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Triukšmo ekspozicijos tyrimas atliekant įvairius ūkio darbus 

Lina Saldukaitė, Gediminas Vasiliauskas 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Triukšmas darbo vietose yra vienas pagrindinių žmogaus sveikatai pavojų keliančių veiksnių, o žemės ūkyje šios problemos mastas ypač ryškus 

dėl labai įvairios ir dažnai triukšmingos įrangos bei ilgesnės nei įprasta 8 valandų darbo pamainos trukmės. Su triukšmo poveikiu, dėl dažnai 

nepakankamų saugos priemonių, dažniausiai susiduria mažų ūkių darbuotojai. Straipsnyje nagrinėjami įvairių tokiuose ūkiuose atliekamų darbų (tokių 
kaip traktoriaus vairavimas, remonto darbai naudojant rankinius įrankius, pašarų ruošimas, aplinkos priežiūros darbai) triukšmo lygiai bei pateikiami 

triukšmo dozimetrijos duomenys. Nustatyta, jog tokiuose ūkiuose darbuotojų gauta triukšmo ekspozicija LEX,8h visada didesnė nei 80 dB(A), o darbo 

dienai esant ilgesnei nei 8 valandos – LEX,8h>87 dB(A). Išmatuoti triukšmo lygiai dirbant su motoriniu pjūklu gali siekti 108 dB(A), su kampiniu 
šlifuokliu apdorojant metalo ruošinius siekti 100 dB(A), o dirbant su rytų šalių gamybos traktoriais dažnai triukšmo lygis didesnis nei 85 dB(A). Tokių 

įrenginių skleidžiamo triukšmo poveikiui mažinti būtina taikyti technines, organizacines ar asmenines apsaugines priemones. 

Triukšmo dozė, triukšmo ekspozicija, ūkio darbai. 

 
Įvadas 

Žemės ūkis yra ekonominės veiklos rūšis, kurioje 

profesinės rizikos veiksnių, kylančių dėl labai plataus 

įvairių atliekamų darbų spektro, skaičius yra ypač didelis. 

Tokiose darbo vietose dirbančius asmenis veikia praktiškai 

visų kategorijų rizikos veiksniai (fizikiniai, cheminiai, 

biologiniai ir kt.), todėl ūkiuose būtina skirti didelį dėmesį 

darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

Pastaruoju metu žemės ūkio sektoriui gaunant 

struktūrinę paramą, stebimos mašinų ir įrenginių 

atsinaujinimo tendencijos, tačiau jos dažniausiai paliečia 

tik vidutinius ar didelius ūkius. Dėl šių priežasčių 

darbuotojų saugos ir sveikatos požiūriu tikslinga analizuoti 

nedidelius ir vidutinius ūkius, kurių valdomas žemės plotas 

apima iki 30 ha, šie ūkiai sudaro >95% visų ūkių Lietuvoje 

(ŽŪIKVC, 2015). Juose dažnai naudojama ne pati 

naujausia technika ir įrengimai, o darbuotojų saugos ir 

sveikatos būklė dažnai tik pačių ūkininkaujančių ar jų 

šeimos narių atsakomybė.  

Pastarųjų metų Valstybinės darbo inspekcijos 

duomenys rodo, kad žemės ūkyje vyraujančios profesinės 

ligos yra skeleto raumenų ir klausos ligos, kurios sudaro 

net apie 70 % visų susirgimų (VDI ataskaita, 2014). Šias 

ligas paprastai sąlygoja ilgalaikis triukšmo ir vibracijos 

poveikis dirbant su įvairiais įrenginiais, todėl triukšmo 

problemos mastui nustatyti ir prevenciniams veiksmams 

įgyvendinti būtinas detalus tyrimas, kurio metu būtų 

nustatyta tikroji darbuotojus veikianti triukšmo 

ekspozicija. 

