ДОВІДКА КОРИСТУВАЧА ПРОГРАМИ НОРМА6Х+
Від 10.09.2008

Зміст
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ...........................................................................................................2
II. ІНСТАЛЯЦІЯ НА КОМП‘ЮТЕР ..............................................................................................2
III. НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМ ................................................................................................3
IV. РОБОТА З ПРОГРАМАМИ .......................................................................................................9
V. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СУМІСНО З АРМ-ЕКО, ЕОЛ+ ТА БЕЗ НИХ ......................10
VI. ГРАФІЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА .....................................................................11
VII. ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛІВ......................................................................................................15
1. Вступна частина........................................................................................................................16
2. Виробництво ..............................................................................................................................18
3. Матеріали ...................................................................................................................................20
4. Паливо.........................................................................................................................................21
5. Генеральний план.....................................................................................................................21
6. Район ...........................................................................................................................................22
7. Метеоумови ................................................................................................................................22
8. Санітарно-захисна зона ...........................................................................................................23
9. Речовини .....................................................................................................................................23
10. Джерела викидів .....................................................................................................................25
11. Джерела виділення .................................................................................................................26
12. Викиди.......................................................................................................................................26
13. ГОУ ............................................................................................................................................27
14. Залпові викиди ........................................................................................................................28
15. Розрахунок розсіювання ........................................................................................................29
16. Аналіз потоків коштів............................................................................................................29
17. Заходи ........................................................................................................................................30
18. Пропозиції, контроль .............................................................................................................32
19. Умови дозволу .........................................................................................................................37
20. Резюме .......................................................................................................................................38
21. Джерела інформації ................................................................................................................39

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Програми родини Норма 6 (далі - Програми) призначені для формування Документів, у яких
обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ,
організацій
та громадян-підприємців (далі - Обґрунтування), Дозволу на викиди, а також – відповідного
електронного XML-документу встановленого зразка (разом скорочено – вихідні документи).
2. Програма Норма 6Х+ призначена для занесення, редагування, перегляду даних
Обґрунтування, що потім будуть використані при формуванні вихідних документів за
допомогою програм Норма 6 (версія для друку у форматах MS Office) та Норма XML (XMLфайл). Норма 6Х+ також надає певні можливості по автоматизації процесу заповнення даних,
їх повторного використання, контролю, експорту-імпорту даних до інших програм – п.3.
3. Програми можуть використовуватись як окремо, так і спільно з такими програмами, як
АРМ-ЕКО та ЕОЛ+, тобто існують механізми передачі даних з однієї програми до іншої.
4. Програми даної версії не надають можливості відновлення даних із XML-документу,
навпаки – вони забезпечують формування XML по занесеним даним.
5. Сформований XML містить лише ті дані з Обґрунтування, які були занесені безпосередньо
за допомогою Програм. Він не містить дані, що були вручну додані до друкованих вихідних
документів у MS Office (Word / Excel) після їх формування у програмі Норма 6 (див. IV-1.2).
II. ІНСТАЛЯЦІЯ НА КОМП‘ЮТЕР
1. Перед інсталяцією програм Норма бажано встановити «бази даних та утиліти» (файл
setupdb.exe) - для можливості перегляду та редагування бази речовин. При цьому в меню Пуск
створиться група: Пуск-Программы-Экология-Утилиты. Пункт Вещества викликає редактор
бази речовин. Якщо редактор відкривається з повідомленням про помилку – база речовин
пошкоджена – див. п. 3. За потребою далі можна встановити АРМ-ЕКО та/або ЕОЛ+.
2. Інсталювати 3 програми – Норма 6 (файл norma6_ддммрр.exe), Норма XML (файл
normaxml_ддммрр.exe), Норма 6Х+ (файл norma6xpl_ддммрр.exe) – однакової версії (ддммрр –
дата версії). Остання редакція бази речовин (без редактора) та інші довідники встановлюються
разом із Нормою 6Х+. Установка програм здійснюється:
 Якщо на машині вже встановлено АРМ-ЕКО, то у каталог з АРМ-ЕКО
 Якщо на машині не встановлено АРМ-ЕКО, то у будь-який каталог (За замовчанням,
для простішого узгодження роботи всіх програм комплексу, каталог для інсталяції:
C:\ECO\ARM_ECO)
3. УВАГА! При роботі з програмами АРМ-ЕКО, ЕОЛ, Норма можливе пошкодження бази
речовин (наприклад, при спробі відкрити довідник НСИ у АРМ-ЕКО), що виражається у
«зникненні» інформації про речовини, викиди з БД об‘єкта. При появі таких симптомів НЕ
намагайтеся формувати заново таблиці Норми 6Х+, а, переконавшись у несправності бази
речовин (при відкритті Пуск-Программы-Экология-Утилиты-Вещества висвітлюється помилка
«Ссылка на несуществующий элемент списка»), закрийте усі програми та перевстановіть
Норму 6Х+ (в процесі інсталяції підтвердіть оновлення бази речовин). Для зменшення ризику
пошкодити БД речовин при роботі з АРМ-ЕКО не варто користуватися пунктом «НСИ» для
редагування бази речовин. Краще використовувати відповідну утиліту з п.1.

4. Після інсталяції програм під час спроби першого запуску для активації Програм слід увести
пароль. При перевстановленні Програм або їх нових версій (але не операційної системи!)
заново вводити пароль не потрібно.
5. Програми працюють під управлінням операційних систем (ОС) MS Windows 2000 / XP /
Vista. При цьому для забезпечення роботи під ОС Windows Vista слід виконати дії, що описані
у додатку. Для формування та перегляду вихідних документів використовуються засоби MS
Office, починаючи з версії 2000 (бажано 2003).
III. НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМ
1. Після інсталяції «баз даних та утиліт» (а також АРМ-ЕКО та ЕОЛ+) слід виконати мовні
налаштування – для коректної роботи з українськими літерами. Для цього слід викликати
програму C:\IDAPI\bdecfg.exe, де, послідовно обираючи драйвер БД у лівій частині (DBASE,
PARADOX), для кожного драйверу встановити у рядку LANGDRIVER з випадаючого списку
пункт «dBASE UKR cp866». Після цього обрати меню File-Save та закрити програму.
Налаштування АРМ-ЕКО та ЕОЛ+ тут не розкриватимуться.

2. Після встановлення програм родини Норма мовні налаштування будуть встановлені
автоматично при першому запуску Норми 6Х+ (тому її слід запускати першою після
інсталяції). При цьому користувача буде запитано про необхідність автоматичного
встановлення мовних налаштувань «BDE» (слід ствердно відповісти), а потім він буде
повідомлений про необхідність повторного запуску програми. При повторному запуску
програми Норма 6Х+ налаштування вступлять у дію.
3. УВАГА! Невірні мовні налаштування можуть призвести до пошкодження даних, які будуть
занесені до БД об‘єкта. Якщо налаштування не були виконані належним чином, таблиці, що
були створені під цими налаштуваннями, буде неможливо полагодити, навіть правильно
переналаштувавши BDE. Тому переконайтеся у належному виконанні п. 1 та 2. При
виникненні проблем див. п. 5.

4. Якщо користувача не повідомили про необхідність налаштування BDE у п.2 (наприклад,
старші версії програм вже були встановлені раніше, і налаштування вже виправлені), то це
означає, що налаштування коректні.
5. Якщо при виконанні автоматичного налаштування у п.2. трапиться помилка, ці
налаштування можна виконати вручну. Для цього слід викликати (Пуск-Настройка-) Панель
управления-BDE Administrator. Далі у лівій частині вікна обрати Configuration-Drivers-Native,
після чого обрати спочатку PARADOX і встановити для нього у полі LANGDRIVER значення
«dBASE RUS cp866». Потім обрати DBASE і встановити для нього у полі LANGDRIVER
значення «ascii ANSI» з випадаючого списку. Закрити вікно.

6. Після виконання мовних налаштувань BDE слід налаштувати програми Норма так, щоб
результати їх роботи відповідали вимогам, які висуваються Інспекціями та Мінприроди. За
замовчанням подаються деякі «усереднені» налаштування, які можуть бути неприйнятними у
ряді випадків. Тому слід переглянути налаштування на початку роботи з програмами, щоб
полегшити подальшу роботу.
7. Налаштування програм родини Норма доступні для змін у будь-який момент, але при
відкритій (створеній) базі даних (БД) об‘єкта. Більш детально про роботу з БД об‘єкта у
програмі Норма 6Х+ див. далі.
8. УВАГА! При використанні новіших версій Програм для роботи з об‘єктами, які були
створені у більш старих версіях, слід оновити структуру їх БД під нову версію. Для цього слід
просто відкрити БД об‘єкта у новій версії програми Норма 6Х+, яка виконає необхідні
коригування автоматично. Див. також п. 9.
9. УВАГА! При виконанні таких дій, як оновлення структури БД об‘єкта до новішої версії (п.
8.), або переформування окремих таблиць у Нормі 6Х+ рекомендується створити резервну
копію БД об‘єкта (скопіювати каталог з БД). Це бажано робити перед будь-якими діями, що
потенційно здатні призвести до втрати інформації (через збій у програмному чи апаратному
забезпеченні, або помилкових діях користувача). Якщо трапиться збій і дані пропадуть – Ви
зможете їх відновити з резервної копії, після чого для з‘ясування причин помилки можна

звернутися до розробників. Якщо резервної копії не було зроблено, а дані були видалені з бази
– відновити їх буде неможливо.
10. Налаштування програми Норма 6Х+ викликаються через меню Сервіс. Слід нагадати, що
налаштування стають доступні після відкриття або створення бази даних (БД) об‘єкта.

