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1. BENDROJI DALIS
Pagrindinė aplinkos oro kokybės stebėjimo ir kontrolės priemonė – oro monitoringas
(stebėsena). Jo tikslas – rinkti ir teikti sistemingą matavimais ar kitais metodais pagrįstą
informaciją, skirtą optimaliam oro kokybės reguliavimui užtikrinti apie dydžių (koncentracijų
ore lygiai, srautai į žemės paviršių ir kt.) pokyčius laiko ir erdvės atžvilgiu. Kaip ir bendrasis
monitoringas, oro monitoringas privalo būti vykdomas, laikantis pagrindinių principų:
sistemingumo, patikimumo, reprezentatyvumo, kompleksiškumo, lankstumo ir duomenų
pakankamumo principų. Kazlų Rūdos savivaldybė vykdo aplinkos oro stebėseną, siekdama
gauti išsamią informaciją apie Kazlų Rūdos miesto aplinkos oro būklę ir visuomenės sveikatai
keliamus rizikos veiksnius.

Aplinkos oro monitoringas yra svarbus užtikrinant sveiką

gyvenamąją aplinką, transporto srautų reguliavimą ir vystimą, pramonės vystimą bei
reguliuojant kenksminų junginių pateikimą į atmosferą.
Aplinkos oro kokybės tyrimai pasyviais sorbentais yra vienas iš būdų įvertinti oro
kokybę tose teritorijose, kuriose neatliekami nuolatiniai matavimai. Vadovaujantis aplinkos
ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“ nuostatomis,
orientacinius (indikatorinius) oro kokybės tyrimus galima atlikti vykdant matavimus, tolygiai
juos paskirsčius per metus taip, kad matavimų trukmė sudarytų ne mažiau 14% metų laiko.
Tam tikslui tinka pasyviųjų sorbentų panaudojimas ypač, kai reikia įvertinti integruotą teršalo
koncentracijos lygį per ilgesnį laiko periodą. Gauti rezultatai leidžia detaliau įvertinti
užterštumo lygį aglomeracijų ir zonos vietovėse, kuriose neatliekami nuolatiniai automatiniai
oro taršos matavimai bei parinkti tolesnius tyrimo metodus.
2014 metais aplinkos oro taršos matavimai pasyviaisiais sorbentais buvo atliekami
sieros dioksido, azoto oksidų ir formaldehido koncentracijoms Kazlų Rūdos miesto aplinkos
ore nustatyti. Kazlų Rūdos mieste veikia keletas stambių pramonės įmonių, o miestas yra
miškų apsuptyje to pasekoje teršalų išsisklaidymas yra apsunkintas.
Vykdant aplinkos oro kokybės tyrimus pasyviaisiais sorbentais, buvo laikomasi
Lietuvos standartizacijos departamento patvirtintais dokumentais:
1.

Lietuvos standartas LST EN 13528-1 “Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai

dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji
reikalavimai”.
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2.

Lietuvos standartas LST EN 13528-2 “Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai

dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Specialieji
reikalavimai ir bandymo metodai”.
3.

Lietuvos standartas LST EN 13528-3 “Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai

dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 3 dalis. Parinkimo,
naudojimo ir priežiūros vadovas”.
4.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2008/50/EB „Dėl aplinkos oro

