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Ad. 1) Źródło wskaźników unosu pyłu (str. 27 raportu) Decyzja Pozwolenie zintegrowane Nr PZ 3/2016 z

dnia 22 lutego 2016 roku, znak RŚ-V.7222.7.2014.MCHW 1,94 kg/ h PM10 dla E1 (emitor strzępiarka) –

sposób oszacowania wielkości emisji- obliczenia zawarte w Załącznikach , ponadto inny wskaźnik 0,032

kg pyłu/ Mg złomu

Zgodnie  z  opisem specjalistycznej  linii  mechanicznego  przerobu  złomu  –  strzępiarki,  niemieckiej  firmy

Hoffman z układem odpylającym firmy Venti Oelde: powstające w trakcie rozdrabniania zanieczyszczenia

powietrza  zasysane  są  przez  instalację  odpylającą.  W  pierwszym  etapie  odessane  powietrze,

zanieczyszczone  pyłem,  oczyszczane  jest  w  wysokowydajnym  cyklonie.  Przy  wykorzystaniu  siły

odśrodkowej separowane są duże cząstki pyłu. Odseparowany materiał zbiera się w leju stabilizacyjnym na

dole cyklonu i usuwany jest w sposób ciągły przez kołową śluzę komorową. Następnie transportowany jest

do  podstawionego kontenera.  Podczas drugiego  etapu  oczyszczania  zapylone  powietrze  nasycane  jest

wodą za pomocą dyszy Venturiego i  zostają  wypłukane większe cząstki  pyłu.  Podczas trzeciego etapu

oczyszczone  wstępnie  powietrze  transportowane  jest  do  odpylacza  mokrego  Venti.  Strumień  powietrza

wprowadzany  jest  tu  stycznie,  co  pozwala  na  dalszą  separację  cyklonową.  Dzięki  optymalnie

zaprojektowanemu  układowi  natryskowemu  drobny  pył  wymywany  jest  prawie  całkowicie.  Producent

urządzenia  –  firma  Venti  Oelde  –  gwarantuje,  że  pył  resztkowy  w powietrzu  odlotowym odpylacza

mokrego nie przekracza 20 mg/m³. Powietrze usuwane jest z odpylacza mokrego z wydajnością 97000

m³/h. Zatem obliczona emisja maksymalna godzinowa wynosi:

Ep = 20 mg/m³ x 97000 m³/h = 1940000 mg/h= 1940 g/h= 1,94 kg/h

Ad. 2) Zgodnie z dyspozycją podaną we wniosku do GIOŚ, przesłano zwrotnie skan dokumentu

zawierającego  informacje o aktualnym stanie jakości powietrza, które faktycznie odnoszą się

do  roku  2019.  (przeprowadzono  konsultację  z  panią  Urszulą  Tychmanowicz  oraz  panem

Radosław Kopeć z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Lublinie, Departament

Monitoringu  Środowiska,  ul.  Obywatelska  13,  20-092  Lublin,  odpowiedź: „dane  dotyczące

wniosku na dzień składania wniosku były aktualne. Dane za rok 2020 - wyniki rocznych ocen

jakości powietrza za rok 2020 na okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. są podawane

od maja 2021 r. do kwietnia 2022 r.).  Niestety nie otrzymano zwrotnie ponownej  informacji o

aktualnym stanie jakości powietrza w 2020, zalecono ponowne przesłanie wniosku. Otrzymane

pismo w załączeniu, wartość dla PM2,5 wynosi  Sa=13 µg/m3. Odczyty analizowane z banku

danych pomiarowych na portalu http://powietrze.gios.gov.pl/  stacja  przy ul.  Obywatelskiej  z

pomiarów ciągłych (automatycznych) w 2020 Sa=18,7 µg/m3, a średnia miesięczna z okresu

01.01.2021- 30.09.2021 wynosi 22,7 µg/m3. Indeks jakości powietrza w zakresie progu 13,1-

35     µg/m  3   określony  jest  na  dobry  .  W wyniku  realizacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia

(stacji demontażu) nie powstaną nowe znaczące źródła pyłu PM2,5, zatem nie przewiduje się

zwiększenia poziomu stężenia PM 2,5 i przekroczenia poziomu dopuszczalnego 20 µg/m3 poza

granicami zakładu.
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Ad. 3) Z uwagi na rodzaj działalności związanej przede wszystkim z magazynowaniem odpadów, proponuje

się  szczegółowy  zakres  analizy  porealizacyjnej  w  zakresie  emisji  zanieczyszczeń  z  planowanego

przedsięwzięcia:

badania akredytowane wód deszczowych i roztopowych/ ścieków deszczowych/ infiltrujących teren

przedsięwzięcia (odcieków wodnych): pomiary kontrolne wskaźników zanieczyszczeń w studzience

rewizyjnej przy separatorze ropopochodnych, w zakresie badane dwa parametry: zawiesiny ogólne

oraz  indeks  oleju  mineralnego/  węglowodory  ropopochodne.  Celem  będzie  ustalenie

faktycznych  oddziaływań na  środowisko,  wynikających  ze  zrealizowania  przedsięwzięcia,  w  tym

sprawdzenie,  czy  planowane  i  zastosowane  systemy  zabezpieczeń  (separator)  w  sposób

wystarczający chronią środowisko. 

Proponuje się wykonać badania w fazie rozruchu przedsięwzięcia do 6 miesięcy od uruchomienia stacji

demontażu.

Ad. 4) Na terenie złomowiska nie odbywa się typowy transport kolejowy a jedynie pojedyncze operacje na

torowisku. Transport pojazdów trakcyjnych na bocznicy we wschodniej części terenu złomowiska jest

incydentalny, nie generuje uciążliwych hałasów, nawet podczas kilkunastominutowej pracy hałas jest w

najbliższym otoczeniu niesłyszalny. Miejsce postoju na torach odstawczych czy bocznicy oraz bardzo

powolne przetoki wagonów/ wózków/ cystern- nie stanowią źródła hałasu komunikacyjnego. Dlatego też

znikome wewnętrzne operacje jako transport kolejowy, który trwa kilkanaście minut z częstotliwością

kilku przetoków w skali  roku, uznano za nieistotny i  nie uwzględniono go jako stałe źródło hałasu w

analizie  akustycznej.  W  analizie  akustycznej  oddziaływania  skumulowanego  przedmiotowej  stacji

demontażu  z  istniejącymi  i  sąsiadującymi  przedsięwzięciami  nadplanowo  i  przezornie  wykonano

symulację  dla  sytuacji  najbardziej  niekorzystnej  dla  środowiska-  przyjęto  jednoczesność  pracy

wszystkich źródeł, instalacji, maszyn i urządzeń, transportu, przy możliwie maksymalnym ich obciążeniu.

Dlatego zasymulowano zewnętrzną linię kolejową (poza granicami zakładu), którą objęto w obliczeniach

przy analizie kumulowania się oddziaływań z przedsięwzięć w najbliższym otoczeniu. Lokalizacja źródeł

emisji na obszarze działki została zaktualizowana do obecnie faktycznego zagospodarowania terenu i

najbardziej prawdopodobnego w fazie eksploatacji przedsięwzięcia.

Ad. 5) Ramy czasowe funkcjonowania przedsięwzięcia- przedmiotowej stacji demontażu pojazdów: od

godz. 600 do godz. 2200 (16 h), w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800

(12  h) oraz w porze  wieczoru rozumianej  jako  przedział  czasu  od  godz.  1800 do  godz.  2200 (4  h).

Przewiduje się przez analogię i w odniesieniu do obecnej działalności złomowiska, że w porannych i

wieczornych  godzinach  będzie  funkcjonować  administracja,  sklep,  biuro,  natomiast  kumulacja  pracy

źródeł hałasu stacji (takie jak prace warsztatowe, cięcie metali, wybijanie części, wyładunek/ załadunek)

z  pozostałymi  źródłami  hałasu  złomowiska  nastąpi  w  tzw.  szczytowych  godzinach  pracy  1000-1800.

Przyjęto w obliczeniach  czas pracy źródeł hałasu przedsięwzięcia 8 h w czasie odniesienia 8 h,

jako  przedział  czasu  równy  8  najmniej  korzystnym  godzinom  dnia  kolejno  po  sobie

następującym. Natomiast rzeczywiste czasy pracy poszczególnych źródeł nie przekraczają 6-7 godzin

w ciągu dnia roboczego. Okresy, w których źródło hałasu nie pracuje lub pracuje bez obciążenia, są to

operacje towarzyszące, logistyczne, prace gospodarcze, rozruchy, przestoje, serwisy.

