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e-mokymo(si) medžiaga



Natūrali atmosferos sudėtis:

• 78% azoto,

• 21% deguonies,

• mažiau 1% argono,

• šiek tiek helio, neono, kriptono.



• Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, žmonių, kurie mirė dėl oro

taršos, yra daugiau nei mirusiu dėl AIDS, tuberkuliozės ir auto

avarijų.

• Oro tarša sukuria didelę ekonominę žalą ir žalą gamtai.

• Oro tarša daro įtaką klimato kaitai.

• Anglies dioksidas ir metanas kelia Žemės temperatūrą.

• Dėl smogo – oras šiltesnis ir yra daugiau ultravioletinių spindulių.



PSO duomenys rodo, kad atmosferos teršalų sumažinimas 50%:

• gyventojų amžių pailgina 3-5 metais,

• vidutinį metinį sergamumą ir mirtingumą sumažina 35%,

• sumažina plaučių vėžio ir kitas kvėpavimo takų ligas -20-30%,

• širdies ir kraujagyslių ligos sumažėja – 10%.



Biosfera apima tris terpes:

• Hidrosfera – Žemės planetos vandenys.

• Litosferas – Žemės pluta (iki 120 km storio).

• Žemės atmosfera – Žemę supanti oro sluoksnį, apsaugantį nuo

kosminės spinduliuotės. 1 pav.



1 pav. Atmosferos sluoksniai



• Oro tarša, susijusi su energijos naudojimu ir gamyba, dėl

žmogaus veiklos.

• Emisijos susidarančios iš automobilių, gamyklų, elektrinių.

• Antropogeniniai teršalai, kuriuos generuoja žmonės (sieros

dioksidas gaunamas deginant iškastinį kurą).

• Gamtiniai teršalai – vulkaninė veikla, miškų gaisrai.



https://www.nature.nps.gov/air/aqbasics/sources.cfm

https://www.nature.nps.gov/air/aqbasics/sources.cfm


Sieros oksidai (SOX) – ypač
(SO2), iškastinio kuro, akmens
anglies ir mazuto sudėtyje
esančios sieros,

• Stacionarus kuro deginimas –
73.5%;

• Pramonė – 22.0%;

• Transportas – 2.4%;

Labai pavojingi (SO2) junginiai
su atmosferos vandens garais,
kurie tampa rūgščiu lietumi.

PAVOJINGŲ ORO TERŠALŲ PAVYZDŽIAI

https://www.slideshare.net/MalihaEesha/air-pollution-its-

causeseffects-and-pollutants

https://www.slideshare.net/MalihaEesha/air-pollution-its-causeseffects-and-pollutants


• Azoto oksidai (NOX) – azoto oksidas (NO) ir azoto dioksidas
(NO2): NOX susidaro dėl degimo aukštoje temperatūroje,

• Transportas – 39,3 %;

• Stacionarus kuro deginimas – 48,5 %;

• Pramonė – 1.0%;

NO atmosferoje oksiduojasi į NO2. Tai yra toksiškos dujos ir gali
sukelti kietųjų dalelių ir ozono susidarymą.

PAVOJINGŲ ORO TERŠALŲ PAVYZDŽIAI



• Kietosios dalelės (KD) – kietų /
skystų organinių ir neorganinių
medžiagų mišinys. „Stambios
dalelės“ yra tarp 2,5 ir 10
mikrometrų (μm) skersmens ir
„smulkios dalelės“ yra mažesnės
nei 2,5 μm.

Juodoji anglis, tam tikros rūšies
smulkios KD, susidaro dėl
nepakankamo iškastinio ir biokuro
sudegimo ir yra trumpalaikis
klimato teršalas.

