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Pavienių sunkiasvorio transporto priemonių keliamo žemo dažnio triukšmo jų 

įsibėgėjimo metu tyrimas 

Mantas Bareikis, Gediminas Vasiliauskas 

Aleksandro Stulginskio Universitetas 

Straipsnyje nagrinėjama sunkiasvorių transporto priemonių žemo dažnio triukšmo sklaida šių priemonių įsibėgėjimo metu. Žemo dažnio triukšmo mažinimas tiek transporto 
priemonių įsibėgėjimo metu tiek esant nusistovėjusiam režimui įvairiomis techninėmis priemonėmis yra komplikuotas dėl fizikinės žemo dažnio triukšmo prigimties. Kadangi tokių 

transporto priemonių srautas ypač intensyvus keliuose, o žemės ūkyje ypač aktualus derliaus nuėmimo metu, buvo atlikti tokių transporto priemonių keliamo žemo dažnio triukšmo 

tyrimai. Tyrimai atlikti naudojantis standartine transporto priemonių įsibėgėjimo triukšmo vertinimo metodika, triukšmo lygį matuojant 7,5 m atstumu nuo transporto priemonės. 
Tirtos įvairios galios (340–420 AG) ir masės (30000 –55000 kg) transporto priemonės. Nustatyta, jog didžiausi transporto priemonių triukšmo lygiai gali siekti iki 87 dB(A), o 

didžiausi triukšmo lygiai gauti 12,5–200 Hz dažnių juostose. Iš šių rezultatų galima teigti, jog esant tokiems triukšmo lygiams, žemo dažnio triukšmo sklaida į gyvenamąsias 

teritorijas yra nepriimtina, todėl arti važiuojamosios dalies esantys gyvenamieji namai yra intensyvaus žemo dažnio triukšmo poveikio zonoje. 
Įsibėgėjimo režimas, sunkiasvoris transportas, žemo dažnio triukšmas 

 
Įvadas 

Nuolat augant transporto srautams miestuose ir 

kaimiškose vietovėse, šalia kelių gyvenantiems žmonėms 

tenka susidurti su transporto keliamu triukšmu. Transporto 

triukšmas yra viena didžiausių aplinkos problemų 

apgyvendintose teritorijose, todėl jo mažinimui pagrįstai 

skiriamas didelis dėmesys. Įvairiuose moksliniuose 

darbuose nuolatos nagrinėjama triukšmo tematika ir įvairių 

apsaugos nuo triukšmo priemonių efektyvumo klausimai 

(Butkus & Vasiliauskas, 2013; Venckus et al., 2012, 

Viplentas, 2013). Kituose tyrimuose, pavyzdžiui 

Baubonytės ir Gražulevičienės (2007), nustatyta, jog 

Lietuvos miestų gatvėse transporto priemonių keliamas 

triukšmas siekia net iki 95–98 dB(A). Didelis transporto 

triukšmas teritorijose prie magistralių be perstojo išsilaiko 

15–18 valandų per parą, o triukšmo lygiai sumažėja, kai 

judėjimas aprimsta – tarp 2 ir 4 val. nakties. 

Didelis dėmesys triukšmo mažinimui turi būti 

skiriamas šalia judrių kelių ir magistralių, kur transporto 

priemonių srautai intensyvūs. Šiuose srautuose ypač 

išsiskiria sunkiasvoris transportas, kurio skleidžiamo 

triukšmo lygiai ypač aukšti važiuojant didesniais greičiais, 

o žemo dažnio triukšmo lygiai paprastai didžiausi 

transporto priemonėms įsibėgėjant. Ši problema ypač 

aktuali prie sankryžų ir užvažiavimų, o kaimiškose 

vietovėse tai aktualu, derliaus nuėmimo metu. Didelė 

problema yra tai, jog žemo dažnio triukšmo slopinimas 

šaltinyje, kelyje link priėmėjo ar ties priėmėju yra gana 

riboti dėl fizikinės žemo dažnio triukšmo bangų prigimties.  

