
10 priedas 

- Kvapų matavimo protokolas; 

- Kvapus skleidžiančių taršos šaltinių išdėstymo teritorijoje schema; 

- Kvapų sklaidos modeliavimas. 
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TYRIMAI
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Objekto pavadinimas, adresas: rJAB ,,Zalvaris" Kauno skyrius, Palemono g. l, Kaunas

Oro megini (-ius) paeme: Chemiios specialistas Tomas Murauskas

Meginio(iq) kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams
padmimo akto Nr.:

Chemiios specialistas Tomas Murauskas

(pareigos, vardas ir pavarde)

81431Ch669912018-670212018 data: 2018-01-31
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Oro meginiq kvapo koncentracijai nustatl'ti padmimo planas:

Kita uZsakovo pateikta informacija apie megini:

Vndra ! y.u Nr.:

Oro m6ginio

Analit€

Oro m€ginio tyrimo

Matavimo vnt.
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ch 6699/2018-6 018 (Ch 6699/2018-6702/2018) Puslapis 2-2
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Vertintojq grupes nariq geometrinis vidurkis po retrospektyvaus patikrinimo Zsp:824, naudota sertifikuota pamatine mefiiaga
n-butanolis (60.8 ppm arba - pmoVmol)

Tyrimq patalpos aplinkos s4lygos:
temperahra tyrimrl pradLioje 22oC temperatiira tyrimr; pabaigoj e 24oC CO2 tiirio frakcija <0,15 o

Gamyklinis Nr. EO.8l l3 frangos sprendimo riba 16 OUB/m'[rangos pavadinimas TO-8

Papildonii duomenys, pastabos:

Tyrim4 (-us) atliko: Chemii

Skyriaus vedejas:

istas Tomas Murauskas
(pareigos, vardas ir pavardd)

(pareigos, vardas ir pavarde,

PaaiSkinimai:

l. N - neakredituotas metodas.
2. Tyrimq protokolas ar jo dalys (priedai) negali biiti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedejo
sutikimo.
3. Twimu rezultatai susiie tik su konkrediais i5tirtais meginiais.



KVAPŲ TARŠOS ŠALTINIŲ SCHEMA 
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602-604 UAB „Žalvaris“ tepalų, kuro ir oro filtrų apdorojimo zona; 

605 UAB „Žalvaris“ įv. pavojingųjų atliekų laikymo zona; 

606 UAB „Žalvaris“ po filtrų apdorojimo gautų sudėtinių dalių ir 

hidraulinių amortizatorių laikymo zona; 

607 UAB „Žalvaris“ alyvų atliekų laikymo zona. 
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UAB „ŽALVARIS“ KAUNO SKYRIAUS KVAPŲ 

SKLAIDOS MODELIAVIMAS 

 



7 iš 43 

Kvapų vertinimo metodikos pasirinkimas 

Kvapų pažemio koncentracijos buvo vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos 

apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro 

užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų 

patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3286; Žin., 2012, 13-601; TAR, 2014-05-12, Nr. 5315; TAR, 2014-

10-30, Nr. 15181; TAR, 2016-08-02, Nr. 21203) ir „Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ 

Vilnius, 2012, 89 psl. 3 punktas. 

• Ataskaitoje vertinama pusės valandos vidurkio, 98-o procentilio, kvapų taršos koncentracija. 



17 iš 43 

Kvapų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai 

Didžiausios kvapų pažemio koncentracijos (2 km spinduliu) 

 

10 pav. Sumodeliuotas pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Kvapų taršos pusės valandos 

98-o procentilio koncentracija (OUE/m³).  – įmonės teritorijos riba. 



18 iš 43 

Didžiausios kvapų pažemio koncentracijos (500 m spinduliu) 

 

11 pav. Sumodeliuotas pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Kvapų taršos pusės valandos 

98-o procentilio koncentracija (OUE/m³).  – 8 OUE/m³ koncentracijos linija. Kvapų šaltiniai 

pažymėti žalia( ) spalva.  – įmonės teritorijos riba. 

Didžiausia pusės valandos, 98-o procentilio, kvapų pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės: 23,9 OUE/m³ (2,99 RV, kai RV = 8 OUE/m³). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama UAB „Žalvaris“ įmonės teritorijoje šalia 605 t. š. 

Kvapo koncentracija ties įmonės teritorija riba neviršija ribinės 8 OUE/m³ vertės. Didžiausia 

koncentracija nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis susidaro ties 11 tašku (4,74 OUE/m³) 

šiaurinėje įmonės dalyje. Lentelė su kvapų taršos koncentracijomis taškuose ties įmonės teritorijos 

riba pateikta žemiau. Pasirinktų taškų ties įmonės teritorijos riba žemėlapis pateiktas 20 pav. 

Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Naktigonės g. 3) kvapų taršos koncentracija siekia 

0,38 OUE/m³. 



19 iš 43 

Kvapų taršos koncentracijos ties įmonės teritorijos riba 

Taško 

Nr. 
Koordinatės 

Koncen-

tracija, 

OUE/m3 

Koncentracija, 

ribinės vertės 

dalimis 

Taško 

Nr. 
Koordinatės 

Koncen

-tracija, 

OUE/m
3 

Koncentracija, 

ribinės vertės 

dalimis 

1 501787; 6085102 0,66 0,08 22 502022; 6085116 0,48 0,06 

2 501803; 6085139 1,35 0,17 23 502011; 6085120 0,54 0,07 

3 501823; 6085185 2,82 0,35 24 501999; 6085126 0,65 0,08 

4 501838; 6085220 2,95 0,37 25 501989; 6085130 0,77 0,10 

5 501848; 6085244 1,91 0,24 26 501983; 6085116 0,68 0,09 

6 501859; 6085249 1,79 0,22 27 501978; 6085104 0,61 0,08 

7 501863; 6085251 1,67 0,21 28 501971; 6085089 0,55 0,07 

8 501873; 6085263 1,19 0,15 29 501964; 6085071 0,51 0,06 

9 501882; 6085240 1,85 0,23 30 501949; 6085078 0,65 0,08 

10 501890; 6085221 2,66 0,33 31 501941; 6085081 0,72 0,09 

11 501899; 6085201 4,74 0,59 32 501934; 6085079 0,81 0,10 

12 501925; 6085189 4,63 0,58 33 501927; 6085075 1,09 0,14 

13 501952; 6085178 2,38 0,30 34 501923; 6085068 1,04 0,13 

14 501975; 6085168 1,47 0,18 35 501919; 6085059 0,96 0,12 

15 502003; 6085156 0,86 0,11 36 501914; 6085048 0,86 0,11 

16 502005; 6085160 0,85 0,11 37 501910; 6085037 0,77 0,10 

17 502014; 6085156 0,74 0,09 38 501905; 6085025 0,68 0,09 

18 502025; 6085151 0,64 0,08 39 501882; 6085040 0,86 0,11 

19 502034; 6085147 0,59 0,07 40 501855; 6085058 1,00 0,13 

20 502030; 6085135 0,62 0,08 41 501831; 6085073 0,95 0,12 

21 502026; 6085126 0,57 0,07 42 501811; 6085087 0,80 0,10 

Kvapų taršos koncentracija gyvenamojoje aplinkoje 

Nr. Adresas Taško koordinatės Kvapo tarša, OUE/m3 Ribinės vertės dalis 

1 Naktigonės g. 3 501911; 6085144 0,38 0,048 



29 iš 43 

Įmonės teritorijos ribų taškų žemėlapis 

 

20 pav. Parinktų taškų ties įmonės teritorijos ribos žemėlapis.  – teršalų ir kvapų sklaidos 

įvertinimo taškai ir jų numeriai.  – įmonės teritorijos ribos. 



