Poliuretán
rezgésszigetelő anyagok

1 Getzner szigetelőanyagok
építőipari és ipari
használatra

A Getzner Werkstoffe szaktekintélynek
számít
a
habosított
poliuretán
elasztomerek piacán, amelyeket a
vasúti szektorban, az építőiparban és a
gyáriparban egyaránt alkalmaznak
rezgésszigetelésre. Cégünk, amely a
Sylomer®
és
Sylodyn®
anyagok
kifejlesztését is jegyzi, több mint 40 év
tapasztalattal rendelkezik már a
szakmában.

Milyen tulajdonságokkal bírnak a
Getzner anyagai?
A csend és nyugalom elengedhetetlen
a magas életminőség biztosításához –
otthonunkban éppúgy, mint munka
közben az irodában. Környezetünkben
azonban számtalan zajforrás vesz körül
bennünket, különösen városokban.
Lépéshangok, vagy a vasúti, illetve
közúti forgalom által keltett zajok
rendkívüli
mértékben
ronthatják
komfortérzetünket, sőt adott esetben,
akár
komplett
ingatlanok
értékcsökkenését is maguk után
vonhatják. A Getzner anyagaival egész
épületekre kiterjedően, de külön
épületrészekben
is,
konkrét
létesítmények
vagy
berendezések
(liftek, légkondicionálók, fürdőkádak,
szivattyúk,
stb.)
esetében
is
semlegesíthetőek
a
rezgések,
hozzájárulva
az
életminőség
javításához.
.

Ezek az anyagok meggátolják, hogy
a rezgések az épület érzékeny
részei felé terjedjenek és zavaró
vibrációkat vagy zajokat keltsenek.
A poliuretán alapú Sylomer® és
Sylodyn® anyagok ideálisak ipari
felhasználásra, hiszen sok ipari
termék esetében szükség van nagy
teherbírású,
rugalmas
alkotóelemekre: az anyagok bármilyen
formában rendelkezésre állnak, és
egyszerre
jellemző
rájuk
a
nagyfokú
rugalmasság
és
rezgéscsillapító
tulajdonság,
a
kimagasló rugalmas visszaalakulási
képesség és a hosszú élettartam.
A Getzner anyagai nem csak egyes
alkatrészek, de egész gépek
ágyazatához
vagy
rezgéscsillapításához is használhatóak. Az
alkalmazás
módjától
függően
hozzájárulhatnak az élettartam
hosszabbításához (kevesebb leállás
/karbantartás), a gépek pontosságának növeléséhez, a gépzaj
csökkentéséhez, a kényelmesebb
üzemeltetéshez, stb.
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2 Tömeg-rugó rendszerek
kiszámítási modellje

Egydimenziós
rendszer

tömeg-rugó

A tömeg-rugó rendszer fizikai tétele
F

A
legtöbb
rezgésekkel
kapcsolatos
problémát
az
egydimenziós tömeg-rugó rendszerek (MFS) fizikai modelljével is
leírhatjuk. Segítségével könnyedén kiszámíthatóak a lehető
legellenállóbb alapozás paraméterei.

m

c

Ha egy rövid külső erőhatás (F)
megzavarja
a
tömeg
(m)
egyensúlyát, akkor a tömeg a
saját f0 frekvenciájának megfelelő
rezgést kelt. A rezgés amplitúdója
idővel csökken. Hogy mindez
milyen gyorsan történik, a rugó (c)
csillapításától
(D)
függ.
A
Sylomer®
vagy
Sylodyn®
hatására végbemenő csillapítás
mértéke adja meg a mechanikai
veszteség tényezőjét.

D c

Fe

Kilengés (x)

A tömeg-rugó rendszer működése:

An

An+1

T=1/f0
Idő (t)
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Épületek rugalmas védelme, Arnulfpark, München

A
szigetelési
hatékonyságot,
valamint a rugalmas alátámasztás
nyújtotta szigetelést az átviteli
függvény V(f) szemlélteti.

