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įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102
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METINIS IŠMETAMŲJŲ ŠESD STEBĖSENOS PLANAS
TURINYS
Lapų pavadinimai yra pusjuodžiu, o skirsnių pavadinimai – įprastu šriftu.
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GAIRĖS IR SĄLYGOS
1

2

Direktyvoje 2003/87/EB (ATLPS direktyvoje), reikalaujama, kad įrenginių, kuriems taikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema

(ES ATLPS), veiklos vykdytojai turėtų galiojantį kompetentingos institucijos išduotą leidimą išmesti ŠESD ir vykdytų išmetamo ŠESD kiekio
stebėseną
teiktų
ataskaitas,
ir kad
Direktyvos bei
tekstą
galima
atsisiųsti
iš tas ataskaitas patikrintų nepriklausomas ir akredituotas vertintojas.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/87/2018-04-08

Stebėsenos ir ataskaitų teikimo reglamente (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2018/2066 su pakeitimais, toliau – SAR) nustatyti papildomi
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj
stebėsenos
ir ataskaitų teikimo reikalavimai. SAR tekstą galima atsisiųsti iš

SAR 12 str. išdėstyti konkretūs reikalavimai dėl stebėsenos plano turinio ir stebėsenos plano bei atnaujinto stebėsenos plano pateikimo. 12
str. stebėsenos plano svarba apibrėžiama taip:

Stebėsenos planą sudaro visi išsamūs ir skaidrūs tam tikro įrenginio veiklos vykdytojo [ar orlaivio naudotojo] taikomos stebėsenos
metodikos dokumentai ir jame pateikiami bent I priede nustatyti elementai.

Be to, 74 str. 1 dalyje teigiama:

Valstybės narės gali reikalauti, kad pateikdamas stebėsenos planus ir stebėsenos plano keitimus bei metines išmetamųjų ŠESD kiekio
ataskaitas, tonkilometrių duomenų ataskaitas, patikros ataskaitas bei patobulinimo ataskaitas veiklos vykdytojas ir orlaivio naudotojas
naudotų elektroninius šablonus ar tam tikrus failų formatus.

3

Tokie valstybių narių nustatomi šablonai arba failų formatų specifikacijos apima bent tą informaciją, kuri numatyta Komisijos

Šis failas yra toks Komisijos tarnybų parengtas įrenginių išmetamųjų teršalų stebėsenos plano šablonas, apimantis I priedo reikalavimus ir

skelbiamuose elektroniniuose šablonuose arba failų formatų specifikacijose.

tam tikrus papildomus reikalavimus, kuriais siekiama palengvinti veiklos vykdytojui įrodyti atitiktį SAR. Tam tikromis toliau nurodytomis
sąlygomis plano
valstybės
narės paskelbimo
kompetentinga
galėjo jį šiek
tiek pakeisti.
Stebėjimo
šablonas
metuinstitucija
atitinka Komisijos
tarnybų
nuomonę.

Tai galutinė ES ATLPS 4 etapo įrenginių stebėsenos plano šablono redakcija, kurią 2020 m.

4

lapkričio mėn. pagal rašytinę procedūrą patvirtino Klimato kaitos komitetas.

Be to, SAR (13 str.) valstybėms narėms leidžiama parengti supaprastintus ir standartinius stebėsenos planus „paprastiems“ įrenginiams.

Nepažeisdamos 12 str. 3 dalies, valstybės narės gali leisti veiklos vykdytojams ir orlaivių naudotojams naudoti standartinius arba
supaprastintus stebėsenos planus.

Tuo tikslu valstybės narės, remdamosi Komisijos paskelbtais šablonais ir gairėmis, gali paskelbti tų stebėsenos planų šablonus, įskaitant

Remiantis Komisijos rekomendaciniu dokumentu Nr. 1 „Bendros gairės įrenginiams“ („General guidance for installations“), tokie standartiniai

57 ir 58 str. nurodytų duomenų srauto ir kontrolės procedūrų aprašymą.

šablonai turėtų būti rengiami į šio šablono reikiamas vietas įterpiant standartinį tekstą.
Jei pagal rekomendacinio dokumento Nr. 1 reikalavimus jūsų įrenginiui gali būti naudojamas toks supaprastintas ir (arba) standartinis
5

stebėsenos planas, susisiekite su kompetentinga institucija arba jos interneto svetainėje pasitikrinkite, ar jūsų valstybė narė yra parengusi
Visi Komisijos rekomendaciniai dokumentai dėl SAR pateikiami
tokius
supaprastintus šablonus.
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_en#tab-0-1
Pirmiausia rekomenduojama naudoti „Quick Guide for stationary installations operators“ (liet. „Trumpas vadovas stacionariųjų įrenginių veiklos

6

vykdytojams“) ir Rekomendacinį dokumentą Nr. 1.
Prieš pradėdami naudotis šiuo failu, atlikite tokius veiksmus:
(a) Atidžiai perskaitykite šablono pildymo instrukcijas.
(b) Išsiaiškinkite, kuri kompetentinga institucija (KI) yra atsakinga už jūsų įrenginį toje valstybėje narėje, kur yra jūsų įrenginys (vienoje

valstybėje narėje gali būti daugiau negu viena KI). Atkreipkite dėmesį, kad „valstybė narė“ čia reiškia visas ATLPS valstybes, ne tik
(c) Patikrinkite KI tinklalapyje arba tiesiogiai susisiekite su KI ir sužinokite, ar turite reikiamą šablono versiją. Šablono versija (ypač failo
ES valstybes nares.
pavadinimas) yra aiškiai nurodyta šio failo tituliniame puslapyje.
(d) Kai kurios valstybės narės gali reikalauti, kad naudotumėte kitą sistemą, pavyzdžiui, internete esančias formas, o ne elektronines
lenteles. Pasitikrinkite, kokius reikalavimus kelia jūsų valstybė narė. Apie tai išsamesnės informacijos jums suteiks KI.

7

Šis stebėsenos planas turi būti pateiktas jūsų kompetentingai institucijai šiuo adresu
Išsamų adresą pateikia valstybė narė.

8

Kompetentinga institucija gali susisiekti su jumis tiesiogiai ir aptarti jūsų stebėsenos plano pakeitimus, siekdama užtikrinti tikslią ir
patikrinamą išmetamųjų ŠESD kiekio stebėseną ir metinę ataskaitą pagal bendruosius ir konkrečius SAR reikalavimus. Nepaisydami SAR 16
str. 1 dalies, gavę KI pranešimą apie jūsų stebėsenos plano patvirtinimą, kaip metinio išmetamųjų ŠESD nustatymo metodika ir kaip

9

duomenų
ir jų atlikti
tvarkymo
bei kontrolės
įgyvendinimo
metodika naudokitės
naujausia
jūsų stebėsenos
versija. stebėsenos
Planas taipmetodikos
pat bus
Apie
visusgavimo
pasiūlymus
reikšmingus
stebėsenos
plano pakeitimus
turite nedelsdami
pranešti
KI. Visus plano
reikšmingus
atskaitos taškas
tikrinant
jūsų metinę
ŠESD SAR
kiekio14ataskaitą.
pakeitimus
pirmiau
turi patvirtinti
KI,išmetamųjų
kaip nustatyta
ir 15 str. Jei pagal 15 str. galite pagrįstai manyti, kad būtini stebėsenos

plano atnaujinimai nėra reikšmingi, apie juos visus kartą per metus galite informuoti KI laikydamiesi tame straipsnyje nustatyto termino (jei

su tuostebėsenos
sutinka kompetentinga
institucija).
10 Visus
plano pakeitimus
turite įgyvendinti ir registruoti pagal SAR 16 str.

11 Jei reikia pagalbos pildant stebėsenos planą, kreipkitės į savo KI. Kai kurios valstybės narės parengė rekomendacinius dokumentus, kurie
jums gali būti naudingi.
12 Konfidencialumo pareiškimas. Šioje ataskaitoje pateiktai informacijai gali būti taikomas viešinimo reikalavimas, įskaitant tą, kuris numatytas
Direktyvoje 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką. Jei manote, kad kuri nors dėl jūsų paraiškos

pateikta informacija turėtų būti laikoma komerciškai konfidencialia, prašome apie tai informuoti savo KI. Atkreipkite dėmesį, kad pagal
13

Direktyvos 2003/4/EB nuostatas KI gali privalėti atskleisti informaciją, net jei pareiškėjas prašo laikyti ją konfidencialia.
Informacijos šaltiniai:
ES tinklalapiai:
ES teisės aktai:
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
Bendroji informacijahttp://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
apie ES ATLPS
Stebėsena ir ataskaitų teikimas pagal ES ATLPS
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
Kitos interneto svetainės
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<pateikia valstybės narės>
Pagalbos tarnyba

<jei taikoma, nurodo valstybės narės>

14

Kaip naudotis šiuo failu

Šis šablonas parengtas taip, kad apimtų minimalų stebėsenos plano turinį pagal SAR reikalavimus. Todėl pildydami šabloną veiklos

vykdytojai turėtų vadovautis SAR ir papildomais valstybių narių reikalavimais (jei tokie nustatyti).
Rekomenduojame pildyti failą nuo pradžios. Yra kelios pildyti formą padėsiančios funkcijos, kurios priklauso nuo to, kas buvo įrašyta pirmiau,
pavyzdžiui, laukelių spalva pasikeis, jei į juos nieko nereikia įrašyti (žr. spalvų kodus toliau).
Keliuose laukeliuose duomenis galite pasirinkti iš jau nustatytų duomenų. Norėdami pasirinkti iš tokio išskleidžiamojo sąrašo, spustelėkite

pelės mygtuku dešiniajame laukelio krašte arba pasirinkite laukelį ir laikydami paspaudę klavišą „Alt“ slinkite žymikliu žemyn. Į kai kuriuos
laukeliuskodai
galėsite
įrašyti savo tekstą, net jei ir yra toks išskleidžiamasis sąrašas. Tai
Spalvų
ir šriftai
Toks tekstas – tai Komisijos šablono tekstas. Jis turi
tuščiųJuodas
vietų. paryškintas
Smulkesnis tekstas
Tokio šrifto tekstu pateikiama daugiau paaiškinimų.
tekstas.
Geltonus laukelius pildyti privaloma. Tačiau, jei tema
pasviruoju šriftu:
šablono versijose.

galima padaryti tada, kai išskleidžiamajame sąraše yra

likti toks, koks yra.
Valstybės narės gali įrašyti daugiau paaiškinimų savo
įrenginiui neaktuali, duomenų įrašyti nereikia.

Šviesiai geltonų laukelių pildyti neprivaloma.
Žaliuose laukeliuose pateikiami automatiškai apskaičiuoti rezultatai. Raudonu tekstu rašomi pranešimai apie
Pilkai pažymėti laukeliai reiškia, kad dėl įrašo kitame laukelyje čia nieko įrašyti nebereikia.
klaidas (trūkstamus duomenis ir pan.).
Pilkus laukelius turėtų užpildyti valstybės narės prieš skelbdamos individualizuotas šablono versijas.
Šviesiai pilkos vietos skirtos naršyti ir hipersaitams nurodyti.

15 Naršymo lauke kiekvieno lapo viršuje yra hipersaitai, kuriais galima pereiti tiesiai į konkrečius duomenų teikimo skirsnius. Visuose lapuose

pirmoji eilutė („Turinys“, „Pirmesnis lapas“, „Kitas lapas“, „Santrauka“) ir punktai „Lapo viršus“ bei „Lapo pabaiga“ yra tie patys. Tam

šablonas
yra yra
apsaugotas
taip, meniu
kad duomenis
16 Šis
tikruose
lapuose
ir papildomų
punktų. būtų galima įrašyti tik į geltonus laukelius. Tačiau siekiant skaidrumo nenustatyta jokio

slaptažodžio. Todėl galima matyti visas formules. Naudojant šį failą duomenims rinkti, patariama apsaugą palikti. Apsauga turėtų būti

17

panaikinama tik siekiant patikrinti, ar veikia formulės. Patariama tai daryti atskirame faile.
Siekiant, kad formulės netyčia nepasikeistų (dėl to dažniausiai jų rezultatai tampa neteisingi),
labai svarbu NENAUDOTI funkcijų IŠKIRPTI ir ĮKLIJUOTI.

Jei norite perkelti duomenis, pirmiau juos NUKOPIJUOKITE ir ĮKLIJUOKITE, o tik po to ištrinkite duomenis senoje (netinkamoje) vietoje.
18 Duomenų laukai nebuvo optimizuoti konkretiems skaitmeniniams ir kitiems formatams. Tačiau lapų apsauga yra ribota, kad galėtumėte

naudotis savo formatais. Visų pirma, galite patys nuspręsti, kiek dešimtainių trupmenų skaitmenų norite matyti. Iš esmės skaičiavimo

tikslumas nepriklauso nuo skaitmenų po kablelio skaičiaus. MS Excel pasirinktis „Precision as displayed“ (Rodomų duomenų tikslumu) iš
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. Visos formulės yra parengtos atidžiai ir kruopščiai. Tačiau klaidos tikimybės visiškai atmesti negalima.
19 esmės turėtų būti neaktyvi. Daugiau informacijos apie tai rasite paspaudę MS Excel „Help“ funkciją.
Kaip paaiškinta pirmiau, yra visos galimybės patikrinti skaičiavimų teisingumą. Nei šios rinkmenos kūrėjai, nei Europos Komisija neatsako
už galimą žalą, padarytą dėl neteisingų ar klaidinančių pateiktų skaičiavimų rezultatų.

Visa atsakomybė už kompetentingai institucijai pateikiamų duomenų teisingumą tenka šio failo naudotojui (t. y. ATLPS įrenginio veiklos
vykdytojui).

20 Daug kartų šiame šablone turite įrašyti informaciją apie įrenginį, jo veikimą ir konkrečius jūsų taikomus stebėsenos metodus. Tokiais atvejais
21

jums pateikiamas teksto laukelis, kurio kartais gali nepakakti visai jūsų norimai informacijai įrašyti.
Jei

taip

atsitinka,

siųsdami

šabloną

kompetentingai

institucijai

kartu

prikabinkite

norimą

pateikti

informaciją

(tekstus,

formules,

informacinius duomenis, diagramas ir paveikslus) kaip atskirus failus. Tuomet turite pateikti nuorodą į tą failą. Tokiu atveju nurodykite to

prikabinto failo pavadinimą. Be to, patartina prie nuorodos nurodyti ir to dokumento paskutinio atnaujinimo datą ir aiškiai įskaitomą datos
22 Kompetentinga institucija gali nustatyti failų formato apribojimus. Naudokite tik standartinius raštinės failų tipus, kaip antai doc, xls, pdf.
žymą įterpti tiesiogiai į (spausdinamą) failą.
Dėl kitų priimtinų failų formatų atsiklauskite kompetentingos institucijos arba paieškokite informacijos jos interneto svetainėje.
Šiame faile kelioms funkcijoms (sąrašui papildyti naujais punktais, pavyzdžiams parodyti ir paslėpti) yra sukurtos makrokomandos. Jei jūsų
23
kompiuteryje makrokomandos yra išjungtos, jūs galėsite matyti šabloną, tačiau be šių funkcijų.
Siekiant užtikrinti, kad makrokomandose nėra virusų, jos turi būti pasirašytos elektroniniu parašu. Komisijos arba kompetentingos
institucijos interneto svetainėje galite pasižiūrėti instrukcijas, kaip patikrinti šablono failo autentiškumą.
24

Čia išvardijamos konkrečios valstybės narės gairės:
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A. Stebėsenos plano versijos
1

Stebėsenos plano versijų sąrašas
Šis lapas naudojamas dabartinei stebėsenos plano versijai. Kiekvienai stebėsenos plano versijai turi būti suteiktas unikalus versijos numeris, nesutampantis su ankstesnių etapų planų numeriais, ir nurodyta atskaitos data.
Priklausomai nuo valstybės narės reikalavimų, gali būti, kad veiklos vykdytojas kompetentingai institucijai siųs dokumentą su atskirai atnaujinamais duomenimis, arba visas versijas veiklos vykdytojas gali fiksuoti
atveju veiklos vykdytojas turėtų saugoti kiekvienos stebėsenos plano versijos kopiją.
Stebėsenos plano būklė atskaitos datą turi būti pažymėta skiltyje „būklė“. Galimos būklės yra: „pateikta kompetentingai institucijai (KI)“, „patvirtinta KI“, „juodraštis“ ir kt.

vienas. Bet kuriuo

Atkreipkite dėmesį, kad išmetamųjų ŠESD stebėsena visada turi būti vykdoma pagal naujausią patvirtintą stebėsenos plano versiją, išskyrus tuos atvejus, kai atnaujintas SP jau yra pateiktas kompetentingai institucijai patvirtinti ir
(arba) laukiama jos patvirtinimo. Pagal 16 str. 1 dalį tokiais atvejais stebėsena turi būti vykdoma lygiagrečiai – tiek naudojant naujausią patvirtintą stebėsenos plano versiją, tiek pagal patvirtinti pateiktą SP.
Stulpelyje „taikymo pradžios data“ atitinkamai nurodoma data, nuo kurios taikoma plane aprašyta stebėsenos metodika.
Jei norite pamatyti arba paslėpti pavyzdžius, naršymo lauke paspauskite mygtuką „Pavyzdžiai“.
Versijos Nr.

Atskaitos data

1

8/19/2021

Būklė atskaitos datą
pateiktas kompetentingai
institucijai

Taikymo

pradžios data
8/19/2021

Skyriai, kuriuose padaryta pakeitimų.

Trumpas pakeitimų paaiškinimas
Stebėsenos planas atnaujintas, naudojant naujausią 4 prekybos laikotarpiui
skirtą formatą. Atlkti plano patikslinimai: patikslintas ŠESD leidimo

numeris, patikslinti sukėlikliai (plane palikti tik tie sukėlikliai, kurie

naudojami įrenginyje), atnaujintos konversijos faktorių vertės pagal aktualią
2
3

10/26/2021
11/9/2021

grąžintas su pastabomis

pateiktas kompetentingai
institucijai

Nacinalinio ŠESD inventoriaus versiją (2021 m. NIR)
8/19/2021

Atnaujinimo priežastis - nuo 2021 n. kovo 23 d. nebenaudojamas skystas

Patikslintas
pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2021-10-26 raštu Nr. (30.1)kuras - mazutas
A4E-12286 pateiktas pastabas.
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B. Veiklos vykdytojo ir įrenginio identifikavimas
2

Apie veiklos vykdytoją
(a)

Kompetentinga institucija

Aplinkos apsaugos agentūra

(c)

Leidimo prekiauti taršos leidimais numeris

Valstybė narė / KI prefiksas

(b)

3

(d)

Valstybė narė

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Apie jūsų įrenginį
(a)

i.
ii.
iii.
iv.

Lietuva

VR-4.7-V-01-38/T-V.7-1/2014

AB Vilniaus šilumos tinklai

Įrenginio pavadinimas ir jo teritorijos pavadinimas
Įrenginio pavadinimas
Teritorijos pavadinimas
Įrenginio unikalus ID kodas (kaip
EPRTR (neprivaloma)
nurodyta NĮP)

Termofikacinė elektrinė Nr.2 (E-2)
LT000000000000044

Čia pateikite konkrečias valstybės narės gaires dėl įrenginių pavadinimų.

(b)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Įrenginio adresas arba jo buvimo vieta
1 adreso eilutė
2 adreso eilutė
Miestas:
Valstybė / provincija / regionas
Pašto kodas
Šalis

vii. Pagrindinio patekimo į objektą

4

Elektrinės g. 2
Vilnius
LT-03150
Lietuva

X- 579500, Y - 6059300

Čia
pateikite konkrečias
valstybės
narės gaires dėl koordinačių nuorodų teikimo.
koordinatės
(žemėlapio)
nuoroda

Kontaktiniai
duomenys
(neprivaloma):

Su kuo galime susisiekti dėl jūsų stebėsenos plano?

Mums būtų naudinga žinoti asmenį, su kuriuo galėtume susisiekti kilus kokių nors klausimų dėl jūsų stebėsenos plano. Jūsų nurodytas

(a)

asmuo turėtų turėti įgaliojimus veikti veiklos vykdytojo vardu.

Pagrindinis asmuo ryšiams Pareigos:
Vardas:
Pavardė:
Pareigos
Organizacijos pavadinimas
Telefono numeris
El. paštas

(b)

Kitas asmuo ryšiams

p.

Ramūnas

Štreimikis

Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vadovas

(jei kita nei veiklos vykdytojas)
37061535886

ramunas.streimikis@chc.lt

Pareigos:
Vardas:
Pavardė:
Pareigos
Organizacijos pavadinimas (jei kita nei veiklos vykdytojas)
Telefono numeris
El. paštas

5 / 91

, C_InstallationDescription

1/19/2022, 09:12:21

C. Įrenginio aprašymas
5

Apie įrenginio veiklą
Šiame lape apibūdinkite savo įrenginį. Čia įrašytos informacijos pagrindu parengiami būtini detalūs įrašai kituose lapuose.
Konkrečiai sukėlikliai išsamiau bus aprašomi lape „E. Sukėlikliai“, o matavimo taškai – lape „F. Matavimu grindžiami metodai“.
(a)

Įrenginio ir jo veiklos aprašymas

Trumpai apibūdinkite įrenginio teritoriją ir patį įrenginį, ir nurodykite, kaip įrenginys išdėstytas toje teritorijoje.

Apibūdinimas turėtų apimti netechninę įrenginyje

vykdomos veiklos santrauką: trumpą kiekvienos veiklos rūšies aprašymą ir kiekvienos rūšies veiklai naudojamus techninius padalinius.
nurodytos tos įrenginio dalys, kurias eksploatuoja ne pareiškėjas, arba dalys, kurios neturėtų patekti į ES ATLPS taikymo sritį.

Visų pirma aprašyme turėtų būti

Šiame aprašyme turėtų būti pateikiama informacija, padedanti suprasti, kaip kitose šablono dalyse nurodoma informacija bendrai naudojama išmetamųjų ŠESD kiekiui
apskaičiuoti. Ji gali būti lakoniška, žr. pavyzdį lapo „D. Skaičiavimu grindžiami metodai“ 7 skirsnio a punkte.

AB Vilniaus šilumos tinklai Termofikacinės elektrinės Nr.2 (E-2) pagrindinė ūkinė veikla ir paskirtis yra kuro deginimo procesu metu gaminti elektros energiją ir šiluminę

vandens
pavidalu.
Pagamintas garas yra paduodamas į garo turbinas elektros energijai gaminti. Atidirbęs garas pašildo šilumos tiekimo tinklų termofikacinį vandenį, kuris
energiją garo
ir karšto
šilumos
vartotojams šildymui, karštam vandeniui ruošti ir technologiniam procesui. Termofikacinė elektrinės bendra nominali šiluminė galia - 992,1 MW (Taršos šaltinio Nr.
yra tiekiamas
001 šiluminė galia - 465,2 MW, taršos šaltinio Nr. 002 šiluminė galia - 466,9 MW, taršos šaltinio Nr. 005 šiluminė galia - 60 MW).
Termofikacinėje elektrinėje šilumos gamybai yra naudojamos gamtinės dujos, biokuras.
Prie kamino Nr.001 yra prijungti vandens šildymo katilai, kurių bendra nominali galia - 465,2 MW (kuras - dujos)

Prie kamino Nr.002 yra prijungti 3 vandens šildymo ir 2 garo katilai, kurių bendra nominali galia - 466,9 MW (kuras -

dujos).

Prie kamino Nr.005 yra prijungtas vienas biokuru kūrenamas garo katilas, kurio šilumos galia - 60 MW. Prie šio katilo yra sumontuotas kondensacinis ekonomaizeris.
Įrenginio, taršos šaltinių scemos pateiktos 1 priede.

Įrenginys patenka į ES ATLPS pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 87-3662) 1 priede nurodytą veiklos rūšį
įrenginiuose,
kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis nei 20 MW.
- kuro deginimas
Elektrinė yra įsikūrusi pramoniniame rajone. Elektrinės teritorijos centro koordinatės pagal Lietuvos koordinačių sistemą (LKS-94) yra: X - 579500, Y – 6059300.

E-2 nėra teritorijoje, kurioje yra saugomų teritorijų. Arčiausiai nuo ūkinės veiklos vietos yra Neries upė (buveinių apsaugai svarbi teritorija). Ji nuo E-2 nutolusi apie 150-

200 m. Termofikacinės elektrinės ūkinės veiklos vietoje Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų nėra. Sklypas, kuriame įsikūrusi AB Vilniaus šilumos tinklai
Elektrinės Nr.2 (E-2) užimamas teritorijos plotas yra 22,0014 ha (220014 m2).
termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2) yra Elektrinės g. 2, pietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje, kairiajame Neries krante, šalia Savanorių prospekto ir Elektrinės gatvės
Elektrinės teritorijos vakarinėje dalyje - mazuto ūkis, kuriame sumontuoti penki antžeminiai mazuto rezervuarai: 3 rezervuarai po 2000m3 (užkonservuoti ir nenaudojami) ir
sankryžos.
2 rezervuarai po 10000 m3 talpos (užkonservuoti ir nenaudojami). Piečiau - mazuto siurblinė, už kurios mazuto išpylimo estakada su tarpiniais mazuto rezervuarais.
Pietryčių kryptimi apie 90 m atstumu nuo mazuto rezervuarų parko - UAB "Statoil Lietuva" šviesių naftos produktų ir suskystintų angliavandenilinių dujų degalinė. Šalia
įsikūręs DAEWOO Motors servisas ir parduotuvė. Pietinėje elektrinės sklypo dalyje, už pagrindinio korpuso stovi chemijos cechas. Šalia chemijos cecho yra chemijos ūkio

išorės bakai, kuriuose laikomi cheminiai reagentai: amoniakinis vanduo (viena 16 m3 tūrio talpa) ir sieros rūgštis (trys po 16 m3 tūrio talpos). Pietrytinėje AB Vilniaus
Artimiausi gyvenamieji namai, nuo taršos šaltinio Nr. 001 nutolę apie 55 m.
šilumos tinklai termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2) sklypo dalyje stovi Energijos realizavimo įmonės keturių aukštų gamybinis-administracinis pastatas, rytų kryptimi apie
120 m atstumu - UAB "Avarija" gamybiniai pastatai, servisas.