11 priedas 

- Informacija apie triukšmo šaltinius bei iš jų sklindantį triukšmo lygį; 

- Ištrauka iš 2017 m. Kauno miesto strateginio triukšmo žemėlapio; 

- Triukšmo sklaidos žemėlapiai. 
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DUOMENYS APIE KELIAMĄ TRIUKŠMO LYGĮ 

Nr. Triukšmo šaltinis Darbo laikas Triukšmo lygis, dBA Pastaba 

1. UAB „Žalvaris“ konteinerinis šaldiklis (1 vnt.) (naujas 
triukšmo šaltinis) 

24 val./parą 74 Triukšmo sklidimo 
aukštis 1 m 

2. UAB „Žalvaris“ degiųjų atliekų smulkintuvas (1 vnt.) 
(angare) (naujas triukšmo šaltinis) 

16 val./parą 85 Triukšmo sklidimo 
aukštis 1 m 

3. UAB „Žalvaris“ Atliekų krova lauke Iki 1,5 val./dieną 3.1 zonoje ir 
iki 1,5 val./dieną 3.2 zonoje 

81  

4. UAB „Rafimeta“ patalpos**    

4.1 esamas Weima Wlk-1500 smulkintuvas 16 val./parą 114,1 Patalpų durys 
atidarytos tik 1 
val./d. 

4.2 esamas tiltinis kranas 16 val./parą 107, 1 Patalpų durys 
atidarytos tik 1 
val./d. 

4.3 planuojamas Uhtna RS100 smulkintuvas 16 val./parą 81,1 Patalpų durys 
atidarytos tik 1 
val./d. 

4.4 planuojamas sensorinis separatorius 16 val./parą 90 Patalpų durys 
atidarytos tik 1 
val./d. 

4.5 planuojamas plaktukinis malūnas 16 val./parą 90-95 Patalpų durys 
atidarytos tik 1 
val./d. 

4.6 planuojamas laidų malimo įrenginys 16 val./parą 85 Patalpų durys 
atidarytos tik 1 
val./d. 

5.1 UAB „Žalvaris“ amortizatorių apdorojimas ir po filtrų 
perdirbimo sudedamųjų dalių laikymas (darbo vieta 
prie aligatorinių žirklių) 

8 val. (tik darbo dienomis, 
darbo valandomis) 

76,2 Patalpų durys 
atidarytos tik 
dienos metu 

5.2 UAB „Žalvaris“ amortizatorių apdorojimas ir po filtrų 
perdirbimo sudedamųjų dalių laikymas (metalo 
pakrovimo ir iškrovimo darbai rankomis sandėlyje) 

8 val. (tik darbo dienomis, 
darbo valandomis) 

78 Patalpų durys 
atidarytos tik 
dienos metu 

6 UAB „Žalvaris“ pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų 
laikymo zona (patalpose) 

8 val. (tik darbo dienomis, 
darbo valandomis) 

76 Patalpų durys 
atidarytos tik 
dienos metu 

7. UAB „Žalvaris“ popieriaus ir plastikų presas  (1 vnt.) 
(naujas triukšmo šaltinis) 

8 val. (tik darbo dienomis, 
darbo valandomis) 

74,6 Triukšmo sklidimo 
aukštis 1 m 



8.1 UAB “Žalvaris” autokrautuvo triukšmas 8 val. (tik darbo dienomis, 
darbo valandomis) 

76 Patalpų durys 
atidarytos tik 
dienos metu 

8.2 UAB „Žalvaris“ užterštų pakuočių arba metalo presai 
(2 vnt.)*** 

8 val. (tik darbo dienomis, 
darbo valandomis) 

78,4 Patalpų durys 
atidarytos tik 
dienos metu 

9. UAB “Žalvaris” oro ir kuro filtrų perdirbimo linija (1 
vnt.) 

8 val. (tik darbo dienomis, 
darbo valandomis) 

87,3 Patalpų durys 
atidarytos tik 
dienos metu 

10. UAB „Žalvaris“ metalo laužo pjaustymas (1 vnt. 
kampinis šlifuoklis) 

8 val. (tik darbo dienomis, 
darbo valandomis) 

94,3  

11. UAB „Žalvaris“ elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų perdirbimas ir laikymas (darbo vieta su 
akumuliatoriniu suktuku) 

8 val. (tik darbo dienomis, 
darbo valandomis) 

70,9  

12. UAB „Žalvaris“ (darbo vieta prie alyvos surinkimo 
rezervuaro) 

8 val. (tik darbo dienomis, 
darbo valandomis) 

73,2  

 Autokrautuvų važinėjimo trajektorija (5 vnt.) 8 val. (tik darbo dienomis, 
darbo valandomis) 

76  

 Automobilių stovėjimo aikštelės 8 val.    

Teritorija aptverta iki 3 m aukščio tvora    

Pastaba:  

* - kadangi triukšmo lygis buvo matuotas darbo vietose, tai imamas pats didžiausias darbo vietoje išmatuotas ekvivalentinis triukšmo lygis; 

** - UAB „Rafimeta“ įrenginių išdėstymo schema pateikta atskirai žemiau esančioje schemoje. 

*** - abu presai kelia tokį pat triukšmo lygį – 78,4 dBA, bet vienu metu abu presai neveikiai, t.y. naudojamas tik vienas presas 

 

  



  



 UAB “ŽALVARIS” KAUNO SKYRIAUS IR UAB RAFIMETA” AUTOTRANSPORTO SRAUTO JUDĖJIMO SCHEMA PŪV SKLYPE 

 

Pastaba: autotransportas po teritoriją važinės tik darbo dienomis ir darbo metu 8.00 val. iki 16.30 val. važiavimo greitis – 10 km/val.  



The industry’s best  
seller is now available  

assembled on-site.

The PrimeLINE ONE refrigeration system is directly installed on-site 
onto a welded front wall of a specially designed container.

PrimeLINE ONE™ is a new 
refrigerated shipping container 
developed through a joint initiative 
by Carrier Transicold and Singamas 
Container Holdings Ltd., a leading 
manufacturer of shipping containers. 
PrimeLINE ONE provides the benefits 
of the industry’s best-selling container 
refrigeration system through a 
streamlined assembly process, which 
can provide optimized lead times, 
based on the location.

