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ĮVADAS 

UAB „Capella Baltica“ planuoja statyti ir eksploatuoti gyvulinės kilmės baltymų 
(proteino) ir riebalų gamybos įmonę. Technologinio proceso metu iš šaldytos gyvulinės 
kilmės žaliavos – kiaulių odos, ekstrahavimo būdu bus išgaunamas pagrindinis 
produktas – baltymai bei antrinis produktas – riebalai. 

Ekstrahavimas – mišinio komponento atrankusis ištirpinimas ir atskyrimas parinktu 
tirpikliu. Ekstrahentas – tirpiklis, kuris naudojamas ekstrahavimo procese apdorojant 
žaliavas, produktus ar tų produktų komponentus ar ingredientus, o vėliau pašalinamas, 
ir kurio technologiškai neišvengiamų likučių ar jo darinių gali likti produkte ar 
ingrediente.  

Numatoma naudojant tirpiklį – dimetilo eterį. Atsižvelgiant į Lietuvos higienos 
normos  HN 132:2013 „Maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje leidžiami 
naudoti ekstrahentai" reglamentus, šis tirpiklis gali būti naudojamas gyvūninių 
baltyminių produktų, iš kurių pašalinti riebalai, gamybai. 

Iš viso planuojama per metus perdirbti 20 000 t gyvulinės kilmės produktų. 
Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vieta – Pramonės g. 35, Klaipėda, Klaipėdos 

laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritorijoje. 
Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2014-02-13 įsakymu Nr. V-231 

„Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ 
gyvulinės kilmės riebalų ir baltymų (proteino) gamybai, kaip mėsos produktų 
perdirbimo įmonei yra reglamentuojama 500 m sanitarinės apsaugos zona, kurios riba 
viršija Klaipėdos LEZ sanitarinės apsaugos zonos ribą. 

Atsižvelgiant į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-529, 2 priedo 7.1. p., planuojant 

augalinių ar gyvulinių riebalų ir aliejaus gamybą (kai gamybos pajėgumas – 5 ar 

daugiau tonų per parą), planuojamai ūkinei veiklai (PŪV) buvo atlikta atranka dėl 

poveikio aplinkai vertinimo (PAV), kurios išvada, kad PAV neprivalomas. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) tikslas – įvertinti fizikinių, 

cheminių ir kitų planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamų veiksnių poveikį visuomenės 

sveikatai, pašalinti arba sumažinti kenksmingą poveikį visuomenės sveikatai 

tinkamomis priemonėmis, motyvuotai įvertinti ūkinės veiklos galimybę pasirinktoje 

vietoje bei patikslinti sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį. Nacionaliniam 

visuomenės sveikatos centrui patvirtinus PVSV ataskaitą, planuojama atlikti įmonės 

SAZ įteisinimo procedūras bei nustatyta tvarka SAZ įregistruoti Nekilnojamojo turto 

registre ir kadastre.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu patvirtintais 
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais (Žin., 2004, Nr.106-
3947) ir kitais šią sritį reguliuojančiais teisės aktais bei norminiais dokumentais. 
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ 
(UŽSAKOVĄ): JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS 
VARDAS, PAVARDĖ, ADRESAS, TELEFONAS, FAKSAS, ELEKTRONINIO 
PAŠTO ADRESAS  

Organizatorius 
(užsakovas) 

UAB „Capella Baltica“ 

Adresas, telefonas Svirno g. 3A, Vilnius, Vilniaus apskritis 

Vadovas Direktorius Evgeny Strazding Zotov 

Kontaktinis asmuo 
Direktorius Evgeny Strazding Zotov, tel. +34 627 483 783,         
el. paštas: strazding_ev@capellaroyal.com 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 
VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ: JURIDINIO 
ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS, KONTAKTINIO ASMENS 
VARDAS, PAVARDĖ, ADRESAS, TELEFONAS, FAKSAS, ELEKTRONINIO 
PAŠTO ADRESAS (PRIDEDAMA JURIDINIO AR FIZINIO ASMENS LICENCIJOS, 
LEIDŽIANČIOS VERSTIS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMU, 
KOPIJA)  

Rengėjas  UAB „Pajūrio planai“  

Adresas, telefonas Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, Klaipėdos apskritis 

Vadovas Direktorius Endrius Rolandas Aušra, tel. +370 698 08831 

Kontaktinis asmuo 
Endrius Rolandas Aušra, tel. +370 698 08831,  
el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com 

Aplinkos taršos sklaidos 
modeliavimo rengėjas: 

Taršos modelis, MB, direktorius Darius Pavolis,  
tel.: +370 698 57038 

Kita informacija 

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-

251. Išduota 2010-11-15 

Poveikio visuomenės sveikatos vertinimo specialistė Milda 
Andriūnaitė, licencija Nr. 0433-MP/MH/MA/ PV-10. Išduota 
2010-03-26 

  

mailto:strazding_ev@capellaroyal.com
mailto:pajurio.planai@hotmail.com
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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“; 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – gyvulinės kilmės baltymų (proteino) 
ir riebalų gamyklos stayba ir eksploatacija.  

Planuojama ūkinė veikla pagal 2007 m. spalio 31 d. Statistikos departamento prie 

LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės 

veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priskiriama konkrečiai ekonominei ūkinei 

veiklai (3.1 lentelė). 

3.1 lentelė. Ūkinės veiklos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 
Sekcija Skyrius Grupė Klasė Pavadinimas 

C    APDIRBAMOJI GAMYBA 

 10   Maisto produktų gamyba 

  10.4  Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba 

   10.41 Aliejaus ir riebalų gamyba 

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

Planuojama ūkinė veikla – gyvulinės kilmės baltymų (proteino) ir riebalų gamyklos 

stayba ir eksploatacija. Technologinio proceso metu iš šaldytos gyvulinės kilmės 

žaliavos – kiaulių odos, bus išgaunami baltymai bei riebalai. Naujai statoma gamykla 

dirbs 365 d. per metus, 24/7 darbo režimu. 

Pagrindinis produktas – baltymai, naudojami maisto pramonėje ir kosmetikoje. 

Šalutinis produktas – riebalai, naudojami biokuro gamybai. Gamyboje naudojama 

aplinkai nepavojinga maistinė žaliava – užšaldyta gyvulinės kilmės žaliava. Į gamybą 

per metus bus tiekiama 20 000 t žaliavos.  

Gaminamos produkcijos kiekis tiesiogai priklauso nuo žaliavos sudėties, t. y. 

kiaulių odoje yra 40% baltymų, 30% riebalų ir 30% vandens.  

3.2 lentelė. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją 
Pavadinimas (asortimentas) Mato vnt., t, m3, vnt. ir kt. Didžiausias kiekis per metus 

Gyvulinės kilmės baltymai t 8000 

Gyvuliniai riebalai t 6000 

Technologiniame procese kaip tirpiklis bus naudojamos dimetilo eteris (DME). 
Per parą numatomas sunaudojamų dujų kiekis ~165 kg. 

Gamyboje, oro pašalinimui iš ekstraktorių ir oksidacijos proceso kontrolei bus 
naudojamos azoto dujos (švarumas 98%). Azoto poreikis technologijai: 180 Nm³/h, 
100 t/metus. 

Garo poreikis technologijai: 10000 kg/h. 
Katilo termofikacinio vandens paruošimui bus naudojama natrio chlorido druska. 

Valgomosios druskos metinis poreikis – 10 t. 
Vandens garų ir tirpiklio kondensavimui bus naudojamas šaldymo įrenginys, kur 

šaltnešiu naudojamas amoniakas. Šaldymo sistemoje bus talpinama iki 1 t amoniako.  
Flokuliantas poliakrilamidas bus naudojamas vandens išgaunamo ekstraktorių 

valymo įrenginiuose. 
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Planuojamos naudoti cheminės medžiagos, jų kiekiai per metus bei 
pavojingumas pateikti 3.3 lentelėje. Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai buvo 
pateikti vykdant poveikio aplinkai vertinimo atranką (informacijos šaltinis: 
https://drive.google.com/drive/folders/1DM7iB20-Yvs-MHicQw8geXcRdUb-UgGM.  

 
3.3 lentelė. Planuojamos sunaudoti cheminės medžiagos per kalendorinius metus 

Eil. 
Nr. 

Cheminės 
medžiagos ar 

preparato 
pavadinimas 

Planuojamas 
sunaudoti 

kiekis, 
t/metus 

Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir 
ženklinimas 

1. Dimetilo eteris 60 
Signalinis žodis “Pavojinga“. H220 Ypač degios dujos; H280 
Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.  

2. 
Natrio 
chloridas 

10 Neklasifikuojama kaip pavojinga 

3.  Azoto dujos 100 Neklasifikuojama kaip pavojinga 

4. 
Flokuliantas 
poliakrilamidas 

0,3 Neklasifikuojama kaip pavojinga 

5.  Amoniakas 1  

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: 
Degios dujos 2, H221 Slėgio veikiamos dujos, H280 Ūmus 
toksiškumas 3, H301, H311, H331 Odos 
ėsdinimas/dirginimas 1B, H314 Pavojinga vandens aplinkai 
1, H400.  
Signalinis žodis “Pavojinga“. Pavojingumo frazės: 
H221 Degios dujos. 
H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. 
H301 Toksiška prarijus. 
H311 Toksiška susilietus su oda. 
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
H331 Toksiška įkvėpus. 
H400 Labai toksiška vandens organizmams. 

Cheminės medžiagos bus naudojamos ir laikomos pagal saugos duomenų 
lapuose nurodytus reikalavimus. Visos cheminės medžiagos bus laikomos patalpose 
arba pastogėse. Darbuotojai, dirbsiantys su cheminėmis medžiagomis, bus 
instruktuojami apie saugius išsiliejusių cheminių medžiagų surinkimo būdus, asmens 
apsaugos priemones, supažindinami su cheminių medžiagų saugos duomenų lapais, 
pirmosios pagalbos priemonėmis. 

Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą, planuojama, kad per metus bus 
sunaudojama 25536,3 m3/metus geriamos kokybės vandens darbuotojų buities 
reikmėms, technologinėms reikmėms ir garo gamybai. 

Gamybos patalpos, administracinis pastatas, gamykloje esančios buitinės 
patalpos ir biurai bus šildomi ir karštas vanduo ruošiamas naudojant šilumos energiją 
iš garo gamybos katilo. Katilinėje, papildomam dūmų aušinimui yra projektuojamas 
kondensacinis ekonomaizeris. Ekonomaizeryje numatoma paruošti termofikatą 
šildymo sistemai. Energijos išskiriamos iš ekonomaizerio kaupimui yra numatyta 6 m³ 
karšto vandens akumuliacinė talpa. Taip pat įmonėje numatoma instaliuoti 1500 kW 
elektos galią. 

 
3.4 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas 

Energetiniai ir 
technologiniai 

ištekliai 

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

Sunaudojimas Išteklių gavimo šaltinis 

Elektros energija kWh 2.400.000 
AB „Energijos skirstymo 
operatoriaus“ (ESO) 

Gamtinės dujos tūkst.nm3 7612 
AB „Energijos skirstymo 
operatoriaus“ (ESO) 

 



 
8                                                          UAB „CAPELLA BALTICA“ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO  ATASKAITA 

3.3. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir 
planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas; 

Proteino gamybos technologinis procesas susideda iš šių technologinių etapų: 
• gyvulinės kilmės žaliavų transportavimas, priėmimas ir laikymas; 
• užšaldytos žaliavos paruošimas ekstrahuoti smulkinant; 
• ekstrahavimas tirpikliu – dimetilo eteriu (toliau – DME), pašalinus deguonį, 

naudojant azoto dujas; 
• baltymo (proteino) džiovinimas dimetilo eterio dujomis; 
• tirpiklio pašalinimas iš ekstrakto (vandens-riebalų-dimetilo eterio mišinio); 
• tirpiklio regeneravimasas kondensuojant tirpiklio garus, atšaldant šaltnešiu 

amoniaku; 
• gyvulinės kilmės baltymų (proteino) sausosios frakcijos gavimas ir riebalų 

gamyba, 
• kiti būtini procesai (šilumos, garo gamyba, vandens aušinimas, šalčio 

generavimas). 
Žemės sklype planuojama pastatyti gamybos paskirties pastatą (01), pagalbinį 

pastatą (02) ir stoginę (03). Pastatų ir patalpų eksplikacija statinio projekto brėžiniuose 
pateikta 7 priede. 

Gamybos pastate bus įrengta žaliavos priėmimo patalpa (1-05), žaliavos sandėlis 
(1-06) šaldytuvas, kur palaikoma -10oC, gatavos produkcijos sandėlis (1-07), 
technologinės taros patalpa (1-08), inventoriaus valymo patalpa (1-09), išankstinė 
apdorojimo – žaliavos malimo patalpa (1-12), žaliavos įkrovimo į ekstrahavimo 
krepšius patalpos (1-10, 1-11), pagrindinė gamybinė patalpa (1-16) su 6 vnt. 
ekstrakoriais ir ekstrakto apdorojimo, DME regeneravimo įrenginiais, gamybinė 
patalpa (1-18), kur vykdomas proteino pusfabrikačio iškrovimas, pakavimo patalpa (1-
19), kur vykdomas proteino malimas ir pakavimas į maišus bei riebalų pakavimas į 
konteinerius, produkcijos sandėliai (1-20, 1-31) ir kitos patalpos. 

Pagalbiniame pastate bus įrengta katilinė (T-01), aušinimo patalpa (T-02), 
šaldymo įrangos patalpa (T-03), kompresorinė (T-04) ir kitos patalpos. 

Stoginėje (S-01) bus įrengtos ekstraktoriaus – dimetilo eterio talpyklos. 
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3.1 pav. Gamybos proceso schema 

Planuojamas darbo režimas: 8760 val. per metus, t. y. gamykla dirbs 365 d. per 
metus. Ekstrahuotų produktų gamybos įmonės darbas organizuotas trimis pamainomis 
septynias dienas per savaitę. Žaliavų ir produkcijos krovos darbai bus vykdomi dviem 
pamainomis, t. y. dienos ir vakaro metu.  

Planuojama įrengti ir eksploatuoti šiuos technologinius barus: 

• Žaliavų, pristatomų automobiliniu transportu, priėmimo ir sandėliavimo 
įrenginiai (šaldytuvas). 

• Žaliavos smulkinimo įrenginai. 
• Ekstrahavimo įrenginiai (6 vnt. ekstraktoriai). 
• DME regeneravimo įrenginiai. 
• Ekstrakto seperavimo įrenginiai. 
• Proteino malimo įrenginiai. 
• Produkcijos pakavimo įrenginai. 
• Gatavos produkcijos sandėliai. 
• DME sandėliavimo talpyklos stoginėje. 
• Amoniako kompresorinė, vandens aušintuvės pagalbiniame pastate. 

Technologinio proceso aprašymas 
Projektuojamą gamybos pastatą sudaro pagrindinės funkcinės zonos – žaliavų 

iškrovimo vieta ir sandėlis – šaldytuvas, gamybinė zona, pagalbinės patalpos, 
susijusios su inventoriaus plovimu, gatavos produkcijos sandėlis, šilumos generavimo 
įrenginiai, šalčio generavimo įrenginiai, vandens aušintuvės ir administracinės – 
buitinės patalpos. 

Žaliava – sušaldytos kiaulių odos yra pristatomos konteineriuose – šaldytuvuose. 
Numatoma, kad automobilinio transporto, atvežančio žaliavą, pagalbines medžiagas ir 
išvežančio produkciją eismas vyks per pietinę Klaipėdos jūrų uosto dalį Jūrininkų 

GAMYBOS PROCESO APRAŠYMAS 

Užšaldytos 
žaliavos 

sandėliavimas 

Žaliavos 
smulkinimas  

Tirpiklio 
dozavimas 

Riebalų 
emulsija  

 
Baltymų masė  

Tirpiklio ir 
vandens 

pašalinimas 

Riebalų 

pakavimas 

Proteino 
malimas, 

pakavimas 

Tirpiklio 
regeneravimas 
pakartotinam 
naudojimui. 

Vandens 
pašalinimas į 

buitines 
nuotekas 

Gyvulinės 
kilmės riebalai 

Gyvulinės 
kilmės 

baltymai 

Tirpiklio 
pašalinimas, 
džiovinimas  
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prospektu, Šilutės plentu, Vilniaus plentu, Pramonės gatve. Atsižvelgiant į perdirbamos 
žaliavos, papildomų medžiagų ir pagaminamos produkcijos kiekį, apskaičiuota, kad 
žaliava ir papildomos medžiagos bus vežamos 4 reisais per parą, o podukcija 
išvežama 2 reisais per parą. Numatoma, kad Klaipėdos miesto gatvės papildomai bus 
apkrautos sunkiasvorio transporto 6 reisais per parą. Tai yra neženklus transporto 
priemonių skaičiaus padidėjimas, todėl poveikio eismui neturės. 

Žaliavai pristatyti į gamybą yra planuojama rampa ir žaliavos priėmimo patalpa 
su elektrokrautuvų krovimo zona. Žaliavų laikymui projektuojamas sandėlis šaldytuvas 
su 3 lygių stelažais pastato pirmame aukšte, patalpa – 1-06.  

Sušaldytos kiaulių odos smulkinimo įrenginiu, įrengiamu patalpoje 1-12, žaliava 
skaldoma į smulkius gabalėlius, po to masė kraunama į krepšius ant ratukų. 
Kiekviename krepšyje yra ~2400 kg žaliavos masės. Krepšiai gabenami į pagrindines 
gamybines patalpas 1-16, kur tiltinio krano pagalba pakeliami ir įdedami į ekstrahavimo 
įrenginį. Yra projektuojami šeši ekstraktoriai. Prie jų numatoma dvylika masės 
transportavimo krepšių.  

Įkrovus masę į ekstraktorių, jis yra sandariai uždaromas, oras išsiurbiamas ir 
pakeičiamas azotu. Tada yra paduodamos dimetilo eterio dujos. Tam, kad sukelti 
būtiną slėgį, pirmame etape į ekstraktorius tiekiamas tirpiklis – dimetilo eteris dujinėje 
fazėje. Kai slėgis pakyla iki 6 atm., į įrenginį pradedamas tiekti skystas dimetilo eteris 
ir tada prasideda ekstrahavimo procesas. Proceso metu apie 60 t dimetilo eterio 
cirkuliuoja įrenginiais, esant 25 0C temperatūrai. Baigus procesą, skystas DME yra 
pašalinamas. Šalinant skystąją frakciją, į įrenginius tiekiamas tirpiklis dujinėje fazėje, 
tam, kad nusausinti ir išdžiovinti konteineryje esančias tirštąsias išspaudas (baltymų 
pusfabrikatį).  

Po ekstrahavimo proceso gaunami du pusgaminiai, t. y. ekstraktas, kuriame yra 
gausu riebalų, susimaišiusių su skystu tirpikliu ir vandeniu, gautu iš žaliavos, bei 
nuriebalintas gyvulinės kilmės baltymų pusgaminis be vandens. Tam, kad gauti 
gatavus produktus būtina pašalinti tirpiklį iš ekstrakto ir baltymo. Nusausinant, 
džiovinant baltymą, iš jo didžioji dalis tirpiklio būna pašalintas ekstraktoriuje. DME 
likučiai iš baltymo pasišalina jį malant ir yra išmetami į aplinkos orą. Tirpiklis, šalinamas 
iš ekstrakto, yra regeneruojamas, išgarinant DME ir ekstrakto ir kondensuojant DME 
garus į skystą DME, jį šaldant. Dalis DME iš ekstrakto regeneravimo įrenginio patenka 
į aplinkos orą. Bendras DME nuostolis į aplinkos orą yra 3 g DME, 1 kg perdirbamos 
žaliavos. Šis kiekis priimtas atsižvelgiant į mokslinį straipsnį, pristatytą XXXI IULTCS 
kongrese, Valensijoje (Ispanija), 2011 m. rugsėjo 27–30 d. Taip pat, informaciją dėl 
numatomų DME nuostolių ūkinės veiklos vykdytojas patvirtino garantiniu raštu. 
Dokumentai yra pateikti 8 priede. 

Baltymų pusgaminiai nukreipiami į malimo įrenginį, esantį patalpoje 1-19. Malimo 
proceso metu išsiskiria šiluma, kuri mažinama vėsinant apytakiniu vandeniu. Įkaitęs 
vėsinimo vanduo atvėsinamas trijose vandens aušintuvėse, esančiose ant pagalbinio 
pastato stogo. Sumalti baltymai (proteinas) pakuojami į maišus ir tiekiami į produkcijos 
sandėlį 1-20, 1-07. Iš malimo įrenginio į aplinkos orą patenka kietos dalelės ir likusios 
DME dujos. Kietos dalelės, išmetamos iš malimo įrenginio yra valomos valymo 
įrenginyje - ciklone ir kietųjų dalelių filtre. Likutinė kietųjų dalelių tarša siekia 20 mg/m3.  

Skystoji frakcija, kurios sudėtyje yra gyvulinės kilmės riebalai, vanduo su tirpikliu 
patenka į distiliavimo procesą. Distiliavimas yra skirtas atskirti tirpiklį nuo riebalų. 
Distiliavimas yra kelių etapų garinimo procesas, užtikrinantis, kad dimetilo eterio kiekis 
vandens-riebalų-tirpiklio mišinyje sumažėtų iki milijoninių dalių kiekio. Skystoji frakcija 
pirmuoju garinimo etapu garintuve ir išgarinama taip, kad skystojoje frakcijoje būna 
apie 65% riebalų. Po to garinama antros pakopos garintuve, kur pašalinama didžioji 
likutinio tirpiklio dalis, o riebalų kiekis pasiekia 95% koncentraciją. Likusi tirpiklio ir 
vandens dalis pašalinama kaitinimo kolonoje aukštoje temperatūroje. 
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Iš distiliatoriaus ir kaitinimo kolonos išėję tirpiklio ir vandens garai patenka į 
tirpiklio regeneravimo įrenginį, kur tirpiklis atskiriamas nuo vandens. Tirpiklio ir 
vandens garai kondensuojami. Tirpiklis vėl naudojamas vykdant procesą, o vanduo 
per valymo įrenginius šalinamas į buitinių nuotekų tinklus. DME vėl grąžinamas į 
talpyklą. 

Vandens garų ir tirpiklio kondensavimui bus naudojamas šaldymo įrenginys, kur 
šaltnešiu naudojamas amoniakas. Tam patalpoje T-03 bus įrengiami šaldymo 
įrenginiai.  

Neišgaravę ir atskirti riebalai su vandeniu tiekiami į separavimo įrenginius, kur 
riebalai atskiriami nuo vandens. Riebalai patenka į pakavimo liniją patalpoje 1-19, kur 
supilami į sandarias 1 m3 talpas-konteinerius, o vanduo į nuotekų sistemą. Nuotekos 
iš separavimo įrenginio yra valomos uždaro tipo nuotekų valymo įrenginiuose. Nuotekų 
valymo įrenginių techninės cherakteristikos pateiktos 5 priede. Riebalų talpos 
sandėliuojamos sandėliuose 1-31, 1-33. Nešvarūs krepšiai transportuojami į 
technologinės taros patalpą 1-08 ir į plovyklą 1-09, kur yra išplaunmi ir grąžinami į 
paruošimo zoną. Nuotekos iš plovyklos patenka į buitinius nuotekų tinklus per riebalų 
gaudyklę. Technologiniams poreikiams yra reikalingas garas. Todėl yra projektuojama 
katilinė su dujiniu kuru kūrenamu, 6,5 MW galios, 10 t/h našumo ir 6 bar darbino slėgio 
garo katilu su sauso tipo dūmų ekonomaizeriu.  Garas per paskirstymo kolektorių yra 
tiekiamas į gamybą, maitinimo vandens baką. Garas technologiniame procese yra 
naudojamas netiesiogiai, todėl 90% kondensato yra grąžinama į katilinę. Maitinimo 
vanduo į katilą yra tiekiamas iš projektuojamo 6 m³ maitinimo vandens bako.  Katilinėje, 
papildomam dūmų aušinimui yra numatomas kampinis kondensacinis ekonomaizeris. 
Ekonomaizeryje numatoma paruošti termofikatą šildymo sistemai. Energijos 
išskiriamos iš ekonomaizerio kaupimui yra numatyta 6 m³ karšto vandens 
akumuliacinė talpa.  

