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ԱՆՈՏԱՑԻԱ 

Մթնոլորտ սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նախագիծը 

մշակված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի կենտրոնական գրասենյակի կաթսայատան համար: 

Նախագիծը մշակված է համաձայն [1, 2, 3]: 

Աշխատանքի նպատակն է՝ մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակների և սահ-

մանային թույլատրելի արտանետումների որոշումը: ՍԹԱ նորմատիվների նախագծի 

մշակումը կատարվում է շրջակա միջավայրի վրա կազմակերպությունների գործու-

նեության վնասակար ազդեցությունը սահմանափակելու նպատակով: 

Գազի ծախսը կաթսայատանը (բանկի կաթսայատուն) կազմում է 60 մ3/ժամ: 

Աշխատանքում իմի են բերվել բանկի կաթսայատան՝ մթնոլորտն աղտոտող 

աղբյուրների արտանետումների որակական և քանակական բնութագրերը: 

Կաթսայատան փաստացի արտանետումների ցուցանիշների հիման վրա 

հաշվարկվել է «օդի պահանջվող օգտագործումը» (ՕՊՕ - օդի ծավալը, որն անհրաժեշտ 

է աղտոտող նյութերի արտանետումների՝ մինչև սահմանային թույլատրելի կոն-

ցենտրացիայի (ՍԹԿ) արժեքը նոսրացման համար (տես հավելված 3), որի արդյունքում 

պարզվել է, որ կազմակերպության համար օդի պահանջվող օգտագործումը տարեկան 

կտրվածքով կազմում է 10.3 մլրդ.մ3/տարի [1], ուստի արտանետման չափաքանակները 

սահմանվում են ՍԹԱ նախագծի հիման վրա: 

Նախագծում դիտարկված է արտանետումների 1 հրապարակ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի 

կաթսայատունը: 

Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի աղբյուրների քանակը 1-ն է: 

Կազմակերպության արտանետումները պարունակում են աղտոտող նյութերի 2 

անվանում` ածխածնի, ազոտի օքսիդներ: Գումարային էֆեկտով օժտված վնասակար 

նյութերը բացակայում են: 

Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների տարեկան քանակները և միանգամյա 

առավելագույն սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների արժեքները բերված են 

աղյուսակ 1-ում: Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի տարեկան քանակը կազմում է 0.586 

տոննա, այդ թվում՝ 
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− ածխածնի օքսիդ - 0.176 տ; 

− ազոտի օքսիդներ - 0.41 տ: 

Զարկային արտանետումների բնութագիրը բերված է աղյուսակ 2-ում: Մթնոլորտ 

արտանետվող վնասակար նյութերի պարամետրերը և քանակները ՍԹԱ-ի հաշ-

վարկների համար բերված են աղյուսակ 3-ում: 

Մոտակա 5 տարիների ընթացքում կազմակերպության կաթսաների հզորություն-

ների փոփոխություն չի նախատեսվում, այդ պատճառով աղյուսակ 3-ի հեռանկար 

սյունակը չի լրացվում: 

Վնասակար նյութերի մթնոլորտ արտանետումների հետևանքով շրջակա 

միջավայրին հասցված տնտեսական վնասը գնահատվում է տարեկան 42.4 հազ.դրամ 

[4] (հավելված 4): 

Կատարված է մթնոլորտն աղտոտող արտանետումների ցրման հաշվարկ 

համակարգչային «Ռադուգա» ծրագրով: 

Հաշվարկի արդյունքում հաստատված է, որ մթնոլորտն աղտոտող նյութերի 

մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակելի գոտու համար սահմանված 

նորմերում: 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի կաթսայատան բոլոր արտանետումները հանձնարարվում 

են որպես 2017թ. սահմանային թույլատրելի արտանետումներ: ՍԹԱ նորմատիվներին 

հասնելու ժամանակը համարվում է հաստատման պահից: 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի մթնոլորտ արտանետումների սահմանային-թույլատրելի 

արտանետումների նորմատիվների նախագիծը մշակված է ՀՀ Բնապահպանության 

օրենսդրության գործող նորմերի և նորմատիվ ակտերի պահանջների համաձայն: 

Սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմավորման աշխատանքների 

կատարման համար հիմք է հանդիսացել «Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի 

սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու 

հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ Կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N192 և 

օգոստոսի 21-ի N953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 

Կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի N1673-Ն որոշումը: 

• ОНД 1-84; Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы 

воздухоохранных мероприятий и выдаче разрешений на выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям. 

• ОНД 1-86; Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ содержащихся в выбросах предприятий. Ленинград. 

Гидрометеоиздат 1987г. 

• ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. 

М. Издательство стандартов 1979г. 

• Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов 

предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия. 

Москва. Госкомитет СССР по охране природы. 1990г. 

ՍԹԱ-ի նախագիծը հանդիսանում է գիտա-տեխնիկական նորմատիվ հաստատ-

ված մթնոլորտն աղտոտող յուրաքանչյուր կոնկրետ աղբյուրի համար՝ պայմանով, որ 

այդ և բնակավայրի բոլոր աղբյուրների համախմբից մթնոլորտն աղտոտող վնասակար 

նյութերի արտանետումները՝ հաշվի առած մթնոլորտում դրանց փոխարկումը և ցրումը, 

ինչպես նաև կազմակերպությունների զարգացման հեռանկարները, չեն ստեղծի սահ-

մանված նորմատիվային արժեքները գերազանցող մերձգետնյա կոնցենտրացիաներ: 
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Աղտոտող նյութերի արտանետումների նորմատիվը որոշվում է որպես աղտոտող 

նյութի առավելագույն քանակ. 

• յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար (գ/վրկ) որոշված 

տեխնոլոգիական սարքավորումների առավելագույն բեռնվածության 

դեպքում՝ հաշվառված նշված ռեժիմի վրա աշխատանքների ժամանակի 20 

րոպեական միջակայքում միջինացումը: 

• որը կարող է մթնոլորտ արտանետվել արտանետումների որոշակի 

աղբյուրներից տարվա ընթացքում (տ/տարի)՝ որոշված որպես արտա-

նետումների աղբյուրներից աղտոտող նյութերի արտանետումների միջին 

արժեքների (գ/վրկ) և տեխնոլոգիական սարքավորումների տարեկան 

աշխատաժամերի արտադրյալ: 

• որը կարող է մթնոլորտ արտանետվել հաստատուն աղբյուրների 

համախմբումից տարվա ընթացքում՝ որոշված որպես աղտոտող նյութերի 

առավելագույն արտանետումների գումար (գ/վրկ) և տարեկան արտա-

նետումների գումար (տ/տարի): 

Այս աշխատանքի նպատակն է՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի սահմանային թույլատրելի 

արտանետումների որոշումը և մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակի 

գնահատումը: 
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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Բանկն ունի կաթսայատուն, որի աշխատանքի հետևանքով աղտոտվում է 

մթնոլորտը: 

Հասցեն՝ ՀՀ, ք.Երևան, Գր.Լուսավորչի փող., 13 և 13/1: 

ՀՀ պետռեգիստրում գրանցման համարն է 83, 25.02.2003թ.: 

Գրանցման վկայականի թիվը՝ 0394: 

Ձեռնարկության գլխավոր և իրադրային հատակագծերը մշակված են Մ 1:100 

մասշտաբով (հավելված 1,2): 

Տեղանքի հարթության ռելիեֆի գործակիցը հավասար է 1 (հավելված 5): 

 

2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  ՈՐՊԵՍ  ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ 
ՕԴՆ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ԱՂԲՅՈՒՐ 

 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի կաթսայատունը նախատեսված է ջեռուցման համար: 

Կաթսայատանը որպես վառելիք օգտագործվում է բնական գազ: Կաթսայատանը 

տեղակայված է UNICAL ֆիրմայի FLLPREX մակնիշի մեկ կաթսա և մեկ հատ 

պահուստային ATA-400 տիպի կաթսա: Գազի ծախսը կազմում է 60 մ3/ժամ, իսկ 

կաթսայատան աշխատաժամերը՝ տարեկան 2880 ժամ: 

  Վառելիքի այրումից առաջացած վնասակար նյութերը արտանետվում են 

մթնոլորտ 15 մ բարձրությամբ և 0.35 մ տրամագծով ծխատար խողովակով: 

Մթնոլորտ արտանետումների աղբյուրների տեղաբաշխման սխեման բերված է 

գլխավոր հատակագծում (հավելված 1): 

Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի ցանկը, նրանց ՍԹԿ-ները, արտանետումների 

քանակը՝ տ/տարի, ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 

Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների հաշվարկները կատարված են գործող 

մեթոդակարգերի համաձայն [5,6]: 

Տեխնոլոգիական սարքավորումների քանակը, արտանետման աղբյուրների 

պարամետրերը, արտանետվող  վնասակար նյութերի քանակը և տեսակը բերված են 

աղյուսակ 3-ում: 
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Մոտակա 5 տարիների ընթացքում կազմակերպության կաթսայատան հզորության 

փոփոխություն չի նախատեսվում, այդ պատճառով աղյուսակ 3-ում հեռանկար 

սյունակը չի լրացվում: 

Մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի անվանացանկը 
Աղյուսակ 1 

NN Նյութերի անվանումը 
ՍԹԿ, միանգամյա 

առավելագույն, մգ/մ3 
Նյութերի արտանետումը, 

տ/տարի 
1 2 3 4 
1 Ածխածնի օքսիդ 5.0 0.176 

2 
Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի 
հաշվարկով) 

0.2 0.41 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  0.586 

 

Մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերը գումարային էֆեկտով օժտված չեն: 

Զարկային արտանետումները նշվում են աղյուսակ 2-ի տեսքով: 

Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը  
Աղյուսակ 2 

Արտադրամասի 
(տեղամասի) և 
աղբյուրների 

անվանումները 

Նյութի 
անվանումը 

Նյութի 
զարկային 
արտանե-

տումը, 
գ/զարկ 

Արտանետման 
պարբերա-

կանությունը, 
(անգամ/տարի) 

Արտանետման 
տևողությունը, 

վրկ 

Զարկային 
արտանետում-
ների տարեկան 
քանակությունը, 

 տ 
1 2 3 4 5 6 
      

 

Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրները բացակայում են, այդ իսկ 

պատճառով աղյուսակ 2-ը չի լրացվում: 
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ՍԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը  
Աղյուսակ 3 

Արտադրություն 
արտադրամաս 

Աղտոտող նյութերի առաջացման 
աղբյուրները 

Աշխատաժամերի 
տարեկան 
քանակը 

Արտանետման աղբյուրի 
անվանումը 

Աղբյուրների 
քանակը 

Աղբյուրի 
կարգաթիվը 

  անվանումը քանակը         
  ՆՎ Հ ՆՎ Հ ՆՎ Հ ՆՎ Հ ՆՎ Հ 

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

Կաթսայատուն կաթսա (1 պահուս-
տային) 

2 - 2880 - ծխատար խողովակ - 1 - B1 - 

 
 
 
 

