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Kauno mieste šaltuoju metų periodu fiksuojami kietųjų dalelių (KD10) ribinių koncentracijų viršijimai. Tam daugiausiai įtakos turi intensyvi 

individualių namų ūkių šildymo įrenginių veikla, nes išmetimai nėra kontroliuojami. Kauno miesto Ţaliakalnio rajone buvo atrinkta 1162 individualūs 

namų ūkiai, esantys necentralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje. Oro uţterštumo KD10 sklaidai įvertinti ir modeliuoti buvo naudojamas Airviro modelis. 

Analizuojami oro taršos pokyčiai pagal vidutines ir maksimalias KD10 vertes priklausomai nuo naudojamų kuro rūšių ir taršos kontrolės priemonių. 
Nustatyta vidutinė ir maksimali  KD10 koncentracija šaltuoju metų periodu Ţaliakalnio necentralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje. Daugiausiai teršalų 

išsiskiria kūrenant akmens anglį, vidutinė koncentracija – 10 – 30 μg/m3, maksimali koncentracija – 114 μg/m3. Kūrenant malkas KD10 išsiskiria ~ 2 

kartus maţiau, vidutinė koncentracija – 5 – 12 μg/m3, maksimali koncentracija – 48 μg/m3. Maţiausiai KD10 išmeta individualių namų ūkiai apšildomi 
gamtinėmis dujomis (prisijungę prie miesto dujotiekio), vidutinė koncentracija - 0,05 – 0,1 μg/m3, maksimali koncentracija – 0,31 μg/m3. 

Įvertinus visus taršos šaltinius (mobilius ir stacionarius) Ţaliakalnio necentralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje, nustatyta kad, individualių namų 
ūkių, apšildomų akmens anglimi ir malkomis įtaka į bendrą oro taršą KD10 atitinkamai sudaro 41 % ir 23 % . 

Nustatyta, kad viename individualių namų rajono kvartale (60 individualių namų ūkių) šildymui naudojant skirtingų rūšių kurą – akmens anglį, 
malkas ir įdiegus elektrostatinius filtrus KD10 koncentracija, šaltuoju metų periodu, sumaţėja. Namų ūkių šildymui naudojant akmens anglį KD10 

vidutinė ir maksimali koncentracija sumaţėja 64 – 67 %, o naudojant malkas – 66 – 73 %. 

Įdiegus elektrostatinius filtrus, visame tiriamajame rajone, tarša KD10 sumaţėtų ~ 90 %. Apšildymui naudojant akmens anglį ir malkas vidutinė 

KD10 koncentracija atitinkamai būtų 1 – 4 μg/m3 ir 0,5 – 1 μg/m3, o maksimali koncentracija – 14 μg/m3 ir 5 μg/m3.  

Individualūs namų ūkiai, KD10, akmens anglis, malkos, gamtinės dujos 

 
Įvadas 

 

Lietuvos bei Europos miestų didţiausia oro kokybės 

problema yra padidėjusi kietųjų  dalelių (KD10) 

koncentracija (Ataskaita apie aplinkos oro kokybę 

Lietuvoje 2010 m., įvertinta vadovaujantis Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvų 2008/50/EB ir 

2004/107/EB reikalavimais, 2011). Daţniausiai kietųjų 

dalelių koncentracijos padidėjimą lemia transporto sukelta 

tarša, statybų, gatvių tiesimo, remonto darbai, energijos 

gamyba, kūrenimas kietuoju kuru, pramoniniai procesai 

(Lisa Rector, 2006). 

Kauno mieste šaltuoju metų periodu fiksuojami KD10 

ribinių koncentracijų viršijimai ir tam daugiausia įtakos 

turi intensyvi individualių namų ūkių šildymo įrenginių 

veikla. Pagrindinė problema, kad KD10 išmetimai iš 

individualių namų ūkių nėra kontroliuojami. Oro 

uţterštumas KD10 didina sergamumą kvėpavimo takų bei 

širdies ir kraujagyslių ligomis. Tai parodo šios problemos 

aktualumą ne tik gamtos apsaugos specialistams, bet ir 

visuomenei. 

Darbo tikslas: įvertinti individualių namų ūkių šildymo 

įtaką Kauno miesto aplinkos oro kokybei (André Nel,  

2005). 

Darbo objektas: individualių namų ūkių 

necentralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje, sukelta oro 

tarša. Į šią zoną patenka 1162 individualūs namai, ją riboja 

Tvirtovės alėja, Savanorių prospektas, Kalpoko gatvė ir 

Neris. 

