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Medienos kuro
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panaudojimo
problematika
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Biokuro pelenų tvarkymo teisinis  reglamentavimas
Lietuvoje

1. LR atliekų tvarkymo įstatymas ;
2. Lietuvos miškų institutas parengė
„Kompensuojamojo tręšimo miško kuro pelenais
rekomendacijos“ (2006 m.);
3. LR  aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymas
Nr. D1-14 “Dėl medienos kuro pelenų tvarkymo ir
naudojimo taisyklių patvirtinimo” (toliau – Taisyklės)



Medienos kuro pelenų tvarkymo ir
naudojimo taisyklių reikalavimai

Pelenus tvarkant pagal Taisyklių reikalavimus, pelenų
tvarkymui parengiamas Pelenų naudojimo planas;

Kiekvienais metais iki balandžio 1 d. parengiama Pelenų
tvarkymo ir naudojimo ataskaita;

Siekiant tvarkyti pelenų pagal Taisyklių reikalavimus pelenų
sudėtis turi atitikti Taisyklėse pateiktus reikalavimus dėl
sudėties;

Bendrieji ir specialieji reikalavimai, nustatyti atskiriems
pelenų panaudojimo būdams / atskiroms panaudojimo sritims
(dirvožemio tyrimai, tręšiamų miškų priskyrimas
atitinkamoms grupėms ir kt.);

Taisyklės netaikomos, kai asmens reikmėms atiduodama ne
daugiau kaip 10 t Pelenų per vienerius metus gyvenamosios
aplinkos priežiūrai, dirvožemio praturtinimui ir kai pelenai
tvarkomi pagal Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.
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Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo
taisyklių reikalavimai

Pelenų sudėtis (Didžiausias leidžiamas cheminių medžiagų kiekis pelenuose)

Medžiaga DLK, mg/kg sausoje
medžiagoje

Rekomenduojami minimalūs ir maksimalūs
miško kuro pelenų sudėtinių cheminių
elementų ir medžiagų koncentracijos

(2006 m.)

Boras (B) 50 500 (maksimalus)

Vanadis (V) 150 70 (maksimalus)

Nikelis (Ni) 75 70 (maksimalus)

Chromas (Cr) 100 100 (maksimalus)

Kadmis (Cd) 3 30 (maksimalus)

Švinas (Pb) 100 300 (maksimalus)

Varis (Cu) 100 400 (maksimalus)

Cinkas (Zn) 300 7000 (maksimalus)

Arsenas (As) 10 30 (maksimalus)

Gyvsidabris (Hg) 1,5 3 (maksimalus)

Benz(a)pirenas, µg/kg 0,5 2 (maksimalus)



Medienos kuro pelenų tvarkymo ir
naudojimo taisyklių reikalavimai
Tvarkant medienos kuro  pelenus pagal šių taisyklių reikalavimus,

pelnai gali būti naudojami pagal  šias  paskirtis:

Dirvožemio tręšimui žemės ūkyje, įskaitant ir energetinių
želdinių auginimui (dirvožemio tyrimai, tręšiamos tik apibrėžtos
paskirties dirvos);

Miškų ūkyje (tręšimas galimas tik IV grupės (ūkiniuose
miškuose ir tik tam tikrose augimvietėse);

Maišant su nuotekų dumblu, mažinant dumblo pH;

Pažeistų teritorijų (karjerų, neeksploatuojamų durpynų,
uždaromų sąvartynų, kelių sankasų ir kt.) rekultivavimui;

Civilinėje inžinerijoje statinių (vietinės reikšmės kelių ir kt.)
statyboje gali būti naudojami kaip statybinė medžiaga,
statybinės medžiagos papildas arba pakaitalas ;

Kelių tiesimui.
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Su medienos kuro pelenų panaudojimu
susijusios problemos

