyta gamintojo informacijoje. Tokio
naudojimo atveju naudotojas gali būti paveiktas nenumatytų pavojų.
Jei turite klausimų ar abejonių dėl SDL, jo turinio, ar kitokių su produkto saugumu susijusių
klausimų, rašykite adresu: info@orlenlietuva.lt
PASTABA: Informacija, pateikta šiame saugos duomenų lape, yra traktuojama kaip teisinga informacijos paskelbimo
metu. Garantijos dėl šiame lape pateiktų duomenų ir informacijos užbaigtumo nėra. Čia pateikta informacija yra tik
nurodymai saugiam darbui, naudojimui, perdirbimui, sandėliavimui, atliekų tvarkymui. Ji negali būti laikoma garantiniu
lapu ar kokybės pažymėjimu. Informacija tinka tik specifinei medžiagai ir gali netikti, jei ši medžiaga naudojama su
kitomis medžiagomis ar naudojama kitaip, nei nurodyta šiame lape.
Akcinė bendrovė ORLEN Lietuva neprisiima jokios atsakomybės dėl avarijų ar nelaimingų atsitikimų, kilusių dėl
neteisingo naudojimo, eksploatavimo ar rekomenduotų taisyklių nesilaikymo.
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1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto identifikatorius:
Medžiagos pavadinimas: Techninis natrio chloridas
CAS Nr. 7647-14-5
EB Nr. 231-598-3
REACH reg. Nr. 01-2119485491-33-xxxx
Prekinis medžiagos pavadinimas: Maistinė druska

techninėms reikmėms

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: Skirta
naudoti šiluminėse elektrinėse ir kaip medžiaga nuo paviršių apledėjimo. Nenaudoti ne pagal paskirtį.
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:
Gamintojas: (OAO) AB „Belaruskalij“, Korža g. 5, 223710 Soligorskas, Minsko sr., Baltarusijos
Respublika
Importuotojas/Platintojas: UAB „LIT Salt Trade“, Upės g. 5, Vilnius, LT-03154, tel. 8 699 55830,
el.p. .info@litsali.lt
Už SDL atsakinga UAB „LIT Salt Trade“, el, p. info@litsalt.lt
1.4. Pagalbos telefono numeris: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, visą parą,
tel. (8-5) 236 20 52, mob. 8 687 53378.
2. GALIMI PAVOJAI

2.1.
Medžiagos klasifikavimas: Pagal reglamento 1272/2008/EB nuostatas natrio chloridas
nepriskiriamas pavojingų medžiagų kategorijai.
Pavojai sveikatai: neklasifikuojama
Fiziniai pavojai: neklasifikuojama
Pavojai aplinkai: neklasifikuojama
2.2. Ženklinimo elementai: pagal CLP reglamentą Nr.1272/2008/EB:
Pavojaus piktograma ir signalinis žodis: nėra
Pavojingumo frazės: nėra
Atsargumo frazės:
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu.
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau
plauti akis
2.3. Kiti pavojai:
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Nepriskiriama prie PBT ir vPvB.
Pavojus sveikatai: Medžiaga į žmogaus organizmą gali patekti prarijus, patekus ant odos ir į akis,
įkvėpus. Ilgalaikis poveikis gali dirginti akis ir odą, ją sausinti. Dulkės gali dirginti kvėpavimo takus.
Prarijus gali pažeisti virškinamojo trakto gleivinę, sukelti pykinimą, vėmimą, viduriavimą.
Pavojai, susiję su užsidegimu arba sprogimo galimybe: Nedegi, nesprogi medžiaga.
Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: Vadovaujantis gamtosaugos principais, neišpilti į atvirus
vandens telkinius, gruntą.
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3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos
Medžiagos cheminė prigimtis: Natrio chloridas su nedideliu kiekiu priemaišų.
Cheminė formulė: NaCl.
Mol. Masė: 58,4 g/mol
Komponentas

CAS Nr.

EB Nr.

Natrio chloridas

7647-14-5

231-598-3

Kiekis,
(%)
94-98

Klasifikavimas
pagal
1272/2008/EB reglamentą
neklasifikuojama

CLP

Nr.

REACH reg. Nr. 012119485491-33-xxxx

Medžiagos profesinio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore nurodyti šio SDL 8 sk.
4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:
Įkvėpus: Išeiti į gryną orą. Jei pasireiškia kvėpavimo sutrikimai ar kiti blogos savijautos požymiai, kreiptis
į gydytoją.
Patekus į akis: Nedelsiant atmerktas akis, pakėlus akių vokus (jei yra, išimti kontaktinius lęšius),
kruopščiai, kelias minutes, plauti švariu tekančiu vandeniu.
Jei akys sudirgintos, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: Kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Jei oda sudirginta, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Nedelsiant praskalauti burną vandeniu. Gerti daug vandens. Sukelti vėmimą. Kreiptis į gydytoją.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):
Ilgalaikis poveikis gali dirginti akis ir odą, ją sausinti.
Įkvėpus daug dulkių galimas kvėpavimo takų gleivinės dirginimas, kosulys, gerklės perštėjimas.
Prarijus gali pažeisti virškinamojo trakto gleivinę, sukelti pykinimą, vėmimą, viduriavimą.
4.3.
Nurodymai apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą: Visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia apsinuodijimo ar kitokie simptomai, kreiptis
į gydytoją ir parodyti šį SDL arba medžiagos etiketę.
5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės:
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: CO2 putos, gesinimo milteliai, smulkiai išpurkštas vanduo.
Gaisro gesinimo medžiagos turi būti parenkamos įvertinus aplink degančių medžiagų savybes.
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: –.
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: Natrio chloridas nedegus, bet kilus gaisrui, gali
degti pakavimo medžiagos, gali susidaryti kenksmingi dūmai ir kiti cheminiai junginiai (anglies oksidai,
vandenilio chloridas, chloras).
Neįkvėpti kenksmingų dūmų ir garų.
5.3. Patarimai gaisrininkams: Skubiai izoliuoti avarijos vietą, pašalinti visus nedalyvaujančius gaisro
gesinime asmenis.
Gaisrą gesinantis personalas turi naudoti autonomines kvėpavimo takų priemones, dėvėti apsauginę
gaisrininko aprangą (LST EN 469).
Gesinimo medžiagos neturi patekti į kanalizaciją ar atvirus vandens telkinius. Jos turi būti pašalintos kaip
pavojingos atliekos.
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6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:
6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Dėvėti darbo drabužius, mūvėti pirštines ir naudoti kitas
individualias apsaugos priemones. Vengti patekimo į akis, ant odos. Nepraryti. Nerūkyti. Vengti dulkių
susidarymo. Neįkvėpti dulkių, aerozolio.
6.1.2. Pagalbos teikėjams: Patalpoje turi likti tik avarijos pasekmes likviduojantis personalas. Užtikrinti
pakankamą patalpų vėdinimą. Naudoti specialią aprangą ir įrangą.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Medžiagos ar jos tirpalų neišpilti į atvirus vandens telkinius,
gruntą. Išsipylus dideliam kiekiui pranešti aplinkosaugos tarnyboms.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Išsipylusią medžiagą susemti mechaniškai, jei
švari, sunaudoti pagal paskirtį, jei užteršta, supilti į atliekų talpyklą. Valant neįkvėpti dulkių, aerozolio,
naudoti individualias kvėpavimo takų apsaugos priemones. Užterštas vietas nuplauti vandeniu. Vėdinti
patalpas.
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: Individualios apsaugos priemonės – žr. šio SDL 8 sk. Atliekų
sutvarkymas – žr. šio SDL 13 sk.
7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:
Darbo patalpose turi būti geras vėdinimas. Dėvėti darbo drabužius, mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti
apsauginius akinius bei kvėpavimo takų apsaugos priemones. Laikyti darbų saugos ir higienos
reikalavimų. Vengti dulkių susidarymo. Vengti patekimo į akis, ant odos. Nepraryti. Neįkvėpti dulkių. Po
darbo ir prieš pertraukas plauti rankas. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: Laikyti uždaroje originalioje
pakuotėje, gerai vėdinamoje, vėsioje ir sausoje patalpoje. Pakuotė turi būti sandari, mechaniškai patvari,
chemiškai atspari ir paženklinta etikete.
Dideli kiekiai gali būti sandėliuojami palaidai uždaruose dengtuose sandėliuose, apsaugotuose nuo
atmosferinių kritulių ir drėgmės. Sandėliuojant palaidai, reikia užtikrinti, kad natrio chloridas nebūtų
užterštas kitomis pašalinėmis medžiagomis.
Saugoti nuo drėgmės (medžiaga labai higroskopiška).
7,3. Konkretus galutinio naudojimo būdas: Skirta naudoti šiluminėse elektrinėse ir kaip medžiaga nuo
apledėjimo. Naudojimo būdas ir kita informacija nurodoma etiketėje arba naudojimo instrukcijoje.
8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai: Medžiagos profesinio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore pagal
HN 23:2011 yra tokie:
Komponentas

CAS Nr.

Natrio chloridas

7647-14-5

Ilgalaikio poveikio ribinis
dydis (IPRD, mg/m3)
5

Trumpalaikio poveikio
dydis (TPRD, mg/m3)
–

ribinis

DNEL vertės: nėra duomenų.
PNEC vertės: nėra duomenų.
8.2. Poveikio kontrolė:
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: Geras sandėliavimo ir darbo patalpų vėdinimas.
8.2.2. Individualios apsaugos priemonės:
Kvėpavimo takų apsauga: Naudoti kaukes su P tipo filtrais (LST EN 14387).
Rankų ir odos apsauga: Cheminėms medžiagoms atsparios ir nepralaidžios pirštinės (LST EN 374).
Tinkamiausios pirštinės parenkamos pagal kokybę, patvarumą, naudojimo trukmę.
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Akių apsauga: Vengti patekimo į akis. Naudoti apsauginius priglundančius akinius (LST EN 166).
Bendrosios apsaugos ir asmens higienos priemonės: Dėvėti švarius darbo drabužius, avalynę.
Laikytis asmens higienos taisyklių. Po darbo ir prieš pertraukas plauti rankas. Darbo metu nevalgyti,
negerti, nerūkyti.
8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: Medžiagos ar jos tirpalų neišpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą.
9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Agregatinė būsena
smulkūs kristalai
Spalva
balta su pilkšvu, gelsvu, rausvu ar melsvu atspalviu
Kvapas
bekvapė medžiaga
Vandenilio jonų rodiklis (pH)
5–8
Lydymosi temperatūra, °C
801
Virimo temperatūra, °C
1413
Pliūpsnio temperatūra °C:
netaikoma
Savaiminio užsidegimo temperatūra, °C:
savaime nedega
Sprogumo ribos: tūrio %:
nesprogi medžiaga
3
Tankis, g/cm :
2,165
Tirpumas vandenyje
tirpsta, 360 g/l
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo)
netaikoma
9.2. Kita informacija
Natrio chlorido kiekis, %, ne mažiau
98,40
Drėgmės kiekis, %, ne daugiau
0,25
Kristalų dalelių dydis, frakcija > 4,5 mm, %, ne daugiau
15,0
Kristalų dalelių dydis, frakcija < 4,5 mm, %, ne mažiau
85,0
Švino kiekis, masės dalis, mg/kg, ne daugiau
2,0
Kadmio kiekis, masės dalis, mg/kg, ne daugiau
0,1
Gyvsidabrio kiekis, masės dalis, mg/kg, ne daugiau
0,1
Arseno kiekis, masės dalis, mg/kg, ne daugiau
1,0
10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas: Nėra duomenų.
10.2. Cheminis stabilumas: Naudojant pagal paskirtį ir laikantis sandėliavimo taisyklių ir saugos
reikalavimų medžiaga stabili.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Pavojingų reakcijų nesukelia.
10.4. Vengtinos sąlygos: Drėgmė. Reaguojant su vandeniu vyksta egzoterminė reakcija, išsiskiria
šiluma.
10.5. Nesuderinamos medžiagos: Rūgštys, šarmai, oksidatoriai. Gali sukelti metalų koroziją.
10.6. Pavojingi skilimo produktai: Nėra duomenų.
11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį: Medžiagos poveikis sveikatai gali pasireikšti įkvėpus, per odą,
akis, prarijus.
Natrio chloridas, CAS Nr. 7647-14-5:
a) ūmus toksiškumas:
LD50 prarijus, žiurkės: 3000mg/kg;
LD50 prarijus, pelės: 4000 mg/kg;
LD50 per odą, pelės: 3000–3150 mg/kg
LD50 per odą, triušiai: > 10 000 mg/kg
3
LC50 įkvėpus, žiurkės: > 42 000 mg/m /1h
b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Ilgalaikis poveikis gali šiek tiek dirginti odą.
c) didelis kenksmingumas akims ir (arba)akių dirginimas: Pakliuvus į akis galimas dirginimas.
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d) kvėpavimo takų dirginimas: Dulkės gali dirginti kvėpavimo takus.
e) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Nėra duomenų.
f) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Nėra duomenų.
g) kancerogeniškumas: Nėra duomenų.
h) toksiškumas reprodukcijai: Nėra duomenų..
i) STOT vienkartinis poveikis, STOT kartotinis poveikis: Nėra duomenų.
j) aspiracijos pavojus: Nėra duomenų.
11.2. Kita informacija: Prarijus gali dirginti virškinamąjį traktą.
12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas/ Ekotoksiškumas vandens organizmams:
Natrio chloridas, CAS Nr. 7647-14-5:
LC50 žuvys (Cyprinus carpio) 21500 mg/l/1 h;
LC50 žuvys (Carassius auratus) 13750 mg/l/24 h
LC50 žuvys (Lepomis macrochirus) 14125mg/l/24 h; 9675 mg/l/96 h
LC50 žuvys (Salmo gairdneri) 11100 mg/l/96 h
EC50 bestuburiai (Daphnia magna) 6447mg/l/24 h; 3310 mg/l/48 h
IC50 dumbliai (Desmodesmus subspicatus) 680,00 mg/l/72h;
EC50 (Nitzschia linearis) 2430 mg/l/120 h.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas: Neorganinė druska, biologiškai neskaidi.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas: Nėra duomenų.
12.4. Judumas dirvožemyje: Nėra duomenų.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Pagal ES kriterijus nepriskiriama prie PBT ir vPvB.
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: Keičia vandens organoleptines savybes. Vadovaujantis
gamtosauginiais principais medžiaga ar jos tirpalai bei atliekos neturi patekti į atvirus vandens telkinius,
gruntą.
13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai:
Produkto atliekų utilizavimas: Atliekų kodas: 06 03 99 (kietosios druskos ir tirpalai,.., kitaip
neapibrėžtos atliekos).
Užterštos pakuotės tvarkymas: Pakuotė su produkto likučiais utilizuojama kartu su jo atliekomis.
Pakuotės atliekų kodas: 15 01 01 (popieriaus ir kartono pakuotės);
15 01 02 (plastikinės pakuotės).
14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Medžiaga nepriskiriama gabenimui pavojingų medžiagų kategorijai, todėl Europos sutarties dėl pavojingų
krovinių gabenimo keliais (ADR), jūrų transportu (IMDG/GGVS) arba oru (ICAO/IATA) reikalavimai jai
netaikomi.
14.1. JT numeris: –
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas: –.
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė: –
14.4. Pakuotės grupė: –
14.5. Pavojus aplinkai: –
14.6. Pavojaus ženklai: –
14.7. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: žr. šio SDL 7, 8 sk.
14.8. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą:
Netaikoma.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES

Maistinė druska techninėms reikmėms
6 puslapis iš 6
Parengimo data: 2019 02 25
15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:
– Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 1907/2006/EB dėl cheminių medžiagų registracijos,
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) su keitiniais;
– Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamentas) su keitiniais;
– Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
– Komisijos reglamentas (ES) Nr. 830/2015, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
– Lietuvos higienos norma HN 23-2011 “Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai.
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai;
– LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 patvirtintos „Atliekų tvarkymo taisyklės” (nauja
redakcija patvirtinta 2011-05 03 įsakymu Nr.D1–368);
– Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR). 2015 m. redakcija.
15.2. Cheminės saugos vertinimas: Nėra.
16. KITA INFORMACIJA

Santrumpų ir akronimų paaiškinimai:
CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
EB Nr. – Europos cheminių medžiagų sąrašas
PBT- patvarios, biologiškai besikaupiančios, toksiškos medžiagos
vPvB- labai patvarios, stipriai besikaupiančios (didelės bioakumuliacijos) medžiagos
DNEL –ribinis poveikio nesukeliantis lygis
PNEC – numatoma poveikio nesukelianti koncentracija
ATE- ūmaus toksiškumo įvertis
ADR- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių vežimo keliais
IATA –Tarptautinė oro transporto asociacija;
ICAO – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
RID – Pavojingų krovinių tarptautinių vežimų geležinkeliais taisyklės
IMDG– Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su
chemine medžiaga/mišiniu. Duomenys atspindi šiandieninį žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus.
Pateikta informacija nurodo, kokių sveikatos saugos, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų reikia
laikytis ir kokias prevencines priemones taikyti pavojams sumažinti arba jų išvengti sandėliuojant ir
naudojant šią cheminę medžiagą/ mišinį, bet neatskleidžia kitų, specifinių jos/lo savybių.
Papildomą informaciją teikia tiekėjas: UAB „LIT Salt Trade“.
Šio Saugos Duomenų Lapo lietuviškąją versiją pagal gamintojo ir importuotojo pateiktus duomenis, kitus
informacijos šaltinius ir chemijos srities teisės aktų reikalavimus parengė UAB „ARETA”, Liepsnos g. 3,
LT-03154 Vilnius, el. paštas: ekspertize@areta.lt, tel. (8-5) 232 20 16.

Saugos duomenų lapas MSDL-030
(pagal Reglamento 453/2010 (EB) – I priedą)
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Pildymo data: 2002 11 30

Paskutinio peržiūrėjimo data: 2011 03 09

UAB “MARGŪNAS”,
Ringuvos g. 53, LT-45245 Kaunas
Tel.: (37) 49 10 79; faks.: (37) 49 10 80
www.margunas.lt

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS
IDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto identifikatorius
Cheminės medžiagos pavadinimas: NATRIO HIDROKSIDAS
REACH Registracijos numeris: 01-2119457892-27-0000
Kiti pavadinimai (sinonimai): natrio šarmas, kaustikinė soda (granuliuota, žvynelinė, luitai).
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai:
Naudojamas chemijos pramonėje, tekstilės pramonėje, muilo gamybai, popieriaus pramonėje. Kaip
valymo ir plovimo medžiaga pieno ir maisto pramonėje; dažų ir dažymo medžiagų sintezėje, naftos
perdirbime, medžiagų ir mišinių gamyboje, laboratorijose ir įvairiose kitose srityse.
1.3. Informacija apie Saugos duomenų lapo teikėją
Tiekėjas: UAB “MARGŪNAS”
El. pašto adresas: margunas@margunas.lt
Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: zita@margunas.lt
1.4. Pagalbos telefono numeris
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, Šiltnamių g. 29, LT-2043 Vilnius, telefonas:
(8 5) 236 20 52; el.paštas: info@tox.lt
2. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (GHS klasifikavimas):
Skin Corr. 1A; H314, Met Corr.1; H290, Eye Dam. 1; H318
Cheminės medžiagos klasifikavimas pagal Tarybos Direktyvą 67/548/EEB:

ĖSDINANTI ( C ), R35
Pastaba: pavojingumo klasių ir kategorijų kodai, konkrečios ribinės koncentracijos, m faktoriai
nurodomi 16 skyriuje.
2.2. Ženklinimo elementai:
Ženklinimas pagal Tarybos Direktyvą 67/548/EEB:
EB etiketė
NATRIO HIDROKSIDAS (natrio šarmas, kaustikinė soda). CAS Nr. 1310-73-2, EB Nr. 215-185-5.
Pavojingumo simboliai:
C
Rizikos frazės:
R35

Stipriai nudegina;

ĖSDINANTI
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Saugos frazės:
(S1/2)
S26
S37/39
S45

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją
Mūvėti tinkamas pirštines, naudoti akių ir veido apsaugos priemones
Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu
įmanoma, parodyti šią etiketę)

Cheminės medžiagos ženklinimas pagal reglamentą Nr. 1272/2008EB (GHS ženklinimas):
NATRIO HIDROKSIDAS, CAS Nr. 1310-73-2, EB Nr. 215-185-5, Indekso Nr. 011-002-00-6
Dgr Pavojinga
Signalinis žodis:
Pavojaus piktogramos:

GHS05
Pavojingumo frazės:
H290
H314

Gali ėsdinti metalus.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės:
P260
P280

Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
P301+P330+P331
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus
užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
P305+P351+P338
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau
plauti akis.
P310
Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba
kreiptis į gydytoją.
Papildoma informacija: netaikoma

2.3. Kiti pavojai
Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe: pats natrio hidroksidas nedegus ir
nesprogus. Pavojų gali kelti natrio hidroksido reakcijos su kitomis cheminėmis medžiagomis ir
preparatais produktai. Aktyviai reaguoja su rūgštimis. Ardo metalus.
Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės: Patekęs ant žmogaus odos, stipriai nudegina.
Patekęs į akis, gali negrįžtamai jas pažeisti. Prarijus net nedidelį kiekį, galimi įvairūs nudegimai
burnoje, gerklėje ir skrandyje. Pavojinga įkvėpti produkto aerozolio, nes gali nudeginti kvėpavimo
takus, sukelti negrįžtamus pažeidimus (daugiau informacijos – žiūr. 11 sk.).
Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: trumpalaikis lokalinis poveikis. Natrio hidroksido
tirpalas, patekęs ant dirvožemio, negrįžtamai pažeidžia augalus ir mikrofauną. Pakenkimas vandens
ekosistemoms priklauso nuo patekusio produkto kiekio, jo praskiedimo ir vandens pH.
3. SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS
Empirinė (molekulinė) formulė: NaOH
Molekulinė masė:
40
Pavojingi komponentai:
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Koncentracija
(%) produkto
masės