Įvairioje mokslinėje literatūroje įrodytas žalingas 

triukšmo poveikis, sukeliantis ilgalaikius ar trumpalaikius 

klausos sutrikimus ar profesinį kurtumą. Tyrimų rezultatai 

atlikti Amerikoje rodo, jog 15 % Amerikiečių, kurių 

amžius nuo 20 iki 69 metų, turi klausos sutrikimų, 

išsivysčiusių dėl triukšmo patiriamo darbe (U.S 

Department of health and human services, 2015). Panašūs 

rezultatai gauti ir atlikus tyrimą Didžiojoje Britanijoje 

(NIHL in Great Britain, 2015), kur taipogi nustatyta, jog 

vyrai klausą praranda dažniau negu moterys. Šios 

problemos mastams mažinti veikia įvairios informacinės 

kampanijos, kuriose akcentuojamas žemės ūkio sektoriaus 

darbų pavojingumas ir apsaugos priemonės (Ehlers ir 

Graydon, 2011). 2011 metais JAV atlikto didelės imties 

tyrimo duomenimis nustatyta, jog žemės ūkio darbuotojų 

(n = 960) lyginant su ne žemės ūkio darbuotojais (n = 608) 

klausos praradimas gali būti net 25 dB didesnis. Negana to, 

triukšmo ekspozicijos duomenimis, gautais atliekant 

triukšmo dozimetriją 18 augalininkystės ūkių, nustatyta, 

jog triukšmo ekspozicija gali kisti nuo 78,6 iki 99,0 dB(A), 

o siekiant mažinti ekspozicijos lygį nepakanka spręsti vien 

tik triukšmingiausių darbų problemas, nes viso tyrimo 

metu (pamainos metu) nėra aiškiai išreikšto triukšmo 

šaltinio (Humann, 2011). Daugeliu atvejų šie statistiniai 

duomenys glaudžiai siejasi su žemės ūkyje atliekamų 

darbų specifika, t. y. triukšmo ekspoziciją darbuotojai 

gauna veikiant dideliam skaičiui įvairių įrenginių ir dirbant 

labai skirtingus darbus, dažnai ne visada tiesiogiai 

susijusius su tiesiogine žemės ūkio gamyba.  

Tyrimų apie kompleksinį triukšmo ekspozicijos 

vertinimą Lietuvoje nedaug, išskyrus tai, jog dažniausiai 

tiriami tik tam tikri atskiri darbai (pavyzdžiui 

traktorininkų, kombainininkų ar kitos pavienės darbo 

vietos). Iš tokių tyrimų paminėtini Starkaus ir Butkaus 

(2011) bei Puskunigio ir Butkaus (2014) darbai, kuriuose 

analizuota traktorininką veikiančių triukšmo lygių 

apžvalga. Šių tyrimų rezultatai rodo, jog senesnėje 

technikoje, kokios gausu Lietuvos ūkiuose, triukšmo lygiai 

dažnai viršija viršutinę ar net ribinę ekspozicijos vertes. 

Panašūs duomenys pateikiami užsienio mokslininkų, 

pavyzdžiui McBride (2003) tyrime. Šio, didelės apimties 

tyrimo duomenimis nustatyta, jog didžiausią įtaką triukšmo 

ekspozicijai turi darbas su traktoriais be kabinos bei įvairūs 

metalo apdirbimo darbai. Sunkiausio laipsnio klausos 

pažeidimai dažniausiai išsivysto pramonės įmonių 

triukšmingų cechų darbininkams, žemės ūkio 

mechanizatoriams bei kitiems darbuotojams, kai triukšmo 

intensyvumas jų darbo vietose yra didesnis kaip 85 

decibelai (May ir kt., 1990). Panašius rezultatus pateikia ir 

Beckett (2000), kuris akcentuoja, jog didelės įtakos 

darbuotojo gautai triukšmo ekspozicijai įtakos turi ir tai, 

jog darbo diena ūkiuose paprastai trunka 11–15 valandų, o 

vidutinis ekspozicijos lygis siekia 86 dB(A). Didžiausi 

triukšmo lygiai šio autoriaus duomenimis yra gaunami 

naudojant motopjūklus ir siekia 112 dB(A), 95 dB(A) 

naudojant pašarų ar kraiko smulkintuvus ir pūtikus, taip pat 

atliekant patalpų valymo darbus aukšto slėgio plovimo 

įranga: 93–100 dB(A). Šie rezultatai aiškiai rodo poreikį 

kelti problemas, susijusias su ūkininkų patiriama dėl 

triukšmo kylančia rizika, juolab, kad pavyzdžiui Solecki 
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(2000) atlikto ilgalaikio triukšmo dozimetrijos tyrimo 

duomenimis metinė žemės ūkio darbuotojų triukšmo dozė 

gali siekti net iki 96,6 dB(A). Svarbu paminėti, jog 

aukščiau išvardintų užsienio autorių atliktų tyrimų 

rezultatai dažnai neatitinka situacijos esančios Lietuvos 

ūkiuose dėl skirtingo techninio lygio (ypač mažuose 

ūkiuose), todėl svarbu sukaupti triukšmo matavimų 

duomenis atliekant įvairias žemės ūkio darbuotojams 

įprastas veiklas, nebūtinai susietas su tiesiogine žemės ūkio 

gamyba, bei įvertinti visų šių veiklų galimą poveikį 

dirbančiųjų sveikatai. 

