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Zameranie riešiteľského kolektívu v roku 2021
•

Výber komponentov a ich materiálov.

•

Vývoj a výroba testovacích kaziet pre účely testovania vybraných akustických
vlastností sypaných materiálov.

•

Vývoj a výroba zariadenia na plnenie testovacích kaziet.

•

Výskum sypaných materiálov rôznych frakcií pre potreby vývoja zvukovo a tepelno-

izolačných produktov.
•

Výsledky meraní akustických vlastností sypaných materiálov a ich porovnanie
s kompaktnými materiálmi rovnakého materiálového zloženia.

•

Vývoj a výroba produktu na báze sypaných materiálov.

Výber vhodných materiálov
•

Na základe materiálových, fyzikálnych a mechanických vlastností boli pre účely
experimentov vybrané a použité nasledovné materiály:
- pneumatiky a guma z automobilov a z nich recyklovaný gumový granulát,
- textilný materiál z automobilov - poťahy zo sedačiek, textil z interiéru automobilov,
- sklo - sklenená drvina z rozdrvených automobilových skiel.

Materiály použité na účely experimentov
Gumové materiály

Textilný materiály

Veľkosť gumovej frakcie - 0,0 - 1,0 mm

Dodané voľné frakcie textilu

Veľkosť gumovej frakcie 0,5 - 2,0 mm

Dodané kompaktná skúšobné vzorky

Veľkosť gumovej frakcie 2,5 - 4,0 mm

Skúšobná vzorka - pohľad zhora, nárys

Sklená drvina

Sklená drvina - experimentálny materiál

Vývoj a výroba testovacích kaziet
●

pre meranie akustických vlastností
sypaných a kompaktných materiálov.

●

boli vyvinuté 2 varianty:
- za pomoci 3D tlače,
- za pomoci CNC zariadenia.

●

striediaci krúžok pre testovacie kazety
- slúžiť na zabezpečenie presného
uloženia testovacej kazety.

Vývoj a výroba testovacích kaziet
●

za pomoci 3D tlače:
- testovacie kazety boli vyrobené prostredníctvom 3D tlačiarne PRUSA i3 MK3,
- na tlač bol použitý PLA a PETG filament.

●

za pomoci CNC zariadenia:
- materiál pre výrobu testovacích kaziet bol zvolený hliník.
- testovacie kazety boli vyrábané na CNC strojoch a následne bola vykonaná
povrchová úprava eloxovaním.

Vývoj a výroba zariadenia na plnenie testovacích kaziet
●

Zariadenie pre plnenie testovacích kaziet sypaným a kompaktným materiálom.

●

Podaná prihláška úžitkového vzoru, ako aj patentová prihláška.

Výskum sypaných materiálov rôznych frakcií pre potreby
vývoja zvukovo a tepelnoizolačných produktov
•

Na meranie a hodnotenie akustických vlastností sa použila impedančná trubica BSWA

TECH SW433.

•

Uskutočnilo sa 5 opakovaných meraní a vyhodnotili sa priemerné hodnoty.

•

Na vyhodnotenie akustických vlastností vzoriek sa použil koeficient zvukovej pohltivosti
(α) a index útlmu (R).

•

Meranie a vyhodnocovanie sa uskutočňovalo vo frekvenčnom rozsahu 100 - 1600 Hz

v súlade s ISO 10534-2.

Výskum sypaných materiálov rôznych frakcií pre potreby
vývoja zvukovo a tepelnoizolačných produktov
•

Pre merania boli použité 3 veľkostné frakcie recyklovaného gumového granulátu, a zmes

textilného materiálu, rovnaký ako sa používa pri výrobe izolačnej dosky Stered.
•

Pre účely porovnania akustických vlastností sypaných materiálov boli použité štandardne

dostupne produkty (kompaktný panel z recyklovanej gumy od firmy AVE a izolačná doska
Stered vyrobená z recyklovaného textilu).
•

Boli pripravené vzorky s priemerom 60 mm, aby boli aplikovateľné pre meranie v
impedančnej trubici.

Výskum sypaných materiálov rôznych frakcií pre potreby
vývoja zvukovo a tepelnoizolačných produktov
•

Pri meraní boli testovacie kazety naplnené sypaným materiálom (recyklovaný gumový

granulát a textil), pričom materiál bol do kaziet voľne sypaný bez použitia
dodatočného tlaku na sypaný materiál.

Zoznam testovaných materiálov
Číslo
vzorky

Materiál

Testovacia
kazeta

1

kompaktný gumový panel AVE

nie

Hrúbka
materiálu
[mm]
40

2

recyklovaný gumový granulát

áno

55

464

3

recyklovaný gumový granulát

áno

55

470

4
5
6

recyklovaný gumový granulát
kompaktný panel Stered
textilný sekaný materiál Stered

áno
nie
áno

55
50
50

377
276
91

Objemová hmotnosť
[kg.m-3]

812

Výsledky meraní akustických vlastností sypaných
materiálov a ich porovnanie s kompaktnými materiálmi
rovnakého materiálového zloženia
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Výsledky meraní akustických vlastností sypaných
materiálov a ich porovnanie s kompaktnými materiálmi
rovnakého materiálového zloženia
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Výsledky meraní akustických vlastností sypaných
materiálov a ich porovnanie s kompaktnými materiálmi
rovnakého materiálového zloženia
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Výsledky meraní akustických vlastností sypaných
materiálov a ich porovnanie s kompaktnými materiálmi
rovnakého materiálového zloženia
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Produkty z tepelnoizolačnými a inými vlastnosťami

Jednotlivé časti panelu protihlukovej steny (frakcia recyklovanej gumy)

Jednotlivé časti panelu protihlukovej steny (sypaný recyklovaný textilný
materiál)

Jednotlivé časti panelu protihlukovej steny (frakcia sypanej sklenenej drte)

Panel protihlukovej steny s vegetačnou stenou

Produkty z tepelnoizolačnými a inými vlastnosťami
Vegetačná strecha

Výskumné aktivity na rok 2022:
•

Výber a príprava vzoriek na ďalší výskum a merania.

•

Meranie súčiniteľa tepelnej vodivosti U vzoriek.

•

Porovnanie zvukovo-izolačných a tepelno-izolačných vlastností skúmaných materiálov
na základe dosiahnutých výsledkov z meraní.

•

Aplikačné možnosti skúmaných materiálov v stavebníctve, priemysle a iných oblastiach

- zvýšenie tepelnej ochrany budov a stavieb.
•

Ekologické izolácie - zelené strechy a vertikálne bariéry.

•

Budúcnosť využívania
izolačných vlastností.

recyklovaných materiálov z hľadiska zvukovo

a tepelno-

Záverom možno konštatovať:
•

že ciele, ktoré boli riešiteľmi projektu stanovené boli v plnom rozsahu naplnené.

•

bol zrealizovaný výber vhodných materiálov z komponentov automobilov po dobe ich životnosti
a ich uplatnenie do zvukovo-izolačných aplikácií.

•

boli vytypované vhodné frakcie z týchto materiálov pre ďalší výskum.

•

boli vyvinuté a vyrobené originálne testovacie kazety pre účely merania sypkých materiálov
v impedančnej trubici a zároveň bolo vyvinuté a vyrobené originálne zariadenie určené na plnenie

testovacích kaziet.

•

testovacie kazety a zariadenie na plnenie týchto kaziet je predmetom podania úžitkového vzoru
a patentu.

•

rovnako tak sa bude postupovať aj pri ochrane duševného vlastníctva panelu protihlukovej steny.
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