10.1. Власне підпункт «Налаштування» відкриває наступне вікно з 2 сторінками – Клас об‘єкта
та Діапазони класів небезпеки речовин.

Перша сторінка дозволяє обрати клас об‘єкта, від чого залежатиме обсяг та склад вихідних
документів. Друга сторінка дозволяє переглядати та редагувати правила визначення
«небезпечних», «найбільш поширених» та «інших» забруднюючих речовин. Коди речовин тут
зазначені по 2-ТП повітря. Всі речовини, що не зазначені у правилах для «поширених» та

«небезпечних» будуть віднесені до «інших». І для «поширених» (синій колір), і для
«небезпечних» (червоний колір) речовин блок правил містить:
- 5 рядків для вводу діапазонів по 2 поля (початок і кінець діапазону включно).
Речовини, що потрапляють у ці діапазони будуть віднесені до відповідного класу.
- 10 полів для додаткового включення окремих речовин
- 10 полів для виключення окремих речовин з уведених діапазонів.
За замовчанням сторінка вже заповнена, але доступна для коригування запропонованих
правил.
10.2. Третій пункт меню Сервіс – Правила заповнення даних – викликає вікно редактора
правил заповнення, експорту, імпорту даних. Це вікно «тонких» налаштувань і не є
обов‘язковим викликати його без потреби.

При натисканні на кнопку «Сформувати заново» правила будуть відновлені за замовчанням. У
верхній частині вікна є перемикачі підрозділів правил. Самі правила застосовуються при
імпорті/експорті даних з/до АРМ-ЕКО, переформуванні деяких таблиць, оновленні значень у
деяких основних таблицях, допоміжних розрахунках (йдеться про числові дані).
Правило (рядок у таблиці) складається з таких частин:
- Результат. Поле, значення у якому розраховується за даним правилом. Може бути
кілька правил на одне поле, тоді вони послідовно перебираються згідно їх номера
(друга колонка) доти, доки не буде отримане ненульове значення (за виключенням
випадку, коли явно задати Значення = 0). Якщо жодне з правил не дало результат –
значення поля не змінюється.
- Значення. З випадаючого списку можна обрати варіант значення, яке слід обрати для
поля Результат. Це може бути як значення іншого поля, так і формула (також
обирається зі списку) або вручну введене число.
- Умова. Обирається умова, за якої діє правило (якщо її немає, то правило діє завжди).
- Множник. Додатково Значення можна помножити на 2 множники, що обираються зі
списку або вводяться як числа вручну.
Пояснимо на прикладі з малюнку. Третій та четвертий рядки описують правила для
заповнення г/с на джерелі виділення (розділ Викиди). Правило №1 таке: скопіювати г/с з
джерела викиду за умови, що у цього джерела виділення «своє» джерело викиду (тобто єдине
відповідне джерело - немає інших джерел виділення, що працюють не це ж джерело викиду).
Якщо правило не дало результат (що може мати місце, якщо не заповнене поле г/с на джерелі
викиду або джерело виділення не єдине, що працює на спільне джерело викиду), то
застосовується правило №2: розрахувати г/с на джерелі виділення через концентрацію та

об‘єм на джерелі виділення, якщо відповідне джерело викиду є спільним для кількох джерел
виділення (включаючи дане).
Правила підготовлені так, щоб задовольнити найбільш поширені вимоги до автоматичного
заповнення таблиць. Скажімо, вони дозволяють не заповнювати всі стовпчики розділу Викиди
вручну, а заповнити лише дані по концентраціям на джерелі виділення та тонам на рік, а інші –
розрахувати. Такі ж можливості реалізовано для розділів Джерела викиду (розрахунок
швидкості, нормальних умов), Джерела виділення, ГОУ.
УВАГА! Якщо виникне потреба у коригуванні правил, перед їх застосуванням збережіть
резервну копію БД, оскільки результат застосування нових правил може бути некоректним чи
не таким, як очікувалось. Також слід пам‘ятати, що коректність побудови правил не
контролюється, тому можна легко обрати несумісний між собою набір «Результат-Значення».
Якщо виникає необхідність налаштувати програму інакше, ніж описують стандартні правила,
а зміни власноруч не дають потрібного результату – зверніться за допомогою до розробників.
10.3. Виключити речовини – цей останній пункт меню Сервіс містить перелік речовин, що
мають виключатися з деяких таблиць Обґрунтування. Перелік таблиць надається за їх
номером у «Інструкції №108 …» через пробіл. Так, якщо парникові гази слід виключити з усіх
таблиць, починаючи з 6.2, вікно матиме наступний вигляд (до речі, такий вигляд воно матиме
при натисканні на «Сформувати заново»):

Втім, оскільки речовини іноді одночасно виступають і як парникові гази, і також присутні у
викидах не як парникові гази, ця таблиця зазвичай є порожньою.
Інформація про виключення речовин з цієї таблиці переноситься (і може бути там
відредагована) у розділ Речовини, звідки вона копіюється у розділ Викиди, а звідти – у розділ
Пропозиції та контроль. Причому з розділу Речовини береться інформація стосовно т.5.3, з
розділу Викиди – стосовно т.6.х, з розділу Пропозиції та контроль – по т.8.1, 9.х, 12.1. Слід
пам‘ятати про цей ланцюжок, особливо коли вносяться зміни до правил виключення. Щоб
одразу встановити або очистити правила виключення речовин по всій БД, можна скористатися
кнопкою «Оновити по всім таблицям об‘єкта».
10.4. У деяких розділах присутні «галочки» налаштувань, що також зберігаються, вони
впливають виключно на дані свого розділу і будуть описані при детальному розгляді
відповідних розділів далі.
11. Налаштування програми Норма 6 викликаються через меню Налаштування. Закладинка
Налаштування таблиць містить такі блоки:
- Нумерація таблиць в документах : спосіб нумерації таблиць, зібраних в Обґрунтуванні
- Табл.12.1 : можна додатково вивести колонку з г/с

- Табл.9.2 : можна групувати джерела з однаковими пропозиціями та дописувати поруч з
номером джерела назву не джерела викиду, а джерела виділення.
- Табл. 6.2 : можна включати всі або лише організовані джерела, у полі «Назва виробництв»
вписувати різні перераховані варіанти, прибирати т/рік.
- Табл. 6.3. : різні варіанти включення джерел до таблиці. Варіант «Що працюють на спільне
джерело» означає, що програма буде включати до таблиці лише ті джерела виділення, які
мають одне спільне джерело викиду для кількох джерел виділення. При цьому можуть
виникати помилки, які викликані помилками при заповненні розділів Викиди, Джерела
викидів та Джерела виділення (найчастіше це – неспівпадіння кодів вентсистем у Викидах та
Джерелах виділення). Якщо це сталося – або слід відшукати та виправити помилки
(невідповідності) в даних (бажано), або перемкнути налаштування на інший варіант.

12. Налаштування програми Норма XML викликаються через меню Налаштування.
Закладинка Налаштування таблиць містить такі блоки:

