
Épület gépészeti berendezéseinek 
rezgésszigetelése



Értékek és 
elképzelések
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A Reinicke társaság a rezgés és a szerkezeti 
rezgéstől származó zajszint csökkentésére 
szolgáló megoldásokat csaknem 40 éve kínál az 
épületek berendezései számára éppúgy, mint 
az építőiparnak és az iparnak.

A modern épületek mind szerkezeti, mind a 
berendezése szempontjából egyre bonyolul-

tabbá válnak. Sőt a könnyű szerkezetek – minde-
nekelőtt a kiterjedt üveg homlokzattal rendelkező 
beton és acélszerkezetek nagyobb mértékben 
érzékenyek a vibrációkra. Felerősítik és kisugároz-
zák a benne található gépészet által kibocsájtott 
szerkezeti zajt. Mialatt a berendezések működés-
ben vannak, rezgéseket bocsájtanak ki, melyek a 
szilárd szerkezeteken keresztül, mint amilyen a 
padlózat és falak – kerülnek átvitelre az épület 
többi részébe. Az emberek ezt rezgésként vagy 
zajként érzékelik. A rezgések kedvezőtlen hatással 
vannak az emberek életminőségére az olyan 
helyeken, ahol sok ember van együtt.. 

Az épület tervezésének időszakában a rezgésgát-
lásra szakosodott szakértőkkel való konzultáció 
végső soron kifizetődő: az épületen végrehajtan-
dó változtatások, melyek már a kezdetekben 
kiküszöbölhetők, valószínűleg nagyon költsé-
gigényesnek bizonyulnának. Az eredmény: csend, 
az épületek funkcionalitásának és az emberek 
életminőségének javulása.
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A Reinicke 
társaság csöndet 
teremt.

A rezgések kedvezőtlen 
hatással lehetnek az emberek 
egészségére és jó közérzetére.

A Reinicke az alábbiakat kínálja

— A megoldásaink ajánlják a legkedvezőbb  
 költség- hozam arányosságot; nem
 utolsósorban százezres nagyságrendű  
 sikeresen beszerelt klíma és szellőző 
 rendszert.

— A szakértők által elvégzett számításoknak  
 és a németországi gyártásnak köszönhető  
 gyors kivitelezést.

— A legkülönbözőbb követelményeknek  
 megfelelő hatékony, elismert és 
 jóváhagyott termékeket.

— Komplex megközelítést a kiinduló feltéte- 
 lekhez - a tervezési fázissal kezdődően.

— A szakmai tanácsadásnak köszönhetően  
 kisebb pénzügyi és műszaki költségeket.
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Az épületek tervezésénél, építésénél és 
berendezésénél az építészeknek és 

egyéb építési szakembereknek ügyelniük 
kell arra, hogy az épületekben ne követ-
kezzen be a szerkezeti zaj terjedése. 

Legyenek éberek már a kezdeteknél

Az építésügyi jogszabályokkal és az ener-
giatakarékossági rendelkezésekkel össz-
hangban feltétlenül szükséges az épületek 
minden részében helyesen megtervezni a 
műszaki berendezéseket. Ez az egyetlen 
módszer, amellyel a lehető leghatékonyab-
ban csökkenthető a szerkezeti, valamint a 
levegő által terjesztett zaj. A Reinicke, kö-
szönhetően széleskörű szakmai ismeretei-
nek a rezgésgátlás terén – a rezgésszigete-
lés kivitelezésekor már a tervezés folyama-
ta során értékes tapasztalatokkal szolgál. 
Egyedi megoldások ajánlásával és a terve-
zőkkel való szoros együttműködéssel ke-
rülnek kialakításra a legkedvezőbb költsé-
garányú kivitelezések. 

Alkalmas rezgés gátló intézkedések 

A rezgés csökkentésének módjai:
—  A forráson való izoláció: a rezgést 
  generáló gép elszigetelése
—  A észlelési pont izolációja: a hatás 
  helyének elszigetelése: érzékeny 
  laboratóriumi   berendezések, 
  vészüzemi helyiségek, stb. 

A forrás izolációja hatékonyabb, ezért 
alkalmasabb is.  

A Reinicke közvetlenül 
a forrásnál csökkenti a 
rezgést.

Műszaki 
kihívások
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Feste FahrbahnSchotteroberbau

Légkezelő 
egység  

Isotop® BL 2

Isotop® SE

Isotop® DSD-BL 4

Isotop® DSD-BL 6

Szivattyú

Légkompresszor 

Hűtőberendezés/
Kiserőmű 



Feste FahrbahnSchotteroberbau

Isotop® SD/Z

Isotop® SD

Isotop® DZE

Szivattyú

Szivattyú

Ventilátor

 A Sylomer®, Sylodyn®, vagy az ISOTOP® anyagokat egyéni 
követelmények alapján lehet alkalmazni. 

