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Передмова

Об’єкт планової діяльності належить до другої категорії видів планованої діяльності та

об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” ч.3 пункт 4.

В звіті з оцінки впливу на довкілля (ОВД), щодо будівництва АЗС з пунктом сервісного

обслуговування водіїв і пасажирів та АГЗП з демонтажем будівель і споруд існуючої АГЗС  за

адресою: м. Батурин, вул. Шовковиця, 2а, Бахмацького району, Чернігівської області на

земельній ділянці - 0,5901 га, зазначаються вимоги  екологічного  та соціального характеру до

етапів реалізації  планованої діяльності (розробка проекту, будівництво та експлуатація), що

направлені на захист довкілля, гарантію екологічної безпеки, ефективне використання

природних ресурсів і їхнє відтворення та відвернення негативного впливу на навколишнє

середовище. Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля полягає в дотриманні вимог закону

України "Про оцінку впливу на довкілля"  та провадженні планової діяльності найбільш

оптимальним соціально-економічним методом.

Під час проектування автозаправної станції з пунктом сервісного обслуговування водіїв і

пасажирів та автомобільним газозаправним пунктом та проведення оцінки впливу на довкілля

був виконаний аналіз дотримання усіх вимог природоохоронного законодавства України та

міжнародних конвенцій та угод, які ратифіковані Україною, щодо охорони навколишнього

середовища.

        На стадії громадського обговорення  звіту з  оцінки впливу на довкілля  протягом

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також

взяти участь  у громадських слуханнях. Детальніше  про процедуру громадського

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок

громадського обговорення.
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1) Опис планової діяльності:

1.1 Опис місця провадження планової діяльності:

Ділянка, де передбачено будівництво автозаправної станції (АЗС) з пунктом сервісного

обслуговування водіїв та пасажирів та авто газозаправним пунктом (АГЗП) розташована за

адресою: м. Батурин, вул. Шовковиця, 2а, Бахмацького району, Чернігівської області.

В територіальному віношенні ділянка будівництва розташована на виїзді з міста

Батурин (перехрестя з вул..Гетьманська, вул. Шовковиця) і примикає до магістральної

вулиці (європейський автошлях Е101, що бере свій початок в Москві і закінчується в Києві),

тому будівництво автозаправної станції з автомобільним газозаправним пунктом буде

економічно доцільним  для власників АЗС та зручним місцем розташування для власників

транспортних засобів, які обслуговуватимуться на АЗС.

Ситуаційна схема

Місце розташування проектуючої АЗС з АГЗП
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На відстані понад 1,2 км в північно-східному напрямку від території проектованої АЗС

протікає річка Сейм. Ділянка АЗС знаходиться поза межами прибережної захисної смуги

річки. З метою охорони заплави річки Сейм створений природоохоронний об'єкт Сеймський

регіональний ландшафтний парк. Відстань до природоохоронного об’єкту: Сеймський

регіональний ландшафтний парк та заплави річки Сейм – становить понад 1 км.

    Регіональний ландшафтний парк розташований у західній частині Сумської області, в

межах чотирьох адміністративних районів області аж до межі з Чернігівською областю

та Буринського  району. Сеймський регіональний ландшафтний парк — це найбільша за

площею в Сумській області природно-заповідна територія. До складу ландшафтного парку

входить заплава р.Сейм та перша (надзаплавна) тераса річки.

Заплава річки Сейм

Згідно містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва №5 від

03.04.2020р. - проектований об’єкт знаходиться поза межами Сеймського регіональний

ландшафтного парку  та заплави річки Сейм. Території ПЗФ в межах проммайданчика та його

санітарно-захисної зони відсутні.
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Будівництво АЗС планується на земельній ділянці площею – 0,5901 га, яка знаходиться у

власності ТОВ «Голд-нафта», згідно з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме

майно про реєстрацію права власності від 25.03.3019р., індексний номер витягу 160776433.

Кадастровий номер 7420310300:00:004:0467. Цільове призначення земельної ділянки – «для

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього

господарства».

Функціональне призначення земельної ділянка відповідає містобудівній документації

місцевого рівня - генеральному плану м. Батурин затвердженого рішенням 7 секції 5

скликання Батуринської селищної ради від 14.12.2006 року.

Межі земельної ділянки

На даний час на ділянці наявні будівля і споруди існуючої автомобільної газозаправної

станції (АГЗС), які підлягають демонтажу.
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Земельна ділянка  межує:

з півночі –  транспортна розвязка, перехрестя вул. Гетьманська, вул..Шовковиця, (Е101);

з сходу – автодорога, вул.. вул..Шовковиця.

з півдня – на відстані понад 70м, присадибні ділянки приватних житлових забудов.
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з заходу – автодорога, Е101.

На даний час на ділянці наявні нежитлова будівля та споруди, які підягають повному

демонтажу та інженерні мережі, які підлягають переносу та демонтажу.  Ділянка частково

вкрита твердим покриттям, але значна частина ділянки вкрита грунтово-рослинним шаром.

Родючий грунт на ділянці відсутній. Зелені насадження на ділянці відсутні.

До початку будівництва передбачається влаштування насипу землі на ділянці. Грунт

завозиться підрядною будівельною організацією по договору.
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Характеристика вибраної земельної ділянки

Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування на ділянці проектованої АЗС

виконані ТОВ «Інженерний центр «Геобест» в 2020 році.

Згідно аналізу четвертинних та дочетвертинних карт, досліджувана територія

відноситься до добре вивчених.

У геоструктурному відношенні досліджувана територія розташована в північно-

західній Дніпровсько-Донецької западини. Дніпровсько-Донецька западина – це геологічна

структура в південній частині Східно-Європейської платформи. Простягається від середньої

течії Прип'яті до Донецької складчастої споруди смугою завдовжки близько 750 км і

завширшки 220-250 км. Являє собою ступінчасте зниження докембрійського фундаменту

типу ровоподібного прогину - авлакогену. Головним тектонічним елементом є глибоко

опущений центральний грабен, завширшки 70-130 км, обмежований глибинними розломами.

Грабен виповнений товщею інтенсивно дислокованих осадово-вулканогенних відкладів

девонського, кам'яновугільного і ранньопермського віку. Периферійні ділянки (борти)

западини відрізняються поступовим зануренням фундаменту і пологим спадом верств

осадочних порід у бік грабена. Відклади мезозойського і кайнозойського віку поширені як у

межах центр грабена, так і на бортах западини.

Практичний інтерес в інженерно-геологічному відношенні в районі вишукувань мають

відклади четвертинної системи, які представлені легкими суглинками та супісками. Також

необхідно відмітити розповсюдження на досліджуваній ділянці сучасних техногенних

відкладів, котрі утворювалися в результаті господарської діяльності людини й з кожним

роком мають усе більше практичне значення. Склад порід різноманітний, від відкладів, що

змінили тільки початкову структуру внаслідок вторинного укладання до побутових відходів.

Згідно фізико-географічної карти України, досліджувана ділянка відноситься до

Східноєвропейської рівнини, Зони мішаних (хвойношироколистяних) лісів, Поліського краю,

розташовуючись в межах області Чернігівського Полісся.

У геоморфологічному відношенні ділянка робіт відноситься до Східноєвропейської

полігенної рівнини, Південнополіської області пластово- акумулятивних рівнин,

Придніпровської пластово-акумулятивної рівнини на палеогенових і неогенових відкладах, в

межах надзаплавної тераси р. Сейм.

Досліджувана ділянка розташована на частково забудованій території, ускладнена

насипами ґрунту невитриманої потужності. На ділянці можуть бути старі невидимі підземні

інженерні споруди. Планування поверхні, при будівництві будівель та трубопроводів привело

на окремих ділянках до утворення насипних ґрунтів невитриманою потужністю.
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Згідно з технічним завданням та нормативними документами надосліджуваній ділянці

пробурені 3 розвідувальні свердловини глибиною по 8,0 м загальним метражем 24,0 п.м.

Глибина, кількість і місця розташування свердловин погоджені із замовником. Виробки

прив’язані в планово-висотному відношенні та нанесені на план розташування свердловин.

Ділянка робіт по сукупності факторів вказаних в ДБН А.2.1-1-2008 (додаток Ж) відноситься

до II (середньої складності) категорії складності інженерно-геологічних умов.

Досліджувана товща ґрунтів за генезисом, номенклатурною ознакою йвластивостям,

відповідно до вимог ДСТУ Б В. 2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) розділена на інженерно-геологічні

елементи, у межах яких товща є статистично однорідною по складу й властивостям.

Геолого-літологічний розріз в межах ділянки робіт із поверхні представлений:

1. Сучасними техногенними відкладами – насипним ґрунтом (суглинок, супісок, ГРШ,

буд. сміття, місцями щебінь), потужністю 0,7-1,0 м – ІГЕ-1.

2. Верхньочетвертинними еолово-делювіальними відкладами:

- легким лесовим суглинком, твердої консистенції, від коричнево-бурого до світло-

коричневого кольору, потужністю 1,4-1,5 м – ІГЕ-2;

- лесовим супіском, твердої консистенції, від жовто-коричневого до темно-коричневого,

місцями зеленувато-сірого кольору, потужністю 4,6-4,7 м – ІГЕ-3.

3. Середньо-верхньочетвертинними алювіальними відкладами – супіском пластичної

консистенції, коричнево-сірого кольору, розкритою потужністю 0,8-1,3 м – ІГЕ-4.

Лесоподібні ґрунти у природних умовах залягання відносяться до I типу ґрунтових

умов по просіданню. Потужність просадної товщі становить близько 6 м. Величина сумарної

просадки при побутовому тиску складає близько 2,5 см. Середній початковий просадний тиск

для ІГЕ-2 становить 1,35 кг/см2 , для ІГЕ-3 – 0,95 кг/см2 ІГЕ-4 не володіє просадовими

властивостями.

Нормативна середньобагаторічна глибина сезонного промерзання ґрунтів становить 1,0 м.

Ґрунти, за найгіршими показниками, згідно ДСТУ Б В.2.6-145-2010, слабоагресивні до

бетону марки W4 та неагресивні до залізобетонних конструкцій. Корозійна агресивність

ґрунтів, згідно ДСТУ Б В.2.6-193:2013, до алюмінієвих оболонок – середня, до свинцевих

оболонок – середня, до сталі – середня.

У гідрогеологічному відношенні досліджувана ділянка розташована в межах

Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. На період вишукувань (серпень 2020 р)

ґрунтові води до глибини буріння 8,0 м не розкриті. Згідно ДБН В.1.1-24-2009 «Інженерний

захист територій та споруд відпідтоплення та затоплення» досліджувана територія

відноситься до не підтоплюваної. Геологічні процеси та явища постійно відбуваються в

природі й виникають під впливом найрізноманітніших природних і штучних факторів.
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Активізацію цих процесів можуть викликати як природні причини, так і часто

необґрунтоване втручання людини в природні умови. На денній поверхні даної території не

виявлені які-небудь прояви інженерно-геологічних процесів (воронки, провали і тому

подібне). Досліджувана територія, виходячи з геологічної будови, геоморфологічних ознак,

гідрогеологічних умов, безпечна в зсуво-обвальному та карстово- суфозійному відношенні.

Із несприятливих сучасних фізико-геологічних процесів і явищ у межах описуваної

території слід зазначити наявність в геологічній будові лесоподібних ґрунтів здатних

проявляти просадні властивості при замочуванні.

При проектуванні інженерних споруд на просадних ґрунтах необхідно передбачити

комплекс захисних інженерних заходів, що включають водозахисні заходи й посилення

конструкцій для сприйняття ними зусиль, що виникають при просіданні основи. В межах

будівлі повинні проводитися водозахисні заходи, з метою запобігання або зниження

ймовірності замочування ґрунтів основи. Для цього передбачається водовідвід атмосферних

опадів і поверхневих стоків, а водо несучі мережі повинні бути доступними для контролю над

їхнім технічним станом.

Рельєф ділянки рівний. Відмітки поверхні землі в межах ділянки змінюються від 136,2

до 137,3 м.

В межах майданчика АЗС та в межах його санітарно-захисної зони відсутні рекреаційні

зони, території історико-культурного призначення, об’єкти природно заповідного фонду, їх

охоронні зони і території перспективні для заповідання, шлях міграції птахів та тварин,

популяції та місця росту зникаючих та рідкісних видів рослин, санаторії, будинки відпочинку

та інші лікувально-курортні заклади, природоохоронні зони.

  Санітарно-захисна зона для проектованої АЗС становить 50 м – та витримується по

відношенню до житлово-громадської забудови.

 Найближча житлова забудова знаходиться на відстані понад 75,0 м від джерел

забруднення АЗС в південному напрямку де показники максимальних приземних

концентрацій, з врахуванням фонового забруднення, становить 0,4 ГДК,  а це означає що

об’єкт не чинитиме негативного впливу на здоров’я і умови проживання населення.
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1.2 Цілі планової діяльності:

Стрімке зростання кількості автотранспортних засобів приводить до збільшення

кількості автозаправних станцій, які в свою чергу забезпечують створення робочих місць,

здійснюють відпуск високоліквідної продукції, поліпшують сервісні умови і зручність

обслуговування автовласників, збільшують надходження у місцевий і державний бюджет, а

також забезпечують населенням якісним паливом.

Метою будівництва автозаправної станції є надання послуг по заправці високоякісним

паливом – бензином, дизельним паливом, скрапленим вуглеводним газом (СВГ) та сервісне

обслуговування водіїв та пасажирів.

В рамках будівництва об’єкту передбачається розміщення автозаправної станції (АЗС) з

пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, автомобільним газозаправним

пунктом (АГЗП) у відповідності до діючих протипожежних, санітарних, будівельних та

екологічних норм. В будівлі АЗС передбачається влаштування торгового залу - магазину з

продажу супутніх товарів промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці та кафе

– для швидкого харчування відвідувачів.

Розташування АЗС біля магістральної автомобільної дороги Е101 забезпечує зручність

власникам автотранспорту по забезпеченню якісним пальним для автотранспорту та є

економічно доцільним  для власників АЗС.

1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних

робіт:

До основних робіт по будівництву об’єкта дозволяється приступати після виконання

внутрішньомайданчикових підготовчих робіт. До внутрішньомайданчикових підготовчих

робіт відносяться:

- відведення в натурі майданчика (траси) для будівництва;

- влаштування необхідних огорож будівельного майданчика (охоронних, захисних,

сигнальних), організація в необхідних випадках контрольно-пропускного режиму;

- створення та здавання-прийняття геодезичної розбивочної основи для будівництва і

геодезичні розбивочні роботи для прокладання інженерних мереж і доріг, зведення будівель і

споруд;

- роботи по демонтажу існуючих будівель та споруд;

- роботи по виносу інженерних мереж;

- земляні роботи (відповідно до чинних нормативних документів) - частина робіт,

віднесена у ПОБ і ПВР до стадії підготовчих;

- вертикальне планування території будівельного майданчика - частина робіт, віднесена у

ПОБ і ПВР до стадії підготовчих;
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- роботи по водопостачанні та влаштування тимчасового крану з водою на період

будівництва;

- роботи по електропостачанні та влаштування тимчасового електричного щитка на 15 кВ

на період будівництва;

- забезпечення будівельного майданчика освітленням, протипожежним водопостачанням,

засобами пожежогасіння, сигналізації та зв'язку.

- влаштування постійних і тимчасових внутрішньомайданчикових доріг та під'їздів;

- розміщення мобільних (інвентарних) будівель і споруд виробничого, складського,

допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення, влаштування складських

майданчиків і приміщень для матеріалів, конструкцій, обладнання, відходів, вторинної

сировини;

- влаштування майданчика для будівельних відходів;

Підготовчі  роботи  можуть виконуватись замовником після отримання документа, що

посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, а також після подання

Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу повідомлення

про початок виконання підготовчих робіт, згідно ЗУ Про регулювання містобудівної

діяльності, від 17.02.2011 р. №3038-VI, Стаття 35, 37.

Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж можуть виконуватись замовником за

наявності дозволу на виконання будівельних робіт.

До основних робіт по будівництву об’єкта дозволяється приступати лише після

відведення в натурі майданчика для його будівництва. Вертикальне планування будівельного

майданчика виконується по відмітках згідно креслень ГП.

Копання котлованів під резервуари виконується з "бровки" екскаваторами ЕО-3322

ємністю ковша 0,65 м3 із доробкою ґрунту і підчисткою до проектних відміток вручну.

Зворотна засипка бульдозером Д-606 і частково вручну, для транспортування ґрунту -

автосамоскиди КАМАЗ-5510, КРАЗ-256Б. Копання траншей – екскаватор ЕО-2621А ємністю

ковша 0,25м3 із доробкою ґрунту вручну.

При прокладці інженерних мереж необхідно дотримуватись вимог ДБН В.2.5-74:2013

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» та ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні

мережі та споруди» .

Земляні роботи мають проводитись після розбивки траси трубопроводів і осей споруд.

Відкриті траншеї слід захищати від попадання в них поверхневих та підземних вод. При

значних атмосферних опадах траншеї будуть захищатися поліетиленовою плівкою, яка

щільно прилягає по краях траншеї та притискається грунтом.

Роботи по прокладці труб слід здійснювати незадовго, одразу після риття траншей.

Перед прокладкою необхідно перевірити відповідність проекту відміток дна, ширини
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траншей, закладання відкосів, пересвідчитись в завезенні для прокладки труб, фасонних

частин до них, арматури та інших матеріалів та при необхідності очистити їх від забруднень.

При прокладці інженерних комунікацій мають бути враховані встановлені проектом

міцність і щільність стикових зєднань, стійкість трубопроводів на поворотах і тупіках.

Прокладка труб в зимовий період на мерзлі грунти не дозволяється.

При прокладці інженерних комунікацій необхідно суворо дотримуватись вимог

ДБН А.3.2-2-2009  ”Охорона праці та промислова безпека в будівництві”.

Перед початком виконання робіт по прокладці інженерних мереж необхідно розробити

проект виконання робіт (ПВР).

Монтаж підземних резервуарів, сталевих ферм, колон навісу і покриття будинку АЗС

проводити за допомогою стрілового пневмоколісного крану КС-6362. (вантажопідйомністю до

20 т без опор). Максимальна висота підйому 14,5 м.

Сталеві балки поставляються на будову готовими відправними частинами і монтуються на

колони краном КС – 6362. Колони монтуються на монолітні залізобетонні фундаменти.

Газовий модуль АГЗП поставляється комплектно і встановлюється за допомогою стрілового

пневмоколісного крану КС-6362.

Монтаж конструкцій можливо проводити безпосередньо з транспортних засобів або з

попередньою розкладкою конструкцій в зоні дії монтажного механізму на спеціально

відведеному майданчику.

На ділянці передбачається підсипка грунту. Для ущільнення грунту використовується каток

на пневмоходу Д-326. Відбір грунту для відсипки території здійснюється підрядною

організацією з узгодженням замовника.

Монтаж електричних мереж виконувати згідно ПУЕ.

     Будівництво повинно вестись з дотриманням будівельних норм, правил і стандартів.

Конструктивні елементи:

Будівля АЗС:

 будівля АЗС запроектована розмірами в осях 24,30 х 18,30 м, з висотою будівлі 4,65 м,

одноповерхова;

Конструктивна схема будівлі АЗС - каркасна. Каркас тримає на собі все, що

знаходиться вище фундаменту, його несуча здатність розрахована з урахуванням статичних і

динамічних навантажень, що виникають всередині і зовні будівлі. Схема каркасу передбачає

шарнірне сполучення ферм з колонами і жорстке закріплення останніх у фундаментах.

Повздовжня стійкість будівлі забезпечується за допомогою вертикальних металевих зв’язків.

Горизонтальне вітрове навантаження через стінові сендвіч панелі передається через диск

покрівлі на каркас будівлі. Жорсткість диска покриття вздовж будівлі забезпечується

каркасним блоком покриття (поперечних ферм та поздовжніх прогонів).
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Категорія відповідальності конструкцій – «Б» (ДБН В.1.2-14:2009, розділ 5.2.1).

 фундаменти – стрічкові, монолітні із тяжкого бетону класу С 12/15 по міцності, марки

F50 по морозостійкості, W4 по водонепроникності. Арматура класу А400С. Стикування

арматури виконувати: в робочому напрямку – 35d, в неробочому напрямку – 15d.

 колони – металеві з профілів стальних гнутих замкнутих зварних для будівельних

конструкцій 180х5, 100х3; Стійкість і гнучкість колон забезпечена;

 ферми – безфасонні з квадратних і прямокутних труб. Розкоси кріпляться до поясів

встик; стики виконані напівавтоматичним зварюванням у середовищі вуглекислого газу.

 стіни – сандвіч-панелі із утеплювачем з поліізоціанурату фірми «GORLICKA»

товщиною 100 мм;

 перегородки – гіпсокартонні листи;

 покрівля – металеві ферми, м’яка покрівля з утеплювачем по оцинкованому

профлисту Н57х750х0,7, що кріпиться до прогонів.

Навіс над паливно-роздавальними колонками:

Навіс являє собою просторову прямокутну конструкцію, що опирається на 12 колон і 2

стійки будівлі АЗС. Ухили покрівлі прийняті – 3,5%, ухил водозбірного лотка – 1,5%.

Стійкість металоконструкцій навісу забезпечується жорстким кріпленням колон до

фундаментів.

 колони – металеві Ø273х6 ;

 ферми – безфасонні із квадратних і прямокутних труб. Розкоси кріпляться до поясів

встик, стики виконані напівавтоматичним зварюванням у середовищі вуглекислого газу;

 фундаменти – монолітні залізобетонні із бетону кл. С12/15 по міцності, марки F50

по морозостійкості, W4 по водонепроникливості, арматура класу А400С ;

 обшивка навісу – листовим матеріалом;

 покриття навісу із профнастилу по металевих прогонах;

 водовідвід через ринву зі сталі та водостічні пластмасові труби.

Всі оздоблювальні матеріали, які використовуються для обшивки металевих

конструкцій навісу та будівлі прийнято НГ (негорючі) та сертифіковані на Україні.

Резервуари палива:

 фундаменти – монолітні залізобетонні плити 3200х1500х200мм(3шт.) із бетону кл.

С12/15 по міцності, марки F50 по морозостійкості, W4 по водонепроникливості, арматура

класу А400С;

 антикорозійний захист резервуарів див. розділ «ТК»

 резервуари з подвійною оболонкою (двохстінні) заводського виготовлення;

Зворотна засипка котловану з резервуаром виконується піщаним ґрунтом.
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Паливо-роздавальні колонки:

 приямки  металеві з герметичними вводами для пропускання технологічних

трубопроводів і електрокабелів;

 кріплення ПРК до приямків болтами через металеву раму;

 антикорозійний захист внутрішніх поверхонь – лако-фарбове;

 антикорозійний захист і захисне покриття зовнішніх поверхонь див. «резервуари

палива».

Опори освітлення. Щогли блискавкоприймача:

 стійки – металеві труби, труби групи В, марка сталі Ст3пс ;

 фундамент – стовпчастий із монолітного бетону кл. С12/15, арматура класу А240С,

А400С;

Інформаційна стела:

 фундамент – плита  розмірами 2,10х2,33х1.20 м  із монолітного бетону кл. С12/15 по

міцності, марки F50 по морозостійкості,W4 по водонепроникності, (арматура класу, А400С);

АГЗП:

Конструктивні елементи споруд виконані згідно модульного виробу блоку АГЗП-

резервуар (підземний). Автомобільний газозаправний пункт з підземним розташуванням

резервуару встановлюється  в котловані на монолітну залізобетонну плиту товщиною 25 см. Для

заливки плити використовується бетон марки С12/15. Під  фундаментні плити виконати підготовку

з бетону С8/10 товщ. 100 мм.

       Розміщення обладнання забезпечує можливість доступу до будь-якого вузла обладнання,

виведеного для ремонту або техобслуговування. При цьому дотримуються всі вимоги до

організації безпечного обслуговування та ремонту обладнання.

Характер і зона взаємного впливу споруджуваного та існуючих прилеглих об'єктів

визначається в проектно-кошторисній документації об'єкта з урахуванням результатів

інженерних вишукувань, матеріалів обстеження існуючих об'єктів і передбачених в ПОБ

рішень за методами будівництва, а фактичний вплив відстежується засобами моніторингу.

    Конструктивні, організаційні та технологічні рішення для будівництва повинні

забезпечувати дотримання нормативних вимог щодо допустимих рівнів небезпечних і

шкідливих виробничих факторів, які створюють ризики для довколишніх об'єктів,

навколишнього середовища, безпеки праці.
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1.4 Опис основних характеристик планової діяльності:

   Об’єкт запроектовано зі спорудами АЗС та АГЗП. АЗС класифікується:  категорія по

потужності - ІІ "середня", тип по технологічним рішенням - «А» (роздільне, традиційне).

АГЗП (модуль) – стаціонарний автомобільний газозаправний пункт з підземним розміщенням

резервуару зі скрапленим вуглеводним газом (пропан – бутаном), паливо-приймальним вузлом

СВГ.

        На проектованому АЗС з АГЗП передбачається здійснювати прийом, зберігання і відпуск

трьох марок бензину, двох марок дизпалива, суміші СВГ пропан-бутан і сервісне

обслуговування водіїв та пасажирів. Відпуск палива  здійснюється оператором (продавцем)

АЗС.

         Зберігання   нафтопродуктів  передбачено   в   двох   підземних двохстінних  металевих

резервуарах загальни об’ємом  100м3 – які поділений на секції, для бензину і дизпалива.

Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в одному підземному резервуарі

об’ємом 19,9 м3 (підземний модуль з паливо-роздавальною колонкою СВГ).

При проектуванні АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення

автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою

автоматичного обліку, контролю та сигналізації. Обладнання, рекомендоване проектом,

відноситься до найбільш екологічно безпечного в даний час на європейському ринку та

пройшло державні випробування і допущено до застосування на Україні.

Будівля АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів запроектована

одноповерховою. В будівлі АЗС передбачається влаштування торгового залу - магазину з

продажу супутніх товарів промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці та кафе

– для швидкого харчування відвідувачів.

   Об’єкт  забезпечений відокремленими заїздом та виїздом. До всіх будівель та споруд

передбачено можливість під'їзду автотранспорту. Проїзди та площадки на території об’єкту з

асфальтобетонним та бетонним  покриттям  (ФЕМ). Покриття в зоні заправлення автотранспорту

виконується безіскрове, з добавленням відповідних добавок в суміші покриття.

На ділянці АЗС передбачено площадки для пожежного інвентарю та тимчасової стоянки

легкового та вантажного автотранспорту, площадки посадки та висадки пасажирів. Площадка

контейнерів для сміття влаштована з  водонепроникного твердого покриття, що запобігає

забрудненню грунту, та обладнана навісом, огорожею. Побутове сміття зберігається в ємностях

контейнерного типу.

Для пішохідного руху запроектовані тротуари покриті бетонним покриттям (ФЕМ).

Фігурними елементами замощення, з бетонною підготовкою ,покривається площа, де можливі

проливи нафтопродуктів.
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           Згідно з архітектурно-планувальним рішенням на проектованій ділянці розміщуються

такі будівлі та споруди з врахуванням функціональної необхідності:

1. Будівля АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів;

2. Навіс над ПРК;

3.  ПРК (паливо-роздавальна колонка)  РМП 4 шт.;

4.  ПРК (паливо-роздавальна колонка)  СВГ 1 шт.;

5. Вузол зливу палива

6. Група резервуарів палива (50+55 м³);

7. В т.ч.секція пролитих нафтопродуктів 5м³

8. Майданчик АЦ РМП;

9. Сепаратор нафтопродуктів «BioBox-N-10 »;

10. Резервуар накопичувач води 50 м3;

11. АГЗП (модуль) підземний резервуар 19,9 м³, паливо – приймальний вузол СВГ

12. Майданчик АЦ СВГ;

13. Інформаційна стелла;

14. Іміджева стела;

15. Вказівник «В’їзд»;

16. Вказівник «Виїзд»;

17. Очисні споруди «Biobox Pro 15»,

18. Резервуар накопичувач води 50 м3;

19. ЗТП

20. Дизельгенератор,

21. Група пожежних резервуарів 100+100м3

22. Площадка пож. інвентаря: (пож. щит з ящиком піску);

23. Контейнери для  побутових відходів,

24. Площадка тимчасового зберігання автотранспорту;

25. Площадка тимчасового зберігання автотранспорту TIR.

Розташування вище перерахованих об'єктів запроектоване згідно технологічної лінії

обслуговування автотранспорту та відповідних норм по грозозахисту об’єкту.

В'їзд автотранспорту на територію АЗС запроектований з автомобільної дороги Е101, виїзд  на

вул.. Шовковичну.
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АЗС, яка проектується розрахована на 250 заправок на добу трьома  марками бензину –А-

92, А-95, А-95 П, дизельним пальним та дизельним пальним преміум (П), а також 100

заправок на добу скрапленим вуглеводневим газом (СВГ), пропан-бутан.

       Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з автоцистер-

ни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які

запобігають попаданню механічних сумішей в резервуари.

   Зберігання   палива  передбачено   в 2-х   підземних  двохстінних   металевих

резервуарах ємністю 50+55м3 - для бензину і дизпалива, в т.ч. секція об’ємом 5 м3 – резервна,

для аварійного зливу нафтопродуктів. Резервуари  виконані з подвійною оболонкою типу

"термос". Резервуари обладнані системою повернення  парів  нафтопродуктів  при їх

заповненні,  дихальною  арматурою  з  клапанною   системою,   технічними   пристроями   для

запобігання   переповнення емкостей при зливі нафтопродуктів. Резервуари розташовані

віддалено від паливо-роздавальних колонок (ПРК). В звязку з тим що резервуари на АЗС

двостінні оглядові колодязі не передбачено, контроль цілісності резервуарів забезпечують

датчики які розташовані в між стінному просторі резервуарів. Резервуари палива

встановлюються на монолітні залізобетонні плити.

       Антикорозійний захист (ізоляція) резервуарів  виконується речовиною ЕНДОПРЕН, що

виконується на заводі-виробнику.

Запас палива по кожному резервуарах:

Резервуар Р1: 50 м3  (А-95 П 10 м³; А-95 20 м³; А-92 20 м³);

Резервуар Р2: 55 м3  (ДП 35 м³; ДП П 15 м³,пролиті н/п -5м3;);

Резервуар Р2: V=19,9м3  для СВГ (пропан-бутан);

         Загальна ємкість резервуарів зберігання нафтопродуктів – 100 м3, але оскільки

заповнення резервуарів нафтопродуктами виконується на 95%, то кількість нафтопродуктів,

що зберігається на даному АЗС становить 95 м3.

АГЗП призначений для прийому зберігання та заправки балонів автомобілів

скрапленим вуглеводневим газом (СВГ). АГЗП постачається вкомплекті з резервуаром

(обсягом 19,9 м3, корисний (робочий, заповнення на 85% ) об’єм – 16,9 м3) підземного

розташування, з металевою рамою насосно-арматурного блоку (НАБ), насосною установкою,

паливороздавальною колонкою, обв’язувальними трубопроводами, контрольно-

вимірювальними приладами,запірними пристроями та клапанами. Резервуар являє собою

зварну горизонтальну циліндричну посудину об’ємом обсягом 19,9 м3. СВГ надходить

автоцистернами, перелив газу в підземний резервуар здійснюється за допомогою насоса.

Заправка паливних балонів автомобілів здійснюється через пристрій заправної колонки,

струбцина якого приєднується до заправного штуцера паливного балона автомобіля.
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       Заправлення автомобілів СВГ передбачено одною колонкою (ПРК СВГ) яка встановлена

під загальним навісом над ПРК.

Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачається здійснювати за допомогою 4-х

двохсторонніх паливо-роздавальних колонок (ПРК) на 5 видів палива кожна.

  При заправленні автомобілів бензином через паливо-роздавальні колонки буде

застосована система – повернення парів з баку автомобіля в видаткові резервуари

(рекуперація). Для цього ПРК обладнана спеціальними паливо-роздавальними кранами, що

пристосовані до вловлювання парів бензину, що витісняються з бака автомобіля при

наповненні його паливом. По коаксіальному рукаву пари поступають до помпи, сполученої з

трубопроводом, що з’єднує ПРК з парогазовим середовищем резервуара. Таким чином, викид

парів бензину на пункті видачі пального мінімізується. За даними експериментів, проведених

зарубіжними експертами, сучасні ПРК, які обладнані системою рекуперації, вловлюють до

90% випарів з баку транспортного засобу.

      При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних резервуарів витіснений об’єм

парів нафтопродуктів повертається в бензовоз (пароповернення), при цьому виключається

вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. Коли бензовоз заповнюється

нафтопродуктами на нафтобазі проходить процес повернення парів привезених з АЗС в

резервуари нафтобази. Таким чином відбувається процес переміщення нафтопродуктів та

парів між нафтобазою та АЗС. Впровадження цієї системи вимагає доставку нафтопродуктів

автомобілем-цистернею, спеціально оснащеною для такої експлуатації.

Відсмоктування газів при наливі продуктів в бак транспортного засобу можливе завдяки

використанню колонок виробництва "Tokheim Quantium 510Т 5-10" які будуть оснащені

пістолетом з відсмоктуванням парів. Колонка для видачі під’єднується до трубопроводу

зворотнього виведення парів через запобіжну арматуру. Цей трубопровід буде виведений на

бензиновий резервуар (секцію) (А-92).

Резервуари зберігання палива будуть оснащені дихальними клапанами. Кількість

дихальних клапанів 2, один для бензину інший для дизельного палива, вони розміщені над

резервуарами зберігання палива на висоті 3,0 м від поверхні землі.

     Резервуар зберігання СВГ оснащений запобіжними клапанами та скидним трубопроводом.

При збільшенні температури зростає тиск в резервуарі, для автоматичного скидання

надлишкового тиску резервуар обладнаний запобіжними клапанами. Для проведення

регламентних та ремонтних робіт газове обладнання необхідно звільнити від суміші СВГ, для

цього влаштований скидний трубопровід.
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Відомості про продукцію АЗС з АГЗП
(Дані по річній реалізації палива наведені згідно розрахунку по таблиці 10.9 ст.76 ДБН Б.2.2-12:2019 )

Найменування
нафтопродуктів

Об'єм
разової

Кількість
заправок на

Витрати нафтопродуктів,
м3

заправки добу на добу на рік
1. Бензин А-92 20 50 1,0 350
2. Бензин А-95 20 60 1,2 420
3. Бензин А-95 П 20 40 0,8 280
4. Дизельне  пальне 40 60 2,4 840
5. Дизельне  пальне П 20 40 0,8 280
Всього: 120 250 6,2 2170
6.СВГ (пропан-бутан) 40 100 4,0 1400
Разом: 160 350 10,2 3570

      Річна реалізація палива становить: бензину - 1050 м3; дизпаливо - 1120 м3; СВГ – 1400 м3.

Робота працівників АЗС передбачена цілодобова (в три зміни), тривалістю зміни 8 годин.

 Режим роботи об’єкту - цілодобовий, в три зміни. Термін експлуатації будинку АЗС з

пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 60 років. Термін експлуатації резервуарів

РМП 40 років. Термін експлуатації резервуару СВГ 20 років.

Кількість працюючих – 25. Для побутових потреб працівників передбачено необхідний

набір санітарно-побутових приміщень, які укомплектовуються необхідним набором

побутового обладнання та меблів.

Інженерне забезпечення об’єкта

Зовнішні водопровід та каналізація

Проект розроблено у відповідності з ДБН В. 2.5-74:2013  "Водопостачання. Зовнішні мережі

та споруди",  ДБН В. 2.5-75:2013"Каналізація. Зовнішні мережі та споруди."

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Водопостачання об’єкту передбачається централізоване від існуючого водопроводу,

який проходить по вул..Шовковиця, згідно Технічних умов видиних СКП «МРІЯ» від

25.05.2020р.

 Добовий розхід води на господарсько-питні потреби складає 16,44 м³.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння прийнято 15 л/с. Зовнішнє пожежогасіння

здійснюється від двох проектуючих пожежних резервуарів об'ємом 100 м³ кожний. Для забору

води з пожежних резервуарів передбачений прийомний колодязь об'ємом не менше 3м³.

 Перед прийомним колодязем встановлений колодязь з засувкою, штурвал  якої

виведений під кришку люка. Відновлення пожежного об'єму води в пожрезервуари

здійснюється автоцистернами на протязі 24 годин.
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ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Скид господарсько-побутових стоків передбачається здійснювати в проектуючі

блочно-модульні очисні споруди типу Biobox Pro-15. Очищені води відводяться в резервуар-

накопичувач об'ємом 50м³. Вода із резервуара-накопичувача використовується на полив

території, або по мірі заповнення вивозиться автоцистерною. Добове скидання стоків складає

14,94 м³.

ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ З МІСЦЬ ЛОКАЛЬНИХ ЗАБРУДНЕНЬ НАФТОПРОДУКТАМИ

    Зовнішня мережа  дощової каналізації  з місць локальних забруднень  забезпечує

самопливне відведення дощових і талих вод з місць зливу та роздачі ПММ, площадок

тимчасового зберігання автотранспорту та з території АЗС, для очистки на сепаратор

нафтопродуктів типу Biobox -N-10  (вертикальне виконання), з продуктивністю 10 л/сек.

Очищені води відводяться в резервуар-накопичувач об'ємом по 50м³. Вода із резервуарів -

накопичувачів використовується для поливу території, для чого видаляється насосним

обладнанням, що забезпечує подачу води для системи зрошення з необхідною

продуктивністю та напором або вивозиться автоцистернами.

Для запобігання попадання палива у систему дощової каналізації з вузлів зливу палива у

випадку розгерметизації автоцистерни запроектований колодязь з трьохходовим краном. Для

прийняття аварійного розливу нафтопродуктів передбачений резервуар пролитих нафто-

продуктів.

                                                          ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

       Зовнішня мережа дощової каналізації забезпечує самопливне відведення дощових і талих

вод з покрівлі будинку АЗС, навісу  і з території АЗС  в  резервуар-накопичувач об'ємом 50м³.

    На колодязях, що розташовуються в зоні радіусом 50 м від АГЗП ( модуль з підземним

резервуаром ),  передбачити по дві кришки, простір між кришками повинен бути засипаний

піском прошарком не менше 0,15 м, або ущільнено іншим матеріалом, що виключає

проникнення газу в колодязь у випадку його витоку.
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Розрахунок водоспоживання та водовідведення

Норма споживання Водопостачання Водовідведен
ня

Загальна (в
тому числі

гаряча)
Гаряча вода

Загальна(в
тому числі

гаряча)
Гаряча вода

Найменув
ання

споживач
а

Од.
ви
м.

