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Azoto dioksidas (NO2) yra pagrindinis su transporto srautų dydţiu susijęs oro teršalas miestuose, kuris turi įtakos gyventojų sveikatai. Vienas iš  

aplinkos oro kokybės vertinimo metodų, leidţiantis skaičiuoti arba prognozuoti oro uţterštumo lygį ir tiksliau įvertinti erdvinį teršalų pasiskirstymą 

mieste, yra oro teršalų sklaidos modeliavimas. Šio tyrimo tikslas – nustatyti azoto dioksido (NO2) koncentracijos sklaidą, taikant ADMS-Urban 
dispersijos modelį Kauno mieste. Atmosferos dispersijos modeliai yra vis daţniau taikomi epidemiologiniuose poveikio sveikatai tyrimuose. Buvo 

sumodeliuota 2011 metų vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija visame mieste. Sumodeliavus nustatyta azoto dioksido koncentracijos sklaida buvo 

verifikuota pagal 41 Ogawa pasyvių kaupiklių matavimo vietą.  
ADMS-Urban programos modeliavimo duomenys parodė, kad vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija Kauno mieste buvo 16,4 µg/m3.  

Didţiausia azoto dioksido koncentracija buvo prie intensyvaus eismo gatvių, o gyvenamuosiuose mikrorajonuose tarša buvo maţesnė. Modeliavimo 

duomenys parodė, kad didţiausia tarša išsiskyrė Centro ir Ţaliakalnio seniūnijos, kuriose azoto dioksido koncentracija buvo 23,7 µg/m3 ir 20,3 µg/m3. 
Maţiausia tarša azoto dioksidu buvo nustatyta Panemunės ir Aleksoto seniūnijose ir buvo 9,5 µg/m3 ir 11,6 µg/m3, atitinkamai. 

Oro tarša, azoto dioksidas, modeliavimas, ADMS-Urban modelis 

 
Įvadas 

 

Viena iš aktualiausių šiandienos aplinkosaugos 

problemų yra oro uţterštumas. Miestų oro tarša turi 

tendenciją didėti, o miestuose gyvena didţioji dalis šalies 

gyventojų. Augant urbanizacijos lygiui, spartėja 

automobilizacijos tempai, o kartu didėja ir atmosferos 

uţterštumas nuodingomis mobilių taršos šaltinių 

išmetamomis medţiagomis.  

Transporto priemonės yra vienas didţiausių Lietuvos 

miestų aplinkos teršėjų. Miestų teritorijos teršiamos 

autotransporto išmetamosiomis dujomis, kurios įsiskverbia 

į visas miestų teritorijas  – gyvenamuosius ir pramonės 

rajonus, miestų centro, ligoninių ir sanatorijų zonas, poilsio 

zonas. Transporto išmetamosiose dujose yra apie 200 

įvairių cheminių junginių, todėl gyvenimo kokybė mieste 

didele dalimi priklauso nuo transporto sistemos 

funkcionavimo (Jakimavičius, Burinskienė 2009; Scherer 

et al., 2009). Vis didėjantis eismas daro neigiamą poveikį 

aplinkai, gyventojų sveikatai, blogina bendrą gyvenimo 

kokybę.  

Didţiausios azoto dioksido koncentracijos stebimos 

būtent transporto grūsčių metu prie intensyvaus eismo 

gatvių, nes transporto sektorius yra vienas pagrindinių 

aplinkos oro taršos azoto dioksidu šaltinių (Rijnders et al., 

2001). Oro uţterštumas azoto dioksidu priklauso nuo 

autotransporto intensyvumo ir eismo organizavimo, gatvių 

vaţiuojamosios dalies pločio, vietovės reljefo, 

meteorologinių sąlygų (Hitchins et al., 2000; Coppalle et 

al., 2001; Moon, 2001). Siaurose, abipus uţstatytose 

miestų gatvėse teršalų koncentracijos yra didesnės (Brauer 

et al., 2000; Cyrys et al., Baltrėnas et al., 2008). Azoto 

dioksidas yra labai toksiškas ir pavojingas visiems gyviems 

organizmams (World Health Organization, 2000). NO2 gali 

dirginti plaučius ir sumaţinti atsparumą kvėpavimo takų 

infekcijoms, didinti kvėpavimo takų ligų ir astmos 

susirgimų daţnį tarp vaikų (Gehring et al., 2002; 

McConnell et al., 2010). Tyrimų rezultatai rodo, kad 

miesto oro tarša azoto dioksidu gali būti susijusi su 

padidėjusiu hospitalizacijos dėl širdies ir kraujagyslių ligų 

atvejų skaičiumi (Lee et al., 2003; Yang et al., 2004; 

Cakmak et al., 2006). Epidemiologinės studijos rodo, kad 

motinos gyvenamosios vietovės oro tarša, įskaitant ir 

kylančią dėl transporto eismo, gali didinti nepalankių 

nėštumo baigčių riziką (Bobak, 2000; Ha et al., 2001; 

Wilhelm and Ritz, 2003; Sram et al., 2005; Dėdelė, 

Graţulevičienė, 2010). 

