Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų,
atliktų Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste,
naudojant mobiliąją laboratoriją,
rezultatų apibendrinimas

Vilnius, 2018 m.
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Įžanga
Prieš pradedant eksploatuoti Vilniaus kogeneracinę jėgainę, atsižvelgiant į Lazdynų
seniūnijos bendruomenės pageidavimus ir bendradarbiaujant su Aplinkos apsaugos agentūra prie
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – AAA) buvo sudaryta „Aplinkos oro teršalų
matavimų Vilniuje, Lazdynų gyvenamajame rajone, programa“. Buvo nutarta Aplinkos apsaugos
agentūros mobilios laboratorijos pagalba, matuoti pagrindinius aplinkos oro kokybės teršalus
Lazdynų gyvenamajame rajone prieš ūkinės veiklos pradžią bei pradėjus eksploatuoti Jėgainę. Vieta
pasirinkta pasitarus su gyventojais ir atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros rekomendacijas.
Monitoringo vieta yra nutolusi apie 4 km atstumu nuo planuojamos Jėgainės, rytų
kryptimi (žr. paveikslą žemiau).

Matavimų vieta
Numatoma jėgainės vieta

1 pav. Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų vieta

Planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse veikia ir yra suplanuoti pramonės objektai:
UAB „VAATC“, Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai,
UAB „Forest Investment“, Vilniaus 3-ioji termofikacinė elektrinė (TE-3), UAB „Vilniaus vandenys“
ir kt.
Matavimai atlikti siekiant nustatyti oro teršalų koncentracijos dydį aplinkos ore bei
įvertinti toliau pateiktų teršalų kiekį: sieros dioksido (SO2), azoto dioksido (NO2), azoto oksidų
(NOx), azoto monoksido (NO), ozono (O3), anglies monoksido (CO) bei kietųjų dalelių (KD10 ir
KD2,5). Tyrimo metu atliktas vietos meteorologinių parametrų įvertinimas (vėjo kryptis ir greitis, oro
temperatūra, atmosferos slėgis).
Aplinkos oro teršalų koncentracijos matavimai atlikti automatiniais analizatoriais. Gauti
rezultatai palyginti su teisės aktuose šiems teršalams nustatytomis ribinėmis vertėmis.
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1. Tyrimų tikslas
Tyrimų tikslas yra:


įvertinti aplinkos oro teršalų koncentraciją Vilniaus Lazdynų seniūnijoje iki Jėgainės
eksploatacijos pradžios ir jos eksploatacijos metu;



nustatyti ar Vilniaus Lazdynų seniūnijoje pagrindinių teršalų, kurių dėl esančių ir planuojamų
objektų, transporto bei kitos žmonių veiklos į aplinkos orą patenka daugiausia, koncentracija
neviršija teisės aktuose nustatytų normų.
Šiems tikslams pasiekti buvo atlikti kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5, azoto dioksido (NO2),

anglies monoksido (CO), ir benzeno (C6H6) koncentracijos matavimai, naudojant mobiliąją
laboratoriją. Matavimai atlikti 4 kartus per metus, skirtingais metų sezonais, nepertraukiamai 2
savaites.
Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimas buvo vykdomas:


2017 05 15 – 2017 06 01;



2017 08 11 – 2017 08 25;



1017 11 15 – 2017 11 29;



2018 02 16 – 2018 03 01;



2018 05 14 – 2018 05 28.
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2. Metodika
Pagrindiniai taikyti vietos parinkimo reikalavimai:


ėmiklis turi būti už keleto metrų nuo pastatų, balkonų, medžių ar kitų kliūčių;



ėmiklio įsiurbiamoji anga neturėtų būti prie pat taršos šaltinio, kad į ją tiesiogiai nepatektų
išmetamieji teršalai, dar nesusimaišę su aplinkos oru;



ėmiklis turi būti bent 25 m atstumu nuo intensyvių sankryžų.

Bendrieji vertinimo kriterijai:
 KD2,5 vidutinė koncentracija, paskaičiuota iš visų per kalendorinius metus atliktų matavimų
duomenų turi būti lyginama su metine ribine verte;


KD10 paskaičiuota vidutinė paros koncentracija turi būti lyginama su ES normose nustatyta
paros ribine verte; vidutinė koncentracija, paskaičiuota iš visų per kalendorinius metus atliktų
matavimų duomenų – su metine ribine verte;



CO paskaičiuota maksimali 8 valandų slenkančio vidurkio koncentracija turi būti lyginama
su ES normose nustatyta 8 valandų ribine verte;



NO2 1 valandos koncentracija turi būti lyginama su ES normose nustatyta 1 valandos ribine
verte, vidutinė koncentracija, paskaičiuota iš visų per kalendorinius metus atliktų matavimų
duomenų – su metine ribine verte;



C6H6 vidutinė koncentracija, paskaičiuota iš visų per kalendorinius metus atliktų matavimų
duomenų turi būti lyginama su ES normose nustatyta metine ribine verte;
Aplinkos oro užterštumo normos nustatytos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-585/V-611
„Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies
monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų nustatymo“ pakeitimo (Žin., 2010, Nr. 824364)1. Detali informacija apie su oro monitoringu susijusius teisės aktus ir ES direktyvas bei su
aplinkos oro teršalų išmetimais nacionaliniu mastu susijusias ES direktyvas, konvencijas ir jų
protokolus pateikta Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje2.