PrimeLINE ONE™ refrigerated container system

PrimeLINE ONE™



The choice is yours.
PrimeLINE ONE™ offers an alternative to the 
current bolt-on PrimeLINE unit. 

Both the PrimeLINE ONE and the standard 
PrimeLINE bolt-on units come with their unique 
benefits to meet your varied needs. 

Key PrimeLINE ONE Features:

1.   Alternative assembly location –  
Optimized lead times based on different 
manufacturing sites.

2.   Proven performance of the PrimeLINE® 
refrigeration system – All the components, 
controller and control software are identical 
to the PrimeLINE system, helping to ensure 
proven performance is secured.

3.   Easy maintenance and repairs – All the 
components, controller and control software 
are interchangeable with existing parts of the 
PrimeLINE system.

Height x Width x Length

Dimension (unit) 2,438 mm (8') x 2,896 mm (9'6") x 12,200mm  (40')

Weight (unit) 4,470 kg

Refrigerant HFC  R-134a

Power Supply 3 phase, 380/480 Volt, 50/60 Hz

Noise 74 db(A)

Cooling Capacity at 38°C (100°F) ambient with digital scroll compressor

watts Btu/hr

2° C (35°F) 12,000 40,900

-18° C (0°F) 6,600 22,500

-29° C (-20°F) 4,400 15,000

Specifications are subject to change without notice.

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

PrimeLINE ONE™ 
(inclusive 40-foot high cube container)

Standard Features:
Refrigeration System
 Exclusive HFC-134a digital scroll
  compressor
 Zero ODP HFC-134a
 Digital capacity unloading
 High-efficiency evaporator and
  formed condenser coils
 Electrostatically coated all-copper
  condenser coil
 High-efficiency vane-axial
  evaporator fans
 Three-phase condenser and dual- 
  speed evaporator fan motors
 Electronic expansion valve
 Refrigerant receiver with 
  sight glass, Al coated steel for
  superior corrosion protection
 ATO (Sprenger)-accepted adjustable
  fresh-air exchange

Electrical System
 Wired for 380/460-volt 3ph 50/60 Hz
  power
 Safe, 24-volt AC control circuit
  with fuse protection
 18m (60 ft) power cable with  
  attached CEE-17 plug
 Electric heat
 Main power circuit breaker

Control System
 Micro-Link™ 3 modular controller with
  dual sensors
 DataCorder™ electronic data  
  recorder
 Backlit LCD display
 Energy-saving Economy Mode
  evaporator motor logic
 Pressure-limiting feature
 Cool, Heat, Defrost, In-Range,
  Alarm indicator lights

 Selectable timed electric defrost
  (3-/6-/9-/12-/24-hour settings)
  or automatic defrost
 Manual defrost initiation
 Time-delay motor start sequence
 Current-limiting feature
 Interrogator plug
 Suction and discharge temperature
  sensors
  Suction and discharge pressure 

 transducers

Convenience Features
 Removable front service panels
 TIR compliant

Provisions
 Fresh-air vent position sensor

Accessories and Options:
 USDA cold-treatment recording
  package
 Rechargeable power-up
  battery pack
 Electronic power line
  communication module (RMU)
 Remote monitoring receptacle
 Dehumidification control
 Fresh-air vent position sensor
 QUEST power-saving mode
 FuelWise™ power-saving mode
 LED display
 Voltage shields
 Special control modes
  Bulb
  ACT / ASC
 Vacuum pressure relief valve
 Interrogator plug location inside
  control box
 Secure rechargeable battery
 Certification: ABS, BV, KRS, GL
 CE marking

© 2018 Carrier Corporation • Printed in Singapore 0318 • Form 62-12071  
A part of UTC Climate, Controls, & Security, a business unit of  
United Technologies Corporation. Stock symbol UTX.



 
 

„PrimeLINE ONE ™“   šaldytuvų konteinerių sistema 

„PrimeLINE ONE ™“ yra naujas vežamas konteineris šaldytuvas, kurį sukūrė „Carrier 

Transicold“ ir „Singamas Container Holdings Ltd.“, pirmaujanti gabenamų konteinerių gaminta. 

„PrimeLINE ONE“ teikia geriausiai parduodamų pramoninių konteinerių šaldymo sistemas, nes 

supaprastintas surinkimo procesas gali suteikti optimalų pristatymo laiką, atsižvelgiant į vietą. 

 

Šaldymo sistema „PrimeLINE ONE“ yra tiesiogiai sumontuota vietoje ant specialiai sukurto 

konteinerio suvirintos priekinės sienos. 

 
 

Tavo pasirinkimas. 

„PrimeLINE ONE ™“ siūlo alternatyvą 

dabartiniam įsukamam „PrimeLINE“ 

įrenginiui. 

Tiek „PrimeLINE ONE“, tiek standartiniai 

„PrimeLINE“ tvirtinimo įtaisai turi unikalių 

privalumų, kad patenkintų įvairius jūsų 

poreikius. 

Pagrindinės „PrimeLINE ONE“ savybės: 

 

Geriausias pramonės pardavėjas 

surenkamas vietoje 



1. Alternatyvi surinkimo vieta - optimizuotas 

pristatymo laikas atsižvelgiant į skirtingas 

gamybos vietas. 

2. Įrodytas „PrimeLINE®“ šaldymo sistemos 

veikimas - visi komponentai, valdiklis ir 

valdymo programinė įranga yra identiški 

„PrimeLINE“ sistemai, tai padeda užtikrinti 

patikrintą našumą. 

3. Lengva techninė priežiūra ir remontas - visus 

komponentus, valdiklį ir valdymo programinę 

įrangą galima pakeisti esamomis 

„PrimeLINE“ sistema. 

 

 
SPECIFIKACIJA 

„PrimeLINE ONE ™“ 

(įskaitant 40 pėdų aukščio kubo konteinerį) 

 

Aukštis x Plotis x Ilgis 

 
Matmenys (vnt.) 2,438 mm (8') x 2,896 mm (9'6") x 

12,200mm (40') 

Svoris (vnt.) 4,470 kg 

Šaltnešis HFC R-134a 

Maitinimas 3 fazių, 380/480 voltų, 50/60 Hz 

Triukšmas  74 dB(A) 

 

Aušinimo galia esant 38 °C (100 ° F) aplinkos su 

skaitmeniniu slinkties kompresoriumi 

 
 Vatai BTU/val. 

2 °C (35 °F) 12,000  40,900 
-18 °C (0 °F) 6,600  22,500 

-29 °C (-20 °F) 4,400  15,000 

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. 

 

Standartinės funkcijos: 

 Šaldymo sistema. 

 Išskirtinis HFC-134a skaitmeninis 

slinkties kompresorius. 

 Nulis ODP HFC-134a. 