Miestuose vienu metu sutinkame teršalų, sklindančių 

iš įvairių taršos šaltinių (transporto, aukštų kaminų ir pan.), 

todėl visą teršalų kompleksą, aprašytą tik atskiromis 

matematinėmis formulėmis, būtų sudėtinga apskaičiuoti 

kaip sistemą, todėl tam tikslui taikomi matematiniai teršalų 

sklaidos modeliai. Teršalų sklaidos modeliai uţima svarbią 

vietą oro kokybės valdyme: suteikia galimybę įvertinti 

įvairių taršos šaltinių indėlius ir nustatyti ribinių verčių 

viršijimą, pavaizduoti ţemėlapyje erdvinį teršalų 

koncentracijų pasiskirstymą, padeda atsakyti į klausimus, 

kaip oro uţterštumas veikia aplinką ir sveikatą. 

Modeliavimo rezultatus taip pat galima taikyti sudarant oro 

taršos prognozę, ieškant optimaliausių būdų galimų 

ekologinių avarijų ir katastrofų padariniams likviduoti 

(Konkovas, Stankūnavičius, 2007; Daly, Zannetti, 2007).  

Išsamiam oro kokybės vertinimui daţniausiai 

naudojami Gauso pasiskirstymo modeliai (ang. Gaussian 

plume models) pritaikyti ir teršalų išmetimo pramoninių 

procesų metu modeliavimui, ir oro kokybės vertinimui 

miestuose. Gauso debesies modeliai modeliuoja nuolatinį 

teršalų išmetimą, o jų išeiga (rezultatas) pagrįstas 

normalios teršalų sklaidos (Gauso pasiskirstymo) principu. 

Tolstant nuo taršos šaltinio, vidutinė teršalų koncentracija 

maţėja, o teršalų sklaidą lemia atmosferos paţemio 

sluoksnio stabilumas (Aplinkos oro kokybės vertinimo 

vadovas, 2006). 

ADMS-Urban yra programinė įranga miestų oro 

kokybės valdymui, pagrįsta naujos kartos daugiašaltiniu 

dispersijos modeliu. Tai priemonė, gebanti suskaičiuoti 

teršalų koncentracijas ore, turint informaciją apie 

išmetimus ir atmosferos būseną. Pati modeliavimo 

programa turi sąsają su ArcGIS programine įranga (CERC, 

2011). 

Modeliavimo rezultatų tikslumas labai priklauso nuo 

įvestinių duomenų kokybės. Siekiant turėti patikimus 

įvesties duomenis, buvo pradėti formuoti GIS duomenų 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463908000539#bib79
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463908000539#bib150
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sluoksniai ir atskiros duomenų bazės, kuriose kaupiami 

taršos sklaidos modeliavimui reikalingi duomenys.  

Šio tyrimo tikslas yra nustatyti azoto dioksido (NO2) 

koncentracijos sklaidą taikant ADMS-Urban dispersijos 

modelį Kauno mieste. 

 

Tyrimų metodika 

 

Siekiant nustatyti oro taršą NO2 ir sukurti Kauno 

miesto oro taršos ţemėlapį, buvo naudojamas ADMS-

Urban modelis, sukurtas Kembridţo aplinkos tyrimų 

konsultantų (CERC) kompanijos Jungtinėje Karalystėje 

(CERC, 2011). Pagrindiniai ADMS-Urban modelio 

įvesties parametrai: linijinių, taškinių ir tinklinio taršos 

šaltinių duomenys, meteorologiniai duomenys, 

atspindintys modeliuojamos teritorijos meteorologines 

sąlygas, foninių koncentracijų duomenys ir kt. 

Oro taršai modeliuoti buvo sudarytas gatvių tinklo 

ţemėlapis, apibūdinantis pagrindines Kauno miesto gatves. 

Kiekviena gatvės atkarpa turi jai būdingą informaciją: 

pavadinimą, kelio plotį, pravaţiuojančių transporto priemonių 

skaičių, sudėtį, vidutinį transporto judėjimo greitį, teršalų 

emisijas ir kitus duomenis.  