Tyrimų tikslas – atlikti triukšmo ekspozicijos tyrimus 

mažuose ūkiuose atliekant įvairius ūkio darbus. 

 

Tyrimų metodika 

Darbuotojams kylanti rizika dėl įvairių rizikos 

veiksnių Lietuvoje vertinama ir įforminama vadovaujantis 

profesinės rizikos vertinimo nuostatais. Pagal šiuose 

nuostatuose pateiktus rizikos vertinimo principus, 

darbuotojams kylanti rizika yra nepriimtina, kai darbo 

vietose išmatuotos faktinės rizikos veiksnio vertės yra 

didesnės nei numatyta teisės aktuose. 

Triukšmo vertinimo darbo vietose metodikos, 

matavimo ir vertinimo reikalavimai pateikti Darbuotojų 

apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos vertinimo 

nuostatuose ir metodinėse rekomendacijose jiems taikyti 

(Butkus ir kt., 2005) kurie paremti ES direktyva 

2003/10/EC. Vertės šiuose nuostatuose pateikiamos pagal 

ilgalaikio poveikio vidutinę vertę LA,eq ir iš jos apskaičiuotą 

8 valandų poveikio trukmės ekspozicijos vertę LEX,8h ir 

didžiausią akimirkinį garso slėgį ppeak. Šiuose 

dokumentuose nustatytos tokios ribos: 

 Ribinė ekspozicijos vertė: LEX,8h =87 dB(A) ir 

atitinkamai ppeak = 200 Pa (140 dB (C), kai pamatinis 

slėgis p0=20µPa); 

 Viršutinė ekspozicijos vertė: LEX,8h = 85 dB(A) ir 

atitinkamai ppeak = 140 Pa (137 dB (C) (p0=20µPa); 

 Žemutinė ekspozicijos vertė: LEX,8h = 80 dB(A) ir 

atitinkamai ppeak =112 Pa (135 dB (C), (p0=20µPa); 

Triukšmo matavimai darbo vietose buvo atliekami 

pagal Lietuvos standarto LST ISO 1999:2004, o vertinimas 

pagal LST ISO 9612:2005 reikalavimus (LST ISO 

1999:2004; LST ISO 9612:2005). 

Pagal aukščiau pateiktas ekspozicijos vertes buvo 

atliekamas triukšmo vertinimas atliekant įvairius darbus.  

Šis vertinimas paprastai atliekamas taikant du pagrindinius 

metodus, kurių abu ir buvo naudoti. Pirmuoju atveju 

triukšmo ekspozicijos lygis yra nustatomas atliekant 

ekvivalentinio nuolatinio A svertinio garso slėgio lygio 

matavimus. Vertinant šiuo metodu svarbu, kad matavimų 

laiko intervalai būtų parenkami taip, kad matavimai apimtų 

visus reikšmingus garso slėgio lygių darbo vietoje 

pokyčius. Atliekant matavimus pasirinktais laiko 

tarpsniais, būtina gerai išanalizuoti darbuotojo atliekamas 

operacijas, jų būdingus režimus ir trukmes. Surenkant 

duomenis apie tipinius triukšmo šaltinius (pvz., darbo 

procesai, mašinos, veiksmai darbo vietoje ir jos aplinkoje) 

buvo įvertinta atskirų darbo operacijų trukmė, o vėliau 

nustatyta kiekvieno tokio laiko intervalo įtaka į bendrą 

vidutinį garso slėgio lygį. Siekiant išvengti galimos 

paklaidos dėl ne visų darbų įvertinimo buvo naudojamas 

taip vadinamas ištisinis matavimas panaudojant triukšmo 

dozimetrą bei po to iš gautos triukšmo dozės skaičiuojant 

triukšmo ekspozicijos lygį. Kai darbo procesuose ar 

operacijose triukšmas turi aiškius laikotarpius ir žinomas 

(nustatytas) ekvivalentinio nuolatinio A svertinio garso 

slėgio lygio vertes, kasdienio veikiančio triukšmo lygio 

vertę galima apskaičiuoti taip: 

 (1) 

čia: LAeq,i – bendroji ekvivalentinio nuolatinio A 

svertinio garso slėgio lygio vertė per laikotarpį ti, 

kurio metu vertintas triukšmas veikiantis žmogų; 

i – laikotarpių kiekis; 

Tn – pamainos trukmė lygi 8 val. 