 Skaitmeninės talpos iškrovimas. 

 Didelio efektyvumo garintuvas ir 

suformuotos kondensatoriaus ritės. 

 Elektrostatiniu būdu padengta vario 

kondensatoriaus ritė. 

 Didelio efektyvumo ašiniai garintuvo 

ventiliatoriai. 

 Trifaziai kondensatoriai ir dvigubo 

greičio garintuvo ventiliatoriaus 

varikliai. 

 Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas. 

 Šaldymo skysčio imtuvas su stiklo 

pluoštu, padengtas aliuminiu. 

 Puiki apsauga nuo korozijos. 

 ATO („Sprenger“) leidžiamas 

reguliuojamas gryno oro mainai. 

 Elektrinė sistema. 

 Laidinė 380/460 voltų 3ph 50/60 Hz 

galia. 

 Saugi 24 voltų kintamosios srovės 

valdymo grandinė su saugikliu. 

 18 m (60 pėdų) maitinimo kabelis su 

prijungtu CEE-17 kištuku. 

 Elektrinė šiluma. 

 Pagrindinis maitinimo jungiklis. 

 Valdymo sistema. 

 „Micro-Link ™ 3“ modulinis valdiklis 

su dvigubais jutikliais. 

 „DataCorder ™“ elektroninis duomenų 

įrašymo įrenginys. 

 LCD ekranas su foniniu apšvietimu. 

 Energiją taupanti ekonominio režimo 

garintuvo variklio logika. 

 Slėgį ribojanti funkcija. 

 Kietas, karštas, atitirpinamas. 

 Signalinės lemputės. 

 Pasirenkamas elektrinis atitirpinimas (3- 

/ 6- / 9- / 12- / 24 valandų nustatymai) 

arba automatinis atitirpinimas. 

 Rankinis atitirpinimo inicijavimas. 

 Laiko uždelsimo variklio užvedimo 

seka. 



 Srovę ribojanti savybė. 

 Kištukas. 

 Siurbimo ir išleidimo temperatūros 

jutikliai. 

 Siurbimo ir išleidimo slėgio keitikliai. 

Patogumų savybės 

 Nuimamos priekinės priežiūros plokštės 

 Atitinka TIR reikalavimus 

Atidėjiniai 

 Šviežio oro išleidimo angos jutiklis 

Priedai ir parinktys: 

 USDA įrašymo paketas 

 Įkraunamas maitinimo elementų paketas 

 Elektroninė elektros linija 

 ryšio modulis (RMU) 

 Nuotolinio stebėjimo talpykla 

 Sausinimo kontrolė 

 Šviežio oro išleidimo angos jutiklis 

 QUEST energijos taupymo režimas 

 „FuelWise ™“ energijos taupymo 

režimas 

 Skystųjų kristalų ekranas 

 Įtampos skydai 

 Specialūs valdymo režimai 

o Lemputė 

o ACT / ASC 

 Vakuuminis slėgio ribotuvas 

 Kištuko vieta valdymo pulto viduje 

 Saugiai įkraunama baterija 

 Sertifikavimas: ABS, BV, KRS, GL 

 CE ženklas. 

 

 

 

 

 

 

 



LJAIJ ,,SDC,., jur, kocl. 135899565
Prarnonss pr. 23, I_T-5 l2g7 l(aunas

kon,s'uLl.ttc:ii kc>nt

Mob. +370 612 4252t; el. paStas laboratorii

LtE tt. t (.),1

i\;"-l (:"' f() i\' ,t /- ,t;\",/,!
,4Nl{EDITlt(t.r(.rs
IJ ll:fi.4r.1

TTANI)YIVlA1
rEc!02s___ \t:!a.0_LLIJ

AKUSTINIO T IIUKSMO I}ARIr,[4[]'|RTI
TYIUMU PROTOKOLAS Nr.. t3()4198

aJ lf

I

2.

-t,

4.

A

Ulsaltovas: lJAB,,SD(.),, Riziltu
Objekto pavadin inras il. acJresas; Ultl
'l'yr irnq til<slas: pt.ofesin6s r.izikos vei
Matavinro pr.iemone; I}VAN g4B. N
Kalibravinro liu<iijinras Nr.7g27rjj A
Norrnatyviuini clokumentai: LST EN

Protok<rlo israSymo data: 20 | 3-04,29
s l, viso lnpu: I

ii al<cine bendr.ove "Zalvaris", pirlemono g. l. I(arrrrlls
rriq darbo vietose jvertininras.

54. Matavimo r.ibos (24+t40) dBA. Nlikrofonasr SV22. Nr,z10 129 I 7.
3.3-00-1203, 2012-09_l l.

9612:200!)
Matavirrrai atlikti 201 .t-04-24. Mata imrl pradZior; laikas nuo 8:30 val., ntatavirnq aplinhos s4ll7gr,rs: tlroternperatfira ]2, 1oC, olo sarrtvkinis d s 5l,6Yo

7. Matavirnq re:lrllirLui:

Tr irrk3rno pobrldis

Matavinro viett, triukSmo dalti iq charakteristikos

Uektronikos perclirl I

Atlickq pertlirbeio clarbo vieta su
su ktuvrr

Pavoj ingg atlichq .a oOeli.,tlrru pa

poplerla[1s tf

metzrlo prescr

alyvos surinkimo

o l<abinojc

Atliekq pelclilbe.io darbo vieta prr aligatoriniq :Zirkliq
Atliel(q perdilbejo darbo l,ierta atl nretal<t
rakroviirro ir i3kro,virno darbus ra nis sandel

Ncpastovi darbs vieta stnddlyje

rautuvo NISSAN

X- rurodo nlaluojan'lo gat.so pobtrd!.

I
v'
oJJ

.9
'2
a
r

3?fi
ol)

.2

.=

t"*

urttuliatoriniir

Atliekq perdirbe-jo darbo viota
plastiko preso

Atliekrl 1 rbe.io clar.bo victa pr

Atliekq per-clirbejci darbo vieta pr

s. I zrtii"r.-[i tert* 
"i"t" 

k

Arrtorlizn toriq perdir.bimo zona



6.

7.

8.

9.

Atestavimo paZymejimast 2005- I2-07 Nr. pR-22

UZsakovas: UAts,,BALTICAL"

Bandymq atlikimo vieta: gamybines pa pos, sanddlis, Palemono g. l, Kaunas.

Bandymq tikslas: profesines rizikos vei

t.

2.

J.

4.

5.

ktnsultac'iitl ko ntJal

UAB,,SDG", im. kod. I35899565
Pramones pr.23, LT-51287 Kaunas,
Tef.: (8-37) 460066, faks.: (8-37) 460067,e-pasras l1
FrzrKrNrv tR cHEMtNtU TYRTMU LABORA
Tel. +370-612-38585
e-pa5tas I a_U!.L11qqr-14g}5.qi9..[

KV-L/04
Forma l/128 pawiftinta UAB,,SDC,,
Generalinio direktoriaus [sakymu l\r. 128 2005-09-08
AKUSTINIO TRIUKSMO B.ANDYMO
PROTOKOLAS Nr. 070441r

2001-04-12
Lapas l, viso lapq: 2

iq darbo vietose [vertinimas.