 
3-րդ աղյուսակի շարունակությունը 

Աղբյուրի 
կարգաթիվը 

Աղբյուրի 
բարձրությունը, 

մ 

Աղբյուրի 
տրամագիծը, 

մ 
Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման աղբյուրի ելքում 

   արագությունը, մ/վրկ ծավալը, մ3/վրկ ջերմաստիճանը,0C 
ՆՎ Հ ՆՎ Հ ՆՎ Հ ՆՎ Հ ՆՎ Հ ՆՎ Հ 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
В1 - 15 - 0.35 - 6.03 - 0.58 - 158 - 
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3-րդ աղյուսակի շարունակությունը 

Աղբյուրի 
 կարգա-

թիվը 
Կոորդինատները քարտեզ-սխեմայում, մ Գազամաքրման սարքերի 

անվանումը 
Մաքրման ենթակա նյութերը Մաքրման միջին 

աստիճանը 

 

կետային աղբյուրի, 
աղբյուրների խմբի 

կենտրոնի կամ գծային աղբ. 
1-ին ծայրի 

գծային 
աղբյուրի 2-րդ 

ծայրի 
 Ապահովվածության գործակիցը, % 

Մաքրման առավելագույն 
չափը, % 

ՆՎ Հ X1 Y1 X2 Y2 ՆՎ Հ ՆՎ Հ ՆՎ Հ 
11 12 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
В1 - 1000 1000 - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

3-րդ աղյուսակի շարունակությունը 
Աղբյուրի 

կարգաթիվը 
Նյութի անվանումը Աղտոտող նյութերի արտանետումները ՍԹԱ հասնե-

լու տարին 
  ՆՎ Հ (ՍԹԱ)  

ՆՎ Հ  գ/վրկ մգ/մ3 տ/տարի գ/վրկ մգ/մ3 տ/տարի  
11 12 33 34 35 36 37 38 39 40 

В1 - 
Ածխածնի օքսիդ 0.017 29.31 0.176 0.017 29.31 0.176 2017 
Ազոտի օքսիդներ 
(երկօքսիդի հաշվարկով) 

0.039 67.24 0.41 0.039 67.24 0.41 2017 
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3. ՍԹԱ  ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ  
ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ  ԵԼՔԱՅԻՆ  ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ  ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԵՎ  ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 

Ելակետային տվյալների ամբողջականությունը և հավաստիությունը հիմնա-

վորված է հաշվարկային մեթոդակարգերով: 

 Կատարվել է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի աղբյուրների գույքագրում: Ըստ 

գույքագրման արդյունքի ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները կազմվել և 

հաշվարկվել են ГОСТ 17.2.3.02-78-ին համապատասխան: 

Հաշվարկները կատարվել են համաձայն գործող մեթոդակարգերի [5,6]: 

Նստեցման չափազուրկ գործակիցն ընդունվել է գազանման վնասակար նյութերի 

համար, որոնց նստեցման կարգավորված արագությունը չի գերազանցում 3-5 սմ/վրկ` 1: 

 

 

4. ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ  ՄԵՐՁԳԵՏՆՅԱ  ՇԵՐՏՈՒՄ  ՎՆԱՍԱԿԱՐ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ  ՑՐՄԱՆ  ՀԱՇՎԱՐԿԸ 

 

4.1.  Ելակետային տվյալներ 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի մթնոլորտն աղտոտող վնասակար արտանետումների 

ցրման հաշվարկը կատարվել է համակարգչի վրա «Ռադուգա» ծրագրով: 

Աղյուսակ 4-ում բերված են տեղանքի մթնոլորտում աղտոտող նյութերի ցրման 

պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերն ու գործակիցները [7]: 

Տեղանքի ռելիեֆի հաշվարկային գործակիցը՝ η-ն, հավասար է 1-ի, քանի որ 

կազմակերպության տարածքում 2կմ շառավղով բարձրությունների տարբերությունը 

1կմ վրա չի գերազանցում 50մ-ը: 
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Մթնոլորտում աղտոտող նյութերի ցրման պայմանները որոշող  
օդերևութաբանական բնութագրերն ու գործակիցները 

                                                            Աղյուսակ 4 
NN  Բնութագրերի անվանումը  Մեծությունը 
1 Մթնոլորտի տեղաբաշխումից կախված գործակիցը, A 200 
2 Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը 1 
3 Տարվա ամենաշոգ ամսվա միջին ջերմաստիճանը ժամը 13-ին,  T, °C 25.7 
4 Քամու բաշխումը տարվա ընթացքում, %  
 Հյուսիս 8 

Հյուսիս - Արևելք 17 
Արևելք 8 
Հարավ - Արևելք 12 
Հարավ 20 
Հարավ - Արևմուտք 19 
Արևմուտք 11 
Հյուսիս - Արևմուտք 5 

5 Քամու արագությունը, որի կրկնողության գերազանցումը կազմում է 5%, մ/վրկ 6 
 

 

4.2. Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մակարդակը 

 Երևան քաղաքի տարածքում մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոն-

ցենտրացիաների արժեքները, մգ/մ3, վերցված են ՀՀ Բնապահպանության նախարա-

րության «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 

կայքէջից [8] (հավելված 6): 

Ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքներն են. փոշի - 0.103 մգ/մ3, ծծմբի օքսիդ - 

0.029 մգ/մ3, ազոտի օքսիդներ - 0.016 մգ/մ3, գետնամերձ օզոն - 0.007 մգ/մ3: 

Երևան քաղաքի «Կենտրոն» համայնքում մթնոլորտում աղտոտող նյութերի 

ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները չեն գերազանցում սահմանված նորմերը: 
 

 

4.3. Հաշվարկի բնութագիրը 

Մթնոլորտում վնասակար արտանետումների ցրման հաշվարկները կատարվել են 

2000 x 2000 հարթակի վրա, 100 x 100 ցանցի քայլով: 

Հաշվարկով որոշվում են. 