Analogiškais principais buvo apskaičiuojama ir 

triukšmo dozės vertė, kuri lygi 100%, kai triukšmo lygis 

visas 8 pamainos valandas lygus 87 dB(A). Triukšmo 

dozė, tai integralinė vertė, apibrėžianti akustinę energiją, 

veikiančią žmogų nustatytą laiko trukmę. Triukšmo dozė 

skaičiuojama taip: 
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(2) 

čia: C1, C2, Cn – laikas, kurį veikė tam tikras triukšmo 

lygis, s; 

T1, T2, Tn – laikas, kurį galima būti veikiamam tam 

tikro triukšmo lygio, s. 

Matavimai prie triukšmingų įrenginių buvo atliekami 

triukšmomačio mikrofoną laikant prie dirbančiojo ausies. 

Triukšmo dozė buvo matuojama dozimetru Bruel&Kjaer 

4428, o atskirų darbų triukšmo ekspozicija buvo 

skaičiuojama išmatavus triukšmo lygius triukšmo lygio 

matuokliu Bruel&Kjaer 2250. Matavimų metu buvo 

fiksuojami LA,eq, LC,eq, LC,peak triukšmo lygiai ir oktavinis 

garso spektras Lp,oct. Matavimai buvo atliekami tris kartus, 

o rezultatuose pateikiami šių matavimų aritmetiniai 

vidurkiai. 

Triukšmo matavimai apėmė šiuos darbus:  traktoriaus 

vairavimą, arimą, žolės ir vejos pjovimą, malkų pjovimą 

diskiniu pjūklu, grūdų malimą, traktoriaus remonto darbus 

uždarame angare, gyvulių šėrimą, karvių melžimą, gyvulių 

pervedimą, ūkio ir aplinkos priežiūros darbus. Aptariant 

rezultatus buvo atliekami triukšmo ekspozicijos 

skaičiavimai atliekant įvairių darbų derinius  

Rezultatai ir aptarimas  

Tyrimų rezultatų analizė buvo pradėta nuo triukšmo 

dozės matavimo rezultatų atliekant įvairius žemės ūkio 

darbus. Siekiant nustatyti, ar dienos triukšmo ekspozicija iš 

tikrųjų didesnė nei ribinės vertės buvo atlikti triukšmo 

matavimai. Atlikus tyrimą ir visą darbo dieną matuojant 

darbuotoją veikiantį triukšmo lygį triukšmo dozimetru 

nustatyta, jog visais tirtais atvejais, darbai truko ilgiau nei 

8 valandas (kartais iki 13 valandų). Tyrimas buvo 

atliekamas daugiau nei tris kartus, o šių atvejų triukšmo 

ekspoziciją sudarė tokie darbai kaip: gyvulių priežiūra 
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atvirame lauke (3 val.), smulkūs ūkio darbai (7 val.), 

vandens gabenimas (3 val.) ir kt. Nepaisant to, jog ypač 

triukšmingų darbų šioje pamainoje nebuvo atliekama, 

išmatuota triukšmo ekspozicija buvo 88 dB(A), t. y. 

didesnė nei ribinė ekspozicijos vertė (LEX,8h=87 dB(A)). 

Kitais atvejais, kai didesnė laiko dalis buvo skiriama žemės 

dirbimo darbams arba derliaus transportavimo darbams 

triukšmo ekspozicija buvo dar didesnė ir siekė 90 dB(A).  

Šie rezultatai aiškiai rodo, jog ūkiuose egzistuoja padidinta 

dėl triukšmo kylanti rizika, todėl būtina skirti daugiau 

dėmesio šioms problemoms spręsti. 

