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Oro taršos dulkėmis tyrimas medienos apdirbimo įmonėje 
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Aleksandro Stulginskio universitetas  

 
Straipsnyje analizuojami dulkių atsiradimo šaltiniai bei jų sudėtis medienos apdirbimo įmonėje. Higienos normose padaryti pakeitimai neatspindi 

dulkių savybių skverbtis į kvėpavimo takus pagal dulkių dydį, neaiški ribinių verčių parinkimo metodika. Nors Lietuvoje medienos apdirbimo įmonėse 

dirba apie 47 000 darbuotojų, profesinių susirgimų dėl dulkių poveikio beveik nenustatoma. Tačiau Vokietijoje atlikti tyrimai patvirtina kietosios 
medienos dulkių kancerogeninį poveikį ir su tuo susijusius susirgimus vėţiu. Analizuojant Vokietijos statistinius šaltinius, nustatyta, kad apie 40 % 

profesinių vėţinių susirgimų registruojama dėl ąţuolo, buko dulkių kancerogeninio poveikio. Apie 38 % pleuros bei bronchų ir 28 % plaučių vėţinių 

susirgimų registruojama dėl visų kitų medienos rūšių dulkių dalelių poveikio. Šiame tyrime įvertinta medienos dulkių pasiskirstymas pagal frakcijas, 
dviem metodais nustatytos dulkių koncentracijos darbo aplinkoje, preliminariai nustatyta dulkių sudėtis apdirbant spygliuočių medieną.   

Medienos dulkės, darbo aplinka, kancerogenai, higienos normos  

 
Įvadas  

 

Mediena yra gamtinis produktas, naudojamas įvairiose 

apdirbamosios pramonės srityse. Ji gana lengvai 

apdorojama, turi gerų, išskirtinių savybių. Kiekviena 

medienos rūšis yra skirtingo kietumo bei tankio, taip pat ir 

išvaizdos. Mediena skirstoma į kietmedį ir minkštmedį. 

Medienos apdirbimo įmonėse yra daugybė veiksnių 

įtakojančių darbo sąlygas. Darbuotojus veikia dulkės, 

vibracijos, apšvietimas, temperatūra, triukšmas ir kiti 

veiksniai (Adomaitis..., 2011).  

2002 m. birţelio mėn. Ţenevoje vykusioje 90-ojoje 

Tarptautinėje darbo konferencijoje pasiūlytas naujas 

profesinių ligų sąrašas, kuriame profesinės ligos padalytos 

į tris pagrindines kategorijas (cheminių, biologinių arba 

fizinių veiksnių sukeltos ligos) (Rekomendacija..., 2002).  

Į kvėpavimo takus patenkantis aplinkos oro teršalų 

kiekis priklauso nuo įkvepiamo oro tūrio, aplinkos oro 

taršos vidutinės koncentracijos ir ţmogaus buvimo laiko 

uţterštoje aplinkoje. Atsiţvelgiant į naujausius literatūros 

šaltinius galima teigti, kad vertinant ţmogaus riziką 

susirgti įvairiomis kvėpavimo takų ligomis, nepakanka 

apsiriboti vien tik profesinėje aplinkoje esančiais 

veiksniais (Pilipavičienė..., 2009). Per pastaruosius du 

dešimtmečius daugelyje išsivysčiusių šalių gan nemaţas 

dėmesys skiriamas ir gyvenamajai ar buitinei aplinkai 

(Baltrėnas..., 2007).  Per 40 valandų normalaus darbo 

savaitę ţmogus įkvepia apie 1400 litrų oro, o skaičiuojant 

visas septynias savaitės dienas ţmogus įkvepia tris kartus 

didesnį oro kiekį, kuriame gali būti profesinei ir 

gyvenamajai aplinkai būdingų dulkių, plaušelių, aerozolių, 

biologinės ar cheminės kilmės dulkių. Taigi profesinės 

sveikatos specialistų pagrindinė problema yra nustatyti 

kokia aplinka turi didţiausia poveikį ţmogaus organizmui 

(Obelenis..., 2008). 