 

Tyrimų metodika 

 

Oro uţterštumo KD10 sklaidai įvertinti ir modeliuoti 

buvo naudojamas Airviro modelis (Airviro Users 

Documentation, 1997.). Pasirinktame Ţaliakalnio rajone, 

necentralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje, analizei buvo 

atrinkta 1162 individualūs namų ūkiai. Analizuojami 

Kauno miesto oro taršos pokyčiai pagal vidutines ir 

maksimalias KD10 vertes priklausonai nuo naudojamų kuro 

rūšių ir taršos kontrolės priemonių.  

 Sistema jungia meteorologinių parametrų, stacionarių 

ir mobilių taršos šaltinių išmetimų bei oro kokybės 

matavimo duomenų bazes (http://193.219.38.28/). 

Pagrindiniai modelio įvesties parametrai naudoti 

sudarant KD10 koncentracijų pasiskirstymo ţemėlapius: 

1. Emisijos intensyvumas – tai teršalų kiekis, išmetamas iš 

taršos šaltinio per tam tikrą laiko tarpą (t/m). Taršos 

šaltiniai: namų ūkiai. Vienas individualus namų ūkis, 

apsišildymui naudojantis akmens anglį, per metus į aplinką 

išmeta 0,11 t KD10, malkas – 0,042 t KD10, gamtines dujas 

– 0,00031 t KD10.  

2. Teršalų išmetimo sąlygos – tai fizinės taršos šaltinio 

charakteristikos, kurios lemia teršalų sklaidą atmosferoje: 

kamino aukštis – 7,5 m, išorinis kamino skersmuo – 0,2 m, 

vidinis kamino skersmuo – 0,45 m, išmetamų dujų 

temperatūra – 160 
o
C, išmetimo greitis 1,5 m/s.  

Emisijos kitimai šaltuoju metų periodu (2010 metų spalis – 

2011 metų lapkritis): lapkritis – 9,2 %, gruodis – 11,2 %, 

sausis – 13,5 %, vasaris – 20,4 %, kovas – 17,9 %, 

balandis – 11,8%. 

3. Meteorologiniai faktoriai – tai vėjo greitis, kryptis, 

temperatūra, ir kiti meteorologiniai veiksniai įtakojantys 

teršalų išsisklaidymą atmosferoje, naudoti iš 

meteorologinės duomenų bazės. 

Gauti modeliavimo rezultatai pateikiami lentelių, 

grafikų pavidalu, kad būtų galima palyginti gautus 

duomenis. 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Kauno mieste atrenkant individualių namų rajoną, 

kuriame oro tarša KD10 didţiausia, buvo remiamasi 2011 

metų vidutinės ir maksimalios KD10 koncentracijos 

pasiskirstymo duomenimis. Didţiausia vidutinė ir 
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maksimali KD10 koncentracija 2011 metais Kauno mieste 

buvo Centro, Ţaliakalnio ir Dainavos rajonuose, o 

maţiausia – Panemunės, Eigulių, Šilainių rajonuose. 

Remiantis šiais duomenimis nustatyta, kad Ţaliakalnis 

labiausiai tinka įvertinti KD10 sklaidą esamomis ir 

nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis, kai namų 

ūkiai apšildomi malkomis, akmens anglimi ar gamtinėmis 

dujomis (prisijungę prie miesto dujotiekio). Nes 

Ţaliakalnyje yra 4446 gyvenamieji namai iš jų net 4034 

individualūs taip pat čia nustatyta didelė vidutinė ir 

maksimali kietųjų dalelių koncentracija (vidutinė 

koncentracija – 17 – 31 µg/m
3
, maksimali koncentracija – 100 

– 108
 

µg/m
3
). KD10 sklaidai įvertinti, buvo atsisakyta 

Dainavos ir Centro rajonų, nes Dainavoje susitelkusi 

didţioji dalis Kauno miesto pramonės, o Centre daug 

biurų, mokyklų, muziejų ir kitos paskirties pastatų, 

individualių namų maţiau nei Ţaliakalnyje (1 lentelė) 

(Kauno miesto aplinkos stebėsenos ataskaita,  2011). 

 
1 lentelė. KD10 koncentracijų  pasiskirstymas 2011 metais Kauno mieste 

Table 1. PM10 concentration distributions in 2011 in Kaunas 

 

Rajonai 

Vid. KD10 

konc. 

 µg/m
3
  

Maks. KD10 

konc. 