kokybės ir švaresnio oro Europoje“.
Azoto dioksidas (NO2). Azoto dioksidas tai rausvai rudos dujos, turinčios aitrų kvapą,
tirpios vandenyje. Jos į atmosferą išmetamos visų degimo procesų metu – deginant kurą vidaus
degimo varikliuose, katilinėse, jėgainėse, kitose įmonėse.
Kazlų Rūdos mieste azoto oksidai išsiskiria iš pramonės įmonių, tokių kaip UAB
„IKEA Industry Lietuva“ džiovyklos ir katilinės, UAB „Axis Industrines“, UAB ,,Litesko“ ir
kitų pramonės objektų. Per Kazlų Rūdos miestą eina tarpvalstybinė geležinkelio linija. Taip pat
susidaro nemažas srautas transporto, nes į stambias pramonės įmones yra atvežamos žaliavos ir
išvežama pagaminta produkcija. Azoto oksidų užterštumui aplinkos ore turi ir gyvenamų
namų šildymui sunaudojamas kuras.
Aplinkos ore pagrindinis azoto dioksido šaltiniai – automobilių išmetamos dujos,
traukiniai ir pramonės įmonės. Išsiskiriantis azoto dioksidas turi įtaką aplinkos oro užterštumui
ir žmonių sveikatai. Azoto dioksido koncentracijos aplinkos ore buvo matuojamos 42 dienas
per 2014 metus, tai sudaro 11,5  metų laikotarpio
Sieros dioksidas (SO2). Normaliomis sąlygomis tai yra bespalvės, sunkesnės už orą
dujos, turinčios skvarbų kvapą. Jos gerai skaidosi ir tirpsta vandenyje sudarydamos rūgštų
tirpalą, kuris reaguodamas atmosferoje su deguonimi virsta sieros rūgštimi. Į atmosferą sieros
dioksidas patenka tiek dėl žmogaus veiklos, tiek dėl natūraliai vykstančių procesų. Įprastai SO2
patenka į atmosferą, kai deginamos medžiagos ar sieringas kuras, pavyzdžiui, anglis,
orimulsija, mazutas ir kt. naftos produktai. Sieros dioksido emisijos dėl transporto yra
nežymios, kiek daugiau jo išmeta transporto priemonės naudojančios dyzelinį kurą. Sieros
dioksidas gali turėti tiesioginį žalingą poveikį augalams, taipogi tai potencialus ežerų,
tvenkinių vandens rūgštėjimą lemiantis teršalas. Sieros dioksidas taip pat išsiskiria UAB
4

„IKEA Industry Lietuva“, kuri gamina presuotas medienos plokštes, taip pat UAB ,,Litesko“,
kuri degina dalį krosninio kuro. Dabartiniu metu gyventojų namų šildymui naudojamos kuro
rūšys yra biokuras arba gamtinės dujos kas sieros dioksido koncentracijoms aplinkos ore neturi
didelės reikšmės. SO2 koncentracijos aplinkos ore buvo matuojamos 28 dienas per 2014 metus,
tai sudaro 7,7  metų laikotarpio.
Formaldehidas (CH2O) išsiskiria presuotos medienos plokščių gamybos metu. Kazlų
Rūdoje į aplinkos orą formaldehidas patenka iš UAB „IKEA Industry Lietuva“ įmonės
teritorijos, gaminant presuotas medžio plokštes. Formaldehidas yra bespalvės dujos, turinčios
specifinį nemalonų kvapą. Ši medžiaga priskiriama prie kancerogeninių medžiagų, t.y. vėžį
sukelianti medžiaga. Formaldehidas labai jautriems asmenims gali sukelti akių gleivinės
dirginimą bei dirginimo reiškinius nosyje ir viršutiniuose kvėpavimo takuose. Formaldehido
koncentracijos aplinkos ore buvo matuojamos 42 dienas per 2014 metus, tai sudaro 11,5 
metų laikotarpio.

