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Aina enam püütakse leida lahendusi, kuidas parandada elukeskkonda meie ümber. 

Igapäevane liiklusmüra ehk olmemüra on väsitav ja mõjutab tugevalt meie füüsilist ja 

psüühilist tervist. Eriti oluline on öine uni ilma, et seda rikuks mürareostus.  Käesoleva 

bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida Eesti Maaülikooli katsestendi mürataset ning välja 

pakkuda võimalikke lahendusi. Töös tuuakse välja materjalid ja lahendused, mis aitavad 

müra vähendada. Mõõtmistel selgus, et müratase võib ulatuda väga kõrgele, kuid seda vaid 

hetkeks ühe katse käigus. Suuresti aitas mürataset alandada juba see, kui  garaažil olid uks 

ja aknad suletud, kuid see polnud veel piisav. Selgus ka see, et suletud akende ja uksega 

pole võimalik katseid teha, kuna garaažil on ebapiisav ventilatsioon. Töö edasiarendusel 

on oluline praktiliselt katsetada valitud müratõkke materjale ning lõpuks ka katsestendis 

nende kasutamine. 

Märksõnad: mõõtmine, tervis, ventilatsioon, elukeskkond 
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An increasing number of attempts is made to find solutions on how to improve the 

environment around us. Daily traffic noise or domestic noise is tiring and strongly 

influences our physical and mental health. Particularly important is the night's sleep that it 
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SISSEJUHATUS  
 

Iga päevaga sünnib aina rohkem inimesi ning tänu sellele ka ehitatakse, kasvatatakse ja 

arendatakse pidevalt maailma, mille käigus tekivad ebameeldivad helid. Ebameeldiv heli 

ehk müra on iga inimese jaoks häiriv ja tervist kahjustav, mis mõjub nii psüühiliselt kui ka 

füüsiliselt. Müra mõju võib olla ka pikaajaline, mille käigus võivad tekkida jäädavad 

kahjustused ,eriti kahjulik on müra inimese uneajal, kuna siis kostuv müra võib häirida 

täisvääruslikku und või siis äratab inimese enneaegselt üles. Kõige suurem probleem ongi 

just elamuhooned, mis asuvad tööstushoonetele liiga lähedal ja neil elamutel endal puudub 

korralik heliisolatsioon.  

Käesolevas töös mõõdetakse, kui suurt mürareostust tekitab Eesti Maaülikooli auto 

katsestend Dynojet 224xLc auto katsetamise käigus. Seega töö eesmärgiks on mõõta, kui 

suur on müratase ning pakkuda välja erinevaid müratõkke materjale ja lahendusi. Töö 

eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad ülesanded: 

1) üldine ülevaade müra olemusest ja müra mõõtmise kirjeldamine; 

2) müra vähendavate materjalide iseloomustamine; 

3) müra vähendamise võimaluste leidmine laboris; 

4) müra mõõtmine ja analüüs. 

Töö esimene osa kirjeldab müra olemust ja selle kahjulikkust keskkonnale. Teises osas on 

välja toodud erinevad müratõkke materjalid ja iseloomustused nende kohta. Kolmandas osas 

leitakse lahendus ventilatsiooni probleemile, mis selgus töö käigus. Neljandas osas tuuakse 

välja mõõtmise tulemused ja analüüsitakse neid.  
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1. MÜRA OLEMUS JA MÕÕTMINE 
 

1.1 Müra olemus 
 

Heli on selline, mis tekib vahelduva staatilise õhurõhu kõikumisel õhurõhu suhtes. Erinevad 

vibratsiooni allikad tekitavad meie ümber olevasse õhku tihendusi ja hõrendusi. Kuuldav 

heli jõuab meie kõrvadeni tänu õhuosakeste liikumisele, mis omakorda lükkavad liikvele 

järgmised õhuosakesed.  [1] 

Müra on ebameeldiv heli, mis on häiriv või siis teisiti tervist ja igapäevaste toimetusi segav 

heli (tabel 1.1). Ebameeldivat müra saab määratleda inimese ja keskkonna jaoks koormavaks 

või isegi kahjustavaks heliks, kas siis füüsiliselt või psüühiliselt.[3] 

Tabel 1.1 Heli valjus [2] 

Heliallikas nimetus Valjus dB 

Kerge lehesahin. Vaikne tuba 

öösel 

Väga vaikne 20 

Lehtede sahin. Sosin Vaikne 30 

Lähedane sosin, olmemüra Tasane 40 

Vestlus Mõõdukas 50 

Büroo, restoran, kaubamaja Mõõdukas 60 

Vali kõne ja raadio Vali 70 

Tihe liiklus Vali 80 

Mürarikas tehas. Auto 

signaal 

Väga vali 90 

Suruõhuvasar. Väikelennuk Väga vali 100 

Vali muusika. Sireen Talumatu 110 

Reaktiivmootor Talumatu 120 

 

 

1.2 Heli levik 
 

Heli levib kolmel viisil, gaasides mida nimetatakse ka õhumüraks ja siis veel ka vedelikes 

ja tahketes materjalides, mida nimetatakse löögimüraks. Heli levib õhus nullkraadise 
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temperatuuri juures 331,2 m/s ja nullist erineva temperatuuri juures tuleb see arvutada 

valemiga.  

                𝐶𝐿 = 331,2 + 0,6 𝑡                                                                                                                                                (1.1) 

           kus 

           t -temperatuur ºC; 

          CL -heli kiirus m/s. 

 

Tahketes materjalides ja vedelikes on heli levikiirus oluliselt teistsugune kui õhus (tabel 

1.2) [2] 

 

Tabel 1.2 Materjalide helitehnilisi omadusi 

Materjal Tihedus p 

Kg/m3 

Heli kiirus c 

m/s 

betoon 2400 4400 

kergbetoon 1000 2000 

tellismüüritis 600...2000 1290...1580 

silikaattellismüüritis 600...1200 2236...2580 

kipsplaadid 900 1826 

teras 7800 5164 

klaas 2500 4560 

puit 600 3416...5000 

liiv 2000 100...317 

 

1.3 Müra mõju inimesele 
 

Noore täiskasvanud inimese kuulmise piirkond jääb vahemikku 20 Hz-20 kHz ja kõige 

tundlikum on kuulmispiirkond jääb vahemikku 2-5 kHz (tabel 1.3). Kuulmise tundlikus 100 

Hz juures on umbes 20 dB väiksem. Keskkonnas tulenev piirkond jääb umbes 100-1000 Hz 

vahele. [3] 

