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1. Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija
Projekta mērķis ir, izmantojot visprogresīvākās mūsdienu tehnoloģijas enerģijas ražošanā,
izbūvēt modernu koģenerācijas staciju, kas kā kurināmo izmantos vietējos atjaunojamos
energoresursus (no atkritumiem iegūto kurināmo).
Sadedzināšanas (reģenerācijas) iekārtā kā kurināmo paredzēts izmantot no atkritumiem
iegūto kurināmo (turpmāk tekstā - NAIK), kurš saskaņā ar MK 19.04.2011. not.Nr.302
“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
atbilst atkritumu klasei 191210:
Nr.
Nodaļa Grupa
p.k.
815.

Klase

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes saimniecības
atkritumi
Atkritumu mehāniskās apstrādes (piemēram, šķirošana,
sasmalcināšana, sablīvēšana, briketēšana) atkritumi
Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts
191210
kurināmais)

19

905.

Norāde par
atkritumu
bīstamību

Atkritumu nosaukums

1912

915.

NAIK pēc tā kvalitātes atbilst standarta CEN/TS 15359:2006 „No atkritumiem iegūts
kurināmais. Specifikācija un klases”, 3.klasei:
Klasifikācijas parametrs

Statistikas
raksturojums

Zemākā siltumspēja Q z,
ne mazāka kā
Hlora saturs Cl,
ne vairāk kā
Dzīvsudraba saturs Hg,
ne vairāk kā
d

vidēja

Mērvienība

Klase
1

2

3

4

5

MJ/kg

25

20

15

10

3

%

0,2

0,6

1,0

1,5

3

mg/MJ

0,02

0,03

0,08

0,15

0,50

NAIK tiks piegādāts no plānotās darbības ierosinātājas apsaimniekotā sadzīves atkritumu
poligona “Pentuļi” un no SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA” sadzīves
atkritumu poligona „Janvāri”, kur nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas rezultātā tiek
atšķirots un iegūts materiāls, kurš ir derīgs turpmākai reģenerācijai.
Saskaņā ar MK 26.04.2011. not.Nr.319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un
apglabāšanas veidiem” atbilst reģenerācijai koda R1:
Nr.
p.k.

Kods

1.

R1

Apakškods

Atkritumu reģenerācijas veidi
Atkritumu izmantošana galvenokārt par degvielu vai citā veidā,
lai ražotu enerģiju

Gadījumā, ja NAIK iepriekš nebūs speciāli sagatavots, resp. samalts vienmērīgā konsistencē,
tā samaisīšanai un padevei uz sadedzināšanu paredzēts izmantot automātisku pacēlāju.
Pacēlājs pados NAIK kurtuves barošanas mezglā ar tādu ātrumu, lai uzturētu vienmērīgu un
pietiekamu kurināmā padevi sadedzināšanai. Pacēlāja izmantošana nodrošinās labu kurināmā
samaisīšanu, kas ļaus vieglāk kontrolēt degšanas procesu.
Elektrības ražošanai plānots izmantot koģenerācijas iekārtas.
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1.1. Avots Nr.A1. Reģenerācijas iekārta, NAIK
Projektējamā koģenerācijas stacijā tiks uzstādīts NAIK katls:
 tvaika katls ( = 85,1 %) ar jaudu 10,0 MW (ievadītā siltuma jauda 11.75 MW).
Aprēķinos pieņemts:
Plānotais NAIK apjoms - 19650 tonnas gadā vai 2.481 t/h (689 g/sek).
KURINĀMĀ RAKSTUROJUMS
NAIK (aprēķinos pieņemts)
siltumspēja (Qdz)
- 17,05 MJ/kg
mitruma saturs (Wd) - 16,0 %,
pelnu saturs (Ad)
- 14,1 %.

Kurtuves iekurināšanai jeb palaišanai, kā arī degšanas procesa stabilizācijas vajadzībām un kā
rezerves kurināmais tiks izmantota dīzeļdegviela. Normālā darbības režīmā dīzeļdegvielas
patēriņš līdz 50 tonnām gadā.
Darbināšanas laiks: 7920 h/gadā, 330 dienas/gadā (24 h/dnn.).
Emisijas izplūdes augstums ir 25,0 m, dūmeņa iekšējais diametrs 1000 mm, plūsmas
ātrums 26435 Nm3/h, temperatūra 135 0C.
Kurtuve ir aprīkota ar kustīgiem ārdiem, kuriem ir fiksētā un kustīgā daļa. Katrs ārds sastāv
no 3 neatkarīgām daļām, kas izvietotas viena virs otras. Šāda konstrukcija ļauj ieregulēt
dažādās kurtuves daļās dažādus degšanas apstākļus, kas savukārt ļauj optimizēt kopējo
sadedzināšanas procesu.
Kurtuvē sasniegtā sadedzināšanas temperatūra maksimāli līdz 1400 °C. Kurtuve konstruēta ar
cauruļu sienām, caur kurām tiek dzesēta kurtuve, tādējādi neļaujot izdedžiem sakust.
Pēcsadegšanas kamera nodrošina kurināmā degšanu vismaz 2 sekundes 850 °C grādu
temperatūrā, lai noārdītu un sadedzinātu visas infekciozās, bīstamās un toksiskās vielas, kā arī
nodrošinot gāzu un kvēpu izdegšanu.
Katlu mājas darbības rezultātā veidojošos dūmgāzu attīrīšanai tiks uzstādīta vairāku pakāpju
jeb posmu attīrīšanas sistēma. Kā minēts iepriekš, sadedzinot NAIK, galvenās piesārņojošās
komponentes dūmgāzēs ir slāpekļa oksīdi (NOx), oglekļa monoksīds jeb tvana gāze (CO),
nesadegušas daļiņas/cietie izmeši, putekļi, kā arī ierobežotā daudzumā skābes un organiskās
piesārņojošās vielas. Nelielos apjomos iespējams piesārņojums ar smagajiem metāliem. Ņemot
vērā būtisko piesārņojuma apjomu un vielas, kas rodas pēc NAIK sadedzināšanas neattīrītās
dūmgāzēs, dūmgāzu attīrīšanas sistēmas projektēšanai un metožu izvēlei tiek pievērta īpaša
uzmanība, lai ar dažādu metožu kombināciju jeb loģisku pēctecību tehnoloģiskajā shēmā
nodrošinātu to attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībās noteiktajiem robežlielumiem ar
ievērojamu drošības rezervi Plānotās katlu mājas dūmgāzu attīrīšanai paredzēta četrpakāpju
sistēma, kas sastāvēs no sekojošiem secīgiem posmiem:


(1) selektīvas nekatalītiskas redukcijas sistēmas (selective non-catalytic reduction – SNCR)
attīrīšanai no slāpekļa oksīdiem (NOx). SNCR pieskaitāma pie sekundārām slāpekļa
oksīdu samazināšanas metodēm (primārās - novērš slāpekļa oksīdu rašanos degšanas
procesā, savukārt sekundārās - samazina to daudzumu dūmgāzēs). Attīrīšanu no slāpekļa
oksīdiem panāk, jau kurtuvē veidojošajās dūmgāzēs injicējot speciālus reģentus (parasti
tiek izmantots karbamīds (vai urīnviela) vai amonija hidroksīds (25% amonjaka ūdens
šķīdumu)). Plānotā projekta ietvaros paredzēts izmantot karbamīdu, tādējādi vielas
sastāvdaļām reaģējot ar slāpekļa oksīdiem, veidojas brīvs slāpeklis (N 2), ūdens (H2O) un
oglekļa dioksīds (CO2).
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Reakcija notiek temperatūru diapazonā 900-1100°C, un optimālais izturēšanas laiks ir
apm. 0,5–0,6s. Injicētais karbamīds tiek sajaukts ar nesējgaisu. SNCR attīrīšanas
efektivitāte ir 50-70%. Piedāvātā sistēma ietver reaģentu tvertni, cirkulācijas sūkni un
dozatorsūkni, kā arī procesa kontroles aprīkojumu.


(2) reaktora, kurā skābju tvaiki tiek absorbēti ar nātrija bikarbonāta palīdzību (NaHCO 3
(dzeramā soda)). Reaktors tiks novietots uzreiz aiz boilera. Dūmgāzēs tiek iesmidzināts
sasmalcināts materiāls - nātrija bikarbonāts, lai panāktu tā reakciju ar dūmgāzu skābajiem
komponentiem. Kontakta laiks starp nātrija bikarbonātu un dūmgāzēm tiek nodrošināts
pietiekami ilgi, lai aktivizētu adsorbcijas reakcijas. Sasmalcinātā materiāla, resp. nātrija
bikarbonāta, augstā virsmas platība nodrošina ātru dūmgāzu reakciju starp skābajām
gāzēm (galvenokārt HCl un SO2) un Na2CO3, veidojot NaCl un Na2SO4, kas tiks savākti
pēdējā posmā esošajos maisa filtros. Sausās injekcijas sistēmas ar nātrija bikarbonātu ir
parādījuši vairāk nekā 99% HCl un 55% SO2 noņemšanu vairāk nekā 150 Eiropas
atkritumu pārstrādes rūpnīcās. Reakcijas rezultātā lidojošos pelnos veidojas attīrīto vielu
savienojumi, kas izgulsnējas uz filtru maisu virsmas dūmgāzu attīrīšanas ceturtajā posmā.



(3) minētajā reaktorā tiek injicēts arī aktivētās ogles pulveris, adsorbējot organiskos
piesārņotājus un smagos metālus (piem., kā norādīts atsauces dokumentā, aktivētās ogles
iesmidzināšanas rezultātā dzīvsudraba koncentrāciju dūmgāzēs iespējams samazināt līdz
50-95%). Piesārņotāji tiek absorbēti ar aktivēto ogli, uzkrājoties to virsmā, un noņemti no
dūmgāzēm kopā ar smalkām putekļu daļiņām - maisa filtros, kas ir dūmgāzu attīrīšanas
sistēmas ceturtais posms.



(4) maisa filtriem putekļu aizturēšanai (filtri ir ievietoti tērauda turētājos). Maisa filtri
nodrošina mehānisku putekļu attīrīšanu no dūmgāzēm jau to beigu posmā, pirms dūmeņa.
Plūstot dūmgāzēm caur filtru, tajās esošās cietās daļiņas aiztur auduma filtrs. Katlu mājas
jumtā ir paredzētas speciālas lūkas filtru apsekošanai un nomaiņai. Filtrēšanas mezgls ir
sadalīts vairākās neatkarīgās sekcijās, kas ļauj veikt filtru apkopes un nomaiņas darbus
neapturot sadedzināšanas procesu. Katra sekcija ir aprīkota ar putekļu uztvērēju. Filtru
materiāls tiks izvēlēts atkarībā no sagaidāmās darba temperatūras, un tas var būt
polifloretilēns, poliamīds, poliesters, akrils, teflons, stikla šķiedra u.c. Filtrēšanas mezgls ir
aprīkots ar automātisku filtra elementu tīrīšanas sistēmu (pretplūsmas pneimatiska
tīrīšana). Tīrīšana tiek veikta periodiski, un tā neatstāj iespaidu uz sadedzināšanas procesu.
Šādu filtru efektivitāte var sasniegt 99,8 %, ja tos regulāri tīra.
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Zemāk apkopota informācija par piesārņojošo vielu attīrīšanas efektivitāti:
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Piesārņojošās vielas

РМ
РМ10
РМ2,5
Slāpekļa dioksīds
Sēra dioksīds
Hlorūdeņradis
Arsēns
Kadmijs
Hroms
Dzīvsudrabs
Niķelis
Svins
Dioksīni un furāni

Pēc [11] datiem

99.7

50.0
51.9
97.6

Attīrīšanas efektivitāte, %
Pēc [4] datiem
Pēc [5] datiem
(SD/FF)

99.8

99,00÷99,99
99,00÷99,99
98,00÷99,00

88.7
99.2
99.8
99.6
99.7
94.8
98.6
99.5
99.7

29,00÷92,00

97,00÷99,99

Aprēķinos
pieņemtais

99.7
99.7
99.7
50.0
51.9
97.6
98,0
98,0
98,0
84,0
98,0
98,0
99,98

Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un
atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu projektē,
būvē, aprīko un darbina tā, lai izplūdes gāzēs netiktu pārsniegtas emisijas robežvērtības:
Nr.
p.k.