Klasifikacija
C; R35

1310-73-2

215-185-5

natrio hidroksidas,
kaustikinė soda

ne mažiau 98,5

Skin Corr. 1A; H314
Met. Corr. 1; H290
Eye Dam. 1; H318

Pastaba:
pavojingumo simbolių, piktogramų, rizikos frazių, pavojingumo klasių tekstai ir kitų
žymenų išaiškinimai pateikti 2 ir 16 skyriuose.
Konkrečios ribinės koncentracijos, m faktoriai nurodomi 16 skyriuje.
4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
Bendra informacija: Visais atvejais, kai pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant
kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną.
Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52.
Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:
Įkvėpus: įkvėpus dulkių, nedelsiant nutraukti kontaktą – išeiti ar išnešti nukentėjusįjį į tyrą orą, jei yra
galimybė, duoti kvėpuoti deguonies, suteikti ramybę.
Patekus ant odos: nurengti suteptus drabužius, plauti vandeniu pažeistas odos vietas mažiausiai 10 15 min. Nudeginimo atveju nenaudoti muilo. Rekomenduojama odą praplauti 1 – 2 % acto ar boro
rūgšties tirpalu.
Patekus į akis: kuo skubiau plauti akis vandeniu, pakeliant ir nuleidžiant vokus, ne trumpiau kaip 10 –
15 minučių. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Patartina naudoti specialius akių plovimo
skysčius. Nedelsiant kviesti gydytoją.
Prarijus: JOKIU BŪDU NESKATINTI VĖMIMO. Praskalauti burną vandeniu. Išgerti stiklinę
vandens, neskirti aktyvuotos anglies. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti.
Nedelsiant kviesti gydytoją.
Informacija gydytojui: patekus į akis ar prarijus, imtis šiame skyriuje nurodytų pirmos pagalbos
priemonių ir visada kreiptis medicininės pagalbos. Šarmai ardo baltymus.
5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos ar netinkamos gaisro gesinimo priemonės: Natrio hidroksidas nedegus. Avarijų ir gaisro
atvejų pavojų gali sukelti šalia esančios cheminės medžiagos ir preparatai. Būtina žinoti kitų
naudojamų ar sandėliuojamų cheminių medžiagų ar preparatų savybes. Pavyzdžiui, pavojų gali sukelti
vandenilis, kuris yra cheminės reakcijos su metalais (alavu, cinku, aliuminiu) pasekmė drėgnoje ir
šiltoje aplinkoje. Gaisro gesinimo priemonės turi būti parenkamos įvertinant aplink natrio hidroksidą
esančių ir degančių medžiagų savybes. Nenaudoti vandens.
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: kontaktuodamas su vandeniu ar drėgme,
išskiria didelį kiekį šilumos. Natrio hidroksido tirpalas audringai reaguoja su rūgštimis. Drėgnoje ir
šiltoje aplinkoje reaguoja su kai kuriais metalais (alavu, cinku, aliuminiu), ko pasekoje išsiskiria
sprogios vandenilio dujos. Reaguojant su amonio druskomis išsiskiria amoniakas, sukeliantis gaisro
pavojų.
5.3. Specialios apsaugos priemonės, skirtos gaisrininkams: nedegūs gaisrininkų rūbai, autonominiai
kvėpavimo aparatai.
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6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:
išbyrėjus natrio hidroksidui, nutraukti bet kokius darbus. Evakuoti avarijos likvidavime
nedalyvaujančius žmones, vengiant jų kontakto su išbyrėjusiu produktu. Užtikrinti maksimalią galimą
patalpų ventiliaciją. Naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: vengti produkto patekimo į dirvą, vandens telkinius,
kanalizaciją. Išbyrėjus dideliems kiekiams, aptverti avarijos vietą, informuoti regiono aplinkos
apsaugos departamentą, kviesti priešgaisrinę ir gelbėjimo tarnybą.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: išbyrėjusį produktą, vengiant patekimo ant
odos ir į akis, naudojant įrankius, susemti į sandarias plastikines talpas. Likučius nuplauti vandens
srove, jeigu įmanoma, vietas, kur buvo išsiliejęs produktas, neutralizuoti acto rūgšties iki 5 %
koncentracijos tirpalu. Vengti neutralizavimo tirpalo perdozavimo. Atliekų tvarkymas – žiūr. 13 sk.
7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: natrio hidroksidą naudoti pagal
atitinkamos gamybos technologinį reglamentą. Vengti kontakto su oda, drabužiais, ypač saugotis, kad
nepatektų ant veido ir į akis. Ventiliacija turi užtikrinti, kad nesusidarytų garų koncentracija, viršijanti
sprogumo ribą ar ribinį dydį (žiūr. 8 sk.). Jei drabužiai susitepė, skubiai juos nusivilkti ir pažeistą odos
vietą plauti vandeniu. Išplaukite išteptus drabužius prieš juos naudojant dar kartą.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos: sausos vėdinamos patalpos. Tarą apsaugoti nuo fizinio
apgadinimo. Laikytis visų įspėjimų ir atsargumo priemonių, skirtų šiam produktui.
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: rūgštys, ypač azoto, druskos
ir sieros, lengvai oksiduojamos medžiagos, stiprūs oksidatoriai, rūgštys, metalai (alavas, cinkas,
aliuminis), degūs skysčiai.
Reikalavimai cheminės medžiagos, mišinio pakuotei: laikyti sandariai uždarytuose polietileniniuose
konteineriuose ar statinėse, polietileniniuose ar polipropileniniuose maišuose, jų nepažeidžiant.
8. POVEIKIO PREVENCIJA, ASMENS APSAUGA
Cheminio preparato komponentų ribinis dydis darbo aplinkos ore: HN 23:2007 duomenys:
Ribinis dydis
Ilgalaikio
Trumpalaikio
Neviršytinas
Cheminė medžiaga
Pastapoveikio
poveikio ribinis
ribinis dydis
bos*
ribinis dydis
dydis
(NRD)
(IPRD)
(TPRD)
Pavadinimas
CAS
mg/m3 ppm mg/m3
ppm
mg/m3
ppm
Natrio hidroksidas
1310-73-2
2
Ū
Pastabos: Ū – ūmus poveikis.
Vengti bet kokio kontakto su šia medžiaga.
Techninės priemonės: gera patalpų ventiliacija, vengti išbyrėjimo ir produkto dulkėjimo.
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: apsisaugojimui nuo dulkių - filtruojamosios puskaukės ar
kaukės su filtrais nuo kenksmingų dulkių P2 pagal LST EN 143 arba puskaukės FFP2 pagal LST EN
149.
Rankų ir odos apsauginės priemonės: apsauginės pirštinės, atsparios šarmams, iš natūralios,
neopreninės ar nitrilinės gumos, PVC pagal LST EN 374-1. Būtina įvertinti pirštinių gamintojo
instrukcijoje nurodomą prasiskverbimo laiką.
Akių apsauginės priemonės: apsauginiai akiniai, veidą dengiantys skydeliai.
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Kitos odos apsauginės priemonės (darbo drabužiai, avalynė ir kt.): kojų apsauga - guminiai,
šarmui atsparūs batai. Apsauginiai, šarmams atsparūs drabužiai, būtina gumuota prijuostė.
Asmens higienos priemonės: apsauginiai odos kremai, muilas ir vanduo. Nevalgyti, nerūkyti, negerti
darbo vietoje. Periodiškai keisti darbo drabužius. Plauti rankas prieš valgį. Akių plovimo priemonės
turi būti prieinamos.
Poveikio aplinkai kontrolė: vengti išbyrėjimo, patekimo ant dirvos ir į kanalizaciją.
9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
kieta medžiaga, tyžtanti ore
balta, priklausomai nuo tipo, granulių, žvynelių
ar luito formos. Kvapo praktiškai nėra.
13 – 14 (0,5 % vandeninio tirpalo)
Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH:
Virimo temperatūra, oC:
1390oC
nedegi
Degumas:
o
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, C:
netaikoma
Pliūpsnio temperatūra, oC:
netaikoma
netaikoma
Sprogumo ribos:
neturi.
Oksidavimosi savybės:
o
Užšalimo/lydymosi temperatūra, C:
318
netaikoma
Garų slėgis, kPa:
2,02 – 2,13
Specifinė masė, tankis g/cm3:
vandenyje - 109 g/100 ml 20oC (42 g/100 ml
Tirpumas (vandenyje):
00C, 335g/100ml 1000C).Su riebalais reaguoja,
sudarydamas
muilus.
Saikingiau
tirpsta
etanolyje ir glicerine.
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): netaikoma
netaikoma
Klampumas, mPas:
netaikoma
Garų specifinis tankis:
netaikoma
Garavimo greitis:
Agregatinė būsena (kieta, skysta, dujinė):
Juslinės savybės (spalva, kvapas):

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1. Reaktingumas: Gali ėsdinti metalus. Sukelia pavojingas egzotermines reakcijas.
10.2. Cheminis stabilumas: stabilus normaliomis sąlygomis.
10.3. Vengtinos sąlygos, nesuderinamos medžiagos ir pavojingų reakcijų tikimybė: stipri bazė,
sugeria drėgmę ir anglies dioksidą iš oro. Kontakte su drėgme ar vandeniu išskiria šilumą. Aktyviai
reaguoja su rūgštimis. Ardo lengvuosius metalus (alavas, cinkas, aliuminis, žalvaris). Galimas
deguonies išsiskyrimas, sprogimo rizika. Taip pat pavojingos reakcijos su: cirkoniu, diboratu, chloro
trifluoridu, fosforu, fosforo pentoksidu, orosulfonine rūgštimi, vandenilio fluoridu, azoto rūgštimi,
sieros rūgštimi, oleumu, acetaldehidu, akroleinu, akrilonitrilu, cianhidrinu, etilenu, tetrahidrofuranu,
nitrometanu, nitroetanu, nitropropanu, trinitroetanoliu, trichloretilenu, trichloronitrometanu.
10.4. Pavojingi skilimo produktai: vandenilis ( reakcijos su lengvaisiais metalais produktas).
11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1 Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas:
Prarijus, triušiai: LD50 = 500 mg/kg;
Per odą, triušiai: LD50 = 1350 mg/kg;
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Įkvėpus, triušiai: LC50 = 10 mg/m3/2h.
Dirginimas: Draizerio testo (Draize test) duomenys:
triušių akys: 1 % - stiprūs pažeidimai;
triušių akys : 1 mg/24 h - stiprūs pažeidimai;
triušių oda: 500 mg/24 h - stiprūs pažeidimai;
Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams, jautrinimas: duomenų nerasta.
Kancerogeniškumas, mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai: nenustatyti.
Poveikis žmonėms:
Įkvėpus: dusulys, skausmas krūtinėje, sunkus kvėpavimas, silpnumas, galvos skausmas.
Patekus ant odos: įvairaus laipsnio nudegimai. Galimas slaptas periodas.
Patekus į akis: skausmas, ašarojimas, regėjimo sutrikimai, gali negrįžtamai pažeisti akis.
Prarijus: burnos, krūtinės, pilvo skausmai, rijimo sutrikimai, seilėtekis, burnos išopėjimas, virškinimo
trakto nudegimai.
12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1. Ekotoksiškumas
Ūmus toksiškumas žuvims:
LС50 = 45,4 mg / l, Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis) 96 val.
LС50 = 160 mg / l, Carassius auratus (Goldfish) 24 val.
LС50 = 189 mg / l, Leuciscus idus melanotus (Golden orfe) 48val.
LС50 = 125 mg / l, Gambusia affinis (Mosquitofish) 24, 48, 96 val.
Ūmus toksiškumas bestuburiams:
EB 40-240 mg / l, Daphnia magna (Daphnia magna).
LC50 = 40 mg / l, Ophryotrocha diadema (Marine polychaete) 48val.
Ūmus toksiškumas mikroorganizmams:
EC50 = 22 mg / l, Photobacterium phosphoreum (liuminescenciniai bakterijos) 15min.
Papildoma informacija: LС50 30-100 mg / l, Crangon (Vėžiagyviai) ir Asteroidne (Jūros žvaigždė),
48val.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Transformuojasi į aplinką. Neutralizuojasi į nepavojingas druskas. Transformacijos produktas yra
natrio karbonatas.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Netaikoma.
12.4. Judumas dirvožemyje
Labai mobilus dirvožemyje ir tirpus vandenyje, kur vyksta jo jonizacija / neutralizacija. Neišsisklaido
ore.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Ši medžiaga nėra laikoma patvaria, bioakumuliacine ir toksiška.
Ši medžiaga nėra laikoma labai patvaria ir labai bioakumuliacine (vPvB) medžiaga.
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Pažeidžia vandens ar dirvožemio pH balansą. Trumpalaikis lokalinis poveikis. Pakenkimas
dirvožemiui, vandens ekosistemoms priklauso nuo patekusio produkto kiekio, jo praskiedimo ir
vandens pH.
13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Draudžiama produkto atliekas išmesti į kanalizaciją, pilti į vandens telkinius, ant dirvožemio. Atliekos
turi būti tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymo taisyklėmis. Atliekų kodas: 06 02 04 - natrio
hidroksidas ir kalio hidroksidas. Pavojingumą lemiančių savybių kodas: H8 - Ėdžios. Prieš šalinimą
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šarmų atliekas pageidautina atsargiai neutralizuoti 5 – 10 % acto rūgšties tirpalu. Išplautos ir
išdžiovintos pakuotės gali būti naudojamos pakartotinai arba perdirbamos.
14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
RID/ADR
JT
numeris

Pavadinimas ir
aprašymas

1823

NATRIO
HIDROKSIDAS
KIETAS

Klasė

Klasifikacinis
kodas

Pavojaus
identifikacinis numeris

Ženklai

Pakavimo
grupė

8

C6

80

8

II

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio
18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94,
Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei
2000/21/EB (ES oficialusis leidinys, Nr. L 396, 2006-12-30, klaidų atitaisymas – Nr. L 136/3, 2007 5
29).
2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir
panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB)
Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1)
Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. (Patvirtinta LR
aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19d. įsakymu Nr. 532/742, 2002 m.
birželio 27 d. įsakymu Nr. 345/313 patvirtinta redakcija (Žin., 2002, Nr. 81-3501, ). Pakeitimai: Žin.,
2003, Nr. 81(1)-3703; 2005, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517.
Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta
aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d įsakymu Nr. 599, Žin., 2002, Nr. 115-5161, 2008, Nr. 531989 ).
Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir
biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas (Patvirtintas sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.V-769, Žin. 2004, Nr. 7-157).
HN 23:2007 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V827/A1-287, Žin., 2007, Nr. 108-4434 ).
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin.,
2007, Nr123-5055).
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).
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Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m.birželio 27 d.
įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503).
Atliekų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722,
Žin., 2004, Nr. 68-2381, 2008, Nr. 55-2109 ).
Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 453/2010, 2010m. gegužės 20 dienos, iš dalies keičiantis Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos,
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).
15.2. Cheminės saugos vertinimas
Šiai medžiagai atliktas cheminės saugos vertinimas.
16. KITA INFORMACIJA
Pavojingumo simboliai ir skaitmeniniai ženklai, nurodyti 2 ir 3 skyriuje: žiūr. 2 sk. Kiti simboliai:
Skin Corr. 1A
Odos ėsdinimas, 1A kategorija;
Met. Corr.1
Metalus ėsdinančios medžiagos ir mišiniai;
Eye Dam. 1
Smarkus akių pažeidimas;
H318
Smarkiai pažeidžia akis.
Konkrečios ribinės koncentracijos mišinių ir tirpalų klasifikavimui
Pagal direktyvą 67/548/EEC ir jos vėlesnius Pagal reglamentą Nr. 1272/2008EB
pakeitimus
C; R35: C ≥ 5 %

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %

C; R34: 2 % ≤ C < 5 %

Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C <5 %

Xi; R36/38: 0,5 % ≤ C < 2 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C< 2 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

Saugos duomenų lapo papildomi pildymo šaltiniai:
Natrio hidroksido gamintojų parengti saugos duomenų lapai ir kita techninė informacija.
ГОСТ 2263-79 Натр едкий технический. Технические условия.
Duomenys, pateikti Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Švedijos Nacionalinės
chemikalų inspekcijos (KEMI), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), “TOXNET”, kitų
tarptautinių ir nacionalinių organizacijų tinklalapiuose.
Šis saugos duomenų lapas peržiūrėtas atsižvelgiant į Reglamentų 453/2010 (EB) ir 1272/2008
(EB) reikalavimus. Peržiūrint šį saugos duomenų lapą, papildyti ar patikslinti visi jo skyriai.
Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra
susijęs su chemine medžiaga, mišiniu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti
cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo
informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos, mišinio poveikį
sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti.
Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, mišinio
savybių.
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1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto indentifikatorius
Prekybinis pavadinimas:
Termotreat 428
Mišinio pavadimimas:. Rūgštinis neorganinės druskos ir polimero vandeninis tirpalas.
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai:
Nuovirų bei korozijos inhibitorius.
Nerekomenduojami naudojimo būdai: Nenaudoti pagal nenurodytus naudojimo būdus.
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Gamintojas/ tiekėjas:
UAB “Termolink”
Adresas:
Veiverių g. 134, Kaunas, LT-46352.
Telefonas:
+370 37 295206
El. paštas:
info@termolink.lt
Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas:
info@termolink.lt
1.4. Pagalbos telefono numeris
Apsinuodijimų informacijos biuras:
Telefonas:
8 5 236 20 52
Darbo laikas: visą parą.
Bendras pagalbos telefonas: 112
2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Neklasifikuojamas kaip pavojingas.
Klasifikavimo sistema:
Klasifikacija vykdoma pagal dabartinius EB sąrašus. Informacija papildyta iš techninės literatūros ir tiekėjų
įmonių pateiktų duomenų.
2.2. Ženklinimo elementai
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Produktas klasifikuojamas pagal CLP taisykles.
Pavojaus piktogramos:

Nėra.

Signaliniai žodžiai: Nėra.
Etiketėje pažymėti pavojingi komponentai:
Nėra.
Pavojingumo frazės:
Nėra.
Atsargumo frazės:
Nėra.
2.3. Kiti pavojai
PBT ir vPvB rezultatų įvertinimas
PBT: Netaikoma.
vPvB: Netaikoma.
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3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.1.
Medžiagos
Netaikoma.
3.2.
Mišinio sudėtis
Medžiagos pavadinimas: Rūgštinis neorganinės druskos ir polimero vandeninis tirpalas.
Pavojingos sudedamosios dalys: pagal reglamento Nr. 1272/2008/EB reikalavimus
CAS Nr.

EINECS
Nr.

Indekso
Nr.

REACH
registracijos
Nr.

Masės
(tūrio)
dalis,
%

7631-90-5

231-548-0

016-06400-8

01-211952456342-xxxx

71050-62-9

-

-

-

Pavadinimas

Klasifikacija pagal Reglamento
(EB) Nr. 1272/2008[CPL/GHS]
reikalavimus

10-20

Natrio bisulfitas

Acute Tox. 4 H302

1-3

Fosfinokarboksilinė
rūgštis

Met. Corr. 1 H290
Aquatic Chronic 3 H412

Papildoma informacija: Informacija apie rizikos frazes pateikta 16 skirsnyje.
4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendra informacija
Visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Įkvėpus:
Produktas nėra lakus. Išeiti į gryną orą pakvėpuoti.
Patekus į akis:
Nedelsiant plauti akis švariu vandeniu ne trumpiau kaip 10-15 minučių, atsargiai pakeliant ir nuleidžiant vokus.
Jei pasireiškia dirginimas, kreiptis į akių gydytoją.
Patekus ant odos:
Nuplauti paveiktą vietą dideliu kiekiu vandens. Jei pasireiškia dirginimas, kreiptis į gydytoją.
Prarijus:
Praplauti burną, išgerti ne mažiau 0,5 l vandens arba pieno. Nesukelti vėmimo.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir toksiškas)
Patekus į akis. Nėra žinoma.
Patekus ant odos. Nėra žinoma.
Ūmus ir toksiškas patekus ant odos. Nėra žinoma.
4.3. Nurodymas apie bet kokias neatidėliotinas medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
Nėra svarbios papildomos informacijos.
Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga , būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodimų
kontrolės ir informacijos biurą tel. (8-5) 236 20 52.
5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės
Visos: vanduo, sausi milteliai, anglies dioksidas, putos, smėlis ir kt.
Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugos sumetimais
Nėra duomenų.
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavoajai
Nedegi ir nesprogi medžiaga, nereaguojanti su kitomis degiomis medžiagomis.
5.3. Patarimai gaisrininkams.
Dėvėti apsauginės darbo priemones, tokias batai, darbo drabužiai, pirštinės, akių ir veido apsaugos.
Standartinė apsauginė apranga bei įranga (autonominis kvėpavimo aparatas)gaisrininkams. EN 469 standartas
– Apsauginė apranga gaisrininkams.
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6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudoti asmenines apsaugines priemones.
6.1.2. Pagalbos tiekėjams
Naudoti asmenines apsaugines priemones tokias kaip guminės apsauginės pirštinės, įprasti darbo drabužiai,
apsauginiai akiniai ir respiratoriai. Detaliau žiūrėti 8 skirsnį.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Neleisti išsiliejusiai koncentruotai medžiagai patekti į kanalizaciją, drenažą, paviršiaus ir gruntinius vandenis
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Išsiliejusią medžiagą surinkti inertiniu absorbentu (pjuvenomis, smėliu, vermikulitu), supilti į tam skirtą
konteinerį ir utilizuoti pagal galiojančius vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Išsiliejimo vietą praplauti dideliu
kiekiu vandens.
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Kaip saugiai naudoti produktą nurodyta 7 skirsnyje.
Asmeninės apsaugos priemonės pateiktos 8 skirsnyje.
7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Darbo vietoje įrengti gerą ventiliacija. Darbo vietoje nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Produktas laikoma sandariai uždarytas, įprastose gamintojo pakuosėse.
Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos, preparato kiekio, galimo sandeliuoti nurodytomos
sąlygomis:
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: stiprios rūgštys.
Papildoma informacija dėl sandėliavimo sąlygų:
Sandėlio patalpos turi būti sausos, vėsios, 0 ÷ 35 °C temperatūros.
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Produktas dozuojamas siurbliu dozatoriumi į katilo maitinimo vandenį prieš aukšto slėgio siurblį.
8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA
8.1. Kontrolės parametrai
Komponentai su nustatytomis ribinėmis vertėmis darbo aplinkoje:
Nėra duomenų. Mišinuo sudedamosioms dalims poveikio ribinės vertės nenurodytos.
Rekomenduojamos stebėsenos procedūros: Nėra.
DNEL vertės:
natrio bisulfitas (CAS 7631-90-5)
DNEL Ilgalaikis, sisteminis poveikis darbuotojams įkvėpus:
PNEC vertės:
natrio bisulfitas
Jūros vanduo
Gėlas vanduo
STP

246 mg/m3.

(CAS 7631-90-5)
0,11 mg/l
1,09 mg/l
82,5 mg/l
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8.2. Poveikio kontrolė
Atitinkamos techninio valdymo priemonės
Bendra patalpų ventiliacija.
Asmėninės apsaugos priemonės
Bendros saugos ir higienos priemonės
Plauti rankas su muilu prieš valgant, rūkant. Po darbo nusivilkti suteptus drabužius, avalynę ir kt. Nedėvėti
užterštų rūbų.
Kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Nebūtina.
Akių apsauga. Akiniai arba veido skydelis, jei numatomas taškymasis.
Odos apsauga. Guminės pirštinės, įprasti darbo drabužiai.
Poveikio aplinkai kontrolė
Neleisti medžiagai patekti į kanalizaciją arba drenažą.
Nuoroda į papildomus skirsnius:
Plačiau žiūrėti 7 skirsnyje.
9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Išvaizda:
Bespalvis- gelsvas skystis;
Kvapas:
Silpno kvapo medžiaga;
Kvapo atsiradimo slenkstis:
Nenustatyta;
pH (prie 20 °C):
5,2 ± 0,5;
Lydimosi/užšalimo temperatūra:
-10 °C;
Specifinė masė (tankis) (prie 20oC):
1,22 ± 0,05 g/cm3;
Tirpumas:
Visiškai tirpus vandenyje;
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: 100 ÷ 110 °C;
Pliūpsnio temperatūra:
Nenustatyta;
Garavimo greitis:
Nenustatyta;
Degumas (kietų medžiagų, dujų):
Netaikoma;
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Netaikoma;
Savaiminio užsidegimo temperatūra:
Nenustatyta;
Skilimo temperatūra:
Nenustatyta;
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:
Produktas nėra sprogus;
Klampa:
Netaikoma;
Oksidacinės savybės:
Netaikoma;
Visos išvardintos sąvybės taikomos produktui. t.y. mišiniui.
9.2. Kita informacija
Nėra svarbios papildomos informacijos.
10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1. Reaktingumas
Stabilus normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.
10.2. Cheminis stabilumas
Mišinys stabilus tol, kol sandėliuojamas tinkamai (žr. 7 skyrių).
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
Reaguoja su stipriomis neorganinės rūgštimis.
10.4. Vengtinos sąlygos
Aukšta temperatūra, ugnis, užšalimas.
10.5. Vengtinos medžiagos
Stiprios rūgštys.
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Sieros oksidai, anglies oksidai, fosforo junginiai.
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11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1. Informacija apie toksinį poveikį
11.1.1. Ūmus poveikis:
Patekus į akis. Tiesioginis kontaktas su produktu gali sukelti lengvą akių gleivinės dirginimą.
Patekus ant odos. Poveikis nėra žinomas. Neklasifikuojamas.
Ūmus Per odą LD50 Triušis: > 2000 mg/kg (natrio bisulfitas (7631-90-5)).
Prarijus. Neklasifikuojamas. Prarijus LD50 Žiurkė: 1420 mg/kg (natrio bisulfitas (7631-90-5)). ATEMIX: 2500.
Įkvėpus. Nėra lakus. Neklasifikuojamas. Bandymai su žiurkėmis: LD50 > 5,5 mg/l oro 4 val (natrio bisulfitas
(7631-90-5)).
11.1.2. Lėtinis poveikis
Įkvėpus. Nėra lakus.
CMR poveikiai (kancerogenis,mutagenis ir toksiškumas reprodukcijai) Nėra duomenų.
Kontaktinis dermatitas/Jautrinantis poveikis. Nenustatytas.
11.1.3. Sveikatą sunkinančios aplinkybės
Nėra duomenų.
12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1. Toksiškumas
Neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas: neklasifikuojamas kaip pavojingas gyvūnams ir vandens
organizmams. Dideli medžiagos kiekiai, patekę į vandenį, sukelia trumpalaikį lokalinį vandens šarmingumo
padidėjimą.
Toksiškumas žuvims: LC50 149.5 mg/l/96 val.
Ilgalaikis toksiškumas žuvims: NOEC 316 mg/l/34 dienos.
Toksiškumas vandens bestuburiams: EC50 74.9 mg/L48 val.
Toksiškumas dumbliams: EC50 36.8 mg/l/72 val.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Visiškai tirpi vandenyje.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Biologiškai nesikaupia.
12.4. Judrumas dirvožemyje
Nėra papildomos svarbios informacijos.
Bendra pastaba:
Draudžiama neskiestą produktą arba didesnius jo kiekius išpilti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ar
kanalizacijos sistemas.
12.5. PTB įvertinimo rezultatai
Medžiaga nesukelia toksiškumo rizikos.
12.6. Kitas neigiamas poveikis
Nėra duomenų.
13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Rekomendacijos
Neleidžiama išmesti atliekų arba tuščios taros į aplinką, kartu su buitinėmis atliekomis, neatlikus būtinų
veiksmų, siekiant pašalinti jų kenksmingą poveikį aplinkai. Cheminės medžiagos bei užterštos taros šalinimo
būdai turi atitikti galiojančius aplinkosaugos reikalavimus. Tuščius konteinerius reikia grąžinti tiekėjui.
Valymo priemonės:
Vanduo, esant būtinybei naudojmai plovikliai.

Lapas: 5/7

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Termotreat 428
Pagal Europos komisijos ir Tarybos Reglamento Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus
Atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 2015/830

Pildymo data:2020-01-09
Paskutinio atnaujinimo data: 2020-01-09 / LT

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
14.1.
Nėra

JT numeris

14.2.
Nėra.

JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3.
Nėra.