К-сть

л/доб
у л/год л/до

бу
л/го

д

Кое
ф.

нері
вно
м.
Кd м3доб м3/го

д м3доб м3/го
д

м3/до
б

м3/го
д

1 Працюючі
категорії
1а

чол
8 15 1,88 6 0,75 1.77 0,212 0,18 0,084 0,13 0,212 0,18

2 Працюючі
категорії
1в

чол 8 25 1,04  11 0,46 1.77 0,354 0,18 0,156 0,13 0,354 0,18

3 Кафе
24пос.міс
ць)

1
стр

760за
добу,
106 за
годи-

ну

12 0.75   4 0,25
1.51 13,23 0,18 4,59 0,13

13,77
7 0,18

  4 Відвідува
чі

чол. 50
чол./
доб.
5
чол.
год.

15 4 5 1,2 1,53 1,148 0,18 0,383 0,13 1,148 0,18

  5

На полив
зелених
насаджень м2 500 3 1,5

Разом: 16,44 0,72 5,213 0,520 14,94 0,72

Потрібний тиск - 10 м. в. ст.
Вода, що подається водопроводом відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
Вода подається цілодобово.

Внутрішні водопровід і каналізація

Проект   розроблено   у   відповідності   з   ДБН В.2.5-64:2012  " Внутрішній  водопровід

і   каналізація ", завдання на  проектування  і  будівельних  креслень.

ВОДОПОСТАЧАННЯ

  В АЗС запроектована система господарсько-питного водопроводу. Проектом

передбачається влаштування систем холодного і  гарячого водопостачання.

Холодне  водопостачання  здійснюється  від  проектуючого  вводу  водопроводу ∅63х5,8

мм. Для потреб гарячого водопостачання приміщень будівлі АЗС,  передбачається установка

одного електроводонагрівача "Ariston"  об'ємом 500л. На вводі холодного водопроводу в

будівлю, передбачається влаштування водомірнрого вузла  з установкою лічильника холодної

води КВ-1,5. Для окремого обліку води  на полив території,  проектом передбачається

установка окремого лічильника холодної води КВ-1,5. Проектом передбачено влаштування

напірного гідробаку об’ємом 600 л.
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Внутрішні мережі холодного і гарячого водопроводу прийняті з поліпропіленових труб

∅20х1,9-63х5,8 мм, по ДСТУ Б В. 2.7-144-2007. Мережі господарсько-питного водопроводу

прокладаються в конструкції стін і підлоги і підлягають тепловій ізоляції циліндрами системи

Mirelon.

КАНАЛІЗАЦІЯ

    Відведення стічних вод від санітарно-технічних приладів проводиться внутрішньою

системою каналізації через один випуск в зовнішню мережу.  Стічні води від мийок посуду

відводяться окремим випуском через жироуловлювач «Rainpark-1» фірми «Standartpark», у

зовнішню мережу.

    Випуск дощових і талих вод здійснюється внутрішньою системою водостоків через один

випуск у дощову систему.

Опалення, вентиляція та кондиціювання

Проект розроблено у відповідності з ДБН В. 2.5.67:2013 "Опалення, вентиляція і

кондиціювання". ДБН В. 2.6-31:2016 "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція

будівель". ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих  приміщень".

                                                                ОПАЛЕННЯ

   Проектом передбачається система повітряного опалення-в пункті сервісного

обслуговування, та залу кафе, та електричного-в інших приміщеннях. Електричне опалення

здійснюється конвективними обігрівачами типу "Thermor", які відповідають вимогам

пожежної безпеки. Регулювання температури повітря приміщень передбачено

електромеханічними терморегуляторами, вмонтованими в нагрівальні прилади. Нагрівальні

прилади в приміщеннях встановлюються по місцю, після встановлення основного

обладнання.

 ВЕНТИЛЯЦІЯ

    Проектом передбачається система припливно-витяжної вентиляції у всіх приміщеннях.

Для вентилювання приміщень  пункту сервісного обслуговування і залу кафе, передбачено

систему припливно-витяжної вентиляції з виключно механічним спонуканням та

рекуператором. В процесі проходження через рекуператор, повітря підігрівається ,

відбираючи тепло у відпрацьованого повітря. Для догріву повітря в припливній  системі

передбачений електричний нагрівач.

    Забір припливного повітря здійснюється на висоті  3,10 м від рівня землі.

    Припливна установка обладнана фільтром і комплектом автоматики.
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    Для допоміжних  приміщень передбачена витяжна вентиляція з природнім та механічним

спонуканням.

Обладнання припливно-витяжних систем прийняте малошумне (до 50 дБ(А)) і встановлене

так, щоб вібрація не передавалось на огороджуючі конструкції. Вентканали встановлені на

будівлі АЗС.

     Повітропроводи прийняті з тонколистової покрівельної оцинкованої сталі. Стальні

повітропроводи, які прокладаються за підшивною стелею, ізолюються термоізолятором  К-

Flex-ST (група горіння Г1).

     Управління системами передбачене з приміщень, які вони обслуговують.

     Вентагрегати систем заблоковані з системами пожежогасіння для автоматичного

відключення їх при пожежі.

КОНДИЦІЮВАННЯ

       Для забезпечення оптимальних параметрів внутрішнього повітря в приміщенях  пункту

сервісного обслуговування і залу кафе  передбачено установку  інвенторних касетних

кондиціонерів.  Зовнішні блоки кондиціонерів встановлюються на покрівлі будівлі АЗС.

Модельний ряд кондиціонерів  оснований на використанні озонобезпечних хладогенів

типу R410A.

Очисні споруди, які передбачені на даній АЗС

На даній автозаправній станції використовуються очисні споруди стічних вод

забруднених нафтопродуктами (сепаратор нафтопродуктів) виробництва ТОВ «Аквантіс»

модель Biobox-N-10. На випуску стічних вод з будівлі АЗС які забруднені жирами

передбачено  встановлення жироуловлювача, який монтується в стандартні з/б кільця модель

Biobox-Gp-1. Після жироуловлювача Biobox-Gp стічні води відводяться блочно-модульні

очисні споруди біологічної очистки господарсько-побутових стоків BioboxPro-15.

Очисні споруди – сепаратор нафтопродуктів Bioвox N

Сепаратор Biobox-N (від 1 до 15 л/с). Виконаний з поліпропілену. Встановлюється в

стандартні з/б кільця або з/б приямок необхідного діаметру.

Застосування сепаратора Biobox N-10

Для очищення дощових стоків забруднених нафтою та нафтопродуктами передбачається

влаштування очисних споруд – сепаратор нафтопродуктів Biobox N-10. Сепаратор

нафтопродуктів очищає стічні води, забруднені нафтопродуктами, що не розчиняються.

Сепаратор пройшов експертизу Міністерства охорони здоров’я України.
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Модель
(тип)

Продуктивність,
л/с

Об’єм
сепаратора

л

Ємність
для

післу, л

Ємність
для

нафти,л

H
мм

А
мм

В
мм

Db
мм

D
Вх/вих

мм

Вага
кг

Biobox
N-10 10 5045 1060 1482 2000 1740 1690 1950 160 100

Принцип дії сепаратора:

Спочатку стічна вода через вхідний трубопровід надходить до відсіку піскоуловлювача, де

ґравітаційно відділяються пісок та тверді включення.  Далі висхідним потоком вода

проходить через полімерний коалісцентний фільтр 2Н-Plast, в якому краплини

нафтопродуктів затримуються, з’єднуються одна з одною та спливають вгору. Рівень

нафтопродуктів контролюється механічним поплавком. Потім низхідним потоком стічна вода

надходить на поліпропіленовий коалісцентний сітчастий фільтр 2-го ступеню U-фільтр ,

щорозроблений та виготовляється ТОВ «Аквантіс». На ньому остаточно затримуються

нафтопродукти та завислі речовини.  І далі очищена стічна вода надходить на вихід. Вихід

стоків із сепаратора відбувається через  сифон, обладнаний аварійним автоматичним

клапаном, який перешкоджає проникненню відсепарованих  нафтопродуктів за межі

сепаратора.

Концентрація забруднень в очищеній стічній воді становить: по нафтопродуктах - не більше

0,3 мг/л; по завислих речовинах - не більше 15 мг/л, по БПК5- не більше 15 мг/л.

Жироуловлювача Biobox-Gp

Жировловлювачі серії Biobox-GР встановлюються зовні приміщень в залізобетонні кільця.

Їх монтаж простий і можливий в уже існуючі з/б колодязі.
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Сепаратор Biobox-GР, виконаний з

залізобетону з внутрішньою

поліпропіленовою стінкою.

Встановлюється в будь-які ґрунти під

проїздами та автошляхами (клас

навантаження до D400). Висота

регулюється стандартними з/б кільцями і

плитою перекриття з люком.

Технологія очищення жировмісних стічних вод: Інженерами ТОВ «Аквантіс»

розроблено сучасну технологію очищення стічних вод від жиру. Спочатку стічна вода через

вхідний трубопровід надходить до корзини, де затримуються крупні (тверді) забруднення.

Якщо комплектація сепаратора не включає корзину, то крупні забруднення накопичуються у

відвідсіку для твердих відходів, де вони ґравітаційно відділяються від стічної води. Далі

висхідним потоком, за рахунок перегородк, вода піднімається вверх. Часточки жиру

з’єднуються одна з одною та спливають вгору до зони накопичення жиру. Очищена від жиру

стічна вода низхідно-висхідним потоком надходить на переливної труби і відводиться на

господарськопобутові очисні споруди.

Експлуатація сепаратора (залежно від складу вхідної дощової води):

1. Відбір твердих відходів з корзини або з відсіку для твердих відходів – 1 раз на місяць.

2. Відбір жиру механічним способом (черпаком), спеціальним насосом або мулососом –

від 1 разу на тиждень до 1 разу в квартал (в залежності від модифікації сепаратора).

3. Промивання сепаратора системою промивки – 1 раз в квартал.

Модель
(тип)

Продуктивність,
л/с

Об’єм
сепаратора

л

Ємність
для

жирів,л

H
мм

D
мм

D
Вх/вих

мм

Вага
кг

Biobox-
Gp 1 524 181 1000 950 110 25
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Установка BioboxPro  призначена для очищення господарсько-побутових стічних вод котеджних

містечок, ресторанно-готельних комплексів, баз відпочинку та адміністративнопромислових

будівель, житлових та громадських будівель.

Локальні очисні споруди BioboxPro є одними з найбільш сучасних на ринку України.

Завдяки використанню найсучасніших запатентованих технологій очищення стічних вод та

матеріалів досягаються найбільш високі і стабільні показники очищення при будь-яких

умовах експлуатації. Завдяки потужному і герметичному корпусу із стільникового

поліпропілену товщиною 80 мм можливі будь-які варіанти монтажу без додаткового

бетонування (напівзаглублене, у високі грунтові води і т.п.). Після модуля доочищення воду

можна використовувати на полив, оборотне водопостачання, а також відводити у водойми.

Локальні очисні споруди BioboxPro складаються з одного або кількох поліпропіленових

резервуарів, які можна компонувати в залежності від потужності очисних, вимог замовника та

наявної території. Технологічне обладнання (повітродувки, пульти керування, автоматика,

блок зневоднення осаду, блок знезараження очищеної води) може встановлюватись як в

окремому підземному герметичному боксі, так і в надземному блоці-контейнері заводського

виконання (в залежності від потужності очисних споруд). Це дозволяє значно зменшити

рівень шуму та неприємних запахів від очисних споруд, що в свою чергу дозволяє зменшити

санітарно-захисну зону. Очисні споруди BioboxPro мають ті ж переваги, що і малі очисні

станції Biobox.

Схема блочно-модульної установки BioboxPro

Модель
(тип)

Продуктивність,
л/с

Об’єм,
л

Ємність
для

післу, л

Ємність
для

нафти,л

H,
висот

мм

А,
довж
мм

В,
шир
мм

Висоту
Відводу
труби

мм

D
Вх/вих

мм

Вага
кг

Biobox
Pro-15 15 3000 1060 1482 2600 4000 2160 2000 160 1100
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Ефективність очистки стічних вод згідно паспортних даних

Принцип дії очисних споруд:

Стічна вода через вхідний трубопровід надходить до усереднювача, проходячи через

корзину. Далі за допомогою аерліфта вода перекачується до аеротенку, попадаючи спочатку

на пластиковий аерований біофільтр. Завдяки біофільтру з прикріпленою аеробною

мікрофлорою відбувається очищення основної маси забруднень та СПАВ. Далі, пройшовши

другу зону аеротенка, стічна вода надходить у вторинний відстійник, де проходить розподіл

на очищену воду та мул. При цьому активний мул направляється на рециркуляцію на

біофільтр, а надлишковий мул у окремий відсік накопичення і стабілізації. З вторинного

відстійника вже очищена вода може подаватись в дренажну систему самопливно (9) або за

допомогою дренажного насосу. При необхідності скиду очищеної води в водойму або для

використання у технічних цілях (полив, змив унітазів тощо) потрібно використовувати

додатковий блок доочищення, який встановлюється всередині станції біологічного очищення

Biobox. Цей блок складається зі спеціального фільтра доочищення та лампи

ультрафіолетового знезараження. Компресор та блок керування знаходяться в окремому

сухому відсіку під кришкою.

      Зона санітарного захисту для установок Biobox потужністю до 25 м3/сут. складає  5м, а для установок

до 200 м3/доб. – 15м, (що дозволяє розміщувати їх на щільно забудованій території).

  Замовнику необхідно укласти договір з компанією «Аквантіс» (02000 м.Київ,

вул.Васильківська, 30), на сервісне обслуговування очисних споруд.
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      Дані про види і кількості матеріалів та природних ресурсів, які планується
використовувати

Земельні ресурси

 В процесі провадження планової діяльності використовується земельна ділянка площею –

0,5901 га, ділянка знаходиться у власності ТОВ «Голд-нафта», згідно з Витягу з Державного

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.03.3019р.,

індексний номер витягу 160776433. Кадастровий номер 7420310300:00:004:0467. Цільове

призначення земельної ділянки – «для розміщення та експлуатації будівель і споруд

автомобільного транспорту та дорожнього господарства».

Згідно проектного рішення на даній ділянці виконується насип грунту в кількості 3500 м3.

При благоустрої ділянки, для озеленення необхідно 132,6 м3 родючого грунту, місце відбору

родючого грунту погодити з територіальними органами місцевого самоврядування.

Водні ресурси

  Під час експлуатації об’єкту для забезпечення санітарно-гігієнічних потреб працівників та

клієнтів АЗС передбачене централізоване водопостачання, згідна ТУ видиних СКП «МРІЯ»

від 25.05.2020р.  Річний розхід води на господарсько-питні потреби складає 5920 м³/рік.

       До влаштування водопроводу, при здійсненні будівельних робіт водопостачання

передбачено привозною водою (бочка з водою). Будівельні суміші на будівельному

майданчику не виготовляються. Для  питтєвих цілей передбачено привіз бутильованої води.

Паливні ресурси

     В процесі провадження планової діяльності передбачається реалізація 3570м3

нафтопродуктів та СВГ, а саме: 1050 м3 бензину, 1120 м3 дизпалива, 1400 м3 СВГ.

     Річна потреба в електроенергії при експлуатації об’єкту становить 552,20 тис.кВт.год.

Електропостачання  об’єкту передбачено від проектуючої ЗТП.



32

1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води,

повітря, грунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного

забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих

і будівельних робіт та провадження планової діяльності.

В процесі будівництва можливий негативний вплив на всі компоненти навколишнього

природного середовища, який виражається в порушенні ґрунтового покриву, викидах

забруднюючих речовин в атмосферу від будівельної техніки та будівельних робіт,

забрудненні водного середовища та утворенні відходів.

Викиди (вплив на атмосферне повітря):

 викиди під час будівельних робіт

При проведенні підготовчих та будівельних робіт викиди забруднюючих речовин

відбуваються від:

- зварювальних робіт;

- фарбувальних робіт;

- викиди від будівельної техніки під час демонтажних та будівельних робіт;

Характеристика викидів забруднюючих речовин при при проведенні підготовчих та

будівельних робіт наведена в таблиці 1.5.1

Таблиця 1.5.1 –  Загальна таблиця по викидах при при проведенні  підготовчих та будівельних
робіт

№ Код
ЗР

Найменування ЗР ГДК м.р.,
(ОБРД)
мг/м3

Клас
небезпек

и

Викид
т/період

1 301 Азоту діоксид 0,2 3 0,072
2 330 Ангідрид сірчистий 0,5 3 0,0097
3 337 Вуглець оксид 5,0 4 0,083
4 703 Бенз(а)пірен 0,0001 1 0,0000069
5 328 Сажа 0,15 3 0,0088
6 2754 Вуглеводні граничні

С12-С19 (розчинник
РПК-26611 та інш.)

1,0 4 0,0069

7 123 Оксид заліза 0,04 3 0,00016
8 143 Оксид марганцю 0,01 2 0,000017
                                  Всього: 0,180

Викид діокиду вуглецю (парниковий газ) становить 7,26 т/р.

 викиди під час експлуатації АЗС

В період експлуатації АЗС забруднення атмосфери відбувається від наступних джерел

викидів:

- втрати при зберіганні бензину та ДП в резервуарах;

- проведення технологічних операцій на АГЗП;

- відпуск палива через ПРК;
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- викиди від резервної ДЕС;

- автотранспорт, що рухається територією підприємства;

Всього у атмосферне повітря від об’єкта можливий викид 11 забруднюючих речовин.

Характеристика викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці 1.5.2, розрахунок викидів

наведено у розділі 5.

Таблиця 1.5.2 –  Загальна таблиця по викидах в навколишнє середовище при

експлуатації об’єкту
№ Код

ЗР
Найменування ЗР ГДК м.р.,

(ОБРД) мг/м3
Клас

небезпеки
Викид

г/с
Викид
т/рік

1 301 Азоту діоксид 0,2 3 0,0825 0,032
2 328 Сажа 0,15 3 0,000216 0,000834
3 330 Ангідрид сірчистий 0,5 3 0,00804 0,00274
4 337 Вуглець оксид 5,0 4 0,0068 0,1172
5 402 Бутан 200,0 4 0,843 0,5165
6 703 Бенз(а)пірен 0,0001 1 0,0000002 0,0000063
7 1728 Етантіол

(етилмеркаптан)
0,00003 2 0,0000018 0,00002

8 2704 Бензин (нафтовий,
малосірчистий, в
перерахунку на вуглець)

5,0 4 0,073 1,9726

9 2754 Вуглеводні граничні
С12-С19 (розчинник
РПК-26611 та інш.)

1,0 4 0,092 0,062

10 10304 Пропан 65,0 - 1,117 0,6844
                                  Всього: 3,38

Викид Діокиду вуглецю (парниковий газ) становить 2,733 т/р.

Відходи:

 рідкі відходи (стічні води)

     Скид господарсько-побутових стоків передбачається здійснювати в проектуючі очисні

споруди типу «BioboxPro-15». Очищені води відводяться в резервуар-накопичувач об'ємом

50м³. Вода із резервуара-накопичувача використовується на полив території, або по мірі

заповнення вивозиться автоцистерною.  Добове скидання стоків складає 14,94 м³.

         Відходи жирів з жиро уловлювача Biobox-GР (посудомийки) в кількості 0,005 т/рік

здаються на утилізацію в ліцензійну організацію. Показник кількості цих відходів

використаний на основі  показників аналогічно діючих АЗС.

     Зовнішня мережа  дощової каналізації  з місць локальних забруднень  забезпечує

самопливне відведення дощових і талих вод з місць зливу та роздачі ПММ, площадок

тимчасового зберігання автотранспорту і з території АЗС  для очистки на сепаратор

нафтопродуктів «Biobox N-10», компанії «Аквантіс». Очищені води відводяться в резервуар-

накопичувач об'ємом 50м³, та використовується на полив території.
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 тверді побутові відходи: незначний об’єм сухого сміття: сміття з території і

побутові відходи стаціонарної АЗС збираються в урни і викидаються в сміттєвий контейнер,

який знаходиться на території АЗС, після чого вивозиться спеціалізованими підприємствами,

згідно договору, на полігон побутових відходів.

          На території АЗС передбачено майданчик з навісом для розміщення контейнерів для

тимчасового зберігання побутових відходів.    На АЗС передбачено встановлення контейнерів

для відокремленого зберігання відходів (роздільного), згідно наказу Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №133 від

01.08.2011.

 Відходи, що утворюються під час демонтажних та будівельних робіт

      Утворення відходів відбувається від зварювальних та фарбувальних робіт,

загальнобудівельних робіт. Перелік та обсяги відходів наведено в таблиці 1.5.3.

Таблиця 1.5.3 – Перелік та обсяги відходів, що утворюються під час демонтажних та будівних

робіт.
№
з/п

Найменування відходу Код за ДК
005-96

Технологічний
процес

Кількість
т/період

Агрегатний
стан та склад

відходу

Рішення по
поводженню з

відходами
IV клас небезпеки

1 Вироби металеві
будівельні

281 Демонтажні
роботи

3,6 Тверді, чорні
метали

Вивозиться в місця
прийому

металобрухту
2 Відходи змішані

будівництва будівель і
споруд

4510.2.9.09 Будівельні
роботи

4,5 Тверді,
цегла, пісок,

камінь

Вивозиться за
договором

спеціалізованою
організацію

3 Тара металева
використана –

жерстяна тара з-під
фарб (горючих)

7710.3.1.07 Фарбувальні
роботи

0,006 Тверді.
Жерсть
залишки

фарби

Вивозиться за
договором

спеціалізованою
організацію

4 Огарки електродів 2820.2.1.20 Зварювальні
роботи

0,012 Тверді.
Оксиди
заліза,
оксиди
мангану

Вивозиться за
договором

спеціалізовано
ю організацію

5 Відходи комунальні
(міські) змішані, у т.ч.

сміття з урн (ТПВ)

7720.3.1.01 Діяльність
робітників

0,675 Тверді.
Картон,

папір, скло,
органіка,

поліетилен,
харчові
відходи

Вивозиться за
договором

спеціалізовано
ю організацію

Всього відходів: 8,79 т
Розрахунок обсягів відходів при будівництві наведено в розділі 5.1.
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Відходи, що утворюються під час експлуатації об’єкту

Під час експлуатації об’єкту утворюватимуться відходи ІІІ та IV класів небезпеки. Їх

загальна кількість складатиме 13,4 т/рік. Характеристику відходів наведено в таблиці 1.5.4.

   Розрахунок обсягів утворення відходів під час експлуатації АЗС наведено в нижче.

Таблиця 1.5.4 – Перелік та обсяги відходів, що утворяватимуться під час експлуатації об’єкту.
№
з/п

Найменування
відходу

Код за ДК
005-96

Технологічний
процес

Кількість,
т/рік

Агрегатний стан та
склад відходу

Рішення про
поводження з
відходами

ІІІ клас небезпеки
1 Залишки очищення

резервуару для
зберігання, що
містять
нафтопродукти

6000.2.9.17 Очистка
резервуарів
зберігання
пального

0,737 Нафтопродукти – 64-
76; вода – 20-32%;
мех.домішки – 4%

Вивозиться за
договором
спеціалізованою
організацію

2 Шлам від
очищення вод
стічних
неспецифічних
промислових

9030.2.9.04 Очищення
зливових вод

0,067 Твердий.
Шламоподібний

Вивозиться за
договором
спеціалізованою
організацію

3 Пісок зіпсований,
забруднений або
неідентифікований,
його залишки, які
не можуть бути
використані за
призначенням

2663.1.1.02 Засипання
підчас розливу
нафтопродуктів

0,217 Твердий. Окис
кремнію, домішки

Вивозиться за
договором
спеціалізованою
організацію

4 Полімерні відходи 7710.3.1.04 Тара, упаковка 0,2 Тверді. Поліетилен,
пластикова тара

Вивозиться за
договором
спеціалізованою
організацію

IV клас небезпеки
1 Відходи

комунальні (міські)
змішані, у т.ч.

сміття з урн (ТПВ)

7720.3.1.01 Діяльність
робітників

10,4 Тверді. Скло,
органіка, харчові
відходи

Вивозиться за
договором
спеціалізованою
організацію

2 Макулатура 7710.3.1.01 Тара, упаковка 0,3 Тверді. Картон, папір Здається в
пункт прийому
макулатури

3 Осад з очисних
споруди
біологічної
очистки

-- Очистка
фекальних

стоків

1,48 Рідкі. Надлишковий
активний мул

Вивозиться за
договором
спеціалізованою
організацію

Всього відходів: 13,4

Розрахунок кількості твердих побутових відходів (ТПВ) виконаний згідно «Правил

надання послуг з вивезення побутових відходів» затверджені постановою Кабінету Міністрів

України від 10 грудня 2008 р. № 1070. Оскільки АЗС відноситься до підприємств торгівлі, то

середньорічна норма утворення ТПВ на 1 кв. метр торговельної площі складає 0,15 кг/добу.

0,15 х 350 = 52,5 кг/рік

         Площа торгового залу становить 118,53 м2,  відповідно кількість ТПВ складе:

52,5 х 118,53 = 6222,8 кг/рік = 6,2 т/рік;
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В будівлі АЗС запроектовано кафе, для швидкого харчування водіїв та пасажирів і

розраховане на 24 посадочних місць. Обслуговування відвідувачів здійснюється через барну

стійку в одноразовій посуді. Буфет працює на закупних товарах – без їх видозмінення, з

вузьким асортиментом і невеликим об’ємом по реалізації, а саме: спиртні, гарячі, холодні

напої, морозиво, мучні та кондитерські безкремові випічки заводського виготовлення в

герметичній упаковці, піци, канапки, запечені ковбаски.

Закупний товар для буфету доставляеться відразу у зону продажі і розміщується в

холодильниках, при потребі здійснюється постачання   з центральних складів. Доставка

товарів для магазину передбачається через окремий вхід і зберігається в коморах.

 Місце бармена обладнане кавоваркою,  касовим апаратом та іншим згідно плану

розташування технологічного обладнання.

В будівлі АЗС передбачено обладнані належним чином туалети. У відповідності з наказом

Держбуду №19 від 12 лютого 1992 р. та Мінбудархітектури від 16.11.1993 р. №195 "Про

комплексну програму розв'язання проблем інвалідності" проектом створено всі умови для

обслуговування інвалідів на колясках та безперешкодного доступу їх до торгівельного залу.

Замовнику під час здачі об'єкта в експлуатацію необхідно пред'явити на всі вироби, матеріали

та технологічне обладнання гігієнічні висновки, сертифікати відповідності гігієнічних норм

України, свідоцтва про вибухозахищеність обладнання та дозволи на застосування.

     Оскільки кількість робочих днів у році - 350 (з урахуванням 15 діб на проведення

регламентних та ремонтних робіт), то відходи від кафе складуть:

 0,5 кг/добу х 24 х 350 = 4200 кг/рік = 4,2 т/рік

     Отже загальна кількість побутових відходів від торгового залу та кафе складе:

 6,2 т/рік + 4,2т/рік = 10,4 т/рік

Маса твердих побутових відходів порахована як для гіршого випадку, при

максимальному навантаженні. Передбачено роздільне збирання ТПВ.

Розрахунок  піску, забрудненого нафтопродуктами Норма утворення забрудненого

піску (0,1 т піску на 1000 м3 обороту нафтопродуктів в рік) прийнята по аналогії з іншими

діючими підприємствами, і вираховується по формулі:

M = Q x q

    Де: М — вага піску, т/рік;

q - питомий показник утворення забрудненого піску, т/м3;

Q - оборот нафтопродуктів по АЗС, тис.м3/рік.

                                        М=2,17 х 0,1 =0,217 т/рік.

        Пісок забруднений нафтопродуктами, згідно договору, здається на утилізацію в

ліцензійну організацію.
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РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ВІДХОДІВ ОЧИСНИХ СПОРУД
(НАФТОПРОДУКТІВ ТА ШЛАМУ)

 Дано:  F1=3549 м2=0,3549га -  площа стоку.
      n=0,69

                 mr=112
                  γ=1,54

L=100 м
q20=88,2
m=1

qr= m
t

FAZ

nr

mid

0,11,2

1,2





     А=q20х20n(1+1
lg P
lg mr

)γ=88,2х200,69 (1+
lg112
lg1,0 )1,54=696,91

      tr=tcon+ tcan+ tр

tr=tcon+0,021
L
v +0,017

L
v =2,0+0,021

0,8
50 +0,017

0,8
50 =4,38хв.;

Витрата дощової води складає:

qr1= 0,10,691,2

1,2

0,11,2

1,2

38,4
3549,09,6960,26




 =m
t

FAZ
nr

mid  х1 х1=81,29л/с

qlim = qr1 k1k2 qlim 1= qr1 k1k2=81,29х0,12х1=9,755 л/с

      Приймаємо сепаратор нафтопродуктів з відстійником, коалісцентним вкладишем, з

байпасом «Biobox № -10»  (вертикальне виконання), (поз.11), максимальна пропускна

здатність 10 л/с.

Річна кількість зливових вод з території АЗС

Wg=WхF, де W-річна кількість зливових стоків з 1 га

W=10hgхΨ = 10х595 х0,8=4760м3 –

hg=595 мм- кількість опадів за рік;

Ψ=0,8 –коефіцієнт стоку.

            F-площа водозбору

            F=0,3549га

Wg=WхF=4760х0,3549=1689,32 м3

ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЩОВИХ СТОКІВ

До очищення: згідно ДБН В.2.3-15:2007

Завислі речовини - 500 мг/л;

Нафтопродукти – 40 мг/л.

Після очищення:

Завислі речовини – 10,0 мг/л;

Нафтопродукти – 0,3 мг/л.
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РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ЗАТРИМАНИХ РЕЧОВИН НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ

Затримано завислих речовин:
1000

16890,10500  )( = 827,61 кг/рік

Затримано нафтопродуктів:
1000

16890,340  )( = 67,05 кг/рік

Для зберігання вловленого шламу передбачено закриту ємність об’ємом 0,07 м3 і по мірі

накопичення шлам нафтопродуктів, згідно договору, вивозиться на утилізацію ліцензійною

організацією.

       Розрахунок відходів, що утворюються під час зачищення резервуарів для зберігання

нафтопродуктів

Відповідно до технологічних рішень передбачаються планові (не менше одного разу на

два роки) та по мірі накопичення, зачищення резервуарів.

        Розрахунок проводиться згідно з п.1.7.2 «Временных методических рекомендаций по

расчету нормативов  образования отходов производства и потребления» по формулі :

М = V х k x 10-3 т/рік;

де: V – річний обсяг палива, що зберігався в резервуарі, т/рік;

k – питомий норматив утворення нафтошламу на 1 тону палива, що зберігається, кг/т, (для

резервуарів з бензинами k = 0,04 кг на 1 т бензину, для резервуарів з дизпаливом k = 0,9 кг на

1 т дизпалива).

М бенз = (1050 м3 х 0,85 х 745 кг/ м3 х 10 -3) х 0,04 х 10 -3 = 0,026 т/рік;
М дп = (1120 м3 х 0,85 х 830 кг/ м3 х 10 -3) х 0,9 х 10 -3 = 0,711 т/рік;

М = М бенз + М дп = 0,026 т/рік + 0,711 т/рік = 0,737 т/рік.

   Кількість відходів нафтопродуктів, що утворюються під час зачищення резервуарів для

зберігання нафтопродуктів на проектованій АЗС становить 0,737 т/рік. Відходи, згідно

договору, здаються на утилізацію в ліцензійну організацію.

        Під час зачищення резервуарів однією з операцій є мийка резервуарів водою. Промивна

вода, в кількості 0,8 м3 вивозиться на утилізацію. Показник кількості забрудненої води

використаний на основі  показників аналогічно діючих АЗС. Зачищеня та промивка

резервуарів проводиться ліцензійною організацією по договору.

       Люмінесцентні лампи на АЗС не використовуються, в зв’язку з переходом на більше

економне світлодіодне освітлення.  Світлодіодні лампи не містять ніяких отруйних речовин,

здатних заподіяти шкоду людині. В їх роботі відсутня інфрачервоне і ультрафіолетове

випромінювання, тому світлодіодна лампа вважається екологічним джерелом освітлення.
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         Що до хімічних джерел струму на АЗС, то в приміщенні будівлі АЗС передбачена урна

для використаних елементів живлення (батарейок, батарей від упсів).  Використані батарейки

відносять до І класу небезпеки. Хімічні джерела струму по мірі накопичення організовано

відправляють на утилізацію в ліцензійну організацію.

Розрахунок осаду локальних очисних споруд «BioboxPro» продуктивністю 15 м3 в

добу (фекальні стоки, рідка в’язка маса)

Приріст активного мулу в системі (Пр, мг/л) розраховується по формулі:

Пр = 0,8 В + 0,3 La ,

де, В – концентрація зважених речовин на вході в реактор SBR-I; В = 220 мг/л;

La – БПК полн стічної води, що надходить у реактор SBR-I; La =319 мгО2/л.

Отримано: Пр = 0,8 · 220 + 0,3 · 319;

Пр =271,7мг/л, або 271,7 г/м3

Отже 271,7г  · 15м3 · 365 днів/1000 = 1487,5 кг, або 1,48 т/рік.

Мул з очисних споруд викачується асенізаційним транспортом та вивозиться на міські

очисні спорди.

   На АЗС утворюються також полімерні відходи та макулатура. Показник кількості цих

відходів використаний на основі  показників аналогічно діючих АЗС.  Та становить:

- полімерних відходів (пластикова тара, поліетилен) – 0,2 т/рік – здається для повторної

переробки;

- макулатура (папір, картонні коробки) – 0,3 т/рік – здається на макулатуру.

         На АЗС передбачений роздільний збір твердих побутових відходів.

Кількість відходів буде уточнена після введення об’єкта в експлуатацію.

Відходи нафтопродуктів, згідно договору, здаються на утилізацію в ліцензійну

організацію.

ТПВ вивозяться комунальним підприємствомои, на діючий полігон побутових відходів,

згідно договору.

Будівельні сміття частково використовують на підсипку, а зайве вивозять на полігон

будівельних відходів. Відходи металу здаються на металобрухт.
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 Вплив на ґрунти

- Під час проведення будівельних робіт

Під час проведення будівельних робіт відбувається переміщення земляних мас. За

договором із спеціалізованими організаціями ґрунт завозиться на  будівельний майданчик.

Згідно проектного рішення на даній ділянці виконується відсипка території в кількості

3500 м3. За договором із спеціалізованими організаціями ґрунт завозиться на будівельний

майданчик. Родючий грунт на ділянці відсутній.

- Під час експлуатації АЗС

Негативний вплив на ґрунти під час експлуатації об’єкту  не очікується, у зв’язку з тим,

що проектом передбачено охоронні заходи: покриття по всій території можливого

забруднення; вся територія, що буде вільна від покриттів та будівель, буде озеленена, за

рахунок багаторічних газонних трав.

 Водне середовище

- Під час проведення будівельних робіт

Водопостачання будівельної ділянки від міського водопроводу. До влаштування

водопроводу  водопостачання відбувається привозною водою (бочка 3 м3 ).

Утворення виробничих стоків при будівництві об’єкту не передбачається.

- Під час експлуатації АЗС

Водопостачання АЗС передбачається від існуючого міського водопроводу, що

проходить по вул. Шовковиця, згідно ТУ виданих СКП "МРІЯ". Вода з міських мереж

витрачатиметься на господарсько-побутові потреби (включаючи миття торгівельного залу та

побутових приміщень).

Скид господарсько-побутових стоків передбачається здійснювати на очисні споруди

біологічної очистки "BioboxPro -15". Очищена вода відводиться в резервуар-накопичувач.

    Стічні води з території АЗС  з місць локальних забруднень нафтопродуктами

відводяться на очисні споруди стічних вод BioВox N10. Очищена вода відводиться в

резервуар-накопичувач.

     Забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання стічних вод у водні

об’єкти не передбачається. Проектні рішення не матимуть негативного впливу на водні

ресурси.

    Відстань до найближчого водного об’єкту р.Сейм становить понад 1,2 км.

Проектований АЗС розташований поза межами прибережно захисної смуги річки.
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З метою запобігання потрапляння забруднюючих речовин у процесі експлуатації об’єкта

у підземні води на АЗС передбачені заходи:

- Очищення дощових стоків у сепараторі нафтопродуктів (проектуючі очисні споруди);

- Прокладка зовнішніх і внутрішніх комунікацій з урахуванням запобігання можливості

витоку води з них у ґрунт і забезпечення контролю комунікацій, їх ремонту, скидання

аварійних вод;

- Вертикальне планування ділянки майданчика вирішене з урахуванням створення

найбільш сприятливих умов для водовідведення зливових вод і збереження природного

рельєфу.

Отже, негативний вплив на водні ресурси не передбачаються.

Проектні рішення розроблені таким чином, що водні ресурси не піддаватимуться

негативному впливу. Діяльність АЗС не чинитиме шкідливого впливу на водне середовище.

2) Опис виправданих альтернатив:

2.1) ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ

Технічна альтернатива 1.

Передбачається будівництво АЗС середньої потужності на 250 заправок на добу

нафтопродуктами та 100 заправок на добу скрапленими вуглеводневими газами (СВГ)

пропан-бутан. Зберігання   бензину і дизельного палива  передбачено   в  двох підземних

двостінних   металевих  резервуарах загальним об’ємом 100м3, які поділені на секції .

Зберігання СВГ передбачено в одному підземному резервуарі об’ємом 19,9м3.

В будівлі АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачається

влаштування торгового залу - магазину з продажу супутніх товарів промислової та

продовольчої груп в розфасованій упаковці та кафе – для швидкого харчування відвідувачів.
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Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою № 2 розглядалось  будівництво АЗС в комплексі з АГЗП з

наземним резервуаром зберігання СВГ та аналогічним обладнанням. Однак при наземному

розташуванні резервуару СВГ можливий максимальний об’єм лише 9,9 м3, що у порівнянні з

підземним резервуаром (19,9 м3) збільшить кількість разів доставки СВГ на АГЗП, а це

призведе до збільшення кількості викидів в атмосферне повітря від роботи зливно-наливних

операцій.

Наземний варіант розміщення резервуару має значно більше ризиків техногенного та

екологічного характеру та є малоприйнятним. Тому технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною

як з екологічної, так і з технологічної точок зору для безпечної заправки автомобілів.