Dulkės, kaip kenksmingas aplinkos veiksnys, esantis 

ore, uţima tarpinę padėtį tarp fizinių ir cheminių veiksnių. 

Dulkės - nepastovus stichiškai susiformavęs gamtinės ir 

darbo aplinkos substratas, jungiantis savyje daugybę 

įvairios cheminės kilmės negyvų ir gyvų komponentų. 

Dulkės - tai daţniausiai kietosios dalelės, susidarančios 

smulkinant, sijojant, gabenant birias medţiagas ir t. t. 

(Grazywinski..., 2008).  

Medienos apdirbimo įmonėse dulkės susidaro 

atliekant technologines darbo operacijas, o gaminant 

baldus pasitaiko daţytų, impregnuotų ar su įvairioms 

cheminėmis medţiagoms susimaišiusių medienos dulkių. 

Tokioms dulkėms taikomi atskiri ribiniai dydţiai. 

Vadovaujantis  higienos normomis, netgi nedideli 

cheminių elementų kiekiai gali sukelti įvairių sutrikimų 

ţmogaus sveikatai, tad juos reikia nuolatos stebėti ir 

stengtis maţinti jų koncentracijas ţmogaus darbo ir 

gyvenamojoje aplinkoje. Tokių junginių ar elementų kiekis 

yra įvertinamas matuojant arba atliekant skaičiavimus, 

pagrįstus impregnavimo medţiagos medienoje kiekiu. Jei 

to kiekio negalima apskaičiuoti, taikomos grieţtesnės 

ribinės vertės (Lietuvos higienos... 2011).  

Lietuvoje medienos apdirbimo įmonėse dirba daugiau 

nei 47 000 darbuotojų. Lietuvoje statistinių duomenų apie 

profesinius susirgimus dėl medienos dulkių poveikio 

beveik nėra. Remiantis Vokietijos statistiniais duomenimis 

1989 – 2007 metais iš 2821 vėţinių susirgimų atvejų 2,7 % 

medienos apdirbimo įmonių darbuotojų sirgo nosies ertmės 

ir prienosių ančių navikais, 38 % - plaučių ir bronchų 

navikais, 40 % - profesine astma ir apie 28 % plaučių 

vėţiu. Iš profesinių vėţinių susirgimų dėl cheminių 

veiksnių poveikio 8,8 % atvejų ligą įtakojo aromatiniai 

aminai, terpenai, 40 % - ąţuolo, buko kietmedţio dulkės, 

15 % - plaučių vėţys, 30 % - šlapimo pūslės ligos, 3,6 % 

hepatito B ir C virusai (Kauppinen..., 2006). Medienos 

dulkės susideda iš celiuliozės, hemiceliuliozės ir lignino, 

gali turėti daug organinių priemaišų (glikozidų, kanonų, 

taninų, terpenų, aldehidų), jose taip pat gali būti tirpiklių, 

klijų, fungicidų, mikroorganizmų. Medienos apdirbimo 

įmonėse, kurių darbo vietose medienos dulkių 

koncentracija buvo didesnė nei 5 mg/m
3
, darbuotojai 

daţniau sirgo vidurinės ausies uţdegimu, sinusitu, 

kraujavimu iš nosies, skundėsi ilgalaikio peršalimo 

simptomais. Taip pat yra duomenų, jog medienos dulkės 

gali sukelti gerklų bei plaučių vėţį (Darbo...,  2007). 