Piesārņojošās vielas

Emisijas robežvērtības,
mg/m3

Vidējās vērtības diennaktī
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Oglekļa oksīda (CO)
50
Cietās daļiņas (kopā)
10
Gāzu un tvaikveida organiskās vielas, izteiktas kā kopējais ogleklis
10
Hlorūdeņradis (HCl)
10
Fluorūdeņradis (HF)
1,0
Sēra dioksīds (SO2)
50
Slāpekļa oksīds (NO) un slāpekļa dioksīds (NO2), izteikti kā
slāpekļa dioksīds sadedzināšanas iekārtām ar nominālo jaudu, kas
200
pārsniedz 6 tonnas stundā, un jaunām sadedzināšanas iekārtām
Pusstundu ilgu līdz 8 stundas ilgu mērījumu vidējās emisijas robežvērtības
Kadmijs un tā savienojumi, izteikti kā kadmijs (Cd)
kopā 0,05
Tallijs un tā savienojumi, izteikti kā tallijs (Tl)
Dzīvsudrabs un tā savienojumi, izteikti kā dzīvsudrabs (Hg)
0,05
Antimons un tā savienojumi, izteikti kā antimons (Sb)
Arsēns un tā savienojumi, izteikti kā arsēns (As)
Svins un tā savienojumi, izteikti kā svins (Pb)
Hroms un tā savienojumi, izteikti kā hroms (Cr)
Kobalts un tā savienojumi, izteikti kā kobalts (Co)
kopā 0,5
Varš un tā savienojumi, izteikti kā varš (Cu)
Mangāns un tā savienojumi, izteikti kā mangāns (Mn)
Niķelis un tā savienojumi, izteikti kā niķelis (Ni)
Vanādijs un tā savienojumi, izteikti kā vanādijs (V)
6 stundas ilgu, bet ne vairāk kā 8 stundas ilgu mērījumu vidējās vērtības
Dioksīni un furāni (PDD un PDBF), attiecas uz kopējo
0.0000001
koncentrāciju, kas aprēķināta, ņemot vērā to toksisko ekvivalenci
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No NAIK katla izmetumu noteikšana veikta pēc projekta datiem [11]:
Dūmgāzes pēc katla
Nm /h
22 861
3
Nm /h (*)
26 416
Sastāvs
N2 pēc apj.
72,1%
O2 pēc apj.
7,2%
CO2 pēc apj.
10,0%
H2O pēc apj.
10,7%
Piesārņojošās vielas
Putekļi, mg/Nm3
3462
Kopējais ogleklis,
10
3
mg/Nm
CO, mg/Nm3
50
3
NO2, mg/Nm
400
3
SO2, mg/Nm
104
3
HCl, mg/Nm
411
(*)sausais dūmgāžu
tilpums pie 11% O2
3

Avots Nr.A1.
Galvenie piesārņotāji:
1.1.1. Hlorūdeņradis (020 027)
Pēc katla
Ms = 26416 Nm3/h x 411 mg/Nm3 : 3600 : 1000
Ma = 3.02 x 3600 x 7920 : 1000000
Pēc dūmeņa
Ms = 26435 Nm3/h x 10 mg/Nm3 : 3600 : 1000
Ma = 0.0734 x 3600 x 7920 : 1000000
Emisijas samazinājuma pakāpe:
K = (3.02 – 0.0734) : 3.02 x 100 = 0.976
1.1.2. Oglekļa oksīds (020 029)
Pēc katla
Ms = 26416 Nm3/h x 50 mg/Nm3 : 3600 : 1000
Ma = 0.367 x 3600 x 7920 : 1000000
Pēc dūmeņa
Ms = 26435 Nm3/h x 50 mg/Nm3 : 3600 : 1000
Ma = 0.367 x 3600 x 7920 : 1000000
1.1.3. Sēra dioksīds (020 032)
Pēc katla
Ms = 26416 Nm3/h x 104 mg/Nm3 : 3600 : 1000
Ma = 0.763 x 3600 x 7920 : 1000000

Dūmgāzes pēc dūmeņa
Nm3/h
24 025
3
Nm /h (*)
26 435
Sastāvs
N2 pēc apj.
72,4%
O2 pēc apj.
7,9%
CO2 pēc apj.
9,5%
H2O pēc apj.
10,2%
Piesārņojošās vielas
Putekļi, mg/Nm3
10
Kopējais ogleklis,
10
3
mg/Nm
CO, mg/Nm3
50
3
NO2, mg/Nm
200
3
SO2, mg/Nm
50
3
HCl, mg/Nm
10
(*)sausais dūmgāžu
tilpums pie 11% O2

= 3.02 g/sek,
= 86.1 t/gadā.
= 0.0734 g/sek,
= 2.09 t/gadā.

= 0.367 g/sek,
= 10.5 t/gadā.
= 0.367 g/sek,
= 10.5 t/gadā.

= 0.763 g/sek,
= 21.8 t/gadā.
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Pēc dūmeņa
Ms = 26435 Nm3/h x 50 mg/Nm3 : 3600 : 1000
Ma = 0.367 x 3600 x 7920 : 1000000
Emisijas samazinājuma pakāpe:
K = (0.763 – 0.367) : 0.763 x 100 = 0.519
1.1.4. Slāpekļa dioksīds (020 038)
Pēc katla
Ms = 26416 Nm3/h x 400 mg/Nm3 : 3600 : 1000
Ma = 2.94 x 3600 x 7920 : 1000000
Pēc dūmeņa
Ms = 26435 Nm3/h x 200 mg/Nm3 : 3600 : 1000
Ma = 1.47 x 3600 x 7920 : 1000000
Emisijas samazinājuma pakāpe:
K = (2.94 – 1.47) : 2.94 x 100 = 0.500
1.1.5. Cietās daļiņas (200 001)
Pēc katla
Ms = 26416 Nm3/h x 3462 mg/Nm3 : 3600 : 1000
Ma = 25.4 x 3600 x 7920 : 1000000
Pēc dūmeņa
Ms = 26435 Nm3/h x 10 mg/Nm3 : 3600 : 1000
Ma = 0.0734 x 3600 x 7920 : 1000000
Emisijas samazinājuma pakāpe:
K = (25.4 – 0.0734) : 25.4 x 100 = 0.997
1.1.6. Kopējais organiskais ogleklis (230 020)
Pēc katla
Ms = 26416 Nm3/h x 10 mg/Nm3 : 3600 : 1000
Ma = 0.0734 x 3600 x 7920 : 1000000
Pēc dūmeņa
Ms = 26435 Nm3/h x 10 mg/Nm3 : 3600 : 1000
Ma = 0.0734 x 3600 x 7920 : 1000000

= 0.367 g/sek,
= 10.5 t/gadā.

= 2.94 g/sek,
= 83.8 t/gadā.
= 1.47 g/sek,
= 41.9 t/gadā.

= 25.4 g/sek,
= 724 t/gadā.
= 0.0734 g/sek,
= 1.93 t/gadā.

= 0.0734 g/sek,
= 1.93 t/gadā.
= 0.0734 g/sek,
= 1.93 t/gadā.

Emisiju aprēķins
Attiecībā uz citiem piesārņotājiem izmanto aprēķina metodi.
Lai noteiktu daļiņu emisiju daudzumu no NAIK katla, izmantota ASV Vides aizsardzības
aģentūras piedāvātā metodika (Compilation Of Air Pollutant Emission Factors. Stationary
Point And Area Sources AP 42, Fifth Edition, Volume I. Chapter 2: Solid Waste Disposal,
Section 2.1: Refuse Combustion. October 1996 [4]) un Eiropas Vides aģentūras atmosfēras
emisiju krājuma emisiju faktoru datubāzes (EMEP/EEA emisijas faktoru krājums, Eiropas
Vides aģentūra. 2016. 5.C.1.a Municipal waste incineration [5]).
NAIK siltumspēja tiek vērtēta kā Qz = 17,05 MJ/kg [11].
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Piesārņojošo vielu izmešu normatīvie lielumi apkopoti tabulā:
Vielu nosaukums

Dzīvsudrabs un tā savienojumi, izteikti kā
dzīvsudrabs (Hg)
Hroms un tā savienojumi, izteikti kā hroms
(Cr)
Kadmijs un tā savienojumi, izteikti kā
kadmijs (Cd)
Niķelis un tā savienojumi, izteikti kā niķelis
(Ni)
Svins un tā savienojumi, izteikti kā svins (Pb)
Arsēns un tā savienojumi, izteikti kā arsēns
(As)
PM10
PM2,5
Dioksīni un furāni (PDD un PDBF), attiecas
uz kopējo koncentrāciju
Varš un tā savienojumi, izteikti kā varš (Cu)

Emisijas faktors Ef, kg/t NAIK
2.1-8.tabula [4]
3-2.tabula
(pārrēķinot uz
Vidēji
[5]
17,05 MJ/kg)

0.00373

0,0028

0.00327

0.00932

0,000185

0.00475

0.00582

0,0034

0.00461

0.00291

0,00012

0.00152

0.133

0,104

0.119

0.00396

0,00214

0.00305

46.4
46.4

13,7
9,2

30.1
27.8

0.00000630

0,0000035

0.00000490

0,000093

0,000093

Emisijas daudzums:

kur: Ms,Ma
Bs,Ba
Ef
K

Ms = Bs x Ef : 1000 : 3600 x (1 – K),
Ma = Ba x Ef : 1000 x (1 – K),
- emisijas daudzums, g/sek vai t/gadā;
- NAIK apjoms, t/h vai t/gadā;
- emisijas faktors (vidēji), kg/t;
- emisijas samazinājuma pakāpe.

Avots Nr.A1.
NAIK
1.1.7. Dzīvsudrabs (010 020)
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,84 [4].
Ms = 2.481 x 0.00327 x 1000 : 3600 x (1 - 0,84)
= 0.000361 g/sek,
Ma = 19650 x 0.00327 : 1000 x (1 - 0,84)
= 0.0103 t/gadā.
1.1.8. Hroms un tā savienojumi (010 022)
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,98 [4].
Ms = 2.481 x 0.00475 x 1000 : 3600 x (1 - 0,98) = 0.0000655 g/sek,
Ma = 19650 x 0.00475 : 1000 x (1 - 0,98)
= 0.00187 t/gadā.
1.1.9. Kadmijs (010 023)
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,98 [4].
Ms = 2.481 x 0.00461 x 1000 : 3600 x (1 - 0,98) = 0.0000635 g/sek,
Ma = 19650 x 0.00461 : 1000 x (1 - 0,98)
= 0.00181 t/gadā.
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1.1.10. Tallijs (010 000)
Aprēķinos pieņemts šo Tallija emisiju parametrus ir vienādi ar Kadmiju.
Ms (Tallijs) = Ms (Kadmijs) = 0.0000635 g/sek.
Ma (Tallijs) = Ms (Kadmijs) = 0.00181 t/gadā.
1.1.11. Niķelis (010 077)
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,98 [4].
Ms = 2.481 x 0.00152 x 1000 : 3600 x (1 - 0,98) = 0.0000210 g/sek,
Ma = 19650 x 0.00152 : 1000 x (1 - 0,98)
= 0.000597 t/gadā.
1.1.12. Svins (010 082)
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,98 [4].
Ms = 2.481 x 0.119 x 1000 : 3600 x (1 - 0,98)
= 0.00164 g/sek,
Ma = 19650 x 0.119 : 1000 x (1 - 0,98)
= 0.0468 t/gadā.
1.1.13. Varš un tā savienojumi, pārrēķinot uz varu (010 091)
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,98 [4].
Ms = 2.481 x 0,000093 x 1000 : 3600 x (1 - 0,98)
= 0.00000128 g/sek,
Ma = 19650 x 0,000093 : 1000 x (1 - 0,98)
= 0.0000365 t/gadā.
1.1.14. Arsēns (020 008)
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,98 [4].
Ms = 2.481 x 0.00305 x 1000 : 3600 x (1 - 0,98)
= 0.0000420 g/sek,
Ma = 19650 x 0.00305 : 1000 x (1 - 0,98)
= 0.00120 t/gadā.
1.1.15. Antimons (010 007), Kobalts (010 048), Mangāns (010 056) un Vanādijs (010 090)
Aprēķinos pieņemts šo metālu emisiju parametrus ir vienādi ar vidējo (Hroms, Niķelis, Svins,
Varš un Arsēns).
Antimons (010 007), Kobalts (010 048), Mangāns (010 056), Vanādijs (010 090) (katram):
Ms = (0.0000655+0.0000210+0.00164+0.00000128+0.0000420) : 5
= 0.000354 g/sek.
Ma = (0.00187+0.000597+0.0468+0.0000365+0.00120) : 5
= 0.0101 g/sek.
1.1.16. PM10 (200 002)
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,997 [11].
Ms = 2.481 x 30.1 x 1000 : 3600 x (1 - 0,997)
= 0.0622 g/sek,
Ma = 19650 x 30.1 : 1000 x (1 - 0,997)
= 1.77 t/gadā.
1.1.17. PM2,5 (200 003)
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,997 [11].
Ms = 2.481 x 27.8 x 1000 : 3600 x (1 - 0,997)
= 0.0575 g/sek,
Ma = 19650 x 27.8 : 1000 x (1 - 0,997)
= 1.64 t/gadā.
1.1.18. Dioksīni un furāni (220 016)
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,9998 [5].
Ms = 2.481 x 0.00000490 x 1000 : 3600 x (1 - 0,9998) = 0.000000000675 g/sek,
Ma = 19650 x 0.00000490 : 1000 x (1 - 0,9998)
= 0.0000000193 t/gadā.
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1.1.19. Oglekļa dioksīds (CO2) (020 028)
Izmešu aprēķins izpildīts saskaņā ar metodikām [6].
Oglekļa dioksīda izmešus aprēķina pēc formulas:
M(CO2) = Ba x Qdz x E(CO2) : 1000 t/gadā,
kur: Ba
- kurināmā patēriņš gadā, t/gadā.
d
Qz
- kurināmā zemākā siltumspēja, MJ/kg. Qdz = 17,05 MJ/kg
E(CO2) - emisijas faktors, t/TJ.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
datiem:
NAIK (koksnes atlikumi):
E(CO2) = 109.9784 t/TJ.
M(CO2) = 19650 x 17,05 x 109.9784 : 1000
= 36535 t/gadā.
Piesārņojošo vielu koncentrācijas no avotiem
C = Ms : Bs : Vds x 1000000 mg/m3
kur: Ms - piesārņojošās vielas maksimālā izmete, g/sek;
B
- kurināmā patēriņš, g/sek;
Vds - sausais dūmgāžu tilpums pie fiksētā O2, nm3/kg.
Saskaņā ar projektu [11]:
Dūmgāzes pēc dūmeņa
Nm3/h
Nm3/h (*)
Sastāvs
N2 pēc apj.
O2 pēc apj.
CO2 pēc apj.
H2O pēc apj.
Piesārņojošās vielas
Putekļi, mg/Nm3
Kopējais ogleklis, mg/Nm3
CO, mg/Nm3
NO2, mg/Nm3
SO2, mg/Nm3
HCl, mg/Nm3
(*) sausais dūmgāžu tilpums pie 11% O2

24 025
26 435
72,4%
7,9%
9,5%
10,2%
10
10
50
200
50
10

Sausais dūmgāžu tilpums pie 11 % O2 Vhds = 26435 nm3/h.
Vsds = 26435 : 3600 = 7.34 nm3/sek
Sausais dūmgāžu tilpums pie fiksētā O2:
Vds = Vhds : B : 1000,
kur: B
- kurināmā patēriņš, t/h;
h
V ds - sausais dūmgāžu tilpums pie 11 % O2. Vhds = 26435 nm3/h
Vds = 26435 : 2.481 : 1000 = 10.65 nm3/kg
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Avots Nr.A1.
NAIK
1.1.20. Tallijs (010 000)
C
= 0.0000635 : 689 : 10.65 x 1000000

= 0.00865 mg/m3.

