4 PRIEDAS

AB „Klaipėdos mediena“
Teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai

APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO LYGIO ĮVERTINIMAS
Aplinkos oro užterštumo lygiui įvertinti yra atliktas teršalų koncentracijų sklaidos aplinkos
ore modeliavimas, naudojant Kanados firmos „Lakes Environmental“ programinį modelį
„AERMOD View“, kuris atitinka visus Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) direktoriaus
2008-12-09 įsakyme Nr. AV-200 (2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. AV-216 redakcija) nurodytus
kriterijus.
„AERMOD View“ sklaidos modeliavimo paketas, kuris sujungia US EPA (JAV Aplinkos
apsaugos agentūros) sklaidos modelius į vieną integruotą sąsają: AERMOD, ISCST3 ir ISCPRIME. AERMOD yra naujos kartos sklaidos modelis, pagrįstas atmosferos viršutinio sluoksnio
teorija.

Duomenys naudoti aplinkos oro teršalų sklaidai modeliuoti
Duomenys teršalų koncentracijų sklaidos aplinkos ore modeliavimui paimti iš 2017-ais
metais priimtos Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos
(Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento (toliau – AAA PAVD)
2017-12-21 raštas Nr. (28.3)-A4-13151).
Rezultatų vidurkinis laiko intervalas
Rezultatų vidurkinio laiko intervalas yra itin svarbus parametras, darantis didelę įtaką
galutiniams modeliavimo rezultatams. Rezultatų vidurkinio laiko intervalas yra laiko tarpas, kurio
metu teršalo koncentracijų svyravimai suniveliuojami išvedant vieną vidutinę koncentracijos
reikšmę konkrečioje laiko atkarpoje. AERMOD modelis leidžia pasirinkti tipinius rezultatų
vidurkinio laiko intervalus, išskyrus pusės valandos laikotarpį. Kadangi modelis neturi galimybės
paskaičiuoti pusės valandos koncentracijos, šiame darbe, naudojant AAA direktoriaus 2008-12-09
įsakymo Nr. AV-200 5.12 punkto rekomendacijas, apskaičiuoti 98,5-ieji procentiliai nuo
valandinių verčių ir sulyginti su pusės valandos ribinėmis vertėmis.
Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui yra parinkti vidurkio laiko
intervalai, atitinkantys išmetamų teršalų taikomų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus.

Taršos šaltinių emisijų nepastovumo faktoriai
Taršos šaltinio emisijos nepastovumo faktoriai yra modelio pagalbiniai koeficientai,
leidžiantys įvertinti teršalo emisijos netolygumą bėgant laikui. AB „Klaipėdos mediena“ ir foninių
taršos šaltinių atitinkamais emisijų nepastovumo faktoriais yra priimta teršalų išmetimo trukmė
pagal taršos šaltinių darbo laiką iš Inventorizacijos ataskaitos bei AAA PAVD 2017-12-21 rašto Nr.
(28.3)-A4-13154 (pridedamas).
Meteorologiniai duomenys ir jų poveikis
Meteorologiniai duomenys yra įvesties duomenys, reikalingi fizinių ir cheminių procesų,
kurie veikia oro teršalų išsisklaidymą atmosferos pažemio sluoksnyje, modeliavimui.
Modeliavimui yra panaudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT)
suteikti bendrojo debesuotumo, vidutinės oro temperatūros, vėjo krypties bei greičio, rasos taško
temperatūros, santykinės oro drėgmės, atmosferos slėgio stoties lygyje, meteorologinio matomumo
nuotolio, apatinės debesų ribos aukščio, sniego dangos storio ir kritulių kiekio Klaipėdos
meteorologijos stoties 2010–2014 metų matavimų duomenys (LHMT pažyma apie
hidrometeorologines sąlygas pridedama).

Receptorių tinklas
Matematiniame modelyje pažemio koncentracijos 1,5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus yra
apskaičiuotos iš anksto nustatytuose taškuose, kurie vadinami receptoriais. Receptorių stačiakampio
formos tinklą sudaro 1681 receptoriai su 100 m atstumu tarp jų. Skaičiavimo laukas yra 2-jų km
spindulio dydžio nuo taršos šaltinių.