Autotransporto keliamo žemo dažnio triukšmo 

egzistavimo problemą  patvirtina Roberts bei kitų (Roberts 

et al., 2010) autorių atlikto palyginamojo tyrimo 

duomenys. Autoriai teigia, jog žemo dažnio triukšmo 

problema egzistuoja. Vyraujantys žemo dažnio triukšmo 

lygiai yra 63 Hz to 125 Hz dažnių juostose. Covaciu ir kiti 

tyrė triukšminės taršos padidėjimą keliuose ir nustatė, jog 

žiedinių sankryžų įrengimas didina triukšminę taršą, o tuo 

pačiu ir žemo dažnio, nes padidėja įsibėgėjimo ciklų 

skaičius (Covaciu et al., 2015).  

Įdomius rezultatus apie sunkiasvorių transporto 

priemonių  triukšmo šaltinius pateikia  Gurovich ir kt. 

(2009). Šie autoriai išskiria du pagrindinius triukšmo 

šaltinius sunkiasvorėms transporto priemonėse judant, t. y. 

padangos kontakto su danga triukšmo ir išmetimo sistemos 

triukšmo, kuris reikšmingiausiai priklauso nuo variklio 

konstrukcijos (cilindrų skaičiaus) ir variklio sūkių dažnio. 

Žemo dažnio triukšmo sklaidos aplinkoje požiūriu svarbu 

tai, jog dalis energijos perduodama virpesių pavidalu 

kylančiu dėl didelių transporto priemonių masių bei oriniu 

pavidalu, kuris dažniausiai sukeliamas variklio išmetimo 

sistemos. Šiuo požiūriu įsibėgėjimo metu didelės įtakos 

triukšmo sklaidai turi tai, kurioje vietoje įtaisytas 

sunkvežimio išmetimo vamzdis. Jeigu jis yra automobilio 

viršuje, transporto priemonei judant bendras triukšminis 

fonas formuojamas iš esmės dviejų atskirų triukšmo 

šaltinių. 

Dėl žemo dažnio triukšmo (vibracijos) perdavimo į 

greta kelių esančius pastatus nustatyta, jog dėl rezonanso 

reiškinių tokio triukšmo poveikis patalpoje gali būti 5–15 

dB aukštesnio lygio. (Roberts et al., 2010). Dėl šios 

priežasties daugelyje Europos ir pasaulio šalių galioja 

atskiras žemo dažnio (infragarso) triukšmo vertinimas ir 

reglamentavimas.  

Švedijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Olandijoje, 

Lietuvoje ir kai kuriose kitose šalyse žemo dažnio 

triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje reglamentuojami 

pagal jų spektro lygius oktavos juostose. Žemo dažnio 

triukšmo vertinimas atliekamas žemo dažnio triukšmo 1/3 

oktavos juostos lygius lyginant su žemo dažnio girdimumo 

riba, kuri ypač žemuose dažniuose siekia net iki 100 dB. 

Šias vertes Lietuvoje reglamentuoja higienos norma 

HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose“. 

Tyrimų tikslas – atlikti sunkiasvorių transporto 

priemonių keliamo žemo dažnio triukšmo tyrimą jų 

įsibėgėjimo metu esant nenusistovėjusiam variklio darbo 

režimui. 

Tyrimų metodika 

Preliminariam žemo dažnio triukšmo problemos 

identifikavimui dažnai naudojamas taip vadinamas LC-LA 

metodas, kuris skaičiuojamas žinant išmatuotas C ir A 

svertines triukšmo lygio vertes. Vertinant šiuo metodu 

literatūroje nėra vieningos nuomonės, nes įvairių šaltinių 

duomenimis, pateikiamas skirtingas vertinimas: pavyzdžiui 

Vokietijoje papildomas tyrimas reikalingas, kai LC-LA>20 

(Leventhall, 2003), tuo tarpu PSO duomenimis, kai LC-
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LA>10 (Berglund, 1999), o pagal higienos normos HN 

30:2009 reikalavimus, kai  LC,eq-LA,eq≥20, arba LC,max- 

LA,max≥20. 

