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Darbo tikslas – azoto dioksido koncentracijos nustatytos dviem skirtingais pasyvaus kaupimo metodais palyginimas. Tyrimai buvo atlikti Kauno 

mieste. Azoto dioksido koncentracija buvo nustatoma naudojant skirtingus pasyvių kaupiklių metodus. Vienas metodas sukurtas Šveicarijoje 
akredituotoje laboratorijoje Passam ltd, kitas – Lenkijoje, D. Krochmal and A. Kalina. Pasyvūs kaupikliai eksponuoti 35 Kauno miesto vietose. 

Bandiniai buvo eksponuojami 14 dienų. Tyrimai atlikti 2010-2011 metais skirtingais sezonais. Iš gautų koncentracijos matavimų  rezultatų apskaičiuota 

vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija. Tyrimų rezultatai parodė, kad vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija Kauno mieste nustatyta 
pirmuoju metodu  (Passam ltd) buvo 21,3 µg/m3, antruoju metodu (D. Krochmal and A. Kalina) – 11,9 µg/m3. Ištyrus ryšinę priklausomybę tarp 

skirtingais metodais nustatytos azoto dioksido koncentracijos gavome statistiškai reikšmingą teigiamą priklausomybę. Determinacijos koeficientas R2 = 

0,907. 
Naudojant Arc GIS programinę įrangą ir atlikus azoto dioksido taršos interpoliavimą buvo sudaryti azoto dioksido taršos sklaidos ţemėlapiai. Buvo 

išskirtos penkios taršos zonos.  

Oro tarša, azoto dioksidas, interpoliavimo metodas, pasyvūs kaupikliai 

 
Įvadas 

 

Vykstant kuro degimo procesams tiek degant kurui 

vidaus degimo varikliuose, tiek katilinėse, energetikos 

įmonėse ar pramonės procesuose, susidaro pašalinių 

degimo procesų produktų (CO2, NO, NO2, N2O, LOJ ir 

kt.). Šie pašaliniai kuro degimo reakcijų produktai patekę į 

aplinką neigiamai veikia gyvąją, negyvąją gamtą ir ţmonių 

sveikatą (Ganatsas et al., 2011; Jarquin-Lopez et al., 

2009). 

Transporto sektoriaus keliama oro tarša kelia 

susirūpinimą ypač besivystančių šalių miestuose. Didėjant 

transporto priemonių skaičiui manoma jog ši problema 

neigiamai veiks miestų oro kokybę ir gyventojų sveikatą ir 

ateityje (Borrego et al., 2010; Bigi, Harrison, 2010; 

Anttila, Tuovinen, 2010).  Automobilių išmetamose dujose 

yra daug įvairiausių  cheminių  junginių, kurie neigiamai 

veikia aplinką ir ţmogų, kuris gyvena toje aplinkoje. 

Automobilių vidaus degimo variklių išmetamose dujose 

nustatoma daugiau kaip du šimtai įvairių cheminių 

junginių. Svarbiausią dalį sudaro anglies monoksidas, 

azoto oksidai, sieros junginiai, nesudegę angliavandeniliai, 

suodţiai ir kt. (Ganatsas et al., 2011; Baltrėnas ir kt., 

2008). Transporto sektorius yra vienas pagrindinių 

aplinkos problemų globaliu, nacionaliniu ir lokaliu lygiu 

šaltinis (Baltrėnas ir kt, 2008; Vaitiekūnas, Banaitytė, 

2006). 

Pagrindinės oro kokybės gerinimo ir kontrolės 

priemonės yra skirtos maţinti neigiamam oro taršos 

poveikiui taip apsaugant miestų gyventojų sveikatą. (Bigi, 

Harrison, 2010).  

Tarša azoto oksidais yra viena iš rimtesnių miestų oro 

taršos problemų, nes didesnė dalis jų patenka iš 

automobilių transporto sektoriaus (Westmoreland et al., 

2007). Patekęs į orą, esant įprastoms atmosferos sąlygoms, 

azoto oksidas (NO), reaguoja su prieţemio ozonu, ir 

sudaro azoto dioksidą (NO2) (Soltic, Weilenmann, 2003). 

Azoto dioksido sklaida miesto teritorijoje yra netolygi: 

miesto centre bei šalia judrių gatvių teršalo koncentracija 

apie du kartus didesnė nei priemiesčiuose ar toliau nuo 

gatvės (Laurinavičienė, 2010). Oro taršos sklaidai įtakos 

turi meteorologinės sąlygos, vietovės reljefas ir kiti 

aplinkos veiksniai (Bimbaitė, Girgţdienė, 2007; Baltrėnas 

ir kt., 2008).  