Gabenimo pavojingumo klasė

14.4.
Nėra.

Pakuotės grupė:

14.5.
Nėra.

Pavojus aplinkai

14.6. Specialios atsargumo priemonės:
Netaikoma.
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą:
Netaikoma. Mišinys nevežamas nesupakuotas.
Transportavimo papildoma informacija: Jokių specialių atsargumo priemonių nereikia, išskyrus tas,
kurios nurodytos 8 skyriuje.
15 SKISRNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodžio 16d. dėl cheminių medžiagų ir
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir
iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).
KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. gegužės 20 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).
KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 2015/830 2015 m. gegužės 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos įvertinimo, autorizacijos ie apribojimų
(REACH)
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA Nr. 2008/68/EB 2008 m. rugsėjo 24 d. dėl pavojingų krovinių vėžimo
vidaus keliais (ADR, RID, AND).
Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas (IMDG kodeksas).
Lietuvos higienos norma HN 23 “Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo
bendrieji reikalavimai”, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rusėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389 (Žinios, 2011, Nr. V-824/A1-389).
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 (Žinios, 2007, Nr. 123-5055).
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348,
Žinios 2002, Nr. 81-3503, (su vėlesniais pakeitimais)).
Atliekų tvarkymo taisyklės (Nauja redakcija, patvirtinta LR aplinkos ministro 2011 gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368, Žinios
2011, Nr. 57-2721 )(su vėlesniais pakeitimais).

15.2. Cheminės saugos vertinimas
Mišinio cheminis saugos vertinimas nebuvo atliktas.
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16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA
Termotreat 428- skirtas tik profesionaliam naudojimui.
Termotreat 428 saugos duomenų lapai ir techninė informacija parengta gamintojų.
Šie duomenys pagrįsti mūsų turimomis žiniomis, tačiau jie nesuteikia garantijos nei vienai produkto savybei ir
nenustato teisiškai galiojančių sutartinių santykių.
Pavojingumo frazės pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 II priedą:
H290 Gali ėsdinti metalus.
H302 Kenksmingas prarijus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pateikta informacija saugos duomenų lape yra teisinga, skirta saugiam tvarkymui, naudojimui, perdirbimui,
saugojimui, transportavimui, šalinimui ir negali būti laikoma garantijara kokybės specifikacija.
Santrumpų ir akronimų paaiškinimai:
GHS arba CLP – Jungtinių Tautų Pasaulinės suderinto cheminių medžiagų mišinių klasifikavimo ženklinimo
sistema.
CAS Nr. – Cheminiu medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas medžiagai registracijos numeris.
EINECS Nr. – Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo numeris.
J – jautrinantis poveikis;
K – kancerogeninis poveikis;
M – mutageninis poveikis;
RID – Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptaitinių vežimų geležinkeliu.
ADR – Europos sutartis dėl povojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais
IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija.
Produkto Termotreat 428 etiketės informacija
Neklasifikuojamas kaip pavojingas.
Pavojaus piktogramos:

Nėra.

Signaliniai žodžiai: Nėra.
Etiketėje pažymėti pavojingi komponentai:
Nėra.
Pavojingumo frazės:
Nėra.
Atsargumo frazės:
Nėra.

Ši medžiaga skirta profesionaliam naudojimui. Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra
susijęs su preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos
apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie preparato poveikį sveikatai ir aplinkai,
apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų
specifinių preparato savybių. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl preparato naudojimo ne pagal
paskirtį ir nesilaikant aukščiau nurodytų rekomendacijų.
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1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1 Produkto identifikatorius
1.1.1 Prekybinis pavadinimas
Vaitspiritas (bearomatis)
1.1.2 Produkto kodas

135157, 752000, 896700, (ID 10525)
Registracijos numeris priskirtas pagal REACH
01-2119463258-33-0003

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1 Rekomenduojama naudoti

Tirpiklis, pramoninė neapdorota medžiaga.Skirta aliejiniams, alkidiniams, pentaftaliniams dažams skiesti.
1.2.2. Nerekomenduojamas naudojimas: skiesti nitroemalinius dažus bei lakus.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
1.3.1 Platintojas
UAB Užubaliai

Adresas Vasario 16-osios g., 16, Ignalina
Pašto indeksas 30114
Lietuva
Telefonas +370-386-52892
Telefaksas +370-386-52784
El.paštas uzubaliai@ignet.lt
1.3.2.Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas: uzubaliai@ignet.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris
1.4.1

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonas 8 5 2 36 20 52.

2. GALIMI PAVOJAI
Degūs skystis ir garai. (Flam. Liq. 3, H226)
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. (Asp. Tox. 1, H304)
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. (STOT SE 3, H336)
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. (EUH066)

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Pilną aukščiau nurodytų R-frazių tekstą rasite 16 skyriuje.

1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
EUH066
Xn; R10-65-66-67

2.2 Ženklinimo elementai
MAŽMENINIŲ PAKUOČIŲ PAPILDOMAS ŽYMĖJIMAS: Saugoti nuo vaikų. Šio skysčio pripildytas lempas
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Gurkšnelis žibalo - ar vien tik lempos dagčio čiulpimas - plaučius gali
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pažeisti taip, kad gali kilti grėsmė gyvybei. MAŽMENINĖS PAKUOTĖS TURI BŪTI SU SUTVIRTINIMAIS,
APSAUGANČIAIS NUO VAIKŲ IR TAKTILINIAIS PERSPĖJIMAIS APIE PAVOJŲ.

1272/2008 (CLP)

GHS08 - GHS07 - GHS02
Signalinis žodis Pavojinga

Teiginiai apie pavojų

H226 Degūs skystis ir garai.
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Įspėjamieji teiginiai
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos

priemones.
P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS

BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai

kvėpuoti.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

2.3 Kiti pavojai
Garai yra sunkesni už orą ir gali su juo sudaryti sprogius mišinius. Lėtai garuoja. Garai gali sukelti akių,
kvėpavimo sistemos ir odos dirginimą. Dirvos ir požeminių vandenų užteršimo pavojus.

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.1 Medžiagos
CAS / EB Nr.

Medžiagos cheminis pavadinimas

Koncentracija

Klasifikacija

919-857-5 (EB)

Angliavandeniliai, C9-C11, nalkanai,

100 %

CLP:

izoalkanai, cikliniai, <2 %

Flam. Liquid 3, H226,

aromatiniai

Asp. Tox 1, H304,
STOT SE 3, H336
EUH066
DSD - DPD:
R10, Xn; R65, R66
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3.3 Kita informacija
Sudėtyje yra Benzenas < 0,1 tūris procentais, n-heksanas < 1 % ir aromatiniai angliavandeniliai < 0,5 tūris
procentais .
Tapatybė už ES ribų (CAS numeris ir medžiagos pavadinimas): 64742-48-9, Pirminis benzinas (nafta), hidrintas
sunkusis. Ankstesnis EB numeris : 265-150-3 Registracijos numeris, žr. 1.1.2 skyrių.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
4.1.2 Įkvėpimas

Jeigu įkvėpiama garų, išveskite įkvėpusį asmenį iš poveikio zonos, jis turi būti šiltoje aplinkoje ir kuo mažiau
judėti. Jei reikia, duokite deguonies arba atlikite dirbtinį kvėpavimą. Po didesnio poveikio pasitarkite su
gydytojais.
4.1.3 Sąlytis su oda
Pašalinkite užterštus drabužius, geriau po saugaus dušo (skysčio garavimas gali kelti gaisro pavojų).
Nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens ir muilu. Jei oda toliau dirginama, pasitarkite su gydytoju.
4.1.4 Patekimas į akis
Nedelsdami skalaukite dideliu kiekiu vandens vandeniu, taip pat po akių vokais. Drėkinkite keletą minučių
judindami akis į visas puses. Kreipkitės į gydytoją (oftalmologą; ragenos pažeidimo rizika).
4.1.5 Nurijimas
NESKATINKITE VĖMIMO. Kreipkitės į gydytoją (pavojus įkvėpti į plaučius, ypač atsiradus pykinimui ar
dirginimui).

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Sukelia galvos skausmą, mieguistumą ar kitus centrinės nervų sistemos funkcinius sutrikimus. Įkvėpimas į
plaučius gali sukelti mirtiną cheminį pneumonitą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba
skilinėjimą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
Įkvėpimas į plaučius gali sukelti mirtiną cheminį pneumonitą. Specialių priešnuodžių nėra – taikomas
simptomatinis gydymas. Kai kurie šaltiniai kaip priešnuodį prieš organinius skiediklius nurodo alkoholinius
gėrimus. Jeigu prarijus dirginimas ir pykinimas nepraeina, duoti išgerti 50 –100 ml. aktyvuotos anglies tablečių
dispersijos vandenyje. Nukentėjusysis turi būti stebimas kurį laiką, nes apsinuodijimo požymiai, plaučių edema
gali pasireikšti po kelių ar net keliolikos valandų.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1 Gesinimo priemonės
5.1.1 Tinkamos gesinimo priemonės

Vandens srovė, putos, sausi milteliai, anglies dioksidas.
5.1.2 Saugos aspektu netinkamos gaisro gesinimo priemonės

Vandens srovė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
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Degi. Sprogimo pavojus, jei garai, kurie yra sunkesni už orą, kaupiasi tuštumose ar uždarose vietose.
Sprogimo pavojus dėl slėgio padidėjimo, jei užsidega produkto konteineriai ar talpos. Nevisiškai sudegus į orą
gali būti išmestas sudėtinis kietųjų medžiagų ir skysčio dalelių mišinys ir dujos, įskaitant anglies monoksidą

5.3 Patarimai gaisrininkams
Atvėsinkite šalia ugnies esančius produkto konteinerius ir talpas vandens srove, būdami pakankamai saugiu
atstumu. Saugoti paviršinius vandenis ir gruntinio vandens sistemą nuo taršos gaisro gesinimo vandeniu.

5.4 Spec. apsauųgos priemonės gaisrininkams:
apsauginė ugniagesių apranga LST EN 469-2006
ugniagesių avalynė LST EN 443:2000
ugniagesių šalmai LST EN 16471:2015
apsauginės ugniagesių pirštinės LST EN 659:2003
Priešgaisrinės priemonės : Autonominė kvėpavimo įranga ir visiškai apsaugantys drabužiai.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Venkite garų įkvėpimo ir sąlyčio su oda. Naudokite tinkamas apsaugos priemones visų operacijų metu.
Evakuokite žmones prieš vėją nuo išsiliejimo zonos. Pašalinkite gaisro ir sprogimo pavojų, laikydamiesi
saugaus atstumo nuo liepsnos židinių ir neleisdami garams kauptis tuštumose ir uždarose erdvėse. Užtikrinkite
pakankamą ventiliaciją. Siekiant riboti garų debesies susidarymą, didelės apimties nuotėkius galima atsargiai
padengti putomis, jei yra galimybė.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Stenkitės neleisti produktui sklisti ir patekti į aplinką. Surinkite skystį prieš jam patenkant į kanalizaciją, gruntą
ir vandenis. Išsiliejimo atveju nedelsdami kreipkitės į vietines valdžios institucijas. Dirvos ir požeminių vandenų
užteršimo pavojus.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Nedelsdami pradėkite skysčio ir užterštos dirvos valymą. Dideli išsilieję kiekiai turi būti mechaniškai surenkami
(susiurbiami) ir pašalinami. Nedidelius kiekius galima surinkti naudojant absorbuojančią medžiagą. Saugokitės
gaisro, sprogimo ir pavojų sveikatai, kuriuos sukelia produktas. Išsiliejus į vandenį, gaminį surinkite
nugriebdami arba kitomis tinkamomis mechaninėmis priemonėmis. Naudoti dispersantus turi rekomenduoti
ekspertas ir , jei reikia, patvirtinti vietos valdžios institucijos

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Produkto atliekas reikia išmesti vadovaujantis šalyje galiojančiomis taisyklėmis (13 punktas). Apie asmeninę
apsaugą žiūrėti 8 skyrių.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Naudokite produktą uždarose sistemose arba užtikrinkite reikiamą ventiliaciją. Venkite garų įkvėpimo ir sąlyčio
su oda. Jei reikia, naudokite apsaugines priemones. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Plauti rankas
prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje. Išsiliejimai ir ištekėjimai : Iššluoti, kad būtų išvengta slidumo
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pavojaus. Atliekant operacijas su baku, VADOVAUKITĖS SPECIALIOMIS INSTRUKCIJOMIS (deguonies
perkėlimo ir angliavandenilių pavojus).
Ši medžiaga kaupia statinį krūvį. Laikykitės atokiau nuo ugnies židinio. Imkitės atsargumo priemonių (pvz.,
įžeminimo), apsaugančių nuo statinių iškrovų.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Rezervuare ar talpoje, tinkamoje degiems skysčiams. Laikyti pakuotes sandariai uždarytas gerai vėdinamoje
vietoje. Imkitės atsargumo priemonių, kad produktas nepatektų į drenažo vamzdžius, žemę ar vandenis.
Pardavimo partijas laikykite sandariai uždarytuose, pažymėtuose ir angliavandeniliams nepralaidžiuose
konteineriuose. Laikyti atokiai nuo maisto ir gėrimų.
Tinkamos medžiagos ir dangos (cheminis suderinamumas):
Teflon, polipropilenas, polietilenas, nerūdijantis plienas, anglinis plienas.
Netinkamos medžiagos ir dangos:
Butilkaučiukas, natūralus kaučiukas, EPDM, polistireno

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Nežinomas.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA
8.1 Kontrolės parametrai
8.1.1 Slenkstinės ribos

Solventnafta, 1 grupė

500 mg/m3 (8 h)
HTP 2009/ FIN

8.1.2 Kita informacija apie ribines vertes

Individualios ribinės vertės gali būti taikomos ir benzino angliavandeniliams.
Poveikio kontrolės stebėjimo metodas: SFS-EN 689, SFS-3861

8.2 Poveikio kontrolė

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Naudokite produktą uždarose sistemose arba užtikrinkite reikiamą ventiliaciją. Jei reikia, naudokite apsaugines
priemones. Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.
8.2.2 Individualios apsaugos priemonės
8.2.2.1 Kvėpavimo organų apsaugą
Filtravimo įtaisas / puskaukė (organinių garų filtras, A2 tipo) Filtro prietaisą per pertraukos galima naudoti ne
daugiau kaip 2 valandas. Filtro prietaisų negalima naudoti, jei deguonies lygis yra žemas (< 17 tūrio procentai).
Esant didelei koncentracijai, reikia naudoti kvėpavimo aparatą (autonominį arba su šviežio oro žarnele). Filtrą
reikia dažnai keisti. Respiratoriai pagal EN 140 ir EN 141 standartus.
8.2.2.2 Rankų apsaugą
Apsauginės pirštinės (pvz., iš nitrilo gumos). Parsiskverbimo trukmė >240, apsaugos klasė 5. Apsaugines
pirštines reiia reguliariai keisti. Apsauginės pirštinės pagal EN 420 ir EN 374 standartus.
8.2.2.3 Akių ir (arba) veido apsaugą
Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai
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8.2.2.4 Odos apsaugą

Reikalingi apsauginiai drabužiai (antistatiniai), kai kada - apsaugantys nuo chemijos neperšlampantys drabužiai.
8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė
Bet kokioms nuotekoms surinkti yra įrengiamos rinktuvės bei nuotekų sistemos, į paviršių išvedamos padavimo
ir išmetimo stotys:

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
9.1.1 Išvaizda

Mažai klampus skaidrus skystis.
9.1.2 Kvapas

Švelnus specifinis kvapas.

9.1.3 Kvapo atsiradimo slenkstis

-

9.1.4 pH

-

9.1.5 Lydimosi/užšalimo temperatūra

Lydymosi temperatūra /Stingimo temperatūra
(Melting/pour point) < -15 °C

9.1.6 Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros
intervalas

150...200 °C (EN ISO 3405)
9.1.7 Pliūpsnio temperature

minimumas 38 °C (DIN 51755)

9.1.8 Garavimo greitis

-

9.1.9 Degumas (kietų medžiagų, dujų)
9.1.10 Sprogumo savybės

-

9.1.10.1 Žemutinė sprogumo riba

0,6 tūris procentais (įvertinimas)

9.1.10.2 Viršutinė sprogumo riba

7,0 tūris procentais (įvertinimas)

9.1.11 Garų slėgis

Apytikriai 0,3 kPa @ 20 °C

9.1.12 Garų tankis

> 3 (Oras = 1,0)

9.1.13 Santykinis tankis
9.1.14 Tirpumas

0,74 - 0,85 (15 °C; vanduo= 1),

9.1.14.1 Tirpumas vandenyje

Mažai tirpus

9.1.14.2 Tirpumas riebaluose ( nurodomas aliejinis tirpiklis

)neturima duomenų

9.1.15 Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo

Pirminio benzino angliavandeniliai log Kow = 2...7.

9.1.16 Savaiminio užsidegimo temperatūra

apytikriai 250 °C (įvertinimas)

9.1.17 Skilimo temperatūra 9.1.18 Klampa

Kinematinis klampumas < 2 mm²/s (40 °C; vanduo=
0,6 mm²/s, EN ISO 3104). Dinaminė klampa < 50
mPa.s (20 °C).

9.1.19 Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

Niekas.

9.1.20 Oksidacinės savybės

Niekas.

9.2 Kita informacija
Santykinė molekulinė masė apytikriai 146.
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Paviršiaus įtemptis 22-27 mN/m (25 °C).

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1 Reaktingumas
Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas
Normaliomis sąlygomis stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Nežinomas.

10.4 Vengtinos sąlygos
Laikyti atokiau nuo uždegimo, kibirkščiavimo šaltinių ir nuo įkaitusių paviršių.

10.5 Nesuderinamos medžiagos
Stiprūs oksidatoriai

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Neskyla , jei naudojama kaip nurodyta.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1 Informacija apie toksinį poveikį
11.1.1 Ūmus toksiškumas

Labai žemas toksiškumas :
Prarijus LD50/žiurkėms = > 5000 mg/kg (OECD 401, 423)
LD50/ per odą/triušis = > 2000 mg/kg (OECD 402)
LC50/įkvėpus/4 val/žiurkėms = > 4.95 mg/L, Oras (OECD 403)
11.1.2 Dirginimas ir ardymas
Nenustatyta (OECD 404, 405, HRIPT = Human Repeated Insult Patch Test). Pakartotinis poveikis gali sukelti
odos džiūvimą arba skilinėjimą.
11.1.3 Jautrinimą
Nesensibilizuoja odos. (OECD 406; HRIPT).
11.1.4 Poūmis, užsitęsęs ir ilgalaikis toksiškumas
Neklasifikuojamas kaip kancerogenas žmogui. (OECD 453)
Nėra toksiškumo reprodukcijai (OECD 421, 422)
Vaisiaus pakenkimas neklasifikuojamas (OECD 414)
Genotoksiškumo tyrimai (in vitro ir in vivo) buvo neigiami. (OECD 471, 473, 474, 476, 478, 479)
11.1.5 STOT (vienkartinis poveikis)
Per dideli poveikiai sukelia galvos svaigimą, pykinimą, galvos skausmą ir, galiausiai, narkotinius poveikius.
11.1.6 STOT (kartotinis poveikis)
Poveikis nežinomas. (OECD 408, 413, 422)
11.1.7 Aspiracijos pavojus
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Įkvėpimas į plaučius gali sukelti mirtiną cheminį
pneumonitą. Patekus į akis ir, esant didelei Medžiagos garų koncentracijai ore, gali sukelti akies gleivinės
dirginimą (deginimą, paraudimą, ašarojimą).
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11.1.8 Kita informacija apie ūmų toksiškumą

Toksikologiniai duomenys yra paremti atitinkamų produktų ar junginių tyrimais

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1 Toksiškumas
12.1.1 Toksiškumas vandens aplinkai

Ūmus toksiškumas vandens organizmams:
žuvis : LL50/96h > 1000 mg/L; LL0/96h = 100 mg/L (OECD203)
vėžiagyvis : EL50/48h > 1000 mg/L; EL0/48h = 1000 mg/L (OECD 202)
dumblis: EL50/72h > 1000 mg/L; NOELR/72h = 3-100 mg/L (OECD 201)
Chroninis toksiškumas vandens organizmams:
žuvis : NOELR/28d = 0,13 mg/L (QSAR)
vėžiagyvis : NOELR/21d = 0,23 mg/L (QSAR)

12.2 Patvarumas ir skaidomumas
12.2.1 Biologinis skaidymas

Lengvai skylantys (OECD 301F).
12.2.2 Cheminis skaidymas
Nesihidrolizuoja vandenyje. Lakūs angliavandeniliai yra suskaidomi dėl atmosferos cheminių savybių.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Apie šį produktą duomenų nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje
Produktas lengvai išgaruoja iš dirvos ir vandens paviršiaus. Produktas gali prasiskverbti į dirvą, pasiekdamas
gruntinių vandenų paviršių. Skilimas ypač lėtai vyksta esant anaerobinėms sąlygoms. Aukštos molekulinės
masės angliavandeniliai gali būti absorbuoti organinių medžiagų dirvoje ar nuosėdinėse uolienose (log Kow > 3).
Garavimas yra greičiausias ir labiausiai paplitęs šalinimo nuo paviršinio vandens ir žemės procesas.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Ši medžiaga nevertinama kaip patvari - gyvuosiuose organizmuose besikaupianti - toksiška medžiaga (PBT). Ši
medžiaga nevertinama kaip labai patvari - stipriai bioakumuliacinė medžiaga (vPvB).

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Nežinomas.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1 Atliekų tvarkymo metodai
Produkto atliekos yra pavojingos atliekos. Jos turi būti tvarkomos, remiantis nacionalinėmis taisyklėmis ir vietos
valdžios įstaigų rekomendacijomis. Kai dirbate su atliekomis, atkreipkite dėmesį į pavojus ir pasirūpinkite
būtinomis saugos priemonėmis, žymėjimu ir informacija.

13.2 Produkto likučių atliekos / nepanaudoti produktai
Tuščiuose induose gali būti degių arba sprogių gaminio likučių. Tuščios pakuotės turi būti utilizuojamos vietoje
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arba šalinama kaip atliekos. Atliekų kodai: 07 01 04 – “Kitiorganiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai
tirpalai”; pavojingumą lemiančių savybių kodai: H3 (degūs skysčiai ir garai), H4 (dirginančios), H5 (kenksmingos).
Tuščios pakuotės kodas 15 01 02 (plastikinės pakuotės).

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
14.1 JT numeris

1268

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

UN 1268 PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. (LIAV 200
contains solvent naphtha), 3, III

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s

3

14.4 Pakuotės grupė
III
14.5 Pavojus aplinkai
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams
EmS: F-E, S-E

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą
Bulk (MARPOL 73/78, Annex II): Noxious liquid, F, (8) n.o.s. (LIAV 200 contains Iso- and cyclo-alkanes (C10C11)). ST 3, Cat. Y. According to MARPOL: "Non-solidifying substance".

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
EY/1907/2006 (REACH), XVII PRIEDAS: TAM TIKRŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ, PREPARATŲ IR GAMINIŲ
GAMYBOS, TIEKIMO RINKAI BEI NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Šis saugos duomenų lapas atitinka Reglamente (EB) No. 1907/2006 reikalavimus.

15.2 Cheminės saugos vertinimas
Cheminės saugos vertinimas atliktas be šios medžiagos.

16. KITA INFORMACIJA
16.1 Papildymai, panaikinimai, peržiūrėjimai
Atnaujinta pagal reglamentą (ES): 453/2010, pakeičiantį reglamentą (ES): 1907/2006 (REACH). Cheminės
saugos įvertinimas .

16.2 Saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimai
CLP = Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
DSD = Tarybos direktyva 67/548/EEB
DPD = Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB

16.3 Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai
Taisyklės, duomenų bazės, literatūra, atlikti tyrimai. Cheminės saugos pranešimas 2010.

16.5 Atitinkamų R frazių, teiginių apie pavojų, saugos frazių ir (arba) atsargumo teiginių sąrašas
R10

Degi.

R65

Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučius.

R66

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

R67

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
IN-ECO® 850
Pagal Reglamento Nr. 453/2010/EB – II priedą

Versija: 2015-12-21 / LT

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto indentifikatorius
Prekybinis pavadinimas:
IN-ECO® 850
Medžiagos pavadimimas:. Katijoninių poliakrilamidų vandeninis tirpalas.
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai:
Flokuliantas, skystas emulsinis katijoninis polielektrolitas.
Nerekomenduojami naudojimo būdai: Nepateikta.
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Gamintojas/ tiekėjas:
UAB “Inžinerinė ekologija”
Adresas:
Ašigalio g. 6, Kaunas, LT-49142,
Telefonas:
+370 37 21 42 25
Faksas:
+370 37 21 42 26
El. paštas:
info@in-eco.biz
Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas:
technologist@in-eco.biz
1.4.

Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras:
Adresas:
Šiltmanių g. 29, LT -2043 Vilnius
Telefonas:
8 5 236 20 52
Faksas:
8 5 236 21 42
El. paštas:
info@tox.lt
Darbo laikas: visą parą.
Bendras pagalbos telefonas: 112
2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Odos dirginimas 2 kategorija

H315

Dirgina odą.