Patikros liudijimas Nr. 0628108 2006-06-14.

ujantis atlikti matavimai ir pateiktos iSvados: Darbuotojq apsaugos

Patvirtinti 2005 m. balandZio l5 d. [sakymu Nr. A t-103N-265;

Al:2004; LST ISO 1999:2004'. LST ISO 5131:2003:

423 I Nr. 2498947 (kalibravimo liudijimas Nr.996583-AV4.3-00-l 96

; po matavimq - 93,8 dBA. Etalonine reik5rne: (94,Gr0,2) dBA.

I5:10.

Matavimo priemond SVAN 948 Nr. 69

Mikrofonas SV22 Nr.40l I500. 50 mV ,24 dBA RMS - 140 dBA p"u1.

Normatyviniai dokumentai, kuriais v

nuo triuk5mo keliamos rizikos nuostatai.

LST ISO 1996-I:2004'. LST ISO t996-2

LST ISO 9612:2005.

Parodymai su kali bratorium i Bruel&Ki

2006-06- I 6): pries matavimus - 93,8 dB

Bandymq aplinkos s4lygos: oro tempe l6oC, oro santykinis drdgnumas 47%o.

Matavimai atlikti 2007-04-05 nuo 9:35 ik

Matavimu rezultatai:

Pastabos:

' X- nurodo triuk5mo pobud[

Matavimo vieta, triuk5mo Saltiniq charak

Triuk5mo pob[dis
Pagal laiko

o

F

*.2
=â=
z.=v

-Ya
'ir

L Pakuotojo, pagalbinio darbininko darbo
gamybinese patalpose: aliuminio gamin
darbai; bendras triuk5mas patalpoje

2. Lydytojo darbo vieta prie aliuminio lydy

3. Lydytojo darbo vieta atliekant pakrovimo

4. t,ydytojo darbo vieta dyzelinio
,,TOYOTA cENEO 30" kabinoie

5. Lydytojo darbo vieta prie iSpilstymo kon
bendras triuk5mas patalpoje

6, Krovejo, pagalbinio darbininko darbo vie
r[Siavimo darbai, bendras triuk5mas
patalpoje

7. Krovejo, pagalbinio darbininko darbo v
hidraulinio rnetalo preso ,,RIKO"



kortt'ulluti t,( !\:0t11.

UAB ,SDG(, im. kod. 135899565
Pramones pr. 23, LT -5 1287 Kaunas
Tel, +370 37 460066; faks, +370 37 46006jt
FrzrKrNru rR crrEM[.inJ TYRTMU AKUSTINIO TRII.IKSMO I'ARAMETRV

TYRIMU PROTOKOLAS lir. 1303068
Protokolo iSralymo data: 20 13 -011 - 19

L.[E I r:l't)S
.Y,.r c1().\ {t tt.r,s
-'II;R8I)IT 4C'ITOS
nI{ n,J,s

Nr. I.A.0l-l t5
.sdg.lt

LABORATORIJA
Mob, +370 612 42528; el, pasras I

1,

2.

3.

4,

5.

6.

7,

8, Matavimus atliko: laboratorijos special Donatas Baublys

9. Laboratorijos vadovas: Tomas Dum

Tyrimq duomenys susijg tik su Siuo tiriamuoju
Be raSti$ko laboratorijos sutikimo protokolas o dalys negali bftipadauginti.

UZsakovas: UAB "Lietmetas".
Tyrimq atlikimo vietos adresas: Pa

Tylimq tikslas: profesines rizikos vei darbo vietose ivertinimas,
Matavimo priemon6: SVAN 948, Nr 54, Matavimo ribos (24+lz,g1dBA. Mikrofonas SV22, Nr,4012917,
Kalibravimo liudijimas Nr.782763 AV 3 .3-00-1203, 2012-09-11 .

Normatyviniai dokumentai: LST EN 9612:2009.
Matavimai atlikti 2013-03-19. Matav pradZios laikas nuo l1:00 val., matavirnq apli.nkos s4lygos: oro
temperatflra -I,7 oC, oro santykinis

Matavimu rezultatai:
62,7Yr,

Eil.
Nr.

86,9

X- nurodo matuojamo garso pobiidi.

;l:r,i

/

Malavimo vieta, triuk5mo c akteristikos

Ekvivalentinis
nuolatinis A

sveitinris garso
slegio [ygis,
.Ln"o,1'", (dB)

Akimirkinis C
svertjnis garso

sldgio lygis,
zc.rk, (dB)

b0

F

Atliekq perdirbejo darbo vieta
konvejerio

Atliekq perdirbejo darbo vieta su

TOYOTA
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Vertimas į lietuvių kalbą 

 

 

DRAGON SMULKINTUVAS 

DRAGON smulkintuvas yra pritaikytas ilgam naudojimui gamyboje. Įrenginys tiekiamas su 

reguliuojamomis guminėmis tvirtinimo kojomis ir yra paruoštas tiesioginiam prijungimui prie 

elektros tiekimo sistemos. „DRAGON“ saugiai pristato ir aprūpinta reikalingais izoliaciniais 

jungikliais, kad įrenginys atitiktų saugos reikalavimus. 

 sunki konstrukcija; 

 platus programų spektras; 

 aukštos klasės aptarnavimas po pardavimo. 

 

 

 

 

 

Techniniai duomenys 

 

 

Modelis D50/75 

/170/1HD/7.5 

D80/150 

/270/1HD/18.5 

D110/190 

/370/2HD/37 

D135/190 

/370/2HD/45 

D160/220 

/550/2HD/90 

Padavimo anga 

(mm) 

570 x 892 857 x 1478 1139 x 1900 1419 x 1900 1706 x 2200 

Rotorius (mm) 170 270 370 370 550 

Pagrindinio variklio 

galia (kW) 

7.5 18.5 37 45 90 

Įrenginio našumas 

(valandinis 

užpildymas)  

1,5-4 1,5-4 1,5-4 1,5-4 1,5-4 

Triukšmas (dBA) 85 85 85 85 85 
Apytikslis svoris 

(kg) 

1250 2800 4550 5500 11500 



Diesel Forklift'Irucks
13,000 to 17,50Ct lbs. t-apacity'
H60D, H70[), H80D, l-]B0D-900, anri FlB0U-1110

5ERtE5 396-02

ReliabiIity I Durabil ity
50 years of experience with hydrostatic drive s'/str?ms are

combined with a r,rbust, indu;trial diesel engine, 1he tr:srlt,
utmost reliability. This combiration has consistently proven

depr:ndable in even the most challenqing envir,rnment:; I hi;
machjne is effective and cost efficjent without:qual

Economic
The original Linde hydrostatic system rperates without
mecha nical transmission, IoTclue conveTter, clu l ch, diff err: rti : I

axle and conventional brakes The net effect: lcw,rperaling r.ost

and increased productivlty, a significant advanlage especially in

high cycle applicalions.

ll
lli
I

li , ',',1' ...' I l- 'i
ri. -

5afefy
With l'ull loads weighing as much as 1 7500 lbs at 43" load center
and full capacity up to 256" of lift heiqht-safetl is priority
number one. The Linde Tor:;ion Support 5ystem and mast design

are the f undament,l reasons for stability when i andling wide.
swincling loads ger erating high dynamic forces.

