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Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMŲ TERŠALŲ SKAIČIAVIMAI 

 

UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ Rotušės katilinėje po katilinės rekonstrukcijos šiluminė energijos gamybai  

bus naudojami keturi kurą deginantys įrenginiai, kurių bendras nominalus šiluminis galingumas – 25,8 MW:  

- Vandens šildymo katilas Nr. 1 „Viesmann vitomax 200“, galia 11,20 MW, kūrenamas gamtinėmis dujomis 

ir dyzelinu (taršos šaltinis Nr. 001);  

- Vandens šildymo katilas Nr. 2 „Viesmann vitomax 200“, galia 6,60 MW, kūrenamas gamtinėmis dujomis 

ir dyzelinu (taršos šaltinis Nr. 001);  

- Vandens šildymo katilas Nr. 3 „Linka HE 2000“, galia 2,0 MW, kūrenamas biokuro granulėmis (taršos 

šaltinis Nr. 002);  

- Vandens šildymo katilas „Danstoker“, kūryklos galia 7,5 MW, katilo galia sieks 6 MW, kūrenamas 

biokuru (taršos šaltinis Nr. 003).  

 

1. Išmetimai iš dviejų vandens šildymo katilų (vandens šildymo katilas Nr. 1 „Viesmann vitomax 200“, 

galia 11,20 MW ir  vandens šildymo katilas Nr. 2 „Viesmann vitomax 200“, galia 6,60 MW) (t.š. 001) 

 

Katilai kūrenami gamtinėmis dujomis ir dyzelinu. Įvertinus tai, kad katilai gali būti visą laiką kūrenami gamtinėmis 

dujomis arba dyzelinu, todėl vertinant blogiausią situaciją atlikti į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų skaičiavimai 

dviem variantais: 

1.1 100 proc. katiluose kaip kuras naudojamas dyzelinas (skystas kuras); 

1.2 100 proc. katiluose kaip kuras naudojamos gamtinės dujos. 

 

1.1 Katiluose kaip kuras naudojamas dyzelinas (skystas kuras) 

Kuro deginimo metu išsiskiriančių teršiančių medžiagų išmetimams apskaičiuoti naudojama Europos aplinkos 

apsaugos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika „EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook - 2016“ (1.A.4 skyriumi Small Combustion). Metodika patvirtinta LR aplinkos ministro 2005 

m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1 – 378 „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašas“. 

 

Vadovaujantis „EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016“ Įvado 1.4 sk. 1.4.2 poskyryje 

„Vadovo metodologija“ pateikta informacija apie metodų naudojimą: 

- 1 pakopos metodai naudojami, kai žinoma informacija apie vykdomą veiklą ir išmetamus teršalus. 

Duomenys apie veiklos vykdymą gali būti gauti naudojantis statistine informacija. 

- 2 pakopos metodai yra pagrįsti tais pačiais ar panašiais duomenimis kaip 1 pakopos metodai, tačiau 

taikytini šaliai būdingi išmetamųjų teršalų faktoriai. Žinoma konkreti šaliai skirta informacija apie proceso 

sąlygas, kuro savybes, taršos mažinimo technologijas ir t.t. Daugeliu atvejų šie metodai taip pat gali būti 

taikomi veiklos detalizavimo lygyje, kai veiklos statistiniai duomenys yra toliau skirstomi į funkcinius 

pogrupius su daugiau ar mažiau vienodomis gamybos proceso savybėmis.  

- 3 lygio metodai naudojami, kai turima dar daugiau informacijos, jie apima įrenginio lygio duomenis 

ir/arba sudėtingų modelių naudojimą. 