Klasifikavimo sistema:
Klasifikacija vykdoma pagal dabartinius EB sąrašus. Informacija papildyta iš techninės literatūros ir tiekėjų
įmonių pateiktų duomenų.
2.2. Ženklinimo elementai
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Produktas klasifikuojamas pagal CLP taisykles.
Pavojaus piktogramos:

GHS07
Signaliniai žodžiai: Atsargiai.
Etiketėje pažymėti pavojingi komponentai:
Nėra.
Pavojingumo frazės:
H315 Dirgina odą .
Lapas: 1/7
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Atsargumo frazės:
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) ar rankų apsaugos
priemones.
P302+P352
PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P332+P313
Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
P362 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
2.3. Kiti pavojai
PBT ir vPvB rezultatų įvertinimas
PBT: Netaikoma.
vPvB: Netaikoma.
Nedegus ir nesprogus.
Sukelia vandens pH pakitimus.
3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.1.
Medžiagos
Netaikoma.
3.2.
Mišiniai
Medžiagos pavadinimas: Katijoninių poliakrilamidų vandeninis tirpalas.
Pavojingos sudedamosios dalys: pagal reglamento Nr. 1272/2008/EB reikalavimus
CAS Nr.

EINECS
Nr.

-

-

Indekso Nr.

REACH
registracijos
Nr.

Masės
(tūrio)
dalis,
%

Pavadinimas

Klasifikacija pagal Reglamento
(EB) Nr. 1272/2008[CPL/GHS]
reikalavimus

-

-

50

Katijoniniai
poliakrilamidai

Skin Irrit.2. H315

Papildoma informacija: Informacija apie rizikos frazes pateikta 16 skirsnyje.
4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendra informacija
Visus produktu suteptus rūbus nedelsiant pašalinti. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžaga, būtina
nedelsiant kreiptis į medikus ar Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52.
Įkvėpus:
Inhaliacinio povojaus nėra. Produktas nėra lakus. Pasijutus blogai išeiti arba išvesti nukentėjusįjį į tyrą orą.
Kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis:
Nedelsiant plauti akis švariu vandeniu ne trumpiau kaip 10-15 minučių, atsargiai pakeliant ir nuleidžiant vokus.
Nedelsiant kreiptis į akių gydytoją.
Patekus ant odos:
Nusiimti užterštus drabužius, avalynę ir t.t., o prieš pakartotiną jų panaudojimą – nuvalyti ir išskalbti. Nuplauti
paveiktą vietą dideliu kiekiu vandens. Jei pasireiškia dirginimas ar nudegimai, kreiptis į gydytoją.
Prarijus:
Praplauti burną, išgerti ne mažiau 0,5 l vandens arba pieno. Daugiau nieko nevalgyti ir negerti. Nesukelti
vėmimo. Kreiptis į gydytoją.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir toksiškas)
Patekus į akis. Tiesioginis kontaktas su medžiaga gali sukelti stiprius akių gleivinės pažeidimus.
Patekus ant odos. Medžiagos sąlytis su oda gali sukelti cheminį odos nudegimą. Kenksmingas prarijus.
Ūmus ir toksiškas patekus ant odos.
4.3. Nurodymas apie bet kokias neatidėliotinas medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
Visais atvejais geriausia kreiptis pas gydytojus.
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Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga , būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodimų
kontrolės ir informacijos biurą tel. (8-5) 236 20 52.
5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės
Sausi gesinimo milteliai, putos,išskaidyta vandens srovė.
Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugos sumetimais
Stipri vietisa vandens srovė.
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Tiršti, juodi dūmai, anglies ir azoto oksidai.
5.3. Patarimai gaisrininkams.
Dėvėti apsauginės darbo priemones, tokias kaip batai, darbo drabužiai, pirštinės, akių ir veido apsaugos.
6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudoti asmenines apsaugines priemones: apsauginės pirštinės,
prigludusius akinius.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Neleisti išsiliejusiai medžiagai patekti į kanalizaciją, drenažą, paviršiaus ir gruntinius vandenis ar plisti
aplinkoje. Vengti tiesioginio kontakto su besipilančia chemine medžiaga. Vandens užteršimo atveju informuoti
kompetetingas institucijas.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Išsiliejusią medžiagą surinkti inertiniu absorbentu (pjuvenomis, smėliu, vermikulitu), supilti į tam skirtą
konteinerį ir utilizuoti pagal galiojančius vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Išsiliejimo vietą praplauti dideliu
kiekiu vandens. Pažeistą pakuotę patalpinti į apsauginį konteinerį.
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Kaip saugiai naudoti produktą nurodyta 7 skirsnyje.
Asmeninės apsaugos priemonės pateiktos 8 skirsnyje.
7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Darbo vietoje įrengti gerą ventiliacija. Darbo vietoje nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Produktas laikoma sandariai uždarytas, įprastose gamintojo pakuotėse. Saugoti nuo didelio karščio, šalčio ar
drėgmės.
Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos, preparato kiekio, galimo sandeliuoti nurodytomos
sąlygomis:
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: su vandeniu reaguojančios medžiagos.
Papildoma informacija dėl sandėliavimo sąlygų:
Sandėlio patalpos turi būti sausos, vėsios, 0 ÷ 35 °C temperatūros.
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Medžiagos naudojimui specialia dozavimo įranga ruošiamas flokulianto vandeninis tirpalas – 0,1-0,5 %.
Flokuliantų tirpalai savo aktyvumą išlaiko ne ilgiau kaip 5 dienas.
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8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA
8.1. Kontrolės parametrai
Komponentai su nustatytomis ribinėmis vertėmis darbo aplinkoje: pagal HN 23:2011
Nėra nurodytų ribinių verčių.
8.2. Poveikio kontrolė
Atitinkamos techninio valdymo priemonės
Bendra patalpų ventiliacija. Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.
Asmėninės apsaugos priemonės
Bendros saugos ir higienos priemonės
Plauti rankas su muilu prieš valgant, rūkant. Po darbo nusivilkti suteptus drabužius, avalynę ir kt. Nedėvėti
užterštų rūbų.
Kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Nebūtina.
Akių apsauga. Sandarūs akiniai arba veido skydelis.
Odos apsauga. Guminės, atsparios cheminėms medžiagoms pirštinės.
Darbo drabužiai ir guminiai batai atsparūs rūgštims.
Poveikio aplinkai kontrolė
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti. Neleisti produktui patekti į
nuotekas ar drenažą. Turi būti vengiama išmetimo į aplinką.
Nuoroda į papildomus skirsnius:
Plačiau žiūrėti 7 skirsnyje.
9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Išvaizda:
Baltas arba gelsvas skystis-emulsija;
Kvapas:
Bekvapė medžiaga;
Kvapo atsiradimo slenkstis:
Nenustatyta;
pH (prie 20 °C):
4,0 ÷ 7,0;
Lydimosi/užšalimo temperatūra:
-5°C;
Specifinė masė (tankis) (prie 20oC):
1,1 ± 0,10 g/cm3;
Tirpumas:
disperguojasi vandenyje;
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: 100 ÷ 130 °C;
Pliūpsnio temperatūra:
Nenustatyta;
Garavimo greitis:
Nenustatyta;
Degumas (kietų medžiagų, dujų):
Netaikoma;
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Netaikoma;
Savaiminio užsidegimo temperatūra:
Nenustatyta;
Skilimo temperatūra:
Nenustatyta;
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:
Produktas nėra sprogus;
Klampa (prie 25oC):
Nenustatyta;
Oksidacinės savybės:
Netaikoma.
Visos išvardintos sąvybės taikomos produktui.
9.2. Kita informacija
Nėra svarbios papildomos informacijos.
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10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1. Reaktingumas
Produktas nėra reaktingas.
10.2. Cheminis stabilumas
Medžiaga stabili tol, kol sandėliuojama tinkamai (žr. 7 skyrių).
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
Nenustatyta.
10.4. Vengtinos sąlygos
Aukšta temperatūra, ugnis, užšalimas, drėgmė.
10.5. Vengtinos medžiagos
Su vandeniu reaguojančios medžiagos.
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Terminio skilimo metu (degimo) metu susidaro aitrūs dūmai bei kenksmingi skilimo produktai, pvz., anglies
oksidai ir azoto oksidai.
11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1. Informacija apie toksinį poveikį
11.1.1. Ūmus poveikis:
Patekus į akis. Tiesioginis kontaktas su medžiaga sukelti stiprų sudirginimą, perštėjimą, paraudimą. Gali
sukelti akių gleivinės pažeidimus.
Patekus ant odos. Medžiagos sąlytis su oda gali sukelti cheminį odos nudegimą, sudirgimą, paraudimą. Gali
kai kuriems asmenims pasireikšti alergiją.
Ūmus toksiškumas patekus ant odos. Bandymai su triušiais LD50 nėra duomenų.
Prarijus. Bandymai su žiurkėmis LD50 > 2000 mg/kg.
Įkvėpus. Nėra lakus.
11.1.2. Lėtinis poveikis
Įkvėpus. Nėra duomenų.
CMR poveikiai (kancerogenis,mutagenis ir toksiškumas reprodukcijai) Nėra duomenų.
Kontaktinis dermatitas/Jautrinantis poveikis. Alergiškiems, jautriems asmenims gali išsivystyti
dermatitas.
STOT vienkartinis:
Neturima duomenų.
STOT kartotinis:
Neturima duomenų.
Aspiracijos pavojus:
Neturima duomenų
11.1.3. Sveikatą sunkinančios aplinkybės
Nėra duomenų.
12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1. Toksiškumas
Neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas: neklasifikuojamas kaip pavojingas gyvūnams ir vandens
organizmams. Dideli medžiagos kiekiai, patekę į vandenį, sukelia trumpalaikį lokalinį vandens rūgštingumo
padidėjimą.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Disperguojasi vandenyje.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Biologiškai nesikaupia.
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12.4. Judrumas dirvožemyje
Medžiaga nėra laki.
12.5. PTB ir vPvB įvertinimo rezultatai
Medžiaga nesukelia toksiškumo rizikos.
12.6. Kitas neigiamas poveikis
Nėra duomenų.
Bendra pastaba:
Draudžiama neskiestą produktą arba didesnius jo kiekius išpilti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ar
kanalizacijos sistemas.
13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Rekomendacijos
Neleidžiama išmesti atliekų arba tuščios taros į aplinką, kartu su buitinėmis atliekomis, neatlikus būtinų
veiksmų, siekiant pašalinti jų kenksmingą poveikį aplinkai. Netinkama naudojimui produktą pristatyti į
licenzijuotą atliekų tvarkymo įmonę. Cheminės medžiagos bei užterštos taros šalinimo būdai turi atitikti
galiojančius aplinkosaugos reikalavimus. Tuščius konteinerius reikia grąžinti tiekėjui.
Valymo priemonės:
Vanduo, esant būtinybei naudojmai plovikliai.
14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
Neleidžiama išmesti atliekų arba tuščios taros į aplinką, neatlikus būtinų veiksmų, siekiant pašalinti jų
kenksmingą poveikį aplinkai. Cheminės medžiagos bei užterštos taros šalinimo būdai turi atitikti galiojančius
aplinkosaugos reikalavimus. Tuščius konteinerius reikia grąžinti tiekėjui.
JT numeris

JT teisingas
krovinio
pavadinimas

Gabenimo
pavojingumo
klasė

Pakuotės
grupė

Pavojus aplinkai

Nesupakuotų krovinių
vežimas pagal MARPOL
72/78 II priedą ir IBC
kodeksą

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Povojaus aplinkai nėra. Sukelia odos
dirginimą.

Netaikoma

Transportavimo papildoma informacija: Jokių specialių atsargumo priemonių nereikia, išskyrus tas,
kurios nurodytos 8 skyriuje.
15 SKISRNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d.dėl cheminių medžiagų registracijos,
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB
bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (ES oficialus leidinys, Nr. L396, 2006-12-30, klaidų atitaisymas Nr. L 136/3, 2007-05-29).
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodžio 16d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).
KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. gegužės 20 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).
Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos
ministro 2000 gruodžio 19 d. įsakymu 532/742, aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002 birželio 27 d. įsakymu Nr. 345/313
patvirtinta redakcija ( Žinios, 2002, Nr. 81-3501). Pakeitimai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ( Žinios, 2003, Nr. 81(1)-3703; 2005, Nr. 115-4196; 2007, Nr.66-2517.
Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d.
įsakymu Nr. 599, Žinios, 2002, Nr. 115-5151, 2008, Nr. 53-1989).
Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių
sveikatos sutrikimų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769,
Žinios, 2004, Nr. 7-157).
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Lietuvos higienos norma HN 23 “Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai”, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-827/A1-287 (Žinios, 2007, Nr. 108-4434).
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 (Žinios, 2007, Nr. 123-5055).
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), restukturizuota ADR 2001 m. leidimo sutartis, Valstybės žinios,
2003, Nr. 46 (1) -2057, 46 (2) -2057, 46 (3) -2057, 46 (4) -2057.
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2003 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žinios, 2002, Nr.
81-3503.
Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722, Žinios, 2004, Nr. 68-2381, 2008, Nr.
55-2109.
Bendrosios cheminių medžiagų ir preparatų sandeliavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio
22d. įsakymu Nr. 272, Žinios, 1999, Nr. 31-896.

15.2. Cheminės saugos vertinimas
Produkto cheminis saugos vertinimas nebuvo atliktas.
16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA
IN-ECO® 850- skirtas tik profesionaliam naudojimui.
IN-ECO® 850 saugos duomenų lapai ir techninė informacija parengta gamintojų.
Šie duomenys pagrįsti mūsų turimomis žiniomis , tačiau jie nesuteikia garantijos nei vienai produkto savybei ir
nenustato teisiškai galiojančių sutartinių santykių.
Pavojingumo frazės pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 II priedą:
H315 Dirgina odą.
Pateikta informacija saugos duomenų lape yra teisinga, skirta saugiam tvarkymui, naudojimui, perdirbimui,
saugojimui, transportavimui, šalinimui ir negali būti laikoma garantijara kokybės specifikacija.
Santrumpų ir akronimų paaiškinimai:
GHS arba CLP – Jungtinių Tautų Pasaulinės suderinto cheminių medžiagų mišinių klasifikavimo ženklinimo
sistema.
CAS Nr. – Cheminiu medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas medžiagai registracijos numeris.
EINECS Nr. – Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo numeris.
RID – Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptaitinių vežimų geležinkeliu.
ADR – Europos sutartis dėl povojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais
IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija.
Ši medžiaga skirta profesionaliam naudojimui. Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra
susijęs su preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos
apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie preparato poveikį sveikatai ir aplinkai,
apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų
specifinių preparato savybių. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl preparato naudojimo ne pagal
paskirtį ir nesilaikant aukščiau nurodytų rekomendacijų.
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3ROLDOLXPLQLRFKORULGDV

3DYRMLQJXPRIUD]ơs:
+
+

*DOLơVGLQWLPHWDOXV
6PDUNLDL SDåHLGåLDDNLV

$WVDUJXPRIUD]ơs:
3
3
333
3
3

3RQDXGRMLPRNUXRSãþLDLQXSODXWLUDQNDV
0ǌYơWL DSVDXJLQHV SLUãWLQHVGơYơWL DSVDXJLQLXV GUDEXåLXVQDXGRWL DNLǐ YHLGR 
DSVDXJRVSULHPRQHV
3$7(.86Ʋ$.,6.HOLDVPLQXWHVDWVDUJLDLSODXWLYDQGHQLX,ãLPWLNRQWDNWLQLXV
OĊãLXVMHLJXMLH\UDLUMHLJXOHQJYDLJDOLPDWDLSDGDU\WL7ROLDXSODXWLDNLV
1HGHOVLDQW VNDPELQWL Ƴ$SVLQXRGLMLPǐNRQWUROơVLULQIRUPDFLMRVELXUą NUHLSWLVƳ
J\G\WRMą
/DLN\WLNRUR]LMDLDWVSDULRMHWDOS\NORMHWXULQþLRMHDWVSDULąYLGLQĊGDQJą

.LWLSDYRMDL
.LWLSDYRMDL.RQWDNWXRGDPDVVXQHWDXULDLVLDLVPHWDODLVSDY\]GåLXLDOLXPLQLXJHOHåLPLFLQNX LUMǐ
O\GLQLDLV LãVNLULD YDQGHQLOLR GXMDVNXULRV JDOLVXIRUPXRWL VSURJLXVPLãLQLXV VXRUX
S+VXPDåơMLPDVJDOLEǌWLåDOLQJDVYDQGHQVRUJDQL]PDPV
3 SKIRSNIS. 68'Ŝ7,6$5%$ ,1)250$&,-$$3,(68'('$0ć6,$6'$/,6
3.10HGåLDJRV
3DYRMLQJos PHGåLDJRV:
(&-&$6- 1U
5($&+5HJLVWUDFLMRV1U
--
--
--

&KHPLQLV SDYDGLQLPDV
3ROLDOLXPLQLR
FKORULGDV

%
 - 4

.ODVLILNDFLMD
(%
0HW&RUU+
(\H'DP+

3DSLOGRPDLQIRUPDFLMD
3DYRMLQJXPR IUD]LǐWHNVWDLLUNLWǐå\PHQǐLãDLãNLQLPDLSDWHLNWLVNLUVQ\MH
4 SKIRSNIS3,5026,263$*$/%26 35,(021Ŝ6
3LUPRVLRVSDJDOERVSULHPRQLǐDSUDã\PDV
%HQGUD LQIRUPDFLMD YLVDLV DWYHMDLV NDL N\OD DEHMRQLǐ DU SDVLUHLãNLD SDNHQNLPR VYHLNDWDL SRå\PLDL
QHGHOVLDQW NUHLSWLV Ƴ J\G\WRMą -HL QXNHQWơMĊV SUDUDGĊV VąPRQĊ QHJDOLPD GXRWL QLHNR JHUWL DU GơWL Ną
QRUVƳ EXUQąƲWDUXVDUQXVWDþLXVDSVLQXRGLMLPąãLDPHGåLDJDEǌWLQDQHGHOVLDQWNUHLSWLVƳ$SVLQXRGLMLPǐ
LQIRUPDFLMRVELXUąWHO a 
ƲNYơSXV ƲNYơSXV QHGHOVLDQW QXWUDXNWL NRQWDNWą – LãHLWL DU LãQHãWL QXNHQWơMXVƳMƳ Ƴ W\Uą RUą VXWHLNWL
UDP\EĊ -HLQXNHQWơMXV\VLVMDXþLDVLEORJDLNUHLSWLVƳJ\G\WRMą
3DWHNXV DQW RGRV nXUHQJWL VXWHSWXV GUDEXåLXV SODXWL SDåHLVWDV RGRV YLHWDV YDQGHQLX MHL UHLNLD
QDXGRWLRGRVNUHPą -HLGLUJLQLPDVQHSUDHLQDNUHLSWLVƳJ\G\WRMą ,ãSODXWLVXWHSWXVGUDEXåLXVSULHãYơO
MXRVDSVLYHONDQW
3DWHNXV Ƴ DNLV SODXWL DNLV LU YHLGą GLGHOLX NLHNLX YDQGHQV NHOHWą PLQXþLǐ SDNHOLDQW LU QXOHLGåLDQW
DNLǐYRNXV-HLƳPDQRPDLãLPWLNRQWDNWLQLXVOĊãLXV .rHLSWLVƳJ\G\WRMą
Prarijus: 6NDODXWLEXUQąMHLQXNHQWơMXV\VLVVąPRQLQJDVJHUWLGDXJ YDQGHQV -HLSUDU\WDVGLGHOLVNLHNLV
PHGåLDJRV QHGHOVLDQWNUHLSWLVSDJDOERVƳ J\G\WRMą
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6YDUELDXVLVLPSWRPDLLUSRYHLNLV ǌPXVLUXåGHOVWDV
*DOL VPDUNLDLSDåHLVWL DNLV
 1XURG\PDV DSLH EHW NRNLRV QHDWLGơOLRWLQRV PHGLFLQRV SDJDOERV LU VSHFLDODXV J\G\PR
UHLNDOLQJXPą
*\G\WLVLPSWRPLãNDL
5 SKIRSNIS35,(ä*$,65,1Ŝ635,(021Ŝ6
BendrLJDLVURSDYRMDL1HGHJLPHGåLDJD
*HVLQLPRSULHPRQơV
7LQNDPRVJDLVURJHVLQLPRSULHPRQơV
PatL PHGåLDJD QHGHJL JDLVUR PHWX JHVLQLPR SULHPRQơV WXUL EǌWL SDUHQNDPRV ƳYHUWLQDQW DSOLQN
GHJDQþLǐPHGåLDJǐVDY\EHV
1HWLQNDPRVJDLVURJHVLQLPRSULHPRQơV
1HåLQRPRV
5.26SHFLDOǌVPHGåLDJRVDUPLãLQLRNHOLDPLSDYRMDL
7HUPLQLRVNLOLPRPHWXJDOLLãVLVNLUWLGUXVNRVUǌJãWLHVGǌPDL
3DWDULPDLJDLVULQLQNDPV
6SHFLDOLRV DSVDXJRV SULHPRQơV VNLUWRV JDLVULQLQNams: JDLVULQLQNDL SULYDOR QDXGRWLV DWLWLQNDPD
DSVDXJRV ƳUDQJD LU DXWRQRPLQLX NYơSDYLPR DSDUDWX 6&%$  VX YLVą YHLGą GHQJLDQþLD NDXNH
XåWLNULQDQþLDWHLJLDPąVOơJƳ'UDEXåLDLJDLVULQLQNDPV ƳVNDLWDQWãDOPXVDSVDXJLQLXVEDWXVLUSLUãWLQHV 
WXULDWLWLNWL(XURSRVVWDQGDUWą(1NXULHXåWLNULQDED]LQƳDSVDXJRVO\JƳJDLVURDWYHMX
6NLOLPRSURGXNWǐLãVLVN\ULPDVJDOLEǌWLSDYRMLQJDV
3DSLOGRPDLQIRUPDFLMD
6XULQNWLJDLVURJHVLQLPRYDQGHQƳQHOHLVWLMDPSDWHNWLƳNDQDOL]DFLMą
6 SKIRSNIS$9$5,-Ƌ/,.9,'$9,0235,(021Ŝ6
$VPHQVDWVDUJXPRSULHPRQơVDSVDXJRVSULHPRQơVLUVNXELRV SDJDOERVSURFHGǌURV
,ãVLOLHMXV SURGXNWXL QXWUDXNWL EHW NRNLXV GDUEXV (YDNXRWL DYDULMRV OLNYLGDYLPH QHGDO\YDXMDQþLXV
åPRQHV 9HQJWL NRQWDNWR VX LãVLOLHMXVLX SURGXNWX 8åWLNULQWL PDNVLPDOLą JDOLPą SDWDOSǐ YHQWLOLDFLMą
'ơYơWLWLQNDPąDSVDXJLQĊDSUDQJąQXURG\WąVN
(NRORJLQơVDWVDUJXPRSULHPRQơV
NHOHLVWL LãVLOLHMXVLDP SURGXNWXL SDWHNWL Ƴ NDQDOL]DFLMą YDQGHQV WHONLQLXV GLUYRåHPƳ JUXQWLQLXV
YDQGHQLV
,]ROLDYLPRLUYDO\PRSURFHGǌURVEHL SULHPRQơV
,ãVLOLHMXVƳSURGXNWąDEVRUEXRWL VPơOLXåHPơPLVDUNLWXWLQNDPXLQHUWLãNXDEVRUEHQWXLUSDWDOSLQWLƳWDP
VNLUWąWDOSąDWOLHNRPV/LNXþLXV QXSODXWLGLGHOLXYDQGHQVNLHNLX 1LHNDGDQHSLOWLLãVLOLHMXVLRSURGXNWR
DWJDOƳRULJLQDOLąSDNXRWĊ
1XRURGDƳNLWXVVNLUsnius
$VPHQLQơVDSVDXJLQơVSULHPRQơV– åLǌUVN
$WOLHNǐãDOLQLPDV– åLǌUVN
7 SKIRSNIS79$5.<0$6,56$1'Ŝ/,$9,0$6
6XVDXJLXWYDUN\PXVXVLMXVLRVDWVDUJXPRSULHPRQơV
'DUER YLHWD LU GDUER SURFHGǌURV WXUL EǌWL VXSURMHNWXRWRV WDLS NDG JDOLPD EǌWǐ XåNLUVWL NHOLą DU
VXPDåLQWL WLHVLRJLQƳ NRQWDNWą VX SURGXNWX 9HQJWL SURGXNWR SDWHNLPR Ƴ DNLV 8åWLNULQWL WLQNDPą
YHQWLOLDFLMą 9HQJWL SURGXNWR SDWHNLPR Ƴ NDQDOL]DFLMą 1DXGRWL DSVDXJLQLXV GUDEXåLXV LU DVPHQLQHV
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DSVDXJLQHVSULHPRQHVQXURG\WDVVN
6DXJDXVVDQGơOLDYLPRVąO\JRVƳVNDLWDQWYLVXVQHVXGHULQDPXPXV
3URGXNWąODLN\WLRULJLQDOLRMHSDNXRWơMHDUEDNRQWHLQHU\MHSROLHWLOHQRVWLNORSOXRãWXDUPXRWRSROLHVWHULR
)53 DUED39&GHQJWRMHWDOSRMH
VenJWLQRVPHGåLDJRV'DXJHOLVPHWDOǐ\SDþQHWDXULHMLPHWDODL 2NVLGDWRULDLUHGXNWRULDL
.RQNUHWXV -ǌV JDOXWLQLRQDXGRMLPREǌGDV DL 
äLǌUVNLUVQƳ
8 6.,561,6329(,.,2.21752/Ŝ /$60(16$36$8*$
8.1. .RQWUROơVSDUDPHWUDL
3URIHVLQLRSRYHLNLRULELQơVYHUWơV
CKHPLQơVPHGåLDJRV SURIHVLQLRSRYHLNLRULELQLDLG\GåLDL: +1 GXRPHQ\V
Ribinis dydis
Ilgalaikio
Trumpalaikio Neviršytinas
Cheminė medžiaga
poveikio
poveikio
ribinis dydis
ribinis dydis
ribinis dydis
(NRD)
(IPRD)
(TPRD)
Pavadinimas
CAS
mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm
$OLXPLQLVLUWLUSǌVMRMXQJLQLDL
NDLS$O

