








Teršalų priežeminių koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė 
Planuojamos ūkinės veiklos, įvertinus ir foninę taršą, išmetamų teršalų didžiausios priežeminės 

koncentracijos  yra palyginamos su ribinėmis vertėmis (RV), nurodytomis 3 lentelėje.  

 

Aplinkos ore ir gyvenamojoje aplinkoje  teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai 
4 lentelė  

 

Teršalo 

pavadinimas 

Skaičia- 

vimo 

laiko 

periodas 

Maksimali teršalo koncentracija 

Aplinkos ore 

Arčiausioje esamoje 

gyvenamojoje 

aplinkoje1 

Arčiausioje suplanuotoje 

gyvenamosios ir 

visuomeninės paskirties 

teritorijoje2 

Be fono Su fonu Be fono Be fono 

Koncentracija 

µg/m3 

RV 

% 

Koncentracija 

µg/m3 

RV 

% 

Koncentracija 

µg/m3 

RV 

% 

Koncentracija 

µg/m3 

RV 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anglies 

monoksidas 

(CO) 

8 valandų 17 0,17 217 2,17 8 0,08 15 0,15 

Azoto 

dioksidas 

(NO2) 

1 

valandos 
20,4 10,2 100 50 10 5 20 10,0 

metų 1,87 4,7 22 55 0,2 0,5 1 2,5 

Geležies 

oksidas  
paros 31,7 79,3 31,7 79,3 12 30 20 50 

Mangano 

oksidas ir kiti 

junginiai 

1 

valandos 
0,78 7,8 0,78 7,8 0,18 1,8 0,50 0,5 

paros 0,98 98 0,98 98 0,25 25 0,90 90 

Pastaba: 
1 

– arčiausiai PŪV vietos esama gyvenamoji aplinka – gyvenamasis kvartalas, apribotas Pievų ir Smalininkų 

gatvėmis. 
2 
– aričiausiai PŪV suplanuota gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorija – Liepų g. 85A. 

 

Teršalų sklaidos aplinkos ore modeliavimo žemėlapiai pateikti priede 4. 

 

Sklaidos modeliavimo rezultatų paaiškinimas: 

 

Paskaičiuotos šios  anglies monoksido  koncentracijos priežemio sluoksnyje: 

Ribinė vertė (RV)  8 val. – 10 000 µg/m3  aplinkos ore. 

8 val.– nustatyta maksimali 17 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 0,17 % RV; įvertinus ir 

foninę taršą - nustatyta maksimali 217 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 2,17 % RV; 

gyvenamojoje aplinkoje koncentracija yra 8 µg/m3 ir tai sudaro 0,08 % RV. 
 

Paskaičiuotos šios azoto dioksidų koncentracijos priežemio sluoksnyje: 

Ribinė vertė  (RV) 1 val. – 200 µg/m3 aplinkos ore. 

1 val. su 99,8 procentiliu – nustatyta maksimali 20,4 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 10,2 

% RV; įvertinus ir foninę taršą - nustatyta maksimali 100 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 

50 % RV; gyvenamojoje aplinkoje koncentracija yra 10 µg/m3 ir tai sudaro 5 % RV. 

Ribinė vertė (RV) 1 metų – 40 µg/m3.  

1 metų – nustatyta maksimali 1,87 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 4,7 % RV; įvertinus ir 

foninę taršą - nustatyta maksimali 22 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 55 % RV; 

gyvenamojoje aplinkoje be fono  koncentracija yra 0,2 µg/m3 ir tai sudaro 0,5 % RV. 

 






















