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

Planavimo organizatoriaus planuojama ūkinė veikla bus vystoma vienu statybos 
etapu. Statybos projektą numatoma parengti ir gauti statybas leidžiantį dokumentą 
2019 metų IV ketvirtį. Statybos pabaiga ir ūkinės veiklos pradžia – 2020 metų III 
ketvirtis. Ūkinės veiklos 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; 

Poveikio visuomenės sveikatos vertinamas (PVSV) atliekamas statybos projekto 

rengimo etape. PVSV tikslas – įvertinti fizikinių, cheminių ir kitų PŪV sąlygojamų 

veiksnių poveikį visuomenės sveikatai bei nustatyti sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) 

dydį. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui patvirtinus PVSV ataskaitą, 

planuojama atlikti įmonės SAZ įteisinimo procedūras bei nustatyta tvarka SAZ 

įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir kadastre. 

Planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 2019 m. 

gegužės 30 d. Aplinkos apsaugos agentūros atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo 

atrankos išvada Nr. (30.3)-A4E-1749 pridedama 9 priede. 
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3.6. siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas 
neprivalomas, kai atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti 
arba patikslinti sanitarinės apsaugos zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas.  

Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos nenagrinėjamos. Proteino gamybos 
įmonės statybai Klaipėdos LEZ yra patraukli teritorija dėl šių priežasčių: 

• šioje teritorijoje taikomos specialios išskirtinės lengvatinės ekonominės ir 
teisinės sąlygos gamybos ir sandėliavimo veikloms vykdyti; 

• teritorijos lokalizacija ir esama infrastruktūra – geri susisiekimo keliai; 
• Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose 

teritorijoje numatyta žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas –
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;  

• pasirinktos teritorijos (žemės sklypo) paskirtis ir naudojimo būdas atitinka 
planuojamą ūkinę veiklą. 
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4 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ 

4.1 planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius 
teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, 
seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje 
planuojama ūkinė veikla, ne senesnis kaip 3 metų žemėlapis su gretimybėmis 
(ortofoto ar kitokiame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo 
priemonėse apibrėžta planuojama teritorija; planų mastelis pasirenkamas 
atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla 
gali paveikti, dydžius), esamos ir suplanuotos gretimybės (žemės sklypai ir 
pastatai, su kuriais ribojasi teritorija), teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, 
svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu, 
visuomeniniu ar kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos sanitarinės apsaugos 
zonos, informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir 
įregistravimą, kita svarbi informacija; 

UAB „Capella Baltica“ ūkinė veikla planuojama Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos 

m. sav., Klaipėdoje Pramonės g. 35. UAB „Capella Baltica“ planuojamos ūkinės veiklos 

vykdymo žemės sklypo ribos pateiktos 11 priede (4.1 pav.). Planuojamą ūkinę veiklą 

numatoma vykdyti teritorijoje, kuri pagal naudojimo paskirtį ir būdą atitinka planuojamą 

ūkinę veiklą.  

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti kitos paskirties, pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdo 1,2602 ha ploto valstybiniame žemės 
sklype, kurį patikėjimo teisėmis valdo Nacionalinė žemės tarnyba, o nuomos teisėmis 
UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė. Žemės sklypas 
suteiktas planavimo organizatoriui subnuomos teisėmis. Pastatais numatoma užstatyti 
3353 m2 plotą. 

Žemės sklypo funkcinės zonos yra apibrėžtos Klaipėdos apskrities teritorijos 
bendruoju planu, nustatytos Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu 
ir sukonkretintos vietovės detaliuoju planu. Planuojama vietovė yra intensyvios 
infrastruktūros plėtros ir intensyvios urbanizacijos teritorijų tipo teritorijoje (pagal 
svarbiausius teritorijų funkcinius prioritetus), kur numatyta didelio masto pramonės 
plėtra. Planuojamai teritorijai galioja kitos paskirties žemės, pramonės, sandėliavimo 
teritorijos naudojimo reglamentai.  

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą 2007-04-05 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-110, sklypas yra pramonės 
ir sandėliavimo objektų teritorijoje. Tai teritorija, skirta pramonės ir gamybos įmonių, 
sandėlių, terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai. Išrašas iš Klaipėdos miesto 
bendrojo plano miesto teritorijos funkcinių prioriteto grafinių sprendinių pateiktas 11 
priede (4.2 pav.). 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje žemės sklypai suformuoti Pramonės 
parko teritorijos tarp Vilniaus plento, kelio Palanga – Šilutė, Lypkių gatvės ir 
geležinkelio detaliuoju planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 
m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-285. Šiuo detaliuoju planu yra nustatyta visos 
Klaipėdos LEZ teritorijos sanitarinės apsaugos zona, į kurios ribas patenka ir 
planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypas, todėl šiai vietovei galioja gamybinių ir 
komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonų apribojimai.  
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4.3 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vietos reglamentai pagal vietovės detalųjį 

planą 

Ūkinė veikla atitinka teritorijų planavimo sprendinius. Veiklą numatoma vykdyti 
pramoninėje Klaipėdos LEZ teritorijoje. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja 
su kitomis įmonėmis. Artimiausios įmonės: į vakarus – UAB "Mestilla" (450 m), UAB 
“Fortum Klaipėda“ (500 m). Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su 

gretimybėmis yra 11 priede (4.4 pav.). Artimiausiose nagrinėjamos teritorijos 
gretimybėse nėra gyvenamosios, rekreacinės, kurortinių ar visuomeninės paskirties 
teritorijų ar objektų. Artimiausias visuomeninės paskirties objektas – kitas švietimo 
tiekėjas UAB "Baltfortas", Šilutės pl. 101 nutolęs apie 874 m į pietvakarius. Kiti 
visuomeninės paskirties objektai nutolę daugiau kaip 1,5 km. Informacija apie 
gyvenamąsias teritorijas ir visuomeninės paskirties objektus pateikta 4.4 skyriuje.

 Planuojamos ūkinės veiklos teritorija  
 
 LEZ sanitarinės apsaugos zonos riba 
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4.2 žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės 
naudojimo paskirtis, naudojimo būdas (-ai) (esamas ir planuojamas), žemės sklypo 
plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pridedama 
išrašo iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko kopija) 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 

2101/0034:134 Klaipėdos m. k. v. Žemės sklypo plotas 1,2602 ha (Unikalus Nr. 4400-5231-

6011). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir 

sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypui nustatyta specialioji žemės ir miško naudojimo 

sąlyga: XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos 

1,2602 ha. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas pateiktas 1 priede.  

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

Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje yra pilnai išvystyta visa reikalinga infrastruktūra, 
t. y. yra susisiekimo sistema – asfaltuota dviejų eismo juostų Pramonės gatvė, iki žemės 
sklypo paklotas vidutinio slėgio gamtinių dujų dujotiekis, centralizuotas Klaipėdos miesto 
vandentiekio tinklas, buitinių nuotekų šalinimo tinklas ir centralizuotas paviršinių nuotekų 
tvarkymo tinklas. 

Geriamos kokybės vanduo bus reikalingas buitiniams poreikiams ir gamybai – garo 
gamybai, technologinės įrangos plovimui, aušinimui. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo 
metu buitiniams ir gamybiniams poreikiams bus naudojamas geriamas vanduo, tiekiamas iš 
centralizuotų Klaipėdos miesto vandentiekio tinklų.  

Geriamos kokybės vandens poreikiai.  
Vandens naudojimas technologijos ir buities poreikiams: 

 Garo gamybai. 

 Katilo papildymo vandens paruošimui. Šiam procesui vandens minkštinimui 
naudojama valgomoji druska NaCl. Galimi nuotekose chloridų kiekiai iki 100 mg/l. 

 Įrenginių ir produkto aušinimui. Naudojamas apytakinis vanduo, jį papildant. 

 Technologinės įrangos – ekstrahavimo krepšių plovimui. 

 Buitiniams poreikiams. 
Planuojamas 10 t/val. našumo garo gamybos katilas. Garo gamybai reikalingas 10 

m3/val. vandens kiekis. Garas naudojamas uždaroje sistemoje, todėl garo gamybai grįžta 
kondensastas.  

Iš garo gamybos katilo vanduo į nuotekų tinklus nepateks. 
Qmetinis.garo=78800 m3/metus, Qdienos.garo=237 m3/d, Qval.max.garo=10 m3/val. 
Katilui reikia 10% vandens papildymo. 
Qmetinis.garo=7880 m3/metus, Qdienos.garo=23,7 m3/d, Qval.max.garo=1 m3/val. 
Garas naudojamas tirpiklio pašalinimo įrenginyje, tirpiklio regeneravimo sistemoje, 

distiliavimo įrenginyje. Kondensuotas garas grąžinamas į termofikacinio vandens sistemą 
– į katilo vandens kontūrą.  

Katilo termofikacinio vandens ruošimui įrengiami aktyvuotos anglies filtro vandens 
ruošimo įrenginiai. Filtro praplovimas vykdomas vieną kartą per parą.  

Praplovimo vanduo patenka į buitinių nuotekų tinklus.   
Qmetinis.praplovimo=1333 m3/metus, Qdienos.praplovimo=4 m3/d, Qval.max.praplovimo=4 m3/val. 
Ekstrahavimo krepšiai, išėmus iš jų baltymų pusgaminį, yra plaunami technologinės 

įrangos plovykloje. 
Įrangos plovimo vanduo patenka į buitinių nuotekų tinklus.   
Qmetinis.plovimui=14600 m3/metus, Qdienos.plovimui=40 m3/d, Qval.max.plovimui=2 m3/val. 
Proteino malimo įrenginyje aušinimui naudojamas apytakinis vanduo. Vandens 

poreikis – 1,5 m3/t produkcijos. Apytakinio vandens papildymui reikia 1 proc. geriamos 
kokybės vandens, tiekiamo iš Klaipėdos miesto vandentiekio tinklų. 
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Apytakinis vanduo į nuotekų tinklus nepateks. 
Qmetinis.aušinimo.apytakinis=30000 m3/metus, Qdienos.aušinimo.apytakinis=82 m3/d,  
Qval.max.aušinimo.apytakinis=3,4 m3/val. 
Qmetinis.aušinimo.papildymo=300 m3/metus, Qdienos.aušinimo.papildymo=1,0 m3/d,  
Qval.max.aušinimo.papildymo=0,5 m3/val. 
Buitiniams poreikiams vanduo naudojamas drėgnam patalpų valymui ir darbuotojų 

higienos poreikiams. 
Buitiniams poreikiams naudojamas vanduo patenka į nuotekų tinklus. 
Drėgnam patalpų valymui (skaičiuojant 0,4 l/m2 vieną kartą per parą 1 val. laikotarpiu). 
Qmetinis.valymui=73,3 m3/metus, Qdienos,valymui=836*0,4=0,33 m3/d, Qval.= 0,33 m3/val. 

Darbuotojų higienos poreikiams reikalingas vanduo apskaičiuojamas vadovaujantis 
vandens vartojimo normomis vienam darbuotojui, priimant, kad pamainoje dirbs vidutiniškai 
15 darbuotojų. Vienam darbuotojui skiriama 0,27 m3/d geriamos kokybės vandens. 

Qmetinis.darbuotojams=1350 m3/metus, Qdienos.darbuotojams =4,05 m3/d, Qval.darbuotojams = 2,0 
m3/h. 

4.1 lentelė. Naudojamo vandens balansas 

Vandens tiekimo 
(išgavimo) šaltinis 

Vandens 
naudojimo sritys 

(tikslai) 

Didžiausias 
valandinis 
debitas, 
m3/val. 

Didžiausias 
paros 

debitas, m3/d 

Vidutinis 
metinis 
kiekis, 

m3/metus 

Taupymo ir 
apsaugos 
priemonės 

Klaipėdos miesto 
centralizuoti 
vandentiekio tinklai 

Buitiniai poreikiai 2,33 4,38 1423,3 

Vandens 
sunaudojimo 
apskaita 

Technologinėms 
reikmėms  

3,5 45,0 16233,0 

Garo gamybai 1,0 23,7 7880 

VISO: 6,83 73,08 25536,3 

Vykdant gamybinę veiklą susidarys taip pat ir gamybinės nuotekos. 
Gamybinių nuotekų tinklai. Gamybinės nuotekos susidarys šiuose technologiniuose 

procesuose: 
- Praplaunant įrengimus. 
- Iš žaliavos, ją ekstrahuojant. Nuotekos susidarys pagal proporciją, įvertinant tai, 

kad vandens kiekis žaliavoje sudaro 30%. 
Gamybinės nuotekos iš technologinės įrangos plovimo bus valomos riebalų 

gaudyklėje.  
Nuotekos po ekstrakto separavimo proceso bus valomos riebalų atskirtuve su rotaciniu 

sietu ir flotatoriumi. Nuotekos pagal susitarimą su nuotekų tinklų operatoriumi bus 
išleidžiamos į buitinių nuotekų tinklus. DME riebalų šalinimo technologijoje nėra papildomo 
vandens poreikio, todėl DME ekstrahavimo proceso nuotekos yra tik iš vandens, gaunamo 
iš žaliavos. Po separavimo proceso numatoma įdiegti 5 m3/val. našumo nuotekų valymo 
įrenginius, kurie pasieks apie 60 % BDS5 ir riebalų valymo efektyvumą. Numatoma įrengti 
uždaro tipo nuotekų valymo įrenginius. Nuotekų valymui numatomos technologinės 
grandys: riebalų atskirtuvas, rotacinis sietas ir flotatorius. 

Nuotekos iš gamybos paduodamos į projektuojamą nuotekų šulinį, iš kurio 
nukreipiamos į riebalų atskirtuvą. Riebalų atskirtuvas funkcionuoja pagal fizikinį gravitacijos 
dėsnį (pagrįsti tankio skirtumais), t. y. sunkiosios nuotekų sudedamosios dalys nusėda ant 
skirtuvo dugno, o lengvosios, pvz., gyvuliniai riebalai ir aliejai, iškyla į paviršių. Išvalytos 
nuotekos išleidžiamos į nuotekų siurblinę, iš kurios nuotekos paduodamos į rotacinį sietą. 
Rotacinio sieto paskirtis mechaniškai pašalinti iš nuotekų suspenduotas medžiagas. 
Nuotekos paduodamos į rotacinio sieto viršų, nuotekos prateka pro sieto būgną, o nešmenys 
sulaikomi sieto būgno išorėje. Prasisukus sieto būgnui specialus grandiklis sulaikytus 
nešmenis nuo būgno išores nugrando ir nešmenys patenka į konteinerį. Kad rotacinio sieto 
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būgnas neužsikimštu, būgno viduje yra įrengti purkštukai, kurie pagal užduotą algoritmą 
įsijungia ir purkšdami vandenį, praplauna sieto būgną. Po rotacinio sieto nuotekos 
nukreipiamos į buferinę talpą. Į šią talpą atiteka nuotekos iš rotacinio sieto. Jos paskirtis 
nuotekų koncentracijos išlyginimas ir tolygaus debito padavimas į flotatorių. Nuotekų 
padavimui į reagentų ir nuotekų sumaišymo irenginį – vamzdinį maišytuvą montuojamas 
siurblys. Nuotekų lygį kontroliuoja davikliai, pagal juos valdomas ir siurblio darbas. 
Vamzdinio maišytuvo paskirtis tinkamas flokuliantų susimaišymas su nuotekomis ir teršalų 
surišimas į dribsnius prieš patenkant į flotatorių. Tam įrengiamos sklendės ir privedami 
flokuliantų dozavimo vamzdynai, jie yra sujungti su dozavimo siurbliukais. Įrenginys 
montuojamas prie flotatoriaus. Flokuliantu numatoma naudoti poliakrilamidą. Pratekėjusios 
nuotekos pro įrenginį patenka į flotatorių. Flotatoriaus paskirtis išflotuoti surištus teršalus į 
flotatoriaus paviršių arba nusodinti flotatoriaus dugne. Nuotekos pratekėjusios pro vamzdinį 
maišytuvą ir susimaišiusios su reagentais virsta į dribsnius. Flotatoriuje sukuriama dispersija 
(suspausto oro ir vandens mišinys) iškelia į vandens paviršių į dribsnius surištus teršalus, 
kurie mechaniškai judančio nugrėbtuvo pagalba yra pašalinami nuo paviršiaus. Grandikliu 
nugriebti teršalai nuo flotatoriaus viršaus patenka į dumblo talpą. Suspenduotos medziagos, 
nusėdusios flotatoriaus dugne, kurių burbuliukai nesugebėjo iškelti į pavirsių, per apačioje 
įrengtą sklendę nukreipiamos į dumblo talpą. Oro tiekimą į flotatorių užtikrina atskiras 
kompresorius. Vanduo, reikalingas vandens ir oro mišiniui pagaminti, imamas iš flotatoriaus. 
Vanduo siurbliu paduodamas į slėgiminį indą. Iš šio indo oro ir vandens mišinys 
paduodamas į flotatorių, taip susidaro oro burbuliukai. Valytos nuotekos iš flotatoriaus 
nuvedamos į švarių nuotekų siurblinę, iš kurios nukreipiamas į buitinių nuotekų miesto 
tinklus. Siekiant kuo efektyviau pašalinti nešvarumus iš nuotekų ir juos surišti į dribsnius 
būtina papildomai į nuotekas dozuoti flokulianto tirpalą. Dozavimui atlikti montuojami 
dozavimo siurbliukai, kuriais dozuojami reagentai į maišytuvą sumaišymui su nuotekomis. 
Po flotacijos proceso susidaręs perteklinis dumblas patenka į dumblo talpą. Dumblas iš 
dumblo talpos pastoviai atsiurbiamas specialia mašina ir išvežamas atliekų tvarkytojams. 

Gamybinės nuotekos po valymo pateks į buitinių nuotekų tinklus. 
Buitinių nuotekų tinklai. Buitinės nuotekos iš projektuojamo gamybos pastato 

surenkamos savitakine buitinių nuotekų sistema ir nukreipiamos į esamus centralizuotus 
buitinių nuotekų tinklus.  

Lietaus (paviršinio vandens) nuotekų tinklai. Lietaus nuotekos nuo projektuojamo 
pastato bus surenkamos savitakine lietaus nuotekų sistema, iš kurios nuotekos 
nukreipiamos į centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus Pramonės gatvėje. Lietaus 
nuotekos nuo automobilių aikštelių surenkamos atskirai ir nukreipiamos į 15 l/s našumo 
naftos produktų atskyrimo su integruota smėliagaude ir apvedimo linija įrenginį. Lietaus 
nuotekų valymo įrenginys privalo būti aprūpintas uždaromąja armatūra ir mėginių paėmimo 
vietomis. Lietaus nuotekos po valymo įrenginio kartu su lietaus nuotekomis nuo neužterštų 
paviršių nukreipiamos į centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus Pramonės gatvėje. 
Paviršinės nuotekos nebus užterštos BDS (biologinis deguonies suvartojimas) tarša, nes 
gamybinėje tetitorijoje nebus sandėliuojama su maisto produktais susijusi tara. Panaudota 
pakuotė bei atliekos, galinčios įtakoti teritorijos taršą BDS teršalu, bus laikomos 
konteineriuose, patalpose su žemu temperatūros režimu.  

Lietaus nuotekų kiekių skaičiavimas. 
1. Lietaus nuotekų kiekis nuo pastato stogo (Ws). Pastato stogo plotas – 3353 m2. 
Ws=10*H*F*φ*k (m3/m); 
Kur: 
H – vidutinis daugiametis kritulių kiekis per metus – 800 mm/metus, ; 
F – teritorijos plotas (ha); 
φ – paviršinio vandens nuotekio koeficientas – 0,9; 
k – paviršinio nuotekio koeficiento pataisa, įvertinant sniego išvežimą. Sniegas 

neišvežamas k=1. Ws=2414 m3/m. 
2. Lietaus nuotekų kiekis nuo automobilių aikštelių (Wu). Aikštelių plotas – 3800 m2.  
Wu=2736 m3/m. 
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4.3 lentelė. Nuotekų ir teršalų balansas 
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Miesto 
buitinių 
nuotekų 
tinklai 

Buitiniai 
poreikiai 

2,0 4,05 1350 BDS7   460 0,0018 0,621 

Katilo 
vandens 
filtro 
plovimas 

4,0 4,0 1333 BDS7   100 0,0004 0,133 

Įrangos 
plovimas 

2,0 40,0 14600 
BDS7   460 0,0184 6,716 

Riebalai   600 0,024 8,760 

Nuotekos iš 
žaliavų 

5,0 16,5 6000 
BDS5   2000 0,021 12,0 

Riebalai   250 0,003 1,5 

Centrali-
zuoti 
paviršinių 
nuotekų 
tinklai 

Lietaus 
nuotekos 
nuo 
neužterštų 
paviršių 

  2414 

Naftos 
produktai 

7 5   0,012 

SM 50 30   0,072 

Lietaus 
nuotekos 
nuo užterštų 
paviršių 

  2736 

Naftos 
produktai 

30 10   0,027 

SM 270 230   0,629 

 
4.4 lentelė. Duomenys apie nuotekų valymą ir išleidimą 
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15 l/s 2736 

Naftos 
produk-
tai 

7 5   0,014 

SM 50 30   0,082 

Gamybinių nuotekų valymo įrenginių techiniai parametrai pateikti 5 priede, 6 priede 
pateiktas sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų sistemomis.  

Gamybos metu susidarys 10 t/metus pakuotės atliekų, t. y. plastikinės (kartu su PET 
(polietilentereftalatas)) pakuotės. Pakuotę, susidariusią išpakavus žaliavą, numatoma laikyti 
žaliavos priėmimo patalpoje, sandariame konteineryje (patalpa 1-05), esant +50C 
temperatūrai. Pakuotės plovimas įmonėje nėra numatytas, t. y. pakuotė sandariame 
konteineryje reguliariai atiduodama atliekų tvarkytojui. Aptarnaujant oro valymo įrenginius, 
susidarys 3 t/metus dujų valymo kietosios atliekos. Aptarnaujant nuotekų valymo įrenginius, 
susidarys riebalų ir alyvos mišinys, gautas atskyrus alyvą/vandenį. Eksploatuojant du elektra 
varomus krautuvus, per metus bus generuojama 0,1 t/metus naudotų padangų, 0,1 t/metus 
švino akumuliatorių atliekų. Mechaniškai valant teritoriją, susidarys 5,0 t/metus gatvių 
valymo liekanų. Taip pat, aptarnaujant paviršinių nuotekų valymo įrenginius, susidarys 1,1 
t/metus žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišinių. Buitinėse 
patalpose susikaups apie 1 t/metus mišriųjų komunalinių atliekų. 

Statinio statybos metu susidarys 20 t/metus betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių 
mišiniai ir 50 t/metus mišrių statybinių ir griovimo atliekų. 

Atliekų tvarkymas bus vykdomas pagal LR Aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. 
įsakymu Nr. D1-368 patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles. 