Meteorologinės sąlygos
Oro užterštumas antropogeninės kilmės teršalais priklauso ne tik nuo išmetamų teršalų
kiekio, bet taip pat ir nuo susidarančių sąlygų teršalams kauptis jų išmetimo vietose, bei
išsisklaidymo didesnėje erdveje galimybių. Todėl meteorologinės sąlygos turi didelę įtaką oro
kokybei miestuose ir pramonės centruose. Silpnas vėjas arba štilis, rūkas, dulksna,
temperatūros inversija, kuri dažniausiai stebima naktį, esant ramiems, giedriems orams, sudaro
palankias sąlygas teršalams kauptis pažemio oro sluoksnyje ko pasekoje oro užterštumas
minimais atvejais gali žymiai padidėti. Tokios sąlygos susidaro, kai orus lemia anticiklonas,
gūbrys, mažo gradiento slėgio laukas, vyrauja ramūs, be vėjo ir be kritulių orai. Be to,
mažesniuose pramonės centruose, kur oro kokybei didelę įtaką turi vieno stambaus teršėjo
išmetimai, teršalų koncentracija gali padidėti ir pučiant tos krypties vėjui, kuris teršalus neša
nuo gamyklos link miesto, kaip yra Kazlų Rūdos miesto atveju. Žiemą nemažą įtaką oro
kokybei turi oro temperatūra, nes padidėjus šalčiams padidėja šiluminės energijos poreikis, o ją
gaminant padidėja teršalų išmetimai į orą.
Kai orus lemia žemo atmosferos slėgio sukūriai - ciklonai - vyrauja palankios sąlygos
teršalų išsisklaidymui dėl dažnos orų kaitos, stipresnio vėjo, gausesnio lietaus arba sniego,
kurie sukuria palankias sąlygas greitesniam teršalų išsklaidymui, išplovimui ar nusodinimui.
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Kazlų Rūdoje, pagal vėjų rožę vyrauja šiaurinių bei rytinių krypčių vėjai, kurie nuo
pramoninėje miesto zonoje įsikūrusių gamyklų teršalus neša į mažai apgyvendintas, miškingas
vakarines ir pietines regiono puses.

Pasyvieji sorbentai
Tyrimams naudoti pasyvieji sorbentai, pagaminti akredituotoje, tarptautinius standartus
atitinkančioje Šveicarijos laboratorijoje Passam ltd (adresas internete: http://www.passam.ch).
Pasyvusis sorbentas (kaupiklis) – tai nedidelis difuzinis vamzdelis, kurio vienas galas
yra užpildytas sorbentu gebančiu savyje kaupti teršalus iš aplinkos oro be papildomo aktyvaus
oro siurbimo (1 pav. B, C, D). Laikas per kurį pasyvus sorbentas kaupia teršalą, gali kisti nuo
kelių dienų iki kelių savaičių. Praėjus nustatytam eksponavimo laikui, vamzdelis uždaromas ir
siunčiamas į laboratoriją cheminei analizei.
Difuziniai ėmikliai tvirtinami prie specialaus plastmasinio cilindro vidinės sienelės. Pro
viršuje ir apačioje esančias cilindro kiaurymes oras laisvai cirkuliuoja, tačiau eksponavimo
laikotarpiu pasyvieji sorbentai yra apsaugoti nuo intensyvios šviesos, kritulių bei stipraus vėjo.
Įrenginys kabinamas 3-4 metrų aukštyje. Eksponuojama pasyviujų sorbentų aplinka turi būti
atvira, neapstatyta pastatais, neapsupta medžiais ar kitais objektais, trikdančiais oro cirkuliaciją
tiek aplinkoje tiek vamzdelių apsauginiame cilindre. Taipogi, reikia pasirūpinti, kad apsauginis
cilindras su įtvirtintais sorbentais nebūtų lengvai prieinamas pašaliniams asmenims. Prieš
eksponavimą ir po jo, visi pasyvūs sorbentai sandariai uždaromi ir laikomi vėsioje, tamsioje
vietoje. Pasibaigus pasyviųjų sorbentų eksponavimo laikui, jie išsiunčiami į laboratoriją
Passam ltd., kurioje ir buvo pagaminti. Minėtoje laboratorijoje buvo atlikta išeksponuotų
pasyvių sorbentų cheminė analizė.
Eksponuojant pasyvius sorbentus bei atliekant rezultatų vertinimą buvo atsižvelgta į
nurodytus reikalavimus, kurie pateikiami kartu su pasyviųjų sorbentų techninėmis
charakteristikomis.
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1 pav. Pasyvieji sorbentai ir jų tvirtinimo įrenginys:
Apsauginis cilindras skirtas apsaugoti eksponuojamus pasyviuosius sorbentus nuo
kritulių, vėjo, dulkių ir kt. nepalankių veiksnių (A).
Pasyvieji sorbentai (kaupikliai), skirti oro teršalų koncentracijai aplinkos ore nustatyti:
formaldehidui (B) azoto oksidams (C), sieros dioksidui (D).
Azoto dioksido (NO2) tyrimų pasyviais sorbentais reikalavimai
Oro cirkuliacijos intensyvumas eksponuojant 0,8536 ml/min (esant 9˚ C oro temperatūrai).
pasyvų sorbentą (bandinį)
Analizuojamo teršalo pavadinimas
azoto dioksidas
Matavimo ribos (sritis)
1 – 200 μg/m3.
Bandinio eksponavimo laikas
2 – 5 savaitės.
Teršalo aptikimo riba
0,6 μg/m3 (eksponuojant 2 savaites).
Išorinis poveikis:
Vėjo greitis
naudojant apsauginę cilindro formos
priedangą, vėjo greičio (iki 4,5 m/s) įtaka turi
būti mažesnė nei 10%.
Temperatūra
nuo +5 iki +40˚ C neturi jokios įtakos.
Drėgnumas
nuo 20 iki 80% neturi jokios įtakos.
Laikymo trukmė
iki eksponavimo 12 mėn.;
pasibaigus eksponavimo laikui 4 mėn.
Analizės metodas
Saltzmann’o metodas; spektrofotometrija.
Veiklioji pasyvaus sorbento cheminė medžiaga trietanolaminas (patalpintas polipropileno
vamzdelyje).
Neapibrėžtis
22,6% esant 20 - 40 μg/m3 koncentracijoms
ore.
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Sieros dioksido tyrimų pasyviais sorbentais reikalavimai
Oro cirkuliacijos intensyvumas eksponuojant 6,44 ml/min (esant 20˚ C oro temperatūrai).
pasyvų sorbentą (bandinį)
Analizuojamų teršalų pavadinimas
sieros dioksidas
Matavimo ribos (sritis)
1 – 350 μg/m3.
Bandinio eksponavimo laikas
2 - 4 savaitės.
Teršalo aptikimo riba
0,4 μg/m3 (eksponuojant 2 savaites).
Išorinis poveikis eksponuojamam bandiniui:
Vėjo greitis
naudojant
apsauginę
cilindro
formos
priedangą, vėjo greičio (iki 4,5 m/s) įtaka turi
būti mažesnė nei 10%.
Temperatūra
nuo +10 iki +30˚ C neturi jokios įtakos.
Drėgnumas
nuo 20 iki 80% neturi jokios įtakos.
Laikymo trukmė
iki eksponavimo 12 mėn.;
pasibaigus eksponavimo laikui 2 mėn.
Analizės metodas
desorbacijai naudojamas anglies disulfidas, o
analizuojama dujų chromatografijos metodu.
Veiklioji pasyvaus sorbento cheminė
aktyvuota
medžio
anglis
(patalpinta
medžiaga
stikliniame vamzdelyje).
Neapibrėžtis
20,8% esant 1 - 5 μg/m3 koncentracijoms ore.
Formaldehido tyrimų pasyviais sorbentais reikalavimai.
Oro cirkuliacijos intensyvumas eksponuojant 6,44 ml/min (esant 20˚ C oro temperatūrai).
pasyvų sorbentą (bandinį)
Analizuojamų teršalų pavadinimas
formaldehidas
Matavimo ribos (sritis)
1 – 50 μg/m3.
Bandinio eksponavimo laikas
2 - 4 savaitės.
Teršalo aptikimo riba
1,2 μg/m3 (eksponuojant 2 savaites).
Išorinis poveikis eksponuojamam bandiniui:
Vėjo greitis
naudojant apsauginę cilindro formos
priedangą, vėjo greičio (iki 4,5 m/s) įtaka turi
būti mažesnė nei 10%.
Temperatūra
nuo +10 iki +30˚ C neturi jokios įtakos.
Drėgnumas
nuo 20 iki 80% neturi jokios įtakos.
Laikymo trukmė
iki eksponavimo 12 mėn.;
pasibaigus eksponavimo laikui 1 mėn.
Analizės metodas
desorbacijai naudojamas Chromotropic acid
SP06, o analizuojama dujų chromatografijos
metodu.
Veiklioji pasyvaus sorbento cheminė
aktyvuota medžio anglis
medžiaga
Neapibrėžtis
33,8% esant 1 - 5 μg/m3 koncentracijoms ore.
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2. APLINKOS ORO KOKYBĖS TYRIMAI PASYVIAISIAIS
SORBENTAIS