Siekiant identifikuoti atskirų darbų įtaką į bendrą 

triukšmo ekspoziciją buvo atliktas detalesnis tyrimas, kurio 

metu buvo matuojami įvairių mažuose ūkiuose atliekamų 

darbų triukšmo lygiai. Kadangi triukšmo ekspozicijos 

skaičiavimuose ir darbuotojų gautoje triukšmo dozėje 

reikšmingiausi yra intensyviausią triukšmo lygį 

skleidžiantys įrenginiai, 1 lentelėje pateikiami tokių darbų 

(įrenginių) išmatuoti triukšmo lygiai. 

1 lentelė. LA,eq triukšmo lygio matavimo rezultatai dirbant su įvairiais ūkio 

įrenginiais 
Table 1. LA,eq noise levels of various farm works 

 

Įrenginio  (darbo) numeris ir 

pavadinimas 

No. and title of equipment (work) 

Triukšmo 

lygis, dB(A) 

Noise level, 

dB(A) 

1. Traktorius Zetor 7211 74,0 

2. Traktorius MTZ-82.1 87,5 

3. Traktorius T-25 (be kabinos) 89,5 

4. Kombainas Claas Senator  88,0 

5. Grandininis pjūklas, 2,5 kW: 108,0 

6.  Plaktukinis grūdų malūnas, 7,7 kW 91,8 

7. Savadarbis diskinis malkų pjovimo 

įrenginys, 4 kW  

101,4 

8. Kampinis šlifuoklis, 2,5 kW 100,0 

9. Kampinis šlifuoklis  0,9 kW 94,3 

10. Metalo tekinimo staklės 83,6 

11. Galandimo staklės 90,9 

12. Savaeigė vejapjovė 87,4 

Iš šių matavimo rezultatų galima daryti atitinkamas 

išvadas apie darbuotojo gautą triukšmo dozę. Pvz., 

darbuotojui dirbant be asmeninės apsaugos priemonių 

grandininiu pjūklu, kurio skleidžiamas triukšmo lygis yra 

108 dB(A), dienos triukšmo dozę darbuotojas gauna per 

mažiau nei 4 minutes, o žemutinė ekspozicijos vertė (80 

dB(A)) viršijama per mažiau nei minutę. Kitu atveju, 

pavyzdžiui atliekant metalo pjovimo ar šlifavimo darbus, 

dienos triukšmo ekspozicija pasiekiama mažiau nei per 25 

minutes.  

Iš 1 lentelėje pateikiamų duomenų bei naudojantis (1) 

ir (2) lygtimis galima atlikti triukšmo ekspozicijos 

skaičiavimus. Kadangi triukšmo lygio vertės daugumoje 

atvejų yra didesnės nei apatinė 80 dB(A) vertė, galima 

teigti, jog suminė darbo pamainos ekspozicija bus taipogi 

didesnė nei 80 dB(A).   

Pagal standartiškai ūkiuose atliekamų darbų specifiką 

ir šių darbų metu naudojamą įvairią įrangą buvo sudaryta 8 

valandas dirbančio ūkio darbuotojo preliminari 

dienotvarkė, pagal kurią buvo skaičiuojama darbuotoją 

veikianti darbo pamainos triukšmo ekspozicija LEX,8h: 

darbai su traktoriumi MTZ-82.1 (5 val.), įvairūs technikos 

remonto darbai naudojant įvairius įrenginius (2 val.), vejos 

pjovimas (1 val.).  

2 lentelė. Kasdienio veikiančio triukšmo ekspozicijos skaičiavimo 

rezultatai 

Table 2. Calculation results of daily noise exposure 

 
 

Iš gautų rezultatų matyti, jog dirbant 8 valandas per 

dieną, ūkio darbuotojui tenkantis triukšmo ekspozicijos 

lygis siektų 90 dB(A). Šiam lygiui sumažinti iki 

toleruotinos rizikos ribos, t. y. iki LEX,8h<85 dB(A) pakaktų 

triukšmingiausiems darbams, kurių bendra trukmė 1 

valanda parinkti asmenines apsaugines priemones, kurių 

slopinimo SNR vertė iki 30 dB. Tokiu būdu darbuotojo 

gauta triukšmo dozė būtų mažesnė, t. y. 85,4% arba 

LEX,8h=84,6 dB(A). Apie klausos apsaugos priemonių 

efektyvumą slopinant tokius triukšmus rodo ir 2 paveiksle 

pateikiami keleto triukšmingiausių darbų spektrai (nurodyti 

darbų numeriai, žr. 1 lentelę), kuriuose akivaizdžiai 

vyrauja vidutinių ir aukštų dažnių dedamosios, kur klausos 

apsaugos priemonės efektyviausios. 

