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Vis didėjantis degalinių skaičius greta gyvenamųjų teritorijų kelią didelį nerimą dėl į aplinką išskiriamų cheminių teršalų. Degalinėse didţiausią 

taršą atmosferai sukelia lakiųjų organinių junginių garavimas, taip pat atvaţiavusių į degalinę automobilių išmetamosios dujos. Visi šie teršalai gali 

sukelti neigiamą poveikį ţmogaus sveikatai, įskaitant padidėjusią riziką susirgti vėţiu. Todėl siekiant, kad tarša neviršytų didţiausios leistinos normos, 
būtina vykdyti oro uţterštumo stebėseną. Straipsnyje nagrinėjama degalinių skleidţiamos oro taršos problema. Pasirinktoje tipinėje miesto degalinėje 

dujų analizatoriumi Gasmet DX 4030 buvo atlikti aplinkos oro tyrimai aplink degalinę ir jos operatoriaus darbo vietose. Benzeno, azoto dioksido ir sieros 

dioksido neigiamas poveikis ţmogui gali būti iki 100 m atstumu nuo degalinės, o degalinės operatoriaus darbo vietose dar padidėjusi ir formaldehido 
koncentracija. 

Degalinė, aplinka, cheminiai junginiai, tarša  

 
Įvadas 

 

Augant automobilių skaičiui didėja ir degalų poreikis, 

todėl, siekiant kuo labiau padidinti degalinių apyvartą, 

statoma vis daugiau naujų degalinių, didinamos degalų 

talpyklos. Šis masinis degalų vartojimas sąlygoja didelį 

teršalų išsiskyrimą į atmosferą, kuris gali sukelti tiek 

trumpalaikį, tiek ilgalaikį neigiamą poveikį aplinkai ir 

ţmogaus sveikatai (Bikbajeva, 2007). Asmenims, 

gyvenantiems vietovėse, kur didelis degalinių tankis, 

padidėja rizika susirgti: skrandţio vėţiu, ginekologiniu 

vėţiu moterims, vaikams – leukemija (Chiu ir kt., 2011; 

Weng, 2008; Chang ir kt., 2009). 

Degalinėse didţiausia tarša aplinkai vyksta per lakiųjų 

organinių junginių išsiskyrimą. Šių junginių emisija sudaro 

daugiau kaip 50 % visos degalų paskirstymo proceso 

emisijos (Baltrėnas, 2008). Nuo kiekvieno perpilto litro į 

autotransporto degalų baką, 1 g lakiųjų organinių junginių 

išsiskiria į aplinką (Bikbajeva, 2007). Lakieji organiniai 

junginiai priklauso heterogeninei cheminių medţiagų 

grupei, kurios gali sukelti neigiamą poveikį ţmogaus 

sveikatai, įskaitant susirgimus astma, galvos skausmus, 

gleivinės paţeidimus bei padidėjusią riziką susirgti vėţiu 

(Steinemann, 2008) Lietuvoje lakiųjų organinių junginių 

koncentracijos darbo vietoje ir gyvenamojoje aplinkoje yra 

ribojamos teisės aktais. 1 lentelėje nurodytos vienų iš 

pavojingesnių ţmogaus sveikatai lakiųjų organinių 

junginių (benzeno, formaldehido), o taip pat keleto, 

kenksmingų aplinkai ir ţmogaus sveikatai dujų (azoto 

dioksido, azoto monoksido ir sieros dioksido) 

koncentracijų ribinės vertės pagal HN 35 (gyvenamajai 

aplinkai), HN 23 (darbo aplinkai) ir aplinkos oro 

uţterštumo norminių dokumentų reikalavimus (HN 

23:2011; HN 35:2007; Aplinkos oro, 2010). 

 
1 lentelė. Kai kurių cheminių medţiagų koncentracijų ribinės vertės pagal HN 35, HN 23 ir aplinkos taršos ribojimo (Aplinkos oro, 2010) reikalavimus. 

Table 1. The maximum allowable concentrations of substances considering to Lithuanian norm HN35, HN 23 and EU directive 2008/50/EC 

Medžiagos 

Substances 

Didžiausios leidžiamos koncentracijos:               ppm 

The maximum allowable concentrations in: 

Gyvenamojoje aplinkoje  

Living environment 

(HN 35) 

Darbo aplinkoje pagal poveikio trukmę 

Working environment (duration of the impact) 

(HN 23) 

Aplinkos oro taršos 

Environment air pollution 

(2008/50/EC) 

Vienkartinė 

One-off 

Paros 

Diurnal 

Trumpalaikis 

Shot time  

Ilgalaikis 

Long time 

Neviršytina 

Limit 

Ribinė vertė (vidurkinimo laikotarpis) 

Limit value (averaging period) 

