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Tyrimai rodo, kad 23-29 % medienos apdirbimo pramonės darbuotojų patiria klausos sutrikimus dėl triukšmo poveikio. Yra žinoma, kad didžioji 

dalis medienos apdirbimo įrangos sukelia 89-108 dBA triukšmą. Tyrimui naudotas bazinis medienos smulkintuvas LAIMET HP-21, skirtas visų rūšių 

medienos ir kitos biomasės medžiagų smulkinimui. Gautas produktas tinkamas šildymui, dirbamos žemės padengimui, kompostui, kraikui, popieriaus 

gamybai. Smulkintuvas pritaikytas visiems 20-200 AG galios traktoriams, kabinamas prie trijų taškų pakabinamos sistemos ir yra varomas tiesiogiai 
traktoriaus galios tiekimo velenu. Šis ir panašūs įrenginiai turi kūginius sraigtinius peilius, kurie gana efektyviai ruošia geros kokybės skiedras. Mūsų 

tyrimai rodo, kad smulkintuvo operatoriaus darbo vietoje bendras triukšmo lygis kinta 93-105 dBA ribose ir priklauso nuo smulkintuvo veleno sūkių, 

stiebų skersmens ir kitų parametrų. Tokie triukšmo lygiai akivaizdžiai viršija leistinas normas, todėl turi būti parinktos ir taikomos darbuotojų apsaugos 

nuo triukšmo priemonės. 

Triukšmas, darbo aplinka, medienos atliekos  

 
Įvadas  

 

Traktorių ir su jais agreguojamų mašinų triukšmo 

poveikio darbo aplinkai problema yra aktuali jau daugelį 

metų. Naujausi tyrimai rodo, kad diegiant naujas 

technologijas, ir didinant darbinių dalių sūkius  triukšmas 

nemažėja. Triukšmo poveikio įvertinimas yra socialinių 

klausimų sprendimo dalis, susieta su žmonių darbo 

sąlygomis, sveikata ir gyvenimo kokybe bei gerove.  

Ankstesniuose tyrimuose nustatyta, kad dėl 

smulkinimo peilių poveikio į masę žymiai padidėja 

smulkintuvo veleno aukšto dažnio virpesių ir triukšmo 

lygis. Sraigtinio smulkintuvo virpesių kasdieninio poveikio 

vertė leistinų normų neviršijo. Kasdienio triukšmo vertė 

būgninio smulkintuvo darbo eigoje ribines vertes viršijo 

19,6 dBA, o sraigtiniam smulkintuvui ribinė vertė buvo 

viršyta 7,9 dBA (Mieldažys ir kt., 2014). 

Sergamumas visomis profesinėmis ligomis per 

paskutinius metus  padidėjo ir 2014 m. sudarė 474 atvejus 

arba 3,6 atvejų 10 000 užimtųjų. Profesinių ligų struktūroje 

dominuoja jungiamojo audinio ir raumenų skeleto ligos 

(58,7 %), ausies ligos (18,6 %), nervų sistemos ligos (16,2 

%). Daugiausia profesinių ligų nustatyta apdirbamojoje 

pramonėje – 28,3 %., statybose – 23,6 %, žemės ūkyje, 

miškininkystėje – 17,9 %, transporte ir saugojime – 10,1 % 

Net 55,3 % visų profesinių ligų užregistruota tarp 

įrenginių, mašinų operatorių ir surinkėjų (Lietuvos 

sveikatos statistika 2014, 2015). 

Medienos atliekų (gluosnio stiebų, medžio šakų ir kt.) 

smulkinimui naudojami būgniniai, sraigtiniai ir diskiniai 

smulkintuvai. Būgniniame smulkintuve galima keisti 

skiedrų dydį, reguliuojant atstumą tarp priešpeilio ir peilių. 

Būgninio smulkintuvo privalumas, kad, nepaisant mažų 

smulkintuvo matmenų, jo tiekimo anga yra didelė. 

Trūkumai – jautrumas priemaišoms ir aukšta kaina. 

Lyginant su diskiniu smulkintuvu, būgninio smulkintuvo 

energijos sąnaudos 50–75 % didesnės, o skiedrų dydis gali 

būti labai skirtingas.  