1.1.21. Antimons (010 007)
C
= 0.000354 : 689 : 10.65 x 1000000

= 0.0482 mg/m3.

1.1.22. Dzīvsudrabs (010 020)
C
= 0.000361 : 689 : 10.65 x 1000000
= 0.0492 mg/m3.
Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu
izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 0,05 mg/m3.
1.1.23. Hroms (010 022)
C
= 0.0000655 : 689 : 10.65 x 1000000

= 0.00893 mg/m3.

1.1.24. Kadmijs (010 023)
C
= 0.0000635 : 689 : 10.65 x 1000000

= 0.00865 mg/m3.

1.1.25. Tallijs (010 000) + Kadmijs (010 023)
C
= (0.0000635 + 0.0000635) : 689 : 10.65 x 1000000
= 0.0173 mg/m3.
Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu
izplūdes gāzēs, Tallijs (010 000) + Kadmijs (010 023) nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības
- 0,05 mg/m3.
1.1.26. Kobalts (010 048)
C
= 0.000354 : 689 : 10.65 x 1000000

= 0.0482 mg/m3.

1.1.27. Mangāns (010 056)
C
= 0.000354 : 689 : 10.65 x 1000000

= 0.0482 mg/m3.

1.1.28. Niķelis (010 077)
C
= 0.0000210 : 689 : 10.65 x 1000000

= 0.00286 mg/m3.

1.1.29. Svins (010 082)
C
= 0.00164 : 689 : 10.65 x 1000000

= 0.223 mg/m3.

1.1.30. Vanādijs (010 090)
C
= 0.000354 : 689 : 10.65 x 1000000

= 0.0482 mg/m3.

1.1.31. Varš (010 091)
C
= 0.00000128 : 689 : 10.65 x 1000000

= 0.000174 mg/m3.

1.1.32. Arsēns (020 008)
C
= 0.0000420 : 689 : 10.65 x 1000000

= 0.00572 mg/m3.
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1.1.33. Antimons (010 007)+Hroms (010 022)+Kobalts (010 048)+Mangāns (010 056)+
+Niķelis (010 077)+Svins (010 082)+Vanādijs (010 090)+Varš (010 094)+Arsēns (020 008)
C
=(0.000354+0.0000655+0.000354+0.000354+0.0000210+0.00164+0.000354+0.00000128+
+0.0000420) : 689 : 10.65 x 1000000 =
= 0.434 mg/m3.
Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu
izplūdes gāzēs, Antimons (010 007)+Hroms (010 022)+Kobalts (010 048)+Mangāns (010 056)+
+Niķelis (010 077)+Svins (010 082)+Vanādijs (010 090)+Varš (010 094)+Arsēns (020 008)
nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 0,5 mg/m3.
1.1.34. Hlorūdeņradis (020 027)
C
= 0.0734 : 689 : 10.65 x 1000000
= 10.0 mg/m3.
Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu
izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 10,0 mg/m3.
1.1.35. Oglekļa oksīds (020 029)
C
= 0.367 : 689 : 10.65 x 1000000 = 50.0 mg/m3.
Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu
izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 50 mg/m3.
1.1.36. Sēra dioksīds (020 032)
C
= 0.367 : 689 : 10.65 x 1000000 = 50.0 mg/m3.
Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu
izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 50 mg/m3.
1.1.37. Slāpekļa dioksīds (020 038)
C
= 1.47 : 689 : 10.65 x 1000000
= 200 mg/m3.
Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu
izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 200 mg/m3.
1.1.38. Cietās daļiņas (200 001)
C
= 0.0734 : 689 : 10.65 x 1000000 = 10.0 mg/m3.
Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu
izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 10,0 mg/m3.
1.1.39. Tai skaitā PM10 (200 002)
C
= 0.0622 : 689 : 10.65 x 1000000 = 8.48 mg/m3.
1.1.40. Tai skaitā PM2,5 (200 003)
C
= 0.0575 : 689 : 10.65 x 1000000 = 7.84 mg/m3.
1.1.41. Dioksīni un furāni (220 016)
C
= 0.000000000675 : 689 : 10.65 x 1000000
= 0.0000000920 mg/m3.
Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu
izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 0.0000001 mg/m3.
1.1.42. Gāzu un tvaikveida organiskās vielas, izteiktas kā kopējais ogleklis (230 020)
C
= 0.0734 : 689 : 10.65 x 1000000 = 10.0 mg/m3.
Saskaņā ar MK noteikumiem no 24.05.2011. Nr.401 [2] atkritumu sadedzināšanas iekārtu
izplūdes gāzēs nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības - 10,0 mg/m3.
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1.2. Avots Nr.A2. Reģenerācijas iekārta, dīzeļdegviela
Dīzeļdegviela ir paredzēta līdzsadedzināšanas režīmā ārkārtas gadījumos, taču tas nav
standarta režīms un šāda iespēja ir plānota tikai īslaicīgi, lai stabilizētu sadedzināšanas
procesu gadījumā, ja ir problēmas ar kurināmā siltumspēju, krasi atšķirīgu mitrumu,
ievērojami nedegošu materiālu piejaukumiem utml. Pie normālas darbības dīzeļdegvielas
līdzsadedzināšanas nav nepieciešama vispār. Normālā darbības režīmā dīzeļdegvielas patēriņš
nepārsniegs 50 t gadā.
Kurtuves iekurināšanai jeb palaišanai, kā arī degšanas procesa stabilizācijas vajadzībām un kā
rezerves kurināmais tiks izmantota dīzeļdegviela:
Avots Nr.A2.
 tvaika katls ( = 85,1 %) ar jaudu 10,0 MW (ievadītā siltuma jauda 11.75 MW).
Pamatkurināmais – dīzeļdegviela (kurināmā patēriņš – 50 t/gadā vai 59.2 m3/gadā).
KURINĀMĀ RAKSTUROJUMS
Dīzeļdegviela,
siltumspēja (Qdz)
- 42.49 GJ/t,
d
sēra saturs (S )
- 0,10 %,
pelnu saturs (Ad)
- 0,10 %,
blīvums
- 845 kg/m3.

Kurināmā patēriņš dots tabulā.
Režīms

Maksimālais, g/sek
Maksimālais, m3/sek
Gadā, t/gadā
Gadā, m3/gadā

Kurināmā
veids

Iekārta
tvaika katls

dīzeļdegviela

277
0.000327
50
59.2

Avots Nr.A2.
Dīzeļdegviela
1.2.1. Oglekļa dioksīds (CO2) (020 028)
Izmešu aprēķins izpildīts saskaņā ar metodikām [6].
Oglekļa dioksīda izmešus aprēķina pēc formulas:
M(CO2) = Ba x Qdz x E(CO2) : 1000 t/gadā,
kur: Ba
- kurināmā patēriņš gadā, t/gadā.
d
Qz
- kurināmā zemākā siltumspēja, MJ/kg.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
datiem:
Dīzeļdegvielai:
Qdz
= 42,49 MJ/kg;
E(CO2) - emisijas faktors, t/TJ.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
datiem:
Dīzeļdegvielai:
E(CO2) = 74,7485 t/TJ.
M(CO2) = 50 x 42,49 x 74,7485 : 1000
= 159 t/gadā.
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Emisiju aprēķins
Saskaņā ar ASV Vides aizsardzības aģentūras datiem AP 42 (US EPA) emisijas iespējams
aprēķināt, izmantojot formulu:
Ms = Bs x Ef x 1000 x (1 – K),
Ma = Ba x Ef : 1000 x (1 – K),
kur: M - piesārņojošās vielas emisija atmosfērā, g/sek vai t/gadā;
B
- kurināmā patēriņš, m3/sek vai m3/gadā;
Ef - piesārņojošo vielu emisijas faktors, kg/m3,
K
- emisijas samazinājuma pakāpe.
Piesārņojošo izmešu normatīvie lielumi noteikti pēc AP 42:
Vielu nosaukums

Oglekļa oksīds (CO)
Sēra dioksīds (SO2)
Slāpekļa oksīdi (NO2)

Emisijas faktors Ef (1lb/1000gal  0.12 kg/m3),
kg/m3
Dīzeļdegviela
1.3-1.tabula [7]

0.600
1.70
2.40
1.3-6.tabula [7]

Cietās daļiņas
t.s. PM10
t.s. PM2,5
1.2.2. Oglekļa oksīds (020 029)
Dīzeļdegvielai: Ef = 0.600 kg/m3.
M(CO)s = 0.000327 x 0.600 x 1000 x (1 - 0)
M(CO)a = 59.2 x 0.600 : 1000 x (1 - 0)

0.240
0.120
0.0300

= 0.196 g/sek,
= 0.0355 t/gadā.

1.2.3. Sēra dioksīds (020 032)
Dīzeļdegvielai: Ef = 1.70 kg/m3.
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,519 [11].
M(SO2)s = 0.000327 x 1.70 x 1000 x (1 - 0,519) = 0.267 g/sek,
M(SO2)a = 59.2 x 1.70 : 1000 x (1 - 0,519)
= 0.0484 t/gadā.
1.2.4. Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz slāpekļa dioksīdu) (020 038)
Dīzeļdegvielai: Ef = 2.40 kg/m3
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,50 [11].
M(NO2)s = 0.000327 x 2.40 x 1000 x (1 - 0,50)
= 0.392 g/sek,
M(NO2)a = 59.2 x 2.40 : 1000 x (1 - 0,50)
= 0.0710 t/gadā.
1.2.5. Cietās daļiņas (PM) (200 001)
Dīzeļdegvielai: Ef = 0.240 kg/m3
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,997 [11].
M(PM)s = 0.000327 x 0,240 x 1000 x (1 - 0,997) = 0.000235 g/sek,
M(PM)a = 59.2 x 0,240 : 1000 x (1 - 0,997)
= 0.0000426 t/gadā.
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1.2.6. Tai skaitā PM10 (200 002)
Dīzeļdegvielai: Ef = 0.120 kg/m3
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,997 [11].
M(PM10)s = 0.000327 x 0.120 x 1000 x (1 - 0,997) = 0.000118 g/sek,
M(PM10)a = 59.2 x 0.120 : 1000 x (1 - 0,997)
= 0.0000213 t/gadā.
1.2.7. Tai skaitā PM2,5 (200 003)
Dīzeļdegvielai: Ef = 0.0300 kg/m3
Emisijas samazinājuma pakāpe
K = 0,997 [11].
M(PM2,5)s = 0.000327 x 0.0300 x 1000 x (1 - 0,997) = 0.0000294 g/sek,
M(PM2,5)a = 59.2 x 0.0300 : 1000 x (1 - 0,997)
= 0.00000533 t/gadā.
1.2.8. Emisijas plūsmas ātruma aprēķins atbilstoši faktiskajam spiedienam un temperatūrai.
Dūmgāžu tilpumu aprēķina pēc formulas:
kur: Bs
V0ds

V0

t
q4

Vs = 0,001 x Bs x [V0ds + ( - 1) x V0] x (273 + t) : 273 x (1 - q4 : 100),
- kurināmā patēriņš, g/sek;
- sausais dūmgāžu daudzums, kurš rodas sadegot 1 kg kurināmā, ja gaisa
pārpilnības koeficients  = 1, nm3/kg.
Dīzeļdegvielai:
V0ds = 10,19 nm3/kg;
- gaisa daudzuma koeficients dūmgāzēm.
Katlam:
 = 1.17;
- gaisa daudzums, kurš nepieciešams 1 kg kurināmā sadegšanai, ja gaisa
pārpilnības koeficients  = 1, nm3/kg.
Dīzeļdegvielai:
V0 = 11,20 nm3/kg;
- dūmgāžu temperatūra, oC.
Lielums t tiek pieņemts 135 oC;
- mehāniski nepilnīgas sadegšanas siltuma zudumi, %.
Saskaņā ar ekspertu datiem par analoģiskām iekārtām citos uzņēmumos:
Dīzeļdegvielai:
q4 = 1,0 %.