(b)

Priedas 1_Taršos šaltinių schemos

Sukėliklių diagramos dokumento pavadinimas ir nuoroda

Gali būti lengviau aprašyti veiklą, jei pateiksite paprastą diagramą, kurioje bus parodyti taršos šaltiniai, sukėlikliai, ėminių ėmimo taškai ir skaitiklių bei matavimo

prietaisų buvimo vietos. Jei tokia diagrama jau yra, pateikite nuorodą į ją (failo pavadinimą, datą) ir kompetentingai institucijai teikdami stebėsenos planą prikabinkite jos
Atkreipkite dėmesį, kad kartais kompetentinga institucija gali būti nustačiusi, kad tai yra privaloma.
kopiją.

(c)

Įrenginyje vykdomos veiklos rūšių, įtrauktų į ES ATLPS direktyvos I priedą, sąrašas

Apie kiekvieną jūsų įrenginyje vykdomą į ES ATLPS direktyvos I priedą įtrauktą veiklos rūšį pateikite šias technines detales.
Taip pat nurodykite kiekvienos jūsų įrenginyje vykdomos į I priedą įtrauktos veiklos pajėgumą.

Atkreipkite dėmesį, kad šiame kontekste „pajėgumas“ reiškia:
- Nominalus šiluminis našumas (tuo atveju, jei ATLPS taikymo veiklai slenkstinė riba yra 20MW), kuris yra sparta, kuria gali būti deginamas kuras

įrenginiui nuolat dirbant didžiausiu pajėgumu, padauginta iš kuro šilumingumo vertės ir išreikšta šilumos megavatais.
- Gamybos pajėgumas tų I priede nurodytų veiklos rūšių atveju, kai ATLPS taikymas priklauso nuo gamybos pajėgumo.
Įrenginio ribas prašome nurodyti teisingai ir taip, kad jos atitiktų ES ATLPS direktyvos I priedą. Daugiau informacijos rasite Komisijos gairių dėl I priedo aiškinimo
atitinkamuose skirsniuose. Tas dokumentas pateikiamas adresu

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf

Čia įrašytas sąrašas toliau lentelėse, kuriose aprašant įrenginį reikia pateikti veiklos nuorodą, bus pateiktas kaip išskleidžiamasis sąrašas.
Jei norite pamatyti arba paslėpti pavyzdžius, naršymo lauke paspauskite mygtuką „Pavyzdžiai“.
Veiklos nuoroda I priedo veikla

Bendras veiklos

(V1, V2...)

pajėgumas

Pajėgumo
vienetai

Nominalus
šiluminis

Išmestos ŠESD

našumas MW
(šil) (jei

pajėgumas
A1
A2

Kuro deginimas

992

MW(šil)

A3

nurodomas
992
tonomis)

CO2

A4
A5
A6
A7

(d)

Apytikris metinis išmetamųjų ŠESD kiekis

Čia įrašykite vidutinį metinį jūsų įrenginio išmetamųjų ŠESD kiekį. Šios informacijos reikia, kad būtų galima priskirti įrenginį atitinkamai kategorijai pagal SAR 19 str.

Įrašykite vidutinį metinį ankstesnio prekybos laikotarpio išmetamųjų ŠESD kiekį ARBA, jei tokių duomenų nėra arba jie netinkami, konservatyvų metinio išmetamųjų ŠESD
kiekio įvertį, įskaitant perduotą CO2, bet neįskaitant CO2 iš biomasės.
Gauta kategorija naudojama 8 skirsnyje (Sukėlikliai) nustatant, kokie taikytini minimalūs pakopos reikalavimai.

(e)

Apytikris metinis išmetamųjų ŠESD kiekis
Įrenginio kategorija pagal 19 str.

257,749
B

t CO2e

Įrenginys, iš kurio išmetama mažai ŠESD?

Jei čia įrašysite „TAIP“, reiškia, kad įrenginys tenkina 47 str. kriterijus, susijusius su įrenginiais, iš kurių išmetama mažai ŠESD.

Tame straipsnyje nustatyta, kad veiklos vykdytojas gali pateikti supaprastintą stebėsenos planą, jei įrenginys neišmeta azoto suboksido ir galima įrodyti, kad:
- vidutinis metinis to įrenginio išmetamųjų ŠESD kiekis ankstesnį prekybos laikotarpį yra mažiau kaip 25 000 CO2(e) tonų, arba
- metinis iš to įrenginio išmesimų ŠESD kiekis, skaičiuojant konservatyviai, per penkerius ateinančius metus bus mažesnis kaip 25 000 CO2(e) tonų per
metus, jei patikrintų išmetamųjų ŠESD kiekio duomenų nėra arba jie netinkami.
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Pastaba. Pirmiau minimi duomenys turi apimti perduotą CO2 kiekį, bet neapimti deginant biomasę išsiskiriančio CO2.
Jei čia jūsų pasirinktas variantas prieštarauja apytikriam išmetamųjų ŠESD kiekiui, nurodytam d punkte pirmiau, automatiškai pasirodys atitinkama žinutė. Apačioje
Jei iš jūsų
įrenginio
išmetama mažai ŠESD, kaip numatyta 47 str., stebėsenos planas keliais aspektais supaprastinamas.
pateikite
tinkamą
pagrindimą.

Koks yra apytikris ŠESD kiekis pagal d arba e punktą, remiantis konservatyviais įverčiais?

FALSE

Jei jūsų įrašas apie tai, kad jūsų įrenginys yra mažataršis, prieštarauja d punkte įrašytiems duomenims arba jei d punkte nurodytas skaičius pagrįstas ne patikrintu
išmetamųjų ŠESD kiekiu, o konservatyviu įverčiu, pasirinkite „TRUE“ ir toliau pateikite trumpą pagrindimą.

6

Apie įrenginio išmetamąsias ŠESD
(a)

Stebėsenos metodai, kuriuos norėtumėte taikyti

Patvirtinkite, kuriuos iš toliau nurodytų stebėsenos metodų jūs norėtumėte taikyti:
Remiantis 21 str., išmetamųjų ŠESD kiekis gali būti nustatomas skaičiavimu grindžiama metodika (skaičiavimas) arba matavimu grindžiama metodika (matavimas), išskyrus
atvejus, kai SAR nustatyta, kurią metodiką privaloma taikyti.

Pastaba. Jei kompetentinga institucija leidžia, veiklos vykdytojai gali vieniems šaltiniams taikyti skaičiavimo, o kitiems – matavimo metodus.
užtikrinti ir įrodyti, kad ataskaitos duomenys apie išmetamąsias ŠESD nesidubliuotų ir nebūtų duomenų spragų.
Šių laukelių nepalikite tuščių, nes čia pateikti įrašai lems sąlyginį formatavimą, kuris padės jums naudotis dokumentu.

CO2 skaičiavimo metodas:
CO2 matavimo metodas:
Alternatyvus metodas (22 str.):
Išmetamųjų N2O stebėsena
Išmetamųjų PFC stebėsena
Perduoto / būdingojo CO2 ir CCS stebėsena

TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

Veiklos vykdytojas turi

Susiję skirsniai: 6 (išskyrus d), 7, 8

Įsitikinkite, kad užpildėte likusią šio lapo dalį (visus skirsnius, susijusius su jūsų pasirinktu metodu) prieš pereidami prie lapo „K. Valdymas ir kontrolė“ (20–25 skirsniai),
kuris privalomas visiems įrenginiams.

(b)

Taršos šaltiniai:

I priede reikalaujama, kad stebėsenos plane būtų apibūdintas įrenginys ir jame vykdoma veikla, kurių stebėsena turi būti vykdoma, įskaitant taršos šaltinių ir sukėliklių
sąrašą.

Informacija, kurią pateikiate šiame šablone, turi būti susijusi su I priedo veikla (ar keliomis veiklos rūšimis), vykdoma (-omis) aptariamame įrenginyje, ir tik su

tuo vienu įrenginiu. Šiame skirsnyje nurodykite visas veiklos rūšis, vykdomas jūsų įrenginyje, bet neįtraukite tos veiklos, kurią vykdo kiti veiklos vykdytojai.
Veiklos nuoroda paskutinėje skiltyje – tai veiklos nuoroda iš pirmiau užpildyto 5 skirsnio c punkto. Jei taršos šaltinis priklauso kelioms veiklos rūšims, rašykite „V1, V2“
arba „V1–V3“, arba panašiai.
Šis sąrašas bus pateikiamas kaip išskleidžiamasis sąrašas tolesniuose punktuose (c, d ir e), kur reikia pateikti taršos šaltinių nuorodas.
Jei norite pamatyti arba paslėpti pavyzdžius, naršymo lauke paspauskite mygtuką „Pavyzdžiai“.
Taršos šaltinio
nuoroda

Š1, S1
Š2,...
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

S10

Taršos šaltinis (pavadinimas, apibūdinimas)

Veiklos nuoroda

VŠK, PTVM-100M, Nr.1 (kuro deginimas - dujos) (116,3 MW)

A1: Kuro

VŠK, PTVM-100, Nr.2 (kuro deginimas - dujos) (116,3 MW)

A1:
Kuro
deginimas
A1: Kuro
deginimas

VŠK, PTVM-100, Nr.3 (kuro deginimas - dujos) (116,3 MW)
VŠK, PTVM-100, Nr.4 (kuro deginimas - dujos) (116,3 MW)

A1:
Kuro
deginimas
A1: Kuro
deginimas

VŠK, KVGM-100, Nr.5 (kuro deginimas - dujos) (116,3 MW)
VŠK, KVGM-100, Nr.6 (kuro deginimas - dujos) (116,3 MW)

A1:
Kuro
deginimas
A1: Kuro
deginimas

VŠK, KVGM-100, Nr.7 (kuro deginimas - dujos) (116,3 MW)
GK, BKZ-39, Nr.3 (kuro deginimas - dujos) (59 MW)

A1:
Kuro
deginimas
A1:
Kuro
deginimas

GK, BKZ-39, Nr.5 (kuro deginimas - dujos) (59 MW)

GK, BKZ-39 FB, Nr.4 (kuro deginimas - biokuras) (60 MW)

A1:
Kuro
deginimas
deginimas

Paspaudę „+“ galite įrašyti daugiau taršos šaltinių
(c)

Išmetimo taškai ir išmetamos ŠESD

Išvardykite ir trumpai apibūdinkite visus susijusius išmetimo taškus (įskaitant pasklidžiuosius taršos šaltinius).
Prašome taip pat pasirinkti I priedo veiklos rūšis, taršos šaltinius ir išmetamąsias ŠESD iš išskleidžiamųjų sąrašų (susijusius su duomenimis, anksčiau įrašytais 5 skirsnio
c punkte). Jei yra daugiau negu viena veiklos rūšis arba taršos šaltinis, rašykite, pvz., „V1, V2“.
Šis sąrašas bus pateikiamas kaip išskleidžiamasis sąrašas tolesniuose punktuose (d ir e), kur reikia pateikti išmetimo taškų nuorodas.
Jei norite pamatyti arba paslėpti pavyzdžius, naršymo lauke paspauskite mygtuką „Pavyzdžiai“.
Išmetimo taško Išmetimo taško apibūdinimas

Veiklos nuoroda Taršos šaltinio

nuoroda

IT1,EP1
IT2,...

Kaminas Nr. 001 (schema pateikta Priede 1)

EP3

Kaminas Nr. 005 (schema pateikta Priede 1)

EP2
EP4

nuoroda

A1: Kuro

Kaminas Nr. 002 (schema pateikta Priede 1)

A1:
Kuro
deginimas
A1: Kuro
deginimas
deginimas

EP5

Išmestos ŠESD

S1, S2, S3, S4

CO2

S10
S9

CO2

S5, S6, S7, S8,

CO2

EP6
EP7
EP8
EP9

EP10

Paspaudę „+“ galite įrašyti daugiau išmetimo taškų
(d)

Matavimo taškai, kuriuose įrengtos nuolatinio matavimo sistemos:

nesvarbu
Prašome pildyti tolesnius punktus

Norint, kad šis šablonas automatiškai pasiūlytų taršos šaltinių kategorijas, pradžioje būtina apibrėžti visus taršos šaltinius, kuriems taikomi matavimu grindžiami metodai.
Išvardykite ir apibūdinkite visus matavimo taškus, kuriuose ŠESD matuojamos nuolatinio išmetamųjų ŠESD kiekio matavimo sistemomis (CEMS). Tai apima matavimo

taškus vamzdynuose, naudojamuose CO2 transportui į geologinio saugojimo vietą.
Nieko įrašyti nereikia, jei 6 skirsnio a punkte pirmiau nurodėte, kad nenaudojami jokie matavimu grindžiami metodai.
Prie kiekvieno matavimo taško įrašykite atitinkamo per metus išmatuoto išmetamųjų ŠESD kiekio prognozę. Šios informacijos reikia siekiant nustatyti, kurią pakopą reikia
Remiantis 19 straipsnio 4 dalimi, galima leisti taikyti žemesnę pakopą kiekvienam taršos šaltiniui, iš kurio per metus išmetama mažiau kaip 5 000 tonų CO2(e) arba
taikyti.
mažiau nei 10 proc. viso per metus įrenginio išmetamo ŠESD kiekio, tačiau ne daugiau kaip 100 000 tonų CO2(e) per metus, imant tą dydį, kurio absoliučioji vertė yra
Visi kiti taršos šaltiniai bus laikomi dideliais taršos šaltiniais.
didesnė (mažasis taršos šaltinis).
Tas apytikris išmetamųjų ŠESD kiekis taip pat svarbus siekiant atitinkamoms kategorijoms f punkte priskirti sukėliklius, kuriems naudojamas skaičiavimu grindžiamas
Jei
norite pamatyti arba paslėpti pavyzdžius, naršymo lauke paspauskite mygtuką „Pavyzdžiai“.
metodas.
matavimo taško Apibūdinimas

Išmetimo taško
nuoroda

nuoroda M1,
M2,...
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Apytikris ŠESD

kiekis [t CO2e /
metus]

Galima kategorija

Išmatuotas ŠESD
kiekis
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M1
M2
M3
M4
M5

Paspaudę „+“ galite įrašyti daugiau matavimo taškų
(e)

Taikomi sukėlikliai

svarbu

Įvesti duomenis į šį skirsnį

Čia išvardykite visus sukėliklius (kurą, medžiagas, produktus, ...), kurių stebėsenai jūsų įrenginyje naudojama skaičiavimu grindžiama metodika (t. y. standartinė metodika
arba masės balanso metodika). Termino „sukėliklis“ apibrėžtis pateikiama rekomendaciniame dokumente Nr. 1 („Bendrose gairėse įrenginiams“). PFC sukėliklių apibrėžtis
pateikiama lapo „I. PFC“ 14 punkto c papunktyje.
Sukėlikliai gali būti įvardijami kaip, pvz., „gamtinės dujos“, „mazutas“, „cemento žaliavų mišinys“ ir pan.
Sukėliklio tipas – tai tam tikrų pagal SAR taikytinų taisyklių rinkinys. Šia klasifikacija paremti tolesni įpareigojimai, pvz., taikytinos pakopos.
Išskleidžiamasis sukėliklių tipų sąrašas yra pagrįstas 5 skirsnio c punkte pasirinktomis veiklos rūšimis. Šis įrašas reikalingas, kad būtų galima lape „E. Sukėlikliai“

nustatyti taikomą mažiausią pakopą.
Kad kompetentinga institucija galėtų gerai suprasti, kaip veikia jūsų įrenginys, iš atitinkamų išskleidžiamųjų sąrašų pasirinkite su kiekvienu sukėlikliu susijusią I priedo
veiklos rūšį, taršos šaltinius ir išmetimo taškus. Jei yra daugiau negu viena veiklos rūšis arba taršos šaltinis, rašykite, pvz., „V1, V2“.
Jei norite pamatyti arba paslėpti pavyzdžius, naršymo lauke paspauskite mygtuką „Pavyzdžiai“.
Sukėliklio

nuoroda F1, F2,
...

F1
F2

Sukėliklio pavadinimas

Sukėliklio tipas

Veiklos nuoroda

Taršos šaltinio

Išmetimo taško

Gamtinės dujos, suslėgtos gamtinės dujos

Degimas: Kitas dujinis ir skystasis kuras

A1: Kuro

S1, S3, S3, S4,

EP1, EP2

Biokuras

Degimas: Kietasis kuras

A1: Kuro

S9
S10

EP3: Kaminas

F3

nuoroda

S5, S6, S7, S8,

deginimas
deginimas

nuoroda

Nr. 005 (schema
pateikta Priede

F4

1)

F5
F6
F7
F8
F9

F10

Paspaudę „+“ galite įrašyti daugiau sukėliklių
(f)

Apytikris ŠESD kiekis ir sukėliklių kategorijos

Kiekvieno sukėliklio, kuriam taikomas skaičiavimu grindžiamas metodas, įskaitant PFC, atveju įrašykite apytikrį išmetamųjų ŠESD kiekį ir pasirinkite atitinkamą sukėliklio kategoriją.
Sukėliklio nuoroda ir sukėliklio viso pavadinimo (sukėliklio pavadinimas ir tipas) duomenys bus automatiškai paimti iš d punkto pirmiau.
Jei sukėlikliai viršija masės balansą, išmetamųjų ŠESD kiekiai turi būti nurodomi kaip neigiamos vertės.
Bendroji informacija: Pagal 19 str. 3 dalį sukėliklius galite priskirti didžiųjų, mažųjų ir labai mažų sukėliklių kategorijai.
- mažieji sukėlikliai – kai bendrai per metus deginant iškastinį kurą išmetama ne daugiau kaip 5 000 tonų CO2 arba kai CO2 kiekis sudaro mažiau kaip
10 % (ne daugiau nei 100 000 tonų per metus deginant iškastinį kurą išmetamo CO2), imant tą dydį, kurio absoliučioji vertė didesnė;
- labai maži sukėlikliai – kai bendrai per metus deginant iškastinį kurą išmetama mažiau kaip 1 000 tonų CO2 arba kai CO2 kiekis sudaro mažiau kaip

2% (ne daugiau nei 20 000 tonų per metus deginant iškastinį kurą išmetamo CO2), imant tą dydį, kurio absoliučioji vertė didesnė;
- didieji sukėlikliai – tai visi sukėlikliai, nepriskirti mažųjų arba labai mažų sukėliklių kategorijai.
Sukėliklių, kuriems taikomas masės balansas, atveju klasifikuojant atsižvelgiama į absoliučiąsias vertes.
Siekiant padėti jums pasirinkti tinkamą kategoriją, žaliame laukelyje automatiškai bus rodoma galima kiekvieno sukėliklio kategorija.
Atkreipkite dėmesį, kad automatiškai pateikiama tik informacija apie galimą kiekvieno atskiro sukėliklio kategoriją. Jei viršijamos kokios nors pirmiau nurodytos ribos,
informacija apie galimas kategorijas nepasikeis, bet jūs gausite klaidos pranešimą. Tokiu atveju pasirinkite bent vienu lygmeniu aukštesnę kategoriją.
Po to, kai įvesite visų sukėliklių apytikrį išmetamųjų ŠESD kiekį, jų suma bus palyginta su bendru metiniu išmetamųjų ŠESD kiekiu, nurodytu pirmiau 5 skirsnio d
punkte. Jei apytikrių išmetamųjų ŠESD kiekių suma bent 5 % skiriasi nuo bendro metinio išmetamųjų ŠESD kiekio, atsiras automatinis klaidos pranešimas.
Sukėliklio

nuoroda F1, F2,
F1
...
F2

Apytikris ŠESD

Visas sukėliklio pavadinimas (pavadinimas ir tipas)

Galima kategorija

kiekis [t CO2e /

Gamtinės dujos, suslėgtos gamtinės dujos; Degimas: Kitas dujinis ir skystasis kuras
Biokuras; Degimas: Kietasis kuras

metus]

257,749

0

Didelis

Labai mažas

Pasirinkta
kategorija

Didelis

Labai mažas

Klaidos pranešimas (mažųjų sukėliklių suma):

Klaidos pranešimas (labai mažų sukėliklių suma):

Klaidos pranešimas (bendras ŠESD kiekis, skiriasi nuo 5d):0.0%
(g)

Įrenginio dalys ir veikla, neįtraukta į ATLPS (jei tinka):

Nurodykite visas įrenginio dalis arba veiklos rūšis, kuriems ATLPS netaikoma, bet jiems naudojamas kuras arba medžiagos yra skaičiuojami tais pačiais matavimo įtaisais,
Išsamesnės
su tuo
susijusios
gairės
b, c ir e punktuose pirmiau.
kurie naudojami
I priedo
veiklos
reikmėms.
Jei norite pamatyti arba paslėpti pavyzdžius, naršymo lauke paspauskite mygtuką „Pavyzdžiai“.
Taršos šaltinio

Sukėlikliai (kuras / medžiagos)

Taršos šaltiniai

Išmetimo taškai

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

nuoroda
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Paspaudę „+“ galite įrašyti daugiau veiklos rūšių, kurioms ATLPS
netaikoma
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D. Skaičiavimu grindžiami metodai
7

Įvesti duomenis į šį skirsnį

svarbu

Skaičiavimas: duomenys, kurių reikia kitoms įvestims kitame lape
Šiame lape pateikite būtiną su skaičiavimu grindžiamais metodais susijusią informaciją. Remiantis čia įrašyta informacija tolesniame lape
(„E. Sukėlikliai“) bus paprašyta išsamesnių duomenų.
Antai, matavimo prietaisų sąrašas reikalingas dėl veiklos stebėsenos duomenų, informacijos šaltinių sąrašas reikalingas dėl apskaičiavimo
faktorių numatytųjų verčių pagal 31 str., o į tyrimų metodus bus daroma nuoroda, jei apskaičiavimo faktorius reikėtų analizuoti.
(a)

Jei taikoma, apibūdinkite jūsų įrenginyje CO2 stebėsenai naudojamą skaičiavimu grindžiamą metodą

Glaustai apibūdinkite skaičiavimo metodą, toliau esančiame teksto laukelyje pateikdami formules, naudojamas jūsų metiniam išmetamųjų CO2 kiekiui nustatyti.
Jei apibūdinimas pernelyg sudėtingas, pvz., taikomos sudėtingos formulės, apibūdinimą galite pateikti atskirame dokumente, naudodami kompetentingai institucijai priimtiną
failo formatą. Tokiu atveju čia pateikite to failo nuorodą – pavadinimą ir datą.
Šiame aprašyme turėtų būti pateikiama informacija, padedanti suprasti, kaip kitose šablono dalyse nurodoma informacija kompleksiškai naudojama išmetamųjų ŠESD

kiekiui apskaičiuoti. Jis gali būti toks trumpas, kaip pateikiamas pavyzdys.
Jei proceso metu išsiskiriančios ŠESD yra svarbios, aiškiai aprašykite, ar skaičiavimas apima neorganinę anglį (karbonatus), organinę anglį, ar ir vieną, ir kitą, pagal SAR
II priedo 4 skirsnį.

Įrenginyje yra naudojamas skaičiavimo metodas, kurį sudaro šie etapai:

1) jeigu yra naudojamos apskaičiavimo faktorių numatytosios vertės, kiekvieno sukėliklio veiklos duomenys yra sumuojami, o vėliau yra atliekamas skaičiavimas pagal 24
2)
sukėliklių
išmetamosios ŠESD sudedamos ir gaunamas metinis įrenginio išmetamųjų ŠESD kiekis.
str.Visų
1 dalies
formulę;
Visi sukėliklių duomenys (veiklos duomenų nustatymas, apskaičiavimo faktorių nustatymas) aptariami kituose šio stebėsenos plano skirsniuose.