Daugiau kaip 90 % visų profesinių apsinuodijimų 

įvyksta įkvepiant kenksmingų medţiagų garus, dujas arba 

aerozolius. Tai galima paaiškinti tuo, kad įkvepiamas oras, 

kuriame yra nuodingų priemaišų, liečiasi su labai dideliu 

gleivinių paviršiumi. Kenksmingos medţiagos pradeda 

rezorbuotis jau nosiaryklėje ir bronchuose. Difunduodamos 

per kvėpavimo takų gleivinę ir plaučių alveolių sieneles, 

jos iš karto patenka į didįjį kraujo apytakos ratą, 

aplenkdamos kepenų barjerą. Paprastai kepenyse daug 

kenksmingų medţiagų neutralizuojama, dalis sulaikoma ir 

pašalinama su tulţimi (Graţulevičienė..., 2008). 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Mediena_%28audinys%29
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kietumas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tankis
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Tyrimų tikslas - ištirti dulkių koncentracijas ir jų sudėtį 

atliekant pagrindines technologines operacijas medienos 

apdirbimo įmonėje.  

 

Tyrimų metodika  

 

Medienos dulkių koncentracijų ir jų sudėties 

matavimai buvo atlikti 2012 m. rugsėjo – gruodţio 

mėnesiais Domeikavos gyvenvietėje esančioje medienos 

apdirbimo įmonėje, kurioje dirba 35 darbuotojai.  

Dulkių koncentracijos gali būti nustatomos tiesioginiu 

(svėrimo, kilmės nustatymo, dalelių skaičiavimo) ir 

netiesioginiu (talpuminės ar optinės absorbcijos, 

fotometriniu)  metodais  (Kvasauskas ..., 2005). 

Išanalizavus įvairius literatūros šaltinius ir turimos 

matavimo įrangos galimybes numatėme tiriamas dulkes 

suskirstyti į tris frakcijas pagal dalelių dydį (1 lentelė). 

 
1 lentelė. Dulkų skirstymas frakcijomis, pagal jų poveikį į ţmogaus 

kvėpavimo takus ir vertinimo metodus 

Table 1.  Dust distribution by factions, according to its impact to human’s 

airway and evaluation methods 
 

Dulkų 
frakcijos  

Poveikis 
kvėpavimo 

takams  

Frakcijų 
ribos pagal 

literatūros 

analizę, 
µm  

Pasirinktos 
dulkių 

frakcijos 

vertinant 
svoriniu 

metodu, 

µm  

Dulkių 
frakcijos 

vertinant 

fotometriniu 
metodu, µm  

I frakcija  Nosis ir 

gerklos  

10-2000 250-2000 - 

II frakcija  Trachėja ir 
bronchai  

5-10 50-250 - 

III frakcija  Plaučių 
alveolės 

1,6-7,1 1-50 ≤ 10 

 

Pirmai frakcijai priskirtos dulkių dalelės didţiausią 

įtaką turi nosiai ir gerkloms. Šios dulkės sulaikomos  

viršutiniuose kvėpavimo organuose, gleivėse ir į 

organizmą gali patekti peroraliai. Antros frakcijos dulkių 

dalelės didţiausią poveikį turi ţmogaus trachėjai ir 

bronchams. Šios frakcijos ribos vertinant svoriniu metodu 

yra 50-250 µm. Trečiosios frakcijos poveikis yra 

didţiausias plaučių alveolėms. Pagal Johanesburgo 

konvenciją  vidutinis dalelių dydis sudaro 1,6-7,1 µm. 

Pagal turimos įrangos galimybes  pasirinktos trečiosios 

dulkių  frakcijos  ribos  vertinant  svoriniu metodu sudarė  

1-50 µm. Fotometriniu metodu vertintos trečiosios 

frakcijos dalelės, kurių dydis yra 10 µm  ir maţesnės. 

  Svorinis metodas remiasi dulkių (kietųjų dalelių) 

kiekiu surinktu filtre pro jį pratraukus tam tikrą oro kiekį ir 

vertinamas pagal jų masių skirtumą. Matuojant dulkių 

koncentracijas filtrai laikomi darbuotojo kvėpavimo 

erdvėje - tai 30 cm spindulio pusiausferinė erdvė prie 

darbuotojo veido (Lietuvos..., 2011). Pasirinktos penkios 

skirtingos darbo vietos: prie smulkaus pjūklo, stambaus 

pjūklo, frezerio, smulkaus ir grubaus šlifavimo. Šios darbo 

vietos apima pagrindines technologines medienos 

apdirbimo operacijas, kur darbuotojams tenka susidurti su 

didţiausiomis dulkių koncentracijomis.  