-

Pastabos

-

3URIHVLQLRSRYHLNLRULELQơVYHUWơV
7LUSLRVDOLXPLQLRGUXVNRV 7:$ PJPYDO (+ 
'1(/'0(/- 'DUEXRWRMDL%D]LQLVDOLXPLQLRFKORULGDV (&$6--
3RYHLNLV '1(/'0(/
TLSDV
'\GLV
'1(/
,OJDODLNLV VLVWHPLQLVSRYHLNLV ƲNYơSXV
4 PJP
,OJDODLNLV VLVWHPLQLVSRYHLNLV 3HURGą
4 PJNJNPGLHQą
'1(/'0(/- J\YHQWRMDL%D]LQLVDOLXPLQLRFKORULGDV (&$6--
3RYHLNLV
7LSDV
'1(/
,OJDODLNLV VLVWHPLQLVSRYHLNLV ƲNYơSXV
'0(/
,OJDODLNLV VLVWHPLQLVSRYHLNLV 3HURGą
'1(/
,OJDODLNLV VLVWHPLQLVSRYHLNLV PUDULMXV

'\GLV
PJP
 PJNJNPGLHQą
PJNJNPGLHQą

31(& %D]LQLVDOLXPLQLRFKORULGDV (&$6--
3RYHLNLREǌGDV
'\GLV
GơODVYDQGXR
JO
-ǌURVYDQGXR
ȝJO
673
PJO
8.23RYHLNLRNRQWUROơ:
7HFKQLQơVSULHPRQơVJHUDSDWDOSǐYHQWLOLDFLMDGDUERYLHWRMH
$NLǐ DSVDXJD DSVDXJLQLDL DNLQLDL YHLGą GHQJLDQW\V VN\GHOLDL $SVLUǌSLQWL ãYDULX YDQGHQLX DNLǐ
SORYLPXL
5DQNǐ DSVDXJD DSVDXJLQơV 39& QHRSUHQLQơV DUED QLWULOR JXPRV SLUãWLQơV DWLWLQNDQþLRV /67 (1
UHLNDODYLPXV
2GRVDSVDXJDGDUERGUDEXåLDL,ãVNDOEWLVXWHSWXVGUDEXåLXVSULHãMXRVQDXGRMDQWGDUNDUWą
.YơSDYLPR WDNǐ DSVDXJD ƳSUDVWDL QDXGRMDQW – QHUHLNDOLQJD $SVLVDXJRMLPXL QXR DHUR]ROLǐ DU JDUǐ
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WXUL EǌWL QDXGRMDPL UHVSLUDWRULDL VX GDOHOLǐ ILOWUX3 (VDQW QHNRQWUROLXRMDPǐ HPLVLMǐ UL]LNDL QDXGRWL
DXWRQRPLQLXVNYơSDYLPRDSDUDWXV
3RYHLNLRDSOLQNDLNRQWUROơ YHQJWLLãVLOLHMLPR ,ãVLOLHMXVSURGXNWXLLQIRUPXRWLDWLWLQNDPDVWDUQ\EDV
9 SKIRSNIS. FIZI1Ŝ6,5&+(0,1Ŝ66$9<%Ŝ6
9.1. ,QIRUPDFLMDDSLHSDJULQGLQHVIL]LQHVLUFKHPLQHV VDY\EHV
$JUHJDWLQơEǌVHQD:
SN\VWLV
6SDOYD:
6NDLGUXVJHOVYRVVSDOYRV
.YDSDV
6LOSQRNYDSR
.YDSRDWVLUDGLPRVOHQNVWLV
1ơUD
9DQGHQLOLRMRQǐNRQFHQWUDFLMRVYHUWơS+
 NDLS+!åLǌUVN
R
/\G\PRVLXåãDOLPRWHPSHUDWǌUD C:
-&- -&
R
3UDGLQơYLULPRWHPSHUDWǌUDLQWHUYDODV C:
- &
3OLǌSVQLRWHPSHUDWǌUDRC:
1HWDLNRPD
*DUDYLPRJUHLWLV
1HWDLNRPD
'egumas:
NeGHJXV
6SURJXPRULERV
1HWDLNRPD
*DUǐVOơJLV
1ơUDGXRPHQǐ
*DUǐWankis:
1ơUDGXRPHQǐ
6DQW\NLQLVWDQNXPDV
1ơUDGXRPHQǐ
7ǌULQLVWDQNLV
 –   & 
7LUSXPDV YDQGHQ\MH 
0DLãRVLVXYDQGHQLX
3DVLVNLUVW\PRNRHILFLHQWDV Q-RNWDQROLVYDQGXR  1HWDLNRPD
6DYDLPLQLRXåVLOLHSVQRMLPRWHPSHUDWǌUDRC:
1HWDLNRPD
6NLOLPRWHPSHUDWǌUD
!&
.ODPSDP3DV
– P3DV  & 
.LWDLQIRUPDFLMD
'ơO MRQLQLǐ VDY\ELǐ LU VXGơWLHV SURGXNWR QHJDOLPD WLUWL VWDQGDUWL]XRWDLV YDQGHQV W\ULPǐ PHWRGDLV
5HLNDOLQJL VSHFLDOLDL SDUXRãWL LU SULWDLN\WL PHWRGDL .DL JDXQDPD DSVNDLþLXRWRML S+ YHUWơ !  LU 
3ROLDOLXPLQLR FKORULGDV DOLXPLQLRFKORULGDVED]LQLV DOLXPLQLRKLGURNVLFKORULGDV
Tankis

– NJP
10 SKIRSNIS67$%,/80$6,55($.7,1*80$6

5HDNWLQJXPDV
5HDJXRMDVXGDXJXPDPHWDOǐ\SDþQHWDXULDLVLDLVPHWDODLVLUMǐO\GLQLDLV
&KHPLQLVVWDELOXPDV
3URGXNWDVVWDELOXVQRUPDOLRPLVVąO\JRPLV
3DYRMLQJǐUHDNFLMǐJDOLP\Eơ
.RQWDNWXRGDPDV VX QHWDXULDLVLDLV PHWDODLV SDY\]GåLXL JHOHåLPL DOLXPLQLX FLQNX LU Mǐ O\GLQLDLV
LãVNLULDYDQGHQLOLRGXMDVNXULRVJDOLVXIRUPXRWLVSURJLXVPLãLQLXVVXRUX
9HQJWLQRVVąO\JRV
1ơUDQRUPDOLRPLVQDXGRMLPRLUVDXJRMLPRVąO\JRPLV 1HODLN\WLWHPSHUDWǌURMHDXNãWHVQơMHNDLS&
7HUPLQLVVNLOLPDVJDOLY\NWLSDNLOXV WHPSHUDWǌUDLYLUã&
10.5. 1HVXGHULQDPRVPHGåLDJRV
3URGXNWDVJDOLUHDJXRWLVXVWLSULDLVUHGXNWRULDLV LU VWLSULDLV RNVLGDWRULDLV
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3DYRMLQJLVNLOLPRSURGXNWDL
NRUPDOLRPLVQDXGRMLPRLUVDXJRMLPRVąO\JRPLV SDYRMLQJǐUHDNFLMǐQHåLQRPD 7HUPLQLRVNLOLPRPHWX
JDOLLãVLVNLUWLGLUJLQDQþLRV GXMRVDUJDUDL9DQGHQLOLRFKORULGDV
11 SKIRSNIS72.6,.2/2*,1Ŝ ,1)250$&,-$
11.1. ToksikoORJLQơLQIRUPDFLMD
ǋPXVWRNViškumas:
3URGXNWXL(NRIORFN-Qơra GXRPHQǐ
%D]LQLVDOLXPLQLRFKORULGDV(&$6--
3RYHLNLR ParamHWUDV 0HWRGDV 9HUWơ
EǌGDV
3UDULMXV
/'
2(&' !

PJNJ
NP
3HURGą
/'
2(&' !

PJNJ
NP
ƲNYơSXV
/&
2(&' !
DHURzROLV

PJO

3RYHLNLR
ODLNDV

5ǌãLV

3DVWDERV

äLXUNơ
(SDWLQDVSDWHOơ

1XVWDW\PR
PHWRGDV
7\ULPǐ
GXRPHQ\V

YDO

äLXUNơ
(SDWLQDVSDWHOơ

7\ULPǐ
GXRPHQ\V

9DQGHQLQLV
WLUSDODV

4 YDO

äLXUNơ
(SDWLQDVSDWHOơ

9DQGHQLQLV
WLUSDODV

9DQGHQLQLV
WLUSDODV

,ãYDGD 1HNODVLILNXRMama GơOǌPDXVWRNVLãNXPR
ƠVGLQLPDVGLUJLQimas
3URGXNWXL(NRIORFN-Qơra GXRPHQǐ
%D]LQLVDOLXPLQLRFKORULGDV(&$6--
3RYHLNLR RezXOWDWDV 0HWRGDV 3RYHLNLR
EǌGDV
ODLNDV
$N\V
SWLSUXV
2(&'
GLHQD
DNLǐ

paåHLGLPDV
2GD
NHGLUJLQD 2(&'
4 YDO
4

6WHEơMLPR 5ǌãLV
WUXNPơ
 7ULXãLV
YDO

1XVWDW\PR
PHWRGDV
7\ULPǐ
GXRPHQ\V

3DVWDERV
9DQGHQLQLV
WLUSDODV

 7ULXãLV
YDO

7\ULPǐ
GXRPHQ\V

9DQGHQLQLV
WLUSDODV

1XVWDW\PR
meWRGDV
7\ULPǐ
GXRPHQ\V

3DVWDERV

,ãYDGD6PDUNLDL SDåHLGåLDDNLV
NHNODVLILNXRMDPDNDLSGLUJLQDQWLVNYơSDYLPR WDNXV
NHNODVLILNXRMDPDNDLSGLUJLQDQWLV RGą
.YơSDYLPRWDNǐ ar odos MDXWULQLPDV
3URGXNWXL(NRIORFN-Qơra GXRPHQǐ
%D]LQLVDOLXPLQLRFKORULGDV(&$6--
3RYHLNLR RezXOWDWDV 0HWRGDV 3RYHLNLR
EǌGDV
ODLNDV
2GD
NeMDXWULQD 2(&'


6WHEơMLPR RǌãLV
WUXNPơ
-ǌURV
NLDXO\Wơ
(SDWHOơ

,ãYDGD
NHNODVLILNXRMDPDNDLSMDXWULQDQWLVNYơSDYLPRWDNXV
NHNODVLILNXRMDPDNDLSMDXWULQDQWLV RGą

9DQGHQLQLV
WLUSDODV
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STOT SRYHLNLV
3URGXNWXL(NRIORFN-Qơra GXRPHQǐ
%D]LQLVDOLXPLQLRFKORULGDV(&$6--
3RYHLNLR ParametUDV 0HWRGDV VHUWơ OrganDV 3RYHLNLV
EǌGDV
PUDULMXV
12$(/
2(&' 
1ơUDMRNLR
VNUDQGLV
VLVWHPLQLV 
PJNJ
QHLJLDPR
SRYHLNLV
NP
VLVWHPLQLR
GLHQą
SRYHLNLR
3HURGą
ƲNYơSXV
DHURzROLV

/2$(&

7DSDWXV
2(&'



3ODXþLDL
PJP
RUR

  

3RYHLNLR
5ǌãLV
3DVWDERV
ODLNDV
 GLHQRV – äLXUNơ
7\ULPǐ
GLHQRV
(SDWLQDV GXRPHQ\V
SDWHOơ
7UǌNVta
GXRPHQǐ

3ODXþLǐ
 VDY  äLXUNơ
aXGLQLR
YDOGLHQą (SDWLQDV
GHJHQHUDFLMD GLHQRV
patelơ
VDYDLWĊ

,ãYDGD1HNODVLILNXRMDPDVGơOVXEFKURQLQLRWRNVLãNXPR
0XWDJHQLãNXPDV LQYLWUR
3URGXNWXL(NRIORFN-Qơra GXRPHQǐ
%D]LQLVDOLXPLQLRFKORULGDV(&$6--
5H]XOWDWDV
0HWRGDV
5ǌãLV
NeLJLDPDV VX PHWDEROLne
aNt\YDFLMDQHLJLDPDV
EH PHWDEROLnơV
aNW\YDFLMRV
NeLJLDPDV VX PHWDEROLne
aNt\YDFLMDQHLJLDPDV
EH PHWDEROLnơV
aNW\YDFLMRV

2(&'

BaNWHULMD 6
W\SKLPXULXP

2(&'

Pelơ O\PSKRPD
/<-FHOOV

0XWDJHQLãNXPDV LQYLYR
3URGXNWXL(NRIORFN-Qơra GXRPHQǐ
%D]LQLVDOLXPLQLRFKORULGDV(&$6--
RezXOWDWDV
0HWRGDV
3RYHLNLR
ODLNDV
NHLJLDPDV
2(&'
GR]ơV
(SUDULMXV
YDO LQWHUYDOX
(VNUDQGLV
,ãYDGD1HNODVLILNXRMDPDVGơOPXWDJHQLãNXPR

5ǌãLV

3RYHLNLV 1XVWDW\PR
PHWRGDV
7\ULPǐ
GXRPHQ\V

3DVWDERV
9DQGHQLQLV
WLUSDODV

7\ULPǐ
GXRPHQ\V

OrganDV

äLXUNơ
(SDWLQDV
SDWHOơ

.DQFHURJHQLãNXPDV
3URGXNWXL(NRIORFN-Qơra GXRPHQǐ
%D]LQLVDOLXPLQLRFKORULGDV(&$6--
3RYHLNLR ParametUDV 0HWRGDV
'\GLV 3RYHLNLR 5ǌãLV
EǌGDV
ODLNDV
3UDULMXV
12$(/
.DQFHURJHQLã- 
3HOơ
(JHULDPDV
NXPR VWXGLMD
ppm
(SDWLQDV
YDQGXR
SDWHOơ

VaQGHQLQLV
WLUSDODV

1XVWDW\PR
PHWRGDV
7\ULPǐ
GXRPHQ\V

3RYHLNLV
NơUD
NanFHURJHQLQLR
SRYHLNLR

1XVWDW\PR
PHWRGDV
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Saugos duomenų lapas Nr. PN-010

pagal reglamentą 1907/2006/EB – REACH ir
keitimą 2015/830/EB

NATRIO HIDROKSIDO
49-51% TIRPALAS

1 lapas iš 15 lapų
Pildymo data: 2011-11-30
Paskutinio peržiūrėjimo data: 2016-02-15

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto identifikatorius:
Cheminė medžiaga: Natrio hidroksido tirpalas.
Kitos identifikavimo priemonės: natrio hidroksido tirpalas techninis, natrio šarmo tirpalas, natrio šarmas
skystas, kaustikinė soda skysta.
EB numeris: 215-185-5
CAS numeris 1310-73-2
REACH registracijos nr.: 01-2119457892-27-0025
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
1.2.1. Mišinio naudojimo būdai:
Skysto NaOH gamyba;
Kieto NaOH gamyba;
Pramoniniam ir profesionaliam NaOH naudojimui;
NaOH vartotojų naudojimui.
1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai: nėra
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:
Gamintojas:
ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek – Poland
Platintojas:
Imlitex Industry, UAB
Adresas:
Europos prospektas 124, Kaunas LT-46351
Telefonas:
(8-37) 215057, faksas:
(8-37) 215056
El. paštas:
post@imlitex.eu , http://www.ekochema.lt
Už SDL pildymą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas:

post@imlitex.eu

1.4. Pagalbos telefono numeris: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel. 8~ 5 236 20 52,
faksas 8~ 5 236 21 42 el. paštas info@tox.lt

2. GALIMI PAVOJAI
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Medžiaga klasifikuojama pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

ES CLP 1272/2008
Pavojingumo klasės/pavojingumo kategorijos

Pavojingumo patvirtinimas

Skin Corr. 1A

H314

Met. Corr. 1

H290
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2.2. Ženklinimo elementai
Cheminės medžiagos ženklinimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008 (GHS ženklinimas):
Pavojaus piktograma:
Signalinis žodis:

Dgr Pavojinga

Pavojaus piktogramos:

GHS05
Pavojingumo frazės:
H314

Gali nudeginti odą ir pakenkti akims.

H290

Gali ėsdinti metalus.

Atsargumo frazės:
P260

Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines, aprangą, akinius, veido apsaugą.

P390

Surinkti išsiliejusią medžiagą, kad nepadarytų materialinės žalos.

P301+P330+P331 (prarijus):

Skalauti burną, nesukelti vėmimo.

P303+P361+P353 (patekus ant odos):

Pašalinti, nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Odą nuplauti

tekančiu vandeniu.
Išplauti rūbus, prieš apsivelkant pakartotinai.

P363

P304+P340 (įkvėpus):Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą.
Nedelsiant kreiptis į medikus.

P310

P305+P351+P338 (patekus į akis):

Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu, išsiimti kontaktinius lęšius ir

toliau plauti akis.
2.3. Kiti pavojai:

Nėra informacijos

2. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
2.1. Medžiagos
Empirinė (molekulinė) formulė: NaOH
Molekulinė masė: 40

EINECS Nr.

CAS Nr.

Cheminis pavadinimas

Koncentracija
produkto masės

215-185-5

1310-73-2

Natrio hidroksidas

49,51

(%)
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Cheminės medžiagos klasifikavimas pagal reglamentą Nr. 1272/2008/EB (GHS ženklinimas):
Klasifikacija
Indekso Nr.

011-002-00-6

Tarptautinė
identifikacija

cheminė

sodium
hydroxide;
caustic soda

Ženklinimas

Pavojingumo
klasės ir
kategorijos
kodas (-ai)

Pavojingu mo frazės
kodas (-ai)

Piktogramos,
signalinio
žodžio
kodai

Pavojingumo
frazės
kodas

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

H314

Met Corr.1

H290

Dgr

H290

Pastabos

Pastaba: pavojingumo simbolių, piktogramų, rizikos frazių, pavojingumo klasių tekstai ir kitų žymenų
išaiškinimai pateikti 15 ir 16 skyriuoje.
Konkrečios ribinės koncentracijos, m faktoriai nurodomi 16 skyriuje.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas: Visais abejotinais atvejais arba jei simptomai neišnyksta, kreiptis
į medikus.
Įkvėpus: išeiti ar išnešti nukentėjusįjį į gryną orą. Jei nekvėpuoja padaryti dirbtinį kvėpavimą. Jei kvėpavimas
sunkus, suteikti deguonies. Kreiptis į medikų pagalbą.
Patekus ant odos: nedelsiant nusiplauti tekančiu vandeniu (apie 15 minučių). Plauti su vandeniu ir muilu.
Nusirengti užterštus drabužius ir batus. Pasitarti su medikais. Išskalbti drabužius prieš apsirengiant.
Patekus akis: nedelsiant išsiplauti akis tekančiu vandeniu. Kreiptis į medikus.
Prarijus: prarijus praskalauti burną vandeniu. Kreiptis į medikus.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): Nėra duomenų.
4.3. Nurodymas apie bet kokias neatidėliotinas medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: Nėra
duomenų.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Nedegi medžiaga, nepalaiko degimo. Talpyklos, patekusios į ugnį ar aukštoje temperatūroje gali sprogti. Jos turėtų
būti aušinamos vandeniu iš saugaus atstumo ir, jei įmanoma, pašalinti jas iš pavojaus zonos
5.1.

Gesinimo priemonės:
5.1.1 Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: Gesinimo milteliai, anglies dioksidas, vanduo, puta
5.1.2 Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: Vanduo gali būti neveiksmingas.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: Ši medžiaga nedegi, reaguoja su vandeniu, reaguojant su
metalais išskiria vandenilį.
5.3. Patarimai gaisrininkams: Kilus gaisrui naudoti kvėpavimo aparatus, naudoti apsisaugojimo priemones,
pakuotes / talpyklas atvėsinti vandens srove.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Asmens saugumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:
6.1.1. Greitosios pagalbos personalas: Vengti nutekėjimų ar išsiliejimų. Laikyti atokiau nuo kitų rūšių produktų.
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6.1.2. Gelbėtojams: Evakuoti žmones į saugią vietą, laikyti atokiau nuo išsiliejimų / nutekėjimų. Išvėdinti patalpą.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Neišmesti medžiagos į aplinką. Nenuleisti medžiagos į kanalizaciją ir
neišlieti medžiagos į viešuosius vandenis. Jei medžiaga pateko į upes, ežerus ar kanalizaciją, kreiptis į specialias
tarnybas.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Sušluoti ir susemti į tinkamas atliekų talpyklas.Vengti
dulkių susidarymo. Turėti tinkamai pažymėtus konteinerius. Laikyti tinkamose šalinimui uždarytose talpyklose.
Laikyti panaudotas medžiagas, kaip aprašyta 13 skyriuje "Atliekų tvarkymas".
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: 7 skyriuje pateikta informacija apie saugų naudojimą.
8 skyriuje, pateikta informacija apie asmens saugos priemones.
13 skyriuje, pateikta informacija apie atliekas.

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1.

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:
7.1.1. Apsaugos priemonės:

Užtikrinti tiekti gryną orą uždarose patalpose. Venkite garų / aerozolių

susidarymo.
Akis plauti tekančiu vandeniu, nusivilkti užterštus

7.1.2. Patarimai dėl bendros darbo higienos:

drabužius, batus. Laikytis asmens higienos ir saugos priemonių.
7.2.
Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Laikyti originalioje pakuotėje, gerai vėdinamoje ir sausoje vietoje. Tinkamai pažymėti konteinerius bei laikyti
sandariai uždarytus.Vengti dulkių. Laikyti atokiau nuo nesuderinamų produktų.
7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai): Pakavimo medžiaga: nerūdijantis plienas, polietilenas, popierius
ir PE (netinka aliuminio ir cinko konteineriai)

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA
8.1.

Kontrolės parametrai

Cheminės medžiagos ribinė vertė darbo aplinkos ore: HN 23:2007 duomenys:
Ribinis dydis
Ilgalaikio poveikio Trumpalaikio
Neviršytinas
ribinis
dydis poveikio
ribinis ribinis
dydis *Pastabos
(IPRD)
dydis (TPRD)
(NRD)

Cheminė
medžiaga
Pavadinimas

CAS

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

Natrio hidroksidas

1310-73-2

-

-

-

-

2

-

Ū

Pastabos: Ū – ūmus poveikis.
8.2.
Poveikio kontrolė
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: Užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Taikyti technines
priemones, kurios užtikrintų nustatytas normas.
8.2.2. Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
Akių/veido apsauga

Apsauginiai akiniai

Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

Kūno apsauga

Chemiškai atspari prijuostė, prijuostės / batai iš PVC, neoprenas esant
dulkėms.
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Esant dulkėms ir aerozoliui naudoti respiratorių (klasė P-2).

Šilumos pavojai

Dėvėti drabužius atsparius šilumai.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: Medžiagos liekanas šalinti pagal vietines ir nacionalinės taisykles.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Fizinė būsena: tirpalas
Spalva: balta.
Lydymosi temperatūra: 318,4-322 ° C (kietas tik)
Virimo temperatūra: 1388-1390 ° C (kietas tik)
Garų slėgis:
20 ° C, 0 hPa
618 ° C temperatūroje 0,13 hPa
739 ° C, 1.333 hPa
Tankis po ištirpimo (20 0C) 2.12 ÷ 2.13 g/cm3;
Tirpumas vandenyje:
0 ° C 42 g/100 cm3 H2O (29,6% masės);
20 ° C, 109 g/100 cm3 H2O;
100 ° C, 347 g/100 cm3 H2O;
Tirpumas kituose tirpikliuose: lengvai tirpsta metanolyje ir etanolyje (netirpus acetone ir dietileteryje)
9.2. Kita informacija

Nėra.

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1 Reaktingumas: gali ėsdinti metalus.
10.2. Cheminis stabilumas: Labai reaktyvus. Smarkiai reaguoja su rūgštimis. Įprastomis sąlygomis nestabilus.
Kontaktuojant su oru, reaguoja su anglies dioksidu esančiu ore, susidarant natrio karbonatui.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė:reakcijos metu su metalais, išskiria vandenilį.
10.4 Vengtinos medžiagos: laikyti atokiau nuo saulės spindulių. Vengti terminio skilimo, neperkaitinti. Vengti
drėgmės, šaldymo.
10.5 Nesuderinamos medžiagos: metalai, oksiduojančios medžiagos, vanduo, rūgštys, aliuminis, kiti šviesūs
metalai ir jų lydiniai.
10.6 Pavojingi skilimo produktai: vandenilis kaustinės sodos tirpale reaguoja lengvai su įvairiais redukuojančiais
cukrų ir susidaro anglies monoksidas.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1.

