
 

 

APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO LYGIO ĮVERTINIMAS 

 

 

Aplinkos oro užterštumo lygio įvertinimui 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 nurodytus kriterijus. 

„AERMOD View“ sklaidos modeliavimo paketas, kuris apjungia US EPA (JAV Aplinkos 

apsaugos agentūros) sklaidos modelius į vieną integruotą sąsają: AERMOD, ISCST3 ir ISC-

PRIME. AERMOD yra naujos kartos sklaidos modelis, pagrįstas atmosferos viršutinio sluoksnio 

teorija. AERMOD turi integruotus teršalų nusėdimo parametrus, vietos reljefo ir meteorologinių 

parametrų skaičiavimus. 

 

 
 

 

Duomenys naudoti aplinkos oro teršalų sklaidai modeliuoti 
 

Duomenys teršalų koncentracijų sklaidos aplinkos ore modeliavimui paimti iš 2015 m. 

Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos. 

 

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 parinkti vidurkio laiko 

intervalai, atitinkantys visų išmetamų teršalų taikomų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus.  



 

 

Taršos šaltinių emisijų nepastovumo faktoriai 

 

Taršos šaltinio emisijos nepastovumo faktoriai yra koeficientai, kurių pagalba modelis 

leidžia įvertinti teršalo emisijos netolygumą bėgant laikui. Naudojant teršalų išmetimo trukmes 

visiems taršos šaltiniams buvo pritaikyti atitinkami emisijų nepastovumo faktoriai. 

 

Meteorologiniai duomenys ir jų poveikis 

 

Meteorologiniai duomenys yra įvesties duomenys, reikalingi fizinių ir cheminių procesų, 

kurie veikia oro teršalų išsisklaidymą atmosferos pažemio sluoksnyje, modeliavimui.  

Klaipėdos meteorologijos stoties 2010-2014 m. 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 matavimų duomenys gauti iš Lietuvos 

hidrometeorologinės tarnybos (toliau – LHMT) prie Aplinkos ministerijos (LHMT pažyma apie 

hidrometeorologines sąlygas pridedama). 

 

 

 
 

Receptorių tinklas 

 

Pažemio koncentracijos matematiniuose modeliuose skaičiuojamos tam tikruose, iš anksto 

nustatytuose, taškuose. Šie taškai vadinami receptoriais. Paprastai receptoriai apibrėžiami 

suformuojant tam tikru atstumu vienas nuo kito išdėstytų taškų tinklą. Kuo taškai yra arčiau vienas 

kito, tuo tikslesni gaunami skaičiavimai. 

Konkrečiu atveju sudarytas toks receptorių tinklas: stačiakampio formos tinklas, kurį sudaro 

2500 receptorių, atstumai tarp receptorių – 100 m. Teršalų koncentracijos modeliuojant 

skaičiuojamos 1,5 m aukštyje. Skaičiavimo laukas yra 2-jų km spindulio dydžio nuo taršos šaltinių. 



 

 

Foninio aplinkos oro užterštumo duomenys 

 

Foninės aplinkos oro užterštumo vertės priimtos vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 

direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo 

duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (toliau – 

Rekomendacijos). 

Siekiant įvertinti teršalų koncentracijų sklaidą aplinkos ore, vadovaujantis Rekomendacijų 

3.4 p., Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyrius 

(toliau – AAA TPLD Klaipėdos skyrius) pateikė visų iki 2 kilometrų atstumu esančių ūkinės 

veiklos objektų Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų 

duomenis (AAA TPLD Klaipėdos skyriaus 2015-11-17 raštas Nr. (15.3)-A4-12843, pridedamas). 

Teršalų sklaidos skaičiavimo modelyje įvertintas foninis aplinkos oro užterštumas iš UAB „Litana“, 

AB „Geonafta“, UAB „Mida LT“, UAB „Lemminkainen“, UAB „Hidrostatyba“, UAB „Mars 

Lietuva“ taršos šaltinių 

Kietųjų dalelių, azoto dioksidų, sieros dioksido bei anglies monoksido pažemio 

koncentracijų skaičiavimuose taip pat įvertintos Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių 

aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, kurios pateiktos interneto svetainėje 

http://oras.gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“. 

Teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatų analizė 

 

Kietųjų dalelių, azoto dioksidų, sieros dioksido bei anglies monoksido koncentracijų 

sklaidos aplinkos ore modeliavimas atliktas dviem variantais: 

1 variantas: VHB 2000 katile ištisus metus deginamas tik kietasis kuras (biokuras); 

2 variantas: VHB 2000 katile ištisus metus deginamas kietasis kuras (biokuras), o šildymo 

sezono metu katiluose KVG-6,5-150 ir DEV-16-14 papildomai deginamas dujinis kuras. 

 

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. 



 

 

1 variantas. VHB 2000 katile ištisus metus deginamas tik kietasis kuras (biokuras). 

Teršalas 
Koncentracija Maksimali koncentracija 

Vidurkinimo laikotarpis Ribinė vertė 
1
 be fono su fonu 

Anglies monoksidas 8 valandų vidurkis 10 mg/m³ 0,05768 0,20770 

Azoto dioksidas 
1 valandos vidurkis 200 μg/m³ 61,95573 66,55670 

Kalendorinių metų vidurkis 40 μg/m³ 3,08690 11,29220 

Kietosios dalelės 
2
 KD10 

24 valandų vidurkis 50 μg/m³ 8,64039 39,39323 

Kalendorinių metų vidurkis 40 μg/m³ 1,16654 21,45740 

Kietosios dalelės 
2
 KD2,5 Kalendorinių metų vidurkis 25 μg/m³ 0,58327 11,52870 

Sieros dioksidas 
1 valandos vidurkis 350 μg/m³ 87,06131 88,66601 

24 valandų vidurkis 125 μg/m³ 16,84602 18,44809 

 
2 variantas. VHB 2000 katile ištisus metus deginamas kietasis kuras (biokuras), o šildymo sezono 

metu katiluose KVG-6,5-150 ir DEV-16-14 papildomai deginamas dujinis kuras. 

Teršalas 
Koncentracija Maksimali koncentracija 

Vidurkinimo laikotarpis Ribinė vertė 
1
 be fono su fonu 

Anglies monoksidas 8 valandų vidurkis 10 mg/m³ 0,12051 0,27050 

Azoto dioksidas 
1 valandos vidurkis 200 μg/m³ 61,95561 66,55650 

Kalendorinių metų vidurkis 40 μg/m³ 4,30703 11,40710 

Kietosios dalelės KD10 
24 valandų vidurkis 50 μg/m³ 10,70093 39,39323 

Kalendorinių metų vidurkis 40 μg/m³ 2,15626 21,59720 

Kietosios dalelės KD2,5 Kalendorinių metų vidurkis 25 μg/m³ 1,07813 11,59860 

Sieros dioksidas 
1 valandos vidurkis 350 μg/m³ 129,59907 131,26784 

24 valandų vidurkis 125 μg/m³ 43,41203 45,01345 

 
Kiti teršalai 

Teršalas 
Koncentracija Maksimali koncentracija 

Vidurkinimo laikotarpis Ribinė vertė 
3
 be fono su fonu 

Fluoridai 
1 val. vidurkis (98,5 procentilis) 

4
 0,2 mg/m³ 0 0 

Paros (24 valandų) vidurkis 0,03 mg/m³ 0,00002 0,00002 

Fluoro vandenilis 
1 val. vidurkis (98,5 procentilis) 0,02 mg/m³ 0 0 

Paros (24 valandų) vidurkis 0,005 mg/m³ 0,00003 0,00003 

Geležis ir jos junginiai Paros (24 valandų) vidurkis 0,04 mg/m³ 0,00162 0,00162 

Lakieji organiniai 

junginiai 

1 val. vidurkis (98,5 procentilis) 5 mg/m³ 0,00351 0,02775 

Paros (24 valandų) vidurkis 1,5 mg/m³ 0,00283 0,02876 

Mangano oksidai 
1 val. vidurkis (98,5 procentilis) 0,01 mg/m³ 0 0 

Paros (24 valandų) vidurkis 0,001 mg/m³ 0,00005 0,00005 
1 Ribinės vertės pagal LR AM ir LR SAM 2010-07-07 įsakymą Nr. D1-585/V-611 (Žin., 2010, Nr. 82-4364); 
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 Ribinės vertės pagal  LR AM  ir LR SAM 2007-06-11 įsakymą Nr. D1-329/V-469 (Žin., 2007, Nr. 67-2627) 
4 98,5-asis procentilis – naudojant matematinę formulę išrinkta didžiausia vertė duomenų sekoje, likusi atmetus iš tos sekos 1,5 

procento maksimalių verčių. 

