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S t r e s z c z e n i e  
W artykule przedstawiono wyniki badań fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku dla wybranych 
materiałów ziarnistych (granulaty z polipropylenu, polistyrenu i keramzytu, piasek kwarcowy) mających 
zastosowanie jako rdzenie dźwiękochłonne w przegrodach dwuściennych. Badania przeprowadzono dla 
próbek o dwóch grubościach warstw: 20 i 50 mm. Wyniki badań potwierdzają dobre własności dźwięko-
chłonne materiałów ziarnistych, a co za tym idzie ich należne miejsce w grupie materiałów dźwięko-
chłonnych stosowanych w rozwiązaniach konstrukcyjnych ograniczających hałas maszyn i urządzeń. 
Autor artykułu od wielu lat prowadzi badania nad zastosowaniem materiałów ziarnistych w przegrodach 
dźwiękochłonno-izolacyjnych, szczególnie mających zastosowanie w zintegrowanych obudowach, prze-
znaczonych dla maszyn i urządzeń wymagających ciągłej i bezpośredniej obsługi. Pozytywne wyniki 
badań skuteczności akustycznej prototypowych rozwiązań, opracowanych przez autora z wykorzystaniem 
m.in. materiałów ziarnistych, spowodowały potrzebę sprawdzenia ich własności pochłaniania dźwięku, 
zwłaszcza że w literaturze naukowo-technicznej nie ma na ten temat żadnych informacji. 
Słowa kluczowe: współczynnik pochłaniania dźwięku, materiały dźwiękochłonne, zwalczanie hałasu 

maszyn i urządzeń 
A b s t r a c t  

The results of investigations of sound absorption coefficients for selected granular materials 
(polypropylene, polystyrene and "keramzyt" granulates, high-silica sand) being often applied as sound 
absorbing cores in double-wall partitions are presented in the paper. Tests were performed for samples of 
two thicknesses of layers: 20 and 50 mm. The results confirmed good sound absorbing properties of 
granular materials, which placed them in the group of sound absorbing materials applicable in 
constructions limiting noises of machines and devices. The author of the paper have already for several 
years been performing research on application of granular materials in sound absorbing and insulating 
partitions being applied in integrated enclosures for machines and devices, which require continuous and 
direct servicing. The positive results of an acoustic effectiveness of prototype solutions with granular 
materials – worked out by the author – created the need of verification their ability for sound absorption, 
especially since no information on this problem can be found in the scientific and technological 
references. 
Keywords: sound absorption coefficient, sound absorbing materials, noise control of machines and devices 
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1. Wstęp 

W rozwiązaniach konstrukcyjnych ścianek (przegród) zabezpieczeń ograniczających 
nadmierną aktywność akustyczną maszyn i urządzeń [1] stosuje się w większości przypad-
ków dwa rodzaje materiałów skojarzonych ze sobą: materiały dźwiękochłonne i dźwięko-
izolacyjne. Pierwsze mają za zadanie pochłanianie energii fali dźwiękowej, drugie, odbija-
jące falę dźwiękową, powinny charakteryzować się odpornością na jej przenikanie. Stąd 
często używamy nazwy przegrody dźwiękochłonno-izolacyjne. Z punktu widzenia struk-
tury i cech materiałowych w przegrodach dźwiękochłonno-izolacyjnych można stosować 
cztery zasadnicze grupy materiałów charakteryzujących się dobrymi własnościami pochła-
niania dźwięku: porowate, włókniste, o strukturze „plastra miodu” oraz ziarniste. Ta ostat-
nia grupa materiałów najczęściej stosowana jest w akustyce budowlanej (granulaty z wełny 
mineralnej wypełniające przestrzenie powietrzne komorowych stropów żelbetowych) do 
zwiększania izolacyjności akustycznej istniejących stropów w budynkach. Granulaty z róż-
nych tworzyw używane są także w tłumikach hałasu o dużej prędkości przepływu 
powietrza. Okazuje się jednak, że materiały ziarniste mają zastosowanie szczególnie w pro-
jektowaniu obudów zintegrowanych [2]. W Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki opra-
cowano wiele prototypowych rozwiązań przegród z materiałami ziarnistymi stanowiącymi 
rdzeń dźwiękochłonny, wykorzystanych w konstrukcjach zintegrowanych obudów dla 
prasy mechanicznej (ryc. 1) i tokarki uniwersalnej (ryc. 2), uzyskując bardzo dobre efekty 
w zmniejszeniu hałasu tych urządzeń. Przegrody stosowane jako elementy ścienne obudów 
zintegrowanych charakteryzują się bardzo wysoką izolacyjnością akustyczną przy małej 
grubości przegrody, rzędu 10–20 mm. W porównaniu z wypełnieniami materiałami typowo 
dźwiękochłonnymi (wełna mineralna) izolacyjność akustyczna przegrody z materiałem 
ziarnistym wzrasta od 2 do 10 dB w zakresie częstotliwości od 63 do 400 Hz. Badania do-
świadczalne [3] wykazały, że przegroda o grubości 12,3 mm, przedstawiona na ryc. 2c), 
charakteryzuje się izolacyjnością akustyczną zbliżoną do izolacyjności przegrody klasycz-
nej o grubości 126 mm. 