 
2 pav. Įvairių ūkio darbuose naudojamų įrenginių skleidžiamo triukšmo 

spektrai 
Fig 2. Noise spectra of various equipment used in farm works 

Žinant, jog reali darbų trukmė ypač sezono metu gali 

būti ilgesnė, triukšmo ekspozicijos (dozės) vertė turėtų dar 

padidėti. Skaičiavimai rodo, jog, pvz., vos 10 minučių 

darbas su grandininiu pjūklu be klausos apsaugos įtakoja 

tai, kad triukšmas, kurį darbuotojas gavo per 12 valandų 

darbo ūkyje viršijo ribinę ekspozicijos vertę. Jeigu iš 

pamainos darbų eliminuotume šį 10 minučių 

triukšmingiausią laikotarpį gautume, jog darbuotoją 

veikiantis kasdienis triukšmas būtų lygus 82,2 dB(A), 

vadinasi toleruotinos rizikos ribose. Atsižvelgiant į šiuos 
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rezultatus būtų galima kitaip organizuoti darbą ir aprūpinti 

darbuotojus asmeninėmis apsisaugojimo nuo triukšmo 

priemonėmis, kurios padėtų išvengti didelio triukšmo lygio 

dėl kurio ilgainiui išsivysto klausos sutrikimai ir padidėja 

profesinių ligų rizika kylanti dėl triukšmo vyraujančio 

darbo aplinkoje.  

Šio tyrimo metu gauti rezultatai iš esmės panašūs su 

kitų autorių, pvz., May ir kt., (1990) bei Beckett (2000), 

kurių išmatuotos ekspozicijos vertės dažnai yra ties ribine 

87 dB(A) verte. Reikia paminėti, jog šiame tyrime nebuvo 

nagrinėjami darbai, kurių triukšmo lygis labai intensyvus 

trumpuoju laikotarpiu, pvz., kalvystės darbai ar darbai 

kiaulininkystės ūkiuose, todėl tokių darbų įtraukimas į 

bendrą triukšmo ekspoziciją, tikėtina, darbuotojams 

kylančią riziką dar padidintų. 

Išvados 

1. Nustatyta, jog mažų ūkių darbuotojus veikiančio 

triukšmo ekspozicija atliekant įvairius ūkio darbus, 

kuriuose naudojamos įvairios rankinės mašinos, sodo 

priežiūros ar kita savaeigė žemės ūkio technika, yra 

visuomet didesnė nei LEX,8h=80 dB(A) vertė. 

2. Atliekant ūkio darbus triukšmo ekspoziciją galima 

sumažinti iki toleruotinos rizikos ribos jeigu bent 

triukšmingiausių įrenginių triukšmui mažinti bus 

panaudojamos klausos AAP. Jeigu tokių darbų (kai 

LA,eq>95 dB(A)) trukmė pamainoje yra 1 val., tai ausinės 

kurių SNR vertė iki 30 dBA, ekspozicijos lygį sumažina 

nuo 90 dB(A) iki 84,3 dB(A).  
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Investigation of noise exposure of various works in farms  

 

Summary 

Noise in the workplaces is one of the main human health risk factors, and the agriculture is one of the most risky sectors of economic activity 

especially due to the very diverse and often noisy equipment and longer than the usual 8-hour work shift duration. Because exposure to noise is mostly 
faced by small farm workers, the article reviews various works in small farms. As the noise exposure calculation is based on the work of individual noise 

measurement and assessment of the duration, problems often arise because of some short-term but high noise level operations are often not included to 

the calculations, therefore article also contains noise dosimetry data collected in workplaces. It was found, that 8 hour noise exposure LEX,8h is always 
greater than 80 dB(A), and LEX,8h>87 dB(A) if the work-shift duration is greater than 8 hrs. Noise level working with chainsaw can reach 108 dB(A), 

angle grinder - 100 dB(A) and 85 dB(A) if old agricultural CIS made tractors are operated. Noise of such equipment and tools should be reduced by using 

any of technical, organizational or personal protective solutions. 
Noise exposure, noise level, noise dose 
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