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1. Vertinamo objekto aprašymas 

UAB „Vilniaus mokslo ir inovacijų centras“ atliekų tvarkymo veiklavietė (Katilinės g. 3, Karlų k., 
Visaginas) planuoja vykdyti nepavojingų popieriaus ir kartono, kombinuotos pakuotės atliekų 
perdirbimo veiklą. Popieriaus ir kartono, kombinuotos pakuotės atliekas numatoma priiminėti iš šias 
atliekas surenkančių įmonių arba tiesiai iš įmonių, kuriose, susidaro atliekos.  

Atliekų transportavimas į atliekų tvarkymo veiklavietę: popieriaus ir kartono, kombinuotos pakuotės 
atliekų surinkėjai savo transportu arba pasitelkę atliekas vežančias įmones pristatys atliekas į atliekų 
laikymo veiklavietę. UAB „Vilniaus mokslo ir inovacijų centras“ nevykdys atliekų pervežimo 
veiklos. 

Atliekų priėmimas: atvežtos atliekos bus pasveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis, 
vizualinės apžiūros metu atsakingas asmuo patikrins ar atvežta atliekų siunta atitinka krovinio 
važtaraštyje ar kituose krovinį lydinčiuose dokumentuose pateikta informaciją. Jei duomenys atliekas 
lydinčiuose dokumentuose nurodomi teisingai krovinys yra priimamas ir iškraunamas atliekų laikymo 
zonose. Informacija apie gautą atliekų siuntą įrašoma atliekų tvarkymo apskaitos žurnale. Jei į atliekų 
tvarkymo veiklavietę bus atvežtos atliekos, kurių įmonė negali tvarkyti, atliekos bus gražinamos 
atliekų siuntėjui.  

Atliekų laikymas: atliekų tvarkymo veiklavietėje atliekos bus priimamos tik presuotos ir surištos į 
kipas. Popieriaus ir kartono atliekos, kombinuotos pakuotės atliekos bus laikomos supresuotos. 
Supresuotų atliekų kipos bus dedamos į rietuves atskiriant jas pagal rūšis ir paliekant praėjimus tarp 
rietuvių. 

Sandėliavimo vietos bus pažymėtos juostomis ant grindų. Ne sandėliavimo vietose laikyti medžiagas 
draudžiama. Praeigos tarp rietuvių bus ne siauresnės kaip 1,2 m. Skersinės praeigos tarp rietuvių bus 
įrengiamos ne rečiau kaip kas 6 m. 

Kiekvienos rietuvės išmatavimai bus 6 metrų pločio ir 11 metrų ilgio, todėl tokios rietuvės plotas 
sudarys 66 m2. Planuojama, kad kipos į rietuves bus kraunamos 4 aukštais, kiekvienos kipos aukštis 
apie 0,75 m, todėl visos rietuvės aukštis sieks iki 3 metrų. 

Atliekų perdirbimas: Įmonė planuoja perdirbti popieriaus ir kartono, kombinuotos pakuotės atliekas 
„Ekovatos“ gamybai. Popieriaus, kartono, kombinuotos pakuotės atliekos į šrederį bus tiekiamos 
pagal rūšis. Aerodinaminiame dispergatoriuje smūgiuojant rotoriui popierius ir kartonas, kombinuota 
pakuotė sutrinama iki pavienių plaušų. Pagaminti plaušai iš įrenginio atsijojami inercinės separacijos 
būdu.  

„Ekovatos“ gamybai naudojant kombinuotąją pakuotę, kurios pagrindas popierius (Tetra pak) 
dispergatoriuje atsiskirs plastikinės ir metalinės dalies kompozitas, o popierinė dalis bus sutrinama iki 
plaušų. Atsiskyręs plastikinės ir metalinės dalies kompozitas iš dispergatoriaus bus pašalinama 
rankiniu būdu. 

Dozatorius yra standartinės įrangos komplekte, įmonėje gaminant „Ekovatą“ bus naudojamas tiekiant 
antipireną (natrio tetraborato dekahidratas) ir antiseptiką (boro rūgštis). Šrederis naudojamas antrinių 
žaliavų smulkinimui, dispergatorius naudojamas susmalkintų antrinių žaliavų surinkimui. Smulkinant 
kombinuotąją pakuotę plastiko ir metalo kompozitas bus šalinamas periodiškai pagal atskirai 
nustatytus įrangos aptarnavimo grafikus. Plastikinės ir metalinės dalies kompozitas bus laikomas 
atskirai konteineryje įmonės patalpose. Pagaminta produkcija iškrauta iš technologinės įrangos bus iš 
karto kraunama į didmaišius. Pakrovimas vyks rankiniu būdu šalia gamybinės įrangos. Pagaminta 
produkcija bus laikoma didmaišiuose įmonės patalpose. 