µg/m
3
 

Centras 31 108 - 180 

Ţaliakalnis 17 - 31 100 - 108 

Eiguliai 10 - 17 55 

Dainava 33 100 

Petrašiūnai 18 56 

Gričiupis 31 100 

Panemunė 10 31 - 56 

Šančiai 10 - 17 56 - 99 

Aleksotas 10 - 17 56 - 95 

Vilijampolė 17 - 31 89 - 100 

Šilainiai 9 - 17 31 - 100 

 

Individualių namų ūkių apšildymui naudojant skirtingų 

rūšių kurą –  akmens anglį, malkas, gamtines dujas, į 

atmosferos orą išmetami skirtingi KD10 kiekiai. Vertinant 

vidutinę KD10 koncentraciją šaltuoju metų periodu (spalis 

– balandis), Ţaliakalnio necentralizuoto aprūpinimo šiluma 

zonoje, matyti, kad daugiausiai teršalų išsiskiria kūrenant 

akmens anglį, vidutinė koncentracija kinta nuo 10 μg/m
3
 

iki 30 μg/m
3
, maksimali koncentracija – 114 μg/m

3
. 

Kūrenant malkas išsiskiria ~ 2 kartus maţiau KD10, 

vidutinė koncentracija kinta nuo 5 μg/m
3
 iki 12 μg/m

3
, 

maksimali koncentracija – 48 μg/m
3
. Maţiausiai KD10 

išmeta individualiūs namų ūkiai apšildomi gamtinėmis 

dujomis (prisijungę prie miesto dujotiekio), vidutinė 

koncentracija kinta nuo 0,05 μg/m
3
 iki 0,1 μg/m

3
, 

maksimali koncentracija – 0,31 μg/m
3
. Taigi aplinkai 

„draugiškiausia“ kuro rūšis yra gamtinės dujos, todėl 

tolimesnėje analizėje šios kuro ruošies buvo atsisakyta 
 
(1 

pav.).  
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1 pav. KD10 koncentracijos naudojant skirtingų rūšių kurą ir nenaudojant 

elektrostatinių filtrų 

Fig. 1. PM10 concentrations using different types of fuel and non-

electrostatic filters 

  

Šaltuoju metų periodu, KD10 koncentracijos 

padidėjimui įtakos turi intensyvi individualių namų ūkių 

šildymo įrenginių veikla (kūrenimas). Ţaliakalnio 

necentralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje vidutinė KD10 

koncentracija, susidariusi teršalams patenkant iš linijinių ir 

stacionarių taršos šaltinių, yra 40 μg/m
3
. Įvertinus ir 

tiriamojo rajono individualių namų ūkių įtaką oro taršai, 

kai apšildymui naudojamos malkos, vidutinė KD10 

koncentracija padidėja iki 52 μg/m
3
, o apšildymui 

naudojant akmens anglį padidėja net iki 68 μg/m
3
. 

Maksimali KD10 koncentracija taip pat pakinta. Įvertinus 

oro taršą KD10 iš linijinių, stacionarių  ir individualių namų 

ūkių taršos šaltinių maksimali  koncentracija padidėja nuo 

291 μg/m
3
 (tarša iš linijinių ir stacionarių taršos šaltinių)

 
iki 

306 μg/m
3
, kai namų ūkiai apšildomi malkomis, ir net iki 

327 μg/m
3
, namų ūkius apšildant akmens anglimi. Taigi 

įvertinus visus taršos šaltinius Ţaliakalnio necentralizuoto 

aprūpinimo šiluma zonoje, nustatyta kad, individualių 

namų ūkių, apšildomų akmens anglimi ir malkomis įtaka į 

bendrą oro taršą KD10 atitinkamai sudaro 41 % ir 23 %  (1 

lentelė). 

 
2 lentelė. KD10 koncentracijos, kai teršalai į orą patenka iš skirtingų taršos 

šaltinių 

Table 2. PM10 concentrations when pollutants get into the air from 

different sources 

 

 Linijiniai ir 
stacionarūs 

taršos šaltiniai 

Linijiniai, 
stacionarūs 

taršos šaltiniai 

ir tiriamasis 
rajonas 

apšildomas 

akmens 
anglimi 

Linijiniai, 
stacionarūs 

taršos šaltiniai 

ir tiriamasis 
rajonas 

apšildomas 

malkomis 

Vid. konc., 

μg/m
3
 

40 68 52 

Pokytis, 

μg/m
3 
(%) 

 28  

(41 %) 

12  

(23 %) 

Maks. 