Svorinio metodo trūkumas yra maţas tikslumas. 

Atliekant dalelių frakcionavimą pagal dalelių dydį, kilmę ir 

sudėtį buvo naudojamas mikroskopas B3-220. Tyrimo 

metu buvo pasirinktas 56 kartų didinimas, mikroskopo 

langelyje suformuota kalibravimo skalė. Minimali 

kalibravimo skalės padalos vertė - 0,125 mm. Šios skalės 

pagalba atskyrėme elementarų 0,015 m
2
 filtro plotą, šiame 

plote nustatėme dalelių skaičių, kilmę ir dydį pagal  1 

lentelėje pasirinktas dulkių frakcijas. 

Fotometrinis metodas grindţiamas šviesos sklaidos 

analize dulkių aerozolyje. Dulkių koncentracijoms matuoti 

buvo naudojamas nešiojamas prietaisas „TSI 8520 Dust 

Trak“. Šis matuoklis turi galimybę atskirti iki 10 µm, 2,5 

µm, 1,0 µm dydţio daleles. Pagal Johanesburgo 

konvenciją alveolinės frakcijos dalelėms matuoti geriausiai 

tinka matavimo ribos iki 10 µm. Prietaiso skiriamoji geba 

0,001 mg/m
3
. Aplinkos temperatūra matavimo metu gali 

būti nuo 0 iki +50
o 

C. Duomenų registravimo ir matavimo 

laiko intervalas yra reguliuojamas nuo 1 s iki 1 val. 

Dulkėtumo koncentracijos buvo matuojamos tose pačiose 

vietose kaip ir svoriniu metodu, matuoti pasirinktas 1 s 

laiko intervalas (matuojama kol nusistovi momentinės 

koncentracijos). Lietuvoje galiojanti higienos norma HN 

23:2011 nustato, kad bendruoju atveju dulkių 

koncentracijos ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD) 

neturi viršyti 10 mg/m
3
, alveolinė frakcija – 5 mg/m

3
. 

Išskiriama atskira kietmedţio kietujų dalelių ribinė vertė 5 

mg/m
3
, o impregnuotai medienai taikoma dar maţesnės 0,5 

mg/m
3
 ribinės vertės (Lietuvos higienos... 2011). Reikia 

paminėti, kad Vokietijoje visų medienos rūšių dulkėms, 

priskirtoms M kenksmingumo klasei ir H pavojingumo 

grupei nustatyta 0,2 mg/m
3
 maksimali ribinė koncentracija 

arba 0,2 % ribinis dydis pagal dalelių tūrį (Nimz ..., 1998).  

Dulkių koncentracija buvo matuojama kiekvienoje 

darbo vietoje atskirai. Matavimai kvėpavimo zonoje 

kartojami po tris kartus, kiekvieną kartą kartojama ir ta pati 

technologinė operacija. Naudojama fotometrinė įranga 

duoda vidutines, minimalias, maksimalias koncentracijų 

vertes, realaus laiko skaitmenines išvestis ir uţregistruoja 

duomenis kaupiklyje su galimybe panaudoti kompiuterinę 

įrangą tolimesnei analizei atlikti.  

Aplinkos sąlygos matavimo metu: oro temperatūra - 

14 laipsnių pagal Celsijų. Oro temperatūra matuota 

aspiraciniu psichrometru MV-4M, oro srautas -  

anemometru Mastech (tipas MS6250), slėgis - barometru 

UZ 0001.     