- Табл. 9.1, 9.2.: Сумарні рядки («в т.ч.»), якщо вони є у таблицях Норми 6Х+, можуть
заноситись при потребі і в XML як «псевдоречовини». Наявність спільних для груп речовин
згідно Наказу № 309 нормативів також можна вмикати та вимикати.
Інші блоки мають значення, аналогічне відповідним налаштуванням Норми 6.
13. Налаштування шаблонів таблиць можна здійснити, відкривши їх у MS Excel. Для цього
слід запустити на виконання Excel, відкрити через відповідний пункт меню файл шаблону
(вони всі знаходяться, за замовчанням, у каталозі C:\ECO\ARM_ECO\Template. Назва шаблону
говорить сама за себе: наприклад, t9_1.xlt – шаблон для т.9.1.). Не відкривайте шаблони з
«Проводника» подвійним кліком миші – Excel відкриє їх не як шаблони, а як таблиці. При
відкритті слід зауважити, що у багатьох шаблонах містяться макроси. Після відкриття можна,
приміром, змінити формат таблиці або видалити макрос, що додає «сумарні рядки» («в т.ч.»)
для речовин (для цього слід видалити аркуш «norma6»). Після коригування натиснути
«Сохранить». Перед коригуванням шаблонів бажано зберегти їх попередні копії.
IV. РОБОТА З ПРОГРАМАМИ
1. Робота з програмами Норма 6 Х +, 6, XML складається з 2 етапів.
1.1. Перший етап – введення даних про об’єкт у програму АРМ-ЕКО з подальшим
доповненням цих даних у програмі Норма 6 Х+ або введення всіх даних одразу у програмі
Норма 6 Х +. В першому випадку для користувача доступні всі додаткові плюси від
використання АРМ-ЕКО (таблиці інвентаризації, розрахунок розсіювання в програмі ЕОЛ
тощо). У другому випадку БД об’єкта створюється лише під обґрунтування викидів і не
потребує використання АРМ-ЕКО.
1.2. Другий етап – формування вихідних документів (у форматі Excel та Word або
електронного документа XML) за допомогою програм Норма 6 та Норма XML на основі
введених на першому етапі даних. Прямого взаємозв’язку між Нормою 6 та Нормою XML не
існує (обидві ці програми використовують лише дані, введені у Нормі 6 Х + і ніяк не залежать
від виправлень вручну у сформованих вихідних документах). Однак про дані у XML-файлі
можна судити по відповідним таблицям Excel, сформованим за допомогою Норми 6.
2. Якщо АРМ-ЕКО та Норма 6Х+ використовуються разом, то слід спочатку ввести дані у
АРМ-ЕКО, потім приступити до доповнення цієї інформації у Нормі 6 Х.
3. Якщо ж використовується лише Норма 6 Х +, то достатньо послідовно ввести всі дані у цій
програмі. При цьому слід пам’ятати, що Норма 6 Х + може редагувати та вносити зміни і у
деякі (див. далі) таблиці АРМ-ЕКО, тому при роботі з вже створеними у АРМ-ЕКО базами
слід бути обережними. Також слід зазначити що (на даний момент) база, створена у Нормі 6 Х
+ може відкриватися у АРМ-ЕКО, але не буде повною, оскільки Норма 6 Х + створює та
заповнює лише ті таблиці, що мають відношення до обґрунтування викидів. Детальніше про
особливості зв’язку з АРМ-ЕКО – див. далі.
4. Дані в програму Норма 6 Х + слід вводити послідовно. Поля та таблиці для вводу даних
розміщені у розділах, які слід заповнювати послідовно. При цьому деякі наступні таблиці
зможуть використовувати дані, введені раніше у передуючих їм таблицях
5. УВАГА! Після введення даних слід перевірити їх на сумісність зі стандартами затверджених
XML-схем. Якщо введені дані не відповідають вимогам та обмеженням XML-схем (формати

чисел, незаповнення полів тощо), то XML файл, що буде сформовано у Нормі XML, виявиться
«несумісним» і не буде прийнятий до розгляду. Для запобігання цьому слід перевіряти введені
дані функцією Контроль з меню Сервіс. Це не дає повної гарантії, що вихідний електронний
файл буде сумісним, оскільки йде перевірка на рівні даних ДО формування XML, однак
суттєво зменшує кількість «несумісних» файлів. Для гарантованої впевненості слід перевіряти
XML безпосередньо програмою Acceptor.

V. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СУМІСНО З АРМ-ЕКО, ЕОЛ+ ТА БЕЗ НИХ
1. На даний момент програма дозволяє створювати базу даних (БД) для об’єкта «з нуля»,
забезпечуючи можливість введення усіх необхідних даних для подальшого формування
обгрунтовуючих матеріалів. При цьому програма лише частково використовує структури
даних АРМ-ЕКО. Це означає, що при відкритті такої БД у програмі АРМ-ЕКО частина
таблиць (див. далі їх перелік) буде заповнена, частина (більша) – ні. Тому такий режим роботи
- з нуля - слід обирати лише за впевненості, що в подальшому не доведеться опрацьовувати
даний об’єкт в програмах АРМ-ЕКО та ЕОЛ+ (для формування таблиць інвентаризації чи
розрахунку розсіювання - в такому випадку доведеться вводити частину даних вже через
АРМ-ЕКО). Інакше краще заповнити дані в АРМ-ЕКО, відкрити програму Норма 6 Х+ і
дозаповнити потрібні відомості. В цьому випадку програма сама імпортує потрібні дані з
таблиць АРМ-ЕКО у свої таблиці.
2. Існує також можливість роботи безпосередньо з даними ЕОЛ+ без застосування АРМ-ЕКО,
тобто можливо відкривати в Нормі 6Х+ БД з ЕОЛ+ та навпаки.
3. У програмі Норма 6Х+ в таких розділах, як Речовини, Викиди, Джерела викидів, Джерела
виділення присутня можливість експорту даних до АРМ-ЕКО. Якщо є необхідність оновити
дані у БД АРМ-ЕКО/ЕОЛ+, то це можна зробити, натиснувши на такі кнопки:

4. Ще одна особливість при сумісній роботі з АРМ-ЕКО – при внесенні змін через АРМ-ЕКО
до тих таблиць, що лишаються спільними для АРМ-ЕКО та Норми 6Х+ (а саме: ГОУ, залпові
викиди), зміни будуть видимі через Норму 6Х+ одразу. І навпаки – при редагуванні цих
таблиць через Норму 6Х+ зміни будуть видимі і в АРМ-ЕКО. УВАГА! Якщо над цими
таблицями виконати операцію «Сформувати заново» (без збереження даних) в Нормі 6 Х+, то
дані будуть видалені і з таблиць АРМ-ЕКО, і з таблиць Норми 6Х+ (оскільки вони спільні).

5. Для решти таблиць Норми 6Х+ при внесенні змін через АРМ-ЕКО потрібно виконати
оновлення даних шляхом виконання функції «Сформувати заново» із збереженням даних.
Тобто оновлення даних не відбувається автоматично, а потребує явного виклику користувачем
для тих таблиць, чиї дані слід оновити. Наприклад, після додавання до таблиці АРМ-ЕКО
«Речовини» нової речовини (скажімо, забутої при початковому введенні даних), слід оновити
вищевказаним шляхом таблицю «Речовини» Норми 6Х+, натиснувши на відповідну кнопку:

6. Вищевикладені особливості сумісної/роздільної роботи
програми з АРМ-ЕКО
проілюстровані на схемі взаємозв’язків між компонентами комплексу Норма та АРМ-ЕКО.
СХЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПРОГРАМНИМИ ПРОДУКТАМИ «НОРМА» ТА «АРМ-ЕКО/ЕОЛ+»
АВТОМАТИЧНИЙ ІМПОРТ ДАНИХ при
першому відкритті в Нормі 6Х+
БД об’єкта
ЕОЛ+

таблиці БД АРМ-ЕКО / ЕОЛ

розрахунок
розсіювання

таблиці БД Норми 6Х+
(підкаталог DOZVIL)

спільні таблиці:
ГОУ
Залпові викиди

Обгрунтовуючі
матеріали
(підкаталоги
TABLES та DOCS)

НОРМА 6

ЕКСПОРТ ДАНИХ ЗА ЯВНОЮ ВКАЗІВКОЮ
(«Експортувати до АРМ-ЕКО» в Нормі 6Х+)

Інвентаризація

НОРМА ХML
ОНОВЛЕННЯ ДАНИХ ЗА ЯВНОЮ ВКАЗІВКОЮ
(«Сформувати заново зберігаючи дані» в Нормі 6Х+)

АРМ-ЕКО

База речовин (оновлена)
в разі пошкодження може бути
збережена/відновлена в Нормі 6Х+
або встановлена заново при
повторній інсталяції Норми 6Х+

XML
(підкаталог XML)

НОРМА 6Х+

Довідники для Норми (галузі,
виробництва, нормативи на
речовини).
Інсталюються разом з
Нормою 6Х+

Довідкова інформація ( за замовчанням C:\ECO\DATA\DBF )

VI. ГРАФІЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА
1. Після запуску користувачу буде запропонований діалог «Відкрити БД», в якому можна
вказати каталог з БД об’єкта, створеного раніше (для відкриття), або назву нового каталогу
для нової БД – див. рис.

для створення нового
об’єкта поставити галочку та
ввести у поле назву нового
каталогу

2. Після відкриття/створення БД з‘явиться головне вікно програми:

Воно містить наступні елементи.
2.1. Рядок меню та смуга піктограм швидкого виклику.
БД – операції з БД об‘єкта
Створити – створення нової порожньої БД
Відкрити – відкриття існуючої БД
Зберегти як – копіювання БД під іншим іменем
Вийти – вихід з програми.
Шлях до робочої БД вказаний у полі:
Сервіс – сервісні функції
Налаштування – вікно налаштувань (див. III-10.1)
Контроль – вікно перевірки даних на сумісність (див. IV-5)
Правила заповнення даних – правила експорту-імпорту
та перерахунку даних (див. III-10.2)
Виключити речовини – правила виключення речовин з вихідних таблиць