Na rycinie 3 przedstawiono wykonane w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki rozwią-
zanie ścianki obudowy absorpcyjnego jednokomorowego tłumika hałasu, zastosowanego 
na wyrzutni powietrza z zespołu dwóch pomp próżniowych. W przegrodzie tej wykorzy-
stano warstwę piasku kwarcowego stanowiącego rdzeń dźwiękochłonny pomiędzy dwiema 
blachami stalowymi. Z punktu widzenia grubości (104 mm) przegrodę, z której wykonano 
ścianki tłumika, można zaliczyć do klasycznych, ale zastosowany rdzeń z piasku jest roz-
wiązaniem raczej wyjątkowym. Dzięki wprowadzeniu rdzenia z piasku izolacyjność aku-
styczna ścianki oraz skuteczność akustyczna tłumika osiągnęły wartość 36 dB, co również 
stanowi wartość rzadko spotykaną w praktyce wdrożeniowej. 

W prototypowych rozwiązaniach przegród opracowanych w katedrze Mechaniki i Wi-
broakustyki [3–4] na rdzenie dźwiękochłonne wybierano materiały ziarniste typu: śrut oło-
wiany, granulaty z tworzyw sztucznych i kruszyw budowlanych, piasek kwarcowy. 

Należy wyraźnie podkreślić, że innowacyjne stosowanie materiałów ziarnistych w prze-
grodach przeznaczonych głównie dla obudów zintegrowanych (przydatnych w ogranicza-
niu hałasu maszyn i urządzeń wymagających ciągłej i bezpośredniej obsługi przez ope-
ratora, dla których nie można stosować klasycznych rozwiązań obudów dźwiękochłonno- 
-izolacyjnych hermetyzujących całą maszynę) nie było poprzedzone znajomością ich wła-
sności pochłaniania dźwięku. Przydatność ich zastosowania w rozwiązaniach zabezpieczeń 
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wibroakustycznych oceniano na podstawie porównania izolacyjności akustycznej przegród 
o identycznej grubości, ale z rdzeniami z materiałów włóknistych (wełna mineralna) i po-
rowatych (pianka poliuretanowa). Ostateczną weryfikacją było użycie w konkretnym roz-
wiązaniu zabezpieczenia przeciwhałasowego i porównanie na drodze pomiarowej osią-
gniętego obniżenia aktywności akustycznej źródła hałasu. 
 

 

 

 

 
 

Ryc. 1. Śrut ołowiany: a) w prasie mechanicznej, b) zintegrowanej obudowy dźwiękochłonno- 
-izolacyjnej wykrojnika, c) w przegrodzie dwuściennej 

Fig. 1. Lead shot: a) in the eccentric mechanical press, b) of the integrated sound absorbing  
and insulating enclosure of the punching die, c) in a double-wall partition 

 
c) 
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1) płyta warstwowa z 3×0,35 mm 

blacha aluminiowa – 1,3 mm 
2) granulat z tarnamidu – 8 mm 
3) guma miękka – 2 mm 
4) blacha stalowa – 1 mm 

Ryc. 2. Granulat z tarnamidu: a) tokarki uniwersalnej, b) zmodyfikowanej osłony łańcuchów 
kinematycznych napędowych, c) w przegrodzie dwuściennej 

Fig. 2. "Tarnamid" granulate: a) of the engine lathe, b) of the modified enclosure  
of driving kinematic chains, c) in a double-wall partition 

 