Dīzeļdegviela
Vs = 0.001 x 277 x [10,19 + (1.17-1) x 11,20] x (273+135) : 273 x (1-1,0:100) = 4.96 m3/sek.
Vsn = 0.001 x 277 x [10,19 + (1.17-1) x 11,20] x (1-1,0:100) = 3.32 m3/sek.
1.2.9. Piesārņojošo vielu koncentrācijas no avotiem
kur: M
Vds

C = Ms : Bs : Vds : (1 - q4 : 100) x 1000000
- piesārņojošās vielas maksimālā izmete, g/sek;
- sausais dūmgāžu tilpums pie fiksētā O2, nm3/kg.
Vds = V0ds+ ( - 1) х V0
Dīzeļdegvielai (pie fiksētā O2 = 3 %):
 = 20,95 : (20,95 – О2) = 20,95 : (20,95 – 3,0) = 1.17
Vds = 10,19 + (1.17 - 1) х 11,20 = 12.09 m3/kg.
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Avots Nr.A2.
Dīzeļdegviela
Oglekļa oksīds (020 029)
C = 0.196 : 277 : 12.09 : (1 - 1,0 : 100) x 1000000
= 59.1 mg/m3.
Sēra oksīdi (pārrēķinot uz sēra dioksīdu) (020 032)
C = 0.267 : 277 : 12.09 : (1 - 1,0 : 100) x 1000000
= 80.5 mg/m3.
Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz slāpekļa dioksīdu) (020 038)
C = 0.392 : 277 : 12.09 : (1 - 1,0 : 100) x 1000000
= 118 mg/m3.
Cietās daļiņas (200 001)
C = 0.000235 : 277 : 12.09 : (1 - 1,0 : 100) x 1000000 = 0.0709 mg/m3.
Tai skaitā PM10 (200 002)
C = 0.000118 : 277 : 12.09 : (1 - 1,0 : 100) x 1000000 = 0.0356 mg/m3.
Tai skaitā PM2,5 (200 003)
C = 0.0000294 : 277 : 12.09 : (1 - 1,0 : 100) x 1000000 = 0.00887 mg/m3.
Izmešu lieluma analīze parādīja, ka uzņēmuma darbības rezultātā pie plānotās sadedzināšanas
iekārtu ekspluatācijas, gaisu piesārņojošo vielu emisijas nepārsniegs normatīvajos aktos
noteiktās robežvērtības (MK not. no 12.12.2017. Nr. 736) [8]:
Izmešu avots
Nosaukums,
Nr. jauda, kurināmā
veids

Sadedzināšanas
A2. iekārtas ar
ievadīto jaudu
līdz 50 MW,
dīzeļdegviela

Piesārņojošā viela
Nosaukums

Kods

g/sek

Oglekļa oksīds
Sēra dioksīds
Slāpekļa dioksīds
Cietās daļiņas
t.s. PM10
t.s. PM2,5

020029
020032
020038
200001
200002
200003

0.196
0.267
0.392
0.000235
0.000118
0.0000294

mg/m

3

Emisijas
robežvērtība,
mg/m3 [8]

59.1
80.5
118
0.0709
0.0356
0.00887

O2,
%

400
200
-

-

SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas
iekārtas piesārņojošo vielu izmešu apjomi atmosfēras gaisā ir 36763.11 t/a.
Emisijas avots
Nr.

nosaukums

Koģenerācijas stacija.
Sadedzināšanas
(reģenerācijas) iekārta ar
A1.
jaudu 10,0 MW (ievadītā
siltuma jauda 11.75 MW),
NAIK
Koģenerācijas stacija.
Sadedzināšanas
(reģenerācijas) iekārta ar
A2.
jaudu 10,0 MW (ievadītā
siltuma jauda 11.75 MW),
dīzeļdegviela

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums
A garums

57025’01’’ 21036’07’’

Piesārņojošā viela
augstums, iekšējais plūsma, temperam
diametrs, m nm3/h tūra, oC

25,0

26435

135

11940

135

1,0
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Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr.

nosaukums

nosaukums

Tallijs
Antimons
Dzīvsudrabs
Hroms
Kadmijs
Kobalts
Mangāns
Koģenerācijas
Niķelis
stacija.
Svins
Sadedzināšanas
Vanādijs
(reģenerācijas)
Varš
iekārta ar
A1.
Arsēns
siltuma jaudu
Hlorūdeņradis
10,0 MW
Oglekļa dioksīds
(ievadītā siltuma
Oglekļa oksīds
jauda 11.75
Sēra dioksīds
MW), NAIK
Slāpekļa dioksīds
Cietas daļiņas
t.sk. PM10
t.sk. PM2.5
Dioksīni un furāni
Kopējais
organiskais ogleklis
Oglekļa dioksīds
Sadedzināšanas
Oglekļa oksīds
(reģenerācijas)
Sēra dioksīds
iekārta ar
A2.
Slāpekļa dioksīds
ievadītā siltuma
Cietas daļiņas
jaudu 11.75 MW,
t.sk. PM10
dīzeļdegviela
t.sk. PM2.5

kods

010000
010007
010020
010022
010023
010048
010056
010077
010082
010090
010091
020008
020027
020028
020029
020032
020038
200001
200002
200003
220016
230020
020028
020029
020032
020038
200001
200002
200003

g/s

mg/nm3

0.0000635 0.00865
0.000354
0.0482
0.000361
0.0492
0.0000655 0.00893
0.0000635 0.00865
0.000354
0.0482
0.000354
0.0482
0.0000210 0.00286
0.00164
0.223
0.000354
0.0482
0.00000128 0.000174
0.0000420 0.00572
0.0734
10.0
0.367
50.0
0.367
50.0
1.47
200
0.0734
10.0
0.0622
8.48
0.0575
7.84
6.75 x 10-10 9.20 x10-8
0.0734
0.196
0.267
0.392
0.000235
0.000118
0.0000294

t/gadā

0.00181
0.0101
0.0103
0.00187
0.00181
0.0101
0.0101
0.000597
0.0468
0.0101
0.0000365
0.00120
2.09
36535
10.5
10.5
41.9
1.93
1.77
1.64
1.93 x 10-8

10.0

1.93

59.1
80.5
118
0.0709
0.0356
0.00887

159
0.0355
0.0484
0.0710
0.0000426
0.0000213
0.00000533

Normālas ekspluatācijas gadījumā zalvjveida un avārijas izmešu nav.
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2. Emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti
2.1. Esošā situācija
Lai novērtētu esošo piesārņojumu SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” no atkritumiem
iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas darbības apkārtnē, tika izmantota informācija, kas
2018.gada septembrī saņemta no VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
par piesārņojuma fona koncentrācijām uzņēmuma ietekmes zonā. VSIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sniegtā informācija balstīta uz modelēšanas rezultātiem
ar EnviMan datorprogrammu, izmantojot Gausa matemātisko modeli.
Analizējot saņemto informāciju par esošo piesārņojumu, jāsecina, ka esošā gaisa kvalitāte SIA
“Ventspils labiekārtošanas kombināts” no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas
teritorijā nepārsniedz noteiktos normatīvus (2.pielikums):
Piesārņojošā viela

Aprēķinu periods

Ietekmes zonā fona koncentrācija, µg/m3
min÷max
aprēķinam pieņemtā

Mangāns

Gada vidējā koncentrācija

0,000 ÷ 0,001

0,071

Svins

Gada vidējā koncentrācija

0,000 ÷ 0,0000001

0,000022

Varš

Gada vidējā koncentrācija

0,000 ÷ 0,00003

0,00046

Oglekļa oksīds

Gada vidējā koncentrācija

321 ÷ 329,54

329,54

Sēra dioksīds

Gada vidējā koncentrācija

2,0 ÷ 13,19

13,19

Slāpekļa dioksīds

Gada vidējā koncentrācija

4,5 ÷ 9,75

9,75

Putekļi PM10

Gada vidējā koncentrācija

12,0 ÷ 17,0

23,27

Putekļi PM2,5

Gada vidējā koncentrācija

7,9 ÷ 9,96

9,96

Informācija par meteoroloģiskos apstākļus raksturojošiem parametriem piesārņojošās
darbības ietekmes zonā saņemta elektroniskā veidā no VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”.
Meteoroloģisko datu (2017.gads) kopā iekļauti šādi secīgi dati ar 1 stundas intervālu:
 piezemes temperatūra (ºC);
 vēja ātrums (m/s);
 vēja virziens (º);
 kopējais mākoņu daudzums (octas);
 virsmas siltuma plūsma (W/m2);
 sajaukšanās augstums (m);
 albedo (%);
 Monina-Obuhova garums (m).
Vēja raksturlielumu grafiskā interpretācija dota 3.pielikumā.
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2.2. Prognozētā gaisa kvalitāte
Izkliedes aprēķini veikti visām vielām, kurām saskaņā ar MK noteikumiem 03.11.2009.
Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikti gaisa kvalitātes normatīvi, un izmantojot
atbilstošos literatūras avotos minētos datus par tām vielām, par kurām šādi dati nav
apstiprināti. Novērtējumā izmantotie robežlielumi apkopoti tabulā:
Piesārņojošās
vielas

Robežlieluma veids

Noteikšanas periods

Gaisa kvalitātes mērķlielums, robežlielums un
ierobežojums

MK noteikumi 03.11.2009. Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”
Dzīvsudrabs
Dienas mērķlielums
24 stundas
1,0 μg/m3
Kadmijs
Gada mērķlielums Kalendārais gads
0,005 μg/m3
Mangāns
Gada mērķlielums Kalendārais gads
0,15 μg/m3
Niķelis
Gada mērķlielums Kalendārais gads
0,02 μg/m3
Svins
Gada mērķlielums Kalendārais gads
0,5 μg/m3
Vanādijs
Dienas mērķlielums
24 stundas
1 μg/m3
Arsēns
Gada mērķlielums Kalendārais gads
0,006 μg/m3
Astoņu stundu
Oglekļa oksīds
Astoņu stundas
10 mg/m3 (100. procentile)
robežlielums
350 μg/m3 nedrīkst pārsniegt vairāk kā 24
Sēra dioksīds
Stundas robežlielums
1 stunda
reizes gadā (99,73.procentile)
125 μg/m3, nedrīkst pārsniegt vairāk kā 3
Sēra dioksīds Dienas robežlielums
24 stundas
reizes kalendāra gadā (99,18.procentile)
Slāpekļa
200 μg/m3 nedrīkst pārsniegt vairāk kā 18
Stundas robežlielums
1 stunda
dioksīds
reizes gadā (99,79. procentile)
Slāpekļa
Gada robežlielums Kalendārais gads
40 μg/m3
dioksīds
50 μg/m3, nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35
Daļiņas PM10 Dienas robežlielums
24 stundas
reizes kalendāra gadā (90,41.procentile)
Daļiņas PM10
Gada robežlielums Kalendārais gads
40 μg/m3
Daļiņas PM2,5
Gada robežlielums Kalendārais gads
20 μg/m3
Guidance Air emissions risk assessment for your environmental permit. 20161 [9].
Antimons un
Gada ierobežojums Kalendārais gads
5 μg/m3
savienojumi
Antimons un
Stundas ierobežojums Kalendārais gads
150 μg/m3
savienojumi
Hroms un tā
Gada ierobežojums Kalendārais gads
5 μg/m3
savienojumi
Hroms un tā
Stundas ierobežojums Kalendārais gads
150 μg/m3
savienojumi
Varš un tā
Gada ierobežojums Kalendārais gads
10 μg/m3
savienojumi
Varš un tā
Stundas ierobežojums Kalendārais gads
200 μg/m3
savienojumi
Hlorūdeņradis Stundas ierobežojums Kalendārais gads
750 μg/m3
https://www.gov.uk/guidance/air-emissions-risk-assessment-for-your-environmentalpermit#environmental-standards-for-air-emissions
1
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Emisiju limitu izstrādes gaitā atbilstību cilvēku veselības aizsardzībai paredzētajiem gaisa
kvalitātes normatīviem un vadlīnijām nevērtē:
 rūpnīcu teritorijās vai rūpnieciskajās iekārtās, kur ir spēkā darba drošības un veselības
aizsardzības noteikumi;
 uz ceļu brauktuvēm un brauktuvju starpjoslās, izņemot vietas, kur paredzēta gājēju
piekļuve starpjoslām;
 jebkurā vietā, kas atrodas teritorijā, kura nav pieejama iedzīvotājiem un kurā nav
pastāvīgu dzīvesvietu.
Objekta plānotā funkcija atbilst pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajai rūpnieciskās
apbūves teritorijā.