4.5 lentelė. Įmonėje susidarančios atliekos 

Techno-
loginis 

procesas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 
Numa-
tomi 

atliekų 
šalini-

mo 
būdai* 

Pavadinimas 
Kiekis, 
t/metus 

Agregatinis 
būvis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

Kodas 
pagal 
atliekų 
sąrašą* 

Pavojingumas* 
Laikymo 
sąlygos 

Didžiau-
sias 

kiekis, t 

Gamyba 

plastikinė (kartu su PET 
(polietilentereftalatas)) 
pakuotė 

10 kietas 15 01 02 nepavojingos konteineris  20,0 S5 

Dujų valymo kietosios 
atliekos, nenurodytos               
10 02 07 

3,0 kietos 10 02 08 nepavojingos konteineris  0,5 S5 

Atskyrus alyvą/vandenį 
gautas riebalų ir alyvos 
mišinys, kuriame yra tik 
maistinio aliejaus ir 
riebalų 

8,1 pasta 19 08 09 nepavojingos konteineris  0,5 S5 

Aplinkos 
tvarkymas 

Gatvių valymo liekanos 5,0 kietos  20 03 03 nepavojingos konteineris  0,5 D1 



 
20                                                          UAB „CAPELLA BALTICA“ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO  ATASKAITA 

Techno-
loginis 

procesas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 
Numa-
tomi 

atliekų 
šalini-

mo 
būdai* 

Pavadinimas 
Kiekis, 
t/metus 

Agregatinis 
būvis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

Kodas 
pagal 
atliekų 
sąrašą* 

Pavojingumas* 
Laikymo 
sąlygos 

Didžiau-
sias 

kiekis, t 

Statinio 
statyba 

Betono, plytų, čerpių ir 
keramikos gaminių 
mišiniai, nenurodyti 17 
01 06 

20,0 kietos 17 01 07 nepavojingos konteineris 10,0 S5 

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

50,0 kietos 17 09 04 nepavojingos konteineris 10,0 S5 

Paviršinių 
nuotekų 
valymas 

Žvyro gaudyklės ir 
naftos 
produktų/vandens 
separatorių atliekų 
mišiniai 

1,1 pasta 13 05 08 nepavojingos konteineris 0,1 S5 

Buitinių 
patalpų 
priežiūra 

Dienos šviesos lempos 
ir kitos atliekos, kuriose 
yra gyvsidabrio 

0,012 kietos  20 01 21* pavojingos sandėlis  0,012 S5 

Mišrios komunalinės 
atliekos 

1,0 kietos  20 03 01 nepavojingos konteineris  0,5 S5 

Krautuvų 
priežiūra 

Nešiojamieji švino 
akumuliatoriai 

0,5 kietos  16 06 01* pavojingos sandėlis  0,5 S5 

Naudoti nebetinkamos 
padangos 

0,3 kietas 16 01 03 nepavojingos sandėlis  0,3 S5 

Tepalų filtrai 0,01 kietas 16 01 07* pavojingos talpa 0,01 S5 

Kita variklio, pavarų 
dėžės ir tepamoji alyva 

0,1 skystas 13 02 08* pavojingos  0,1 S5 

Oro 
valymo 
įrenginiai 

Dujų valymo kietosios 
atliekos, nenurodytos           
10 02 07 

0,3 kietos 10 02 08 nepavojingos konteineris  0,5 S5 

4.4 ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir 
aplink planuojamą ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų 
pastatų, visuomeninės paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, 
objektus, nurodytus Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 
24 straipsnio 4 dalyje, ar kitus visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus 
objektus (aprašymas, anksčiau šiame žemės sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki 
kitų šiame papunktyje nurodytų objektų). 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ūkinė veikla anksčiau vykdyta nebuvo. Veiklą 
numatoma vykdyti pramoninėje Klaipėdos LEZ teritorijoje. Artimiausiose nagrinėjamos 
teritorijos gretimybėse nėra gyvenamosios, rekreacinės, kurortinių ar visuomeninės 
paskirties teritorijų ar objektų. Artimiausias visuomeninės paskirties objektas – kitas švietimo 
tiekėjas UAB "Baltfortas", Šilutės pl. 101 nuo veiklos vietos nutolęs apie 874 m į pietvakarius 
(4.7 pav.). Kiti visuomeninės paskirties objektai nuo nutolę daugiau kaip 1,5 km. Betarpiškai 
greta planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietovės gyvenamųjų, visuomeninės ir 
rekreacinės paskirties teritorijų nėra ir neatsiras ateityje, nes veikla planuojama Klaipėdos 
LEZ sanitarinės apsaugos zonos ribose, kur nuolat būnančių žmonių negali būti. Minėtoje 
sanitarinės apsaugos zonoje yra likęs vienas gyvenamasis namas (vadinama Švepelių 
sodyba), esantis Lypkių g. 69, Klaipėdoje, kurio nuosavybę visuomenės poreikiams perėmė 
Lietuvos Respublika. Šis namas su priklausiniais bus nugriautas. Artimiausios 
gyvenamosios teritorijos nurodytos 4.7 pav. ir 4.6 lentelėje. 
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4.7 pav. Gyvenamosios teritorijos ir visuomeninės paskirties objektai 

 

4.6 lentelė. Informacija apie gyvenamąsias teritorijas 

Objekto 
žymėjimas 

Objekto pavadinimas 
Atstumas 
iki objekto 

(m) 

A Gyvenamųjų namų kvartalas Šilutės pl., Klaipėda 1352 

B Gyvenamųjų namų kvartalas Tiesioji g., Klaipėda 1062 

C Gyvenamasis namas Lypkių g. 69, Klaipėda, paiimamas visuomenės poreikiams 518 
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5 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ 
VISUOMENĖS SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS 
IR KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS (IDENTIFIKUOJAMI IR APRAŠOMI 
PLANUOJAMOS AR VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS LEMIAMI SVEIKATAI ĮTAKĄ 
DARANTYS VEIKSNIAI, APRAŠOMAS GALIMAS JŲ POVEIKIS VISUOMENĖS 
SVEIKATAI ARTIMIAUSIOJE GYVENAMŲJŲ PASTATŲ APLINKOJE, VISUOMENINĖS 
PASKIRTIES TERITORIJOSE IR STATINIUOSE, REKREACINĖSE TERITORIJOSE IR 
KITUOSE SVARBIUOSE OBJEKTUOSE, NURODYTUOSE POVEIKIO VISUOMENĖS 
SVEIKATAI VERTINIMO METODINIŲ NURODYMŲ PRIEDO 4.4 PAPUNKTYJE) 

Išnagrinėjus ūkinės veiklos vykdytojo pateiktą informaciją apie planuojamą veiklą, 
technologinius procesus, taršos veiksnius, norminius teisės aktus, literatūros duomenis, 
buvo identifikuoti planuojamos ūkinės veiklos lemiami sveikatai įtaką darantys veiksniai – 
triukšmas, oro tarša ir tarša kvapais. 

5.1 planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį 
visuomenės sveikatai, vertinimas; 

Veikla, kurios metu susidarys ir į aplinkos orą bus išmetami teršalai:  

 vykdant gamybos procesą; 

 gaminant šilumos energiją iki 6,5 MW šilumos galios katilu. 

Veiklos metu, bus vykdomi šie gamybos procesai: 

1. Žaliavos pristatymas autotransportu. 
2. Žaliavos sandėliavimas stelažuose šaldytuve. 
3. Žaliavos smulkinimas. 
4. Ekstrahavimas naudojant dimetilo eterio tirpiklį. 
5. Panaudoto tirpiklio ir riebalų mišinio distiliavimas. 
6. Garų ir tirpiklio regeneravimas. 
7. Baltymo (proteino) malimas ir vėsinimas. 
8. Šilumos energijos gamyba. 
9. Šalčio gamyba. 

Aplinkos oro taršos šaltiniai: 
1. Ekstrakto regeneravimo įrenginių ventiliavimas Nr.001. 
2. Proteino malimo įrenginio oro nutraukimas su ciklonu ir filtru Nr.002. 
3. Garo gamybos katilas, taršos šaltinis Nr.003. 
4. Patalpų vėdinimo įrenginiai Nr.004. 

 

Aplinkos oro teršalų susidarymo įvertinimas 
Aplinkos oro tarša gaminant proteiną iš gyvulinės kilmės žaliavos, įvertinama pagal 

planuojamus sunaudoti maksimalius DME kiekius, priimant, kad visos sąnaudos pateks į 
aplinkos orą. 

Atsižvelgiant į mokslinį straipsnį „Degreasing process based on the use of DME“, 
pristatytą kongrese „XXXI IULTCS“, vykusiame 2011-09-27 Valencijos mieste, Ispanijoje, 
dimetilo eterio, išmetamo į aplinkos orą kiekis yra 3 g DME 1 kg žaliavos. Apie numatomus 
išmesti aplinkos oro teršalų kiekius ir garantijas dėl nurodytų ribinių verčių neviršijimo, UAB 
„Capella Baltica“ nurodo savo rašte, kartu pateikiant technologinę schemą. Raštas su 
technologine schema yra 6 priede. Todėl, numatant perdirbti iki 20 000 t žaliavos, dimetilo 
eterio, išmetamo į aplinkos orą kiekis bus 60 t per metus, 165 kg per dieną. DME į aplinkos 
orą bus išmetamas iš DME regeneravimo įrenginių, iš proteino malimo įrenginių ir iš patalpų 
ventiliavimo įrenginių. Taip pat iš proteino malimo įrenginių į aplinkos orą po valymo bus 
išmetamos kietos dalelės (20 mg/m3). 

Įvertinant aplinkos oro taršą pagal planuojamus sunaudoti maksimalius DME kiekius, 
priimta, kad visi DME nuostoliai – 165 kg per dieną pateks į aplinkos orą. 

Taip pat aplinkos oro taršą įtakos garo ir šilumos energijos gamyba. Garo ir šilumos 
gamybai bus eksploatuojamas 6,5 MW galios gamtinių dujų katilas. 
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5.1 lentelė. Šilumą (garą) technologijai generuojančio įrenginio parametrai 

 

Taršos normatyvai 
Maksimali tarša katilui nustatoma vadovaujantis „Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą 

deginančių įrenginių normomis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 
d. įsakymas Nr. D1-778 ). Naujiems, gamtines dujas deginantiems įrenginiams, taikytinos 
ribinės vertės: 

5.2 lentelė. Taršos ribinės vertės 

Kuro rūšis 
Išmetamų teršalų ribinė vertė, mg/Nm3 

C(SO2) C(NOx) C(KD) 

Gamtinių dujų kuras nenormuojama 100 nenormuojama 

Maksimali momentinė tarša: 
MNOx = (CNOx * VD Nm3/s) / 1000 = (100 x 3,32) / 1000 = 0,332 g/s. 

 

Išsiskyrusių teršalų kiekiai apskaičiuojami vadovaujantis Europos Aplinkos Agentūros 
į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos "EMEP/EEA air pollutant emission 
inventory guidebook – 2016", kuri įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu 
Nr. 395 "Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo 
patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko 
privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" patvirtintų metodikų sąrašą, dalimi 
1.A.4.a.i, 1.A.4.b.i, 1.A.4.c.i, 1.A.5.a Small combustion, naudojant emisijų faktorius pateiktus 
3.27 lentelėje – Tier 2 emission factors for non-residential sources, medium sized (> 1 MWth 
to ≤ 50 MWth) boilers burning natural gas. 

5.3 lentelė. Tarša iš katilinės 

Vidutinės momentinės teršalų emisijos: 

čia: CO NOx 

B – kuro išeiga, [m3/s] 0,236 0,236 

Qž – žemutinė kuro degimo šiluma, [GJ/m3] 0,0335 0,0335 

E -emisijos faktorius [g/GJ] 30 40 

M - teršalo emisija, g/s.  M = B x Qž x E 0,2372 0,3162 

Metinis teršalų kiekis: 

čia: CO NOx 

B – kuro išeiga, [m3/metus]; 7612000 7612000 

Qž – žemutinė kuro degimo šiluma, [GJ/m3]; 0,0335 0,0335 

E -emisijos faktorius [g/GJ]. 30 40 

M - teršalo emisija, t/metus, M = B x Qž x E x 10-6 7,650 10,200 

Šiluminės energijos gamybos parametrai garo gamybai 

Momentinis šilumos pareikalavimas, šiluminių įrenginių galia 6500 kW 

Katilo garo gamybos našumas 10 t/h 

Planuojamas pagaminamas metinis šilumos kiekis 205 TWh 

Valandinis gamtinių dujų sunaudojimas Bval. 850 nm3/h 

Maksimalus metinis dujų sunaudojimas Bmet. 7612 tūkst.nm3 

Gamtinių dujų charakteristika - kaloringumas Qž (kcal./nm3); 
Qž *4,186*10-3, MJ/m3; 

8000 kcal./nm3 
33,49 MJ/m3 

Dūmų kiekis VD 3,32 m3/s 
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5.4 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių teršalų parametrai ir aplinkos oro tarša 

Cecho, baro ar 
kt. pavadinimas, 
gamybos rūšies 
pavadinimas 

Teršalų išskyrimo šaltiniai Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 

paėm. Vietoje 
Numatoma tarša 

pavadinimas 

darbo 
laikas 

Išsiskyrę teršalai 

Nr. 
Aukš-
tis, m 

išėjimo 
angos 
matme-
nys, m 

koordinatės vietos 
koordinačių sistemoje 

srauto 
grei- 
tis, m/s 

tempe-
ratūra, 
ºC 

tūrio 
debitas, 
Nm³/s 

Kiekis 

pavadinimas 
vienkartinis 

metinis, t 
val./metus vnt. maks. 

Proteino 
gamyba 

Maistinės 
žaliavos 
ekstrahavimas 

8760 Dimetilo eteris 001 29 1,3x1,6 324739.21 6175347.30 1,60 20 3,333 g/s 0,380 12,0 

Proteino 
malimas 

8760 
Kietos dalelės 

002 15 0,6 324758.8 6175354.4 14,72 100 4,16 g/s 
0,1388 4,380 

Dimetilo eteris 0,380 12,0 

Garo gamyba Garo katilas 8760 
Anglies monoksidas A 

003 20 0,65 324711.6 6175397.8 10,01 170 3,32 
g/s  0,237  7,650 

Azoto oksidai A g/s 0,332  10,2 

Gamybos 
cechas 

Patalpų 
vėdinimas 

8760 Dimetilo eteris 004 13 1,25 324712,7 6175339,3 5,66 20 6,94 g/s 1,141 36,0 

VISO: 82,23 
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5.1 paveikslas. Stacionarių oro taršos šaltinių schema 
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Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai 
Mobilūs aplinkos taršos šaltiniai ūkinėje veikloje – lengvasis ir sunkiasvoris 

autotransportas. Lengvųjų automobilių paros srautas sudarys iki 45 vnt. automobilių. 
Sunkiasvorių automobilių (vilkikai, autofurgonai ir t.t.) srautas dienos metu sudarys iki 6 
vnt. automobilių per dieną (7-19 val.). 

Mobilių aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas vadovaujantis Europos aplinkos 
agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (EMEP/EEA air pollutant 
emission inventory guidebook - 2016). Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje 
pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą tešalų kiekio 
apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas. 

5.5 lentelė. Iš automobilių išmetamų teršalų kiekiai 

Automobilių 
tipas 

Naudojamas 
kuras 

Vidutinis 
automobilių 

skaičius 

Tipinės 
kuro 

sąnaudos, 
kg/km 

CO NOx 

aut./d g/kg kg/km/d g/km/s g/kg kg/km/d g/km/s 

Lengvieji 
automobiliai 

Benzinas 22 0,07 84,7 0,1304 0,0028 8,73 0,0134 0,0003 

Dyzelinas 23 0,06 3,33 0,0046 0,0001 9,73 0,0134 0,0003 

Sunkiasvoriai Dyzelinas 6 0,24 7,58 0,0109 0,0004 33,37 0,0481 0,0017 

Viso: 0,1459 0,0033   0,0749 0,0022 

 
5.5 lentelės tęsinys. 

Automobilių 
tipas 

Naudojamas 
kuras 

Vidutinis 
automobilių 

skaičius 

Tipinės 
kuro 

sąnaudos, 
kg/km 

LOJ KD 

aut./d g/kg kg/km/d g/km/s g/kg kg/km/d g/km/s 

Lengvieji 
automobiliai 

Benzinas 22 0,07 10,05 0,0155 0,0003 0 0   

Dyzelinas 23 0,06 0,7 0,0010 0,0000 1,1 0,0015 0,00003 

Sunkiasvoriai Dyzelinas 6 0,24 1,92 0,0028 0,0001 0,94 0,0014 0,00005 

Viso: 0,0192 0,0004   0,0029 0,0001 

Pastaba:  
* Emisijų kiekis 1 km atkarpoje (gramais per 1 valandą) apskaičiuojamas: 
Tipinės kuro sąnaudos x teršalų kiekio (g/kg) x (autotransporto kiekis per dieną); 
Emisijų kiekis (g/s) = emisijos (g/d) / 12 / 3600 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui yra įvertintas atliekant 
stacionarių ir mobilių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos matematinį modeliavimą.  

Teršalų sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu 
„AERMOD VIEW”, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai 
aplinkoje simuliuoti, kuris  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“ yra 
rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti. 

Naudojamo teršalų sklaidos matematinio modelio pagrindinis įvesties parametras 
visiems taršos šaltiniams – konkretaus teršalo emisija išreikšta g/s. 

Aplinkos oro užterštumo prognozė 
Meteorologiniai parametrai. Modeliavimui buvo naudojami Klaipėdos 

hidrometeorologinės stoties meteorologiniai duomenys, kuriuos pateikė Lietuvos 
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hidrometeorologijos tarnyba. Meteorologinių duomenų paketą sudaro 2010–2014 m. 
laikotarpio, keturių pagrindinių meteorologinių parametrų reikšmės kiekvienai metų 
valandai: aplinkos temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, debesuotumas. Meteorologinių 
duomenų įsigijimo dokumentai pateikti 3 priede. 

Receptorių tinklelis. Pažemio koncentracijos apskaičiuojamos modelyje 
nustatomuose taškuose. Šie taškai paprastai vadinami receptoriais (angl. receptor). PŪV 
veiklos teršalų skaidos modelyje buvo naudojamas Dekarto (Cartesian) receptorių 
tinklelis. Receptorių tinklelio dydis 1500 x 1200 m, žingsnis – apie 70 m. Iš viso receptorių 
tinklelį sudaro 900 receptorių. 

Teršalų koncentracijos apskaičiuojamos 1,5 m aukštyje. 
Procentiliai. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu 

Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827 
su vėlesniais pakeitimais) apskaičiuotų koncentracijų palyginimas su ribinėmis vertėmis 
atliekamas taikant atitinkamą procentilį: 

 azoto dioksido 1 val. koncentracijai – 99,8 procentilis, 

 kietųjų dalelių 24 val. koncentracijai – 90,4 procentilis.  

 anglies monoksido 8 val. koncentracijai – 100 procentilis; 

 LOJ 1 val. koncentracijai – 98,5 procentilis. 
Jeigu modelis neturi galimybės paskaičiuoti pusės valandos koncentracijos, gali būti 

skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės 
valandos ribine verte (Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 
d. įsakymo Nr. AV-200 "Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 
skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo (AAA direktoriaus 
2012 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. AV-14)). 

Ribinės aplinkos oro užterštumo vertės. PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės 
koncentracijų vertės nustatytos remiantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 
pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašu“ patvirtintu LR AM ir LR SAM 2007-06-11 
įsakymu Nr. D1-239/V-469) bei LR AM ir SAM 2010-07-07 įsakymu Nr. D1-585/V-611 
patvirtintomis „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, 
benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis“. 

5.6 lentelė. Išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės aplinkos ore 

Teršalas 
Ribinė vertė 

vidurkis [µg/m3] 

Anglies monoksidas (CO) 8 valandų 10000 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 200 

metų 40 

Kietosios dalelės (KD10) 
paros 50 

metų 40 

Kietosios dalelės (KD2,5) metų 25 

Lakūs organiniai junginiai (LOJ) pusės valandos 5000 

Foninė tarša. Vadovaujantis 2007-11-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
įsakymo Nr. D1-653 "Dėl aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų 
naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti" 1.3.2 punktu, teršalų 
pažemio koncentracijų skaičiavimuose įvertinami aplinkos užterštumo duomenys pateikti 
interneto svetainėje http://gamta.lt.  

Atliekant sklaidos skaičiavimus, vadovaujamasi Aplinkos apsaugos agenturos 
direktoriaus 2008 liepos 10 d. įsakymo Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo 

http://gamta.lt/
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duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų 
patvirtinimo 3.1–3.3 p. p. reikalavimais, kuriuose nurodoma naudoti aplinkos oro kokybes 
tyrimo stočių matavimų duomenis, indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų duomenis, 
modeliavimo būdu nustatytus aplinkos oro užterštumo duomenis išlaikant eiliškumą. 

2017 metų vidutinės metinės koncentracijos Klaipėdos miesto aplinkos ore, PŪV 
vietoje: 

 Anglies monoksidas – 220,0 µg/m3; 

 Azoto dioksidas – 11,0 µg/m3; 

 Kietosios daleles (KD10) – 15,0 µg/m3; 

 Kietosios daleles (KD2,5) – 14,0 µg/m3; 

 LOJ – 12,0 µg/m3. 
Taip pat yra įvertinti gretimų įmonių išmetimai į aplinkos orą, nurodyti Aplinkos 

apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento 2018-09-06 rašte Nr.(30.3)-A4(e)-
1072. Raštas pateiktas 2 priede. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai 
5.7 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai 

Teršalas 

Ribinė vertė 

Apskaičiuota didžiausia 
koncentracija 

nevertinant foninės 
taršos 

Apskaičiuota didžiausia 
koncentracija įvertinus 

foninę taršą 

vidurkis [µg/m3] [µg/m3] 
vnt. dalimis 

ribinės vertės 
[µg/m3] 

vnt. dalimis 
ribinės vertės 

Anglies monoksidas 8 valandų 10000 6,7616 0,001 291,5 0,029 

Azoto dioksidas 
valandos 200 8,768 0,044 87,170 0,436 

metų 40 1,195 0,030 21,400 0,535 

Kietos dalelės (KD10) 
paros 50 11,270 0,2254 26,270 0,525 

metų 40 4,489 0,112 19,489 0,487 

Kietos dalelės (KD2,5) metų 25 2,222 0,089 16,222 0,649 

Lakūs organiniai junginiai (LOJ) 1/2 valandos 5000 0,245 0,0000 12,245 0,002 

Dimetilo eteris 1/2 valandos 200 107,9 0,540 - - 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatais kartu su esamu oro teršalų 
foniniu užterštumu, nustatyta, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos, teršalų didžiausios 
vienos valandos, 8 valandų, paros bei vidutinės metinės koncentracijos aplinkos orui 
reikšmingos įtakos neturi ir neviršija ribinių verčių nustatytų žmonių sveikatos apsaugai. 

Apskaičiuoti aplinkos oro taršos rodikliai: 

- anglies monoksidas – vertinant 8 valandų vidurkio intervalą užterštumas yra 6,7616 
μg/m3, o su fonine tarša – 291,5 μg/m3, kai leistina ribinė vertė – 10000 μg/m3;  

- azoto dioksidas – vertinant valandos vidurkio intervalą užterštumas yra 8,768 μg/m3, 
o su fonine tarša – 87,17 μg/m3, kai leistina ribinė vertė – 200 μg/m3; vertinant metų 
vidurkio intervalą tarša pasiekia 1,195 μg/m3, o su fonine tarša – 21,4 μg/m3 
užterštumą, kai leistina ribinė vertė – 40 μg/m3; 

- kietosios dalelės (KD10) – vertinant paros vidurkio intervalą užterštumas yra 11,27 
μg/m3, o su fonine tarša yra 26,27 μg/m3 užterštumas, kai leistina ribinė vertė – 50 
μg/m3; vertinant metų vidurkio intervalą užterštumas yra 4,489 μg/m3, o su fonine 
tarša – 19,489 μg/m3, kai leistina ribinė vertė – 40 μg/m3; 
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- kietosios dalelės (KD2,5) – vertinant metų vidurkį užterštumas yra 2,222 μg/m3, o 
vertinant su fonine tarša, užterštumas yra 16,222 μg/m3, kuomet leistina ribinė vertė 
-  25 μg/m3; 

- lakiųjų organinių junginių tarša, vertinant pusės valandos vidurkį yra 0,245 μg/m3 be 
fono taršos, o su fono tarša užterštumas pasiekia 12,245 μg/m3, kuomet leistina 
ribinė vertė 5000 μg/m3. 

- dimetilo eterio – ½ valandos vidurkio prognozuojama tarša be fono – 107,9 μg/m3, 
kai ribinė vertė 200 μg/m3; 

Išvada: Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimu, įvertinus esamą teršalų foninį 
užterštumą, nustatyta, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos teršalų didžiausios pusės 
valandos, valandos, 8 valandų, paros bei vidutinės metinės koncentracijos aplinkos orui 
reikšmingos įtakos neturi ir neviršija ribinių verčių nustatytų žmonių sveikatos apsaugai. 

Toliau pateikiami aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimo rezultatai (schemos). 
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5.2 galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, 
atsižvelgiant į ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus; 

Ūkinės veiklos kvapų šaltinis – katilinė ir gamybiniai procesai. Iš katilinės išsiskirs 
kvapą skleidžiantys teršalai – azoto dioksidas, iš gamybinio cecho – įvairūs kvapą turintys 
lakieji organiniai junginiai (LOJ). 

Numatoma, kad kvapai išsiskirs tik gamybos metu, t. y. ekstrahuojant maistinę 
žaliavą ir malant proteiną. Taip pat, siekiant įvertinti blogiausią situaciją kvapų atžvilgiu, 
buvo įvertinta ir bendra tarša kvapais, kuri išsiskirs vėdinant gamybines patalpas. Nei 
žaliavų ar produkcijos sandėliavimo, nei kitų procesų metu kvapai nesusidarys, kitų oro 
taršos šaltinių neplanuojama todėl vėdinant kitas patalpas kvapai į aplinką neišsiskirs. 
Technologinės įrangos plovimo metu kvapai nesusidarys, nes ant įrangos liks tik žaliavų 
pėdsakai, kurie neįtakos kvapų. Nuotekų valymo metu kvapai taip pat neišsiskirs, nes bus 
naudojami uždaro tipo nuotekų valymo įrenginai. 