(b)

Matavimo sistemų, naudojamų sukėliklių veiklos duomenims nustatyti, specifikacijos ir buvimo vieta:

Apibūdinkite matavimo sistemų, naudojamų kiekvienam sukėlikliui, kurio išmetamosios ŠESD nustatomos skaičiavimo metodu, specifikacijas ir buvimo vietą.
Kaip buvimo vietą nurodykite, kur skaitiklis yra įrenginyje ir kaip jis pažymėtas technologinėje schemoje.
Prie kiekvieno matavimo prietaiso nurodykite gamintojo specifikacijose nurodytąją neapibrėžtį, įskaitant intervalą, su kuriuo ta neapibrėžtis yra susijusi. Tam tikrais
atvejais neapibrėžtis gali būti nurodyta dviems skirtingiems intervalams. Tokiu atveju nurodykite juos abu.
Tipinis naudojimo intervalas – tai intervalas, kuriame atitinkamas matavimo prietaisas paprastai naudojamas jūsų įrenginyje.
Turi būti apibūdinti visi matavimo įtaisai, naudojami išmetamųjų ŠESD stebėsenai, įskaitant papildomus skaitiklius ir skaitiklius, naudojamus atimti kiekiams,

naudojamiems už įrenginio ribų. Matavimo įtaisai, naudojami nuolatiniam išmetamųjų ŠESD matavimui (CEMS), turi būti aprašyti lapo „F. Matavimu grindžiami metodai“,
9 skirsnio c punkte.
„Matavimo prietaiso tipas“: Pasirinkite tinkamą tipą iš išskleidžiamojo sąrašo arba įrašykite dar tinkamesnį tipą.
Čia įrašytų prietaisų sąrašas bus pateikiamas kaip išskleidžiamasis sąrašas prie kiekvieno sukėliklio lape „E. Sukėlikliai“ (b punkte), kuriame turi būti pateikiamos
nuorodos į naudojamus matavimo prietaisus.
Dujų debitmačių atveju nurodykite Nm³/h, jei prietaise yra slėgio ir temperatūros (s/T) kompensavimas, arba nurodykite m³ veikimo būklėje, jei s/T kompensavimas

atliekamas atskiru prietaisu. Pastaruoju atveju išvardykite ir tuos atskirus prietaisus.
Visi prietaisai turi būti aiškiai atpažįstami pagal unikalų ID kodą (pvz., prietaiso serijos numeris). Tačiau prietaiso keitimas (kuris reikalingas, pvz., dėl gedimo) nėra

reikšmingas stebėsenos plano pakeitimas, kaip apibrėžta 15 str. 3 dalyje. Todėl unikalūs ID kodai turėtų būti nurodomi atskirame prie stebėsenos plano pridedamame
dokumente. Užtikrinkite, kad tam atlikti būtų sukurta tinkama procedūra.
Jei norite pamatyti arba paslėpti pavyzdžius, naršymo lauke paspauskite mygtuką „Pavyzdžiai“.
Nuor
MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
MI7
MI8
MI9
MI10

Matavimo prietaiso tipas
Elektroninė tūrio konvertavimo
priemonė (EVCI)

Turbininis skaitiklis
Svarstyklės elektroninėsautomobilinės

Turbininis skaitiklis
Elektroninė tūrio konvertavimo
priemonė (EVCI)
Elektroninė tūrio konvertavimo
priemonė (EVCI)

Turbininis skaitiklis
Elektroninė tūrio konvertavimo
priemonė (EVCI)

Turbininis skaitiklis
Drėgmės analizatorius

buvimo vieta
(vidinis ID

kodas)
ST2L11P25

(E-2 teritorija)
TZ 80 G250,

Nr.K3249101.01
(A. Panerių
IND3560/PDX
DSS)
(E-2 teritorija)
TZ 300 G4000
Nr.1081448.01
(A. Panerių
DSS)
enCoreFC1

1510353
enCoreFC1
(A. Panerių
1510354
DSS)
TZ 300
G4000
(A. Panerių
Nr.1081448.02
DSS)
(A. Panerių
enCoreFC1
DSS)

1510351
TZ 80 G250,
(A. Panerių
(A.
Panerių
Nr.K3249101.01
DSS)
AKOB-10
DSS)
(E-2 teritorija)

Nurodytoji

Matavimo intervalas
vienetas
Nm³/h
m³/h
kg
m³/h

žemutinė riba
2071

viršutinė riba
60534

20

60

60

400

400

60000

320

1300

1300

6500

neapibrėžtis
(+/-%)
0.1
0.31
3
0.36

Nm³/h

netaikoma

netaikoma

0.05

Nm³/h

netaikoma

netaikoma

0.05

m³/h

230

1300

0.36

1300

6500

Nm³/h
m³/h
%

MI11

MI12
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netaikoma

netaikoma

0.05

20

60

0.31

10

0.1

60
0

400

Tipinis naudojimo intervalas
žemutinė riba

viršutinė riba

2071

60534

25

350

400

55000

350

6400

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

350

6400

netaikoma

netaikoma

25

350

0

10
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MI13
MI14
MI15
MI16

Paspaudę „+“ galite įrašyti daugiau matavimo prietaisų
(c)

Neapibrėžties skaičiavimų vertinimo dokumento pavadinimas ir
nuoroda:

"Priedas 3_E-2 neapibrezties_rizikos_vertinimas

Priedas 4_Chromatografo neapibrėžties vertinimas

Priedas 5_Nepagrįstų išlaidų skaičiavimo ataskaita"

Turite pateikti įrodymų, kad laikomasi taikomų pakopų, kaip nustatyta 12 str. Aukščiau pateikiamame laukelyje išvardykite nuorodas į neapibrėžties skaičiavimus ir (arba)
schemas.
Atkreipkite dėmesį, kad pagal 47 str. 3 dalį mažai ŠESD išmetančių įrenginių veiklos vykdytojai tokio dokumento KI teikti neprivalo.

(d)

Informacijos šaltinių, iš kurių paimtos apskaičiavimo faktorių numatytosios vertės, sąrašas:

Pateikite visų atitinkamų informacijos šaltinių, iš kurių gaunate numatytąsias apskaičiavimo faktorių vertes, sąrašą, kaip numatyta 31 str.
Paprastai tokie šaltiniai yra nekintami, pvz., nacionalinė ŠESD ataskaita, TKKK, SAR VI priedas, Chemijos ir fizikos žinynas ir pan.).

Tik jei numatytosios vertės kinta kiekvienais metais, veiklos vykdytojas, naudodamas dinaminį šaltinį, nurodo patikimą naudojamą tos vertės šaltinį (pvz., KI tinklalapį).
Tą sąrašą bus galima išskleisti lape „E. Sukėlikliai“ (g lentelė) nurodant atitinkamų kiekvieno sukėliklio apskaičiavimo faktorių informacijos šaltinius.
Jei norite pamatyti arba paslėpti pavyzdžius, naršymo lauke paspauskite mygtuką „Pavyzdžiai“.
Informacijos

Informacijos šaltinio aprašymas

šaltinio nuoroda
IS1
SAR
IS2
Kasmet atnaujinama nacionalinė išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaita (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/klimato-kaita/sesd-apskaitos-irIS3
prognoziu-ataskaitos)
IS4
IS5
IS6
IS7
IS8
IS9

IS10
IS11
IS12
IS13
IS14
IS15

Paspaudę „+“ galite įrašyti daugiau informacijos šaltinių
(e)

Laboratorijos ir metodai, naudojami apskaičiavimo faktorių nustatymo tyrimui

Išvardyti degalų ir medžiagų tyrimo metodus, naudotinus nustatant visus apskaičiavimo faktorius, kai tinka, dėl pasirinktos pakopos Kai laboratorija nėra akredituota

tyrimams pagal EN ISO/IEC 17025, pateikite įrodymų, kad laboratorija techniškai kompetentinga pagal 34 str. Tuo tikslu prašome pridėti nuorodą į pridedamą dokumentą.
Jeigu naudojami internetu prieinami dujų chromatografai arba ekstrakciniai ar neekstrakciniai dujų analizatoriai, laikomasi 32 str. reikalavimų.
Tą sąrašą bus galima išskleisti lape „E. Sukėlikliai“ (g lentelė) nurodant atitinkamų kiekvieno sukėliklio apskaičiavimo faktorių tyrimo metodus.
Jei norite pamatyti arba paslėpti pavyzdžius, naršymo lauke paspauskite mygtuką „Pavyzdžiai“.
Laboratorijos
nuoroda
L1
L2

Laboratorijos pavadinimas

Parametras

Tyrimo metodas

(įskaitant nuorodą į procedūrą ir trumpą metodo
aprašą)

netaikoma

Ar laboratorija
akredituota

šiam tyrimui

Jei ne, pateikti nuorodą į
pateiktiną įrodymą

pagal EN

ISO/IEC 17025?

L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9

L10
L11
L12
L13
L14
L15

Paspaudę „+“ galite įrašyti daugiau metodų ir laboratorijų
(f)

Tyrimams taikomų rašytinių procedūrų aprašas:

Išsamiau aprašykite 7e lentelėje išvardytas tyrimų rašytines procedūras. Aprašyti esminius parametrus ir atliktas operacijas.
Kai panašiam tikslui, bet skirtingiems sukėlikliams ar parametrams naudojamos kelios procedūros, išsamiai apibūdinkite joms visoms bendrą procedūrą, kuri apima

taikomų metodų bendrus elementus ir kokybės užtikrinimą.
Galima pateikti nuorodas į atskiras paprocedūres arba išsamiai apibūdinti kiekvieną su tuo susijusią procedūrą atskirai. Pastaruoju atveju naudoti mygtuką „pridėti
procedūrą“ šio lapo pabaigoje. Tačiau būtina užtikrinti, kad 8 skirsnio g lentelėje būtų galima įrašyti aiškią nuorodą į atitinkamą procedūrą ar paprocedūrę.
Jei norite pamatyti arba paslėpti pavyzdžius, naršymo lauke paspauskite mygtuką „Pavyzdžiai“.
Procedūros pavadinimas

netaikoma

Nuoroda į diagramą (kai

netaikoma

Nuoroda į procedūrą

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

netaikoma
netaikoma
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Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų

(g)

sąrašas (kai taikoma).
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netaikoma
netaikoma
netaikoma
netaikoma

Ėminių tyrimams ėmimo planui taikomos procedūros aprašas:

Toliau aprašomose procedūrose nurodyti ėminių ėmimo plano elementus, kaip reikalaujama 33 str.

Procedūros kopiją kartu su apskaitos planu pateikti kompetentingai

institucijai.
Kai panašiam tikslui, bet skirtingiems sukėlikliams ar parametrams naudojamos kelios procedūros, išsamiai apibūdinkite joms visoms bendrą procedūrą, kuri apima

taikomų metodų bendrus elementus ir kokybės užtikrinimą.
Galima pateikti nuorodas į atskiras paprocedūres arba išsamiai apibūdinti kiekvieną su tuo susijusią procedūrą atskirai. Pastaruoju atveju naudoti mygtuką „pridėti
procedūrą“ šio lapo pabaigoje. Tačiau būtina užtikrinti, kad 8 skirsnio g lentelėje būtų galima įrašyti aiškią nuorodą į atitinkamą procedūrą ar paprocedūrę.
Procedūros pavadinimas

netaikoma

Nuoroda į diagramą (kai

netaikoma

Nuoroda į procedūrą

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(h)

netaikoma

netaikoma
netaikoma
netaikoma
netaikoma

Ėminio ėmimo plano tinkamumui peržiūrėti naudotinos procedūros aprašas:
Procedūros pavadinimas

netaikoma

Nuoroda į diagramą (kai

netaikoma

Nuoroda į procedūrą

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(i)

netaikoma

netaikoma
netaikoma

netaikoma
netaikoma
netaikoma
netaikoma

Ataskaitinių metų pradžioje / pabaigoje naudotinos atsargų apskaičiavimo procedūros aprašas (kai taikoma):

Aprašykite procedūrą, naudotiną apskaičiuojant kiekvieno sukėliklio atsargų, stebimų taikant partijų matavimą, pvz., kur naudojamos sąskaitos faktūros, kiekio kaitą.
Procedūros pavadinimas

AB Vilniaus šilumos tinklai Kuro apskaitos instrukcija

Nuoroda į diagramą (kai

Netaikoma

Nuoroda į procedūrą

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Netaikoma

Ataskaitiniu laikotarpiu sunaudoto kuro kiekis yra nustatomas taikant SAR 27 strapsnio 2 punkte nurodytą metodą:
Iš ataskaitiniu laikotarpio įsigyto kuro kiekio atimamas iš įrenginio perduotas kuro kiekis, pridedamos ataskaitinio laikotarpio pradžioje
turimos kuro atsargos bei atimamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimos kuro atsargos.

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(j)

AB Vilniaus šilumos tinklai Finansų departamento Gamybos planavimo skyrius
Saugoma vietiniame Bendrovės serveryje Elektrinės g. 2 (Vilnius)
IT sistemos netaikomos
Netaikoma

Procedūros, naudotinos stebint įrenginyje įtaisytas priemones, naudojamas veiklos duomenims nustatyti, aprašas:
Ši procedūra reikalinga tik tada, kai operatorius naudoja savo žinioje turimas matavimo priemones.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Perdavimo tinklo departamento Metrologijos skyriaus priskirtų pramoninei metrologijai matavimo priemonių metrologinio įteisinimo,
Netaikoma
naudojimo ir priežiūros tvarka instrukcija
Netaikoma

Tvarka reglamentuoja matavimo vienetus, metrologinį laidavimą ir reguliavimą, matavimo priemonių naudojimą, pramoninę metrologinę
priežiūrą, AB Vilniaus šilumos tinklai darbuotojų teises ir pareigas su matavimais susijusiose veiklos srityse.
Tvarka yra taikoma AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau Bendrovė) darbuotojams, susijusiais su priskirtų pramoninei metrologijai

matavimo priemonių pirkimu, remontu ir metrologine priežiūra.
Periodinė patikra arba kalibravimas atliekamas naudojamoms matavimo priemonėms. Patikra arba kalibravimas atliekami laikantis
Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(k)

patikrų ir kalibravimo grafikų, patvirtintų vyriausio metrologo. Neeilinė patikra atliekama anksčiau nustatyto termino, esant įtarimui,
AB Vilniaus šilumos tinklai Perdavimo tinklo departamento Metrologijos skyrius
kad naudojama matavimo priemonė neatitinka jai nustatytų reikalavimų.
Saugoma vietiniame Bendrovės serveryje Elektrinės g. 2 (Vilnius)
IT sistemos netaikomos
Netaikoma

Procedūros, taikomos siekiant įvertinti, ar biomasės sukėlikliai atitinka 38 straipsnio 5 dalies reikalavimus, aprašymas, jei taikoma.
Ši procedūra taikoma tik biomasei, kuriai taikomi Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje (2018/2001) nustatyti tvarumo ir išmetamo ŠESD kiekio sumažėjimo
kriterijai.
Procedūros pavadinimas

netaikoma
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Nuoroda į procedūrą

netaikoma

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

netaikoma

Nuoroda į diagramą (kai

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(l)

1/19/2022, 09:12:21

netaikoma

netaikoma
netaikoma
netaikoma
netaikoma

Procedūros, taikomos biodujų kiekiams nustatyti remiantis pirkimo įrašais pagal 39 straipsnio 4 dalį, aprašymas, jei taikoma.
Ši procedūra taikoma tik tuo atveju, jei veiklos vykdytojas deklaruoja, kad naudojamos iš (gamtinių) dujų tinklo gautos biodujos.
Procedūros pavadinimas

netaikoma

Nuoroda į diagramą (kai

netaikoma

Nuoroda į procedūrą

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

netaikoma
netaikoma

netaikoma
netaikoma
netaikoma
netaikoma

Daugiau procedūrų pridursite paspaudę „+“
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E. Sukėlikliai
8

Įvesti duomenis į šį skirsnį

svarbu

Veiklos duomenims taikomos pakopos ir skaičiavimo koeficientai
Aiškinamieji nurodymai pateikiami tik pirmajam sukėlikliui!
Kitų sukėliklių duomenys parodomi paspaudus „+“ ženklus kairėje (duomenų grupavimo funkcija).
Norint pridurti kitus sukėliklius reikia pereitį į lapo „C. Įrenginio aprašymas“ 6.e skirsnį ir naudotis jo makrokomanda.
Jei norite pamatyti arba paslėpti pavyzdžius, naršymo lauke paspauskite mygtuką „Pavyzdžiai“.
Pavyzdys integruotas į pirmąjį sukėliklį.

F1 Sukėliklis 1:

Gamtinės dujos, suslėgtos gamtinės dujos

Sukėliklio tipas:
Pagal SAR taikytinas metodas:
Parametras, kuriam taikoma

Didelis

Degimas: Kitas dujinis ir skystasis kuras

Standartinis metodas: Kuras, 24 str. 1 dalis
Kuro kiekis [t] arba [Nm3]

Sukėliklio pavadinimas, tipas ir kategorija automatiškai parodomi pagal jūsų įrašą „C. Įrenginio aprašymas“ lapo 6.e skirsnyje.

neapibrėžtis:

Jei ten sukėliklio nepriskyrėte tinkamai kategorijai (didelio, mažo, labai mažo), bus naudojama tame langelyje automatiškai parodoma kategorija. Tokiu atveju šablonas
negali žemiau teisingai nurodyti, kurias pakopas reikia taikyti. Todėl nurodytame langelyje būtina teisingai pasirinkti taikytiną kategoriją.

Sukėliklio tipas gali būti aiškiai priskirtas pagal SAR 24–25 str. taikytinam stebėsenos metodui ir parametrams, kuriems taikoma veiklos duomenų neapibrėžtis (III
priedas), pateikiama automatiškai SAR pagrįsta informacija.

Automatinės gairės dėl taikomų pakopų:

Žemiau c ir f skirsniuose reikalaujamos veiklos duomenų pakopos ir apskaičiavimo faktoriai rodomi žaliuose laukeliuose remiantis jūsų įrašais 5d–e ir 6d–e skirsniuose.
Tai mažiausios galimos pakopos didžiausiems sukėlikliams C kategorijos įrenginiuose. Tačiau gali būti leidžiami mažesni reikalavimai. Apie tai paaiškinama žaliame
laukelyje žemiau; svarbu atsižvelgti į tai, kad:
- Mažesni reikalavimai taikomi įrenginiams, iš kurių išmetama mažai ŠESD, pagal 47 str. 2 dalį;
- Kokia įrenginio kategorija (A, B ar C) pagal 19 str.;
- Mažesni reikalavimai taikomi mažiems sukėlikliams arba labai mažiems sukėlikliams (jų klasifikacija pateikta 19 str. 3 dalyje).
Šis pranešimas apie taikytiną pakopą svarbus veiklos duomenims ir visiems apskaičiavimo faktoriams.

26 str. 1 dalis: Taikomos ne mažesnės kaip toliau nurodomos pakopos.

Tačiau galima taikyti vienu ar dviem lygiais žemesnę pakopą (ne žemesnę kaip 1), kai galima kompetentingą instituciją įtikinti, kad
pagal 1 pastraipą reikalaujamos pakopos neįmanoma taikyti arba ją taikant būtų patiriama nepagrįstai didelių išlaidų.

Veiklos duomenys:
(a) Veiklos duomenų nustatymo metodas:
i. Nustatymo metodas:

Nuolatinio matavimo

Pagal 27 str. 1 dalį sukėliklio veiklos duomenys gali būti nustatomi: a) nuolat atliekant proceso, kurio metu išmetamos ŠESD, matavimus vietoje arba b) sumuojant
atskirai išmatuotus kiekius ir atsižvelgiant į atitinkamus atsargų pokyčius (partijų matavimus).

Nuorodą į procedūrą, naudojamą nustatant atsargas metų pabaigoje:

Taikoma tuo atveju, kai nustatymo metodu pasirinktas partijų matavimas. Pateikite nuorodą į 7i skirsnyje aprašytą procedūrą.
Įrenginiai, iš kurių išmetama mažai ŠESD, neprivalo įtraukti atsargų į neapibrėžties vertinimą (47 str. 5 dalis).

ii. Prietaisą kontroliuoja:

Prekybos partneris

Pasirinkite „veiklos vykdytojas“, matavimo prietaisą prižiūrite jūs, ir „prekybos partneris“, jeigu jo kontroliuoti negalite.
Jei reikia aptarti ne vieną prietaisą, pasirinkite „prekybos partneris“, kai tokia pasirinktis tinka bent vienam prietaisui, kuris naudojamas šiam sukėlikliui. Tokiu atveju
užpildykite komentaro langelį ties b punktu žemiau nurodydami, kuriuos prietaisus prižiūri veiklos vykdytojas, o kuriuos – prekybos partneris.

a. Patvirtinkite, kad laikomasi 29 str. 1 dalies sąlygų:

TRUE

Šis punktas svarbus tuo atveju, kai nesate matavimo prietaiso savininkas.
Pagal 29 str. 1 dalį jūs galite remtis prietaisais, kurių neprižiūrite, kai jie atitinka bent tą pačią pakopą kaip ir jūsų prietaisas, be to, gauna
patikimesnius rezultatus ir jiems kyla mažesnė kontrolės rizika.

b. Ar naudojate sąskaitas faktūras šių degalų ar medžiagos kiekiui nustatyti?
Šis punktas svarbus tuo atveju, kai nesate matavimo prietaiso savininkas.

TRUE

c. Patvirtinkite, kad prekybos partneris ir veiklos vykdytojas tarpusavyje nepriklausomi: TRUE
Šis punktas svarbus tuo atveju, kai nesate matavimo prietaiso savininkas
Pagal 29 str. 1 dalį galima remtis sąskaitomis faktūromis, kai prekybos partneriai tarpusavyje nepriklausomi.

(b) Naudojami matavimo prietaisai:

MI1:

MI2:

MI7:

tūrio

skaitiklis

skaitiklis

MI8:

MI9:

tūrio

skaitiklis

Pasirinkti vieną ar kelis prietaisus iš tų, kuriuos apibrėžėte 7b skirsnyje.
Turbininis
Elektroninė
Elektroninė
Jei šiam sukėlikliui naudojami daugiau nei 5 matavimo
prietaisai, pvz.,Turbininis
jei slėgio ar temperatūros
kompensacija
atliekama Turbininis
naudojant atskirus prietaisus, paaiškinkite tai
išsamiau komentarų langelyje žemiau.

Komentarai arba metodo aprašymas, kai naudojami
konvertavimkeli prietaisai:

konvertavim

Paaiškinkite kodėl ir kaip svarbu naudoti daugiau nei vieną prietaisą (kai tinkama). Pvz., gal tai atvejis, kai vienas prietaisas reikalingas norint iš degalų atimti ne

o priemonė
o priemonė
ATLPS dalį. Svėrimo prietaisai gali būti naudojami kaip
alternatyva arba siekiant didesnio tikrumo ir pan.
Gamtinės dujos yra tiekiamos iš A. Panerių DSS-2 (3 tiekimo linijos) ir E-2 teritorijoje esančio DRP-2. Veiklos lygis yra nustatomas sumuojant visų linijų
(EVCI)
(EVCI)
parodymus.
(c) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(d) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(e) Pasiekta apibrėžtis:

4
4
0.28%

Neapibrėžtis neturi būti didesnė nei ± 1,5%
Neapibrėžtis neturi būti didesnė nei ± 1,5%
Pastaba.
Detalūs skaičiavimai pateikti 3 priede.

Čia nurodykite su privalomu pakopos lygiu susijusią neapibrėžtį, susidariusią eksploatuojant per visą atsiskaitymo laikotarpį.
Paprastai ta vertė turėtų būti neapibrėžties vertinimo rezultatas (žr. 7c skirsnį). Tačiau 28 str. 2–3 dalyse ir 29 str. 3 dalyje leidžiama keletas supaprastinimų:
- Galite naudoti tam eksploatuojamam matavimo prietaisui nustatytą didžiausią leidžiamąją paklaidą arba, jeigu vertė mažesnė, kalibruojant gautą

neapibrėžtį, padaugintą iš atsargaus koregavimo koeficiento siekiant atsižvelgti į eksploatuojant atsirandančios neapibrėžties poveikį, jeigu matavimo

prietaisai sumontuoti aplinkoje, atitinkančioje jų naudojimo specifikacijas, arba
- Kaip pasiektą neapibrėžtį galite nurodyti didžiausią eksploatuojant leidžiamą paklaidą, jei matavimo prietaisas tikrinamas pagal nacionalinius metrologinės

kontrolės teisės aktus.
Komentarų langelyje žemiau (h punktas) paaiškinkite, kaip nustatoma per visą laikotarpį susidariusi neapibrėžtis.
Dėl išsamesnių gairių žr. SAR 28 ir 29 straipsnius ir Rekomendacinį dokumentą Nr. 4 ir naudokitės neapibrėžties vertinimo priemone.

Skaičiavimo koeficientai:

Pagal 30 str. 1 dalį apskaičiavimo faktoriai nustatomi arba kaip numatytosios vertės, arba laboratoriniais tyrimais. Šių alternatyvų pasirinkimą lemia taikytina pakopa.
Kad būtų aiškiau, naudojamos tokios pakopų kategorijos (pagal 1 gairių dokumentą):
I tipo I tipo numatytosios vertės apima vieną iš šių metodų:
numatytosios

vertės (1
pakopa):
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I tipo

- Naudojami VI priede išvardyti standartiniai faktoriai (t. y. iš esmės TKKK vertės) arba
- Jei tokių standartinių faktorių nėra, naudojamos kitos pastovios vertės pagal 31 straipsnio 1 dalies e punktą,

numatytosios

vertės (1

t. y. anksčiau atliktos,

bet vis dar galiojančios analizės.
pakopa):
II tipo II tipo numatytosios vertės apima bet kurį iš toliau nurodytų metodų (jie laikomi lygiaverčiais):
- Naudojami konkrečios šalies išmetamųjų teršalų faktoriai pagal 31 straipsnio 1 dalies b punktą, t. y. vertės, naudojamos nacionalinei
numatytosios
Atskirųapskaitai,
kuro rūšių
atveju naudojamos kitos KI paskelbtos vertės pagal 31 straipsnio 1 dalies c punktą arba kitos su KI suderintos
- ŠESD
arba
vertės (2
specialioje literatūroje pateikiamos vertės, arba
pakopa):
- Naudojamos kitos pastovios vertės pagal 31 straipsnio 1 dalies d punktą, t. y. tiekėjo garantuojamos vertės, išlaikant 1 proc. anglies

Nustatyti Tai empirinėmis koreliacijomis
pagrįsti metodai, kaip nustatyta bent kartą per metus pagal laboratoriniams tyrimams taikomus reikalavimus. Tačiau tie
kiekio intervalą.

pakaitiniai tyrimai atliekami tik kartą per metus, todėl ši pakopa laikoma žemesnio lygio negu išsamūs tyrimai. Pakaitiniai dydžiai gali būti pagrįsti:
matai (2b

- konkrečių naftos ar dujų rūšių, įskaitant įprastas naftos perdirbimo arba plieno pramonėje, tankio matavimu; arba
- konkrečių anglių rūšių grynąja šilumingumo verte.

pakopa):

Pirkimo įrašai Grynojo šilumingumo vertė gali būti pirkimo dokumentuose kuro tiekėjo nurodyta vertė, jei ji nustatyta remiantis pripažintais nacionaliniais ar
(2b pakopa): tarptautiniais standartais. (Taikoma tik komerciniu būdu įsigyjama kurui).