Novērtējuma ietvaros vērtētas augstākās aprēķinātās piesārņojuma koncentrācijas paredzētās
darbības vietas tuvumā izvietotajās teritorijās, kuras ir pieejamas iedzīvotājiem. Novērtējuma
ietvaros paredzētās darbības radītais piesārņojums sasummēts ar esošo fona piesārņojumu,
par kuru sniedza informāciju VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.
Aprēķinu veikšanā un rezultātu noformēšanā ņemtas vērā MK noteikumu no 02.04.2013.
Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”
prasības un rezultāti interpretēti atbilstoši MK noteikumiem no 03.11.2009. Nr.1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” un literatūras avotos [9].
Lai prognozētu ietekmi uz gaisa kvalitāti, SIA „TEST” veikta gaisa piesārņojuma izkliedes
modelēšana ar programmu The Leading Atmospheric Dispersion Model (ADMS 4.1),
beztermiņa Licence Number P01-0632-C-AD400-LV, izmantojot gausa matemātisko modeli.
Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Gaisa piesārņojuma
izkliedes modelēšana veikta, lai aprēķinātu piesārņojošo vielu vidējās pie zemes
koncentrācijas, ņemot vērā teritorijai raksturīgos meteoroloģiskos apstākļus, un koncentrāciju
procentiles, kā arī lai izvērtētu piesārņojuma izkliedi pie nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem
apstākļiem.
Uzņēmuma teritorijā ir līdzens reljefs. Skaitļotajā ievadīti izejas dati atbilstoši ražotnes
darbam, kad vienlaicīgi strādā visas iekārtas ar maksimālu slodzi.
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Gaisa piesārņojuma modelēšana konkrētos meteoroloģiskos apstākļos rajonā, kur atrodas
uzņēmums, izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1:
_______________________________ ADMS 4 (4.1) _______________________________
_________________ Atmospheric Dispersion Modelling System __________________
___ Copyright (C) 2008 Cambridge Environmental Research Consultants Ltd. ___
**************************************************************************

*
*
*
*
*
*
*

ADMS 4
Version 4.1.0.0
Juny 2008
Atmospheric Dispersion Modelling System
User Name: Dmitrij Veretennikov
Company Name: TEST Ltd.
Licence Number: P01-0632-C-AD400-LV

*
*
*
*
*
*
*

**************************************************************************

Maximum long term percentile concentrations
Group

All
sources
All
sources
All
sources
All
sources
All
sources
All
sources
All
sources
All
sources

Pollutant

Averaging
EkceeUnits Percentile
time
dences

X(m)

Y(m)

Z(m)

Maximum
value

Antimons

1hr -

µg/m³

100

355974 366140

2

0,005701

Dzīvsudrabs

1hr -

µg/m³

100

355974 366140

2

0,005342

Dzīvsudrabs

24hr -

µg/m³

100

355774 366390

2

0,004103

Hroms

1hr -

µg/m³

100

355974 366140

2

0,0009694

Kadmijs

1hr -

µg/m³

100

355974 366140

2

0,0009405

Mangāns

1hr -

µg/m³

100

355974 366140

2

0,07626

Niķelis

1hr -

µg/m³

100

355974 366140

2

0,0003117

Svins

1hr -

µg/m³

100

355974 366140

2

0,02438

Antimona stundas 100-procentīlā koncentrācija
Dzīvsudraba stundas 100-procentīlā koncentrācija
3 Dzīvsudraba diennakts 100-procentīlā koncentrācija
4 Hroma stundas 100-procentīlā koncentrācija
5 Kadmija stundas 100-procentīlā koncentrācija
6 Mangāna stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
7 Niķeļa stundas 100-procentīlā koncentrācija
8 Svina stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
1
2
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Group

Pollutant

Averaging
EkceeUnits Percentile
X(m)
time
dences

All
Vanādijs
1hr sources
All
Vanādijs
24hr sources
All
Varš
1hr sources
All
Arsēns
1hr sources
All
Hlorūdeņradis 1hr sources
All
CO
1hr sources
All
CO
8hr sources
All
SO2
1hr sources
All
SO2
1hr sources
All
SO2
24hr sources
All
NO2
1hr sources
All
NO2
1hr sources
All
PM10
1hr sources
All
PM10
24hr sources
All
PM2,5
1hr sources

Y(m) Z(m)

Maximum
value

µg/m³

100

355974 366140

2

0,005241

µg/m³

100

355774 366390

2

0,004022

µg/m³

100

355974 366140

2

0,0004793

µg/m³

100

355974 366140

2

0,0006224

µg/m³

100

355974 366140

2

1,095

µg/m³

100

355974 366140

2

3356

µg/m³

100

356174 366290

2

3347

µg/m³

100

355974 366140

2

18,68

µg/m³

99,73

24

356174 366390

2

17,89

µg/m³

99,18

3

355774 366440

2

17,110

µg/m³

100

355974 366140

2

31,511

µg/m³

99,79

355924 366140

2

28,512

µg/m³

100

355974 366140

2

24,213

µg/m³

90,41

356174 366390

2

23,714

µg/m³

100

355974 366140

2

10,815

18

35

Vanādija stundas 100-procentīlā koncentrācija
Vanādija diennakts 100-procentīlā koncentrācija
3 Vara stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
4 Arsēna stundas 100-procentīlā koncentrācija
5 Hlorūdeņraža stundas 100-procentīlā koncentrācija
6 Oglekļa oksīda (CO) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
7 Oglekļa oksīda (CO) 8-stundu 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
8 Sēra dioksīda (SO ) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
2
9 Sēra dioksīda (SO ) stundas 24.augstākā koncentrācija ar fonu
2
10 Sēra dioksīda (SO ) diennakts 3.augstākā koncentrācija ar fonu
2
11 Slāpekļa dioksīda (NO ) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
2
12 Slāpekļa dioksīda (NO ) stundas 18.augstākā koncentrācija ar fonu
2
13 PM stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
10
14 PM diennakts 35.augstākā koncentrācija ar fonu
10
15 PM
2,5 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
1
2
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Maximum long term average concentrations
Z(m)

Maximum
value

µg/m³ 356174 366390

2

0,001211

1hr -

µg/m³ 356174 366390

2

0,0001382

Kadmijs

1hr -

µg/m³ 356174 366390

2

0,0001343

All sources

Mangāns

1hr -

µg/m³ 356174 366390

2

0,07184

All sources

Niķelis

1hr -

µg/m³ 356174 366390

2

0,00004435

All sources

Svins

1hr -

µg/m³ 356174 366390

2

0,003486

All sources

Vanādijs

1hr -

µg/m³ 356174 366390

2

0,0007477

All sources

Varš

1hr -

µg/m³ 356174 366390

2

0,0004638

All sources

Arsēns

1hr -

µg/m³ 356174 366390

2

0,00008869

All sources

Hlorūdeņradis

1hr -

µg/m³ 356174 366390

2

0,15510

All sources

NO2

1hr -

µg/m³ 356174 366390

2

12,911

All sources

PM10

1hr -

µg/m³ 356174 366390

2

23,412

All sources

PM2,5

1hr -

µg/m³ 356174 366390

2

10,113

Group

Pollutant

Averaging time Units

All sources

Antimons

1hr -

All sources

Hroms

All sources

X(m)

Y(m)

Antimona gada vidējā koncentrācija
Hroma gada vidējā koncentrācija
3 Kadmija gada vidējā koncentrācija
4 Mangāna gada vidējā koncentrācija ar fonu
5 Niķeļa gada vidējā koncentrācija
6 Svina gada vidējā koncentrācija ar fonu
7 Vanādija gada vidējā koncentrācija
8 Vara gada vidējā koncentrācija ar fonu
9 Arsēna gada vidējā koncentrācija
10 Hlorūdeņraža (HCl) gada vidējā koncentrācija
11 Slāpekļa dioksīda (NO ) gada vidējā koncentrācija ar fonu
2
12 PM gada vidējā koncentrācija ar fonu
10
13 PM
2,5 gada vidējā koncentrācija ar fonu
1
2
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Kā redzams sekojošajā tabulā, gaisa kvalitātes normatīvi netiek pārsniegti:
Aprēķinu punkta vai
šūnas centroīda
koordinātas
(ārpus uzņēmuma
teritorijas)
X, m
Y, m

Maksimālā
piesārņojošās
darbības emitētā
piesārņojuma
koncentrācija,
µg/m3

Maksimālā
summārā
koncentrācija,
µg/m3

1. Antimons

0,00570

0,005701

gads/1h 355974 366140

100

0.00

2. Antimons

0,000765

0,0007652

gads/1a 356013 366133

100

0.02

3. Dzīvsudrabs

0,00345

0,003453

gads/24h 355825 366193

100

0.35

4. Hroms

0,000969

0,0009694

gads/1h 355974 366140

100

0.00

5. Hroms

0,0000564 0,00005645 gads/1a 356013 366133

100

0.00

6. Kadmijs

0,0000547 0,00005476 gads/1a 356013 366133

100

1.09

7. Mangāns

0.000300

gads/1a 356013 366133

0.42

47.53

8. Niķelis

0,0000181 0,00001818 gads/1a 356013 366133

100

0.09

98.60

0.29

Nr.
p.k

Piesārņojošā viela

0,07137

Aprēķinu
periods/ laika
intervāls

9. Svins

0.00141

0,001439

10. Vanādijs

0,00337

0,0033710 gads/24h 355825 366193

100

0.34

11. Varš

0.000019

0,00047911 gads/1h 355974 366140

3.97

0.00

12. Varš

0.000001

0,00046112 gads/1a 356013 366133

0.22

0.00

13. Arsēns

0,0000362 0,000036213 gads/1a 356013 366133

100

0.60

100

0.01

14. Hlorūdeņradis

0,0633

0,063314

gads/1a 356013 366133

Piesārņojuma
Piesārņojošās
koncentrācija
darbības emitētā
attiecībā pret
piesārņojuma
gaisa
daļa summārajā
kvalitātes
koncentrācijā, %
normatīvu, %

gads/1a 356013 366133

Antimona stundas 100-procentīlā koncentrācija
Antimona gada vidējā koncentrācija
3 Dzīvsudraba diennakts 100-procentīlā koncentrācija
4 Hroma stundas 100-procentīlā koncentrācija
5 Hroma gada vidējā koncentrācija
6 Kadmija gada vidējā koncentrācija
7 Mangāna gada vidējā koncentrācija ar fonu
8 Niķeļa gada vidējā koncentrācija
9 Svina gada vidējā koncentrācija ar fonu
10 Vanādija diennakts 100-procentīlā koncentrācija
11 Vara stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
12 Vara gada vidējā koncentrācija ar fonu
13 Arsēna gada vidējā koncentrācija
14 Hlorūdeņraža (HCl) gada vidējā koncentrācija
1
2
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Aprēķinu punkta vai
šūnas centroīda
koordinātas
(ārpus uzņēmuma
teritorijas)
X, m
Y, m

Maksimālā
piesārņojošās
darbības emitētā
piesārņojuma
koncentrācija,
µg/m3

Maksimālā
summārā
koncentrācija,
µg/m3

15. Oglekļa oksīds

4.46

3341

gads/8h 355871 366184

1.34

3.34

16. Sēra dioksīds

5.61

17,82

gads/1h 355929 366141

31.52

5.09

17. Sēra dioksīds

2.91

16,13

gads/24h 355986 366152

18.07

10.73

18.8

28,54

gads/1h 355924 366140

65.96

14.25

1.25

11,05

gads/1a 356010 366133

11.36

27.50

20. PM10

0.230

23,56

gads/24h 356005 366136

0.98

47.00

21. PM10

0.0300

23,37

gads/1a 356015 366134

0.13

58.25

22. PM2,5

0.0400

10,08

gads/1a 356015 366134

0.40

50.00

Nr.
p.k

Piesārņojošā viela

Slāpekļa
dioksīds
Slāpekļa
19.
dioksīds
18.

Aprēķinu
periods/ laika
intervāls

Piesārņojuma
Piesārņojošās
koncentrācija
darbības emitētā
attiecībā pret
piesārņojuma
gaisa
daļa summārajā
kvalitātes
koncentrācijā, %
normatīvu, %

Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, jāsecina, ka plānotās darbības
rezultātā tiks ievēroti gaisa kvalitātes normatīvi.
Grafiski attēlotie aprēķinu rezultāti sniegti 4.pielikumā
Lai raksturotu gaisa piesārņojuma izkliedei nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļus, izmantota
gaisa kvalitātes modelēšanas gaitā iegūtā informācija par piesārņojošās vielas maksimālo
koncentrāciju (100.procentile) stundas intervālam un meteoroloģiskajiem parametriem, pie
kādiem tā aprēķināta.