Müra mõju võib olla inimese kehale nii kahjulik, et tekitab jäädavaid kahjustusi, mis on 

seotud otseselt kõrvakuulmisega või siis eriastmelise helidega kuulmisega. On ka 

teistsuguseid kahjustusi, mis on seotud stressi ja muude funktsionaalsete häiretega. Müra on 

olemuselt täiesti erinev ja iga inimene võib seda tajuda ka erinevalt. Kuulmiskahjustus on 

kõige suurem oht. Oht kaasneb siis, kui viibida kaitsmata kõrvadega üle 80-85 dB suuruses 

müras, mitmeid aastaid ja terved päevad. Kui inimesel on tekkinud kuulmiskahjustused, siis 

see on jäädav ning seda pole võimalik ravida. Kuulmiskahjustusi on kõige suurem  võimalus 
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saada laskmisel või näiteks elektroonselt võimendatud muusika kuulamisel. Kui võtta 

arvesse keskkonnamüra, siis kõige suurem oht on lennuki või suurte töötavate seademete 

vahetus läheduses saada kahjustusi. [3] 

Tabel 1.3 Mõningad sagedusala nimetused [3] 

Sagedus, Hz  

<20 infraheli 

20-20000 kuuldepiirkond 

>20000 ultraheli 

20-100 madalsagedusega heli 

100-5000 keskmise sagedusega ala 

300-3000 kõneala (telefon) 

5000-20000 Kõrge sagedusega heli 

Suurel müral on võime  mõjutada inimese und, samas uni on üks tervise tagamise  

põhivajadustest. Müra võib une aega lühendada, raskendada magama jäämist või siis 

katkestada une enne õiget aega. Kõige suurem oht une rikkumiseks on hommikuti, kuna siis 

inimene enam nii sügavas unes ei viibi. See on kindlaks tehtud, et müra mõjutab inimese 

ajutegevust, südame löögisagedust ning ka hingamist. Inimese ärkamise lävi on kusagil 45 

dB juures ja kui sündmusi on umbes viis või rohkem. [3] 

Kõnevõimele ja selle kuulmisele mõjub samuti müra halvasti. On teaduslikult välja uuritud, 

et kõne tekitamisel kui ka kuulmisel hakkab müra mõju mõjutama 50-55 dB helitasemest. 

Kui sellise müra taseme juures rääkida, siis on võimalik, et kuulaja ei saa aru, mida 

räägitakse või on siis kuulajal raskusi aru saamisega. [3] 

Kui on tekkinud juba kuulmiskahjustused, siis seda pole võimalik ravida ning see võib võtta 

võimaluse elada täisväärtuslikku elu. Suure müra foonil tekkib stress, viibides pidevalt 

linnamüra vahetus läheduses, siis hakkab see mõjuma kehale koormavalt ja võib tekitada 

jäädavaid kahjustusi. 

 

1.4 Müra mõisted 
 

Järgnevalt on väljatoodud tähtsamad müra terminid ja mõisted: 

1) heli - mehhaanilised võnkumised; 
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2) müra - on heli, mis mõjutab inimese või tervise heaolu; 

3) olmemüra - müra, mis on tekitatud inimtegevuse poolt; 

4) müra normtase - normitud arvsuurus, mis on võetud müramõõtmise aluseks; 

5) müra kriitiline tase - normtase kriitilise müraolukorra hindamisel olemasolevatel aladel; 

6) mürasündmus - selline müra, mis ei kesta rohkem kui 5 minutit;  

7) müra hindamise kestvus  - ajavahemik, mille suhtes määratakse müra hinnatud tase; 

8) vaba heliväli - kui puuduvad igasugused helipeegeldused; 

9) müratundlikud hooned - elamud, hoolekandeasutused, tervisehoiu-, laste- ja õppeasutused 

ning muud hooned, mille käesolevas määruses kehtestatakse müra suhtes kõrgendatud 

nõuded; 

10) müra piirtase - suurim lubatud normtase olemasolevatel alade ja ehitistes; 

11) kuuldeläve helirõhk po - on minimaalne kõrvaga tajutav helirõhk, po=20 µPa; 

12) segaala - pikaajaliselt olnud hoonetega ala, mille elamute ja ühiskasutusega hoonetele 

on läheduses müra tekitavaid tootmis-,kaubandus-, teenindusettevõtteid; 

13) välisterritoorium - plats hoonete juures, kus puhatakse; 

14) müra hinnatud tase - kindlal ajal mõõdetud müra A-korrigeeritud tase, kus on juba tehtud 

parandusi, arvestades juurde tonaalsust, impulssheli või siis teisi tegureid; 

15) maksimaalne helirõhutase - kindlal ajavahemikul mõõdetud helirõhutaseme 

maksimaalne väärtus; 

16) tonaalne heli - on heli, mille sagedusspektris esineb kuuldav teistsugune toon.  Heli saab 

juba siis tonaalseks nimetada, kui 1/3 oktaavribas mõõdetud helirõhutase ületab temale 

eelnevas ja järgnevas 1/3 oktaavribas mõõdetud taseme 5 dB või enam. 

 

1.5 Müra mõõtmise metoodika 
 

Mõõtmisel kasutatakse erinevaid mõõtevahendeid, mis jaotatakse erinevatesse klassidesse: 

1.klass, 2. klass ja 3. klass. Täppismõõtmise puhul kasutatakse 1. klassi mõõteriistu ja 

ligikaudse mõõtmisetulemuse jaoks kasutatakse 2. ja 3. klassi mõõtmisvahendeid [4] Antud 

töö korras oli kasutusel mõõtevahend Velleman Sound level Datalogger DVM 173 SD. 

(joonis 1.1)  
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Joonis 1.1 Velleman Sound level datalogger DVM 173 SD 

 

Velleman Sound datalogger DVM173SD kuulub teise klassi, tänu millele saadakse 

ligikaudne müra näit. Mõõtmise vahemik on 30 dB kuni 130 dB. Kaal on 353 grammi ilma 

patareita. Täpsus on +/- 1.4 dB. Sagedusala 31.5 Hz kuni 8 kHz. [8] 

Kuna kasutati kahte samasugust mõõtmisseadet, siis teostati enne müramõõtmis tööde algust  

mõlema seadme võrdlus (joonis 1.3) ehk kontrollmõõtmine (tabel 1.5 A). Seade 1 oli 

kasutusel garaaži juures ning seade 2 oli kasutusel ühiselamus.  Katsetamine tehti tavalise 

sõiduautoga Ford Escord ja välikatsena. Mõõteriistad asetati auto summutist 5 m kaugusele 

ja 20 kraadi kesk joonest (joonis 1.2). 