Pe rlormance
These trucks are engineered to take care of ihe really tough jobs.

Advanced engine dr:r;ign and Linde hydrostatic drive technology
enable the operator to acceleTate and decelr:ratr: smooihly and

without shift-shock, at slorv pace or at full speed, Without effort,
using the original Linde Load Control, the driver rnanipulates the
load erfficiently and quickly'in any condition. Pre,:ise control of all

movements is the kr:v to high performance.

Coml'ort
Man and machine a-e,perfectly natched on thes: high capacity

forkiilts Designed io the most advanced ergono nic standards,

the ge:nerously sized driver's cab provides a comlortable work
environment Fully adjustable seat and armfest contribute to
minin izing stress arc fatigue Fingertip hydrauli- controls,

designed into the armrest, add further to ther fatigue free
operation



i!
February 20'13

5Er?!E5 396-02
1 ,1 Manufactrrrer
1.2 Model designation
1 .3 Power unii : batlery, diesel, qasoline, Lp qas

1 .4 Operalron manual, pedestrian, rider slanding, rider seated, order picker
1.5 Load capacily

1 6 Load cente,r

1 .B Load djstance (axle centerto fork face)
1.9 Wheelbasr:

2.1 Service we ight
2.2 Axle load,r g wrth ioad, iront/rear
2.3 Axle loadinq wrthoulload. frortlrear
3 1 firc typc - front/rcar: t (cushton), St (cushion super clastic), p (pneumatjc)
3.2 lire size: frrtnI
3.3 Tire srze: rr,ar

3.5 Wheels' nr mber f ront (x = driven)/rear
3.6 lrack width. front/rear
4.1 Mastlfork caifia!e tiltr foiward/ backward (simplex mast)
4.2 Herght of mast lowered
4.3 l're e lift
44 fr

4 5 lleight of r ast extended
4 1 lle ght of o,rerhead guard/cab
4.8 Heighl of sr:at

4 12 Height of tow colpltng
4.19 Overall lenrt;th

4.20 Lcngth to f ork face

4.21 Overallwidth
4 22 l'ork dimen,;ions

4 23 Fork carriace

4 24 W dLlr ol lork carr aq..

4 31 Ground cler rance under mast, with load

4.32 Ground clez iancc, centef of wheelbase
4 34 Aisle width (48' long load)
4 3 5 Outer turning radrus

4 :36, .llngt ltttUg Fi.iq:
5.1 TravelspeeC,with/wrthoutload

5 2 Liftirg speed, wrth/without load
5.3 | owerinq speed, wrth/withorrt load

5.5 Drawbar pull, with/without load
5,7 Cradeabilitir,with/wtthoutload
5.9 Acceleration time to max. speed, with/without load

5.1 0 Service bralle

qlb
ctn
x rn

tn

ID

lb

JD

In

ln

b10 in

denr"cs

hlin
h,2 in

h J in

h4 in

h6 in

h,z in

ir l0 tr
l.l in
l;r in

Dln
s/r:/l n

b--i tl
ml rn

mz' ln

AsItI
wa In

bl ii in
mph

fpnr

fPm

tD5
o/o

5

1.1 Enginemanufacturer/model
7 .2 [ngrne outpuI to 150 1585

7.3 Rated speerl
hp

rprn

cu tnZ t_l!1q ofrylinders/enginedisplacement
8 1 Drive control
8 2 Workrrq pf€ssure for attachments
8.3 0il flow for aItachments
q,-1 MglLn-u' lt?.[9 t-qy9l 9l dlyg*" eql (!-o Lll ]-?qsl)

Psl

gallmin
dBa

r0ther tires optional

r68 8 with twin tires

r Less with triplex mast, check factory



series 396-02 (H60D, H70D, tiB0D, Hg0D-900, and Hg0D-1 10 )

112 / 114

110 / 1A4

8s42 / 7868
24/34
s6/s
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Vertimas į lietuvių kalbą 

 

 
 

Sauga 

Kai krovinys sveria 17500 svarų, esant 43 colių apkrovos centrui ir visa keliamoji galia iki 256 ” kėlimo 

aukščio - sauga yra prioritetas numeris vienas. „Linde“ sukimo atramos sistema ir stiebo konstrukcija yra 

pagrindinės stabilumo priežastys, kai dirbama su didelėmis, besisukančiomis apkrovomis, sukuriančiomis 

didelę dinaminę jėgą. 

 

Eksploatacinės savybės  

Šie krautuvai yra sukonstruoti taip, kad galėtų perkrauti sunkius krovinius. Pažangi variklio konstrukcija ir 

„Linde“ hidrostatinės pavaros technologija leidžia operatoriui sklandžiai įsibėgėti ir lėtėti, judėti lėtu tempu 

arba visu greičiu. Be pastangų, naudodamas originalią „Linde Load Control“ sistemą, vairuotojas 

manevruoja efektyviai ir greitai krautuvu pakrautu bet kokiomis sąlygomis. Tikslus visų judesių valdymas 

padidiną jo efektyvumą. 

 

Komfortas 

Žmogus ir mašina puikiai suderinti su šiais didelės galios šakiniais krautuvais. Didelio dydžio vairuotojo 

kabina, sukurta pagal pažangiausius ergonomikos standartus, suteikia patogią darbo aplinką. Visiškai 

reguliuojama sėdynė ir porankis padeda sumažinti stresą ir nuovargį. Pirštų hidrauliniai valdikliai, 

suprojektuoti į porankį, dar labiau sumažina nuovargį. 

 

Patikimumas ir ilgaamžiškumas 

50 metų patirtis naudojant hidrostatines pavarų sistemas derinama su tvirtu pramoniniu dyzeliniu varikliu - 

rezultatas, puikus patikimumas. Šis derinys yra patikimas net sudėtingiausiose aplinkose. Ši mašina yra 

efektyvi ir ekonomiška. 

 

Ekonominis 

Originali „Linde“ hidrostatinė sistema veikia be mechaninės transmisijos, sukimo momento keitiklio, 

sankabos, diferencialo ašies ir pan. Bendras poveikis: mažos eksploatavimo išlaidos ir padidėjęs 

produktyvumas, didelis pranašumas, ypač dirbant su dideliu ciklu. 