 Darbo tikslas – azoto dioksido koncentracijos 

nustatytos dviem skirtingais pasyvaus kaupimo metodais 

palyginimas. 

 

Tyrimų metodika 
 

2010-2011 metais Kaune buvo atlikti sezoniniai 

azoto dioksido koncentracijos matavimai. Bandiniai oro 

taršos tyrimams buvo imami dviejų rūšių pasyviais 

kaupikliais: Passam ltd (Šveicarija) ir D. Krochmal and A. 

Kalina (Lenkija). Tyrimams atlikti naudoti projekto 

„Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos 

modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius“ pasyvūs 

kaupikliai (PASSA AG Projekto „Lietuvos oro kokybės 

monitoringo sistemos modernizavimas naudojant 

difuzinius ėmiklius“ ataskaita. 2011, Mannedorf, 

Switzerland. 197 p.) bei D. Krochmal and A. Kalina 

sukurti pasyvūs kaupikliai.  

Pasyvūs kaupikliai eksponuoti 35 Kauno miesto 

vietose (1 pav.). Bandiniai buvo eksponuojami 14 dienų.  

Apskaičiuota vidutinė metinė azoto dioksido 

koncentracija.  Duomenų analizei naudota Microsoft Excel 

programa. Naudojant Arc GIS programinę įrangą ir atlikus 

azoto dioksido taršos interpoliavimą buvo sudaryti azoto 

dioksido taršos sklaidos ţemėlapiai. Buvo išskirtos 

penkios taršos zonos. 

 

Rezultatai 

 

Tyrimų rezultatai parodė, kad vidutinė metinė azoto 

dioksido koncentracija Kauno mieste nustatyta pirmuoju 

metodu  (Passam ltd) buvo 21,3 µg/m
3
, antruoju metodu 

(D. Krochmal and A. Kalina) – 11,9 µg/m
3
. Antruoju 

metodu nustatyta azoto dioksido koncentracija buvo du 

kartus maţesnė.  
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1  pav. Azoto dioksido koncentracijos matavimų vietos  Kauno mieste 

Fig. 1. Nitrogen dioxide concentration measurement sites in Kaunas city 

 

Naudojant Arc GIS programinę įrangą ir atlikus azoto 

dioksido koncentracijos interpoliavimą buvo sudaryti 

azoto dioksido taršos sklaidos ţemėlapiai (2, 3 pav.). Buvo 

išskirtos penkios taršos zonos. 

 

 
 

2 pav. Vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija  Kauno mieste, nustatyta Passam ltd metodu 

Fig. 2. Mean of annual nitrogen dioxide concentration in Kaunas city (Passam ltd) 

 

Azoto dioksido koncentracija, nustatyta Passam ltd 

metodu, atskirose Kauno miesto vietose, buvo skirtinga. 

Didţiausia vidutinė azoto dioksido koncentracija buvo 

Centre ir Šančiuose, kur koncentracija siekė 34 µg/m
3
, 

maţiausia Panemunėje (maţiau nei 20 µg/m
3
). Sąlyginiai 

didesnė azoto dioksido koncentracija buvo nustatyta 

Ţaliakalnio, Šilainių ir Petrašiūnų rajonuose.  

Vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija Kauno 

mieste, nustatyta D. Krochmal and A. Kalina metodu 

pateikta 3 paveiksle. 

Iš paveikslo matyti, kad didţiausia vidutinė azoto 

dioksido koncentracija taip pat buvo Centre ir Šančiuose, 

kur suinterpoliuota koncentracija buvo daugiau nei 18 

µg/m
3
, maţiausia Panemunėje (maţiau nei 9 µg/m

3
).  
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3 pav. Vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija Kauno mieste, nustatyta D. Krochmal and A. Kalina metodu 

Fig. 3. Annual mean of nitrogen dioxide concentration in Kaunas city (D. Krochmal and A. Kalina)

 

Norėdami palyginti NO2 koncentraciją, išmatuotą 

dviem skirtingais pasyvaus kaupimo metodais, ištyrėme 

ryšinę priklausomybę. 

Ištyrus ryšinę priklausomybę tarp Passam ltd ir           

D. Krochmal and A. Kalina metodais nustatytos azoto 

dioksido koncentracijos, gavome statistiškai reikšmingą 

teigiamą priklausomybę. Determinacijos koeficientas        

R
2
 = 0,907 (4 pav.). Beveik visose matavimo vietose 

Passam ltd metodu nustatyta azoto dioksido koncentracija 

buvo ţenkliai didesnė, lyginant su D. Krochmal and A. 