1 pav. pateikta planuojamos naudoti technologinės įrangos galingumas iki 500 kg/val., iki 4 tonų per 
dieną, iki 857 tonų per metus atsižvelgiant į tai, kad įmonėje planuojama eksploatuoti 16 vienodų 
įrenginių visų įrenginių našumas bus iki 7 t/val., iki 56 tonų per dieną perdirbamo popieriaus ir 
kartono, kombinuotos pakuotės atliekų. Per metu planuojama perdirbti iki 12000 tonų antrinių 
žaliavų. 
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Gaminant „Ekovatą“ pridedami priedai: antipirenas (Natrio tetraborato dekahidratas) – užtikrina 
pagaminto produkto atsparumą aukštai temperatūrai ir ugniai; antiseptikas (Boro rūgštis) – užtikrina, 
kad „Ekovata“ bus biostabili ir nepažeista mikroorganizmų.  

„Ekovata“ izoliacinis gaminys, kurio sudėtyje yra: 81 proc. – popieriaus ir kartono plaušų; 7 proc. – 
antipireno ir 12 proc. – antiseptiko. 

 

1 pav. „Ekovatos“ gamybai planuojama naudoti technologinė įranga. 1 – šrederis, 2 – 
konvejeris, 3 – dozatorius, 4 aerodinaminis dispergatorius, 5 – aukšto slėgio ventiliatorius, 6 – pagamintos 

produkcijos bunkeris.  
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2. Triukšmo šaltinių aprašymas, jų ypatybės 

Visa PŪV technologinė įranga bus išdėstyta esamame pastate. Šio pastato viduje taip pat dirbs 
autokrautuvas, kuris atliks iškrovimo ir pakrovimo darbus. Kadangi nėra žinomas autokrautuvo 
modelis, priimtas blogiausias scenarijus, jog autokrautuvo garso slėgio galia siekia 101 dBA1. 
Triukšmo sklaidos skaičiavimuose priimta, jog PŪV pastatas vertinamas kaip vertikalus plotinis 
triukšmo šaltinis, o jo viduje didžiausias galimas garso slėgio lygis gali sudaryti apie 101 dBA. 
Atsižvelgiant į esamo pastato fasadą (langai), priimtas pastato garso izoliavimo rodiklis RW yra 27 
dBA (2 mm storio stiklas).  

2.1 lentelė. Vertinamų triukšmo šaltinių parametrai 

Triukšmo šaltinis 
Šaltinių 
kiekis 

Darbo 
laikas 

Triukšmo lygis 

PŪV pastatas:    
- technologinė įranga 14 vnt. 8–17 val. 85 dBA2 
- autokrautuvas 1 vnt.  8–17 val. 101 dBA1 (garso galia) 

Bendrai pastatas, kaip vertikalus plotinis 
triukšmo šaltinio, garso galia  

  101 dBA  

Sunkiasvoris autotransportas.  
Linijinis triukšmo šaltinis  

3 vnt. 8–17 val. 95 dBA (garso galia) 

Lengvasis autotransportas.  
Linijinis triukšmo šaltinis 

5 vnt. 8–17 val. 90 dBA (garso galia) 

Į PŪV teritoriją per dieną atvyks ir išvyks 3 sunkiasvorės transporto priemonės ir 5 lengvieji 
automobiliai. Visos transporto priemonės dirbs tik darbo metu nuo 8 val. iki 17 val. Įmonės 
teritorijoje planuojama iki 5 vnt. lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė (2.1 pav.) 

 

2.1 pav. PŪV triukšmo šaltinių schema. 

                                                           
1 STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ 
2 Pagal darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatus triukšmo lygio, veikiančio darbuotojus, 
leistina viršutinė ekspozicijos vertė Lex, 8h = 85 dB. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos 
apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. A1-310/ V-265 redakcija. 
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2.1. Triukšmo skaičiavimas 

Triukšmo sklaida analizuojamoje teritorijoje apskaičiuota naudojant CadnaA programinę įrangą. 
CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – 
programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir 
prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos visos akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 
2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir 
standartai:  

 Pramoninis  triukšmas (ISO 9613); 
 Transporto triukšmas (NMPB Routes 96). 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme (LRS, 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) triukšmo 
rodikliai – Ldienos, Lvakaro, Lnakties apibrėžiami, kaip: 

 dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų 
dienos vidurkis;  

 vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų 
vakaro vidurkis;  

 nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto 
miego trikdymo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų 
metų nakties vidurkis. 

 dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (Ldvn) – triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. 
triukšmo lygis Ldvn decibelais (dB), apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

 

2.2. Triukšmo modeliavimo sąlygos 

Skaičiuojant triukšmo lygius pagal skaičiavimo metodiką ISO 9613 buvo priimtos šios sąlygos ir 
rodikliai: 

 triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 4 m, receptorių tinklelio žingsnis – 2 m; 

 oro temperatūra +10 °C, santykinis drėgnumas – 70 %; 

 žemės paviršiaus tipas pagal garso sugertį – 0,3; 

 įvertintas triukšmo slopimas dėl užstatymo, žemės dangų akustinės charakteristikos; 

 įvertintas PŪV triukšmo šaltinių darbo laikas. 

 

2.3. Triukšmo ribiniai dydžiai 

Ribines triukšmo vertes žmonių gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
nustato Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.  
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2.2 lentelė. Taikomi didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje pagal HN 33:2011 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas 

Paros laikas, 

val.* 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), 

dBA 

1. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

diena 
vakaras 
naktis 

55 

50 

45 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos 
Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio 
(Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 

2.4.  Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai  

Prognozuojamas PŪV triukšmas įvertintas tik pagal apskaičiuotą Ldienos triukšmo rodiklį, kadangi 
darbai bus vykdomi tik dienos metu (8:00–17:00 val.). Apskaičiuotas Ldienos triukšmo rodiklis ties 
PŪV žemės sklypo riba dienos metu siekia 46 dBA ir neviršija HN 33:2011 nustatytos ribinės vertės. 
Artimiausioje gyvenamoje aplinkoje didžiausias prognozuojamas triukšmas Ldienos siekia 23 dBA. 
Triukšmo sklaidos žemėlapis pateikiamas 1 priede.   
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3. Oro taršos vertinimas 

3.1. Oro taršos šaltinių apibūdinimas 

Atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma uždarose patalpose. Planuojamos ūkinės veiklos metu bus 
eksploatuojamas vienas stacionarūs aplinkos oro taršos šaltinis (o.t.š. 001), per kurį bus išmetamas 
oras iš visų 16 perdirbimo linijų. Prieš išmetimą oras nuo kietųjų dalelių bus išvalomas ciklonuose bei 
nukreipiamas į rankovinį filtrą. 

 

3.1 pav. Oro taršos šaltinio vieta. 

 

 

 
 

 

  

 

  

    

  

 

 

  

  

  

Informacija apie oro taršos šaltinius ir išmetamus teršalus pateikiama 3.1 ir 3.2 lentelėse.

3.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai

Gaminant  „Ekovatą“  pridedami  priedai:  antipirenas  (Natrio  tetraborato  dekahidratas) – užtikrina 
pagaminto produkto atsparumą aukštai temperatūrai ir ugniai; antiseptikas (Boro rūgštis) – užtikrina,
kad  „Ekovata“  bus  biostabili  ir  nepažeista  mikroorganizmų. Šių  medžiagų  išmetimų  į  atmosferą 
nenumatoma, jos bus akumuliuojamos gaminyje.

Atsižvelgiant į „Ekovata“ gamybos procesą į aplinkos orą gali patekti nedideli kiekiai kietųjų dalelių. 
Išsiskiriantys teršalai bus išmetami per vieną taršos šaltinį – ortakį, kuris nuo visų įrenginių nusiurbtą 
orą,  išvalytą  filtre, išmes  virš  pastato  stogo. Taršos  šaltinio  aukštis – 16  m,  šalinamo  oro  srautas

priimtas pagal įrenginių charakteristiką – 0,031 m3/s, ortakio skersmuo – 150 mm.