 

Joonis 1.2 Plokkskeem seadme asetsemisest 
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Joonis 1.3  Kahe mõõteseadme võrdluse testimine 

Tabel 1.5 A Kahe mõõteseadme mõõdetud maksimaalne, minimaalne ja keskmine 

müratugevus. B Kahe mõõteseadme mõõdetud müratasemed 2 minuti jooksul ja valitud 

kolm punkti 

A Seade 1 Seade 2 

Maksimaalne (dB) 87 86,3 

Minimaalne (dB) 56,7 53,6 

Keskmine (dB) 64,1 60,9 

 

B Seade 1 Seade 2 

13:28.46 77,2 73,4 

13:29:15 78,9 81,3 

13:29:37 66,5 61 

 

Teiseks katseks (tabel 1.5 B) valitakse kolm erinevat kellaaega 2 minuti jooksul ning 

võetakse mürataseme tugevused kahelt seadmelt, mis asetsesid täpselt sama kaugel müra 

allikast ning nõnda tehakse kahe seadme teine võrdlus. 
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Järelduseks saab öelda, et erinevus on kahe seadme vahel pidevalt umbes 3%, mida võib 

arvestada ka mõõtmisel. 

 

1.6 Mõõtmise metoodika 
 

Mõõtmise metoodika põhines järgnevatel tegevustel nagu ajakava koostamine, seademete 

valik , koha valik ja mõõtmiste enda läbi viimine. 

Mõõtmisi tehti nii palju, et oleks võimalik määrata mõõtemääramatusi. Mõõtmine toimub 

terve auto katsestendi kasutamise aja ning veel lisaks tuleb eraldi välja võtta tõmbeajad, kus 

auto katsestend on töös. 

Mõõtmeseadme valikul tuleb valida sellised seadmed, millega on võimalik müra salvestada 

ning hiljem see arvutisse laadida. Seadmeid valides kasutada kahte samasugust, kuna 

mõõtmine toimub kahest kohast. Seadme valikul saab valida erinevate klasside vahel, antud 

töös valitakse 2 klassi mõõtevahendid, mis on esitletud eelnevas peatükis (joonis 1.1).  

Kohavalikul on määravaks see, et kaebusi suure müra tõttu on tulnud ühiselamust ja just 

sellest poolest, kus aknad on suunaga auto katsestendi poole. Üheks kohaks on valitud 

ühiselamu kümnenda korruse aken, mis on täpselt suunaga garaaži poole ja mille vahemaa 

on umbes 128 meetrit (joonis1.4). Akna pealt mõõtmise puhul tuleb jälgida, et aken on 

pidevalt suletud ning mõõteseade on suunaga välja (joonis 1.5).  

 

Joonis 1.4 Ühiselamu ja auto katsestendi vaheline kaugus 
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Teiseks mõõtmise kohaks on kohe auto katsestendi juures (joonis 1.6) mõõtmine ja selleks 

valida uksest 5 meetrit eemal asuv koht ja mõõteseade asetada tooli peale või siis statiivi 

peale. 

 

 

Joonis 1.5 Mõõtmine ühiselamu kümnenda korruse köögis 

 

 

Joonis 1.6  Mõõtmine katsestendi juurest 
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Enne auto katsestendi tööd tuleks mõlemad seadmed ühendada ja seadistada salvestama 

vähemalt 5 tunni peale, kuna katsestendi töö algus võib venida või tuleb vahepeal ette 

ootamatusi. Müramõõturil tuleb määrata ka ajalised vahed, mis sellisel mõõtmisel oleks 

mõistlik valida 1 sekund ja selle mõõtmise puhul see ka valiti. Mõõteseadet saab kasutada 

autonoomselt, eraldi arvutist. Seade tuleb seadistada nii, et see hakkaks tööle nupust 

vajutamisega, siis ei pea arvutit kaasas kandma. Üks seadmetest tuleb viia garaaži juurde 

ning asetada oma kohale ja nupust vajutada, et algaks  mõõtmine, teise seadmega tuleb ise 

minna ühiselamusse. Rääkimine katsestendi juhendajaga toimub raadioside teel ning 

niimoodi saadakse teada, kuna algab tõmme. Esimesest korrast, mil katseauto käivitatakse, 

tuleb kirja panna katse alguse aeg, vahepealsed tõmbed tuleb eraldi kirja panna. Viimaks 

tuleb raadioside teel teade, et katsed on lõppenud, panna tuleb kirja katse lõppaeg. Katse 

algus ja lõppaja puhul saab võtta keskmise ja eraldi tuleb võtta iga tõmbe puhul 

maksimaalne, minimaalne ja keskmine mõõtmise väärtus. Maksimaalse, minimaalse ja 

keskmise leidmise puhul kasutatakse  MS windowsi programmi MS excel. 
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2. ERINEVAD MÜRATÕKKE MATERJALID JA 

MÜRATASEME VÄHENDAMISE VÕIMALUSED 
 

2.1 Müratõkke materjalid 
 

2.1.1 Põhuplaat 

 

Põhuplaat (joonis 2.1) on omadustelt väga hea ning lihtsalt paigaldatav, millega saab 

hakkama igaüks. Selle paigaldamisel ei ole vaja mingisugust karkassi ja seda võib kasutada 

vaheseinana. Plaat on sobiv ka allergikutele, kuna kasutatud on vaid looduslikke vahendeid. 

Samuti on plaat ka väga tulekindel ja tänu sellele sobilik kõigis kohtades, kus kasutusel 

lahtine tuli. Müratakistus on väga suur, 58 mm plaat koos viimistlusega vähendab müra 35 

dB, mis on väga hea näitaja. [5] 

 

 

Joonis 2.1 Põhuplaat [5] 

Sellise plaadi kasutamine antud auto katsestendis oleks üks parimaid lahendusi. Plaadi 

omadused on just head, mis sobivad kohta, kus on suurem oht tulekahjule ning on hea 

mürapidavusega. 

 

2.1.2 Aerogeel 

 

On materjal, mis on juba leiutatud möödunud sajandi 30ndatel aastatel, kuid just viimastel 

aastatel on see materjal saanud suuremat kasutust. Aerogeel (joonis 2.2) on väga väikse 

tiheduse, poorne ja madala soojusjuhtivusega. Seda saadakse sellisel teel kui geelis asendada 

vedelik gaasiga. Eriti oluline on valmistamise protsessi juures kuivatamine, kus ei tohiks 
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aine enda struktuur muutuda. Hetkel tuntuim toormaterjal on ränioksiid, kuid on ka muid 

aineid kasutusel, nagu näiteks süsinik, metallide oksiide muid anorgaanilisi ja orgaanilisi 

ühendeid. Kõige laialdasemalt just kasutatakse aerogeeli madala soojusjuhtivuse tõttu 

soojus- kui ka heliisolatsiooni materjalides. Müratõke  on aerogeelil 20 dB.  [7] 

 

Joonis 2.2 Aerogeel [7] 

 

Aerogeeliga  ei ole paljud kokku puutunud ja tänu sellele ei osata sellest midagi arvata ning 

ka kasutada. Kindlasti tuleks aerogeeliga teha katseid, et näha reaalseid tulemusi selle 

suutlikkusest.  

 

2.1.3 Pakettaknad 

 

Plasto pakub lamineeritud klaasi, mida annab valida õhukese akustilise kilega. Selle kile 

nimetuseks on SILENCE kile, mis on uus võimalus müra summutamiseks ja töötab väga 

efektiivselt erinevates mürakeskkondades. Kasu pole ka ainult mürasummutavast 

klaaspaketist, kui raam ise ei takista müra edastamist. Klaaspaketi puhul on võimalik veel 
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rohkem müra vähendada klaasipaksuse suurendamisega, klaaside vahel oleva õhkvahe 

suurendamisega ja lamineeritud klaasi kasutada. Kolmekordsed pakett aknad, mis tähendab 

48 mm pakettklaasi ning kombineerides seda kömmerling 76 profiilsüsteemiga (joonis 2.3) 

on võimalik saavutada müratõke kuni 52 dB. Lisaks on ka sellel profiili kambrite paigutus 

ja geomeetria nii head, et muudab selle väga soojapidavaks. [9] 

 

Joonis 2.3 kömmerling 76 näide [9] 

 

Kasutades Plasto aknaid ja lisaks veel kömmerling 76 profiiliga raame, siis on müratõke 

väga suur, mis tähendaks seda, et see on kõige sobilikum. Antud katsestendil on ka väga hea 

võimalus topelt akende lisamiseks, kuna on kohad selle jaoks olemas. 
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2.1.4 Garaaži uks 

 

Hörmanni uste puhul (joonis 2.4) on kindel saksa kvaliteet. Kõik ukse ja ajamkomponendid 

toodetakse ja arendatakse välja sama firma poolt. Uksed parandavad ka soojusisolatsiooni 

kuni 15%. Kestev kaitse võimaliku korrosiooni eest. LPU paneelide suurepärane 

heliisolatsioon vähendab 25 dB müra. [11] 

 

Joonis 2.4 Hörmanni uks [11] 

Kui katsestendile lisada topelt aknad siis tuleks kindlasti lisada ka topelt uks. See uks on 

väga sobilik, kuna suudab kuni 25 dB mürast kinni võtta. Uks peaks ka kindlasti lahti käima 

välja poole ning suunaga üles. 

 

2.1.5 Helisummutus vill 

 

Kadu heli liikumisel on helimuutustegur R dB on siis sellisel juhul näitaja, mis näitab seina, 

põranda, ukse või teiste barjääride efektiivsust heli tõkestamisel. Kergete struktuuride puhul, 

mis tavaliselt on tehtud mitmest kipsseina kihist on kohaldatav vabavõnkumine. 
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Heliisolatsioonvõime paraneb kahekihilise seina vahel siis, kasutatakse näiteks kivivilla. 

Mida suurem on tühimik, seda suure on ka kivivilla kasutegur. Heliisolatsiooni villa (joonis 

2.5) kasutamisel on võimalik lisada mürapidavust 5-10 dB. [10] 

 

 

Joonis 2.5 Paroc müratõkke villa plaat [10] 

Villa kasutamine ei ole nii efektiivne, kui eelnevad materjalid, kuid see oleks esialgu kõige 

lihtsam ja kiireim viis, kuidas 5-10 dB mürataset alla saada. 

 

 

2.1.6 Müratõkkekardin  

 

Varasemalt on leiutatud mitmeid müratõkke kardinaid, kuid need on olnud sellised, mis ei 

lase läbi ka täielikult valgust. Leidmaks missugust kardina materjali peaks kasutama heli 

blokeerimiseks ja samas laseks valguse läbi, kasutati arvutimudelit akustiliste omaduse 

uurimiseks. Seesuguse mudeliga saadi teada, et milline peaks olema kanga tihedus ja 

mikroskoopiliste aukude kuju. Uus kardinariie, mis võrreldes tavaliste müratõkke 

kangastega neelab viis korda rohkem heli. Ja uue loodud kardina (joonis 2.6) omadused on 

nii head, et näiteks tüllkardinad vähendavad ruumis heli 2-3 protsenti, siis uudsed suudavad 

kinni püüda 20 protsenti helist. [16] 
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Joonis 2.6 Valgust läbi laskev müratõkkekardin [16] 

 

Müratõkke kardinat on väga lihtne kasutada ja selle saaks ka väga kiiresti monteerida 

katsestendi. Müratõkke mõttes on kardin väga efektiivne oma 20%, mida see suudab kinni 

püüda. 

 

2.1.7 Aktiiv mürasummutus 

 

On välja töötatud süsteem soovimatu heli vähendamiseks. Selle jaoks vajatakse kõlareid, 

mikrofone ja vastavat tarkvara koos arvutiga. Tööpõhimõte seisneb selles, et müraallikast 

tulenevale helile antakse vastu heli ehk anti heli, mis määratakse arvuti teel. Arvuti oskab 

vastu heli anda tänu mikrofonile, mis asetseb müraallika juures (joonis 2.7). Aktiivse 

helisummutamise käigus väheneb müratase umbkaudu 10 dB. [17]  
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Joonis 2.7 Aktiivse mürasummutamise joonis [17] 

 

Selline lahendus on väga innovatiivne ning kindlasti on võimalik seda edasi arendada, et 

hetke 10 dB helipidavust veelgi tõsta.  

 

 

2.2 Erinevate lahendusete paigaldus garaažis 
 

2.2.1 Põhuplaadi ja villaplaadi paigaldus 

 

Esimene lahendus oleks, kas põhuplaatide või villapaneelide paigaldamine garaaži akende 

ja ukse ette (joonis 2.8). Tehniliselt oleks kõige lihtsamini kasutatav siinide peal jooksvaid 

paneele, mis liiguvad elektrimootoriga. Kontrollpaneel oleks kasutatav, kas läbi arvuti või 

telefoni. Kui paneelid pole kasutusel, siis on need kokku pakitult nii, et ei sega akende 

avamist ega sisse tulevat valgust. Ukse puhul on kokku pakitud kujul selliselt, et ukse kõrgus 

jääb samaks ning see ei sega ukse avamist. Lisades 1, 2 ja 3 on toodud põhuplaadi kinnitus 

raami joonised. 
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Joonis 2.8 Põhuplaadi ja villapaneelide lahendus 

 

2.2.2 Ruloode paigaldus 

Ruloo lahenduse puhul (joonis 2.9) tuleks kasutada müratõkke kardinat, mis oma omaduste 

poolest suudab kinni püüda 20 protsenti mürast. Kasutamine  toimub puldist, millega saab 

kardinad ette lasta ja siis peale katseid uuesti rulli kerida. Kokku kerimine on just selleks 

juhuks hea, et siis ei määrdu kardinad nii kiiresti. 

 

joonis 2.9 Ruloo lahendus 
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2.2.3 Aktiiv mürasummutus süsteem 

 

Aktiiv mürasummutussüsteem (joonis 2.10)  on uudne ja hetkel kasutusel väga laialdaselt 

juba autodes, mis kuulub põhivarustusse. Väga huvitav oleks kasutada seda Eesti 

Maaülikooli auto katsestendi juures, kus saaks seda kasutada koos teiste müratõkke 

vahenditega, mis annaks 10 dB suuruse languse juurde. Süsteem töötaks selliselt, et anda 

mürale, mis tekib vastu heli ehk anti heli, mis vähendaks mürataset veelgi, mis jõuab 

ühiselamu elanikeni.  

 

 

 

Joonis 2.10 Aktiiv mürasummutus lahendus 

 

Kolmest lahendusest kõige lihtsamini teostav on ruloo lahendus, kuid see ei anna nii suurt 

efekti, kui põhuplaatide kasutamine. Põhuplaatide konstruktsioon peaks aga olema piisavalt 

tugev, et mitte läbi vajuda. Konstruktsiooni ehitamisel tuleks kindlasti teha tugevus 

arvutused. 
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3. VENTILATSIOONI PROJEKTEERIMINE  
 

3.1 Heitgaasides kahjulikud ja kahjutud ained 
 

Kahjulikud ained on Süsinikmonooksiid CO (vingugaas), Vesikuühendid HC (põlemata 

kütus ja õli), lämmastikoksiidid NO ja NO2 mida tähistatakse ühiselt NOx kuna O muutub 

pidevalt, Vääveloksiidid SO2 , Tahked osakesed (Tahm) 

Kahjutud ained on lämmastik N2 , hapnik O2, süsinikdioksiid CO2, vee aur H2O [9] 

 

3.2 Garaaži mõõtmed 
 

Auto katsestend asub maaülikooli B blokis. Garaaži uks on suunaga linna poole ning aknad 

on suunaga tehnikamaja poole. Mõõtmetelt on garaaži pikkus 16 meetrit ja laius 8 meetrit 

ning kõrguseks põrandast laeni on 4,5 meetrit, mis teeb garaaži ruumalaks: 576 kuupmeetrit. 

 

              𝑉 = 𝐿 ∗ 𝑊 ∗ 𝐻 ,                                                                                                  (3.1) 

                kus V on katselabori ruumala, m3; 

                L - hoone pikkus, m;  

               W - hoone laius, m; 

              H  - hoone kõrgus, m.  

 

 

3.3 Katseruumi varustamine värske õhuga 
 

Saksamaal hetkel kehtivatele seadustele tuleb kinnistes ruumides, mis on pindalaga kuni 100 

ruutmeetrit õhuvahetust teha 10 kuni 15 korda tunnis. Ruumid, mille pindala on aga suurem, 

siis tuleb õhku vahetada 5 kuni 8 korda tunnis. Ebapiisav õhu vahetamine tekitab 

katsepersonalil väsimust ning võib moonutada katsetulemusi suuresti. Kindlasti tuleks 

mõõta, kas värske õhu peale vool on piisav ka siis, kui aknad ja uksed on suletud. Vajadusel 

tuleks kogu ventilatsioonisüsteem välja vahetada võimsama vastu ja lisaks tuleks eraldi 

süsteemi alla panna, mitte kogu ühtse maja  alla.  
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3.4 Heitgaaside väljajuhtimine ruumist 
 

Sisepõlemismootori töötamisel tekivad alati heitgaasid, mis sisaldavad kahjulikke aineid. 

Teadagi ei ole kahjulikud ained inimestele tervisele head ning tänu sellele tuleb need 

katseruumist ka välja juhtida. Katsestendi juures kasutatakse heitgaaside kogumis sisendit, 

mis juhib kütuse põlemisel tekkivad jääksaadused kuskile puhastussüsteemi või kohe otse 

atmosfääri, mis pole kõige parem lahendus. Seade peab koosnema kuumakindlast 

materjalist, kuna temperatuurid võivad ulatuda kuni 300 kraadini. Katseobjekti väljalaske 

torustiku juurde pannakse kollektor ning sealt edasi läheb torustik ventilaatorisse, mis imab 

saastunud õhku. Eesti Maaülikooli Katsestendi kasutatav seade pole piisavalt võimas ning 

mõeldud kasutamiseks vaid ühe väljalaske toru jaoks. [18] 

Parimaks lahenduseks oleks antud katselaboris see seade välja vahetada võimsama vastu ja 

kindlasti võimaldada kasutamiseks ka kahe väljalasketoruga katseobjekti puhul(joonis 3.1). 

Kahe toruga süsteemil peavad olema torud suletavad, vastasel juhul ühe toruga auto 

katsetamisel puhuks teisest otsast omakorda heitgaasid uuesti laborisse tagasi. 

 

Joonis 3.1 Kahe väljalasketoruga süsteem 
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Normaaltingimustes on väljas õhu tiheduseks 15 ºC juures 1,2 kg/m3. Maksimaalseks üle 

laadimiseks oli selles töös võetud 2,1 bar ja selle juures oli õhurõhuks  3,7 kg/m3, mis on ka 

3,7 g/L . Kui mootori töömahuks on näiteks 4 liitrit siis see mootor kahe täispöörde ajal 

kasutab ka 4 liitrit õhku. Õhukulu arvutamiseks saab kasutada järgnevat valemit. 