Sunkiasvorio transporto priemonių keliamo triukšmo 

matavimai  buvo atliekami pagal Lietuvos standarto LST 

ISO 1996-2:2008 reikalavimus, o vertinimas  pagal 

Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 70/157/EEC 

„Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių leistiną 

motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo 

sistemas“ (Directive 70/157/EEC). 

Kadangi transporto priemonei įsibėgėjant sudėtinga 

vertinti triukšmo lygį išlaikant vienodą mikrofono atstumą 

iki transporto priemonės, tokiems matavimams taikoma 

standartinė matavimo procedūra, kurios principinė schema 

pavaizduota 1 pav. Atliekant tyrimus, matavimams buvo 

pasirinktas kelio ruožas, atitinkanti direktyvoje 

70/157/EEC ir standarte ISO 362-2:2009 pateiktus 

reikalavimus, t. y. važiuojamosios dalies plotis ne mažiau 

kaip 3 m, o 50 m atstumu nuo matavimo vietos nėra jokių 

triukšmo lygio matavimo rezultatams įtakos galinčių turėti 

objektų ar antrinių triukšmo šaltinių. Triukšmomatis 

matavimų ant stovo, 7,5 m atstumu nuo važiavimo 

trajektorijos centro, 1,2 m aukštyje nuo žemės. Kadangi 

žemo dažnio triukšmo lygio matavimo rezultatų 

patikimumui didelės įtakos turi vėjo greitis, matavimai 

buvo atliekami jam esant iki 1 m/s. 

 
1 pav. Triukšmo matavimo transporto priemonės įsibėgėjimo metu 

schema 
Fig. 1 Noise measurement scheme at acceleration of the vehicle 

(Directive 70/157/EEC) 

 

Matavimai atlikti su šešiomis skirtingomis 

sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, kurios važiavo 

asfalto danga, bei kurių variklių galios ir transporto 

priemonių masės pateikiamos 1 lentelėje.  

 
1 lentelė. Tyrimuose naudotų transporto priemonių duomenys 

Table 1. Information about vehicles used in tests 

Transporto 

priemonė 
Variklio galia, Ag Masė ,t 

I 380 35 

II 400 40 

III 340 30 

IV 400 38 

V 420 55 

VI 420 50 

Tiriamų transporto priemonių varikliai iki matavimų 

sušildomi iki darbinės temperatūros, o atliekant matavimą 

variklio sūkiai palaikomi 75% nuo gamintojo nurodytų 

sūkių, kuomet variklis išvysto didžiausią galią, o pavara 

parenkama taip, kaip nurodyta ISO 362-2:2009. Triukšmo 

lygio matavimai buvo atliekami pirmos tikslumo klasės 

triukšmo lygių analizatoriumi “Bruel&Kjaer” 2270. 

Matavimų metu buvo fiksuojami LA,eq, LC,eq, LC,peak 

triukšmo lygiai ir oktavinis garso spektras Lp,oct (1/3 

oktavos juostos) 6,3-20000 Hz dažnių juostose. 

 Matavimų ir skaičiavimų rezultatai buvo atliekami 

mažiausiai tris kartus įvairiomis sąlygomis, o rezultatuose 

pateikiami šių matavimų aritmetiniai vidurkiai. Visais 

tiriamais atvejais rezultatų skirtumas tarp atskirų 

pakartojimų nebuvo ne didesnis kaip 2 dB. 

Rezultatai ir aptarimas  

Pirminiame tyrimų etape buvo išmatuoti transporto 

priemonių skleidžiami triukšmo lygiai 16–16000 Hz 

juostose. Matavimo rezultatai, kurie pateikiami 2 pav. 

rodo, jog transporto keliamas triukšmas turi vyraujančius 

garso slėgio lygius žemuose dažniuose. 