(див. III-10.3)
Перехід – швидкий перехід до інших програм родини Норма.
Норма 6, Норма XML – діють подібно до ярликів.
Довідники - швидкий перехід до редакторів довідників.
Речовин – довідник речовин
Відкрити – виклик «Пуск-Программы-Экология-Утилиты-Вещества».
Корисний редактор для перегляду бази речовин, її
редагування та діагностики її пошкодження (див. II-3).
Створити резервну копію – зберегти копію бази речовин, наприклад,
щоб потім при необхідності не перевстановлювати Норму
6Х+ заради відновлення пошкодженої бази речовин.
Відновити з останньої копії – відновити базу речовин з копії
(допускається збереження лише однієї копії. Якщо потрібно,
зберігайте вручну каталог довідників, за замовчанням
«C:\ECO\DATA\DBF»)
Нормативів ГДВ – відкрити довідник з інформацією по нормативам
з Наказу № 309.
Галузей – відкрити довідник з переліком виробництв та галузей.
Інформація
Про програму – серед іншого, містить дату версії програми.
2.2. Колонка розділів розміщена зліва. Вибір здійснюється натисканням лівої кнопки миші по
назві розділу.
2.3. Вікно активного розділу – робоча область - розміщується правіше. Робоча область часто
містить типові елементи інтерфейсу користувача. Серед них є наступні.
- Кнопка «Зберегти».
(CTRL+S при роботі з таблицями)
Зберігає введені дані до БД. На відміну від чорних галочок над таблицями, що
приймають зміни поточного запису, зберігає всі зміни до БД в активному розділі.
Рекомендується зберігати зміни якнайчастіше, принаймні після заповнення кожної
окремої таблиці на сторінках, де є декілька таблиць. УВАГА! При введенні некоректних
даних є вірогідність, що дані не буде збережено. До некоректних даних в даному
випадку відносяться: записи з порожнім ключовим полем, записи, у яких в ключовому
полі не унікальне значення (дублікат по ключу). Ключові поля часто замальовані блідожовтим, сірим або іншим кольором. В разі, якщо таблиця пошкоджена введенням
некоректних даних, її можна переформувати, позбувшись некоректних рядків (див.
далі).
- Кнопка «Сформувати заново».
Переформовує таблицю. Можливі варіанти: переформувати, не зберігаючи дані
(створюється порожня таблиця або, якщо таблиця базується на іншій таблиці Норми
або АРМ-ЕКО, то створюється автоматично частково заповнена таблиця),
переформувати, зберігаючи дані (видаляються пошкоджені рядки, при цьому
зберігаються введені в Нормі 6 Х+ дані. Корисний варіант при пошкодженні таблиці
або оновленні (див.вище) даних в таблицях Норми після внесення змін до таблиці
АРМ-ЕКО чи залежних таблиць Норми.
- Кнопка «Експортувати до АРМ-ЕКО».

Переносить дані у відповідні таблиці АРМ-ЕКО/ЕОЛ+. При цьому старі дані
замінюються!
- Кнопка «Копіювати з іншого об‘єкта».
Призначена для перенесення даних з іншого об’єкта, де вони вже заповнені.
Відкриється діалог, в якому слід вказати каталог з БД об’єкта, з якого будуть
скопійовані дані.
- Таблиці для введення даних.
- Зазвичай мають стрічку з стрілками навігації, кнопками «+» та «–» (додати/видалити
рядок) та «v» (зберегти рядок).
Корисним буде нагадати деякі скорочення при роботі з клавіатурою:
PAGE-UP – вверх на 1 сторінку.
PAGE-DOWN – вниз на 1 сторінку.
HOME – на перше поле рядка.
END – на останнє поле рядка.
TAB – перейти на наступне поле.
SHIFT+TAB – перейти на попереднє поле.
CTRL+HOME – на перший рядок.
CTRL+END – на останній рядок.
CTRL+DEL – видалити рядок.
ALT-INS, SHIFT-INS – додати рядок перед активним.
СТРІЛКА ВНИЗ на останньому рядку – додати рядок в кінці таблиці.
CTRL+S – «Зберегти».
У певних таблицях наявні додаткові кнопки та відповідні контекстні меню:

- обсяг операції: клітинка, стовпчик, рядок, вся таблиця
- перерахунок значень в обраній клітинці, стовпчику і т.д.
- копіювати дані. Якщо у клітинці – використовується буфер обміну,
інакше – дані не копіюються фактично, зберігається лише посилання на
рядок чи стовпчик (подібно до MS Excel).
- вставити дані. Виконання операції залежить від того, як були
скопійовані дані (обсяг операції при копіюванні), та від обсягу при
вставленні.
- рядок – дублює стрічку навігації.
- фільтр – дозволяє відфільтрувати записи в таблиці за певними
критеріями. Фільтр знімається повторним натисканням на кнопку.
Вікно фільтра має вигляд:

Зліва розміщується перелік полів (можна змінювати), справа – обмеження на них. Якщо
обмеження просте – воно складається зі значка операції (=,>,<,>=,<=,<>) та значення
(символьні дані беруться в ‘одинарні лапки’, зірочка слугує для заміни частини рядка). Якщо
потрібно накласти більш складне обмеження, то використовуються дужки, значки операцій (&
- «та», | - «або»), та символ-замінник поля $. Так, на прикладі зображено складний фільтр,
згідно якого мають відобразитися лише записи, у яких в полі «№ джерела» є значення, що
більше за 1 та менше за 20, або ж це значення більше 100, також у полі «Організоване» стоїть
значення ‘О’, а у полі «Основне» - не стоїть «Н».
- В поля, де потрібно вказати дату, вводиться реальна (31 лютого не допускається) дата
в форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД – день (2 цифри), ММ – місяць (2 цифри), РРРР – рік (4
цифри). Розділювач – крапка. Інакше перехід до інших полів буде неможливий. Приклад:
15.08.2008.
- В поля, де є можливість обрати значення зі списку, не потрібно вводити дані вручну.
Списки допустимих значень ґрунтуються на затвердженому XML-форматі і будь-яке інше
значення не зі списку призведе до несумісності XML-файлу. З цієї ж причини не
рекомендується лишати такі поля незаповненими, крім спеціально зазначених (див.далі).
- Над колонками таблиці часто містяться кнопки, що виконують певні дії над
відповідним полем у всій таблиці або поточному рядку.
- Часто забезпечується можливість вибору з переліку у модальному вікні. При цьому
для пришвидшення пошуку можна вводити значення з клавіатури – тоді автоматично буде
шукатися потрібний рядок.

VII. ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛІВ
Можливі типи даних в таблицях програми та їх скорочення:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

С - рядок символів (обмежена к-сть символів, максимум до 255)
Т - текстові дані (необмежена к-сть символів)
Ф - файл (вказати шлях до файлу через відповідний діалог)
Н – натуральне число (Н = Ц > 0)
Ц – ціле число. зазвичай невід’ємне.
Ч – дробове число
Д – дата
Х – так/ні (галочка)
В – вибрати з випадаючого списку (власні значення заносити не потрібно!)
- можливість вибору (подвійним «кліком» миші чи натискаючи на кнопку у справа
полі, якщо є)

- ключове поле (має бути унікальним за змістом та непорожнім; якщо їх кілька –
унікальною має бути їх сукупність, непорожніми – усі такі поля)
o ^ - необов’язкові дані
o

1. Вступна частина.
1.1. Суб‘єкт господарювання.
Поля з описом проммайданчика (а також аналогічні за структурою поля в інших таблицях)
містять дані про один активний (обраний у таблиці «Виробничі майданчики», що над ними)
проммайданчик. Для перегляду/коригування даних про наступний проммайданчик слід
попередньо вибрати (активізувати) його у таблиці проммайданчиків.
Для об’єктів, що складаються з більш ніж одного проммайданчика, допускається формувати
один документ, якщо ці майданчики не рознесені (в цьому випадку нумерація джерел викидів
та виділень має бути єдиною для всіх майданчиків). Інакше слід формувати окремі БД для
кожного майданчика об’єкта (наприклад, мережа АЗС).
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Для Києва та Севастополя слід обрати в полі «Область» назву міста, і не заповнювати поле
«Місто» (у цій таблиці та в інших, де є поле «Область»)
Поле «Електронна адреса», якщо заповнюється, має бути коректно заповнене (без крапок у
кінці, пробілів тощо).

«ЄДРПОУ» є 8-10 значним числом, «КОАТУУ» - 9-10-значним, «КВЕД» допускається лише
один.
Кнопка «Копіювати дані» призначена для перенесення даних об‘єкта (адреса, контактна особа)
на активний проммайданчик.
Кнопка «Залишити дані лише по обраному проммайданчику» призначена для ВИКЛЮЧЕННЯ
з БД всіх даних по іншим проммайданчикам (джерела, викиди і т.д.), крім обраного. У разі
потреби застосування – попередньо збережіть копію БД!
Залежно від мети надання документів змінюється склад Обґрунтування. Для нового об‘єкта
він включає, згідно Інструкції № 108, лише «пропозиції», «громадськість» та «джерела
інформації».
1.2. Інші суб’єкти на території

При відсутності даних таблиці можна не заповнювати (не варто писати слово «відсутні»,
оскільки в XML-документі це буде означати наявність об’єкту з такою назвою і незаповненою
адресою. Краще вписати це слово вже у готові вихідні документи). Крім того, дані для таблиць
«Об’єкти на території», «Об’єкти, що межують» і «Технологічні зв’язки» (див.далі)
зберігаються разом в одній таблиці, що слід враховувати при використанні функції
«Сформувати заново».
Кнопка «Копіювати адресу з пр.майданчика» призначення для перенесення адреси активного
проммайданчика з попередньої сторінки у відповідні поля для активного об‘єкта.
1.3. Розробник документів

При наявності вже заповнених БД інших об’єктів можна імпортувати з них відомості по
даному розділу, для чого слід натиснути на кнопку «Копіювати з іншого об’єкта»
2. Виробництво
2.1. Виробнича структура

При відсутності даних таблицю можна не заповнювати. Крім того, дані для таблиць «Об’єкти
на території», «Об’єкти, що межують» (див.вище) і «Технологічні зв’язки» зберігаються
разом, що слід враховувати при використанні функції «Сформувати заново».
2.2. Види продукції

При відсутності даних таблицю можна (з т.зору XML, а не «Інструкції») не заповнювати.
Якщо дані представлені дробовими числами, то потрібно або перевести їх у натуральні із
зміною одиниці виміру (0,5 т = 500 кг), або змиритися з округленням в XML-документі, про
що користувача буде повідомлено в модулі «Контроль».
Дані не впорядковуються за алфавітним порядком.