Smulkintuvas yra variklinė mašina, skirta naudoti 

stacionarioje padėtyje, turinti vieną ar daugiau kapojimo 

įtaisų, kuriais smulkinamos organinės medžiagos. Paprastai 

ją sudaro tiekimo įrenginio anga, pro kurią medžiaga 

tiekiama (tam gali būti naudojama tam tikra įranga arba be 

jos), įtaisas, kuris kokiu nors būdu (pjaustydamas, 

kapodamas, traiškydamas ar kitu metodu) smulkina 

medžiagą ir ją paduoda į iškrovimo angą, per kurią 

susmulkinta medžiaga yra iškraunama. Gali būti prijungtas 

ir surinkimo įtaisas (STR 2.01.08:2003). 

Sraigtinio smulkintuvo pagrindinė darbinė dalis ir 

triukšmo šaltinis yra besisukantis sraigtinis kūginis peilis, 

veikiantis kaip tiekimo mechanizmas, su sraigto briaunose 

esančiais kieto lydinio ašmenimis. Sraigtinis peilis ne tik 

pjauna, bet ir traukia medį į smulkintuvą, o tai ypač 

patogu, kai tiekiama rankiniu būdu.  

Tyrimų tikslas - ištirti triukšmo lygius smulkintuvo 

LAIMET HP-21 operatoriaus darbo aplinkoje smulkinant 

gluosnių, tuopų ir drebulės stiebus. 

 

Tyrimų metodika  

 

Būtiniausi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai 

reglamentuoja apsaugą nuo rizikos, kurią sukelia 

triukšmas, ypač apsaugą nuo rizikos klausos pažeidimo 

atžvilgiu. Šiuo metu leistinus triukšmo lygius nustato 

keletas teisės aktų, taigi kiekvienas profesinės rizikos 

vertintojas privalo   nustatyti konkrečias leistinas triukšmo 

normas. Atsižvelgiant į techninę pažangą ir turimas 

priemones, dėl triukšmo poveikio atsirandanti rizika turi 

būti pašalinta pačiame šaltinyje arba sumažinta iki 

minimumo naudojant asmens apsaugos priemones ir 

triukšmo poveikio ribojimą laiku (Europos parlamento ..., 

2003).  

Visiems įrenginiams projektavimo ir gamybos 

stadijose turi būti nustatomi atitikties reikalavimai ir šios 

įrangos triukšmo išspinduliavimo vertė. Atitikties 

deklaracijoje turi būti nurodyta įrangos garso galios lygis 

arba kiti triukšmo parametrai. Prie gaminio, kuris 

atiduodamas į rinką, turi būti pridėta atitikties deklaracijos 

kopija, prekyboje esantiems įrenginiams vykdoma rinkos 

priežiūra darbuotojų saugos ir sveikatos požiūriu. 

Smulkintuvų LAIMET HP-21 gamintojai nurodo, kad šios 

serijos mašinos dirba santykinai tyliai ir jų keliamas 

triukšmo lygis neviršija 85 dBA. Tačiau bendras triukšmo 

lygis kartu su naudojamu galios šaltiniu bus didesnis nei 

85 dBA ir dėl to smulkintuvo operatorius privalo naudoti 

klausos apsaugos priemones. Rinkos atstovai nurodo, kad 

tik elektros varikliais varomi smulkintuvai dirba 
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pakankamai tyliai, todėl nereikia jokios papildomos 

apsaugos nuo triukšmo (Medienos smulkintuvai ... , 2014).    

Kituose teisės aktuose nurodoma, kad visose įmonėse 

privalo būti naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo 

priemonės, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos 

norminių teisės aktų reikalavimus (Darbo įrenginių ... , 

2000). Darbo priemonių keliamas triukšmas neturi viršyti 

teisės aktuose  nustatytų ribinių verčių. 