 

Įvertinus tai, kad vandens šildymo katilas Nr. 1 „Viesmann vitomax 200“, galia 11,20 MW ir  vandens šildymo 

katilas Nr. 2 „Viesmann vitomax 200“, galia 6,60 MW jau ne vienerius metus yra eksploatuojami, žinomos 

naudojamo kuro savybės, tai iš katilų išsiskiriančios taršos skaičiavimai atliekami vadovaujantis metodikos 2 

pakopos 3.25 lentelėje pateiktais duomenimis (vidutiniu emisijos faktoriumi): 
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Nr. Teršalo pavadinimas Reikšmė Vienetai 

1 Azoto oksidai (NOx) 100 g/GJ 

2 Anglies monoksidas (CO) 40 g/GJ 

3 Sieros dioksidas SOx 140 g/GJ 

4 Kietosios dalelės 70* g/GJ 
* Skaičiuojant kietųjų dalelių metinius kiekius naudojamas suminis KD10 ir KD2,5 emisijos faktorius (KD10 – 40 g/GJ, KD2,5 - 

30 g/GJ) 

 

Metinė išsiskirianti tarša 

 

𝑀𝑖 = 𝐾𝑖  ∙ 𝐸 , kur 

 

Mi – per metus išsiskiriantis tam tikro teršalo kiekis, t; 

Ki – teršalo emisijos faktorius (koeficientas parenkamas iš „EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook - 2016“ 1.A.4 skyriaus „Small Combustion“ 3.25 lentelės); 

E – kuro išskiriamas energijos kiekis, GJ/metus. 

 
1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ; 
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Įvertinus tai, kad per metus bus suvartojama iki 15816 MWh (56938 GJ) kuro, apskaičiuojama į aplinkos orą 

išsiskirianti tarša. 

 

MNOx = 100 ∙ 56938 ∙ 10−6 = 𝟓, 𝟔𝟗𝟑𝟖, t/metus 

MCO = 40 ∙ 56938 ∙ 10−6 = 𝟐, 𝟐𝟕𝟕𝟓, t /metus 

MSOx = 140 ∙ 56938 ∙ 10−6 = 𝟕, 𝟗𝟕𝟏𝟑,   t /metus 

Mk.d. = 70 ∙ 56938 ∙ 10−6 = 𝟑, 𝟗𝟖𝟓𝟕  t /metus 
 

1.2 Katiluose kaip kuras naudojamos gamtinės dujos 

Kuro deginimo metu išsiskiriančių teršiančių medžiagų išmetimams apskaičiuoti naudojama Europos aplinkos 

apsaugos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika „EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook - 2016“ (1.A.4 skyriumi Small Combustion). Metodika patvirtinta LR aplinkos ministro 2005 

m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1 – 378 „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašas“. 

 

Įvertinus tai, kad vandens šildymo katilas Nr. 1 „Viesmann vitomax 200“, galia 11,20 MW ir  vandens šildymo 

katilas Nr. 2 „Viesmann vitomax 200“, galia 6,60 MW jau ne vienerius metus yra eksploatuojami, žinomos 

naudojamo kuro savybės, tai iš katilų išsiskiriančios taršos skaičiavimai atliekami vadovaujantis metodikos 2 

pakopos 3.27 lentelėje pateiktais duomenimis (vidutiniu emisijos faktoriumi): 

 
 

Nr. Teršalo pavadinimas Reikšmė Vienetai 

1 Azoto oksidai (NOx) 40 g/GJ 

2 Anglies monoksidas (CO) 30 g/GJ 

3 Sieros dioksidas SOx 0,3 g/GJ 

4 Kietosios dalelės 0,45 g/GJ 
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Metinė išsiskirianti tarša 

 

𝑀𝑖 = 𝐾𝑖  ∙ 𝐸 , kur 

 

Mi – per metus išsiskiriantis tam tikro teršalo kiekis, t; 

Ki – teršalo emisijos faktorius (koeficientas parenkamas iš „EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook - 2016“ 1.A.4 skyriaus „Small Combustion“ 3.27 lentelės); 

E – kuro išskiriamas energijos kiekis, GJ/metus. 

 

1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ; 

Įvertinus tai, kad per metus bus suvartojama iki 15816 MWh (56938 GJ) kuro, apskaičiuojama į aplinkos orą 

išsiskirianti tarša. 

MNOx = 40 ∙ 56938 ∙ 10−6 = 𝟐, 𝟐𝟕𝟕𝟓, t/metus 

MCO = 30 ∙ 56938 ∙ 10−6 = 𝟏, 𝟕𝟎𝟖𝟏, t /metus 

MSOx = 0,3 ∙ 56938 ∙ 10−6 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟏,      t /metus 

Mk.d. = 0,45 ∙ 56938 ∙ 10−6 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝟔,    t /metus 
 

Atsižvelgiant į 1.1 ir 1.2 skyriuose atliktus skaičiavimus galime teigti, kad į aplinkos orą išmetama didesnė tarša 

kai aukščiau nurodyti du vandens šildymo katilai kūrenami dyzelinu (skystu kuru), todėl PAV atrankos 

dokumentuose nurodant informaciją apie metinę taršą iš t.š. 001, pateikiami duomenys apie teršalus, kurie 

išsiskiria į aplinkos orą katilus kūrenant dyzelinu (skystu kuru). 

  

2. Išmetimai iš vandens šildymo katilo Nr. 3 „Linka HE 2000“, kurio galia 2,0 MW (t.š. 002) 

Katile kaip kuras naudojamas biokuras (granulės) 

Kuro deginimo metu išsiskiriančių teršiančių medžiagų išmetimams apskaičiuoti naudojama Europos aplinkos 

apsaugos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika „EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook - 2016“ (1.A.4 skyriumi Small Combustion). Įvertinus tai, kad vandens šildymo katilas Nr. 

3 „Linka HE 2000“ jau ne vienerius metus yra eksploatuojamas, žinomos naudojamo kuro savybės bei kietųjų 

dalelių sulaikymui įdiegti taršos mažinimo įrenginiai (multiciklonas), tai iš katilo išsiskiriančios taršos 

skaičiavimai atliekami vadovaujantis metodikos 2 pakopos 3.45 lentelėje pateiktais duomenimis (vidutiniu 

emisijos faktoriumi): 
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Nr. Teršalo pavadinimas Reikšmė Vienetai 

1 Azoto oksidai (NOx) 210 g/GJ 

2 Anglies monoksidas (CO) 300 g/GJ 

3 Sieros dioksidas SOx 11 g/GJ 

4 Kietosios dalelės 40 g/GJ 

 

Skaičiuojant kietųjų dalelių metinius kiekius įvertinamas esamo valymo įrenginio efektyvumas – 85 %. 

 

 

Metinė išsiskirianti tarša 

 

𝑀𝑖 = 𝐾𝑖  ∙ 𝐸 , kur 

 

Mi – per metus išsiskiriantis tam tikro teršalo kiekis, t; 

Ki – teršalo emisijos faktorius (koeficientas parenkamas iš „EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook - 2016“ 1.A.4 skyriaus „Small Combustion“ 3.45 lentelės); 

E – kuro išskiriamas energijos kiekis, GJ/metus. 

 
1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ; 
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Įvertinus tai, kad per metus bus suvartojama iki 5287 MWh (19035 GJ) kuro, apskaičiuojama į aplinkos orą 

išsiskirianti tarša. 

MNOx = 210 ∙ 19035 ∙ 10−6 = 𝟑, 𝟗𝟗𝟕𝟒, t/metus 

MCO = 300 ∙ 19035 ∙ 10−6 = 𝟓, 𝟕𝟏𝟎𝟓, t /metus 

MSOx = 11 ∙ 19035 ∙ 10−6 = 𝟎, 𝟐𝟎𝟗𝟒,   t /metus 

Mk.d. = 40 ∙ 19035 ∙ 10−6 = 0,7614  t /metus 
 

Kadangi oro valymui nuo kietųjų dalelių yra įrengtas multiciklonas, kurio išvalymo efektyvumas ne mažesnis kaip 

85 %. 

𝑀𝑘.𝑑.  𝑝𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑦𝑚𝑜 = 𝑀𝑘.𝑑. ∙ (1 − 𝛽) 

 

Mk.d po valymo – metinis į aplinkos orą išmetamas kietųjų dalelių kiekis po valomo, t/metus; 

Mk.d. - per metus išsiskiriantis kietųjų dalelių  kiekis, t; 

β – valymo įrenginio efektyvumo laipsnis (0,85). 