Informacija apie toksinį poveikį:
Odos ėdimas / dirginimas:

Su triušiais atlikti tyrimai patvirtino, nesunkius sudirginimus (koncentracija <0,95% w / w), labai erzinančius
(koncentracija 1% w / w) ir labai ėsdinančius oda dėl 5% tirpalo (poveikis buvo patvirtintas 5 iš 6 triušių.)
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Akių dirginimas:
Dirgina, esant 0,5 %<= C <2 % medžiagos koncentracijai (dirginimas buvo patvirtinas daugybei tirtų triušių). 1-2%
tirpalas pažeidžia rageną ir per 1 iki 10 minučių gali atsirasti ragenos drumstumas ir akių paraudimas. Didesnės
koncentracijos gali sukelti regėjimo praradimą.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1 Toksiškumas:
Tikslių tyrimų nėra.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas:

Medžiaga neatitinka biologinio skilimo kriterijaus.

Sąlytyje su vandeniu ji greitai suskyla į jonus: natrio ir hidroksilo.
12.3 Bioakumuliacijos potencialas:

nenustatyta,.

12.4 Judrumas dirvožemyje:

Medžiaga yra neutrali dirvoje, pH dirvožemyje gali padidėti laikinai.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:

nėra informacijos.
nėra informacijos.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis:

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1 Atliekų tvarkymo metodai:
Praskiesti dideliu kiekiu vandens. Prieš šalinimą medžiaga turi būti neutralizuojama su aukšta pH verte.
Neutralizuojama su rūgštimi. Pagal vietines ir nacionalinės taisykles.
Cheminės medžiagos, preparato atliekų, užterštų pakuočių šalinimo būdai (deginimas, utilizacija, šalinimas
sąvartyne ir kt.): Pageidautina pasirinkti perdirbimą nei šalinimą arba deginimą. Valyti pakuotę su vandeniu.
Šalinti kaip nenaudotą produktą. Pagal vietines ir nacionalinės reguliavimo taisykles.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1 JT numeris
14.2 JT teisingas krovinio
pavadinimas
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (s)
14.4 Pakuotės grupė
14.5 Pavojus aplinkai
14.6 Specialios atsargumo priemonės
naudotojams
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas
pagal MARPOL konvencijos II
priedą ir IBC

Sausumų

Jūrų transportas

Oro transportas

transportas(ADR/RID)

(IMDG)

(ICAO/IATA)

1824

1824

1824

Natrio hidroksidas,
tirpalas

Natrio hidroksidas,
tirpalas

Natrio hidroksidas,
tirpalas

8

8

8

II

II

II

Nepavojinga aplinkai

Nepavojinga aplinkai

Nepavojinga aplinkai

Žiūrėti 2.2. skyrių

Žiūrėti 2.2. skyrių

Žiūrėti 2.2. skyrių

IBC 08

IBC 08

IBC 08
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15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:
- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro ir
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19d. įsakymu Nr. 532/742, 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.
345/313 patvirtinta redakcija (Žin., 2002, Nr. 81-3501, ). Pakeitimai: Žin., 2003, Nr. 81(1)-3703; 2005, Nr. 1154196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517.
- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos
ministro 2002 m. lapkričio 19 d įsakymu Nr. 599, Žin., 2002, Nr. 115-5161, 2008, 53-1989 ).
- HN 23:2007 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai" (Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-827/A1-287, Žin., 2007, Nr. 108-4434
- Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių
medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas (Patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.V-769, Žin. 2004, Nr. 7-157).
- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002
m.birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503).
- Atliekų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. 722, Žin., 2004, Nr. 68-2381).
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr123-5055).
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR)
- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl
cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr.
793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas
91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 396,
30.12.2006, klaidų atitaisymas - L 136/3, 2007 5 29 ).
- 2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/830 2015 m. gegužės 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH)
15.2. Cheminės saugos vertinimas:

atliktas.

16. KITA INFORMACIJA
Pavojingumo klasės ir kategorijos kodas (-ai):
Skin Corr. 1A
Odos ėsdinimas, 1A kategorija
Met. Corr. 1 Gali ėsdinti metalus
Konkrečios ribinės koncentracijos preparatų (mišinių) ir tirpalų klasifikavimui
Pagal reglamentą Nr. 1272/2008EB
Skin Corr. 1A; H314:
C≥5%
Skin Corr. 1B; H314:
2 % ≤ C <5 %
Skin Irrit. 2; H315:
0,5 % ≤ C< 2 %
Eye Irrit. 2; H319:
0,5 % ≤ C < 2 %
H314
Gali nudeginti odą ir pakenkti akims.
H290
Gali ėsdinti metalus.
P260
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų.
P280
Mūvėti apsaugines pirštines, aprangą, akinius, veido apsaugą.
P390
Surinkti išsiliejusią medžiagą, kad nepadarytų materialinės žalos.
P301+P330+P331 (prarijus): Skalauti burną, nesukelti vėmimo.
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P303+P361+P353 (patekus ant odos): Pašalinti, nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Odą nuplauti
tekančiu vandeniu.
P363
Išplauti rūbus, prieš apsivelkant pakartotinai.
P304+P340 (įkvėpus):Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą.
P310
Nedelsiant kreiptis į medikus.
P305+P351+P338 (patekus į akis):
Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu, išsiimti kontaktinius lęšius ir
toliau plauti akis.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su
chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį
produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus
papildyta atsiradus naujų duomenų apie chemines medžiagos preparato poveikį sveikatai ir aplinkai,
apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape
pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.

Priedas nr. 1
Poveikio scenarijus 3: Pramoniniam ir profesionaliam NaOH naudojimui
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Sąrašas visų naudojimo aprašų
Naudojimo sektorius(SU):
SU 1-24
Kadangi natrio hidroksidas turi daug paskirčių ir yra plačiai naudojamas jis potencialiai gali būti
naudojamas visuose sektoriuose (SU), aprašytuose naudojimo aprašų sistemoje (SU 1-24).
NaOH yra naudojamas skirtingomis paskirtimis daugelyje pramonės sektorių.
Produkto kategorija(PC):
PC 0-40
Natrio hidroksidas gali būti naudojamas įvairiose cheminių produktų grupėse(PC). Jis gali būti
naudojamas, pavyzdžiui, kaip absorbentas(PC2), metalinio paviršiaus apdorojimo
produktas(PC14), nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktas(PC15), tarpinė cheminė
medžiaga(PC19), pH reguliatorius(PC20), laboratorinis chemikalas(PC21), valymo
produktas(PC35), vandens minkštiklis(PC36), vandens apdorojimo chemikalas(PC37), arba
gavybos medžiaga. Tačiau jis galėtų būti naudojamas ir kitose cheminių produktų grupėse(PC040).
Proceso kategorija(PROC):
nenumatomas.

PROC1

Naudojama

uždarame

procese,

poveikis

PROC2 Naudojama uždarose nepertraukiamuose pramonės
procesuose, poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas.
PROC3 Naudojama uždarose nepertraukiamuose pramonės procesuose,
poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas.
PROC4 Naudojama periodinės gamybos ir ki-tuose procesuose (pvz.,
sintezės), kur yra poveikio galimybė.
PROC5 Naudojama periodinės gamybos ir ki-tuose procesuose (pvz.,
sintezės), kur yra poveikio galimybė.
PROC8a/b Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba)
iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam specialiai
pritaikytoje/nepritaikytoje vietoje.
PROC9 Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai
pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą).
PROC10 Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas
(specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą).
PROC11 Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas
(specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą).
PROC13 Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant.
PROC15 Laboratorinių reagentų naudojimas.
Viršuje paminėtos procesų kategorijos yra laikomos pačios svarbiausios, bet kitos procesų
kategorijos taip pat yra galimos (PROC1-27)
Gaminio kategorija(AC):
netaikoma
Nors natrio hidroksidas gali būti naudojamas gamybos procese, nenumatomos jo liekanos
gaminyje. Gaminio kategorijos(AC) nėra taikomos natrio hidroksidui.
Išleidimas į aplinką
Kategorija(ERC):

ERC1 Cheminių medžiagų gamyba.
ERC2 Preparatų ruošimas.
ERC4 Apdirbimo pagalbinių priemonių, netampančių sudedamosiomis
gaminių dalimis, pramoninis naudojimas pramonės procesuose ar produktuose.
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ERC6A Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita cheminė medžiaga
(tarpinių cheminių medžiagų naudojimas).
ERC6B Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita cheminė medžiaga
(tarpinių cheminių medžiagų naudojimas).
ERC7 pramonės Pramoninis cheminių medžiagų naudojimas uždarose
sistemose.
ERC8A Plačiai paplitęs pagalbinių apdirbimo priemonių naudojimas
uždarose patalpose, atvirose sistemose.
ERC8B Plačiai paplitęs pagalbinių apdirbimo priemonių naudojimas
uždarose patalpose, atvirose sistemose.
ERC8D Plačiai paplitęs pagalbinių apdirbimo priemonių naudojimas
atvirame ore, atvirose sistemose.
ERC9A Plačiai paplitęs cheminių medžiagų naudojimas uždarose
patalpose, uždarose sistemose.
Viršuje paminėtos išleidimo į aplinką kategorijos yra laikomos pačios svarbiausios, bet kitos
išleidimo į aplinką kategorijos taip pat yra galimos (ERC1-12).
Papildomi paaiškinimai
Tipiniai naudojimo būdai: organinių ir neorganinių cheminių medžiagų gamyba, cheminių
medžiagų ruošimas, celiuliozės gamyba ir balinimas, aliuminio ir kitų metalų gamyba, maisto
pramonė, vandens valymas, tekstilės gaminių gamyba, galutinių produktų profesionalus
naudojimas ir kitos pramoniniai naudojimo būdai.
ES rizikos vertinimas
ES rizikos vertinimas buvo atliktas remiantis Egzistuojančių Medžiagų Reglamentu (Tarybos
reglamentas 793/93). Išsami rizikos įvertinimo ataskaita buvo baigtas 2007 ir yra prieina
internete:
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/ExistingChemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/sodiumhydroxidereport416.pdf
Pridėtinis poveikio scenarijus kontroliuoti poveikį aplinkai
Produkto aprašas
Kietas arba skystas NaOH, įvairios koncentracijos (0-100%), jei kieta: žema dulkėtumo klasė.
Naudojimo dažnis ir trukmė
Tęstinis
Techninės vietoje esančios sąlygos ir priemonės, skirtos sumažinti ar apriboti išmetimus, teršalų
patekimą į orą ir teršalų nuleidimą į dirvožemį
Rizikos valdymo priemonės, susijusios su aplinkosaugą, siekiant išvengti NaOH nutekėjimo į
komunalinių nuotekų arba į paviršinius vandenis, tuo atveju, jei šie nutekėjimai gali sukelti
didelius pH pasikeitimus. Reguliarus pH vertės tikrinimas yra reikalingas, maišant su vandeniu.
Bendru atveju, išleidimai turėtų būti kontroliuojami ir pH pasikeitimai viršutiniuose vandens
sluoksniuose turėtų būti minimalūs. Apskritai dauguma vandens organizmų toleruoja pH vertes,
varijuojančias tarp 6 – 9. Tai rodo ir standartiniai EBPO tyrimai su vandens organizmais.
Sąlygos ir priemonės, susijusios su išoriniu apdorojimu ar atliekų rūšiavimui susigrąžinimu.
Kietųjų NaOH atliekų nėra. Skystosios NaOH atliekos turėtų būti pakartotinai naudojamos arba
šalinamos į pramonines nuotekas ir neutralizuotuos, jei reikia.
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Pridėtinis poveikio scenarijus kontroliuoti poveikį darbuotojui
Produkto aprašas
Kietas arba skystas NaOH, įvairios koncentracijos (0-100%), jei kieta: žema dulkėtumo klasė.
Naudojimo/poveikio dažnis ir trukmė
8 valandos per dieną, 200 dienų per metus.
Techninės sąlygos ir priemonės užskirsti kelią išsiliejimui proceso metu
Darbuotojui, kai kietos ir skystos formos NaOH produkto koncentracija yra >2%:
Pakeisti, kur įmanoma, rankinius procesus automatizuotais ir/arba uždarais procesais. Tai padėtų
išvengti erzinančios miglos, purškimo ir vėlesnių potencialių taškymusi:
• Naudoti uždaras sistemas arba atvirų konteinerių uždangas (pvz. širmas)
• Transportas virš vamzdžių, techninis statinių pildymas/ištuštinimas automatine sistema
(siurbliai ir pan.)
• Naudoti reples, rakinius paėmimo įrenginius su ilgomis rankenomis, kad išvengti
tiesioginio kontakto ir purslų (negalima dirbti virš kitų darbininkų ).
Techninės sąlygos ir priemonės kontroliuoti šaltinio sklaidą link darbuotojo
Darbuotojui, kai kietos ir skystos formos NaOH produkto koncentracija yra >2%:
Patartina naudoti ištraukiamąją ir/arba bendrąją ventiliaciją.
Organizacinės priemonės sustabdyti/apriboti išsiliejimus, išsisklaidymą ir poveikį
Darbuotojui, kai kietos ir skystos formos NaOH produkto koncentracija yra >2%:
• Darbininkai dirbantys pavojinguose procesuose/zonose tūrėtų:
a) nedirbti be kvėpavimo takus apsaugančių priemonių;
b) žinoti pagrindines natrio hidroksido savybes (ypač įkvėpimo padarinius);
c) laikytis darbdavio nurodytų saugesnių procedūrų instrukcijos;
• Darbdavys turi įsitikinti, kad reikalingas AAP yra prieinamas ir naudojamas pagal
instrukcijas.
• Jei įmanoma profesionaliam naudojimui, naudoti specialius balionėlius ir siurblius
skirtus sustabdyti taškymusis/išsiliejimus/poveikį.
Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsauga, higiena ir sveikatos įvertinimu
Darbuotojui ir profesionalui, kai kietos ir skystos formos NaOH produkto koncentracija yra
>2%:
• Kvėpavimo takų apsauga: dulkių ar aerozolių susiformavimo atveju (pvz. purškiant):
naudoti kvėpavimo takų apsaugą su patvirtintu filtru (P2);
• Rankų apsauga: nepralaidžios chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
1) medžiaga: butelio kaučiukas, PVC, polichloroprenas su natūralaus
latekso sluoksniu, medžiagos sluoksnis: 0,5 mm, pramušimo laikas:
>480 min.
2) medžiaga: nitrilo guma, fluoringa guma, medžiagos storis: 0,35 – 0,4
mm, pramušimo laikais: >480 min.
• Jei galimas purslų susidarymas, dėvėti sandarius chemiškai atsparius apsauginius
akinius, veido apsaugą.
• Jei galimas purslų susidarymas, dėvėti apsauginius rūbus, prijuostes, skydus ir
kostiumus, guminius arba plastikinius batus.
Poveikio numatymas ir nuoroda į šaltinį
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Poveikis darbuotojui/profesionalui:
NaOH yra korozinė medžiaga. Tvarkant korozines medžiagas ir formuliacijas, staigus sąlytis su
oda gali įvykti tik kartais ir laikoma, kad pakartotinis sąlytis su oda gali būti ignoruojamas.
Todėl, NaOH sąlyčio su oda poveikis nėra nurodomas.
NaOH neturėtų sistemiškai pasirodyti organizme, jei yra laikomasi tvarkingo darbo sąlygų ir
todėl sisteminis poveikis po sąlyčio su oda ar įkvėpimo nėra tikėtinas.
Remiantis NaOH matavimais celiuliozės ir popieriaus pramonėje, spaudos dažų šalinimo,
aliuminio, tekstilės ir chemijos pramonėje ir sekant rizikos valdymo priemonėmis darbuotojų ir
profesionalų poveikio sumažinimo scenarijumi, įkvėpimo poveikis yra žemiau 1mg/m3 DNEL.
Šalia išmatuojamo poveikio informacijos yra naudojamas ACETOC TRA įrankis – nustatyti
įkvėpimo poveikį (žiūrėti lentelę žemiau). Buvo priimta, kad nėra vietinės ventiliacijos ir
kvėpavimo takų apsaugos, nebent tai specialiai paminėta. Poveikio trukmė, kaip blogiausio
atvejo prielaida, laikyta daugiau negu 4 valandos per dieną ir profesionalus naudojimas buvo
paminėtas, kaip blogiausio atvejo prielaida. Kietai NaOH formai buvo priskirtas žema
dulkėtumo klasė, nes NaOH yra labai higroskopinis. Tik pačios svarbiausios PROC buvo
paminėtos.
PROC

PROC apibūdinimas

PROC 1

Naudojama uždarame procese, poveikis
nenumatomas
Naudojama uždarose nepertraukiamuose
pramonės procesuose, poveikis pasitaiko
kartais ir yra kontroliuojamas
Naudojama uždarame periodinės gamybos
procese (sintezė arba preparatų ruošimas)
Naudojama periodinės gamybos ir kituose
procesuose (pvz., sintezės), kur yra poveikio
galimybė
Maišymas ir sumaišymas periodinės gamybos
procesuose, gaminant preparatus ir gaminius
(kelių etapų ir (arba) žymus kontaktas)
Purškimas pramoninėje aplinkoje
Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas
ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir
(arba) dideles talpyklas tam specialiai
pritaikytoje/nepritaikytoje vietoje
Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas
talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija,
įskaitant svėrimą)
Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku
Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne
gamybos tikslais
Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant
Preparatų arba gaminių gamyba suspaudžiant,
išspaudžiant, tablečių ir granulių gamyba
Laboratorinių reagentų naudojimas
Rankinis maišymas, artimas kontaktas
naudojant tik individualios saugos priemones
Atviras apdorojimas, perkėlimo operacijos su

PROC 2

PROC 3
PROC 4

PROC 5

PROC 7
PROC 8a/b

PROC 9

PROC 10
PROC 11
PROC 13
PROC 14
PROC 15
PROC 19
PROC 23

Skysta forma
(mg/m3)
0,17

Kieta forma
(mg/m3)
0,01

0,17

0,01

0,17

0,1

0,17

0,2 (su LEV)

0,17

0,2 (su LEV)

0,17
0,17

Nenaudojama
0,5

0,17

0,5

0,17
017

0,5
0,2 (su LEV)

0,17
0,17

0,5
0,2 (su LEV)

0,17
017

0,1
05

0,17

0,4 (su LEV ir
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mineralais /metalais esant aukštai
temperatūrai
Cheminių medžiagų, susijungusių su kitomis
medžiagomis ir (arba) gaminiais, tvarkymas
aukštos (mechaninės) energijos sąlygomis.

RPE(90%))
0,17

0.5 (su LEV ir
RPE(90%))

Poveikis aplinkai:
Poveikio vandeniui įvertinimas susijęs tik su efektu vandens organizmams/ekosistemoms dėl
galimo pH pasikeitimų dėl OH- nutekėjimo, nes Na+ jonų toksiškumas yra nereikšmingas
palyginus su pH pasikeitimo poveikiu. Didelis tirpumas vandenyje ir labai mažas garų slėgis
rodo, kad NaOH daugiausia bus galima rasti vandenyje. Kai pritaikomos rizikos valdymo
priemonės, susijusios su aplinka, poveikio aktyvuotiems dumbliams ir paviršiniams vandens
sluoksniams nėra.
Nuosėdų skyrius nėra aptariamas, nes yra laikomas nesvarbiu NaOH. Patekus į vandenį sorbcija
nuosėdoms bus nereikšminga.
Teršalų išmetimas yra orą nėra tikėtinas dėl labai žemo NaOH garų slėgio. Jei NaOH išmetamas
į orą kaip aerozolis į vandenį, bus greitai neutralizuotas dėl reakcijos su CO2 ( ar kitomis
rūgštimis).
Žymus išmetimas į sausumos aplinką taip pat nėra tikėtinas. Dumblo naudojimo kelias nėra
svarbus išmetimui į dirvožemį, nes NaOH kietųjų dalelių sorbcija neįvyks STP/NVĮ. Išmetus į
dirvožemį, dalelių absorbcija bus nereikšminga. Priklausant nuo dirvožemio buferinio pajėgumo
OH- bus neutralizuotas dirvožemio porų vandens arba pH gali padidėti.
Biologinis kaupimas nevyksta.
Priedas nr. 2
Poveikio scenarijus 4: Vartotojų NaOH vartojimas
Sąrašas visų naudojimo aprašų
Naudojimo sektorius(SU):
SU 21 Naudotojams: privatus būstas (= plačioji visuomenė
= vartotojai)
Produkto kategorija(PC):
PC 0-40
Natrio hidroksidas gali būti naudojamas įvairiose cheminių produktų grupėse(PC): PC 20, 35, 39
(neutralizatoriai, plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu),
Kosmetika, asmens higienos produktai). Kitos PC kategorijos nėra aptariamos šiame poveikio
scenarijuje. Tačiau, NaOH taip pat gali būti naudojamas kitose PC kai jo koncentracija žema,
pvz.: PC3 (iki 0,01%), PC8 (iki 0,1%), PC28 ir PC31 (iki 0,002%), bet taip pat gali būti
naudojamas likusiose produkto kategorijose (PC 0-40).
Produkto kategorija(PC):
Gaminio kategorija(AC):

Netaikoma
Netaikoma

Išleidimas į aplinką
Kategorija(ERC):
ERC8A Plačiai paplitęs pagalbinių apdirbimo priemonių
naudojimas uždarose patalpose, atvirose sistemose.
ERC8B Plačiai paplitęs reaguojančių cheminių medžiagų naudojimas uždarose pa-talpose,
atvirose sistemose.
ERC8D Plačiai paplitęs pagalbinių apdirbimo priemonių naudojimas atvirame ore, atvirose
sistemose.
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ERC9A Plačiai paplitęs cheminių medžiagų naudojimas uždarose patalpose, uždarose sistemose.
Papildomi paaiškinimai
NaOH (iki 100%) taip pat naudoja vartotojai. Jis naudojamas namuose nutekėjimo ir paprastu
vamzdžių valymui, medienos apdorojimui, taip pat naminio muilo gamyboje. NaOH naudojamas
ir baterijose ir orkaičių valymo servetėlėse.
ES rizikos vertinimas
ES rizikos vertinimas buvo atliktas remiantis Egzistuojančių Medžiagų Reglamentu (Tarybos
reglamentas 793/93). Išsami rizikos įvertinimo ataskaita buvo baigtas 2007 ir yra prieina
internete:
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/ExistingChemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/sodiumhydroxidereport416.pdf
Pridėtinis poveikio scenarijus kontroliuoti poveikį aplinkai
Produkto aprašas
Kietas arba skystas NaOH, įvairios koncentracijos (0-100%), jei kieta: žema dulkėtumo klasė.
Sąlygos ir priemonės, susijusios su išoriniu apdorojimu ar atliekų rūšiavimui susigrąžinimu.
Ši medžiaga ir jos pakuotė turi būti šalinamos saugiu būdu (pvz. grąžinant į viešąją perdirbimo
įstaigą). Jei pakuotės yra tuščios, šalinti kaip įprastines komunalines atliekas.
Baterijos turi būti perdirbamos (pvz. grąžinant į viešąją perdirbimo įstaigą). NaOH
susigrąžinimas iš šarminių baterijų susideda iš elektrolitų ištuštinimo, surinkimo ir
neutralizavimo su sieros rūgštimis ir anglies dioksidu.
Pridėtinis poveikio scenarijus kontroliuoti poveikį darbuotojui
Produkto aprašas
Kietas arba skystas NaOH, įvairios koncentracijos (0-100%), jei kieta: žema dulkėtumo klasė.
Tipinė koncentracija: grindų plovimo produktai (<10%), plaukų tiesinimo produktai (<2%),
orkaičių plovimo produktai (<5%), vamzdžių atkimšimo produktai (skystosios medžiagos: 30%,
kietosios medžiagos: <100%), valymo produktai (<1,1%)
Sąlygos ir priemonės, susijusios su produkto dizainu
• Norint išvengti pakuotės ir etiketės pažeidimų laikantis naudojimosi ir saugojimo
taisyklių, būtina naudoti atsparias pakuotes su etiketėmis. Žema pakuotės kokybė gali
sukelti pavojaus ir naudojimo informacijos netekimą.
• Jei buitinėje chemijoje natrio hidroksidas sudaro daugiau negu 2% ir ji yra prieinama
vaikams, pakuotė turi būti su apsauga nuo vaikų ir matomu įspėjimu apie pavoju
prisilietus (Derinimas su Technikos Pažangos Direktyvos 1999/45/EB IV priedo A dalies
15 straipsnio (2) Direktyva 67/548 susijusia su pavojingais preparatais ir medžiagomis,
skirtomis buitiniam naudojimui). Tai užkirstų kelią nelaimingiems atsitikimams
susijusiais su vaikais ir jautrių pojūčių žmonėmis.
• Patartina pateikti tik labai klampius preparatus.
• Patartina pateikti tik mažais kiekiais.
• Baterijoms privalu naudoti tik visiškai sandarius komponentus su ilga gyvavimo trukme.
Sąlygos ir priemonės, susijusios su informacija ir naudojimo patarimams vartotojams
Papildyta produkto naudojimo informacija turi būti prieinama vartotojui. Tai sumažina
neteisingo naudojimo riziką. Norint sumažinti su vaikais ar vyresniais žmonėmis susijusių
nelaimingų atsitikimų skaičių, patartina naudoti produktą toliau nuo vaikų ar kitų jautrių
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žmonių, kurie gali būti paveikti. Šalia natrio hidroksido turi būti pridedama instrukcija apie
pavojingus mišinius.
Instrukcijos skirtos vartotojui:
• Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
• Nepilti produkto į ventiliacijos angas ar elektros lizdus.
Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens sauga ir higiena
Vartotojui, kai kietos ir skystos formos NaOH produkto koncentracija yra >2%:
• Kvėpavimo takų apsauga: dulkių ar aerozolių susiformavimo atveju (pvz. purškiant):
naudoti kvėpavimo takų apsaugą su patvirtintu filtru (P2);
• Rankų apsauga: nepralaidžios chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
• Jei galimas purslų susidarymas, dėvėti sandarius chemiškai atsparius apsauginius
akinius, veido apsaugą.
Poveikio numatymas ir nuoroda į šaltinį
Poveikis vartotojui
Ūmus/trumpalaikis poveikis buvo įvertinamas pačiam kritiškiausiui atvejui: NaOH purkštuvų
orkaitėms valyti naudojimas. ConsExpo ir SprayExpo buvau naudojimai apskaičiuoti poveikį.
Trumpalaikis 0,3 – 1,6 mg/m3 poveikis yra šiek tiek didesnis negu ilgalaikio DNEL kvėpavimui
1 mg/m3 poveikio, bet mažesnis nei trumpalaikio poveikio darbo vietoje limitas 2 mg/m3. Taip
pat, NaOH bus greitai neutralizuotas po reakcijos su CO2 (ar kitomis rūgštimis).
Poveikis aplinkai
Vartotojai naudoja jau praskiestą produktą, kuris bus galutinai neutralizuotas kanalizacijoje, prie
jam pasiekiant NVĮ ar paviršinius vandenis.
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pat€kusant odos:nurengtrsuteptusdrabuzius,plauti vandeniupazeistas
dirginimasar nudegimai,laeiptis i gydttoj4
piiiil""
vEMIMo. Praskalautibum4 vandeniu. Pablogejussavijautai arba nelaimingo
lorru sOou r.IEsdii,rTi
atsitikimo aweju nedelsiantlseiptis i gydFoj4
4.2.Svarbiausisimptomaiir poveikis( mus ir uzdelstas):dirginantisefektas'
reikalingum{: gydytojas'
4,3. Nurodymas apie bet kokios n€atideliotinosmedicinospagalbosir specialausSrdymo
gydymo'
ivertingsnuientejusiojo buklQ,priima sprendim4del tolimesnio
Jtarusar nustalius apsinuodijimQsia medziaga,butine
biur4 tel. (8^5) 23620 52.