Laboratorinės Šiuo atveju taikomi visi 32–35 straipsniuose nustatyti analizės reikalavimai, įskaitant nustatytų pakaitinių matų naudojimą, jei taikytina ir jei empirinės
analizės koreliacijos neapibrėžtis neviršija trečdalio neapibrėžties vertės, susijusios su taikytina veiklos duomenų pakopa.
Kompetentinga institucija gali leisti stechiometrinį anglies kiekį grynoje cheminėje medžiagoje laikyti atitinkančiu pakopos, kuriai reikia atlikti

(aukščiausia
pakopa):

laboratorines analizes, reikalavimus, jeigu veiklos vykdytojas įrodo, kad atliekant analizes būtų patirta nepagrįstų išlaidų ir kad naudojant stechiometrinę

vertę nebus nustatomas per mažas išmetamųjų ŠESD kiekis.
I tipo biomasės Turi būti taikomas vienas iš toliau nurodytų metodų (jie laikomi lygiaverčiais):
- Naudojamos vertės, gautos iš kompetentingos institucijos arba Komisijos paskelbtų šios rūšies kuro ar medžiagos verčių, arba
anglies dalis (1
- Naudojamos vertės pagal 31 straipsnio 1 dalį, t. y. I tipo numatytoji vertė.
pakopa):
- Kita vertus, veiklos vykdytojas visada gali daryti prielaidą, kad iškastinio kuro anglies dalis sudaro 100 proc. Laikoma, kad pakopinė
metodika netaikoma, ir taikoma numatytoji 0 proc. biomasės anglies dalies vertė.
- 39 straipsnio 3 dalies ir 4 dalies taikymas gamtinių dujų tinklams, į kuriuos įleidžiama biodujų, t. y. kai kompetentinga institucija

leidžia nustatyti biomasės anglies dalį remiantis lygiavertės energinės vertės biodujų pirkimo įrašais.
II tipo biomasės Biomasės anglies dalis nustatoma taikant apytikslio nustatymo metodą pagal 39 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, pateiktą kompetentingai institucijai
anglies dalis (2 tvirtinti, atsižvelgiant į šiuos dalykus:
pakopa):

- jeigu kuras ar medžiagos buvo gauti vykdant gamybos procesą su apibrėžtais ir atsekamais sąnaudų srautais, veiklos vykdytojas

apytikslį nustatymą gali grįsti į procesą patenkančios ir iš jo pašalinamos iškastinio kuro anglies ir biomasės anglies masės balansu.
- visos Komisijos paskelbtos gairės dėl tolesnių taikytinų apytikslio nustatymo metodų <kurios turi būti parengtos Rekomendaciniame
Analizuojama Šiuo atveju laboratorinės
analizės
turi būti atliekamos pagal 39 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir 32–35 straipsnius.
dokumente
Nr. 3>.
biomasės anglies
dalis (3

pakopa):
Pastaba.
Reikalaujamos pakopos lentelėje žemiau visada siejasi su svarbiausiais sukėlikliais. Kai leidžiami mažesni reikalavimai, atkreipkite dėmesį į informacinį laukelį to sukėliklio
antraštinėje eilutėje.
Pagal 26 str. 4 dalį, nustatydamas oksidacijos koeficientą ir konversijos koeficientą veiklos vykdytojas taiko bent žemiausias II priede nurodytas pakopas.

(f)

Apskaičiavimo faktoriams taikomos pakopos:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Grynojo šilumingumo vertė (GŠV)
teršalų išmetimo veiksnys (preliminarus)
Oksidacijos faktorius
Perskaičiavimo koeficientas
Anglies kiekis
Biomasės dalis (jei taikoma)

apskaičiavimo faktorius

reikalaujama pakopa
taikoma pakopa
taikomos pakopos visas tekstas
3
3
1
netaik.
netaik.
3

2a
2a
1

II tipo numatytosios vertės
II tipo numatytosios vertės
Numatytoji vertė OF=1

netaik.

Priklausomai nuo pasirinktos pakopos (numatytosios vertės ar laboratoriniai tyrimai), jums reikia įvesti tokią informaciją apie kiekvieną apskaičiavimo faktorių (kaip tinka):
Kai naudojama numatytoji vertė, reikia įrašyti vertę, vienetą ir literatūros šaltinį nurodant į 7d lentelę ankstesniame lape. Vertė turi atitikti pastovią vertę pranešimo
apie stebėsenos planą metu.
Kai reikia laboratorinių tyrimų, reikia įrašyti tyrimo metodą ir (arba) laboratoriją nurodant į 7d lentelę ankstesniame lape, į ėminių ėmimo planą ir taikytiną tyrimų
dažnį.

(g) Apskaičiavimo faktorių charakteristikos:
apskaičiavimo faktorius

taikoma pakopanumatytoji

Grynojo šilumingumo vertė (GŠV)
teršalų išmetimo veiksnys (preliminarus)
Oksidacijos faktorius
Perskaičiavimo koeficientas
Anglies kiekis
Biomasės dalis (jei taikoma)

2a
2a
1

vertė
33.696
55.59
100

Vienetas

šaltinio

tyrimo

ėminio

Tyrimų

nuoroda
nuoroda
nuoroda
dažnis
GJ/1 000 Nm³ IS2: Kasmet
t CO2/TJ IS2: Kasmet
atnaujinama
%
IS1: SAR
atnaujinama
nacionalinė
nacionalinė
išmetamųjų
išmetamųjų
šiltnamio
Pastabos ir paaiškinimai:
šiltnamio
efektą
(h) Pastabos ir pagrindimas, jei netaikomos reikalaujamos pakopos:
efektą
Jei turite svarbių pastabų, pateikite jas žemiau. Paaiškinimų visų pirma gali reikėti, pvz., dėl biomasėssukeliančių
apytikslio nustatymo metodo, pakaitinių matų metodo (koreliacijos),
sukeliančių
31 straipsnio 4 dalies, 37 straipsnio 2 dalies taikymo ir t. t.
dujųapskaičiavimo faktorius, čia pateikite pateisinimą.
Jei šiame matavimo taške netaikoma kuri nors pagal 26 str. reikalaujama pakopa ar kuris nors taikytinas
Kai pagal 26 str. reikalaujamas tobulinimo planas, jis turi būti pateiktas su šiuo stebėsenos planu ir į dujų
jį žemiau turi būti pateikta nuoroda. Kai pagal 18 str.
ataskaita
pateisinimas argumentuojamas nepagrįstai didelėmis išlaidomis, tas apskaičiavimas turi būti pateiktas suataskaita
šiuo stebėsenos planu ir į jį žemiau turi būti pateikta nuoroda.
(žr.
Vadovaujantos SAR 18 ir 26 straipsnių nuostatomis, buvo atliktas nepagrįstų išlaidų
(žr. skaičiavimas. Skaičiavimo ataskaita pateikta
Numatytos vertės kinta kiekvienais metais, todėl pagal SAR 31 straipsnio 2 dalį http://klimat
nurodome patikimą šių verčių šaltinį (Kasmet
priede nr. 5.
http://klimat
as.gamta.lt/c
atnaujinama Nacionalinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaita)
as.gamta.lt/c
ms/index?rub
ms/index?rub
ricId=5c8c10
ricId=5c8c10
38-d99738-d99747a7-bc7747a7-bc7758b993e282c
58b993e282c
1)
1)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
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F. Matavimu grindžiami metodai
9

nesvarbu

<<< Į kitą lapą pereisite paspaudę čia >>>

Išmetamo CO2 ir N2O kiekio matavimas
Pastaba. Šį skirsnį pildyti nuolatinio išmetamų CO2 ir išmetamų N2O kiekių matavimo duomenimis.
Čia taip pat reikia pateikti dalį informacijos, kurios reikia perduotų CO2 ir N2O, taip pat būdingojo CO2 stebėsenai.

(a) Matavimu grindžiamo metodo aprašymas

Teksto laukelyje žemiau glaustai apibūdinkite matavimo metodą, naudojamą jūsų metiniam išmetamųjų CO2 ir N2O kiekiui nustatyti. Jei matuojamas N2O, apibūdinkite

ir metodą, kaip išmetamo NO2 duomenys konvertuojami į CO2(e) duomenis.
Reikia aprašyti ir tai, koks priemonės(-ių) tipas naudojamas, ar matavimai vykdomi sausomis ar drėgnomis sąlygomis; kokios pataisos koeficientų taikomos formulės (p, T,
O2 ir H2O). Kai taikoma EN 14181, reikėtų nurodyti QAL2 procedūroms reikalingus kalibravimo faktorius. Jei skaičiuojamas kaminų dujų tūris, glaustai aprašykite

kaminų dujų tūrio nustatymo metodą.
Aprašykite, kaip per metus išmesti ŠESD kiekiai nustatomi pagal koncentracijos ir kaminų dujų debito duomenis atsižvelgiant į koncentracijos ir kaminų dujų debito

nustatymo dažnį. Taip pat paaiškinkite, kaip duomenys pakeičiami, kai negalima nustatyti galiojančių valandinių duomenų.
Kai tinkama, aprašykite ir metodiką, pagal kurią nustatomas iš biomasės išsiskyrusių ŠESD kiekis (naudojant skaičiavimo metodą), kad būtų galima jį atimti iš viso išmesto ŠESD kiekio.
Šiame aprašyme turėtų būti pateikiama informacija, padedanti suprasti, kaip kitose šablono dalyse nurodoma informacija bendrai naudojama išmetamųjų ŠESD kiekiui
apskaičiuoti. Ji gali būti lakoniška, žr. pavyzdį lapo „D. Skaičiavimu grindžiami metodai“ 7 skirsnio a punkte.

(b) Proceso diagrama, kai to reikalauja kompetentinga institucija:

Pateikite proceso diagramą, kurioje nurodyti visi svarbūs ŠESD išmetimo taškai įrenginiui veikiant įprastu režimu ir veikiant neįprastu režimu, t. y., apribojimų taikymo
bei pereinamuoju laikotarpiais, įskaitant gedimo arba eksploatavimo pradžios laikotarpiu.

(c) Matavimo taškams numatytų matavimų sistemų specifikacijos ir vieta:

Aprašykite matavimo sistemų, naudojamų kiekvienam taršos šaltiniui, kai išmetamų ŠESD kiekis nustatomas matavimo būdu, ir su CO2 perdavimu susijusiuose matavimo
taškuose, specifikacijas ir vietą.
Nurodykite ir pagalbinių parametrų, pvz., O2 turinio ir drėgnumo, prietaisus, o matuojant netiesiogiai – ir kitų nei CO2 dujų koncentracijos matavimo prietaisus.

Kaip buvimo vietą nurodykite, kur skaitiklis yra įrenginyje ir kaip jis pažymėtas technologinėje schemoje.
Visi prietaisai turi būti aiškiai atpažįstami pagal unikalų ID kodą (pvz., prietaiso serijos numeris). Tačiau prietaiso keitimas (kuris reikalingas, pvz., dėl gedimo) nėra

reikšmingas stebėsenos plano pakeitimas, kaip apibrėžta 15 str. 3 dalyje. Todėl unikalūs ID kodai turėtų būti nurodomi atskirame prie stebėsenos plano pridedamame
dokumente. Užtikrinkite, kad tam atlikti būtų sukurta tinkama procedūra.
Prie kiekvieno matavimo prietaiso nurodykite gamintojo specifikacijose nurodytąją neapibrėžtį, įskaitant intervalą, su kuriuo ta neapibrėžtis yra susijusi. Tam tikrais

atvejais neapibrėžtis gali būti nurodyta dviems skirtingiems intervalams. Tokiu atveju nurodykite juos abu.
Tipinis naudojimo intervalas – tai intervalas, kuriame atitinkamas matavimo prietaisas paprastai naudojamas jūsų įrenginyje.
„Matavimo prietaiso tipas“: Pasirinkite tinkamą tipą iš išskleidžiamojo sąrašo arba įrašykite dar tinkamesnį tipą.
Čia įrašytų prietaisų sąrašas bus pateikiamas kaip išskleidžiamasis sąrašas prie kiekvieno taršos šaltinio 10 skirsnyje, kuriame reikia pateikti nuorodas į atitinkamus
naudojamus matavimo prietaisus.
Dujų debitmačių atveju nurodykite Nm³/h, jei prietaise yra slėgio ir temperatūros (s/T) kompensavimas, arba nurodykite m³ veikimo būklėje, jei s/T kompensavimas

atliekamas atskiru prietaisu. Pastaruoju atveju išvardykite ir tuos atskirus prietaisus.
Matavimo dažnis turėtų rodyti, koks duomenų taškų, kuriuos prietaisas gavo iki duomenų suvedimo, nustatančio valandos vidurkį arba trumpesnių laiko tarpų vidurkius,
dažnis.
Nuor

Matavimo prietaiso tipas

buvimo vieta
(vidinis ID
kodas)

MM1

Nurodytoji

Matavimo intervalas
vienetas

žemutinė riba

viršutinė riba

neapibrėžtis
(+/-%)

MM2
MM3
MM4
MM5
MM6
MM7
MM8
MM9
MM10

Paspaudę „+“ galite įrašyti daugiau matavimo prietaisų
(d)

Neapibrėžties skaičiavimų vertinimo dokumento pavadinimas ir
nuoroda:
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Turite pateikti įrodymų, kad laikomasi taikomų pakopų, kaip nustatyta 12 str. Aukščiau pateikiamame laukelyje išvardykite nuorodas į neapibrėžties skaičiavimus ir (arba)
schemas.
Atkreipkite dėmesį, kad pagal 47 str. 3 dalį mažai ŠESD išmetančių įrenginių veiklos vykdytojai tokio dokumento KI teikti neprivalo.

(e)

Laboratorijos ir metodai, naudojami taikant nuolatinio matavimo metodus:

Išvardyti degalų ir medžiagų tyrimo metodus, naudotinus nustatant visus apskaičiavimo faktorius, kai tinka, dėl pasirinktos pakopos Kai laboratorija nėra akredituota

tyrimams pagal EN ISO/IEC 17025, pateikite įrodymų, kad laboratorija techniškai kompetentinga pagal 34 str. Tuo tikslu prašome pridėti nuorodą į pridedamą dokumentą.
Tą sąrašą bus galima išskleisti žemiau (10 skirsnyje), kad tyrimo metodai būtų susiejami su atitinkamais matavimo taškais.
Jei norite pamatyti arba paslėpti pavyzdžius, naršymo lauke paspauskite mygtuką „Pavyzdžiai“.
Laboratorijos
nuoroda

Laboratorijos pavadinimas

Parametras

Tyrimo metodas

(įskaitant nuorodą į procedūrą ir trumpą metodo
aprašą)

LC1
LC2

Ar laboratorija
akredituota

šiam tyrimui

Jei ne, pateikti nuorodą į
pateiktiną įrodymą

pagal EN

ISO/IEC 17025?

LC3
LC4
LC5
LC6
LC7
LC8
LC9

LC10
LC11
LC12
LC13
LC14
LC15

Paspaudę „+“ galite įrašyti daugiau metodų ir laboratorijų

10

Informacija apie matavimo taškus
Aiškinamieji nurodymai pateikiami tik pirmajam matavimo taškui.
Kitų matavimo taškų duomenys parodomi paspaudus „+“ ženklus kairėje (duomenų grupavimo funkcija).
Norint pridurti kitus matavimo taškus reikia pereiti į lapo „C. Įrenginio aprašymas“ 6d skirsnį ir naudotis jo makrokomanda.
Jei norite pamatyti arba paslėpti pavyzdžius, naršymo lauke paspauskite mygtuką „Pavyzdžiai“.
Pavyzdys integruotas į pirmąjį matavimo tašką.

M1 Matavimo vieta 1:
(a) Eksploatavimo režimo tipas:

Pasirinkti čia, jei šis matavimo taškas yra išmetimo / matavimo taškas įrenginiui veikiant įprastu arba neįprastu režimu (apribojimų taikymo bei pereinamuoju
laikotarpiais, įskaitant gedimo arba eksploatavimo pradžios laikotarpius).
Informacija žaliuose laukeliuose automatiškai perkeliama iš 6d punkto lape „C. Įrenginio aprašymas“.

Automatinės gairės dėl taikomų pakopų:

Žemiau žaliuose laukeliuose matavimu grindžiamiems metodams reikalaujamos pakopos rodomos remiantis jūsų įrašais 5d ir 6d skirsniuose. Tai mažiausios pakopos

dideliems taršos šaltiniams. Tačiau gali būti leidžiami mažesni reikalavimai. Apie tai paaiškinama žaliame laukelyje žemiau; svarbu atsižvelgti į tai, kad:
- Mažesni reikalavimai taikomi taršos šaltiniams, iš kurių per metus išmetama mažiau nei 5 000 tonų CO2(e) arba iš kurių išmetamas ŠESD kiekis
sudaro mažiau nei 10 % bendro per metus iš įrenginio išmetamo ŠESD kiekio (imant tą dydį, kurio vertė didesnė), pagal 41 str. 1 dalį.

Prietaisai ir pakopų lygiai:
(b) Naudojami matavimo prietaisai:

Pasirinkti vieną ar kelis prietaisus iš tų, kuriuos apibrėžėte 9c skirsnyje aukščiau.
Jei šiame matavimo taške naudojami daugiau nei 5 matavimo prietaisai, pateikite daugiau paaiškinimų komentarų langelyje žemiau.

Komentarai arba metodo aprašymas, kai naudojami keli prietaisai:

(c) Privalomas pakopos lygis:
(d) Naudojama pakopa.
(e) Pasiekta apibrėžtis:

Pastaba.

Čia nurodykite bendrą su privalomu pakopos lygiu susijusią neapibrėžtį, susidariusią per visą atsiskaitymo laikotarpį.
Paprastai ta vertė turėtų būti neapibrėžties vertinimo rezultatas (žr. 7c skirsnį).
Komentarų langelyje žemiau (h punktas) paaiškinkite, kaip nustatoma per visą laikotarpį susidariusi neapibrėžtis.

Standartai ir procedūros:
(f)

Taikomi standartai ir visi nuokrypiai nuo šių standartų;
Naudoti 9e lentelės (aukščiau) nuorodas, kaip tinka.

(g) Nuorodos į procedūras

Išsamiai aprašant taikomas procedūras reikia pateikti tokią informaciją. Pateikite nuorodas į atitinkamas rašytines procedūras. Procedūras reikia išdėstyti 11 skirsnyje
šiame lape žemiau.

i. visas skaičiavimo formules, naudojamas sumuojant duomenis ir nustatant metinį išmetamųjų ŠESD kiekį;

ii. metodą, kuriuo nustatoma, ar įmanoma apskaičiuoti kiekvieno parametro galiojančius valandinius ar trumpesnės trukmės
atskaitos laikotarpius (taikant 44 str. 2 dalyje nurodytą ribą), ir trūkstamų duomenų nustatymo pagal 45 str. metodą;
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iii. Kaminų dujų debito skaičiavimą, jei taikoma
iv. Iš biomasės susidariusio CO2 kiekio (atėmus jį iš išmatuoto išmesto CO2 kiekio) nustatymą, kai taikoma
v. Patvirtinimą atliktais (kai taikoma) apskaičiavimais pagal 46 str.

Pastabos ir paaiškinimai:
(h) Pastabos ir pagrindimas, jei netaikoma reikalaujama pakopa:

Jei turite svarbių komentarų, nurodykite juos žemiau. Paaiškinimų ypač gali reikėti, pvz., biomasės nustatymo metodui, tolesnėms kokybės užtikrinimo ar kontrolės
Jei
šiame matavimo
taške netaikoma pagal 41 str. reikalaujama pakopa, čia pateikite pateisinimą.
priemonėms
ir kt.

M2 Matavimo vieta 2:
(a) Eksploatavimo režimo tipas:

Automatinės gairės dėl taikomų pakopų:

Prietaisai ir pakopų lygiai:
(b) Naudojami matavimo prietaisai:

Komentarai arba metodo aprašymas, kai naudojami keli prietaisai:

(c) Privalomas pakopos lygis:
(d) Naudojama pakopa.
(e) Pasiekta apibrėžtis:

Standartai ir procedūros:
(f)

Pastaba.

Taikomi standartai ir visi nuokrypiai nuo šių standartų;
Naudoti 9e lentelės (aukščiau) nuorodas, kaip tinka.

(g) Nuorodos į procedūras

i. visas skaičiavimo formules, naudojamas sumuojant duomenis ir nustatant metinį išmetamųjų ŠESD kiekį;

ii. metodą, kuriuo nustatoma, ar įmanoma apskaičiuoti kiekvieno parametro galiojančius valandinius ar trumpesnės trukmės
atskaitos laikotarpius (taikant 44 str. 2 dalyje nurodytą ribą), ir trūkstamų duomenų nustatymo pagal 45 str. metodą;

iii. Kaminų dujų debito skaičiavimą, jei taikoma
iv. Iš biomasės susidariusio CO2 kiekio (atėmus jį iš išmatuoto išmesto CO2 kiekio) nustatymą, kai taikoma
v. Patvirtinimą atliktais (kai taikoma) apskaičiavimais pagal 46 str.

Pastabos ir paaiškinimai:
(h) Pastabos ir pagrindimas, jei netaikoma reikalaujama pakopa:

M3 Matavimo vieta 3:
(a) Eksploatavimo režimo tipas:

Automatinės gairės dėl taikomų pakopų:

Prietaisai ir pakopų lygiai:
(b) Naudojami matavimo prietaisai:

Komentarai arba metodo aprašymas, kai naudojami keli prietaisai:

(c) Privalomas pakopos lygis:
(d) Naudojama pakopa.
(e) Pasiekta apibrėžtis:

Pastaba.
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Standartai ir procedūros:
(f)

Taikomi standartai ir visi nuokrypiai nuo šių standartų;
Naudoti 9e lentelės (aukščiau) nuorodas, kaip tinka.

(g) Nuorodos į procedūras

i. visas skaičiavimo formules, naudojamas sumuojant duomenis ir nustatant metinį išmetamųjų ŠESD kiekį;

ii. metodą, kuriuo nustatoma, ar įmanoma apskaičiuoti kiekvieno parametro galiojančius valandinius ar trumpesnės trukmės
atskaitos laikotarpius (taikant 44 str. 2 dalyje nurodytą ribą), ir trūkstamų duomenų nustatymo pagal 45 str. metodą;

iii. Kaminų dujų debito skaičiavimą, jei taikoma
iv. Iš biomasės susidariusio CO2 kiekio (atėmus jį iš išmatuoto išmesto CO2 kiekio) nustatymą, kai taikoma
v. Patvirtinimą atliktais (kai taikoma) apskaičiavimais pagal 46 str.

Pastabos ir paaiškinimai:
(h) Pastabos ir pagrindimas, jei netaikoma reikalaujama pakopa:

M4 Matavimo vieta 4:
(a) Eksploatavimo režimo tipas:

Automatinės gairės dėl taikomų pakopų:

Prietaisai ir pakopų lygiai:
(b) Naudojami matavimo prietaisai:

Komentarai arba metodo aprašymas, kai naudojami keli prietaisai:

(c) Privalomas pakopos lygis:
(d) Naudojama pakopa.
(e) Pasiekta apibrėžtis:

Standartai ir procedūros:
(f)

Pastaba.

Taikomi standartai ir visi nuokrypiai nuo šių standartų;
Naudoti 9e lentelės (aukščiau) nuorodas, kaip tinka.

(g) Nuorodos į procedūras

i. visas skaičiavimo formules, naudojamas sumuojant duomenis ir nustatant metinį išmetamųjų ŠESD kiekį;

ii. metodą, kuriuo nustatoma, ar įmanoma apskaičiuoti kiekvieno parametro galiojančius valandinius ar trumpesnės trukmės
atskaitos laikotarpius (taikant 44 str. 2 dalyje nurodytą ribą), ir trūkstamų duomenų nustatymo pagal 45 str. metodą;

iii. Kaminų dujų debito skaičiavimą, jei taikoma
iv. Iš biomasės susidariusio CO2 kiekio (atėmus jį iš išmatuoto išmesto CO2 kiekio) nustatymą, kai taikoma
v. Patvirtinimą atliktais (kai taikoma) apskaičiavimais pagal 46 str.

Pastabos ir paaiškinimai:
(h) Pastabos ir pagrindimas, jei netaikoma reikalaujama pakopa:

M5 Matavimo vieta 5:
(a) Eksploatavimo režimo tipas:

Automatinės gairės dėl taikomų pakopų:
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Prietaisai ir pakopų lygiai:
(b) Naudojami matavimo prietaisai:

Komentarai arba metodo aprašymas, kai naudojami keli prietaisai:

(c) Privalomas pakopos lygis:
(d) Naudojama pakopa.
(e) Pasiekta apibrėžtis:

Standartai ir procedūros:
(f)

Pastaba.

Taikomi standartai ir visi nuokrypiai nuo šių standartų;
Naudoti 9e lentelės (aukščiau) nuorodas, kaip tinka.