 

Rezultatai ir aptarimas  

 

Apdorojus gautus kietųjų dalelių koncentracijos 

matavimo rezultatus  nustatyta, kad matuotos svorinio ir 

fotometrinio metodo koncentracijos tose pačiose darbo 

vietose labai skiriasi. Tai galima paaiškinti tuo, kad 

svoriniu metodu nustatytos koncentracijos apėmė visas 

įkvėpiamąsias frakcijas ir prie kai kurių įrenginių viršijo 

leistinas normas net kelis kartus (1 pav.). Lyginant 

įkvėpiamosios ir alveolinės frakcijos matavimo rezultatus 

gaunami skirtumai susidaro dėl dulkių dalelių dydţio ir 

netolygaus jų pasiskirstymo pagal masę. Dulkių 

koncentracija pagal įkvepiamąją labai priklauso ir nuo 

technologinių operacijų. Lyginant frezavimo (109,3 

mg/m
3
) ir smulkaus šlifavimo (5,5 mg/m

3
) koncentracijos 

labai skiriasi dėl technologinio proceso, nes pagal 

skirtingas darbo operacijas ryškiai skiriasi išsiskiriančių 

dalelių dydis ir greitis. Apibendrinant galima teigti, kad 
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darbuotojai, dirbantys su freza ir stambiu pjūklu patiria 

padidintas dulkių koncentracijas ir tuo pačiu didesnę riziką 

savo sveikatai. Dirbantys su grubiu šlifavimu patiria 

didesnę koncentraciją pagal alveolinės frakcijos daleles. 

Šios dulkės kaupiasi plaučių alveolėse, dėl ko padidėja 

rizika susirgti plaučių vėţiu.    

 

 
1 pav. Išmatuotos medienos dulkių koncentracijos pagal įkvepiamąją ir 

alveolinę frakcijas 

Fig. 1. Measured wood dust concentrations according to the respirable 

and alveolus factions 
 

Vertinant medienos dalelių pasiskirstymą pagal 

frakcijas nustatyta, kad didţiausia procentinė dalis 

uţfiksuota prie frezos (38 %) ir smulkaus pjūklo (27 %). 

Maţiausia šių dalelių dalis nustatyta prie smulkaus 

šlifavimo staklių (tik 6 %).  

Antrosios frakcijos dalelės tolygiai pasiskirstę visuose 

matavimo taškuose. Neţymiai daugiau šių dalelių 

uţfiksuota dirbant prie smulkaus pjūklo (49 %). Trečios 

frakcijos dalelių daugiausiai susidaro dirbant prie grubaus 

(65 %) ir smulkaus (60 %) šlifavimo staklių (2 pav.).  

 

 
2 pav. Medienos dulkių dalelių procentinė sudėtis pagal frakcijas 

Fig. 2. Wood dust particles’ percentage composition according to 
the factions 

 

Atlikus mikroskopinę analizę pagal dalelių kilmę 

nustatyta, kad neorganinių dulkių dalis visuose matavimo 

taškuose kinta 42-56 % ribose (3 pav.). Organinė medienos 

dulkių dalis tuose pačiuose taškuose kinta 32-55 % ribose. 

Kadangi tyrimų metu buvo apdirbama spygliuočių 

mediena, jos dulkėse maţiausią dalį sudarė sakai (3-12 %).     

   

 
3 pav. Medienos dulkių dalelių procentinė sudėtis pagal kilmę 

Fig. 3. Wood dust particles percentage combination according to the 

origin 
 

Oro taršos maţinimui įmonėje naudojami rankoviniai 

oro valymo filtrai (Eko filter), kurių oro valymo rankovės 

(maišai), paskutinį kartą buvo keisti prieš 18 mėnesių. 4 

paveiksle pateikiami oro judėjimo greičio matavimo 

rezultatai prieš ir po maišų regeneravimo. Po oro valymo 

filtrų regeneravimo padidėjo oro srauto greitis nusiurbimo 

zonoje. Prieš regeneravimą oro srautas prie pjovimo įtaiso 

buvo 1,2 – 4,1 ms
-1

 ribose, o po  regeneravimo oro srautas 

– 2,6 – 4,9 ms
-1

. Padidėjus oro nutraukimo srautui prie 

pjovimo įtaiso sumaţėjo ir dulkių koncentracija darbuotojo 

kvėpavimo zonoje (nuo 3,20 mg/m
3
 iki 1,25 mg/m

3
). 
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4 pav.  Oro judėjimo greičio matavimų rezultatai medienos dulkių dalelių 

nusiurbimo zonoje 
Fig. 4. Air moving speed measuring results in the wood dust particles 

pumping zone 

 

Oro taršos maţinimui medienos apdirbimo įmonėje 

naudojami vietinio nutraukimo rankoviniai R ir M valymo 

filtrai. R tipo valymo filtrai viename bloke turi po 16 vnt. 

nedidelio paviršiaus valymo filtrų. M tipo valymo filtrai 

turi po vieną valymo elementą, kuriame valymo paviršius 

yra ţymiai didesnis. Įvertinus dulkių koncentracijos ir oro 

judėjimo greičio matavimo rezultatus oro valymo filtrai 

turi būti keičiami bent vieną kartą per metus. 

 

Išvados  

 

1. Analizuojant statistinius vėţinių susirgimų 

duomenis Vokietijoje nustatyta, kad dėl bendro medienos 
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dulkių poveikio 40 % darbuotojų sirgo astma, 2,5 % turėjo 

plaučių ir bronchų navikus. Dėl kancerogeninio poveikio 

55 % darbuotojų sirgo plaučių vėţiu, dėl kitų cheminių 

veiksnių poveikio apie 30 % darbuotojų sirgo šlapimo 

pūslės ir kitomis vėţinių susirgimų formomis. 

2. Oro tarša dulkėmis pagal įkvepiamąją frakciją prie 

stambaus pjūklo ir frezos leistinas normas viršijo nuo 8 iki 

10 kartų. Tokį didelį viršijimą lėmė tai, kad šiose darbo 

vietose vyravo stambiosios medienos dulkių dalelės. 

3. Vertinant pagal alveolinę dulkių frakciją leistinos 

ribinės vertės viršytos tik smulkaus šlifavimo darbo vietoje 

(5,5 mg/m
3
 ).  

4. Vertinant medienos dulkių sudėtį nustatyta, kad 

vykdant pjovimo technologines operacijas neţymiai 

vyrauja neorganinės kilmės dulkės, o frezavimo ir 

šlifavimo darbo vietose vyrauja organinės kilmės medienos 

dulkės. Apdorojant spygliuočių medieną dulkėse randama 

apie 3 - 12 % sakų, kurių sudėtyje gali būti ţmogaus 

sveikatai kenksmingų cheminių elementų.  
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Karolis Šikšnius, Ramūnas Mieldaţys 
 

Investigation of Dust Parameters at Wood Manufacturing Enterprise 
 

Summary 

 

The article is about the dust appearing sources and its composition in the woodworking company. The changes made in the hygiene norms do not 
reflect the qualities of dust to penetrate into human’s airway. The technique of selecting limitary worth is also unclear. There are about 47 000 workers in 

woodworking companies in Lithuania. However, occupational diseases because of the dust effect are rather uncommon. The researches that were carried 

out in Germany confirm the influence of solid wood carcinogenic impact and its related cases of cancer. After analysing the Germany’s statistic sources it 
was found out that about 40 % of occupational diseases are registered because of the oak dust carcinogenic impact. About 38 % pleura and bronchi, and 

28 % cases of lung cancer are registered because of the rest types of wood dust impact. This research consists of the evaluation of wood dust distribution 

according the factions, two methods that determined dust concentration in the work environment, and tentatively evaluation of dust composition while 
processing softwood. 

Wood dust, work environment, carcinogen, standards of hygiene 
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