Darbo aplinkos triukšmo matavimas atliekamas pagal 

Lietuvos standartų LST ISO 1999:2004 ir LST ISO 

9612:2005 reikalavimus. Šie standartai pateikia išsamius 

triukšmo matavimo ir rizikos vertinimo darbo vietose 

dienos ar savaitės trukmei nurodymus. Atliekant 

matavimus ir vertinimą geriau naudoti LST ISO 9612 

standartą dėl išsamiau aprašytų matavimo procedūrų 

(Mieldažys ir kt., 2014). 

Smulkintuvo LAIMET HP-21 operatoriaus darbo 

aplinkoje per darbo dieną veikia nepastovūs ir iš esmės 

skirtingi triukšmo lygiai smulkinamų stiebų rišimo, 

paruošimo smulkinimui, smulkinimo bei skiedrų fasavimo 

technologinėse operacijose. Medienos smulkinimui buvo 

naudojami 10–50 mm skersmens gluosnių, tuopų ir 

drebulių stiebai, suskirstant juos į keturis bandinius 

(ryšulius) pagal skersmenis kas 10 mm. Bendras vieno 

ryšulio skersmuo neviršijo 180 mm. Traktoriaus MTZ -50 

galios tiekimo veleno sūkiai buvo 540 ir 800 min
-1 .     

Pagal ekvivalentinius A svertinius garso slėgio lygius 

LA,eq buvo skaičiuojama kasdienio veikiančio triukšmo 

(ekspozicijos) lygio vertė, panaudojant paruoštas 

skaičiuokles (Butkus ir kt, 2005).  
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čia: L(A) i – vidutinis garso lygis i – ame laiko intervale 

per matavimo laiką T;   

N – tokių laiko intervalų skaičius 

 

Kasdienio veikiančio triukšmo (ekspozicijos) lygiui 

(LEX, 8h) apskaičiuoti per vienos darbo pamainos trukmę (8 

h), matavimų laiko intervalai parinkti taip, kad matavimai 

apimtų visus reikšmingus garso slėgio lygių darbo vietoje 

pokyčius ir dažnius. Kasdienio veikiančio triukšmo 

(ekspozicijos) lygio vertės nustatymą 8 valandų darbo 

pamainai aprašo tokia lygtis: 
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čia: LA,eq – ekvivalentinis nuolatinis A svertinis garso 

slėgio lygis  dBA;    

Tx – pamainos laikas, kai dirbama tokio lygio 

triukšme, val. ;  

TP – bendroji darbo pamainos trukmė,  val. (TP=8 val.) 

 

Triukšmo rizika darbo vietoje Lietuvoje 

reglamentuojama pagal darbuotojų apsaugos nuo triukšmo 

keliamos rizikos nuostatus (Darbuotojų apsaugos ..., 2005), 

kurie yra ES direktyvos 2003/10/EC atitikmuo. Šiame 

dokumente nurodomi triukšmo ekspozicijos (LEX, 8h) ir 

akimirkinės C svertinės vertės (ppeak arba LC,peak) 

parametrai. Šiuose nuostatuose ribinės triukšmo vertės ir 

vertės veiksmams pradėti nustatomos pagal kasdienius 

veikiančio triukšmo (ekspozicijos) lygius ir akimirkinius 

garso slėgio lygius ir yra tokios: 

- ribinė ekspozicijos vertė: LEX, 8h = 87 dBA ir 

atitinkamai ppeak = 200 Pa (arba 140 dBC kai pamatinis 

slėgis 20 μPa); 

- viršutinė ekspozicijos vertė veiksmams pradėti: 

LEX, 8h = 85 dBA ir atitinkamai ppeak = 140 Pa (137 dBC); 

- žemutinė ekspozicijos vertė veiksmams pradėti 

LEX, 8h = 80 dBA ir atitinkamai ppeak =112 Pa (135 dBC). 

Tačiau laikinai, iki bus nustatyti reikalavimai į 

aplinką iš įmonių įrenginių skleidžiamam triukšmui 

mažinti, galima vadovautis 2002 m. birželio 27 d. 
Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro įsakymu Nr. 342, 

kuriame nustatyti leidžiamo triukšmo lygiai pramonės, 

žemės ūkio, statybos, energetikos, transporto įmonių 

teritorijose (85 dBA). Objektuose nuolat kintančio ir 

pertrūkstančio triukšmo maksimalus garso lygis neturi 

būti didesnis kaip 110 dBA, o impulsinio triukšmo 

maksimalus garso lygis neturi būti didesnis kaip 125 dBA. 