 

 

Techniniai duomenys Serija 396-02 

Kiti 

8.1 Vairavimo kontrolė  hidrostatinis 

8.2 Darbinis slėgis tvirtinimui Svaras į kvadratinį colį 3843 

8.3 Tepalo kiekis Galonai/min. 25 

8.4 Maksimalus triukšmo lygis dBA 76 

 

Dyzelinis šakinis krautuvas 
13 000 iki 17 500 kg 
H60D, H70D, H80D, H80D-900 ir H80D-1100 
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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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5 - L(A)=108 dB(A), L(C)peak=130,6 dB(C)



ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2016, ASU 

  28 

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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Application  : Shredding of electronic scrap 
 
Date   : 26 April 2018 
 
Test no.  : 1732-1 
 
Video no.   : 1158 
 
Customer  : Rafimeta 
 
Distribution partner : Balers 
 
Attendees  : Mr. Pronkin   (Rafimeta) 

Mr. Kunigauskas  (Rafimeta) 
Mr. Poška   (Balers) 
Mr. Laurinavičius  (Balers) 
Mr. Montellano  (UNTHA shredding technology) 
Mr. Holztrattner  (UNTHA shredding technology) 

 
 
 
1) CUSTOMER’S REQUIREMENTS 
 
The shredder has to meet the following requirements: 
 
Desired throughput : approx. 5 t/h 
Desired granule size: approx. 100 mm 
 
 
 
2) TEST PROCEDURE 
 
The electronic scrap was tested on the following machine, in accordance with the customer's 
requirements regarding the final granule size: 
 
RS100-1500-2x55 kW 
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RS100-1500-2x55 kW 
 

 

Figure 1, RS100-1500-2x55 kW 

 
 
 
 

 

Figure 2, cutting system 

 
Type    : RS100 
Cutting chamber dim. : 1500 x 1020 mm 
Driving power  : 2 x 55 kW 
Nominal current  : 97.3 A 
Screen Ø   : 80/100 mm, 40 mm and without 
 
Speed of rotation: 
Main shafts   : approx. 20.2 rpm 
Auxiliary shafts  : approx. 20.2 rpm 
 
Nominal torque: 
Main shafts   : 26.000 Nm 
Auxiliary shafts  : 26.000 Nm 
 
Cutting system: 
Discs    : 38/ 38 mm 
Teeth, main shafts  : 1 high tooth 
Teeth, auxiliary shafts : 1 high tooth 
 
Cutting disc positioning: 
Main shafts   : open/closed - flat/acute - rotated by 180° 
Auxiliary shafts  : in three blocks - the middle one forward 
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3) TEST RESULTS 
 
Test No. 1 
 
Machine configuration : screen Ø 80/100 mm 
 
Input material  : transformers 
Dimensions   : please see figure 3 
 
Type of feeding  : first the machine was started then the material was given 

into the hopper by hand piece by piece 
 
 

 

Figure 3, input material test no. 1 

 

Figure 4, granulate test no. 1 
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Current measurement 
 

 

Figure 5, current measurement test no. 1 

 
Averaged current consumption : Motor 1: 21 A => approx. 22 % of rated current 

Motor 2: 21 A => approx. 22 % of rated current 
 
Current peak    : Motor 1: 33 A 

Motor 2: 42 A 
 
No. of reversing operations : none 
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Noise measurement 
 

 

Figure 6, noise measurement test no. 1 

 
Operator-position noise level (LpA, 1 m) : 81.1 dB 
Minimum value    : 55 dB 
Maximum value    : 104 dB 
 
 
Remarks 
 
This test only shows the function of the machine; the throughput was not measured. 
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Test No. 2 
 
Machine configuration : screen Ø 80/100 mm 
 
Input material  : electronic scrap (big parts) 
Dimensions   : please see figure 7 
 
Type of feeding  : first the machine was started then the material was given 

into the hopper by hand piece by piece 
 
 

 

Figure 7, input material test no. 2 

 

Figure 8, granulate test no. 2 

 
 
Throughput calculation 
 
Quantity   : 170 kg 
Duration   : 1 min 57 s 
________________________________________________________________________________________________ 

Throughput   : approx. 5.230 kg/h 
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Current measurement 
 

 

Figure 9, current measurement test no. 2 

 
Averaged current consumption : Motor 1: 27 A => approx. 28 % of rated current 

Motor 2: 27 A => approx. 28 % of rated current 
 
Current peak    : Motor 1: 270 A 

Motor 2: 320 A 
 
No. of reversing operations : none 
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Noise measurement 
 

 

Figure 10, noise measurement test no. 2 

 
Operator-position noise level (LpA, 1 m) : 91.08 dB 
Minimum value    : 51.6 dB 
Maximum value    : 105.8 dB 
 
 
Remarks 
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Test No. 3 
 
Machine configuration : screen Ø 80/100 mm 
 
Input material  : electronic scrap (big parts), identically to test no. 1 
 
Type of feeding  : first the machine was started then the material was given 

into the hopper by hand piece by piece 
 
 

 

Figure 11, granulate test no. 3 

 

 
 
Throughput calculation 
 
Quantity   : 104 kg 
Duration   : 1 min 41 s 
_______________________________________________________________________________________________ 

Throughput   : approx. 3.700 kg/h 
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Current measurement 
 

 

Figure 12, current measurement test no. 3 

 
Averaged current consumption : Motor 1: 27 A => approx. 28 % of rated current 

Motor 2: 27 A => approx. 28 % of rated current 
 
Current peak    : Motor 1: 290 A 

Motor 2: 130 A 
 
No. of reversing operations : none 
 
 
Remarks 
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Test No. 4 
 
Machine configuration : screen Ø 80/100 mm 
 
Input material  : foreign parts 
Dimensions   : please see figure 14 and 15 
 
Type of feeding  : first the machine was started then the material was given 

into the hopper by hand piece by piece 
 
 

 

Figure 13, input material test no. 4 

 

Figure 14, input material test no. 4 

 

Figure 15, granulate test no. 4 
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Current measurement 
 

 

Figure 16, current measurement test no. 4 - part 1 

 
Averaged current consumption : Motor 1: 35 A => approx. 36 % of rated current 

Motor 2: 32 A => approx. 33 % of rated current 
 
Current peak    : Motor 1: 240 A 

Motor 2: 280 A 
 
No. of reversing operations : none 
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Figure 17, current measurement test no. 4 - part 2 

 
Averaged current consumption : Motor 1: 23 A => approx. 24 % of rated current 

Motor 2: 30 A => approx. 31 % of rated current 
 
Current peak    : Motor 1: 100 A 

Motor 2: 340 A 
 
No. of reversing operations : none 
 
 
Remarks 
 
This test only shows the function of the machine; the throughput was not measured. 
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Test No. 5 
 
Machine configuration : screen Ø 40 mm 
 
Input material  : electronic scrap (small parts) 
Dimensions   : please see figure 18-20 
 
Type of feeding  : the machine was started with a small amount of material in 

the hopper then small amounts of the material was given 
into the hopper discontinuously 

 
 

 

Figure 18, input material test no. 5 

 

Figure 19, input material test no. 5 

 

Figure 20, input material test no. 5 

 

Figure 21, granulate test no. 5 
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Throughput calculation 
 
Quantity   : 515 kg   490 kg 
Duration   : 5 min 46 s   5 min 40 s 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Throughput   : approx. 5.350 kg/h  approx. 5.180 kg/h 
 
 
Current measurement 
 

 

Figure 22, current measurement test no. 5 - part 1 

 
Averaged current consumption : Motor 1: 39 A => approx. 40 % of rated current 

Motor 2: 41 A => approx. 41 % of rated current 
 
Current peak    : Motor 1: 300 A 

Motor 2: 340 A 
 
No. of reversing operations : Motor 1: 3  

Motor 2: 1  
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Figure 23, current measurement test no. 5 - part 2 

 
Averaged current consumption : Motor 1: 39 A => approx. 40 % of rated current 

Motor 2: 36 A => approx. 37 % of rated current 
 
Current peak    : Motor 1: 300 A 

Motor 2: 350 A 
 
No. of reversing operations : Motor 1: 2 

Motor 2: none 
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Noise measurement 
 

 

Figure 24, noise measurement test no. 5 

 
Operator-position noise level (LpA, 1 m) : 87.77 dB  
Minimum value    : 84.3 dB 
Maximum value    : 94.8 dB 
 
 
Remarks 
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Test No. 6 
 
Machine configuration : without screen  
 
Input material  : foreign parts 
Dimensions   : please see figure 25 
 
Type of feeding  : first the machine was started then the material was given 

into the hopper by hand piece by piece 
 
 

 

Figure 25, input material test no. 6 

 

 

Figure 26, granulate test no. 6 

 

Figure 27, granulate test no. 6 
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Current measurement 
 

 

Figure 28, current measurement test no. 6 

 
Averaged current consumption : Motor 1: 25 A => approx. 26 % of rated current 

Motor 2: 31 A => approx. 32 % of rated current 
 
Current peak    : Motor 1: 270 A 

Motor 2: 340 A 
 
No. of reversing operations : Motor 1: 1  

Motor 2: none  
 
 
Remarks 
 
This test only shows the function of the machine; the throughput was not measured. 
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4) CONCLUSION 
 
We have only tested a small amount of material.  
The tested material was sorted. In reality, there is a mix of the tested materials as well 
aluminium sheets and other hard parts. 
For this request, we suggest a 2-step solution. 
First step: 
We prefer a 2-shaft machine, for rough pre-breaking the material.  
 
After this, we suggest to install picking station, to pre-sort the foreign body’s.  
 
Second Step: 
We prefer a 4-shaft machine (RS-1500-312), for post-shredding the pre-sorted fraction. 
 
On this picture, you can see the screen after shredding from Test 1 to Test 4. 
There is no jamming of the holes. 
 

 

Figure 29, screen Ø 80/100 mm after test no. 4 

 

 
Should you have any further queries, please do not hesitate to contact us. 
 
Best regards, 
 
Martin Holztrattner 
Product Management 

 
 
UNTHA shredding technology 
Kellau 141 
A-5431 Kuchl 
 
www.untha.com 
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- UAB „Žalvaris“ PŪV sklypo ribos 
- artimiausia gyvenamosios paskirties 

teritorija 



TRANSPORTO KELIAMAS TRIUKŠMAS 

Dienos metu 

 

 

 
Eksplikacija: 

- UAB „Žalvaris“ PŪV sklypo ribos 
- artimiausia gyvenamosios paskirties 

teritorija 



UAB "Žalvaris" Kauno skyriaus ir UAB "Rafimeta"
esamų bei planuojamų stacionarių taršos

šaltinių, autokrautuvų ir autotransporto keliamas
triukšmas, L (dienos metu)
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UAB "Žalvaris" Kauno skyriaus ir UAB "Rafimeta"
esamų bei planuojamų stacionarių taršos

šaltinių ir autokrautuvų keliamas
triukšmas, L (vakaro metu)
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UAB "Žalvaris" Kauno skyriaus ir UAB "Rafimeta"
esamų bei planuojamų stacionarių taršos

šaltinių keliamas triukšmas, L (nakties metu)
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UAB "Žalvaris" Kauno skyriaus ir UAB "Rafimeta"
planuojamų stacionarių taršos šaltinių,

autokrautuvų ir autotransporto keliamas
triukšmas, L (dienos metu)
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UAB "Žalvaris" Kauno skyriaus ir UAB "Rafimeta"
planuojamų stacionarių taršos šaltinių ir 

autokrautuvų keliamas triukšmas,
L (vakaro metu)
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UAB "Žalvaris" Kauno skyriaus ir UAB "Rafimeta"
planuojamų stacionarių taršos šaltinių
keliamas triukšmas, L (nakties metu)
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UAB "Žalvaris" Kauno skyriaus ir UAB "Rafimeta"
esamų ir planuojamų autotransporto srautų

keliamas triukšmas, L (dienos metu)
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UAB "Žalvaris" Kauno skyriaus ir UAB "Rafimeta"
planuojamų autotransporto srautų keliamas

triukšmas, L (dienos metu)



12 priedas Siūlomų SAZ ribų planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIŪLOMOS UAB „ŽALVARIS“ KAUNO SKYRIAUS IR UAB „RAFIMETA“ PŪV SAZ RIBOS 

 

Eksplikacija: 

                 Siūlomos SAZ ribos (SAZ dydis - ~ 2,6416 ha). 

1. X/Y: 6085155.77/502002.87 8.  X/Y: 6085071.15/501963.68 15.  X/Y: 6085057.67/501918.61 22.  X/Y: 6085247.39/501855.67 

2. X/Y: 6085156.99/502003.4 9.  X/Y: 6085079.38/501945.64 16.  X/Y: 6085057.56/501918.89 23.  X/Y: 6085248.76/501859.36 

3. X/Y: 6085159.99/502004.71 10.  X/Y: 6085080.58/501941.78  17.  X/Y: 6085025.27/501904.93 24.  X/Y: 6085250.77/501862.88 

4. X/Y: 6085147.16/502034.44 11.  X/Y: 6085078.7/501934 18.  X/Y: 6085027.19/501901.94 25.  X/Y: 6085262.39/501872.42 

5. X/Y: 6085141.46/502032.1 12.  X/Y: 6085074.74/501926.99 19.  X/Y: 6085028.85/501899.38 26.  X/Y: 6085200.75/501898.58 

6. X/Y: 6085115.61/502021.68 13.  X/Y: 6085068.15/501922.5 20.  X/Y: 6085101.61/501787.28 27.  X/Y: 6085158.27/501997.06 

7. X/Y: 6085130.59/501989.1 14.  X/Y: 6085067.92/501923.11 21.  X/Y: 6085243.72/501848.54  

 