− վնասակար նյութերի կոնցենտրացիաները ՍԹԿ մասով հաշվարկային ցանցի 

հանգույցներում, 

− քամու վտանգավոր ուղղության ընտրությունը աստիճաններով, 

− քամու վնասակար արագության ընտրությունը մ/վրկով, 
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− հաշվարկային ցանցի հանգույցներում առավելագույն և նվազագույն 

կոնցենտրացիաները, 

− վնասակար նյութերի առավելագույն ներդրում ունեցող աղբյուրները՝ դրանց 

առավելագույն կոնցենտրացիաների կետերում: 

Հաշվարկները կատարվել են առանց ֆոնի հաշվառման (հավելված 7): 

Հաշվարկների արդյունքները հետևյալն են, ՍԹԿ միավոր 
  

Ածխածնի օքսիդ 0.001 
Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով) 0.058 
 
 

 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի ցրման 

հաշվարկների արդյունքում հաստատված է, որ աղտոտող նյութերի առավելագույն 

մերձգետնյա կոնցենտրացիաները բնակելի գոտում գտնվում են նորմերի 

սահմաններում: 

Մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակը կաթսայատան շահագործման 

հետևանքով կազմում է՝ 0.001 ÷ 0.058 ՍԹԿ միավոր: 

 

5. ՍԹԱ  ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ  ՈՐՈՇՈՒՄԸ,  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ  
ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից մթնոլորտ արտանետումների նվազեցման 

միջոցառումների ծրագիրը բերվում է աղյուսակ  5-ի տեսքով:  

ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր 
Աղյուսակ 5 

N/N 
ը/կ 

Միջոցառումների 
անվանումը և աղ-

տոտման աղբյուրների 
համարը 

Իրականացման 
ժամկետը 

Վնասակար 
նյութ(եր)ի 

արտանետումը մինչև 
միջոցառումը 

Վնասակար նյութ(եր)ի 
արտանետումը 

միջոցառումներն 
իրականացնելուց 

հետո 

   գ/վրկ. տ/տարի գ/վրկ. տ/տարի 

 

Աղյուսակ 5-ը մշակված չէ, քանի որ արտանետումների արդյունքում ձևավորված 

աղտոտող նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաները չեն գերազանցում համապատաս-

խան ՍԹԿ-ները: 
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6. ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ  ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ  ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի առաջարկվող արտանետման չափաքանակները ներկա-

յացված են աղյուսակ 6-ում: 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի անշարժ  աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու 
չափաքանակներ / արտանետման թույլտվություններ 

Աղյուսակ 6 

Աղտոտող նյութեր 
Ընդհանուր արտանետումը 

գ/վրկ տ/տարի 
1 2 3 

Ածխածնի օքսիդ 0.017 0.176 
Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով) 0.039 0.41 
 

 

7. ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  ԺԱՄԱՆԱԿ  
ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

  
Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների դեպքում հնարավոր են 

վնասակար նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաների ավելացումները: 

Համաձայն РД 52.04.52-85 առաջարկությունների, անբարենպաստ օդերևութա-

բանական պայմաններում (ԱՕՊ) նախատեսվում են միջոցառումներ, ուղղված աղտո-

տող նյութերի կոնցենտրացիաների նվազեցմանը մթնոլորտի մակերևութային շերտում: 

Արտանետումների կարգավորումը կատարվում է անբարենպաստ օդերևութաբանա-

կան  պայմանների կանխատեսման հիման վրա: 

Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների (քամու արագության նվազե-

ցում, անհողմություն, մառախուղ) մասին հաղորդագրություն ստանալուց հետո 

անհրաժեշտ է խստացնել հսկողությունը կաթսաների աշխատանքի վրա: 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի միջոցառումներն իրականացվում են անմիջապես 

տեխնիկական ծառայության ղեկավարի, նրան փոխարինող անձի կամ ադմի-

նիստրացիայի կողմից նշանակված պատասխանատու անձի կողմից: 

 

 

 

 

 



15 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

1. «Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտա-

նետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ 

Կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N 192 և 2008թ. օգոստոսի 21-ի N953-Ն 

որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2012թ. 

դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշում: 

2. «Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային 

թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների - ՍԹԿ) նոմատիվները 

հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2006թ. փետրվարի 2-ի N 160-Ն 

որոշում: 

3. «Մթնոլորտ արտանետումների կազմի նորմերի և հսկման մեթոդների 

տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2007թ. 

հունվարի 11-ի N 67-Ն որոշում: 

4. «Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած 

ազդեցության գնահատման կարգը»՝ հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. 

հունվարի 25-ի N91-Ն որոշմամբ:  

5. ՀՀ բնապահպանության նախարարություն: Հրաման №268-Ա առ 23 հոկտեմբերի 

2012թ.: Մինչև 5.8 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ պինդ, հեղուկ և գազային 

վառելիքով աշխատող կաթսայատների վնասակար նյութերի արտանետումների 

հաշվարկի մեթոդական ցուցումները հաստատելու մասին: 

6. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с 

дымовыми газами отопительных и отопительно-производственных котельных. 

М.1986г. 

7. Строительная климатология, СНРА II -7.01–96.5. 

8. ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն: Հայէկոմոնիտորինգ: ՀՀ բնակա-

վայրերի մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաներ: 
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Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ 
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Հավելված 3 
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի ՕՊՕ-ի հաշվարկ [1] 

 
Սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվները սահմանվում են 

այն արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար, որոնց արտանետումների 

առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն (օդի 

պահանջվող օգտագործումը) տարվա կտրվածքով գերազանցում է երկու մլրդ. խորա-

նարդ մետր չափանիշը: 

Այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն մթնոլորտային արտանետումների 

անշարժ աղբյուրներ, դրանց նախագծային առավելագույն արտանետումները պետք է 

բավարարեն հետևյալ պայմանը՝  

 

որտեղ՝ ՕՊՕ-ն օդի պահանջվող օգտագործումն է տարեկան կտրվածքով, 

   Ա i-ն i-րդ նյութի վայրկյանական առավելագույն արտանետումն է՝ ըստ 

ընկերության նախագծի կամ տեխնոլոգիական ռեգլամենտի, մգ/վրկ, 

 ՍԹԿi-ն i-րդ նյութի միանգամյա առավելագույն թույլատրելի խտությունն է, 

մգ/մ3: 

Նշված կազմակերպության համար ՕՊՕ-ի հաշվարկը բերված է աղյուսակի տեսքով: 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի ՕՊՕ-ի հաշվարկը 

 
Աղտոտող նյութերի 

անվանումը 

 
ՍԹԿ միջ. օր., 

մգ/մ3 

Մթնոլորտ 
արտանետվող 

վնասակար նյութերի 
քանակը, Ա i, մգ/տարի 

Օդի պահանջվող 
օգտագործումը, ՕՊՕ, 

մ3/տարի 

 
1. Ածխածնի օքսիդ 3.0 176000000 5.8 ∙ 107 
2. Ազոտի օքսիդներ 0.04 410000000 1025 ∙ 107 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   1030.8 ∙ 107 

 

ՕՊՕ-ն գերազանցում է 2 մլրդ.մ3/տարի շեմը (≈10.3 մլրդ.մ3/տարի), ուստի կազմա-

կերպությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմա-

տիվներ՝ արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար: 
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Հավելված 4 
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի գործունեությունից արտանետումների հետևանքով շրջակա 

միջավայրին հասցվելիք տնտեսական վնասի հաշվարկ [4] 
 

Համաձայն «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքի, բնությանը 

հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը կատարվում է համաձայն «Մթնոլորտի վրա 

տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման 

կարգի»՝ հաստատված 21.01.2005թ. թիվ N91-Ն ՀՀ Կառավարության որոշմամբ: 

«Երևանի Հ.Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոն» ՀՈԱԿ-ի գործու-

նեությունից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցված 

տնտեսական վնասի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

Ա i = Շգ ∙ Փց ∙ ∑Ք i ∙ Վi, 
որտեղ՝ Շգ - աղտոտող աղբյուրի շրջապատի գործակիցն է, 8, 

   Փց - փոխանցման գործակիցն է, 1000 դրամ, 

  Վi - նյութի համեմատական վնասակարության մեծությունն է, 

  Ք i - տվյալ նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է, որը 

հաշվում են հետևյալ բանաձևով՝ 

Ք i = գ ∙ /3 Տա i - 2 ՍԹԱ/, 
որտեղ՝ գ - անշարժ աղբյուրների համար հավասար է 1, 

   Տա i - տվյալ նյութի արտանետումների քանակն է: 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի գործունեությունից արտանետումների հետևանքով շրջակա 

միջավայրին հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը բերված է աղյուսակի տեսքով: 

Տնտեսական վնասի հաշվարկ 

Վնասակար արտանետումների 
անվանումը 

Մթնոլորտ արտանետվող վնասա-
կար նյութերի քանակը, տ/տարի Վ i σգ 

Տնտեսական 
վնասը, ՀՀ դրամ 

Տ i գ Ք i = Տ i  ⋅ գ Ա = 1000⋅σգ⋅Վ i ⋅Ք i 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Ածխածնի օքսիդ 0.176 1 0.176 1 8 1408 
2. Ազոտի օքսիդներ 0.41 1 0.41 12.5 8 41000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ      42408 

Արտանետումներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը գնահատվում է 

≈42.4 հազ.դրամ: 
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Հավելված 5 
 
 

Ռելիեֆի գործակից 
 

Քարտեզագրական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տեղանքի ռելիեֆի 

բարձրությունների տարբերությունը 1 կմ շառավղով տարածքի վրա չեն գերազանցում 

50 մ-ը: 

ԸՍՏ ОНД-86 2.1 կետի հարթ կամ թույլ կտրտված տեղանքի դեպքում, որտեղ 

բարձրությունների տարբերությունը չի գերազանցում 50 մ-ը 1 կմ-ի վրա, ռելիեֆի 

գործակիցը ընդունվում է 1: 

η = 1: 
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Հավելված 6 
 

ՕԴԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ 

Երևան 
 
 

2015 թվականին Երևան քաղաքում կատարվել են ընդհանուր փոշու, ծծմբի 
երկօքսիդի, ազոտի օքսիդների, ածխածնի մոնօքսիդի և գետնամերձ օզոնի 
դիտարկումներ: Քաղաքում գործել է պասիվ նմուշառման 45 դիտակետ և յոթ 
դիտակայան (№1, №2, №7, №8, №16-1 №18 և №19), որից երկուսում` №2 և №18 
կատարվել են միայն ակտիվ (24-ժամյա), իսկ մնացած հինգ դիտակայանում (№1, №7, 
№8, №16-1 և №19)` ինչպես ակտիվ, այնպես էլ ավտոմատ դիտարկումներ: 