AKT atlieka:Panaudojimas dirvožemio tręšimui žemės ūkyje:
Ūkininkas turi parengti Pelenų naudojimo planą ir suderinti jį su RAAD;

Kas metai rengti Pelenų tvarkymo ir naudojimo ataskaitą;

Atlikti dirvožemio tyrimus ir dirvožemis turi atitikti taisyklėse numatytus reikalavimus;

Taisyklės numato ribojimus naudoti pelenus  pagal galimus išberti į dirvą pelenų kiekius ,
metų laiką, kada galima dirvą tręšti pelenais  ir leistiną tręšimo pelenais dažnumą (kas 3 – 4
metai);

Panaudojimas miškininkystėje
Girininkija rengia Pelenų naudojimo planus ir Pelenų tvarkymo ir naudojimo ataskaitas.

Taisyklės numato miškų tręšimo periodiškumą pelenais :

1. Pirmas tręšimas pelenais derinamas su retinimo kirtimų darbais, kai medynuose
iškertamos valksmos;

2. Antras tręšimas Pelenais turi būti atliekamas medynų amžiaus viduryje ar pribrendusiuose
medynuose.

Numatyti ribiniai pelenų išbarstymo miškuose kiekiai;

Numatyta papildomų reikalavimų pelenus naudojant miškų tręšimui.
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Su medienos kuro pelenų panaudojimu
susijusios problemos

Panaudojimas maišymui su dumblu:
Lietuvoje yra didelė buitinių nuotekų tvarkymo dumblo  problema, tačiau
nuotekų dumblo apdorojimo , kai galutinis produktas – trąša (kompostas ) būtų
tiekiamas kaip dirvos praturtinimo priemonė beveik netaikomos, todėl pelenų
panaudojimas tokiu būdu yra labai ribotas.

Panaudojimas pažeistų teritorijų rekultivavimui
Lietuvoje nėra daug rekultivuojamų teritorijų ((karjerų, neeksploatuojamų
durpynų, uždaromų sąvartynų, kelių sankasų ir kt.) nėra daug , visi seni
sąvartynai yra uždaryti  arba baigiami uždaryti pagal suderintus projektus,
todėl pelenų panaudojimas tokiu būdu yra labai ribotas.

Panaudojimas civilinėje statyboje ir kelių tiesime
Visi statinių statybai , statybinėms medžiagoms  gaminti naudojami produktai
yra sertifikuojami ir standartizuojami pagal egzistuojančius standartus ir
statybos reglamentus;

Reikia užtikrinti produkto – pelenų savybių tolydumą  (tiek fizikinių parametrų
atžvilgiu, tiek ir sudėties atžvilgiu);

Medienos kuro pelenų sudėtis apsprendžia ribotas galimybes pelenus naudoti
statybos pramonėje;

Nėra patvirtintų / priimtų metodikų pelenų panaudojimui šiose srityse.



Planuojami veiksmai dėl medienos kuro pelenų
panaudojimo įvairiose ūkio šakose išplėtimo
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Aplinkos ministerija planuoja keisti pelenų tvarkymo Taisykles,
atsižvelgiant į atskirų galimų  pelenų panaudojimo būdų specifinius
reikalavimus (pvz. atskiros žemės ūkio kultūros būtinų mikroelementų
kiekį dirvožemyje)

Siūloma atlikti mokslinę studiją dėl galimybės medienos kuro pelenus
panaudoti kelių tiesimui, atskirų su kelių tiesimu susijusių inžinierinių
statinių / įrenginių statybai. Parengti metodines rekomendacijas Lietuvos
kelių tiesimo įmonėms dėl  pelenų naudojimo pakeičiant jais iškastinius
gamtos išteklius

Plečiant pelenų  panaudojimo galimybes pramonėje parengti mokslinę
studiją su metodine praktinio pelenų panaudojimo medžiaga, pelenus
naudojant statybinių medžiagų ir mišinių gamyboje.
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Ačiū už dėmesį