Oglekļa oksīda (CO) 8-stundu 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 18.augstākā koncentrācija ar fonu
3 Slāpekļa dioksīda (NO ) gada vidējā koncentrācija ar fonu
2
4 Slāpekļa dioksīda (NO ) stundas 18.augstākā koncentrācija ar fonu
2
5 Slāpekļa dioksīda (NO ) gada vidējā koncentrācija ar fonu
2
6 PM diennakts 35.augstākā koncentrācija ar fonu
10
7 PM gada vidējā koncentrācija ar fonu
10
8 PM
2,5 gada vidējā koncentrācija ar fonu
1
2
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Saskaņā ar veiktajiem izkliedes aprēķiniem, nelabvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus raksturo
parametri, kas norādīti tabulā:
2017.gads (line number 3757)

Datums
Stunda
Piezemes temperatūra, 0C
Vēja ātrums, m/s
Vēja virziens, 0
Kop. mākoņu daudzums, octas
Albedo, %
Virsmas siltums plūsma, W/m2
Moņina-Obuhova garums, m
Sajaukšanās augstums, m
Antimons, µg/m3
Dzīvsudrabs, µg/m3
Hroms, µg/m3
Kadmijs, µg/m3
Mangāns, µg/m3
Niķelis, µg/m3
Svins, µg/m3
Vanādijs, µg/m3
Varš, µg/m3
Arsēns, µg/m3
Hlorūdeņradis, µg/m3
Oglekļa oksīds, µg/m3
Sēra dioksīds, µg/m3
Slāpekļa dioksīds, µg/m3
PM10, µg/m3
PM2,5, µg/m3

06.06.17.
13
15.54
1.38
5
3
26%
147.0
-49.3
598
0,005701
0,005342
0,0009693
0,0009404
0,07625
0,0003116
0,02437
0,005248
0,00001899
0,00062210
1,0911
33512
18,613
31,514
24,215
10,816

Antimona stundas 100-procentīlā koncentrācija
Dzīvsudraba stundas 100-procentīlā koncentrācija
3 Hroma stundas 100-procentīlā koncentrācija
4 Kadmija stundas 100-procentīlā koncentrācija
5 Mangāna stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
6 Niķeļa stundas 100-procentīlā koncentrācija
7 Svina stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
8 Vanādija stundas 100-procentīlā koncentrācija
9 Vara stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
10 Arsēna stundas 100-procentīlā koncentrācija
11 Hlorūdeņraža stundas 100-procentīlā koncentrācija
12 Oglekļa oksīda (CO) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
13 Sēra dioksīda (SO ) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
2
14 Slāpekļa dioksīda (NO ) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
2
15 PM stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
10
16 PM
2,5 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
1
2
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NORMATĪVO AKTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS
1. Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai. Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.1082. (prot. Nr.69 10.§), 30.11.2010.
2. Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.401 (prot. Nr. 32 16.§),
24.05.2011.
3. Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.182. (prot. Nr. 17 29.§),
02.04.2013.
4. Compilation Of Air Pollutant Emission Factors. Stationary Point And Area Sources
AP 42, Fifth Edition, Volume I. Chapter 2: Solid Waste Disposal, Section 2.1: Refuse
Combustion. October 1996. ASV Vides aizsardzības aģentūra.
5. EMEP/EEA emisijas faktoru krājums, Eiropas Vides aģentūra. 2016. 5.C.1.a Municipal
waste incineration.
6. CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodika. Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. 2018.gada janvāris.
7. ASV Vides aizsardzības aģentūra. Compilation Of Air Pollutant Emission Factors AP
42, Fifth Edition, Volume I. Chapter 1.3 Fuel Oil Combustion. 2010.
8. Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no
sadedzināšanas iekārtām. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.736
(prot. Nr.61 37.§), 12.12.2017.
9. Guidance Air emissions risk assessment for your environmental permit. Department
for Environment, Food & Rural Affairs and Environment Agency. UK, 2016
(https://www.gov.uk/guidance/air-emissions-risk-assessment-for-your-environmentalpermit#environmental-standards-for-air-emissions).
10. Par vidi piesārņojošo ķīmisko vielu sarakstu un kodiem. Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra rīkojums Nr.87. 28.12.2011.
11. Energy performance and technical solutions. Cost and revenue evaluations.
Būvprojekta minimālā sastāvā un tehnisko specifikāciju izstrāde projektēšanas,
būvniecības un iekārtu piegādes iepirkumam projekta “No atkritumiem iegūtā
kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un ekspluatācija Ventspilī, Talsu ielā 69”
ietvaros. W.T.E. Waste To Energy S.r.l. - Via G. Mameli, 16 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Italia. 31.05.2018.
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1.PIELIKUMS
SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”
No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas
emisijas avotu izvietojums teritorijā
Ventspilī, Talsu ielā 69, LV-3601
(ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti)

Ar zilu krāsu iezīmēta rūpnieciskās apbūves teritorija, kas ir slēgta zona, iedzīvotājiem nav
pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem
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2.PIELIKUMS
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3.PIELIKUMS
Vēja roze
Ventspils novērojumu stacija
2017.gads
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4.PIELIKUMS
Grafiski attēlotie aprēķinu rezultāti

Ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti.
Ar zilu krāsu iezīmēta rūpnieciskās apbūves teritorija, kas ir slēgta zona, iedzīvotājiem
nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem.
Aprēķina solis 50 x 50 m
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Ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti.
Ar zilu krāsu iezīmēta rūpnieciskās apbūves teritorija, kas ir slēgta zona, iedzīvotājiem
nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem.
Aprēķina solis 50 x 50 m
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Ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti.
Ar zilu krāsu iezīmēta rūpnieciskās apbūves teritorija, kas ir slēgta zona, iedzīvotājiem
nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem.
Aprēķina solis 50 x 50 m
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Ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti.
Ar zilu krāsu iezīmēta rūpnieciskās apbūves teritorija, kas ir slēgta zona, iedzīvotājiem
nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem.
Aprēķina solis 50 x 50 m
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6.pielikums
Iekārtas ietekme uz gaisa kvalitāti (smakas)
(sagatavojis SIA "TEST", 2018.g.)

AKREDITĒTA VIDES
PIESĀRŅOJUMA
ANALĪTISKĀS KONTROLES
LABORATORIJA

T-221


Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija
Tālr.: 67393976, 29275241. E-pasts: dmitrij@mail.com

*****************************************************************

SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”

No atkritumiem iegūtā kurināmā
reģenerācijas iekārtas
Ventspils, Talsu iela 69, LV-3601

Iekārtas
ietekme uz gaisa kvalitāti
(smaka)

SIA “TEST” laboratorijas vadītājs

D.Vereteņņikovs

2018.gads

SATURS
Nodaļas nosaukums
1. Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija
1.1.
Avots Nr.A3. Kurināmā noliktava
2. Emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti
2.1.
Esošā situācija
2.1.
Prognozētā gaisa kvalitāte
Normatīvo aktu un literatūras saraksts
PIELIKUMI
1.
Piesārņojošo vielu emisijas avotu novietojums teritorijā
2.
Sadzīves atkritumu poligons „Janvāri”. LVĢMC Testēšanas
pārskats Nr.18A00255 no 02.02.2018.
3.
SIA „Vides resursu centrs”. Atkritumu šķirošanas rūpnīca. LVĢMC
Testēšanas pārskats Nr.17A04521 no 22.12.2017.
4.
Esošais gaisa piesārņojums
5.
Aprēķinu rezultātu grafisks attēlojums
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1. Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija
Projekta mērķis ir, izmantojot visprogresīvākās mūsdienu tehnoloģijas enerģijas ražošanā,
izbūvēt modernu koģenerācijas staciju, kas kā kurināmo izmantos vietējos atjaunojamos
energoresursus (no atkritumiem iegūto kurināmo).
Sadedzināšanas (reģenerācijas) iekārtā kā kurināmo paredzēts izmantot no atkritumiem
iegūto kurināmo (turpmāk tekstā - NAIK), kurš saskaņā ar MK 19.04.2011. not.Nr.302
“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
atbilst atkritumu klasei 191210:
Nr.
Nodaļa Grupa
p.k.
815.

19

905.

1912

915.

Klase

Norāde par
atkritumu
bīstamību

Atkritumu nosaukums

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes saimniecības
atkritumi
Atkritumu mehāniskās apstrādes (piemēram, šķirošana,
sasmalcināšana, sablīvēšana, briketēšana) atkritumi
Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts
191210
kurināmais)

NAIK pēc tā kvalitātes atbilst standarta CEN/TS 15359:2006 „No atkritumiem iegūts
kurināmais. Specifikācija un klases”, 3.klasei:
Klasifikācijas parametrs

Statistikas
raksturojums

Zemākā siltumspēja Qdz,
ne mazāka kā
Hlora saturs Cl,
ne vairāk kā
Dzīvsudraba saturs Hg,
ne vairāk kā

vidēja

Mērvienība

1

2

MJ/kg

25

20

%

0,2

mg/MJ

0,02

Klase
3

4

5

15

10

3

0,6

1,0

1,5

3

0,03

0,08

0,15

0,50

NAIK tiks piegādāts no plānotās darbības ierosinātājas apsaimniekotā sadzīves atkritumu
poligona “Pentuļi” un no SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA” sadzīves
atkritumu poligona „Janvāri”, kur nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas rezultātā tiek
atšķirots un iegūts materiāls, kurš ir derīgs turpmākai reģenerācijai.
Saskaņā ar MK 26.04.2011. not.Nr.319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un
apglabāšanas veidiem” atbilst reģenerācijai koda R1:
Nr.
p.k.

Kods

1.

R1

Apakškods

Atkritumu reģenerācijas veidi

Atkritumu izmantošana galvenokārt par degvielu vai citā veidā,
lai ražotu enerģiju

Gadījumā, ja NAIK iepriekš nebūs speciāli sagatavots, resp. samalts vienmērīgā konsistencē,
tā samaisīšanai un padevei uz sadedzināšanu paredzēts izmantot automātisku pacēlāju.
Pacēlājs pados NAIK kurtuves barošanas mezglā ar tādu ātrumu, lai uzturētu vienmērīgu un
pietiekamu kurināmā padevi sadedzināšanai. Pacēlāja izmantošana nodrošinās labu kurināmā
samaisīšanu, kas ļaus vieglāk kontrolēt degšanas procesu.
Elektrības ražošanai plānots izmantot koģenerācijas iekārtas.
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Avots Nr.A1. Reģenerācijas iekārta, NAIK
Projektējamā koģenerācijas stacijā tiks uzstādīts NAIK katls:
 tvaika katls ( = 85,1 %) ar jaudu 10,0 MW (ievadītā siltuma jauda 11.75 MW).
Aprēķinos pieņemts:
Plānotais NAIK apjoms - 19650 tonnas gadā vai 2.481 t/h (689 g/sek).
KURINĀMĀ RAKSTUROJUMS
NAIK (aprēķinos pieņemts)
siltumspēja (Qdz)
- 17,05 MJ/kg
mitruma saturs (Wd) - 16,0 %,
pelnu saturs (Ad)
- 14,1 %.

Kurtuves iekurināšanai jeb palaišanai, kā arī degšanas procesa stabilizācijas vajadzībām un kā
rezerves kurināmais tiks izmantota dīzeļdegviela. Normālā darbības režīmā dīzeļdegvielas
patēriņš līdz 50 tonnām gadā.
Darbināšanas laiks: 7920 h/gadā, 330 dienas/gadā (24 h/dnn.).
Emisijas izplūdes augstums ir 25,0 m, dūmeņa iekšējais diametrs 1000 mm, plūsmas
ātrums 26435 Nm3/h, temperatūra 135 0C.
Kurtuve ir aprīkota ar kustīgiem ārdiem, kuriem ir fiksētā un kustīgā daļa. Katrs ārds sastāv
no 3 neatkarīgām daļām, kas izvietotas viena virs otras. Šāda konstrukcija ļauj ieregulēt
dažādās kurtuves daļās dažādus degšanas apstākļus, kas savukārt ļauj optimizēt kopējo
sadedzināšanas procesu.
Kurtuvē sasniegtā sadedzināšanas temperatūra maksimāli līdz 1400 °C. Kurtuve konstruēta ar
cauruļu sienām, caur kurām tiek dzesēta kurtuve, tādējādi neļaujot izdedžiem sakust.
Pēcsadegšanas kamera nodrošina kurināmā degšanu vismaz 2 sekundes 850 °C grādu
temperatūrā, lai noārdītu un sadedzinātu visas infekciozās, bīstamās un toksiskās vielas, kā arī
nodrošinot gāzu un kvēpu izdegšanu.
Katlu mājas darbības rezultātā veidojošos dūmgāzu attīrīšanai tiks uzstādīta vairāku pakāpju
jeb posmu attīrīšanas sistēma. Kā minēts iepriekš, sadedzinot NAIK, galvenās piesārņojošās
komponentes dūmgāzēs ir slāpekļa oksīdi (NOx), oglekļa monoksīds jeb tvana gāze (CO),
nesadegušas daļiņas/cietie izmeši, putekļi, kā arī ierobežotā daudzumā skābes un organiskās
piesārņojošās vielas. Nelielos apjomos iespējams piesārņojums ar smagajiem metāliem. Ņemot
vērā būtisko piesārņojuma apjomu un vielas, kas rodas pēc NAIK sadedzināšanas neattīrītās
dūmgāzēs, dūmgāzu attīrīšanas sistēmas projektēšanai un metožu izvēlei tiek pievērta īpaša
uzmanība, lai ar dažādu metožu kombināciju jeb loģisku pēctecību tehnoloģiskajā shēmā
nodrošinātu to attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībās noteiktajiem robežlielumiem ar
ievērojamu drošības rezervi Plānotās katlu mājas dūmgāzu attīrīšanai paredzēta četrpakāpju
sistēma, kas sastāvēs no sekojošiem secīgiem posmiem:


(1) selektīvas nekatalītiskas redukcijas sistēmas (selective non-catalytic reduction – SNCR)
attīrīšanai no slāpekļa oksīdiem (NOx). SNCR pieskaitāma pie sekundārām slāpekļa
oksīdu samazināšanas metodēm (primārās - novērš slāpekļa oksīdu rašanos degšanas
procesā, savukārt sekundārās - samazina to daudzumu dūmgāzēs). Attīrīšanu no slāpekļa
oksīdiem panāk, jau kurtuvē veidojošajās dūmgāzēs injicējot speciālus reģentus (parasti
tiek izmantots karbamīds (vai urīnviela) vai amonija hidroksīds (25% amonjaka ūdens
šķīdumu)). Plānotā projekta ietvaros paredzēts izmantot karbamīdu, tādējādi vielas
sastāvdaļām reaģējot ar slāpekļa oksīdiem, veidojas brīvs slāpeklis (N2), ūdens (H2O) un
oglekļa dioksīds (CO2).