PAVOJINGŲ ORO TERŠALŲ PAVYZDŽIAI

http://zeenews.india.com/news/eco-ews/particulate-

matter-exposure-in-india-higher-than-in-

china_1858120.html

http://zeenews.india.com/news/eco-ews/particulate-matter-exposure-in-india-higher-than-in-china_1858120.html


• Anglies monoksidas (smalkės) (CO) – bespalvės, bekvapios,
toksiškos dujos, gaunamos dėl gamtinių dujų, anglies ar
medienos, kelių transporto degalų nepilno degimo.

• Amoniakas (NH3) – atsiranda žemės ūkio ir atliekų tvarkymo
veikloje; atmosferoje amoniakas reaguoja su azoto ir sieros
oksidais ir susidarytų antriniai teršalai.

PAVOJINGŲ ORO TERŠALŲ PAVYZDŽIAI



• Lakieji organiniai junginiai (LOJ) – susidaro iš cheminių
medžiagų, tirpiklių ir kuro. Metanas (CH4), pagrindinė gamtinių
dujų dalis.

• Priežemio ozonas (O3) – susidarantis iš NOx ir LOJ veikiant
saulės spinduliams. Esant didelėms koncentracijoms ozonas yra
kenksmingas, trumpalaikis klimato teršalas.

PAVOJINGŲ ORO TERŠALŲ PAVYZDŽIAI



Oro teršalų emisija (milijonai tonų per metus)

TERŠALAS FORMULĖ NATURALIAI

GENERUOJAMI

NENATURALIAI

GENERUOJAMI

Anglies dioksidas CO2 1 000 000 22 000

Anglies oksidas CO 2 100 700

Sieros oksidas SO2 20 212

Metanas CH4 1 050 160

Angliavandeniai CnHm 20 000 40

Azoto oksidai NOx 180 75

Amoniakas NH3 260 6

Vandenilio sulfidas H2S 84 3



http://www.sutp.org/en/news-reader/world-energy-outlook-special-report-2016-on-air-pollution-

released-9039.html

http://www.sutp.org/en/news-reader/world-energy-outlook-special-report-2016-on-air-pollution-released-9039.html


ES direktyvos:

• 96/62/EC apie aplinkos oro kokybės vertinimą ir valdymą.

• 1999/30/EC susiję su sieros dioksido, azoto dioksido ir azoto
oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinėmis vertėmis aplinkos ore.

• 2000/69/EC susijusios su benzeno ir anglies monoksido
ribinėmis vertėmis aplinkos ore.

• 2002/3/EC susijusi su ozonu aplinkos ore.

• 2004/107/EC susiję su arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir
policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekiu aplinkos ore.

• 96/61/EC dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės.



EU direktyvos:

• 2001/81/EC dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo
nacionalinių ribų.

• 2001/80/EC dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių
kurą deginančių įrenginių.

• 94/63/EC dėl lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką
laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines.



EU direktyvos:

• 1999/13/EC dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių
lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius
tirpiklius, emisijų.

• 2004/42/EC dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių
naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose.

• 2000/76/EC dėl atliekų deginimo.



EU direktyvos:

• 70/220/EC dėl kelių transporto priemonių išmetamų teršalų
normavimo.

• 97/68/EC dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su
priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių,
įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose.

• 1999/94/EC dėl vartotojų galimybės gauti informaciją apie
degalų taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį parduodant
naujus keleivinius automobilius.



• Nuo 2008-01-01 esamoms DKDĮ taikomi nauji reikalavimai.

• Esamoms DKDĮ, kurių instaliuotoji galia viršija 100 MW, 
privaloma automatinė išmetimų stebėsena nuo 2008-01-01.

• Naujoms DKDĮ, kurios pradėtos eksploatuoti po 2002 m. dar 
griežtesni reikalavimai.