             𝐾õℎ𝑘 =
ρ∗V∗v

2
 ,                                                                                                                                          (3.2) 

kus 

Ρ -tihedus, mis on võetud 15 ºC ja 2,1 bar juures, mis on võrdne 3,7 kg/m3 ja 3,7 g/L; 

V -mootori töömaht 4 liitrit; 

v -mootori pöörlemissagedus 9000 p/min.  

𝐾õℎ𝑘 =
3,7 ∗ 4 ∗ 9000

2
= 66 600 𝑔 

 

            𝐾𝑘ü𝑡𝑢𝑠 =
𝐾õℎ𝑘

Õ𝐾
 ,                                                                                                      (3.3) 

kus 

ÕK - õhu ja kütuse omavaheline suhe täiskiirendusel bensiiniga 11,5. 

𝐾
𝑘ü𝑡𝑢𝑠=

66 600
11,5

=5791 𝑔
 

 

Kokku tarbitakse õhu ja kütuse segu ligilähedaselt 70 kg minutis. Mootoris väljuva heitgaasi 

ning mootori enda poolt tarbitav õhu ja kütusesegu kogus on peaaegu sama suured [18]. mis 

tähendab, et heitgaaside kogus, mis garaaži all toodetakse on umbes 70 m3/min. Mis 

tähendab, et tunnis toodetakse 4200 m3/h heitgaase.  

Kui uuendada Eesti maaülikooli katsestendi laborit, siis oleks sobilik ventilaator Geovendi 

toode LSFG-MSFG (joonis 3.2), mille tootlikkus on 4900 m3/h. [19] 
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Joonis 3.2 venilaator Geovent LSFG-MSFG 

 

3.4 Ventilatsiooni mürasummuti 
 

Heitgaaside puhul peab olema hea väljaimavusega ventilatsioonisüsteem, kuid sellisel juhul 

mööda seda kostub  müra ka välja. Sellistes olukordades kasutatakse mürasummuteid, mis 

pannakse ventilatsiooni torustiku vahele. (joonis 3.3)  

Ventilatsiooni mürasummuti tööpõhimõte on samasugune nagu auto summuti, kus on 

aukudega metallplaat, mis on keeratud toruks. Aukudega toru ning välise kesta vahele on 

pandud mineraalvill, mis püüab õhust heli kinni ning vähendab välja jõudnud heli detsibelle. 

[18] 
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Joonis 3.3  ventilatsiooni mürasummuti [18] 

 

 

Juhul kui kasutada samasuguseid mürasummuteid siis tuleks katsetada mitme erineva 

summutiga, et selle töö suutlikust veel rohkem tõsta. Tuleb testida, kas on mitme 

mürasummuti kasutamisel üldse tulemust. 
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4. MÕÕTMISE TULEMUSED JA ANALÜÜS  
 

4.1 Esimene mõõtmine  
 

Esimene mõõtmine (T1) toimus 16. oktoober 2016 (tabel 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5). Üheks 

mõõtmise kohaks oli viie meetri kaugusel garaaži uksest tool, mille peale oli asetatud 

mõõteseade, mikrofoniga katsestendi suunas. Teiseks kohaks oli Ühiselamu torn, 

Kreutzwaldi 52. Ühiselamus toimus mõõtmine punasel poolel ja köögis, mille aken oli 

suletud ja  mõõtevahend oli suunatud mikrofoniga katsestendi poole. 

Mõõdetav auto oli mustangi baasil ehitatud kiirendusauto. Lõplikuks auto võimsuseks saadi  

1300 kW rattast. 

Tabel 4.1  T1-1  (12:05-12:10. Uks ja aknad lahti) 

 Ühiselamu 

T1a 

Garaaži juures 

T1b 

Maksimaalne (dB) 70 121 

Minimaalne (dB) 40 50 

Keskmine (dB) 44 83 

 

Tabel 4.2 T1-2 (12.31-12:33. Lahtine aken ja kinnine uks) 

 Ühiselamu 

T1a 

Garaaži juures 

T1b 

Maksimaalne (dB) 65 104 

Minimaalne (dB) 37,6 47 

Keskmine (dB) 42 71 

 

Tabel 4.3 T1-3 (13:05-13:07. Kõik aknad ja uks suletud) 

 Ühiselamu 

T1a 

Garaaži juures 

T1b 

Maksimaalne (dB) 62 103 

Minimaalne (dB) 38 71 

Keskmine (dB) 41 79 
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Tabel 4.4 T1-4 (13:26 -13:28. Lahtine uks ja kõik aknad kinni) 

 Ühiselamu 

T1a 

Garaaži juures 

T1b 

Maksimaalne (dB) 66 102 

Minimaalne (dB) 39 46 

Keskmine (dB) 43 70 

 

Tabel 4.5 T1-5, (14:03 -14:05. Kõik aknad ja uks lahti) 

 Ühiselamu 

T1a 

Garaaži juures 

T1b 

Maksimaalne (dB) 71 122 

Minimaalne (dB) 39 74 

Keskmine (dB) 46 88 

 

Auto katsestendis hakkas katsetamine pihta kell 12:05 ja lõppes kell 14:05, mis teeb katseaja 

pikkuseks kaks tundi, kuid selle aja jooksul toimus ka auto seadistamine, kus auto seisis. 

Reaalset aega, millal auto töötas kahe tunni jooksul oli kolmteist minutit ja keskmine 

helitugevus selle aja jooksul oli ühiselamus:  Keskmine 41 dB ja garaaži juures oli keskmine  

59 dB. 

Tehti viis korduvat mõõtmist, mille puhul erinevus on umbes 2-3 %. 

 

4.2 Teine mõõtmine  
 

Teine mõõtmine (T2) toimus 4. mai 2017 (tabel 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10). Üheks mõõtmise 

kohaks oli viie meetri kaugusel garaaži uksest tool, mille peale oli asetatud mõõteseade, 

mikrofoniga katsestendi suunas. Teiseks kohaks oli Ühiselamu torn,  Kreutzwaldi 52. 

Ühiselamus toimus mõõtmine punasel poolel ja köögis, mille aken oli suletud ja  

mõõtevahend oli suunatud mikrofoniga katsestendi poole. Teise mõõtmise ajal olid kõigi 

tõmmete ajal garaaži aknad ja uksed lahti, kuna polnud võimalik kasutada gaasimaske. Teise 

mõõtmise ajal katsetati ka telefoni äppi, et võrrelda seda mõõtevahendiga. 
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Mõõdetav auto oli kiirenduse jaoks ehitatud Corvette. Sellele mootor oli kompressoriga V8. 

