
Transporto keliamo triukšmo mažinimo galimybės užstatytose teritorijose 
 

1. Automobilio triukšmas susideda iš trijų pagrindinių triukšmo šaltinių, kurių kiekvienas tampa 
dominuojantis tam tikrame greičių diapazone. Automobilio variklio ir mechaninių dalių keliamas 
triukšmas dominuoja esant mažiems greičiams (0-40 km/h), esant vidutiniams greičiams 
(35-110 km/h) dominuoja padangos ir dangos kontakto sukeliamas triukšmas, esant dideliems 
greičiams (virš 110 km/h) dominuoja triukšmas dėl automobilio aerodinamikos. Būtent 
padangos/dangos kontakto sukeliamas triukšmas ir jo daromas neigiamas poveikis yra aktualiausias 
planuojant triukšmo valdymo priemones urbanizuotose teritorijose. Padangos/dangos kontakto 
triukšmo mažinimui taikomos mažatriukšmės kelių dangos. 
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2. Svarbu pastebėti, kad tobulėjant technologijoms automobilių srityje, mažėja automobilio variklio ir 
kitų mechaninių dalių skleidžiamas triukšmas. Taip pat, intensyvėjant elektromobilizacijai, eisme 
dalyvaus vis daugiau elektra varomų automobilių, kurių variklio ir mechaninių dalių triukšmas bus 
minimalus. Dėl minėtų priežasčių padangos/dangos kontakto sukeliamas triukšmas taps pagrindine 
automobilių sukeliamo triukšmo priežastimi net ir prie dar žemesnių greičių. 

3. Mažatriukšmės kelių dangos mažina transporto priemonių sukeliamą triukšmą (padangos/dangos 
kontakto) jo susidarymo vietoje, taip pat šios dangos pasižymi absorbcijos savybėmis, kas leidžia 
absorbuoti nuo triukšmo šaltinio kelio dangos paviršiumi sklindančias garso bangas. Įvertinant šių 
dangų ypatumus, galima teigti, kad vietovės reljefas didelės įtakos susidarančio padangos/dangos 
kontakto triukšmo sklaidai neturi. Kadangi mažatriukšmės dangos mažina triukšmą jo atsiradimo 
vietose, o ne sulaiko ar nukreipia sklindančias garso bangas (triukšmo barjerai/sienos), jų veikimo 
efektyvumas nėra priklausomas nuo oro sąlygų (pvz. vėjo krypties/stiprumo ir oro temperatūros 
poveikis gali reikšmingai sumažinti triukšmo sienų efektyvumą). 



 
VGTU Kelių tyrimo instituto mokslininkų sukurtų mažatriukšmių asfalto dangų tekstūros skirtumai 

4. Mažatriukšmių dangų efektyvumas didėjant važiavimo greičiui taip pat padidėja, tačiau 
mažatriukšmės kelių dangos yra efektyvios ir prie žemų greičių. Atlikti tyrimai ir triukšmo lygio 
modeliavimas su mažatriukšmėmis dangomis Škotijoje rodo, kad triukšmo sumažėjimo poveikis prie 
mažų greičių (iki 60 km/h) prognozuojamas 1-4 dBA (priklausomai nuo naudojamos asfalto dangos 
sudėties). Verta pastebėti, kad triukšmo lygis yra vertinamas logaritminėje, o ne tiesinėje skalėje, todėl 
pasiektas triukšmo lygio sumažėjimas 3 dBA yra tolygus transporto srauto (triukšmo šaltinio) 
sumažėjimui dvigubai. 

5. Svarbu atkreipti dėmesį ir į galimą transporto priemonių variklio ir kitų mechaninių dalių sukeliamo 
triukšmo poveikį gatvės/kelio atkarpose/sankryžose kur tikėtinas stabdymas/greitėjimas/šviesoforai. 
Įvertinus galimą triukšmo susidarymą ir sklaidą tose vietose, šio triukšmo šaltinio eliminavimui kartu 
su mažatriukšmėmis asfalto dangomis galimai turėtų būti numatomos papildomos priemonės. 

6. VGTU Kelių tyrimo instituto mokslininkai atlieka mažatriukšmių asfalto dangų tyrimus Lietuvoje jau 
nuo 2013 m. Per tą laiką parengta daug mokslinių straipsnių, kurių dalis publikuota pripažintuose 
tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Dalis mokslinių straipsnių pristatyta 
tarptautinėse transporto, kelių infrastruktūros bei triukšmo valdymo konferencijose. VGTU Kelių 
tyrimo instituto mokslininkų pasiekimai pripažįstami tarptautiniu lygmeniu – mokslininkai gauna 
vardinius kvietimus pristatyti savo mokslinius darbus konferencijose (pvz.: Internoise 2016). 
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VGTU Kelių tyrimo instituto atliekami mažatriukšmių asfalto dangų tyrimai specialia padangos ir dangos kontakto 

metu susidarančio triukšmo lygio nustatymo įranga 

7. Atkreiptinas dėmesys ir į mažatriukšmių asfalto dangų teigiamą poveikį eismo saugumui. Dangos 
pasižymiu didesniu oro tuštymių kiekiu lyginant su tradicinėmis asfalto dangomis, dėl to greičiau nuo 
dangos paviršiaus nudrenuojamas vanduo. Dėl šios priežasties sumažėja akvaplanavimo reiškinio 
atsiradimo galimybė bei pagerės matomumas dėl sumažėjusio purslojimo efekto esant šlapiam 
dangos paviršiui ar lyjant. 

 
Dešinėje –  purslojimo reiškinio susidarymas ant tradicinių asfalto dangų, o kairėje – ant mažatriukšmių (šaltinis: 

Center for Advanced Infrastructure and Transportation, JAV) 

8. Užsienio praktika ir atlikti tyrimai rodo, kad mažatriukšmės asfalto dangos užsienyje yra sėkmingai 
diegiamos miestų gatvėse ir keliuose einančiuose per apgyvendintas teritorijas. Ekonominiu 
vertinimu, mažatriukšmės dangos yra racionalesnis sprendinys negu triukšmo sienos ir fasadų 
insuliacija vertinant kainos santykį kiekvienam sumažintam dBA tiesiniam kelio km ar kiekvienam 
namui atskirai. 
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