DIDELĖS KURA  DEGINANČIOS ĮMONĖS 

(DKDĮ)



• Dujinis kuras (pagrinde) – 35 mg/Nm3

• Skystos dujos – 5 mg/Nm3

• Mažo kaloringumo dujos – 800 mg/Nm3

SO2 RODIKLIAI NAUJŲ (DKDĮ)

(DUJŲ KURAS)



• Skystas kuras

• 50 – 500 MW 450 mg/Nm3

• >500 MW 400mg/Nm3

• Dujinis kuras

• 50 – 500 MW 300 mg/Nm3

• >500 MW 200 mg/Nm3

NOx RODIKLIAI NAUJŲ (DKDĮ)



• Skystas kuras

- Visi įrenginiai 50 mg/Nm3

- < 500 100 mg/Nm3 (pel. > 0,06%)

• Dujinis kuras

- Visi įrenginiai 5 mg/Nm3

KIETŲJŲ DALELIŲ NORMOS NAUJOMS 

(DKDĮ)



• Kiekvienos kuro rūšies ir taršos atveju atskirai nustatoma

degimo įrenginio ribinės vertės pagal nominalią šiluminę galią.

• Kiekviena degalų ribinė vertė, padauginama iš kurą deginančios

įmonės šiluminės galios, o rezultatas sumuojamas ir padalijamas

iš viso kuro mišinio įrenginių šiluminės galios sumos.

ĮVAIRAUS KURO (DKDĮ) NORMOS 



(LOJ) lakusis organinis junginys

• Saugojimo infrastruktūra terminale.

- Įmontuotas plūduriuojantis dangtis.

- Išorinė paviršiaus danga su šilumą atspindinčia medžiaga.

• Terminalo, mobilių talpų pripildymo ir ištuštinimo įtaisai.

- Hermetiškas mobiliųjų talpyklų užpildymas.

- Cisternų nuo dugno pripildymo platformos montavimas.

- Benzino garų grąžinimo arba suskaidymo įrenginiai.

(LOJ) KURO PASKIRSTYME



• Mobilios talpyklos

- Pakankamas sandarumas.

- Gebėjimas nuvesti garą iš stacionarių užpildymo talpyklų ir 
išlaikyti jį iki kito užpildymo.

• Degalinės

- Įrengta efektyvi benzino garų grąžinimo sistema į mobilią 
talpyklą.

- Įrengta benzino garų grąžinimo sistema į degalinės baką, kai 
pripildomas automobilio bakas.

(LOJ) KURO PASKIRSTYME



http://www.epd.gov.hk/epd/misc/ehk05/english/air/

http://www.epd.gov.hk/epd/misc/ehk05/english/air/


LOJ turinčių medžiagų ir produktų naudojimas bei jų išmetimas į

atmosferą, normuojamas išduodant leidimus.

• Nedidelės gamyklos, išmetančios nedidelius kiekius LOJ į

atmosferą, turi būti įregistruotos duomenų bazėje.

• Būtinas LOJ monitoringas.

(LOJ) PRAMONĖJE



• Dažai ir kitos dangos, klijavimo dangos,

• Vielos ričių ir dangos > 25 t /metai

• Drabužių ir paviršių sausas valymas,

gumos perdirbimas > 15 t /metai

• Lakas, rašalas ir klijų gamyba > 25 t /metai

• Tipografija > 15 t /metai

• Farmacijos produktų gamyba > 50 t /metai

• Medienos impregnavimas > 25 t /metai

• Medžio ir plastiko laminavimas > 5 t /metai

• Transporto priemonių dangos > 15 t / metai

(LOJ) PRAMONĖJE



• (LOJ) ribojimas tam tikruose dažuose ir lakuose bei transporto

priemonių pakartotinio apdirbimo gaminiuose.

• Privalomas aukščiau nurodytas produkto etiketavimas:

- Produkto kategorija ir atitinkama (LOJ) ribinė vertė (g/l).

- Didžiausias (LOJ) kiekis (g/l) paruoštame vartoti produkte.

(LOJ) PRODUKTUOSE



• Vidinių sienų ir lubų matinės ir blizgios dangos.

• Išorės sienų mineralinės dengimo medžiagos.