Pagrindiniai atliekamų tyrimų tikslai ir uždaviniai
kaupti ir pateikti informaciją apie oro užterštumo lygį;



įvertinti Kazlų Rūdos miesto oro kokybę;



įvertinti Kazlų Rūdos miesto oro kokybę ir nustatyti jos pokyčių priežastis, pagal
atliktus stebėjimus.
Vykdytojai
Programos vykdyme dalyvauja O. Žuravliovo įmonė „Avsista“.
Pasyviųjų sorbentų kiekis
Tikslams ir uždaviniams pasiekti buvo eksponuojama 8 vnt. azoto dioksido, 6 vnt.

sieros dioksido ir 10 vnt. formaldehido pasyviųjų sorbentų Kazlų Rūdos miesto aplinkos ore.
Kalendorinis darbų planas
Azoto dioksido, sieros dioksido ir formaldehido bandinių ėmimo trukmė pagal
rekomenduojamą eksponavimo laiką: nuo 2014-11-03 iki 2014-12-15, sorbentus keičiant kas
keturiolika dienų.
Viso matavimai buvo vykdomi 42 dienas ir tai sudaro 11,5 ℅ metų laikotarpio.
Sieros dioksido matavimai buvo atlikti 28 dienas, ir tai sudaro 7,7  metų laikotarpio.
Teršalų stebėjimo vietos mieste
1) P. Vaičaičio g. ir M. Valančiaus g. sankryža, (Koordinatės LKS sistemoje x 6068301, y -466705).
2) Kęstučiog ir Gedimino g. sankryža, (Koordinatės LKS sistemoje x - 6068625, y 466790).
3) S. Nėries g. ir Žemaitės g. sankryža, (Koordinatės LKS sistemoje x - 6068028, y 4671044).
4) M.Valančiaus g. ir Maironio g. Sankryža, (Koordinatės LKS sistemoje , x - 6068424,
y - 467137).
Pasyviųjų sorbentų išdėstymas Kazlų Rūdos mieste
1. Taškas. Tyrimų vieta parinkta prie intensyvus transporto eismo, todėl oro
užterštumas gali būti santykinai didesnis. Pasyvieji sorbentai eksponuoti šalia įmonės UAB
„IKEA Industry Lietuva“ M.Valančiaus g. ir P. Vaičaičio g. kampo. ( x - 6068301, y - 466705
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LKS). Nuo tyrimų vietos iki artimiausio gyvenamojo namo apie 57 metrai, iki artimiasios
valstybinės gydimo įstaigos 1,1 kilometro, tarptautinė geležinkėlio vėžė už 300 metrų.
Įrenginys su pasyviaisiais sorbentais kabinamas 3,5 metrų aukštyje.