nedelsiantkreiptis i Apsinuodijimq kontrolesir informacijos

5.1.Gesinimopriemones
pavojq gali sukelti Salia
Tinkamos gesinimopriemones:nedegantimedhaga(vandenstiryalas). Avarijq ir gaisro atvejq
medZiagqar prep ahl
cheminiq
sand€liuojamq
Butina zinoti kitq naudojamqar
ir preparatai.
cheminesmedZiagos
esandios
sarryDes.
Netinkamosgesinimopriemones:neraduomenq.
5.2,Specialosmedziagosar mi5iniokeliami pavojai: priklausonuoSaliaesandiqmedZiagq'
2,2
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Korozijosir nuoviryinhibitoriusSL
darbopriemones:
batai,darbodrabuliai,p Slines,akiq ir veidoapsauga.
5.3.Patarimaigaisrininkams:ddvedapsaugines
pirStines,
akiq ir veidoapsaug4
priemones:devedapsauginius
drabuZius,
Asmenindsapsauginas

6. ^t/flx,sN/s. AVARTJVLIKVIDAVIMO PRTEMO
6.1. Asmensatsargumopriemotres,apsaugospriemondsir skubios pagalbosproceduros:vengtipatekimoart odosir I
akis. Naudotiasmeninesapsauginespriemones.Vengti ikvepti riiko/garq/dujq.UZtikrinti pakankam4v6dinim4.
telkinius,kanalizacij4.
6.2.Ekologinesatsargumopriemonds:vengtiproduktopatekimoi dirv4 vandens
(pjuvenos,smdlis,
surinktiinertiniuabsorbentu
6.3. Izoliavimoir valymo procedlros bei priemonds:i5siliejusi4medZiagq
vermikulitas),supilti i tam skirt4 konteineri ir utilizuoti pagal galiojandiusvietinius aplinkosaugosreikalavimus.Issiliejimo
viet4praplautidideliu kiekiu vandens.
priemonespateiktos
apsaugos
6.4.Nuorodai kitus skirsnius:kaip saugiainaudotiprodukqnurodyta7 skirsnyje.Asmeninds
8 skirsnyje.Kaip tinkamaitvarklti atliekaspateika 13skirsnyje.
7. .'ruR^gNI.S.NAUDOJIMAS IR
7.1. Su saugiutvarkymu susijusiosatsargumopriemones:darbovietojeirengtiger4ventiliacij4.Darbovietojenevalglli,
negertiir nerulq/ti. Vengti kontaldo su od4 drabuZiais,ypadsaugotis,kad nepatektqant veido ir i akis. Jei drabuZiaisusitepe,
skubiaijuos nusivilkti ir paZeisqodosviet4 plauti vandeniu.Isplauti isteptusdrabuZiuspriesjuos naudojantdar kartq.
galimalaik)ti iprastose
medZiag4
sandeliopatalPose
7.2.Saugaussand€liavimosqlygos,isksitant visusnesuderinamumus:
'C
+
pakuot€je,
originalioje
sandariai
ribose.
MedZiag4
sanddliuoti
turi
biiti
2
30
sausoje,vesiojevietoje.Aplinkos temperatnm
uzdar'4a Vengti uzsitiepsnojimosaltiniu nelaik)'ti ant tiesioginiqsaul€sspinduliq.
Netinkamos (nesuderinamos)kartu sandeliuoti chemines medZiagos:su stipriomis bazemis ir oksiduojandiomis
medZiagomjs.
paruo5ta
siubliu dozatoriumii
naudojimui,dozuojamakoncentruota
7.3. Konkretus galutinio naudojimo b[das: medZiaga
maitinimosiurbli dozavimuitaippat galimanaudotiaminqir fosfatulinijas.
'

8. .9&R.'N1,9.POVEIKIO PREVENCIJA/ ASMENS APSAUGA

8.1.Kontrolesparametrai:
CheminiomiSiniokompoDenturibinis dydis darbo aplinkosore: HN 23:201I duomenqnerasta.
8,2.Poveikiokontrole
Atitinkamost€chniniovaldymopriemones:vietineishaukiamojipatalpqventiliacija.
AsmeninGs
apsaugospriemones
Bendrossaugosir higienospriemon0s:plautiranl€s su muilu prie5valgant,rEkant.Po darbonusiyilldisuteptusdrabuZius,
avall,nEir kt. NedevetiuZtersrurubq
Kvopavimotakq apsaugospriemon€s:nebltinos,produkasnelakus.
Akiq apsauga:apsauginiai
akiniai.
odos apsauga:guminespiritines.
patektii kanalizacij4
arbadrenal4.
Poveikioaplinkai kontrole:neleistimedZiagai
Nuorodai papildomusskirsnius:pladiauziureti7 skircnyje.
9. ,'rIXJNI,'.

FIZINES IR CHEMINTS SAVYBES

Agregatinobosenr: Skysta
Spalva: Bespalvis
Kvapas: SilpnokvaPo
pH, vandeniliojonq koncentracijosvertd (20"C): 5l
LydymositemPeratura,oC neraduomenU
Uz5alimotemperatura,oC: -2
oC: 1 0 0+ 1 3 0
Pradinevirimo temperaturair virimo temperatilrosintervalas'
oC:
netaikoma
Pliopsniotemperaturr,
Garavimogreitis: nenustatyta
Degumas: netaikoma
Sprogumoribos: nerasprogus
Puslapis3/3
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Zemutine,torio 9/o: netaikoma
Virsutine' ttrrio olio: netaikoma
GarUslegis,kPa: ndraduomenq
Santykinistrnkis' g/cm' (20oC): 1 , 2 0 10 , 0 5
Tirpumas vandenyje,(20oC): tirysta gerai
Tirpumss riebaluose: n€raduomenq
Pasiskirstymokoelici€ntas(n-oktanolis/vanduo): nenusutryta
temperattlra'oC: nenustat)4a
SavaiminiouZsiliepsnojimo
KlamPumas: nenustatlta
Oksidacin0ssavybds: nera
spybis taikomosproduktui.t.y. misiniui.
VisosiSvardintos
9.2.Kita informacija:nerasvarbiospapildomosinformacijos.
IO. ,'1 i.'NIS. STABILUMAS IR REAKTINGTJMAS
ir naudojirnos4lygomis.
kaip iprastomissandeliavimo
ndrapavojingqreakcijqjei laikomair naudojama
10.1.Reaktingumas:
sqlygoms.
10.2.Cheminisstabilumas:medziagastabiliesant7 punldenurodytoms
su vandeniu,reaguojasusarmars.
10.3.PavojingqreakcijUtikimybo: maiSantis
Saltiniq:kar5dio,kibir5diqatvirosliepsnos.
vengtigalimquZsidegimo
10.4.V€nglinossQlygos:
StipriisSarmai.
medZiagos:
10.5.Nesuderinamos
10.6.Pavojingiskilimo produktai: produktasstabilus,betpatek9sI liepsnAgali issiskirtipavojingiCO, CO, garai.

11.1Informacija apietoksini poveiki:
ll.l.1. Omuspoveikis:
prarijus,Ziurk€s:nira duomenq.
flmus toksiSkumas:
Pirminis dirginimo €fektas:
Akys: Dirginantispoveikis.
Oda:neraduomenq.
Dirginimas:diryinantis
Pasklidimas:neraduomenq.
Jautrinimts: n€raduomenq.
ar
mutageninis
kaipkancerogeninis,
toksi5kumasreprodukcijai:neklasifikuojamas
mutageni5kumas,
Kanc€rogeni5kumas,
toksi5kasreprodukcijai.
11.1.2,L0tinis poveikis
lkvdpus, Neraduomenq.
n€ra klasifikuojamaskaip
-MR poveikiai (kancerogetris,mutagenis ir toksiskumasreprodukcijai): komponentas,
Zrnon€ms'
toksiSkumas
reprodukcinis
kancerogeninis,[tariamas
SpecitinistoksiskumaskonkreCiamorganui - vienk!rtitris poveikis:neturimaduomenq.
konkreliam organui - kartotinis poveikis:neturimaduomenq.
SpecilinistoksiSkumas
Aspiracijospavojus:neturimaduomenq.
jautriemsasmenims
gali issivysqdidermatitas.
poveikis:alergiskiems,
Kontaktinisdermatitas/Jautrinantis
11.1.3.Sveikat4sunkinsnliosaplinkybes:neraduomenq.

misiniosavybos,galinlios daryti poveikiaplinkai:
Chemin6smedZiagos,
galipakeistivandenspH. pH verteinukrih$ Z€miau4,5,Zurysfiista.
12,1.ToksiSkumas:
12.2.Patvarumasir skaidomumas:ndraduomenq.
4/4
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1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS
1.1 Produkto identifikatorius
Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas
EC Nr.: 269-822-7
REACH registracijos Nr.: 01-2119484664-27-0051
CAS Nr.: 68334-30-5
1.2 Medžiagos naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai: degalai, šildymo kuras
1.3 Išsami informacija apie SDL teikėją
Gamintojas:
Akcinė bendrovė ORLEN Lietuva
Juodeikių k., LT-89467 Mažeikių r. sav., Lietuva
Telefonas: +370 443 92121
Telefaksas: +370 443 92525
El. pašto adresas: info@orlenlietuva.lt
1.4 Pagalbos telefono numeris
AB ORLEN Lietuva (visą parą): +370 443 92510
Apsinuodijimų informacijos biuras. Apsinuodijimo atveju (visą parą): +370 52 362052
2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI
2.1 Medžiagos klasifikavimas
Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:
Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Acute Tox. 4, H332
Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411
2.2 Ženklinimo elementai
Signalinis žodis:
Pavojingas.
Pavojaus piktogramos

GHS02
GHS08
GHS07
GHS09
Pavojingumo frazės:
H226: Degūs skystis ir garai.
H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315: Dirgina odą.
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H332: Kenksmingas įkvėpus.
H351: Įtariama, kad sukelia vėžį.
H373: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H411: Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės:
P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos karštų paviršių. Nerūkyti .
P260: Neįkvėpti dulkių, dūmų, dujų, rūko, garų, aerozolio.
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
P301+P310: PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba
kreiptis į gydytoją.
P331: NESKATINTI vėmimo.
2.3 Kiti pavojai
Dyzelinas yra degus skystis. Lengvesnieji angliavandeniliai lėtai garuoja.
Garai dirgina kvėpavimo organus. Įkvėpus didelį kiekį dyzelino garų, galimas cheminio apsinuodijimo pavojus. Dyzeline gali būti nemažas (iki 8 % masės) policiklinių arenų (aromatinių angliavandenilių) kiekis. Eksperimentiniai tyrimai parodė, kad kai kurie iš šių angliavandenilių gali sukelti
vėžinius susirgimus. Nuo ilgalaikio ir pasikartojančio dyzelino poveikio sausėja ir trūkinėja oda.
Toksiškas vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepageidautinus poveikius vandens aplinkai. Egzistuoja rizika užteršti dirvožemį ir gruntinius vandenis.
3 SKIRSNIS: SUDĖTIS, INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
Cheminė sudėtis:
Dyzelinas
3.1 Sudėtinės dalys pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:
CAS Nr.

EC Nr.

Masės dalis, %

68334-30-5

269-822-7

iki 100

27247-96-7

248-363-6

0 – 0,1

Tepumo priedas
Žematemperatūrių savybių
pagerinimo priedas

nėra duomenų
nėra duomenų

nėra duomenų
nėra duomenų

0 – 0,02
0 – 0,04

Antistatinis priedas Stadis (R) 450
Dažiklis:
– 1, 4-bis (butilamino)-9, 10
antrachinonas
arba
– N-etil-1-(fenilazo fenilazo)
2 amino naftalenas
Žymiklis:
– N-etil-N-[2-(1-izo-butoksi-etoksi)
etil]-4 (fenilazo) anilinas

nėra duomenų

nėra duomenų

0 – 0,0001

90170-70-0

290-505-4

0 – 0,00042

nėra duomenų

260-124-8,
260-913-7

0 – 0,0005

nėra duomenų

nėra duomenų

0 – 0,001

Sudėtinių dalių pavadinimas
Dyzelinas
Užsidegimą pagerinantis priedas:
– 2 etilheksilnitratas
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nėra duomenų

0 – 0,03

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendroji informacija
Nuo išsiliejusio produkto paviršiai tampa slidūs.
Prieš gelbėjant nukentėjusiuosius izoliuoti teritoriją nuo visų galimų užsidegimo šaltinių, taip pat
atjungti elektros tiekimo šaltinius.
Užtikrinti tinkamą ventiliaciją ir patikrinti, kad prieš įeinant į uždaras patalpas būtų saugi, kvėpavimui tinkama aplinka.
Įkvėpus
Mažai tikėtina, kad būtų galima įkvėpti produkto garų aplinkos temperatūroje, kadangi jo garų slėgis
yra mažas. Garai gali pakliūti į kvėpavimo takus, kai dirbama su medžiaga esant aukštai temperatūrai
ir blogai ventiliacijai. Pastebėjus kvėpavimo trakto dirginimo simptomus, išvesti nukentėjusįjį į
ramią ir gerai vėdinamą patalpą, jei taip padaryti yra saugu.
Jei nukentėjusysis neteko sąmonės ir:
- nekvėpuoja – reikia patikrinti, ar nėra pašalinių kvėpavimo trukdžių, ir kad apmokytas personalas atliktų dirbtinį kvėpavimą. Jei būtina, daryti išorinį širdies masažą ir kreiptis medicininės
pagalbos.
- kvėpuoja – saugiai paguldyti. Jeigu reikia, aprūpinti deguonies kauke.
Jei ir toliau sunkiai kvėpuoja, kviesti medicininę pagalbą
Patekus ant odos
Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius, nusiauti avalynę ir saugiai pašalinti. Paveiktą vietą
kruopščiai nuplauti vandeniu ir muilu. Jei odos dirginimas, pabrinkimas ar paraudimas stiprėja ir
nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Dirbant su didelio slėgio įranga, gali įvykti odos pažeidimas produkto čiurkšle. Jei atsiranda žaizdos,
nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nelaukti, kol pasireikš simptomai.
Esant nežymiems terminiams nudegimams žaizdą atvėsinti. Nudegimo vietą laikyti po šaltu tekančiu vandeniu bent penkias minutes arba kol nuslūgs skausmas. Tačiau, per daug neatšaldyti (vengti
hipotermijos).
Patekus į akis
Atsargiai keletą minučių skalauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei juos nešiojate ir jei
lengva išimti. Skalauti toliau. Jei akis ir toliau dirgina, jos patinusios ar matomas miglotas vaizdas,
kreiptis į gydytoją.
Prarijus
Nukentėjusįjį reikia nedelsiant išgabenti į ligoninę. Nelaukti, kol pasireikš simptomai. Nesistengti
sukelti vėmimo, nes yra didelė aspiracijos (plaučių cheminio uždegimo) grėsmė. Skrandžio praplovimą galima atlikti tiktai po endotrachėjinės intubacijos.
Sąmonę praradusiam asmeniui nieko neduoti per burną.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis
Įkvėpus didelės koncentracijos dūmų, rūko ar garų galimas kvėpavimo trakto dirginimas dėl jų
poveikio. Patekus ant odos – paraudimas, dirginimas. Patekus į akis pasireiškia silpnas dirginimas
(bendro pobūdžio). Prarijus gali pasireikšti keletas simptomų arba nė vienas simptomas gali
nepasireikšti. Pasireiškus simptomams gali pykinti ir sukelti viduriavimą. Prarijus, visuomet gresia
aspiracija.
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4.3 Informacija gydytojui ar kitam kompetentingam asmeniui, teikiančiam pirmąją pagalbą.
Gydymas atliekamas pagal simptomus. Prarijus, visuomet gresia aspiracija.
5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Degumas
Degus skystis.
5.1 Gesinimo priemonės
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės
- Putos (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas),
- Vandens rūkas (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas),
- Sausi cheminiai milteliai,
- Anglies dioksidas,
- Inertinės dujos (pagal nustatytas taisykles),
- Smėlis arba žemės,
- Vandens garas.
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės
Nenukreipti vandens srovės tiesiogiai į degantį produktą, nes produktas gali išsitaškyti ir gaisras gali
išplisti.
Vengti gesinti putomis ir vandeniu tą patį paviršių vienu metu, nes vanduo sunaikina putas.
5.2 Medžiagos keliami pavojai
Degimo produktai
Nevisiškai sudegus produktui, į orą gali išsiskirti kietosios ir skystosios cheminės dalelės ar dujos,
įskaitant anglies monoksidą ir kitus nenustatytus organinius ir neorganinius junginius.
Jei yra pakankamas sieros junginių kiekis, tai degimo produktuose taip pat gali būti H2S ir SOx
(sieros oksidų) ar sieros rūgšties.
Specifiniai pavojai
Jei rezervuarai ar cisternos su produktu yra veikiami ugnies, gali kilti sprogimo ir gaisro pavojus dėl
padidėjusio slėgio aparato viduje. Išsiliejus produktui susidaręs angliavandenilinių garų ir oro
mišinys gali sprogti ar užsidegti nuo žiežirbų ar įkaitusių paviršių. Rezervuarus ir cisternas su
produktu arti ugnies aušinti vandens čiurkšlėmis iš pakankamai saugaus atstumo.
5.3 Apsaugos priemonės ugniagesiams ir gaisrą gesinantiems žmonėms
Naudoti tinkamus kvėpavimo aparatus, izoliuojančias dujokaukes ir izoliuojančius apsauginius
rūbus. Didelio gaisro atveju arba uždarose ar blogai vėdinamose patalpose, reikia dėvėti ugniai
atsparius apsauginius rūbus ir autonominį kvėpavimo aparatą su visiškai veidą uždengiančia kauke,
veikiančia perteklinio slėgio režimu.
6 SKIRSNIS: AVARIJOS METU TAIKYTINOS PRIEMONĖS
6.1 Asmeninės apsaugos priemonės ir saugos procedūros
Išsiliejus nedideliam produkto kiekiui: įprastiniai antistatiniai darbiniai drabužiai. Išsiliejus dideliems
produkto kiekiams: vientisas cheminėms medžiagoms atsparus ir antistatinis kombinezonas.
Cheminėms medžiagoms, ypač aromatiniams angliavandeniliams atsparios darbinės pirštinės.
PASTABA: PVA pirštinės nėra atsparios vandeniui, avarijų likvidavimo darbams jos netinka.