Išsiskiriančių  teršalų  kiekiai  apskaičiuoti  vadovaujantis  metodika  „Teršalų,  išmetamų  į  atmosferą  iš 
poligrafijos pramonės įmonių, kiekio skaičiavimas. (rusų kalba – Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych 
vieščiestv v poligrafičieskych proizvodstvach)”. Metodikoje nurodoma, kad nuo popieriaus (kartono)

pjaustymo  įrenginio  išsiskiria – 24  mg/val.  kietųjų  dalelių  (popieriaus  dulkių)  (priedas  Nr.  6). Ši 
metodika patenką į „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“ patvirtintą 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 (2005 m. liepos 15

d. įsakymo Nr. D1- 378 redakcija) (punktas 30.9). 
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PŪV išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekis apskaičiuojamas įvertinant filtrą, kuris šalinamą orą 

išvalys. Filtro efektyvumas >96 proc. (priedas Nr. 2): 

E = Q x n x (1-η) 

Čia: 

E – teršalo emisija, g/s 

Q – teršalo rodiklis, 24 mg/val= 0,0000067 g/s, 

n – įrenginių skaičius, n=16 

η – filtro efektyvumas, 0,96 

E = 0,0000067 x 16 x (1-0,96) = 0,0000043 g/s 

Metinis teršalų kiekis apskaičiuojamas įvertinus įmonės įrenginių darbo valandų skaičių – 2008 

val./metus. 

Em = 0,0000043 x 10-6 x 2008 x 3600 = 0,000031 t/metus 

Aplinkos oro teršalų emisijos pateikiamos 3.2 lentelėje. 
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3.1 lentelė. Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai 

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 
(matavimo) vietoje 

Teršalų išmetimo 
trukmė, val./metus 

pavadinimas Nr. Koordinatės aukštis, 
m 

Išmetimo 
angos 

matmenys, m 

Srauto greitis, m/s Temperatūra, Tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

°C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ortakis 001 656748 6162316 16 0,15 1,754 20 0,031 2008 

 

3.2 lentelė. Aplinkos oro tarša 

 

 

Cecho ar kt. pavadinimas, 
gamybos rūšies pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas Vienkartinis dydis metinė, t/metus 

vnt. maks. 

2 3 4 5 6 10 11 12 

Ekovatos gamyba Ortakis 001 Kietosios dalelės 6493 g/s 0,0000043 0,000031 

Iš viso: 0,000031 
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3.3. Aplinkos oro užterštumo prognozė 

Teršalų sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „AERMOD View”, 
AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai 
aplinkoje modeliuoti.  

LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 
patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių 
pasirinkimo rekomendacijose“ AERMOD modelis yra rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti. 

Duomenys aplinkos oro teršalų sklaidai modeliuoti: 

Meteorologiniai parametrai. Modeliavimui buvo naudojami Dūkšto hidrometeorologinės stoties 
meteorologiniai duomenys, kuriuos pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (3 priedas). 
Meteorologinių duomenų paketą sudaro 2010–2014 m. laikotarpio, keturių pagrindinių 
meteorologinių parametrų reikšmės kiekvienai metų valandai: aplinkos temperatūra, vėjo greitis ir 
kryptis, debesuotumas. 

Receptorių tinklelis. Pažemio koncentracijos apskaičiuojamos modelyje nustatomuose taškuose. Šie 
taškai paprastai vadinami receptoriais (angl. receptor). PŪV veiklos teršalų skaidos modelyje buvo 
naudojamas 2320 x 2720 m dydžio tinklelis, receptoriai išdėstyti 80 m žingsniu. Iš viso receptorių 
tinklelį sudaro 1050 receptorių. Teršalų koncentracijos apskaičiuojamos 1,5 m aukštyje. 

Procentiliai. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl 
aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (su vėlesniais pakeitimais) apskaičiuotų koncentracijų 
palyginimas su ribinėmis vertėmis atliekamas taikant atitinkamą procentilį: 

 kietųjų dalelių 24 val. koncentracijai – 90,4 procentilis. 

Foninės teršalų koncentracijos. Aplinkos oro foninis užterštumas vertinamas vadovaujantis Aplinkos 
apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis Foninio 
aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 
rekomendacijomis. Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio 
ir Utenos skyrius 2018-04-27 raštu Nr. (28.5)-A4-4019 pateikė duomenis foninio aplinkos oro 
užterštumo skaičiavimui (4 priedas). 

Išmetamų teršalų ribinės koncentracijos aplinkos ore. Objekto veiklos metu į aplinkos orą išmetamų 
teršalų ribinės koncentracijų vertės nustatytos remiantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 
pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašu“ (patvirtintas LR AM ir LR SAM 2007-06-11 įsakymo Nr. 
D1-239/V-469 redakcija) bei LR AM ir SAM 2010-07-07 įsakymu Nr. D1-585/V-611 patvirtintas 
„Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies 
monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis“ ir pateiktos 3.3 lentelėje. 