Також найбільшу потенційну небезпеку представляє вибух, руйнування (порушення

герметичності), та руйнування резервуара для зберігання СВГ. Що до зони ураження при

наземному зберіганні СВГ то в порівнянні з підземним розташуванням резервуару зони

ураження при вибуху будуть більшими. Вибух парів СВГ при розгерметизації наземних

резервуарів являє собою значну небезпеку для обладнання і будівель, які розташовані на

відстані до 13 м від епіцентру вибуху. Смертельні наслідки можуть отримати люди на відстані

до 8…9 м, середні ураження – до 22...23 м, легкі ураження – до 65 м.

При використанні підземного резервуара зони ураження будуть значно

меншими, оскільки резервуар з СВГ розташований нижче землі і ударна

хвиля з надлишковим тиском по фронту погаситься масою ґрунту навколо

резервуара

Розмір зони ураження вибуховою хвилею залежить від маси вибухонебезпечної суміші

парів СВГ, яка знаходиться в резервуарі.

Таким чином, з урахуванням існуючих розмірів та умов земельної ділянки, відстані до

суміжних об’єктів, вимог безпечної експлуатації АЗС та екологічних впливів, технічна альтернатива

№1 обрана як оптимальний варіант, та  є  більш ефективною з екологічної точки зору та зручніше з

технічної точки зору.
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2.2. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТУ

БУДІВНИЦТВА АЗС З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ

1. Планована діяльність передбачає надання послуг по заправці автомобілів споживачів

високоякісним пальним, створенням робочих місць, збільшенням надходжень у місцевий та

державний бюджет при дотриманні екологічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних

норм.

2. Прийняті технологічні рішення щодо обладнання АЗС з АГЗП, є найбільш

ефективними з технологічної та економічної точок зору. Також, вони відповідають прийнятим

екологічним, протипожежним та санітарно-гігієнічним нормам.

3. Розміщення АЗС на обраній земельній ділянці відповідає її цільовому призначенню,

вимогам екологічних, санітар-гігієнічних та протипожежних норм.

4. Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є процеси

зберігання на відпуску палива споживачам, маневрування транспорту по території АЗС.

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі СЗЗ та межі житлової

забудови не перевищуватимуть ГДК (з урахуванням фонового забруднення атмосферного

повітря).

5. Не передбачається утворення промислових стоків.  Для очищення поверхневих стоків

заплановано встановити сепаратор  нафтопродуктів.

6. Негативний вплив на промислові, житлові, сільськогосподарські об’єкти, наземні та

підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та

інші елементи техногенного середовища під час експлуатації проектованого об’єкта відсутні.

7. Негативний вплив на клімат та мікроклімат, рослинний та тваринний світи, заповідні

об’єкти відсутній. Зелені нксадження на ділянці відсутні.

8. Вплив на техногенне середовище допустимий (незначний).
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3) Опис поточного стану довкілля:

Чернігівська область розташована на крайній півночі Лівобережної України.

Протяжність території із заходу на схід становить 180 км, з півночі на південь – 220 км.

Загальна площа складає 31,9 тис. км2, що становить 5,3 % території країни. За цим

показником Чернігівщина посідає друге місце в Україні, середня щільність населення області

– 32 особи на 1 км2.

На заході й північному заході Чернігівщина межує з Гомельською областю

Республіки Білорусь, на півночі – з Брянською областю Російської Федерації, на сході – із

Сумською, на півдні – з Полтавською, на південному заході – з Київською областями України.

На території Чернігівської області розміщена крайня північна точка України.

Середня висота над рівнем моря – 120 м, на північному сході – 200 м, на південному

заході – 120-150 м. Максимальна відмітка – 222 м (біля с. Березова Гать Новгород-

Сіверського району).

Майже вся область входить до складу Придніпровської низовини, лише невелика

частина на північному сході – до складу Середньої височини. Чернігівські землі лежать у

лісовій смузі – це так зване Чернігівське Полісся, в якому інколи вирізняють ще Новгород-

Сіверське Полісся. Чернігівщина являє собою легко хвилясту рівнину, яка має загальний

похил із північного сходу на південний захід. Рівнини розчленовані долинами рік до 50 м. На

вододілах і терасах наявні досить великі лесові острови з розвиненою яружною ерозією.

Крейдове підніжжя та ерозійний краєвид поширені в лісостепу, а також на південному сході

Новгород-Сіверського Полісся. Зазначена рельєфна смуга є переходом до Середньої

височини.

Клімат помірно континентальний. Середня температура липня – від 18,4°С до 19,9 °С,

січня – від мінус 6 °С до мінус 8 °С. Період із середньодобовою температурою понад 10 °С –

150-160 днів на рік. Річне число атмосферних опадів 500-600 мм.

Чернігівщина є однією з найбагатших за запасами водних ресурсів. Усього на

території області протікає 1570 річок загальною довжиною 8369 км, в т.ч. 2 великі річки – 629

км, 8 середніх – 723 км, 1560 малих – 7017 км. Усі вони належать до басейну річки Дніпро,

яка протікає вздовж західних меж області. Головна річка Чернігівщини – Десна, яка тече з

північного сходу на південний захід. Її ліві притоки – Сейм, Доч, Остер; праві – Убідь, Мена,

Снов, Білоус. На північному заході тече річка Сож (притока Дніпра), а на півдні – Удай

(притока Сули).

На Чернігівщині є різноманітні корисні копалини. Корисні копалини області –

вуглеводні, торф, фосфорити, крейда, вапняки, каолін. Ґрунти в північній (поліській) частині

чернігівських земель переважно дерново-підзолисті, а також сірі й світло-сірі опідзолені та

торф’яно-болотисті; у смузі лісостепу – чорноземи. Найзначніші поклади торфу – у



45

Ріпкинському, Чернігівському та Семенівському районах. Загальнодержавне значення мають

запаси високоякісних скляних пісків (Ріпкинський район). Велике промислове значення –

родовища крейди в Новгород-Сіверському районі та цегляної сировини на всій території

області. Наявні родовища глин, придатних для виготовлення черепиці, кахлю, гончарних

виробів і виробів художньої кераміки. Унікальні за своїми запасами й лікувальними якостями

джерела мінеральних вод, що поширені в центральній частині регіону. Область лежить у

зонах мішаних лісів і лісостепу. Загальна площа земель лісового фонду становить 740,3 тис.

га, у тому числі вкритих лісовою рослинністю – 663,1 тис. га. Відсоток вкритих лісом площ у

різних районах неоднаковий: лісистість у північній частині – 20-41 % від загальної площі

району, південних – 7-20 %. На півночі Чернігівщини переважають мішані ліси – сосна, дуб,

береза, осика, чорна вільха, граб (лише в західній частині), тополя; в південному лісостепу –

невеликі, переважно, дубові ліси. У зв’язку із геологічною будовою, рельєфом, кліматичними

умовами і значною лісистістю територія області вирізняється значною заболоченістю.

Особливо поширені болота у поліській частині, в заплавах Дніпра, Десни та їхніх приток.

Територією області проходять важливі транспортні шляхи міждержавного та

міжнародного значення. Однією з таких транспортних магістралей області є європейський

автошлях Е101, що бере свій початок в Москві і закінчується в Києві.

Ділянка, де передбачено будівництво автозаправної станції (АЗС) з пунктом сервісного

обслуговування водіїв та пасажирів та авто газозаправним пунктом (АГЗП) розташована на

виїзді з м. Батурин, Бахмацького району, Чернігівської області, і безпосередньо примикає до

європейського автошляху Е101.

Батурин розташований в межах

крайньої південно-східної частини

Чернігівського Полісся, на лівому

березі р. Сейм, у зоні поступового

переходу від поліських до лісостепових

ландшафтів, чим зумовлена

різноманітність комплексу природних

умов та ресурсів. У геоструктурному

відношенні територія відноситься до

Дніпровсько-Деснянської западини,

виповненої потужною товщею (декілька кілометрів) осадових відкладів крейди,

палеогену та четвертинних. Останні представляють інженерно-геологічний шар і мають

потужність в межах міста понад 10 -50 м. Орогідрографічні умови та літологія материнських

порід зумовили формування в межах міста ґрунтів: на терасах - опідзолені сірі та темно-сірі

на лесовидних суглинках, на заплаві та низьких терасах - лучні та дернові глеюваті та глеєві
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на алювіальних відкладах, у тому числі в комплексі з пісками слабо задернованими.

Механічний склад ґрунтів легкий - від піщаного до глинисто-піщаного. В цілому рівень

родючості ґрунтів високий.

В геоморфологічному відношенні територія представляє собою низовинну моренно-

зандрову слабо хвилясту рівнину з невеликими лесовими островами, розчленовану сучасною

долиною р. Сейм. Абсолютні відмітки поверхні в межах міста змінюються від 115 до 125 м на

заплаві до 150 м на терасах. Заплава річки бугриста, пересічена старицями, озерами та

заболоченими зниженнями рельєфу. Загальний ухил поверхні спостерігається як в бік річки,

так і на південь. Гідрологічна мережа території представлена р. Сейм (ліва притока р. Десни),

яка перетинає місто в напрямку з південного сходу на північний захід, та озерами.

Однією з найбільших водойм міста є озеро Шовковиця, яке розташоване в проточній

балці в південній частині Батурина. Води озера здавна відомі цілющими властивостями щодо

лікування зору людей і використовувались у XIX ст. для лікування військових. Район

«Шовковиця» існував в дореволюційний період як курортна зона.

Рельєф території Батурина характеризується як рівнинний, слабо розчленований

пологими балками та блюдцеподібними пониженнями. Основна територія міста розташована

на плато вододілу Сейму, що являє собою височину, найвищі позначки рельєфу якої

розташовано в районах Степанівської та Базарної гір. Долина Сейму та яружно-балкових

урочищ складають систему просторових комплексів різного таксономічного рангу.

На відстані понад 1,2 км в північно-східному напрямку від території проектованої АЗС

протікає річка Сейм. Ділянка АЗС знаходиться поза межами прибережної захисної смуги

річки. З метою охорони заплави річки Сейм створений природоохоронний об'єкт Сеймський

регіональний ландшафтний парк. Відстань до природоохоронного об’єкту: Сеймський

регіональний ландшафтний парк та до заплави річки Сейм – становить  понад 1 км.

«Сеймський» — регіональний ландшафтний парк (РЛП), розташований у західній частині

Сумської області в межах чотирьох адміністративних районів області: Путивльського,

Конотопського, Кролевецького та Буринського районів. Сеймський регіональний

ландшафтний парк — це найбільша за площею в Сумській області природо - заповідна

територія.

Даний природно – заповідний об’єкт є природоохоронною, рекреаційною установою

регіонального значення, що створена без вилучаються земельних ділянок, водних та інших

природних об’єктів у власників або користувачів з метою збереження в природному стані

типових або унікальних природних комплексів та об’єктів, а також забезпечення умов для

організованого відпочинку населення. До складу регіонального ландшафтного парку входить

заплава р. Сейм, надзаплавні тераси та правий корінний берег. В межах РЛП в р. Сейм впадає

ще й р. Клевень, всі елементи долини якої також представлені. Основну площу займають ліси
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та луки, а в заплавах (здебільшого приток р. Сейм) значні площі займають болота та

заболочені місця. Ліси представлені хвойними, листяними та змішаними насадженнями.

Соснові ліси парку розташовані на боровій терасі річок Сейм та Клевень, а також насаджені

серед інших ландшафтів.

У тваринному світі Сеймського регіонального ландшафтного парку переважають

тварини водно–болотного комплексу. Серед ссавців – це водяний пацюк, ондатра,

єнотовидний собака, звичайна кутора, видра (належить до Червоної книги України) та бобер.

Серед пташок тут мешкають клевень, звань, любка, водяна курочка, погонич, крижень, чирок-

тріскунок, чайка, рибалочка, берегова ластівка, жовта та біла плиски, очеретяна веснянка та

інші. Проживає тут і червонокнижний сірий журавель. Його основні місця поселення

розташовані у заболочених вільшняках лісового масиву „Мутинський бір”. Іще одним

рідкісним птахом є кулик–сорока, який мешкає на піщаних прируслових косах. Серед

плазунів та земноводних зустрічаються кумка червоночеревцева, ставкова, озерна та

гостроморда жаби, тритони, вуж звичайний. Відомо також близько 30 видів риб, серед яких

зустрічається червонокнижний вид – стерлядь. Варто згадати і про лісову фауну Сеймського

регіонального ландшафтного парку. Велику цінність становить такий звір, як зубр. Ще у 1985

році він був акліматизований на території Конотопського державного мисливського

господарства. На території парку також мешкає червонокнижний вид – горностай, який

досить звичний для Сеймського РЛП. Серед інших ссавців – лось, європейська козуля, дика

свиня, лисиця, лісова куниця, ласка, білка, заєць – біляк тощо.

Загалом РЛП «Сеймський» з урахуванням своєї площі займає провідне місце у

структурі природо – заповідного фонду України.

Схема розташування Сеймського регіонального ландшафтного парку.
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           На Регіонального ландшафтний парк Сеймський  покладено виконання трьох основних

завдань:

- збереження цінних природних комплексів та об’єктів;

- додержання режиму охорони території закладу;

- сприяння екологічній освітньо - виховній роботі за умов розвитку ефективного туризму,

відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності.

Згідно містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва №5 від

03.04.2020р. - проектований об’єкт знаходиться поза межами Сеймського регіональний

ландшафтного парку  та заплави річки Сейм. Території ПЗФ в межах проммайданчика та його

санітарно-захисної зони відсутні.

Ділянка де передбачено будівництво АЗС з влаштуванням АГЗП розташована в межах

населеного пункту. Ділянка розташована безпосередньо біля магістральної автомобільної

дороги Е101. Проектований об’єкт знаходиться поза межами екологічного навантаження.

Будівництво та експлуатація АЗС з АГЗП не приведе до екологічно-небезпечних змін у

поточному стані довкілля. Приведені розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в

атмосферному повітрі підтвердили, що викиди мінімальні і їх концентрації не будуть суттєво

впливати на довкілля.

Зелені насадження на ділянці відсутні. Родючий грунт на ділянці відсутній.

        Суб’єктом господарювання планової діяльності в встановленому порядку отримано

довідку про кліматичні характеристики в місці проектування об’єкту, яка видана

Чернігівським обласним центром з гідрометеорології (Чернігівським ЦГМ) №05/628 від

10.08.2020р, та довідку про фонові концентрації забруднювальних речовин, яка видана

Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

№04-20/2453 від 12.08.2020р.

Кліматична характеристика і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання

шкідливих речовин

 Середня температура (6 найбільш теплих місяців) -    +15,1°С

(6 найбільш холодних місяців) - -1,0°С

       Нормативна глибина промерзання ґрунту згідно 0,9 м.

       Кліматологічна характеристика і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання

шкідливих речовин в атмосферному повітрі, приведені в таблиці 3.1.
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           Кліматична характеристика і коефіцієнти, що
визначають умови розсіювання шкідливих речовин

Таблиця 3.1
Показники Величина

1 2
1. Коефіцієнт стратифікації атмосфери, А 180
2. Коефіцієнт рельєфу місцевості 1
3. Середня максимальна температура завнішнього повітря найбільш жаркого
місяця року, Т, 0С +27,1
4. Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця, Т,
0С -8,1
5. Середньорічна роза вітрів, %    Пн

 ПнСх
   Сх
   ПдСх
   Пд
  ПдЗх
   Зх
   ПнЗх

10
10
11
14
12
12
16
15

6. Швидкість вітру, повторність перевищення якої складає 5%, м/с 4-5

          Показники використані на підставі довідки Чернігівського обласного центру з

гідрометеорології.

Повітряне середовище в районі проектування об’єкту характеризується існуючим

фоновим забрудненням, значення якого приведені в таблиці 3.2. Фонові концентрації в місці

розміщення об’єкта проектування прийняті згідно довідки виданої Департаментом екології та

природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. (довідки додаються)

Таблиця 3.2.
Фонові концентрації шкідливих речовин
Шкідлива речовина Фонові

концентрації,
мг/м3

1 2
Діоксид азоту 0,018
Оксид вуглецю 0,4
Діоксид сірки 0,02
Бензин 2,0
Вуглеводні граничні С12-С19 0,4
Пропан 26,0
Бутан 80,0

Території ПЗФ в межах проммайданчика та його санітарно-захисної зони відсутні.

      Будівництво та експлуатація АЗС не впливатиме на об’єкти ПЗФ та Смарагдової мережі

України.
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4) Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планової

діяльності та її альтернативних варіантів:

Згідно з вимогами «Державних санітарних правил планування та забудови населених

місць ДСП № 173–96» (п. 5.32) відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами

для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх

шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших

громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення

слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС,

але не менше 50м. Нормативна санітарно-захисна зона 50м – витримується.

               Державними санітарних правилами планування та забудови населених пунктів,

затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р.  за № 173

розмір СЗЗ для автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) не встановлений. У даному ДСП

встановлений розмір СЗЗ для авто-газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС - 100 м) які

призначені для заправки газобалонних автомобілів стиснутим до 19,6 МПа (200 атм.) природним

газом (метан), що використовується як моторне паливо. На АГНКС здійснюється стискання метану на

місці компресорною установкою, яка створює постійний шум. Отже, лімітуючим показником при

встановленні 100 м розміру СЗЗ для АГНКС є шум, який спричиняється компресорними установками

при заправці машин.

   В нашому випадку на проектуючому АГЗП здійснюється зберігання, закачування та відпуск

скраплених вуглеводневих (нафтових) газів - СВГ (пропан+бутан) з максимальним тиском до 1,6

МПа за допомогою спеціальних типів турбонасосів, призначених для роботи і СВГ і аміаком, а

компресорне обладнання відсутнє. СВГ надходять, зберігаються і відпускаються на АГЗП вже у

рідкому стані і на об'єкті не здійснюється ніяких перетворень їх агрегатного стану. Таким чином,

АГНКС та АГЗП за технічними характеристиками та фізико-хімічними властивостями палива

(метан та пропан+бутан) є кардинально різними об'єктами. Поряд з цим, відповідно до вимог ДБН

В.2.5-20-2001 нормативна санітарна відстань від АГЗП з підземними резервуарами обсягом до 20 м3

від громадських, житлових будинків та споруд становить не менше 30 м, а мінімальна відстань від

огорожі АГЗП до будинків і споруд повинна бути не менше 10 м.

За призначенням, технологічними процесами та продуктами автомобільний

газозаправний пункт (АГЗП) може за своїм несприятливим впливом на навколишнє

середовище бути прирівняний до АЗС зі встановленням санітарного розриву від його джерел

забруднення нормативним розміром в 50 м. Оскільки АГЗП знаходиться на території АЗС,

санітарно-захисну зону  слід приймати  як для багатопаливної АЗС - 50м. СЗЗ - 50м для АГЗП

витримується.
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Ділянка віддалена від житлової забудови. Найближча житлова забудова знаходиться на

відстані понад 75 м від джерел забруднення АГЗП в південно-східному напрямку де

показники максимальних приземних концентрацій, з врахуванням фонового забруднення, не

перевищуватимуть показників  ГДК,  а це означає що об’єкт не чинитиме негативного впливу

на здоров’я і умови проживання населення.

Аналізуючи вплив АЗС на навколишнє середовище необхідно розглянути
 наступні фактори:

          Фактор довкілля Вплив

Здоров’я населення  Негативний вплив на здоровя населення
відсутній. Викидів, скидів утворення та
поводження з небезпечними речовинами не
передбачається. Рівні шуму, вібрації,
іонізуючого випромінювання не будуть
перевищувати гранично допустимі
концентрації та норми допустимого впливу.
Найближча житлова або прирівняна до
житлової забудови будівля, знаходиться на
відстані більше ніж 75м. Можна вважати, що
відстань в 75 м від АЗС є безпечною для
населення.
    Вплив планованої діяльності на здоров’я
населення допустимий. Розрахунки
розсіювання забруднюючих речовин в
атмосферне повітря показали, що
максимальні приземні концентрації на межі
нормативної СЗЗ АЗС відповідають
санітарним та екологічним вимогам.
Соціальний ризик оцінюється як
«прийнятний».

Біорізноманіття Використання у процесі провадження
планової діяльності біорізноманіття не
передбачається. Загроз для місцевих видів
птахів та тварин впродовж всіх періодів їх
річного циклу не виявлено.
   Негативний вплив на біорізноманіття
відсутній.

Землі      Не передбачається негативного впливу на
земельні ресурси від провадження планованої
діяльності. Запобігти забрудненню ґрунтів
дозволяють заплановані заходи. Ділянка
перекрита грунтами не придатними для
рекультивації. На ділянці передбачається
насип грунту.

Води Запроектоване відведення господарсько-
побутових та поверхневих стоків дозволяють
виключити негативний вплив на водні
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ресурси. Забір підземних та поверхневих вод
не передбачається. Скидання стічних вод у
водні об’єкти не передбачається. Негативний
вплив на водне середовище відсутній.

Стічні води з території, з місць локальних
забруднень відводяться на очисні споруди від
нафтопродуктів.

Повітря       Можливий незначний вплив на
атмосферне повітря.
      Джерелами викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря будуть
дихальні клапани при зберіганні палива,
паливо-роздавальні колонки, технологічні
процеси на АГЗП (зливна струбцина,
запобіжний клапан на резервуарі зберігання
СВГ, заправна струбцина газових колонок,
продувні свічки насосу), резервна ДЕС,
автотранспорт який маневрує по території
АЗС.

Додатковим джерелом забруднення
атмосферного повітря будуть тимчасові
викиди забруднюючих речовин, що
утворюються при проведенні будівельно-
монтажних робіт, які в цілому на стан
повітряного середовища не впливають.
Викиди мінімальні та не перевищують
допустимих.
    Максимальні приземні концентрації
забруднюючих речовин на межі СЗЗ та межі
житлової забудови не перевищуватимуть ГДК
(з урахуванням фонового забруднення
атмосферного повітря).

Вплив об’єкту, що проектується, на
атмосферне повітря вважається допустимим.

Клімат мікроклімат     Негативного впливу не передбачається.
Змін мікроклімату та клімату в результаті
планованої діяльності не очікується, оскільки
в результаті будівництва та експлуатації
об’єкту відсутні значні виділення теплоти,
інертних газів, вологи. Особливості
кліматичних умов, які сприяють зростанню
інтенсивності впливів планованої діяльності
на навколишнє середовище, відсутні.
Через незначні розрахункові обсяги
парникових газів, застосування
озонобезпечних холодоагентів, тощо,
проектований об’єкт не чинитиме
негативного впливу на клімат.

Геологічне середовище Будівництво й експлуатація АЗС з АГЗП
не впливає на елементи геологічного,
структурно-тектонічного ландшафту і не
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викличе негативних явищ геотехногенного
походження в геологічному середовищі.

Соціально-економічні умови        На етапах проектування, будівництва та
експлуатації АЗС з АГЗП вплив оцінюється
як позитивний. Передбачаються інвестиції в
розвиток інфраструктури міста, а саме:
створення додаткових робочих місць,
збільшення податкових надходжень у бюджет
міста, покращення інфраструктури
населеного пункту за рахунок прямих
інвестицій в них.
      Заберзпечення населення якісним
паливом: бензином, ДП та СВГ пропан-бутан.

Вплив на грунти:

На грунти вплив АЗС має місце при виконанні будівельно-монтажних робіт, носить

тимчасовий характер і при належній культурі виконання робіт може бути зведений до

мінімуму.

В процесі будівництва АЗС можливе забруднення грунту в результаті проливу паливно-

мастильних матеріалів від будівельних машин, а також відходами будівництва і сміттям. З

метою запобігання негативного впливу на грунт проектом передбачається оснащення

площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон

побутових відходів. Заправку машин  передбачено проводити в спеціально відведених і

обладнаних місцях.

В процесі експлуатації АЗС можливе забруднення грунту нафтопродуктами. Для

запобігання попадання нафтопродуктів на грунт в результаті їх випадкового проливу

передбачені такі заходи:

1) підземна установка резервуарів на бетонній основі і їх гідроізоляція;

2) обладнання резервуарів показниками верхнього рівня рідини для запобігання

переливу нафтопродуктів.

3) установка підземних двостінних резервуарів для нафтопродуктів на фундаментні

платформи;

4) покриття трубопроводів і резервуарів  ізоляцією надто посиленого типу ;

5) обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжними закриваючими механізмами,

які при падінні пістолету на землю або при переповненні пального в бакові досягне

пістолета і автоматично його закриє;

6) самоплинне відведення дощових і талих вод з мість зливу та роздачі ПММ для

очистки на проектуючі очисні споруди стічних вод;

В результаті передбачених заходів попереджується  забруднення грунту.
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Вплив на водне середовище:

Рель’єф майданчика рівний. Грунтові води залягають на глибині  понад 8,0 м.

       На підземні води об’єкт не впливає. Експлуатація об'єкту не зробить негативного

впливу на водяне середовище, тому що відсутні скидання забруднюючих речовин на рельєф і

у водойми.

При виконанні будівельно-монтажних робіт, вплив носить тимчасовий характер і при

належній культурі виконання робіт може бути зведений до мінімуму.

На відстані понад 1 км в північно-східному напрямку від території проектованої АЗС

протікає річка Сейм. Ділянка АЗС знаходиться поза межами прибережної захисної смуги

річки.

Проектом передбачені наступні заходи по охороні і раціональному використанню

 водних ресурсів:

 господарсько-побутові стічні води від будинку АЗС відводяться на проектуючі ЛОС

Biobox Pro;

 встановлення жиро уловлювача на випусках стічних вод від кафе операторської;

 зберігання нафтопродуктів в герметичних резервуарах, обладнаних показниками

рівня їх заповнення, що не допускає їх розлив на поверхню майданчика ;

 огородження зон озеленення бортовим каменем, що виключає змивання грунту на

дорожнє покриття під час проливних дощів ;

 самоплинне відведення дощових і талих вод з мість зливу та роздачі ПММ для

очистки на проектуючі очисні споруди стічних вод, сепаратор нафтопродуктів Biobox-N.

 відведення очищених стічних вод в резервуари-накопичувачі;

 регулярне прибирання території АЗС;

 локалізація ділянки території АЗС, де можливий розлив нафтопродуктів;

Вплив на повітряне середовище:

Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього

природного середовища. Як природний об'єкт воно являє собою природну суміш газів, що

знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень. Критерієм розподілу

атмосферного повітря як природного об'єкта є природний, непорушний зв'язок повітря з

довкіллям.
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Охорона атмосферного повітря — це система заходів, пов'язаних із збереженням,

поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням його забрудненню

та зниженням його рівня, впливу на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних чинників.

Метою охорони атмосферного повітря є забезпечення збереження сприятливого стану

атмосферного повітря, його відтворення та поліпшення для підтримки екологічної безпеки

життєдіяльності людини, а також запобігання шкідливому впливу на навколишнє природне

середовище. Іншими словами, атмосфероповітряні охоронні заходи спрямовані на

підтримання екологічної рівноваги та забезпечення екологічної безпеки.

З кожним роком по мірі збільшення транспортного парку зростає  й потреба у паливі. У

зв′язку з цим, кожного року збільшується й кількість автозаправних станцій, та авто

газозаправних пунктів які згідно занесені до переліку видів діяльності та об′єктів, що

становлять підвищену екологічну небезпеку.

Джерелами забруднення  повітряного середовища на проектованому АЗС є

випаровування нафтопродуктів (парів бензину та нафтових вуглеводнів) при зберіганні в

резервуарах («малі дихання»-режим мірник) та заправці автотранспорту. Викиди при зливі з

автоцистерн відсутні («великі дихання»-режим буферний), оскільки передбачено

пароповернення, при цьому виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє

середовище. На ПРК передбачено рекуперацію, що зменшує викид парів бензину при заправці

автотранспорту.

До джерел забруднення  повітряного середовища відносяться і технологічні процеси на

проектованому АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ,

заправна струбцина газових колонок, продувні свічки насосу).

При оцінці шкідливої дії АЗС на навколишнє середовище не можна  забувати і про

викиди від автотранспортних засобів, які заїжджають та обслуговуються на автозаправних

станціях. Основна причина забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірному

згоранні палива. До складу цих викидів входять оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту,

сірки, тверді частки, при перемінних режимах роботи, запусках, зупинках автотранспорт

викидає сажу, смоли, бенз(а)пірен, продукти неповного згорання палива. Розрахунок викидів

забруднюючих речовин від автотранспорту який обслуговуватиметься на проектованому АЗС

поданий в п.5 Звіту ОВД.

Вплив на повітряне середовище очікується незначний, вклад від викидів проектуючої

АЗС мінімальний, та не перевищує норм ГДК.
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Вплив на навколишнє техногенне середовище:

Проектування технологічного устаткування відповідає нормам технологічного

проектування, обладнання АЗС сертифіковано в Україні і відповідає нормам екологічної

безпеки, раціонально використані виробничі площі.

На ділянці наявні інженерні мережі (ЛЕП), які підлягають частковому переносу.

При проектуванні об’єкту охоронні зони підземних та наземних комунікацій

витримуються. Проектовайний об’єкт та його конструктивні елементи знаходяться за межами

червоних ліній оточуючих вулиць не порушуючи межі земельної ділянки. Протипожежні

розриви між проектованими та існуючими спорудами витримуються.

Проектом технологічні рішення зводяться до мінімуму вірогідність аварій і аварійних

ситуацій та їх наслідків.

Таким чином вплив проекованої діяльності на промислові, житлово-цивільні об’єкти,

наземні і підземні споруди, соціальну організацію території відсутній. Негативного впливу на

техногенне середовище не відбудеться.

Вплив на об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини

Згідно Містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва від

03.04.2020 року № 5 - вплив на пам’ятники архітектури, історії і культури відсутній. Об’єкти

архітектурної, археологічної та культурної спадщини в місці проектування об’єкту відсутні.

Пректована діяльність не має негативного впливу на туристичний потенціал міста. Вплив на

ландшафти відсутній.

5) Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планової діяльності:

Масштаби впливу шкідливих речовин, які викидаються в атмосферне повітря,

характеризують наступні показники:

1) кількість стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин – 10;

2) кількість пересувних джерел викидів шкідливих речовин – 1;

3) кількість інградієнтів, які викидаються в атмосферне повітря – 11;

Інтенсивність і тривалість впливу на забруднення повітря немає негативного впливу на

здоров’я населення теж немає.
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Характеристика джерел викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

Джерелами забруднення атмосфери на АЗС є :

—  дж. 1-дихальний клапан – стаціонарне (організоване) -  секції резервуару для

зберігання бензину  А-92, А-95, А-95 П;

—  дж. 2-дихальний клапан - стаціонарне (організоване) – секції резервуару для

зберігання дизпалива та дизпалива преміум (П);

—  дж. 3 - стаціонарне (неорганізоване) – заправний майданчик (ПРК 1);

— дж. 4 - стаціонарне (неорганізоване) – заправний майданчик (ПРК 2);

— дж. 5 - стаціонарне (неорганізоване) – заправний майданчик (ПРК 3);

— дж. 6 - стаціонарне (неорганізоване) – заправний майданчик (ПРК 4);

— дж. 7 – стаціонарне (неорганізоване) при проведенні техоперацій на АГЗП;

— дж. 8 - стаціонарне (неорганізоване) – заправний майданчик (ПРК СВГ);

— дж. 9 – стаціонарне (організоване)  викиди при роботі резервної ДЕС (на випадок

відключення електроенергії);

— дж. 10 – пересувне, (неорганізоване площадочне) – автотранспорт який маневрує

територію АЗС;

— дж. 11 - (неорганізоване) - очисні споруди Biobox Pro (Метан, Аміак, Сірководень,

Вуглекислий газ)

Джерела:

Організовані:   1. Дихальний клапан (Пари бензину)

2. Дихальний клапан (Вуглеводні граничні С12-С19,)

9. ДЕС (Оксид вуглецю, діоксид азоту, діокид сірки, сажа, Вуглекислий газ).

Неорганізовані:  3. Заправний майданчик (ПРК 1) (Пари бензину, Вуглеводні граничні)

4. Заправний майданчик (ПРК 2) (Пари бензину, Вуглеводні граничні)

5. Заправний майданчик (ПРК 3) (Пари бензину, Вуглеводні граничні)

6. Заправний майданчик (ПРК 4) (Пари бензину, Вуглеводні граничні)

7. АГЗП (Пари Пропан-Бутан)

8. Заправний майданчик (ПРК СВГ) (Пари Пропан-Бутан)

10. Автотранспорт (Оксид вуглецю, Сажа, Діоксид азоту, Діоксид сірки, Вуглекислий газ,

Вуглеводні)

 Перелік шкідливих забруднюючих речовин, клас небезпеки, нормативи ГДК подані в

табл..2.2 Додаток 1.   Дані, які характеризують пераметри викидів від джерел, наведені в

табл..2.3 Додаток 1.   Джерела викидів ЗР подані на плані. Додаток 1.



58

Обгрунтування даних про викиди шкідливих речовин

Джерело № 1 (організоване) (дихальний клапан)  секції резервуару для зберігання

бензину   А-92, А-95, А-95 П.

Розрахунок викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря на АЗС виконано за

формулами діючих методик («Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу

загрязняющих веществ различными производствами» (Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986).

         Зберігання всіх марок бензину проводиться в секціях підземного резервуару. Всі секції

де зберігається бензин, з’єднуються в одну загальну дихальну трубу, яка закінчується

дихальним клапаном. Тому викиди рахуються від одного загального дихального клапана з

бензином. Дихальний клапан знаходиться над резервуарами, висота дихального клапана 3,0м,

діаметр 0,05м.

         Викиди вуглеводнів за рахунок випаровування при зберіганні  в резервуарах.

випаровування бензину

Секція резервуара  бензину  А-92 -                          20 м3

Секція резервуара  бензину  А-95 -                          20 м3

Секція резервуара  бензину  А-95 П -                10 м3

Річна витрата бензину А-92 -                                   350 м3

Річна витрата бензину А-95 -                                   420 м3

Річна витрата бензину А-95 П -           280 м3

Загальна річна витрата бензину -                           1050 м3

Фонд робочого часу - 8760 год/рік. Режим експлуатації – «мірник».

Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів за рахунок випаровування ,

кг/год:

Пр = 2,52 х Vр
ж x Ps(38)x Mn х (К5x + К5т) х К6 х К7 х (1-n) х 10-9,

де Vр
ж - річний об'єм рідини, м3/рік;

Mn - молекулярна маса парів рідини, середнє значення якої приймається згідно

методики [13] табл.2.9, в залежності від температури початку кипіння бензину, г/моль;

n - коефіцієнт ефективності газовловлювального обладнання резервуара, n= 0;

Ps(38) - тиск насичених парів рідини при температурі 38°С, ([13] Додаток 6 табл.П.6.1)

залежить від значення еквівалентної температури початку кипіння рідини , яка

розраховується:

Назва
нафтопродукту Ps(38)
бензин А92 652
бензин А95 652
бензин А95 П 652
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К5x , К5т - коефіцієнти, що залежать від тиску насичених парів Ps(38) температури газового

середовища, відповідно у холодний та теплий періоди року.

Для підземних двостінних металевих резервуарів температура газового простору за 6

найбільш холодних місяців визначається за формулою:

tр
г х =  К1x + К2х х tа х + К3x х tр

ж х

Назва
нафтопродукту

tа х °С tр
ж х °С К1x К2х К3x tр

г х
°С

Ps(38)
ГПа

К5х

бензин А-92 -1,0 3 1,62 0,19 0,74 2,1 652 0,226
бензин А-95 -1,0 3 1,62 0,19 0,74 2,1 652 0,23
бензин А-95 П -1,0 3 1,62 0,19 0,74 2,1 652 0,23

за 6 найбільш теплих місяців визначається за формулою:

tр
г т = К4 х (К1т + К2т х tа т + К3т х tр

ж т )

Назва
нафтопродукту

tа т °С tр
ж т

°С
К1т К2т К3т К4 tр

г т °С Ps(38)
ГПа

К5т

бензин А-92 15,1 14 6,1 0,17 0,36 1 15,7 652 0,366
бензин А-95 15,1 15 6,1 0,17 0,36 1 15,7 652 0,369
бензин А-98 15,1 15 6,1 0,17 0,36 1 15,7 652 0,369

де tа х і tа т - середнє арифметичне температури атмосферного повітря відповідно за 6

найбільш холодних і 6 найбільш теплих місяців року, °С;

К1x , К2х , К3x і К1т , К2т , К3т - коефіцієнти за 6 найбільш холодних і 6 найбільш теплих

місяців року,( приймаємо з табл.П.3.1[13]) ;

К4 - коефіцієнт, який для підземних резервуарів рівний 1;

tр
ж х і tрж т -середні температури нафтопродуктів в резервуарах в 6 холодних і в 6 теплих

місяців.

К6 - поправочний коефіцієнт, шо залежить від тиску насичених парів Ps(38)

і оборотності резервуара П (розраховується згідно Додатку 4 [13])

П = Vр
ж  / Vр

 де Vр
ж - річна витрата бензину, м3 /рік; Vр - об'єм резервуара, м3

Назва
нафтопродукту

Vр
ж м3

/рік
Vр    м3  П Ps(38)

ГПа
К6

бензин А-92 350 20 17,5 652 3,61
бензин А-95 420 20 21,0 652 3,61
бензин А-95 П 280 10 28,0 652 2,86

К7 - поправочний коефіцієнт, що залежить від технологічного оснащення і режиму

експлуатації

Згідно табл.П.5.1[13]   для резервуара, що обладнаний дихальним клапаном і працює в режимі

"мірник", К7 = 0,95.
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  Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів, кг/год:

Пр = 2,52 х Vр
ж x Ps(38)x Mn х (К5x + К5т) х К6 х К7 х (1-n) х 10-9,

Пр ( А-92)  = 2,52 х 350 х 652 х 67,8 х (0,226+0,366) х 3,61 х 0,95 х 10-9 = 0,0792 кг/год

0,0792 х 1000/3600 = 0,0219 г/с
0,0792 х 8760/1000 = 0,6937 т/рік

Пр ( А-95)  = 2,52 х 420 х 67,2 х 652 х (0,23+0,369) х 3,61 х 0,95 х 10-9 = 0,0952 кг/год

0,0952 х 1000/3600 = 0,0264 г/с
      0,0952 х 8760/1000 = 0,8339  т/рік

Пр ( А-95 П)  =  2,52 х 280 х 67,2 х 652 х (0,23+0,369) х 2,86 х 0,95 х 10-9 = 0,0503 кг/год

0,0503 х 1000/3600 = 0,0139   г/с
      0,0503 х 8760/1000 = 0,4406  т/рік

Розрахункова таблиця викидів парів бензину в атмосферне повітря
Vр

ж
м3/рік

Ps(38)
ГПа

Mn г
/моль

К5x К5т К6 К7

мірник

n Пр г/с N
год/рік
мірник

Пт/рік

т /рік
мірник

350 652 67,8 0,226 0,366 3,61 0,95 0 0,0219 8760 0,6937
420 652 67,2 0,23 0,369 3,61 0,95 0 0,0264 8760 0,8339
280 652 67,2 0,23 0,369 2,86 0,95 0 0,0139 8760 0,4406

де N - фонд робочого часу, год/рік.