(g) Nuorodos į procedūras

i. visas skaičiavimo formules, naudojamas sumuojant duomenis ir nustatant metinį išmetamųjų ŠESD kiekį;

ii. metodą, kuriuo nustatoma, ar įmanoma apskaičiuoti kiekvieno parametro galiojančius valandinius ar trumpesnės trukmės
atskaitos laikotarpius (taikant 44 str. 2 dalyje nurodytą ribą), ir trūkstamų duomenų nustatymo pagal 45 str. metodą;

iii. Kaminų dujų debito skaičiavimą, jei taikoma
iv. Iš biomasės susidariusio CO2 kiekio (atėmus jį iš išmatuoto išmesto CO2 kiekio) nustatymą, kai taikoma
v. Patvirtinimą atliktais (kai taikoma) apskaičiavimais pagal 46 str.

Pastabos ir paaiškinimai:
(h) Pastabos ir pagrindimas, jei netaikoma reikalaujama pakopa:

11

Matavimu grindžiamų metodų valdymas ir procedūros
(a) Pateikite duomenis apie rašytines procedūras, kurios išsamiai apibūdina metodą, ir visas skaičiavimo formules, naudojamas sumuojant
duomenis
ir nustatant
metinį
išmetamą
CO244kiekį,
kai taikomos matavimu grindžiamos metodikos;
Pateikti duomenis
apie rašytines
procedūras
pagal SAR
str.
Kai panašiam tikslui, bet skirtingiems taršos šaltiniams ar matavimo taškams naudojamos kelios procedūros, išsamiai apibūdinkite joms visoms bendrą procedūrą, kuri
apima taikomų metodų bendrus elementus ir kokybės užtikrinimą.
Galima pateikti nuorodas į atskiras paprocedūres arba išsamiai apibūdinti kiekvieną su tuo susijusią procedūrą atskirai. Pastaruoju atveju naudoti mygtuką „pridėti
procedūrą“ šio lapo pabaigoje. Tačiau būtina užtikrinti, kad būtų galima įrašyti aiškią nuorodą į atitinkamą (pa)procedūrę.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas.

Aprašyti esminius parametrus ir
atliktas operacijas.

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
arba padalinys.
Vieta, kurioje laikomi įrašai
Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)

EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(b) Pateikti duomenis apie rašytines procedūras, kuriomis apibūdinami metodai, naudojami nustatant kiekvieno parametro galiojančius
valandinius
ar apie
trumpesnės
trukmės kuriomis
atskaitos
laikotarpius
ir nustatant
trūkstamus
duomenis.
Pateikti duomenis
rašytines procedūras,
aprašomi
metodai, naudojami
nustatant,
ar gali būti
pateikti kiekvieno parametro galiojantys valandiniai ar
trumpesnės trukmės atskaitos laikotarpiai, ir nustatant trūkstamus duomenis pagal SAR 45 str.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai
taikytina):

Trumpas procedūros aprašymas.

Aprašyti esminius parametrus ir
atliktas operacijas.
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Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
arba padalinys.
Vieta, kurioje laikomi įrašai
Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(c) Jei kaminų dujų debitas nustatomas skaičiuojant, pateikti duomenis apie rašytinę to skaičiavimo, taikomo kiekvienam atitinkamam
taršos šaltiniui, procedūrą pagal SAR 45 str. 5 dalies a punktą.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas.

Aprašyti esminius parametrus ir
atliktas operacijas.

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
arba padalinys.
Vieta, kurioje laikomi įrašai
Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)

EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(d) Jei iš biomasės išsiskyręs CO2 įskaičiuojamas matuojant išmetamus ŠESD kiekius, pateikite duomenis apie rašytinę procedūrą, kurioje
išsamiai nurodoma, kaip nustatyti iš biomasės išsiskyrusį CO2 kiekį ir, kai tinkama, atimti jį iš išmatuoto išmesto CO2 kiekio pagal
SAR 43 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 4a dalį.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas.

Aprašyti esminius parametrus ir
atliktas operacijas.

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
arba padalinys.
Vieta, kurioje laikomi įrašai
Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(e) Pateikite duomenis apie rašytinę procedūrą, kurios laikantis turi būti atliekami patvirtinamieji skaičiavimai, jei taikoma, pagal SAR
46 str.

Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas.

Aprašyti esminius parametrus ir
atliktas operacijas.

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
arba padalinys.
Vieta, kurioje laikomi įrašai
Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)

EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

Daugiau procedūrų pridursite paspaudę „+“
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G. Alternatyvūs skaičiavimo metodai
12

nesvarbu

<<< Į kitą lapą pereisite paspaudę čia >>>

Alternatyvaus metodo apibūdinimas

SAR 22 str. numatyta, kad veiklos vykdytojas pasirinktiems sukėlikliams ar taršos šaltiniams gali taikyti nepakopinį metodą, jei tenkinamos tam tikros tame
straipsnyje nurodytos sąlygos.

Užpildykite šitą skirsnį, jei kuriems nors sukėlikliams ar taršos šaltiniams siūlote taikyti tokį alternatyvų metodą. Jūsų

kompetentinga institucija gali pareikalauti papildomos informacijos, kad jį pateisintų.
(a) Jeigu pagal SAR 22 str. taikoma alternatyvi stebėsenos metodika, išsamiai aprašykite stebėsenos metodiką, taikomą visiems

sukėlikliams
ar taršos
šaltiniams,
kuriems
netaikoma
pakopinė
metodika.
Glaustai apibūdinkite
stebėsenos
metodą, teksto
laukelyje
žemiau pateikdami
formules,
naudojamas jūsų metiniam išmetamųjų CO2 arba CO2(e) kiekiui nustatyti.

Jei apibūdinimas pernelyg sudėtingas, pvz., taikomos sudėtingos formulės, apibūdinimą galite pateikti atskirame dokumente, naudodami kompetentingai institucijai priimtiną
failo formatą. Tokiu atveju čia pateikite to failo nuorodą – pavadinimą ir datą.
Šiame aprašyme turėtų būti pateikiama informacija, padedanti suprasti, kaip kitose šablono dalyse nurodoma informacija bendrai naudojama išmetamųjų ŠESD kiekiui
apskaičiuoti. Ji gali būti lakoniška, žr. pavyzdį lapo „D. Skaičiavimu grindžiami metodai“ 7 skirsnio a punkte.

(b)

Laikydamiesi 22 str. nuostatų pateikite trumpą pateisinimą, kodėl nurodytiems taršos šaltiniams taikomas alternatyvus metodas.
Turite sugebėti įrodyti, kad viso įrenginio metinio išmetamųjų ŠESD kiekio bendroji neapibrėžtis neviršijama daugiau nei 7,5 % A kategorijos įrenginiuose, 5,0 % B

kategorijos įrenginiuose ir 2,5 % C kategorijos įrenginiuose. Pastaba. Jūsų kompetentinga institucija gali pareikalauti išsamaus pateisinimo, įrodančio, kad taikyti pakopiniu

skaičiavimu pagrįstą metodą arba matavimo metodą techniškai neįmanoma arba kad dėl to būtų patirta nepagrįstai didelių išlaidų.
Jei apibūdinimas pernelyg sudėtingas, pvz., taikomos sudėtingos formulės, apibūdinimą galite pateikti atskirame dokumente, naudodami kompetentingai institucijai priimtiną
failo formatą. Tokiu atveju čia pateikite to failo nuorodą – pavadinimą ir datą.

(c) Pateikite duomenis apie rašytinę procedūrą, kurios laikantis atliekamas metinis neapibrėžties tyrimas, reikalaujamas pagal SAR 22 str.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas.

Aprašyti esminius parametrus ir
atliktas operacijas.

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
arba padalinys.
Vieta, kurioje laikomi įrašai
Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)

EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

Daugiau procedūrų pridursite paspaudę „+“

22 / 91

, H_N2O

1/19/2022, 09:12:21

H. Išmetamas N2O kiekis
13

nesvarbu

<<< Į kitą lapą pereisite paspaudę čia >>>

N2O išmetimo stebėsenos valdymas ir procedūros
Pastaba. Šis skirsnis pildomas, kad būtų nustatyti įrenginyje vykdant nurodytą gamybos veiklą išmetami N2O kiekiai. Tai netaikoma deginant išmetamiems N2O kiekiams.
Prašome patikrinti, ar informacija apie jūsų matavimo sistemą tinkamai įvesta į lapą „F. Matavimu grindžiami metodai“.
Šiame lape įrašomi tik reikalavimai, kurie nėra svarbūs CO2 stebėjimui.

(a) Pateikite duomenis apie rašytinę procedūrą, apibūdinančią metodą ir parametrus, taikomus nustatant gamybos procesui naudojamų
medžiagų pavadinimas
kiekį ir didžiausią
Procedūros
Nuoroda į procedūrą

medžiagos kiekį, kuris naudojamas veikiant visu pajėgumu.

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
arba padalinys.
Vieta, kurioje laikomi įrašai
Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(b) Pateikite duomenis apie rašytinę procedūrą, aprašančią metodą ir parametrus, taikomus nustatant per valandą pagaminamą produkto
kiekį, išreikštą
azoto
Procedūros
pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

kiekiu;

rūgšties (100 %), adipo rūgšties (100 %), glioksalio ir glioksilo rūgšties ir kaprolaktamo per valandą pagamintu

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
arba padalinys.
Vieta, kurioje laikomi įrašai
Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(c) Pateikite duomenis apie rašytinę procedūrą, apibūdinančią metodą ir parametrus, naudojamus N2O koncentracijai iš kiekvieno taršos
šaltinio išmetamose kaminų dujose nustatyti, metodo taikymo aprėptį ir neapibrėžtį, taip pat visus alternatyvius metodus, taikomus
Procedūros pavadinimas

tuo atveju, jei koncentracijos nepatenka į taikymo aprėptį, taip pat situacijas, kada tai gali atsitikti.
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
arba padalinys.
Vieta, kurioje laikomi įrašai
Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(d) Pateikite duomenis apie rašytinę procedūrą, apibūdinančią apskaičiavimo metodą, naudojamą iš periodinių, taršos mažinimo priemonių
neturinčių
šaltinių gaminant azoto rūgštį, adipo rūgštį, kapralaktamą, glioksalį ir glioksilio rūgštį išmetamam N2O kiekiui nustatyti.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
arba padalinys.
Vieta, kurioje laikomi įrašai
Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

23 / 91

, H_N2O

1/19/2022, 09:12:21

(e) Pateikite duomenis apie rašytinę procedūrą, apibūdinančią tai, kaip ir kokiu pajėgumu įrenginys eksploatuojamas esant kintamoms
apkrovoms
ir kokiu būdu atliekamas eksploatavimo valdymas.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
arba padalinys.
Vieta, kurioje laikomi įrašai
Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(f)

Pateikite informaciją apie proceso sąlygas, kurios nukrypsta nuo normalių eksploatavimo sąlygų.

Informacija turi apimti proceso sąlygas, nukrypstančias nuo normalių eksploatavimo sąlygų, galimą tokių sąlygų pasikartojimo dažnumą bei trukmę ir esant tokioms
sąlygoms (pvz., teršalų mažinimo įrenginių gedimas) išmetamo N2O tūrį.

Daugiau procedūrų pridursite paspaudę „+“
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I. Gaminant pirminį aliuminį išmetamo PFC kiekio nustatymas
14

nesvarbu

<<< Į kitą lapą pereisite paspaudę čia >>>

Išmetamo PFC kiekio nustatymas
Pastaba. Šis skirsnis pildomas, kad būtų nustatyti įrenginyje gaminant ar apdirbant pirminį aliuminį išmetami perfluorangliavandenilių kiekiai.
Kadangi čia naudojamas skaičiavimu grindžiamas metodas, todėl atidžiai suveskite visus svarbius duomenis į 7 skirsnį lape „D. Skaičiavimu

grindžiami metodai“ (išskyrus sukėliklių duomenis ir procedūras, nes tai turi būti pateikta šiame lape).
(a) Teksto laukelyje žemiau glaustai aprašykite metodą, naudojamą jūsų išmetamiems PFC kiekiams nustatyti ir jiems konvertuoti į metinius
išmetamųjų
kiekius.
Glaustai CO2
apibūdinkite
stebėjimo metodą, teksto laukelyje žemiau pateikdami formules, naudojamas jūsų metiniam išmetamųjų CO2(e) kiekiui nustatyti.

Jei apibūdinimas pernelyg sudėtingas, pvz., taikomos sudėtingos formulės, apibūdinimą galite pateikti atskirame dokumente, naudodami kompetentingai institucijai

priimtiną failo formatą. Tokiu atveju čia pateikite to failo nuorodą – pavadinimą ir datą.
Šiame aprašyme turėtų būti pateikiama informacija, padedanti suprasti, kaip kitose šablono dalyse nurodoma informacija bendrai naudojama išmetamųjų ŠESD kiekiui
apskaičiuoti. Ji gali būti lakoniška, žr. pavyzdį lapo „D. Skaičiavimu grindžiami metodai“ 7 skirsnio a punkte.

(b) Proceso diagrama, kai to reikalauja kompetentinga institucija:

Pateikite nuorodą į proceso diagramą, kurioje nurodyti visi svarbūs ŠESD išmetimo šaltiniai ir taškai įrenginiui veikiant įprastu režimu ir veikiant neįprastu režimu, t. y.,
apribojimų taikymo bei pereinamuoju laikotarpiais, įskaitant gedimo arba eksploatavimo pradžios laikotarpiu.

(c)

Sukėliklių, kurie turi būti stebimi dėl PFC, sąrašas:

Išmetamo PFC kiekio atžvilgiu galima naudoti dvi metodikas: A – nuolydžio metodą, B – viršįtampio metodą. Įrenginyje gali būti skirtingų tipų elektrolizės vonios, pvz.,
skirtingų technologijų ar skirtingų įrengimo metų, gali skirtis ir jų išmetimo charakteristikos.
Elektrolizės vonių, kurios stebimos naudojant tą patį metodą ir turi tas pačias išmetimo charakteristikas (tuos pačius išmetimo faktorius), grupės turėtų būti laikomos

sukėlikliais, t. y. objektais, kuriuos reikia stebėti, pagal analogiją su kitais skaičiavimu grįstais stebėjimo metodais.
Čia jūsų įrenginio sukėliklių sąraše reikia nurodyti stebėjimo metodiką ir elektrolizės vonios ar anodo tipą (kaip tinka). Sąrašas automatiškai perkeliamas iš lapo „C. Įrenginio
aprašymas“ 6e skirsnio.
Šis sąrašas bus naudojamas tolesniame skirsnyje nustatant kitus kiekvieno sukėliklio duomenis.

Sukėliklio pavadinimas

Sukėliklio tipas

Elektrolizės vonios tipas

Paspaudę „+“ galite įrašyti daugiau sukėliklių

15

Išsamiau apie PFC išmetančių sukėliklių stebėseną
Aiškinamieji nurodymai pateikiami tik pirmajam sukėlikliui!
Kitų sukėliklių duomenys parodomi paspaudus „+“ ženklus kairėje (duomenų grupavimo funkcija).
Norint pridurti kitus sukėliklius reikia pereitį į lapo „C. Įrenginio aprašymas“ 6.e skirsnį ir naudotis jo makrokomanda.

Sukėliklis 1:
Sukėliklio tipas:
Pagal SAR taikytinas metodas:
Parametras, kuriam taikoma
neapibrėžtis:

Automatinės gairės dėl taikomų pakopų:
Žemiau žaliuose laukeliuose reikalaujamos veiklos duomenų pakopos ir apskaičiavimo faktoriai remiantis jūsų įrašais 5d–e ir 6d–e skirsniuose. Tai mažiausios galimos
pakopos didžiausiems sukėlikliams C kategorijos įrenginiuose. Tačiau gali būti leidžiami mažesni reikalavimai. Apie tai paaiškinama žaliame laukelyje žemiau; svarbu
atsižvelgti į tai, kad:
- Mažesni reikalavimai taikomi įrenginiams, iš kurių išmetama mažai ŠESD, pagal 47 str. 2 dalį;
- Kokia įrenginio kategorija (A, B ar C) pagal 19 str.;
- Mažesni reikalavimai taikomi mažiems sukėlikliams arba labai mažiems sukėlikliams (jų klasifikacija pateikta 19 str. 3 dalyje).
Šis pranešimas apie taikytiną pakopą svarbus veiklos duomenims ir visiems apskaičiavimo faktoriams.

Veiklos duomenys

Pirminio aliuminio gamyba:
(b) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(c) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(d) Pasiekta apibrėžtis:
Pastaba.
A metodas. Anodinio efekto trukmė minutėmis vienoje elektrolizės vonioje per dieną;
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(e) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(f) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(g) Pasiekta apibrėžtis:
A metodas. Vidutinės anodinio efekto minutės įvykiui

Pastaba.

(h) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(i) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(j) Pasiekta apibrėžtis:
Pastaba.
B metodas. Anodinio efekto viršįtampis kiekvienoje elektrolizės vonioje
(k) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(l) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(m) Pasiekta apibrėžtis:
B metodas. Srovės efektyvumas
(n) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(o) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(p) Pasiekta apibrėžtis:

Skaičiavimo koeficientai

Pastaba.

Pastaba.

(q) Taikomos pakopos

apskaičiavimo faktorius
reikalaujama pakopa
taikoma pakopa
taikomos pakopos visas tekstas
i. SEF (CF4) Išmetamųjų teršalų faktorius pagal nuolydžio metodą
ii. VĮK (viršįtampio koeficientas)
iii. SD(C2F6) C2F6 svorio dalis

(r)

Pakopos požymiai

apskaičiavimo faktorius

taikoma pakopanumatytoji
vertė arba

Vienetas

i. SEF (CF4) Išmetamųjų teršalų faktorius pagal nuolydžio vėliausia
metodą
ii. VĮK (viršįtampio koeficientas)
vertė
iii. SD(C2F6) C2F6 svorio dalis

šaltinio

nuoroda

tyrimo

nuoroda

paskutinio

Tyrimų

paskutinio

Tyrimų

tyrimo data

dažnis

Surinkimo efektyvumas atsiskaitant už nevaldomai išmestas ŠESD
(s) Surinkimo efektyvumo nustatymas

numatytoji
vertė arba

Surinkimo efektyvumas

Pastabos
(t)

Vienetas

vėliausia

šaltinio

nuoroda

tyrimo

nuoroda

tyrimo data

dažnis

vertė

Pastabos:

Jei turite svarbių komentarų, pateikite juos žemiau. Paaiškinimų ypač prireiktų, pvz., dėl to, kaip nustatomi apskaičiavimo faktoriai, kokie matavimo prietaisai ir proceso
kontrolės įranga naudojami nustatant veiklos duomenis ir kt.

(u) Pateisinimas, jei netaikoma reikalaujama pakopa:

Jei šiame matavimo taške netaikoma kuri nors pagal 26 str. reikalaujama pakopa ar kuris nors taikytinas apskaičiavimo faktorius, čia pateikite pateisinimą.
Kai pagal 26 str. reikalaujamas tobulinimo planas, jis turi būti pateiktas su šiuo stebėsenos planu ir į jį žemiau turi būti pateikta nuoroda. Kai pagal 18 str.

pateisinimas argumentuojamas nepagrįstai didelėmis išlaidomis, tas apskaičiavimas turi būti pateiktas su šiuo stebėsenos planu ir į jį žemiau turi būti pateikta nuoroda.

Sukėliklis 2:
Sukėliklio tipas:
Pagal SAR taikytinas metodas:
Parametras, kuriam taikoma
neapibrėžtis:

Automatinės gairės dėl taikomų pakopų:

Veiklos duomenys

Pirminio aliuminio gamyba:
(b) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(c) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(d) Pasiekta apibrėžtis:
Pastaba.
A metodas. Anodinio efekto trukmė minutėmis vienoje elektrolizės vonioje per dieną;
(e) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(f) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(g) Pasiekta apibrėžtis:
A metodas. Vidutinės anodinio efekto minutės įvykiui

Pastaba.

(h) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(i) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(j) Pasiekta apibrėžtis:
Pastaba.
B metodas. Anodinio efekto viršįtampis kiekvienoje elektrolizės vonioje
(k) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(l) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(m) Pasiekta apibrėžtis:
B metodas. Srovės efektyvumas
(n) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(o) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(p) Pasiekta apibrėžtis:

Skaičiavimo koeficientai

Pastaba.

Pastaba.
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(q) Taikomos pakopos
apskaičiavimo faktorius
reikalaujama pakopa
taikoma pakopa
taikomos pakopos visas tekstas
i. SEF (CF4) Išmetamųjų teršalų faktorius pagal nuolydžio metodą
ii. VĮK (viršįtampio koeficientas)
iii. SD(C2F6) C2F6 svorio dalis

(r)

Pakopos požymiai

apskaičiavimo faktorius

taikoma pakopanumatytoji
vertė arba

Vienetas

vėliausia
i. SEF (CF4) Išmetamųjų teršalų faktorius pagal nuolydžio metodą
vertė
ii. VĮK (viršįtampio koeficientas)
iii. SD(C2F6) C2F6 svorio dalis

šaltinio

nuoroda

tyrimo

nuoroda

paskutinio

Tyrimų

paskutinio

Tyrimų

paskutinio

Tyrimų

paskutinio

Tyrimų

tyrimo data

dažnis

Surinkimo efektyvumas atsiskaitant už nevaldomai išmestas ŠESD
(s) Surinkimo efektyvumo nustatymas

numatytoji
vertė arba
vėliausia

Surinkimo efektyvumas

šaltinio

nuoroda

tyrimo

nuoroda

tyrimo data

dažnis

vertė

Pastabos
(t)

Vienetas

Pastabos:

(u) Pateisinimas, jei netaikoma reikalaujama pakopa:

Sukėliklis 3:
Sukėliklio tipas:
Pagal SAR taikytinas metodas:
Parametras, kuriam taikoma
neapibrėžtis:

Automatinės gairės dėl taikomų pakopų:

Veiklos duomenys

Pirminio aliuminio gamyba:
(b) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(c) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(d) Pasiekta apibrėžtis:
Pastaba.
A metodas. Anodinio efekto trukmė minutėmis vienoje elektrolizės vonioje per dieną;
(e) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(f) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(g) Pasiekta apibrėžtis:
A metodas. Vidutinės anodinio efekto minutės įvykiui

Pastaba.

(h) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(i) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(j) Pasiekta apibrėžtis:
Pastaba.
B metodas. Anodinio efekto viršįtampis kiekvienoje elektrolizės vonioje
(k) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(l) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(m) Pasiekta apibrėžtis:
B metodas. Srovės efektyvumas
(n) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(o) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(p) Pasiekta apibrėžtis:

Skaičiavimo koeficientai

Pastaba.

Pastaba.

(q) Taikomos pakopos

apskaičiavimo faktorius
reikalaujama pakopa
taikoma pakopa
taikomos pakopos visas tekstas
i. SEF (CF4) Išmetamųjų teršalų faktorius pagal nuolydžio metodą
ii. VĮK (viršįtampio koeficientas)
iii. SD(C2F6) C2F6 svorio dalis

(r)

Pakopos požymiai

apskaičiavimo faktorius

taikoma pakopanumatytoji
vertė arba

Vienetas

vėliausia
i. SEF (CF4) Išmetamųjų teršalų faktorius pagal nuolydžio metodą
vertė
ii. VĮK (viršįtampio koeficientas)
iii. SD(C2F6) C2F6 svorio dalis

šaltinio

nuoroda

tyrimo

nuoroda

tyrimo data

dažnis

Surinkimo efektyvumas atsiskaitant už nevaldomai išmestas ŠESD
(s) Surinkimo efektyvumo nustatymas

numatytoji
vertė arba
vėliausia
vertė

27 / 91

Vienetas

šaltinio

nuoroda

tyrimo

nuoroda

tyrimo data

dažnis

, I_PFC

1/19/2022, 09:12:21

Surinkimo efektyvumas

Pastabos
(t)

Pastabos:

(u) Pateisinimas, jei netaikoma reikalaujama pakopa:

Sukėliklis 4:
Sukėliklio tipas:
Pagal SAR taikytinas metodas:
Parametras, kuriam taikoma
neapibrėžtis:

Automatinės gairės dėl taikomų pakopų:

Veiklos duomenys

Pirminio aliuminio gamyba:
(b) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(c) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(d) Pasiekta apibrėžtis:
Pastaba.
A metodas. Anodinio efekto trukmė minutėmis vienoje elektrolizės vonioje per dieną;
(e) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(f) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(g) Pasiekta apibrėžtis:
A metodas. Vidutinės anodinio efekto minutės įvykiui

Pastaba.

(h) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(i) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(j) Pasiekta apibrėžtis:
Pastaba.
B metodas. Anodinio efekto viršįtampis kiekvienoje elektrolizės vonioje
(k) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(l) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(m) Pasiekta apibrėžtis:
B metodas. Srovės efektyvumas
(n) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(o) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(p) Pasiekta apibrėžtis:

Skaičiavimo koeficientai

Pastaba.

Pastaba.