2015 թվականի ընթացքում Երևանում ակտիվ նմուշառմամբ վերցվել է օդի 9217, 
պասիվ  նմուշառմամբ` 4196 փորձանմուշ, ավտոմատ եղանակով կատարվել է 341051 
դիտարկում: Ածխածնի մոնօքսիդի  տարվա առավելագույն կոնցենտրացիան դիտվել է 
դեկտեմբերի 22-ին ժամը 1900-ին` 11.7 մգ/մ3 (Արաբկիր համայնք), ծծմբի երկօքիդինը` 
մարտի 4-ին ժամը 1340-ին` 2.5 մգ/մ3 (Կենտրոն համայնք): 

Որոշված ցուցանիշների միջին տարեկան կոնցենտրացիաները չեն գերազանցել 
համապատասխան սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները (ՍԹԿ): 

 

Ակտիվ նմուշառման եղանակով դիտարկումների արդյունքները Երևանում. 

Որոշվող 
միացություն 

(դիտակայանի 
քանակ) 

Դիտարկված 
առավելագույն 

կոնցենտրացիա, մգ/մ3 
(դիտակայանի համար) 

ՍԹԿ-ից 
գերազանցումների 

քանակ 
Միջին տարեկան 
կոնցենտրացիա, 

մգ/մ3 

ՍԹԿ 
միջին 

օրական,
մգ/մ3 >1  ՍԹԿ >5  ՍԹԿ 

Ծծմբի երկօքսիդ (7) 0.072 (դիտ. N1) 101 0 0.029 0.05 
Ազոտի երկօքսիդ (7) 0.101 (դիտ. N18) 186 0 0.016 0.04 
Փոշի (7) 1.548 (դիտ. N18) 301 26 0.103 0.15 
Գետնամերձ օզոն (7) 0.043 (դիտ. N18) 3 0 0.007 0.03 

 
Ավտոմատ սարքերի միջոցով որոշված նյութերի միջին ամսական կոնցենտրացիաների 

փոփոխությունները 
 

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2014թ.միջ. կոնց.

2015թ.միջ. կոնց.

ՍԹԿ միջ.

Ամիսներ

ԵրևանԿոնց.(մգ/մ3)
Ածխածնի մոնօքսիդ (CO)

 
 

 



23 
 

Հավելված 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՄԹՆՈԼՈՐՏՈՒՄ  ՎՆԱՍԱԿԱՐ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ 

ՑՐՄԱՆ  ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ 





 
 

<<РАДУГА>> 
                 
2017.2.8 
 
ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКОВ 
 
Объект:   ЗАО «Ардшинбанк» центральный офис                     
                                                                                                   ТАБЛИЦА 7 СТАНИЦА  1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
:       :      :ДИАМЕТР  :  ПАРАМЕТРЫ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ   :       К О О Р Д И Н А ТЫ          :УГОЛ МЕЖДУ  :        : 
:  КОД  :ВЫСОТА:ТОЧЕЧНОГО:----------------------------------------------------------------------: ОСЬЮ ОХ И  :  УЧЕТ  : 
:       :      :ИЛИ ПЛОС-:         :           :           :ТОЧЕЧНОГО,НАЧАЛО  : КОНЕЦ ЛИНЕЙНОГО : НАПРАВЛЕНИЯ:РЕЛЬЕФА : 
:       :      :КОСТНОГО :СКОРОСТЬ :   ОБЕМ    :ТЕМПЕРАТУРА:ЛИHЕЙНОГО ИЛИ ЛИНИ:ИЛИ ЛИНИИ ЦЕНТРА :НА СЕВЕР    :        : 
:       :      :         :         :           :           :И ЦЕНТРА ПЛОСКОСТ.:   ПЛОСКОСТНОГО  :            :        : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
: Н ИСТ.: Н(М) :   Д     : W(М/С)  : V(М,КУБ/С): Т(ГРАД.С) :  X1(M)  :  Y1(M) :  X2(M) :  Y2(M) :  С(ГРАД)   :   РН   : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
:      1   15.0     0.35     6.0284      0.5800       158.0      1000     1000       -        -          90     1.00 : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  



 
<<РАДУГА>> 

                 
 
 
2017.2.8 
 
 НАРАКТЕРИСТИКА ВЫБРОСОВ             
 
ОБЬЕКТ:  ЗАО «Ардшинбанк» центральный офис                     
                                                               ТАБЛИЦА 8  СТРАНИЦА  1 
  
------------------------------------------------------------------------------------ 
:КОД ВЕЩ-ВА:НАИМЕНОВАНИЕ(ШИФР) ВЕЩ-ВА:ПДК(КГ/М,КУБ):КОЕФ.ОСЕДАНИЯ: ЧИСЛО ИСТОЧНИКОВ: 
:----------------------------------------------------------------------------------- 
:   337      Оксид углерода            5.000000         1.0             1           : 
:                                
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
:Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С): 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1    0.0170  
------------------------------------------------------------------------------------ 
:КОД ВЕЩ-ВА:НАИМЕНОВАНИЕ(ШИФР) ВЕЩ-ВА:ПДК(КГ/М,КУБ):КОЕФ.ОСЕДАНИЯ: ЧИСЛО ИСТОЧНИКОВ: 
:----------------------------------------------------------------------------------- 
:   301 Окислы азота(в пер на двуокись)  0.200000         1.0             1           : 
:                           
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
:Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С):Н ИСТ:МОЩ(Г/С): 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1    0.0390 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  



<<РАДУГА>> 
                 
 
 