Auto võimsuseks mõõdeti 330 kW rattast. 

Tabel 4.6 T2-1 (17:57 -18:03) 

 Ühiselamu 

T2a 

Garaaži juures 

T2b 

Garaaži juurest 

Telefoniga 

T2c 

Maksimaalne (dB) 60 105 88 

Minimaalne (dB) 40 75 32 

Keskmine (dB) 59 86 78 

 

Tabel 4.7 T2-2 (18:15-18:21) 

 Ühiselamu 

T2a 

Garaaži juures 

T2b 

Garaaži juurest 

telefoniga 

T2c 

Maksimaalne (dB) 47 106 88 

Minimaalne (dB) 34 63 27 

Keskmine (dB) 36 85 51 

 

Tabel 4.8 T2-3 (18:23-18:25) 

 Ühiselamu 

T2a 

Garaaži juures 

T2b 

Garaaži juurest 

telefoniga 

T2c 

Maksimaalne (dB) 52 108 88 

Minimaalne (dB) 37 77 60 

Keskmine (dB) 41 83 73 
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Tabel 4.9 T2-4 (18:35-18:36) 

 Ühiselamu 

T2a 

Garaaži juures 

T2b 

Garaaži juurest 

telefoniga 

T2c 

Maksimaalne (dB) 52 107 87 

Minimaalne (dB) 37 77 59 

Keskmine (dB) 41 85 71 

 

Tabel 4.10 T2-5 (18:35-18:37) 

 Ühiselamu 

T2a 

Garaaži juures 

T2b 

Garaaži juurest 

telefoniga 

T2c 

Maksimaalne (dB) 51 107 87 

Minimaalne (dB) 35 52 59 

Keskmine (dB) 41 71 72 

 

Teise mõõtmise aeg kestis 39 minutit, mille ajal reaalselt auto ka pidevalt töötas. 39 minuti 

jooksul keskmisest dB näitajad olid tornis 44 dB ja garaaži juurest mõõdetult 77 dB. 

Maksimaalne müratase oli kolmanda tõmbe ajal kell 18:23-18:25 garaaži juurest mõõdetult 

108 dB ja sama tõmbe ajal oli ühiselamus maksimaalne 52 dB, kuid katsestendi lähedal 

mõõdetud keskmine oli 83 dB ja ühiselamus 41 dB.  

4.3 Kolmas mõõtmine  
 

Kolmas mõõtmine (T3) toimus  4. mai 2017 (tabel 4.11; 4.12; 4.13).  Üheks mõõtmise 

kohaks oli viis meetrit  garaaži uksest, tooli peal. Teiseks kohaks oli ühiselamu torn, 

Kreutzwaldi 52. Ühiselamus toimus mõõtmine punasel poolel ja köögis, mille aken oli 

suletud ja  on suunaga auto katsestendi poole. Kolmanda mõõtmise ajal olid kõigi tõmmete 

ajal garaaži aknad ja uksed lahti, kuna polnud võimalik kasutada gaasimaske. Kolmanda 

mõõtmise ajal katsetati ka telefoni äppi, et võrrelda seda mõõtevahendiga. 
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Mõõdetav auto oli ümber ehitatud BMW. Selle mootor oli vabalt hingav V8. Auto 

võimsuseks mõõdeti 420 kW rattast. 

 

Tabel 4.11 T3-1 (19:33-19:35) 

 Ühiselamu 

T3a 

Garaaži juures 

T3b 

Garaaži juurest 

telefoniga 

T3c 

Maksimaalne (dB) 61 107 88 

Minimaalne (dB) 40 84 29 

Keskmine (dB) 45 93 76 

 

Tabel 4.12 T3-2 (19:38-19:40) 

 Ühiselamu 

T3a 

Garaaži juures 

T3b 

Garaaži juurest 

telefoniga 

T3c 

Maksimaalne (dB) 67 111 88 

Minimaalne (dB) 37 80 54 

Keskmine (dB) 49 87 74 

 

Tabel 4.12 T3-3 (19:41-19:42) 

 Ühiselamu 

T3a 

Garaaži juures 

T3b 

Graaaži juurest 

telefoniga 

T3c 

Maksimaalne (dB) 59 112 88 

Minimaalne (dB) 37 82 65 

Keskmine (dB) 39 89 79 

 

Kolmanda katseauto puhul toimus katse vaid 9 minutit, mille vältel auto kogu aeg töötas. 9 

minuti jooksul oli ühiselamust mõõdetult keskmine müratase 44 dB ja katsestendi juurest 

mõõdetult 87 dB. Tõmbeid selle 9 minuti jooksul oli kokku kolm ning ühe tõmbe pikkuseks 

oli keskmiselt 2 minutit. Selle kahe minuti jooksul saadi maksimaalseks T3-2 ühiselamust 

67 dB ja T3-3 ajal garaaži juures 112 dB. 
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4.4 Mõõtmiste analüüs 
 

Esimese mõõtmise (T1) juures saadi üldine maksimaalne kolme mõõtmise peale garaaži 

juurest ja selleks oli 122 dB (joonis 4.1), mis on võrreldav reaktiivmootoriga ning seda saab 

nimetada talumatuks. Samuti oli täpselt sama mõõtmise ajal ka ühiselamu juures kolme 

mõõtmise maksimaalne 71 dB (joonis 4.2), mis on võrreldav vali muusika või kõnega. 

Maksimaalsed helid olid vaid korraks. Iga auto katsetamise aeg on varieeruv ning võimalik, 

et tunnise katsetamise käigus töötab auto vaid kokku umbes 10 minutit. Samuti on näha 

joonistelt, et peale esimest (T1) katsetust oli maksimaalne müra kolmandal mõõtmisel (T3). 

Esimese mõõtmise (T1) käigus mõõdeti katse alguse ja lõpetamise ajal keskmiseks 

müratasemeks ühiselamus 41 dB ja garaaži juures 59 dB. Teise mõõtmise (T2) käigus oli 

katse käik lühem ja auto töötas pidevalt selle ajal ning ühiselamust mõõdetult oli keskmine 

müratase 44 dB ja garaaži juures 77 dB. Kolmanda mõõtmise (T3) käigus saadi ühiselamust 

sama keskmine mis teise mõõtmise tulemusel ehk 44 dB, kuid garaaži juurest saadi kõige 

suurem 87 dB keskmiseks. Mõõdeti ka telefoni äppiga, kuid sellega üle 88 dB ei saadud 

garaaži juures, kui samas mõõtevahendiga saadi maksimaalseks 112 dB. Ühiselamus ületas 

keskmine lubatud norme, kuid mitte palju.  Kõige häirivam on helilainete kõikumine, mis 

korra on väga tugev ja siis jälle madal. 

