
ŽEMĖS IR MIŠKŲ JUNGTINIS  TYRIMŲ CENTRAS
MIŠKŲ SEKTORIAUS TYRIMŲ, STUDIJŲ IR PLĖTROS CENTRAS
AUGALŲ GENETIKOS IR BIOTECHNOLOGIJOS CENTRAS
AGROEKOLOGIJOS IR AUGALŲ BIOPOTENCIALO MOKSLO IR STUDIJŲ CENTRAS
BIOSISTEMŲ INŽINERIJOS, BIOMASĖS ENERGETIKOS IR VANDENS INŽINERIJOS CENTRAS

TECHNOLOGIJŲ SAUGOS LABORATORIJA
LABORATORY OF TECHNOLOGY SAFETY

1996 m. prie Profesinės saugos ir inžinerijos vady-
bos katedros įkurta Darbo sąlygų tyrimo laboratorija, 
kuri 1997 m. atestuota Sveikatos apsaugos ministeri-
jos darbo ir gyvenamosios aplinkos veiksniams tirti. 
2001 m. Darbo sąlygų tyrimo ir mašinų saugos bandy-
mo laboratorija 2003–2008 m. buvo Nacionalinio akre-
ditacijos biuro akredituota darbo aplinkos veiksnių ir 
mašinų triukšmo bei virpesių tyrimams atlikti. 2011 m. 
laboratorija pervadinta į Technologijų saugos labora-
toriją ir yra Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto 
sudėtyje. 

Technologijų saugos laboratorijos misija – esamų ir 
naujai kuriamų biosistemų inžinerijos ir bioenergeti-
kos technologijų, jų sudėtinių dalių ar jose naudojamų 
įrenginių saugos tyrimas, vertinimas ir tobulinimas, 
o taip pat priemonių, mažinančių profesinę riziką ar 
aplinkos technologinę taršą ir užtikrinančių žmonių 
saugą rengimas ir įgyvendinimo konsultavimas.

In 1996 Laboratory of Working conditions was es-
tablished as a unit of Department of Occupational 
Safety and Management. In 1997 this laboratory was 
certified by the Ministry of Health of the Republic of Li-
thuania for investigation of risk factors in working and 
residential environments. In 2001 laboratory was re-
formed to the Laboratory of Working Conditions and 
Machinery Safety while during the period 2003–2008 
was accredited by Lithuanian National Accreditation 
Bureau for investigation of risk factors in working en-
vironment and machinery noise and vibration testing. 
Since year 2011 laboratory is a unit of the institute of 
Agricultural Engineering and Safety.

Mission of the Laboratory is to safeguard against 
risk factors arising from new and existing bio-systems 
and bioenergetic technologies as well as to implement 
technical means for safety improvement.



PADALINIO VEIKLOS SRITYS
 ● Mašinų, įrenginių ar technologinių procesų generuo-

jamo akustinio triukšmo ir mechaninių vibracijų ty-
rimai ir priemonių jiems mažinti ar jų sklaidai riboti 
modeliavimas ir projektavimas;

 ● Aplinkos taršos dulkėmis, akustiniu triukšmu ir me-
chaniniais virpesiais, elektromagnetine spinduliuo-
te (EML) bei aplinkos šiluminių parametrų tyrimai ir 
techniniai-organizaciniai jų valdymo sprendiniai;

 ● Žmogaus darbo judesių bei rankų sugriebio jėgų ana-
lizė ir darbo priemonių (ypač, rankinių mašinų ar įtai-
sų) naudojimo tyrimai.

MOKSLINĖS TEMOS IR PROJEKTAI
 ● Darbo ir visuomeninės aplinkos rizikos veiksnių tyri-

mai, priemonių rizikos veiksniams šalinti ar mažinti 
kūrimas, darbuotojų saugos ir sveikatos geros prak-
tikos sklaida;

 ● Paruošta darbuotojams dėl triukšmo kylančios rizikos 
ekspozicijos vertinimo metodika; Vykdyti vibracijų, 
triukšmų, dulkių bei kitų veiksnių tyrimai ir ruoštos 
įvairios priemonės jų poveikiui mažinti; Parengta er-
gonominių veiksnių ir virpesių skaidos susietųjų tyri-
mų metodika ir atlikti pirminiai tyrimai;

 ● Organizuojama kasmetinė mokslinės-praktinės kon-
ferencija „Žmogaus ir gamtos sauga“ .

PASLAUGOS
 ● Akustinių triukšmų ir mechaninių vibracijų tyrimai ir 

priemonių jiems valdyti kūrimas;
 ● Ergonominiai žmogaus rankų delnų bei pirštų sugrie-

bio jėgų tyrimai;
 ● Aplinkos fizikinės taršos tyrimai ir priemonių jai ma-

žinti (poveikiui riboti) kūrimas;
 ● Konsultavimas darbuotojų saugos ir sveikatos, rizikos 

valdymo klausimais.

RESEARCH ACTIVITIES
 ● Research of acoustic noise and mechanical vibration 

generated by machinery, tools or equipment. Mod-
elling and design of technical solutions for noise and 
vibration reduction.

 ● Measurement of particulate matters, acoustic noise 
and mechanical vibration, electromagnetic fields 
(EMF), thermal parameters of the environment as 
well as implementation of technical-organizational 
solutions for management of risk factors.

 ● Motion analysis of human body movements and 
hand grip force analysis of various tools and equip-
ment (especially hand-held).

SCIENTIFIC TOPICS AND PROJECTS
 ● Risk factor identification in working and residential 

environments as well as implementation of risk re-
duction solutions, spread of good practice to society 
related to human safety.

 ● Noise exposure risk assessment methodology in 
workplaces was prepared. Research of vibration, 
noise particulate matters and other risk factors. 
Methodology for investigation of vibration transmis-
sion to ergonomic system were carried out.

 ● Supervision of annual International Scientific-practi-
cal Conference “Human and Nature Safety”.

SERVICES
 ● Measurements of acoustic noise and mechanical vi-

bration;
 ● Ergonomic measurements of palm and finger grip 

forces;
 ● Assessment in of physical environmental pollution;
 ● Consultancy services related to the questions of oc-

cupational safety and health and risk management.
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