2017.2.8 
  
 РЕЗУЛЬТАТЫ   РАСЧЕТА 
  
Объект:   ЗАО «Ардшинбанк» центральный офис                     
                                                                                         Распределение максималъных наземных 
                                                                                         концентраций (без фона) 
                                                              Оксид углерода                               Таблица 9 Станица  2 
                                                             :-----------------------------------------------------------------: 
 A=200   TB= 25.7 град.С    U*=  6 m/s                       :КОД ВЕЩЕСТВА                        :                  337       : 
 выбор шага направления ветра     =  10 град.                :НАИМЕНОВАНИЕ (ШИФР) ВЕЩЕСТВА        :Оксид углерода              : 
 отображение рельефа каждому источнику                       :ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТ.КОНЦЕНТР.(МГ/М,КУБ):               5.0000       : 
                                                             :КОЭФФИЦИЕНТ ОСЕДАНИЯ ВЕЩЕСТВА       :                  1.0       : 
 характеристика выбрасываемых веществ                        :ФОНОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ                :       НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ       : 
:------:------:----:---------------------------:-------------:-----------------:---:-----:--------:-----------:--------:-------: 
:  КОД :ВЫСОТА:ДИА-:ПАРАМЕТРЫ ГАЗОВОЗДУШ. СМЕСИ:       К О О Р Д И Н А Т Ы     : У :КОЭФ.:ОПАСНАЯ :  МОЩНОСТЬ :МАКСИ-  :РАССТО-: 
:ИСТОЧ-:ВЫБРО-:МЕТР:----------:---------:------:---------------:---------------: Г :РЕЛЬ-:СКОРОСТЬ:  ВЫБРОСА  :МАЛЬНАЯ : ЯНИЕ  : 
:НИКА  :СА    :    :  ОБЪЕМ   : ТЕМПЕРА-: СКО- :ТОЧЕЧНОГО,НАЧА-:КОНЦА ЛИНЕЙНОГО: О :ЕФА  : ВЕТРА  :           :КОНЦЕНТР:  ОТ   : 
:      :      :    :          :  ТУРА   : РОСТЬ:ЛА ЛИНЕЙН,ИЛИ  :ИЛИ ДЛИНА И ШИ-: Л :     :        :           :В ДОЛЯХ : ИСТОЧ-: 
:      :      :    :          :         :      :ЦЕНТРА ПЛОСКОСТ:РИНА ПЛОСКОСТН.:   :     :        :           :  ПДК   :  НИКА : 
:------:------:----:----------:---------:------:---------------:---------------:---:-----:--------:-----------:--------:-------: 
:  NN  : H(M) :D(M):V(M.KUB/S):T(LAIP C):W(M/S): X1(M) : Y1(M) : X2(M) : Y2(M) : S : PN  : UM(M/S): M1(g/s)   :  CM    : XM(m) : 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:    1   15.0 0.35     0.5800     158.0   6.03    1000    1000     -       -    90  1.00      1.1    0.01700    0.00101   100.7: 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Среднезвешенная скорость ветра    1.120 м/с 
Сумма максимальных концентраций (доли ПДК) по ОНД-86   Q=   0.0010127 
Расчет проводить нецелесообразно так,как  Q<0.1 
  



<<РАДУГА>> 
                 
 
 