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). 

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 (1 OUE/m3). 

Kvapo sklaidos modeliavimui išmetamų teršalų kvapo emisijų skaičiavimai atlikti 
vadovaujantis „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. PŪV kvapą 
turintys teršalai – dimetilo eteris (taršos šaltiniai Nr.001, Nr.002) ir azoto dioksidas (taršos 
šaltinis Nr.003) 

Gamybinėje patalpoje susidarančių kvapų ir kvapų iš malimo įrenginio emisijos 
apskaičiuojamos vadovaujantis analogiškos technologijos įmonės Hulshof Protein 
Technologies 2 (HPT), esančios 7130 AA Lichtenvoorde, Nyderlandai, kvapų tyrimo 
ataskaita, atlikta 2012 m. Ataskaita originalo kalba ir vertimas pateikti 4 priede. 
Vadovaujantis minėta atskaita, gamybinėje patalpoje gali būti juntamas kvapas iš 
perdirbimo proceso. Kvapų emisijos skaičiavimui yra priimama – 500 OUE/m3 
koncentracija, esanti patalpoje. Todėl šio šaltinio (Nr.004) kvapo emisija bus 6,94 m3/s * 
500  OUE/m3 = 3470 OUE/s. 

Kvapo emisija iš malimo įrenginio (taršos šaltinis Nr.002) apskaičiuojama priimant 
kvapo emisijos rodiklį pagal HPT ataskaitą - 1,25 x 106 OUE/t, t. y. kvapo emisija priklauso 
nuo sumalamo kiekio, kuris siekia 8000 t/metus. 

Per valandą gamykloje bus sumalama: 8000 / (365 * 24) = 0,913 t produkto. 
Kvapo emisija bus: 0,913 t/h * 1,25 * 106 OUE/t = 1,14 * 106 OUE/h = 317 OUE/s. 
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Prie apskaičiuotų gamybinėje patalpoje susidarančių kvapų ir kvapų iš malimo 
įrenginio emisijų papildomai pridedama ir dimetiloeterio kvapo emisija, apskaičiuota pagal 
išsiskiriančio dimetiloeterio kiekį.  

Apie numatomus išmesti kvapus ir garantijas dėl nurodytų ribinių verčių neviršijimo, 
UAB „Capella Baltica“ nurodo savo rašte, kartu pateikiant technologinę schemą. Raštas 
su technologine schema pateiktas 6 priede. 

Kvapo taršos šaltinių parametrai ir emisijos pateikiami 5.8 lentelėje. 
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5.8 lentelė. Kvapo šaltiniai ir jų kvapų emisijos  
Teršalų išskyrimo šaltiniai Taršos šaltiniai 

Išmetamųjų dujų rodikliai 
pavyzdžio paėm. Vietoje 

Numatoma tarša 
kvapais 

Kvapo 
slenks- 

čio vertė 
mg/m3 

Kvapo 
emisija, 
OUE/s pavadinimas 

darbo 
laikas 

val./metus 

Išsiskyrusių 
teršalų 

pavadinimas 
Nr. 

Aukštis, 
m 

išėjimo 
angos 

matme-
nys, m 

koordinatės vietos 
koordinačių sistemoje srauto 

grei- 
tis, m/s 

tempe-
ratūra, 

ºC 

tūrio 
debitas, 
Nm³/s 

Maistinės žaliavos 
ekstrahavimas 

8760 Dimetilo eteris 001 29 1,3x1,6 324739.21 6175347.30 1,60 20 3,333 g/s 0,38 0,609 624 

Proteino malimas 8760 

Kvapai (kitos 
medžiagos) 

002 15 0,6 324758,8 6175354,4 14,72 100 4,16 
OUE/t 1250000  - 317 

Dimetilo eteris g/s 0,38 0,609 624 

Garo katilas 8760 Azoto oksidai A 003 20 0,65 324711,6 6175397,8 10,01 170 3,32 mg/m3 100 0,356 933 

Gamybinės patalpos 
vėdinimas 

8761 

Kvapai (kitos 
medžiagos) 

004 13 1,25 324712,7 6175339,3 5,66 20 6,94 

OUE/m3 500  - 3470 

Dimetilo eteris g/s 1,141 0,609 1874 

 
Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai 
Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „AERMOD View” naudojant tas pačias 

modeliavimo sąlygas kaip ir teršalų sklaidos modeliavimo atveju. 
 

5.9 lentelė. Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai 

Teršalas 
Ribinė vertė Apskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija 

vidurkis OUE/m3 OUE/m3 vnt. dalimis ribinės vertės 

Kvapai Pusės valandos 8 0,52 0,07 

 
Atliktus ūkinės veiklos kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimą, nustatyta, kad kvapo koncentracija pusės valandos 

vidurkio intervale, neviršys ribinės 8 OUE/m3 vertės. Didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija gali siekti 0,52 OUE/m3 

(tolstant nuo taršos šaltinio, vidutinė teršalų koncentracija mažėja, o teršalų sklaidą lemia atmosferos pažemio sluoksnio 
stabilumas bei meteorologinės sąlygos). Tai rodo, kad kvapas aplinkoje nebus juntamas (nes 1 OUE/m3 vertė bus 
nepasiekta), o kvapo ribinė vertė aplinkos ore nebus viršijama todėl kvapai neturės poveikio visuomenės sveikatai. 

Toliau pateikiama taršos kvapais modeliavimo schema. 
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5.3 fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, 
galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas: esamos būklės 
įvertinimas, taršos šaltinių (stacionarių ir mobilių) aprašymas, jų ypatybės bei vieta 
(schema), informacija apie skleidžiamą taršą (emisijas), šios taršos ribiniai dydžiai, 
taršos sklidimo prognozė / sklaidos modeliavimo rezultatai (lentelės, žemėlapiai); 

Akustinio triukšmo ribines vertes reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“ (LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymas Nr. 
V-604). Teisės aktuose išskiriami judrieji ir stacionarūs aplinkos triukšmo šaltiniai: 
pagrindiniais judriaisiais aplinkos triukšmo šaltiniais laikomi automobilių srautai, 
stacionarius šaltinius sudaro ūkinėje veikloje naudojami įrengimai.  

Esamas aplinkos triukšmo lygis.  
Esamas triukšmo lygis nustatomas pagal 2016 m. Klaipėdos miesto triukšmo 

žemėlapius (http://kmsa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html). 
 Pagal suminio triukšmo žemėlapius nustatyta, kad planuojamoje  teritorijoje 

dienos, vakaro ir nakties metu triukšmo rodiklis siekia iki 55 dBA, suminis triukšmo 
triukšmo rodiklis Ldvn siekia iki 55 dBA. Triukšmo žemėlapių ištraukos pateikiamos 
žemiau. 

 
5.2 pav. Suminio triukšmo Ldienos žemėlapio iškarpa planuojamos ūkinės veiklos 

vietoje 
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5.3 pav. Suminio triukšmo Lvakaro žemėlapio iškarpa planuojamos ūkinės veiklos 

vietoje 

 
5.4 pav. Suminio triukšmo Lnakties žemėlapio iškarpa planuojamos ūkinės veiklos 

vietoje 
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5.5 pav. Suminio triukšmo Ldvn žemėlapio iškarpa planuojamos ūkinės veiklos vietoje 

 
5.3.1. pateikiami planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių 

skleidžiamo triukšmo emisijos duomenys, pateikiamos stacionarių triukšmo 
šaltinių gamintojų techninių specifikacijų, kuriose pateikta informacija apie 
stacionarių triukšmo šaltinių spinduliuojamą triukšmą (garso galingumo lygį), 
kopijos, nurodomas stacionarių triukšmo šaltinių darbo pobūdis ir darbo laikas. 

Stacionarūs triukšmo šaltiniai. Ant gamybinio pastato stogo bus sumontuoti šeši 

stoginių oro šalinimo iš gamybinių patalpų ir aštuoni oro tiekimo ventiliatoriai, kurių tipas 

atitinka ventiliatorių RIS 1900HW 3.0. Šie ventiliatoriai oro tiekimo metu sukelia 58 dBA 

nuolatinį svertinį ekvivalentinį garso lygį. Informacija apie šiuos ventiliatorius pateikta 

interneto puslapyje: 
http://www.vmcgroup.it/pdf/certificati/EcoDesign%20RIS%201900%20HW%20EKO%203.0.pdf.   
Teritorijoje įrengiamas aušinimo įrenginys. Šio įrenginio sukeliamas triukšmas 

išanalizuotas aušinimo kolonų triukšmo poveikio analizės dokumentu: 
http://www.mitacoolingtechnologies.com/wp-content/uploads/2018/04/Noise-Impact.pdf. Ekvivalentinis triukšmo lygis 
yra 88,6 dBA.  

Patalpose bus eksploatuojamas triukšmą sukeliantis žaliavos malimo įrenginys, 
kurio triukšmo lygio parametrai nustatyti  pagal Aleksandro Stulginskio universiteto 
rengiamą dokumentą ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2015 – 1 dalis, ASU 
(http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/37-40_Klimaitis_I_16.pdf). Nustatyta pramoninio malūno 
sulelima garso galia – 102 dBA ir ekvivalentinis nuolatinio svertinio garso lygis – 88 dBA.  

Taip pat įmonės eksploatacija įtakos aplinką kitos įrangos, esančos patalpose, 
triukšmu, kurio bendras lygis yra 85 dBA. 

 
 
 

http://www.vmcgroup.it/pdf/certificati/EcoDesign%20RIS%201900%20HW%20EKO%203.0.pdf
http://www.mitacoolingtechnologies.com/wp-content/uploads/2018/04/Noise-Impact.pdf
http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/37-40_Klimaitis_I_16.pdf
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5.10 lentelė. Triukšmo šaltinių charakteristika 

Cecho, baro ar kt. 
pavadinimas, 

gamybos rūšies 
pavadinimas 

Triukšmo šaltiniai 

Triukšmo dydis, 
dBA (1 m 
atstumu) pavadinimas 

darbo laikas, 
val. 

Nr. 
aukštis, 

m per 
parą 

per 
metus 

Proteino gamybos 
pastatas, išorėje 

Oro šalinimo ventiliatoriai (3 vnt.) 24 8760 T1-T3 13,2 58 

Oro šalinimo ventiliatoriai (3 vnt.) 24 8760 T4-T6 13,2 58 

Ventiliatorius 24 8760  T7 13,2 58 

Ventiliatorius  24 8760  T8 13,2 58 

Ventiliatorius 24 8760  T9 13,2 58 

Ventiliatorius  24 8760  T10 13,2 58 

Ventiliatorius  24 8760  T11 13,2 58 

 Ventiliatorius  24 8760  T12 13,2 58 

 Ventiliatorius  24 8760  T13 13,2 58 

 Ventiliatorius  24 8760  T14 13,2 58 

Proteino malimo 
įrenginys 

Proteino malūnas patalpų viduje. 
Sienų konstrukcija iš 
daugiasluoksnių plokščių, kurių 
garso varža 35 dBA 

12 4380 T15   102 

Aušinimo įrenginys Aušinimo kolona, išorėje (3 vnt.) 24 8760 T16-T19 10 88,6 

Kompresorinė Įrenginys 24 8760 T20 11 66 

Gamybos pastatas, 
patalpoje 

Technologiniai įrenginiai patalpų 
viduje. Sienų konstrukcija iš 
daugiasluoksnių plokščių, kurių 
garso varža 35 dBA. 

24 8760 
T21, 

plotinis 
šaltinis  

  
85 dBA (patalpų 
viduje)1 

Pagalbinis 
pastatas, katilinė 

Technologiniai įrenginiai patalpų 
viduje. Sienų konstrukcija iš 
daugiasluoksnių plokščių, kurių 
garso varža 35 dBA. 

24 8760 
T22, 

plotinis 
šaltinis  

  
85 dBA (patalpų 
viduje) 

 

5.3.2. pateikiami įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių 
produkciją ir pan.) mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys, 
mobiliųjų triukšmo šaltinių judėjimo maršrutai (schemos) įmonės teritorijoje, 
galimi su įmonės veikla susijusių mobiliųjų triukšmo šaltinių privažiavimo 
maršrutai; darbo laikas ir judėjimo sąlygos; pateikiami įmonės teritorijoje esančių 
automobilių aikštelių duomenys (plotas, išsidėstymas, vietų skaičius), naudojimo 
laikas 

Mobilūs triukšmo šaltiniai. Į planuojamą įmonę žaliavos bus atvežamos ir 
produkcija išvežama automobiliniu transportu. Į įmonės teritoriją automobiliais taip pat 
atvyks darbuotojai.  

5.11 lentelė. Planuojami transporto srautai 

Triukšmo šaltiniai Darbo laikas Garso lygis 

Darbuotojų 45 vnt. lengvųjų 
automobilių stovėjimo aikštelė - iki 
45 automobilių/dieną. 

7-22 val.  
skaičiuojamas pagal RLS-90 
metodiką 

Krovininis transportas - iki 6 
automobilių/dieną. 

7-22 val.  
skaičiuojamas pagal RLS-90 
metodiką 

Automobilių stovėjimo aikštelės vertinamos kaip plotiniai triukšmo šaltiniai.  

                                                           
1 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR SAM 2005 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. A1-103/V-

265 (Žin., 2005, Nr. 53-1804) 
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5.6 pav. Triukšmo šaltinių schema

T1-T3 

T12 

T7 

T8 

T9 

T20 

T16-T19 

T10 

T4-T6 

T11 

T14 

T13 
Patalpų viduje – T15, T21 

Patalpų viduje – T22 
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Triukšmo poveikis sveikatai, didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai 

Triukšmui labiausiai jautrios vietos yra gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, 
kurortai, mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos. Akustinio triukšmo ribines 
vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 
13 d., Nr. V-604). Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su 
atitinkamais šios higienos normos didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais 
gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 

5.12 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (HN 33:2011) 

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

Triukšmo 
ribiniai 
dydžiai 

Ekvivalentinis 
garso lygis, 

dB(A) 

Maksimalus 
garso lygis, 

dB(A) 

Paros laikas, 
val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami 
aplinkos triukšmo kartografavimo 

rezultatams įvertinti 

Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos  65 70 7-19 

65 65 60 55 Vakaro  60 65 19-22 

Nakties  55 60 22-7 

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

Triukšmo 
ribiniai 
dydžiai 

Ekvivalentinis 
garso lygis, 

dB(A) 

Maksimalus 
garso lygis, 

dB(A) 

Paros laikas, 
val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami aplinkos 
triukšmo kartografavimo rezultatams įvertinti 

Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos  55 60 7-19 

55 55 50 45 Vakaro  50 55 19-22 

Nakties  45 50 22-7 

5.3.3. nurodoma naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė 

įranga, naudotas skaičiavimo standartas, triukšmo rodikliai, vietovės meteorologinės 

sąlygos, skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, triukšmo sklaidos 

žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis. 

Triukšmo skaičiavimo programinė įranga. Ūkinės veiklos triukšmo poveikis aplinkai buvo 

vertinamas atliekant mobilių šaltinių skleidžiamo triukšmo matematinį modeliavimą.  

Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas 
naudojant CadnaA 4.2 programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – 
kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – tai programinė įranga skirta triukšmo poveikio 
apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos 
pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos 
atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai: 

- Pramoniniam triukšmui – ISO 9613; 
- Kelių transporto triukšmui - NMPB-Routes-96 

Triukšmo modeliavimo sąlygos 
Skaičiuojant triukšmo lygius pagal skaičiavimo metodiką ISO 9613 buvo priimtos šios 

sąlygos ir rodikliai: 

 triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 4,0 m, receptorių tinklelio žingsnis – 5 m; 

 oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas – 70%; 

 žemės paviršiaus tipas pagal garso sugertį – 0,5; 

 įvertintas triukšmo slopimas dėl užstatymo, kelio dangų akustinės charakteristikos; 
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 transporto srautas vertinamas kaip linijinis triukšmo šaltinis, kuris apibrėžiamas vieno 
metro ilgio kelio ruožo atkarpoje tam tikra kryptimi sklindančio garso galingumu pagal 
atitinkamus oktavos dažnio juostas; 

 atsižvelgiant į kelio dangos rūšį, kelių transporto triukšmo sklidimo skaičiavimuose 
taikomos pataisos. Buvo priimti tokie kelio ruožo dangos parametrai: glotnus asfaltas 
– betono ar mastikos (smooth asphalt – concrete or mastic);  

 vidutinis autotransporto važiavimo greitis teritorijoje – 20 km/val.; privažiavimo kelyje 
iki ūkinės veiklos teritorijos – 50 km/val. 

Pagal apskaičiuotus ir įvestus parametrus buvo sudarytas teritorijos triukšmo sklaidos 
žemėlapio modelis, kuriame triukšmas buvo vertinamas 4,0 m aukštyje su 1 dBA žingsniu ir 
5x5 m gardele. 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme (LRS, 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-
2499) triukšmo rodikliai – Ldienos, Lvakaro, Lnakties apibrėžiami, kaip: 

 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; 

 dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (Ldvn) – triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, 
t. y. triukšmo lygis Ldvn decibelais (dB), apskaičiuojamas pagal tokią formulę: 

Ldvn = 10lg
1

24
(12 × 10

Ldienos
10 + 4 × 10

Lvakaro+5
10 + 8 × 10

Lnakties+10
10 ) 

Apskaičiuoti triukšmo rodikliai 
Apskaičiuoti prognozuojami planuojamos ūkinės veiklos triukšmo rodikliai ties įmonės 

sklypo riba, visais paros laikotarpiais neviršija HN 33:2011 ribinių verčių. 

5.13 lentelė. Apskaičiuoti planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltinių prognozuojami 
triukšmo rodikliai  

Vieta 

Apskaičiuotas triukšmo  
rodikliai  

Ldienos, dBA Lvakaro, dBA Lnakties, dBA LDVN, dBA 

Ties žemės sklypo ribomis 

Pietinė žemės sklypo dalis  43 43 43 49 

Vakarinė žemės sklypo dalis  45 42 42 46 

Šiaurinė žemės sklypo dalis 42 42 42 48 

Rytinė žemės sklypo dalis 45 43 43 48 

HN 33:2011 55 50 45 55 

Planuojamoje ūkinėje veikloje eksploatuojamų įrenginių ir aptarnaujančio transporto 
žemės sklype įtakojamo triukšmo lygis ties pietine žemės sklypo riba dienos metu sieks 43 
dBA ir neviršys nustatytos 55 dBA ribos. Vakare ir naktį triukšmo lygis toje vietoje taip pat 
bus 43 dBA ir neviršys nustatytos atitinkamai 50 ir 45 dBA ribos. 

Triukšmo lygis ties vakarine žemės sklypo riba dienos metu sieks 45 dBA ir neviršys 
nustatytos 55 dBA ribos. Vakare ir naktį triukšmo lygis toje vietoje taip pat bus 42 dBA ir 
neviršys nustatytos atitinkamai 50 ir 45 dBA ribos. 

Triukšmo lygis ties šiaurine žemės sklypo riba visais paros periodais sieks 42 dBA ir 
neviršys nustatytos atitinkamai 55, 50 ir 45 dBA ribos. 
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Triukšmo lygis ties rytine žemės sklypo riba dienos metu sieks 45 dBA ir neviršys 
nustatytos 55 dBA ribos. Vakare ir naktį triukšmo lygis toje vietoje taip pat bus 43 dBA ir 
neviršys nustatytos atitinkamai 50 ir 45 dBA ribos. 

 
Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo įtaka esamam triukšmo lygiui 

vertinama priimant esamą situaciją pagal 2016 m. Klaipėdos miesto suminio triukšmo 
žemėlapius.  

5.14 lentelė. Apskaičiuoti suminiai triukšmo rodikliai įvertinant esamą triukšmo lygį 

Vieta 

Apskaičiuoti suminiai triukšmo lygiai 

Ldienos, dBA Lvakaro, dBA Lnakties, dBA LDVN, dBA 

Esamas Suminis Esamas Suminis Esamas Suminis Esamas Suminis 

Pietinė žemės 
sklypo dalis  

55 55,3 55 55,3 55 55,3 55 56 

Vakarinė žemės 
sklypo dalis 

55 55,4 55 55,2 55 55,2 55 55,4 

Šiaurinė žemės 
sklypo dalis 

55 55,2 55 55,2 55 55,2 55 55,8 

Rytinė žemės 
sklypo dalis 

55 55,4 55 55,3 55 55,3 55 55,8 

HN 33:2011 65 55 50 65 

Planuojamos ūkinės veiklos įtakojami triukšmo lygiai ties žemės sklypo riba ir 
artimiausioje gyvenamoje aplinkoje 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. 

Planuojamoje ūkinėje veikloje eksploatuojamų įrenginių ir aptarnaujančio transporto 
žemės sklype įtakojamo suminio ekvivalentinio triukšmo lygis, kartu įvertinus esamą 
triukšmo foną, ties pietine žemės sklypo riba sieks 56 dBA, vakarinėje sklypo dalyje bus 
55,4 dBA, šiaurės dalyje – 55,8, rytinėje pusėje – 55,8 dBA ir neviršys nustatytos 65 dBA 
ribos.  

Pateikiami apskaičiuoto triukšmo sklaidos rodiklių žemėlapiai. 
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5.3.4. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys: 
radiotechninių objektų techniniai duomenys pagal Radiotechninio objekto 
radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos 
plano derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio 
objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės 
stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; papildomai nurodoma 
skaičiavimams naudota elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos programa, 
naudotas skaičiavimo standartas ir / ar metodas, skaičiavimų aukštis, 
modeliavimo teritorijos dydis, elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos 
žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis. 
 Planuojama ūkinė veikla nejonizuojančios spinduliuotės neįtakoja. 

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; 

Atliekant vertinimą nebuvo identifikuota kitų reikšmingų planuojamos ūkinės 
veiklos visuomenės sveikatai įtaką darančių veiksnių, kurių taršos rodiklių ribinės 
vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose. 
 

5.5.  gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės 
veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai; 

Vandens ir dirvožemio kokybė. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma tik ant 
nelaidžios skysčiams dangos bei pastatuose. Statybų metu esamas dirvožemis bus 
nuimtas, sandėliuojamas teritorijoje ir vėliau panaudojamas želdynų įrengimui. 
Dirvožemio išvežimas ar naikinimas užstatant negalimas. Objekto statybos ir 
eksploatacijos žemės sklypui ekogeologiniai tyrimai nėra privalomi. Vandens telkinių 
sklype nėra. Vanduo bus tiekiamas iš centralizuotų Klaipėdos miesto vandentiekio 
tinklų. Planuojama ūkinė veikla žemei ir dirvožemiui turės minimalų poveikį. Pagrindinė 
žemės paskirtis nebus keičiama. 

Nuotekų tvarkymas atitiks Nuotekų tvarkymo reglamento ir Paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamento reikalavimus. Gamybinės nuotekos iš technologinės įrangos 
plovimo bus valomos riebalų gaudyklėje. Nuotekos po ekstraktoriaus seperavimo 
proceso bus valomos riebalų atskirtuve su rotaciniu sietu ir flotatoriumi. Lietaus 
nuotekos nuo automobilių aikštelių surenkamos atskirai ir nukreipiamos į 15 l/s našumo 
naftos produktų atskyrimo su integruota smėliagaude ir apvedimo linija įrenginį. 

Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, vykdant ūkinę veiklą, vandens ir 
dirvožemio tarša nenumatoma.  

Nelaimingų atsitikimų rizika. Įmonėje bus įgyvendinti visi darbų saugos ir 
priešgaisrinės saugos reikalavimai, kaip tai numatyta Lietuvoje galiojančiose teisės 
aktuose. Įmonės darbuotojai bus aprūpinti darbo saugos priemonėmis bei nustatyta 
tvarka instruktuojami pirminiu (įvadiniu) ir periodiniu instruktavimu, supažindinami su 
darbo saugos taisyklėmis.  

Veikla bus vykdoma vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. 
įsakymo Nr. 1-223 redakcija patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis 
(Žin. 2005, Nr. 26-852; Žin. 2005, Nr.127-0), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. 
įsakymu Nr. 1-338 patvirtintais Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais (Žin. 
2010, Nr. 146-7510), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. 
įsakymu Nr. 422 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 2.01.01(2):1999 
„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ nustatytais reikalavimais. Įmonėje 
numatoma naudoti degias dujas – DME.  