Seaduse poolt on ette kirjutatud, et tavaline müra hoone eluruumides on  35-50 dB, siis kõigi 

kolme mõõtmise keskmised tulemused jäid piiridesse, kuid maksimaalsed ületasid neid 

norme.  

Päevane aeg on seaduse poolt määratud kella 7.00-23.00 ja öine kell 23.00-7.00. [4]  

Maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega aladel ei või olla suurem kui 85 dB(A) 

päeval ja 75 dB(A) öösel [4]. Põhiliselt jäävad väljas mõõdetult terve aja keskmised selle 85 

dB sisse ning ei ületa seda, kuid lühiajaliselt tõmbe käigus ulatub maksimaalne T1 puhul 

122 dB- ni. 
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Joonis 4.1 kolme mõõtmise maksimaalsed, minimaalsed ja keskmised garaaži juurest 

mõõdetult 

 

 

 

Joonis 4.2 kolme mõõtmise maksimaalsed, minimaalsed ja keskmised ühiselamust 

mõõdetult 

 

Tabelist (4.13) selgub, et kõige parema tulemuse annab pakettaken, millega suudetakse nii 

katsestendi läheduses, kui ka ühiselamus normaliseerida müra. Väljas 15 dB alla normi viia 

ning ühiselamus 31 dB alla normi. 
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Tabel 4.13 Müratõkke materjalide võrdlus 

Materjal Müra 

vähendus 

dB 

Mõõdetud 

müra 

dB 

Arvutuslik 

müra 

vähenemine 

dB 

Normidega 

lubatud 

maksimaalne 

dB 

Tulemus 

Väljas Ühis- 

elamu 

Väljas Ühis- 

elamu 

Väljas Ühis- 

elamu 

Väljas Ühis- 

elamu 

Põhuplaat -35 122 71 87 36 85 50 - + 

Pakettaknad -52 122 71 70 19 85 50 + + 

Aktiiv 

mürasummutus 

-10 122 71 112 61 85 50 - - 

 

 

Põhuplaati kasutades on võimalik normaliseerida ühiselamu mürataset 14 dB alla normi, 

kuid katsestendi juures jääks sellest väheks, kuna 2 dB jääks ikka üle normi. Aktiiv 

mürasummutuse puhul ei suuda mõlemas kohas müranormi vastavusse viia, väljas on 27 dB 

üle ning ühiselamus 11 dB üle. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolevas  töös mõõdeti kolme erinevat autot katsestendis, mille tulemused andsid 

kinnitust, et vajadus mürataseme vähendamiseks on olemas. Uurimise käigus selgus, et 

ühiselamusse kostuv müra ületas keskmiselt 4% norme ja vähemalt sellises suurusjärgus on 

vaja mürataset alandada. Pakkusin välja erinevad tehnilised lahendused, kuidas on võimalik 

mürataset vähendada. Kasutades   erinevaid müratõkke materjale, millest kaks parimat on 

uue profiiliga kolmekordsed pakettaknad ning põhuplaat, nendest kahest on suurem 

kasutegur pakettaknal, kuna see vähendab müra kuni 52 dB ning põhuplaat 35 dB. Samas 

innovaatilisuse  poolest oleks väga huvitav lahendus - aktiiv mürasummutus, mis vähendab 

10 dB müra ja kooslahenduseks pakun välja pakettaknad või põhuplaat kombineerituna  

omavahel aktiiv mürasummutusega. Pakettaknaid kasutades saab katsestendi juures 

mürataseme  19 dB alla normi ning ühiselamus 31 dB alla normi. Põhuplaati kasutades saab 

ühiselamus 14 dB alla normi, kuid õues ei suudaks see norme täita. Aktiiv mürasummutust 

kasutades ei saa katsestendi juures ning ühiselamus mürataset alla normi. 

Mõõtmiste käigus selgus, et garaažis mõõtmise ajal tuleks kasutada isikukaitsevahendeid, 

kuna maksimaalne müra oli nii kõrge, et see kahjustab töötaja tervist ning võib tekitada 

jäädavaid kahjustusi. Samuti on probleem selles, et katseid ei saa läbi viia kinniste akende 

ja uksega, kuna praegune ventilatsioon ei suuda viia autost tekkinud heitgaase välja 

garaažist. Võrreldes kinnise ukse ja akendega oli vahe lahtise ukse ja akendega 10%. 

Auto katsestendi kasutamine on hetkel keelatud peale kella 20.00 ja alustamine mitte varem 

kui kell 09.00. Tulevikueesmärgiks võiks olla niivõrd hea heliisolatsiooni ehitamine 

garaažile, et võimalik oleks kasvõi öösel katsetada autosid nõnda, et see ei häiriks kõrval 

elavaid inimesi ega ületaks lubatud müranormi. 
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THE NOISE LEVEL STUDY OF CAR TEST BENCH 

SUMMARY 
 

To complete the aim of the thesis, there were measured three different cars on the test bench, 

the results gave the assurance that there is a need to reduce the noise level. The study revealed 

that the noise from the car test bench exceeded the average of 4% to the dormitory and the 

minimum standards of this magnitude is necessary to reduce. There were offered out 

different technical solutions on how it is possible to reduce the noise level. By using different 

materials for the noise barrier, such as new profile triple stack packet window and haytile, 

for these two have a greater impact is on the window package because it will reduce the 

noise to 52 dB, and 35 dB on the haytile. However, for the terms of innovation the most 

interesting solution would be - Active noise cancellation, which will reduce the noise to 10 

dB, and with the solution I propose the packet window or the combination of haytile with 

active noise cancellation. 

The measurement showed that while testing the car on a test bench there should be used 

personal protection, because the maximum noise was so high that it affects the health of 

workers and can cause permanent damage. There is also the problem that the tests could not 

be carried out with closed windows and doors, because the current ventilation is not able to 

bring out the waste gas from the garage. The noise level compared to the closed door and 

windows was the different between the open doors and windows for 10%. 

Using car test bench is currently not allowed after 20:00, and starting no earlier than 09.00. 

The aim for the future should be so good sound insulation for the garage that there could be   

car tests even at night so that it does not disturb the people living by or exceeding the 

permissible dB. 
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