2 pav. 1 Taško tyrimų vieta.
2. Taškas. Tankiai apgyvendintas miesto individualių namų rajonas. Difuziniai
ėmikliai eksponuoti prie Kęstučio g. ir Gedimino g. sankryžos gyvenamoje aplinkoje. (x 6068625, y -466790 LKS). Nuo tyrimų vietos iki artimiausio gyvenamojo namo apie 20 metrų,
iki artimiasios valstybinės gydimo įstaigos 0,9 kilometro, bei iki artimiausios gamybos įmonės
teritorijos UAB „IKEA Industry Lietuva“ 400 metrų, tarptautinė geležinkelio vėžė nutolusi 600
metrų atstumu. Įrenginys su pasyviaisiais sorbentais kabinamas 3,5 metrų aukštyje.
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3 pav. 2 Taško tyrimų vieta
3. Taškas.

Žemaitės g. ir S. Neries g. kampas ((prie geležinkelio pervažos) x -

6068028, y – 4671044 LKS). Šis taškas pasirinktas, todėl, kad čia yra didelis autransporto ir
geležinkelio transporto judėjimas, o taip pat 90 metrų atstumu nuo tyrimų vietos įsikūrusi
įmonė UAB „IKEA Industry Lietuva“. Aplinkui yra gyvenamieji individualūs namai kur
artimiausias gyvenamasis namas nuo mėginių ėmimo vietos nutolęs 50 metrų

ir keletas

daugiabučių nutolusių 80 metrų atstumu, artimiasia valstybinė gydimo įstaiga už 1,0 kilometro.
Įrenginys su pasyviaisiais sorbentais kabinamas 3,5 metrų aukštyje.

4 pav. 3 Taško tyrimų vieta
4. Taškas. M. Valančiaus g. ir Maironio g. Sankryža (x - 6068424, y – 467137) Šis
taškas pasirinktas netoli įmonės UAB “ Swedspan Girių Bizonas” prie daugiabučių namų
kvartalo. Nuo tyrimų vietos iki artimiausio gyvenamojo namo atstumas siekia 5 metrai, iki
artimiasios valstybinės gydimo įstaigos 0,75 kilometro, tarptautinė geležinkelio vėžė už 350
metrų, iki artimiausios gamybos įmonės teritorijos UAB „IKEA Industry Lietuva“ 250 metrų.
Įrenginys su pasyviaisiais sorbentais kabinamas 3,5 metrų aukštyje.
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5 pav. 4 Taško tyrimų vieta

2 taškas
4 taškas
1 taškas

3 taškas

6 pav. Stebėjimo taškai Kazlų Rūdos mieste
Vertinimo kriterijai
Tirtų oro priemaišų vertinimas atliekamas lyginant gautus analizės rezultatus su
normomis, nustatytomis pagal ES direktyvų reikalavimus.
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1-1. lentelė. Azoto dioksido tyrimų rezultatų duomenys
Stebėjimo
vieta

Vidurkinimo
laikas

Ribinė
vertė,
g/m3

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4

24 val.
24 val.
24 val.
24 val.

40
40
40
40

Tyrimų rezultatai, g/m3

Ribinės vertės
pasiekimo
data

2014 -11-032014-11-17

2014 -11-182014 -12- 02

2014 -12-022012 -12-15

nepasiekta
nepasiekta
nepasiekta
nepasiekta

21,7
29,2
27,9

23,0
27,3
26,6

25,0
29,7
-

1-2. lentelė. Azoto dioksido tyrimų apibendrinti rezultatai
Stebėjimo
vieta

Vidurkinimo
laikas

Ribinė
vertė,
g/m3

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4

24 val.
24 val.
24 val.
24 val.

40
40
40
40

Tyrimų rezultatai, g/m3

Ribinės vertės
pasiekimo
data

Vidutinė, g/m3

vidutinė tyrimo
laikotarpio, g/m3

nepasiekta
nepasiekta
nepasiekta
nepasiekta

23,2
28,7
18,2

23,4

2-1. lentelė. Sieros dioksidas tyrimų rezultatų duomenys
Stebėjimo
vieta

Vidurkinimo
laikas

Ribinė
vertė,
g/m3

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4

24 val.
24 val.
24 val.
24 val.