(Dėl pramonės įmonių ... , 2002). 

Smulkintuvų spinduliuojamų triukšmo lygių 

įvertinimui lauko sąlygomis naudotas standartas LST EN 

ISO 3744:2000. Bandymų vieta parinkta atvira betonuota 

aikštelė.  

Smulkintuvo triukšmo matavimai buvo atliekami 

smulkinant vieną ar daugiau medžio stiebų. Darbo ciklą 

sudaro smulkinimas bent 1,5 m ilgio apvalaus skerspjūvio 

medžio ryšulių, kurių skersmuo neviršija didžiausiam 

skersmeniui, numatytam tokios konstrukcijos 

smulkintuvui ir nurodytam pirkėjui skirtose instrukcijose. 

Matavimas baigiamas, kai smulkintuvo tiektuve 

nebelieka daugiau medžiagos, o matavimo trukmė turi 

apimti visą vieno ryšulio smulkinimo operaciją.  . 

 

Rezultatai ir aptarimas  

 

Tyrimų analizė pirmiausia buvo atliekama vertinant A-

svertinio triukšmo lygio matavimo rezultatus smulkinant 

didžiausio skersmens (40-50 mm) stiebus priklausomai 

nuo smulkintuvo veleno sūkių darbo eigoje operatoriaus 

darbo aplinkoje. A-svertinio triukšmo lygio matavimų 

rezultatai pateikiami 1 pav. 

 

1 pav. A-svertinio triukšmo lygio matavimo rezultatai  
Fig. 1. Measured A-weighted noise level  
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Atlikus triukšmo matavimus nustatyta, kad smulkinant 

gluosnių, tuopų ir drebulių 40–50 mm skersmens stiebus 

smulkintuvo operatoriaus darbo aplinkoje triukšmo lygiai 

kinta 93-105 dBA ribose. Išmatuoti triukšmo lygiai prie 

sūkių 540 min
-1

 keitėsi 4 dBA  ribose ir didžiausi buvo 

smulkinant gluosnių stiebus (siekė 97 dBA). Prie 

smulkintuvo veleno sūkių 800 min
-1

 triukšmo lygiai 

padidėjo 7–12 dBA ir visoms trims medienos rūšims 

beveik nesikeitė (siekė 105 dBA). Nustatyta, kad sūkių 

padidėjimas turi reikšmingą  įtaką triukšmo padidėjimui, 

kuris apytiksliai (vidutiniškai) lygus 3,8 dBA/100 min
-1

. 

Mažėjant smulkinamų stiebų skersmeniui išmatuoti 

triukšmo lygiai sumažėja nuo 105 iki 95 dBA. 2 paveiksle 

pateikti skaičiuoti vidutiniai ekvivalentinio garso slėgio 

lygiai   smulkinant skirtingo skersmens (nuo 10 iki 50 mm) 

gluosnių, tuopų ir drebulių stiebus . Apibendrinus gautus 

rezultatus galima teigti, kad ekvivalentiniai garso slėgio 

lygiai kito nuo 90 dBA lygio iki 95,5 dBA, o išmatuoti 

pikiniai garso slėgio lygiai keitėsi nuo 125 iki 127 dBC. 

Šiuo atveju ribiniai ekvivalentinio garso slėgio lygiai 

viršijami nuo 3,0–8,5 dBA, o pikiniai garso slėgio lygiai 

pagal Nuostatus (Darbuotojų apsaugos ..., 2005) yra 

neviršijami. 

 

  
2 pav. Ekvivalentinis A svertinis (LA,eq, dBA) ir didžiausiais 

(pikinis) C svertinis garso slėgio lygis (LCpeak , dBC) smulkintuvo 

operatoriaus darbo aplinkoje 

Fig. 2. Equivalent A weighted (LA,eq, dBA) and maximum (peak) C 

weighted sound pressure levels (LC peak, dBC) in in wood chipping operator  

working environment 

 

Pagal 2 lygtį paskaičiuoti kasdienio veikiančio triukšmo 

(ekspozicijos) lygio vertės (8 valandų darbo pamainai) ir 

rezultatai pateikti 1 lentelėje.  