Műszaki berendezések 
rezgésforrásai 

Légkezelő egységek
A szerkezeti zaj keletkezésének fő oka 
általában a ventilátor. 

Hűtő fűtő energiatermelő gépek 
(Kiserőművek)
A rezgésgátlás a keletkezés helyén, 
valamint közvetlenül a berendezésbe 
integrálva kerül megoldásra.  

Hűtőberendezések
A hűtőberendezésekbe beszerelt komp-
resszorok szerkezeti zajt generálnak, 
melyek továbbterjedhetnek az épületben. 

Hűtőtornyok
A szerkezeti zaj az épület tetején elhelye-
zett hűtőtornyok üzemeléséből indul ki. 

Ventillátorok
A ventilátor forgó lapátkerék segítségével 
összenyomja és szállítja gázt.

Szivattyúk
A szivattyúk által szállított folyadékok is 
zajt keltenek.. 

A Reinicke társaság a rezgés csillapítására 
olyan megoldásokat javasol, amelyek által 
a rezgések már nem érzékelhetőek, így ez 
a tény pozitív hatással van a munka 
minőségére és az emberek életére. 

Anforderungen an den 
Lärm- und Erschütte-
rungsschutz 

— TA Lärm/10-16 
— DIN 4109 
— DIN EN ISO 10052
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Alexandra
Cross-Out

Alexandra
Inserted Text
Zaj és rezgésvédelmi szabványok:



Termék kiválasztása 

Az Isotop acélrugós rezgéscsillapítók 
mindenekelőtt az alacsony frekvenciájú 
szerelésre használják hűtő fűtő energiater-
melő berendezésekhez, légkezelő egysé-
gekhez, kompresszorokhoz, ventillátorok-
hoz, szivattyúkhoz stb. 3,0 Hz természetes 
frekvencia (sajátfrekvencia) érhető el a, 
terhelés függvényében. 

A Sylomer® és Sylodyn® anyagok elsősor-
ban a kb. 10 Hz-et meghaladó frekvenciájú 
applikációknál kerülnek alkalmazásra. 
A HRB csillapítás a magas terhelés és 
minimális térigény esetén kerülnek 
alkalmazásra. 
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Rezgésszigetelő termékek 
(összefoglalás)

— Isotop® acélrugós leválasztó MSN/SS/SD-KL 1

— Isotop® rezgésgátlók csillapító maggal DSD 2

— Isotop® MSN-/SD-BL blokkegység készlet 3

— Isotop® blokkelemek csillapító maggal DSD-BL 4

— Isotop® húzó elemek MSN/Z,SD/Z 5

— Isotop® nyomás/húzó elemek DZE 6

— Isotop® nyomás/ húzó elemek DZE/DZE-BL – mobil alkalmazás 7

— Szendvics elemek megrendelésre, stb. 

— Sylomer® – csillapítás
— Sylomer® HD – csillapítás
— Sylomer® FR – csillapítás (önkioltó) 8

— Sylodyn® – csillapítás
— Sylodyn® HRB – csillapítás 6

Kiváló hatékonyságú 
termékek

3

321

8765 
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A termék kiválasztása függ a rezgés 
forrásától, saját frekvenciájától és a 
szigetelés fokától

A megkövetelt rezgésszigetelés 
fokalegalább 90 %

percenkénti fordulatszám = 
a forrás zavaró frekvenciája 
(Hz) x 60          
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38 Hz

30 Hz

23 Hz

16 Hz

9 Hz

Termék

Berendezés gerjesztő 
frekvenciája    

Az illesztés legkisebb 
lehetséges saját frekvenciája                   

Isotop® SD 

9 Hz

3 Hz

Isotop® DSD 

16 Hz

5 Hz

Isotop® SE
Sylomer®/Sylodyn® 

23 Hz

7 Hz

Isotop® DZE
Sylomer®/Sylodyn® 

30 Hz

9 Hz

Sylomer®/Sylodyn® 

38 Hz

14 Hz

A berendezés zavaró 
frekvenciája 

Szigetelés fokától > 90 %

Gyártmányok előnye 

— A termékek széles skálájának köszönhetően tökéletes 
 megoldást kínálunk az ügyfelek legkülönbözőbb 
 kívánságainak teljesítésére

— Termékeink, tekintettel a teljes választék következetes 
 magasságára könnyen cserélhetők