125
125
125
125

Tyrimų rezultatai, g/m3

Ribinės vertės
pasiekimo
data

2014 -11-032014-11-17

2014 -11-182014 -12- 02

nepasiekta
nepasiekta
nepasiekta
nepasiekta

3,1
3,2
3,8

3,0
3,1
3,6

2-2. lentelė. Sieros dioksido tyrimų apibendrinti rezultatai
Stebėjimo
vieta

Vidurkinimo
laikas

Ribinė
vertė,
g/m3

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4

24 val.
24 val.
24 val.
24 val.

125
125
125
125

Tyrimų rezultatai, g/m3

Ribinės vertės
pasiekimo
data

Viduti
nė, g/m3

vidutinė tyrimo
laikotarpio, g/m3

nepasiekta
nepasiekta
nepasiekta
nepasiekta

3,1
3,1
3,7

3,3

14

3-1. lentelė. Formaldehido tyrimų rezultatų duomenys
Stebėjimo
vieta

Vidurkinimo
laikas

Ribinė
vertė,
g/m3

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4

24 val.
24 val.
24 val.
24 val.

10
10
10
10

Tyrimų rezultatai, g/m3

Ribinės vertės
pasiekimo
data

2014 -11-032014-11-17

2014 -11-182014 -12- 02

2014 -12-022012 -12-15

nepasiekta
nepasiekta
nepasiekta
nepasiekta

< 1,2
1,2
2,2

< 1,2
< 1,2
1,2
1,8

< 1,2
< 1,2
1,9

1-2. lentelė. Formaldehido tyrimų apibendrinti rezultatai
Stebėjimo
vieta

Vidurkinimo
laikas

Ribinė
vertė,
g/m3

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4

24 val.
24 val.
24 val.
24 val.

10
10
10
10

Tyrimų rezultatai, g/m3

Ribinės vertės
pasiekimo
data

Vidutinė, g/m3

vidutinė tyrimo
laikotarpio,
g/m3

nepasiekta
nepasiekta
nepasiekta
nepasiekta

< 1,2
< 1,2
1,2
2,0

1,6

2014 metų ketvirtą ketvirtį Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo atlikti azoto dioksido,
sieros dioksido ir formaldehido matavimai aplinkos ore pasyviujų sorbentų būdu. Ketvirtąjame
ketvirtyje įsibėgėja šildymo sezonas, suintensyvėja įmonių veikla, aplinkos oro sąlygos teršalų
išsisklaidymui tampa mažiau palankios.
Pagrindinis Kazlų Rūdos miesto teršėjas yra UAB „Swedspan Girių Bizonas“. Įmonė
gamina