Didžiausias triukšmo ekspozicijos lygis nustatytas 

smulkintuvo darbo eigoje smulkinant tuopas prie sūkių 

800 min
-1

 (88,3 dBA). Triukšmo ekspozicijos lygiai yra 

paskaičiuoti įvertinus tai, kad smulkinimo operacija per 

darbo dieną trunka 1 val. 20 min.  Esant tokiems triukšmo 

lygiams pirmoje eilėje reiktų diegti  inžinerines triukšmo 

mažinimo priemones. Tačiau kadangi mūsų konkrečiu atveju 

pakeisti naudojimo traktoriaus ir smulkintuvo tipo nėra 

galimybių, būtina parinkti ir naudoti pakankamo efektyvumo 

klausos asmenines apsaugos priemones. 

 

 

 

 

 

1 lentelė. Triukšmo lygių ir operacijų trukmės tyrimo duomenys 

Table 1. Research data of noise levels and duration of operations 

 

Eil. 
Nr. 

 

Technologinė operacija 

Technological operation 

L A, eq, i, 

dBA 

ti, 
val:

min 

L EX, 8h,i, 

dBA 

  Smulkintuvo veleno sūkiai 540 min-1    

1. Stiebų rišimas į ryšulius  86 2:30 85,9 

2. Stiebų paruošimas smulkinimui 86 0:50 81,2 

3. Stiebų smulkinimas     

 Gluosniai 89,3 1:20 81,5 

 Tuopos 86,2 1:20 78,4 

4. 
Skiedrų fasavimas į maišus  
ir sandėliavimas 

86 3:20 87,2 

 Smulkintuvo veleno sūkiai 800 min-1    

1. Stiebų rišimas į ryšulius  91 2:30 85,9 

2. Stiebų paruošimas smulkinimui 91 0:50 81,2 

3. Stiebų smulkinimas     

 Gluosniai 95,5 1:20 87,7 

 Tuopos 96,1 1:20 88,3 

 Drebulės 95,4 1:20 87,6 

4. 
Skiedrų fasavimas į maišus  
ir sandėliavimas 

91 3:20 87,2 

 

2 lentelėje pateikti darbo laiko be klausos apsaugos 

priemonių skaičiavimai atliekant smulkinimo darbus 

smulkintuvo LAIMET HP-21 operatoriaus darbo aplinkoje. 

Priklausomai nuo smulkintuvo veleno sūkių ir taikant ribinio 

kasdienio veikiančio triukšmo normą (87 dBA) be klausos 

apsaugos priemonių būtų galima dirbti nuo 19 min. iki 1 val. 

16 min., o taikant 85 dBA normą - nuo 12 min. iki 1 val. 

16 min. per darbo dieną, o taikant 80 dBA normą tik nuo 3 

iki 24 min. 

 
2 lentelė. Leistino darbo laiko nustatymas pagal žemutinio, viršutinio ir 

ribinio triukšmo normas medienos stiebų smulkinimo operacijose 

Table 2. Permitted duration values to reach  lower, upper and exposure 

limit value  in wood stem chipping operations 
 

Smulkinama 

medžiaga 
priklausomai 

nuo 

smulkintuvo 
apsukų 

Garso 

slėgio 
lygis Lp(A), 

dBA 

Darbo laikas be klausos apsaugos 

priemonių, val:min 
 

80 dBA 85 dBA 87dBA 

Stiebų smulkinimas (sūkiai - 540 min -1) 

Gluosniai 95 0:15 0:48 1:16 

Tuopos 93 0:24 1:16 2:00 

Stiebų smulkinimas (sūkiai - 800 min -1) 

Gluosniai 101 0:03 0:12 0:19 

Tuopos 101 0:03 0:12 0:19 

Drebulės 100 0:04 0:15 0:24 

 