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl 
pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų 
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ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių 
priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ nustatytus 
kriterijus, objektai kur naudojamos degios dujos, viršijančios 50 t kvalifikacinį kiekį, 
priskiriami prie pavojingų objektų, kuriem taikomi aukštesnio lygio reikalavimai. Todėl 
buvo atliktas pavojingo objekto rizikos vertinimas. Pagal rizikos vertinimą socialinė 
rizika neapima jokių gyvenamų teritorijų, visuomeninių objektų, didelių žmonių 
susibūrimo vietų. Į rizikos zoną patenka tik UAB „Capella Baltica“ teritorija ir jos 
darbuotojai. Socialinės rizikos požiūriu artimiausioms gyvenamosioms zonoms ir šiuo 
metu Klaipėdos LEZ teritorijoje veikiančioms įmonėms ūkinė veikla nepavojinga. 
Darbuotojai, dirbsiantys su cheminėmis medžiagomis, bus instruktuojami apie saugius 
išsiliejusių cheminių medžiagų surinkimo būdus, asmens apsaugos priemones, 
supažindinami su cheminių medžiagų saugos duomenų lapais, pirmosios pagalbos 
priemonėmis. Gaisrų gesinimą numatoma vykdyti iš LEZ teritorijoje įrengto 
priešgaisrinio vandentiekio su žiedine priešgaisrinio vandentiekio slėgimine linija, 
užtikrinant savalaikį ir tinkamą gaisrų lokalizavimą ir likvidavimą. Pavojingo objekto 
rizikos vertinimo dokumentacija buvo pateiktas rengiant planuojamos ūkinės veiklos 
informaciją dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos, kur Aplinkos apsaugos agentūra 
2019-05-30 raštu Nr. (30.3)-A4E-1749 priėmė atrankos išvadą. Informacija skelbiama 
Aplinkos apsaugos agentūros interneto puslapyje (https://drive.google.com/drive/folders/1DM7iB20-

Yvs-MHicQw8geXcRdUb-UgGM). 
Psichologiniai veiksniai ir galimi konfliktai. Neigamus psichologinius 

veiksnius planuojant ūkinę veiklą, o vėliau ją įgyvendinant gali lemti šie faktoriai: 
- savalaikės informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą stoka; 
- patiriamas stresas dėl galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio sveikatai; 
- žemės vertės sumažėjimas dėl numatomų apribojimų, įtakojamų suformuojamų 

sanitarinės apsaugos zonų. 
Vykdant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra užtikrinamas tinkamas 

visuomenės informavimas. Suinteresuoti asmenys gali dalyvauti poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo procese, teikti motyvuotas pastabas ir pasiūlymus. Apie parengtą 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą 
informuojama Klaipėdos miesto ir respublikiniame laikraščiuose, Klaipėdos 
savivaldybėje bei ataskaitos rengėjo interneto puslapiuose. Visuomenės 
supažindinimas su ataskaita mažina konfliktų tikimybę. Į visus motyvuotus visuomenės 
pasiūlymus bus atsižvelgta. Tikėtina, kad dėl ūkinės veiklos vykdymo poveikio žmonių 
sveikatai nebus, nes planuojamos ūkinės veiklos vieta yra pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijoje, kuriai jau šiuo metu yra nustatyta sanitarinės apsaugos zona. 
Minėtoje pramonės teritorijos sanitarinės apsaugos zonoje nėra gyvenamųjų ir 
visuomeninės paskirties teritorijų ir nuolat čia būnančių žmonių. Taip pat yra įvertinta, 
kad net ir teisės aktais ūkio šakai reglamentuojamos 500 m sanitarinės apsaugos 
zonos ribose nėra taršai jautrių teritorijų. Atlikus aplinkos oro teršalų ir kvapo sklaidos 
skaičiavimus, nustatyta, kad visų planuojamos ūkinės veiklos metu numatomų išmesti 
oro teršalų ir kvapo pažemio koncentracijos neturės įtakos aplinkos oro kokybei. 
Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus prognozuojama, kad planuojamos ūkinės 
veiklos sukeliamas triukšmo lygis už ūkinės veiklos vykdymo žemės sklypo ribos 
neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 
33:2011. Kadangi nėra apslaičiuotos ūkinės veiklos įtakojamos taršos ribinių verčių 
viršijimo, visuomenė neturėtų patirti streso dėl galimo planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio sveikatai. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir 
žemės vertės sumažėjimo dėl numatomų apribojimų, įtakojamų suformuojamų 
sanitarinės apsaugos zonų nebus, nes numatoma, kad sanitarinės apsaugos zons riba 
bus ties ūkinės veiklos vykdymo žemės sklypo riba. Remiantis aukščiau išdėstytais 
argumentais, manoma, kad konfliktų neturėtų kilti ir rizikos atsirasti psichlokoginiams 
veiksniams nėra.   
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6 PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 
APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI (ATASKAITOJE 
PATEIKIAMAS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI 
MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS, DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS 
TARŠOS PREVENCIJOS ARBA MAŽINIMO GALIMYBES IR ATITINKAMŲ 
PLANUOJAMŲ ARBA ĮGYVENDINTŲ PRIEMONIŲ VEIKSMINGUMĄ, SVEIKATOS 
RIZIKOS VEIKSNIŲ ARTIMIAUSIOJE GYVENAMOJOJE APLINKOJE IR TIES 
SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOMIS POKYČIAI ĮDIEGUS ŠIAS 
PRIEMONES). 

Nors neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma, siekiant kuo labiau 
sumažinti keliamą taršą ir užtikrinti kuo saugesnią aplinką, numatoma: 

- oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimui bus naudojamas oro valymo 
įrenginys, įgalinantis sumažinti kietųjų dalelių koncentraciją išmetamame ore 
iki 20 mg/m3; 

- technologinės nuotekos, prieš išleidžiant į centralizuotus buitiunių nuotekų 
tinklus, bus valomos nuotekų valymo įrenginiuose; 

- paviršinių nuotekų valymui bus įdiegti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai; 
- apie numatomus išmesti aplinkos oro teršalų kiekius ir taršą kvapais bei 

garantijas dėl nurodytų ribinių verčių neviršijimo, UAB „Capella Baltica“ nurodo 
savo rašte, pateiktame 6 priede. Šiame rašte ūkinės veiklos vykdytojas taip 
pat įsipareigoja per 6 mėn. nuo įmonės veiklos pradžios, išmatuoti oro teršalų 
ir kvapo koncentracijas ir imtis sumažinimo priemonių jeigu teršalų ar kvapo 
vertės bus viršijamos. 
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7 ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
(ATASKAITOJE ANALIZUOJAMI TIK TIE VISUOMENĖS GRUPIŲ 
DEMOGRAFINIAI IR SVEIKATOS STATISTIKOS RODIKLIAI, KURIE YRA 
PRIEINAMI IR REIKŠMINGI VERTINANT  PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI. PAGAL GALIMYBĘ IR REIKALINGUMĄ GALI 
BŪTI ANALIZUOJAMI IR KITI PAPILDOMI RODIKLIAI. GALI BŪTI PATEIKIAMA 
MOKSLINIŲ TYRIMŲ ARBA OFICIALIOSIOS STATISTIKOS APŽVALGA): 

7.1 vietovės gyventojų demografiniai rodikliai (jei nėra prieinamų 
vietovės duomenų, pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys); 

Lietuvoje jau dvidešimt metų dėl neigiamos natūralios kaitos bei didelės 
emigracijos sparčiai mažėja gyventojų skaičius. Lietuvos sveikatos rodiklių 
informacinės sistemos duomenimis 2017 metais vidutinis metinis gyventojų skaičius 
Lietuvoje buvo 2828,403 tūkst. gyventojų, tai yra 39,828 tūkst. mažiau nei 2016 m. 
Klaipėdos m. 2017 m. vidutinis metinis gyventojų skaičius buvo 150 109 gyventojai. 
Palyginus su 2016 m., kuomet mieste gyveno 152 817,5 gyventojo, šis skaičius 
sumažėjo daugiau kaip dviem tūkstančiais gyventojų (2708,5 gyv.). Panaši tendencija 
vyravo ir 2015 metais, kuomet gyventojų skaičius buvo 155 234 ir sumažėjo 2416,5 
gyventojo. Gyventojų skaičiaus mažėjimą sąlygoja neigiamas gyventojų saldo 
(daugiau išvykusių negu atvykusių) bei neigiamas natūralus gyventojų prieaugis. 

 

 
 

Gyventojų skaičius Klaipėdos m., 2015–2017 m. 
Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema  

 

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių Klaipėdos m. 2015–2017 m. išliko 
panašus. 2017 m. vyrai sudarė 44,94 proc. populiacijos, moterys atitinkamai – 55,06 
proc. 0–17 m. amžiaus gyventojų dalis buvo 18,77 proc., 18–44 m. – 34,55 proc., 45–
64 m. – 27,39 proc., 65 m. ir vyresnių – 19,3 proc. Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį 
ir amžių Klaipėdos m. yra panašus kaip ir visoje Lietuvoje bei Klaipėdos apskrityje. 

2015–2017 metais Klaipėdos m., kaip ir visoje Lietuvoje, stebimas šiek tiek 
sumažėjęs gyventojų gimstamumas, kuris yra mažiausias per paskutiniuosius trejus 
stebėjimo metus. Taip pat reikėtų paminėti, jog gimstamumas Klaipėdos m. išliko 
didesnis nei Lietuvoje ir Klaipėdos apskrityje. Jei 2015 m. Klaipėdos m. gimstamumas 
buvo 12,3/1 tūkst. gyv., tai 2016 m. – 11,7/1 tūkst. gyv., o 2017 m. – 11,3/1 tūkst. gyv. 
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

2015–2017 m. mirtingumas Klaipėdos m. išliko panašus ir buvo šiek tiek 
mažesnis už Lietuvos viurkį ir toks pat kaip Klaipėdos apskrityje. Jei 2016 m. Klaipėdos 
m. mirtingumo rodiklis buvo – 13,7, Klaipėdos apskrityje – 13,7, o Lietuvos – 14,3/1 
tūkst. gyventojų, tai 2017 m. Klaipėdos m. – 13,4, Klaipėdos apskrityje – 13,4, o 
Lietuvos – 14,2/1 tūkst. 

 
Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas 2017 m. Klaipėdos m., lyginant su 2015 
metais, sumažėjo, o lyginant su 2016 m. nežymiai padidėjo, tačiau išliko mažesnis už 
šalies mirtingumo rodiklį bei Klaipėdos apskrities rodiklį. Jei 2015 m. Klaipėdos m. 
vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumo rodiklis buvo 6,3/1 tūkst. gyvų gimusiųjų, 2016 m. – 
2,2/1 tūkst. gyvų gimusiųjų, o 2017 m. – 2,4/1 tūkst. gyvų gimusiųjų.  
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

2015–2017 m. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Klaipėdos m. augo nuo 75,12 
metų (2015 m.) iki 76,3 (2017 m.). 2017 m. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Klaipėdos 
m. išliko didesnė už Lietuvos vidurkį (75,7 m.) ir šiek tiek didesnė už Klaipėdos 
apskrities vidurkį (76,2 m.). 

  
Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Dėl žemo gimstamumo ir aukšto mirtingumo rodiklių, natūralus gyventojų 
prieaugis visoje Lietuvoje išlieka neigiamas. 2017 m. Klaipėdos m. natūralus gyventojų 
prieaugis buvo -2,2/1 tūkst. gyventojų. Nuo 2015 m. šis rodiklis šiek tiek išaugo (2015 
m. buvo -1,1/1 tūkst. gyventojų, o 2016 m. – -2/1 tūkst. gyventojų). 2015–2017 m. 
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natūralus gyventojų prieaugis Klaipėdos m. buvo mažesnis nei Lietuvos ir Klaipėdos 
apskrities vidurkis. 

 
Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

7.2  gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės 
duomenų, pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys); 

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2017 m. Klaipėdos 
m. sav. iš viso mirė 2016 asmenų. Daugiausia žmonių mirė dėl kraujotakos sistemos 
ligų (1074 asmenys), antroje vietoje pagal mirties priežastis buvo piktybiniai navikai 
(433 asmenys). Klaipėdos m. sav. mirties priežasčių struktūra tokia pati kaip visoje 
Lietuvoje – vyrauja kraujotakos sistemos ligos ir piktybiniai navikai. 

 
Mirties priežasčių struktūra Klaipėdos m. sav. 2017 m. 

Šaltinis: Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras 

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, gyventojų sveikatą gali įtakoti triukšmas, oro 
tarša ir tarša kvapais. Triukšmas turi įtakos sergamumui ausų, nervų sistemos ligomis 
bei nuotaikos sutrikimais. Taip pat triukšmo sukeltas lėtinis stresas gali įtakoti 
sergamumą kraujotakos ir virškinimo sistemos ligomis. Oro tarša turi įtakos gyventojų 
sergamumui kvėpavimo ir kraujotakos sistemos ligomis. Kvapai gali sukelti galvos 
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skausmus ir sutrikdyti miegą, o tai turi įtakos sergamumui nervų sistemos ligomis bei 
nuotaikų sutrikimais. 

Sergamumas ligomis, kurias gali sukelti triukšmas, oro tarša ir tarša kvapais 
Klaipėdos m. 2015–2017 m. Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Rodikliai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

2550 Sergamumas nuotaikos sutrikimais (F30-F39) 100000 gyv. 367,19 415,77 469,66 

2580 Sergamumas nervų sistemos ligomis (G00-G99) 100000 gyv. 5118,74 5238,69 5479,37 

2700 Sergamumas ausų ligomis (H60-H95) 100000 gyv. 4622,71 4632,85 5545,32 

2720 Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 100000 gyv. 6793,64 7269,36 9037,46 

3160 Sergamumas virškinimo sistemos ligomis (K09-K93) 100000 gyv. 25756 27016,4 27705,3 

3010 Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 100000 gyv. 7040,36 7286,51 7317,37 

Iš žemiau pateiktos diagramos, galime matyti, kad sergamumas nuotaikos 
sutrikimais tiek Lietuvoje, tiek Klaipėdos apskrityje, tiek ir Klaipėdos m. 2015–2017 m. 
didėjo. Sergamumas Klaipėdos m. 2017 m. buvo mažesnis tiek už Lietuvos, tiek už 
apskrities vidurkį. 

 
Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Iš žemiau pateiktos diagramos, galime matyti, kad sergamumas nervų sistemos 
ligomis tiek Lietuvoje, tiek Klaipėdos apskrityje, tiek ir Klaipėdos m. 2015–2017 m. 
didėjo. Sergamumas 2015–2017 m. Klaipėdos m. buvo mažesnis tiek už Lietuvos, tiek 
už apskrities vidurkį. 
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Sergamumas ausų ligomis Klaipėdos m. kaip ir visoje Lietuvoje 2017 m. šiek tiek 
padidėjo. Sergamumas 2017 m. Klaipėdos m. išsaugo ir tapo didesnis tiek už Lietuvos, 
tiek už apskrities vidurkį. 

 

 
Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 2015–2017 m. visoje Lietuvoje augo. 
Klaipėdos m. sergamumas šiuo laikotarpiu išliko didesnis nei Lietuvos, tačiau 
mažesnis nei apskrities vidurkis.  
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis visoje Lietuvoje 2015–2017 m. šiek 
tiek didėjo. Sergamumas Klaiėdos m. šiuo laikotarpiu išliko nežymiai didenis nei 
Lietuvos ir Klaipėdos apskrities vidurkis. 

 
Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis Klaipėdos m. 2015–2017 m. išliko 
panašus ir buvo maženis nei Lietuvos ir Klaipėdos apskrities vidurkis. 
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

7.3 gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė (aprašomos 
svarbiausios gyventojų rizikos grupės, ypač atkreipiant dėmesį į 
pažeidžiamiausias grupes: vaikus, pagyvenusius žmones, mažas pajamas 
turinčiuosius ir kt.) 

Gyventojų rizikos grupės t. y. labiausiai pažeidžiamų asmenų grupės yra 
neįgalieji, mažas pajamas gaunantys asmenys, socialinės rizikos šeimos ir vaikai bei 
pagyvenę asmenys, sergantys lėtinėmis kraujotakos, kvėpavimo, nervų, virškinimo 
sistemų, ausų ligomis bei nuotaikos sutrikimais. Šie asmenys yra jautriausi triukšmui, 
oro taršai ir kvapams.  

Pagrindiniai 2015–2017 m. rodikliai, susiję rizikos grupėmis, Klaipėdos m. Šaltinis: 
Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Rodikliai 2015 m.  2016 m.  2017 m.  

Registruoto nedarbo lygis, darbingo amžiaus (15-64) 
gyventojų % (darbo biržos duomenimis) 

7,2 6,4 6,4 

2551 Sergamumas nuotaikos sutrikimais 0-17 m. amžiaus 
grupėje 100000 gyv. 

60,05 67,06 99,4 

2555 Sergamumas nuotaikos sutrikimais vyresnių nei 65 m. 
amžiaus grupėje 100000 gyv. 

567,0 704,3 790,47 

2581 Sergamumas nervų sistemos ligomis 0-17 m. amžiaus 
grupėje 100000 gyv. 

1529,39 
 

1478,79 1512,3 

2585 Sergamumas nervų sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. 
amžiaus grupėje 100000 gyv. 

6422,1 
 

6977,67 
 

7314,46 

2701 Sergamumas ausų ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 
100000 gyv. 

8572,34 8332,75 8878,55 

2705 Sergamumas ausų ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus 
grupėje 100000 gyv. 

9240,03 9410,06 12178,1 

2721 Sergamumas kraujotakos sist. ligomis 0-17 m. amžiaus 
grupėje 100000 gyv. 

2433,6 2791,7 3645,85 

2725 Sergamumas kraujotakos sist. ligomis vyresnių nei 65 
m. amžiaus grupėje 100000 gyv. 

14660,2 16885,1 22043,5 

3081 Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 
0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv. 

625,18 705,87 983,35 

3085 Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 
vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv. 

2000,38 2239,97 2430,1 
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Rodikliai 2015 m.  2016 m.  2017 m.  

3141 Sergamumas astma 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 
gyv. 

593,39 659,98 933,65 

3145 Sergamumas astma vyresnių nei 65 m. amžiaus 
grupėje 100000 gyv. 

250,48 341,26 514,33 

3161 Sergamumas virškinimo sistemos ligomis 0-17 m. 
amžiaus grupėje 100000 gyv. 

11277,9 11226,8 10522,2 

3165 Sergamumas virškinimo sistemos ligomis vyresnių nei 
65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv. 

7312,7 7881,65 7783,91 

3610 Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų sk. 1-am 
apdraustajam 

7,43 7,84 8,47 

3620 Dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą 
nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, skaičius 1000 
darb.amž.gyv. 

6,37 5,36 - 

3630 Vaikų (0-17 m.), kuriems pirmą kartą nustatytas 
invalidumas, skaičius 1000 vaikų 

3,5 2,5 - 

6060 Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv. 2,5 2,6 2,5 

6120 Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyv. 17,12 10,4 7,6 

Registruoto nedarbo lygis Klaipėdos m. 2017 m. lyginant su 2015 sumažėjo ir 
išliko mažesnis nei Klaipėdos apskrityje ir visoje Lietuvoje. 

 
Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

 
Sergamumas nuotaikos  sutrikimais 2015–2017 m.  Kalipėdos m. tiek vaikų, tiek 

pagyvenusių asmenų tarpe kaip ir visoje Lietuvoje didėjo, tačiau išliko mažesnis nei 
Klaipėdos apskrityje.  
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Sergamumas nervų sistemos ligomis 2015–2017 m. Lietuvoje vaikų tarpe 
ženkliai nekito, o pagyvenusių asmenų tarpe šiek tiek didėjo. Sergamumas tiek vaikų, 
tiek pagyvenusių asmenų tarpe Klaipėdos m. šiuo laikotarpiu buvo mažesnis nei 
Klaipėdos apskrityje ir Lietuvoje.  
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Sergamumas ausų ligomis Klaipėdos m. tiek vaikų, tiek pagyvenusių asmenų 
tarpe šiek tiek išaugo ir buvo didesnis nei Klaipėdos apskrityje ir Lietuvoje.  
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Vaikų sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Kalipėdos m. 2015–2017 m. 
augo ir buvo didesnis nei Lietuvoje ir už apskrities vidurkį. Tuo tarpu pagyvenusių 
asmenų sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 2015–2017 m. taip pat augo ir 
buvo didenis nei Lietuvoje, tačiau mažesnis nei Klaipėdos apskrityje. 
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis vaikų tarpe Klaipėdos m. 
2015–2017 m. kaip ir visoje Lietuvoje augo, tačiau buvo gerokai mažesnis nei Lietuvos 
bei visos apskrities vidurkis. Sergamumas pagyvenusių asmenų tarpe taip pat augo ir 
buvo didesnis nei Lietuvoje, tačiau mažesnis nei Klaipėdos apskrityje. 
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Sergamumas astma tarpe Klaipėdos m. 2015–2017 m. kaip ir visoje Lietuvoje 
augo, tačiau buvo gerokai mažesnis nei Lietuvos bei visos apskrities vidurkis. 
Sergamumas pagyvenusių asmenų tarpe taip pat augo ir 2017 m. tapo didesnis nei 
Lietuvoje bei Klaipėdos apskrityje. 
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis Klaipėdos m. tiek vaikų, tiek 
pagyvenusių asmenų tarpe 2015–2017 m. buvo mažesnis nei Lietuvos ir Klaipėdos 
apskrities vidurkis.  
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų skaičius Kalipėdos m. 2015–2017 m. kaip 
ir visoje šalyje augo, tačiau išliko mažesnis nei Lietuvos ir Klaipėdos apskrities vidurkis. 
Dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis 
skaičius Klaipėdos m. 2016 m. sumažėjo ir išliko mažesnis tiek už Lietuvos, tiek už 
Klaipėdos apskrities vidurkį. Vaikų (0–17 m.), kuriems  pirmą kartą nustatytas 
invalidumas skaičius Klaipėdos m. 2016 m. taip pat sumažėjo ir tapo mažesnis tiek už 
Lietuvos, tiek už apskrities vidurkį. 
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

2015–2017 m. Klaipėdos m. socialinės rizikos šeimų ir socialinės pašalpos 
gavėjų skaičius buvo mažesnis nei Lietuvos ir Klaipėdos apskrities vidurkis. 

  
Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 

Planuojama ūkinė veikla neturės poveikio visuomenės sveikatai todėl poveikis 
rizikos grupių gyventojams poveikio nenumatomas. 

 
7.4 gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos 

populiacijos duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir 
pan.);  

Gyventojų demografiniai rodikliai rodikliai apskrities ir šalies mastu bei jų 
palyginimas su nagrinėjamos vietovės rodikliais pateikti Ataskaitos 7.1 punkte.  

Gyventojų sergamumo rodikliai apskrities ir šalies mastu bei jų palyginimas su 
nagrinėjamos vietovės rodikliais pateikti Ataskaitos 7.2 ir 7.3 punktuose. 

 
7.5 planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei.  
Planuojama ūkinė veikla neturės poveikio visuomenės sveikatai todėl poveikis 

visuomenės sveikatos būklei nenumatomas. 
Nustačius sanitarinės apsaugos zonos ribas, įregistravus apribojimus žemės 

sklypų registro dokumentuose, poveikio visuomenės sveikatai nebus, nes nebus 
gyventojų nuolat būnančių sanitarinės apsaugos zonos ribose. 
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8 SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA 
TIKSLINIMO PAGRINDIMAS 

8.1 Vertinimo sąsaja su Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 
priežiūros įstatymu, Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo 
taisyklėmis bei Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu 
Nr. 343;  

Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 str. nurodyta, 
asmenys, projektuojantys, statantys, rekonstruojantys (norintys keisti ūkinę veiklą, didinti 
jos intensyvumą), valdantys ar turintys nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma 
(planuojama vykdyti) ūkinė veikla yra susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, 
arba planuojantys šių statinių teritorijas, nustato sanitarinės apsaugos zonas. Sanitarinės 
apsaugos zonos ribos nustatomos ir įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir 
Nekilnojamojo turto registrą vadovaujantis Žemės įstatymu.  

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2014-02-13 įsakymu Nr. V-231 „Dėl 
sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ gyvulinės kilmės 
riebalų ir baltymų (proteino) gamybai, kaip mėsos produktų perdirbimo įmonei yra 
reglamentuojama 500 m sanitarinės apsaugos zona. 