medžio plaušo plokštes. Gaminant medžio plokštes reikalingas nemažas kiekis

šilumos energijos, kas įtakoja taršą azoto dioksidu išsiskiriančiu iš džiovyklų ir deginimo
įrenginių naudojamų medienos džiovinimui ir vandens bei patalpų šildymui gamybiniuose
pastatuose. Kazlų Rūdos savivaldybei atlikus formaldehido matavimus aplinkos ore matoma
sumažėjusi tarša formaldehidu. Tokius rezultatus gali įtakoti įmonės UAB „IKEA Industry
Lietuva“ įdiegtos taršos mažinimo priemonės bei gamyboje pradėtos naudoti žaliavos, turinčios
mažesnes dervų emisijas. Per laikotarpį, kuomet buvo atliekami tyrimai, nebuvo viršyta ribinė
užterštumo vertė formaldehidu. 2014 metais buvo nuspręsta atlikti azoto dioksido ir sieros
dioksido stebėjimus aplinkos ore ir įsitikinti, ar anksčiau buvusi padėtis dėl šių medžiagų taršos
aplinkos ore nėra pakitusi ir neviršija leistinų normų, bei duomenų gavimui ir analizei, kokią
įtaką aplinkos oro kokybei padarė nauja Kazlų Rūdos savivaldybės užsakymu, pastatyta
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10MW galingumo biokuro katilinė. Atlikus matavimus pasyviaisiais sorbentais pačiu
netinkamiausiu metų laiku viršyjimų nebuvo.
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3. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Vidutinė 2014 metų azoto dioksido koncentracija neviršija leistinų ribinių verčių ir
visų matuotų taškų vidutinė koncentracija siekė 23,4 g/m3 . Azoto dioksido matavimai buvo
atlikiemi ir 2012 metais ir vidutinė azoto oksidų metinė koncentracija siekė 14,12 g/m3 .
Matomas vidutinių azoto dioksido koncentracijų padidėjimas 2014 metais, bet ribinių verčių
nebuvo pasiekta. Antrasis teršalas, kurio stebėjimai buvo atlikti 2014 metais buvo sieros
dioksidas, kurio vidutinė koncentracija siekė 3,3 g/m3 ir ribinės vertės nebuvo viršyjamos.
Sieros dioksidas buvo stebimas ir 2012 metais, vidutinė metinė koncentracija buvo 1,36 g/m3.
Po dviejų metų pertaukos, matoma padidėjusi tarša sieros dioksidu, tačiau ribinės vertės nėra
viršyjamos, o ir tokio lygio užteršumą galima vadinti labai mažu. Trečiasis teršalas, kurio
stebėjimai buvo atlikti 2014 metais yra formaldehidas. Formaldehido vidutinė koncentracija
tiriamuoju laikotarpiu buvo 1,6 g/m3 ir iki ribinės leidžiamos oro užterštumo vertės 10 g/m3
nepriartėjo.
Mokslinėje

literatūroje

skelbiama

vis

daugiau

duomenų

apie

egzistuojantį

priklausomumą tarp kenksmingų aplinkos veiksnių ir žmonių sveikatos. Naudojant
šiuolaikinius epidemiologinius tyrimo metodus, siekiama nustatyti, kokia dalis ligų
populiacijoje gali kilti dėl gyvenamosios aplinkos užterštumo. Į kenksmingą aplinkos poveikį
jautriausiai reaguoja labiausiai pažeidžiamos populiacijos grupės: nėščios moterys, kūdikiai,
vaikai, kuriems, esant palyginti nedidelėms teršalų dozėms, sukeliami sveikatos sutrikimai.
Kazlų Rūdos mieste yra įmonė gaminanti medžio drožlių plokštes, o jų gamyboje yra
naudojamos dervo, turinčios savo sudėtyje formaldehido, kitos cheminės medžiagos, daug
sunaudojama kuro šioms medžio plokštėms pagaminti, o tai reiškia, kad yra nemažai išmetama
teršalų. Taip pat per miesto centrą eina tarptautinė geležinkelio linija ir kuria traukinių eismas
yra intensyvus, o traukinių kurui įprastai naudojamas dyzelinas sukelia nemažą taršą sieros
dioksidu, azoto oksidais bei lakiaisiais organinias junginiais, benzenu. Eismas geležinkeliu tik
didės, nes pradėtos naujosios „RIAL BALTICA“ vėžės statybos, padidės geležinkelio
pralaidums, kas padidins Kazlų Rūdos miesto užterštumo lygį.
Ateinančiais metais siūlome atlikti azoto dioksido, formaldehido, LOJ ir benzeno
užterštumo tyrimą aplinkos ore. Benzeno ir LOJ užterštumo stebėjimai nebuvo atlikti miesto
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aplinkos ore, nors per patį miesto centrą pravažiuoja nemažas srautas traukinių bei intensyvus
krovininio transporto srautas.
Monitoringo ataskaitą už 2014 metus
Parengė:
UAB „Ekomodelis“ Inžinierius ekologas
Dominykas Bagdonas

(data)

el paštas: dominykas@ekomodelis.lt
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(parašas)
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