Foninio aplinkos oro užterštumo duomenys
Foninės aplinkos oro užterštumo vertės priimtos vadovaujantis AAA direktoriaus
2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų
naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (toliau –
Rekomendacijos).
Šių Rekomendacijų 3 p. nustatyta foninio aplinkos užterštumo duomenų naudojimo
eiliškumo tvarka (p. 3.1 – 3.4). Pirmoje eilėje nurodoma naudoti aplinkos oro kokybės tyrimo stočių
matavimų duomenis – vidutines metines teršalų koncentracijas – jeigu tokios stotys yra 2-jų
kilometrų atstumu nuo planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos objekto, kurio poveikis aplinkos
orui turi būti įvertintas (3.1 p.). Jeigu tokių duomenų nėra, eilės tvarka, būtina naudoti:
- indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų, atliktų per pastaruosius penkerius metus,
duomenis, jeigu nėra Rekomendacijų 3.1 papunktyje nurodytų duomenų (3.2. p.);
- modeliavimo būdu nustatytus vidutinius metinius aplinkos oro užterštumo duomenis, jeigu
nėra Rekomendacijų 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytų duomenų (3.3. p.);
- visų iki 2-ių kilometrų atstumu esančių ūkinės veiklos objektų Inventorizacijos ataskaitų
duomenys, jeigu nėra Rekomendacijų 3.1, 3.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodytų duomenų. Papildomai,
įskaitomos ir vidutinės metinės aplinkos oro teršalų kaimo foninių koncentracijų reikšmės. (3.4. p.).
Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje adresu www.gamta.lt pateiktos 2017 m.
vidutinės metinės teršalų koncentracijos Lietuvos miestų oro kokybės tyrimų stotyse. Klaipėdos
Centro oro kokybės tyrimų stotis (0031) nutolusi apie 1,97 km, o Klaipėdos Šilutės pl. oro kokybės
tyrimų stotis (0033) apie 3,67 km nuo AB „Klaipėdos mediena“ teritorijos.
Vadovaujantis Rekomendacijų 3.1 p., foninės aplinkos oro užterštumo reikšmės priimtos
pagal Klaipėdos Centro oro kokybės tyrimų stoties duomenis, t.y. kietosioms dalelėms KD10 – 15,2
μg/m³, sieros dioksidui – 7,9 μg/m³, azoto dioksidui – 18,6 μg/m³, anglies monoksidui – 0,229
mg/m³.

Taip pat lentelėje nurodyta vidutinė metinė ozono (O3) koncentracija, kuri nustatyta 2017
metais Šilutės pl. oro kokybės turimų stotyje (36,6 μg/m³). Ozono koncentracija atmosferos
pažemio sluoksnyje reikalinga azoto oksidų (NOx) į azoto dioksido (NO2) perskaičiavimui.
AERMOD modelis turi azoto oksidų (NOx) cheminių procesų modulį, reikalingą azoto dioksido
(NO2) koncentracijai skaičiuoti. Tai leidžia tiesiogiai palyginti modeliavimo rezultatą su NO2
ribinėmis vertėmis.

Indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų (3.2 p.), atliktų per pastaruosius penkerius
metus, duomenys nėra pateikti, todėl vadovaujantis Rekomendacijų 3.3 p. kietųjų dalelių KD2.5
foninės aplinkos oro užterštumo reikšmės priimtos pagal modeliavimo būdu nustatytus aplinkos oro
užterštumo duomenis.

Parinkta KD2.5 foninė koncentracija: 16 µg/m³
Kitų teršalų koncentracijos apskaičiuotos remiantis greta esančių įmonių (2 km spinduliu)
aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenimis. AAA
PAVD, vadovaudamasis Rekomendacijų 3.4 punktu, pateikė iki 2-jų kilometrų atstumu esančių
ūkinės veiklos objektų Inventorizacijos ataskaitų duomenis (AAA PAVD 2017-12-21 raštas Nr.
(28.3)-A4-13154).
Teršalų sklaidos skaičiavimo modelyje įvertintas foninis aplinkos oro užterštumas iš UAB
„Palink“ (IKI kepykla), AB „Ortopedijos technika“, AB „Klaipėdos energija“ (Elektrinė) ir AB
„Klaipėdos baldai“ taršos šaltinių.

Teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatų analizė
Teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatų analizė rodo, kad ribinių verčių atmosferos ore
viršijimų nėra, tačiau kai kuriems teršalams būtina taikyti mažesnių nei LAND 43-2013 normose
nustatytų koncentracijų.
Koncentracija, mg/m³
Taršos
Koncentracijų parinkimo metodas
Sieros
Azoto
šaltinio Nr.
dioksidas
dioksidas
252
LAND 43-2013
2000
750
Faktinis maksimalus matavimas (2017-2018 m.)
0
215,1
Maksimali galima koncentracija pagal sklaidos
450
550
modeliavimą (kad neviršyti RV)
259
LAND 43-2013
2000
750
Faktinis maksimalus matavimas (2017-2018 m.)
0
209,6
Maksimali galima koncentracija pagal sklaidos
450
550
modeliavimą (kad neviršyti RV)
Modelio rezultatai išreikšti teršalo koncentracija aplinkos ore, esant nepalankioms
meteorologinėms sąlygoms, naudojant atitinkamą vidurkinimo laiką, kad juos galima būtų tiesiogiai
palyginti su oro kokybės ribinėmis vertėmis. Maksimalios modelio suskaičiuotos vertės tiesiogiai
lyginamos su ribinėmis vertėmis. Teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatų analizė rodo, kad ribinių
verčių atmosferos ore viršijimų nėra.
Esama padėtis
Teršalas
Anglies monoksidas
Azoto dioksidas
Kietosios dalelės KD10
Kietosios dalelės KD2,5
Sieros dioksidas
Acetonas
Butanolis
Butanonas (metiletilketonas)
Butilacetatas
Etanolis
Etilenglikolis (etandiolis)
Formaldehidas
Ksilolas
Lakieji organiniai junginiai
Metilizobutilketonas
Solventnafta
Toluolas

Koncentracija
Vidurkinimo laikotarpis
8 valandų vidurkis
1 valandos vidurkis (99,8 procentilis)
Kalendorinių metų vidurkis
24 valandų vidurkis (90,4 procentilis)
Kalendorinių metų vidurkis
Kalendorinių metų vidurkis
1 valandos vidurkis
24 valandų vidurkis
1 val. vidurkis (98,5 procentilis)
Paros (24 valandų) vidurkis
1 val. vidurkis (98,5 procentilis)
Paros (24 valandų) vidurkis
1 val. vidurkis (98,5 procentilis)
1 val. vidurkis (98,5 procentilis)
Paros (24 valandų) vidurkis
1 val. vidurkis (98,5 procentilis)
1 val. vidurkis (98,5 procentilis)
1 val. vidurkis (98,5 procentilis)
Paros (24 valandų) vidurkis
1 val. vidurkis (98,5 procentilis)
Paros (24 valandų) vidurkis
1 val. vidurkis (98,5 procentilis)
Paros (24 valandų) vidurkis
1 val. vidurkis (98,5 procentilis)
1 val. vidurkis (98,5 procentilis)
1 val. vidurkis (98,5 procentilis)
Paros (24 valandų) vidurkis

Ribinė vertė ¹
10 mg/m³
200 μg/m³
40 μg/m³
50 μg/m³
40 μg/m³
25 μg/m³
350 μg/m³
125 μg/m³
0,35 mg/m³
0,35 mg/m³
0,1 mg/m³
0,1 mg/m³
0,1 mg/m³
0,1 mg/m³
0,1 mg/m³
1,4 mg/m³
1 mg/m³
0,1 mg/m³
0,01 mg/m³
0,2 mg/m³
0,2 mg/m³
5 mg/m³
1,5 mg/m³
0,1 mg/m³
0,2 mg/m³
0,6 mg/m³
0,6 mg/m³