1
2

Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.378076?jfwid=-88erf8vo4
http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=f657a215-a8e2-4dc7-b6c6-a2ece1a2a03a
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3. Meteorologinės sąlygos
Mobilios laboratorijos duomenimis tyrimų laikotarpiais buvo matuojami oro
temperatūra, drėgmė, barometrinis slėgis, vėjo kryptis bei greitis. Tyrimo metu nustatytos vidutinės,
mažiausios ir didžiausios meteorologinių parametrų vertės.

4. Rezultatai ir išvados
Išanalizavus matavimų duomenis, nustatyta, kad teršalų vidutinės koncentracijos
neviršijo ES ir Lietuvos teisės aktais patvirtintų ribinių verčių, nustatytų augmenijos ir žmonių
sveikatos apsaugai.

1 grafikas. Sieros dioksido vidutinės paros koncentracijos tyrimo laikotarpiu
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2 grafikas. Sieros dioksido maksimali 1 val. vidurkio koncentracija tyrimo laikotarpiu
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3 grafikas. Azoto oksidų vidutinė paros koncentracija tyrimo laikotarpiu
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4 grafikas. Azoto dioksido maksimali 1 val. vidurkio koncentracija tyrimo laikotarpiu
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5 grafikas. Ozono maksimali 8 val. vidurkio (vertinant kiekvienos paros duomenis) koncentracija
tyrimo laikotarpiu
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6 grafikas. Ozono maksimali 1 val. vidurkio koncentracija tyrimo laikotarpiu
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7 grafikas. Anglies monoksido maksimali 8 val. vidurkio (vertinant kiekvienos paros duomenis)
koncentracija tyrimo laikotarpiu
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8 grafikas. Kietųjų dalelių vidutinė paros koncentracija tyrimo laikotarpiu
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5. Fortum Klaipėda termofikacinė elektrinė oro taršos matavimai
UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinė jėgainė, naudojanti komunalines ir
nepavojingas pramonės atliekas kaip kurą, yra pirmoji tokia jėgainė Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
Įmonė įkurta 2007 m. Energijos gamyba iš atliekų yra svarbi „Fortum“ strategijos dalis, padedanti
mažinti aplinkos taršą, kurią sukelia sąvartynų išskiriamos dujos, ir sprendžianti atliekų tvarkymo
problemą. Jėgainė atlieka reikšmingą vaidmenį atliekų tvarkymo grandinėje ir prisideda prie žiedinės
ekonomikos įgyvendinimo.
Energija gaminama naudojant naujausias technologijas, užtikrinančias didžiausią kuro
sunaudojimą ir efektyvų išmetamųjų dujų valymą. Jėgainė gamina šilumą ir elektrą. Šiluma tiekiama
į centralizuotą Klaipėdos šilumos tinklą, o elektra – į valstybinį elektros tinklą. UAB „Fortum
Klaipėda“ galia – 65 MW šilumos ir 21 MW elektros energijos. Tai sudaro apie 50 % Klaipėdos
miestui reikalingos šilumos. Teršalų koncentracija išeinančiuose dūmuose yra keletą ar net
keliasdešimt kartų mažesnė, nei numatyta Europos Sąjungos ir Lietuvos norminiuose dokumentuose.
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9 grafikas. SO2 koncentracija matuota kamino viduje prieš išeinant į aplinkos orą
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10 grafikas. NOx koncentracija matuota kamino viduje prieš patenkant į aplinkos orą

"Fortum Klaipėda" duomenys
Azoto oksido koncentracija

0,20
0,18
0,16

0,17

0,173

0,169
0,158

0,141

0,14

Išvados: Nacionaliniai teisės aktai nėra

0,12

nustatę ribinės ir siektinos azotų oksidų

0,10

ribinės paros vertės dydžio. UAB „Fortum

0,08
0,06

Klaipėda“ jėgainėje šios koncentracijos

0,04

buvo

0,02

mikrogramo kubiniame metre.

0,00

Tyrimo laikotarpiai
NOx, µg/m3

11

mažos

ir

nesiekė

net

vieno

Išvados
 Prieš pradedant eksploatuoti Vilniaus kogeneracinę jėgainę atliekami sieros dioksido (SO2),
azoto oksidų (NOx), azoto dioksido (NO2), ozono (O3), anglies monoksido (CO) ir kietųjų
dalelių (KD10) koncentracijų matavimai. Šių teršalų gautos koncentracijos per visą matavimo
laikotarpį neviršijo teisės aktuose nustatytų ribinių verčių.
 Nustatyta sieros dioksido (SO2) paros maksimali koncentracija - 3,44 µg/m3, tai yra 2,75 %
nuo ribinės vertės dydžio; SO2 1 valandos maksimali koncentracijos - 6,84 µg/m3, gauta
koncentracija atitinka 1,95 % nuo ribinės vertės dydžio; didžiausia gauta azoto oksidų (NOx)
koncentracija - 38,41 µg/m3; azoto dioksido (NO2) 1 valandos didžiausia gauta koncentracija
- 59,27 µg/m3, ji atitinka 29,64 % nuo ribinės vertės dydžio; ozono (O3) maksimali 8 valandų
didžiausia gauta koncentracija - 85,92 µg/m3, šis dydis atitinkamai 71,6 % nuo ribinės vertės
dydžio; O3 1 valandos didžiausia koncentracija buvo – 89,86 µg/m3, atitinkamai tai yra 49,92
% nuo ribinės vertės dydžio; nustatyta anglies monoksido (CO) 8 valandų didžiausia
koncentracija - 0,45 µg/m3, atitinkamai tai yra 4,5 % nuo ribinės vertės dydžio; kietųjų dalelių
(KD10) didžiausia koncentracija - 23,31 µg/m3, ši gauta koncentracija atitinka 46,62 % nuo
ribinės vertės.