konc., μg/m
3 

291 327 306 

Pokytis, 

μg/m
3 
(%) 

 36  

(12 %) 

15 

(5 %) 

 

Norint įdiegti KD10 elektrostatinius filtrus individualių 

namų ūkiuose, reikia įsitikinti jų efektyvumu. Todėl, 

pirmiausiai, pasirinktas vienas Ţaliakalnio rajono kvartalas 
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(60 individualių namų ūkių), kuriame nustatyta KD10 tarša 

nenaudojant elektrostatinių filtrų ir juos įdiegus. Viename 

individualių namų kvartale šildymui naudojant skirtingų 

rūšių kurą – akmens anglį, malkas ir įdiegus 

elektrostatinius filtrus tiek vidutinė, tiek maksimali KD10 

koncentracija, šaltuoju metų periodu, sumaţėja. Namų ūkių 

šildymui naudojant akmens anglį KD10 vidutinė 

koncentracija – 10 μg/m
3 
(tarša sumaţėja 67 %), maksimali 

koncentracija – 41 μg/m
3 

(tarša sumaţėja 64 %).  Namų 

ūkių šildymui naudojant malkas vidutinė koncentracija 

sumaţėja 73 % (vidutinė koncentracija – 3,1 μg/m
3
), o 

maksimali koncentracija - 66 % (maksimali koncentracija 

– 15 μg/m
3
).  Taigi elekrostatiniai filtrai efektyviai 

sumaţina taršą  KD10 (2 lentelė). 

 
3 lentelė. KD10 koncentracijos naudojant skirtingų rūšių kurą, kai 
viename kvartale nenaudojami ir naudojami elektrostatiniai filtrai 

Table 3. PM10 concentrations using different types of fuel when 
electrostatic filters are not used and used in a single square 

 

Kuro rūšis Kvartalas 

be filtrų 

Kvartalas 

su filtrais 

Procentinis 

sumaţėjimas 

Vidutinė KD10 koncentracija, μg/m
3
 

Akmens 

anglis 

29 - 30 10  67 % 

Malkos 11 - 12 3,1 73 % 

Maksimali KD10 koncentracija, μg/m
3
 

Akmens 

anglis 

114 41 64 % 

Malkos 44 15 66 % 

 

Įdiegtus elekrostatinius filtrus visoje Ţaliakalnio 

necentralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje, tarša KD10 

efektyviai sumaţėtų. Idividualių namų ūkių apšildymui 

naudojant akmens anglį vidutinė KD10 koncentracija būtų 1 

– 4 μg/m
3
, maksimali koncentracija – 14 μg/m

3
. Šildymui 

naudojat malkas KD10 vidutinė koncentracija sumaţėtų iki 

0,5 – 1 μg/m
3
, o maksimali koncentracija iki 5 μg/m

3 
(2 

pav.). 
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2 pav. KD10 koncentracijos naudojant skirtingų rūšių kurą ir naudojant 

elektrostatinius filtrus 

Fig. 2. PM10 concentrations using different types of fuels and using 

electrostatic filters 

 

Ţaliakalnio necentralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje, 

visuose individualių namų ūkiuose, įdiegus elektrostatinius 

filtrus tarša KD10 sumaţėtų ~ 90 %. Taip būtų sumaţinta  

KD10 emisija iš individualių namų ūkių šaltuoju metų 

periodu (3 pav.). 
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3 pav. KD10 koncentracijos naudojant skirtingų rūšių kurą, nenaudojant 
elektrostatinių filtrų ir juos įdiegus 

Fig. 3. PM10 concentrations using different types of fuel when 
electrostatic filters are not used but installed 

 

Išvados 

 

1. Didţiausia tarša KD10 2011 metais Kauno mieste buvo 

Centro, Ţaliakalnio ir Dainavos rajonuose, o 

maţiausia – Panemunės, Eigulių, Šilainių rajonuose. 

Ţaliakalnis buvo parinktas įvertinti KD10 sklaidą kai 

namų ūkiai apšildomi skirtingu kuru. 

2. Nustatyta vidutinė ir maksimali KD10 koncentracija 

šaltuoju metų periodu Ţaliakalnio necentralizuoto 

aprūpinimo šiluma zonoje. Daugiausiai teršalų 

išsiskiria kūrenant akmens anglį, vidutinė 

koncentracija – 17 – 30 μg/m3, maksimali 

koncentracija – 100 – 114 μg/m
3
. Kūrenant malkas 

KD10 išsiskiria ~ 2 kartus maţiau, vidutinė 

koncentracija – 5 – 12 μg/m
3
, maksimali koncentracija 

– 31 μg/m
3
. Maţiausiai KD10 išmeta individualių 

namų ūkiai apšildomi gamtinėmis dujomis (prisijungę 

prie miesto dujotiekio), vidutinė koncentracija – 0,05 

– 0,1 μg/m
3
, maksimali koncentracija – 0,31 μg/m

3
. 