 
2 pav. Vidutiniai LZ,eq triukšmo spektro lygiai transporto priemonių 

įsibėgėjimo metu 

Fig. 2 Equivalent sound pressure levels Lz,eq during acceleration cycle 

 

Atlikus triukšmo lygio spektrinę analizę įsibėgėjimo 

metu nustatyta, kad intensyviausi triukšmo lygiai yra 31,5-

200 Hz. Triukšmo lygiai 63 Hz dažnių juostoje vidutiniškai 

yra ~70 dB lygio, tuo tarpu vidutinis lygis 125 Hz dažnių 

juostoje yra aukštesnis ir siekia apie 72 dB. Tai rodo, jog 

šių transporto priemonių triukšmui mažinti ganėtinai 

ribotos įvairios techninės priemonės, tokios kaip akustiniai 

ekranai, želdiniai ar kitos. Kadangi tokių priemonių žemo 

dažnio triukšmo slopinimas dažnai menkas, galima daryti 

prielaidą, jog žemo dažnio triukšmą slopinti reikia 

kitokiomis priemonėmis. 

3 pav. pateikiami triukšmo lygiai transporto 

priemonėms važiuojant 20 m ilgio kelio atkarpą, o grafike 

pateikiami triukšmo lygiai išmatuoti 1s laiko intervalais. Iš 

šių duomenų matyti, jog intensyviausi triukšmo lygiai 7,5 

m atstumu nuo transporto priemonės gali siekti net iki 87 

dB(A). Šie rezultatai įdomūs tuo, jog įsibėgėjimo ciklo 

tikrasis lygis geriausiai reprezentuojamas maksimalaus 

triukšmo lygio, kuris gaunamas tuomet, kai transporto 

priemonė juda prieš matavimo priemonę, o jai esant 

įsibėgėjimo ciklo pradžioje ir pabaigoje išmatuotam 
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triukšmo lygiui įtakos turi kryptingumo ir atstumo 

dedamosios. Kadangi įvairiais tirtais atvejais matavimo 

trukmė nevienoda dėl skirtingo kelio atkarpos įveikimo, 3 

pav. nesutampa matavimų pradžios ir pabaigos taškai. 

 
3 pav. Garso slėgio lygio LA,eq matavimų rezultatų išklotinė 1 s intervalais 

Fig. 3 Time history of A-weighted noise level in 1 s intervals 
 

Pagal šiuos duomenis gana nesudėtingai galima 

prognozuoti triukšmo lygį tolimesniuose taškuose. Jeigu 

pavienę transporto priemonę laikysime taškiniu triukšmo 

šaltiniu, galima teigti, jog triukšmo lygio slopimui galios 

atvirkštinės šaknies taisyklė, o triukšmo lygis mažės pagal 

20·log(R) priklausomybę (čia R – atstumas, m). Jeigu tokių 

transporto priemonių yra daugiau, tokius šaltinius galima 

laikyti linijiniais ir priimti, jog triukšmo lygio sumažėjimas 

yra 3 dB atstumui dvigubėjant. Iš šių rezultatų taip pat 

matyti ir išmatuotų garso slėgio lygių pagal A ir C skalės 

svertiniai triukšmo lygiai. 3 pav. Pateikta ekvivalentinių 

lygių skirtumai visais tirtais atvejais yra iki 10 dB, todėl 

galima teigti, jog aplinkosauginiu požiūriu žemo dažnio 

problematikos nėra. Kitavertus, lyginant išmatuotuotas 

maksimalias triukšmo lygio vertes daugeliu atvejų LC,max–

LA,max  skirtumas yra >10 dB (kai kuriais atvejais >15 dB), 

kas rodo apie žemo dažnio triukšmo egzistavimo 

problemą. 

Siekiant palyginti išmatuotas sunkiasvorio transporto 

priemonių vertes su norminiais dydžiais, buvo naudotasi 

palyginamąją bendro triukšmo lygio ir spektrinių lygių 

analize su didžiausiais leistinais lygiais gyvenamojoje 

aplinkoje (2 lentelė). 
 