Uzyskanie bardzo korzystnych wyników izolacyjności akustycznej cienkich przegród 
dwuściennych z rdzeniami z materiałów ziarnistych, a także ich struktura zbliżona do 
struktury materiałów porowatych i włóknistych zainspirowały autora do sprawdzenia ich 
własności pochłaniania dźwięku. Zwłaszcza że w literaturze naukowo-technicznej brak jest 
jakichkolwiek wyników badań współczynnika pochłaniania dźwięku tego typu materiałów. 
Stąd też rozpoczęto wstępne badania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów 
ziarnistych wykorzystanych w prototypowych rozwiązaniach przegród, z których pierw- 
sze  obiecujące  wyniki  zaprezentowano  w  artykule. Autor planuje opracowanie szerszego 

a) b)  

c)
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1) blacha stalowa – 2 mm 
2) piasek kwarcowy – 50 mm 
3) blacha stalowa – 1 mm 
4) wełna mineralna – 50 mm 
5) blacha stalowa perforowana – 1 mm 

Ryc. 3. Piasek kwarcowy: a) obudowy komory tłumika hałasu, b) w przegrodzie dwuściennej 
Fig. 3. High-silica sand: a) of the enclosure of the silencer, b) in a double-wall partition 

 
zestawu materiałów ziarnistych (z uwzględnieniem rodzaju materiału, kształtu ziaren i ich 
frakcji) oraz przegród dwuściennych z rdzeniami z tych materiałów, a także przeprowadze-
nie badań doświadczalnych pod kątem określenia ich parametrów akustycznych (współ-
czynnika pochłaniania dźwięku i izolacyjności akustycznej właściwej). 

2. Badania doświadczalne 

Badania fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku (przy prostopadłym padaniu 
fali dźwiękowej na powierzchnię pochłaniającą) przeprowadzono dla czterech rodzajów 
materiałów ziarnistych (wykorzystywanych wcześniej jako rdzenie dźwiękochłonne w prze-
grodach dwuściennych): granulatów z polipropylenu i polistyrenu, granulatu z keramzytu 
oraz piasku kwarcowego (ryc. 4). Ziarna użytych do badań materiałów ziarnistych różnią 
się kształtem oraz wielkością. 

Granulaty z polipropylenu i polistyrenu, zaliczane przez producenta do drobnoziarni-
stych, mają prawie identyczny kształt walcowaty o średnicy 2 mm i długości 2–2,5 mm. 
Charakteryzują się także podobną gęstością, wynoszącą dla polipropylenu 626 kg/m3, a dla 
polistyrenu 667 kg/m3. Granulat z keramzytu (o gęstości 333 kg/m3) tworzą ziarna o zróż-
nicowanej wielkości i kształcie zbliżonym do kulistego. Średnica ziaren waha się pomiędzy 
4 a 10 mm. Badany piasek kwarcowy (budowlany) o gęstości 1600 kg/m3 składał się z zia-
ren w przeważającej większości o średnicy poniżej 1 mm, z wtrąceniami większych nie-
regularnych ziaren o średnicy 2–3 mm. 

Do przeprowadzenia badań wykorzystano rurę impedancyjną (Rurę Kundta), pozwala-
jącą na określenie współczynnika pochłaniania dźwięku metodą wykorzystującą współ-
czynnik fali stojącej [1, 5]. Stanowisko do badań fizycznego współczynnika pochłaniania 
dźwięku przedstawiono na ryc. 5. Metoda ta jest przydatna do rozważań studialnych,  
a także dla celów wstępnych badań, umożliwiających określenie przydatności nowych ma-
teriałów z punktu widzenia własności dźwiękochłonnych. Do przeprowadzenia badań wy-
starczą małe próbki materiałów, krążki o średnicy 30 i 100 mm. 

a)   b)
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Ryc. 4. Materiały ziarniste, dla których przeprowadzono badania: a) polipropylen, b) keramzyt,  

c) piasek kwarcowy, d) polistyren 
Fig. 4. Granular materials for which tests were made: a) polypropylene, b) "keramzyt",  

c) high-silica sand, d) polystyrene 
 

Przebadano próbki materiałów o grubościach warstwy 20 i 50 mm. Poszczególne mate-
riały ziarniste umieszczano w specjalnie opracowanych tulejach z tworzywa sztucznego,  
z jednej strony zamkniętych pełnymi ściankami, a z drugiej (od strony padania na po-
wierzchnię próbki) elastyczną cienką włókniną o drobnych oczkach (ryc. 5). Tuleje wyko-
nano w dwóch wersjach grubości i średnicy. 

 

  
Ryc. 5. Przykład rozwiązania tulei umożliwiającej przeprowadzenie badań współczynnika pochłaniania 

dźwięku  materiału  ziarnistego:  a)  tuleja  o  średnicy  100 mm  i  grubości  20 mm, b) tuleja 
wypełniona materiałem ziarnistym (polipropylenem) 

Fig. 5. Example of a sleeve enabling investigating the sound absorption coefficient of granular material: 
a)  sleeve  of  a  diameter  100  mm  and  thickness  20  mm,   b)  sleeve  filled  with  granular 

material (polypropylene) 
 

Wyniki badań opracowano w postaci wykresów i zbiorczego zestawienia tabelarycz-
nego. Na rycinach 6–9 przedstawiono charakterystyki współczynnika pochłaniania dźwięku 

a) 

c) 

b)

d)

a) b) 
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dla próbek materiałów ziarnistych o grubości warstwy 20 i 50 mm. Zestawienie zbiorcze 
wszystkich wyników badań zawarto w tabl. 1. 

 
Polipropylen
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Polistyren
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Ryc. 6. Charakterystyki pochłaniania dźwięku 

dla próbek z polipropylenu o grubości 
20 i 50 mm 

Fig. 6. Characteristics of sound absorption for 
polypropylene   samples   of   a   layer 

thickness 20 and 50 mm 

Ryc. 7. Charakterystyki pochłaniania dźwięku 
dla  próbek  z  polistyrenu  o  grubości 

20 i 50 mm 
Fig. 7. Characteristics of sound absorption for 

polystyrene  samples  of a layer thick- 
ness 20 and 50 mm 

 
Keramzyt
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20 mm 50 mm  

Piasek kwarcowy
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Ryc. 8. Charakterystyki pochłaniania dźwięku 

dla  próbek   z  keramzytu  o  grubości 
20 i 50 mm 

Fig. 8. Characteristics of sound absorption for 
"keramzyt"  samples  of  a layer thick- 

ness 20 and 50 mm 

Ryc. 9. Charakterystyki pochłaniania dźwięku 
dla   próbek   z   piasku   kwarcowego 

o grubości 20 i 50 mm 
Fig. 9. Characteristics of sound absorption for 

high-silica   sand  samples  of  a  layer 
thickness 20 and 50 mm 

 

Na rycinach 6–9 przedstawiono, jak kształtują się charakterystyki pochłaniania dźwięku 
wybranych materiałów ziarnistych z tworzyw sztucznych (polipropylen i polistyren), z kru-
szywa sztucznego budowlanego (keramzyt) i kruszywa naturalnego (piasek kwarcowy)  
o grubości warstwy 20 i 50 mm. Analizując charakterystyki pochłaniania dźwięku dla gru-
bości warstwy 20 mm, można zauważyć, że w przypadku granulatów z polipropylenu, poli-
styrenu i keramzytu największe pochłanianie dźwięku występuje dla częstotliwości rezo-
nansowej 2 kHz i osiąga wartości, odpowiednio, 0,82, 0,91 i 0,90. Kształt charakterystyk 
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pochłaniania jest prawie identyczny (można to wytłumaczyć zbliżoną strukturą ziaren)  
i przypomina charakterystyki pochłaniania dźwięku ustrojów dźwiękochłonnych mogących 
pochłaniać dźwięk w wąskich pasmach częstotliwości. Nieco inną charakterystykę pochła-
niania dźwięku wykazuje piasek kwarcowy o grubości warstwy 20 mm. Jest ona bardziej 
zbliżona kształtem do materiałów porowatych sztywnych (ryc. 12). Częstotliwość rezonan-
sowa dla piasku występuje dla 1 kHz. Dla wszystkich czterech materiałów ziarnistych za-
uważalne pochłanianie dźwięku występuje w zakresie częstotliwości od 500 Hz do 4 kHz. 
 

Tabl ica  1 
Zestawienie własności pochłaniania dźwięku wybranych materiałów ziarnistych 

Współczynnik pochłaniania dźwięku αf 

częstotliwość [Hz] Lp. Rodzaj 
materiału 

Grubość 
warstwy 

[mm] 

Gęstość
[kg/m3] 

125 250 500 1000 2000 4000 

wartość 
średnia 
αf śr 

1 Polipropylen 20 626 0,05 0,06 0,11 0,32 0,82 0,50 0,31 
2 Polipropylen 50 626 0,05 0,09 0,20 0,85 0,91 0,66 0,46 
3 Polistyren 20 667 0,08 0,11 0,11 0,37 0,91 0,45 0,34 
4 Polistyren 50 667 0,09 0,13 0,31 0,88 0,68 0,88 0,50 
5 Keramzyt 20 333 0,03 0,12 0,24 0,31 0,90 0,42 0,34 
6 Keramzyt 50 333 0,07 0,11 0,26 0,81 0,43 0,57 0,38 

7 Piasek 
kwarcowy 20 1600 0,05 0,11 0,22 0,59 0,50 0,51 0,33 

8 Piasek 
kwarcowy 50 1600 0,09 0,20 0,42 0,70 0,46 0,76 0,44 

 
Zwiększenie grubości warstwy badanych materiałów ziarnistych z 20 do 50 mm powo-

duje zwiększenie pochłaniania dźwięku w przypadku granulatów z polipropylenu i polisty-
renu oraz piasku kwarcowego. Dobre pochłanianie występuje w szerszym zakresie często-
tliwości od 250 Hz do 4 kHz. Zwiększenie grubości warstwy granulatu z keramzytu do 50 mm 
spowodowało przesunięcie częstotliwości rezonansowej z 2 kHz do 1 kHz. Na obecnym 
etapie badań nie można precyzyjnie określić przyczyny takiej zmiany. Być może ma na to 
wpływ dość znaczne zróżnicowanie wielkości ziaren (średnice od 4 do 10 mm). W próbce  
o grubości 50 mm mogły być inne frakcje niż w próbce o grubości 20 mm. 

Przedstawione powyżej wyniki badań potwierdzają, że stosowane w przegrodach dwu-
ściennych materiały ziarniste mają własności pochłaniania dźwięku, co można wytłuma-
czyć ich strukturą zbliżoną do struktury materiałów porowatych i włóknistych. Podobnie 
jak w tych materiałach w warstwie materiału ziarnistego pomiędzy poszczególnymi ziar-
nami (granulkami) występują kanaliki (pory wypełnione powietrzem). Mechanizm pochła-
niania dźwięku jest więc identyczny, spowodowany przez straty wiskotyczne. 

Z uzyskanych wyników widać, że zbadane materiały charakteryzują się stosunkowo 
wysokim pochłanianiem w zakresie częstotliwości średnich i wysokich. Ważna jest też 
informacja, że przy stosunkowo małej grubości warstwy – 20 mm materiał ziarnisty chara-
kteryzuje się dobrymi parametrami pochłaniania dźwięku. Przy zwiększeniu grubości 
warstwy zauważalne jest zwiększenie pochłaniania dźwięku. 

Dla porównania uzyskanych wyników badania własności dźwiękochłonnych wybranych 
materiałów ziarnistych na ryc. 10–12 zamieszczono charakterystyki pochłaniania dźwięku 
typowych materiałów porowatych i włóknistych wykorzystywanych w akustyce budow-
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lanej: pianki poliuretanowej o gęstości 30 kg/m3, szkła piankowego (300 kg/m3) i wełny 
mineralnej (60 kg/m3). Do porównania wybrano podobne grubości warstw 20, 30 i 50 mm. 

Podane charakterystyki dotyczą pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku [6], 
który jest zawsze nieco wyższy od fizycznego, jakim określono badane materiały ziarniste. 
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Ryc. 10. Charakterystyki pochłaniania dźwięku

dla próbek  z wełny mineralnej 
o grubości 30 i 50 mm 

Fig. 10. Characteristics of sound absorption for 
mineral wool samples of a layer 

thickness 30 and 50 mm 

Ryc. 11. Charakterystyki pochłaniania dźwięku 
dla próbek z pianki poliuretanowej 

o grubości 20 i 50 mm 
Fig. 11. Characteristics of sound absorption for 

polyurethane  foam samples of a layer 
thickness 20 and 50 mm 
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Ryc. 12. Charakterystyki pochłaniania dźwięku dla próbek ze szkła piankowego 
o grubości 30 i 50 mm 

Fig. 12. Characteristics of sound absorption for foam glass samples  
of a layer thickness 30 and 50 mm 