Darbinis šalmas. Antistatiniai neslystantys apsauginiai batai. Apsauginiai akiniai arba apsauginis
veido skydelis (esant purslams ar galimam produkto sąlyčiui su akimis).
Kvėpavimo apsauga: galima naudoti puskaukę arba visą veidą dengiančią kaukę su apsaugos filtru
(-ais) nuo organinių garų, arba autonominį kvėpavimo aparatą, atsižvelgiant į produkto išsiliejimo
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mastą ar numatomą koncentracijos kiekį. Jei situacijos neįmanoma tinkamai įvertinti, arba galimas
deguonies trūkumas, tuomet reikia naudoti tik autonominį kvėpavimo aparatą.
Dyzelinas yra degus skystis, todėl bet koks jo išsipylimas ar nutekėjimas sukelia rimtą gaisro ar
sprogimo pavojų. Sustabdyti produkto nuotėkį arba neleisti jam išplisti, jei taip daryti yra saugu.
Vengti tiesioginio sąlyčio su išsiliejusia medžiaga. Būti prieš vėją. Išsiliejus dideliems produkto
kiekiams, įspėti pavėjui esančių teritorijų gyventojus. Avarijų likvidavime nedalyvaujantiems
asmenims nurodyti laikytis atokiau nuo išsiliejimo vietos. Perspėti gelbėjimo tarnybų personalą.
Veiksmų pagrįstumą (išskyrus nedidelių išsiliejimų atvejus) visada, jei įmanoma, turi įvertinti ir
koordinuoti kompetentingas asmuo, atsakingas už avarijų valdymą. Pašalinti visus užsidegimo
šaltinius (pvz. elektros, kibirkščių, ugnies), jei taip daryti yra saugu.
Esant reikalui, pagal galiojančias taisykles informuoti atitinkamas valdžios institucijas.
6.2 Aplinkosaugos priemonės
Išsiliejus sausumoje
Sustabdyti produkto nuotėkį, jei taip daryti yra saugu. Neleisti produktui patekti į kanalizaciją, upes,
paviršinius ar kitokius vandens telkinius. Esant būtinybei, aplink išsiliejusį produktą supilti sausų
žemių, smėlio ar panašios nedegios medžiagos pylimą.
Jei yra galimybė, didelius išsiliejusius kiekius galima atsargiai padengti putomis ir tuo būdu
sumažinti gaisro grėsmę. Nenaudoti tiesioginės vandens čiurkšlės.
Pastatuose ar uždarose ertmėse užtikrinti tinkamą vėdinimą.
Išsiliejus į vandens telkinius ar į jūrą
Sustabdyti produkto nuotėkį, jei taip daryti yra saugu. Išsiliejus nedideliam kiekiui uždaruose
vandens (pvz. uostuose) plotuose, produktą sulaikyti plūdriosiomis užtvaromis ar kita įranga.
Išsiliejusiems dideliems kiekiams atviruose vandenyse sulaikyti esant galimybei naudoti plūdriasias
užtvaras ar kitas mechanines priemones.
6.3 Valymo metodai ir procedūros
Išsiliejus sausumoje
Išsiliejusiam produktui sugerti naudoti nedegias medžiagas. Išsiliejusio produkto likučius surinkti
tinkamomis priemonėmis. Surinktą produktą ir kitas užterštas medžiagas patalpinti atitinkamuose
perdirbimui, regeneravimui ar saugiam pašalinimui skirtuose konteineriuose.
Užterštą dirvožemį pašalinti arba perdirbti pagal vietos valdžios taisyklių reikalavimus.
Išsiliejus į vandens telkinius ar į jūrą
Išsiliejusį produktą surinkti specialiais plūdriaisiais adsorbentais. Jei tokios galimybės nėra, tai
išsiliejusio produkto plitimą reguliuoti ir produktą surinkti nugriebimo nuo paviršiaus būdu arba
kitomis tinkamomis priemonėmis. Dispergentus galima naudoti tik pagal specialisto rekomendaciją
ir, jei būtina, gavus vietos valdžios leidimą. Surinktą produktą ir kitas užterštas medžiagas laikyti
atitinkamuose regeneravimui ar saugiam pašalinimui skirtuose konteineriuose.
Papildoma informacija
PASTABA: Šios rekomenduojamos priemonės yra pagrįstos labiausiai tikėtinais šio produkto
išsiliejimo scenarijais, tačiau tam tikros vietos sąlygos (vėjas, oro temperatūra, bangavimas, srovės
kryptis ir greitis) gali ženkliai įtakoti atitinkamų veiksmų pasirinkimą. Dėl šios priežasties, esant
reikalui, vertėtų pasitarti su vietos specialistais. Vietinėmis taisyklėmis gali būti nurodyta, kurių
veiksmų reikia imtis, o kurie yra draudžiami.
Išsiliejus mažiems produkto kiekiams, ypač atvirame ore, kai garai įprastai gana greitai išsisklaido,
pavojingos koncentracijos susidaryti neturėtų. Bet tam tikrose vietose, kaip įdubos ar uždarose
patalpose esantys susiaurėjimai, gali susikaupti pavojingi garų kiekiai. Visose tokiose situacijose
teisingus veiksmus reikia pasirinkti pagal kiekvieną konkretų atvejį.
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7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Pasirūpinti, kad produktas nepatektų į aplinką. Būtina laikytis degių produktų tvarkymui ir sandėliavimui taikomų taisyklių reikalavimų.
Produktą laikyti atokiau nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti.
Produktą naudoti ir laikyti tik lauke arba gerai vėdinamose vietose. Vengti sąlyčio su produktu.
7.2 Saugaus tvarkymo ir sandėliavimo sąlygos
Tvarkymas
Pumpuojant produktą (užpildant mobilias cisternas ir jas išpilant) bei imant ėminius, gali susidaryti
elektrostatinis krūvis, todėl reikia imtis priemonių, apsaugojančių nuo elektrostatinės iškrovos.
Dyzelinui transportuoti turi būti naudojamos hermetiškos tam tinkamos mobilios cisternos. Atliekant
užpylimo, išpylimo ar tvarkymo darbus, nenaudoti suslėgto oro.
Įžeminti ir pritvirtinti konteinerius, cisternas ir perpumpavimo, priėmimo įrangą. Naudoti nesprogią
elektros, vėdinimo, apšvietimo įrangą. Naudotis tik nesprogiais įrankiais.
Garai yra sunkesni už orą. Būkite atsargūs, nes jie gali susikaupti įdubose ir uždarose ertmėse. Naudoti asmenines apsaugos priemones. Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Nepraryti. Vengti įkvėpti garų.
Sandėliavimas
Sandėliavimo teritorija, rezervuarų konstrukcija, įranga ir darbo tvarka turi atitikti galiojančius
Europos, šalies ar vietos įstatymus. Produktui sandėliuoti naudojami rezervuarai ar saugyklos, tinkami būtent degiems skysčiams. Sandėliavimo įranga turi būti įrengta su atitinkamomis dambomis,
kad nuotėkio ar išsiliejimo atveju produktas neužterštų dirvožemio ar vandens.
Rezervuarų vidaus įrangos valymo, apžiūros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas ir
tinkamą įrangą turintis personalas, kaip nurodyta šalies, vietos valdžios ar kompanijos nustatytose
normose. Prieš patenkant į rezervuarus ir pradedant bet kokius darbus uždaroje erdvėje, reikia
patikrinti, kiek aplinkos ore yra deguonies ir koks degumo lygis.
Tuščioje rezervuaro ertmėje gali susikaupti dyzelino garai (dujiniai angliavandeniliai), kurie gali
užsidegti esant temperatūroms, mažesnėms už pliūpsnio temperatūrą, todėl būtina vengti elektrostatinės iškrovos ir užsidegimo šaltinių, matuojant produkto lygį rezervuare ar imant dyzelino
ėminius.
Nelaikyti produkto kartu su oksiduojančiomis medžiagomis.
Tinkamos ir netinkamos sandėliavimo įrangai medžiagos
Tinkamos medžiagos: konteineriai (talpyklos) arba jų vidinė dalis turi būti pagaminta iš lengvo,
nerūdijančio plieno.
Netinkamos medžiagos: kai kurios sintetinės medžiagos, priklausomai nuo medžiagos savybių ar
naudojimo paskirties, gali būti netinkamos konteinerių (talpyklų) ar jų vidinės dalies gamybai. Dėl
medžiagų tinkamumo būtina pasitarti su gamintoju.
Informacija dėl produkto gabenimui naudojamų konteinerių
Laikyti tik originaliame konteineryje (talpykloje) arba šios rūšies produktui skirtame konteineryje.
Konteinerius (talpyklas) laikyti sandariai uždarytus ir tinkamai pažymėtus. Saugoti nuo saulės
spindulių.
Konteinerių (talpyklų) viršutinėje dalyje gali kauptis lengvi angliavandenilių garai ir sukelti
užsidegimo ar sprogimo pavojų. Tuščiame konteineryje (talpykloje) gali būti degių produkto likučių.
Gerai neišvalius konteinerių juos virinti, lituoti, gręžti, pjaustyti ar deginti draudžiama.
7.3 Naudojimo būdai:
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Dyzelinas naudojamas kaip kompresinio uždegimo (dyzelinių) vidaus degimo variklių degalai ir kaip
šildymui skirtas kuras.
8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ IR ASMENINĖ APSAUGA
8.1 Kontrolės parametrai
Ribinės poveikio vertės
Laikytis nustatytų nacionalinių leistino poveikio darbe ribų. Jei jos nėra nustatytos, rekomenduojamas šis trumpalaikis poveikio ribinis dydis – 500 mg/m3.
8.2 Poveikio kontrolė
8.2.1 Techninio valdymo priemonės
Dyzelinas aplinkos temperatūroje išskiria nedaug garų, bet atliekant įvairias technines ir gamybines
operacijas į aplinką gali išsiskirti dyzelino garai, todėl jų koncentracija darbo aplinkos ore turi būti
reguliuojama iki minimalaus leistino lygio.
8.2.2. Asmeninės apsaugos priemonės:
Kvėpavimo takų apsaugos priemonės
Darbo metu, kai darbuotojai yra neišvengiamai veikiami išsiskyrusių produkto garų ir dujų didelio
kiekio, būtina naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones, kaip filtruojanti A2 markės
dujokaukė ar jai analogiška (pvz. pagal EN 14387). Darbui aparatų viduje ar kitose uždarose erdvėse
draudžiama naudoti filtruojančias dujokaukes, o būtina naudoti specialią izoliuojančią įrangą.
Kvėpavimo takų apsaugos priemonės turi būti parenkamos ir naudojamos pagal gamintojų
instrukcijas ir kitus įstatymais nustatytus reikalavimus.
Akių apsaugos priemonės
Jeigu produktas gali patekti į akis, būtina dėvėti apsauginius akinius (pvz. pagal EN 166).
Odos ir kūno apsaugos priemonės
Rankų apsaugos priemonės
Naudoti naftos produktams atsparias pirštines (pvz. pagal EN 420, EN 388, EN 374-2, EN 374-3).
Kitos apsaugos priemonės
Būtina dėvėti apsauginius rūbus (pvz. pagal EN 465) ir kitą apsauginę įrangą. Apsauginė apranga
turi būti reguliariai tikrinama ir tvarkoma.
Specialūs nurodymai higienai
Prieš pertraukas ir po darbo reikia plauti rankas.
8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė
Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos ir gamybinės įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitikimas
aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki
priimtino lygio, gali tekti įrengti garų filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.
9 SKIRSNIS: FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Išvaizda
skaidrus gelsvas skystis.
Kvapas
skystis turintis būdingą dyzelino kvapą.
pH
informacija nereikšminga.
Užšalimo temperatūra
mažesnė kaip minus 5 oC.
Distiliacijos temperatūrų intervalas
180 – 360 oC.
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Sprogumo koncentracija ore
Garų slėgis
Garų tankis, lyginant su oru
Tankis, esant 15 oC
Tirpumas vandenyje
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra
Klampa, kinematinė esant 40 oC
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didesnė kaip 55 oC.
2 – 3 % tūrio.
~ 0,4 kPa.
nėra duomenų.
800 – 845 kg/m3.
vandenyje netirpsta.
didesnė kaip 225 oC.
2,0 – 4,5 mm2/s.

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1 Reaktingumas
Nesukelia pavojingų reakcijų, jei tvarkant ir sandėliuojant laikomasi atsargumo priemonių.
10.2 Stabilumas
Stabilus esant aplinkos temperatūrai.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Nėra žinomų pavojingų reakcijų.
10.4 Vengtinos sąlygos
Aukšta aplinkos temperatūra.
Vengti elektrostatinės elektros iškrovų ir kitų užsidegimo šaltinių.
10.5 Vengtinos medžiagos
Vengti sąlyčio su stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis.
10.6 Pavojingi skilimo produktai
Terminio skilimo produktai kinta priklausomai nuo sąlygų.
Dalinio skilimo metu susidaro dūmai, anglies dioksidas, anglies monoksidas ir kitos kenksmingos
dujos. Toksiškų dujų koncentracija uždaroje erdvėje ar patalpoje gali pasiekti pavojingą ribą.
11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1 Informacija apie toksikologinį poveikį
Poveikio būdai
Dyzelinas gali patekti į organizmą per odą, įkvėpus ir prarijus.
Ūmus toksiškumas
Eksperimentiniai ūmaus toksiškumo duomenys:
Prarijus LD50 > 7600 mg/kg,
Įkvėpus LC50 > 4,1 mg/l,
Patekus ant odos LD50 > 4300 mg/kg.
Ilgalaikis ir lėtinis toksiškumas
Eksperimentiniai lėtinio toksiškumo duomenys:
Pasikartojantis trumpalaikis poveikis patekus ant odos NOAEL > 0,5 mg/kg,
Pasikartojantis ilgalaikis poveikis patekus ant odos NOAEL > 30 mg/kg,
Pasikartojantis ilgalaikis poveikis įkvėpus NOAEC > 1710 mg/m3.
Trumpalaikio poveikio įtaka
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Dyzelino garai šiek tiek dirgina akis, nosį ir gerklę. Mažai tikėtina, kad atsitiktinis skysto dyzelino
sąlytis su akimis sukeltų didesnius pažeidimus nei trumpalaikį akių graužimą. Skystas produktas,
užtiškęs ant odos, gali nežymiai sudirginti odą.
Prarijus mažus kiekius, žalingas dyzelino poveikis mažai tikėtinas, tačiau didesni jo kiekiai gali
sukelti pykinimą ir viduriavimą. Prarijus taip pat gresia aspiracija.
Ilgalaikio poveikio įtaka
Pakartotinis ar užtęstas dyzelino sąlytis su oda, gali sukelti dermatitą. Jei produkte yra didelis
potencialiai kenksmingų policiklinių arenų kiekis, tai užsitęsęs ir pakartotinis sąlytis su oda gali
sukelti odos ligas, įskaitant odos vėžį.
Toksiškumas reprodukcijai
Eksperimentiniai duomenys:
Patekus ant odos NOAEL > 125 mg/kg,
Įkvėpus NOAEC > 401 ppm.
PASTABA: Dyzelino tvarkymas įprastinėmis sąlygomis toksikologinio pavojaus nekelia.

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1 Ekotoksiškumas
Dyzelinas kenksmingas vandens organizmams, gali turėti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens
aplinkai. Ant vandens paviršiaus gali susidaryti išsiliejusio produkto plėvelė, kuri gali fiziškai
pakenkti vandens organizmams. Dėl susidariusios plėvelės sutrinka deguonies patekimas į vandenį.
Eksperimentiniai duomenys:
Ūmus poveikis vandens bestuburiams EL50 > 68 mg/l,
Ūmus poveikis vandens dumbliams IL50 > 22 mg/l,
Ūmus poveikis žuvims LL50 > 68 mg/l,
Ilgalaikis poveikis vandens bestuburiams NOEL50 > 0,21 mg/l,
Ilgalaikis poveikis žuvims NOEL50 > 0,083 mg/l.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Produktui būdingas bioskaidumas, 60 % pagal 28 dienų testą.
12.3 Bioakumuliacinis potencialas
Produkto sunkesnieji angliavandeniliai gali nežymiai kauptis vandens telkinių organinėse nuosėdose.
12.4 Judrumas
Išsiliejęs dyzelinas, priklausomai nuo aplinkos temperatūros, gali nežymiai garuoti nuo žemės ir
vandens paviršiaus. Produktas gali prasiskverbti į dirvožemį ir užteršti gruntinius vandenis.
12.5 PBT ir vPvT vertinimo rezultatai
Šioje medžiagoje nėra jokių angliavandenilinių struktūrų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.
13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1 Atliekų tvarkymo metodai
Atliekos sunaikinamos taikant nukenksminimo būdus, vadovaujantis nacionaliniais reikalavimais ir
vietos valdžios patvirtintomis taisyklėmis, arba naudojantis rangovų, kurie turi leidimą naikinti
atliekas, paslaugomis. Tvarkant atliekas, įsidėmėti jų keliamus pavojus ir imtis būtinų saugumo
priemonių. Asmenys, tvarkantys atliekas, turi dėvėti asmenines apsaugos priemones.
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Tuščiuose rezervuaruose ir cisternose gali būti produkto liekanų, todėl ant jų turi būti įspėjamieji
užrašai, kaip nuorodos apie saugų saugyklų eksploatavimą ir atliekų šalinimą. Tuščios saugyklos
kelia gaisro pavojų, nes jose gali būti degaus produkto liekanų ir garų.
14 SKIRSNIS: GABENIMO INFORMACIJA
14.1 JT numeris
1202
14.2 JT laivybos būdingas krovinio
pavadinimas
JT 1202, dyzelinas, 3, III.
14.3 Transportavimo pavojingumo klasė 3
14.4 Pakuotės grupė
III
14.5 Pavojai aplinkai
Aplinkai pavojingas, jūros teršalas.
14.6 Specialios atsargumo priemonės
Nėra taikomos.
14.7 Nesupakuotų krovinių transportavimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir
IBC kodeksą
Nėra duomenų.
15 SKIRSNIS: TEISINĖ INFORMACIJA
15.1 Teisės aktai
Lietuvoje:
Europos Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 2015/830; Europos Komisijos Reglamentas (ES) Nr.
453/2010; Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006; Europos Parlamento ir
Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų
įstatymas (Žin., 2000, Nr.36-987; 2004, Nr. 116-4329; 2005, Nr. 79-2846; 2006, Nr. 65-2381; 2008,
Nr. 76-3000; 2010, Nr. 145-7434; 2010, Nr. 157-7967; 2012, Nr. 132-6648; Teisės aktų registras,
Nr. 2015-11085); LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 85-2968;
Žin., 2005, Nr. 86-3206; Žin., 2008, Nr. 71-2699; 2011, Nr. 138-6526; 2012, Nr. 6-191; 2013, Nr.
110-5429; 2013, Teisės aktų registras, Nr. 2014-00038; Nr. 2014-05579; Nr. 2016-00088); LR
sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu
Nr. V-824/A1-389, patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio
poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr.
38-1804)
15.2 Cheminės saugos vertinimas
Dyzelino cheminės saugos vertinimas atliktas.
16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA
Saugos duomenų lapo peržiūros metu, jame pateikti duomenys buvo patikslinti ir išdėstyti pagal
Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus.
Santrumpos ir akronimai
CAS
Cheminių medžiagų tarnyba
EC
EINECS (Europos esamų komercinių medžiagų sąrašas) ar ELINCS (Europos registruotų
cheminių medžiagų sąrašas)
EL50
Poveikio ribinė vertė 50 % tirtos populiacijos
EN
Europos standartizacijos komiteto Europos standartas
ES
Europos Sąjunga
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Slopinanti ribinė vertė 50 % tirtos populiacijos
Jungtinės Tautos
Mirtina (letalinė) koncentracija 50 % tirtos populiacijos
Mirtina dozė 50 % tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)
Mirtino poveikio ribinė vertė 50 % tirtos populiacijos
Lietuvos Respublika
Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija
Nepastebėto neigiamo poveikio ribinė vertė
Nepastebėto poveikio ribinė vertė
Patvari, bioakumuliacinė, toksinė
Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų Reglamentas
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui
Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos

Pavojingumo frazės:
H226: Degūs skystis ir garai.
H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315: Dirgina odą.
H332: Kenksmingas įkvėpus.
H351: Įtariama, kad sukelia vėžį.
H373: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H411: Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės:
P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos karštų paviršių. Nerūkyti .
P260: Neįkvėpti dulkių, dūmų, dujų, rūko, garų, aerozolio.
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
P301+P310: PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba
kreiptis į gydytoją.
P331: NESKATINTI vėmimo.
Nenaudokite dyzelino kitiems tikslams nei nurodyta gamintojo informacijoje. Tokio naudojimo
atveju naudotojas gali būti paveiktas nenumatytų pavojų.
Jei turite klausimų ar abejonių dėl SDL, jo turinio, ar kitokių su produkto saugumu susijusių
klausimų, rašykite adresu: info@orlenlietuva.lt
PASTABA: Informacija, pateikta šiame saugos duomenų lape, traktuojama kaip teisinga informacijos paskelbimo metu.
Garantijos dėl šiame lape pateiktų duomenų ir informacijos užbaigtumo nėra. Čia pateikta informacija yra tik nurodymai
saugiam darbui, naudojimui, perdirbimui, sandėliavimui, atliekų tvarkymui. Ji negali būti laikoma garantiniu lapu ar
kokybės pažymėjimu. Informacija tinka tik specifinei medžiagai ir gali netikti, jei ši medžiaga naudojama su kitomis
medžiagomis ar naudojama kitaip, nei nurodyta šiame lape.
Akcinė bendrovė ORLEN Lietuva neprisiima jokios atsakomybės dėl avarijų ar nelaimingų atsitikimų, kilusių dėl
neteisingo naudojimo, eksploatavimo ar rekomenduotų taisyklių nesilaikymo.

17 PRIEDAS
Metinis išmetamų ŠESD stebėsenos planas

18 PRIEDAS
RK-2 PVSV išvada 2018

Elektroninio dokumento nuorašas

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS
Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“
S. Žukausko g. 33-53
08239 Vilnius

2018-12- Nr. (5-11 14.3.4 E)2Į 2018-12-13 Nr. 20181213-1

DĖL SPRENDIMO DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ
Informuojame, kad įvertinus AB „Panevėžio energija“ planuojamos ūkinės veiklos –
Panevėžio rajoninės katilinės Nr. 2 rekonstrukcijos, esančios Senamiesčio g. 113, Panevėžyje,
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, priimtas sprendimas, jog planuojama ūkinė veikla
yra leistina pasirinktoje vietoje.
PRIDEDAMA. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 3 lapai.

Panevėžio departamento direktorius

Eugenijus Vilčinskas

P. Bružas, tel. (8 45) 46 79 63, faks. (8 45) 59 65 45, el. p. povilas.bruzas@nvsc.lt

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ
2018 m. gruodžio

d.

Nr. (5-11 14.3.4 E)BSV-

Panevėžys
1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių:
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo
pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)
(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti
korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima
siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų
galima siųsti korespondenciją)
(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

AB „Panevėžio energija“,
kodas 147248313
Senamiesčio g. 113, LT-35114
Panevėžys

Tel. 8 45 463525, faks. 8 45 501085

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“,
pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)
kodas 126381591
(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti S. Žukausko 33-53, LT-09129
korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima Vilnius
siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima
siųsti korespondenciją)
(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

Tel. (8 5) 278 9595
Faks. (8 5) 277 8195
El. paštas: info@rachel.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Pagrindinė objekte planuojama vykdyti ūkinė veikla - šilumos energijos gamyba deginant gamtines
dujas arba mazutą (po katilinės rekonstrukcijos bus pradėtas naudoti ir biokuras).
Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.): 35.30.20.
4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:
(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)

Senamiesčio g. 113, Panevėžys

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:

Panevėžio RK-2 šilumos energija yra gaminama deginant gamtines dujas arba mazutą.
Panevėžio RK–2 sudaro šie techniniai objektai: du vandens šildymo katilai PTVM-50; du garo
katilai IVAR SB/V4. Po katilinės rekonstrukcijos planuojama pastatyti naują biokuru kūrenamą 8
MW galios katilą su 1,8 MW kondensaciniu ekonomaizeriu. Per metus katilinėje planuojama
sunaudoti: 5,23 mln. m3 gamtinių dujų, 14697 t biokuro, 5000 t mazuto (rezervinis kuras), 200 000

m3 vandens. Projektinis katilinės pajėgumas po rekonstrukcijos – 103,6 MW, pagaminamos šilumos
energijos kiekis per metus - 200 000 MWh.
6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis (pridedamas brėžinys (topografinė
nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos):

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis metrais, Ataskaitoje siūloma nustatyti sanitarinės apsaugos
taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos zonos (toliau – SAZ) ribas, sutampančias su žemės
sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis)
sklypo (kad. Nr.2701/0013:285, plotas - 12,3623
ha) ribomis. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo
paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas –
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Į
siūlomos
SAZ
ribas
gyvenamosios
ar
visuomeninės paskirties pastatai nepatenka.
7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:

Vertinant planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą oro taršą buvo priimta, kad Panevėžio RK-2 po
rekonstrukcijos bus 11 stacionarių taršos šaltinių: dūmtraukiai Nr. 002, 004, 005, 006; stalių dirbtuvės
Nr. 003; 6 neorganizuoti taršos šaltiniai (mazuto talpų kvėpavimo angos, dažymo ir suvirinimo darbai).
Metinis taršalų kiekis išmetamas stacionarių taršos šaltinių - 397,009 t. Mobilūs aplinkos taršos šaltiniai
ūkinėje veikloje – lengvasis ir sunkiasvoris autotransportas (10 sunkiasvorių automobilių per parą, 8
lengvieji automobiliai per parą). Planuojamos ūkinės veiklos metu išmetami oro teršalai: CO, NO2,
KD10, KD2,5, SO2, LOJ, vanadžio pentoksidas, benzenas, formaldehidas, ksilenas, solventnafta,
butanolis, butilacetatas, etanolis, acetonas, toluenas. Ūkinės veiklos sukeliamos oro taršos
modeliavimas buvo atliktas programa „AERMOD View“. Pagal Ataskaitoje pateiktus skaičiavimus,
planuojamos ūkinės veiklos metu išskiriamų teršalų koncentracija 1,5 m aukštyje (įvertinus aplinkos
foninį užterštumą, vietovės meteorologines sąlygas) už siūlomos SAZ ribų neviršys Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos
7 d. įsakyme Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto
oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“
nustatytų ribinių taršos verčių ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. birželio 16 d. įsakyme Nr. D1-329/V-469 „ 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" nustatytų ribinių taršos verčių.
Ataskaitoje įvertinti įmonės teritorijoje esami ir planuojami triukšmo šaltiniai: pastatas, kuriame
planuojama įrengti 8 MW biokuro katilą kartu su biokuro sandėliu; RK-2 katilinės pagrindinis
pastatas; Termofikacinės elektrinės pastatas; Biokuro krautuvo darbo zona lauke, prie 20 MW
biokuro katilinės biokuro sandėlio; Biokuro krautuvo darbo zona lauke, prie 8 MW biokuro katilinės
biokuro sandėlio; Dujų turbinos aušintuvai; Administracinio pastato kondicionierių išoriniai blokai;
Garo turbinos aušintuvas; TE pastato kondicionierių išoriniai blokai; Transformatoriai 110/10kv;
10/0,4 kv transformatorių patalpų ventiliatoriai; Katilų traukos ventiliatoriai; Planuojamų biokuro
katilų dūmsiurbiai; Planuojamos 20 MW biokuro katilinės pastatas; Planuojamos 20 MW biokuro
katilinės biokuro sandėlis; sunkusis ir lengvasis transportas įmonės teritorijoje (10 sunkiasvorių
automobilių per parą, 8 lengvieji automobiliai per parą). Įmonės teritorijoje esančių ir planuojamų
triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo vertinimas atliktas programa CadnaA, įvertinus triukšmo
šaltinių darbo laiką, pastatų konstrukcijų garso izoliavimą, triukšmo barjerus (esamą ir planuojamą
užstatymą), triukšmo šaltinių įrengimo aukštį. Pagal Ataskaitoje pateiktus skaičiavimus už siūlomos
SAZ ribų ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas dienos, vakaro ir nakties metu neviršys Lietuvos
higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
patvirtinimo“, 1 lentelės 4 p. nurodytų triukšmo ribinių dydžių.
Kitos fizikinės ar chemines taršos, galinčios turėti neigiamą įtaką gyventojų sveikatai, vykdant
planuojamą ūkinę veiklą, nenumatoma.
8. Išvada:

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka
sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos visuomenės sveikatos saugos teisės aktų
teisės aktų reikalavimus arba kokių visuomenės reikalavimus.
sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų
planuojamos ūkinės veiklos sąlygos neatitinka
(nurodant konkretaus teisės akto straipsnį, jo
dalį, punktą)

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina/ neleistina pasirinktoje vietoje.
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