Kalina metodu. Maţiausias skirtumas tarp azoto dioksido 

koncentracijos, išmatuotos dviem skirtingais metodais, 

buvo 3,6 µg/m
3
, didţiausias – 25,2 µg/m

3
. 

 

 
 

4 pav. Ryšys tarp skirtingais metodais nustatytos NO2 koncentracijos (µg/m3) 

Fig. 4. Relationship between NO2 concentration determined using different methods (µg/m3) 

 

Išvados 

 

1. Vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija Kauno 

mieste nustatyta pirmuoju metodu  (Passam ltd) buvo 21,3 

µg/m
3
, antruoju metodu (D. Krochmal and A. Kalina) – 

11,9 µg/m
3
.  

2. Abejais metodais nustatyta didţiausia vidutinė azoto 

dioksido koncentracija buvo Centre ir Šančiuose, 

maţiausia Panemunėje.  

3. Ištyrus ryšinę priklausomybę tarp Passam ltd ir       

D. Krochmal and A. Kalina metodais nustatytos azoto 

dioksido koncentracijos, gavome statistiškai reikšmingą 

teigiamą priklausomybę. Determinacijos koeficientas       

R
2
 = 0,907. Beveik visose matavimo vietose Passam ltd 

metodu nustatyta azoto dioksido koncentracija buvo 

ţenkliai didesnė, lyginant su D. Krochmal and A. Kalina 

metodu. 
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4. Kadangi naudojant skirtingus pasyvių kaupiklių 

metodus gauti rezultatai skiriasi, todėl reikėtų atlikti šių 

abiejų metodų papildomą kalibravimą prie automatizuotų 

oro monitoringo stotelių. 
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Dovilė Laurinavičienė, Audrius Dėdelė 
 

Comparison of two passive sampling methods  for  nitrogen dioxide concentration determination 
 

 Summary 

 
The aim of the present study was to assess nitrogen dioxide concentration in Kaunas city using two different passive sampling methods. The first 

method was developed by Passam ltd, the second one – by D. Krochmal and A. Kalina. Sampling was carried out in Kaunas city in 2010-2011 years 

period, in four different seasons. Exposition time 14 days. Sampling was carried out in 35 measurement places of  Kaunas city. According to measured 

concentration annual concentration of nitrogen dioxide was calculated. The study results showed that mean nitrogen dioxide concentration in Kaunas 
city measured by passive method developed by Passam ltd was 21.3 µg m-3, and 11.9 µg m-3 developed by D. Krochmal and A. Kalina.  

The results of the study were introduced in the ESRI Geographic Information System  software ArcGIS  and  the extension Geostatistical Analyst 

was used  to  obtain  maps of distribution of nitrogen dioxide concentration. 
To get a better view of the distribution of pollutant concentration, the obtained values were spatially interpolated using the IDW (Inverse Distance 

Weighted) method. 

Air pollution, nitrogen dioxide concentration, passive sampling method 

 
Gauta 2013 m. vasario mėn., atiduota spaudai 2013 m.  balandžio mėn. 

 
Dovilė LAURINAVIČIENĖ. Vytauto Didţiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros docentė, biomedicinos mokslų daktarė. 
Adresas: Vileikos g. 8, LT-44404  Kaunas. Tel./fax.  (8 37) 327904, el. paštas: dovile@gmf.vdu.lt 

Dovilė LAURINAVIČIENĖ. Vytautas Magnus University , Faculty of Natural sciences, Department of Environmental sciences PhD, assoc. prof.      

Address: Vileikos str. 8, LT-44404 Kaunas. Tel./fax (+370 37) 327904, e-mail: dovile@gmf.vdu.lt 
Audrius DĖDELĖ. Vytauto Didţiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros lektorius. Adresas: Vileikos g. 8, LT-44404  Kaunas. 

Tel./fax.  (8 37) 327904, el. paštas: a.dedele@gmf.vdu.lt 

Audrius DĖDELĖ. Vytautas Magnus University, Faculty of Natural sciences, Department of Environmental sciences PhD, lector. Address: Vileikos str. 8, 
LT-44404 Kaunas. Tel./fax (+370 37) 327904, e-mail: a.dedele@gmf.vdu.lt 

mailto:dovile@gmf.vdu.lt
mailto:dovile@gmf.vdu.lt
mailto:a.dedele@gmf.vdu.lt
mailto:a.dedele@gmf.vdu.lt