 

 

Apskaičiuojant į aplinkos orą išmetamų kietųjų dalelių kiekį įvertinamas planuojamas valymo įrenginių 

efektyvumo laipsnis – 0,85. 

 

Mk.d.  po valymo = 0,7614 ∙ (1 − 0,85) = 𝟎, 𝟏𝟏𝟒𝟐, t /metus 

 

 

3. Vandens šildymo katilas „Danstoker“, kūryklos galia - 7,5 MW, katilo galia sieks 6 MW (t.š. 003) 

Katile kaip kuras bus  naudojamas biokuras 

Kuro deginimo metu išsiskiriančių teršiančių medžiagų išmetimams apskaičiuoti naudojama Europos aplinkos 

apsaugos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika „EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook - 2016“ (1.A.4 skyriumi Small Combustion).  

Įvertinus tai, kad vandens šildymo katilas „Danstoker“ tik planuojamas statyti ir jame planuojama kaip kurą 

naudoti biokurą (tai gali būti granulės, mediena, šiaudai ir pan.), tai iš katilo išsiskiriančios taršos skaičiavimai 

atliekami vadovaujantis metodikos 1 pakopos 3.10 lentelėje pateiktais duomenimis (vidutiniu emisijos 

faktoriumi): 
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Nr. Teršalo pavadinimas Reikšmė Vienetai 

1 Azoto oksidai (NOx) 91 g/GJ 

2 Anglies monoksidas (CO) 570 g/GJ 

3 Sieros dioksidas SOx 11 g/GJ 

4 Kietosios dalelės 150 g/GJ 

 

 

Skaičiuojant kietųjų dalelių metinius kiekius įvertinamas planuojamų įrengti valymo įrenginių efektyvumas – 85 

%. 

 

 

Metinė išsiskirianti tarša 

 

𝑀𝑖 = 𝐾𝑖  ∙ 𝐸 , kur 

 

Mi – per metus išsiskiriantis tam tikro teršalo kiekis, t; 

Ki – tam tikro teršalo kiekis g išsiskiriantis pagaminus 1 GJ (koeficientas parenkamas iš „EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook - 2016“ 1.A.4 skyriaus „Small Combustion“ 3.10 lentelės); 
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E – per metus pagamintas energijos kiekis, GJ. 

 
1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ; 

Įvertinus tai, kad per metus bus suvartojama iki 61500 MWh (221400 GJ) kuro, apskaičiuojama į aplinkos orą 

išsiskirianti tarša. 

 

MNOx = 91 ∙ 221400 ∙ 10−6 = 𝟐𝟎, 𝟏𝟒𝟕𝟒, t/metus 

MCO = 570 ∙ 221400 ∙ 10−6 = 𝟏𝟐𝟔, 𝟏𝟗𝟖𝟎, t /metus 

MSOx = 11 ∙ 221400 ∙ 10−6 = 𝟐, 𝟒𝟑𝟓𝟒,   t /metus 

Mk.d. = 150 ∙ 221400 ∙ 10−6 = 33,2100  t /metus 
 

Kadangi oro valymui nuo kietųjų dalelių bus įrengtas dviejų pakopų valymo įrenginys (skruberis), kurio išvalymo 

efektyvumas bus ne mažesnis kaip 85 %. 

𝑀𝑘.𝑑.  𝑝𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑦𝑚𝑜 = 𝑀𝑘.𝑑. ∙ (1 − 𝛽) 

 

Mk.d po valymo – metinis į aplinkos orą išmetamas kietųjų dalelių kiekis po valomo, t/metus; 

Mk.d. - per metus išsiskiriantis kietųjų dalelių kiekis, t; 

β – valymo įrenginio efektyvumo laipsnis (0,85). 

 

 

Apskaičiuojant į aplinkos orą išmetamų kietųjų dalelių kiekį įvertinamas planuojamas valymo įrenginių 

efektyvumo laipsnis – 0,85. 

 

Mk.d.  po valymo = 33,2100 ∙ (1 − 0,85) = 𝟒, 𝟗𝟖𝟏𝟓, t /metus 

 