Зведена таблиця викидів парів бензину  в атмосферне повітря
Назва нафтопродукту г/с т /рік
бензин А-92 0,0219 0,6937
бензин А-95 0,0264 0,8339
бензин А-95 П 0,0139 0,4406
Разом: 0,0622 1,9682

Всього по джерелу:
Назва
речовини

П
г/с

Пт/рік

т /рік
Бензин
(нафтовий,
малосірчистий,
в перерахунку
на вуглець) 0,0622 1,9682
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Джерело №2 (організоване) (дихальний клапан)  секції резервуару для зберігання
дизпалива  та дизпалива П.

    Зберігання дизпалива та дизпалива преміум (П) проводиться в секціях підземного

резервуару, від яких відходить окремий дихальний клапан. Дихальний клапан знаходиться

над резервуарами, висота дихального клапана 3,0м, діаметр 0,05м.

    Викиди вуглеводнів за рахунок випаровування при зберіганні.

випаровування дизпалива

Секція резервуара  дизпалива -                          35 м3

Секція резервуара  дизпалива П -                        15  м3

Річна витрата дизпалива -         840 м3

Річна витрата дизпалива П -     280 м3

Загальна річна витрата дизпалива -                   1120 м3

Фонд робочого часу - 8760 год/рік. Режим експлуатації – «мірник».

    Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів за рахунок

випаровування , кг/год:

Пр = 2,52 х Vр
ж x Ps(38)x Mn х (К5x + К5т) х К6 х К7 х (1-n) х 10-9,

де Vр
ж - річний об'єм рідини, м3/рік;

Mn - молекулярна маса парів рідини, середнє значення якої приймається згідно

методики [13] табл.2.9 в залежності від температури початку кипіння дизпалива, г/моль;

n - коефіцієнт ефективності газовловлювального обладнання резервуара, n= 0;

Ps(38) - тиск насичених парів рідини при температурі 38°С ([13] Додаток 6 табл.П.6.1)

залежить від значення еквівалентної температури початку кипіння рідини:

Назва
нафтопродукту

Ps(38)
ГПа

дизпаливо 0,74
дизпаливо П 0,74

К5x , К5т - коефіцієнти, що залежать від тиску насичених парів Ps(38)  і температури газового

середовища, відповідно у холодний та теплий періоди року.

       Згідно Додатку 3 [13] для підземних двостінних металевих резервуарів температура

газового простору за 6 найбільш холодних місяців визначається за формулою:

tр
г х =  К1x + К2х х tа х + К3x х tр

ж х

Назва
нафтопродукту

tа х °С tр
ж х °С К1x К2х К3x tр

г х
°С

Ps(38)
ГПа

К5х

дизпаливо -1,0 3 1,62 0,19 0,74 2,1 0,74 0,05
дизпаливо П -1,0 3 1,62 0,19 0,74 2,1 0,74 0,05
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за 6 найбільш теплих місяців визначається за формулою:

tр
г т = К4 х (К1т + К2т х tа т + К3т х tр

ж т )

Назва
нафтопродукту

tа т °С tр
ж т °С К1т К2т К3т К4 tр

г т °С Ps(38)
ГПа

К5т

дизпаливо 15,1 15 6,1 0,17 0,36 1 15,7 0,74 0,136
дизпаливо П 15,1 15 6,1 0,17 0,36 1 15,7 0,74 0,136

де tа х і tа т - середнє арифметичне температури атмосферного повітря відповідно за 6

найбільш холодних і 6 найбільш теплих місяців року, °С;

К1x , К2х , К3x і К1т , К2т , К3т - коефіцієнти за 6 найбільш холодних і 6 найбільш теплих

місяців року, приймаємо з табл.П.3.1 [13];

К4 - коефіцієнт, який для підземних резервуарів рівний 1;

tр
ж х і tрж т -середні температури нафтопродуктів в резервуарах в 6 холодних і в 6 теплих

місяців.

К6 - поправочний коефіцієнт, шо залежить від тиску насичених парів Ps(38)

і оборотності резервуара П (розраховується згідно Додатку 4 [13])

П = Vр
ж  / Vр

 де Vр
ж - річна витрата бензину, м3 /рік; Vр - об'єм резервуара, м3

Назва
нафтопродукту

Vр
ж м3

/рік
Vр    м3  П Ps(38)

ГПа
К6

дизпаливо 840 35 24,0 0,74 1,24
дизпаливо П 280 15 18,6 0,74 1,25

К7 - поправочний коефіцієнт, що залежить від технологічного оснащення і режиму

експлуатації

Згідно табл.П.5.1 [13] для резервуара, що обладнаний дихальним клапаном і працює в режимі

"мірник", К7 = 0,95.

Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів, кг/год:

Пр = 2,52 х Vр
ж x Ps(38)x Mn х (К5x + К5т) х К6 х К7 х (1-n) х 10-9

Пр ( ДП)  = 2,52 х 840 х 0,74 х 159 х (0,05+0,136) х 1,24 х 0,95 х 10-9 = 0,000053 кг/год

0,000053 х 1000/3600 = 0,000015 г/с
0,000053 х 8760/1000 = 0,00047 т/рік

Пр ( ДП П)  = 2,52 х 280 х 0,74 х 159 х (0,05+0,136) х 1,25 х 0,95 х 10-9 = 0,000018 кг/год

0,000018 х 1000/3600 = 0,000005 г/с
0,000018 х 8760/1000 = 0,00015т/рік
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Розрахункова таблиця викидів парів  дизпалива в атмосферне повітря
Vр

ж
м3/рік

Ps(38)
ГПа

Mn г
/моль

К5x К5т К6 К7

мірник

n Пр г/с N
год/рік
мірник

Пт/рік

т /рік
мірник

840 0,74 159,0 0,05 0,136 1,24 0,95 0 0,000015 8760 0,00047
280 0,74 159,0 0,05 0,136 1,25 0,95 0 0,000005 8760 0,00015

де N - фонд робочого часу, год/рік.

Зведена таблиця викидів парів  дизпалива в атмосферне повітря
Назва нафтопродукту г/с т /рік
дизпаливо 0,000015 0,00047
дизпаливо П 0,000005 0,00015
Разом: 0,00002 0,00062

Всього по джерелу:
Назва
речовини

П
г/с

Пт/рік

т /рік
Вуглеводні
граничні С12-
С19 (розчинник
РПК-26611 та
інш.) 0,00002 0,00062

Джерело № 3, 4, 5, 6 – стаціонарні  (неорганізовані площадочні)    заправний майданчик
(паливо-роздавальні колонки – 4 шт)

При заправці автотранспорту нафтопродуктами в атмосферу виділяються пари бензину

та дизельного палива.

          Розрахунок викидів в атмосферне повітря від паливороздавальних колонок проведений

як для неорганізованого джерела викиду. Розрахунок викидів виконується  згідно «Збірника

показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними

виробництвами», Донецьк-2004.

Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачено здійснювати за допомомогою

чотирьох двохсторонніх паливо-роздавальних колонок (ПРК) на 5 видів палива кожна.

На одній паливороздавальній колонці (ПРК) одночасно може проводитись заправка 2-х

автомашин.

      Середня продуктивність  ПРК 40 л/хв. (2.4 м3/год).

      Кількість відпущеного пального – 1050 бензину +1120 дизпалива= 2170 м3 /рік

      Фонд робочого часу ПРК– 2170/2,4 = 903 год/рік.
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      Продуктивність  ПРК становить 2.4 м3/год, то щоб відпустити 1050 м3 бензину потрібно:

1050/2,4 = 437 годин робочого часу. Оскільки ПРК 4 шт, то відповідно кожна може

працювати:  437 годин / 4 шт = 110 год. Відповідно щоб відпустити 1120 м3 дизпалива

потрібно: 1120/2,4 = 466 годин робочого часу. Оскільки ПРК 4 шт, то відповідно кожна може

працювати:  466 годин / 4 шт = 117 год.

При заправці автотранспорту в атмосферне повітря виділяються неметанові леткі

органічні сполуки (нафтові вуглеводні).

Розрахунок проводиться для умов, при яких викиди максимальні.

Кількість викидів в атмосферне повітря шкідливих речовин (кг/год) розраховується за

формулою:

М = Q х К х g

де, Q-продуктивність паливо роздавальних колонок, м³/год ;

К-коефіцієнт, який залежить від концентрації парів палива

   (для бензину К=0,000058, для дизельного палива К=0,000036)

g-густина палива (бензину-730, дизельного палива-930).

Отже викиди при роботі одної  ПРК складуть:

  Мбенз.=2,4х0,000058х730=0,101 кг/год.

0,101 х 1000/3600 = 0,028 г/с

       0,101 х 110/1000 = 0,011 т/рік

  Мдиз.=2,4х0,000036х930=0,080 кг/год.

0,080 х 1000/3600 = 0,022 г/с

0,080 х 117/1000 = 0,0093 т/рік

      Оскільки, при заправленні автомобілів бензином через паливо-роздавальні колонки буде

застосована система – зворотнє виведення парів рідких вуглеводнів (рекуперація), а процент

пароповернення складає близько 90%, то викиди від бензину відповідно зменшаться, та

складуть:

Мбенз.= 0,1 х 0,101 х 1000/3600 = 0,028 г/с = 0,0028 г/с

0,1 х 0,101 х 110/1000 = 0,011 т/рік = 0,0011 т/р

Викиди пораховані як максимально можливі, як для гіршого випадку. Для інших шістьох

ПРК викиди аналогічні.

Оскільки ПРК для нафтопродуктів 4 шт, відповідно 4 стаціонарних джерел викиду ЗР.
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Всього по джерелах ПРК:

№
Джерела викиду ЗР

Назва
речовини

П
г/с

Пт/рік

т /рік
Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку
на вуглець) 0,0028 0,0011

Джерело №3  ПРК №1

Вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-
26611 та інш.) 0,022 0,0093
Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку
на вуглець) 0,0028 0,0011

Джерело №4  ПРК №2

Вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-
26611 та інш.) 0,022 0,0093
Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку
на вуглець) 0,0028 0,0011

Джерело №5  ПРК №3

Вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-
26611 та інш.) 0,022 0,0093
Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку
на вуглець) 0,0028 0,0011

Джерело №6  ПРК №4

Вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-
26611 та інш.) 0,022 0,0093

Джерело № 7 стаціонарне ( неорганізоване) Розрахунок втрат газу при проведенні
технологічних операцій на АГЗП.

(Розрахунок проведено згідно "Методики розрахунку втрат" галузевого стандарту

України "Гази вуглеводневі скраплені" м. Київ Держнафтогазпром 2000 р.)

Характеристика об’єкту:

- одна підземна ємність для скрапленого вуглеводневого газу пропан-бутан (V = 19,9 м3

максимальне заповнення 85%, об’єм пропану-бутану 16,9 м3);

- насос для зливу СВГ з транспортної автоцистерни в ємність та подачі СВГ на заповнення

балонів автотранспорту, встановлений на рамі ємності;

- насосний агрегат марки SKD 5,04 (потужність 4 кВт, напір 20-100 м);

Потужність АГЗП - 100 заправок/добу.

На ємностях для газу встановлено робочий запобіжний клапан ATSV-25 через відвічний

клапан.

Злив з автоцистерни в ємність АГЗП здійснюється за допомогою гумотканних рукавів.

Довжина рукавів-5 м. Діаметр рукава рідкої фази 40 мм, парової фази 32 мм. Звільнення

рукавів від залишків здійснюється їх продувкою на свічку.

Контроль стану повітряного середовища на території АГЗП з виносом сигналу в пункт

оператора здійснюється газоаналізатором.
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 Розрахунок втрат газу (кг) (під час зливу з автомобільних цистерн)
здійснюється за формулою:

Вu =Вu
р  +   Вu

n + Вu
nn,

де Вu
р - втрати СВГ у рідкій фазі під час зливу з резервуарів або цистерн, кг;

Вu
n - втрати СВГ у паровій фазі під час зливу з резервуарів або цистерн, кг;

Вu
nn - втрати СВГ у вигляді повернення парової фази, що заповнює об"єм резервуару або

цистерни під час зливу СВГ, кг (викиди в атмосферне повітря відсутні);

Вu
р = Рр х V рр,

де V рр -Об’єм рукава рідкої фази;

Рр -густина рідкої фази СВГ, кг/ м3 ;

Масова доля компонентів згідно сертифікату якості, %

- Сума домішок - метану та етану, % -1,12

- Сума пропану, % - 56,12 (рпропан)

- Сума бутанів, % - 42,66 (рбутан)

При тиску в резервуарі 0,8 МПа та температурі 15С° густина рідкої фази дорівнює згідно

таблиць А1 та А2 відповідно:

                            пропану -     509 кг/ м3,        (р проп )

                            бутану -     585 кг/ м3,        (р бутан )

РР= 100/(Рпроп/p проп +Р бутан /p бутан =  100 / ( 56,12/509+42,66/585) = 545,92 кг/ м3

Vрр = 0,785 х 10 6 х d2
рр х Ірр

де dрр - внутрішній діаметр зливно-наливного рукава, мм;

Ірр - довжина зливно-наливного рукава, м;

Vрр - об"єм зливно-наливного рукава, м3;

Vрр = 0,785 x 10-6 x 402 x 5,0 = 0,00628 м3

Вu
n  = pn    х Пn ,

де pn - густина парової фази   СВГ, кг/ м3;

при тиску в резервуарі 0,8 МПа та температурі 15С° густина парової фази дорівнює:

                                пропану - 15,28   кг/ м3.           (р проп )

    бутану -  20,56   кг/ м3,            (р бутан )

Рn=100/(Рпроп/r проп +Р бутан /r бутан = 100/( 56,12/15,28+42,66/20,56) =17,4 кг/м3

Vрn -  об'єм рукава парової фази, м3;

Vрn = 0,785 х  10 6 х d2
рn х Ірn
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де dрn - внутрішній діаметр рукава парової фази СВГ, мм;

Ірn - довжина рукава парової фази СВГ, м.

Vрn = 0,785 х  10 6 х   322 х 5,0 = 0,004019 м3

                        Вu
n = 17,398 x 4,019·10 -3 = 0,0426 кг

                        Вu
р = 545,92 х 6,28· 10-3 = 3,4283 кг

                        Вu = 0,0426 + 3,4283 = 3,4709 кг

Вихідні дані для розрахунку:

Вu 3,4709 Пp 6,38*10-3 Pp 545,92 dpp 10
 Вu

p 3,4283 Пn 2,453*10-3 pn 17,4 dpn 25

Вu
n 0,0426 Ipp 5

Вu
nn 0 Ipn 5

Вu
nn - Викиди СВГ в атмосферне повітря у вигляді парової фази, що заповнює об’єм

резервуару, не відбуваються, за рахунок повернення парової фазив автоцистерну при

застосуванні газової обв’язки.

Злив СВГ проводиться один раз за чотири доби (365 днів : 4 = 91 раз на рік), операція

звільнення рукавів продовжується 30 хвилин.      Вu
nn  =0.

                         Вu = 91 · 3,4709 = 315,85 кг/рік = 0,3159 т/рік

                         Вu =( 3,4709 · 1000) / 30 х 60 = 1,9283 г/сек

Викиди забруднюючих речовин визначались згідно процентному складу бутану і

пропану в газі (з наближенням): пропану - 57 %, бутану – 43%.

Таким чином викиди становитимуть:

- пропану Мс = 1,9283 · 0,57 = 1,0991 г/с;

Мр = 0,3159 · 0,57 = 0,1800 т/р;

- бутану Мс = 1,9283 · 0,43 = 0,829169 г/с;

Мр = 0,3159 · 0,43 = 0,1358 т/р;

Звільнення резервуару (від парової фази під час ремонту та пересвідчення).

(пересвідчення проводиться один раз на вісім років)

Операція звільнення резервуару продовжується 60 хвилин продувається на свічу.

Звільнення резервуару для ремонту проводиться після того, як з нього більшість газу (за

умовами автоматизації може залишиться 5% газу) використана на заповнення балонів.

Залишок відкачати компресором. До залишкового тиску 0,5 кг/см2.
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Вр = pn x V = 3,282·19,9 = 65,64 кг 0,006564 т/рік

де, pn -густина де pn-густина парової фази СВГ при тиску 0,5 кгс/см2, кг/ м3;

V - об’єм резервуару м3;

Вс = 65,64·1000 / 60 / 60 = 18,233 г/сек

- пропан Мр = 65,64 · 0,57 = 37,415 кг/р=37,414·10 -3 т/рік;

Мс = 18,233·0,57 = 10,392 г/с;

- бутан Мр = 65,64 · 0,43 = 28,225 кг/рік=28,225 ·10-3 т/рік;

Мс = 18,233·0,43 = 7,840 г/с;

Операція відбувається 1 раз на 8 років.

 Втрати газу під час ремонту трубопроводів та запірної арматури.

Операція звільнення трубопроводу перед ремонтом відбувається їх продувкою на свічу

Вза =Вза
р  +   Вза

п  = 0,514 + 5,636·10-3= 0,5196 кг/рік 0,5196·10-3т/рік

Вза
р - втрати рідкої фази СВГ під час звільнення трубопроводу перед його ремонтом або

ремонтом запірної арматури, кг ;

Вза
п - втрати СВГ у паровій фазі під час звільнення трубопроводу перед його ремонтом або

ремонтом запірної арматури, кг ;

Вза
прод- втрати СВГ у паровій фазі під час продувки трубопроводу після його ремонту або

ремонту запірної арматури, кг ;

Vтр - об’єм трубопроводу рідкої фази СВГ, який необхідно звільнити перед ремонтом, м3;

Vтп - об’єм трубопроводу парової фази СВГ, який необхідно звільнити перед ремонтом, м3;

Vзап = 0,785 ·10-6 · 202 · 3 = 9,42·10-4 м3

                   Вза
р = рр · Vтр =545,92 · 9,42·10-4= 0,514 кг/рік

                   Вза
п = pn · Vтп =3,282· 1,717·10-3 = 5,636·10-3 кг/рік

Vзап = 0,785 · 3,5 · 252·10-6 = 1,717·10-3 м3

- пропан

                    Мр = 0,5196 · 0,57 = 0,296 кг/р=0,296·10-3 т/рік;

- бутан

                      Мр = 0,5196 · 0,43 = 0,224 кг/рік=0,224·10-3 т/рік;

Pp Ipp Ipn рn dpp dpn

545,92 3 3,5 17.398 10 25
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 Втрати газу під час перевірки запобіжних клапанів

Взап = 3.16 х   х Fх В х SQRT (P1 + 0.1) х рn

де  - коефіцієнт втрати газу;

F -   площа найменшого перерізу поточної частини сідла клапана,см2;

                В -    коефіцієнт ;

                Р1 - максимально надмірний тиск перед запобіжним клапаном, МПа;

         Враховуючи, що запобіжні клапани облаштовані відсічними клапанами, втрати під час

опосвідчення клапанів відсутні.

Втрати газу під час ремонту насосу.

Звільнення насосу перед ремонтом відбувається продувкою його на свічу (Джерело №3)

Вк   = рn х VH + Вза
р  =545,92·15·10-3+0,514=8,7028 кг/рік= 8,7 ·10-3 т/рік

               Vн =15·10-3 м3 об’єм порожнини насосу.

Ремонт насосу виконується 1 раз у рік.

                          пропану Мр = 8,7 ·10-3 ·0,57 = 4,961·10-3 т/р;

                          бутану Мр = 8,7 ·10-3 ·0,43 =3,742 ·10-3 т/р;

 Втрати газу під час очищення фільтру.

Звільнення фільтру перед ремонтом відбувається продувкою його на свічу.

                 Вф = К·(pn·Vф+ Вза
р) = 12·545,92·3·10-3= 19,653 кг/р = 0,0196 т/р

К=12 – кількість очищень за рік.

Vф - об’єм порожнини фільтру та трубопроводу до запірної атматури, м3

- пропан Мр = 0,0196 · 0,57 = 0,011172 кг/р=1,1172·10-5 т/рік

- бутан Мр = 0,0196 · 0,43 = 0,08428 кг/р= 8,428·10-5 т/рік

 Втрати газу під час зберігання (природні втрати)

Розрахунок втрат газу в кілограмах за добу здійснюється за формулою:

Взб = 0,001· Нзб · Vзб ·рр =0,001·0,207·16,9· 545,92=1,9098 кг/добу

де Нзб - Норма природних втрат під час зберігання СВГ, кг/т за добу при температурі

зберігання 26С° - 0,207

Vзб - об’єм рідкої фази СВГ у ємностях, в яких він зберігається (м3) =16,9.

рр - густина рідкої фази СВГ, кг/ м3 -  545,92

Таким чином викиди становитимуть:

- Мс = 1,9098 кг/добу ÷ 24 ÷ 3600 ·1000 = 0,022 г/с;

- Мр =1,9098 кг/добу ·350 /1000= 0,6684 т/р.

Розрахунок по речовинах виконується аналогічно:
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Таким чином викиди становитимуть:

- пропану Мс = 0,022·0,57 = 0,0125 г/с;

Мр = 0,6684 ·0,57 = 0,3801 т/р;

- бутану Мс = 0,022·0,43 = 0,0094 г/с;

Мр = 0,6684 ·0,43 = 0,2875 т/р;

Продувка резервуарів після ремонту проводиться інертним газом, з балонів за допомогою

редукторів. Викиди забруднюючих речовин при цьому відсутні.

Максимальні сумарні річні викиди газу при регламентних роботах

(ремонті – раз на 8 років, або перевірка обладнання):

Мр = 65,64 +0,5196 +8,7 +19,653= 94,515 кг/р = 0,0945 т/р

- пропану Мр = 0,0945·0,57 =0,053865 т/р;

- бутану Мр = 0,0945·0,43 =0,04063 т/р;

Максимальні технологічні викиди (під час нормальної роботи АГЗП):

Мр = 315,9+668,4=984,3 кг/р / 1000 = 0,984 т/р

Мс = 1,9283+0,022= 1,9503 г/с

- пропану Мс =1,9503 ·0,57 =1,111 г/с;

Мр = 0,984 ·0,57 =0,560 т/р;

- бутану Мс = 1,9503 ·0,43 =0,838 г/с;

Мр = 0,984 ·0,43 =0,423 т/р;

В якості максимальних секундних технологічних викидів прийняті викиди з наступних

джерел:

- викиди СВГ під час зливу з АТЦ (продувка заправних шлангів);

- викиди СВГ під час зберігання (втрати при зберіганні).

Мг/с  = 0,0095+0,8291+0,01265+1,0991=1,9503 г/с;

- пропану Мр = 1,9503·0,57=1,111 г/с;

- бутану Мр = 1,9503·0,43 =0,838 г/с;

Викиди СВГ під час заправлення автомобільних ГБУ в максимальних секундних викидах

не враховані так як під час заправлення автомобілів СВГ з АТЦ не ведеться.

В якості максимальних річних викидів прийняті викиди з наступних джерел:

- звільнення резервуару СВГ на пересвідчення – 1 раз на 8 років;

- викиди газу під час ремонту насосу – 1 раз на рік;

- викиди газу під час під час ремонту трубопроводів та запірної арматури – 1 раз на рік;

- викиди газу під час очищення фільтрів – 12 разів на рік;
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- викиди СВГ під час зливу а АТЦ 91 разів на рік;

- викиди СВГ під час зберігання (втрати з ємності);

Мр = 65,64+8,7+0,5196+19,65+315,9 +668,4=1078,8/1000=1,078 т/р;

- пропану Мр = 1,078 ·0,57=0,6144 т/р;

- бутану Мр = 1,078 ·0,43 =0,4635 т/р;

Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу

Код Найме ГДК ГДК ОБРД Клас
речо- нування м.р. с.д. Викид речо небез
вини вини пеки

забр. мг/ мг/ мг/ г/сек т/рік
реч. м3 м3 м3

402 Бутан 200 - 0,838 0,4635 4
10304 Пропан - - 65 1,111 0,6144 -

ВСЬОГО по джерелу №7: 1,949 1,078

Джерело № 8 ПРК для СВГ пропан-бутан

- викиди СВГ під час наповнення балонів газобалонних автомобілів –100 заправлень за добу.

      Середня продуктивність  ПРК для СВГ  від 40 л/хв. - до 5 л/хв. Приймемо середнє 25 л/хв.

(1,5 м3/год).  За добу проводиться заповнення 100 автомобілів.

      Фонд робочого часу ПРК для СВГ – 1400/1,5 = 934 год/рік.

Під час наповнення балонів газобалонних автомобілів

                                Вгб = 6,5 · 10 6 · Рр = 6,5 х 10 6 · 545,92 = 3,5485 · 10-3 кг

де 6,5 – втрати газу з заправного пістолету, см3

Операція наповнення балонів газобалонних автомобілів продовжується 5 хвилин, за добу

проводиться заповнення 100 автомобілів. Протягом року 350 робочих днів.

                  Вгб = 3,5485 · 10-3· 100·350 = 124,19 кг/рік = 0,124 т/рік

                          Вгб = 3,5485 · 10-3·1000/(5 ·60) =0,011828 г/сек = 0,011828 г/с

Таким чином викиди становитимуть:

- пропану Мс = 0,011828·0,57 = 0,0067 г/с;

Мр = 0,124 ·0,57 = 0,07 т/р;

- бутану Мс = 0,011828·0,43 = 0,005 г/с;

Мр = 0,124 ·0,43 = 0,053 т/р;
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Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу

Код Найме ГДК ГДК ОБРД Клас
речо- нування м.р. с.д. Викид речо небез
вини вини пеки

забр. мг/ мг/ мг/ г/сек т/рік
реч. м3 м3 м3

402 Бутан 200 - 0,005 0,053 4
10304 Пропан - - 65 0,0067 0,070 -

ВСЬОГО по джерелу №8: 0,012 0,123

Таким чином, концентрації забруднюючих речовин не будуть суттєво впливати на

атмосферу.

      При одоризації газу, для того щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним

чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання, на  1т скрапленого газу

добавляють приблизно 60 г одоранту. Тому в нашому випадку кількість одоранту

становитиме  0,0000018 г/сек, та 0,00002 т/рік.

Таким чином, концентрації забруднюючих речовин не будуть суттєво впливати на

атмосферу.

Викиди при експлуатації АГЗП
№ Найменування Викиди забруднюючих
дж Код речовини речовин

г/сек т/рік
402 Бутан 0,843 0,5165
10304 Пропан  1,117  0,6844
1728 Одорант  (Етилмеркаптан) 0,0000018 0,00002

7-8

Всього 1,961 1,201

Джерело № 9 – стаціонарне (організоване) викиди при роботі резервної ДЕС
(на випадок відключення електроенергії);

    Як резервне живлення проектованої АЗС передбачено комплектну дизельелектростанцію

(ДЕС) типу Р65-1 P=48 кВт S=60кВА фірми FG Wilson контейнерного типу.

       Для визначення можливих викидів забруднюючих речовин при роботі резервного

дизельгенератора використовуємо методику («Збірник показників емісії (питомих викидів)

абруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» (Донецьк, 2004).

       При роботі дизельгенератора в атмосферне повітря викидаються: оксид вуглецю (СО),

діоксид азоту (NO2), сажа (С), діокид сірки (SO2), діоксид вуглецю (СO2), вуглеводні.

       В – споживання пального дизельгенератором;

       Резервна ДЕС повинна періодично проходити перевірку на працездатність. Приймемо

фонд робочого часу ДЕС 48 год/рік (4год/кожен місяць, 1год/кожен тиждень).
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За нормальних умов експлуатації та непередбачуваних аварійних ситуаціях ДЕС може

працювати 48 год (оскільки є резервним джерелом живлення на АЗС).

       При цьому витрати палива складатиме:

    В год. = 8,4 л/год = 7 кг/год;
                                        В річна = 7 х 48 / 1000 = 0,336 т/рік;

І.Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом

(Сажа)

Показник емісії речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (далі – твердих частинок)

визначається як специфічний і розраховується за формулою:
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де kтв  показник емісії твердих частинок, г/ГДж;

Qi
r  нижча робоча теплота згоряння палива, Qr

i = 42,62 МДж/кг ;

Ar  масовий вміст золи в паливі на робочу масу, Аг =0,01 %.

aвин  частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи, 1;

QС  теплота згоряння вуглецю до CO2, яка дорівнює 32,65 МДж/кг;

q4  втрати тепла, пов’язані з механічним недопалом палива, %;

зу  ефективність очищення димових газів від твердих частинок;

вин  масовий вміст горючих речовин у викидах твердих частинок, 0 %;

kтвS  показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів сірки і твердих

частинок сорбенту, г/ГДж.

Показник емісії речовини у вигляді суспендованих твердих частинок складе:

k тв   = 2,346  г/ГДж

2. Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) (NO2)

Під час спалювання дизельного палива утворюються також оксиди азоту NOx (оксид

азоту NO та діоксид азоту NO2), викиди яких визначаються в перерахунку на NO2.

Показник емісії оксидів азоту kNOx, г/ГДж, з урахуванням заходів скорочення викиду

розраховується як:
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   IIIxх f)k(k 11н0NONO , де

(k Nox)o -показник  емісії оксидів  азоту без врахування заходів по скороченню викидів викиду

, г/ГДж;

η 1 - ефективність первинних заходів скорочення викиди (8) табд. Д.7 η 1  = 0

         η 11 - ефективність вторинних заходів  азотоочисної  установки (8) табл. Д.8 η 11  = 0

β - коефіцієнт роботи азотоочисної установки (8)  табл. 8 β  = 0

fн - ступінь зменшення викиду NOx під час роботи на низькому навантаженні;

Під час роботи енергетичної установки на низькому навантаженні зменшується температура

процесу горіння палива, завдяки чому скорочується викид оксидів азоту. Ступінь зменшення

викиду NOx при цьому визначається за емпіричною формулою:

FН = (QФ Х QН ) Z

FН - ступінь зменшення викиду азоту під  час роботи на низькому навантаженні;

QФ -фактична теплова потужність енергетичної установки,МВТ–0,048;

QН -номінальна теплова потужність енергетичної установки,МВТ–0,048;
Z - емпіричний коефіцієнт роботи, який залежить від виду енергетичних установок,

потужності, типу палива.

Ступінь зменшення викиду FН : 1,0

       Показник емісії оксиду азоту складе: хkNO  1000  г/ГДж

3. Оксиди сірки  (у перерахунку на діоксид) (SO2)

Під час спалювання дизельного палива утворюються також оксиди сірки SOx (оксид сірки

SO та діоксид сірки SO2), викиди яких визначаються в перерахунку на SO2.

Показник емісії оксидів азоту kSOx, г/ГДж, з урахуванням заходів скорочення викиду які

надходять в атмосферу з димовими газами розраховується за формулою:
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де (k SO2)o -показник  емісії діоксиду сірки, г/ГДж;

Qi
r  нижча робоча теплота згоряння палива, 42,62 МДж/кг;

S r – вміст сірки в паливі на робочу масу за проміжок часу P, 20 %;

I – ефективність зв’язування сірки золою або сорбентом у енергетичній установці;

II – ефективність очистки димових газів від оксидів сірки, 0;
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 – коефіцієнт роботи сіркоочисної установки.

       Показник емісії діоксиду сірки складе: хkSO  93,853  г/ГДж

4. Вуглецю оксид (СО)

Утворення оксиду вуглецю CO є результатом неповного згоряння вуглецю органічного

палива. Зі зменшенням потужності енергетичної установки концентрація CO в димових газах

зростає. Основним методом визначення викидів оксиду вуглецю є вимірювання його

концентрації.  Показник емісії оксиду вуглецю COk =  40 г/ГДж.

6. Діоксид вуглецю  (СО2)

Діоксид вуглецю (вуглекислий газ CO2) відноситься до парникових газів і є основним

газоподібним продуктом окислення вуглецю органічного палива. Обсяг викиду CO2

безпосередньо пов’язано із вмістом вуглецю в паливі та ступенем окислення вуглецю палива

в енергетичній установці.

Показник емісії діоксиду вуглецю
2COk , г/ГДж, під час спалювання органічного палива

визначається за формулою
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де Cr  масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, 86,7 %;

         Qi
r  нижча робоча теплота згоряння палива, 42,62 МДж/кг;

C  ступінь окислення вуглецю палива 0,990;

Ступінь окислення вуглецю для робочої маси палива C в енергетичній установці

розраховується за формулою:
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kC  показник емісії вуглецю палива, г/ГДж.

Специфічний показник емісії вуглецю kC, г/ГДж,  це відношення вмісту вуглецю палива

до його теплоти згоряння:
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де Cr – масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %;
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Qi
r – нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг.

kC = 73912 г/ГДж.

       Показник емісії діоксиду вуглецю складе:
2COk = 73912  г/ГДж

6. Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

Утворення не метанових летких органічних сполук пов’язане з неповним згорянням

органічного палива. Узагальнений показник емісії НМЛОС при згоранні дизельного палива

становить НМЛОСk =  50 г/ГДж.

Валовий викид j-ї забруднювальної речовини Ej, т, що надходить у атмосферу з димовими

газами енергетичної установки за проміжок часу Р, визначається як сума валових викидів цієї

речовини під час спалювання:

 ir
i

i
iji

i
jij QBkEE  610 ,

де Eji – валовий викид j-ї забруднювальної речовини під час спалювання i-го палива за

проміжок часу P, т;

kji – показник емісії j-ї забруднювальної речовини для i-го палива, г/ГДж;

Bi – витрата i-го палива за проміжок часу P, т;

(Qr
i)i – нижча робоча теплота згоряння i-го палива, МДж/кг.

Викиди від резервної ДЕС розраховуємо по формулах:

E речовини = 10-6 х k (речовини)  х Qr
i х В річна = E т/рік

E речовини = 0,001 х k (речовини)  х Qr
i х В год /3600  = E г/с

Таким чином при експлуатації резервної ДЕС викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря складуть:

E NО2= 10-6 х 1000 х 42,62 х 0,336 = 0,014 т/рік
E NО2 = 0,001 х 1000 х 42,62 х 7/3600 =  0,082 г/с

ECО = 10-6 х 40 х 42,62 х 0,336 = 0,0006 т/рік
ECО = 0,001 х 40 х 42,62 х 7/3600 = 0,003 г/с

ESО2 = 10-6 х 93,853 х 42,62 х 0,336 = 0,0013 т/рік
ESО2 = 0,001 х 93,853 х 42,62 х 7/3600= 0,008 г/с
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EТВ = 10-6 х 2,346 х 42,62 х 0,336 = 0,000034 т/рік
EТВ = 0,001 х 2,346 х 42,62 х 7/3600 = 0,00019 г/с

EСО2 = 10-6 х 73912 х 42,62 х 0,336 = 1,058 т/рік
EСО2 = 0,001 х 73912 х 42,62 х 7/3600 = 6,12  г/с

EНМЛОС = 10-6 х 50 х 42,62 х 0,336 = 0,0007 т/рік
EНМЛОС = 0,001 х 50 х 42,62 х 7/3600 = 0,0041 г/с

Отже при роботі резервної ДЕС викиди становитимуть:

Назва З/Р г/с т/р
Оксид вуглецю 0,003 0,0006
Сажа 0,00019 0,000034
Діоксид азоту 0,082 0,014
Діоксид сірки 0,008 0,0013
Вуглекислий газ (двоокис
вуглецю)

6,12 1,058

НМЛОС 0,0041 0,0007

Викиди пораховані як максимально можливі, при максимальному навантаженні

резервної ДЕС за умови що розхід палива максимальний.

Джерело № 10  (неорганізоване площадочне) автотранспорт,  заїзд і виїзд з території АЗС

        В середньому за добу заправляється до 350 автомобілів враховуючи бензовози, газовози

та мусоровози які обслуговують АЗС, тобто 350 автомобілів в добу, проходить по території

АЗС, з яких 150 на бензині, 100 на дизельному паливі та 100 на СВГ пропан-бутан.

      Умовний пробіг одного автомобіля по території АЗС складає 0,1км.

       В середньому розхід палива транспортного засобу:

- бензин та дизпаливо складає 8л (6кг) - 100км.

- скраплений вуглеводневий газ (СВГ) 12л (6,5кг) - 100км.

   Оскільки пробіг по території буде 0,1 км, то розрахунковим методом визначаємо, що один

автомобіль спалює за час перебування на АЗС (за цикл в'їзд і виїзд) 0,000006 т рідкоко палива

або 0,0000065 т - СВГ.

       А якщо врахувати що за добу по території проходить 350 автомобілів, (150 на бензині,

100 на дизельному паливі та 100 на скрапленому газі), то розрахунковим методом визначаємо,

що за добу на території АЗС спалюється 150 х 0,000006т  = 0,0009т  бензину, 100 х 0,000006т

= 0,0006т дизельного палива та 100 х 0,0000065т  = 0,00065т - СВГ.

      Відповідно за годину спалюється:
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     Бензину: 0,0009 т /24 год = 0,000038 т/год;

     Дизпалива: 0,0006 т /24 год = 0,000025 т/год;

     СВГ: 0,00065 т /24 год = 0,000027 т/год;

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проведено згідно «Методики розрахунку

викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами», УкрНТЕК, Донецьк, 1999р.

       При роботі двигунів у повітря надходять забруднюючі речовини та парникові гази, до

яких, зокрема, належать: оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, вуглекислий газ, сажа,

неметанові леткі органічні сполуки.

       У зв'язку з тим, що заправка транспортних засобів проводиться тільки неетильованим

бензином, тому викиди аерозолю свинцю - відсутні.