(q) Taikomos pakopos

apskaičiavimo faktorius
reikalaujama pakopa
taikoma pakopa
taikomos pakopos visas tekstas
i. SEF (CF4) Išmetamųjų teršalų faktorius pagal nuolydžio metodą
ii. VĮK (viršįtampio koeficientas)
iii. SD(C2F6) C2F6 svorio dalis

(r)

Pakopos požymiai

apskaičiavimo faktorius

taikoma pakopanumatytoji
vertė arba

Vienetas

vėliausia
i. SEF (CF4) Išmetamųjų teršalų faktorius pagal nuolydžio metodą
vertė
ii. VĮK (viršįtampio koeficientas)
iii. SD(C2F6) C2F6 svorio dalis

šaltinio

nuoroda

tyrimo

nuoroda

paskutinio

Tyrimų

paskutinio

Tyrimų

tyrimo data

dažnis

Surinkimo efektyvumas atsiskaitant už nevaldomai išmestas ŠESD
(s) Surinkimo efektyvumo nustatymas

numatytoji
vertė arba

Surinkimo efektyvumas

Pastabos
(t)

vėliausia
vertė

Pastabos:

(u) Pateisinimas, jei netaikoma reikalaujama pakopa:

Sukėliklis 5:
Sukėliklio tipas:
Pagal SAR taikytinas metodas:
Parametras, kuriam taikoma
neapibrėžtis:

Automatinės gairės dėl taikomų pakopų:
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Veiklos duomenys

Pirminio aliuminio gamyba:
(b) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(c) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(d) Pasiekta apibrėžtis:
Pastaba.
A metodas. Anodinio efekto trukmė minutėmis vienoje elektrolizės vonioje per dieną;
(e) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(f) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(g) Pasiekta apibrėžtis:
A metodas. Vidutinės anodinio efekto minutės įvykiui

Pastaba.

(h) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(i) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(j) Pasiekta apibrėžtis:
Pastaba.
B metodas. Anodinio efekto viršįtampis kiekvienoje elektrolizės vonioje
(k) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(l) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(m) Pasiekta apibrėžtis:
B metodas. Srovės efektyvumas
(n) Privalomas veiklos duomenų pakopos lygis:
(o) Naudojamas veiklos duomenų lygis:
(p) Pasiekta apibrėžtis:

Skaičiavimo koeficientai

Pastaba.

Pastaba.

(q) Taikomos pakopos

apskaičiavimo faktorius
reikalaujama pakopa
taikoma pakopa
taikomos pakopos visas tekstas
i. SEF (CF4) Išmetamųjų teršalų faktorius pagal nuolydžio metodą
ii. VĮK (viršįtampio koeficientas)
iii. SD(C2F6) C2F6 svorio dalis

(r)

Pakopos požymiai

apskaičiavimo faktorius

taikoma pakopanumatytoji
vertė arba

Vienetas

vėliausia
i. SEF (CF4) Išmetamųjų teršalų faktorius pagal nuolydžio metodą
vertė
ii. VĮK (viršįtampio koeficientas)
iii. SD(C2F6) C2F6 svorio dalis

šaltinio

nuoroda

tyrimo

nuoroda

paskutinio

Tyrimų

paskutinio

Tyrimų

tyrimo data

dažnis

Surinkimo efektyvumas atsiskaitant už nevaldomai išmestas ŠESD
(s) Surinkimo efektyvumo nustatymas

numatytoji
vertė arba

Surinkimo efektyvumas

Pastabos
(t)

vėliausia

Vienetas

šaltinio

nuoroda

tyrimo

nuoroda

tyrimo data

dažnis

vertė

Pastabos:

(u) Pateisinimas, jei netaikoma reikalaujama pakopa:
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PFC stebėsenos valdymas ir rašytinės procedūros
(a) Kai taikomas 2 pakopos ŠESD išmetimo faktorius, pateikite duomenis apie rašytinę procedūrą, kuria nustatomas pakartotinų

matavimų, kurie turi būti atlikti pagal SAR IV priedo 8 skirsnį (išmetamųjų teršalų faktoriai ir surinkimo efektyvumas), kalendorius.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

Trumpas procedūros aprašymas
taikytina):

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
arba padalinys.
Vieta, kurioje laikomi įrašai
Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(b) Kai taikomas 2 pakopos ŠESD išmetimo faktorius, pateikite duomenis apie protokolą, aprašantį rašytinę procedūrą, naudojamą
nustatant konkretaus įrenginio išmetamų CF4 ir C2F6 faktorius.

Pastaba. Procedūroje turi būti parodyta, kad matavimai buvo atlikti ir bus atliekami pakankamai ilgai, kad matavimo vertės suartėtų, bet ne mažiau kaip 72 valandas.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai
taikytina):
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Trumpas procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
arba padalinys.
Vieta, kurioje laikomi įrašai
Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(c)

Pateikti duomenis apie rašytinę procedūrą, kurioje išdėstyta metodika, kaip nustatyti nevaldomai išmestų ŠESD surinkimo efektyvumą,
kai tinkama.

Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

Trumpas procedūros aprašymas
taikytina):

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
arba padalinys.
Vieta, kurioje laikomi įrašai
Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

Daugiau procedūrų pridursite paspaudę „+“
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J. Perduoto arba būdingojo CO2 ir perduoto N2O kiekio nustatymas
17

nesvarbu

<<< Į kitą lapą pereisite paspaudę čia >>>

Būdingojo ir perduoto CO2 ir N2O kiekio nustatymas
Pastaba. Šis langelis pildomas, kai vykdomas sukėliklio sudedamąja dalimi laikomo būdingojo CO2 perdavimas pagal SAR 48 straipsnį arba
CO2 ar N2O perdavimas atitinkamai pagal SAR 49 ir 50 straipsnius.
Be to, šis lapas svarbus informacijai, kuri turi būti teikiama, kai vykdoma CO2 gaudymo, gabenimo vamzdžiais ar geologinio saugojimo
veikla, kuriai taikomas ATLPS direktyvos I priedas.
Informaciją apie matavimo taškus ir matavimo prietaisus pateikti lape „F. Matavimu grindžiami metodai“.
(a)

Išsamiai aprašykite būdingajam arba perduotam CO2 ar N2O nustatyti naudojamą stebėsenos metodiką.

Glaustai apibūdinkite stebėsenos metodą, teksto laukelyje žemiau pateikdami formules, naudojamas jūsų metiniam išmetamų CO2, N2O arba CO2(e) kiekiui nustatyti.
Reikia aprašyti, kaip, gavus perduotą CO2 ir N2O, turi būti pridedami CO2 ir N2O kiekiai arba, kitu atveju, kaip, atlikus perdavimą iš įrenginio, CO2(e) kiekiai turi

būti atimami. Reikia užtikrinti, kad skaičiavimas atitiktų SAR 48, 49 ir 50 straipsnius.
Jei apibūdinimas pernelyg sudėtingas, pvz., taikomos sudėtingos formulės ar aprašui paaiškinti reikia diagramos, aprašą galima pateikti atskirame dokumente, naudojant
kompetentingai institucijai priimtiną failo formatą. Tokiu atveju čia pateiktina to failo nuoroda – pavadinimas ir data.
Šiame aprašyme turėtų būti pateikiama informacija, padedanti suprasti, kaip kitose šablono dalyse nurodoma informacija bendrai naudojama išmetamųjų ŠESD kiekiui
apskaičiuoti. Ji gali būti lakoniška, žr. pavyzdį lapo „D. Skaičiavimu grindžiami metodai“ 7 skirsnio a punkte.

(b)

Aprašyti gaunančiuosius ir perduodančiuosius įrenginius

Apie kiekvieną įrenginį (ar kitą objektą), iš kurio gaunate arba kuriam perduodate būdingąjį arba perduotą CO2(e), pateikite šią informaciją:
Įrenginio
Nurodykite įrenginio arba ne ATLPS objekto, iš kurio arba kuriam perduodamas CO2(e), pavadinimą. Jei įmanoma, naudokite tą patį pavadinimą, koks
pavadinimas
Veiklos

vykdytojo
Unikalus ID
pavadinimas

nurodytas kompetentingai institucijai ir registrui.
To įrenginio ar ne ATLPS objekto veiklos vykdytojo pavadinimas

ATLPS įrenginių atveju nurodyti unikalų įrenginio ID, koks naudojamas registro sistemoje. Kilus abejonei, teisingo ID formato teirautis kompetentingoje

institucijoje.
Perdavimo tipas Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite, ar tai yra perdavimas iš įrenginio arba ne ATLPS objekto, ar perdavimas jam, ar tai susiję su būdinguoju CO2
Matavimo
metodas

(48 straipsnis), ar su perduotu CO2 (49 straipsnis), ar N2O (50 straipsnis), kaip nustatyta SAR.
Pagal 48 str. 3 dalį, galima nustatyti perduotą ar būdingąjį CO2 arba savo pačių prietaisais, arba naudojant kito įrenginio matavimą, arba galima
naudotis abiem ir rezultatą nustatyti kaip matavimų vidurkį.

Čia nurodykite, kuri metodika taikoma.

Pastaba. Informaciją apie nuolatinio matavimo metodą, matavimo taškus ir matavimo prietaisus pateikti lape „F. Matavimu grindžiami metodai“.

Perdavimo
nuoroda
TR1

Įrenginio pavadinimas

Veiklos vykdytojo

Įrenginio

pavadinimas

unikalus ID

Perdavimo tipas

Matavimo metodas

TR2
TR3
TR4
TR5
Daugiau įrenginių galima įrašyti paspaudus „+“
(c)

Kai dalis perduoto CO2 išsiskyrė iš biomasės ar kai įrenginiui tik iš dalies taikoma ATLPS direktyva, aprašyti rašytinę procedūrą,
naudotą atimant perduoto CO2 kiekį, kuris išsiskyrė ne iš su iškastinio kuro anglimi susijusios veiklos, kuriai taikoma ATLPS
direktyva.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).
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Informacija apie vamzdynų sistemas, kuriomis transportuojamas CO2 ir N2O
(a)

Nurodyti vamzdyno tinklui parinktą stebėsenos metodą:
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Pagal SAR IV priedo 22.B skirsnį galima pasirinkti vieną iš dviejų metodų. A metodas apima matavimu pagrįstą metodą, viso išmesto, į tinklą patenkančio ir iš jo

(b)
(c)

išeinančio CO2 ir N2O masės balansu pagrįstą metodą, o B metodas grindžiamas nevaldomai ir sąmoningai išmestų ŠESD kiekių, taip pat dėl nuotėkių ir įrenginių
išmetamų
ŠESD
kiekių nustatymu.
Kai
tinka,
pateikti
nuorodą į neapibrėžties tyrimą:

Pasirinkus metodą B, reikia pateikti įrodymą, kad viso vamzdynų tinklo išmetamo ŠESD kiekio atžvilgiu neviršijama 7,5 % bendra neapibrėžtis ir kad metodo B
rezultatai patikimesni. Kai tinka, pateikti nuorodą į pridedamą dokumentą.

Kai tinka, aprašyti, kokia įranga naudojama vamzdynų tinklo temperatūrai ir slėgiui matuoti.

Išvardyti visą įrangą, naudojamą temperatūrai ir slėgiui matuoti vamzdynų tinkle nustatant dėl nuotėkio išmetamą ŠESD kiekį pagal SAR IV priedo 22 skirsnį.

Nuoroda
ND1
ND2
ND3
ND4
ND5
ND6
ND7
ND8
ND9
ND10

Buvimo vieta

Matavimo įtaiso tipas

Nuoroda į įtaisą

Paspaudus „+“ galima įrašyti daugiau matavimo įtaisų
(d)

Nuoroda į išsamesnį aprašymą, kai tinka:

Prireikus galima pateikti c punkto sąrašą ir išsamesnį aprašą atskirame dokumente, naudojant kompetentingai institucijai priimtiną failo formatą. Tokiu atveju čia
pateikite to failo nuorodą – pavadinimą ir datą.

(e)

Kai tinka, aprašyti vamzdynų tinklo nuotėkio prevencijos, nustatymo ir nutekančio kiekio matavimo rašytines procedūras.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(f)

Vamzdynų tinklų atveju pateikite duomenis apie rašytinę procedūrą, kuria užtikrinama, kad CO2(e) būtų perduodamas tik į tuos

įrenginius, kuriems suteiktas galiojantis leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, arba kad bet koks išmetamas CO2 arba
N2O kiekis
būtų veiksmingai
Procedūros
pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

stebimas ir įtrauktas į apskaitą pagal 49 ir 50 straipsnius.

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(g)

Jei vamzdyno sistemoms taikomas metodas B, čia reikia aprašyti procedūrą, kuria bent kartą per metus metodo B rezultatas
patvirtinamas taikant metodą A:
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(h)

Kai taikomas metodas B, čia reikia aprašyti procedūrą nevaldomai išmetamam ŠESD kiekiui nustatyti:
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai
taikytina):
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Trumpas procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(i)

Kai taikomas metodas B, čia reikia aprašyti procedūrą sąmoningai išmetamam ŠESD kiekiui nustatyti:
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

19

Informacija apie CO2 geologinio saugojimo įrenginius
Pastaba. CO2 geologinio saugojimo atveju iš saugojimo komplekso išmetamos arba į vandens storymę išleidžiamos ŠESD turi būti stebimos
tik nustačius nuotėkį. Stebėsenos plane gali nebūti jokių ypatingų nuostatų dėl stebėsenos, kai nėra nustatyta nuotėkio.

Todėl ypač svarbu turėti procedūrą, pagal kurią būtų galima nedelsiant veikti, jei nustatomas nuotėkis. Tokiu atveju stebėsenos planas turi
būti atnaujintas be reikalo neuždelsiant.
Pateikti duomenis apie procedūras, naudojamas reguliariai vertinant stebėsenos plano tinkamumą. Tuo tikslu naudoti 19c punktą lape „K.
Valdymas ir kontrolė“.
(a)

Kai taikoma, pateikti duomenis apie rašytines procedūras, aprašančias metodikas, kuriomis nustatoma, kiek ŠESD arba CO2 būtų

išmesta į vandens storymę, jeigu įvyktų nuotėkis, ir naudojamas bei galbūt pritaikytas metodikas, kuriomis nustatoma, kiek ŠESD
arba CO2 faktiškai išmetama į vandens storymę dėl nuotėkio, kaip nurodyta VI priedo 23 skirsnyje.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(b)

Čia aprašykite metodiką ir procedūras, kuriomis nustatomi nevaldomai ar sąmoningai išmetami ŠESD kiekiai, įskaitant objektuose, kur
vykdomas veiksmingesnis angliavandenilių surinkimas. Jei nenaudojami matavimu grindžiami metodai pagal 41–46 str., reikia pridurti
Procedūros
pavadinimas
nepagrįstai
didelių
Nuoroda į procedūrą

išlaidų pateisinimą.

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(c)

Čia aprašykite procedūras, naudojamas dėl nuotėkio išmetamų ŠESD kiekių neapibrėžčiai nustatyti, jei taikoma, tam, kad būtų
patikslintas išmetamų ŠESD kiekių skaičius pagal SAR IV priedo 23 skirsnio B.3 poskirsnį.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

taikytina):
Trumpas procedūros aprašymas
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Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

Daugiau procedūrų pridursite paspaudę „+“
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K. Valdymas ir kontrolė

Įvesti duomenis į šį skirsnį

Šis lapas tinka visiems įrenginių tipams.

20

svarbu

Valdymas
(a)

Nurodykite, kas atsakingas už įrenginio išmetamų ŠESD stebėseną ir ataskaitų teikimą pagal SAR 62 straipsnį.

Prašome nurodyti pareigas ar postus ir pateikti glaustą jų vaidmens, susijusio su apskaita ir ataskaitų teikimu, santrauką. Turi būti išvardyti tik tie asmenys, kuriems
tenka bendroji atsakomybė ir kitoks svarbus vaidmuo (t. y. nereikia įtraukti asmenų, kuriems deleguojama veikla).
Tai turi būti pateikta medžio pavidalo diagramoje ar organizacijos struktūros schemoje, pridedamoje prie jūsų pateikiamos informacijos.

Jei duomenų srautas (ir audito seka) išsamus, visi atsakingieji asmenys turėtų būti nurodyti procedūrų aprašymuose ir daugiau asmenų nurodyti nebereikia.
Pareigos

Kompetencija

DSAS, GPS

ŠESD emisijų skaičiavimas, ataskaitų rengimas, pateikimas kompetentingai institucijai

DSAS, GPS

ŠESD stebėsenos duomenų surinkimas

Paslaugų valdymo departamento direktorius

(b)

ŠESD ataskaitos tvirtinimas

Pateikite duomenis apie personalo, atsakingo už įrenginio stebėseną ir ataskaitų teikimą, atsakomybės paskirstymo ir atsakingo

personalo
kompetencijų
valdymo kaip
procedūrą
pagal
SAR 59
straipsnio
3 dalies
c punktą.
Šioje procedūroje
turėtų būti nustatyta,
paskirstoma
stebėsenos
ir ataskaitų
teikimo
atsakomybė,
kaip vykdomi mokymai ir peržiūra, kaip pareigos atskiriamos, kad
visus susijusius duomenis patvirtintų asmuo, nedirbantis su duomenų registravimu ir rinkimu.
Procedūros pavadinimas

AB Vilniaus šilumos tinklai pareigybių ir veiklos sričių tvarkos aprašas

Nuoroda į diagramą (kai

Netaikoma

Nuoroda į procedūrą

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Netaikoma

Generalinio direktoriaus pasirašytas AB Vilniaus šilumos tinlai (toliau - Bendrovė) pareigybių ir veiklos sričių tvarkos aprašas tai yra
vidinis norminis aktas, kuris reglamentuoja Bendrovės Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus (toliaus - DSAS) valdymą ir

struktūrą, taip pat apibrėžia skyriaus uždavinius ir funkcijas, jo darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę. Instrukcijos peržiūrimos ne
Vienas iš DSAS uždavinių ir funkcijų yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos planų parengimas ir šių dujų emisijų
rečiau kaip kas 3 m.
kiekio stebėsenos užtikrinimas. Parengti planai teikiami tvirtinti Paslaugų valdymo deparatamento direktoriui.
Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(c)

AB Vilniaus šilumos tinklai Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrius
Saugoma vietiniame Bendrovės serveryje Elektrinės g. 2 (Vilnius)
IT sistemos netaikomos
Netaikoma

Aprašykite procedūrą, pagal kurią reguliariai įvertinamas stebėsenos plano tinkamumas, visų pirma apimant galimas stebėsenos
metodikos tobulinimo priemones.

Toliau nurodoma procedūra turėtų apimti:
taršos šaltinių ir sukėliklių sąrašo patikrinimą, užtikrinant, kad būtų įtraukti visi taršos šaltiniai ir sukėlikliai ir kad visi su įrenginio pobūdžiu ir veikimu susiję
pakeitimai būtų įtraukti į stebėsenos planą;
kiekvienam sukėlikliui ir taršos šaltiniui taikomų pakopų veiklos duomenų ir kitų parametrų (jei taikomi) neapibrėžties ribinių verčių atitikties vertinimą; ir
iii - priemonių, kuriomis būtų galima patobulinti taikomą stebėsenos metodiką, vertinimą;
Procedūros pavadinimas

AB Vilniaus šilumos tinklai apyvartinių taršos leidimų valdymo tvarkos aprašas

Nuoroda į diagramą (kai

Netaikoma

Nuoroda į procedūrą

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Netaikoma

Apyvartinių taršos leidimų valdymo tvarkos aprašas yra Bendrovės vidinis norminis aktas, kuris reglamentuoja ATL valdymo proceso

dalyvius ir jų funkcijas, taip pat kitus susijusius klausimus.
Numatyta Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisiniuose dokumentuose nustatytu periodiškumu peržiūrėti stebėsenos planus ir,
pasikeitus bet kokiai informacijai, susijusiai su stebėsenos planais, juos koreguoti.

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(d)

AB Vilniaus šilumos tinklai Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrius
Saugoma vietiniame Bendrovės serveryje Elektrinės g. 2 (Vilnius)
IT sistemos netaikomos
Netaikoma

Tobulinimo ataskaitos pagal SAR 69 straipsnio 1 dalį

TRUE

i. Ar netaikoma kuri nors reikalaujama pakopa, ar yra taikoma alternatyvi metodika?

Pasirinkite „TRUE“, jei kuriam nors didžiojo ar mažojo sukėliklio arba taršos šaltinių parametrui netaikomos reikalaujamos pakopos arba taikoma alternatyvi metodika
(22 straipsnis). Tokiu atveju veiklos vykdytojas turi reguliariai teikti tobulinimo ataskaitas pagal 69 straipsnio 1 dalį.
Atkreipkite dėmesį, kad šiame skirsnyje veiklos vykdytojai neatleidžiami nuo pareigos pateikti tobulinimo ataskaitą pagal 69 straipsnio 4 dalį.

ii. Jei aktualu, kitos tobulinimo ataskaitos pateikimo terminas pagal 69 straipsnio 1 dalį

Šis skirsnis aktualus tik tuo atveju, jei veiklos vykdytojas pirmiau i punkte pasirinko „TRUE“.
C kategorijos įrenginių tobulinimo ataskaitos teikiamos kasmet, B kategorijos – kas dvejus metus, o A kategorijos – kas ketverius metus.

Tačiau KI gali pratęsti šį laikotarpį atitinkamai iki trejų, ketverių, penkerių metų, jei veiklos vykdytojas gali įrodyti KI, kad priežastys, dėl kurių patiriamos nepagrįstai
didelės išlaidos arba dėl kurių techniškai neįmanoma imtis tobulinimo priemonių, lieka galioti ilgiau.

2021

2022
Rugsėjo mėn.

2023

9/30/2022

21

2024
Rugsėjo mėn.

2025

9/30/2024

2026
Rugsėjo mėn.

2027

9/30/2026

2028
Rugsėjo mėn.
9/30/2028

2029

2030
Rugsėjo mėn.
9/30/2030

Duomenų srauto valdymo veikla
(a)

Pateikite duomenis apie procedūras, taikomas duomenų srauto valdymo veiklai pagal SAR 58 straipsnį.

Jeigu taikomos kelios procedūros, apibūdinkite svarbiausią procedūrą, kuri apima pagrindinius duomenų srauto veiklos etapus ir pateikite diagramą, kurioje matyti
duomenų valdymo procedūrų sąsajos (apačioje pateikite šios diagramos nuorodą ir pateikite kartu su stebėsenos planu).

Taip pat atskirame lape galite pateikti

išsamesnės informacijos apie kitas taikomas procedūras.
Skiltyje „Susijusių apdorojimo etapų aprašymas“ nurodykite kiekvieną duomenų srauto nuo pirminių duomenų iki metinio išmetamųjų ŠESD kiekio nustatymo etapą, kuris
atspindi duomenų srauto veiklos seką ir sąsajas, ir pateikite formules bei duomenis, naudojamus išmetamųjų ŠESD kiekiui iš pirminių duomenų apskaičiuoti.

Nurodykite

visas susijusias elektroninių duomenų apdorojimo ir saugojimo sistemas ir kitas įvestis (įskaitant rankinę duomenų įvestį) ir patvirtinkite, kaip registruojami duomenų
Procedūros
pavadinimas
srauto veiklos
rezultatai.
Nuoroda į procedūrą

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenų valdymo ir kontrolės tvarka Nr. 00403512
Netaikoma
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Nuoroda į diagramą (kai

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).
Pirminių duomenų šaltinių
sąrašas

Su kiekviena duomenų srauto
valdymo veikla susijusių

atitinkamų apdorojimo etapų
aprašas

22

Kontrolės veikla
(a)

1/19/2022, 09:12:21

Netaikoma

Tvarka yra Bendrovės vidinis norminis aktas, kuris reglamentuoja Bendrovės duomenų, susijusių su ŠESD apskaita, valdymą ir
atsakomybes, Bendrovės struktūrinių padalinių tarpusavio santykius.

AB Vilniaus šilumos tinklai Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrius
Saugoma vietiniame Bendrovės serveryje Elektrinės g. 2 (Vilnius)
IT sistemos netaikomos
Netaikoma
Atitinkamo kuro įsigijimo sąskaitos faktūros ir kuro inventorizacijos aktai.

Pagal atsakingo darbuotojo pateiktus veiklos duomenis apskaičiuoti susidariusį ŠESD kiekį tokia tvarka:
ŠESD kiekio skaičiavimas: kuro kiekis, kurį pateikia atsakingas darbuotojas, dauginamas iš Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos
teisiniuose dokumentuose nustatyto kuro taršos faktoriaus ir žemutinės šiluminės vertės bei iš oksidacijos koeficiento.
Visus duomenis ir formules, reikalingus ŠESD kiekiui apskaičiuoti, atsakingas darbuotojas suveda į MS Office Excel sukurtą

skaičiavimo sistemą, arba į duomenų surinkimo sistemą, kurioje duomenys apdorojami ir ataskaitų pavidalu pateikiami programoje
Cognos. Duomenų srauto diagrama pateikta Priede 4.

Pateikite duomenis apie procedūras, taikomas būdingai rizikai ir kontrolės rizikai vertinti pagal SAR 59 straipsnį.
Trumpai aprašykite, kaip siekiant nustatyti veiksmingą kontrolės sistemą imamasi būdingosios rizikos ir kontrolės rizikos vertinimo
Procedūros pavadinimas

AB Vilniaus šilumos tinklai vidaus audito metodika

Nuoroda į diagramą (kai

Netaikoma

Nuoroda į procedūrą

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Netaikoma

Vidaus audito metodikoje apibrėžtos vidaus audito užduotys. Vidaus audito vadovas atlieka užtikrinimo ir konsultavumo paslaugas.
Jomis siekiama suteikti pagalbą ir pagerinti Bendrovės valdymo, rizikos valdymo ir kontrolės procesus. Vidaus audito veikla prisideda

prie Bendrovės tiklsų įgyvendinimo, sistemingai ir visapusiškai vertindama ir padėdama gerinti Bendrovės valdymo, rizikos valdymo ir
kontrolės procesų veiksmingumą.
Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(b)

AB „Vilniaus šilumos tinklai" vidaus audito vadovas
Saugoma vietiniame Bendrovės serveryje Elektrinės g. 2 (Vilnius)
IT sistemos netaikomos
Netaikoma

Pateikite duomenis apie procedūras, taikomas matavimo įrangos kokybei užtikrinti pagal SAR 59 ir 60 straipsnius.
Trumpai aprašykite, kaip kalibruojama ir, jei tinka, reguliariais intervalais tikrinama visa atitinkama matavimo įranga ir ko imamasi, kai įrangos veikimas neatitinka
reikalavimų.

Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Perdavimo tinklo departamento Metrologijos skyriaus matavimo priemonių, priskirtų pramoninei metrologijai, metrologinio įteisinimo,
Netaikoma
naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas
Netaikoma

Tvarka reglamentuoja matavimo vienetus, metrologinį laidavimą ir reguliavimą, matavimo priemonių naudojimą, pramoninę metrologinę
priežiūrą, AB Vilniaus šilumos tinklai darbuotojų teises ir pareigas su matavimais susijusiose veiklos srityse.
Tvarka yra taikoma Bendrovės darbuotojams, susijusiais su priskirtų pramoninei metrologijai matavimo priemonių pirkimu, remontu ir
metrologine priežiūra.
Periodinė patikra arba kalibravimas atliekamas naudojamoms matavimo priemonėms. Patikra arba kalibravimas atliekami laikantis

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(c)

patikrų ir kalibravimo grafikų, patvirtintų vyriausio metrologo. Neeilinė patikra atliekama anksčiau nustatyto termino, esant įtarimui,
AB Vilniaus šilumos tinklai Perdavimo tinklo departamento Metrologijos skyrius
kad naudojama matavimo priemonė neatitinka jai nustatytų reikalavimų.
Saugoma vietiniame Bendrovės serveryje Elektrinės g. 2 (Vilnius)
IT sistemos netaikomos
Netaikoma

Pateikite duomenis apie procedūras, taikomas duomenų srauto valdymo veiklai naudojamų informacinių technologijų kokybei užtikrinti
pagal SAR
59 ir kaip
61 IT
straipsnius.
Trumpai
aprašykite,
testuojama ir kontroliuojama, įskaitant prieigos kontrolės, atsarginių kopijų, atgaminimo ir saugumo aspektus.
Procedūros pavadinimas

Informacijos archyvavimo procedūra (backup), Informacinės sistemos vartotojų sukūrimo ir teisių suteikimo procedūra

Nuoroda į diagramą (kai

Netaikoma

Nuoroda į procedūrą

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Netaikoma

Duomenų atsarginių kopijų strategija atliekama

3 lygiais:

• Dieninės atsarginės kopijos (pilna kopija kiekvieną parą).

• Savaitinės atsarginės kopijos (pilna kopija savaitės pabaigoje).

Rezervinių
ir duomenų
įrašai
saugojami „Symantec Backupexec“ programinės įrangos duomenų bazėje ne mažiau
• Mėnesinėskopijų
atsarginės
kopijosatstatymo
(pilna kopija
už yra
mėnesį).
kaip 3 mėn.
Siekiant užtikrinti informacinės sistemos duomenų bazės patikimumą, apsaugoti ją nuo pažeidimų, duomenų praradimo ir
Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(d)

nesankcionuotų kreipimųsi bendrovėje yra sukurta “Informacinės sistemos vartotojų sukūrimo ir teisių suteikimo procedūra”.
Informacinių technologijų ir ryšių tarnybos administratorius
Saugoma vietiniame Bendrovės serveryje Elektrinės g. 2 (Vilnius)
IT sistemos netaikomos
Netaikoma

Pateikite duomenis apie procedūras, taikomas reguliarioms vidaus peržiūroms ir duomenų patvirtinimui užtikrinti pagal SAR 59 ir 63

straipsnius.
Trumpai aprašykite, kaip vidinių peržiūrų ir duomenų patvirtinimo procesų metu tikrinama, ar duomenys išsamūs, lyginama su ankstesnių metų duomenimis, ataskaitose
nurodytas kuro sunaudojimas lyginamas su pirkimo įrašais, iš kuro tiekėjų gautas faktorius lyginamas su tarptautiniais pamatiniais faktoriais, jei taikoma, ir kaip
taikomi duomenų atmetimo kriterijai.
Procedūros pavadinimas

AB Vilniaus šilumos tinklai pareigybių ir veiklos sričių tvarkos aprašas

Nuoroda į diagramą (kai

Netaikoma

Nuoroda į procedūrą
taikytina):

Netaikoma
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Trumpas procedūros aprašymas

1/19/2022, 09:12:21

Nuostatai yra Bendrovės vidinis norminis aktas, kuris reglamentuoja Bendrovės DSAS valdymą ir struktūrą, taip pat apibrėžia tarnybos
uždavinius ir funkcijas, jo darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę.
Pagal TIPK leidimą patikrinama, ar skaičiuojant metinius ŠESD kiekius įtraukti visi sukėlikliai (kuro rūšys) ir visi taršos šaltiniai. Iš
GPS gautą sunaudoto kuro kiekį, DSAS pasibaigus ataskaitiniams metams dar kartą suderina su GPS.

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(e)

AB Vilniaus šilumos tinklai Paslaugų valdymo departamento Darbuotojų saugos ir apslinkosaugos skyrius
Saugoma vietiniame Bendrovės serveryje Elektrinės g. 2 (Vilnius)
IT sistemos netaikomos
Netaikoma

Pateikite duomenis apie procedūras, taikomas atliekant taisymus ir korekcinius veiksmus pagal SAR 59 ir 64 straipsnius.
Trumpame aprašyme nurodykite, kurių atitinkamų veiksmų imamasi nustačius, kad duomenų srauto veikla ir kontrolė vykdomos neefektyviai. Procedūroje nurodykite,
kaip vertinamas gautų rezultatų tinkamumas, ir klaidos šaltinio nustatymo bei šalinimo procesą.
Procedūros pavadinimas

AB Vilniaus šilumos tinklai pareigybių ir veiklos sričių tvarkos aprašas

Nuoroda į diagramą (kai

Netaikoma

Nuoroda į procedūrą

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Netaikoma

Nuostatai yra Bendrovės vidinis norminis aktas, kuris reglamentuoja Bendrovės DSAS valdymą ir struktūrą, taip pat apibrėžia tarnybos
uždavinius ir funkcijas, jo darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę.
Siekiama užtikrinti, kad skaičiavimams naudojami naujausi patvirtinti emisijų faktoriai, žemutinės šiluminės vertės, oksidacijos
koeficientas. Aptikus bet kokius netikslumus ar pasikeitus duomenims, metinis ŠESD kiekio skaičiavimas atliekamas iš naujo,
ataskaitos
Parengtos
metinės
ataskaitos
pateikiamos
nepriklausomam
vertintojui.
Vertintojui koreguojamos.
nustačius naudojamų
veiklos
duomenų,
naudojamų
sukėliklių
rūšių ir kiekio,
ar faktorių bei kt. parametrų

neatitikimus su

palyginamaisiais dokumentais, ataskaitos turi būti ištaisytos įtraukiant praleistus ar pataisant neteisingus duomenis. Kartu su
Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(f)

vertintoju išanalizuojamos klaidų ar netikslumų priežastys, numatomos priemonės siekiant išvengti neatitikimų ateityje.
AB Vilniaus šilumos tinklai DSAS skyrius
Saugoma vietiniame Bendrovės serveryje Elektrinės g. 2 (Vilnius)
IT sistemos netaikomos
Netaikoma

Pateikite duomenis apie procedūras, taikomas rangovų atliekamų procesų kontrolei vykdyti pagal SAR 59 ir 65 straipsnius.
Trumpame aprašyme nurodykite, kaip tikrinama rangovų atliekamų procesų duomenų srauto veikla ir kontrolė ir kaip tikrinta gautų duomenų kokybė.
Procedūros pavadinimas

AB Vilniaus šilumos tinklai procedūra, skirta rangovų atliekamų procesų kontrolei

Nuoroda į diagramą (kai

Netaikoma

Nuoroda į procedūrą

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Netaikoma

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ veikloje biokuro parametrus nustato laboratorija, su kuria pasirašyta sutartis. Reikalavimai rangovams
yra pateikiami techninėse sąlygose (vykdant pirkimus) ir sutartyse.
Laboratorija nustato kuro kaloringumą, peleningumą, drėgmės kiekį. Laboratorija, atlikdama darbus, turi vadovautis standartais:
- LST CEN/TS 14774 Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas. Džiovinimo krosnyje metodas;
- LST CEN/TS 14775:2005 Kietasis biokuras. Peleningumo nustatymo metodas;

Laboratorija
turi 14918
atitikti Kietasis
standartobiokuras.
reikalavimus:
- LST CEN/TS
Šilumingumo nustatymas.
Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(g)

- LST EN ISO/IEC 17025:2005 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC
Už rangovų priežiūrą ir tinkamą reikalavimų vykdymą yra atsakingi už sutarties vykdymą paskirti atsakingi darbuotojai dirbantys AB
17025:2005).
Vilniaus šilumos tinklai Gamybos departamente, Paslaugų valdymo departamente, Finansų departamente.
Saugoma vietiniame Bendrovės serveryje Elektrinės g. 2 (Vilnius)
IT sistemos netaikomos
Netaikoma

Pateikite duomenis apie procedūras, taikomas

duomenų spragoms šalinti pagal SAR 66 straipsnį.

Trumpame aprašyme turėtų būti nurodyta, kaip duomenų spragos bus šalinamos taikant

tinkamą apytikslio nustatymo metodą, kuriuo nustatomi pakaitiniai

konservatyviai nustatyti atitinkamo laikotarpio duomenys ir trūkstamas parametras.
Ši procedūra yra privaloma tik tada, kai trūksta reikiamų duomenų, tačiau rekomenduojama tokią procedūrą nustatyti bet kuriuo atveju, kad būtų užtikrintas
reikalavimų laikymasis net ir tada, kai trūksta duomenų.
Procedūros pavadinimas
Nuoroda į procedūrą

Nuoroda į diagramą (kai

Trumpas procedūros aprašymas
taikytina):

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.
Naudojamos IT sistemos
pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(h)

Pateikite duomenis apie įrašų ir dokumentų tvarkymo procedūras pagal SAR 59 ir 67 straipsnius.
Trumpai aprašykite dokumentų saugojimo procesą, ypač tą, kuris susijęs su SAR IX priede reikalaujamais duomenimis ir informacija, ir kaip duomenys saugomi, kad
kompetentingai institucijai ar tikrintojui paprašius galėtų būti nedelsiant pateikti.
Procedūros pavadinimas

AB Vilniaus šilumos tinklai dokumentų valdymo taisyklės

Nuoroda į diagramą (kai

Netaikoma

Nuoroda į procedūrą

Trumpas
taikytina):procedūros aprašymas

Už procedūrą ir pateiktus

duomenis atsakingas darbuotojas
Vieta, kurioje laikomi įrašai
arba padalinys.

Netaikoma

Įmonėje parengti, patvirtinti, siunčiami bei gaunami dokumentai yra registruojami dokumentų tvarkymo sistemoje (Kontoroje) ir saugomi

įmonės serveryje. Parengtus ir atsakingų asmenų patvirtintus dokumentus (planus, tvarkas ir t.t.) darbuotojai teikia atsakingam DVS
Atlikus parengtų dokumentų pakeitimus, naujos dokumentų versijos registruojamos sistemoje. Dokumentai yra saugomi vadovaujantis LR
darbuotojui tolesniam perdavimui, išsiuntimui, registravimui.
tesisės aktų reikalavimais. Duomenų registravimas ir rengimas yra vykdomas vadovaujantis Dokumentų administravimo tvarka
Įmonėje dokumentai yra rengiami vadovaujantis raštvedybos taisyklėmis, ar įmonėje patvirtintomis dokumentų rengimo
dokumentų tvarkymo sistemoje.
tvarkomis/taisyklėmis. Popierinės ir elektroninės dokumentų formos gali būti saugomos ir įmonės archyve.
Vadovaujantis
SAR 67skytius
str., su
ŠESD apskaita susiję duomenys ir įrašai saugomi 10 m.
Dokumentų
valdymo
(DVS)
Saugoma vietiniame Bendrovės serveryje Elektrinės g. 2 (Vilnius)
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Naudojamos IT sistemos

pavadinimas (kai taikytina)
EN ar kitų taikytų standartų
sąrašas (kai taikoma).

(i)

1/19/2022, 09:12:21

IT sistemos netaikomos
Netaikoma

Pateikite nuorodą į rizikos vertinimo rezultatų dokumentus, rodančius, kad kontrolės veikla ir procedūros atitinka riziką, nustatytą
pagal SAR 12 str. 1 dalies b punktą.

(Pastaba. Pagal SAR 47 str. 3 dalį reikalavimas kompetentingai institucijai pateikti rizikos
rinkmenos ir (arba) dokumento, kuriame pateikiamas rizikos vertinimas, nuorodą.
vertinimą netaikomas įrenginiams,
iš kurių išmetama mažai ŠESD)
Toliau esančiame langelyje pateikite

Priedas 3_E-2 neapibrezties ir rizikos vertinimo ataskaita

23

(j)

Ar jūsų organizacija turi dokumentais patvirtintą aplinkos valdymo sistemą?

(k)

Jei aplinkos valdymo sistema patvirtinta akredituotos organizacijos, prašome nurodyti, kuris standartas taikomas, pvz., ISO14001,

Bendrovėje nėra dokumentais patvirtintos aplinkos vadybos sistemos

EMAS
netaikomair kt.

Vartojamų sąvokų ir santrumpų sąrašas
(a)

Išvardykite visas santrumpas, akronimus ar sąvokas, vartojamus pildant šį apskaitos planą.
Santrumpa

Apibrėžtis

DSAS

Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrius

Nuostatai
ŠESD
GPS

TIPK leidimas

24

AB Vilniaus šilumos tinklai pareigybių ir veiklos sričių tvarkos aprašas
Šiltnamio efektą sukeliančios dujos
Gamybos planavimo skyrius

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

Papildoma informacija
(a)

Jei teikiate kitą informaciją, į kurią norėtumėte atkreipti mūsų dėmesį nagrinėjant jūsų planą, parašykite apie tai mums čia. Jei

įmanoma,neteikti
pateikite
tą informaciją
Galite pateikti
informaciją
Microsoft
Word,turėtų
Excel
Adobe aiškios
Acrobat
formatu.
Patariame
nesvarbios
informacijos, elektroniniu
nes dėl to gali formatu.
sulėtėti patvirtinimas.
Pateiktuose
papildomuose
dokumentuose
būtiarpateiktos
nuorodos
į toliau
pateikiamą rinkmenos pavadinimą ar nuorodos numerį. Prireikus pasitarkite su kompetentinga institucija.
Žemiau įrašykite elektroninės rinkmenos pavadinimą (-us) arba, jei teikiama popierinė kopija, dokumento nuorodos numerį (-ius):
Rinkmenos pavadinimas /
Priedas
nuoroda 1
Priedas 2
Priedas 3
Priedas 4
Priedas 5
Priedas 6

25

Dokumento aprašymas

Taršos šaltinių schemos
Katilų pasų kopijos

E-2 neapibrezties_rizikos_vertinimas

Dujų chromatografo neapibrėžties vertinimas

Nepagrįstų išlaidų skaičiavimo ataskaita E-2
ŠESD duomenų valdymo ir kontrolės tvarka

Tolesnės procedūros
Daugiau procedūrų pridursite paspaudę „+“

38 / 91

, L_MS specific content

1/19/2022, 09:12:21

L. Kita valstybei narei būdinga informacija
26

Pastabos

Vieta tolesnėms pastaboms:
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Bendroji informacija

Įrenginio unikalus ID

kodas (kaip nurodyta Veiklos vykdytojo
NĮP)
LT000000000000044

Kompetentinga

pavadinimas
Įrenginio pavadinimas
institucija
AB Vilniaus šilumos tinklai
Termofikacinė elektrinė
Aplinkos
Nr.2 apsaugos
(E-2)
agentūra

Sukėlikliai (išskyrus PFC)

Sukėliklio nuoroda
F1, F2, ...
F1
F2

Sukėliklio

Visas sukėliklio
pavadinimas

pavadinimas
Sukėliklio tipas
(pavadinimas ir tipas)
Gamtinės dujos, suslėgtos
Degimas:
gamtinės
Kitas
dujos
dujinis Gamtinės
ir skystasis
dujos,
kuras
suslėgtos gamtinės d
Biokuras
Degimas: Kietasis kuras
Biokuras; Degimas: Kietasis kuras

Taršos šaltiniai

matavimo taško

nuoroda M1, M2,...
M1
M2
M3
M4
M5

Apibūdinimas

Išmetimo taško
nuoroda

Išmestų PFC kiekis

Sukėliklio nuoroda
F1, F2, ...

Sukėliklio

pavadinimas

Visas sukėliklio
Sukėliklio tipas

Perduotas CO2 ir N2O kiekis

pavadinimas

(pavadinimas ir tipas)

Perdavimo nuoroda
TR1
TR2
TR3
TR4
TR5

Įrenginio pavadinimas

Veiklos vykdytojo
pavadinimas

Įrenginio unikalus ID

Organizacijos
pavadinimas
Pareigos:
p.

Vardas:
Ramūnas

Pavardė:
Štreimikis

(jei kita nei

Pareigos
numeris
El. paštas
veiklos
Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos
0 37061535886
skyriaus
ramunas.streimikis@chc.lt
vadovas
vykdytojas)

[t CO2e /

Patvirtinkite,

Nuorodą į

Apytikris

ŠESD kiekis

Telefono

Galima

Pasirinkta

metus]
kategorija
kategorija
257,749 Didelis
Didelis
0 Labai mažas Labai mažas

Nustatymo
metodas:
Nuolatinio
Partija
matavimo

procedūrą,

naudojamą
nustatant
atsargas
metų

pabaigoje:

Prietaisą

kad

laikomasi 29

kontroliuoja: str. 1 dalies
Prekybos
TRUE
sąlygų:
partneris

Naudojami matavimo prietaisai:

Apytikris

ŠESD kiekis
[t CO2e /
metus]

Galima

kategorija

Išmatuotas

ŠESD kiekis

1

2

3

4

Pirminio aliuminio gamyba:
Apytikris

ŠESD kiekis
[t CO2e /
metus]

Galima

kategorija

Pasirinkta
kategorija

Elektrolizės

vonios tipas

Privalomas

Naudojamas

duomenų

duomenų

veiklos

pakopos
lygis:

veiklos
lygis:

Pasiekta

apibrėžtis:

Perdavimo
tipas

Matavimo
metodas

Įrenginyje vykdomos veiklos rūšių, įtrauktų į ES ATLPS direktyvos I priedą, sąrašas
Sukėliklių

diagramos

dokumento

1
2
pavadinimas
Priedas 1_Taršos
Kurošaltinių
deginimas
schemos
ir nuoroda

kad prekybos

degalų ar
TRUE
medžiagos

veiklos
TRUE
vykdytojas

faktūras šių

kiekiui

nustatyti?

4

5

6

Naudojami matavimo prietaisai:

Ar naudojate Patvirtinkite,
sąskaitas

3

partneris ir

1
MI1:
MI3:
Elektroninė
tarpusavyje
Svarstyklės
tūrio
nepriklausom
elektroninėskonvertavimo
i:
automobilinės
priemonė
(EVCI)

2
MI2:

Turbininis
skaitiklis

3
MI7:

Turbininis
skaitiklis

4
MI8:

Elektroninė
tūrio

konvertavimo
priemonė
(EVCI)

5
MI9:

Turbininis
skaitiklis

aisai:

5

Eksploatavim

Privalomas

tipas:

lygis:

o režimo

pakopos

Taikomi

Naudojama
pakopa.

Pasiekta

apibrėžtis:

visas

standartai ir

skaičiavimo

nuokrypiai

naudojamas

standartų;

duomenis ir

visi

nuo šių

formules,

sumuojant
nustatant
metinį

išmetamųjų

ŠESD kiekį;

A metodas. Anodinio efekto trukmė

minutėmis vienoje elektrolizės vonioje
Privalomas Naudojamas
per dieną;
veiklos
veiklos
duomenų
pakopos
lygis:

duomenų
lygis:

Pasiekta

apibrėžtis:

A metodas. Vidutinės anodinio efekto
Privalomas

minutės įvykiui
Naudojamas

duomenų

duomenų

veiklos

pakopos
lygis:

veiklos
lygis:

Pasiekta

apibrėžtis:

B metodas. Anodinio efekto

kiekvienoje elektrolizės
Privalomas
veiklos

duomenų
pakopos
lygis:

s I priedą, sąrašas

Stebėsenos
Apytikris
metinis

7

išmetamųjų

Įrenginio

kategorija

ŠESD kiekis pagal 19 str.
257,749
B

Įrenginys, iš
kurio

išmetama
mažai

ŠESD?

Koks yra
apytikris

Koks yra
apytikris

ŠESD kiekis ŠESD kiekis

pagal d arba pagal d arba
FALSE
e punktą,
e punktą,
remiantis

CO2

skaičiavimo
metodas:
TRUE

remiantis

konservatyvi konservatyvi

Komentarai

Privalomas

Naudojamas

aprašymas,

duomenų

duomenų

arba metodo
kai
Gamtinės du
naudojami
Naudojamos
jos yra tieki
keli
tiltinės svars
amos iš A.
prietaisai:
tyklės, kurio
Panerių DSS
mis atliekam
-2 (3 tiekimo
i 2 matavim
linijos) ir Eai: transport
2 teritorijoje
o priemonė s
esančio DRPu atvežtu ku
2. Veiklos ly
ru ir be atv
gis yra nust
ežto kuro. S
atomas sumu
unaudojamo
ojant visų li
biokuro kieki
nijų prietais
s apskaičiuoj
ų
amas

veiklos

pakopos
4
lygis:
4

veiklos
lygis:
4
Nėra

pakopos

Grynojo šiluming

ais įverčiais? ais įverčiais?

Pasiekta

apibrėžtis:
0.0028
0.01

reikalaujama
pakopa
3
3

taikoma
pakopa
2a
2a

numatytoji
vertė
33.696
0.0082

metodą,
kuriuo

nustatoma,

ar įmanoma
apskaičiuoti
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AB “VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI”
TERMOFIKACINĖS ELEKTRINĖS NR. 2 (E-2)
NEAPIBRĖŽTIES IR RIZIKOS VERTINIMO
ATASKAITA

AB „Vilniaus šilumos tinklai“
Aplinkosaugos ir kokybės skyrius
Rita Kindurytė

TURINYS
1 Įvadas
2 Prielaidos, taikomos vertinant neapibrėžtį
3 Neapibrėžties įvertinimas ir pakopų nustatymas
3.1 Gamtinės dujos
3.2 Mazutas
3.3 Durpės
3.4 Biokuras
4 Rizikos vertinimo rezultatų ataskaita
PRIEDAI
Priedas A Duomenų srautas – gamtinės dujos
Priedas B Duomenų srautas – mazutas

1 Įvadas
Neapibrėžties vertinimo ataskaita yra neatskiriama Metinio išmetamųjų ŠESD stebėsenos plano dalis, kurioje yra
pateikiami įrodymai dėl pakopų taikymo, kaip tai yra nustatyta 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES)
Nr. 601/2012 „Dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB“ (toliau – SAR) 12 straipsnyje.

2 Prielaidos, taikomos vertinant neapibrėžtį
Pagal SAR 28 straipsnio 2 dalį neapibrėžties vertinimą sudaro nustatytoji naudojamų matavimo prietaisų
neapibrėžtis, su kalibravimu susijusi neapibrėžtis ir bet kuri papildoma neapibrėžtis, susijusi su matavimo prietaisų
patikimu naudojimu. Su atsargų pokyčiais susijusi neapibrėžtis į neapibrėžties vertinimą įtraukiama tuo atveju, jei
saugyklose įmanoma laikyti bent 5 proc. atitinkamo per metus sunaudojamo kuro ar medžiagos kiekio.
Pagal SAR 28 straipsnio 3 dalį tuo atveju, kai veiklos vykdytojas naudoja matavimo prietaisus, kuriems taikoma
atitinkama nacionalinės teisės aktais nustatyta metrologinė kontrolė, yra leidžiama taikyti supaprastinimą, priimant
didžiausią leidžiamą eksploatuojant atsirandančią paklaidą kaip neapibrėžties vertę.
Pagal SAR 29 straipsnį veiklos vykdytojas gali naudoti prekybos partnerio išrašytuose sąskaitose-faktūrose
nurodytas suvartojimo apimtis, jeigu atlikus supaprastintą neapibrėžties vertinimą matyti, kad veiklos vykdytojas
gali pasiekti bent tą pačią pakopą, gauti labiau patikimus rezultatus ir dėl to kyla mažesnė kontrolės rizika negu
naudojant jam pavaldžias matavimo sistemas. Atliekant supaprastintą neapibrėžties vertinimą, didžiausia leidžiama
eksploatuojant atsirandanti paklaida, numatyta nacionaliniuose metrologinės kontrolės teisės aktuose, yra
naudojama kaip neapibrėžties vertė.