Maksimali koncentracija
be fono
su fonu
0,82505
1,0683
119,14079
137,8803
17,09994
36,5439
22,74841
38,2592
11,71724
27,0643
5,85862
21,9321
95,34022
196,1559
63,0885
109,4573
0,00151
0,00151
0,00184
0,00184
0,00303
0,00303
0,00369
0,00369
0,00002
0,00002
0,00283
0,00283
0,00344
0,00344
0,04817
0,04817
0,01772
0,00357
0,00357
0,00367
0,00367
0,00849
0,00849
0,01037
0,01037
0,01774
0,11275
0,02463
0,13198
0,00004
0,00021
0,00021
0,01180
0,01180
0,01439
0,01439

Perspektyva, t.y. esama padėtis + nauja katilinė (t.š. Nr. 284) + nauji filtrai (t.š. Nr. 285-1,2 ir 286)
Teršalas
Azoto dioksidas
Kietosios dalelės KD10
Kietosios dalelės KD2,5
1

Koncentracija
Vidurkinimo laikotarpis
1 valandos vidurkis (99,8 procentilis)
Kalendorinių metų vidurkis
24 valandų vidurkis (90,4 procentilis)
Kalendorinių metų vidurkis
Kalendorinių metų vidurkis

Ribinė vertė ¹
200 μg/m³
40 μg/m³
50 μg/m³
40 μg/m³
25 μg/m³

Maksimali koncentracija
be fono
su fonu
146,77648
165,6551
20,1326
39,5765
23,43621
38,94708
12,17918
27,52623
6,08959
22,16312

Ribinės vertės pagal LR AM ir LR SAM 2010-07-07 įsakymą Nr. D1-585/V-611 (Žin., 2010, Nr. 82-4364) ir LR AM ir LR SAM
2007-06-11 įsakymą Nr. D1-329/V-469 (Žin., 2007, Nr. 67-2627);
2
Kietosios dalelės KD10 – kietosios dalelės, kurių 50 % praeina pro joms pralaidžią 10 µm aerodinaminio diametro angą, kaip
nustatyta pamatiniu KD10 ėminių ėmimo ir matavimo metodu, LST EN 12341:2000;
Kietosios dalelės KD2,5 – kietosios dalelės, kurių 50 % praeina pro joms pralaidžią 2,5 µm aerodinaminio diametro angą, kaip
nustatyta pamatiniu KD2,5 ėminių ėmimo ir matavimo metodu, LST EN 14907:2005;
3
90,4-asis procentilis – naudojant matematinę formulę išrinkta didžiausia vertė duomenų sekoje, likusi atmetus iš tos sekos 9,6
procento maksimalių verčių (Rekomendacijų 8.1 punktas);
4
99,8-asis procentilis – naudojant matematinę formulę išrinkta didžiausia vertė duomenų sekoje, likusi atmetus iš tos sekos 0,2
procento maksimalių verčių (Rekomendacijų 8.2 punktas);
5
98,5-asis procentilis – naudojant matematinę formulę išrinkta didžiausia vertė duomenų sekoje, likusi atmetus iš tos sekos 1,5
procento maksimalių verčių (AAA direktoriaus 2008-12-09 įsakymo Nr. AV-200 5.12 punktas).

Be to, skaičiavimų rezultatai pateikti kontūriniuose koncentracijų žemėlapiuose, kurie
perkeliami į skaitmeninius žemėlapius – tai geriausias būdas parodyti, kaip taršos poveikis kinta
aplinkinėse teritorijoje.

PROJEKTAS:

AB "Klaipÿdos mediena"
Koncentracijý sklaidos aplinkos ore modeliavimas

KOMENTARAS:

TARþOS þALTINIú KIEKIS:

AUTORINûS TEISûS:

KIETOSIOS DALELúS
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KD10 (su fonu)
RECEPTORIý KIEKIS:

90,4 procentilis
Ribiný vertý, nustatyta

1681
MATAVIMO VIENETAS:

SCALE:

1:16 908

ÿmoniþ sveikatos apsaugai
(24 valandþ vidurkis) - 50

Concentration

0

0,5 km

µg/m³
MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

38,2592 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTO Nr.:

PROJEKTAS:

AB "Klaipÿdos mediena"
Koncentracijý sklaidos aplinkos ore modeliavimas

KOMENTARAS:

PERSPEKTYVA
KIETOSIOS DALELúS

KD10 (su fonu)

TARþOS þALTINIú KIEKIS:

AUTORINûS TEISûS:
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RECEPTORIý KIEKIS:

1681

90,4 procentilis

MATAVIMO VIENETAS:

Ribiný vertý, nustatyta

Concentration

SCALE:

0

1:18 260
0,5 km

ÿmoniþ sveikatos apsaugai
(24 valandþ vidurkis) - 50

µg/m³
AERMOD View - Lakes Environmental Software

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

38,9471 ug/m^3

PROJEKTO Nr.:

PROJEKTAS:

AB "Klaipÿdos mediena"
Koncentracijý sklaidos aplinkos ore modeliavimas

KOMENTARAS:

TARþOS þALTINIú KIEKIS:

AUTORINûS TEISûS:

KIETOSIOS DALELúS
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KD10 (su fonu)
RECEPTORIý KIEKIS:

Ribiný vertý, nustatyta
ÿmoniþ sveikatos apsaugai
(kalendoriniû metû vidurkis)

1681
MATAVIMO VIENETAS:

SCALE:

- 40 µg/m³
Concentration
MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

27,0643 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

1:12 216
0,4 km
PROJEKTO Nr.:

PROJEKTAS:

AB "Klaipÿdos mediena"
Koncentracijý sklaidos aplinkos ore modeliavimas

KOMENTARAS:

PERSPEKTYVA
KIETOSIOS DALELúS

KD10 (su fonu)
Ribiný vertý, nustatyta

TARþOS þALTINIú KIEKIS:

AUTORINûS TEISûS:
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RECEPTORIý KIEKIS:

1681
MATAVIMO VIENETAS:

SCALE:

1:18 260

ÿmoniþ sveikatos apsaugai
(kalendoriniû metû vidurkis)

Concentration

0

0,5 km

- 40 µg/m³
MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

27,5262 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTO Nr.:

PROJEKTAS:

AB "Klaipÿdos mediena"
Koncentracijý sklaidos aplinkos ore modeliavimas

KOMENTARAS:

TARþOS þALTINIú KIEKIS:

AUTORINûS TEISûS:

KIETOSIOS DALELúS

121

ORT10LT © Nacionalinê øemês tarnyba prie íemês çkio ministerijos, 2017

KD2.5 (su fonu)
RECEPTORIý KIEKIS:

Ribiný vertý, nustatyta
ÿmoniþ sveikatos apsaugai
(kalendoriniû metû vidurkis)

1681
MATAVIMO VIENETAS:

SCALE:

- 25 µg/m³
Concentration
MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

21,9321 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

1:12 216
0,4 km
PROJEKTO Nr.:

PROJEKTAS:

AB "Klaipÿdos mediena"
Koncentracijý sklaidos aplinkos ore modeliavimas

KOMENTARAS:

PERSPEKTYVA
KIETOSIOS DALELúS

KD2.5 (su fonu)
Ribiný vertý, nustatyta

TARþOS þALTINIú KIEKIS:

AUTORINûS TEISûS:

123
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RECEPTORIý KIEKIS:

1681
MATAVIMO VIENETAS:

SCALE:

1:18 260

ÿmoniþ sveikatos apsaugai
(kalendoriniû metû vidurkis)

Concentration

0

0,5 km

- 25 µg/m³
MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

22,1631 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTO Nr.:

PROJEKTAS:

AB "Klaipÿdos mediena"
Koncentracijý sklaidos aplinkos ore modeliavimas

KOMENTARAS:

AZOTO DIOKSIDAS
(su fonu)

TARþOS þALTINIú KIEKIS:

AUTORINûS TEISûS:

21
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RECEPTORIý KIEKIS:

99,8 procentilis
Ribiný vertý, nustatyta

1681
MATAVIMO VIENETAS:

1:20 769

SCALE:

ÿmoniþ sveikatos apsaugai

(1 valandos vidurkis) - 200
µg/m³

Concentration
MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

137,8803 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km
PROJEKTO Nr.:

PROJEKTAS:

AB "Klaipÿdos mediena"
Koncentracijý sklaidos aplinkos ore modeliavimas

KOMENTARAS:

PERSPEKTYVA
AZOTO DIOKSIDAS
(su fonu)

TARþOS þALTINIú KIEKIS:

AUTORINûS TEISûS:

22
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RECEPTORIý KIEKIS:

1681

99,8 procentilis

MATAVIMO VIENETAS:

Ribiný vertý, nustatyta

Concentration

SCALE:

0

1:20 109
0,5 km

ÿmoniþ sveikatos apsaugai

(1 valandos vidurkis) - 200
µg/m³
AERMOD View - Lakes Environmental Software

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

165,6551 ug/m^3

PROJEKTO Nr.:

PROJEKTAS:

AB "Klaipÿdos mediena"
Koncentracijý sklaidos aplinkos ore modeliavimas

KOMENTARAS:

AZOTO DIOKSIDAS
(su fonu)

TARþOS þALTINIú KIEKIS:

AUTORINûS TEISûS:

21
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RECEPTORIý KIEKIS:

Ribiný vertý, nustatyta
ÿmoniþ sveikatos apsaugai
(kalendoriniû metû vidurkis)

1681
MATAVIMO VIENETAS:

1:20 771

SCALE:

- 40 µg/m³
Concentration
MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

36,5439 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,5 km
PROJEKTO Nr.:

PROJEKTAS:

AB "Klaipÿdos mediena"
Koncentracijý sklaidos aplinkos ore modeliavimas

KOMENTARAS:

PERSPEKTYVA
AZOTO DIOKSIDAS
(su fonu)
Ribiný vertý, nustatyta

TARþOS þALTINIú KIEKIS:

AUTORINûS TEISûS:

22
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RECEPTORIý KIEKIS:

1681
MATAVIMO VIENETAS:

SCALE:

1:20 110

ÿmoniþ sveikatos apsaugai
(kalendoriniû metû vidurkis)

Concentration

0

0,5 km

- 40 µg/m³
MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

39,5765 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTO Nr.:

PROJEKTAS:

AB "Klaipÿdos mediena"
Koncentracijý sklaidos aplinkos ore modeliavimas

KOMENTARAS:

SIEROS DIOKSIDAS
(su fonu)

TARþOS þALTINIú KIEKIS:

AUTORINûS TEISûS:

12
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RECEPTORIý KIEKIS:

Ribiný vertý, nustatyta
ÿmoniþ sveikatos apsaugai

(1 valandos vidurkis) - 350
µg/m³

1681
MATAVIMO VIENETAS:

Concentration
MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

196,1559 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

1:22 836

SCALE:

0

0,5 km
PROJEKTO Nr.:

PROJEKTAS:

AB "Klaipÿdos mediena"
Koncentracijý sklaidos aplinkos ore modeliavimas

KOMENTARAS:

SIEROS DIOKSIDAS
(su fonu)

TARþOS þALTINIú KIEKIS:

AUTORINûS TEISûS:

12
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RECEPTORIý KIEKIS:

Ribiný vertý, nustatyta
ÿmoniþ sveikatos apsaugai
(24 valandþ vidurkis) - 125

1681
MATAVIMO VIENETAS:

SCALE:

µg/m³
Concentration
MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

109,4573 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

1:19 410
0,5 km
PROJEKTO Nr.:

PROJEKTAS:

AB "Klaipÿdos mediena"
Koncentracijý sklaidos aplinkos ore modeliavimas

KOMENTARAS:

ANGLIES MONOKSIDAS
(su fonu)

TARþOS þALTINIú KIEKIS:

AUTORINûS TEISûS:
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RECEPTORIý KIEKIS:

Ribiný vertý, nustatyta
ÿmoniþ sveikatos apsaugai

1681

(paros 8 valandü

MATAVIMO VIENETAS:

maksimalus vidurkis) - 10
mg/m³

Concentration
MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

1,0683 MG/M3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

1:22 895

SCALE:

0

0,5 km
PROJEKTO Nr.:

Reg. nr:B8/2015-0392-(10.8)
2015.02.24