 
Z zamieszczonych powyżej charakterystyk materiałów dźwiękochłonnych (włóknistych 

– wełna mineralna i porowatych – pianka poliuretanowa i szkło piankowe) stosowanych  
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Częstotliwości środkowe pasm oktawowych, f [Hz] 
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w akustyce budowlanej widać, że zbadane materiały ziarniste o grubości warstwy 20 mm 
mają porównywalną wartość średnią współczynnika pochłaniania dźwięku z pianką poli-
uretanową o grubości 20 mm (αśr = 0,4) i znacznie większą od szkła piankowego o grubo-
ści 30 mm (αśr = 0,22) i grubości 50 mm (αśr = 0,27). Wełna mineralna zaliczana do ty-
powego materiału dźwiękochłonnego ma wartość średnią współczynnika pochłaniania  
αśr = 0,6, zarówno dla warstwy o grubości 30 mm, jak i 50 mm. Materiały ziarniste o gru-
bości warstwy 50 mm mają, co prawda, wartość średnią niższą, ale już polistyren osią- 
ga wartość 0,5 zbliżoną do wartości wełny mineralnej. Z porównania charakterystyk na  
ryc. 10–12 widać też, jak zmieniają się charakterystyki pochłaniania ze zmianą grubości. 
W przypadku wełny mineralnej i szkła piankowego przyrost grubości warstwy prawie nie 
wpływa na zwiększenie pochłaniania dźwięku w całym zakresie częstotliwości. Należy też 
zwrócić uwagę, że o zaliczeniu badanego materiału do materiałów charakteryzujących się 
właściwościami pochłaniania dźwięku decyduje nie tylko charakterystyka pochłaniania 
w funkcji częstotliwości, ale także wartość średnia współczynnika pochłaniania dźwięku. 

3. Podsumowanie 

Przeprowadzone sondażowe badania własności pochłaniania dźwięku wybranych mate-
riałów ziarnistych wykazały, że mogą być one zaliczone do materiałów dźwiękochłonnych. 
Zestaw materiałów i wyrobów dźwiękochłonnych stosowanych w wibroakustyce przemy-
słowej (materiały włókniste – wełny mineralne, szklane, różnego rodzaju włókniny; mate-
riały porowate – pianki poliuretanowe, szkło piankowe, guma piankowa; materiały  
o strukturze „plastra miodu”) może być z powodzeniem uzupełniony o materiały o struk-
turze ziarnistej. 

Badania wykazały także, że charakterystyki pochłaniania dźwięku materiałów ziarni-
stych w niektórych przypadkach różnią się kształtem od charakterystyk klasycznych mate-
riałów dźwiękochłonnych, zwłaszcza dla grubości warstwy wynoszącej 20 mm. Na obec-
nym wstępnym etapie badań nie można jeszcze wiarygodnie wyjaśnić, jakie czynniki mają 
na to wpływ. 

Materiały ziarniste znajdują zastosowanie głównie jako rdzenie dźwiękochłonne w prze-
grodach dwuściennych. Przegrody z takim wypełnieniem charakteryzują się bardzo dobrą 
charakterystyką izolacyjności akustycznej, przy małej grubości rzędu od 10 do 30 mm. Po-
twierdziły to zarówno badania izolacyjności akustycznej przeprowadzone dla przegród, jak  
i badania skuteczności akustycznej zintegrowanych obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych 
(wykonanych z tych przegród) zastosowanych dla wybranych źródeł hałasu [2]. Ma na to 
wpływ gęstość rdzeni dźwiękochłonnych z materiałów ziarnistych, znacznie wyższa od 
gęstości materiałów włóknistych. Stosowane w praktyce wełny mineralne mają gęstość nie-
przekraczającą 200 kg/m3. 

Uzyskane obiecujące wyniki skłaniają autorów artykułu do rozszerzenia programu ba-
dań nad nowymi materiałami ziarnistymi, m.in. granulatami gumowymi. Badania powinny 
też dać odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na charakterystykę pochłaniania dźwięku ma-
teriału ziarnistego mają kształt i frakcja ziarna, rodzaj materiału, z którego wykonane są 
ziarna, a także zróżnicowanie wielkości ziaren. 

Praca wykonana w ramach badań statutowych Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH w latach 
2006–2009, zadanie badawcze nr 3: „Metody pomiaru i redukcji zagrożeń wibroakustycznych”. 
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