Річні викиди забруднюючих речовин від автотранспорту розраховуються по формулі:

Мрік =Mгод*gci* T / 1000, т/рік, де:

M год- витрата палива, т/год;

gci - питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу від промислової,

сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки, кг/т;

 T - час роботи, год; 24 г * 350 діб = 8400 год

Річні викиди від автотранспорту що працює на бензині складуть, т/рік:

М СО = 0,000038*201,8* 8400 / 1000 = 0,064 т/рік

М NО = 0,000038*21* 8400/ 1000 = 0,0067 т/рік

М SО = 0,000038*1* 8400 / 1000 = 0,00032 т/рік

М НМЛОС = 0,000038*53* 8400 / 1000 = 0,017 т/рік

М СО2 = 0,000038*3183* 8400/ 1000 = 1,016 т/рік

Річні викиди від автотранспорту що працює на дизпаливі  складуть, т/рік:

М СО = 0,000025*36,2* 8400/ 1000 = 0,0076 т/рік

М NО = 0,000025*31,4* 8400 / 1000 = 0,0066 т/рік

М SО = 0,000025*4,3* 8400 / 1000 = 0,0009 т/рік

М С = 0,000025*3,85* 8400 / 1000 = 0,0008 т/рік

М НМЛОС = 0,000025*3,08* 8400 / 1000 = 0,00064 т/рік

М СО2 = 0,000025*3138* 8400 / 1000 = 0,659 т/рік

М БП = 0,000025*0,03* 8400 / 1000 = 0,0000063 т/рік
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Річні викиди від автотранспорту що працює на СВГ складуть, т/рік:

М СО = 0,000027*201,8* 8400 / 1000 = 0,045 т/рік

М NО = 0,000027*21* 8400 / 1000 = 0,0047 т/рік

М SО = 0,000027*1* 8400 / 1000 = 0,00022 т/рік

М НМЛОС = 0,000027*25,7* 8400 / 1000 = 0,0058 т/рік

Секундні викиди забруднюючих речовин від автотранспорту розраховуються по формулі:

Мс =Mгод*gci /3600*1000, г/c, де:

M год- витрата палива, т/год;

gci - питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу від промислової,

сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки, кг/т

Секундні викиди від автотранспорту що працює на бензині складуть, г/с:

М СО = 0,000038*201,8 / 3600 * 1000 = 0,0021 г/с

М NО = 0,000038*21 / 3600 * 1000 = 0,00022 г/с

М SО = 0,000038*1 / 3600 * 1000 = 0,00001 г/с

М НМЛОС = 0,000038*53 / 3600 * 1000 = 0,00056 г/с

М СО2 = 0,000038*3183 / 3600 * 1000 = 0,0336 г/с

Секундні викиди від автотранспорту що працює на дизпаливі  складуть, г/с:

М СО = 0,000025*36,2/ 3600 * 1000 = 0,00025 г/с

М NО = 0,000025*31,4/ 3600 * 1000 = 0,00021 г/с

М SО = 0,000025*4,3/ 3600 * 1000 = 0,000029 г/с

М С = 0,000025*3,85/ 3600 * 1000 = 0,000026 г/с

М НМЛОС = 0,000025*3,08/ 3600 * 1000 = 0,000027 г/с

М СО2 = 0,000025*3138/ 3600 * 1000 = 0,0218 г/с

М БП = 0,000025*0,03/ 3600 * 1000 = 0,0000002 г/с

Секундні викиди від автотранспорту що працює на СВГ складуть, г/с:

М СО = 0,000027*201,8/ 3600 * 1000 = 0,0015 г/с

М NО = 0,000027*21/ 3600 * 1000 = 0,00015 г/с

М SО = 0,000027*1/ 3600 * 1000 = 0,0000075 г/с

М НМЛОС = 0,000027*25,7/ 3600 * 1000 = 0,00019 г/с
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    Викиди від автотранспорту що проходить по території АЗС, пораховані як максимально-

можливі, для максимального навантаження АЗС, як для гіршого випадку.

Отже сумарні викиди від автотранспорту що проходить по території АЗС становитимуть:

Назва З/Р г/с т/р
Оксид вуглецю 0,0038 0,1166
Сажа 0,000026 0,0008
Діоксид азоту 0,00058 0,018
Діоксид сірки 0,000046 0,00144
Вуглекислий газ (двоокис
вуглецю)

0,055 1,675

НМЛОС 0,00077 0,023
Бенз(а)пірен 0,0000002 0,0000063

    Викиди забруднюючих речовин від автотранспорту не нормуються, але враховуються при

визначенні концентрацій.

    Екологічний податок за викиди в навколишнє середовище від використання пального для

автотранспорту входить у ціну пального що використовується.



81

Зведена загальна таблиця по максимально можливих викидах в атмосферне повітря при
експлуатації АЗС з АГЗП враховуючи викиди від автотранспорту та резервної ДЕС

№ Код
ЗР

Найменування ЗР ГДК м.р.,
(ОБРД) мг/м3

Клас
небезпеки

Викид
г/с

Викид
т/рік

1 301 Азоту діоксид 0,2 3 0,0825 0,032
2 328 Сажа 0,15 3 0,000216 0,000834
3 330 Ангідрид сірчистий 0,5 3 0,00804 0,00274
4 337 Вуглець оксид 5,0 4 0,0068 0,1172
5 402 Бутан 200,0 4 0,843 0,5165
6 703 Бенз(а)пірен 0,0001 1 0,0000002 0,0000063
7 1728 Етантіол

(етилмеркаптан)
0,00003 2 0,0000018 0,00002

8 2704 Бензин (нафтовий,
малосірчистий, в
перерахунку на вуглець)

5,0 4 0,073 1,9726

9 2754 Вуглеводні граничні
С12-С19 (розчинник
РПК-26611 та інш.)

1,0 4 0,092 0,062

10 10304 Пропан 65,0 - 1,117 0,6844
                                  Всього: 3,38

Викид Діокиду вуглецю (парниковий газ) становить 2,733 т/р.

Таблиця по викидах в атмосферне повітря зі стаціонарних джерел забруднення АЗС

№ Код
ЗР

Найменування ЗР ГДК м.р.,
(ОБРД) мг/м3

Клас
небезпеки

Викид
г/с

Викид
т/рік

1 301 Азоту діоксид 0,2 3 0,082 0,014
2 328 Сажа 0,15 3 0,00019 0,000034
3 330 Ангідрид сірчистий 0,5 3 0,008 0,0013
4 337 Вуглець оксид 5,0 4 0,003 0,0006
5 402 Бутан 200,0 4 0,843 0,5165
6 1728 Етантіол

(етилмеркаптан)
0,00003 2 0,0000018 0,00002

7 2704 Бензин (нафтовий,
малосірчистий, в
перерахунку на вуглець)

5,0 4 0,073 1,9726

8 2754 Вуглеводні граничні
С12-С19 (розчинник
РПК-26611 та інш.)

1,0 4 0,092 0,038

9 10304 Пропан 65,0 - 1,117 0,6844
                                  Всього: 3,22

  Викид Діокиду вуглецю (парниковий газ) становить 1,058 т/р.
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Проведення розрахунків забруднення атмосфери та їх результати, розрахунок
доцільності

Розрахунки нормативів гранично допустимих викидів виконані у відповідності з ОHД-86.

“Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в

выбросах предприятий”.

      Розміщення джерел викидів шкідливих речовин подано на каpті-схемі розташування

джерел викидів. Коефіцієнт доцільності розрахунків прийнято - 0,1 ГДК.

      При розрахунку прийняті максимально можливі викиди забруднюючих речовин.

За пунктом 5.2.1 ОНД-86 проведена перевірка необхідності розрахунку концентрацій

речовин на ЕОМ. Розрахунок потрібен для тих речовин, для яких

М/ГДК > Ф , де Ф = 0,1 Н при Н < 10 м;

М г/с – сумарне значення викиду від всіх джерел;

ГДК мг/ м3– максимальна разова гранично допустима концентрація;

Н– середньозважена висота викидів, в даному випадку Н<10 м, Ф = 0,1.

Результати перевірки зведено до таблиці:

Код Найме ГДК ГДК ОБРВ Необ
речо- нування м.р. с.д. Дані речовин хідні
вини сть

забр. мг/ м3 мг/ м3 мг/ м3 г/сек г/сек розра
реч. ГДК хунку

337
Оксид
вуглецю 5,0 - -

0,0068
0,013 ні

301 Діоксид азоту 0,2 - - 0,0825 0,41 так
330 Діоксид сірки 0,5 - - 0,00804 0,016 ні
328 Сажа 0,15 - - 0,000216 0,001 ні
703 Бенз(а)пірен 0,0001 - - 0,0000002 0,002 ні

2704
Бензин
нафтовий 5,0 -

0,073 0,016
ні

2754
Насичені
вуглеводні 1 - -

0,092 0,09
ні

402 Бутан   200 - - 0,843 0,004 ні
10304 Пропан - - 65 1,117 0,017 ні
 1728 Етилмеркаптан - - 3х10-5 0,0000018  0,06 ні

  Результати показані для гіршого випадку, як для максимального навантаження АЗС та при

роботі всіх ПРК одночасно.

Таким чином результат перевірки показав необхідність проведення розрахунків

розсіювання на ЕОМ  для Діоксиду азоту.

 Розрахунки розсіювання підтвердили, що викиди мінімальні і їх концентрації не будуть

суттєво впливати на атмосферу (Додаток 1).
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Розраховано концентрації в 6-х контрольних точках:

1. на межі з зупинкою громадського транспорту в північно-східному напрямку;

2. на межі нормативної СЗЗ 50м в північно-східному напрямку;

3. на межі ділянки в південно-східному напрямку;

4. на межі з найближчою садибною житловою забудовою в південно-східному

напрямку;

5. на межі нормативної СЗЗ 50м в західному напрямку;

6. на межі нормативної СЗЗ 50м в північно-західному напрямку;

В результаті аналізу встановлено, що максимальні концентрації забруднюючих речовин

нижчі ГДК населених місць та не перевищує 0,37 ГДК по Вуглеводнях; 0,3 ГДК по Діоксиду

азоту; та 0,1 ГДК по всім іншим речовинам.

      Згідно розрахунків розсіювання концентрації забруднюючих речовин складуть:
Максимальні концентрації (Ср - розрахункові) в частках ГДКФонові

концен
трації
(Сф) в
частках
ГДК

На межі з
зуп.гром.транс.

 Точка 1

На межі
ділянки

 Точка 3

На межі з
житл.забудов

Точка 4

На межі СЗЗ

Точка 5

№ Назва
речовин
сумарних
показників

ГДК
(мг/м3
)

a.Ср Ср+Сф Ср Ср+Сф Ср Ср+Сф Ср Ср+Сф
1 Азоту

діоксид
0,2 0,09 0,30 0,39 0,28 0,37 0,22 0,31 0,26 0,35

2 Вуглецю
оксид

5,0 0,08 0,001 0,081 0,001 0,081 0,001 0,081 0,001 0,081

3 Діоксид
сірки

0,5 0,04 0,012 0,052 0,011 0,051 0,008 0,048 0,010 0,050

4 Бензин 5,0 0,4 0,03 0,43 0,02 0,42 0,02 0,42 0,02 0,42
5 Вуглеводн

і гpаничні
С12-С19

1,0 0,4 0,37 0,77 0,21 0,61 0,20 0,60 0,36 0,76

6 Бутан 200 0,4 0,02 0,42 0,01 0,41 0,01 0,41 0,01 0,41
7 Пропан 65 0,4 0,06 0,46 0,06 0,46 0,05 0,45 0,04 0,44

     Викиди від джерел проектованої АЗС з АГЗП роблять мінімальний вклад в існуючий

склад атмосферного повітря.

       Рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань,

статичної електрики не перевищують гігієнічні нормативи.  Негативних факторів впливу на

умови життєдіяльності місцевого населення не передбачається.
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Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
підприємством

     Згідно «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких

обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в

атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та

громадян-підприємців», затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього

природнього середовища України №108 від 09.03.2006р.

       В таблиці подано викиди від стаціонарних джерел проектованої АЗС з АГЗП включаючи

резервну ДЕС. Викиди від пересувних джерел не враховуються.

Код Забруднююча речовина,
найменування

Фактичний обсяг
викидів (т/рік)

Потенційний обсяг
викидів (т/рік)

Порогові значення
потенційних
викидів для взяття
на державний облік
(т/рік)

06000 Вуглецю оксид 0,0006 1,5
04001 Діоксид азоту 0,014 1,0
05001 Діоксид сірки 0,0013 1,5
03004 Сажа 0,000034 0,3

Неметанові леткі
органічні сполуки
(НМЛОС), в тому числі:

3,211 1,5

Бензин 1,9726
Вуглеводні граничні (С12-
С19)

0,038

Бутан 0,5165
Пропан 0,6844

11000

Етилмеркаптан 0,00002
Усього для підприємства 3,22

Найбільш поширені забруднюючі речовини
06000 Вуглецю оксид 0,0006 1,5
04001 Діоксид азоту 0,014 1,0
05001 Діоксид сірки 0,0013 1,5
03004 Сажа 0,000034 0,3

Усього 0,016
Небезпечні забруднюючі речовини

Неметанові леткі
органічні сполуки
(НМЛОС), в тому числі:

3,211 1,5

Бензин 1,9726
Вуглеводні граничні (С12-
С19)

0,038

Бутан 0,5165
Пропан 0,6844

11000

Етилмеркаптан 0,00002
Усього 3,211

Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта
- - - -

Викид Діоксиду вуглецю (парниковий газ) становить 1,058 т/р.

          Аналіз кількісного та якісного складу викидів забруднюючих речовин в атмосферу

підприємством приведений в таблиці, показав, що по потужності викидів в атмосферу

підприємство підлягає постановці на державний облік по неметанових летких органічних

сполуках (НМЛОС).
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Зменшення об’ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферу досягається шляхом:

- обладнання резервуарів зберігання палива системою повернення парів нафтопродуктів

при їх заповненні (пароповернення);

- застосування імпортних паливо-роздавальних колонок «Tokheim Quantium» з системою

рекуперації парів нафтопродуктів;

- встановлення на дихальних трубах резервуарів зберігання палива непромерзаючих

дихальних клапанів OPW, які забезпечують надмірний тиск в резервуарах 25 кПа і,

відповідно, зменшують випаровування нафтопродуктів;

-   озеленення території;

Що до системи пилогазочистки, то на АЗС передбачено паро повернення парів бензину

при зливі, дихальні клапани при зберіганні, та рекуперацію при відпуску бензину. У вузлі

зливу встановлений пристрій газовирівнювальної системи, який герметично з’єднаний

гумовотканинним шлангом з газовим пристроєм автоцистерни при зливанні нафтопродукту.

При зливанні нафтопродукту об’єм пароповітряної суміші, який витісняється з підземного

резервуара, заповнює об’єм резервуара автоцистерни, який звільняється.

Резервуари обладнані дихальною системою. З метою зниження витрат нафтопродуктів

при «малих» та «великих» диханнях резервуарів, а також для захисту оточуючого

середовища від викидів парів палива в атмосферу, резервуари, які передбачені для

збереження бензину, об’єднані в одну систему, яка закінчується дихальним клапаном

Вказана система забезпечує циркуляцію парів палива по замкнутому контуру без виходу

в атмосферу та передбачає можливість підключення до автоцистерни для перетоку в неї

пароповітряної суміші з резервуару.

 Розгляд можливих аварійних ситуацій.

План локалізації та ліквідації аварійних ситуації та аварій виконано окремим проектом.

Метою плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС) для

проектованої АЗС є планування дій персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення,

центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо

локалізації та ліквідації аварій і пом’якшення її наслідків.

Аварійні ситуації можливі при аварійному виливі нафтопродуктів у навколишнє

середовище  або  їх загорянні. При цьому можливе забруднення грунту, підземних вод і

атмосферного повітря.

Для аварійного розливу нафтопродуктів запроектований резервний резервуар (секція),

об’ємом 5м3. Отже при виникненні аварійної ситуації з бензовозом, необхідно

використовувати резервний резервуар.
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В разі коли резервний резервуар заповниться бензином можливі викиди в атмосферне

повітря від дихального клапану резервного резервуару. Отже згідно  («Сборник методик по

расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами»

(Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986) можливі викиду складуть:

випаровування бензину

Резервний резервуар (секція) -                                            5 м3

Приймемо по максимому, і вважатимемо в рік можливі чотири  аварійних ситуації, тобто

річна витрата бензину який буде в резервній секції складатиме - 20 м3

 Фонд робочого часу дихального клапана - 8760 год/рік. Режим експлуатації – «мірник».

Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів за рахунок випаровування ,
кг/год:

Пр = 2,52 х Vр
ж x Ps(38)x Mn х (К5x + К5т) х К6 х К7 х (1-n) х 10-9,

де Vр
ж - річний об'єм рідини, м3/рік;

Mn - молекулярна маса парів рідини, середнє значення якої приймається згідно

методики [13] табл.2.9, в залежності від температури початку кипіння бензину, г/моль;

n - коефіцієнт ефективності газовловлювального обладнання резервуара, n= 0;

Ps(38) - тиск насичених парів рідини при температурі 38°С, ([13] Додаток 6 табл.П.6.1)

залежить від значення еквівалентної температури початку кипіння рідини , яка

розраховується:

Назва
нафтопродукту Ps(38)
бензин А92 652

К5x , К5т - коефіцієнти, що залежать від тиску насичених парів Ps(38) температури газового

середовища, відповідно у холодний та теплий періоди року.

Для підземних двостінних металевих резервуарів температура газового простору за 6

найбільш холодних місяців визначається за формулою:

tр
г х =  К1x + К2х х tа х + К3x х tр

ж х

Назва
нафтопродукту

tа х °С tр
ж х °С К1x К2х К3x tр

г х
°С

Ps(38)
ГПа

К5х

бензин А-92 -0,4 3 1,62 0,19 0,74 2,7 652 0,226

за 6 найбільш теплих місяців визначається за формулою:

tр
г т = К4 х (К1т + К2т х tа т + К3т х tр

ж т )

Назва
нафтопродукту

tа т °С tр
ж т

°С
К1т К2т К3т К4 tр

г т °С Ps(38)
ГПа

К5т

бензин А-92 15,3 14 6,1 0,17 0,36 1 15,3 652 0,366
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де tа х і tа т - середнє арифметичне температури атмосферного повітря відповідно за 6

найбільш холодних і 6 найбільш теплих місяців року, °С;

К1x , К2х , К3x і К1т , К2т , К3т - коефіцієнти за 6 найбільш холодних і 6 найбільш теплих

місяців року,( приймаємо з табл.П.3.1[13])  ;

К4 - коефіцієнт, який для підземних резервуарів рівний 1;

tр
ж х і tрж т -середні температури нафтопродуктів в резервуарах в 6 холодних і в 6 теплих

місяців.

К6 - поправочний коефіцієнт, шо залежить від тиску насичених парів Ps(38)

і оборотності резервуара П (розраховується згідно Додатку 4 [13])

П = Vр
ж  / Vр

 де Vр
ж - річна витрата бензину, м3 /рік; Vр - об'єм резервуара, м3

Назва
нафтопродукту

Vр
ж м3

/рік
Vр    м3  П Ps(38)

ГПа
К6

бензин А-92 20 5 4 652 4,01

К7 - поправочний коефіцієнт, що залежить від технологічного оснащення і режиму

експлуатації

Згідно табл.П.5.1[13]   для резервуара, що обладнаний дихальним клапаном і працює в режимі

"мірник", К7 = 0,95.

Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів, кг/год:

Пр = 2,52 х Vр
ж x Ps(38)x Mn х (К5x + К5т) х К6 х К7 х (1-n) х 10-9,

Пр ( А-92)  = 2,52 х 20 х 67,8 х 652 х (0,226+0,366) х 4,01 х 0,95 х 10-9 = 0,00502 кг/год

0,00502 х 1000/3600 = 0,00139 г/с
0,00502 х 8760/1000 = 0,0439 т/рік

Розрахункова таблиця викидів парів бензину в атмосферне повітря
Vр

ж
м3/рік

Ps(38)
ГПа

Mn г
/моль

К5x К5т К6 К7

мірник

n Пр г/с N
год/рік
мірник

Пт/рік

т /рік
мірник

20 652 67,8 0,226 0,366 4,01 0,95 0 0,00139 8760 0,0439
де N - фонд робочого часу, год/рік.

Всього по джерелу:
Назва
речовини

П
г/с

Пт/рік

т /рік
Бензин
(нафтовий,
малосірчистий,
в перерахунку
на вуглець) 0,0014 0,044
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Можна зробити висновок, що навіть при виникненні аварійної ситуації на АЗС викиди

мінімальні, і не будуть впливати на атмосферу.

 Що до резервуарів зберігання палива, то у разі зміни тиску в міжстінному просторі

резервуара, що сигналізує про пошкодження одної із стінок (резервуари на АЗС двостінні),

виконується перекачка палива з даного резервуару в автоцистерни.

Також, в зоні де проводяться операції з нафтопродуктами та можливий їх розлив,

передбачена система перехвату пролитого палива водовідвідними лотками з відведенням їх на

локальні очисні споруди  (сепаратор нафтопродуктів).

З метою запобігання аварійних ситуацій проектом передбачено :

1) застосування сучасного обладнання, що має високу надійність захисту по

запобіганню аварій ;

2) при прийманні нафтопродуктів в підземні ємності з застосуванням швидкозмінних

герметичних муфт та системи повернення парів палива до транспортної ємності викид в

атмосферне повітря на фронті приймання відбувається виключно від проливів та за рахунок

неповної герметичності трактів подачі палива та повернення витіснених парів.

3) автоматизація процесу заправки автотранспорту.

Засоби заправки автомобілів з подвійним процесом заправки і автоматизацією

виключають можливість виникнення аварійних ситуацій, пов’язаних з роботою

технологічного устаткування.

З метою запобігання і своєчасного гасіння пожежі проектом передбачені проти-пожежні

заходи, блискавкозахист, заземлення і захист від статичної електрики обладнання і мереж,

використання первинних засобів пожежогасіння, вогнегасники, пісок.

      Що до викидів в атмосферу то вони також можливі при роботі резервного

дизельгенератора (на випадок відключення електроенергії), але як показує практика перебої з

централізованим електропостачанням в даний час бувають вкрай рідко, або взагалі не

бувають, тому викиди від резервної ДЕС мінімальні.

 Викиди від резервного дизельгенератора (на випадок відключення електроенергії)

пораховані в Джерелі № 9 п.5 даного Звіту.
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5.1 Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності.

Будівельно-монтажні роботи  при будівництві АЗС здійснюються із дотриманням вимог

природно-охоронного законодавства та забезпечення ефективного захисту навколишнього

природного середовища земель, надр, водних об’єктів, атмосферного повітря, рослинного та

тваринного світу від забруднення та пошкодження. Тимчасові автомобільні під’їзні шляхи

влаштовуються з урахуванням вимог щодо запобігання пошкодженню дерево-чагарникової

рослинності.

Під час будівельних робіт санітарні норми для населення щодо віброзміщення

виконуються вже безпосередньо на межі будмайданчика. Застосування морально застарілої

техніки проект не передбачає. У складі проекту організації робіт передбачені стандартні

противібраційні заходи. У цілому вібраційний вплив будівельних робіт на населення,

персонал, ґрунти та конструкції несуттєвий. Проектована діяльність не передбачає

глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, виключає впливи на основні

елементи геологічної, структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих

ендогенних і екзогенних явищ природного й техногенного походження.

Забороняється відведення всіх поверхневих стічних вод з території будівельного

майданчику безпосередньо на рельєф без здійснення інженерних протиерозійних заходів, що

надійно попереджають виникнення осередків виникнення техногенної ерозії ґрунтів. Проект

не передбачає недопустимого скидання води поверхневого стоку у непроточні водойми у

замкнуті лощини, які схильні до заболочування; у розмивні яри – без заходів щодо укріплення

схилів. Заїзди до будівельного майданчика з місцевої автодороги.

Водопостачання будівельної ділянки передбачено від водозабірної свердловини, з

встановленням тимчасового крану з водою на період будівництва. До введення в

експлуатацію свердловини водопостачання відбувається привозною водою (бочка з водою).

Пожежогасіння від проектуючих пожрезервуарів.

Електропостачання будівельної ділянки від проектуючої ЗТП, з встановленням

тимчасового електричного щитка на період будівництва.

Монтаж будівельних конструкцій, навісу, будинку АЗС передбачається краном КС-6362.

Для освітлення будівельної ділянки використовують інвентарні проектуючі щогли з

прожекторами ПЕС-45, а для освітлення робочих місць - світильники з прожекторами ПЕС-25

на переносних інвентарних стояках.

Будівельна ділянка відгороджується тимчасовою огорожею не менше 2 м. В місці

проходу людей огорожа при необхідності виконується з захисним дашком.

Після закінчення будівельних робіт всі тимчасові споруди та мережі (водопостачання та

електропостачання на період будівництва) повинні бути демонтовані.
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Згідно ДБН А.З.1-5:2016 “Організація будівельного виробництва”, з врахуванням

коефіцієнта на об’єм робіт, тривалість будівництва складає 7 місяців.

Для обслуговування будівництва на площадці прийнято тимчасові будівлі і споруди із

збірно-розбірних конструкцій, контейнерні і пересувній.

Відходи, що утворюються під час будівництва АЗС

Тара металева використана – жерстяна тара з-під фарби (код 7710.3.1.07).

Для фарбування залізних деталей при будівництві використовується фарба в кількості 60

кг, в жерстяній тарі по 3 кг. Вага одиниці тари 0,3 кг.

Кількість відходів тари:

М = (60/3) х 0,3 х 10-3 =  0,006 т/період

Огарки електродів від зварювальних робіт (код 28.20.2.1.20)

  При будівництві використовуються електроди в кількості 140 кг. Маса огарку складає

8% від маси електрода.

Кількість відходів зварювальних робіт:

М = 140 х (8/100) х 10-3 =  0,012 т/період

Тверді побутові відходи (код 7720.3.1.01)

При роботі будівельної бригади утворюються ТПВ.

Питомі показники утворення ТПВ прийняті згідно Постанови КМУ від 10.12.2018 р.

№1070 (із змінами, внесеними  згідно з Постановою КМУ №541 від 25.05.2011 р.), середня

норма утворення ТПВ на одного працюючого – 0,3 кг/добу. Кількість робітників, зайнятих

при будівництві становить 15 осіб. Кількість днів – 150.

Обсяги утворення ТПВ від об’єкту складають:

М = 15 х 0,3 х 150 х 10-3 = 0,675 т/період
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Викиди в атмосферне повітря при проведенні підготовчих та будівельних робіт

Потреба в будівельних машинах, механізмах

Потреба в будівельних матеріах, механізмах і транспортних засобах визначена на основі

фізичних об'ємів робіт.

Кількість№ Найменування машин і механізмів Марка
Один,
виміру

1рік
1. Кран пневмоколісний КС-6362 шт. 1
2. Екскаватор на пневмоходу ємністю ковша 0,25 м3 ЕО-2621А шт. 1
3. Екскаватор ємністю ковша 0,65 м3 ЕО-3322 шт. 1
4. Бульдозер на тракторі ДТ-75 Д-606 шт

.
1

5. Автосамоскид КАМАЗ-5510 шт. 6

Технічні характеристики будівельних машин:

  1)  Екскаватор марки ЕО-2621А: ємність ковша 0,25 м3;  Екскаватор марки ЕО-3322: ємність

ковша 0,65 м3;

 2) Бульдозер на тракторі ДТ-75 – марки Д-606: висота відвалу ґрунту – 0,8м;

 3) Кран пневмоколісний марки КС-6362: вантажопідйомністю до 20 т без опор (найменший

виліт стріли 4,5м, найбільший 14,5м);

 4) Автосамоскид КАМАЗ-5510 вантажопідйомністю 7т;

Викиди від будівельних машин  при демонтажних роботах , при будівництві, при погрузці та

розгрузці матеріалів, при роботі кранів та бульдозерів.

     Для визначення викидів забруднюючих речовин при роботі будівельного транспорту

використовується «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними

джерелами», УкрНТЕК, Донецьк, 1999р.

     В середньому за добу при проведенні будівельних робіт на майданчику будівництва

спалюється 50л (0,041т) дизельного пального.

      Відповідно за годину спалюється:

     Дизпалива: 0,041 т /24 год = 0,0017 т/год;

     При роботі двигунів у повітря надходять забруднюючі речовини та парникові гази, до

яких, зокрема, належать: оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, вуглекислий газ, сажа,

неметанові леткі органічні сполуки, бензапірен.
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Річні викиди забруднюючих речовин від будівельного автотранспорту розраховуються по

формулі:

Мрік =Mгод*gci* T / 1000, т/рік, де:

M год- витрата палива, т/год;

gci - питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу від промислової,

сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки, кг/т;

 T - час роботи, год;

Оскільки будівництво ведеться 7 міс ( в тому числі 1 міс підготовчий період) = 150 робочих

днів * 8 год  = 1200 год.

В період будівництва викиди від автотранспорту що працює на дизпаливі  складуть, т/період:

М СО = 0,0017*36,2* 1200/ 1000 = 0,073 т/період

М NО = 0,0017*31,4* 1200 / 1000 = 0,064 т/період

М SО = 0,0017*4,3* 1200 / 1000 = 0,0087 т/період

М С = 0,0017*3,85* 1200 / 1000 = 0,0078 т/період

М НМЛОС = 0,0017*8,16* 1200 / 1000 = 0,016 т/період

М СО2 = 0,0017*3138* 1200 / 1000 = 6,4 т/період

М БП = 0,0017*0,03* 1200 / 1000 = 0,00006 т/період

Секундні викиди забруднюючих речовин від будівельного автотранспорту

розраховуються по формулі:

Мс =Mгод*gci /3600*1000, г/c, де:

M год- витрата палива, т/год;

gci - питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу від промислової,

сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки, кг/т

Секундні викиди від автотранспорту що працює на дизпаливі  складуть, г/с:

М СО = 0,0017*36,2/ 3600 * 1000 = 0,017 г/с

М NО = 0,0017*31,4/ 3600 * 1000 = 0,014 г/с

М SО = 0,0017*4,3/ 3600 * 1000 = 0,002 г/с

М С = 0,0017*3,85/ 3600 * 1000 = 0,0018 г/с

М НМЛОС = 0,0017*8,16/ 3600 * 1000 = 0,0038 г/с

М СО2 = 0,0017*3138/ 3600 * 1000 = 1,48 г/с

М БП = 0,0017*0,03/ 3600 * 1000 = 0,000014 г/с



93

Зведена таблиця викидів від будівельного автотранспорту за період будівництва:

Назва З/Р г/с т/період
Оксид вуглецю 0,017 0,073
Сажа 0,0018 0,0078
Діоксид азоту 0,014 0,064
Діоксид сірки 0,002 0,0087
Вуглекислий газ (двоокис
вуглецю)

1,48 6,40

НМЛОС 0,0038 0,016
Бенз(а)пірен 0,000014 0,00006

Викиди при роботі будівельної техніки мінімальні та не будуть негативно впливати на якість

та існуючий стан атмосферне повітря.  Концентрації забруднюючих речовин в атмосферному

повітрі не перевищують нормативів ГДК.

Викиди від автотранспорту не нормуються. Екологічний податок за викиди в

навколишнє середовище від використання пального для автотранспорту необхідного на

період будівництва входить у ціну пального що використовується.

Розрахунок викидів від пересипки сипучих матеріалів (при влаштуванні насипу грунту)

     При переміщенні земляних мас в атмосферне повітря виділяється Пил неорганічний.

(Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом)

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводився згідно методики «Збірник методик

за розрахунком змісту забруднюючих речовин у викидах неорганізованих джерел забруднення

атмосфери, УкрНТЕК, 1994 р.

      Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин (г/с)при переміщенні ґрунтів в

період виконання будівельних робіт розраховується за формулою:

3600
106

754321 xBxGxxKxKxKxKxKKq  , г/с

де:

К1 - вагова частка пилової фракції в матеріалі (таблиця 1);

К2 - частка пилу, що переходить в аерозоль (таблиця 1);

К3- коефіцієнт, враховуючий місцеві метеорологічні умови (таблиця 2);

К4 - коефіцієнт, враховуючий ступінь захищеності вузла від зовнішнього впливу (таблиця 3);

К5- коефіцієнт, враховуючий вологість матеріалу (таблиця 4);

К7- коефіцієнт, враховуючий розмір фракцій матеріалу (таблиця 5);

B - коефіцієнт, враховуючий висоту пересипки (таблиця 7);

G – продуктивність вузла пересипки, т/год.
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Вихідні дані:

Вологість ПГС складає 10 %;

Крупність піщано-грунтової суміші дорівнює 100-50 мм;

Висота розвантаження 1,5 м;

Кількість переробленого матеріалу = 8 т/год.

Час пересипки 3500/8=440 год/рік. Значення перелічених коефіцієнтів для

обчислення викидів взято згідно таблиць методики.

Кі К2 Кз К4 К5 К7 В К8 К9 С
Піщано- грунтова 0,03 0,04 1,2 1,0 0,01 0,4 0,6 1,0 0,2 8,0
суміш

Викид пилу від розвантажувально-завантажувальних робіт ПГС становитиме:

q =0,03*0,04*1,2*1,0*0,01*0,4*10*0,2*0,6*8*10б/3600=0,015 г/с

q =0,015 * 440 год * 3600 с/год * 10-6 =0,023 г/с

Забруднююча речовина г/с т/рік

Пил не диференційований за складом 0,015 0,023

Для розрахунку секундної витрати палива приймаємо наступні значення:

- приймається розрахунок для роботи одночасно 3-ох одиниць техніки;

- витрата дизпалива 20 л/100 км=0,2 л/км;

- густина дизпалива 0,83 кг/л;

Розрахунок викидів від техпроцесу зварювання

При виконанні зварювальних робіт під час будівництва будуть застосовуватись

електроди АНО-4 (140 кг на період будівництва).

 Розрахунок проводиться на основі методичних вказівок “ Показники емісії ( питомі

викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-газозварювання, наплавлювання,

електро-газорізання та напилювання металів”, розроблені інститутом гігієни та медичної

екології ім. О.М. Марзєєва академії медичних наук України та затверджені Мінекоресурсів

України 11 січня 2003р.

Викиди розраховуються:

U= К*В/1000000

де   К - питомий викид по інгредієнту, г/кг;

       В – розхід зварювальних матеріалів, кг.
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Викиди забруднюючих речовин:

Оксид заліза 5,41*140/1000000=0,00075 т

Оксид марганцю 0,59*140/1000000=0,000082т

Приведені показники свідчать, що рівень шкідливого впливу при виконанні

будівельних робіт на навколишнє середовище не буде перевищувати значень, які

допускаються санітарними нормами.

     Всього від будівельного майданчика при виконанні максимальних обсягів робіт в

атмосферу будуть надходити забруднюючі речовини в незначній кількості, основна маса

викидів викидів (97%)  це парникові гази.

Програмний розрахунок наслідку викидів даних забруднюючих речовин не проводиться,

в зв’язку з тим, що дані джерела не відносяться до стаціонарних і задати чіткі умови роботи і

параметри даних джерел для програмного розрахунку неможливо.

       Основні об’ємими викидів будуть пов’язані із викидом вихлопних газів від авто і спец

техніки. Данні викиди забруднюючих речовин є мінімальні і незначні, і не будуть вносити

суттєвого внеску в стан забруднення атмосфери та негативно впливати на стан атмосферного

середовища в районі проектованої діяльності.

        Після завершення проектованих будівельних  робіт дія даних джерел припиниться.

Відповідно можна зробити висновок, що викиди забруднюючих речовин не будуть

створювати зони забруднення навколо території виконання проектованих робіт та будуть

знаходитись в межах нормативних вимог (не перевищуватимуть величини ГДК). Проектовані

викиди не чинитимуть негативного впливу на оточуюче навколишнє середовище.

       Всі роботи по будівництву мають тимчасовий характер і тому значно не вплинуть на стан

навколишнього середовища та умови життєдіяльності населення. Ділянка будівництва

віддалена від зони житлової забудови.

         Результати показані для гіршого випадку, як для максимального навантаження

будівельного майданчика будівельною технікою.

     Таким чином, проведення розрахунків на ЕОМ концентрації в атмосферному повітрі

викидів ЗР від виїзду-в’їзду вантажних автомобілів на будівельні майданчики та

проведенні зварювальних робіт під час самого максимального обсягу будівельно-

монтажних робіт не потребується в зв’язку з їх незначною кількістю та не доцільністю.

       Викиди при будівництві мінімальні, та не перевищують допустимого. Негативний вплив

на навколишнє повітряне середовище при проведенні будівельних робіт – відсутній.
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5.2 Використання в процесі провадження планової діяльності природних ресурсів.

Земель: В процесі провадження планової діяльності використовується земельна ділянка

площею – 0,5901 га, ділянка знаходиться у власності ТОВ «Голд-нафта», згідно з Витягу з

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від

25.03.3019р., індексний номер витягу 160776433. Кадастровий номер 7420310300:00:004:0467.

Цільове призначення земельної ділянки – «для розміщення та експлуатації будівель і споруд

автомобільного транспорту та дорожнього господарства».

Функціональне призначення земельної ділянки відповідає містобудівній документації

місцевого рівня - генеральному плану м. Батурин затвердженого рішенням 7 секції 5

скликання Батуринської селищної ради від 14.12.2006 року.

Грунтів: На даній ділянці виконується насип грунту в кількості 3500 м3. За договором із

спеціалізованими організаціями ґрунт завозиться на будівельний майданчик. Родючий грунт

на ділянці відсутній. При озелененні необхідно завезти 132,6 м3 родючого ґрунту. Місце

відбору родючого грунту погодити з територіальними органами місцевого самоврядування.

Води: Процес будівництва та експлуатації АЗС не передбачає скидів забруднюючих

речовин у водне середовище. Для потреб водопостачання АЗС передбачене централізоване

водопостачання з міських мереж.   Розхід води на господарсько-питні портеби 16,44 м3/добу

Забір підземних та поверхневих вод не передбачається.

Біорізномаїття: Використання у процесі провадження планової діяльності біорізномаїття

не передбачається. Ділянка розташована біля магістральної автомобільної дороги Е101. Загроз

для місцевих видів птахів та тварин впродовж всіх періодів їх річного циклу не виявлено.

  Площа озеленення території становить 1326,6 м2 (газон партерний), суміш трави: рейграс

пасовищний (60%); мітлиця біла (15%); вівсяниця лугова (25%).
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5.3 Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумовими, вібраційними, світловими,

тепловими та радіаційними забрудненням.

Шумове забруднення

Джерелами шуму на АЗС є: система повітряного опалення, яка складається з

канального кондиціонера ARG 45R - 47дБ(А) і  канального вентилятора RK 500х300 В3 – 62

дБ(А) , ПРК марки  " Tokheim Quantium ",- 70дБ(А) ,  канальні вентилятори в туалетах EDM-

160 - 33 дБ(А),  Очікувальні рівні шуму є менше гранично допустимих в 80 дБА екв, згідно

вимог ДСН 3.3.6.037-99 для робочих місць техперсоналу АЗС, тбл2, п.5.