2017.2.8 
  
РЕЗУЛЬТАТЫ   РАСЧЕТА 
  
Объект:   ЗАО «Ардшинбанк» центральный офис                     
                                                                                         Распределение максималъных наземных 
                                                                                         концентраций (без фона) 
                                                              Окислы азота(в пер на двуокись)             Таблица 9 Станица  3 
                                                             :-----------------------------------------------------------------: 
 A=200   TB= 25.7 град.С    U*=  6 m/s                       :КОД ВЕЩЕСТВА                        :                  301       : 
 выбор шага направления ветра     =  10 град.                :НАИМЕНОВАНИЕ (ШИФР) ВЕЩЕСТВА        :Окислы азота(в пер на двуокись): 
 отображение рельефа каждому источнику                       :ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТ.КОНЦЕНТР.(МГ/М,КУБ):               0.2000       : 
                                                             :КОЭФФИЦИЕНТ ОСЕДАНИЯ ВЕЩЕСТВА       :                  1.0       : 
 характеристика выбрасываемых веществ                        :ФОНОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ                :       НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ       : 
:------:------:----:---------------------------:-------------:-----------------:---:-----:--------:-----------:--------:-------: 
:  КОД :ВЫСОТА:ДИА-:ПАРАМЕТРЫ ГАЗОВОЗДУШ. СМЕСИ:       К О О Р Д И Н А Т Ы     : У :КОЭФ.:ОПАСНАЯ :  МОЩНОСТЬ :МАКСИ-  :РАССТО-: 
:ИСТОЧ-:ВЫБРО-:МЕТР:----------:---------:------:---------------:---------------: Г :РЕЛЬ-:СКОРОСТЬ:  ВЫБРОСА  :МАЛЬНАЯ : ЯНИЕ  : 
:НИКА  :СА    :    :  ОБЪЕМ   : ТЕМПЕРА-: СКО- :ТОЧЕЧНОГО,НАЧА-:КОНЦА ЛИНЕЙНОГО: О :ЕФА  : ВЕТРА  :           :КОНЦЕНТР:  ОТ   : 
:      :      :    :          :  ТУРА   : РОСТЬ:ЛА ЛИНЕЙН,ИЛИ  :ИЛИ ДЛИНА И ШИ-: Л :     :        :           :В ДОЛЯХ : ИСТОЧ-: 
:      :      :    :          :         :      :ЦЕНТРА ПЛОСКОСТ:РИНА ПЛОСКОСТН.:   :     :        :           :  ПДК   :  НИКА : 
:------:------:----:----------:---------:------:---------------:---------------:---:-----:--------:-----------:--------:-------: 
:  NN  : H(M) :D(M):V(M.KUB/S):T(LAIP C):W(M/S): X1(M) : Y1(M) : X2(M) : Y2(M) : S : PN  : UM(M/S): M1(g/s)   :  CM    : XM(m) : 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:    1   15.0 0.35     0.5800     158.0   6.03    1000    1000     -       -    90  1.00      1.1    0.03900    0.05808   100.7: 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Среднезвешенная скорость ветра    1.120 м/с 
Сумма максимальных концентраций (доли ПДК) по ОНД-86   Q=   0.0580816 
Расчет проводить нецелесообразно так,как  Q<0.1 
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 НАИБОЛЬШИЕ  КОНЦЕНТРАЦИИ 
(X,Y) - точка координаты 
QH -нормированная концентрация в долях ПДК 
HB -направление ветра в град. 
U - скорость ветра м/с 
Объект:  ЗАО «Ардшинбанк» центральный офис                     
 вещество:Оксид углерода                                                           Таблица 13 Cтраница  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
:   QH     :    X   :   Y   :  HB :   U  :Но.Источ: вклад :Но.Источ: Вклад :Но.Источ: Вклад :Но.Источ : Вклад : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
:  0.001013     900     1000  180   1.1      1    0.00101  
:  0.001013    1000      900  270   1.1      1    0.00101  
:  0.000917     900      900  225   1.2      1    0.00092  
:  0.000769     800     1000  180   1.4      1    0.00077  
:  0.000769    1000      800  270   1.4      1    0.00077  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Минималная и максималнная концентрации в точках расчэтов:  -0.2000000000   0.0010127040 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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НАИБОЛЬШИЕ  КОНЦЕНТРАЦИИ 
(X,Y) - точка координаты 
QH -нормированная концентрация в долях ПДК 
HB -направление ветра в град. 
U - скорость ветра м/с 
Объект:  ЗАО «Ардшинбанк» центральный офис                     
 вещество:Окислы азота(в пер на двуокись)                                           Таблица 13 Cтраница  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
:   QH     :    X   :   Y   :  HB :   U  :Но.Источ: вклад :Но.Источ: Вклад :Но.Источ: Вклад :Но.Источ : Вклад : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
:  0.058082     900     1000  180   1.1      1    0.05808  
:  0.058082    1000      900  270   1.1      1    0.05808  
:  0.052578     900      900  225   1.2      1    0.05258  
:  0.044125     800     1000  180   1.4      1    0.04413  
:  0.044125    1000      800  270   1.4      1    0.04413  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Минималная и максималнная концентрации в точках расчэтов:  -5.0000000000   0.0580815511 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Анализ исходных данных по выбросам 
 
Обьект:   ЗАО «Ардшинбанк» центральный офис                     
                                                                                 Таблица 14 Cтраница  1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
:КОД  :  НАИМЕНОВАНИЕ(ШИФР)         :Требуемое  :           :Произведение ТПВ(тре- :       :В расчет включить +/ нет-  : 
:BЕШ-В:        ВЕЩЕСТВА             :потребление:Мошность   :буемое потребление    :Класс  :      по отношению         : 
:     :                             :воздуха    : выброса   :воздуха) на R(параметр:пред-  :концентрации/массе выбросов: 
:     :                             :(м.куб/с)  : М(г/с)    :разбавления)(м.куб/с) :приятия:                           : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
:  337 Оксид углерода                          3         0.0           4.5445E-0001       5           -         - 
:                             
:  301 Окислы азота(в пер на двуокись)       195         0.0           1.4949E+0003       5           -         + 
:                           
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Анализ исходных данных по источникам 
 
Oбъeкт:  ЗАО «Ардшинбанк» центральный офис                     
Вещество: Оксид углерода                                                                        Таблица 15 Страница  1 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: Код  : Источники    :Мощность  :Концентра- :         :Объем  : Радиус   : Требуемое  :Параметр:Степень  :Класс:Рекомендуется : 
:источ-:      :дыаметр: выброса  :ция на вы- :Скорость :газовоз: зоны     :потребление :разбав- :воздеист.:исто-:источник в    : 
:ника  :высота:устья  :          :ходе       :выброса  :смеси  :влияния   : воздуха    :ления   :на природ:чника:расчеты       : 
:------:------:-------:----------:-----------:---------:-------:--------------------------------:---------:-----:Включить +    : 
:  NN  : Н(м) :  Д(м) : M1(г/с)  :С(мг/м.куб): Um(m/s) : Xm(M) :  RR(M)   :ТПВ(м.куб/с):  R     :  П      :     :Невключить -  : 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
     1    15.00   0.35      0.017       29.31     6.03     0.58     1007.0  3.40E+0000  1.3E-0001   4.5E-0001     5         + 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Oбъeкт:   ЗАО «Ардшинбанк» центральный офис                     
 
Вещество: Окислы азота(в пер на двуокись)                                                        Таблица 15 Страница  1 
:------:------:-------:----------:-----------:---------:-------:--------------------------------:---------:-----:--------------: 
:  NN  : Н(м) :  Д(м) : M1(г/с)  :С(мг/м.куб): Um(m/s) : Xm(M) :  RR(M)   :ТПВ(м.куб/с):  R     :  П      :     :     + / -    : 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
     1    15.00   0.35      0.039       67.24     6.03     0.58     1007.0  1.95E+0002  7.7E+0000   1.5E+0003     4         + 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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