Kompleksiškai (taršos veiksnių identifikavimu, analize, įtakojamos taršos lygio bei 
verčių skaičiavimais, taršos sklaidos modeliavimu) įvertinus žinomus ūkinės veiklos 
įtakojamus aplinkos veiksnius, galinčius daryti poveikį visuomenės sveikatai (cheminius ir 
fizikinius), numatoma SAZ sutapatinti su ūkinės veiklos teritorijos ribomis. SAZ plotas – 
1,2602 ha. Į sanitarinės apsaugos zonos ribas gyvenamosios ir visuomeninės paskirties 
teritorijos nepatenka ir jų plėtra sanitarinės apsaugos zonos ribose negalima. Nustačius 
sanitarinės apsaugos zonos ribas, teisės aktų nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre 
bus įregistruotos nustatytos sanitarinės apsaugos zonos specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos. Apribojimų įregistravimas užtikrins, kad objekto taršos poveikio 
(sanitarinės apsaugos) zonoje nebus planuojama ir projektuojama taršai jautri gyvenamoji, 
mokymo, gydymo ir kita visuomeninės paskirties teritorija ar veikla, ir tuo bus išvengiama 
galimo neigiamo gamybinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai, bus suderinti 
valstybės, savivaldybės, įmonės, kitų fizinių ir juridinių asmenų interesai nustatant 
sanitarinės apsaugos zonos tvarkymo ir naudojimo režimus. 

 

8.2 nustatant sanitarinės apsaugos zonos ribas, ataskaitoje pateikiama:  
8.2.1. sanitarinės apsaugos zonos ribų planas (topografinis planas, brėžinys 

ar žemėlapis, kurio mastelis 1:500–1:10000, tačiau gali būti naudojamas ir kitas 
mastelis, jei dokumentuose bus pateikta aiški šiame punkte nurodyta informacija), 
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 (namai), sodo namai, 
viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, 
gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, 
susiję su apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos, kiti objektai (pateikiamas ne 
senesnis kaip 1 metų sanitarinės apsaugos zonos ribų planas); 

Sanitarinės apsaugos zonos ribų planas pateiktas 10 priede. 
 

8.2.2. sanitarinės apsaugos zonos ribų planas, topografinis planas su 
pažymėtomis teršalų sklaidos skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais; 

Sanitarinės apsaugos zonos ribų planas pateiktas 10 priede. Modeliavimo 
žemėlapiai su teršalų sklaidos skaičiavimų vertėms ir izolinijomis bei taršos šaltinių 
schemos pateiktos 5 ataskaitos skyriuje. 
 

8.3. kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės 
apsaugos zonos ribos, pateikiama sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys 
duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir 
cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis. 

Šiuo metu ūkinė veikla nėra vykdoma, todėl taršos matavimai nebuvo atliekami.  
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9 POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ 
APRAŠYMAS 

9.1 panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas;  

Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio vertinimo metodai: 

- informacijos surinkimas ir apdorojimas; 

- demografijos, sergamumo duomenų rinkimas, statistinis apdorojimas ir analizė; 

- oro taršos, triukšmo ir kvapų modeliavimas; 

- sveikatai darančių įtaką veiksnių kokybinis įvertinimas. 

Oro teršalų sklaidos aplinkos ore programos ISC-AERMOD View paketas skirtas 

oro teršalų modeliavimui ir atvaizdavimui. ISC-AERMOD View galima sumodeliuoti 

kelių tipų teršalų išmetimo šaltinius – taškinius, linijinius, ploto, pasirenkant skirtingus 

mastelius. 

Programos Cadna/A galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, 

pasirenkant vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs – keliai, geležinkeliai, oro 

transportas, taškiniai – pramonės įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas 

kelių bei tiltų konstrukcijas ir pan. Programa taip pat įvertina ir prieštriukšmines 

priemones, jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba 

absorbcijos koeficientą ir t.t.). Vienas iš programos privalumų yra tas, kad triukšmo 

sklaida skaičiuojama remiantis Europos Sąjungoje patvirtintomis metodikomis (kelių 

transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – SRM II, bei 

oro transportui – ECAC. Doc. 29). Triukšmo lygio skaičiavimai gali būti atliekami pagal 

dienos, vakaro, nakties transporto eismo intensyvumą, taškinių triukšmo šaltinių 

skleidžiamą triukšmą, taip pat galima atlikti skirtingų scenarijų (eismo intensyvumas, 

greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis skaičiuojamame 

sraute) skaičiavimą ir palyginti rezultatus.  

Modeliavimo tikslas buvo įvertinti, ar PŪV keliamas triukšmas, oro tarša ir tarša 

kvapais atitinka LR teisės aktuose numatytas normas. 

Metodų paskirtis – įvertinti galimą poveikį visuomenės sveikatai. Metodo tikslas 

yra kuo realiau įvertinti neigiamus veiksnius ir jų daromą poveikį žmonių sveikatai ir 

gyvenimo kokybei. Aplinkos taršos vertinimo modeliai, naudoti vertinime buvo 

pasirinkti todėl, kad jie aprobuoti LR aplinkos ministerijos. 

Poveikio kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui naudojome metodikas, pateiktas 

Europos Sąjungos direktyvoje 93/67/EEC. 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 aplinkai 

ribiniai dydžiai nustatomi pagal veikiančias šioje srityje higienos normas, kitus teisės 

aktus. 

9.2 galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos. galimi 
vertinimo netikslumai: 

Modeliavimo metodai yra pakankamai tikslūs ir objektyvūs. Programinė įranga – 
CadnaA 4.3, ISC–AERMOD VIEW – yra aprobuota Europos sąjungoje. Programinių 
modelių naudojimas įteisintas LR aplinkos ministerijos teisės aktais, todėl užtikrinamas 
metodų tikslumas. 
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Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo 

skaičiavimo metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 

2002/49/EB, o rezultatų atitikimas realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto 

ir įvesties duomenų tikslumo. Laikoma, kad paklaidos, susiję su skaičiavimo metodikos 

ir CadnaA skaičiavimo tikslumu yra nykstamai mažos, o turint tikslius įvesties 

duomenis, laikoma, kad sumodeliuoto triukšmo paklaida neviršija 1 dBA į didesnę ar 

mažesnę pusę. Poveikio visuomenės sveikatai vertinime naudojant literatūros 

duomenis yra naudojamasi tik valstybinių, mokslinių institucijų duomenimis, kurių 

patikimumas ir objektyvumas užtikrinamas įstaigų statusu. 

Oro taršos ir kvapo sklaidos skaičiavimuose programa ISC-AERMOD View, kaip 

ir triukšmo sklaidos skaičiavimuose, modeliavimo rezultato tikslumas priklauso nuo 

naudojamo modelio atitikimo realiai situacijai, ir nuo įvesties duomenų. Lagranžo 

teršalų sklaidos modelio patikimumas buvo ne kartą patikrintas remiantis modeliavimo 

ir matavimų rezultatų palyginimu. Oro taršos modeliavime galimos paklaidos 

daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų seka, todėl Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB „Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio 

oro Europoje“ I priede pagrindiniams oro teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos. 

Laikoma, kad modeliavimo rezultatai, gauti ISC-AERMOD View programa, neviršija 

leistinų neapibrėžčių. 

Poveikio visuomenės sveikatai veiksniai nustatyti iš numatomų naudoti įrenginių 

techninių charakteristikų, kurių parametrus garantuoja įrenginių gamintojas. 

Vertinimo problema yra su ūkine veikla nesusijusios veiklos (transporto, triukšmo 
buityje) ir vertinamos planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo suminės įtakas 
nustatymas ir reglamentavimas. 

Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti tik tuo atveju, jei ūkinės 
veiklos organizatorius poveikio visuomenės sveikatai vertintojui pateikė nepilną ar 
neteisingą informaciją apie nagrinėjamą planuojamą ūkinę veiklą bei veiklos lemiamus 
aplinkos veiksnius, darančius įtaką sveikatai. 
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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). 

Ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus. PŪV poveikio visuomenės sveikatai neturės. 

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. PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ 
SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (TOPOGRAFINIS PLANAS, 
BRĖŽINYS AR ŽEMĖLAPIS), KURIAME NURODYTOS SIŪLOMOS SANITARINĖS 
APSAUGOS ZONOS RIBOS). 

Kompleksiškai (taršos veiksnių identifikavimu, analize, įtakojamos taršos lygio bei 

verčių skaičiavimais, taršos sklaidos modeliavimu) įvertinus žinomus ūkinės veiklos 

įtakojamus aplinkos veiksnius, galinčius daryti poveikį visuomenės sveikatai 

(cheminius ir fizikinius), numatoma SAZ sutapatinti su PŪV teritorijos ribomis. SAZ 

plotas – 1,2602 ha. Į sanitarinės apsaugos zonos ribas gyvenamosios ir visuomeninės 

paskirties teritorijos nepatenka ir jų plėtra sanitarinės apsaugos zonos ribose negalima. 

Sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 10 priede. 

12 REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI 
VERTINIMO STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN.  

Ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus. Ūkinė veikla poveikio visuomenės sveikatai neturės, todėl rekomendacijų 

pateikimas netikslingas. Apie numatomus išmesti aplinkos oro teršalų kiekius ir taršą 

kvapais bei garantijas dėl nurodytų ribinių verčių neviršijimo, UAB „Capella Baltica“ 

nurodo savo rašte, pateiktame 6 priede. Šiame rašte Ūkinės veiklos organizatorius taip 

pat įsipareigoja per 6 mėn. nuo įmonės veiklos pradžios, išmatuoti oro teršalų ir kvapo 

koncentracijas ir imtis sumažinimo priemonių jeigu teršalų ar kvapo vertės bus 

viršijamos. 
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1 Įvadas 

 

PRA Odournet bv užsakė „Hulshof Milieu BV“, kad atliktų kvapo tyrimą 

Hulshof Protein Technologies 2 (HPT 2) gamyklos, įkurtos regioninio lygmens 

verslo parke „de Laarberg“, esančiame palei N18 tarp Groenlo ir Eibergen Oosto savivaldybėje 

- Gelre. 

 

Ataskaita parengta taip: 

 

2 skyriuje aprašoma nauja gamykla. 3 skyriuje kvapo emisija iš atitinkamų šaltinių. 4 skyriuje 

aptariamas taikytinas kvapų vertinimo pagrindas. 5 skyriuje atliekamas sklaidos skaičiavimas ir 

apskaičiuotas kvapo stiprumas, įvertintas pagal kvapo standartą. 

6 skyrius baigiamas santrauka ir išvadomis. 
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2 Situacijos aprašymas 

 

2.1 HPT įrenginio vieta 

HTP gamykla bus pastatyta naujame regioninio verslo parko pastate Laarbergas Oost-Gelre 

savivaldybėje. 

Būsima įmonė užsisakė „Google žemė“ vaizdo išrašą žemiau esančiame a paveiksle; 

Visos HPT 2 gamyklos vieta yra šviesiai žalios spalvos, o pramoninis pastatas - raudonai rudos 

spalvos (juodas apskritimas). 

Artimiausias namas (raudonas apskritimas) yra už 320 metrų ( šiaurės vakarų kryptimi). 

 

 
Pav. A HPT 2 gamyklos vieta verslo parke „de Laarberg“ 
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B paveiksle nurodyta HPT 2 įrenginio buvimo vieta. 

 
B pav. Tiksli HPT 2 įrenginio vieta (apvesta raudonai) 
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2.2 Atitinkamų išmetamųjų teršalų šaltinių HPT 2 gamykloje apžvalga 

Toliau pateiktame c paveiksle pateikiama HPT 2 įrenginio apžvalga. 

 
C paveikslas. Planuojamo HPT 2 įrenginio klasifikacijos brėžinys 

Violetinė: gamybos patalpų vėdinimas  

Mėlyna: džiovyklos ventiliacija 

Oranžinė: malimo įrenginio oro tranporteris 

Žalia: patalpų vėdinimo erdvė su riebalų rezervuarais 
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2.3 Proceso aprašymas naujoje HPT 2 gamykloje 

 

2.3.1 Bendrosios nuostatos 

HPT 2 gamykloje bus naudojamos riebalinės gyvūnų ir (arba) augalinės kilmės žaliavos 

išgaunant mažai riebalų turinčius baltyminius produktusi, kurie gali būti naudojami kaip 

žaliavos mėsos pramonėje, ir riebalus, kuriuos galima naudoti, pavyzdžiui, biodyzelino 

gamybai. Šis metodas, kuris bus taikomas, iš esmės skiriasi nuo tradicinių metodų ir įgalina 

pagaminti daugiau aukštos kokybės galutinių produktų. 

Per metus perdirbimo pajėgimai bus 20 000 tonų, o tai sudaro 5000 tonų baltymų per metus 

(0% sausosios medžiagos). 

Baltymų ir riebalų atskyrimas vyksta visiškai uždarame procese, kuriame gyvulinės kilmės oda 

apiplaunama eterio dujomis, suslėgtomis į skystį (dimetileteris, sutrumpintai DME). 

Po kiekvieno plovimo DME yra distiliuojami iki 100% gryno skysto DME, kuris gali būti 

pakartotinai naudojamas. Riebalai, kurie išsiskiria šiame riebalų šalinimo etape, yra surenkami 

ir tampa gatavu produktu. Mažai riebalų turintys baltyminiai produktai gali būti šalinami 

perdirbti kitur arba perdirbami vietoje, džiovinant drėgno sluoksnio džiovykloje, vėliau 

sumalami ir supakuojami į didelius maišus. 

 

2.3.2 Tiekimas ir išankstinis apdorojimas 

Darbo dienomis sušaldyta žaliava gabenama plastikinėje taroje sunkvežimiais šaldytuvais. 

Plastikinės talpyklos su žaliava sandėliuojamos įmonės šaldytuve. 

Šaldyta medžiaga kasdien tiekiama iš sandėlio, malama smulkinimo įrenginyje ir vėliau 

tiekiama į riebalų šalinimo reaktorių.  

 

2.3.3 Ekstrahavimas 

Riebalų šalinimo procesas yra uždara sistema. Riebalų šalinimas vyksta naudojant DME kaip 

tirpiklį. Tada DME vėl atskiriama nuo ekstrahuotų riebalų. Riebalų šalinimo procesas bus 

beveik visiškai nepertraukiamas: 329 dienos per metus ir 24 valandas per parą. 

 

2.3.4. Riebalų frakcijos atskyrimas 

Gauta riebalų frakcija yra sumaišyta su vandeniu ir kietomis dalimis. Riebalų atskyrimo 

įrenginyje šis srautas išvalomas, atskiriant vandenį bei kietas dalis. Separavimas vyksta 

uždaroje sistemoje. Čia išsiskiria nedidelis kiekis kvapų, kuris patenka į oro vėdinimo kanalus 

ir į aplinkos orą. 

 

2.3.5 Baltymų frakcijos apdorojimas 

Mažai riebalų turintys baltyminiai produktai bus išdžiovinami drėgno srauto džiovintuve. 

Išdžiovintas proteinas bus malamas ir supakuojamas kaip galutinis produktas. 
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3. Kvepalų emisijos apskaičiavimas 

 

3.1 Kvapų šaltinių aprašymas 

HPT 2 gamykloje galima išskirti šiuos galimus kvapo šaltinius: 

1. Patalpų vėdinimo oras 

Bendra pramoninė patalpa yra apie 1300 m3. Kai vėdinimo greitis 5 kartus per valandą, iš viso 

gali būti apskaičiuojamas bendras ventiliacijos srautas iki 6 500 m3/val. Kvapo koncentracija 

patalpoje bus maža. Pagrindinės žaliavos yra tiekiamos užšaldytos. Patalpos ir joje esančios 

įrangos valymas vyksta rankiniu būdu darbo dienos pabaigoje. 

Erdvė vėdinama 12 m aukštyje per stogo ventiliatorius. 

 

2. Drėgno sluoksnio džiovykla. 

Džiovinimo procesas bus beveik visiškai nepertraukiamas: 329 dienos per metus ir 24 valandas 

per parą. Išmetimas į aplinkos orą vyksta 12 metrų aukštyje. Džiovintuvui oro srautas yra 20 

000 m3/h; džiovinto proteino temperatūra bus 50 - 60 ° C. Išmetamosios dujos valomos ciklone; 

išmetamųjų teršalų koncentracija bus mažesnė nei 20 mg/m3. 

 

3. Malimo įrenginys 

Proteino smulkinimo procesas taip pat nepertraukiamas: 329 dienos per metus ir 24 valandas 

per parą. 

Išmetimas vyksta 12 metrų aukštyje. Yra 3 malūnai, kurių kiekvienas turi oro srautą 7500 m3/h; 

produkto temperatūra bus 80-90 ° C. Išmetamos dujos iš visų malūnų išvalomos vienoje 

vietoje- ciklone; išmetamųjų teršalų koncentracija bus mažesnė nei 20 mg/m3. 

 

4. Riebalų vidaus talpyklos 

Riebalų laikymo talpyklos bus nuolat užpildomos gamybos proceso metu. Per metus bus 

pagaminta 10000 tonų riebalų. Valandinis našumas - 10 000/329 * 24 = 1,27 t / val., 1,4 m3/h). 

 

5. Riebalų realizavimas.  

Riebalai bus transportuojami automobilinėmis cisternomis. Kasmet bus apie 500 krovinių po 20 

tonų (22,2 m3). 
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3.2 Kvapo emisijos apskaičiavimas 

 

3.2.1 Patalpų vėdinimo oras 

Patalpoje bus šiek tiek juntamas kvapas iš perdirbimo proceso ir oro valymo. Kvapų emisijos 

skaičiavimui bus priimtas pradinis taškas - 500 OUE/m3 koncentracija, esanti patalpoje. 

Todėl šio šaltinio laukiamas kvapas bus 6 500 * 500 = 325 106 OUE/h. 

 

3.2.2 Drėgno sluoksnio džiovykla 

Kasmet HPT 2 gamykloje bus perdirbama 20 000 tonų žaliavų. Pusė šios medžiagos (10 000 

tonų per metus) sudaro riebalai, likusi medžiaga - vanduo ir baltymai. Po riebalų šalinimo 

proceso, apie 7000 tonų proteino bus išdžiovinta drėgno sluoksnio džiovykloje. Tikimasi, kad 

galiausiai susidarys apie 5000 tonų sausų baltymų. 

Džiovyklos kvapo emisija bus apskaičiuota remiantis 1999 m. metodikos - Koninklijke Hulshof 

susivienijimo kvapo ataskaitos, 2 skyriumi: 2,5*106 g/t žaliavos (= 1,25*106 OUE/t). Todėl 

HPT pagal 2 skyrių („Hulshof“ baltymų technologija) tampa galvijų kolageno gamintoja. 

Per valandą džiovykloje bus išdžiovinama 7000/(329 * 24) = 0,89 tonos produkto. 

Tokiu atveju kvapo emisija yra: 0,89 t / val. * 1,25*106 OUE/t = 1,11*106 OUE / h. 

 

3.2.3 Malimo įrenginys 

Kiekvienais metais iki galutinio produkto bus sumalta iki 5000 tonų sausų baltymų. 

Sausos medžiagos malimo metu išskiriamas kvapas bus mažesnis už kvapą, išsiskiriantį 

džiovinant drėgną medžiagą. Tačiau nėra metodikos nustatyti kvapo emisiją malimo įrenginiui. 

Darant prielaidą, kad produkto tonos emisija bus lygi išmetamam kiekiui džiovinant toną 

produkto, galima apskaičiuoti tokį kvapą: 

Per valandą gamykloje bus išdžiovinta 5 000 / (329 * 24) = 0,63 tonų produkto. 

Kvapo emisija yra: 0,63 t / val. * 1,25*106 OUE / t = 0,79*106 OUE / h. 

 

3.2.4 Riebalų rezervuarai 

Kiaulienos riebalų kvapo emisija nustatyta naminių gyvūnėlių ėdalo gamintojo PRAO 2 tyrime: 

0,15*106 OUE / m3 kiaulių riebalų. 

Užpildant cisterną, kurios užpildymo srautas yra 1,4 m3 / val., kvapo emisija bus 1,4 m3 / h * 

0,15*106 OUE / m3 =0,21*106 OUE / h. Tarša patenka į patalpas. Emisija į aplinkos orą vyksta 

per patalpų vėdinimą (stogo aukštyje, 12 m). 

 

3.2.5. Riebalų pakrovimas 

Autocisterna bus pakrauta riebalų kroviniu 500 kartų. Darant prielaidą, kad kraunama vieną 

valandą, tada emisija vyks 500 valandų per metus, emisija bus 22,2 m3/h *0,15*106 OUE / m3 = 

3,3*106 OUE / h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Kvapo pranešimas „Royal Hulshof“ vieningos gamyklos, HULS99A4, 2001 m. Rugsėjo mėn. 

2 „Hill's Pet Nutrition Manufacturing bv“, 2003 m. Balandžio mėn   
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4 HPT 2 įrenginio vertinimo sistema 

 

4.1 Kaimo kvapų politika 

Būsto, teritorijų planavimo ir aplinkos ministro 1995 m. birželio 30 d. raštas yra medžiagų 

sukeltų kvapų vertinimo situacijų pagrindas. Šio rašto esmė yra ta, kad kompetentinga 

institucija turi nustatyti, kuris kvapo lygis tam tikroje situacijoje vis dar yra priimtinas, ir kad 

kvapų kontrolė turi būti vykdoma pagal ALARA principą4. 2005 m ALARA aplinkosaugos 

vadybos įstatyme pakeistas terminu GPGB (geriausi prieinami gamybos būdai). Siekiant 

užtikrinti aukštą apsaugos lygį, reikia taikyti geriausius prieinamus gamybos būdus. 

Kaip priemonė kvapo priimtinumui nustatyti yra NeR reglamentavimo sistema. Sistemoje 

taikomas specialus galiojantis reglamentas atsižvelgiant į konkrečią pramonės šaką arba 

konkrečią situaciją bei nacionalinę ir vietinę kvapo politiką. 

 

4.2 Įprastinės bandymo vertės 

Kvapo atsiradimo tikimybė dažnai vertinama pagal kvapų izolinijas. Kvapo izolinija sudaroma 

pagal kvapo koncentraciją kartu su tam tikru viršijimo dažniu (išreikšta kaip procentilio vertė). 

Pavyzdžiui: 1 OUE/m3 kontūras, kaip 98 procentilė, sudaro ribą ploto, kuriame kvapo 

koncentracija 1 OUE/m3 yra viršyta daugiau kaip 2% laiko (175 val. per metus). 

NeR specialieji reglamentai ir gairės kitoms pramonės šakoms rodo, kad kvapo koncentracijos 

viršijimas yra dažnas: 

 

Viršijimo dažnis 

Gyvenamuosiuose pastatuose 98 procentilių vertė naudojama specialiuosiuose reglamentuose. 

Išsibarsčiusių būstų ir komercinių namų atveju dažnai pasiekiama platesnė bandymo vertė 

naudojama gretimiems gyvenamiesiems pastatams, pvz., 95 procentilių5. 

 

Kvapo koncentracija 

Kvapo koncentracija 1 OUE/m3 yra apibrėžiama kaip juntama kvapo koncentracija grupės 

žmonių, turinčių vidutinį kvapo jausmą (pagal NEN-EN 13725), pusė žmonių tokio kvapo 

nejaučia. 

Specialiosiose nuostatose bandymo vertės yra nuo 0,5 iki 5 OUE/m3, kaip 98 procentilio vertė; 

Specialiosiose taisyklėse nenustatytos ribinės koncentracijos, mažesnės nei 0,5 OUE/m3. 

Jei taikoma specialioji nuostata, 0,5 OUE/m3 kaip 98 procentilė, tai yra griežčiausia bandymo 

vertė6. Ši vertė paprastai laikoma taikytina naujoms įmonėms. Esamos įmonės paprastai taiko 

platesnę ribinę vertę. Standartizavimui taikoma 0,5 OUE/m3 98 procentilių vertė, nes gali būti 

paklaidų, atsižvelgiant į numatomą kvapą. Paklaidą galima nustatyti matavimais. 
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4.3 Siūloma vertinimo sistema 

Svarbus nacionalinio kvapo politikos principas yra naujų nepatogumų prevencija. 

Todėl naujose situacijose paprastai nustatomas labai griežtas standartas: 0,5 OUE/m3 kaip 98 

procentilio vertė. 