 

Teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatų analizė rodo, kad ribinių verčių atmosferos ore 

viršijimų nėra. 

Be to, modeliavimo rezultatai pateikti kontūriniuose koncentracijų žemėlapiuose, kurie 

perkeliami į skaitmeninius žemėlapius – tai geriausias būdas parodyti, kaip taršos poveikis kinta 

aplinkinėse teritorijoje. 

 

  



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:24.050

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

ANGLIES MONOKSIDAS
(su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
 !"#$%&'&(")"*+,&
maksimalus vidurkis) - 10
mg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

16

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

0,2077 mg/m^3

AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:24.268

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

ANGLIES MONOKSIDAS
(su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-'#,'
 !"#$%&'!()

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
 !"#$%&'&(")"*+,&
maksimalus vidurkis) - 10
mg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

17

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

0,2705 mg/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:20.490

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

AZOTO DIOKSIDAS
(su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
(1 valandos vidurkis) - 200
µg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

34

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

66,5567 ug/m^3

AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:17.858

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

AZOTO DIOKSIDAS
(su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-'#,'
 !"#$%&'!()

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
(1 valandos vidurkis) - 200
µg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

35

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

66,5565 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:20.490

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

AZOTO DIOKSIDAS
(su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
 !"#$%&'()%)*+,$-*+.)&/(!)01+
- 40 µg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

34

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

11,2922 ug/m^3

AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:17.766

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

AZOTO DIOKSIDAS
(su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-'#,'
 !"#$%&'!()

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
 !"#$%&'()%)*+,$-*+.)&/(!)01+
- 40 µg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

35

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

11,4071 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:23.999

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

 !"#$%!$%&'()")*%&

KD10 (su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
 !"#$%&%'()#$*(+,-*./#0#12#
µg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

25

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

39,3932 ug/m^3

AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:20.399

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

 !"#$%!$%&'()")*%&

KD10 (su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-'#,'
 !"#$%&'!()

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
 !"#$%&%'()#$*(+,-*./#0#12#
µg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

26

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

39,3932 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:20.399

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

 !"#$%!$%&'()")*%&

KD10 (su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
 !"#$%&'()%)*+,$-*+.)&/(!)01+
- 40 µg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

25

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

21,4574 ug/m^3

AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:20.399

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

 !"#$%!$%&'()")*%&

KD10 (su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-'#,'
 !"#$%&'!()

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
 !"#$%&'()%)*+,$-*+.)&/(!)01+
- 40 µg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

26

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

21,5972 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:20.399

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

 !"#$%!$%&'()")*%&

KD2.5 (su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
 !"#$%&'()%)*+,$-*+.)&/(!)01+
- 25 µg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

25

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

11,5287 ug/m^3

AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:20.399

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

 !"#$%!$%&'()")*%&

KD2.5 (su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-'#,'
 !"#$%&'!()

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
 !"#$%&'()%)*+,$-*+.)&/(!)01+
- 25 µg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

26

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

11,5986 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:23.999

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

SIEROS DIOKSIDAS
(su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
(1 valandos vidurkis) - 350
µg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

9

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

88,666 ug/m^3

AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:20.585

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

SIEROS DIOKSIDAS
(su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-'#,'
 !"#$%&'!()

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
(1 valandos vidurkis) - 350
µg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

10

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

131,2678 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:23.999

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

SIEROS DIOKSIDAS
(su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
 !"#$%&%'()#$*(+,-*./#0#1!2#
µg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

9

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

18,4481 ug/m^3

AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,5 km

1:20.585

PROJEKTAS:

 !"#$%&'()*+,"-.-/0'1&#2"3&/04*5"6'%78+,"9'.:%&'2"$&9'%'.)";/<"=
 !"#$"%&'#()*+,-.'(/!,+'0.("-!,+!&$+1!/$.('2(1',

KOMENTARAS:

SIEROS DIOKSIDAS
(su fonu)

 !"#$%$&'(#)*+,-'#,'
 !"#$%&'!()

 !"!#$%&'()$*%#+,)-).)-%
 !"#$%&'()$*+,"'&+-'+./+$&
 !"#$%&%'()#$*(+,-*./#0#1!2#
µg/m³

PROJEKTO Nr.:

 !"#$%&#!' ()(*&+(,+(%-

10

 !"!#$% &'()&!)&*+

2500

MATAVIMO VIENETAS:

Concentration

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

45,0135 ug/m^3
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