Įvertinus matavimų ir skaičiavimų rezultatus nustatyta, 

kad dirbant su šio tipo smulkintuvu tiek tuščia, tiek darbo 

eigose ribines kasdieninio veikiančio triukšmo vertės 

viršija nustatytas normas. Skaičiuojant triukšmo ekspozicijos 

lygius įvertinta tai, kad medienos smulkinimo procesas 

susideda iš keleto technologinių operacijų, o operatoriaus 

darbo sąlygas ryškiai įtakoja pasirinktas atitinkamos galios 

traktorius  ir  šio  traktoriaus  darbinio  veleno  sūkiai. Tyrimo 

metu nustatyta, kad smulkintuvui dirbant tuščiąją eiga didesnę 

darbo dienos dalį veikia suminis 86-91 dBA traktoriaus ir 

smulkintuvo keliamas tuščiosios eigos triukšmas. 
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Išvados  

 

1. Atlikus triukšmo matavimus nustatyta, kad 

smulkinant gluosnių, tuopų ir drebulių 40-50 mm skersmens 

stiebus smulkintuvo operatoriaus darbo aplinkoje triukšmo 

lygiai kinta 93–105 dBA ribose. 

2. Reikšmingą įtaką triukšmo  lygiui smulkintuvo darbo  

eigoje  turi jo  veleno  sūkiai. Nustatyta,  kad smulkintuvo 

veleno sūkiams didėjant nuo 540 iki 800 min
-1

 gaunamas 

vidutinis 3,8 dBA/100 min
-1

 triukšmo lygio padidėjimas. 

3.  Skaičiuoti  vidutiniai ekvivalentinio  nuolatinio garso 

slėgio lygiai esant smulkintuvo veleno sūkiams 800 min
-1

 nuo 

smulkinamos medienos rūšies praktiškai nesikeičia ir sudaro 

apie 95,4 dBA. Išmatuoti pikiniai garso lygiai kito 125–

127 dBC ribose. 

4. Įvertinant technologinių operacijų trukmę skaičiuoti 

kasdienio veikiančio triukšmo ekspozicijos vidutiniai lygiai   

esant smulkintuvo veleno sūkiams 540 min
-1

 keitėsi 78,4-

81,5 dBA ribose, o esant sūkiams 800 min
-1

 87,6–88,3 dBA 

ribose. 

5. Priklausomai nuo smulkintuvo veleno sūkių ir taikant 

ribinio kasdienio veikiančio triukšmo normą (87 dBA) be 

klausos apsaugos priemonių būtų galima dirbti nuo 19 min. 

iki 1 val. 16 min., o taikant 85 dBA normą - nuo 12 min. 

iki 1 val. 16 min. per darbo dieną.  
6. Mažinant triukšmo poveikį smulkintuvo operatoriaus 

darbo aplinkoje tuščiosios eigos ir darbo režimuose reikia 

parinkti ir naudoti pakankamo efektyvumo asmenines klausos 

apsaugos priemones. 
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Inga Kibirkštienė, Algirdas Jasinskas, Algimantas Mieldažys, Aleksandra Minajeva 
 

Noise study of wood chipper LAIMET HP-21 operator working environment  
 

Summary 

 
Studies show that 23–29 % of wood industry workers suffer hearing loss due to noise exposure. It is known that the majority of woodworking 

equipment causes 89–108 dBA noise. The purpose of this study was to assess the noise exposure of the used a base wood chipper LAIMET HP-21 

intended for chopping all types of wood and other biomass materials. The obtained product is suitable for heating, in covering cultivated land, as 
compost, animal litter, paper manufacturing. This wood chipper is adapted for all 20-200 HP tractors mounted to the three-point harnesses system and is 

directly driven by the tractor's supply shaft. This and similar devices have a conical screw blade, which efficiently produces splinter free and even high-

quality chips. Our research shows that the operator's position in the overall noise levels exceeds 93-105 dBA range and depends on the shaft speed, stems 
diameter and other parameters. Such noise levels significantly in excess of the permitted levels, therefore must be required a higher level of ear 

protection, regardless of length of exposure.  

Noise, working environment, wood waste 

 
Gauta 2016 m. balandžio mėn., atiduota spaudai 2016 m. balandžio mėn.  
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