Benzenas               C6H6 0,47 0,031 6 1 - 0,002 (kalendoriniai metai   calendar year) 

Formaldehidas     HCOH 0,08 0,008 - 0,5 1 - 

Azoto dioksidas      NO2 0,05 0,02 - 2 5 0,11 (1 valanda    hour) 

Azoto monoksidas   NO 0,33 0,05 50 25 - - 

Sieros dioksidas      SO2 0,19 0,019 - 2 5 0,13 (1 valanda    hour) 

 

Benzenas yra kenksminga ţmogaus sveikatai 

medţiaga. Didesni benzeno kiekiai ţmogui gali gali 

dirginti akis, sukelti neigiamą poveikį centrinei nervų 

sistemai, galvos svaigimą, mieguistumą, kvėpavimo 

sutrikimus. Benzeno trumpalaikio poveikio dydis darbo 

aplinkoje ribojamas 6 ppm, ilgalaikio – 1 ppm. 

Gyvenamojoje aplinkoje vienkartinė koncentracija ore 

neturėtų viršyti 0,47 ppm, o paros – 0,031 ppm. 

Įkvėpus formaldehido, gali atsirasti stiprus galvos 

skausmas, formaldehido garai gali sudirginti kvėpavimo 

takus. Paţymima ir odos alerginė reakcija. Gyvenamojoje 

aplinkoje, formaldehido koncentracija ore neturėtų viršyti 

0,08 ppm, darbo aplinkoje – 2 ppm. 

Azoto dioksidui patekus į kraują susidaro ilgalaikis jo 

junginys su hemoglobinu, todėl sunkiau pernešamas 

deguonis. Taip pat azoto dioksidas dirgina akis, nosį, 

gerklę, sukelia dusulį, kosulį. Didţiausia vienkartinė 

leidţiama koncentracija ore gyvenamojoje aplinkoje – 

0,05 ppm. Darbo aplinkoje neviršytinas ribinis dydis yra 

5 ppm, o ilgalaikio poveikio – 2 ppm. Azoto monoksido 

toksinis poveikis daug maţesnis negu azoto dioksido. 

Sieros dioksidas neigiamai veikia kvėpavimo takus, 

sukelia jų sutrikimus. Darbo aplinkoje sieros dioksido 

ilgalaikė koncentracija ore neturėtų viršyti 2 ppm, o 

aplinkos ore – 0,13 ppm per 1 val. trukmę. 

Ūkio subjektuose, kuriose galimas kenksmingų teršalų 

išsiskyrimas, privalo būti vykdomas monitoringas. 
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Lietuvoje aplinkos oro kokybės monitoringas ūkio 

subjektams vykdomas 3 būdais: nuolatiniu, nenuolatiniu 

matavimu, matematiniu modeliavimu (Ūkio subjektų, 

2009). 

Nustatyti aplinkos oro uţterštumą yra įvairiausių 

metodų (Kalvaitytė, 2008). Vienu iš labiausiai naudojamu 

yra dujų chromatografijos metodas. Metodas buvo 

naudojamas (Laškova, 2007; Morales, 2010; Spyros, 2007 

ir kt.) tyrimuose. Oro taršą tiriant dujų chromatografu, 

reikia paimti oro mėginius. Kitas galimas aplinkos oro 

cheminės taršos nustatymo metodas – IR absorbcinė 

spektrometrija. Kaip paţymi kai kurie autoriai, šis metodas 

leidţia nustatyti skirtingų dujų gana tikslias koncentracijas 

be mėginių paėmimo (Pijolat, 2007; Zhang, 2004). 

Degalinių aplinkoje Morales (2010) atliko tyrimą ir 

nustatė spindulį aplink degalinę, kuriame yra padidėjusi 

lakiųjų organinių junginių koncentracija ore. Ten turėtų 

būti apribota mokyklų, ligoninių ir t.t. veikla. Tyrime oro 

uţterštumas buvo matuojamas aplink degalinę, norint 

pasiekti maksimalų 100 m radialinį išsidėstymą. Kuo toliau 

nuo degalinės buvo atliekami bandymai, tuo maţesnė buvo 

lakiųjų organinių junginių koncentracija ore. Spyros (2007) 

dujų chromatografu atliko benzeno tyrimus degalinių 

aplinkoje. Matavimams buvo pasirinkta 16 matavimo 

taškų. 2 matavimo taškai buvo šalia degalų siurblių, kad 

būtų galima įvertinti iš šios veiklos išsiskiriantį benzeną. 