• Medžio, plastiko ir metalo vidaus ir išorės apdailos medžiagos ir 
apdailos dažai.

• Vidinių ir išorinių paviršių lakai ir medienos beicai.

• Gruntai.

• Vienkomponentės specialios paskirties dangos.

• Dviejų komponentų specialios paskirties (pvz., grindų) dangos.

• Įvairiaspalvės dangos.

• Dekoratyvinės dangos.

(LOJ) PRODUKTUOSE



• Elektros energijos gamyba sukelia daugiau taršos nei bet kuri kita pramonė.

• Energijos šaltiniai, naudojantys neatsinaujinančius išteklius, iškastinį kurą,
pvz., anglį, naftą ir gamtines dujas.

• Deginant iškastinį kurą keičiamas planetos klimatas ir kenkiama
ekosistemoms.

• Sieros dioksido išmetimas sukelia rūgščių lietų.

• Azoto oksidų išmetimas prisideda prie miesto smogo.

• Anglies emisijos prisideda prie pasaulinės klimato kaitos.

• Branduolinio kuro sistemos sukuria pavojus, kurie gali kelti grėsmę žmonėms
ir aplinkai.

ORO TARŠA ENERGIJOS ŠALTINIUOSE 



• Deginant kurą, susidaro skirtingo dydžio dalelės – nuo milimetrų iki mikronų.

• Jos susidaro iš kuro, kurio sudėtyje yra nedegių priemaišų, nesudegusios kuro
anglies, suodžių, kietosios sieros, dulkių.

• Natūralu, kad dalelės išsilaikys ore kelias dienas ar savaites, o įkvepiant
atsiras plaučiuose.

• Kietųjų dalelių valymui naudojami elektrostatiniai filtrai, rankoviniai filtrai ir

šlapi skruberiai.

• Ciklonų ir kitų mechaninių dulkių valymo būdų efektyvumas yra per mažas

smulkioms dalelėms valyti.

KIETUJŲ DALELIŲ VALYMAS IŠ DŪMŲ



http://www.psa.mhps.com/products/environmental_products/ead/

http://www.psa.mhps.com/products/environmental_products/ead/


http://energyeducation.ca/encyclopedia/Wet_scrubber

http://energyeducation.ca/encyclopedia/Wet_scrubber


• Degimo valdymas – sumažina NOx susidarymą degimo

procese. Galimas poveikis Hg, CO ir dioksinams / furanams.

• Selektyvus nekatalizinis redukavimas – reagentas, įpurškiamas

į liepsną, reaguoja ir sumažina NOx koncentraciją apie 30%.

Regentas – karbamidas arba amoniakas.

NOX EMISIJŲ KONTROLĖS METODAI



• Selektyvus katalizinis redukavimas – reagentas reaguoja su

NOx per katalizatoriaus sluoksnį ir 90% sumažina NOx.

Reagentas – amoniakas. Bendra nauda – Hg oksidacija

surenkant šlapiame skruberyje, dioksinų ar furanų mažinimas.

• Sauso sorbento injekcija – trona sumažinti NOx apie 10-15%.

NOX EMISIJŲ KONTROLĖS METODAI



http://www.americancoalcouncil.org/?page=nox

http://www.americancoalcouncil.org/?page=nox


• Aktyvintos anglies injekcija – aktyvioji anglis adsorbuoja

dujinį Hg, paverčiant jį dalele Hg, surenkama kietų dalelių

valymo įrenginyje. Reagentas – aktyvintos anglies milteliai.

Bendra nauda – kai kurių dioksinų / furanų surinkimas.

• Halogeninis papildymas – halogeno (bromo) papildymas

padidina dūmtakio dujose oksiduoto Hg kiekį, kuris

sulaikomas skruberiu arba kitu kietų dalelių filtru.