4(20)

Reakcija notiek temperatūru diapazonā 900-1100°C, un optimālais izturēšanas laiks ir
apm. 0,5–0,6s. Injicētais karbamīds tiek sajaukts ar nesējgaisu. SNCR attīrīšanas
efektivitāte ir 50-70%. Piedāvātā sistēma ietver reaģentu tvertni, cirkulācijas sūkni un
dozatorsūkni, kā arī procesa kontroles aprīkojumu.


(2) reaktora, kurā skābju tvaiki tiek absorbēti ar nātrija bikarbonāta palīdzību (NaHCO 3
(dzeramā soda)). Reaktors tiks novietots uzreiz aiz boilera. Dūmgāzēs tiek iesmidzināts
sasmalcināts materiāls - nātrija bikarbonāts, lai panāktu tā reakciju ar dūmgāzu skābajiem
komponentiem. Kontakta laiks starp nātrija bikarbonātu un dūmgāzēm tiek nodrošināts
pietiekami ilgi, lai aktivizētu adsorbcijas reakcijas. Sasmalcinātā materiāla, resp. nātrija
bikarbonāta, augstā virsmas platība nodrošina ātru dūmgāzu reakciju starp skābajām
gāzēm (galvenokārt HCl un SO2) un Na2CO3, veidojot NaCl un Na2SO4, kas tiks savākti
pēdējā posmā esošajos maisa filtros. Sausās injekcijas sistēmas ar nātrija bikarbonātu ir
parādījuši vairāk nekā 99% HCl un 55% SO2 noņemšanu vairāk nekā 150 Eiropas
atkritumu pārstrādes rūpnīcās. Reakcijas rezultātā lidojošos pelnos veidojas attīrīto vielu
savienojumi, kas izgulsnējas uz filtru maisu virsmas dūmgāzu attīrīšanas ceturtajā posmā.



(3) minētajā reaktorā tiek injicēts arī aktivētās ogles pulveris, adsorbējot organiskos
piesārņotājus un smagos metālus (piem., kā norādīts atsauces dokumentā, aktivētās ogles
iesmidzināšanas rezultātā dzīvsudraba koncentrāciju dūmgāzēs iespējams samazināt līdz
50-95%). Piesārņotāji tiek absorbēti ar aktivēto ogli, uzkrājoties to virsmā, un noņemti no
dūmgāzēm kopā ar smalkām putekļu daļiņām - maisa filtros, kas ir dūmgāzu attīrīšanas
sistēmas ceturtais posms.



(4) maisa filtriem putekļu aizturēšanai (filtri ir ievietoti tērauda turētājos). Maisa filtri
nodrošina mehānisku putekļu attīrīšanu no dūmgāzēm jau to beigu posmā, pirms dūmeņa.
Plūstot dūmgāzēm caur filtru, tajās esošās cietās daļiņas aiztur auduma filtrs. Katlu mājas
jumtā ir paredzētas speciālas lūkas filtru apsekošanai un nomaiņai. Filtrēšanas mezgls ir
sadalīts vairākās neatkarīgās sekcijās, kas ļauj veikt filtru apkopes un nomaiņas darbus
neapturot sadedzināšanas procesu. Katra sekcija ir aprīkota ar putekļu uztvērēju. Filtru
materiāls tiks izvēlēts atkarībā no sagaidāmās darba temperatūras, un tas var būt
polifloretilēns, poliamīds, poliesters, akrils, teflons, stikla šķiedra u.c. Filtrēšanas mezgls ir
aprīkots ar automātisku filtra elementu tīrīšanas sistēmu (pretplūsmas pneimatiska
tīrīšana). Tīrīšana tiek veikta periodiski, un tā neatstāj iespaidu uz sadedzināšanas procesu.
Šādu filtru efektivitāte var sasniegt 99,8 %, ja tos regulāri tīra.
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1.1. Avots Nr.A3. Kurināmā noliktava
Plānotajā reģenerācijas iekārtā kā kurināmais tiks izmantots no atkritumiem iegūtais
kurināmais. Šādam materiālam var būt paaugstināta smaka. Kurtuves sadegšanas temperatūra
līdz 1100 0C un dūmgāzu filtrācijas sistēma pilnīgi ierobežos smaku dūmgāzēs.
Kurināmais uz reģenerācijas iekārtu tiks piegādāts ar autotransportu slēgtos konteineros kā
beramkrava katru dienu. Kurināmā pieņemšana paredzēta slēgtā telpā, kurā izvietots ielādes
bunkurs ar iekraušanas mehānismiem. Piegādātā NAIK uzglabāšana ārpus katlu mājas telpām
nav paredzēta, līdz ar to smaku izplatība apkārtējā teritorijā tiks maksimāli ierobežota.
Kurināmā pieņemšanas mezgls tiek veidots pietiekama izmēra, lai nodrošinātu kurināmā
apjomu divu dienu iekārtu darbībai. No kurināmā noliktavas telpas izvads ir paredzēts kā
kurtuves sadegšanas gaisa padeve, kas nodrošina retinājumu noliktavā (jeb kurināmā
uzkrāšanas bunkurā) un ierobežo smaku izplatību. Šāds risinājums reģenerācijas iekārtām ir
labas prakses piemērs.
Avots Nr.A3. Kurināmā noliktava (punktveida)
No kurināmā noliktavas smaku noteikšanai ir izmantoti dati par līdzīgām emisijām:
 SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” sadzīves atkritumu poligons
„Janvāri” (avots – atkritumu šķirošanas angārs) tika konstatēta smakas koncentrācija līdz
43 ouE/m3 (2.pielikums).
 SIA "Vides resursu centrs" (avots – ventilācijas iekārta izplūdē, Nr.3) tika konstatēta
smakas koncentrācija līdz 60 ouE/m3 (3.pielikums).
Tika iegūti sekojoši rezultāti:
Emisijas avots

Mērvienība

Atkritumu šķirošanas angārs

ouE/m3

Ventilācijas iekārta izplūdē Nr.3

ouE/m3

Smakas mērījumu rezultāti
Testēšanas pārskats Testēšanas pārskats
Nr.17A4521 no
Nr.18A00255 no
22.12.2017.
02.02.2018.

43
60

Aprēķiniem tiek pieņemts, ka smaku emisijas ilgums būs nepārtraukts – 365 dienas gadā, 24
stundas diennaktī ar atšķirīgu intensitāti un ventilācijas gaisa apjoms V = 2.50 m3/sek.
MPEL tiek pieņemts sekojošs lielums:
M(smaka)s = 2.50 m3/sek x 60 ouE/m3 = 150 ouE/sek.
Smaku emisijas ilgums T = 8760 h/gadā.
Gada noslodzes koeficients Kz = 1,0.
Ievērojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmešu daudzums gadā:
Mg

= Ms x 3600 x T x Kz

Smakas (230031)
Avots Nr.A3.
Mg = 150 x 3600 x 8760 x 1,0 = 4.73 x 109 ouE/gadā.
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SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas
iekārtas piesārņojošo vielu izmešu apjomi atmosfēras gaisā ir 4.73 x 109 ouE/a.
Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
Z platums
A garums

Nr.

A3.

Kurināmā
noliktava, NAIK

Piesārņojošā viela
augstums,
iekšējais
plūsma,
m
diametrs, m nm3/h

57025’00’’ 21036’03’’

10,0

Emisijas avots
nosaukums

Nr.

A3.

nosaukums

Kurināmā noliktava,
NAIK

Smaka

kods

0,70

9000

Piesārņojošā viela
g/s
mg/m3
vai ouE/s
vai ouE/m3

230031

150

temperatūra,
oC

60.0

20

t/gadā
vai ouE/gadā

4.73 x 109

Normālas ekspluatācijas gadījumā zalvjveida un avārijas izmešu nav.
Uzņēmuma teritorijas tuvumā atrodas citi uzņēmumi ar sekojošiem gaisa izmešu avotiem:
SIA ””Ventspils nafta” termināls”
Emisijas apjomi (kas nav iekļautas fonā) tiek ņemti no iepriekš saskaņotas Atļaujas B
kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE10IB0054 [5].
Avots Nr.117-vnt. Tvaiku pārstrādes iekārta
Dati par emisijas avotu un emisiju
Avota Nr.

Avota
nosaukums

Tvaiku
A117-vnt. pārstrādes
iekārta

Dūmeņa
Dūmeņa
Plūsma,
augstums, iekšējais
m3/sek
m
diametrs, m

10,0

0,30

0.417

Emisijas
temperatūra, oC

60

Piesārņojošā viela
vielas
nosaukums
kods

230031 Smaka

Emisijas

ouE/sek

5480

2. Emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti
2.1. Esošā situācija
Lai novērtētu esošo piesārņojumu SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” no atkritumiem
iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas darbības apkārtnē, tika izmantota informācija, kas
2017.gada decembrī un 2018.gada aprīlī saņemta no VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” par piesārņojuma fona koncentrācijām uzņēmuma ietekmes zonā.
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sniegtā informācija balstīta uz
modelēšanas rezultātiem ar EnviMan datorprogrammu, izmantojot Gausa matemātisko
modeli.
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Analizējot saņemto informāciju par esošo piesārņojumu, jāsecina, ka esošā gaisa kvalitāte SIA
“Ventspils labiekārtošanas kombināts” no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas
teritorijā nepārsniedz noteiktos normatīvus (4.pielikums):
Piesārņojošā viela

Smakas

Ietekmes zonā fona koncentrācija, ouE/m3
min÷max
aprēķinam pieņemtā

Aprēķinu periods

Gada vidējā koncentrācija

0,1 ÷ 1,0

2,5

Informācija par meteoroloģiskos apstākļus raksturojošiem parametriem piesārņojošās
darbības ietekmes zonā saņemta elektroniskā veidā no VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”.
Meteoroloģisko datu (2017.gads) kopā iekļauti šādi secīgi dati ar 1 stundas intervālu:
 piezemes temperatūra (ºC);
 vēja ātrums (m/s);
 vēja virziens (º);
 kopējais mākoņu daudzums (octas);
 virsmas siltuma plūsma (W/m2);
 sajaukšanās augstums (m);
 albedo (%);
 Monina-Obuhova garums (m).
Vēja roze (Ventspils novērojumu stacija 2017.gads)

340°

0°

350°

10°

800

330°

20°
30°

320°

40°
600

310°
300°

50°
60°

400

290°

70°
200

280°

80°

270°

90°

260°

100°

250°

110°

240°

120°

230°

130°
220°

140°
210°

150°
200°
0

190°
3

180° 170°
6
10 16

160°
(knots)
Wind speed

0

1.5

3.1

5.1

8.2

(m/s)
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2.2. Prognozētā gaisa kvalitāte
Smaku izkliedes emisijas aprēķinu veikšanā un rezultātu noformēšanā ņemtas vērā MK
noteikumu no 02.04.2013. Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas
limita projektu izstrādi” prasības un rezultāti interpretēti atbilstoši MK noteikumiem no
25.11.2014. Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas
metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
Smakas mērķlielums ir 5 ouE/m3. Šo koncentrāciju nedrīkst pārsniegt vairāk par 168 stundām
gadā, tātad attiecīgi aprēķinā nepieciešams izmantot 98,08 procentili. Smakas noteikšanas
periods ir viena stunda.
Atbilstību smakas mērķlielumam nodrošina:
 savrupmāju apbūves teritorijā,
 mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā,
 daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā,
 publiskās apbūves teritorijā,
 jauktas centra apbūves teritorijā,
 dabas un apstādījumu teritorijā.
Objekta plānotā funkcija atbilst pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajai rūpnieciskās
apbūves teritorijā.