2.3. Опис груп обладнання
Для уникнення проблем зі збереженням даних спочатку краще заповнити всю таблицю груп
обладнання (періодично зберігаючи зміни), а вже потім, послідовно вибираючи групу
обладнання, вказувати для неї та зберігати режим роботи.
Якщо не заповнювати «Термін вводу в експлуатацію», то поля «Нормативний строк
амортизації» та «Дата останньої модернізації» будуть ігноруватися при формуванні XML.
Слід пам’ятати, що для 1-ї редакції XML-схем неможливо задати більше 1 групи обладнання
на 1 галузь (див.далі). Можливо, в цьому випадку не має сенсу перераховувати все
обладнання.

2.4. Виробництва та матеріальні баланси
Перший етап – заповнюється таблиця галузей. Не забувайте про кнопку «Зберегти»!
Код та назву галузі можна обрати з класифікатора. Для цього слід додати рядок і натиснути
кнопку «Вибрати з класифікатора» (після додання нового рядка класифікатор не відкривається
автоматично)
Допускається лише унікальні назви галузей. Якщо є необхідність вказати окремо одну й ту
саму галузь (але з різними типами вир.процесу або групами обладнання тощо), то слід у назві
галузі внести уточнення для збереження унікальності по полю «Назва галузі»
Слід пам’ятати, що для 1-ї редакції XML-схем неможливо задати більше 1 групи обладнання
на 1 галузь (див.далі). В XML піде перша обрана група обладнання. В друкований варіант
Обґрунтування – всі групи.

Другий етап – заповнюється таблиця Вир.процесів. Вона переноситься з т. «Производства» в
АРМ-ЕКО, якщо вона заповнена. Необхідно обрати галузь для кожного виробництва.
Код та назву можна обрати (змінити) з класифікатора. Для цього слід додати рядок і натиснути
кнопку «Вибрати з класифікатора»
Якщо в АРМ-ЕКО були введені одні коди та назви виробництв, а у цій таблиці вони були
змінені на інші, то в XML та «Обгрунтовуючих матеріалах» будуть підставлені нові значення
(при цьому зв’язок між виробництвами та джерелами виділень залишається за старими кодами
з таблиць АРМ-ЕКО)
Третій етап – заповнення матеріального балансу (якщо потрібно).
Для обраного виробництва заповнюються рядки мат.баланса. Одиниця виміру зазначена для
всього виробництва (обумовлено структурою XML).
При заповненні балансу слід переконатися, що активне виробництво не має незбережених змін
(не горить чорна «галочка» над списком виробництв, в тому числі – після введення одиниці
виміру. В такому випадку слід натиснути «галочку» і зберегти зміни). Інакше зміни в балансі
збережені не будуть.
3. Матеріали

Слід обов’язково обрати тип для кожного матеріалу з випадаючого списку.

Використання на рік – натуральне число (аналогічно таблиці «Види продукції» - див. вище).
Це вимога 1-ї редакції XML-схем.
При відсутності даних таблицю можна (з т.зору XML, а не «Інструкції») не заповнювати.
4. Паливо
Значення заносяться тільки в ті поля, стосовно яких є інформація. Видаляти, додавати рядки
без потреби не рекомендується, оскільки вид таблиці за замовчанням відповідає
встановленому в «Інструкції». Якщо заноситься новий матеріал, то після назви аналогічно
іншим матеріалам без пробілу має іти одиниця виміру в дужках.

5. Генеральний план

Даний розділ містить 2 сторінки: сам генеральний план і ситуаційну карту-схему.
Допускається вказати по 1 файлу типу *.JPG, *.BMP, *.GIF на кожній сторінці (шляхом
натискання кнопки поруч із текстовим полем). Після того, як файл буде вказаний через діалог,
його масштабоване зображення буде показане під текстовим полем з назвою файлу (крім
файлів *.GIF, але вони теж будуть включені до XML та «Обгрунтовуючих матеріалів»).

Слід пам’ятати, що підключення файлів (особливо графічних) збільшує розмір XML-файлу.
Великий розмір файлу може ускладнити (чи, навіть, унеможливити) процес його формування
в Нормі XML та «прийняття» за допомогою відповідних програм. Тому рекомендується
використовувати не *.BMP формат (який не стискає графічну інформацію, а тому має розмір,
що вимірюється мегабайтами), а *.GIF (особливо добре підходить для чорно-білих схем та
схем з невеликою кількістю кольорів) або *.JPG (стискає зображення із деякою втратою
якості). Змінити формат можна в багатьох графічних редакторах, наприклад MS Paint.
Графічні файли з цього розділу будуть включені як до XML, так і до «Обгрунтовуючих
матеріалів» (як і ілюстрації до опису виробництв – див.вище). Інші ж файли, що можуть бути
вибрані в інших розділах Норми 6Х+, будуть включені лише до XML.
6. Район

Діапазони можливих значень вказані над полями
(44…52 град. північної широти,
22…40 град. східної довготи)
Нуль допускається для мінут та секунд.
Всі числа – цілі додатні! Дроби не допускаються.
Можливо задати лише один набір координат (вимога XML-схем).
7. Метеоумови

8. Санітарно-захисна зона
Файл і заголовок до нього передбачено структурою XML. У Word-варіанті обгрунтувань файл
автоматично прикладений не буде.
Нормативний розмір можна вводити довільно.

9. Речовини

При формуванні БД на основі даних АРМ-ЕКО таблиця заповнюється автоматично, інакше
вона порожня і допускає заповнення «з нуля» (лише для Обгрунтовуючих документів, для
АРМ-ЕКО ці дані будуть недоступні – див. вище). В цьому випадку речовини вибираються з
класифікатору речовин.
Для експорту даних до АРМ-ЕКО слугує відповідна кнопка.
Усі поля, крім першого коду речовини, є доступними для редагування. База речовин доступна
для редагування через відповідну утиліту, що встановлюється окремо (див. вище) і
викликається з меню Норми 6Х+ або меню Пуск->Програми->Екологія->Утиліти->Речовини.

Поле «Група нормування» і відповідний норматив автоматично вибираються з внутрішнього
довідника програми на основі «Наказу 309» для речовин, що перераховані у всіх групах
нормування, крім першої – «Суспендовані тверді частинки, недиференційовані за складом»
(оскільки в наказі не наведено перелік речовин цієї групи).
УВАГА! Для речовин, які можна віднести до групи нормування «Суспендовані тверді
частинки, недиференційовані за складом», слід ВРУЧНУ обрати цю групу. При цьому
автоматично буде виставлений норматив 150 мг/м3. Для речовин з кодом по 2ТП-пов. «300Х»
можна виставити цю групу одразу, якщо натиснути на кнопку «Для 3000 обрати 1 групу» над
колонкою «Група нормування»
Існує можливість для всіх речовин з кодом «300х» виставити новий загальний код «3000» - для
цього слід натиснути на кнопку «(3000)», що над колонкою «Код 2ТП». Кнопки «По коду
речовини» і «По коду 2ТП», що над колонкою «Назва речовини», призначені для встановлення
назви даної обраної речовини або за її санітарним кодом, або за кодом з 2ТП-пов.
При додаванні речовин можна додавати їх за одразу з назвою за 2-ТП, або за санітарною
класифікацією – залежно від того, по якій колонці подвійно клацнути при виборі речовини.
Останні 4 колонки заповнюються лише за наявності відповідних даних (наданих, наприклад,
санітарною службою тощо). Надалі дані з цієї таблиці слугуватимуть для
заповнення/редагування таблиць «Викиди», «Контроль+Пропозиції» та ін.
При появі проблем із редагуванням таблиці, чи взагалі - її відкриттям, слід переконатися, що
база речовин не пошкоджена (див. вище – розділ «Інсталяція програми»). Якщо база речовин
пошкоджена, то після її відновлення слід при потребі (якщо таблиця «Речовини» все ще не
відкривається) сформувати заново цю таблицю, і, можливо – таблиці «Викиди» та
«Контроль+Пропозиції».
При внесенні змін до бази АРМ-ЕКО чи нормативної бази речовин вміст цієї таблиці Норми
6Х+ не оновиться автоматично. Для оновлення даних слід натиснути на кнопку «Сформувати
заново» (зберігаючи дані чи ні – залежно від ситуації. При збереженні даних числові значення
не оновляться, лише оновиться склад речовин, якщо не зберігати дані – всі числові значення
будуть заново переписані з довідників).
Кат. – категорія («небезпечні», «найбільш поширені», «інші»), обирається на основі
відповідних налаштувань.
Показати дані для т.9.х – показати коди та назви речовин, під якими вони проходитимуть у
Пропозиціях. Так, суспендовані частинки матимуть спільну назву та код 3000, а тому їх дані
будуть зведені в одну речовину в Пропозиціях. Галочка «Автоматично оновлювати всі назви
для т.9.х» означає, що ці назви будуть автоматично оновлюватись (копіюватись, а для
суспендованих буде обрана спільна назва) при натисканні на кнопку «Зберегти». За
замовчанням опція включена.
Показати виключення – у колонці «Група нормування» показати перелік таблиць, з яких слід
виключити певні речовини (див. вище).

10. Джерела викидів

Таблиця АРМ-ЕКО, доповнена кількома новими полями та збережена окремо. При
редагуванні та переформуванні дані АРМ-ЕКО НЕ редагуються. Для експорту даних до АРМЕКО слугує відповідна кнопка.
Проммайданчик (обов’язково) обирається з тих, що перелічені в розділі «Вступна частина».
«Основні» організовані джерела будуть віднесені до таблиці 9.1, а «неосновні» - до т.9.2.
Обгрунтовуючих матеріалів.
Параметр «Основне/неосновне» для джерела не обирається автоматично, скажімо за типом
виробництва тощо. Тому слід уважно продивитися перелік джерел і ОБРАТИ для нього цей
параметр. За замовчанням всі джерела мають однакове значення цього параметру («Н» або
«О» залежно від класу об’єкта, якщо він був назначений).
Таблиця розбита на 2 сторінки: координати джерел та їх параметри (перемикаються двома
крайніми справа кнопками на розширеній стрічці навігації).
Існує можливість перерахунку на нормальні умови, задля чого слід задати тиск та температуру
(а також кисень для подальшого приведення концентрації у розділі Викиди). Будуть
вирахувані відповідні коефіцієнти (кнопка «Оновити за правилами»). УВАГА! Ці коефіцієнти
будуть враховані при розрахунках (кнопка «Оновити», або переформування таблиці на основі
даних АРМ-ЕКО) «Швидкість <–> Витрата» (витрата вважається приведеною до НУ,
швидкість – ні. Якщо це не є прийнятним, – або слід заповнити коефіцієнти одиницями, або
змінити Правила заповнення даних з меню Сервіс).

11. Джерела виділення

Таблиця АРМ-ЕКО, доповнена кількома новими полями та збережена окремо, її редагування
НЕ впливає на дані АРМ-ЕКО. Для експорту даних до АРМ-ЕКО слугує відповідна кнопка.
Джерела виділення мусять мати код у вигляді натурального числа. Вибір проммайданчика,
виробництва та джерела викиду здійснюється на основі раніше введених даних в розділах
«Вступна частина», «Виробництва і матеріальні баланси», «Джерела викидів» (подвійним
«кліком» миші).
Код вентсистеми – ціле число (в т.ч. допускається 0). Зручно використовувати, коли це
можливо, однакові коди для джерел виділення, викидів та венсистем, що їх з’єднують (у
випадку, коли 1 джерело виділення сполучене з 1 своїм джерелом викиду).
Можливий також випадок, коли вентсистема відсутня (для Обгрунтовуючих матеріалів річ
скоріше формальна), тоді замість коду вентсистеми має стояти нуль.
При наявності кількох джерел виділення, що з’єднані з одним джерелом викиду слід обрати
для таких рядків в таблиці однакове джерело (при цьому код вентсистеми може бути
однаковим або ні). При наявності кількох джерел викидів, з якими з’єднане одне джерело
виділення, відповідний рядок в таблиці дублюється із зазначенням різних кодів джерел викиду
(і, можливо, різних параметрів джерела).
При виконанні операції «Оновити за правилами» дані переносяться з відповідних джерел
викидів. Для автоматичного заповнення таблиці згідно таблиці джерел викидів натисніть
«Сформувати заново», не зберігаючи дані (їх немає). Якщо ж існує таблиця АРМ-ЕКО, дана
таблиця буде сформована на її основі.
12. Викиди

Дані по джерелам виділення (крім 5,6,7 стовпчиків, де заносяться дані по кожному джерелу
виділення), містять «часткові» значення, що в сумі по всім джерелам виділення, які
відносяться до певного джерела викиду, дають значення на цьому джерелі викиду (виводяться
у верхньому рядку над основною таблицею). Тобто, якщо лише одне джерело виділення

пов’язане з даним джерелом викиду – то значення в цих полях і будуть значеннями на джерелі
викиду. Якщо ж на даному джерелі викиду присутні викиди більше одного джерела виділення
(по одній і тій самій речовині), то сума значень по цим полям на джерелах виділення дасть
значення на джерелі викиду по цій речовині. Це треба враховувати при заповненні таблиці «з
нуля» або коригування даних по викидам, імпортованих з АРМ-ЕКО. Найпростіше – заносити
потрібні значення лише для першого джерела виділення, що в сумі дасть ці ж значення і на
джерелі викиду.
Наповнення таблиці «з нуля» здійснюється на основі введених раніше даних у таблиці
«Джерела виділення» та «Речовини» (подвійним «кліком» миші). Якщо в таблицю не було
успішно імпортовано дані з АРМ-ЕКО, або таблиця неактивна і не дозволяє редагування
даних, або є багато порожніх полів там, де їх не повинно бути – значить проблема або в
пошкодженій базі речовин (див. вище), або у некоректному заповненні таблиць джерел
викидів та джерел виділення (в т.ч. в АРМ-ЕКО: наприклад, не співпадають «Код установки»
та «Код истчника выделения» в таблицях «Источники выделения» та «Состав выбросов от
источников выделения» для відповідних джерел виділення. Може бути й так, що у викидах
присутня речовина, якої немає у переліку таблиці «Речовини», чи немає відповідних джерел
виділення для всіх джерел викидів, або інші неточності). Якщо таблиця викидів не заповнена
належним чином, то переходити до подальшого заповнення таблиць та формування вихідних
документів є недоцільним до усунення усіх недоліків, оскільки вона впливає на цілий ряд
вихідних та внутрішніх таблиць.
Після здійснення коригувань в таблицях АРМ-ЕКО (лише у випадку сумісної роботи з АРМЕКО) потрібно для оновлення даних «Сформувати заново» таблицю «Викиди». І навпаки, для
експорту даних до АРМ-ЕКО слугує відповідна кнопка.
При імпорті з АРМ-ЕКО та при натисканні на «Оновити» використовуються Правила
заповнення даних. Причому їх основна ідея – перенести з АРМ-ЕКО потрібні дані (мг/м3 на
джерелі виділення та г/с і т/р на джерелі викиду), а решту – скопіювати або розрахувати. Тому
при вводі «з нуля» допустимо заповнювати лише кольорові стовпчики (хоча б концентрацію
на джерелі викиду та т/рік), решту програма розрахує. Краще заповнити спочатку дані, що
відомі, а потім обрати обсяг дії «Таблиця» на натиснути «Оновити за правилами». Не слід
забувати періодично зберігати дані.
Якщо програма виявить при роботі з АРМ-ЕКО невідповідності або нестачу даних (наприклад,
не заповнена таблиця «Состав выбросов от источников выделения»), вона повідомить про це
користувача, і, по можливості, запропонує автоматично дозаповнити дані, яких не вистачає.
13. ГОУ

Таблиці дублюють аналогічні таблиці АРМ-ЕКО. Заповнення аналогічне. Більше того –
використовуються напряму дані АРМ-ЕКО, тому слід бути уважним з редагуванням та
переформуванням таблиць. При заповненні переліку типів ГОУ класифікатор з АРМ-ЕКО не
використовується як застарілий. Тому при заповненні вручну слід уважно контролювати дані,
особливо – клас ГОУ. Він має містити 5 цифр або слово «USER» латинськими літерами. Код
ГОУ – 3 символи.
При заповненні складного випадку з кількома ступенями очистки слід дотримуватися таких
рекомендацій. Навіть якщо обидва ступені однотипні, вони мають бути вставлені в т.
«Відомості щодо очистки на джерелах» стільки разів, скільки ступенів має система. При цьому
однотипні ГОУ матимуть однакові значення в ключових полях «Клас ГОУ», «Код ГОУ» ( а
також, відповідно, «Назва ГОУ»), але відрізнятимуться номером у технологічному ланцюзі. В
таблиці «Відомості щодо ефективності очистки» для кожного ГОУ вводять характеристики
очистки по речовинам, причому ГОУ різних ступенів матимуть різні номери у технологічному
ланцюзі та № ступенів.
При використанні кнопки «Оновити за правилами» можна перенести автоматично мг/м3 з
розділу Викиди та м3/с з розділу Джерела викидів, а також розрахувати ефективність очистки
або вхідну концентрацію.
14. Залпові викиди

Джерела обираються з раніше заповненої таблиці «Джерела викидів», інші поля заповнюються
аналогічно до АРМ-ЕКО. Таблиця - спільна з АРМ-ЕКО з відповідними наслідками при
редагуванні (див. вище).

Кнопка «Додати викиди з джерела» призначена для автоматичного перенесення викидів
певного джерела з розділу Викиди. При цьому можна врахувати кратність та інші параметри.
Кнопка «Перерахувати» призначена для перерахунку параметрів залпових викидів згідно
введеної кратності. Галочка «кратність Х мг/м3» регулює, чи домножати крім г/с ще й мг/м3
на кратність.
15. Розрахунок розсіювання
Коментар та файл до нього у верхній частині можна заповнювати для кожного періоду
(«даний момент» та, якщо потрібно, «перспектива»). Файли будуть автоматично включені
лише до XML. Головне поле – «Висновок», він друкується і у документі Word.

16. Аналіз потоків коштів

Не заповнювати цю таблицю та не переходити до формування основної таблиці з аналізу
потоків коштів дозволяється для об’єктів 2ї та 3ї груп.

При необхідності змінити кількість кварталів доведеться переформувати цю таблицю.
Якщо обраний період охоплює більше 1 року, то перехід між роками здійснюється кнопками
«Попередній рік» та «Наступний рік», що видимі лише при можливості переходів у
відповідних напрямках.
17. Заходи
17.1. Заходи на випадок НС

Для об’єктів 3 групи ігнорується (як і наступні 2 таблиці).
Поле «Коментар» призначене для введення коментаря після таблиці (в XML не передбачене).
Для вибору речовин, яких немає у викидах об‘єкта, слід все одно додати їх у розділ Речовини,
але вказати для них у полі «виключення речовин» таблиці 5.3 та 6.1: «5.3 6.1». Тоді такі
речовини можна буде обрати, але вони не будуть потрапляти в жодні таблиці, крім Заходів на
випадок НС.
Таблиця допускає введення даних складної структури: з кількома матеріалами, категоріями та
речовинами на певний захід. Це досягається виконанням наступних рекомендацій по
заповненню.
Кожен рядок мусить містити заповнені поля щодо найменування об’єкта, місця розташування
та найменування обох заходів. Якщо в таблиці підряд ідуть рядки з однаковими
вищеназваними полями, то всі такі рядки «склеюються» в один, причому вказані в них
матеріали (назва, маса, «категорія»), категорії, речовини складаються у перелік. В таких
рядках можна вказувати різну кількість матеріалів, категорій, речовин для заходів таким
чином, як показано в наступному прикладі:

Таблиця 10.2 в результаті буде мати вигляд:
Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації
наслідків забруднення атмосферного повітря
Таблиця 10.2

Найменування
потенційно
небезпечного
об’єкта

Місце
розташування
потенційно
небезпечного
об’єкта

Найменування, маса,
категорія небезпечної
речовини чи групи
речовин, що
використовуються або
виготовляються,
переробляються,
зберігаються чи
транспортуються на
об’єкті

Найменування або
категорія
небезпечної
речовини чи групи
небезпечних
речовин, за якими
проводилася
ідентифікація
об’єкта

Найменування
забруднюючих
речовин, які у випадку
виникнення
надзвичайної ситуації
техногенного або
природного характеру
можуть надійти в
атмосферне повітря

Найменування
заходів щодо
охорони
атмосферного
повітря на випадок
виникнення
надзвичайної
ситуації

Найменування
заходів щодо
ліквідації наслідків
забруднення
атмосферного
повітря у разі
виникнення
надзвичайної
ситуації

1

2

3

4

5

6

7

Склад

Соляна к-та / Неорганічні
речовини / 5т,
Горючі гази / Неорганічні
речовини / 10т

2 кат.

Азоту діоксид,
Водень хлористий
(соляна кислота) по
молекулі HCl,
Вуглецю оксид

Проммайданчик

Приклад заходу з
охорони

Приклад заходу з
ліквідації

Проммайданчик

Склад

Горючі рідини / Хімічні
органічні речовини / 20т

1 категорія

Спирт етиловий

Захід №2 з
охорони

Захід №2 з
ліквідації

17.2. Кращі технології

17.3. Скорочення викидів

Назва заходу може бути довільної довжини.
18. Пропозиції, контроль

Кінець таблиці (прогорнуто):

На верхньому малюнку показано ліву сторону таблиці – для заповнення даних по
пропозиціям, на нижньому – праву частину – для введення заходів щодо контролю викидів.
Прогортування таблиці здійснюється або стрілками під таблицею («Прогорнути таблицю»),
або при переході до сусідніх клітинок. Зліва постійно знаходиться перелік речовин по
організованим джерелам, що формується автоматично. Цей перелік синхронізовано з
основною таблицею, тобто активний рядок в правій таблиці стосується джерела і речовини,
що активні у лівій таблиці.
При необхідності (виправлення у таблиці «Речовини» - наприклад, вибір групи нормування
«Суспендовані тверді частинки»; коригування таблиці «Джерела викидів» - наприклад, зміна
поля «Організоване»; коригування викидів та ін.) слід заново сформувати цю таблицю або
оновити дані з таблиці «Речовини» (див.далі). У разі потреби оновити лише значення викидів
можна скористатися кнопками над колонками мг/м3, г/с, кг/год. Тоді не будуть втрачені дані
по контролю.
При застосуванні кнопок над колонками їх дія залежить від галочки у правому нижньому куті
«Застосувати команду до всіх записів». Якщо вона відключена – дія стосується лише активної
клітинки, якщо включена – всього стовпчика.
Як вже зазначалося, користувач має сам обирати, для яких речовин встановлювати групу
нормування «суспендовані тверді частинки, недиференційовані за складом». Якщо робота
ведеться на основі бази АРМ-ЕКО, то ця таблиця «Пропозиції та заходи по скороченню» вже
буде сформована (без нормативів на суспендовані). Тому при переході до цієї таблиці (після
редагування нормативів на речовини) бажано оновити нормативи в таблиці речовини кнопкою
«Оновити з таб.речовин», що над колонками «Норматив ГДВ»
В т.9.1 та 9.2 (і т.12.1) будуть занесені дані щодо затверджених викидів та значень нормативів
лише з цієї таблиці. Тому допускається змінювати норматив та затверджений викид лише у цій
таблиці, не змінюючи цифр у таблицях «Речовини» (по нормативу) та «Викиди» (по викидам).
Нижче наведені деякі особливості заповнення даних в цій таблиці.
В таблицю автоматично включаються лише речовини на організованих джерелах. Те, до якої з
таблиць – 9.1 чи 9.2 – буде віднесено організоване джерело, залежить від того, є воно
«основним» чи «неосновним» відповідно.
За замовчанням, затверджений викид у мг/м3 рівний нормативу. Якщо є потреба встановити
його рівним визначеному викиду – використовуйте кнопку «=викид» над першим стовпчиком.
Якщо нормативи були змінені і є потреба оновити затверджені викиди – використовуйте
кнопку «=норм.» там же.
Перші 6 колонок таблиці (з написом «Існуючий») далі повторюються (з написом «На
перспективу»). Перші 6 колонок призначені для вводу даних про існуючий стан пропозицій.
Якщо ж по деякій речовині має місце перевищення, але заплановані певні заходи по

скороченню, і через деякий час (поле «Термін досягнення») затверджений викид скоротиться,
то для цього випадку використовуйте додатково наступні 3 колонки. Відповідно у т.9.х будуть
додані додаткові рядки для нових затверджених викидів. Якщо ж при цьому зміниться і
норматив (для суспендованих – з 50 мг/м3 до 150 мг/м3) то для цього випадку використовуйте
додатково ще наступні 3 колонки. Аналогічне значення у поля «Термін початку
(перспектива)» для т.12.1
В даній версії автоматично робиться вибір для суспендованих речовин, недиф. за складом –
який норматив встановити, залежно від викиду за годину. У версіях до 27.11.2007 це потрібно
було робити користувачу вручну. Правила заповнення колонок «Норматив ГДВ» аналогічні до
таких в розділі «Речовини» і наведені в таблиці типів даних (див.вище).
Якщо на речовину не встановлено норматив, вона входить до т.9.х лише за г/с. Якщо потрібно
взагалі виключити речовини з т.9.х, то слід повністю видалити усі цифри для таких речовин в
даній таблиці Норми 6Х+, включаючи г/с, або просто видалити рядки, або встановити
виключення на потрібні таблиці.
Якщо речовина має норматив, але по викидам не підпадає під нього, то вона також входить до
т.9.х лише за г/с. В іншому випадку норматив встановлюється за мг/м3.
Для додання рядків до т.12.1 слід обов’язково заповнити принаймні поля «Термін початку» та
«Періодичність вимірювання (XML)» . В полі «Періодичність вимірювання (XML)» слід лише
обирати значення, а не вводити їх власноруч (вимога сумісності XML). При цьому в т.12.1
додається 1 рядок для даної речовини на даному джерелі, а в поле періодичність заноситься
фраза «[Періодичність вимірювання (XML)], починаючи з [Термін початку]», наприклад, «рік,
починаючи з 01.01.2008».
Кнопки «Попередній» та «Копіювати з попереднього запису» призначені для копіювання
даних в колонках, над якими вони розміщені.
Для забезпечення синхронності даних, які надходять у Норму 6 та Норму XML, та можливості
редагування та перегляду остаточного варіанту Пропозицій, кнопка «Редагування вихідних
таблиць вручну» дозволяє переглядати дані т.8.1, 9.х, 12.1. Тепер ці таблиці формуються у
Нормі 6Х+, а не окремо у Нормі 6 та Нормі XML, як раніше. При натисканні на кнопку
«Зберегти» при відключеній кнопці «Редагування вихідних таблиць вручну» відбувається
переформування вихідних таблиць. Якщо ж кнопка «Редагування вихідних таблиць вручну»
включена, то переформування не відбувається, і користувач має сам піклуватися про
оновлення даних у т.8.1, 9.х, 12.1 (або кнопкою «Сформувати заново дані вихідних таблиць»,
або переформовуючи кожну з цих таблиць окремо).