3. Įvertinus visus taršos šaltinius (mobilius ir 

stacionarius) Ţaliakalnio necentralizuoto aprūpinimo 

šiluma zonoje, nustatyta kad, individualių namų ūkių, 

apšildomų akmens anglimi ir malkomis įtaka į bendrą 

oro taršą KD10 atitinkamai sudaro 41 % ir 23 % . 

4. Kvartale (60–yje indvidualių namų) naudojant 

elektrostatinius  filtrus ir šildymui naudojant akmens 

anglį vidutinė KD10 koncentracija šaltuoju periodu 

sumaţėja iki 10 μg/m
3
, (sumaţėja 67 %), o maksimali 

koncentracija iki 41 μg/m
3
, (sumaţėja 64 %).  O 

naudojant malkas vidutinė KD10 koncentracija 

sumaţėja 73 % (vidutinė koncentracija sumaţėja iki 

3,1 μg/m
3
), o maksimali koncentracija 66 % 

(maksimali koncentracija sumaţėja iki 15 μg/m
3
).  

5. Naudojant elekrostatinius filtrus visame Ţaliakalnio 

rajone ir kūrenant akmens anglį vidutinė KD10 

koncentracija būtų 1 – 4 μg/m
3
, maksimali 

koncentracija – 14 μg/m
3
. O kūrenant malkas  vidutinė 

koncentracija sumaţėtų iki 0,5 – 1 μg/m
3
, o maksimali 

koncentracija iki 5 μg/m
3
. Taigi įdiegus 

elektrostatinius filtrus visame Ţaliakalnio rajone tarša 

KD10 sumaţėtų ~ 90 %.  
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Tautvydė Danilčikaitė, Juozas Kameneckas 
 

Influence of private households’ heating on air quality in Kaunas: evaluation of pollution with particulate matter  
 

Summary  

 
Pollution with particulate matter (PM10) is the biggest air quality problem of Lithuania and European cities. The excess of allowable concentration 

limit of PM10 is detected in Kaunas city during cold season. It mostly results from intense activity of heating devices of private houses. As distinct from 

other stationary air pollution sources the emission of PM10 from private houses is not controlled. Ţaliakalnis area of Kaunas city has been chosen for 

research 1162 private households, located in uncentralized heating supply zone, have been selected. Airviro model was chosen in order to model and 
evaluate air pollution with PM10. Air pollution changes in Kaunas city were analyzed according to average and maximum PM10 values depending on the 

type of fuel used and pollution control measures.  

The research has revealed that the highest amount of pollution is emitted in the area under investigation when coal is used for heating in private 
households. The average concentration equals to 10 - 30 μg/m3, while maximum concentration equals to 114 μg/m3 when private households do not apply 

electrostatic filters. When firewood is used for heating, the emission of PM10 is ~ 2 times lower. The lowest emission of PM10 was detected in private 

households which use natural gas for heating: the average concentration equals to 0,05 – 0,1 μg/m3, while maximum concentration stands at 0,31 μg/m3. 
After the evaluation of all pollution sources in the uncentralized heating supply zone in Ţaliakalnis area, the research has revealed that heating 

influence of private households which use coal and firewood for heating on the general air pollution with hard particles amounts to 41 % and 23 % . 
The research has revealed that the concentration of PM10 reduces during cold season in one of the residential quarter of private houses when 

different kinds of fuel and electrostatic filters are used. When coal is used for heating, the average and the maximum concentration of PM10 reduces by 64 

– 67 % and drops by 66 – 73 % while using firewood for heating in private households.  
The research has also revealed that the installation of electrostatic filters in the entire area under investigation would help to reduce the pollution 

with KD10. The average concentration of PM10 would equal to 1 – 4 μg/m3, while maximum concentration would stand at 14 μg/m3 when coal is used for 

heating. The average concentration of PM10 would drop to 0,5 – 1 μg/m3, while maximum concentration would reduce to 5 μg/m3 when firewood is used 
for heating. The pollution with PM10 would reduce approximately by 90 % during cold season.  

Individual households, PM10, coal, firewood, natural gas 
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