Novērtējuma ietvaros vērtētas augstākās aprēķinātās piesārņojuma koncentrācijas paredzētās
darbības vietas tuvumā izvietotajās teritorijās, kuras ir pieejamas iedzīvotājiem. Novērtējuma
ietvaros paredzētās darbības radītais piesārņojums sasummēts ar esošo fona piesārņojumu,
par kuru sniedza informāciju VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.
Aprēķinu veikšanā un rezultātu noformēšanā ņemtas vērā MK noteikumu no 02.04.2013.
Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”
prasības un rezultāti interpretēti atbilstoši MK noteikumiem no 03.11.2009. Nr.1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
Lai prognozētu ietekmi uz gaisa kvalitāti, SIA „TEST” veikta gaisa piesārņojuma izkliedes
modelēšana ar programmu The Leading Atmospheric Dispersion Model (ADMS 4.1),
beztermiņa Licence Number P01-0632-C-AD400-LV, izmantojot gausa matemātisko modeli.
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Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Gaisa piesārņojuma
izkliedes modelēšana veikta, lai aprēķinātu piesārņojošo vielu vidējās pie zemes
koncentrācijas, ņemot vērā teritorijai raksturīgos meteoroloģiskos apstākļus, un koncentrāciju
procentiles, kā arī lai izvērtētu piesārņojuma izkliedi pie nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem
apstākļiem.
Uzņēmuma teritorijā ir līdzens reljefs. Skaitļotajā ievadīti izejas dati atbilstoši ražotnes
darbam, kad vienlaicīgi strādā visas iekārtas ar maksimālu slodzi.
Gaisa piesārņojuma modelēšana konkrētos meteoroloģiskos apstākļos rajonā, kur atrodas
uzņēmums, izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1:
_______________________________ ADMS 4 (4.1) _______________________________
_________________ Atmospheric Dispersion Modelling System __________________
___ Copyright (C) 2008 Cambridge Environmental Research Consultants Ltd. ___
**************************************************************************
*
ADMS 4
*
*
Version 4.1.0.0
*
*
Juny 2008
*
*
Atmospheric Dispersion Modelling System
*
*
User Name: Dmitrij Veretennikov
*
*
Company Name: TEST Ltd.
*
*
Licence Number: P01-0632-C-AD400-LV
*
**************************************************************************

Maximum long term percentile concentrations
Averaging
EkceeUnits Percentile
X(m)
time
dences

Group

Pollutant

All sources

Smaka

1hr -

ouE/m³

100

All sources

Smaka

1hr -

ouE/m³

98,08

Y(m) Z(m)

Maximum
value

355974 366540

2

4,111

168 355974 366540

2

3,592

Kā redzams sekojošajā tabulā, gaisa kvalitātes normatīvi netiek pārsniegti:

Piesārņojošā viela

Smaka

Maksimālā
summārā
koncentrācija3,
µg/m3

Aprēķinu
periods/
laika
intervāls

Aprēķinu punkta vai
šūnas centroīda
koordinātas
(ārpus uzņēmuma
teritorijas)
X, m
Y, m

2,772

gads/1h

356047

366311

Piesārņojošās
Piesārņojuma
darbības emitētā
koncentrācija
piesārņojuma attiecībā pret gaisa
daļa summārajā
kvalitātes
koncentrācijā, %
normatīvu, %

9.75

55.40

Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, jāsecina, ka plānotās darbības
rezultātā tiks ievēroti gaisa kvalitātes normatīvi.
Grafiski attēlotie aprēķinu rezultāti sniegti 5.pielikumā
Smakas stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
Smakas stundas 168.augstākā koncentrācija ar fonu
3 Ražotnei strādājot ar maksimālu jaudu, kad vienlaicīgi strādā visas iekārtas ar maksimālu slodzi
1
2
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Lai raksturotu gaisa piesārņojuma izkliedei nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļus, izmantota
gaisa kvalitātes modelēšanas gaitā iegūtā informācija par piesārņojošās vielas maksimālo
koncentrāciju (100.procentile) stundas intervālam un meteoroloģiskajiem parametriem, pie
kādiem tā aprēķināta. Saskaņā ar veiktajiem izkliedes aprēķiniem, nelabvēlīgus
meteoroloģiskos apstākļus raksturo parametri, kas norādīti tabulā:
2017.gads
(line number 6516)

Datums
Stunda
Piezemes temperatūra, 0C
Vēja ātrums, m/s
Vēja virziens, 0
Kop. mākoņu daudzums, octas
Albedo, %
Virsmas siltums plūsma, W/m2
Moņina-Obuhova garums, m
Sajaukšanās augstums, m
Smaka, ouE/m3

1

29.09.17.
12
12.01
1.29
139
0
42%
50.4
-92.5
516
4,111

Smakas stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu
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NORMATĪVO AKTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS
1. Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai. Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.1082. (prot. Nr.69 10.§), 30.11.2010.
2. Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.401 (prot. Nr. 32 16.§),
24.05.2011.
3. Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.182. (prot. Nr. 17 29.§),
02.04.2013.
4. Par vidi piesārņojošo ķīmisko vielu sarakstu un kodiem. Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra rīkojums Nr.87. 28.12.2011.
5. SIA „”Ventspils nafta” termināls”. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.VE10IB0054. Atļaujas derīguma termiņš: 31.05.2024.
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1.PIELIKUMS
SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”
No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas
emisijas avotu izvietojums teritorijā
Ventspilī, Talsu ielā 69, LV-3601
(ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti)

Ar zilu krāsu iezīmēta rūpnieciskās apbūves teritorija, kas ir slēgta zona, iedzīvotājiem nav
pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem

13(20)

2.PIELIKUMS

14(20)
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3.PIELIKUMS

16(20)
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4.PIELIKUMS
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Smaku emisiju
GADA VIDĒJO KONCENTRĀCIJU NOVĒRTĒJUMS

SIA “VENTSPILS LABIEKĀRTOŠANAS KOMBINĀTS” IETEKMES ZONĀ

19(20)

5.PIELIKUMS
Grafiski attēlotie aprēķinu rezultāti

Ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti.
Ar zilu krāsu iezīmēta rūpnieciskās apbūves teritorija, kas ir slēgta zona, iedzīvotājiem
nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem.
Aprēķina solis 50 x 50 m

20(20)

7.pielikums
Gruntsūdens horizonta līmenis
VAS “Latvijas Dzelzceļš” Ventspils
dzelzceļa stacijas “Jūras parks”
novērošanas akās

Gruntsūdens horizonta absolūtais līmenis (m vjl) novērošanas akās
VAS “Latvijas Dzelzceļš” Ventspils dzelzceļa stacijas “Jūras parkā”1 (AS “Termo” un SIA “Vides Konsultāciju Birojs” dati)
Novērošanas akas numurs
Datums
Akas atveres
absolūtā
augstuma atzīme
14.01.04.
17.06.04.
01.07.04.
27.11.05.
06.12.05.
17.08.06.
17.10.07.
12.11.08.
07.10.09.
21.09.10.
12.10.11.
13.11.12.
28.10.13.
20.11.14.
02.11.15.
12.10.16.
16.10.17.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10,85

12,89

12,43

12,32

12,45

12,32

12,28

12,30

10,56

5,40

12,18

11,70

11,09

12,97

13,57

10,30
9,97
9,88
10,23
10,22
9,77
10,33

11,70
-

10,66
10,44
10,37
10,35
10,42
10,27
11,14
11,16
10,77
11,28
10,93
11,21
10,92
10,41
10,00
9,22
10,58

10,28
10,16
10,09
10,01
10,06
10,00
10,84
10,88
10,45
10,84
10,68
10,93
10,55
10,03
9,67
9,62
10,19

10,22
10,07
10,01
9,96
10,01
9,99
10,683
10,66
10,36
10,68
10,51
10,65
10,28
9,93
9,58
9,61
10,22

9,94
9,78
9,72
9,68
9,74
9,69
10,44
10,44
10,05
10,32
10,18
10,32
10,02
9,59
9,27
9,29
9,93

10,05
9,89
9,82
9,80
9,86
9,73
10,58
10,64
10,19
10,31
10,23
10,38
9,99
9,38
9,15
9,27
9,60

10,40
10,16
10,13
9,92
9,97
9,88
10,67
10,72
10,26
10,38
10,35
10,50
10,19
9,36
9,14
9,17
9,57

6,45
6,22
6,18
5,96
3,822
5,99
6,69
6,81
6,52
6,80
6,81
6,72
6,53
6,08
5,99
5,89
6,20

4,21
3,89
3,84
3,78
3,92
3,29
4,18
4,15
4,06
4,24
4,29
4,18
3,94
3,40
3,23
3,17
3,83

8,27
8,12
8,08
7,73
7,79
7,62
8,50
8,78
8,67
8,77
8,78
8,74
8,56
7,75
7,58
7,47
7,64

6,91
6,67
6,64
6,24
6,32
6,16
7,16
7,38
7,07
7,41
7,41
7,09
6,47
6,27
6,14
6,22

7,94
7,73
7,68
7,47
7,52
7,36
8,20
8,48
8,35
8,54
8,53
8,46
8,11
7,48
7,24
7,14
7,36

10,08
9,90
9,85
9,85
9,88
9,80
10,58
10,66
10,17
10,37
10,25
10,39
10,05
9,68
9,40
9,56
10,02

10,05
9,89
9,83
9,76
9,81
9,77
10,50
10,54
10,15
10,46
10,42
10,43
10,05
9,73
9,41
9,43
9,98

10,37
10,30
10,49
10,30
10,42
10,14
10,10
10,85
9,77
10,44

Novērošanas aku izvietojumu skatīt Ziņojuma 2.18. attēlā
Katrā no akām izcelta līmeņa minimālā vērtība
3 Katrā no akām Izcelta līmeņa maksimālā vērtība
2

Gruntsūdens līmeņa izmaiņas novērošanas akās VAS “Latvijas Dzelzceļš’ Ventspils stacijas “Jūras parks” teritorijā

12,0

Aka JP - 1
Aka JP - 2

11,0

Aka JP - 3
Aka JP - 4

10,0

Aka JP - 5

Absolūtais līmenis m vjl

9,0

Aka JP - 6
y = -5E-05x + 10,082

8,0

Aka JP - 7
Aka JP - 8
Aka JP - 9

7,0

Aka JP - 10

6,0

Aka JP - 11
Aka JP - 12

5,0
Aka JP - 13
Aka JP - 14

4,0

Aka JP - 15

3,0

Datums

8.pielikums
Ģeoekoloģiskās izpētes rezultāti –
grunts un gruntsūdens analīžu
rezultātu testēšanas pārskats

(SIA “AND resources” TP Nr. 18gc/2018 no 16.04.2018.)

SIA "AND resources" testēšanas laboratorija
Olīvu 9, LV-1004 ,Rīga, tālr.29154719

T-246
Testēšanas pārskats Nr.18gc/2018
Pasūtītājs, tā adrese: SIA "Geo Consultants", Olīvu 9, Rīga, LV-1004
Parauga veids:
gruntsūdens (94gc-96gc), grunts (97gc-103gc)
Objekts:
Ventspils, Talsu iela 69
Informācija par paraugu ņemšanu:
1.Paraugi ņemti pēc metodes LVS ISO 5667-11:2011; ISO 10381-5:2005
2.Ņemšanas datums :10.04.2018.
3.Sāņemšanas datums:
11.04.2018.
4.pH noteikts ņemšanas vietā Metode- LVS ISO 10523:2012;
Elektrovadītspēja noteikta ņemšanas vietā
Metode-LVS EN 27888:1993
5.Par paraugu ņemšanu un par sniegtās informācijas ticamību atbildīgs: SIA "AND Resources testēšanas laboratorija.

Lab.reģ.
Nr.

Paraugu identifikācija

Piegādāts
laboratorijā

Testēšanas
sākums

Testēšanas
beigas

urbums Nr.1
urbums Nr.2
urbums Nr.3
grunts, P1/1
grunts, P1/2
grunts P2/2
grunts P2/3
grunts P3/2
grunts P3/3
grunts GK1

11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.

11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.
11.04.2018.

16.04.2018.
16.04.2018.
16.04.2018.
16.04.2018.
16.04.2018.
16.04.2018.
16.04.2018.
16.04.2018.
16.04.2018.
16.04.2018.

94gc
95gc
96gc
97gc
98gc
99gc
100gc
101gc
102gc
103gc

Rādītāji un testēšanas metodes
Rādītāji

Testēšanas metodes

Benzols,Toluols, Etilbenzols, m, p ksiloli, o-ksilols (BTEX)
Naftas ogļūdeņraži (C10-C40)-NPI
Naftas ogļūdeņraži (C10-C40)-NPI

ISO11423-1:1997
ISO 16703:20004
LVS EN ISO 9377-2:2001

Lab.reģ.

Benzols

Toluols

Etilbenzols

m, p ksiloli

o-ksilols

Ūdens

Nr.

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

94gc
95gc
96gc

<0,2
<0,2
<0,2

<0,5
<0,5
<0,5

<0,5
<0,5
<0,5

<0,5
<0,5
<0,5

NPI

pH

mg/l

<0,5 <0,02
0,5 <0,02
<0,5 <0,02

7,37
7,40
7,05

EVS
µS/Cm
360
348
459

1.(2.)

Nr.

97gc
98gc
99gc
100gc
101gc
102gc
103gc

o-ksilols

m, p ksiloli

Etilbenzols

Toluols

Lab.reģ.

Benzols

Grunts

NPI
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
<0,01 <0,01 <0,03
<0,1
<0,1
48
<0,01 <0,01 <0,03
<0,1
0,1
66
<0,01 <0,01 <0,03
<0,1
<0,1
34
<0,01 <0,01 <0,03
<0,1
<0,1
37
<0,01 <0,01 <0,03
<0,1
<0,1
31
<0,01 <0,01 <0,03
<0,1
<0,1
61
<0,01 <0,01 <0,03
<0,1
<0,1
70

Laboratorijas vadītājs
2018gada 16.aprilī

M. Lazņiks
Paraksts

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētiem testēšanas paraugiem (objektiem).
Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.
2.(2.)

Testēšanas pārskats 18gc/2018