Likę 14 matavimo taškų buvo išdėstyti 1,8 m aukštyje, 

periferinėse vietose apimančiose 100 m spindulio 

apskritimą aplink degalinę. Atliekant lakiųjų organinių 

junginių tyrimus svarbu paţymėti tai, kad šių junginių 

garavimas didėja, didėjant aplinkos temperatūrai, todėl 

bandymų atliktų vasara rezultatai skirsis nuo rezultatų, 

bandymus atliekant šaltuoju metų periodu. Esant pastoviai 

temperatūrai, daugiausiai įtakos sklaidai turi vėjo greitis, 

kiek maţiau aplinkos drėgnis, o maţiausiai – atmosferos 

slėgis (Laškova, 2007). Dėl nuolatinio kuro poreikio 

degalinėse yra didelis automobilių eismas. Ne vienais 

tyrimais įrodyta, kad kuo didesnis automobilių kiekis tuo 

didesnis ir uţterštumas (pvz., Wang, 2008). Pagrindiniai 

teršalai išsiskiriantys iš automobilių yra anglies 

monoksidas, nesudegę angliavandeniliai, įvairūs azoto 

oksidai. Patekus į aplinką, šių junginių išlikimą lemia 

įvairūs fizikiniai ir cheminiai procesai, kurie teršalus 

išskaido ir transformuoja (Zielinska, 2005). 

Lietuvoje cheminės oro taršos degalinių aplinkoje 

paskelbtų tyrimų rezultatų aptikti nepavyko, todėl šio 

tyrimo tikslas – nustatyti oro cheminės taršos lygį 

degalinės aplinkoje ir gretimose jos teritorijose, pasirinkus 

tipišką miesto degalinę. 

 

Tyrimo metodika 

 

Degalinės aplinkoje oro cheminė tarša buvo 

matuojama nešiojamuoju Gasmet DX 4030 dujų 

analizatoriumi. Analizatoriaus veikimas pagrįstas 

infraraudonosios spektroskopijos metodu ir Furjė 

transformacijos taikymu. Tyrime naudoto prietaiso 

konfigūracija leidţia nustatyti 25 cheminių junginių 

koncentracijas ore.  

Šio tyrimo objektu pasirinkta tipiška vidutinio dydţio 

degalinė, kuri yra Kauno mieste. Į šiaurę nuo degalinės yra 

automobilių kelias, vakaruose – statybų bendrovė, todėl 

aplink degalinę yra intensyvus, panašus į mieste įprastą, 

lengvojo ir sunkiojo transporto eismas. Į rytus ir pietus nuo 

degalinės įsikūręs gyvenamasis rajonas. Degalinėje įrengta 

49 tūkst. litrų poţeminė degalų saugojimo talpykla, kuri 

suskirstyta į 4 atskiras dalis, ir 12 tūkst. litrų suskystintos 

naftos dujų poţeminė talpykla. Degalinės teritorijoje yra 

operatorinės pastatas, 2 benzino ir dyzelino uţpylimo 

kolonėlės ir 1 suskystintos naftos dujų uţpylimo kolonėlė.  

Tyrimų metu buvo nustatinėjama 6-ių cheminių 

junginių koncentracija ore: benzeno, formaldehido, anglies 

dioksido, azoto dioksido, azoto monoksido ir sieros 

dioksido. 

Pirmiausia buvo išmatuotas foninis uţterštumo lygis 

uţmiesčio teritorijoje (1-asis taškas), kitų matavimo taškų 

išdėstymo schema pateikta 1 pav. 

Matavimai atlikti pagal Lietuvos ūkio subjektų 

aplinkos monitoringo reikalavimus, t.y. matuota 1,5 m 

aukštyje nuo ţemės paviršiaus pavėjinėje pusėje nuo 

objekto. Tyrimai buvo atlikti 2013 m. kovo mėn. Tyrimo 

dienomis lauke buvo teigiamos temperatūros nuo +2
0
 C iki 

+4
0
 C. Tyrimų metu vyravo silpni šiaurės rytų vėjai, o oro 

judėjimo greitis matavimo vietose neviršijo 4 m/s. 

Kiekviename taške matavimai atlikti tris dienas ir pakartoti 

po 3 kartus. Iš gautų matavimų rezultatų buvo 

apskaičiuotas aritmetinis jų vidurkis. 

 

1 pav. Matavimo taškų išsidėstymas ir jų aprašai: 2 – 200 m nuo degalinės; 3 – 150 m nuo degalinės; 4 – 100 m nuo degalinės; 5 – 50 m nuo 

degalinės; 6 – degalinės automobilių stovėjimo aikštelė; 7 – degalinės operatoriaus darbo vietoje prie kasos; 8 – prie degalų uţpylimo 
kolonėlių;9 – benzino uţpylimo į automobilio baką metu. 

Fig. 1. Measurement points arrangement and descriptions: 2 – 200 m from petroleum station; 3 – 150 m from station; 4 – 100 m from station; 

5 – 50 m from station; 6 – station parking; 7 –at the checkout in station building; 8 – at the refuelling pumps;9 – during filling benzine in the 
car tank. 
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Rezultatai 

 

Išmatavus foninį aplinkos uţterštumą visų nagrinėjamų 

medţiagų koncentracija ore buvo apie nulinę vertę. 