Tik tada, kai yra įtikinamos informacijos, kad kvapas nėra toks įkyrus, tada įmanomas 

motyvuotas nuokrypis nuo standarto. 

Planuojamo naujo HPT 2 įrenginio atveju bus remiamasi sauga pagal griežtą kvapo emisijos 

standartą - 0,5 OUE/m3, kaip 98 procentilis. 
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5 Aplinkos kvapas 

5.1 Sklaidos modelis 

Aplinkos kvapo apkrova aplink šaltinius apskaičiuojama naudojant sklaidos modelį. Sklaidos 

skaičiavimai atlikti naudojant naująją nacionalinį modelį (NNM). Naudota kompiuterio 

programa yra KEMA STACKS versija 2011.2. 

Naujasis nacionalinis modelis apskaičiuoja medžiagų sklidimą ir susimaišymą atmosferoje 

Gauso plume modelio pagrindu. Jis susijęs su ilgalaikio poveikio skaičiavimu ir laikotarpis yra 

mažiausiai vieneri metai. Naudojami meteorologiniai duomenys susideda iš vidutinis vėjo 

krypties, vėjo greičio, saulės spinduliavimo ir temperatūros. NNM apskaičiuoja imisijos 

koncentraciją kiekviename skirtingame tinklelio taške valandos laikotarpiui. Iš to 

apskaičiuojamas procentas metinis valandos viršijimo dažnis. Rezultatas rodomas kvapų 

sklaidos kontūrų pavidalu. 

 

5.2 Įvesties duomenys 

Sklaidos skaičiavimo modelio įvesties duomenys yra šaltinio charakteristikos, tokios kaip 

kvapų emisija ir emisijos trukmė bei aplinkos charakteristikos. 

1 lentelėje pateikiama taršos šaltinių apžvalga. 

1 lentelė. Taršos šaltinių duomenys 

 
 

Šaltinio aprašymas X Y 
Aukštis, 

(m) 

Galia, 

(MW) 

Emisija 

(106 

OUE/h) 

Emisija 

(OUE/s) 

Išmetimo 

laikas 

(h/metus) 

Šaltinio tipas ir 

emisijos modelis 

Drėgnų darbinių 

patalpų vėdinimas 
  12 0 3,25 903 7896 

Taškinis šaltinis, 

kurio įtaka apima 

visa pastatą, 

atsitiktinis 

pasirinkimas 

Džiovykla   12 0,29 1,11 308 7896 Taškinis šaltinis 

Malūnas   12 0,56 0,79 219 7896 Taškinis šaltinis 

Patalpų vėdinimas 

Riebalų rezervuarai 
  12 0 0,21 58 7896 Taškinis šaltinis 

Riebalų 

pakrovimas 
  2 0 3,3 925 500 Taškinis šaltinis 

*: Emisijos lygis lygus stogo aukščiui + 1 m. 

**: 329 dienos per metus ir 24 valandas per parą. 



131 

 

 

 

Kiti įvesties parametrai pateikti 2 lentelėje. 

2 lentelė. Paskirstymo skaičiavimo su NNM parametrai 

 
 

Meteorologinis periodas 2001 - 2010 

Sklypo šiurkštumas  0,13 m1) 

Ribinė koncentracija ir procentilio vertė 0,5 OUE/m3 kaip 98 procentilių reikšmė 

Imisijos tinklelis 2.000 x 2.000 m 

Tinklelio žingsnis 50 m 

Receptoriaus aukštis 1,5 m 

1) šiurkštumas nustatomas pagal KNMI šiurkštumo failą (remiantis tinklelio koordinatėmis). 

 

Sklaidos skaičiavimų scenarijų žurnalas pateiktas A priede. 
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5.3 Sklaidos skaičiavimo rezultatas 

D paveiksle parodytas sklaidos skaičiavimo rezultatas. 0,5 OUE/m3 izolinijos 98 procentilių 

reikšmė rodoma raudonai. Izolinijos iš esmės yra apribotos savo vietovėje. 

Be 0,5 OUE/m3 kontūro, kaip 98 procentilių reikšmės yra 0,4 (rožinė); 0,3 (oranžinė); 0,2 

(geltona) ir 0,1 (žalia) OUE/m3 kaip 98 procentilių vertės. 

 

 
D paveikslas Pramoniniame rajone „de Laarberg“ planuojamos HPT 2 gamyklos kvapo 

izolinijos -; 0,5 0,4; 0,3; 0,2 ir 0,1 OUE/m3 kaip 98 procentilės vertės. 

. 
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5.4 Rezultatų aptarimas 

Sklaidos skaičiavimas rodo, kad imisijos vertė - 0,5 OUE/m3 kaip 98 procentilių reikšmė 

yra nežymi ar sunkiai viršijama už savo vietovės ribų. Netgi ties 0,1 OUE/m3 98 procentilių 

vertės izolinija namų nėra. 

„HPT 2“ gamykla gali būti licencijuota. 
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6 Santrauka ir išvados 

PRA Odournet bv užsakė „Hulshof Milieu BV“, kad atliktų naujo kvapo tyrimą naujai HPT 2 

gamyklai pramoniniame „de Laarberg“ rajone, Oost-Gelre savivaldybėje. 

Kvapo tyrime buvo atlikta gamybos proceso ir visų kvapo šaltinių analizė. 

Daugumos šaltinių kiekybinis įvertinimas buvo pagrįstas analogiškų procesų išmetimų analize. 

Apskaičiuota kvapų emisija per bendracechinę ventiliaciją. 

Oost-Gelre savivaldybė neturi savo kvapo politikos, tačiau taiko nacionalinę kvapų politiką. 

Vienas svarbus nacionalinės politikos tikslas yra užkirsti kelią naujiems nepatogumams. 

Todėl naujose situacijose paprastai nustatomas labai griežtas standartas: 0,5 OUE/m3 kaip 98 

procentilio vertė. 

Kvapo sklaidos analizė aplink HET gamyklą atliekama naudojant NNM  metodiką ir vertinama 

pagal 0,5 OUE/m3 kaip 98 procentilių reikšmė. 

Iš sklaidos skaičiavimo matyti, kad imisijos vertė yra 0,5 OUE/m3 kaip 98 procentilių vertė 

nepasiekiama arba beveik neviršija už savo teritorijos ribų. Netgi prie0,1 OUE/m3  98 

procentilių vertės nėra namų. 

Todėl kvapo įtaka neturi būti kliūtis licencijuoti įmonę. 
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Priedai 
 

A priedas Skaičiavimo žurnalas naudojant NNM 
 

KEMA STACKS, 2011.2 VERSIJA 

Sukūrė: 2011 m. rugpjūčio 23 d. 

 

Medžiagų identifikavimas: KVAPAS 

 

pradžios data/laikas: 2012-02-07 13:35:17 

žurnalo rinkmena - kūrimo data/laikas: 2012-02-07 13:57:03 

 

APSKAIČIAVIMO REZULTATAI 

 

Vidutinių valandinių koncentracijų procentiliai per (1 val.) 

 

Procentilio rinkmenoje nurodyta, kiek valandų (blokų) atitinka 

vieno ar kito procentilio vertę, o didelis procentilis esant 

nedideliam skaičiuojamųjų valandų skaičiui gali rodyti mažiau 

tikslią vertę! (paskutinė eilutė procentilių rinkmenoje)  

 

Apskaičiuota visoms oro stotims pagal Presrm standartą! 

 

Schiphol ir Eindhoveno oro stotys, vietinių meteorologinių sąlygų vertės 

Sklypas, kuriam nustatoma foninė koncentracija (ir oro sąlygos): 240000  

453,000  

 

Pagrindinė oro informacija ir atitinkamos oro sąlygos (vnt.*, L ir kt.) yra 

rinkmenoje su duomenimis apie emisijomis PreSRM adresu: C:\Stacks111\input\emis.dat  

Apskaičiuotos tik vertės nurodytam šaltiniui (-ams)! 

 

 

Apskaitos laikotarpis (oro duomenų) 

pradžios data/laikas: 2001-01-01 1:00 val 

pabaigos data/laikas: 2010-12-31 24:00 val  

Istoriniai skaičiavimai 

 

Oro sąlygų, kurioms buvo atliktas skaičiavimas, analizės valandų skaičius:

 87648 

 

Vėjų rožė: vėjo verčių registracijos dažnis (valandų, proc. ) analizatoriaus buvimo 

vietoje 

su koordinatėmis: 240000 

453,000 

Vidutinis vėjo greitis, bendras kritulių kiekis 

diapazonas (nuo/iki) valandų proc.  kritulių (mm) 

 

1 (–15 – 15): 4251,0 4,9 3,3 294,10 

2 (15 – 45) : 5361,0 6,1 3,6 239,65 

3 (45 – 75): 7225,0 8,2 3,8 201,25 

4 (75 – 105): 4676,0 5,3 3,1 260,10 

5 (105 – 135): 4936,0 5,6 2,9 331,20 

6 (135 – 165): 5796,0 6,6 3,0 527,30 

7 (165 – 195): 9218,0 10,5 3,7 871,94 

8 (195 – 225): 12838,0 14,6 4,4 1202,75 

9 (225 – 255): 12342,0 14,1 4,9 1457,21 

10 (255 – 285): 9376,0 10,7 4,0 1407,01 

11 (285 – 315): 6483,0 7,4 3,6 701,60 

 

12 (315 - 345): 5146,0 5,9 3,5 449,80 
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vidutinė 

vertė/suma: 

0.0  3.9 7943.90 

 

 

ilguma: 5.0 

platuma: 52,0 

Dirvožemio drėgmės indeksas: 1.00 

Albedo (paviršiaus atspindžio gebos koeficientas) 0,20 
 

Vidutinių valandinių koncentracijų procentiliai per (1 val.) 

Procentilio rinkmenoje nurodyta, kiek valandų (blokų) atitinka vieno ar kito 

procentilio vertę, o didelis procentilis esant nedideliam skaičiuojamųjų valandų 

skaičiui gali rodyti mažiau tikslią vertę! (paskutinė eilutė procentilių rinkmenoje) 

Taškų skaičius analizei 600 

Analizatoriaus išanalizuotas nelygaus sklypo plotas [m]: 0,1275 

Nelygaus sklypo plotas [m], atsižvelgiant į oro sąlygas (naudojami apdoroti duomenys 

pagal vėją) 

Didžiausios vertės apskaičiuotoms koncentracijoms [m]: 1.5 

 

Vidutinė koncentracija vietoje [s.vnt./m3]: 0,00310 

Didžiausia kvapo koncentracijos vertė pagal 

tinklelį: 

0,06852 

Didžiausia valandinė koncentracija per visą 

analizės laikotarpį: 

  

25.07883 

- „ 

 

Koordinatės (x, y): 239560, 452960 

data/laikas (yy, mm, dd, hh): 2003 4 12 7 

 

Šaltinių skaičius 5 

 

********* Šaltinio duomenys 1 

** ŠALTINIS IR PASTATAS** Vėdinama drėgna darbinė patalpa 

 

Šaltinio padėtis palei X ašį [m] 239586 

Šaltinio padėtis palei ašį [m] 452916 

Didžiausia pastato plokštuma [m] 48,0 

Mažiausia pastato plokštuma [m] 20,0 

Pastato aukštis [m] 11,0 

Pastato orientacija [laipsniai] 75,0 

pastato x koordinatė [m] 239583 

pastato y koordinatė [m] 452929 

Dūmtraukio aukštis (virš žemės) [m]: 12.0 

Dūmtakio vidinis skersmuo (viršutiniame taške): 0,60 

Išorinis dūmtakio skersmuo (viršutiniame taške): 0,61 

Vidutinis tūrinis srautas veikimo metu (Nm3/s) 1.79857 

Vidutinis išėjimo greitis veikimo metu (m/s) 6.59534 

Dūmų dujų temperatūra (K) 283,00 

Vidutinė šilumos išsiskirimas veikimo metu (MW) 0,000 

** Šilumos išsiskirimas šiam šaltiniui: pastovi – skaičiuojamoji - vertė **  

Darbo valandų skaičius: 78965 

(Darbo valandos – emisijų valandų skaičius >0)  

Vidutinis emisijų kiekis veikimo metu: (s.vnt./s) 903 

Vidutinis emisijų tūris per visą analizės laiką: 

(s.vnt./s) 

814 

********* Šaltinio duomenys 2 

** ŠALTINIS IR PASTATAS** Dujinė džiovinimo kamera 

 

Šaltinio padėtis palei X ašį [m]  239596 

Šaltinio padėtis palei ašį [m] 452922 
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Didžiausia pastato plokštuma [m]  48,0 

Mažiausia pastato plokštuma [m]  20,0 

Pastato aukštis [m] 11,0 

Pastato orientacija [laipsniai] 75,0 

pastato x koordinatė [m] 
239596 

pastato y koordinatė [m]  452922 

Dūmtraukio aukštis (virš žemės) [m]: 12.0 

Dūmtakio vidinis skersmuo (viršutiniame taške):  0,90 

Išorinis dūmtakio skersmuo (viršutiniame taške): 0,91 

Vidutinis tūrinis srautas veikimo metu (Nm3/s) 5,55370 

Vidutinis išėjimo greitis veikimo metu (m/s) 10,31634 

Dūmų dujų temperatūra (K) 323,00 

Vidutinė šilumos išsiskirimas veikimo metu (MW) 0,291 

** Šilumos išsiskirimas šiam šaltiniui: pastovi – skaičiuojamoji - vertė ** 

Darbo valandų skaičius: 79010 

(Darbo laikas - emisijų valandų skaičius>0)  

Vidutinis emisijų kiekis veikimo metu: (s.vnt./s) 308 

Vidutinis emisijų tūris per visą analizės laiką: 

(s.vnt./s) 

278 

  

 
********* Šaltinio duomenys 3 

** ŠALTINIS IR PASTATAS** Dujinis smulkintuvas  

 

 

Šaltinio padėtis palei X ašį [m]  239598 

Šaltinio padėtis palei ašį [m] 452939 

Didžiausia pastato plokštuma [m]  48,0 

Mažiausia pastato plokštuma [m]  20,0 

Pastato aukštis [m] 11,0 

Pastato orientacija [laipsniai] 75,0 

pastato x koordinatė [m] 239583 

pastato y koordinatė [m]  452929 

Dūmtraukio aukštis (virš žemės) [m]: 12.0 

Dūmtakio vidinis skersmuo (viršutiniame taške):  1,00 

Išorinis dūmtakio skersmuo (viršutiniame taške): 1,01 

Vidutinis tūrinis srautas veikimo metu (Nm3/s) 6,00000 

Vidutinis išėjimo greitis veikimo metu (m/s) 9,87531 

Dūmų dujų temperatūra (K) 353,00 

Vidutinė šilumos išsiskirimas veikimo metu (MW) 0,563 

** Šilumos išsiskirimas šiam šaltiniui: pastovi – skaičiuojamoji - vertė ** 

Darbo valandų skaičius: 78974 

(Darbo laikas - emisijų valandų skaičius>0)  

Vidutinis emisijų kiekis veikimo metu: (s.vnt./s) 219 

Vidutinis emisijų tūris per visą analizės laiką: 

(s.vnt./s) 

197 
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********* Šaltinio duomenys 4 

** ŠALTINIS IR PASTATAS** Vėdinama erdvė virš talpyklų 

su riebalais 

 

 

Šaltinio padėtis palei X ašį [m]  239598 

Šaltinio padėtis palei ašį [m] 452946 

Didžiausia pastato plokštuma [m]  48,0 

Mažiausia pastato plokštuma [m]  20,0 

Pastato aukštis [m] 11,0 

Pastato orientacija [laipsniai] 75,0 

pastato x koordinatė [m] 239583 

pastato y koordinatė [m]  452929 

Dūmtraukio aukštis (virš žemės) [m]: 12.0 

Dūmtakio vidinis skersmuo (viršutiniame taške):  0,5 

Išorinis dūmtakio skersmuo (viršutiniame taške): 0,51 

Vidutinis tūrinis srautas veikimo metu (Nm3/s) 1,00000 

Vidutinis išėjimo greitis veikimo metu (m/s) 5,28110 

Dūmų dujų temperatūra (K) 283,00 

Vidutinė šilumos išsiskirimas veikimo metu (MW) 0,000 

** Šilumos išsiskirimas šiam šaltiniui: pastovi – skaičiuojamoji - vertė ** 

Darbo valandų skaičius: 790,23 

(Darbo laikas - emisijų valandų skaičius>0)  

Vidutinis emisijų kiekis veikimo metu: (s.vnt./s) 58 

Vidutinis emisijų tūris per visą analizės laiką: 

(s.vnt./s) 

52 

 

 

 

 

 
********* Šaltinio duomenys 5 

** ŠALTINIS IR PASTATAS** Riebalų pakrovimas  

 

Šaltinio padėtis palei X ašį [m]  239598 

Šaltinio padėtis palei ašį [m] 452954 

Didžiausia pastato plokštuma [m]  48,0 

Mažiausia pastato plokštuma [m]  20,0 

Pastato aukštis [m] 11,0 

Pastato orientacija [laipsniai] 75,0 

pastato x koordinatė [m] 239583 

pastato y koordinatė [m]  452929 

Dūmtraukio aukštis (virš žemės) [m]: 2.0 

Dūmtakio vidinis skersmuo (viršutiniame taške):  0,15 

Išorinis dūmtakio skersmuo (viršutiniame taške): 0,16 

Vidutinis tūrinis srautas veikimo metu (Nm3/s) 0,05000 

Vidutinis išėjimo greitis veikimo metu (m/s) 2,93289 

Dūmų dujų temperatūra (K) 283,00 

Vidutinė šilumos išsiskirimas veikimo metu (MW) 0,000 

** Šilumos išsiskirimas šiam šaltiniui: pastovi – skaičiuojamoji - vertė ** 

Darbo valandų skaičius: 4999 

(Darbo laikas - emisijų valandų skaičius>0)  

Vidutinis emisijų kiekis veikimo metu: (s.vnt./s) 925 

Vidutinis emisijų tūris per visą analizės laiką: 

(s.vnt./s) 

53 
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PRIEDAS 5 
 

GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TECHINIAI PARAMETRAI. 
GARANTINIS RAŠTAS DĖL TARŠOS KONTROLĖS 
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PRIEDAS 6 

 
TECHNOLOGINĖS SCHEMOS 

GARANTINIS RAŠTAS DĖL TARŠOS KONTROLĖS 
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PATALPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA  
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KONGRESO MEDŽIAGA 
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Nuriebalinimo procesas, pagrįstas DME naudojimu 

Ramon Terrado “, Martin van Mierlo”, Xavier Marginet “ 

„Grit, SL, C. Balmes, 66, Etsol. 1a, 08007 - Barselona. Telefonas: 34-93-2721400, el. Paštas: 

rterrado@grit.es 2 Akzo Nobel Industrial Chemicals BV, Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, 

Nyderlandai, Telefonas: 31-33-4676035, el. Paštas: Martin.vanMierlo @ akzonobel.com * ACTec, 

Katalonijos technologijų asociacija, St. Joan de la Salle, 42, 08022-Barselona. Telefonas: 34-

932902391, el. Paštas: xmarginet@actec.cat 

 

 

1. Įvadas 

Vienas iš didžiausių iššūkių, susijusių su odos gamybos poveikiu aplinkai, yra riebalų šalinimas, nes jis 

buvo nurodytas Europos IPPC biuro odos priežiūros dokumento versijoje. Tuomet tik NPE (nonilfenolio 

etoksilintas) buvo naudojamas vandeninių riebalų šalinimo tepaluose, nes nebuvo rasta jokių 

alternatyvų, taip pat gerai veikiančių labai riebių avių odos riebalų šalinimui (1). Vienintelė šiuo metu 

svarstoma alternatyva buvo CO2 naudojimas, tačiau, ši idėja iki šiol nerado jokio praktinio pritaikymo 

dėl sunkumų, susijusių su labai aukšto slėgio naudojimu ir sudėtina įranga. Kitas odos gamybos iššūkis 

yra konservavimas, kuris paprastai atliekamas sūdant. Vienintelė dabartinė alternatyva konservavimui 

sūdant atrodė aušinimo / atšaldymo. 

Tačiau tai, kaip tai daroma, skiriasi nuo BREF pasiūlytų metodų. Būtinybė atlikti tolesnius tyrimus, 

siekiant rasti tinkamus alternatyvius riebalų šalinimo ir konservavimo metodus, aiškiai aprašyta 

viešojoje ataskaitoje, gautoje pagal paskutinį TDG susitikimą odos rauginimo BREF. Šioje ataskaitoje 

taip pat buvo nagrinėjamas energijos suvartojimo ir atliekų susidarymo mažinimas. 

 

Naują technologiją, pagrįstą uždarojo ciklo gavybos procesu su skystu DME - Dimetiloeteriu, kaip 

alternatyvą tradiciniam vandens ir tirpiklių pagrindu pagamintam riebalų šalinimo metodui, sukūrė ir 

patentavo dviejų įmonių, t.y. AkzoNobel ir GRIT, bendra įmonė. Šios kompanijos turi dujų naudojimo 

patirties konkrečiose srityse, pvz. ekstrahavimo ir vandens / tirpiklio aplinkose (2). Šios technologijos 

pagrindas yra naudoti DME (dimetileterio) kaip ekstrahavimo tirpiklį. Tai yra puikus vandens ir riebalų 

tirpiklis. Remiantis šia galimybe, „AkzoNobel“ / „GRIT“ sukūrė koncepciją, skirtą vandeniui ir 

riebalams pašalinti iš gyvūnų odų ir kailių uždarojo ciklo procese, veikiančiame santykinai žemoje 

temperatūroje. Po riebalų šalinimo etapo DME yra atskiriamas nuo vandens ir riebalų, o po to 

regeneruojamas. DME regeneravimo efektyvumas yra iki 99%. 

 

Nuriebalinimas su DME yra labai efektyvus, ekonomiškai naudingas, techniškai paprastas ir suteikia 

kitų teigiamų poveikių, atskleidžia plačią taikymo sritį, galinčią pakeisti vandenį rauginimo procese. 

Kaip papildomą efektą, dėl DME ir vandens maišymąsi, procesas leidžia išdžiovinti kailius ir odą toje 

pačioje operacijoje. Produktas yra stabilizuotas, nedidelio svoris, lengvai perdirbamas,  galima laikyti 

arba transportuoti kontroliuojamomis sąlygomis be tolesnio produkto skilimo. 

 

Bendrieji DME technologijos privalumai yra tokie: puiki riebalų šalinimo galia, dujos netoksiškos, 

lengvai regeneruojamos, ribotos emisijos, vandens ir cheminių medžiagų naudojimas, mažas energijos 

suvartojimas, mažas nuotekų susidarymas ir ekstrahuotų riebalų panaudojimas, kai paprastai riebalai 

laikomi kaip atliekos. Techniniai rezultatai pagerina darbo aplinką, padaro taupų ir aplinką tausojantį 

sprendimą riebalų šalinimui ir išsaugojimui, taip pat sumažina odos priežiūros išlaidas. 

Kitame skyriuje, be DME riebalų šalinimo ir džiovinimo proceso aprašymo, aptariamos šios temos: 

proceso efektyvumas, poveikis odos kokybei, išsaugojimo gebėjimas, kolageno pluošto panaudojimas ir 

nauda aplinkai, 
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2. Medžiagos ir metodas 

 

Naudojamas ekstrakcijos tirpiklis yra DME - dimetileteris, esantis uždaroje talpoje, kur jis kontaktuoja 

su odomis arba kailiais, 

o Molekulinė formulė: CH; 0CH; 

o Aspektas: Skaidrus skystis (esant slėgiui)  

o Virimo temperatūra - 25 ° C 

o garų slėgis esant 20 ° C: 4,1 baro (g) 

o MAC vertė: 1000 ppm 

o Toksiškumo aspektai: netaikoma R40 frazė. 

 

DME galima naudoti kaip ekstrahentą maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje. (Direktyva 

2009/32 / EB). Jis plačiai naudojamas kaip aerozolinių produktų užpildas ir suteikia unikalius 

privalumus, tokius kaip kaina ir maišymasis su vandeniu. Proceso darbinis slėgis yra apie 6 Bara ir 

proceso temperatūra nuo 15 iki 30 ° C. Riebalai ir vanduo pašalinami iš gyvulinės kilmės žaliavos dėl 

intensyvaus kontakto tarp DME ir kailių ir odų talpoje. Vėliau riebalai ir vanduo atskiriami nuo DME 

taip vadinamoje DME regeneravimo dalyje. Šiame skyriuje DME išgaunama distiliuojant žemoje 

temperatūroje (DME virimo temperatūra yra -25 ° C) naudojant žemos temperatūros energijos šaltinį 

(pvz., Garo kondensato srautą), DME regeneruojama  ir surenkama, o riebalus ir vandenį galima rinkti 

atskirai. 