Modeliuojant suminę oro taršą, kaip taškiniai šaltiniai į 

modelį buvo įtrauktos labiausiai orą teršiančios įmonės. 

Taršai iš stacionarių šaltinių Kauno mieste modeliuoti, 

buvo įvesti tokie duomenys: tiksli įmonės vieta, kamino 

aukštis ir diametras, išmetamų teršalų kiekis, teršalų 

išmetimo greitis.  

Kauno miestas buvo padengtas 2028 tinklinio šaltinio 

langelių matrica, kur kiekvienas langelis turi koordinates ir 

teršalo emisijas, taip įvertinant oro taršą iš individualių 

namų ūkių šildymo sezono metu. 

Modeliuojant ADMS-Urban modeliu, buvo įvertinti 

teršalo emisijos paros ir sezoniniai pokyčiai.  

Buvo naudoti 2011 m. valandiniai meteorologiniai 

duomenys: temperatūra, vėjo greitis, vėjo kryptis, 

debesuotumas, santykinis oro drėgnumas ir kt. 

ADMS-Urban modelis taip pat talpina informaciją apie 

reljefą. Sumodeliavome vidutinę metinę NO2 koncentraciją 

ir GIS pagalba sukūrėme teršalo sklaidos ţemėlapį.  

Sumodeliuota azoto dioksido koncentracijos sklaida 

buvo verifikuota pagal 41 Ogawa pasyvių kaupiklių 

matavimo vietą. Azoto dioksido matavimai vykdyti 2010–

2011 metais. Matavimams atlikti naudota  Europos 

Komisijos 7-sios programos mokslo ir technologijos 

inovacinio projekto „Europos kohortiniai tyrimai oro taršos 

keliamiems sveikatos paţeidimams nustatyti“ (ESCAPE) 

metodai ir įranga. Šiame projekte dalyvavo 25 Europos 

Sąjungos šalys, tarp jų ir Lietuvos atstovas – Vytauto 

Didţiojo universitetas. 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Sumodeliuota vidutinės metinės azoto dioksido 

koncentracijos sklaida Kauno mieste pateikta 1 paveiksle. 

Buvo išskirtos 5 azoto dioksido taršos zonos. Iš paveikslo 

matyti, kad į didţiausią taršos zoną pateko Centro rajonas 

ir pagrindinės miesto gatvės, pasiţyminčios intensyviais 

transporto srautais.  

Sumodeliuota vidutinė metinė oro tarša azoto dioksidu 

Kauno mieste buvo 16,4 µg/m
3 
(1 lentelė).  

 

 

 
1 pav. Sumodeliuota vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija (µg/m3) Kauno mieste 

Fig. 1. Modelled annual average nitrogen dioxide concentration (µg/m3) in Kaunas city 
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1 lentelė. Vidutinė metinė sumodeliuota azoto dioksido koncentracija (µg/m3) Kauno miesto seniūnijose 

Table 1. The annual average nitrogen dioxide concentration (µg/m3) modelled in Kaunas city 

 

Seniūnija  

District 

NO2 koncentracija 

NO2 concentration 

Minimali reikšmė 

Minimum value 

Maksimali reikšmė 

Maximum value 

Standartinė paklaida 

Standard error 

Aleksotas 11,6 5,8 22,4 1,49 

Centras 23,7 13,3 30,5 1,83 

Dainava 18,1 9,5 29,3 1,22 

Eiguliai 16,8 10,5 28,0 1,31 

Panemunė 9,5 6,4 13,1 1,14 

Petrašiūnai 15,2 11,1 20,2 1,54 

Šančiai 15,2 9,1 21,9 1,50 

Šilainiai 14,5 7,2 23,6 1,41 

Vilijampolė 18,8 8,6 30,2 2,04 

Ţaliakalnis 20,3 10,9 36,6 1,78 

Vidutiniškai 

Kauno mieste 
16,4 9,2 25,6 1,53 

 