 

 

 

Apibendrinti taršos degalinės aplinkoje ir operatoriaus 

darbo vietose tyrimų rezultatai pateikti 2 lentelėje ir 2 pav. 

2 lentelė. Išmatuotų cheminių junginių vidutinė koncentracija degalinės aplinkos ore 

Table 2. Average measured concentrations of substances in petroleum station environment  

Medžiagos Substances 

Matavimo taškai   Measurement points 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Koncentracija Concentration   ppm 

Benzenas C6H6 0 0,30 0,29 0,94 0,83 0,73 1,52 0,08 0,07 

Formaldehidas HCOH 0 0 0 1,23 1,14 1,13 1,43 0,58 0,06 

Azoto dioksidas NO2 0 0 0 1,9 1,57 1,44 2,03 1,12 1,16 

Azoto monoksidas NO 0 0 0 7,79 6,92 6,88 9,26 2,04 2,19 

Sieros dioksidas SO2 0 0 0,06 0,61 0,58 0,56 0,55 0,17 0,26 

 

 
2 pav. Vidutinės išmatuotosios cheminių junginių koncentracijos matavimo taškuose artimoje degalinės aplinkoje 

Fig. 2. Average measured concentrations of substances in near environment of petroleum station 

 

Atlikus matavimus 2 ir 3 matavimo taškuose buvo 

nustatytos nedidelės benzeno ir sieros dioksido 

koncentracijos, tačiau jei tokia benzeno koncentracija 

išsilaikytų per visus metus, būtų viršyta aplinkos oro 

uţterštumo ribinė vertė. Tirtųjų medţiagų koncentracija 4 

ir 5 matavimo taškuose viršija didţiausias leidţiamas 

koncentracijas aplinkos ore ir tarša vertintina kaip 

padidinta. 

Degalinės automobilių stovėjimo aikštelėje nustatyta 

apie 1,1 ppm formaldehido koncentracija. Toks lygis 

viršija didţiausią leidţiamą koncentraciją darbo aplinkoje. 

Degalinės operatoriaus darbo vietoje prie kasos buvo 

gautos didţiausios iš visų matavimų teršalų koncentracijos. 

Tai galima paaiškinti uţdara erdve degalinės viduje, kur 

maţa teršalų sklaida. Nustatyta kad didţiausia yra azoto 

monoksido koncentracija – apie 9 ppm. Šioje operatoriaus 

darbo vietoje yra apie 1,5 ppm benzeno, 1,4 ppm 

formaldehido ir apie 2,0 ppm azoto dioksido 

koncentracijos. Šių medţiagų koncentracijos viršija 

ilgalaikio poveikio koncentraciją darbo aplinkoje. 

Matavimus atlikus prie kolonėlių uţfiksuota 0,58 ppm 

formaldehido koncentracija kiek viršijo didţiausią 

leidţiamą ilgalaikio poveikio koncentraciją darbo 

aplinkoje. 

Šiuo metu yra atlikti tik pirminiai taršos degalinių 

aplinkoje tyrimai ir numatyta juos tęsti, papildant dujų 

taršos tyrimus ir kietųjų dalelių tyrimais. 

 

Išvados 

 

1. Benzeno, azoto dioksido ir sieros dioksido neigiamas 

poveikis ţmogui gali būti iki 100 m nuo degalinės, 

nes gali būti viršijamos oro taršos ribinės vertės.  

2. Didţiausios taršos vertės nustatytos degalinės 

operatoriaus darbo vietoje prie kasos, kur yra 

padidėjusios benzeno, formaldehido ir azoto dioksido 

koncentracijos. 
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Vytautas Miknevičius, Jūratė Nadzeikienė , Ričardas Butkus 
 

The research of air pollution in the environment of petroleum station 
 

Summary 

 
The increasing number of petroleum stations near living areas causes a big worry because of their emissions. In any petroleum station the largest 

atmosphere pollution is caused by evaporation of volatile organic compounds and also vehicle exhaust. All the pollutants can make negative effect on 

human health including higher cancer risk. Therefore, a monitoring has to be held in order not to exceed the highest allowed norm of pollution. The 
article analyzes the problem of pollution caused by petroleum stations. Air samples were measured inside a typical town petroleum station as well as in 

the working place of an operator with a gas analyzer Gasmet DX 4030. Negative on human health concentration of gases benzene, nitrogen dioxide and 

sulfur dioxide was registered up to 100 m away from the petroleum station and also an increased concentration of formaldehyde was observed at the 
working place of the operator inside the station. 

Petroleum station, environment, pollution, chemical substances 
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