Dla źródeł hałasu liniowych zastosowano wzory obliczeniowe (1)÷(3) z Instrukcji ITB 338/2008

Lwn=10× log
1
T

(tio×100,1LAio+t p×100,1 LAp) (1)
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gdzie:

LWn – moc akustyczna zastępczego źródła hałasu, dB,

T – czas odniesienia dla obliczanego poziomu równoważnego, 28800 s (8 h) w porze dziennej,

tio – czas pracy źródła hałasu – przejazd pojazdu – obliczany ze wzoru (2), s,

tp – czas, w którym źródło nie pracuje obliczany ze wzoru (3), s,

LAio – moc akustyczna jadącego pojazdu, tu: 90 dB,

LAp – poziom hałasu w czasie, gdy źródło nie pracuje, 0 dB.

t io=
I o
v p
×n io (2)

gdzie:

lo – długość odcinka obliczeniowego, m

vp – prędkość przejazdu pojazdu, m/s,

nio – ilość pojazdów przejeżdżających przez odcinek w czasie odniesienia (8 h), poj.

t p=T−t io (3)

źródła liniowe
T (8h),

s
tio, s tp, s 10^0,1LAio 10^0,1LAp (...) 1/T*(...) log

obliczeniowe

Lw (dB)

przyjęte Lw

(dB)

samochody

ciężarowe
28800 17143 11657 1000000000 1 1,71E+13 5,95E+08 8,774691 87,75 88

samochody osobowe 28800 686 28114 1000000000 1 6,86E+11 23809525 7,376751 73,77 74

wózki widłowe 28800 857 27943 1000000000 1 8,57E+11 29761906 7,473661 74,74 75

skład pociągu 28800 2699 26101 1000000000 1 2,7E+12 93708167 7,971777 79,72 80

Ad. 6)  Pełne wydruki z programu obliczeniowego- w załączeniu. Przyjęte w analizie założenia: 

 źródła hałasu zamodelowano jako wszechkierunkowe, liniowe, przestrzenne (strzępiarka) i budynek

(stacji), zgodnie ze specyfikacją w wydrukach obliczeniowych;

 obiekty kubaturowe znajdujące się w obszarze rozprzestrzeniania się fal akustycznych do symulacji

przyjęto jako ekrany, zgodnie ze specyfikacją w wydrukach obliczeniowych;

 uwzględniono poprawkę na oddziaływanie gruntu wg PN-ISO 9613-2, przyjęto temp. powietrza 10

st.C oraz wilgotność wzgl. 70%;

 9 punktów obserwacji zlokalizowano w zabudowie mieszkalnej w najbardziej narażonych na hałas

kierunkach od inwestycji.

Przyjęto  sytuację  najbardziej  niekorzystną dla  środowiska jako sytuację  oddziaływania  skumulowanego

planowanej stacji demontażu i całego złomowiska, które jest funkcjonujące i następuje jednoczesność pracy

wszystkich  zidentyfikowanych  źródeł  hałasu  z  maksymalnym  obciążeniem. Projekt  2  w  Załączniku  2

uwzględnia  możliwie  największą  kumulację  oddziaływania  akustycznego planowanej  stacji  demontażu  z

całym  funkcjonującym  zakładem  (istniejącym  zrealizowanym  przedsięwzięciem),  co  odzwierciedla  taką

sytuację faktycznie najbardziej niekorzystną dla środowiska.

Ad. 7) W związku z wynikami pomiarów hałasu, ale również w celu zapewnienia ograniczenia uciążliwości i

zapewnienia komfortu pracy, podjęto decyzję o ograniczeniu hałasu tzw. uderzeniowego w strzępiarce w

części  pracy  magnesu.  Zlecono  zaprojektowanie  obudowy  dźwiękochłonnej-  izolacyjnej  elementu

magnesu w strzępiarce. Hałas uderzeniowy, zwany także materiałowym, powstaje na skutek upadania
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materiałów, jest dźwięczny, czysty, metaliczny a przy tym bardzo nieprzyjemny w odbiorze również dla

pracowników zakładu.  Przy  młynie  strzępiącym pracującym z  jednolitym ciągłym poziomem hałasu,

hałas uderzeniowy jest mocno akcentowany i wyróżniony w procesie pracy strzępiarki i ma największy

wpływ  na  poziom  środowiska  akustycznego  otoczenia.  Projektowana  obudowa  będzie  służyć

ograniczeniu propagacji hałasu w środowisku przemysłowym, będzie wykorzystywana do zapewnienia

odpowiedniej ochrony przeciwdźwiękowej strzępiarki.

Opracowanie 

Barbara Lalik
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