Загалом, алгоритм роботи в цьому розділі такий.
1. Отримати вірні дані на закладинці «Пропозиції та контроль».
2. Ввести дані по контролю.
3. Ввімкнути «Редагування вихідних таблиць вручну» та перевірити правильність
вихідних таблиць.
4. Якщо потрібно – відредагувати вихідні таблиці

5. Зберегти їх, не вимикаючи кнопки «Редагування вихідних таблиць вручну» (інакше
вихідні таблиці будуть заново переформовані).
6. За бажанням вимкнути «Редагування вихідних таблиць вручну», але більше не
натискати «Зберегти» в цьому розділі.
18.1. Таблиця 8.1.

Галочка «+сан. код» дозволяє заносити подвійний код (через дріб). Галочка «позначити
нормування» дозволяє виділити у друкованій версії рядки з речовинами, на які встановлено
норматив, а галочка «позначати перевищення» окремо виділяє речовини з перевищенням
нормативу (зміна цих налаштувань діє при переформуванні). Виділяти рядки можна и вручну,
обираючи потрібні «позначки».
18.2. Таблиці 9.1/9.2

Продовження:

Колонка «спільний» призначена для виокремлення спільних для групи речовин нормативів.
Якщо у цій колонці значення однакове для різних речовин на джерелі – вони можуть бути
об‘єднані під спільним нормативом. Щоправда, інколи простіше видалити ці речовини і
замінити їх однією «псевдоречовиною», з назвою, складеною з назв видалених речовин, та
спільними параметрами. Спільний норматив можна спробувати проставити автоматично під
час переформування, якщо позначити галочку «Спільний норматив по класу».

Галочка «Використовувати назви для т.9.х» дозволяє використовувати інші назви для Речовин
у Пропозиціях, як от «Суспендовані частинки» для речовин, віднесених до 1 групи
нормування. Зазвичай слід лишати ввімкненою.
Галочка «Переформувати лише обране джерело» дозволяє переформовувати лише дані по
виділеному на момент переформування джерелу, зберігаючи інші дані.
Галочка «По групам нормування» впорядковує речовини по групам нормування, при цьому
стає недоступною можливість вводити сумарні рядки по групам з 2-ТП («метали, в т.ч.», і
.т.п), а також стають доступними опції «Сумарно по класам нормування» та «Сумарно по
групі нормування». Ці опції додають сумарний рядок у випадку встановлення спільних
нормативів.
Опція «Завжди ставити мг/м3 для т.9.2» призначена для того, щоб навіть за відсутності
нормативу в даних для т.9.2. фігурував затверджений викид у мг/м3. Це потрібно для того,
щоб він відобразився у таблиці контролю 12.1. Оскільки в XML не передбачено окремо
значень мг/м3 по контролю, а лише використовуються дані таблиць 9.1 та 9.2, то при
відсутності нормативу на речовину – і значення мг/м3 у графіку контролю немає. Щоб воно
з‘явилося, необхідно занести у дані т.9.2 значення мг/м3, навіть якщо немає нормативу. При
цьому в т.9.2 ці мг/м3 не будуть фігурувати, а у т.12.1 з‘являться. З т.9.1. така річ не працює,
оскільки до неї заносяться навіть речовини без нормативу, на відміну від т.9.2.
18.3. Таблиця 12.1

Галочка «Періодичність в Нормі 6 як в XML» дозволяє друкувати періодичність у вигляді
«[Періодичність вимірювання (XML)], починаючи з [Термін початку]» (див. вище).
Поля мг/м3 та г/с виконані такими, що не редагуються, оскільки, як вже зазначалося, в XML
немає окремих значень для контролю, лише дані т.9.х. Тому ці значення «підглядаються» з
т.9.1/9.2. Якщо обидва ці поля порожні (навіть г/с), то це вказує на те, що програма не може
знайти відповідний рядок з т.9.х (через помилки при занесенні даних), а тому таких рядків в
т.12.1 не буде видрукувано та занесено до XML. Слід шукати та усувати помилку в даних.

19. Умови дозволу

Нулі в розрядах коду, що не використовуються, можна не проставляти – вони будуть
проставлені автоматично при збереженні. Також автоматично при збереженні буде проведено
впорядкування пунктів.
УВАГА! Наявність пунктів в цій таблиці, та їх наявність в розділі «Умови, що
накладаються...» не гарантує перенесення в XML, якщо не будуть виконані певні вимоги (див.
далі) до кодування пунктів, що обумовлені ієрархічною структурою цього розділу в XML.
Тому після заповнення таблиці скористайтеся кнопкою «ПЕРЕВІРИТИ ПРАВИЛЬНІСТЬ
ЗАПОВНЕННЯ», або виконайте повний контроль введених даних і переконайтеся у
відсутності помилок сумісності та зауважень
Не потрібно починати всі пункти з цифри 2 (мається на увазі пункт 2 дозволу, до згадуються
дані умови), або з іншої цифри, що позначає номер розділу у вихідних документах.
Обов’язково слід заносити ряд «головних» пунктів типу 1.0.0.0, 2.0.0.0 і т.д. Без наявності
таких пунктів їх підпункти перенесені до XML не будуть.
Обов’язково для кожного з вищевказаних пунктів слід додати хоча б по одному підпункту
виду 1.1.0.0 (для п.1.0.0.0), 2.1.0.0 (для п.2.0.0.0) і т.д. Якщо умова, вказана у головному
пункті, не встановлюється, про це можна також написати у такому пункті. Тобто мінімально
можлива кількість пунктів, що починаються з однакової цифри, – два пункти (Х.0.0.0 та
Х.1.0.0).
При введенні інших пунктів слід пам’ятати про ієрархічність пунктів і не «перескакувати»
через розряд (скажімо, є пункти 1.1.0.0, 1.1.1.а, але немає 1.1.1.0).
Приклад правильного (з т.зору нумерації) заповнення можна проглянути, якщо заповнити
таблицю «стандартними» (шаблонними) даними, натиснувши на кнопку «Заповнити
стандартними». При цьому відкриється вікно вибору пунктів, що слід перенести, та режимів
перенесення. Для вибору кількох пунктів слід затискати клавішу CTRL. Можна додавати
пункти з уже створеного об’єкта. Процедура та ж сама, що і для шаблонних умов.
Кнопка «Копіювати з текстового файлу» призначена для розбору тексту з умовами на пункти
и занесення їх до БД. Але при цьому слід дотримуватися певних вимог: цифри у пунктах слід
розділяти крапкою, без пробілів, після літери можна ставити дужку; пункти відокремлювати
один від одного порожнім рядком.

20. Резюме

Пункти під заголовком «Інформація. ... включає» включають або виключають відповідні
підрозділи з розділу Обґрунтувань «Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з
нею громадськості».

21. Джерела інформації

ПРИМІТКА. ТЕКСТ ДОВІДКИ КОРИСТУВАЧА МОЖЕ БУТИ СКОРИГОВАНИЙ ТА ДОПОВНЕНИЙ, В Т.Ч. У
ЗВ’ЯЗКУ З ВПРВАДЖЕННЯМ НОВИХ ВЕРСІЙ НОРМА 6Х+.

ДОДАТОК. Налаштування під Windows Vista
Для того, щоб наші програми працювали під Windows Vista потрібно перед введенням
пароля, або перед інсталяцією наших програм, відключити контроль облікових записів (UAC).
Для цього потрібно послідовно провести декілька дій:
1. Вибрати в меню “Пуск” розділ “Настройка”, а там підрозділ “Панель управления”.
2. В цьому підрозділі знайти пункт “Учетные записи пользователя” (рис. 1)

(Рисунок 1)

3. Після вибору цього пункту з’явиться вікно (рис. 2). В ньому потрібно вибрати пункт
“Включение или отключение контроля учетных записей (UAC).”

(Рисунок. 2)
4. Після цього з’явиться нове вікно (рис. 3), в якому потрібно зняти галочку (якщо
вона вже не знята) в пункті “Используйте контроль учетных записей(UAC), для
защиты компьютера”

(Рисунок 3)
5. Після цього можно вже ставити паролі на наші програми та працювати з ними.