— A termékek ellenálló kompakt szerkezete

— Könnyű karbantartás

— Az épületek műszaki berendezések üzemelési 
 pontosságának és minőségének maximalizálása 



Feladat:
Ventilátor rugalmas illesztése
Alacsony saját frekvencia < 4 Hz
Minimális illesztési magasság

Megoldás: 
Reinicke Isotop® SD alátéttel

Végeredmény:
Elért 3,5 Hz sajátfrekvencia 
Szigetelés foka 1000 1/min 
fordulatszámnál (16,7 Hz) = 95 %

Feladat:
Klimatizáció leválasztása a történelmi épület-
ben található faszerkezetű mennyezetről, 
keletkező szerkezeti zaj csökkentése.
Sajátfrekvencia <12 Hz minimális 
szerelési magassággal

Megoldás:
Reinicke Isotop® SE szendvics elemek 
nyomáselosztó lemezzel és többrétegű 
Sylomer struktúrával a berendezés váza 
alatt pontszerű alátámasztásokkal. 

Eredmény:
Elért 11,4 Hz sajátfrekvencia.
Szigetelés foka 1500 percenkénti 
fordulatszámnál (25 Hz) = 73 %
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Megoldás4

Ventilátor
Isotop® SD típus

Klimatizációs rendszerek 
Isotop® SE típus

Légkezelő egység rugalmas szigetelése Ventillátorok rezgésvédelme           

Csillapítási görbe ,  
Sajátfrekvencia

Csillapítási görbe,
Sajátfrekvencia

20 20

10 10

0 0

-10 -10

2 22,5 2,53,2 3,24 45 56,3 6,38 810 1013 1316 1620 2025 25
[Hz] [Hz]

 [d
B]

 [d
B]

-30 -30

-20 -20

Egyénileg kivitelezett termékek és 
beszerelési tervek növelik a zaj és rezgés 
csökkentésére irányuló megoldások 
hatékonyságát.

A professzionális megoldás alapvető 
követelményei

— Az összes gerjesztő erő meghatározása
— A szigetelésnek a forrásokra és védett  
 objektumra való következményeinek 
 megítélése 
— Univerzális eljárás
— A szerkezeti rezgésvédelemre vonatkozó  
 jogszabályoknak való megfelelés

Zaj- és rezgésvédelem követelményei

Hazánkbanban a zajterhelési szint határér-
tékét  a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együt-
tes rendelet szabályozza.
— Industriegebiete: 70 dB(A)
—  Gewerbegebiete: tagsüber 65 dB(A), 

nachts 50 dB(A)
—  Kern-, Dorf- und Mischgebiete:  

tagsüber 60 dB(A), nachts 45 dB(A)
—  Allgemeine Wohngebiete und Kleinsied-

lungsgebiete: tagsüber 55 dB(A), nachts 
40 dB(A)

—  Reine Wohngebiete:  
tagsüber 50 dB(A), nachts 35 dB(A)

— Kurgebiete/Krankenhäuser und  
Pflegeanstalten: tagsüber 45 dB(A), na-
chts 35 dB(A)

Alexandra
Cross-Out

Alexandra
Inserted Text
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei:1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek: nappal 45 dBA, éjjel 35 dBA2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különlegesterületek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület: nappal 50 dBA, éjjel  40 dBA3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület: nappal 55 dBA, éjjel 45 dBA4. Gazdasági terület: nappal 60 dBA, éjjel 50 dBAA zaj terhelési határértékei az épületek zajtól védendő helyiségeiben:1. Kórtermek és betegszobák: nappal 35dBA, éjjel 30 dBA  2. Tantermek, előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek, hálóhelyiségek bölcsődékben és óvodákban:  nappal 40 dBA   3. Lakószobák lakóépületekben  nappal 40 dBA, éjjel 30 dBA  4. Lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben: nappal 45 dBA, éjjel 35 dBA5. Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben: nappal 45 dBA6. Szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei: nappal  50 dBA  7. Éttermek, eszpresszók: nappal 55 dBA 8. Nagy- és kiskereskedelmi épületek eladóterei, vendéglátó helyiségei, a váróterem: nappal 60 dBA 
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Feladat :
Sajátfrekvencia < 6 Hz                    
Szigetelő elem csillapítással
Magas amplitúdók 

Megoldás:
Reinicke Isotop® 6 DSD alátéttel 

Eredmény:
Elért 5 Hz természetes frekvencia
Rezgésgátlás foka 1500
Percenkénti fordulatszámnál  
(25 Hz) = 95 % 

Feladat :
Rezgés gátló kompresszoregység 
szerelék
Alacsony sajátfrekvencia <5 Hz
kompakt dizájn 

Megoldás:
strukturális zaj leválasztása
Reinicke Isotop® SD segítségével 
FP/K típusú alátéttel

Eredmény:
Elért 4,8 Hz saját frekvencia
Rezgésgátlás foka 1500  
Percenkénti fordulatszámnál
(25 Hz) = 94 % 

Feladat :
Tetőn lévő gépek illesztése
Saját frekvencia < 10 Hz
Pont alátámasztás

Megoldás:
Reinicke Isotop® elem típusa  SE

Eredmény: 
elért 9 Hz saját frekvencia 
Rezgésgátlás foka 1500 
fordulatszámnál / min. (25 Hz) = 90 %

Fűtő és energiatermelő 
központ egység (CHP)
Isotop® BL 6 DSD

Hőszivattyúk
Isotop® SD

Hűtőtornyok
Isotop® SE típusú
szendvics

Légkezelő egység rugalmas szigetelése Fűtő és energiatermelő motor 
szigetelése         

Hőszivattyú hatékony 
szigetelése       

Rugalmasan szigetelt hűtőtorony

Csillapítási görbe,  
Sajátfrekvencia 5,0 Hz  

20

10

0

-10

2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 13 16 20 25
[Hz]

 [d
B]

-30

-20

20 20

10 10

0

-10 -10

-20 -20

2,0 2,02,5 2,53,2 3,24 45 56,3 6,38 810 1013 1316 1620 2025 25
 [Hz]  [Hz]

 [d
B]

 [d
B]

-30 -30

Csillapítási görbe,  
Sajátfrekvencia 4,8 Hz  

Csillapítási görbe,  
Sajátfrekvencia 5,0 Hz  



10
Bildnachweis:   Tower 185, Frankfurt. Foto: Markus Diekow/CA Immo

A Reinicke 
csendet teremt



Unsere Komponenten 
im Überblick

4
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Klimatizációs egység
Isotop® DSD-BL 2 típus 

Feladat:
Tetőn lévő légkezelő elkülönítése a 
szerkezettől zaj forrásától az előadóterem 
és védett belső helyiségek védelme okán.
Sajátfrekvencia < 7 Hz

Megoldás:  
Reinicke Isotop® DSD-BL 2 acélrugó 
egység csillapító maggal, elkülönített 
alátéttel és nyomólappal. Speciális funkció: 
állítható magasságú kiszerelés a tető 
lejtésének kiegyenlítésére

Eredmény:
Elért sajátfrekvencia 4,8 Hz
szigetelés foka 3000 percenkénti 
fordulatszámnál (50 Hz) = 99 %          

Csillapítási görbe,  
Sajátfrekvencia 4,8 Hz

20

10

0

-10

2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 13 16 20 25
[Hz]

 [d
B]

-30

-20

Feladat:
Minimális sajátfrekvencia < 8 Hz
Egyszerű beszerelés

Megoldás:  
Reinicke Isotop® DZE

Eredmény: 
Elért sajátfrekvencia 7,5 Hz
1500 fordulatszámnál (25 Hz) 
(25 Hz) = 90 % 

Szivattyúk
Isotop® DZE típus

Feladat:
Tetőhűtő elkülönítése az 
acélvázon át terjedő strukturális
Zajtól sajátfrekvencia < 5 Hz 

Megoldás:  
Szerkezet függetlenítés
Reinicke Isotop® BL 2
acélrugóval, alátéttel és nyomólappal

Eredmény:
Elért sajátfrekvencia 3,5 Hz
Szigetelés foka 1500 percenkénti 
fordulatszámnál, (25 Hz) = 90 %                           

Klimatizációs egység 
Isotop® BL 2 típus 

2020

1010

00

-10-10

-20-20

2,02,0 2,52,5 3,23,2 44 55 6,36,3 88 1010 1313 1616 2020 2525
 [Hz] [Hz]

 [d
B]

 [d
B]

-30-30

Csillapítási görbe,  
Sajátfrekvencia 3,5 Hz

Csillapítási görbe,  
Sajátfrekvencia 

Klimatizációs egység speciális 
rugalmas elhelyezése

Elpusztíthatatlan alátét szivattyú alá Klimatizációs egység függetlenítése 
a szerkezettől



A Reinicke társaság mindenekelőtt az ügyfél 
igényeire orientálódik – és felkínálja 
tapasztalatait és szolgáltatásait

Szolgáltatásaink5

A beszerelés részletes terve CAD rendszer-
ben készül, amely egyszerűsíti a csillapító 
egység beszerelését, hatékonyan kiküszö-
böli a helytelen illesztéseket. Az ered-
mény: hatékony rezgéscsillapítás.

„Sváb erények” 

A sváb emberek alapvető erényei közé 
tartoznak vállalkozásaikkal kapcsolatos 
kiváló eredményeik. A Reinicke társaság 
jellemzői a dolgosság, a gyors reakciók, a 
pontosság és a gondosság, mely tulajdon-
ságok ideálisnak bizonyulnak a magas 
színvonalú minőségi standard, valamint a 
társaság saját munkája és termékei iránt 
támasztott követelmények teljesítésére. 
A minőségirányítás univerzális rendszere 
garantálja a magas színvonalú termékeket.

Az alábbi adatok szükségesek az ügyfe-
lek követelményeinek teljesítéséhez

— Gép vagy berendezés tervezete 
 (alkalmazás leírása)
— Gép vagy berendezés méretei és tömege
— Telepítési támpontok és súlypontok  
 pozíciója
— Előírt illesztés típusa (alap-, pont- 
 vagy folyamatos illesztés)
— Minimális gerjesztési frekvencia [1/s]
— A gép sztatikus és dinamikus terhelése

AReinicke társaság megoldásokat 
fejleszt ki a különböző ipari ágazatok 

szigorú követelményei teljesítésének 
érdekében. A Reinicke társaság nagy 
jelentőséget tulajdonít az ügyfeleknek
— Ok tapasztalattal rendelkezik
— Nagyszámú szolgáltatást kínál

Egységes megoldás

A Reinicke társaság a tervezéstől egészen 
a kivitelezésig részt vesz a projektekben. 
A saját gyártás lehetővé teszi a projektek 
időre történő kivitelezését. A szakember-
gárda rugalmas és képes gyorsan reagálni 
a követelmények megváltozására.

Intelligens megoldás a kezdetektől 
fogva

Minden szigetelendő egység az ügyfél 
kérése alapján, egyedileg kerül megterve-
zésre az adott követelmények és konstruk-
ciós feltételek szerint. 

Könnyű beállítás

A Reinicke társaság helyzet és állapot sze-
rint biztosítja a megfelelő intézkedéseket a 
szerkezeti zaj kiküszöbölésére. Az, amit az 
ügyfél a Reinicke társaságtól megkap, az a 
precíz számítások, a szükséges zajszigete-
lés számszerűsített mértéke, a csillapítás 
hatékonysága és a rendszer szigeteléséhez 
szükséges sajátfrekvencia. 

A különbség 

Minden egy fedél alatt

— Tanácsadás
— Tervezés
— Optimalizáció
— Számítások
— Rezgésmérések
— Rezgéscsökkentés prognózis 
— CAD installációs terv
— Prototípus gyártása
— Kísérleti sorozatgyártás
— Sorozatgyártás
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Aaműszaki berendezésekkel foglalkozó 
neves ipari, gépészeti és tervezőirodák 

az egész világon bíznak a Reinicke társaság 
tapasztalataiban és minőségében. 
A Reinicke társaság mint elismert partner, 
már a fejlesztés, tervezés és projekció 
folyamatába bekapcsolódik.

Integration in der BHKW  
Serienfertigung

Bizalom és szaktudás

Referenciák6

Referenciák rövid ismertetése

— CHP berendezés talapzata 
 Isotop® alkalmazásával; 
 18 tonna alá helyezve, 2 MW  
 erőmű talapzat Isotop® BL9  
 alkalmazásával
— ECE, Rhein-Galerie Ludwigs-
 hafen, Légkezelő egység 
 szigetelés a 30000 m2   
 alapterületű bevásárlóközpont  
 részére
— Berlin Brandenburg nemzetközi  
 repülőtér; felvonó illesztése az  
 új Berlini repülőtér részére

— Rolls Royce Mechanical Test  
 Operation Centre (MTOC);  
 Próbapadok illesztése az 
 alapokba
— Oslo Opera House; Légkezelő  
 egység illesztés
— FFM Tower 185: alap rezgésc- 
 sillapítása a folyadékhűtő  
 részére
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Akusztikai nyomás [Pa]
A levegő statikai nyomásának változása a levegő moleku-
lák a hangtérben való oszcillációinak következtében. 

Amplitúdó
A rezgés jellegzetes tulajdonsága, a fizikai mennyiségnek 
a nyugalmi pozíciótól (0 pont) pozitív vagy negatív 
irányba való kitérése; az amplitúdó a fizikai mennyiség 
(pl. erő, kitérés) kitérésének maximális értékét fejezi ki. 

Átbocsátási tényező (dB)
A zajszigetelés hatékonyságát jellemzi, mint a bemenete-
li és kimeneteli erők, vagy a bemeneti és kimeneti ampli-
túdó arányának logaritmusa. 

Átbocsátási tényező (dB)
A rezgésszigetelés esetében a szigetelés mértékét mutat-
ja, a belépő és kilépő erők, vagy amplitúdók hányadosai-
nak logaritmusa. 

Átviteli függvény
A rezgésszigetelés esetében a szigetelés mértékét mutat-
ja, a belépő és kilépő erők, vagy amplitúdók hányadosai.

Beiktatási csillapítás
A rugalmas szigetelés nélküli rendszer által átvitt rezgés 
teljesítmény és szigeteléssel ellátott rendszer teljesít-
mény aránya (pl. a szerkezeti rezgés). A beiktatási csillapí-
tás megadja a csillapított és csillapítás nélküli szerkezeti 
zajszint közötti különbséget: A beiktatási csillapítás függ 
a frekvenciától.

Beiktatási csillapítási szint(dB)
A beiktatási csillapítás tízszeres dekadikus logaritmusa. 
A zajcsökkent§ rezgéscsillapítási hatékonyságának 
meghatározására szolgáló paraméterek. A beiktatási 
csillapítás mérhető, mint a strukturális zaj rugalmas 
alátéttel vagy a nélkül való mérési fokának különbözete. 
A beiktatási csillapítás foka függ a frekvenciától.

Csillapítás
A kinetikus energiának más (visszafordíthatatlan) formá-
ra való átalakítása, mely a rezgés szempontjából nem 
releváns (pl. hő keletkezése súrlódás által, rugalmas 
deformáció, stb.); a csillapítás során létrejövő hő a me-
chanikus rendszerből elvonásra kerül (energiavesztés). 
Ahhoz hogy a rezgések az elfogadható szinten legyenek 
tarthatók, és a rendszer ne kerüljön rezonanciába, a 
rendszert megfelelő rezgéscsillapítóval kell ellátni. A 
rezgéscsillapítás és rezgésszigetelés két különböző 
jellemző. 

Csillapítás foka (%) 
A rezgéscsillapítás vonatkozásában a rezgéscsillapítás 
foka, mint a bemenő és kimenő erők, ill. a bemenő és 
kimenő amplitúdók arányaként jellemezhető. 

Decibel (dB) 
A decibel 10-es alapú logaritmusa a fizikai mennyiség 
arányainak, 10 log (v1/v2). A logaritmus viszonyszám, a 
mennyiségek szintjeit adják meg, pl. sebességszint, 
beiktatási veszteség szint stb. Ha pl. a hangtérben a 
fizikai mennyiségek második hatványa arányos a teljesít-
ménnyel, úgy a logaritmus alatti hatvány kiemelhető, 
mint 20 log (...) Például a sebességszint: Lv=10log 
(v2/v2

0)=20log(v/v0)

Egy szabadsági fokú rendszer
Rezgésszigetelési alkalmazásoknál gyakran a rendszert 
egy idealizált tömeg-rugó rendszerként tekintjük.

Észlelési pont szigetelése
Az észlelési pont rezgésszigetelése, amely megvédi a 
rendszert (észlelési ponton) a környezet zavaró rezgései-
től. 

Forrás szigetelés
A rezgésforrás szigetelése, rugalmas ágyazása úgy, hogy 
nem zavaró rezgéseket bocsátanak ki a környezetbe.

Forrásfrekvencia
Lásd a gerjesztési frekvenciát. 

Frekvencia (Hz)
Másodperc alatti rezgések száma egy periodikus jelben.

Forrás rezgésgátlása
Az oszcillációs rendszerbe oly módon elhelyezett rugal-
mas alátét, hogy a környezetbe nem terjed át semmilyen 
zavaró rezgés. 

Frekvenciatompítás
A gerjesztési frekvenciának a rugalmasan elhelyezett 
rendszer sajátfrekvenciához való aránya; feltüntetve 
szintén, mint frekvenciaarány; a gerjesztő és a sajátfrek-
venciának minimálisan √2 értékben kell különböznie, 
hogy a rendszer csillapítása megtörténjen. 

Gerjesztő frekvencia(Hz)
Az a frekvencia, amellyel a rezgő rendszert gerjesztik; pl. 
a gép periodikus erői. 

Hangnyomás (Pa)
A statikus levegő nyomásváltozása a levegőmolekulák 
rezgése alatt a hangtérben.

Hanggátlás (dB)
A hanggátlás a 10-es alapú logaritmusa a szerkezetbe 
érkező hangteljesítmény (W1) és a szerkezeten átjutó 
hangteljesítmény (W2) hányadosának. R=10log(W1/W2)

Hook törvénye 
A Hook törvény (Robert Hook után nyerte megnevezé-
sét), a szilárd test rugalmasságát írja le, melynek rugal-
mas deformációja egyenes arányban áll a rá ható terhe-
léssel. 

Hűtőberendezések
Azért, hogy a hűtés megfelelő hatékonysággal működ-
jön, a hűtőberendezésekben kompresszoroknak kell 
működniük. Ezek azonban szerkezeti zajt keltenek, 
melyek továbbterjednek az épületekbe.

Hűtő fűtő és energiatermelő egységek
A hő- vagy villamos energia szolgáltatás centralizált vagy 
nem centralizált megválasztásának lehetősége egyre 
nagyobb jelentőséggel bírnak. Azonban a motorból és 
generátorból álló konstrukciójuk hozzájárulnak a szerke-
zeti zaj keletkezéséhez. 

Hűtőtornyok
A hűtőtornyok gyakran az épületek tetején kerülnek 
elhelyezésre, ahol üzemeltetésük során szerkezeti zajt 
keltenek, amely aztán az épületszerkezeten terjed to-
vább. 

Légkondicionáló rendszer
A légkondicionáló a levegőt készíti elő (szűréssel, melegí-
téssel, hűtéssel, nedvesítéssel), de egyúttal rezgéseket is 
produkál. A klimatizáció magja – motoros ventillációs 
egység –a szerkezeti zaj keletkezésének legjelentősebb 
oka. Legtöbbször a klimatizáció egy „modulrendszer”, 
amely hozzájárul a szerkezeti zaj keletkezéséhez. 

Összetett tömeg-rugó rendszer
Rezgő rendszer, amely több összekapcsolt eltérő anyagú 
és rugójú rezgő alrendszerből áll, amelyben minden 
rezgő alrendszer tömeg- rugóból áll; az összetett rezgő 
rendszernek sok saját sajátfrekvenciája van, amit a rezgő 
alrendszerei keltenek. 

Rengések gátlása
A hirtelen, ismétlődő rengések erőátvitelének csökkenté-
se, rugalmas alátétek alkalmazásával. 

Rezgés
Anyagrészecskék nyugalmi helyzete körüli mozgása, 
mely azután fokozatosan terjed szét a környezetébe; 
különbség van a transzverzális hullámok (ami a haladás 
irányára merőlegesen kelt rezgéseket, pl. a hullámok a 
vízben) és a longitudinális hullámok között (rezgések a 
terjedés irányába pl. eltérő sűrűség; zaj).

Rezgéscsillapítás
Rezgés csökkentése az oszcillációs rendszerből emittáló 
energia csökkentése által a rezgéscsillapító rögzítésével.

Magyarázatok7
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Rezgés csillapító
Rezgéscsökkentési módszer, amely során rezgéscsillapító 
hozzáadásával energia vonható ki a rezgő rendszerből. A 
csillapító egy tömeg rugó csillapító rendszerből áll, mely 
sajátfrekvenciáján rezeg.

Rezgések gátlása
Rugalmas közbeeső elemek beépítésével a mechanikus 
rezgések átvitele csökkentése céljából; itt különbség van 
a rezgések környezetbe való átvitelének csökkentése 
között a rezgés gerjesztőjétől (az emisszió csökkentése, 
gerjesztési gátlása) és a tárgynak a környezeti rezgések-
től való árnyékolása között (immisszió csökkentése, 
objektum szigetelése). Lásd még a fogadó és gép rezgés-
gátlása

Rezgésgátlás
Lásd rezgések gátlása

Rezgés szigetelés
A mechanikai rezgések átvitelének csökkentése rugalmas 
elemek közbeiktatásával. Különbséget kell tenni a rez-
gésforrás környezettől való rezgésszigetelése (kibocsátás 
csökkentése, forrás szigetelése) és az észlelési pont 
árnyékolásától és a környezettől való elszigetelésétől 
(észlelési pont szigetelése).
Lásd: Forrás szigetelése; észlelési pont szigetelése

Rezonancia
Amikor a gerjesztő rendszer frekvenciája egyenlő a 
rendszer sajátfrekvenciájával, rezonancia keletkezik. A 
rezonancia az egész rezgő rendszer tönkretételéhez 
vezethet. A rezgés csillapításával a rezgést elfogadható 
határok között lehet tartani, míg a rezonancia megjele-
nik. 

Rezonancia frekvencia
Az a frekvencia, amelyen a rezonancia megjelenik. 

Rugóerő (N)
Külső erő hatására a rugóban létrejövő ellenállási erő, 
mely jellemzi a rugalmasságot.

Sajátfrekvencia
Az a frekvencia, amellyel a rezgőrendszer, amint mozgás-
ba lendül, önmagától szabadon rezeg tovább. A rezgés 
időtartama függ a csillapítástól. A rugalmas ágyazású 
rendszer esetében legkisebb függőleges frekvenciát 
jelenti (gépek, vasúti felépítmények, épületek, stb.); 
alacsonyabb frekvencián sajátfrekvencia dominál, maga-
sabb frekvencián a rezgésszigetelés.

Sajátmódus
A rezgésre képes rendszer. sajátmódussal rendelkezik, 
amelyet a  sajátfrekvencia, saját csillapítás és a rezgésfor-
ma határoz meg. A rendszernek van térbeli, forgási és 
hajlítási saját modulusa.  

Szabadsági fok
A rendszernek a tér különböző lehetséges irányba való 
elmozdulását írja le; 3 szabadsági mozgásfok létezik 3 
tengely irányába a térben és 3 rotációs szabadsági 
mozgásfok a 3 tengely körül a térben.

Szivattyúk
A szivattyúk működtetik a gépeket, melyek összenyom-
hatatlan folyadék mozgatására szolgálnak. A folyadék 
lehet a folyadék és szilárd anyag elegye, paszták és 
alacsony gáztartalmú folyadékok elegye is. A hajtócsavar 
forgó mozgása átalakul a közeg kinetikus energiájává. 

Ütés csillapítás (%)
Hirtelen és ismétlődően, impulzusosan támadó erő 
transzmissziójának csökkentése ágyazati réteg használa-
tával, a hirtelen ütésimpulzus áttranszformálása hosz-
szabb impulzussá és kisebb erőkké.

Ütésgátlás
Cél az ütés csökkentése az ütési pálya csökkentésével, a 
tömegütközés késleltetésével, vagy az erőátvitel csök-
kentésével egyedi és ismétlődő ütések esetén. A folya-
mat során az ütési energia hővé vagy deformációvá 
alakul.

Ütés impulzus
Hirtelen erő alkalmazása, melyet az ütés időtartama, 
maximális ütéserő és az ütési forma jellemez (fél szinusz 
impulzus, négyszög impulzus)

Ütés impulzus csillapítás
Az ütés alatti csillapítást írja le. Lásd ütés csillapítás.

Ütés; lökés
Hirtelen keletkező, nem periodikus rezgés, amit általában 
egy impulzusos gerjesztés okoz és triaxiális gyorsulásim-
pulzussal jellemezhető. A behatás időtartama rövidebb, 
mint a lecsengés időtartama mindaddig, amíg a csúcs-
faktor nagyobb, mint 3.

Ütés szigetelés
Rugalmas ágyazás a gépek és berendezések passzív 
rezgésszigeteléséhez, amely rázkódásvédelmet biztosít.

Szerkezeti zaj
20Hz-20kHz frekvenciatartományba tartozó, szilárd 
testben terjedő rezgés (hang).

Tömeg – rugó rendszer 
A tömeg-rugó rendszer egy vasbeton lemezek közé 
helyezett rugalmas anyag által kialakított szerkezettípus. 
A rugalmas alátéten fekvő vasbeton nagy tömegével, 
nagyon alacsony sajátfrekvencia érhető el. 

Tömegközéppont
Az a pont, amelyre a gravitáció hat; a berendezés súly-
pontja, mely nagyon fontos a rezgésforrások rugalmas 
szigetelésének helyes tervezetéhez. 

Ventilátor
A ventilátor levegőáramlást biztosító készülék, legtöbb-
ször a forgórész segítségével hajtja és sűríti a gáznemű 
közeget. 

Zaj
Rugalmas környezetben terjedő mechanikai rezgés és 
hullám; a hallhatóság tartománya kb. 16 Hz-től 20.000 
Hz-ig; pl. a levegő által szállított hang, szerkezeti zaj, 
folyadék által terjesztett hang. Alacsonyabb frekvenciájú 
hangot infrahangnak, a magasabb frekvenciájút ultra-
hangnak nevezzük.  

Zaj-immisszió
A zaj-immisszió fogalma alatt az észlelőhöz érkező 
szerkezeti zajt, vagy léghangot értjük, függetlenül a 
zajkibocsátás helyétől. Az észlelési pont az immisszió 
helye, és az itt mért hangszint immissziós szint néven 
ismert.

Zaj-kibocsátás
A zaj-kibocsátás fogalma alatt a zajforrásból kisugárzott 
szerkezeti és léghangot értjük; A zajkibocsátás helye a 
zajforrásnál van.
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