3.3 lentelė. Teršalų ribinės koncentracijos 

Teršalas Ribinė vertė 

vidurkinimo intervalas µg/m3 

Kietosios dalelės (KD10) paros 50 

metų 40 

Kietosios dalelės (KD2,5) metų 25 

 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai ir jų palyginimas su ribinėmis vertėmis 
pateikiami 3.4 lentelėje. 
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3.4 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai 

Teršalas Ribinė vertė Apskaičiuotos didžiausios koncentracijos 
 nevertinant foninės 

taršos 
įvertinus foninę taršą 

C maks C maks/ 
ribinė vertė 

C maks C maks/ 
ribinė vertė 

vidurkis [µg/m3] [µg/m3] [vnt. 
dalimis] 

[µg/m3] [vnt. 
dalimis] 

Kietosios dalelės 
(KD10) 

paros 50 0,00007 0,0000014 6,294 0,126 

metų 40 0,00005 0,0000013 6,880 0,172 

Kietosios dalelės 
(KD2.5) 

metų 25 0,00003 0,0000012 3,440 0,138 

 

Vertinant aplinkos oro taršos modeliavimo rezultatus daroma išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos 
išmetamų aplinkos oro teršalų apskaičiuotos didžiausios prie žeminės koncentracijos neviršija ribinių 
verčių tiek be foninės taršos tiek ir su fonine tarša.  

Aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapiai pateikiami 5 priede.  
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Priedai 
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PRIEDAS NR. 1 

Triukšmo sklaidos žemėlapiai 
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PRIEDAS NR. 2 

 

Informacija apie tipinio rankovinio filtro techninius parametrus 
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PRIEDAS NR. 3 

 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažyma apie 

pateiktus meteorologinius duomenis 
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PRIEDAS NR. 4 

 

Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos 

skyrius 2018-04-27 raštas Nr. (28.5)-A4-4019 dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų 
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PRIEDAS NR. 5 

 

Aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapiai 

  



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Arunas\Ekovata\KD10_24h_metai\KD10_24h_metai.isc

SCALE:

0 0,5 km

1:14.000

PROJECT TITLE:

Kietosios dalelús (KD10) neatsiðvelgiant è foninâ tarÞÝ

Paros vidurkiý koncentracijos

COMMENTS:

Ribiný vertý - 50 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

21

RECEPTORS:

1050

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

7,2919E-5 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Arunas\Ekovata\KD10_24h_metai\KD10_24h_metai.isc

SCALE:

0 0,5 km

1:14.000

PROJECT TITLE:

Kietosios dalelús (KD10) atsiñvelgiant ê foninä taràß

Paros vidurkiý koncentracijos

COMMENTS:

Ribiný vertý - 50 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

21

RECEPTORS:

1050

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,29382 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Arunas\Ekovata\KD10_24h_metai\KD10_24h_metai.isc

SCALE:

0 0,5 km

1:14.000

PROJECT TITLE:

Kietosios dalelús (KD10) neatsiðvelgiant è foninâ tarÞÝ

Metý vidurkiý koncentracijos

COMMENTS:

Ribiný vertý - 40 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

21

RECEPTORS:

1050

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

5E-5 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Arunas\Ekovata\KD10_24h_metai\KD10_24h_metai.isc

SCALE:

0 0,5 km

1:14.000

PROJECT TITLE:

Kietosios dalelús (KD10) atsiñvelgiant ê foninä taràß

Metý vidurkiý koncentracijos

COMMENTS:

Ribiný vertý - 40 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

21

RECEPTORS:

1050

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,87974 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Arunas\Ekovata\PO pastabu 20180618\KD2,5_po pastabu\KD2,5_po pastabu.isc

SCALE:

0 0,5 km

1:14.000

PROJECT TITLE:

Kietosios dalelús (KD2,5) neatsiðvelgiant è foninâ tarÞÝ

Metý vidurkiý koncentracijos

COMMENTS:

Ribiný vertý - 25 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

21

RECEPTORS:

1050

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

3E-5 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Arunas\Ekovata\PO pastabu 20180618\KD2,5_po pastabu\KD2,5_po pastabu.isc

SCALE:

0 0,5 km

1:14.000

PROJECT TITLE:

Kietosios dalelús (KD2,5) atsiñvelgiant ê foninä taràß

Metý vidurkiý koncentracijos

COMMENTS:

Ribiný vertý - 25 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

21

RECEPTORS:

1050

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

3,43987 ug/m^3
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PRIEDAS NR. 6 

 

Ištrauka iš oro teršalų skaičiavimui naudotos metodikos „Teršalų, išmetamų į atmosferą iš poligrafijos 
pramonės įmonių, kiekio skaičiavimas“ (rusų kalba – Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv v 

poligrafičieskych proizvodstvach)” 
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