GYVSIDABRIO EMISIJOS KONTROLĖ



• (KD) kontrolė (elektrostatiniai filtrai, rankoviniai filtrai,

multiciklonas) – sulaiko gyvsidabrį

• Sauso sorbento injekcija – padidina bendrą naudą ir ACI Hg

surinkimą pašalinant SO3, kuris slopina gyvsidabrio surinkimą.

GYVSIDABRIO EMISIJOS KONTROLĖ

(Bendra nauda, kontrolės metodai)



• Sausas skruberis su rankoviniu filtru – Hg sulaikomas filtro
audinyje.

• Šlapias skruberis – oksiduotas gyvsidabris, sulaikomas
šlapiuoju skruberiu.

• NOx katalizatorius – selektyvios katalizinės redukcijos
katalizatorius padidina Hg oksidaciją, veiksmingiau sulaikoma
šlapiuoju skruberiu.

GYVSIDABRIO EMISIJOS KONTROLĖ

(Bendra nauda, kontrolės metodai)



• Sauso sorbento injekcija – sausasis sorbentas užfiksuoja HCl,
žemiau esantis (KD) valdymo įtaisas sulaiko sausą produktą.
Regentas – Trona, natrio bikarbonatas, hidrintos kalkės.

• Sausas skruberis su rankoviniu filtru – reagentas + vanduo
reaguoja surišdamas rūgštines dujas ir sausas produktas,
surenkamas rankoviniu filtru. Reagentas – hidrintos kalkės.

• Šlapiu skruberiu – reagentas + vanduo reaguoja surišdamas
rūgštines dujas. Reagentas – kalkakmenis, kalkės, kaustinė soda.

HCL EMISIJŲ KONTROLĖS METODAI



• Elektrostatiniai filtrai – elektrostatinis (KD) surinkimas, didelis
efektyvumas. Bendra nauda - surenkamas surištas gyvsidabris.

• Rankoviniai filtrai – (KD) filtravimas, didžiausias sugerties
efektyvumas. Bendra nauda - didelis gyvsidabrio sugėrimas.

• Skruberis (šlapias ar sausas) – užfiksuoja (KD).

(KD) EMISIJOS KONTROLĖS METODAI



http://www.redecam.com/dual-action-filters/

http://www.redecam.com/dual-action-filters/


• Aktyvintos anglies injekcija – aktyvioji anglis adsorbuoja
dujinius dioksinus / furanus ir sulaiko žemiau esančiame (KD)
valymo įrenginyje reagentas – aktyvinti anglies milteliai.
Bendra nauda – Hg surinkimas.

• Degimo valdymas – Organinių dioksinų / furanų naikinimas.

• CO arba NOx katalizatorius – Katalizatorius padidina
organinių dioksinų/furanų oksidaciją.

DIOKSINŲ IR FURANO EMISIJOS KONTROLĖS 

METODAI



Valdymo technologija SO2 NOx (Hg) HCl PM Dioxins

Degimo valdymas N Y C N N Y

Selektyvus nekatalizuojantis N Y N N N N

Selektyvus katalizinis redukavimas N Y C N N C

Kietųjų dalelių kontrolės priemonės N N C N Y C

Kuras su mažai sieros Y C N C N N

Šlapias skruberis Y N C Y C N

Sausas skruberis Y N C Y C N

Sauso sorbento injekcija Y C C Y N C

Aktyvinto alyvos injekcija N N Y N N Y



• N – technologijos poveikis išmetamų teršalų kiekiui mažas
arba jo nėra.

• Y – technologija sumažina emisijas

• C – technologija paprastai naudojama kitiems teršalams,
tačiau ji turi bendrą naudą išmetimų mažinimui.



1. Baltrėnas, P.; Aplinkos apsauga (Environmental
Protection). Vilnius: Technika, 2008.
ISBN:9789955283652.

2. Denafas, G. Atmosferos apsauga (Atmosphere protection).
1 ir 2 parts. Kaunas: Technologija, 2000. ISBN
9986137683.

INFORMACIJOS ŠALTINIAI



lektorius Povilas Milius

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija




