Rozwiązania wibroizolacyne
technicznego wyposażenia
budynków

12 Wartości i Wizje

Wartości i
Wizje

Drgania mogą trwale odziaływać negatywnie na zdrowie
i samopoczucie ludzi ...

Rozwiązania minimalizujące drgania i dźwięki
materiałowe są od prawie 40 lat w centrum
działalności irmy Reinicke - zarówno dla technicznego wyposażenia budynków, dla budownictwa i dla przemysłu
owoczesne budynki w swojej strukturze i
wyposażeniu są coraz bardziej zintegrowane. Również budownictwo lekkie - przede
wszystkim konstrukcje betonowo-stalowe z wielkopołaciowymi, szklanymi elewacjami są bardziej
czułe na drgania. Potęgują one i przekazują dalej
dźwięki materiałowe generowane przez zainstalowane w nich urządzenia. Jeśli urządzenia te są
w ruchu, przenoszą drgania dalej, gdzie poprzez
ciała stałe, takie jak grunt i ściany są jako dźwięki
materiałowe przekazywane na inne części budynku. Ludzie odczuwają je jako wibracje lub
hałas. Zwłaszcza w miejscach, gdzie wiele osób
spotyka się razem, drgania wpływają negatywnie
na jakość pracy i życia.

N

Zasięgnięcie porady specjalistów od wibroizolacji
w fazie projektowania, pomaga ograniczyć koszty: odpada większość dodatkowych nakładów
związanych z doposażeniem stanu istniejacego.
Wynikiem tego są większy spokój , funkcjonalność i lepsze samopoczucie

Reinicke proponuje
– zoptymalizowane ekonomicznie rozwiązania,
m. in. w oparciu o setki tysięcy skutecznie
wytłumionych urządzeń klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych
– szybka realizacja dzięki fachowym obliczeniom
i wykonawstwu w Niemczech
– skuteczne i wielokrotnie sprawdzone wyroby
do różnorodnego zastosowania
– globalne spojrzenie na istotny zakres
wymogów - już w fazie projektowej
– zmniejszenie nakładów inansowych i
technicznych, poprzez profesjonalne
doradztwo
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2 Wymagania
techniczne

Reinicke redukuje
drgania w miejscu ich
powstawania
odczas projektowania, stawiania i
technologicznego wyposażania
budynku, inwestorzy, architekci i inni
fachowcy budowlani muszą muszą stawić
czoło wymogom wibroizolacji.

P

Urządzenia wentylacyjne

Przewidywanie opłaca się
Isotop® BL 2

Choćby nawet po to, żeby być w zgodzie z
przepisami budowlanymi, lub nowymi
zarządzeniami dotyczącymi oszczędzania
energii (EnVo), techniczne wyposażenie
budynku należy planować wielobranżowo.
Tylko w ten sposób, można skutecznie
redukować dźwięki powietrzne i materiałowe. Już na etapie planowania irma Reinicke przyczynia się swoim obszernym
know-how do wartościowego wkładu przy
realizacji. Indywidualnie optymalizowane
pod względem ekonomicznym, zapobiegajace nieporządanym drganiom rozwiązania, powstają w ścisłej współpracy z
projektantami.
Właściwe przeciwdziałanie drganiom

Pompa
Isotop® SE

Isotop® DSD-BL 4

Technika antywibracyjna wyróżnia
pomiedzy:
– izolacją źródła: izolowanie
generującego drgania urzadzenia.
– izolowanie odbiorcy: izolowanie miejsca
oddziaływania drgań: czułe urządzenia
laboratoryjne, sala operacyjna, itp.
Ze względu na skuteczność preferuje się
izolowanie źródła drgań. Firma Reinicke
redukuje drgania w miejscu ich powstawania.
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Agregat wody
lodowej/
Elektrociepłownie
blokowe

Kompresor

Isotop® DSD-BL 6

Alternatywnie, ze względu na wymogi skuteczności mogą być zastosowane
tworzywa Sylomer®, Sylodyn® lub inne produkty Isotop®.

Źródła drgań w technice
wyposażenia budynków
Urządzenia klimatyzacyjne
Zazwyczaj przyczyną powstawania dźwięków
powietrznych jest jednostka napędowa wentylatora.

Isotop® SD/Z

Elektrociepłownie blokowe
Izolacja od drgań jest wykonywana zarówno
miejscowo na budowie, jak i zintegrowana z
urządzeniem
Agregaty wody lodowej
Kompresory i sprężarki w agreagtach wody lodowej wytwarzają dźwięki strukturalne,
które mogą być przenoszone na budynek.

Wentylator

Isotop® SD

Wieże chłodnicze
Montowane na dachu budynku wieże chłodnicze,
rozprzestrzeniają spowodowany ich pracą, dźwięk
strukturalny.
Wentylatory
Napędzane obcym źródłem urządzenie strumieniowe, przenosi i spręża za pomocą zintegrowanego, rotującego wirnika gazowe medium.

Pompa

Isotop® DZE

Pompy
Podczas cyklu pracy przenoszącego płyny powstaje
również dźwięk materiałowy
Rozwiązania irmy Reinicke zmniejszają do nieodczuwalnego stopnia drgania, co pozytywnie
oddziałowuje na jakość życia i pracy.

Wymogi w zakresie
ochrony od hałasu i
drgań

– TA Lärm/10-16
– DIN 4109
– DIN EN ISO 10052
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3 Produkty o najwyzszej
efektywności

Produkty wibroizolacyjne
(przegląd)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Izolatory ze sprężyną stalową Isotop® MSN/SD/SD-KTL 1
Izolatory z rdzeniem tłumiącym Isotop® DSD 2
Zespolone elementy blokowe Isotop® MSN-/SD-BL 3
Elementy blokowe z rdzeniem tłumiącym Isotop® DSD-BL 4
Elementy rozciągliwe Isotop® MSN/Z, SD/Z 5
Elementy ściskająco-rozciągliwe Isotop® DZE 6
Elementy ściskająco-rozciągliwe Isotop® DZE/DZE-BL –
zakres ruchomy 7
Elementy warstwowe, wykonania specjalne, itp. 8
podkładki Sylomer®
podkładki Sylomer® HD
podkładki Sylomer® FR (odporne na płomień) 8
podkładki Sylodyn®
podkładki Sylodyn® HRB 6
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Wybór produktów
Wibroizolatory ze sprężyną stalową
Isotop®, są stosowane w sytuacji występowania niskich częstotliwości: przy wentylatorach, agregatach wody lodowej, nawiewnikach, pompach, czy agregatach prądotwórczych, itp. W zależności od wyliczonego obciążenia uzyskujecie częstotliwość
własną (rezonansową) do 3 Hz.
Sylomer® i Sylodyn® znajdują zastosowanie
w izolowaniu częstotliwości dostrojczych
od ok. 10 Hz. Przy dużych obciążeniach na
niewielkim obszarze stosowany jest Sylomer® HD.
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Wybór produktu w zależności od częstotliwości zakłócającej, częstotliwości
dostrojczej i współczynnika (skuteczności) izolacyjności.

Częstotliwość zakłócająca
urządzenia
38 Гц

lac
ć izo
noś

30 Гц

yja

%

> 90

z

tec
Sku

23 Гц

Przy wymaganej skuteczności izolacyjności
przynajmniej 90 procent.

16 Гц
9 Гц

Liczba obrotów [min-1] =
Częstotliwość zakłócająca [Hz] x 60
Produkt

Isotop® SD

Isotop® DSD

Isotop® SE
Sylomer®/Sylodyn®

Isotop® SE
Sylomer®/Sylodyn®

Sylomer®/Sylodyn®

Częstotliwość zakłócająca
urządzenia

9 Hz

16 Hz

23 Hz

30 Hz

38 Hz

Min. częstotliwość dostrojcza

3 Hz

5 Hz

7 Hz

9 Hz

14 Hz

Zalety produktu
– Optymalne dostosowanie do wymogów klienta,
poprzez szeroką paletę produktów
– Łatwa wymiana dzięki jednolitej wysokości w ramach
rodziny produktów
– wytrzymała i zwarta budowa
– długa żywotność
– zmniejszenie nakładów serwisowych
– zmaksymalizowanie precyzji
i jakości technicznego wyposażenia budynków
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4 Rozwiązania

Wibroizolacja wentylatorów

– zdeiniowanie wszystkich sił
wzbudzających
– uwzględnienie wpływu elastycznego
posadowienia na źródło drgań i na
chroniony obiekt
– działanie wielobranżowe
– spełnienie prawnych wymogów
ochrony przed hałasem i wstrząsami
Wymogi w zakresie ochrony
od hałasu i drgań
TA Lärm/10-16 (Wytyczne Komisji Technicznej d/s hałasu/10-16) deiniują następujące
wartości imisji na zewnątrz budynków
– tereny przemysłowe: 70 dB
– tereny pracy rzemieślniczej:
za dnia 65 dB, nocą 45 dB
– centra, obszary wiejskie i mieszane:
za dnia 60 dB, nocą 45 dB
– ogólne obszary mieszkalne, małe osiedla:
za dnia 55 dB, nocą 40 dB
– obszary czysto mieszkalne: za dnia 50 dB,
nocą 35 dB
– kurorty/szpitale i domy opieki: za dnia
45 dB, nocą 35 dB

Postawione zadanie:
Elastyczne odizolowanie wentylatora
tunelowego
Niska częstotliwość strojeniowa < 4 Hz
Niska wysokość zabudowy
Rozwiązanie:
Reinicke Isotop® SD z podstawą
Wynik:
Uzyskana częstotliwość własna 3,5 Hz,
skuteczność tłumienia, zależna od obrotów
1.000 l/min (16,7 Hz) = 95 %

Rozwiązanie:
Elementy warstwowe Isotop® SE irmy
Reinicke z płytą przenoszącą obciążenie
i wielowarstwowym podkładem
Sylomer® pod ramą urządzenia
Wynik:
Uzyskana częstotliwość własna 11,4 Hz,
skuteczność tłumienia zależna od obrotów
1.500 l/min (25 Hz) = 73%

Krzywa tłumienia,
Częstotliwość własna

Krzywa tłumienia,
Częstotliwość własna
20
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-30
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Postawione zadanie:
Posadowienie odizolowanej od dźwięków
materiałowych centrali klimatyzacyjnej na
drewnianym stropie w przestrzeni zabytkowego budynku. Częstotliwość strojeniowa
< 12 Hz. Najniższa wysokość zabudowy

[dB]

Ramowe wymogi dla rozwiązań
profesjonalnych

Urządzenia do mechanicznej wentylacji pomieszczeń Isotop® Typ SE

Ventilatoren
Isotop® Typ SD

[dB]

Poprzez idywidualnie dobrane produkty
i szczegółowe plany montażowe powstają skuteczne rozwiązania przeciw hałasowi i wstrząsom.

Elastycznie izolowana centrala
klimatyzacyjna
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Sprężynowe oparcie bloku
ciepłowniczego

Skuteczne odizolowanie pomp ciepła

Elektrociepłownia
blokowa
Isotop® BL 6 DSD

Wynik:
Uzyskana częstotliwość własna 5 Hz,
zależna od obrotów
1.500 l/min (25 Hz) = 95%

Krzywa tłumienia,
Częstotliwość własna 5,0 Hz

Rozwiązanie:
Reinicke Isotop® SD z izolowaną od
dźwięków materiałowych z podstawą
typ FP/K
Wynik:
Uzyskana częstotliwość własna 4,8 Hz,
skuteczność tłumienia zależna od obrotów
1500 l/min (25 Hz) = 94%

Krzywa tłumienia,
Częstotliwość własna 4,8 Hz
[dB]

20

Postawione zadanie:
Izolujące od drgań posadowienie
zespołu kompresora
Niska częstotliwość strojeniowa < 5Hz
Budowa zespolona

Postawione zadanie:
Montaż na dachu
Częstotliwość własna < 10 Hz
Izolator punktowy
Rozwiązanie:
Element warstwowy Reinicke
Isotop® Typ SE
Wynik:
Uzyskana czestotliwość własna 9 Hz,
skuteczność tłumienia zależna od obrotów
1.500 l/min (25 Hz) > 90 %

Krzywa tłumienia,
Częstotliwość własna

20

[dB]

Rozwiązanie:
Reinicke Isotop® BL 6 DSD
z podstawą

[dB]

Wieże chłodnicze
Element warstwowy
Isotop® Typ SE

Pompy ciepła
Isotop® SD

Postawione zadanie:
Niska częstotliwość strojeniowa < 6 Hz
Element izolujący z tłumieniem
Wysokie amplitudy

Elastycznie izolowana wieża
chłodnicza
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Reinicke
wnosi spokój
1
0

Źródło: Tower 185, Frankfurt, zdjęcie Markus Diekow/CA Immo
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4 Краткий обзор
компонентов

Elastyczna konstrukcja specjalna
pod agregat wody lodowej

Izolowana od dźwięków materiałowych
centrala klimatyzacyjna

Pompy
Isotop® typ DZE

Agregaty wody lodowej
Isotop® typ BL 2

Urządzenia
klimatyzacyjne
Isotop® typ DSD-BL 2

Postawione zadanie:
Niska częstotliwość dostrojcza < 8 Hz
Przyjazny montaż

Postawione zadanie:
Posadowiewnie na dachu,izolowanej od
dźwięków strukturalnych instalacji chłodniczej, ustawionej na wykonanej miejscowo
konstrukcji stalowej
Częstotliwość strojeniowa < 5 Hz

Postawione zadanie:
Izolowanie od dźwięków materiałowych,
sal wykładowych i wielofunkcyjnych generowanych przez posadowione na dachu
urządzenia klimatyzacyjne
Wymagana częstotliwość dostrojcza < 7 Hz

Rozwiazanie:
Elementy blokowe ze stalowymi sprężynami, Reinicke Isotop® BL 2, z izolowanymi
od dźwięków materiałowych podstawą i
płytą naciskową

Rozwiazanie:
Elementy blokowe ze stalowymi sprężynami Reinicke DSD-BL2 z izolowaną podstawa i płytą naciskową. Ciekawe: ustawna
konstrukcja niwelująca nachylenie dachu

Wynik:
Uzyskana częstotliwość własna 3,5 Hz
skuteczność tłumienia zależna od obrotów
1.500 1/min (25 Hz) = 90 %

Wynik:
Uzyskana częstotliwość własna 4,8 Hz
skuteczność tłumienia zależna od obrotów
3.000 1/min (50 Hz) = 99 %

Krzywa tłumienia,
Częstotliwość własna 3,5 Hz

Krzywa tłumienia,
Częstotliwość własna 4,8 Hz

Rozwiazanie:
Reinicke Isotop® DZE
Wynik:
Uzyskana częstotliwość własna 7,5 Hz
Skuteczność tłumienia zależna od obrotów
1.500 1/min (25 Hz) = 90 %

20
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[dB]

Krzywa tłumienia,
Częstotliwość własna
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Odporne na zerwanie izolatory pomp
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2 Serwis
5

Firma Reinicke opiera się na skupionym na
klientach serwisie i doświadczeniu

Różnica
irma Reinicke tworzy dopasowane
do wysokich wymogów rozwiązania
– dla wszystkich dziedzin przemysłu.Różnica w stosunku do innych oferentów:
– większa orientacja na klienta
– więcej doświadczenia
– lepszy serwis

F

Tworzenie kompleksowych rozwiązań
Firma Reinicke towarzyszy projektowi
od fazy planowania do realizacji. Dzięki
produkcji na własnym terenie, przedsiębiorstwo zapewnia terminowa realizacje
projektów.Również na propozycję zmian,
zespół specjalistów reaguje elastycznie.
Na początku jest plan

„Dobre wartości płynące ze Szwabii”
Podstawowe cechy mieszkańców Szwabii
–mimo ich częstego wyśmiewania - są
zaletą w sukcesach, w prowadzeniu interesów. Firma Reinicke stawia na pilność,
szybka reakcję, staranność i dokładność
- pasujące do wysokich wymagań jakościowych, jakie stawia przedsiębiorstwo własnej pracy i produktom. Ciągły system jakościowy gwarantuje bezsprzeczną jakość
wyrobów.
Do opracowania zapytań
wymagane są następujące dane

Wszystko z jednej ręki
– budowa maszyny lub urzadzenia (opis
zastosowania)

Każde izolowane posadowienie urzadzeń, – wymiary i waga maszyny lub urzadzenia
jest plaowane indywidualnie wg wymagań
klienta i warunków na budowie.
– położenie punktów podparcia i środka
ciężkości
Ułatwione ustawienie urzadzeń
– preferowany sposób posadowienia
Firma Reinicke szuka odpowiednich sposo(fundament, punktowy lub ciągły)
bów izolacji od dźwięków materiałowych
– w zależności od położenia i dopasowane- – najniższa wystepująca częstotliwość
go środka ciężkości. Do posadowienia swozakłócajaca [l/s]
ich urzadzeń, klienci otrzymują dokładną
kalkulację ze stopniem izolacji, skutecznoś- – obciążenia statyczne i dynamiczne
cia wytłumienia i częstotliwością własną.
urzadzenia
Dokładny plan CAD upraszcza ustawienie
produktów, przez co prawie całkowicie
eliminowane są błędy w montażu
Wynik: zgodna z planem i skuteczna
izolacja od drgań.
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– doradztwo
– projekt
– optymalizacja
– obliczenia
– pomiar drgań
– prognoza skuteczności izolacji
– plany montażowe w CAD
– wykonanie prototypów
– produkcja jednostkowa
– produkcja seryjna

6 Referencje

Zintegrowana produkcja seryjna
w elektrociepłowniach blokowych

Zaufanie i
kompetencja
nani producenci w przemyśle wykonawczym, biura projektowe i inzynierskie,
Jak i przedsiębiorstwa wyposażające budynki na całym świecie ufają doświadczeniu i
jakości Firmy Reinicke

Z

Wyciąg
– Posadowienie elektrociepłowni blokowej
na elementach ISOTOP: izolowanie
18 tonowego bloku ciepłowniczego o
mocy 2 MW za pomocą elementów
blokowych ISOTOP-BL-9

– ECE, Rhein-Galerie, Ludwigshafen:
Izolowanie urządzeń wentylacyjnych w
centrum handlowym wielkości 30.000 m2
– Airport Berlin Brandenburg- international
odizolowanie wind, w nowobudowanym
porcie lotniczym BBI
– Mechanical Test Operations Centre
(MTOC) irmy Rolls Royce: Izolowanie
fundamentów stanowisk pomiarowych
– Opera w Oslo: izolowanie urządzeń
wentylacyjnych
– FFM-Tower 185: Izolacja fundamentów
urządzeń
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4 Leksykon
7

Agregaty wody lodowej
Agregaty wody lodowej do wytworzenia chłodu przemysłowego potrzebują kompresorów i sprężarek. Te jednak
wytwarzają dźwięk materiałowy, który może się przenosić
na budynek i dalej rozprzestrzeniać.

Amortyzacja drgań
Metoda izolacji od drgań, gdzie układowi zostaje odebrana
energia poprzez dołączenie, amortyzatora drgań. Amortyzator składa się z układu drgającego (np. masa, sprężyna i
tłumik), i drga w w rezonasie do systemu.

jego logarytmem, tak że wynika z tego 20 log(....) Przykład:
natężenie hałasu: Lv = 10.log(v2/v0 2) = 10. Log (v/v0)2 =
20.log (v/v0) dB

Izolacja szokowa

Drgania

Izolacja źródła drgań (aktywna)

Rozprzestrzeniajacy się w otoczeniu punktu zerowego
ruch cząstek; rozróżnia się fale poprzeczne (drgania w normalnie rozprzestrzeniające się, np. fale na wodzie) i fale podłużne (drgania w kierunku rozprzestrzeniania się, np. wachania gęstości: dźwięk)

Dźwięk
Amplituda
Wielkość charakteryzująca ruch wachadłowy; jest to wychylenie jednostki izycznejod jej stanu równowagi (punkt
zerowy) do wartości dodatniej lub ujemnej; amplituda jest
podawana w jednostkach izycznych (np. siła, droga). Wartości amplitud podawane są albo jako chwilowe lub częściej jako szczytowe.

Mechaniczne drgania i fale w elastycznym medium, w zakresie słyszalnym dla człowieka od ok. 16 Hz do 20.000 Hz,
np. dźwięk powietrzny, materiałowy, cieczy. Przy niższych
częstotliwościach mówimy o infradźwiękach, przy wyższych o ultradźwiękach.

Dźwięk materiałowy
Drgania ciała stałego o częstotliwośći 20 Hz do 20 kHz.

Ciśnienie akustyczne [Pa]
Zmiana statycznego ciśnienia powietrza spowodowane
drganiem cząstek powietrza w polu akustycznym

Częstotliwość [Hz]
Ilość cykli (drgań) na sekundę w jednym sygnale czasowym
(jednostce czasu)

Elektrociepłownie blokowe
Ze względu na ich możliwości centralnej lub lokalnej dystrybucji energii elektrociepłownie blokowe zyskują na znaczeniu, Jednak ich budowa złożona z silnika i generatora
zwiększa wytwarzanie dźwięków materiałowych.

Najniższa pionowa Częstotliwość własna elastycznie posadowionego systemu (maszyna, torowisko, budynek itp.); im
niższa jest częstotliwość dostrojcza tym większa jest wibroizolacja.

Imisja dźwięku

Patrz częstotliwość wzbudzająca

Częstotliwość zakłócąjaca [Hz]
częstotliwość, z jaką jest pobudzany zdolny do drgań system. Np.praca cykliczna maszyny

Decybel [dB]
Jednostka w 10 - krotnej skali logarytmicznej używana do
względnego porównania dwóch wartości tej samej wielkosci izycznej 10 log (v1/v2). Logarytmiczne stosunki wielkości izycznych są określane jako poziom lub moc (siła), np.
poziom prędkości lub moc tłumienia. Jeśli np. chodzi o stosunek dwóch pól akustycznych, np. których kwadrat mocy
jest proporcjonalny, to 2 kwadratu jest umieszczane pod
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Pompy
Pompy są urządzeniami roboczymi, przy pomocy których
transportowane są ciecze (nieściśliwe luidy).Do nich zaliczają się również mieszanki stało-płynne, pasty i ciecze z
niewielką zawartością gazów. Dlatego praca silnika zamieniana jest w energię przenoszącą medium.

Prawo Hooke’a
Prawo Hooka opisuje zachowanie się ciał stałych, których
odkształcenie elastyczne jest proporcjonalne do działającego na nie obciążenia.

Redukcja wstrząsów

Rezonans

Częstotliwość własna

Częstotliwość zakłócająca

Izolowanie od drgań podczas którego system (odbiorca),
jest izolowany od wpływu drgań zakłócających z otoczenia.

Funkcja przenoszenia

Częstotliwość, przy której występuje zjawisko rezonansu

częstotliwość, z jaką układ drgający będzię swobodnie
drgał po jego jednokrotnym wzbudzeniu. Okres trwania
drgań jest zależny od tłumienia

Izolowanie odbiorcy (pasywne).

Celem redukcji wstrząsów przy jednokrotnym lub ewentualnie powtarzających się wstrząsach jest zmniejszenie drogi, ew. opóźnienie uderzającej masy lub siły. Energia uderzającej masy jest tutaj zamieniana w ciepło, lub w zgniecenie.

Przy izolacji od drgań, charakteryzuje izolacyjność jako stosunek wielkości pomiędzy siłami na wejściu i wyjściu, bądź
amplitudami wejściowymi i wyjściowymi.

Częstotliwość rezonansowa [Hz]

Izolacja od drgań, gdzie układ drgający jest elastycznie izolowany, żeby nie przekazywać żadnych zakłócających wibracji na otoczenie.

Pod emisją dźwięku rozumie się wysyłany przez źródło głosu dźwięk materiałowy lub powietrzny. Źródło dźwięku
znajduje się w miejscu emisji.

Emisja dźwięku
Częstotliwość dostrojcza [Hz]

Elastyczne posadowienie z pasywną wibroizolacją maszyn
i urządzeń, które nalezy chronić przed szokiem.

Imisja dźwięku to wpływ dźwięku materiałowego lub powietrznego na odbiorcę, przy czym miejsce ¬emisji dźwięku może być dowolne. Miejsce gdzie znajduje się odbiorca
nazywamy miejscem imisji, a występujący tutaj poziom
dźwięku, poziomem imisji.

Jeśli częstotliwość wzbudzająca systemu jest równa jego
częstotliwości własnej, występuje zjawisko rezonansu. Występowanie rezonansu może doprowadzić do zniszczenia
całego układu drgającego. Poprzez tłumienie systemu, w
sytuacji rezonansu drgania mogą być utrzymane w dopuszczalnych granicach. Wyjątkowo duża jest podatność
na wpływ zmiennych sił w zakresie rezonansu.

Rodzaje drga własnych

Patrz stopień izolacji

Układy drgające posiadają różne formy drgań własnych, które mogą być opisane poprzez częstotliwość własną, tłumienie własne i formę drgań. Układ może posiadać formy drgań
własnych w postaci translacji, rotacji lub zakrzywienia.

Izolacja akustyczna

Siła (napięcie) sprężyny

Izolacyjność

patrz wibroizolacja

Izolacja przeciwstrząsowa [%]
Zapobiegnięcie poprzez elastyczne odizolowanie przekazaniu siły krótkotrwale powtarzającego się wstrząsu; zamiana krótkotrwale powtarzającego się wstrząsu, na
wstrząs dłuższy w czasie i o mniejszej sile.

Siła powrotna elastomeru powodowana jego elastycznymi
właściwościami, przeciwstawiona działającej sile zewnętrznej.

Skuteczność akustyczna [dB]
Przy izolacji od drgań charakteryzuje izolacyjność jako logarytm stosunku wielkości, pomiędzy siłami na wejściu i
wyjściu, bądź amplitudami wejściowymi i wyjściowymi.

Środek ciężkości masy

Tłumienie wstrząsów

Wieże chłodnicze

Punkt do którego może być zredukowana cała masa systemu. Punkt ciężkości masy jest bardzo ważny przy ustalaniu
elastycznej izolacji maszyn.

Opisuje tłumienie podczas wstrząsu; patrz redukcja wstrząsów

Montowane na dachu budynku wieże chłodnicze, rozprzestrzeniają poprzez strukturę budynku spowodowany ich
pracą, dźwięk materiałowy.

Stopie izolacji [%]
W wibroizolacji charakteryzuje izolacyjność jako wielkość
wypadkową między siłami na wejsciu i wyjściu, bądź amplitudy wejściowe i wyjściowe.

Stopień tłumienia dźwięków [dB]
Stopień tłumienia dźwięku jest określany jako 10-kroty logarytm z ilorazu przypadajacej na daną część budynku (z
zewnątrz) energii dźwięku (moc: W1) do energii dźwięku
przez tą część przenoszonej (moc:W2). R= 10* log (W1/
W2).

Tłumienność wtrąceniowa [dB]
Dziesięciokrotny, logarytm okresowy stopnia tłumienia.
Jednostka charakteryzująca skuteczność metody wytłumiania dźwięków materiałowych. Tłumienność wtrąceniowa może być mierzona jako różnica poziomu dźwięków
materiałowych z elastycznym posadowieniem i bez. Tłumienność jest zależna od częstotliwości.

Uderzenie

Układ drgajacy o jednym stopniu swobody

Stosunek częstotliwości wzbudzającej(zakłócajacej) do
częstotliwości własnej elastycznie izolowanego systemu;
nazywany równiez stosunkiem częstotliwości; częstotliwość wzbudzająca i częstotliwość własna muszą różnić się
przynajmniej o wartość √2, żeby osiągnąć tłumienie systemu.

Bardzo często zastosowanie wibroizolacji jest przyrównywane do układu drgającego o jednym stopniu swobody.

System masa spreżyna jest rodzajem budowli powstałej z
betonowego koryta lub płyty i warstwy elastomerowej.
Duża masa betonu umożliwia bardzo niskie dostrojenie.

Szok

Urządzenia klimatyzacyjne

Tłumienie
Zamiana energi ruchu w inną, dla układu drgającego nieistotną (nieodwracalną)formę (np. ciepło poprzez tarcie,
odkształcenie plastyczne ..); poprzez tłumienie (rozproszenie) z mechanicznego systemu odciągana jest energia.
Żeby kontrolować zjawisko rezonansu, systemy mechaniczne wymagają odpowiedniego tłumienia. Tłumienie
drgań i izolacja od drgań są dwoma różnymi srodkami w
wibroakustyce.

Tłumienie
Stosunek mocy drgań (np. dźwięków materiałowych),które
bez użycia elementów elastycznych wnikają w graniczącą
strukturę, do tych z poddawanymi badaniom elementami
elastycznymi. Uwaga: Tłumienie jest tylko wtedy niezależne od wybranego miejsca pomiaru, jeśli kryteria graniczne
(np. podłoże, konstrukcja budynku, konstrukcja tunelu itp.)
są jednakowe.

Zakres swobody.
Opisuje możliwe kierunki ruchu zdolnego do drgań systemu; 3 translatoryjne zakresy swobody, w trzech osiach
przestrzeni; 3 rotacyjne zakresy swobody, w trzch osiach
przestrzeni.

Układ drgąjący o wielu stopniach
swobody
Układ drgający składający się z wielu powiązanych ze sobą,
mogących wytwarzać drgania systemów o różnych masach i sprężynach, przy czym pojedynczy układ składa się z
jednej masy i jednej sprężyny. Układ drgający o wielu stopniach swobody ma dokładnie tyle częstotliwości własnych,
ile zawiera systemów.

Nagle powstałe, nieokresowe drgania (zazwyczaj pobudzone uderzeniem), które mogą być ogólnie charakteryzowane jako trójkątny impuls przyśpieszenia. Czas narastania
jest zazwyczaj krótszy od czasu zaniku, współczynnik amplitudy jest większy od 3.

patrz tłumienie

Krótkotrwały impuls siły; jest charakteryzowany poprzez
czas trwania, maksymalna siłę i formę uderzenia (półsinus,
prostokąt)

Stosunek częstotliwości dostrojczych

System masa-sprężyna

Wytłumianie drgań

Urządzenia klimatyzacyjne przygotowują powietrze (iltrują, podgrzewają, chłodzą, nawilżają), powodują jednak poprzez ruch masy drgania. Z reguły to rdzeń urzadzenia –
jednostka silnika- wentylatora - jest zwyczajowym źródłem
powstawania dżwięku materiałowego. Większość urządzeń
klimatyzacyjnych jest modułowa. Sprzyja to i zwiększa powstawanie dźwięków materiałowych – co może wpływać
na cały budynek.

Wentylatory
Wentylator jest urządzeniem strumieniowym z obcym napędem, które za pomocą zamontowanego w obudowie
wirnika, przemieszcza i spręża gazowe medium.

Wibroizolacja
patrz izolacja drgań

Wibroizolacja
Zmniejszenie przenoszenia się drgań mechanicznych, poprzez wbudowanie elastycznych elementów; należy odróżnić zmniejszenie wpływu drgań, wywołanych przez ich
źródło na otoczenie (ochrona przed emisją, izolacja źródła)
i odseparowanie chronionego obiektu od wpływu drgań z
otoczenia (ochrona przed imisją, separacja obiektu). Patrz
również izolowanie odbiorcy i izolowanie źródła.
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