2 lentelė. Didžiausi leidžiami ribiniai triukšmo dydžiai gyvenamuosiuose 
ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (HN33:2011) 

Table 2. Maximum permissible noise levels in residential and public 

building and their environment 

Objekto pavadinimas 

Object type 

Paros 

laikas 

Time 

(LA,eq,T), 

dBA 

(LAF,max), 

dBA 

Gyvenamųjų pastatų (namų) 
gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų 

miegamieji kambariai, stacionarinių 
asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

palatos 

6-18 

18-22 

22-6 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

 

Pagal higienos normos HN33:2011 reikalavimus, kai 

aplinkoje veikia transporto sukeliamas triukšmas, jo lygis 

dienos, vakaro ir nakties metu ties namo fasadu atitinkamai 

turi būti iki 65, 60 ir 55 dB(A). Matavimų metu priimant 

trumpalaikis lygis buvo gerokai aukštesnis už 80 dB(A) jei 

namai būtų 15 m atstumu nuo kelio).  

Siekiant įvertinti žemo dažnio triukšmo lygius dažnių 

juostose buvo atliktas išmatuotų spektro verčių 

palyginimas su HN 30:2009 nustatytomis. Iš šio 

palyginimo matyti (4 pav.), jog ypač žemo dažnio 

(infragarsinės srities) triukšmo lygiai iki 16 Hz visais 

atvejais yra žemiau higienos normoje nustatytų. Šiuose 

dažniuose girdos riba yra labai aukšto lygio (net iki 103 dB 

prie 8 Hz), tai šios dažnių srities garsų poveikis įtakos 

neturėtų turėti. Žemo dažnio srityje nuo 16 iki 200 Hz, 

visais atvejais viršyti triukšmo lygiai lyginant su 

reglamentuotomis vertėmis. Didžiausias garso lygis buvo 

nustatytas galingiausių ir didžiausios masės transporto 

priemonių ir siekė daugiau kaip 80 dB(A) 25–200 Hz 

dažnių srityje. 

 
4 pav. Ekvivalentiniai triukšmo spektro lygiai transporto priemonių 

įsibėgėjimo metu bei HN 30:2009 reglamentuojamos vertės 

Fig. 4 Equivalent noise spectrum levels during acceleration of heavy 
weight trucks and values regulated by HN30:2009 

 

Kadangi didžiausias triukšmo lygis įsibėgėjimo 

laikotarpiu fiksuotas transporto priemonei esant prieš 

mikrofoną, 5 paveiksle pateikiami išmatuoti  Lmax lygiai ir 

jų standartiniai nuokrypiai. Iš šių tyrimo rezultatų matyti, 

jog priklausomai nuo transporto priemonės ryškiausi 

spektro lygio skirtumai yra labai žemuose (12,5–20 Hz) 

dažniuose. Taip pat akcentuotina, jog įvairių tirtų 

transporto priemonių maksimalūs garso slėgio lygai buvo 

didžiausi esant skirtingiems dažniams. Pavyzdžiui I 

transporto priemonės Lp=90 dB esant 100 Hz dažniui, III 

priemonės Lp= 85 dB esant 63 Hz.  

 
5 pav. Maksimalūs išmatuoti triukšmo transporto priemonių įsibėgėjimo 

metu 

Fig. 5 Maximum noise levels during acceleration of the vehicles 
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Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, jog 

priklausomai nuo transporto priemonių ir jų įsibėgėjimo 

režimo triukšmo lygiai gali būti didesni, nei ekologiniu 

požiūriu priimtini.  

Išvados 

1. Transporto priemonių įsibėgėjimo metu nustatyta, 

jog ekvivalentinis triukšmo lygis LA,eq gali siekti net iki 

~87 dB(A) esant standartiniam 7,5 m atstumui. HN33:2011 

reglamentuojamas maksimalus triukšmo lygis LA,max 

gyvenamosiose patalpose turi būti 45–55 dB(A) 

priklausomai nuo paros laiko. 

2. Gauti išmatuoti maksimalūs žemo dažnio triukšmo 

lygiai 12,5–200 Hz dažnių juostose kito plačiose ribose ir 

siekė iki 87 dB. Tokios sąlygos aplinkos požiūriu 

nepriimtinos. 