Nagrinėjant azoto dioksido koncentracijos 

pasiskirstymą atskirose miesto seniūnijose, kiekvienas 

tyrimo vietos taškas buvo priskirtas tam tikrai miesto 

seniūnijai. Didţiausia vidutinė metinė azoto dioksido 

koncentracija sumodeliuota Centro ir Ţaliakalnio 

seniūnijose ir siekė atitinkamai 23,7 µg/m
3
 ir 20,3 µg/m

3
 (2 

pav.). Centras pasiţymi intensyviais transporto srautais, 

Ţaliakalnio seniūnijoje taip pat driekiasi vienos iš 

intensyviausių miesto gatvių, o ţiemos sezono metu prie 

rajono oro taršos reikšmingai prisideda ir individualių 

namų ūkiai. Prie vidutiniškai uţterštų seniūnijų galima 

priskirti Eigulių, Petrašiūnų, Šančių ir Šilainių seniūnijas, 

kuriose azoto dioksido koncentracija svyravo nuo 14,5 iki 

16,8 µg/m
3
. Maţiausia tarša azoto dioksidu buvo nustatyta 

Panemunės ir Aleksoto seniūnijose, atitinkamai 9,5 µg/m
3
 

ir 11,6 µg/m
3
 . 

 

 
 

2 pav. Vidutinė metinė sumodeliuota azoto dioksido koncentracija 

(µg/m3) Kauno miesto seniūnijose 
Fig. 2. The annual average nitrogen dioxide concentration (µg/m3) 

modelled in Kaunas city 

 

Ištyrus ryšinę priklausomybę tarp vidutinės metinės 

pasyviais kaupikliais išmatuotos NO2 koncentracijos ir 

sumodeliuotos jos reikšmės, gavome statistiškai 

reikšmingą teigiamą priklausomybę. Determinacijos 

koeficientas R
2
 = 0,8469 (3 pav.). Tuose matavimo 

taškuose, kurie buvo arti intensyvių gatvių,  skirtumas tarp 

išmatuotos ir sumodeliuotos azoto dioksido koncentracijos 

buvo maţesnis, lyginant su matavimo taškais, labiau 

nutolusiais nuo pagrindinių gatvių ir esančių miesto fone.  

 

 
 

3 pav. Ryšys tarp išmatuotos ir sumodeliuotos vidutinės metinės NO2 
koncentracijos (µg/m3) Kauno mieste 

Fig. 3. Relationship between measured and modelled annual average 
nitrogen dioxide concentration (µg/m3) in Kaunas city 

 

Išvados  

 

1. ADMS-Urban modeliu sumodeliuota vidutinė 

metinė NO2 koncentracija Kauno mieste buvo 16,4 µg/m
3
.
 

2. Didţiausia vidutinė metinė azoto dioksido 

koncentracija buvo nustatyta Centro ir Ţaliakalnio 

seniūnijose ir siekė atitinkamai 23,7 µg/m
3
 ir 20,3 µg/m

3
, 

maţiausia – Aleksoto ir Panemunės seniūnijose, 

atitinkamai 9,5 µg/m
3
 ir 11,6 µg/m

3
. 

3. Nustatyta statistiškai reikšminga stipri teigiama 

priklausomybė tarp vidutinės metinės išmatuotos ir 

sumodeliuotos azoto dioksido koncentracijos. 
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Audrius Dėdelė, Auksė Miškinytė 
 

The application of ADMS-Urban dispersion model to the prediction of nitrogen dioxide (NO2) dispersion in Kaunas city 
 

Summary 

  
Nitrogen dioxide (NO2) is the main traffic-related urban air pollutant associated with population health effects. Modelling of air pollution dispersion 

is one of the ambient air quality assessment methods, allowing to run or to predict air pollution and accurately assess the spatial distribution of pollutants 

in the city. The study aim was to determine dispersion of nitrogen dioxide (NO2) concentration using ADMS-Urban dispersion model in Kaunas city. 

Atmospheric dispersion models are increasingly applied to epidemiological studies of health effects. For the modelling of nitrogen dioxide pollution were 

selected 2011 year and modelled annual average concentrations of nitrogen dioxide in Kaunas city and in each measurement point. Nitrogen dioxide 

concentrations calculated by model has been verified from 41 Ogawa passive samplers monitoring place. 

The modelling results showed that annual average nitrogen dioxide concentration in Kaunas city was 16.4 µg/m3. The assessment of air quality 
using ADMS-Urban model of Kaunas city demonstrated that the highest nitrogen dioxide concentrations were near intensive traffic streets while 

pollution in residential districts was lower. Modelling results showed that the highest nitrogen dioxide concentration was in Centras and Ţaliakalnis 

districts, respectively  23.7 µg/m3 and 20.3 µg/m3. The lowest air pollution of nitrogen dioxide was in Aleksotas and Panemunė districts, respectively    
9.5 µg/m3 ir 11.6 µg/m3. 

Air pollution, nitrogen dioxide, modelling, ADMS-Urban model 
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