Для зменшення шумового впливу установки системи повітряного опалення розміщені

подальше від робочих місць і в підшивній стелі коридору. Захист від шуму виконується

згідно з ДБН Б.2.2-12:2019.

Дизель-генератор захищений шумопоглинаючим  і водонепроникним кожухом з

дверцями і встановлений на бетонній площадці. Викид відпрацьованих газів від дизель-

генератора здійснюється через вихлопні трубо проводи і металевий глушник, що

поставляється в комплекті з дизель-генератором.

      Передбачені заходи забезпечать непроникнення шуму на територію АЗС та прилеглу

територію.

     Дані заходи забезпечать допустимі норми звукового тиску для денного (55 дБА) та нічного

часу доби (45дБА).

Октавні рівні звукової потужності в ДБА  технологічного обладнання, що вимірюється

при їх роботі  наводяться в таблиці.

Середньо геометрична
частота октавних смуг

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Звукова потужність,
дБА

64 62 56 54 51 49 46 45

Ці цифри будуть відповідати величинам звукової потужності на робочому місці.

Рівень звукового тиску в дБА (розрахунковий метод ДБН В.1.1-31 : 2013 )

середньогеометричних октавних частотах розраховано і показано в таблиці.

Середньо геометричні
октавні смуги, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Величина рівня звукового
тиску, дБА

32 32 31 29 27 22 20 15

Фоновими джерелами шуму на прилеглій  до підприємства  буде шум .

Граничні рівні звукового тиску  L в дБА октавних смугах частот подані в таблиці:

Октавні смуги частот, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Рівні звукового тиску,
дБА

32 32 32 30 28 24 20 15



98

 Розрахунок рівнів шуму від об’єкту Розрахунок виконаний згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013

«Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» Київ, Мінрегіон України, 2014

р. Розрахункова точка (РТ) – межа санітарно-захисної зони, 50 м від джерел шуму. Розрахунок

виконується за формулою (24) ДСТУ:

L = LW – 20 lgr + 10 lgФ – 10 lgΩ + ∆Lвідб – ∆Lекр – βзелl

де: LW – коригований рівень звукової потужності джерела з постійним шумом, дБА;

Для n однакових рівнів звукового тиску сумарна велична LW СУМ визначається за формулою

(A2):

LW СУМ = L1 + 10 lg(n)

r – відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела шуму, м; r = 50 м.

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку розрахункової

точки в октавних смугах частот, безрозмірний; Джерела шуму неспрямовані , Ф =1

Ω – просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела; За таблицею 1 Ω = 2π =

360 (джерело на підлозі)

∆Lвідб – величина підвищення рівня звуку в розрахунковій точці внаслідок відбиття звуку від

великих за розміром поверхонь, дБА; ∆Lвідб = 3 n1,

n1 – кількість поверхонь, які відбивають звук в напрямку розрахункової точки (n1≤3); n1 = 1

(земля врахована в параметрі Ω), відповідно ∆L відб = 3

∆Lекр – величина зниження рівня звуку екраном, розташованим між джерелом шуму і

розрахунковою точкою, дБА; ∆Lекр визначається за формулою (29)

∆Lекр визначається за формулою (29) ДСТУ

де : f - середньо геометрична частота відповідної октавної смуги, Гц

δі – різниця довжин шляхів поширеного звукового тиску екраном в октавних смугах частот,

дБ. Визначається за формулою (30)

δі = а і + b і – d

(а і + b і) – довжина найкоротшого шляху від джерела шуму до розрахункової точки, який

проходить через і-ту кромку екрана, м

d – найкоротша відстань між джерелом шуму і розрахунковою точкою, м.

Величина результуючого зниження рівня звукового тиску визначаються за формулою (31)

Екран відсутній, ∆Lекр = 0.
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βзел – величина зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, дБА/м; l – ширина смуги

зелених насаджень, м.

βзел = 0,01 (f) 1/3

 де f – середньогеометрична частота відповідної октавної смуги, Гц

Зелені насадження відсутні, l=0, відповідно βзелl = 0

На період будівництва:

У процесі проведення будівельних робіт типовий будівельний шум створюватиметься

рухом вантажних автомобілів по під’їзних шляхах і на майданчику будівництва, та роботою

вантажопідйомних кранів, екскаваторів, бульдозерів. При будівництві об’єкту шумовий вплив

від будівельної та автотранспортної техніки носитиме тимчасовий характер. Джерелами

акустичного впливу планованої діяльності є технологічні процеси будівництва. Локальними

джерелами впливів при будівництві – будівельні машини та механізми. Роботи на

виробничому майданчику проводяться в денний час.

Беручи до уваги, що територія проектованого АЗС прилегла до автомобільної дороги,

акустичний вплив від АЗС визначений як мінімальний.

Джерелами шуму при будівництві є автотранспорт що використовується для будівельно-

монтажних робіт, а саме:

- автомобільний кран – 1 од.;

- екскаватор з ємнісю ковша 0,25 м3 – 1 од.;

- екскаватор з ємнісю ковша 0,65 м3– 1 од.;

- фронтальний навантажувач типу – 1 од;

- автотранспорт для транспортування вантажів – 2 од.

Рівень шуму від одиниць техніки за середньогеометричними частотами октавних смуг

наведений в таблиці, що наведена нижче.

Розрахунок та результати представлені в таблиці нижче.
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Результати розрахунків показують, що перевищення нормативів шуму на межі

санітарно-захисної зони відсутні. Вимоги ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 (табл. 1) дотримуються.

Для зниження рівня шуму проектом передбачено:

- розміщення технологічного обладнання АЗС в глибині виділеної ділянки;

- озеленення території;

- використання сучасного малошумного технологічного обладнання;
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Вібраційне забруднення

Особливості механічного впливу вібрації обумовлені тим, що тіло людини є складною

коливальною системою, яка володіє декількома власними частотами коливань. Тому багато змін в

організмі людини строго обумовлені частотними характеристиками вібрації. Характер

біодинамічної відповіді тіла людини на вібраційний вплив дозволяє розділити вібрації на два

основних діапазони: низькочастотний (до 30 Гц) і високочастотний (вище 30 Гц).

Найбільш неприємними і навіть небезпечною для здоров'я є дія вібрації резонансних

частот, при яких частота власних коливань тіла або окремих органів збігається з частотою

примусових коливань. При цьому різко зростає амплітуда коливань тіла, посилюються

фізіологічні реакції організму і можуть виникати механічні пошкодження тканин і органів.

Резонансні частоти тіла і окремих його органів знаходяться головним чином в

низькочастотному діапазоні. Перший резонанс тіла при дії вібрації по поздовжній осі

відповідає частотам 4-5 Гц. Другий резонанс виникає при частотах 12-24 Гц. При частотах

вібрації 30 Гц спостерігається резонанс голови, а при 60 Гц — очних яблук.

Причиною порушення вібрації є виникаючі при роботі машин неврівноважені силові

впливи: ударні навантаження; зворотно-поступальні переміщення; дисбаланс. Причиною

дисбалансу є: неоднорідність матеріалу; розбіжність центрів мас і осей обертання;

деформація.

Методи боротьби з вібрацією зводяться в основному до заспокоювання демпфером

механічних коливань установок, машин, механізмів, використання різноманітного роду

амортизаторів, вібропоглинання.

У виробничих умовах припустимі рівні шуму і вібрації регламентуються відповідними

нормативними документами. Згідно з діючими нормами для здоров'я людини небезпечні вібрації

більш 30 Гц.

Поліпшення організації праці вібронебезпечних процесів:

- загальна кількість робочого часу в контакті з віброобладнанням не повинна

перевищувати зміни;

- одноразова дія не повинна перевищувати для локальної - 20 хвилин, для загальної -

40 хвилин.

Основний вібраційний вплив при проваджені планованої діяльності передбачається при роботі

двигунів автомобілів. Рівні впливу можуть бути прийняті як безпечні.

Використовувані транспортні засоби та обладнання мають бути серійними, мати відповідні

сертифікати шуму і вібрації при виготовленні на заводах виробниках, що відповідають діючим

виробничо-санітарним нормам і вимогам промислової безпеки в Україні.
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Світлове забруднення

Джерело світла – світлодіодні лампи при освітленні приміщень. Освітлення приміщень є

невідмінно частиною необхідних умов праці та життєзабезпечення робітників та ІТР, світлове

забруднення не прогнозується.

Теплове забруднення

Виділення тепла при проведенні робіт можливо у паливовикористовуючого обладнання та

механізмів будівельної техніки, двигунів автомобілів. Рівні впливу можуть бути прийняті як

безпечні.

Радіаційне забруднення

Радіаційне забруднення виключено, т.я. використання засобів, приладів, матеріалів, сировини з

радіаційним випромінюванням не передбачається.

Випромінення

Можливе електромагнітне випромінення у межах допустимих норм від переговорного

обладнання - рацій, мобільних телефонів, персональних ЕОМ. Означене обладнання має бути

сертифіковане для використання на території України, рівні впливу можуть бути прийняті як

безпечні.

5.4 Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому числі
через можливість виникнення надзвичайних ситуацій.

Перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання

виникненню аварійних ситуацій і аварій заходів

Головними умовами зниження ризику аварій на АЗС є:

 експлуатація технічно справного обладнання зі справним заземленням,

 дотримання правил експлуатації обладнання і технологічних регламентів,

 герметизація системи зливу та наливу палива, обладнання, арматури, трубопроводів,

 своєчасне технічне опосвідчення, діагностування, повірка технологічного

обладнання, приладів КВПіА (контрольно-вимірювальні пристрої і апаратура),

 дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки,

 мінімізація (виключення) сторонніх осіб на території АЗС під час приймання палива

з автоцистерни,

 дотримання протипожежного режиму,

 наявність засобів пожежогасіння, системи пожежної сигналізації,
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 наявність системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей,

 наявність системи оповіщення (гучномовці, сирени), телефонного зв'язку,

 забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), спецодягом,

спецвзуттям,

 підвищення кваліфікації персоналу: підбір, тестування, навчання, атестація,

 готовність персоналу до локалізації аварій (навчання, тренування, учбові тривоги),

 чіткий розподіл обов'язків, відповідальності, підпорядкованості.

Необхідності в додаткових проектних рішеннях чи інших заходах по зниження ризику

аварій немає, окрім неухильного виконання вимог нормативних і регламентних документів

щодо експлуатації об'єкту підвищеної небезпеки та організації всебічної професійної

підготовки персоналу, зокрема відпрацювання готовності до локалізації та ліквідації

аварійних ситуацій.

Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення.

     Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення від забруднення

атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і

канцерогенних ефектів.

       Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу

небезпеки (НІ) за формулою:

 ІНQНІ ,

де: НQі - коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються за формулою:

,
If

I CR
CHQ




де: СІ, - розрахункова середньорічна концентрація і-ої речовини на межі житлової забудови,

мг/м3;

Rf x CI – референтна (безпечна) концентрація і-ої речовини,  мг/м3;

       НQі =1 – гранична величина прийнятого ризику.

       Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (IСRI) від речовин, яким властива

канцерогенна дія, розраховується за формулою:

III xURCICR 

де: URІ, - одиничний канцерогенний ризик і-ої речовини,  мг/м3;

      Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних речовин,

забреднюючих атмосферу  (CRa), визначається за формулою:
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 Іa IRCCR ,

де IRCІ, - канцерогенний ризик і-ої речовини,  мг/м3;

Назва речовини Масові
концентрації

викидів, мг/м3

ГДК,
мг/м3

RfC,
мг/м3

Клас
небезпеки

Бензин 0,11 5,0 4
Вуглеводні
граничні (С12-С19)

0,20 1,0 4

Пропан 3,07 65 4
Бутан 2,32 200 4
Бенз(а)пірен 0,00000022 0,09 (UR) 2

Розрахунок неканцерогенного ризику:

HQ= 0,11/5,0+0,20/1+3,07/65+2,32/200=

 = 0,022+0,20+0,047+0,011=0,28

HQ = 0,28 < 1

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ)
Ризик шкідливих ефектів вкрай малий Менш ніж 1
Гранична величина прийнятого ризику 1
Ймовірність розвитку шкідливих ефектів зростає
пропорційно збільшенню HQ

Більш ніж 1

Згідно проведених розрахунків неканцерогенного ризику можна визначити що коефіцієнт

небезпеки HQ становить < 1, а це значить що по табл.Ж.1 [9] ризик шкідливих ефектів Вкрай

малий;

Розрахунок канцерогенного ризику ризику:

CR = 0,00000022 х 0,09 = 0,000000019

      Згідно проведених розрахунків канцерогенного ризику планової діяльності можна

визначити що рівень ризику протягом життя становить 0,000000019 < 10-6, і по табл.Ж.2 [9]

відповідає рівню ризику Прийнятний.

                                      Таблиця Ж.2
Рівень ризику Ризик протягом життя

Неприйнятний для професійних контингентів Більш ніж 10-3

Прийнятний для професійних контингентів і
неприйнятний для населення

10-3 – 10-4

Умовно прийнятний 10-4 – 10-6

Прийнятний Менш ніж 10-6

На основі отриманого значення ризику планової діяльності для здоров’я людини можна

прийняти рішення про прийнятість такої діяльності.
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       Оцінка соціального ризику впливу планової діяльності.

     Соціальний ризик планової діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку

може вплинути впровідження об’єкта господарської діяльності, з врахуванням особливостей

природнотехногенної системи.

      Оціночне значення соціального ризику (RS) визначається за формулою:

)1( PuaS Nx
T
NxxVCRR  ,

де: RS – соціальний ризик, чол./рік;

CRa – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин,

забруднюючих атмосферу, який визначається (п.9.1.8.), ябо приймається CRa=1х10-6,

безрозмірний;

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що визначається

відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до площі об’єкта з

санітарно-захисною зоною, частка одиниці;

N – чисельність населення, що визначається за даними мікрорайону, якщо є такі у

населеному пункті, або за даними населеного пункту, чол.;

Т – середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається 70 років);

Np – коефіцієнт що визначається за формулою для будівництва нового об’єкта:

,
N
N

N p
p




де: pN - кількість додаткових робочих місць (при зменшенні зі знаком „мінус”);

)1( PuaS Nx
T
NxxVCRR  = 0,000000019 х (5901/17000) х1000/70х(1-0,025) =

= 0,000000019 х 0,347 х 14,28 х 0,975 = 0,00000009

        Згідно проведених розрахунків соціального ризику планової діяльності по табл.И.1 [9]

можна визначити що рівень ризику протягом життя становить   0,00000009 < 10-6, а це

відповідає рівню ризику Прийнятний.

                                                                                                           Таблиця И.1
Рівень ризику Ризик протягом життя

Неприйнятний для професійних контингентів Більш ніж 10-3

Прийнятний для професійних контингентів і
неприйнятний для населення

10-3 – 10-4

Умовно прийнятний 10-4 – 10-6

Прийнятний Менш ніж 10-6

На АЗС передбачена система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення

людей.
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Вплив бензину на організм людини

Клас небезпеки бензинів ДСТУ 7687:2015:

 у разі інгаляційного впливу – 3 (речовини помірнонебезпечні);

 у разі потрапляння в шлунок – 4 (речовини малонебезпечні);

 у разі потрапляння на шкіру – 3 (речовини помірнонебезпечні).

ГДК бензину у воді об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового

використання згідно з вимогами СанПиН 4630 становить 0,1 мг/л, ІІІ клас небезпеки.

В атмосферному повітрі населених пунктів ГДК бензину (нафтового, низькосірчистого

у перерахунку на вуглець) становить максимально: разова – 5,0 мг/м³, середньодобова –

1,5 мг/м³. Згідно з ДСП 201 – 4 клас небезпеки.

Контроль повітря робочої зони під час роботи з бензинами провадиться на наявність

парів вуглеводнів (ГДК=300 мг/м3, 4 клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005), бензину

(ГДК=100 мг/м3. 4 клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005), оксиду вуглецю (ГДК=20 мг/м3, 4

клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005).

При використання бензину в якості палива отруєння відбувається рідко.

Гострі, важкі та смертельні випадки спостерігаються під час виконання

газонебезпечних робіт (очищення місткостей, переливання бензину).

Бензини мають слабо виражений кумулятивний та інгаляційний вплив, зумовлюють

помірне подразнення шкіри (інтенсивністю в 1 бал) та сухість шкіри, подразнюють слизові

оболонки. Бензини мають незначний алергенний і подразнювальний вплив, слабку

резорбтивну здатність.

Наявність бензинів у питній воді недопустиме, її визначають за наявності райдужної

олійної плівки на поверхні води. Пари бензину мають наркотичну дію на організм людини.

Повторні дії парів бензину викликають функціональні зміни вегетативної нервової системи,

як під час дії, так і після неї. Отруйна дія парів бензину підсилюється при підвищенні

температури оточуючого повітря.

При помірних концентраціях парів бензину в повітрі отруєння відчувається

суб'єктивно (головний біль, серцебиття, слабкість, психічне збудження), а потім призводить

до втрати свідомості. Об'єктивні симптоми отруєння – м'язові судоми, дрижання витягнутих

рук, язика, повік. У важких випадках отруєння можливі дуже сильні судоми, збільшується

печінка, з'являється кашель, послаблюється дихання. Більшою чутливістю до токсикологічної

дії бензину відзначаються діти. Люди, які хворіють на гіпертонію або гіпотонію, отримують

більш важкі отруєння, ніж інші при рівних умовах. Вдихання парів бензину особливо

шкодить особам, що хворіють на функціональні неврози, туберкульоз, базедову хворобу,

серцево-судинні розлади.
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При дуже високих концентраціях можливі миттєві отруєння з втратою свідомості.

Якщо при цьому людина, що постраждала, залишається в отруєній зоні з отруєною

атмосферою, настає смерть. Концентрації парів бензину у межах 35 – 40 мг/дм3 небезпечні

для життя людини при вдиханні протягом 5 хвилин. Порогова концентрація парів бензину,

яке змінює час розвитку м'язового напруження, складає 0,5 – 2,0 мг/дм3 при вдиханні

протягом 40 хвилин.

Вплив дизельного палива на організм людини.

Клас небезпеки дизельного палива по ДСТУ 7688:2015:

 у разі інгаляційного впливу – 4 (речовини малонебезпечні);

 у разі потрапляння в шлунок – 4 (речовини малонебезпечні);

 у разі потрапляння на шкіру – 4 (речовини малонебезпечні).

Пари дизельного палива мають слабкий запах; вони важчі за повітря. В зв'язку з

низькою летючістю ДП важкі гострі отруєння малоймовірні. Вдихання насичених парів ДП

протягом 1 – 1,5 хвилин викликає легку нудоту, тривалий головний біль. Дія ДП на шкіру має

вигляд подразнення. При потраплянні до очей викликає різкий кон'юнктивіт та каратит.

Враховуючи випари ДП, його температуру випару та можливі маси розливів, утворення

токсичної хвилі парів ДП практично малоймовірно.

Вплив вуглеводневих газів на організм людини.

Вуглеводні гази при атмосферному тиску не мають токсичної (отруйної) дії на організм

людини. Але, потрапляючи в повітря, зріджені гази змішуються з ним, витісняють і

зменшують вміст кисню в повітрі.

Людина, знаходячись в такій атмосфері, відчуватиме кисневе голодування, а при

значних концентраціях зрідженого газу в повітрі може загинути від задухи. Симптоми

отруєння людей у випадку витоку пропан-бутанової суміші: збудження, оглушення, звуження

зіниць, уповільнення пульсу до 40-50 ударів за хвилину, блювота, теча слини, пізніше - сон

протягом декількох годин; на другий день - уповільнення пульсу, підвищення температури,

зниження кров'яного тиску.

Вдихання протягом 10 хвилин повітря, яке містить 1 % пропану або бутану, не

викликає ніяких симптомів отруєння. Вдихання повітря, яке містить 10 % пропану або

бутану, протягом 2 хвилин викликає запаморочення. Пропілен і бутилен мають наркотичні

властивості:, через ЗО хвилин після початку вдихання повітря, в якому 15 % пропілену,

людина непритомніє, при 24 % вмісті пропілену в повітрі непритомність наступає через 3 хв.,

при 35- 40 % пропілену в повітрі - через 20 сек.
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У зв'язку з цим всі компоненти СВГ включені в список шкідливих для людського

організму речовин. Санітарними нормами встановлена гранично допустима їх концентрація в

повітрі робочої зони виробничих приміщень, і дорівнює 300 мг/м3 (у перерахунку на

вуглець). Цих норм необхідно дотримуватися також: у робочій зоні зовнішніх установок.

Подібна концентрація приблизно в 15-18 разів менша за нижню межу вибуховості.

5.5 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планової діяльності та об’єктів,
щодо яких отримано рішення про провадження плановї діяльності.

Ділянка де передбачено будівництво автозаправнї станції з пунктом сервісного

обслуговування водіїв та пасажирів розташована на виїзді з міста Батурин (перехрестя з

вул..Гетьманська, вул. Шовковиця) і примикає до магістральної вулиці (європейський

автошлях Е101. Проектована АЗС розташована на магістральній вулиці, що відповідає

вимогам Державних будівельних норм стосовно розміщення АЗС. Будівництво автозаправної

станції відповідає детальному плану території міста та буде зручним місцем розташування для

власників  транспортних засобів, які обслуговуватимуться на АЗС. Поряд з перевагами, що

забезпечує населення розвинута транспортна мережа, її прогрес супроводжується

негативними наслідками - негативним впливом транспорту на навколишнє середовище в

першу чергу на якісний стан атмосферного повітря. Вплив автомобільного транспорту в

забрудненні навколишнього середовища і негативному впливі на населення ще більш

істотний, ніж прийнято вважати. Справа в тім, що, по-перше, основна кількість

автомобільного транспорту зосереджена в місцях з високою щільністю населення - містах,

промислових центрах. По-друге, шкідливі викиди від автомобілів виробляються в самих

нижніх, приземних шарах атмосфери, там, де протікає основна життєдіяльність людини і де

умови для їхнього розсіювання є найгіршими. По-третє, відпрацьовані гази двигунів

автомобілів містять висококонцентровані токсичні компоненти, що є основними

забруднювачами атмосфери. Час, протягом якого шкідливі речовини природним образом

зберігаються в атмосфері, оцінюється від десяти діб до півроку. У відпрацьованих газах

двигунів автомобілів міститься більш 200 токсичних хімічних сполук, велика частина яких

представляє різні вуглеводні. Через таке різноманіття і складність ідентифікації окремих

з'єднань до розгляду звичайно приймаються найбільш представлені компоненти чи їхні групи.

Викиди забруднюючих речовин від автотранспорту з року в рік зростають та негативно

впливають на стан забруднення атмосферного повітря. Крім забруднення атмосферного

повітря, міський транспорт та його супутня інфраструктура є головними забруднювачами

водних об’єктів та грунтів нафтопродуктами. Для захисту грунту та водного середовища на

проектованому об’єкті передбачена система водовідведення стоків забруднених
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нафтопродуктами на локальні очисні споруди, далі очищені стоки відводяться в резервуари-

накопичувачі.

Крім прямого негативного впливу на людину викиди від автотранспорту наносять і

непрямої шкоди. Так, підвищення концентрації кінцевого продукту горіння автомоторного

палива - діоксид вуглецю,  природного атмосферного компонента, призводить до глобального

підвищення температури земної атмосфери (так званий парниковий ефект). З'єднання сірки та

оксидів азоту, що викидаються в атмосферу з відпрацьованими газами двигунів автомобілів,

піддаються хімічним перетворенням, формуючи різні кислоти і солі. Такі речовини

повертаються на землю у виді "кислотних" дощів. Зараз уже доведено, що кислотні опади

наносять значну шкоду водяним е косистемам, ведуть до знищення фауни, викликають

підвищену корозію металів і руйнування будівельних конструкцій. Крім того, оксиди азоту

сприяють фарбуванню повітря в коричневий колір, а в сполученні з різними аерозолями

викликають грязьовий туман (смог), погіршуючи видимість.

Згідно розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі  від

викидів проектованої АЗС (Додаток 1) встановлено, що викиди від АЗС мінімальні та не

будуть впливати на на існуючий стан та якість атмосферного повітря. Вклад від викидів

проектованої АЗС мінімальний та не перевищує 0,37 ГДК по Вуглеводнях; 0,3 ГДК по

Діоксиду азоту; та 0,1 ГДК по всім іншим речовинам які присутні в викидах об’єкту.

Для захисту атмосферного повітря передбачено застосування підземних двостінних

резервуарів, обладнаних дихальними клапанами, які спрацьовують тільки при досягненні

відповідного тиску парів палива в резервуарі.

Накопичення шкідливого ефекту від багаторазового впливу забруднювачів при

експлуатації проектованого АЗС по всій території відсутні.

Передбачено благоустрій та озеленення території. Тому можна вважати що

кумулятивний вплив при експлатації об’єкту буде відсутній.
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5.6 Вплив планової діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби викидів
парникових газів та чутливістю до змін клімату.

З кожним роком по мірі збільшення транспортного парку зростає й потреба у паливі. У

зв′язку з цим, кожного року збільшується й кількість автозаправних станцій та автогазо

заправних пунктів, які  занесені до переліку видів діяльності та об′єктів, що становлять

підвищену екологічну небезпеку.

Джерелами забруднення навколишнього середовища на АЗС є випаровування

нафтопродуктів (парів бензину та нафтових вуглеводнів) при зберіганні в резервуарах («малі

дихання»-режим мірник) та заправці автотранспорту. Викиди при зливі з автоцистерн відсутні

(«великі дихання»-режим буферний), оскільки передбачено пароповернення, при цьому

виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. На ПРК передбачено

рекуперацію, що зменшує викид парів бензину при заправці автотранспорту.

При оцінці шкідливої дії АЗС на навколишнє середовище не можна  забувати і про

викиди від автотранспортних засобів, які заїжджають та обслуговуються на автозаправних

комплексах. Основна причина забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірному

згоранні палива. До складу цих викидів входять оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту,

сірки, тверді частки, при перемінних режимах роботи, запусках, зупинках автотранспорт

викидає сажу, смоли, бенз(а)пірен, продукти неповного згорання палива.

Мережа автозаправних станцій робить незначний внесок у формуванні фонового

забруднення, у збільшення вмісту домішок на незначній відстані від джерел забруднення.

Однак цей внесок не приведе до глобальних змін у складі атмосфери, що може привести до

багатьох небажаних наслідків, в тому числі до зміни клімату.

Забруднення приземного шару викидами в значній мірі залежить від метеорологічних

умов. В окремі періоди, коли метеоумови сприяють накопиченню забруднюючих речовин в

приземному шарі атмосфери, концентрації домішок можуть різко збільшитись. Задача полягає

в тому, щоб у ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення. Для

вирішення цієї задачі необхідне завчасне прогнозування таких умов і своєчасне скорочення

викидів забруднюючих речовин.

Попередження про підвищення рівня забруднення повітря в зв’язку з очікуваними

несприятливими метеорологічними умовами (НМУ) складають у прогностичних підрозділах

Гідромету. Попередження складають з врахуванням можливої наявності трьох рівней

забруднення атмосфери, яким відповідають три режими роботи об’єкту в умовах НМУ

(несприятливих метеорологічних умовах).

Категорія небезпеки визначається відповідно до можливого або виявленого

накопичення шкідливих речовин, концентрація яких може досягти або досягла рівнів, які

перевищують максимально-разові гранично допустимі концентрації шкідливих речовин.
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В числі умов, які визначають накопичування або розсіювання забруднювальних

речовин, особливе значення мають відомості про приземні та про припідняті інверсії.

Інверсією температури називають підвищення температури повітря із збільшенням

висоти замість звичайного її пониження.

Температурні інверсії зустрічаються як в приземному шарі атмосфери, починаючи від

поверхні землі, так і у вільній атмосфері, особливо в нижньому двокілометровому її шарі.

Інверсії температури створюють шари, які затримують розсіювання.

Найбільша повторювальність припіднятих інверсій спостерігається в денні та ранкові

години (у кожному другому випадку), менша їх повторювальність – у вечірні та нічні години,

хоча і в цей час вона доволі значна – 35% - 40% від усіх випусків радіозондів. В нічний час

найбільша повторювальність цих інверсій спостерігається у серпні-вересні. Найчастіше цей

тип інверсій спостерігається в холодний період року.

           Слід відзначити що 35% викидів при експлуатації об’єкту та 97% викидів при

будівництві об’єкту це викиди парникових газів.

Коли мова йде про парникові гази, то варто сказати що це газоподібні речовини, які

впливають на випромінювання. Вони знаходяться у повітрі та створюють так званий

парниковий ефект. Ці гази бувають природного походження але значна їх частина

утворюється все-таки внаслідок людської діяльності.

Вплив діяльності людини проявляється через потепління атмосфери й океану, танення снігу й

льоду, підйому рівня Світового океану, зміни частоти та інтенсивності низки екстремальних

кліматичних явищ. Збільшуючи викиди парникових газів в атмосферу, люди порушують

баланс, що склався впродовж століть. У результаті діяльності людини концентрація

парникових газів збільшується, через що посилюється парниковий ефект, а це вже

неприродний та потенційно небезпечний ефект. До парникових газів відносяться діоксид

вуглецю (СО2), метан (СН4), закис азоту (N2O).

         Збільшення кількості парникових газів у атмосфері призводить до того, що вони

утримують все більше випромінювання і спричиняють глобальне нагрівання Землі.

Виникнення парникового ефекту відбувається через наступні екологічні причини:

 Застосування гарячих корисних копалин, таких як вугілля, нафта, природний газ у

промисловості, при їх спалюванні в атмосферу потрапляє велика кількість вуглекислого

газу та інших шкідливих хімічних речовин.

 Транспорт – велика кількість автомобілів, як легкових, так і вантажних, виділяють

вихлопні гази, що також сприяє парниковому ефекту. Щоправда поява електромобілів і

поступовий перехід на них може надати позитивний вплив для екології.
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 Вирубка лісів, адже відомо, що дерева поглинають вуглекислий газ, і з кожним

знищеним деревом, кількість цього самого вуглекислого газу тільки зростає.

 Лісові пожежі – тут такий же механізм, як і при вирубці лісів.

 Агрохімія і деякі добрива також є причиною парникового ефекту, так як в результаті

випаровування цих добрив в атмосферу потрапляє азот, який є одним з парникових газів.

 Розкладання і горіння сміття також сприяє появі парникових газів, що збільшують

парниковий ефект.

Основні заходи що до пом'якшення антропогенного впливу на зміну клімату

1. Заходи по енергозбереженню (юридичні та нормативні закони, які сприяють

енергозбереженню в країні; вдосконалення структури паливно-енергетичного комлпексу,

розвиток енергозберігаючих технологій (наприклад, сонячні батареї) та впровадження

прогресивних технологій  в паливно-енергетичному комплексі

2. Вдосконалення землекористування, промислових процесів та впровадження

прогресивних технологій в цих галузях

3. Введення нових та вдосконалення існуючих сміттєвопереробних потужностей

4. Насадження нових лісів на значних територіях (Ліси є одними з найкращих поглиначів

вуглекислого газу, насадження лісів покращать екологічну обстановку в країні та

пом'якшать вплив антропогенного фактору на зміну клімату).

5. Впровадження альтернативних та відновлюваних джерел енергії.
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5.7 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планової діяльності технологією і

речовинами, що використовуються.

При проектуванні АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення

автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою

автоматичного обліку, контролю та сигналізації. Обладнання, рекомендоване проектом,

відноситься до найбільш екологічно безпечного в даний час на європейському ринку та

пройшло державні випробування і допущено до застосування на Україні. При заправленні

автомобілів бензином через паливо-роздавальні колонки буде застосована система –

повернення парів з баку автомобіля в видаткові резервуари (рекуперація). Для цього ПРК

обладнана спеціальними паливо-роздавальними кранами, що пристосовані до вловлювання

парів бензину, що витісняються з бака автомобіля при наповненні його паливом. По

коаксіальному рукаву пари поступають до помпи, сполученої з трубопроводом, що з’єднує

ПРК з парогазовим середовищем резервуара. Таким чином, викид парів бензину на пункті

видачі пального мінімізується. За даними експериментів, проведених закордонними

експертами, сучасні ПРК, які обладнані системою рекуперації, вловлюють до 90% випарів з

баку транспортного засобу.

При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних резервуарів витіснений об’єм

парів нафтопродуктів повертається в бензовоз (пароповернення), при цьому виключається

вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. Коли бензовоз заповнюється

нафтопродуктами на нафтобазі проходить процес повернення парів привезених з АЗС в

резервуари нафтобази. Таким чином відбувається процес переміщення нафтопродуктів та

парів між нафтобазою та АЗС. Впровадження цієї системи вимагає доставку нафтопродуктів

автомобілем-цистернею, спеціально оснащеною для такої експлуатації. Вплив на довкілля

контрольований та мінімальний за умови дотримання технічних та технологічних нормативів

і вимог нормативно- правових документів.

При реалізації даних заходів вплив планової діяльності на довкілля оцінюється як

мінімальний та не буде суттєво впливати на навколишнє природнє середовище.
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6. Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливу на
довкілля

Для оцінки впливу на довкілля використовувались такі методики розрахунків викидів

забруднюючих речовин:

Розрахунок викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря при зберіганні на АЗС

виконано за формулами діючих методик («Сборник методик по расчету выбросов в

атмосферу загрязняющих веществ различными производствами» (Ленинград,

Гидрометеоиздат, 1986). Сборник методик по расчёту содержания загрязняющих веществ в

выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы. Донецк, 1994.

Для паливороздавальних колонок розрахунок викидів в атмосферне повітря

проведений як для неорганізованого джерела викиду. Розрахунок викидів виконується  згідно

«Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря

різними виробництвами», Донецьк-2004.

Розрахунок втрат газу при проведенні технологічних операцій на проектованому АГЗП

проведено згідно («Методики розрахунку втрат" галузевого стандарту України "Гази

вуглеводневі скраплені» м.Київ Держнафтогазпром 2000 р.).

       Для визначення можливих викидів забруднюючих речовин при роботі дизельгенератора

використовуємо методику («Збірник показників емісії (питомих викидів) абруднюючих

речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» (Донецьк, 2004) ТОМ 1.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при переміщенні

автотранспорту по території АЗС здійснювався за чинними методиками, а саме «Методикою

розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами», Затв. заст. Голови

Держкомстату Ю. Остапчуком і І заст. Міністра Мінекобезпеки України В. Братішко. 1999.

          Для вивчення гігієнічних вимог та розміру санітарно-захисної зони для проектуючої

АЗС використовувались «Державні санітарні правила планування та забудови населених

місць ДСП № 173–96».

      Розрахунок викидів забруднюючих речовин від техпроцесу зварювання проводився на

основі методичних вказівок «Показники емісії ( питомі викиди) забруднюючих речовин від

процесів електро-газозварювання, наплавлювання, електро-газорізання та напилювання

металів», розроблені інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва академії

медичних наук України та затверджені Мінекоресурсів України 11 січня 2003р.
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7. Опис передбаченх заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення
та зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі
компенсаційні заходи.

В проекті впроваджені наступні заходи що до контролю впливу на довкілля:

- скид забруднених поверхневих стоків через сепаратор нафтопродуктів в резервуар-

накопичувач;

- скид господарсько-побутових стоків через локальні очисні споруди в резервуар-

накопичувач;

- герметизація випусків систем господарсько-побутової каналізації;

- перелив нафтопродуктів тільки закритим способом за допомогою спеціального обладнання

на відведених для цього майданчиках, що запобігають проникненню випадкових проливів в грунт;

- відпуск пального на майданчику з твердим покриттям, дощоприймачем і захищеним від

атмосферних опадів навісом;

- влаштування газонів на вільній від забудови і мощення території;

- влаштування сміттєзбірників контейнерного типу;

- благоустрій території АЗС;

- паливо роздавальні колонки для заправки автомобілів, які мають сертифікат якості та

дозволені до застосування Держгірпромнаглядохоронпраці України;

- асфальтобетонне та бетонне покриття проїздів, проходів та майданчиків замощені

фігурними елементами мощення площадки навколо горловин резервуарів, які підняті над

проїжджою частиною на 15 см;

- відвід дощових та талих вод з території АЗС організовано;

- дикомплексівне управління роздавальними колонками з будівлі АЗС;

- безпечні двостінні резервуари з антикорозійним покриттям для прийняття та зберігання

палива;

- герметизація всіх резервуарів з метою виключення потрапляння випарів нафтопродуктів до

повітряного середовища, забезпечення їх дихальними клапанами;

- герметизований злив палива із автоцистерн в підземні резервуари через зливні

швидкороз’ємні муфти А-3 Unimat, фільтри, засувки;

- подачу палива із резервуарів насосами паливороздавальних колонок по напірним

пристроям;

- визначення об’єму палива за допомогою електронної системи;

- дихальний пристрій для підтримування тиску чи вакуумі в резервуарі до визначених

позначень;

- електрообладнання в вибухобезпечному виконанні;

- припливно-витяжна загально обмінна система вентиляції;
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- набір необхідних санітарно-побутових приміщень для обслуговуючого персоналу та

відвідувачів;

- захист споруд АЗС від прямого опадання блискавки, електростатичної, магнітної індукції,

заносу високих потенціалів у відповідності до діючих інструкцій, приєднання автоцистерн до

гнучкого заземлюю чого пристрою під час зливання нафтопродуктів;

Для безпечної роботи на підприємстві розроблені інструкції з попередження і  ліквідації

аварій на АЗС, по експлуатації обладнання, а також розроблені і введені в дію плани локалізації та

ліквідації аварійних ситуацій.

Для зменшення впливу АЗС з АГЗП  на навколишнє середовище проектом передбачені

такі заходи :

- Планувальні :

Взаємне розташування джерел викидів шкідливих речовин вибране таким чином, що

при направленні вітру в сторону житлової забудови, викиди шкідливих речовин не

накладаються. Житлові забудови знаходяться на відстані понад 75 м.

Впорядкування території посадкою газонів (1326,6  м2) .

Покриття доріг і технологічних площадок фігурними елементами мощення.

- Заходи по охороні атмосферного повітря.

Для забезпечення стандартного рівня екологічної безпеки

1) налив в резервуари і подача нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки закритим

способом і автоматизація процесу заправки транспорту ;

2) постійний контроль за справністю дихальних клапанів при температурі повітря

більше 0 0С один раз за місяць, а при температурі повітря менше 0 0С два рази за місяць.