3. Galima teigti, jog kai gyvenamieji namai yra šalia 

kelio, žemo dažnio problema yra aktuali dėl tokio triukšmo 

fizikinių savybių, kurios lemia prastą tokių pastatų akustinį 

klimatą, o žemo dažnio (20–200 Hz) lygiai gali viršyti 4 

kartus, nei HN30:2009 nustatytos vertės. 
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Mantas Bareikis, Gediminas Vasiliauskas 

Investigation of low frequency noise from heavy vehicles during acceleration 

The article deals with low frequency noise emissions from heavy vehicles during acceleration. Low-frequency noise reduction at vehicle 
acceleration and steady regime is complicated by the various technical means because of the physical nature of the low-frequency noise. Since such 

vehicle flow is particularly intense in roads, and in agriculture particularly during the harvest season, measurements of low frequency were carried out. 

Standard vehicle acceleration noise assessment methodology was used and the noise level measured 7.5 m from the vehicle. Heavy vehicles of various 

power (340 to 420 hp) and mass (30000–50000 kg) were investigated. It was found that the maximum vehicle noise levels can reach up to 87 dB (A), and 

the highest noise levels are in the frequency bands from 12.5 to 200 Hz. These results suggest that the presence of such noise causes low frequency noise 
emissions to residential areas and is generally unacceptable, so residential homes close to the driveways are under the intense low-frequency noise impact 

zone. 

Acceleration mode, heavy weight transport, low frequency noise 

 

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

Mantas BAREIKIS, Aleksandro Stulginskio universiteto, Žemės ūkio inžinerijos fakulteto, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto magistrantas. Tel. 
+37062772228 El. paštas: . m.bareikis1@gmail.com 

Gediminas VASILIAUSKAS, doc. dr., Aleksandro Stulginskio universiteto, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto lektorius. Adresas: Studentų g. 

15, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. +37068977015, el. paštas gediminas.vasiliauskas@asu.lt. 
Mantas BAREIKIS, Master student at the Faculty of Agricultural Engineering of Aleksandras Stulginskis University.  

Phone: +37062772228. E-mail: . m.bareikis1@gmail.com 

Gediminas VASILIAUSKAS, associate professor at Aleksandras Stulginskis University, Faculty of Agricultural Engineering, Institute of Agricultural 

Engineering and Safety, Address: Studentu str. 15, LT-53361 Akademija, Kaunas distr. Phone: +37068977015, e-mail: gediminas.vasiliauskas@asu.lt. 

http://www.unece.org/fileadmin%20/DAM/trans/doc/2004/wp29grb/02-R41WG-04e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin%20/DAM/trans/doc/2004/wp29grb/02-R41WG-04e.pdf
https://www.nh.gov/oep/%20energy/programs/documents/sb99-who-guidelines-community-noise.pdf
https://www.nh.gov/oep/%20energy/programs/documents/sb99-who-guidelines-community-noise.pdf
https://www.nh.gov/oep/%20energy/programs/documents/sb99-who-guidelines-community-noise.pdf
http://www.enoisecontrol.com/wp-content/uploads/2014/12/engine_exhaust_sound_control_barrier_wall.pdf
http://www.enoisecontrol.com/wp-content/uploads/2014/12/engine_exhaust_sound_control_barrier_wall.pdf
http://www.enoisecontrol.com/wp-content/uploads/2014/12/engine_exhaust_sound_control_barrier_wall.pdf
http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.htm
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_635.pdf
http://www.defra.gov.uk/environment/noise/research/lowfrequency/pdf/lowfreqnoise.pdf
http://www.defra.gov.uk/environment/noise/research/lowfrequency/pdf/lowfreqnoise.pdf
http://www.acoustics.asn.au/conference_proceedings/ICA2010/cdrom-ICA2010/papers/p987.pdf
http://www.acoustics.asn.au/conference_proceedings/ICA2010/cdrom-ICA2010/papers/p987.pdf
mailto:m.bareikis1@gmail.com
mailto:gediminas.vasiliauskas@asu.lt
mailto:m.bareikis1@gmail.com
mailto:gediminas.vasiliauskas@asu.lt