 

 

1 pav. Proceso schema 

 

Likę riebalai neturi emulsiklių, ir jie nėra hidrolizuojami. Metodas turi kelis veikimo kintamuosius, kad 

būtų galima kontroliuoti reikiamą riebalų ir vandens šalinimo laipsnį, atsižvelgiant į žaliavos kokybę, 

įskaitant riebalų kiekį ir kitas charakteristikas. Kiti parametrai yra žaliavos ir tirpiklio santykis, ciklų 

skaičius, temperatūros ir kontaktinio laiko reguliavimas. Praktiškai du - trys 30 minučių trukmės ciklai 

yra pakankami, kad pašalintų daugiau nei 95% riebalų, net ir iš daug riebalų turinčių žaliavų, pvz. 5–6 

ciklai, kurių trukmė yra 15–20 minučių, yra pakankami, kad odos būtų išdžiovintos, kad būtų gauta 

stabili ilgalaikė konservuota medžiaga.  

 

3. Rezultatai ir diskusijos 

 

Efektyvumas 

Įvairiomis sąlygomis buvo atlikta daugiau kaip 300 įvairių odos ir kailių bandymų. Visais atvejais 

riebalų šalinimo efektyvumas buvo panašus į PER (perchloretilenas), bet DME atveju nereikėjo 

ankstesnio džiovinimo dėl DME ir vandens susimaišymo savybių. 

 

 

Grafikas: riebalų šalinimo galimybė (%) 

 

1. Ekstraktorius 

2. DME įleidimas 

3. Ekstrakto išleidimas 

4.  
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2 paveikslas: lyginamieji efektyvumai 

 

Vienas iš geriausių DME riebalų šalinimo efektyvumo pavyzdžių yra su kiaulienos žaliava, kur yra 

riebalų, kuriuos sunku pašalinti dėl aukšto lydymosi taško. Šiuo atveju riebalų šalinimo temperatūra 

buvo apie 27-28 ° C. Ši temperatūra yra pakankamai didelė, kad palengvintų pradinį natūralių riebalų 

pašalinimą ir tolesnį maišymą su DME, netgi esant vandeniui su puikiu DME difuzijos gebėjimu. 

Žemiau pateikiami riebalų šalinimo bandymo su kiaulių žaliava rezultatai, iliustruojantys DME pagrįsto 

riebalų šalinimo proceso galimybes. 

 

Tipiškos neapdorotos kiaulienos odų vertės buvo tokios:  

Pradinis svoris, vidurkis: 650 g/oda. 

Vandens kiekis: apie. 60% 

Riebalų kiekis: apie. 15%  

Sausas baltymas: apie. 25% 

 

Bandymo sąlygos buvo tokios:  

Ekstrahavimo laikas / ciklai: 3 ciklai po 30 minučių (odos su DME kontaktas )  

DME / proceso temperatūra: 28 ° C  

Santykis DME / odos: 1:2,5 svorio. 

 

Apdorotos medžiagos vidutinės vertės:  

Galutinis svoris, vidurkis: 270 g / oda  

Vandens kiekis: apie 38-42%  

Riebalų kiekis: 0,4-0,8%  

Sausas baltymas: 58-63% 

 

Odos kokybė 

Siekiant nustatyti DME pagrįsto riebalų šalinimo proceso poveikį odos kokybei, atlikome 12 žaliavinių 

odų, gautų iš Ispanijos naminių avių, tyrimą. Dalis šių odų buvo apdorota DME ekstrakcijos procesu. 

Kita dalis buvo apdirbama druska standartinio proceso metu. Po to dvylika odų buvo apdorojamos 

lygiagrečiai, laikantis toliau pateiktos schemos: 
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3 pav. Bendra proceso schema 

 

Nustatyti kai kurie kritiniai parametrai, pvz., chromo įsisavinimas, fizinis atsparumas, dažymas ir 

bendrosios organoleptinės galutinio produkto savybės. 

 

Parašyti protokolai: 

 

 

4 paveikslas: drabužių protokolai 

 

Rezultatai pateikti 5–8 paveiksluose ir parodo gerą odos kokybę, kurią galima gauti naudojant DME 

pagrindu pagamintą riebalų šalinimo procesą. Be to, chromo druska ir dažikliai buvo labai patenkinami 

ir nepastebėta jokio neigiamo poveikio. Tai taikoma visoms medžiagoms, gautoms naudojant DME 

riebalų šalinimo metodą. 

 

 

[Drėgna mėlyna Tight ir net grūdų Tight ir net grūdų Galutinis rauginimo spalva mėlyna, švari. 

Galutinis rauginimo spalva žalsvai mėlyna. Kai kurios grūdų dėmės. Kai kurios grūdų dėmės. Švelnus, 

šlapias dažymas net ir gerai išnaudotas. Dažymas lygus ir gerai išnaudotas. Keletas nedidelių pėdų. 

Keletas nedidelių pėdų. Plutos, sausos ir | Ryškesnis ir švaresnis dažymas. Dar daugiau | Mažiau ryškus 

ir nedidelis dažymas. Šiek tiek purvo. jmechanized | atspalvis. „Skersiniai ir kojos aukštesnis atspalvis, 

žymėjimas Šonuose ir kojose aukštas atspalvis, žymėjimo vieta. vietoje. Daugiau atvirų kaklų, mažiau 

venų žymių. Mažiau atviri kaklai, tendencija pažymėti stuburą. Šiek tiek sunkiau ir plokščiau. 

Švelnesnis, laisvesnis, daugiau vamzdžio efektas. Grūdų lūžis šiek tiek ryškesnis. | Grūdų lūžis šiek tiek 

mažiau ryškus. Grūdai šiek tiek mažiau lygūs. Grūdai šiek tiek lygesni. 

5 paveikslas: drabužių napos odos įvertinimas. 

pH 3,4 33 

 

TUC 8- Cr203 Chromo kiekis% 6.2 5.0 

Te (susitraukimo temperatūra) ©> 110> 110 

IUC 4- riebalų kiekis / ekstrahuojamos medžiagos | % 15,6 17,3 

TUF 420-Vandens kritimo atsparumas Sek. 40 1.22 

Prieš gydymą Pilka skalė} 1 1-2 

Po apdorojimo Pilka skalė {1 2-3 

Po 30 ° stiprios drėkinimo, | Stiprus - drėkinimas, 

tamsėja 

TUP6 pailgėjimas - Stiprumas N / mm2 27,6 18,8 

Pailgėjimas pertraukoje% 72.7 61.7 

IUP8-ašarų atsparumas N / mm 76,0 68,9 

Storis mm 0,69 0,73 

IUP9 — grūdų įtrūkimo pradžia, stiprumas Kg 27,4 24,8 
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Išstūmimas mm 121 10.8 TUP9 — bendras grūdų trūkumas, stiprumas Kg 36,4 28,8 Išstūmimas mm 

16.9 13.3 

6 paveikslas. Drabužių nappa bandymų rezultatai. 

XXXI IULTCS kongresas Valensija (Ispanija) - 2011 m. Rugsėjo 27 d. „-30“ 

 

r ee ee Wet Bluc Minkšta mėlyna spalva, švari. Mėsos spalvos žalsvai mėlyna. Šlapias mėlynas, sausas 

Plunksnos sunkesnės ir lygesnės. Mažiau grūdų} Apvalus jaustis, švelnesnis ir švelnesnis. Daugiau ir 

laisvesni. laisvas, nedidelis skirtumas. mechanizuotas {Geras bendras aspektas, vilna ir kūnas Geras 

bendras aspektas, vilna ir kūnas yra labai švarūs, labai švarūs, būdingi drėgna mėlyna | būdinga drėgna 

mėlyna spalva. spalva. Šviesesnis ir švaresnis dažymas, šiek tiek} Spalva šiek tiek tamsesnė ir mažiau 

gyva, gera} daugiau rausvos. Labai geras vakaras. lygus. Jokių dėmių ar spalvų šešėlių. Keli nedideli 

spalvų šešėliai. [pluta sausas ir | Pilnesnis ir storesnis. Plonesnis. mechanizuotas | Lygiavertiškumas, 

nors ir didesnis | Lygiavertis minkštumas, nors ir šiek tiek plokštesnis. apvalumas. Šiek tiek laisvas, 

priimtinas. Šiek tiek laisvas, priimtinas. 

7 paveikslas: Dvigubo veido odos įvertinimas 

4.3 

 

pH TUC8 - Cr203 kiekis% 4,3 3,8 Te (susitraukimo temperatūra) i> 110> 110 TUCc4- riebalai - turinys 

/ ištraukiamas | % 16,4 11,5; TUF420-Vandens kritimo atsparumas Sek. 13 17 

| Prieš gydymą Pilka skalė {1 1 Po apdorojimo Pilka skalė {2-3 2 Po 30 ° Stiprus drėkinimas, 

tamsėjimas pH 3,7 43,5 Tc h, &) 118 122 

8 paveikslas. Dviejų veidų bandymų rezultatai 

Odos struktūros atidarymas 

Kolageno pluoštų atidarymas po gydymo DME buvo matuojamas naudojant SEM (skenuojančios 

elektroninės mikroskopijos) odą, kuri buvo pašalinta PER arba DME. Šio palyginimo tikslas iš pradžių 

buvo patikrinti riebalų šalinimo efektyvumą, bet taip pat atskleidė riebalų šalinimo metodo poveikį 

vidinėms tuščioms erdvėms tarp pluoštų. XXXI IULTCS kongresas AS Valensija (Ispanija) - 2011 m. 

Rugsėjo 27 d. „-30“ 2011 IULTCS 

9 paveikslas: SEM nuotraukų palyginimas: kairysis, PER apdorotas. Teisė: gydoma DME. Balta spalva: 

NaCl, pilka: kolagenas, tamsiai pilkas: derva. 

Džiovinimo mechanizmas atlieka labai svarbų vaidmenį. Normalaus džiovinimo metu vanduo 

pašalinamas, o jonų kolageno grupės išlieka poliarizuotos arba jonizuotos, palengvinant elektrostatinį 

skaidulų susiejimą. Rezultatas yra santykinai standi džiovinta oda. Džiovinant kartu su DME gaunama 

daug mažesnė riebalų šalinimo terpės poliškumas (arba dielektrinė konstanta). Todėl atsiranda mažiau 

jonizacijos ir pluošto susiejimo, dėl to pluoštai atsidaro, kaip parodyta 9 paveiksle, ir todėl yra 

lankstesnė oda. 

Pluoštų atidarymas atlieka svarbų vaidmenį stebint chromo įsisavinimo padidėjimą: 

Chromecontent,% Cr203 (onIUC-8, [SO05398-1: 2007) i Neapdoroti odos | Toliau apdorotos odos, po 

to, kai DME ištirpina riebalų šalinimo / sausinimo metodą _ DemvytheLDDprocess __ Wool-on 3,8 4,3 

Dewooled 5,0 6,2 

10 pav. Chromo įsisavinimas rauginimo metu. 

Išsaugojimo efektas 

Buvo surinktos keturios šviežios žaliavinės avių odos (nešluostytos, nesuteptos) ir DME ekstrahavimas 

atliktas 3 iš jų atitinkamai 2, 4 ir 6 ciklų metu. Proceso sąlygos: santykis DME / oda 1: 2,5 (pagal svorį), 

30 minučių ciklo trukmė ir vidutinė 20 ° C proceso temperatūra. Ketvirtoji oda buvo sūdyta tuo pačiu 

metu ir susidūrė su tokiomis pačiomis prieš apdorojimo sąlygomis, kaip ir kiti. Vėliau odos buvo 

užsandarintos ir laikomos šaldytuve. 

 

Turi būti atsižvelgta į tai, kad t = nulio saugojimo bandymo metu mėginiai jau buvo apdoroti prieš 31 

dieną. Po apdorojimo DME mėginiai pirmą kartą 3 dienas buvo laikomi šaldytuve, 8 dienas buvo 

vežami be aušinimo, dar kartą atšaldyti 17 dienų ir 3 dienas palaikyti 30 ° C temperatūroje. Taigi buvo 

pakankamai laiko auginti mikro florą ant avių odos. Konkrečiai per 8 dienų transportavimo 

mikrobiologinį augimą palaikė aukšta temperatūra. 

DME apdorotų odų vandens kiekis buvo toks: 
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Odą, apdorotą 6 ciklais su DME: 13,3%. 

Mėginiai paimti iš kiekvienos odos. Pirmieji 5 cm x 5 cm mėginiai buvo nupjauti iš skirtingų odos sričių 

ir atskirai pasverti. Kiekvienai odai buvo nupjauti keli 5 cm x 5 cm gabalai, kad būtų pasiektas maždaug 

160 gramų svoris. Vidutinis odos ploto svoris buvo apskaičiuotas kaip pagrindas vėlesniam odos ploto 

mikrobiologinio aktyvumo skaičiavimui. Remiantis įvairių odos mėginių vandens kiekiu, buvo 

nuspręsta, kad DME apdorota medžiaga (6 ciklai) turi būti kondicionuojama 70 valandų inkubatoriuje, 

esant 60% santykiniam drėgnumui (30 ° C). Šis apdorojimas imituoja odos medžiagos įsisavinimą 

praktiškai laikymo metu. Iškart po paruošimo, 5x5 cm gabalai buvo supjaustyti į mažus 1x1 cm dydžio 

gabalus. Šie gabalai buvo sumaišyti kiekvienam iš 4 odos mėginių. 

Mikrobiologiniam tyrimui iš kiekvieno stiklainio buvo paimta 10 g odos ir į stomacher sumaišoma su 90 

ml sterilaus NaCl / triptono tirpalo. Po homogenizavimo buvo imami skystosios fazės mėginiai, siekiant 

nustatyti cfu / ml skaičių. 

Mikrobiologinė procedūra: standartinė mikrobiologinė procedūra, atliekama 14 dienų inkubuojant 30 ° 

C temperatūroje. Plokštelės inkubuojamos 14 dienų 30 ° C temperatūroje. Po 2, 7 ir 14 dienų buvo 

skaičiuojamas cfu skaičius kiekvienai plokštelei. 

2. vienam gramui avių odos, atitinkamai cfu / cm Tolesnio saugojimo metu buvo patikrintas tik 6 ciklo 

DME apdorotas ir sūdytas mėginys, nes 2 ir 4 ciklo DME apdoroti mėginiai neturėjo reikšmingų 

konservavimo savybių. Abu mėginiai, apdoroti sūdytu ir 6 ciklu DME 

r | parodė tolesnį cfu skaičiaus sumažėjimą, dėl kurio po 12 savaičių vertė buvo apie 10 cfu / g, 

 

Paprastai sūdymas iš karto nežudo mikroorganizmų, bet stabdo tolesnį augimą ir galiausiai lėtai 

sumažina ląstelių skaičių dėl mikroorganizmų bado. Nuolat mažėjantis sūdytų odų ląstelių skaičius 

saugojimo eksperimentų metu palaiko šią teoriją. Dėl DME apdorotų odų gali būti, kad, priešingai nei 

sūdyta oda, pradinių ląstelių skaičiaus sumažėjimas priklauso nuo suskystintos DME biocidinio 

poveikio. Kita vertus, priklausomai nuo likutinio vandens kiekio, išlikę arba pakartotinai užteršti 

mikroorganizmai galėjo išaugti prieš pradedant faktinį saugojimo bandymą. Tai, kad oda, kuri buvo 

apdorota 6 ciklais su DME, parodė daug mažesnį mikrobiologinio užteršimo skaičių, rodo, kad 

mikroorganizmo re-augimas buvo daug lėtesnis arba kad apskritai nebuvo augimo. Tokiu atveju 

galutinis skaičius yra grindžiamas tik maitintojo netekusiais arba pakartotinai užterštais, kurie, panašiai 

kaip sūdyta oda, lėtai miršta dėl per mažos ay vertės. 

Galutinis sūdytos odos tyrimas parodė raudonus dėmės taškus, o DME apdorota oda vis dar buvo balta 

ir švari, ir be jokios spalvos. Mikroskopinis dėmių tyrimas parodė, kad nuosėdų susidaro raudonasis 

mikroorganizmas. Vėliau atliktas tyrimas parodė, kad šis mikroorganizmas nesugebėjo augti įprastais 

tipiniais agaro tipais (plokštelių skaičius (bakterijos ir grybai), salyklo ekstraktas (grybai), kazeinas 

peptono sojos miltai peptonas (bakterijos)). Taigi galima daryti prielaidą, kad šie specifiniai osmofiliniai 

organizmai, galintys augti sūdytose odose, nebuvo nustatyti naudojant cfu mikrobiologinio tyrimo 

metodą standartiniame agare. 

 

Apibendrinant, DME apdorojimas avių odoms 2 ir 4 ciklams lemia nepakankamą vandens gavybą ir 

todėl stiprų jautrumą mikrobų skaidymui saugojimo metu. Priešingai, 6 DME apdorojimo ciklai 

sąlygojo pakankamai sausą odą, kad ji taptų stabili ilgalaikiam saugojimui. Po 12 savaičių saugojimo 

pradinis mikroorganizmų skaičius sumažėjo ir medžiaga išliko labai gerai po 21 savaičių. 

Šiuo metu standartinė avių odos konservavimo procedūra yra sūdanti. Gauta santykinai stabili 

medžiaga, bent jau „standartinių“ mikroorganizmų slopinimo atžvilgiu. Vis dėlto pastebėta, kad ilgiau 

(21 savaitę) sūdytų odų augimas išaugo 

jis XXX IULTCS kongreso AF 
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atsirado osmofiliniai organizmai, dėl kurių atsirado raudonos spalvos spalvos pakitimas. Šie organizmai 

negali būti aptikti naudojant šiame tyrime naudojamą standartinę bandymo procedūrą, tačiau jie ilgą 

laiką saugomi galutiniam produktui. 
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Remiantis dabartiniais mikrobiologinių tyrimų rezultatais, galima teigti, kad tiek sūdymas, tiek 6 ciklo 

DME apdorojimas lemia mikrobiologiškai stabilius mikroorganizmų kontrolės produktus, kuriuos 

galima aptikti standartiniais metodais. DME gydymas yra geresnė kietėjimo procedūra, lyginant su 

sūdymu dėl sūdytos odos užsiteršimo osmofiliniais organizmais. 

Aplinkos ir ekonominis poveikis 

DME džiovinimo / riebalų šalinimo technologija pakeičia vieną ar kelis teršiančius žingsnius apdorojant 

kailius ir odas, reikalaujančius riebalų šalinimo, ypač kai reikalingas papildomas tirpiklio 

nuriebalinimas, kaip ir daugelyje vilnos gamybos procesų. Proceso etapų skaičiaus sumažinimas lemia 

reikšmingą viso proceso laiko sumažėjimą. 

Tam tikriems odos tipams, pvz., Angliškiems naminiams namams, norint pasiekti aukštą riebalų 

šalinimo laipsnį, norint užtikrinti normalų procesą, reikalingas konservavimas. DME naudojimas kaip 

riebalų šalinimo tirpiklis gali pakeisti šį reikalavimą. Dėl tiesioginio kailio odų apdorojimo be druskos ir 

santykinai žemoje temperatūroje išankstinis įdegis taip pat yra nereikalingas. 

 

DME riebalų šalinimo technika turi mažai energijos; nereikia daug mechaninio darbo, o veikimas yra 

žemoje temperatūroje. Tuo atveju, kai riebalų šalinimo vandeniu procesas yra didelis, emulsijos ir 

atskirų riebalų / paviršinio aktyvumo mišinių lūžimui reikalinga didelė energija. PER (b.p. 120 ° C ir -

25 ° C DME). 

Taigi anglies pėdsakas, palyginti su tradiciniu odos rauginimo procesu, gali būti gerokai pagerintas. 

DME riebalų šalinimo technologija nereikalauja vandens, kad galėtų atlikti riebalų šalinimo etapą. 

Įprastiniame avių odos rauginimo procese paprastai riebalų šalinimo etapas yra vienas iš vandens 

vartojimo etapų. DME proceso nuotekų vanduo susideda tik iš vandens, gaunamo iš odos. Be to, 

kadangi riebalų šalinimo etapui nebūtinos paviršinio aktyvumo medžiagos ir riebalai yra panaudojami 

tolesniam naudojimui, nuotekų COD apkrova žymiai sumažės. 

Bendra druskingumo tarša, gaunama iš odos gamybos, gali būti žymiai sumažinta. DME technologija 

vengiama didelė druskos dalis, naudojama vandeninio riebalų šalinimo metu. Be to, taip pat galima 

išvengti konservavimo su druska, jei žaliavoms odoms taikomas DME riebalų šalinimas, kaip buvo 

nurodyta konservavimo eksperimentuose. 

 

Papildoma nauda yra ta, kad riebalai, gauti naudojant DME riebalus, yra aukštos kokybės ir 

ekonomiškai vertingi. Tai prieštarauja riebalams, gaunamiems iš tradicinių vandeninių ar organinių 

tirpiklių, kurių pagrindu yra tirpiklių. Riebalai iš DME riebalų taip pat neturės jokių paviršinio 

aktyvumo medžiagų ar kitų cheminių medžiagų pėdsakų, kurie taip pat palengvina atskyrimą nuo 

vandens perdirbimo procese. Be to, kadangi riebalų šalinimas naudojant DME atliekamas kaip palyginti 

žemos temperatūros, riebalų terminis skaidymas yra ribotas, todėl mažas peroksido indeksas ir hidrolizė. 

Be to, svarbu paminėti, kad kompetentingų ES institucijų neseniai patvirtino DME naudojimą kaip 

ekstrakcijos agentą, sąlytį su žmonėms ir gyvūnams skirtais produktais (3). 

Kadangi aprašyta technika yra vykdoma uždarojo ciklo sistemoje ir dėl didelio panaudojimo 

efektyvumo, DME yra maždaug 3 g vienam kilogramui apdorotos odos. Tai sukelia 

> XXXI IULTCS kongresas AES 
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apskaičiuota didžiausia 3 tonų DME emisija per metus milijonui odos odos priežiūros. Kaip yra būdų, 

kaip dar labiau sumažinti šį emisijos lygį. 

4. Išvados 

Naujai sukurtos technikos privalumai: 

e Puiki DME riebalų šalinimo galia 

e Netoksiškas 

e Lengva atsigauti 

e Ribotos emisijos 

© Nenaudokite vandens ir cheminių medžiagų 

e Mažas energijos suvartojimas 

• Mažas nuotekų susidarymas 

e) ekstrahuotų riebalų (kurie paprastai laikomi atliekomis) naudingumas. 

e Darbo aplinkos gerinimas, 
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e Tvarus ir aplinką tausojantis sprendimas riebalų šalinimui ir saugojimui. 

e Sumažėjusi nuotekų COD apkrova 

¢ Pasaulinės druskingumo taršos sumažėjimas dėl odos gamybos 

Kaip papildomą efektą, dėl vandens maišymo DME, procesas leidžia išdžiūti kailius 

ir odos, dėl kurių susidaro stabilizuotos, mažos masės, lengvai valdomos kailiai ir odos, kurias galima 

laikyti arba transportuoti kontroliuojamomis sąlygomis. 

5. Nuorodos 

(1) BREF IPPC biuras, p. (7.4, 7.5 skyrius) 

(2) Tarptautinė patentinė paraiška WO 2005/059184 A2 

(3) EN SANCO / 10581/2010, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/32 / EB 

dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje 

naudojamus ekstrahentus, suderinimo \ t 

6. Pripažinimas: e AJICA - Asociacién de Investigacién de Curtido y Anexas (Ispanija) ir LGR - 

Lederinstitut Gerberschule Reutlingen e.V. (Vokietija) 

e CTC - Tecnique du Cuir centras (Prancūzija) a> XXXI IULTCS kongresas eee Valensija (Ispanija) - 

rugsėjo 27 d. "- 30" 2011 => ( 

v 

7. Žodynas / Santrumpos: 

IPPC - integruota prevencija ir taršos kontrolė e. GPGB informacinis dokumentas 

TDG užduočių darbo grupė 
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PRIEDAS 9 
 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ATRANKOS DĖL PAV IŠVADA  
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PRIEDAS 10 
 

SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS SCHEMA 
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SCHEMOS
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