Взимку дихальні клапани повинні очищатися від льоду;

Для забезпечення повишеного рівня екологічної безпеки

1) застосування підземних двостінних резервуарів, обладнаних дихальними клапанами,

які спрацьовують тільки при досягненні відповідного тиску парів палива в резервуарі;

2) антикорозійне покриття резервуарів;

3) пароповернення парів пально при зливі його з автоцистерн в резервуари зберігання;

4)  рекуперація парів пального при заправленні машин;
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- Заходи по охороні грунту та водних ресурсів:

Для запобігання можливих розливів нафтопродуктів при наливі їх в резервуари і

проливів при заправці автомобілів та попадання в грунт проектом передбачені наступні

заходи:

Для забезпечення стандартного рівня екологічної безпеки

         1) відведення господарсько-побутових стічних вод від будинку АЗС на ЛОС Biobox Pro;

         2) виключення скиду в стічні води відходів  нафтопродуктів;

 3) влаштування твердого водонепроникного покриття в місцях, де проводяться операції з

нафтопродуктами;

4) проведення вчасного ремонту дорожних покрівель;

5) виконання гідроізоляції трубопроводів і резервуарів ;

6) огородження зон озеленення бортовим каменем, що запобігає змиву грунту на

дорожне покриття під час проливного дощу;

7) негайне прибирання пролитого нафтпродукту, засипання піском місця розливу,

зібрання його в контейнер, забезпечення технічного огляду каналізаційної мережі, а також

контроль за якістю стічних вод ;

8) організація регулярного прибирання території.

Для забезпечення повишеного рівня екологічної безпеки

         1) використання підземних резервуарів з постійним контролем герметичності, що

запобігає аварійним виливам нафтопродуктів;

       2) обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжним закриваючим механізмом, який

при падіння пістолету на землю, при розриві наповнювального шлангу або при заповненні

пальним в бакові досягне пістолета, автоматично його закриває;

    3) вертикальне планування площадки, забезпечення відведення дощових і талих вод з

мість зливу та роздачі ПММ для очистки на очисні споруди стічних вод Biobox -N;

Ресурсозберігаючі заходи:

1) раціональне використання земельних ресурсів ;

         2) встановлення вузлів обліку енергоносіїв та води  ;

3)   встановлення вузла обліку спожитих нафтопродуктів ;

 Захисні заходи :

1) встановлення локальних очисних споруд ;

2) вивезення вловлених нафтопродуктів та осаду, що вловлюються на ОС ;

3) функціональне зонування території.
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Компенсаційні заходи: у вигляді нарахування плати за забруднення у розмірі 493,23 грн. в

рік (при отриманні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря);

   Компенсація за нанесення незворотних збитків навколишньому середовищу при викидах в

атмосферне повітря здійснюється за рахунок грошового відшкодування лише з стаціонарних

джерел забруднення навколишнього середовища, викиди від яких підлягають нормуванню.

Платежі за викиди в навколишнє середовище  при експлуатації об’єкту

          (Згідно Податкового кодексу України.)
Об'єкт
навколишнього
середовища

Найменування
забруднюючої речовини

Маса, т/рік

Мп2

Норматив плати,
грн/т

Нб

Платежі,
грн/рік

П

Клас

небезпеки

Оксид вуглецю 0,0006 92,37 0,06 4
Діоксид азоту 0,014 2451,84 34,33 3

Діоксид сірки 0,0013 2451,84 3,18 3

Сажа 0,000034 92,37 0,003 3
Двоокис вуглецю (Вул. газ) 1,058 10,00 10,58 4
Бензин 1,9726 138,57 273,34 4
Вуглеводні граничні (С12 –
С19)

0,038 138,57
5,26

4

Бутан 0,5165 138,57 71,57 4
Пропан 0,6844 138,57 94,83 0

Атмосферне повітря

Одорант (Етилмеркаптан) 0,00002 4016,11 0,08 2
Всього: 493,23

Викиди від автотранспорту не нормуються. Екологічний податок за викиди в навколишнє

середовище від автотранспорту що обслуговується на АЗС входить у ціну пального що

використовується цим автотранспортом.

Суб’єкт господарювання зобов’язується сплатити всі нараховані компенсаційні збитки

при аварійних ситуаціях.

Охоронні заходи: моніторинг території, спостереження, оцінка та прогнозування стану

навколишнього середовища ведеться експлуатаційною службою; Здійснення контролю якості

роботи очисних спруд один раз в квартал акредитованою лабораторією;  Здійснення

післяпроектного моніторингу, який буде зазначений у висновку з ОВД та є обов’язковим для

виконання.
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Наявність позитивних екологічних, соціальних і економічних аспектів реалізації
проектованої діяльності

Позитивними екологічними аспектами реалізації проекту є :

1) відсутність скидів побутових і виробничих стічних вод у водний об’єкт;

2) відсутність твердих відходів виробництва ;

3) розсіювання викидів шкідливих речовин в межах СЗЗ, відсутність показників

приземних розрахункових концентрацій, які б перевищували ГДК населених пунктів;

Позитивними соціальними та економічними аспектами є :

1) створення робочих місць;

2) відпуск високоліквідної продукції ;

3) збільшення надходжень у місцевий і державний бюджет;

4) забезпечення населення якісним та більш дешевим паливом;

Отже з приведеного опису та оцінки можливого впливу на довкілля планової діяльності

можна зробити висновок, що вплив при експлуатації об’єкту мінімальний розсіювання

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі відбувається в межах санітарно-захисної

зони, і їх максимальні концентрації в наземному шарі атмосфери не перевищують норм ГДК.

Транскордонний вплив відсутній.

8. Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля
зумовленого надзвичайними ситуаціями, заходи запобігання впливу надзвичайних
ситуацій

Основні небезпечні процеси на АЗС

Основним видом робіт, пов’язаними з небезпечними речовинами, є заправка паливо-

мастильними матеріалами пересувних автотранспортних засобів.

Перелік основних небезпечних процесів для АЗС– приймання (зливання палива в

резервуари через зливні муфти з автомобільної цистерни), зберігання палива в резервуарах і

заправка паливом легкового та вантажного автомобільного транспорту через ПРК.

Метою проведення спрямованого аналізу є визначення небезпек, можливих аварій,

аварійних ситуацій і їх наслідків з урахуванням таких факторів:

 хімічні і фізичні властивості бензину та дизельного палива;

 конструктивні особливості обладнання, які обумовлюють наявність небезпек для

даного типу обладнання;

 значення параметрів процесів приймання, зберігання, циркуляції, видачі,

використання вищевказаних небезпечних речовин;
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 фактичний стан обладнання об’єктів обстеження, умови його експлуатації;

 розташування підприємства у межах населеного пункту (з урахуванням чисельності

населення, що проживає на території, наявності водоймищ і річок, коефіцієнту

стратифікації, висоти забудови навколишньої території);

 технічні та організаційні можливості об’єктів обстеження та підприємства в цілому

щодо запобігання переходу аварійної ситуації в аварію та локалізації наслідків

аварії, що сталася.

Найбільшу потенційну небезпеку представляє руйнування (порушення герметичності)

автоцистерни з викидом бензину.

У випадку утворення вибухопожежонебезпечної концентрації суміші парів бензину з

повітрям і присутності «ініціатора», суміш вибухає. Розміри зони ураження вибуховою

хвилею залежать від маси вибухонебезпечної суміші парів бензину, яка, в свою чергу,

залежить від маси виливу.

Вибух всередині автоцистерни по величині уражуючих факторів є менш небезпечним,

ніж вибух над виливом великої кількості бензину, але можливі наслідки такої аварії можуть

носити катастрофічний характер.

Фактори впливу на обладнання з рідким паливом, які можуть призвести до аварії,

можуть бути внутрішніми і зовнішніми.

Внутрішні фактори:

 переповнення резервуара (недбалість обслуговуючого персоналу, несправність

датчиків);

 вибух суміші парів бензину з повітрям;

 корозія металу обладнання і трубопроводів.

Зовнішні фактори:

 пожежа біля обладнання;

 вибух біля обладнання;

 падіння різних предметів (в т.ч. літаків);

 терористичний акт;

 землетрус.
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Характеристика видів небезпеки, що властиві на АЗС. Причини аварій.

 Заходи що до запобігання аварій

Наявність великої кількості дизельного палива (ДП) та бензину в резервуарах створює

небезпеку виникнення пожежі у випадку витоку палива та наявності джерела спалаху.

При витоку палива в технологічному колодязі створюється небезпека утворення

вибухонебезпечних концентрацій паливо-повітряної суміші, що при наявності джерела

ініціювання вибуху може викликати вибух і створити умови для подальшого розвитку аварії.

Не виключена ймовірність аварії в резервуарах навіть при наявності справної системи

захисту від статичної електрики і при нормальній експлуатації технологічно справного

обладнання.

При певних умовах наливання нафтопродуктів в резервуарах (при збільшенні швидкості

наливання) заряди статичної електрики накопичуються швидше, ніж відводяться через

заземлення, оскільки бензин і ДП відносяться до діелектриків з дуже низькою провідністю

електричного струму.

У таких випадках із збільшенням рівня наливу палива в місткості напруга статичної

електрики буде збільшуватись і може досягти такого значення, при якому в момент

наближення вільної поверхні палива до стінок заливного люку (при наповненні резервуарів

понад 90% від його об’єму) внаслідок різниці потенціалів виникає іскровий розряд, що здатен

викликати запалення або вибух суміші парів з повітрям і пожежу.

Так як тиск в момент вибуху досягає 1 470 кПа (1,5 МПа), а температура вибуху сягає та

коливається в межах 1 500 – 1 800ºС, може виникнути розгерметизація посудини. Це в свою

чергу обумовить доступ кисню в розгерметизовано посудину, подальший розвиток пожежі та

аварії.

Горіння – це складний хімічний процес, основою якого є хімічна реакція окислення, що

супроводжується виділенням великої кількості тепла, світла, продуктів горіння – оксидів

вуглецю, сірки, азоту.

Швидкість горіння залежить від наявності горючої речовини і окислювача (кисню

повітря), певної температури та агрегатного стану речовини.

Пари нафтопродуктів окислюються швидше, рідкі – повільніше. Це пов’язане з

концентрацією кисню в парогазовій та рідкій фазах нафтопродуктів. В парогазовій фазі кисню

значно більше, ніж біля поверхні рідкої фази та в рідкій фазі.

Швидкість вигоряння бензину в об’ємі складає 20 – 30 см/год, ДП – 18 – 20 см/год.

Швидкість поширення полум’я на поверхні дзеркала бензину при звичайних умовах 10 –

15 м/с, у факелі розпиленого форсункою ДП – перевищує 150 – 160 м/с, швидкість поширення

полум’я у вибуховій суміші парів бензину з повітрям досягає 1 500 – 1 800 м/с.
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При такій швидкості поширення полум’я горіння переходить у вибух з великою

руйнівною силою.

Тиск у момент вибуху перевищує 1,5 МПа, температура вибуху сягає 1 500 – 1 800ºС.

Швидкість поширення вибухової хвилі більше, ніж 1 500 м/с.

Для АЗС характерні такі види аварій:

 вибух – згоряння попередньо перемішаних газо- або пароповітряних хмар з

дозвуковими швидкостями у відкритому просторі або у замкненому об’ємі;

 пожежа – горіння виливів рідких продуктів – дифузійне горіння парів ЛЗР у повітрі

над поверхнею рідини.

Основними вражаючими факторами вибухів є:

 ударна хвиля, у фронті якої тиск перевищує допустимий;

 розлітання осколків зруйнованого обладнання;

 падіння конструкцій будівель і споруд, комунікацій;

 утворення при вибуху і/або вихід із пошкоджених апаратів чи комунікацій

шкідливих для здоров’я людини та довкілля речовин, що містяться в них і вміст цих

речовин у повітрі в кількостях, які перевищують граничнодопустимі концентрації.

Визначальним параметром, який характеризує рівень небезпеки ударної хвилі, є

величини надлишкового тиску та імпульсу в її фронті.

Основними вражаючими факторами пожеж є:

 теплове випромінювання полум’я;

 висока температура навколишнього середовища;

 екологічне забруднення прилеглої території (дим, токсичні продукти горіння та

термічного розкладу);

 знижена концентрація кисню.

Основні небезпечні процеси на АГЗП

Небезпека об’єкта обумовлена наявністю на ньому небезпечних речовин – скраплених

вуглеводневих газів (суміш пропану і бутану), які служать технологічним середовищем

обладнання АГЗП. Обидві речовини відносяться до горючих (займистих) газів 1-ї категорії

небезпечних речовин згідно з додатком 2 «Нормативів порогових мас небезпечних речовин

для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки» НПАОП 0.00-6.21-02.

Приймаючи до уваги експлуатаційні показники посудин, що працюють під тиском,

трубопроводів, обладнання, а також фізико-хімічні властивості та особливості скраплених

вуглеводневих газів, при виконанні технологічних операцій на АГЗП мають місце такі

небезпечні режими роботи:
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 підвищення тиску газу понад 16 кгс/см2;

 наповнення посудин для зберігання СВГ понад 90% об'єму;

 підвищення температури понад +45°С;

 наявність газу в повітрі робочої зони понад 20% від нижньої межі вибуховості (2,1%

об. у повітрі).

Потенційні види небезпеки на АГЗП є:

 на насосі – порушення щільності фланцевих з'єднань і запірної арматури, а також

витоки газу при руйнуванні газопроводу (розрив стику, свищ);

 порушення щільності фланцевих з'єднань, ущільнень, гумових манжетів,

приєднувальних пристроїв; руйнація газопроводів, вентилів тощо;

 зливання газу в місткості зберігання – обрив гнучкого шланга, порушення

герметичності, витік газу з АЦСГ, підвищення тиску у резервуарі, довготривале

спрацювання запобіжного скидного клапана.

Небезпека виникнення аварії та аварійної ситуації може виникнути при демонтажі

резервуарів для підготовки та проведення ремонтних та технологічних робіт, а також при

проведенні ремонтних робіт у резервуарах.

Експлуатація несправного устаткування, заземлення, засобів захисту від проявів

блискавки, недотримання графіків ППР, ТО, відсутність відповідної кваліфікації

обслуговуючого персоналу, недотримання на території АГЗП «Правил пожежної безпеки...»

також може призвести до виникнення аварійної ситуації.

Перелік факторів і основних причин, що сприяють виникненню та розвитку

імовірних аварій:

 перенаповнення резервуарів, експлуатація негерметичного обладнання;

 відмова обладнання (корозія, зношування деталей, прокладок, деформація,

закінчення терміну служби);

 порушення термінів ППР, ТО та їх низька якість;

 порушення режимів ведення процесу (тиск, температура, швидкість зливання, рівень

наповнення);

 помилки дії персоналу (низька якість підготовки, відсутність досвіду);

 зовнішні фактори (транспортні аварії, тощо).

Залежно від характеру розгерметизації та інших умов аварії можуть розвиватися у виді

вибуху парів і газів, пожежі виливу, «вогняної кулі».
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Причини пожеж і вибухів:

 відкритий вогонь: запалений сірник, лампа, проведення ремонтних робіт із

джерелом відкритого вогню;

 іскра: виконання робіт сталевим інструментом, експлуатація несправного

електрообладнання та будь-яка іскра незалежно від її походження;

 розряди статичної електрики: порушення системи захисту від статичної електрики,

грозові розряди, блискавка (при несправності конструкції грозозахисту) можуть

викликати пожежі і вибухи;

 природні катаклізми.

Заходи що до запобігання аваріям

До основних заходів що до безпечної експлуатації АЗС та запобігання аваріям

можна віднести:

 Професійна і протиаварійна підготовка персоналу АЗС

Безпека виробничого процесу забезпечується професійним відбором, кваліфікацією,

навчанням робочого персоналу. Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи

проходять інструктаж з охорони праці і надання першої медичної допомоги потерпілим від

нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій згідно з типовим

положенням, затвердженим Держкомітетом по нагляду за охороною праці. До роботи на АЗС

допускаються особи, яким виповнилося 18 років, що пройшли необхідну підготовку, та здали

іспит на допуск до самостійної роботи. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, а

також перевірку знань з охорони праці та спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум),

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

 Забезпечення експлуатаційно-технічною документацією (ЕТД) В приміщенні будівлі

АЗС знаходиться необхідна технічна та облікова ЕТД

 Техобслуговування. Основні заходи, що забезпечують безпечне ведення та

дотримання технологічного процесу

Експлуатація АЗС

Експлуатація АЗС та технічне обслуговування технологічного устаткування

проводиться відповідно до вимог «Правил технічної експлуатації і охорони праці на

стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях».

На майданчику АЗС присутні вибухонебезпечні зони (згідно з НПАОП 40.1-1.32-01).

Вибухонебезпечною зоною 2 вважати:

 3 м по вертикалі та горизонталі від паливороздавальних колонок;

 3 м по вертикалі та горизонталі від резервуарів нафтопродуктів;

 3 м по вертикалі та горизонталі від вузла зливу палива;
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 1 м по вертикалі та 2 м по горизонталі від дихальних клапанів на резервуарах

нафтопродуктів;

 3 м по вертикалі та горизонталі від площадки для зливання бензовоза – тільки в

момент знаходження бензовоза на площадці.

У відповідності до ГОСТ 12.3.002.75 «Процессы производственные. Общие требования

безопасности» безпека виробничого процесу забезпечується вибором конструкції обладнання

та його розміщення, професійним відбором, кваліфікацією, навчання робочого персоналу

підприємства.

Виробничий процес приймання, зберігання та відпускання нафтопродуктів відбувається

за безперервною схемою в герметичному обладнанні і при виключенні контакту працюючих з

нафтопродуктами. Передбачено:

 застосування підземних двостінних резервуарів для зберігання палива;

 зливання палива з автоцистерни в резервуар із застосуванням швидкороз'ємних

герметичних зливних муфт та сітчастих фільтрів;

 облаштування резервуарів дихальними клапанами та вогневими запобіжниками для

запобігання потрапляння в них відкритого вогню або іскор;

 для створення мінімального забруднення навколишнього середовища від шкідливих

речовин випаровування нафтопродуктів при зливанні в резервуари передбачена

можливість підключення газовирівнювальної системи для перетоку газоповітряної

суміші з резервуарів в автоцистерну (деаерація);

 резервуари і металеві трубопроводи мають захисне покриття підсиленого типу;

 забезпечення та дотримання систематичного контролю рівня наливу нафтопродуктів

в резервуари;

 видаткові резервуари обладнано системою запобігання перенаповненню;

 резервуари монтуються з забезпеченням ухилу трубопроводів не менше 0,008 в бік

резервуарів;

 використання паливороздавальних кранів ПРК, які забезпечують автоматичне

блокування подачі палива при номінальному заповненні паливного бака

транспортного засобу;

 управління колонками здійснюється з будівлі АЗС спеціалізованим електронним

контрольно-касовим апаратом;

 на території АЗС не влаштовано підземних приміщень та споруд (тунелів, каналів

тощо) з наявністю вільного простору, а також прокладання трубопроводів з паливом

під будівлями та зі сторони евакуаційних виходів;

 проведення своєчасної зачистки резервуарів від пірофорних відкладень;
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 виключення попадання розлитих нафтопродуктів за межі АЗС;

 контроль стану повітряного середовища на вміст вибухонебезпечних концентрацій

парів нафтопродуктів;

 дотримання протипожежного режиму АЗС;

 наявність плакатів на видимих місцях з переліком обов'язків водіїв під час заправки

автотранспорту та інструкції про заходи пожежної безпеки;

 місця заправки та зливання нафтопродуктів освітлені в нічний час;

 оснащення АЗС телефоном та гучномовним зв'язком.

Експлуатація АГЗП

Обов'язковими умовами ведення технологічного процесу на АГЗП, що виключають

можливість виникнення вибуху, пожежі, отруєнь, опіків є:

- ведення технологічного процесу й обслуговування обладнання в суворій відповідності

з проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки і

протипожежної безпеки;

- автоматизація ведення технологічного процесу і забезпечення справності обладнання,

контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації, блокувань і сигналізації;

- виконання правил і вимог у частині будови і безпечної експлуатації посудин, що

працюють під тиском;

- забезпечення надійної герметизації апаратів, технологічних трубопроводів і арматури,

що зводить до мінімуму витоки рідкої та парової фази;

- своєчасне та якісне проведення ремонтів обладнання й апаратів;

- дотримання правил безпечного ведення ремонтних, газонебезпечних і вогневих робіт;

- утримання у справності електрообладнання, заземлення, ізоляції й огородження

струмоведучих частин;

- виключення іскроутворення і застосування відкритого вогню;

- забезпечення обслуговуючого персоналу індивідуальними засобами захисту і

спецодягом відповідно до норм.

У період експлуатації обслуговуючий персонал повинний стежити за справним станом

всіх елементів обладнання, при цьому особлива увага повинна бути звернена на зварні шви,

фланцеві з'єднання, включаючи кріплення, антикорозійний захист та ізоляцію, дренажні

пристрої, опорні конструкції, арматуру (у т.ч. запобіжні і регулюючі пристрої), прилади і

засоби контролю й автоматизації.
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Експлуатація обладнання АГЗП повинна бути зупинена:

- при підвищенні тиску і температури вище експлуатаційних меж;

- при несправності запобіжних пристроїв;

- при виявленні в елементах вузлів тріщин, випучин, потіння в зварних швах, болтових

з'єднаннях;

- при несправності чи неповній кількості кріпильних деталей фланцевих з'єднань;

- при несправності чи відсутності передбачених проектом контрольно-вимірювальних

приладів і засобів автоматизації;

- при виникненні пожежі.

Проведення ремонтних робіт в апаратах, що знаходяться під тиском, забороняється.

Скидання газу з апаратів допускається тільки через трубопроводи виходу газу на свічу.

Забороняється стравлювати газ через щілини розведених фланцевих з'єднань.

Монтаж та експлуатація обладнання повинні виконуватись кваліфікованими фахівцями,

що знають конструкцію агрегатів та володіють відповідними знаннями та досвідом по

обслуговуванню, ремонту і перевірці експлуатованого обладнання, і які витримали іспит на

право монтажу й обслуговування даного обладнання.

Під час експлуатації АЗС з АГЗП ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

 палити і користуватися відкритим вогнем, проводити ремонтні та інші роботи, які

пов’язані з використанням відкритого вогню, як у межах АЗС, так і поза межами на відстані

не менше 20 м;

 зберігати в приміщенні будівлі АЗС легкозаймисті речовини (ЛЗР), а також мити

руки ЛЗР і прати в ній одяг;

 використовувати тимчасову електропроводку і електроприлади з відкритими

нагрівальними елементами;

 проводити заправлення автомобілів і зливання нафтопродуктів в резервуари під час

грози;

 виконувати роботи із застосуванням іскроутворюючого інструменту у

вибухонебезпечній зоні;

 проводити зливання нафтопродуктів без заземлення автоцистерни;

 заправлення транспортних засобів з працюючими двигунами;

 проїзд автотранспорту над підземними резервуарами;

 робота в одязі та взутті, облитих бензином;

 заправлення транспортних засобів (крім легкових автомобілів), у яких перебувають

пасажири;
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 заправлення автомобілів, завантажених небезпечним вантажем (вибуховими

речовинами, стисненими та скрапленими горючими газами, ЛЗР і ГР, отруйними та

радіоактивними речовинами тощо);

 в'їзд на територію АЗС і заправлення тракторів, не обладнаних іскрогасниками;

 відпускання палива роздавальними колонками, котрі підключені до заповнюваних

резервуарів (під час зливання нафтопродуктів);

 приєднання заземлювальних провідників до пофарбованих та забруднених частин

автоцистерни;

 використання як заземлювачів трубопроводів з ЛЗР, ГР та горючими газами, а також

інших трубопроводів;

 експлуатація вибухозахищеного електрообладнання зі знятими деталями оболонки, у

тому числі кріпильними, передбаченими його конструкцією;

 експлуатація АЗС без переносного газоаналізатора у вибухозахищеному виконанні.

 наповнювати резервуари вище допустимого рівня (95%).

Профілактичне обслуговування і ремонт обладнання виконується ремонтними службами

підприємства або силами підрядних підприємств і організацій.

При виробничих ускладненнях або відхиленнях від ТП приймаються заходи з боку

оператора з відповідною доповіддю відповідальній особі на АЗС.

В аварійних ситуаціях потрібно діяти згідно з робочою інструкцією з ОП та

оперативною частиною ПЛАСу.

Крім цього, передбачено місце в коморі для зберігання деструкторів нафтового

забруднення типу «Еконадін».

Для пінного пожежогасіння передбачено наявність 800 літрів піноутворювача, який

зберігається в пожежно-рятувальній частині територіальної служби цивільного захисту.

Для зовнішнього пожежогасіння передбачені пожежні резервуари.

9.Визначення усіх труднощів (технічних недоліків) виявлених у процесі підготовки

звіту з оцінки впливу на довкілля

Наявність технічної документації, законодавчої та нормативно-правової бази, своєчасне

проведення певних обсягів досліджень з вивчення впливу планової діяльності на зміни в

атмосферному повітрі, водному середовищі, грунтах, біорізномаїтті дозволило здійснити

спеціальні розрахунки, обґрунтувати можливий вплив на навколишнє середовище та

підготувати Звіт з оцінки впливу на довкілля.

В процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля особливих труднощів та

технічних недоліків в процесі не виникало. Достатньо технічних засобів та знань.
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10. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності

Повідомлення про планову діяльність (реєстраційний номер справи про оцінку впливу

на довкілля планової діяльності №20205295865), що підлягає оцінці впливу на довкілля

опубліковано в газетах  «Порадник» від 29 травня 2020 року № 18, та «Голос присеймів’я» від

23 травня 2020 року № 20 розміщено на дошці оголошень в приміщенні органу місцевого

самоврядування, а також на сайті міністерства екології та природних ресурсів України.  У

відповідності до п.7 ст.5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» протягом 20

робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про планову діяльність, яка

підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати зауваження і пропозиції до

планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 20 робочих днів з дня офіційного

оприлюднення повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля,

зауважень і пропозицій від громадськості не надходило (лист Департаменту екології та

природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації від 02.07.2020 року № 06-

07/1928).

11. Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під
час провадження планової діяльності.

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження

планової діяльності, очікується допустимий вплив на довкілля та здоров’я населення

зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шумовим забрудненням

та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами. Значний вплив на довкілля під час

провадження планової діяльності не передбачається.

Враховуючи вище визначені результати оцінки впливів передбачається програма

моніторингу та контролю щодо впливів на довкілля під час провадження планової діяльності

для моніторингу та контролю допустимих впливів.

Контроль за станом забруднення атмосферного повітря проводиться на території АЗС і в

СЗЗ шляхом визначення максимально-разових концентрацій шкідливих речовин.

Точки відбору проб, крім проектних, і кількість замірів концентрацій шкідливих

речовин в атмосферному повітрі в процесі експлуатації АЗС повинні погоджуватись з

місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби і екобезпеки. Результати замірів

фіксуються в журналі.
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Завданням контролю за викидами є :

1) контроль вмісту шкідливих речовин у викидах АЗС;

2) контроль за рівнем забруднення атмосферного повітря на промплощадці і в СЗЗ

АЗС;

3) виконання звітності по охороні атмосферного повітря по формі 2ТП(повітря) річна

Держкомстату.

Післяпроектний моніторинг

          Після отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами передбачається впровадження системи після проектного

екологічного моніторингу якості повітря. Екологічний моніторинг зазвичай проводиться

задля попередження надзвичайних ситуацій природного та технологічного походження

(вибухи, пожежі, забруднення) в межах населених пунктів та промислових територій, а також

для перевірки належних санітарних умов для безпеки населення на основі дослідження

середовища та його компонентів.

             Умови після проектного екологічного моніторингу будуть зазначені в висновку з

ОВД, та є обов’язковими для виконання.
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12. Резюме нетехнічного характеру інформації.

ТОВ «Голд-Нафта» планує будівництво автозаправної станції з пунктом сервісного

обслуговування водіїв і пасажирів та АГЗП з демонтажем будівель і споруд існуючої  АГЗС

за адресою: м. Батурин, вул. Шовковиця, 2а, Бахмацького району.

Будівництво АЗС планується на земельній ділянці площею – 0,5901 га, яка знаходиться у

власності ТОВ «Голд-нафта», згідно з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме

майно про реєстрацію права власності від 25.03.3019р., індексний номер витягу 160776433.

Кадастровий номер 7420310300:00:004:0467. Цільове призначення земельної ділянки – «для

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього

господарства».

Функціональне призначення земельної ділянка відповідає містобудівній документації

місцевого рівня - генеральному плану м. Батурин затвердженого рішенням 7 секції 5

скликання Батуринської селищної ради від 14.12.2006 року.

В територіальному віношенні ділянка будівництва розташована на виїзді з міста

Батурин (перехрестя з вул..Гетьманська, вул. Шовковиця) і примикає до магістральної

вулиці (європейський автошлях Е101, що бере свій початок в Москві і закінчується в Києві),

тому будівництво автозаправної станції з автомобільним газозаправним пунктом буде

економічно доцільним  для власників АЗС та зручним місцем розташування для власників

транспортних засобів, які обслуговуватимуться на АЗС.

На даний час на ділянці наявна нежитлова будівля та споруди існуючої АГЗС, які

підягають демонтажу та інженерні мережі, які підлягають переносу та демонтажу.  Ділянка

частково вкрита грунтово-рослинним шаром. Родючий грунт на ділянці відсутній. Зелені

насадження на ділянці відсутні.

 Об’єкт запроектовано зі спорудами АЗС та АГЗП. АЗС класифікується: категорія по

потужності - ІІ "середня", тип по технологічним рішенням - «А» (традиційне, підземне).

АГЗП – стаціонарний автомобільний газозаправний пункт з підземним розміщенням

резервуару зі скрапленим вуглеводним газом (пропан – бутаном), та газороздавальною

колонкою. Будівля АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів

запроектована одноповерховою. Пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів

передбачає сферу обслуговування з влаштуванням кафе та магазину з продажу супутніх

товарів.

На проектованому АЗС передбачається здійснювати прийом, зберігання і відпуск трьох

марок бензину, двох марок дизпалива, суміші СВГ пропан-бутан і сервісне обслуговування водіїв

та пасажирів.
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Режим роботи АЗС - цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗС з пунктом сервісного

обслуговування водіїв та пасажирів 60 років. Термін експлуатації резервуарів рідкого палива 40

років. Термін експлуатації резервуару СВГ 20 років.

   Зберігання   нафтопродуктів  передбачено   в   2-х  підземних  двохстінних   металевих

резервуарах ємністю 50+55м3 - для бензину і дизпалива, в т.ч. 5м3 - резервна секція, для

аварійного зливу нафтопродуктів. Резервуари  виконані з подвійною оболонкою типу

"термос". Резервуари обладнані системою повернення  парів  нафтопродуктів  при їх

заповненні,  дихальною  арматурою  з  клапанною   системою,   технічними   пристроями   для

запобігання   переповнення емкостей при зливі нафтопродуктів. Резервуари розташовані

окремо від ПРК. Резервуари палива встановлюються на монолітні залізобетонні плити.

    Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в одному підземному

резервуарі об’ємом 19,9 м3 (підземний модуль);

Водопостачання об’єкту передбачається централізоване від існуючого водопроводу,

який проходить по вул..Шовковиця, згідно Технічних умов видиних СКП «МРІЯ».  Добовий

розхід води на господарсько-питні потреби складає 16,44 м³.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння прийнято 15 л/с. Зовнішнє пожежогасіння

здійснюється від двох проектуючих пожежних резервуарів об'ємом 100 м³ кожний. Для забору

води з пожежних резервуарів передбачений прийомний колодязь об'ємом не менше 3м³.

На випуску стічних вод з будівлі АЗС які забруднені жирами передбачено

встановлення жироуловлювача, який монтується в стандартні з/б кільця модель Biobox-Gp-1.

Після жироуловлювача Biobox-Gp стічні води відводяться блочно-модульні очисні споруди

біологічної очистки господарсько-побутових стоків BioboxPro-15.

Скид господарсько-побутових стоків передбачається здійснювати в проектуючі

блочно-модульні очисні споруди типу Biobox Pro-15. Очищені води відводяться в резервуар-

накопичувач об'ємом 50м³. Вода із резервуара-накопичувача використовується на полив

території, або по мірі заповнення вивозиться автоцистерною.  Добове скидання стоків складає

14,94 м³.

    Зовнішня мережа  дощової каналізації  з місць локальних забруднень  забезпечує

самопливне відведення дощових і талих вод з місць зливу та роздачі ПММ, площадок

тимчасового зберігання автотранспорту та з території АЗС, для очистки на сепаратор

нафтопродуктів типу Biobox -N-10 (вертикальне виконання), з продуктивністю 10 л/сек.

Очищені води відводяться в резервуар-накопичувач об'ємом по 50м³. Вода із резервуарів -

накопичувачів використовується для поливу території, для чого видаляється насосним

обладнанням, що забезпечує подачу води для системи зрошення з необхідною

продуктивністю та напором або вивозиться автоцистернами.
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     Для запобігання попадання палива у систему дощової каналізації з вузлів зливу палива у

випадку розгерметизації автоцистерни запроектований колодязь з трьохходовим краном. Для

прийняття аварійного розливу нафтопродуктів передбачений резервуар пролитих нафто-

продуктів.

Санітарно-захисна зона для проектованої АЗС становить - 50м, та витримується по

відношенню до житлово-громадської забудови.

   Найближча житлова забудова знаходиться на відстані понад 75,0 м від джерел

забруднення АЗС в південно-східному напрямку де показники максимальних приземних

концентрацій, з врахуванням фонового забруднення, становить 0,4 ГДК,  а це означає що

об’єкт не чинитиме негативного впливу на здоров’я і умови проживання населення.

Джерелами потенційного впливу проектуючої АЗС з АГЗП на навколишнє середовище

є: технологічне обладнання АЗС - дихальні клапани підземних резервуарів для зберігання

нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальні колонки), технологічні процеси з

АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна

струбцина газових колонок, продувні свічки насосу), викиди при роботі резервної ДЕС (на

випадок відключення електроенергії), автотранспорт – що маневрує територією АЗС.

Додатковим джерелом забруднення атмосферного повітря будуть тимчасові викиди

забруднюючих речовин, що утворюються при проведенні будівельних робіт, які в цілому на

стан повітряного середовища не впливають.

Коротка характеристика впливів на довкілля при будівництві та  експлуатації обєкту:

Геологічне середовище

Будівництво й експлуатація АЗС з АГЗП не впливає на елементи геологічного,

структурно-тектонічного ландшафту і не викличе негативних явищ геотехногенного

походження в геологічному середовищі.

Клімат та Мікроклімат

     Змін клімату та мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в

результаті будівництва та експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних

газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів

планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

    Через незначні розрахункові обсяги парникових газів, застосування озонобезпечних

холодоагентів, тощо, проектований об’єкт не чинитиме негативного впливу на клімат.
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Водне середовище

Запроектоване відведення господарсько-побутових та поверхневих стоків дозволяють

виключити негативний вплив на водні ресурси. Скидання стічних вод у водні об’єкти не

передбачається. Забір поверхневих та підземних вод не передбачається.

Ґрунти

      Не передбачається негативний вплив планованої діяльності на ґрунти. Запобігти

забрудненню ґрунтів дозволяють заплановані заходи. Ділянка перекрита грунтами не

придатними для рекультивації. На ділянці виконується насип грунту.

Рослинний і тваринний світ

При будівництві та експлуатації АЗС не передбачається негативного впливу на стан

рослинного і тваринного світу. На ділянці зелені насадження відсутні. Цінних насаджень не

виявлено. Ділянка розташована біля магістральної автомобільної дороги Е101. Шляхи

міграції тварин біля проектованої АЗС  відсутні.

Матеріальні об’єкти включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину

Негативних впливів не передбачається, оскільки об’єкти архітектурної, археологічної та

культурної спадщини в районі розташування об’єкту відсутні.

Соціально-економічні умови

Передбачено позитивний вплив на соціально-економічні умови, через створення

додаткових робочих місць, збільшення надходжень до місцевого та державного бюджетів.

Розвиток інфраструктури населеного пункту.

Атмосферне повітря

Вплив об’єкту, що проектується, на атмосферне повітря вважається допустимим.

Джерелами забруднення атмосферного повітря проектованої АЗС є резервуари для зберігання

палива (бензину, дизельного палива та СВГ), паливо-роздавальні колонки (бензину,

дизельного палива та СВГ),  резервна ДЕС, двигуни внутрішнього згоряння автотранспорту,

що обслуговується на АЗС.

Перевищень величин приземних концентрацій з урахуванням фону над нормативами

ГДК не очікується. Вклад від викидів АЗС мінімальний, та не перевищує допустимого.
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Здоров’я населення

Вплив планованої діяльності на здоров’я населення оцінюється як вкрай малий.

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря показали, що

максимальні приземні концентрації на межі нормативної СЗЗ об’єкту відповідають

санітарним та екологічним вимогам. Розрахунковий неканцерогенний ризик для здоров’я

населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів

підприємства, є прийнятним, ймовірність негативних ефектів у населення надзвичайно мала.

Соціальний ризик оцінюється як «прийнятний».

Заходи по охороні атмосферного повітря:

1) налив в резервуари і подача нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки закритим

способом і автоматизація процесу заправки транспорту ;

2) застосування підземних двостінних резервуарів, обладнаних дихальними клапанами,

які спрацьовують тільки при досягненні відповідного тиску парів палива в резервуарі;

3) пароповернення парів пально при зливі його з автоцистерн в резервуари зберігання;

4) рекуперація парів пального при заправленні машин;

Заходи по охороні грунту та водних ресурсів:

1) відведення господарсько-побутових стічних вод від будинку АЗС здійснюється на ЛОС

Biobox Pro;

2) виключення скиду в стічні води відходів нафтопродуктів;

3) використання підземних двостінних резервуарів з постійним контролем герметичності

в між стінному просторі, що запобігає аварійним виливам нафтопродуктів;

4) обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжним закриваючим механізмом, який

при падіння пістолету на землю, при розриві наповнювального шлангу або при

заповненні пальним в бакові досягне пістолета, автоматично його закриває ;

5) влаштування твердого водонепроникного покриття в місцях, де проводяться операції з

нафтопродуктами;

6) вертикальне планування площадки, забезпечення відведення дощових і талих вод з

мість зливу та роздачі ПММ для очистки на проектуючі очисні споруди стічних вод

Biobox-N.