3 Neapibrėžties įvertinimas ir pakopų nustatymas
Termofikacinėje elektrinėje Nr.2 yra tokie sukėlikliai:
- Gamtinės dujos
- Mazutas
- Durpės
- Biokuras
- Dyzelinas
- Suskystintosios gamtinės dujos, suskystintosios naftos dujos.
3.1. Gamtinės dujos
Gamtinės dujos į Termofikacinę elektrinę Nr.2 yra tiekiamos per dvi linijas: DSS-2 (Elektrinės g. 2) ir DRP-2
(Elektrinės g. 2). Gamtinių dujų veiklos duomenų nustatymui yra naudojamas nuolatinio matavimo metodas, o
veiklos lygis gaunamas sudėjus matavimo prietaisų parodymus. Matavimo sistemos yra nepavaldžios veiklos
vykdytojui. Jas eksploatuoja AB „Ambergrid“ ir šių sistemų matavimo prietaisai yra tikrinami pagal nacionalinės
metrologinės kontrolės teisės aktuose nustatytą tvarką. Dėl šios priežasties maksimali leidžiama paklaida gali būti
naudojama kaip neapibrėžties vertė.
Gamtinių dujų kiekio matavimo sistemą DSS-2 sudaro trys linijos:
Matavimo prietaiso
Tipas
Tikslumas
pavadinimas
Pirma linija
Turbininis skaitiklis
Tūrio perskaičiavimo
įtaisas
Tūrio perskaičiavimo
įtaisas
Antra linija (rezervinė)
Turbininis skaitiklis

Neapibrėžtis

TZ 300 G4000
SEVC-D

Netaikoma
Netaikoma

±0,36 %
±0,16 %

Floboss ROC407

Netaikoma

±0,16 %

TZ 300 G4000

Netaikoma

±0,36 %

Tūrio perskaičiavimo
įtaisas

SEVC-D

±0,5 %

±0,5 %

Trečia linija
Turbininis skaitiklis
Tūrio perskaičiavimo
įtaisas

TZ 80 G250
Floboss ROC407

Netaikoma
Netaikoma

±0,31 %
±0,16 %

Gamtinių dujų veiklos lygio nustatymo neapibrėžtis kiekvienai linijai nustatoma
pagal formules:

2
2
𝑢𝐼 = √𝑢𝑡.𝑠.
+ 𝑢𝑡.𝑝.į

2
2
𝑢𝐼𝐼 = √𝑢𝑡.𝑠.
+ 𝑢𝑡.𝑝.į

2
2
𝑢𝐼𝐼𝐼 = √𝑢𝑡.𝑠.
+ 𝑢𝑡.𝑝.į

Čia:
𝑢𝐼 , 𝑢𝐼𝐼 , 𝑢𝐼𝐼𝐼 - veiklos lygio nustatymo santykinė neapibrėžtis atitinkamai I, II ir III linijai;
2
𝑢𝑡.𝑠.
- turbininio skaitiklio matavimo santykinė neapibrėžtis;
2
𝑢𝑡.𝑝.į
- tūrio perskaičiavimo įtaiso santykinė neapibrėžtis;

𝑢𝐼 = √0,362 + 0,162 = 0,43 %
𝑢𝐼𝐼 = √0,362 + 0,52 = 0,62 %
𝑢𝐼𝐼𝐼 = √0,312 + 0,162 = 0,35 %

DSS-2 antroji linija yra rezervinė, tačiau šios linijos neapibrėžtis yra didesnė, nei pirmos linijos, todėl nustatant
bendrąją veiklos lygio matavimo paklaidą yra taiko¬ma II linijos neapibrėžtis. Trečioji linija yra skirta mažesniam
gamtinių dujų srautui tiekti, todėl jos neapibrėžtis yra įtraukiama į skaičiavimą.
Bendra veiklos lygio nustatymo paklaida apskaičiuojama pagal formulę:

𝑢𝐷𝑆𝑆−2 =

2
√𝑈𝐼𝐼2 + 𝑈𝐼𝐼𝐼
𝑃𝐼𝐼 + 𝑃𝐼𝐼𝐼

𝑢𝑞 - bendra santykinė neapibrėžtis, susijusi su veiklos lygio nustatymu;
𝑈𝐼𝐼2 - absoliuti neapibrėžtis, susijusi su veiklos lygio nustatymu II linijoje;
2
𝑈𝐼𝐼𝐼
- absoliuti neapibrėžtis, susijusi su veiklos lygio nustatymu III linijoje;
𝑃𝐼𝐼 - per II linijos matavimo sistemą pratekantis maksimalus srautas;
𝑃𝐼𝐼𝐼 - per III linijos matavimo sistemą pratekantis maksimalus srautas.

𝑢𝐷𝑆𝑆−2 =

√(0,62 % ∗ 6500)2 + (0,35 % ∗ 400)2
= 0,58 %
6500 + 400

Gamtinių dujų tūrio matavimo sistemą DRP-2 sudaro:
Matavimo prietaiso pavadinimas

Tipas

Tikslumas

Neapibrėžtis

Slėgio skirtumo keitiklis
Slėgio skirtumo keitiklis
Absoliutinio slėgio keitiklis
Temperatūros keitiklis

ASK 800
ASK 800
ASD 810
APTOPGB

±0,1 %
±0,1 %
±0,1 %
kl. 0,25

±0,1 %
±0,1 %
±0,1 %
±0,25 %

Matavimo prietaiso tikslumo klasė apibūdina prietaiso redukuotąją santykinę paklaidą, t.y. procentais išreikštą
absoliutinės paklaidos santykį su didžiausia matuojamo dydžio verte, kurią tuo prietaisu galima matuoti. Tai reiškia,
kad temperatūros keitiklio didžiausia leidžiama paklaida yra ±0,25 proc.
Gamtinių dujų veiklos lygio nustatymo neapibrėžtis yra nustatomas pagal formulę:

2
2
2
2
𝑢𝐷𝑅𝑃−2 = √𝑢𝑠.𝑠.𝑘.
+ 𝑢𝑠.𝑠.𝑘.
+ 𝑢𝑎.𝑠.𝑘.
+ 𝑢𝑡.𝑘.

Čia:
𝑢𝐷𝑅𝑃−2 – veiklos lygio nustatymo santykinė neapibrėžtis;
2
𝑢𝑠.𝑠.𝑘.
– slėgio skirtumo keitiklio matavimo santykinė neapibrėžtis;
2
𝑢𝑎.𝑠.𝑘.
– absoliutinio slėgio keitiklio santykinė neapibrėžtis;
2
𝑢𝑡.𝑘.
– temperatūros keitiklio santykinė neapibrėžtis.

𝑢𝐷𝑅𝑃−2 = √0,12 + 0,12 + 0,12 + 0,252 = 0,3 %

Bendra veiklos lygio nustatymo paklaida apskaičiuojama pagal formulę:

𝑢𝑄 =

2
2
√𝑈𝐷𝑆𝑆−2
+ 𝑈𝐷𝑅𝑃−2
𝑃1 + 𝑃2

Čia:
𝑢𝑄 – bendra santykinė neapibrėžtis, susijusi su veiklos lygio nustatymu;
2
𝑈𝐷𝑅𝑃−1
– absoliuti neapibrėžtis, susijusi su veiklos lygio nustatymu DSS-2;
2
𝑈𝐷𝑆𝑆−2
– absoliuti neapibrėžtis, susijusi su veiklos lygio nustatymu DRP-2;
𝑃1 – per DSS-2 sistemą pratekantis maksimalus srautas;
𝑃2 – per DRP-2 sistemą pratekantis maksimalus srautas.

𝑢𝑄 =

√(0,58 % ∗ 6500)2 + (0,3 % ∗ 60534)2
= 0,28 %
6500 + 60534

Gamtinių dujų veiklos lygio nustatymo sistemos neapibrėžtis yra 0,28 proc., tai atitinka 4 pakopos reikalavimus
(neapibrėžtis nedidesnė kaip ±1,5 proc.).

3.2 Mazutas
Mazuto veiklos duomenys yra nustatomi sumuojant atskirai išmatuotus kiekius ir atsižvelgiant į atitinkamus atsargų
pokyčius, taikant SAR 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą formulę:
𝑄 = 𝑃 − 𝐸 + (𝑆𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 − 𝑆𝑒𝑛𝑑 )
Čia:
𝑄 – mazuto kiekis, sunaudotas per ataskaitinį laikotarpį;
𝑃 – įsigyto kuro kiekis;
𝐸 – eksportuotas kiekis;
𝑆𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 – mazuto kiekis metų pradžioje;
𝑆𝑒𝑛𝑑 – mazuto kiekis metų pabaigoje.

Per metus įsigyto kuro kiekis yra nustatomas ne vienu matavimu, o kaip atskirų matavimų suma, todėl
įsigyto kuro kiekis P gali būti užrašytas kaip:
𝑛

𝑃 = ∑ 𝑃𝑖
𝑖=1

Čia:
𝑃𝑖 – kuro kiekis, pristatytas su viena mašina/cisterna.
Mazutas nėra eksportuojamas iš įrenginio, todėl neapibrėžtis, atsirandanti nustatant eksportuoto kuro
kiekį, nėra įtraukiama į neapibrėžties skaičiavimą.
Neapibrėžtis, susijusi su mazuto kiekio nustatymu, yra apskaičiuojama pagal formulę:

𝑢𝑄 =

√2 ∗ 𝑈𝑆2 + 𝑈𝑃2𝑖 + ⋯ + 𝑈𝑃2𝑛
|𝑆𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 − 𝑆𝑒𝑛𝑑 − 𝑃|

Čia:
𝑢𝑄 – santykinė neapibrėžtis, susijusi su mazuto kiekio nustatymu;
𝑈𝑆2 – absoliuti neapibrėžtis, susijusi su atsargų pasikeitimu (dėl to, kad atsargos yra matuojamos metų
pradžioje ir metų pabaigoje, neapibrėžtis yra taikoma du kartus);
𝑈𝑃2𝑖 + ⋯ + 𝑈𝑃2𝑛 – kiekvieno atvežimo absoliučių neapibrėžčių suma.
Dėl to, kad skirtumas tarp atsargų lygio metų pradžioje ir pabaigoje negali būti nuspėtas, yra priimama,
kad jis yra lygus nuliui, t.y. 𝑆𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 − 𝑆𝑒𝑛𝑑 = 0, todėl galutinė išraiška yra:

𝑢𝑄 =

√2 ∗ 𝑈𝑆2 + 𝑈𝑃2𝑖 + ⋯ + 𝑈𝑃2𝑛
𝑃

Termofikacinėje elektrinėje Nr.2 galima sukaupti iki 17 700 t mazuto atsargų. Tuo tarpu mazutas yra
naudojamas kaip rezervinis kuras ir jo naudojimas ir papildomas pristatymas nėra numatomas.

Atsižvelgiant į tai, neapibrėžtis susijusi su mazuto kiekio nustatymu, neapima atvežto kuro kiekio
nustatymo neapibrėžtį ir yra apskaičiuojama pagal formulę:

𝑢𝑄 = √2 ∗ 𝑢𝑠2

Mazuto kiekiui saugyklose nustatyti yra taikomi tokie prietaisai:
Matavimo prietaiso
pavadinimas

Tipas, Nr.

Tikslumas

Neapibrėžtis

Vertikali cilindrinė talpa
Vertikali cilindrinė talpa
Metalinė ruletė su svoriu
Metalinė ruletė su svoriu
Skaitmeninis termometras

RVS-10000 Nr.4
R-10000 Nr.TA-01-242
Nr. 126
414W-MS Nr.123
DTM 80 Nr.9/E45214

±0,2 %
±0,2 %
±0,04 %
±0,04 %
±0,1 %

±0,2 %
±0,2 %
±0,04 %
±0,04 %
±0,1 %

Matavimui naudojant metalinę ruletę su svoriu parodymai yra apvalinami 1 cm tikslumu. Dėl šios
priežasties absoliuti paklaida yra priimama lygi 1 cm.
Nustatant kuro kiekį saugykloje yra naudojami: vertikalios cilindrinės talpos gradavimo lentelė, metalinė
ruletė su svoriu ir skaitmeninis termometras. Atsižvelgiant į tai, kad prietaisų matavimo neapibrėžtis yra
vienoda, kiekio nustatymo paklaida yra apskaičiuojama pagal formulę:

2
2
2
𝑢𝑆 = √𝑢𝑣.𝑐.𝑡.
+ 𝑢𝑚.𝑟.
+ 𝑢𝑠.𝑡.

Čia:
𝑢𝑆 – atsargų nustatymo santykinė neapibrėžtis;
2
𝑢𝑣.𝑐.𝑡.
– vertikalios cilindrinės talpos santykinė neapibrėžtis;
2
𝑢𝑚.𝑟.
– metalinės ruletės su svoriu santykinė neapibrėžtis;
2
𝑢𝑠.𝑡.
– skaitmeninio termometro santykinė neapibrėžtis.

𝑢𝑆 = √0,22 + 0,12 + 0,042 + 0,12 = 0,23 %
𝑢𝑄 = √2 ∗ 0,232 = 0,33 %

Kuro kiekis turi būti perskaičiuotas iš tūrio vienetų į masės vienetus. Dėl šios priežasties nustatomas
mazuto tankis. Mazuto tankiui nustatyti yra naudojami tokie prietaisai:
Matavimo prietaiso
pavadinimas

Tipas, Nr.

Tikslumas

Neapibrėžtis

Areometras

AON-1 Nr.1

±0,1 %

±0,1 %

Mazuto veiklos lygio nustatymo neapibrėžtis yra apskaičiuojama pagal formulę:

𝑢𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √𝑢𝑄2 + 𝑢𝑎2

Čia:
𝑢𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 – bendra veiklos lygio nustatymo santykinė neapibrėžtis;
𝑢𝑎 – santykinė neapibrėžtis, susijusi su tankio nustatymu.

𝑢𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √0,332 + 0,12 = 0,34 %

Mazuto veiklos lygio nustatymo sistemos neapibrėžtis yra 0,34 proc., tai atitinka 4 pakopos reikalavimus
(neapibrėžtis nedidesnė kaip ±1,5 proc.).

3.3 Durpės
Durpių veiklos duomenų nustatymui yra taikomas partijos matavimo metodas. Pristatyto durpių kiekio
apskaita yra atliekama pasveriant krovininę transporto priemonę prieš iškrovimą ir po iškrovimo. Durpės
nėra kaupiamos įrenginyje kaip atsarginis kuras, todėl neapibrėžtis, atsirandanti dėl atsargų pasikeitimo
vertinimo, nėra įtraukiama į veiklos duomenų nustatymo neapibrėžties skaičiavimą. Durpių apskaita yra
vykdoma perskaičiuojant durpių kiekį prie faktinio drėgnumo į 40 proc. drėgnumą. Drėgnumas yra
nustatomas naudojant drėgmės analizatorių.
Durpių apskaitai naudojami prietaisai:
Matavimo prietaiso
pavadinimas

Tipas, Nr.

Tikslumas

Neapibrėžtis

Svarstyklės
elektroninėsautomobilinės
Drėgmės analizatorius

METTLER TOLEDO
IND310/MTX
FMC Nr.06-157

III kl.

±3 %

±0,3 %

±0,3 %

Durpių veiklos lygio nustatymo neapibrėžtis yra nustatoma pagal formulę:

2
2
𝑢𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √2 ∗ 𝑢𝑠.𝑒.𝑎
+ 𝑢𝑑.𝑎.

Čia:
𝑢𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = – bendra veiklos lygio nustatymo santykinė neapibrėžtis;
2
𝑢𝑠.𝑒.𝑎
– elektroninių-automobilinių svarstyklių matavimo santykinė neapibrėžtis (sveriama du kartus,

todėl neapibrėžtis yra taikoma du kartus);
2
𝑢𝑑.𝑎.
– drėgmės analizatoriaus santykinė neapibrėžtis;

𝑢𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √2 ∗ 3,02 + 3,02 = 4,25 %

Durpių veiklos lygio nustatymo sistemos neapibrėžtis yra 4,25 proc., tai atitinka 2 pakopos reikalavimus
(neapibrėžtis nedidesnė kaip ±5,0 proc.).

3.4 Biokuras
Pagal SAR 38 straipsnio 1 dalį biokuro veiklos lygiui nustatyti leidžiama netaikyti pakopų, todėl
neapibrėžties vertinimas nėra atliekamas.

4 Rizikos vertinimo rezultatų ataskaita
Rengiant išmetamųjų ŠESD apskaitos planą, rizikos veiksnių įvertinimas buvo atliekamas tokia tvarka:
1. Sudaroma duomenų srauto schema;
2. Pagal duomenų srautą identifikuojamos visos duomenų gavimo, apdorojimo ir kontrolės vietos;
3. Kiekvienai vietai nustatomi rizikos veiksniai;
4. Įvertinamos rizikos veiksnių atsitikimo tikimybė (žr. 1 lentelėje), pasekmių rimtumas (žr. 2 lentelėje);
nustatomas rizikos veiksnių reikšmingumas (žr. 3 lentelėje);
5. Įvertinamos priemonės, kurios yra taikomos rizikai sumažinti;
1 lentelė. Atsitikimo tikimybių lygio skaitinės reikšmės
Atsitikimo tikimybė
1–Labai žema
2–Žema
3–Vidutinė
4–Aukšta
5–Labai aukšta

Mažai tikėtina, kad įvyks dažniau nei kartą per metus
Iki 4 kartų per metus
Iki 12 kartų per metus
Iki 24 kartų per metus
Virš 24 karų per metus

2 lentelė. Pasekmių rimtumo lygio skaitinės reikšmės
Pasekmių rimtumas
1–Labai žema
2–Žema
3–Vidutinė
4–Aukšta
5–Labai aukšta

Nėra pastebimo poveikio
Iki ± 50 tCO2
Iki ± 250 tCO2
Iki ± 500 tCO2
Virš ± 500 tCO2

Rizikos veiksnio reikšmingumas buvo nustatytas remiantis žemiau pateikta rizikos reikšmingumo
įvertinimo matrica.
3 lentelė. Rizikos veiksnio reikšmingumo įvertinimo matrica

Atsitikimo
tikimybė

1–Labai
žemas
1–Labai žema
2–Žema
3–Vidutinė
4–Aukšta
5–Labai aukšta

2–Žemas

Pasekmių rimtumas
3–Vidutinis 4–Aukštas

5–Labai
aukštas

Nereikšmingas
Vidutinis
Reikšmingas

Rizikos vertinimo procedūros rezultatai pateikiami lentelėje žemiau. Stulpelyje „Priemonės rizikos
valdymui“ pateikiamos nuorodos į metiniame ŠESD stebėsenos plane aprašytas procedūras, kurios leidžia
sumažinti rizikos lygį.

4 lentelė. Išmetamųjų ŠESD kiekio apskaitos rizikos veiksnių įvertinimo rezultatai dujiniam kurui
(gamtinėms dujoms)
Veikla duomenų sraute

Atsitikimo
tikimybė
1–Labai
žema

Pasekmių
rimtumas
5–Labai
aukštas

Rizikos
reikšmingumas
Vidutinis

Neteisinga gamtinių dujų kiekio
apskaita, matavimo prietaisų
gedimas

5–Labai
aukšta

5–Labai
aukšta

Reikšmingas

Klaidos suvedant gamtinių dujų
kiekį į
skaičiuoklę
Klaidos suvedant gamtinių dujų
komponentinę sudėtį į skaičiuoklę

4–Aukšta

5–Labai
aukštas

Reikšmingas

4–Aukšta

5–Labai
aukštas

Reikšmingas

Klaidos gamtinių dujų išmetamųjų
ŠESD faktoriaus apskaičiavimo
formulėje
Klaidos suvedant gamtinių dujų
šilumingumą į skaičiuoklę

4–Aukšta

5–Labai
aukštas

Reikšmingas

4–Aukšta

5–Labai
aukštas

Reikšmingas

Klaidos išmetamųjų ŠESD iš
gamtinių dujų deginimo
apskaičiavimo formulėje

4–Aukšta

5–Labai
aukštas

Reikšmingas

Į apskaitą neįtrauktas sukėliklis

Priemonės rizikos
valdymui
Žr. ŠESD MP:
K_20(c);
K_22(d);
Žr. ŠESD MP:
K_22(b);
Žr. ŠESD MP:
K_22(d);
K_22(e);
Žr. ŠESD MP:
K_22(d);
K_22(e);
K_22(f);
Žr. ŠESD MP:
K_22(d);
K_22(e);
Žr. ŠESD MP
K_22(e);
Žr. ŠESD MP
K_22(e);

ŠESD MP – E-2 metinis ŠESD stebėsenos planas
5 lentelė. Išmetamųjų ŠESD kiekio apskaitos rizikos veiksnių įvertinimo rezultatai skystajam kurui
(mazutui)
Veikla duomenų sraute

Atsitikimo
tikimybė
2–Žema

Pasekmių
rimtumas
5–Labai
aukštas

Rizikos
reikšmingumas
Reikšmingas

Klaidos suvedant skysto kuro
kiekį į skaičiuoklę

2–Žema

5–Labai
aukštas

Reikšmingas

Klaidos suvedant skysto kuro
šilumingumo rodiklius į
skaičiuoklę
Klaidos suvedant skysto kuro
išmetamųjų ŠESD faktorių

2–Žema

5–Labai
aukštas

Reikšmingas

2–Žema

5–Labai
aukštas

Reikšmingas

Klaidos išmetamųjų ŠESD iš
skysto kuro deginimo
apskaičiavimo formulėje

2–Žema

5–Labai
aukštas

Reikšmingas

Neteisinga skysto kuro apskaita,
matavimo
prietaisų gedimas

Priemonės rizikos
valdymui
Žr. ŠESD MP:
K_22(d);
D_7(i);
D_7(j);
Žr. ŠESD MP:
K_22(d);
K_22(e);
Žr. ŠESD MP:
K_22(d);
K_22(e);
Žr. ŠESD MP
K_22(e)
Žr. ŠESD MP
K_22(e)

ŠESD MP – E-2 metinis ŠESD stebėsenos planas
Visiems nustatytiems pagal duomenų srautą rizikos veiksniams yra numatytos priemonės rizikos
valdymui ir sumažinimui. Šių priemonių užtenka patikimai išmetamųjų ŠESD stebėsenai.

Priedas A

Duomenų srautas – gamtinės dujos

Priedas B

Duomenų srautas – mazutas
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TAIKYMO SRITIS

1.1
Neapibrėžties įvertinimas atliktas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ termofikacinės elektrinės
Nr. 2 (E-2) gamtinių dujų komponentinės sudėties ir šilumingumo nustatymo prietaisui - dujų
analizatoriui (chromatografui).
Išmatuoti dujų komponentinės sudėties duomenys būtų naudojami emisijos faktoriaus ir
šilumingumo nustatymui.
Dujų chromatografo patikros sertifikatas pateiktas priede Nr. 1.
CHROMATOGRAFO NEAPIBRĖŽTIES ĮVERTINIMAS
1.1

ĮVERTINIMO METODIKA

1.1.1 Priimama, kad naudojami nekoreliatyvūs (nepriklausomi) dydžiai. Chromatografo
neapibrėžtis U1, matuojant dujų komponentinės sudėties parametrus, nustatoma pagal
formulę:
U1  (

Ai 2
B
N
)  ( i ) 2  ....( i ) 2
Ui
Ui
Ui

čia:
A i , B i ... Ni - dujų komponenčių matavimo ribos.

U 1 - dujų mišinio koncentracijos matavimo paklaida, nurodyta patikros sertifikate yra lygi 0,1 %.

2

1.2

ĮVERTINIMUI NAUDOTI DUOMENYS

1.2.1 Gamtinių dujų komponenčių matavimo ribos 1 lentelėje.
1 lentelė.
Komponentė*
Metanas (CH4)

Matavimo ribos (tūr. %)
(Ai, Bi ….Ni)
>57

Azotas (N2)

<22

Anglies dioksidas (CO2)

<12

Etanas (C2H6)

<14

Propanas (C3H8)

<5

iso-Butanas (i-C4H10)

<0,9

n-Butanas (n-C4H10)

<1,8

neo-Pentanas (neo-C2H12)

<0,1

iso-Pentanas (i-C2H12)

<0,12

n-Pentanas (n-C2H12)

<0,12

Heksanas (C6H14)

<1

Deguonis (O2)

<4

Heptanas (C4H16)

<1

Oktanas (C8H18)

<1

Nonanas (C3H20)

<1

Vandenilis (H2)

<3

n-Heksanas (C6+)
Pastaba:

<0,08

* Neapibrėžties vertinimui naudojami ne visų prietaiso matuojamų komponenčių dydžiai, o tik tų kurios
naudojamos emisijos faktoriaus apskaičiavimui (paryškintos komponentės)

Dujų šilumingumo išskaičiavimo intervalas: 7,67 ... 12,19 kWh/m3.

3

2. ĮVERTINIMO REZULTATAI

57 2
22
12
14
5
0,9
1,8
0,1
)  ( )2  ( )2  ( )2  ( )2  ( )2  ( )2  ( )2 
A
B
N
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
U 1  ( i ) 2  ( i ) 2  ....( i ) 2 
 1,554%
0,12 2
0,12 2
1 2
4 2
Ui
Ui
Ui
(
) (
) ( ) ( )
0,1
0,1
0,1
0,1
(

Matuojant dujų komponentinės sudėties parametrus, prietaiso neapibrėžtis gaunama 1,554 %.
Pagal patikros sertifikato duomenis, paklaida skaičiuojant dujų šilumingumą yra 0,5 %.
Priimama, kad nustatant dujų šilumingumą, nurodyta paklaida yra lygi neapibrėžčiai (U2).
Bendroji chromatografo neapibrėžtis (U) nustatoma pagal formulę:

U  U12  U 22  1,554 2  0,5 2  1,632%.

PRIEDAI:
1. Dujų chromatografo patikros sertifikatas su priedu.

Skaičiavimai atlikti vadovaujantis „Stebėsenos ir ataskaitų reglamentas. Neapibrėžties vertinimo
gairės. SAR gairės Nr. 4, 2012 m. spalio 5 d. redakcija (galutinė)“.

4

Priedas Nr. 1
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