7) очищені стоки після очисних споруд відводяться в резервуари накопичувачі та

використовуються на полив території;

8) виконання гідроізоляції трубопроводів і резервуарів ;

9) організація регулярного прибирання території.
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Отже з приведеного опису та оцінки можливого впливу на довкілля планової діяльності

можна зробити висновок, що вплив при експлуатації об’єкту мінімальний розсіювання

забруднюючих речовин відбувається в межак санітарно-захисної зони, і їх максимальні

концентрації в наземному шарі атмосфери не перевищують норм ГДК.

Транскордонний вплив відсутній.

Джерела виникнення світлового, теплового та радіаційного  забруднення на

проектованому об’єкті відсутні.

Підприємство не здійснює операцій у сфері поводження з відходами. Шкідливі відходи

здаються на утилізацію.
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4) Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

5) Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

населення;

6) Водний кодекс України;

7) Земельний кодекс України;

8) Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля,

затверджений постановою Кабміну від 13.12.2017 р. № 989;

9) Постанова Кабміну України від 13.12.2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку

передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та

фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки

впливу на довкілля»;

10) Державні санітарі правила планування та забудови населених пунктів. Затверджені

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р № 173.

11) ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредньїх

вепдеств, содержащихся в вьібросах промьішленньїх предприятий. Утвержденьї

Председателем Государствєнного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю

природной средьі. № 192, 04.08.1986.

12) ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».

13) Збірник методик за розрахунком змісту забруднюючих речовин у викидах

неорганізованих джерел забруднення атмосфери, УкрНТЕК, 1994 р.

14) «Список орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в

атмосферному повітрі населених місць» (Постанова Державного санітарного лікаря

України від 15.04.13 р. № 9).

15) Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних

джерел. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

№ 309, 27.06.2006.

16) ДК 005-96. Державний класифікатор відходів. - Київ: Держстандарт України, 1996.

17) Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров'я населення

від забруднення атмосферного повітря. Наказ МОЗ України № 184 від 13.04.07.

18) Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне

повітря різними виробництвами. УкрНТЕК, 2004 р.
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19) Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними

джерелами, УкрНТЕК, 1999 р.

20) Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-,

газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання металів», Інститут

гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва, м. Київ, 2003 р.

21) ДБН В. 1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму».

22)           ДБН Б.2.2-12:2019. Планування і забудова територій.

Виконавці звіту оцінки впливу на довкілля:

Виконавець 1:

Провідний  спеціаліст - еколог
Швець Ігор Орестович _____________________________
(Кваліфікаційний сертифікат - Серія АР № 013371 )                                (підпис)

Виконавець 2:
Відповідальний виконавець
Соколова Оксана Євгенівна ______________________________
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Додаток 1

Будівництво АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та АГЗП з демонтажем будівель і споруд існуючої АГЗС  за
адресою: м. Батурин, вул. Шовковиця, 2а, Бахмацького району, Чернігівської області на земельній ділянці - 0,5901 га.

Розрахунок забруднення атмосферного повітря парами Бензину, Дизпалива, Оксиду вуглецю, Діоксиду азоту, Діоксиду сірки, парами

Пропану та Бутану в районі розташування обєкту виконано програмою рекомендованою Міністерством екології та природніх ресурсів України

ЭОЛ ПЛЮС (додаток 1). Розрахункові модулі системи реалізують «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих

речовин, що містяться у викидах підприємств ОНД-86»

          При виконанні розрахунків розсіювання шкідливих речовин, була прийнята розрахункова сітка 2000х2000м з кроком 25м. Кут між північним

напрямком та вісь «ОХ» складає 90°. Враховуються фонові концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі на даній ділянці.

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

ТАБЛИЦА 1.  Описание метеорологических условий и географическая привязка

Код Наименование Средняя темп. воздуха Предельная Региональный Угол между Площадь Требуемый уровень
 города города в самый жаркий

месяц,
град. С

в самый холодный
месяц,
град. С

скорость ветра,
м/с

коэф. страт.
атмосферы

северным
направлением и
осью OX, град.

города,
кв. км

конц. в точке
(долей ПДК)

 121 Батурин 27.1 -8.1 5 180 90 1 1

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

ТАБЛИЦА 2.  Описание промплощадок (географическая привязка)

 Код Код Наименование Привязка к основной системе
координат

 города промплощадки промплощадки X начала,м Y начала,м Угол поворота,
град.

 121 1 АЗС 0 0 0



141

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

ТАБЛИЦА 3.  Описание источников выброса вредных веществ

 Код
города

Код
пром.

пл.

Код
источ-
ника

Наименование
источника

Код модели
или угол

между осью
OX и длиной
плоскостного

Коэфф.
рельефа

Коорд. точечного или
начала линейного

источника или центра
симетрии плоскостного

Коорд. конца линейного
или длина и ширина

плоскостного или
точечного с прямоуг.

устьем

Высота
источника,

м

Диаметр точечного или
плоскостного 2-го типа

или скорость выхода
ПГВС(Wo) для
линейного, (для

Расход ПГВС,
(для плоск. 1-го

типа - 0)

Температура
ПГВС

(град. C)

Класс
опасности

источника X1, м Y1, м X2, м Y2, м плоск. 1-го типа - 0)
 121 1 1 Дихальний

клапан 1
444 1 -34.5 26 3 0.05 0.013 15.1 5

 121 1 2 Дихальний
клапан 2

444 1 -34 25.5 3 0.05 0.013 15.1 5

 121 1 3 ПРК 1 60 1 -20.5 29 8 3 2 0 0 27.1 5
 121 1 4 ПРК 2 60 1 -13.5 33 8 3 2 0 0 27.1 5
 121 1 5 ПРК 3 60 1 -6.5 37 8 3 2 0 0 27.1 5
 121 1 6 ПРК 4 60 1 0 41 8 3 2 0 0 27.1 5
 121 1 7 АГЗП 30 1 -9 58.5 16 6 2 0 0 27.1 5
 121 1 8 ПРК СВГ 60 1 -1.5 44 7 3 2 0 0 27.1 5
 121 1 9 Дизельгенерато

р
444 1 2.5 -20 3 0.05 0.29 80 5

 121 1 10 Автотранспорт 60 1 9 16 89 54 2 0 0 27.1 5

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

ТАБЛИЦА 4.  Характеристика состава выброса источника

 Код города Код пром. пл. Код
ист-ка

Код вещества Суммарный выброс
т/год

Коэфф. упоряд.
оседания

Максимальный выброс (г/с) при скоростях ветра

вещества 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек
 121 1 1 2704 1.9682 1 0.0622
 121 1 2 2754 0.00062 1 2E-5
 121 1 3 2704 0.0011 1 0.0028
 121 1 3 2754 0.0093 1 0.022
 121 1 4 2704 0.0011 1 0.0028
 121 1 4 2754 0.0093 1 0.022
 121 1 5 2704 0.0011 1 0.0028
 121 1 5 2754 0.0093 1 0.022
 121 1 6 2704 0.0011 1 0.0028
 121 1 6 2754 0.0093 1 0.022
 121 1 7 402 0.4635 1 0.838
 121 1 7 10304 0.6144 1 1.111
 121 1 8 402 0.053 1 0.005
 121 1 8 10304 0.07 1 0.0067
 121 1 9 301 0.014 1 0.082
 121 1 9 328 3.4E-5 1 0.00019
 121 1 9 330 0.0013 1 0.008
 121 1 9 337 0.0006 1 0.003
 121 1 9 2754 0.0007 1 0.0041
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 121 1 10 301 0.018 1 0.00058
 121 1 10 328 0.0008 1 2.6E-5
 121 1 10 330 0.0014 1 4.6E-5
 121 1 10 337 0.1166 1 0.0038
 121 1 10 703 6.3E-6 1 2E-7
 121 1 10 2754 0.023 1 0.00077

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

ТАБЛИЦА 5.  Описание вредных веществ

 Код вещества Наименование вещества ПДК Коэфф. упоряд.
оседания

 301 Азоту діоксид 0.2 1
 328 Сажа 0.15 1
 330 Ангідрид сірчистий 0.5 1
 337 Вуглецю оксид 5 1
 402 Бутан 200 1
 703 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 0.0001 1

 2704 Бензин
(нафтовий,малосірчистий, в

перерахунку на вуглець)

5 1

 2754 Вуглеводні гpаничні С12-
С19(розчинник РПК-265 П та

інш.)

1 1

 10304 Пропан 65 1

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

ТАБЛИЦА 6.  Описание групп суммации вредных веществ

 Код Вещества образующие группы суммаций (коды) Коэффициент
 группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц.

 31 301 330 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

ТАБЛИЦА 7.  Описание распределения фоновых концентраций (U - скорость ветра м/с)

 Код города Код в-ва Задание фона Коорд. поста наблюдения Конц.
(в долях ПДК)

Концентрация (доля ПДК) при 2<U<U* по направлениям

X, м Y, м при U<=2 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
 121 301 a 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
 121 330 a 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
 121 337 a 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
 121 402 a 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
 121 703 a 4E-5 4E-5 4E-5 4E-5 4E-5 4E-5 4E-5 4E-5 4E-5
 121 2704 a 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
 121 2754 a 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
 121 10304 a 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Задание на расчет.
Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

ТАБЛИЦА 1.  Список промплощадок.

Код пр. площадки Наименование промплощадки
 1 АЗС

Задание на расчет.
Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

ТАБЛИЦА 2.  Список веществ.

 Код в-ва Наименование вещества
 301 Азоту діоксид
 330 Ангідрид сірчистий
 337 Вуглецю оксид
 402 Бутан
 703 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3)

 2704 Бензин (нафтовий,малосірчистий, в
перерахунку на вуглець)

 2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-
265 П та інш.)

 10304 Пропан
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Задание на расчет.
Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

ТАБЛИЦА 3.  Список групп суммаций.

 Код Вещества образующие группы суммаций (коды) Коэффициент
 группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц.

 31 301 330 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Задание на расчет.
Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

ТАБЛИЦА 4.  Параметры расчетных площадок.

 N Коорд. центра сим. Длина, м Ширина, м Шаг сетки Угол поворота расч. пл. отн. Признак
 п/п X, м Y, м ось OX, м ось OY, м оси OX осн. сист. коорд., град. зоны
 1 0 0 2000 2000 25 25 0 0

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

ТАБЛИЦА 5.  Задание на расчет.

 Наименование
города

Скорости ветра в м/c Скорости ветра в долях
(Umc)

Шаг перебора
опасных направ.

Фикс.
напр.

К-во
наиб.

Число
макс.

Призн.
учета

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ветра ветра вклад. концен. фона
 Батурин 5 10 2 2 1

Загальні відомості про підприємство
 Таблиця 2.1

 Найменування
підприємства

Будівництво АЗС з пунктом сервісного обслуговування
водіїв і пасажирів та АГЗП

 Поштова
адреса

м. Батурин, вул. Шовковиця, 2а, Бахмацького району,
Чернігівської області

Організація ТОВ «Голд-нафта»

     Перелік забруднюючих речовин, які
    викидаються у атмосферне повітря
                       /базовий рік/
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  Таблиця 2.2
N

п./п.
Найменування речовини ГДК, м.р.

ОБРВ, мг/м3
Клас

небезпеки
Потужність викиду
загр. речовини. т/рік

 1 2 3 4 5
1 Азоту діоксид 0,2 3 0,03200000
2 Сажа 0,15 3 0,00080000
3 Ангідрид сірчистий 0,5 3 0,00270000
4 Вуглецю оксид 5,0 4 0,11720000
5 Бутан 200,0 4 0,51650000
6 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 0,0001 1 0,00000630
7 Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) 5,0 4 1,97260000
8 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 1,0 4 0,06150000
9 Пропан 65,0 0,68440000

     Параметри джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря.
               Таблиця 2.3 (стор. 1)

N Найменування Кількість годин Параметри джерел викиду Координати джерел на карто-схемі Характеристика пилогазоповітряної суміші на виході
 дже-
рела
ви-

киду

джерела
викиду

роботи
обладнання

висота, м діаметр, м точкового/
поч. лінійн./

центр симетр.
площинного

кінця ліній./
ширина і дов.
площинного

об'єм, м3/с швидкість, м/с температура, С

І П І П І П X1 Y1 X2 Y2 І П І П І П
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Дихальний клапа 8760 8760 3,0 3,0 0,05 0,05 -34,5 26,0 0 0 0,013 0,013 6,6208 6,6208 15,1 15,1
2 Дихальний клапа 8760 8760 3,0 3,0 0,05 0,05 -34,0 25,5 0 0 0,013 0,013 6,6208 6,6208 15,1 15,1
3 ПРК 1 227 227 2,0 2,0 -20,5 29,0 8,0 3,0 27,1 27,1

4 ПРК 2 227 227 2,0 2,0 -13,5 33,0 8,0 3,0 27,1 27,1

5 ПРК 3 227 227 2,0 2,0 -6,5 37,0 8,0 3,0 27,1 27,1

6 ПРК 4 227 227 2,0 2,0 0 41,0 8,0 3,0 27,1 27,1

7 АГЗП 2800 2800 2,0 2,0 -9,0 58,5 16,0 6,0 27,1 27,1

8 ПРК СВГ 934 934 2,0 2,0 -1,5 44,0 7,0 3,0 27,1 27,1

9 Дизельгенератор 48 48 3,0 3,0 0,05 0,05 2,5 -20,0 0 0 0,290 0,29 147,6958 147,6958 80,0 80,0

10 Автотранспорт 8400 8400 2,0 2,0 9,0 16,0 89,0 54,0 27,1 27,1
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     Параметри джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря.
                 Таблиця 2.3 (стор. 2)

N
дже-

Код
речо-

Найменування
забруднюючої

Концентрація забруднюючої речовини,
мг/м3

Потужність викиду

 рела
ви-

киду

вини речовини
максимальна средня г/с т/рік

І П І П І П І П
 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2704 Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) 4784,6154 4784,6154 4784,6154 4784,6154 0,06220000 0,06220000 1,96820000 1,96820000
2 2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 1,5385 1,5385 1,5123 1,5123 0,00002000 0,00002000 0,00062000 0,00062000
3 2704 Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) 0,00280000 0,00280000 0,00110000 0,00110000

2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 0,02200000 0,02200000 0,00930000 0,00930000
4 2704 Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) 0,00280000 0,00280000 0,00110000 0,00110000

2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 0,02200000 0,02200000 0,00930000 0,00930000
5 2704 Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) 0,00280000 0,00280000 0,00110000 0,00110000

2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 0,02200000 0,02200000 0,00930000 0,00930000
6 2704 Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) 0,00280000 0,00280000 0,00110000 0,00110000

2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 0,02200000 0,02200000 0,00930000 0,00930000
7 402 Бутан 0,83800000 0,83800000 0,46350000 0,46350000

10304 Пропан 1,11100000 1,11100000 0,61440000 0,61440000
8 402 Бутан 0,00500000 0,00500000 0,05300000 0,05300000

10304 Пропан 0,00670000 0,00670000 0,07000000 0,07000000
9 301 Азоту діоксид 282,7586 282,7586 279,3742 279,3742 0,08200000 0,08200000 0,01400000 0,01400000

328 Сажа 0,66 0,66 0,66 0,66 0,00019000 0,00019000 0,00003400 0,00003400
330 Ангідрид сірчистий 27,5862 27,5862 25,9419 25,9419 0,00800000 0,00800000 0,00130000 0,00130000
337 Вуглецю оксид 10,3448 10,3448 10,3448 10,3448 0,00300000 0,00300000 0,00060000 0,00060000

2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 14,1379 14,1379 13,9687 13,9687 0,00410000 0,00410000 0,00070000 0,00070000
10 301 Азоту діоксид 0,00058000 0,00058000 0,01800000 0,01800000

328 Сажа 0,00002600 0,00002600 0,00080000 0,00080000
330 Ангідрид сірчистий 0,00004600 0,00004600 0,00140000 0,00140000
337 Вуглецю оксид 0,00380000 0,00380000 0,11660000 0,11660000
703 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 0,00000020 0,00000020 0,00000630 0,00000630

2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 0,00077000 0,00077000 0,02300000 0,02300000

Пропозиції по нормативах гранично допустимих та тимчасово погоджених
                    викидах забруднюючих речовин у атмосферне повітря
                               Таблиця 2.9

N Номер Нормативи викидів забруднюючих речовин Рік до-
 п/п джер. На 2020 рік На 2021 рік На 2022 рік На 2023 рік На 2024 рік ГДВ сягн.

викид. г/с т/рік (оцін) г/с т/рік (оцін) г/с т/рік (оцін) г/с т/рік (оцін) г/с т/рік (оцін) г/с т/рік (оцін) ГДВ
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1 Азоту діоксид
9 0,08200000 0,01400000 0,08200000 0,01400000 0,08200000 0,01400000 0,08200000 0,01400000 0,08200000 0,01400000 0,08200000 0,01400000 2020

10 0,00058000 0,01800000 0,00058000 0,01800000 0,00058000 0,01800000 0,00058000 0,01800000 0,00058000 0,01800000 0,00058000 0,01800000 2020
Всього 0,08258000 0,03200000 0,08258000 0,03200000 0,08258000 0,03200000 0,08258000 0,03200000 0,08258000 0,03200000 0,08258000 0,03200000 2020

 2 Сажа
9 0,00019000 0,00003400 0,00019000 0,00003400 0,00019000 0,00003400 0,00019000 0,00003400 0,00019000 0,00003400 0,00019000 0,00003400 2020

10 0,00002600 0,00080000 0,00002600 0,00080000 0,00002600 0,00080000 0,00002600 0,00080000 0,00002600 0,00080000 0,00002600 0,00080000 2020
Всього 0,00021600 0,00083400 0,00021600 0,00083400 0,00021600 0,00083400 0,00021600 0,00083400 0,00021600 0,00083400 0,00021600 0,00083400 2020

 3 Ангідрид сірчистий
9 0,00800000 0,00130000 0,00800000 0,00130000 0,00800000 0,00130000 0,00800000 0,00130000 0,00800000 0,00130000 0,00800000 0,00130000 2020

10 0,00004600 0,00140000 0,00004600 0,00140000 0,00004600 0,00140000 0,00004600 0,00140000 0,00004600 0,00140000 0,00004600 0,00140000 2020
Всього 0,00804600 0,00270000 0,00804600 0,00270000 0,00804600 0,00270000 0,00804600 0,00270000 0,00804600 0,00270000 0,00804600 0,00270000 2020

 4 Вуглецю оксид
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9 0,00300000 0,00060000 0,00300000 0,00060000 0,00300000 0,00060000 0,00300000 0,00060000 0,00300000 0,00060000 0,00300000 0,00060000 2020
10 0,00380000 0,11660000 0,00380000 0,11660000 0,00380000 0,11660000 0,00380000 0,11660000 0,00380000 0,11660000 0,00380000 0,11660000 2020

Всього 0,00680000 0,11720000 0,00680000 0,11720000 0,00680000 0,11720000 0,00680000 0,11720000 0,00680000 0,11720000 0,00680000 0,11720000 2020
 5 Бутан

7 0,83800000 0,46350000 0,83800000 0,46350000 0,83800000 0,46350000 0,83800000 0,46350000 0,83800000 0,46350000 0,83800000 0,46350000 2020
8 0,00500000 0,05300000 0,00500000 0,05300000 0,00500000 0,05300000 0,00500000 0,05300000 0,00500000 0,05300000 0,00500000 0,05300000 2020

Всього 0,84300000 0,51650000 0,84300000 0,51650000 0,84300000 0,51650000 0,84300000 0,51650000 0,84300000 0,51650000 0,84300000 0,51650000 2020
 6 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3)

10 0,00000020 0,00000630 0,00000020 0,00000630 0,00000020 0,00000630 0,00000020 0,00000630 0,00000020 0,00000630 0,00000020 0,00000630 2020
Всього 0,00000020 0,00000630 0,00000020 0,00000630 0,00000020 0,00000630 0,00000020 0,00000630 0,00000020 0,00000630 0,00000020 0,00000630 2020

 7 Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець)
1 0,06220000 1,96820000 0,06220000 1,96820000 0,06220000 1,96820000 0,06220000 1,96820000 0,06220000 1,96820000 0,06220000 1,96820000 2020
3 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 2020
4 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 2020
5 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 2020
6 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 0,00280000 0,00110000 2020

Всього 0,07340000 1,97260000 0,07340000 1,97260000 0,07340000 1,97260000 0,07340000 1,97260000 0,07340000 1,97260000 0,07340000 1,97260000 2020
 8 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.)

2 0,00002000 0,00062000 0,00002000 0,00062000 0,00002000 0,00062000 0,00002000 0,00062000 0,00002000 0,00062000 0,00002000 0,00062000 2020
3 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 2020
4 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 2020
5 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 2020
6 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 0,02200000 0,00930000 2020
9 0,00410000 0,00070000 0,00410000 0,00070000 0,00410000 0,00070000 0,00410000 0,00070000 0,00410000 0,00070000 0,00410000 0,00070000 2020

10 0,00077000 0,02300000 0,00077000 0,02300000 0,00077000 0,02300000 0,00077000 0,02300000 0,00077000 0,02300000 0,00077000 0,02300000 2020
Всього 0,09289000 0,06152000 0,09289000 0,06152000 0,09289000 0,06152000 0,09289000 0,06152000 0,09289000 0,06152000 0,09289000 0,06152000 2020

 9 Пропан
7 1,11100000 0,61440000 1,11100000 0,61440000 1,11100000 0,61440000 1,11100000 0,61440000 1,11100000 0,61440000 1,11100000 0,61440000 2020
8 0,00670000 0,07000000 0,00670000 0,07000000 0,00670000 0,07000000 0,00670000 0,07000000 0,00670000 0,07000000 0,00670000 0,07000000 2020

Всього 1,11770000 0,68440000 1,11770000 0,68440000 1,11770000 0,68440000 1,11770000 0,68440000 1,11770000 0,68440000 1,11770000 0,68440000 2020
ВСЬОГО 2,22463220 3,38776030 2,22463220 3,38776030 2,22463220 3,38776030 2,22463220 3,38776030 2,22463220 3,38776030 2,22463220 3,38776030 2020

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів
 забруднюючих речовин  в атмосферне повітря
              на  2020 - 2024  роки
                   Таблиця 2.10

NN
п/п

Назва речовини Номер
джерела

Обсяги викидів по роках (усіма стціонарними джерелами,
у т.ч. кожним cтац. джерелом), г/с

Гранично
допустимі

викиду 2020 2021 2022 2023 2024 викиди
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Азоту діоксид 0,08258000 0,08258000 0,08258000 0,08258000 0,08258000 0,08258000

9 0,08200000 0,08200000 0,08200000 0,08200000 0,08200000 0,08200000
10 0,00058000 0,00058000 0,00058000 0,00058000 0,00058000 0,00058000

2 Сажа 0,00021600 0,00021600 0,00021600 0,00021600 0,00021600 0,00021600
9 0,00019000 0,00019000 0,00019000 0,00019000 0,00019000 0,00019000
10 0,00002600 0,00002600 0,00002600 0,00002600 0,00002600 0,00002600

3 Ангідрид сірчистий 0,00804600 0,00804600 0,00804600 0,00804600 0,00804600 0,00804600
9 0,00800000 0,00800000 0,00800000 0,00800000 0,00800000 0,00800000
10 0,00004600 0,00004600 0,00004600 0,00004600 0,00004600 0,00004600

4 Вуглецю оксид 0,00680000 0,00680000 0,00680000 0,00680000 0,00680000 0,00680000
9 0,00300000 0,00300000 0,00300000 0,00300000 0,00300000 0,00300000
10 0,00380000 0,00380000 0,00380000 0,00380000 0,00380000 0,00380000

5 Бутан 0,84300000 0,84300000 0,84300000 0,84300000 0,84300000 0,84300000
7 0,83800000 0,83800000 0,83800000 0,83800000 0,83800000 0,83800000
8 0,00500000 0,00500000 0,00500000 0,00500000 0,00500000 0,00500000

6 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 0,00000020 0,00000020 0,00000020 0,00000020 0,00000020 0,00000020
10 0,00000020 0,00000020 0,00000020 0,00000020 0,00000020 0,00000020

7 Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) 0,07340000 0,07340000 0,07340000 0,07340000 0,07340000 0,07340000
1 0,06220000 0,06220000 0,06220000 0,06220000 0,06220000 0,06220000
3 0,00280000 0,00280000 0,00280000 0,00280000 0,00280000 0,00280000
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4 0,00280000 0,00280000 0,00280000 0,00280000 0,00280000 0,00280000
5 0,00280000 0,00280000 0,00280000 0,00280000 0,00280000 0,00280000
6 0,00280000 0,00280000 0,00280000 0,00280000 0,00280000 0,00280000

8 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 0,09289000 0,09289000 0,09289000 0,09289000 0,09289000 0,09289000
2 0,00002000 0,00002000 0,00002000 0,00002000 0,00002000 0,00002000
3 0,02200000 0,02200000 0,02200000 0,02200000 0,02200000 0,02200000
4 0,02200000 0,02200000 0,02200000 0,02200000 0,02200000 0,02200000
5 0,02200000 0,02200000 0,02200000 0,02200000 0,02200000 0,02200000
6 0,02200000 0,02200000 0,02200000 0,02200000 0,02200000 0,02200000
9 0,00410000 0,00410000 0,00410000 0,00410000 0,00410000 0,00410000
10 0,00077000 0,00077000 0,00077000 0,00077000 0,00077000 0,00077000

9 Пропан 1,11770000 1,11770000 1,11770000 1,11770000 1,11770000 1,11770000
7 1,11100000 1,11100000 1,11100000 1,11100000 1,11100000 1,11100000
8 0,00670000 0,00670000 0,00670000 0,00670000 0,00670000 0,00670000

Коефіцієнт доцільності  проведення
     розрахунків розсіювання на ЕОМ
              Таблиця 3.1

N п/п Найменування забруднюючої
речовини

Доцільність проведення
розрахунків розсіювання

/так чи ні/
М/ГДК > Ф

 1 2 3
1 Азоту діоксид Так
2 Сажа Ні
3 Ангідрид сірчистий Ні
4 Вуглецю оксид Ні
5 Бутан Ні
6 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) Ні
7 Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) Ні
8 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) Ні

Розрахунок необхідності контролю викидів підприємства
           по речовинах.
              Таблиця 3.6

N Код Найменування Середня висота Викид по підприємству ГДК М/ГДК/Н для Н>10 Примітки
 п/п р-ни речовини м. г/с т/рік мг/м3 М/ГДК для Н<10
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 301 Азоту діоксид 10,0 0,08258000 0,03200000 0,2 0,41 Контроль
2 328 Сажа 10,0 0,00021600 0,00083400 0,15 0,0014
3 330 Ангідрид сірчистий 10,0 0,00804600 0,00270000 0,5 0,016
4 337 Вуглецю оксид 10,0 0,00680000 0,11720000 5,0 0,0014
5 402 Бутан 10,0 0,84300000 0,51650000 200,0 0,0042
6 703 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 10,0 0,00000020 0,00000630 0,0001 0,002
7 2704 Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) 10,0 0,07340000 1,97260000 5,0 0,015
8 2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 10,0 0,09289000 0,06152000 1,0 0,093
9 10304 Пропан 10,0 1,11770000 0,68440000 65,0 0,017
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Розраховано концентрації в 6-х контрольних точках:

7. на межі з зупинкою громадського транспорту в північно-східному напрямку;

8. на межі нормативної СЗЗ 50м в північно-східному напрямку;

9. на межі ділянки в південно-східному напрямку;

10. на межі з найближчою садибною житловою забудовою в південно-східному  напрямку;

11. на межі нормативної СЗЗ 50м в західному напрямку;

12. на межі нормативної СЗЗ 50м в північно-західному напрямку;

В результаті аналізу встановлено, що максимальні концентрації забруднюючих речовин нижчі ГДК населених місць та не перевищує ГДК по

всім речовинам.

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 301 (Азоту діоксид)

Расчетная площадка 1

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад

Конц. в точке,
долей ПДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад, % Код
ист-ка

Вклад,
%

 0.40 -50 50 53.01 5 9 99.22 10 0.78 0 0 0 0 0 0
 0.40 50 -75 228.78 5 9 99.15 10 0.85 0 0 0 0 0 0

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 301 (Азоту діоксид)

Расчетная площадка 0

Расчетные концентрации в заданных точках

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точке
мг/м3

 Конц. в точке,
долей ПДК

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

 26 50 0.060 0.39 110 5 9 99.98 10 0.020 0 0 0 0 0 0
 47 59 0.044 0.31 124.07 5 9 98.53 10 1.47 0 0 0 0 0 0
 28 -25 0.056 0.37 190 5 9 99.62 10 0.38 0 0 0 0 0 0
 42 -48 0.043 0.31 220 5 9 98.96 10 1.04 0 0 0 0 0 0
-73 -5 0.052 0.35 7.82 5 9 99.13 10 0.87 0 0 0 0 0 0
-48 92 0.041 0.30 70.24 5 9 98.86 10 1.14 0 0 0 0 0 0
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Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 330 (Ангідрид сірчистий)

Расчетная площадка 1

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад

Конц. в точке,
долей ПДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад, % Код
ист-ка

Вклад,
%

 0.052 -50 50 53.01 5 9 99.37 10 0.63 0 0 0 0 0 0
 0.052 50 -75 228.78 5 9 99.31 10 0.69 0 0 0 0 0 0

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 330 (Ангідрид сірчистий)

Расчетная площадка 0

Расчетные концентрации в заданных точках

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точке
мг/м3

 Конц. в точке,
долей ПДК

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

 26 50 0.0058 0.052 110 5 9 99.98 10 0.016 0 0 0 0 0 0
 47 59 0.0043 0.049 124.07 5 9 98.80 10 1.20 0 0 0 0 0 0
 28 -25 0.0054 0.051 190 5 9 99.69 10 0.31 0 0 0 0 0 0
 42 -48 0.0042 0.048 220 5 9 99.15 10 0.85 0 0 0 0 0 0
-73 -5 0.0051 0.050 7.82 5 9 99.29 10 0.71 0 0 0 0 0 0
-48 92 0.0040 0.048 70.24 5 9 99.07 10 0.93 0 0 0 0 0 0

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 337 (Вуглецю оксид)

Расчетная площадка 1

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад

Конц. в точке,
долей ПДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад, % Код
ист-ка

Вклад,
%

 0.082 -25 -100 287.42 5 10 72.94 9 27.06 0 0 0 0 0 0
 0.082 0 -100 273.36 5 10 72.83 9 27.17 0 0 0 0 0 0

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 337 (Вуглецю оксид)

Расчетная площадка 0

Расчетные концентрации в заданных точках

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точке
мг/м3

 Конц. в точке,
долей ПДК

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

 26 50 0.0031 0.081 130 5 10 99.94 9 0.056 0 0 0 0 0 0
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 47 59 0.0059 0.081 124.07 5 10 72.78 9 27.22 0 0 0 0 0 0
 28 -25 0.0034 0.081 190 5 9 59.38 10 40.62 0 0 0 0 0 0
 42 -48 0.0045 0.081 220 5 10 65.37 9 34.63 0 0 0 0 0 0
-73 -5 0.0048 0.081 7.82 5 10 61.03 9 38.97 0 0 0 0 0 0
-48 92 0.0053 0.081 60.24 5 10 75.97 9 24.03 0 0 0 0 0 0

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 402 (Бутан)

Расчетная площадка 1

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад

Конц. в точке,
долей ПДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад, % Код
ист-ка

Вклад,
%

 0.42 25 75 151.86 5 7 100.00 8 0.00066 0 0 0 0 0 0
 0.42 -50 50 348.40 5 7 100.00 8 0.0042 0 0 0 0 0 0

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 402 (Бутан)

Расчетная площадка 0

Расчетные концентрации в заданных точках

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точке
мг/м3

 Конц. в точке,
долей ПДК

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

 26 50 3.12 0.42 192.29 5 7 100.00 8 0.00018 0 0 0 0 0 0
 47 59 3.49 0.42 181.56 5 7 100.00 8 0.0026 0 0 0 0 0 0
 28 -25 2.74 0.41 246.44 5 7 99.25 8 0.75 0 0 0 0 0 0
 42 -48 2.32 0.41 244.54 5 7 99.27 8 0.73 0 0 0 0 0 0
-73 -5 2.08 0.41 320.30 5 7 99.41 8 0.59 0 0 0 0 0 0
-48 92 2.83 0.41 43.63 5 7 99.30 8 0.70 0 0 0 0 0 0

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 703 (Бенз(а)пірен ( мкг/100м3))

Расчетная площадка 1

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад

Конц. в точке,
долей ПДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад, % Код
ист-ка

Вклад,
%

 0.0031 25 125 98.35 5 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0
 0.0031 0 -100 274.44 5 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.
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Вещество 703 (Бенз(а)пірен ( мкг/100м3))

Расчетная площадка 0

Расчетные концентрации в заданных точках

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точке
мг/м3

 Конц. в точке,
долей ПДК

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

 26 50 0.00000016 0.0016 130 5 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0
 47 59 0.00000023 0.0023 131.47 5 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0
 28 -25 0.00000018 0.0018 260 5 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0
 42 -48 0.00000022 0.0022 252.72 5 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0
-73 -5 0.00000024 0.0025 345.64 5 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0
-48 92 0.00000021 0.0021 63.13 5 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 2704 (Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець))

Расчетная площадка 1

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад

Конц. в точке,
долей ПДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад, % Код
ист-ка

Вклад,
%

 0.43 25 50 157.22 5 1 70.48 4 7.83 6 6.44 3 7.53 5 7.72
 0.43 -100 0 338.66 5 1 75.41 3 6.63 6 5.58 5 6.00 4 6.38

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 2704 (Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець))

Расчетная площадка 0

Расчетные концентрации в заданных точках

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точке
мг/м3

 Конц. в точке,
долей ПДК

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

 26 50 0.17 0.43 157.72 5 1 70.65 4 7.82 6 6.36 3 7.46 5 7.71
 47 59 0.16 0.43 157.41 5 1 69.11 6 8.13 4 7.63 3 7.05 5 8.08
 28 -25 0.097 0.42 223.54 5 1 89.07 3 8.83 6 0.0028 5 0.10 4 1.99
 42 -48 0.11 0.42 224.93 5 1 93.14 3 5.09 6 0.019 5 0.21 4 1.54
-73 -5 0.12 0.42 326.63 5 1 62.39 3 10.31 6 8.54 5 9.07 4 9.69
-48 92 0.059 0.41 70.70 5 1 81.24 3 15.48 6 0.0053 5 0.17 4 3.11

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 2754 (Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.))

Расчетная площадка 1

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад
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Конц. в точке,
долей ПДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад, % Код
ист-ка

Вклад,
%

 0.78 -50 0 320 5 5 26.85 4 26.35 9 7.8033E-14 10 0.13 6 25.46
 0.76 -75 0 330.73 5 3 26.86 4 25.61 9 2.0000E-9 10 0.15 6 23.08

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 2754 (Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.))

Расчетная площадка 0

Расчетные концентрации в заданных точках

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точке
мг/м3

 Конц. в точке,
долей ПДК

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

 26 50 0.37 0.77 160 5 5 27.14 6 26.03 9 2.4404E-
11

10 0.054 4 24.94

 47 59 0.39 0.79 157.32 5 6 26.16 5 26.12 9 4.000E-8 10 0.099 4 24.71
 28 -25 0.21 0.61 240 5 5 44.96 4 28.11 9 1.67E-10 10 0.25 6 21.32
 42 -48 0.20 0.60 234.34 5 4 37.72 3 32.14 9 0.0049 10 0.34 6 7.24
-73 -5 0.36 0.76 326.32 5 3 27.48 4 25.74 9 1.000E-9 10 0.14 6 22.61
-48 92 0.20 0.60 60.50 5 4 47.61 3 28.07 10 0.41 9 0.92 6 2.86

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 10304 (Пропан)

Расчетная площадка 1

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад

Конц. в точке,
долей ПДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад, % Код
ист-ка

Вклад,
%

 0.48 25 75 151.86 5 7 100.00 8 0.00067 0 0 0 0 0 0
 0.48 -50 50 348.40 5 7 100.00 8 0.0042 0 0 0 0 0 0

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Вещество 10304 (Пропан)

Расчетная площадка 0

Расчетные концентрации в заданных точках

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точке
мг/м3

 Конц. в точке,
долей ПДК

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

 26 50 4.14 0.46 192.29 5 7 100.00 8 0.00018 0 0 0 0 0 0
 47 59 4.63 0.47 181.56 5 7 100.00 8 0.0027 0 0 0 0 0 0
 28 -25 3.64 0.46 246.44 5 7 99.24 8 0.76 0 0 0 0 0 0
 42 -48 3.07 0.45 244.54 5 7 99.27 8 0.73 0 0 0 0 0 0
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-73 -5 2.76 0.44 320.30 5 7 99.40 8 0.60 0 0 0 0 0 0
-48 92 3.76 0.46 43.63 5 7 99.29 8 0.71 0 0 0 0 0 0

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Группа суммации 31

Расчетная площадка 1

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад

Конц. в точке,
долей ПДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад, % Код
ист-ка

Вклад,
%

 0.45 -25 -100 288.31 5 9 98.58 10 1.42 0 0 0 0 0 0
 0.45 -75 -50 338.81 5 9 99.40 10 0.60 0 0 0 0 0 0

Расчет выполнен 27.08.2020 в 10:57 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Группа суммации 31

Расчетная площадка 0

Расчетные концентрации в заданных точках

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точке
мг/м3

 Конц. в точке,
долей ПДК

Напр. ветра,
град.

Скор. ветра,
м/c

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

Код
ист-ка

Вклад,
%

 26 50 - 0.44 110 5 9 99.98 10 0.020 0 0 0 0 0 0
 47 59 - 0.45 120 5 9 98.97 10 1.03 0 0 0 0 0 0
 28 -25 - 0.42 190 5 9 99.62 10 0.38 0 0 0 0 0 0
 42 -48 - 0.35 220 5 9 98.96 10 1.04 0 0 0 0 0 0
-73 -5 - 0.40 7.75 5 9 99.13 10 0.87 0 0 0 0 0 0
-48 92 - 0.37 62.05 5 9 98.67 10 1.33 0 0 0 0 0 0
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Додаток 2
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Додаток 3
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Додаток 4
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Додаток 5
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Додаток 6
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Додаток 7
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Додаток 8
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