Rezgésvédelem légkondicionáló rendszernél

rugalmas alátámasztás lehetséges
szigetelési hatékonyságával kapcsolatban. Általánosságban elmondható,
hogy minél magasabb az f/f 0
frekvencia hányados, annál nagyobb
a szigetelés hatékonysága. Egy
rugalmas rendszer sajátfrekvenciáját
alapvetően két tényező befolyásolja:
a rendszer tömege, valamint a
rugalmas alátámasztás rugóállandója
vagy merevsége.
A
frekvencia
megállapításához
szükséges a c rugóállandó, amely az
alábbi ábra szerint kerül kiszámításra.
A rugalmassági modulus (E-Modulus)
a feszültség és megnyúlás közötti
kapcsolatot írja le egy szilárd test
alakváltozása esetén. Ez az érték
megtalálható a különböző Sylomer®
és Sylodyn® termékek mellé készült
adatlapokon.

A

z átviteli függvény leírja, hogy
milyen matematikai összefüggés
írható fel egy rendszerre gyakorolt
hatás (gerjesztési amplitúdó) és az
arra adott válaszreakció (rezgési
amplitúdó)
között.
Értéke
a
sajátfrekvencia és a gerjesztett
frekvencia hányadosa (f/f 0). A
szigetelési hatékonyság az f/f0 > √2
(1,41) frekvenciatartományba esik.
Ha a gerjesztett frekvencia ismert,
és a rendszer sajátfrekvenciáját
kiszámoltuk, akkor az alábbi
következtetések vonhatók le a

Egy a rugóállandót befolyásoló másik
tényező az alátámasztási felület
nagysága és az anyag vastagsága
közötti arány: minél vastagabbak a
választott rugalmas alátámasztások,
annál kisebb (puhább) lesz a
rugóállandó. Figyelembe kell venni
ezen felül továbbá az alakváltozási és
a formatényezőt (az alátámasztási
felület és az oldalsó felület közötti
arány).
A
Getzner
Werkstoffe
mérnökei szívesen rendelkezésre
állnak a rugalmas alátámasztás
paramétereinek kiszámításában és a
megoldás
kiválasztásában,
az
optimális
rezgéscsillapítás
és
szigetelés figyelembe vétele mellett.

átviteli függvény V(f)
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rezgő tömeg (kg)

E·A
d

E = dinamikus rugalmassági modulus
(N/mm2)
A = alátámasztási felület (mm2)
d = anyagvastagság (mm)
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3 Forrás vagy befogadó
közeg szigetelése

Rezgéseket
vagy
lengéseket
gyakorlatilag
bármikor
tapasztalhatunk a hétköznapokban:
autónk
műszerfala
zörög,
beleremegnek az ablakok, amikor
elhalad egy vonat, a szerszámgépek
már nem a megfelelő pontossággal
munkálják meg a munkadarabot, a
metró robaja pedig még akár egy
10. emeleti lakásban is hallatszik.

Mindezek
a
jelenségek
az
úgynevezett testzajra vezethetők
vissza. Ha rögzített testek rezegni
kezdenek, a zaj áthalad rajtuk, ami
aztán – áttételesen – légzaj
kialakulásával jár (metró robaja). A
testzajok
kétféleképpen
szüntethetőek meg.

1.) Zajforrás szigetelése
Rugalmas alátámasztás biztosítása a
zajkeltő közeg – más szóval a
zajforrás (motor, légkondicionáló,
vonat, stb.) – számára, amely így
nagymértékben képes megelőzni
testzajok terjedését.
2.) Fogadó közeg szigetelése
A fogadó közeg (épületek, terek,
készülékek, stb.) rugalmas szigetelése
megelőzi,
hogy
testzajok
behatoljanak és megzavarják
a
közegben tartózkodókat..

Fogadó közeg és
zajforrás szigetelése
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4 Szabvány anyagok
áttekintése

A szakszerű tanácsadás elengedhetetlen

Sylomer®– Nagy
rugalmasság,
hosszú élettartam

Sylodyn®–
Magas dinamikus
tartósság

Anyagtulajdonságok:
— Vegyes cellaszerkezet
— Statikus alkalmazási terület
0,011 N/mm2 és 1,2 N/mm2 között
— Akár 6,0 N/mm2-es terhelési csúcs
— Nagyon kis amplitúdójú függés
— Igazolt hosszú távú tapasztalatok
— Magas fáradási szilárdság
— Finomhangolt termékskála (10 alaptípus) az optimális rendszertervezés
szolgálatában
— Ügyfél specifikus módosítások lehetősége

Anyagtulajdonságok:
— Zárt cellaszerkezet
— Szabvány típusok esetén a statikus
felületterhelés
0,075 N/mm2
és
2
1,5 N/mm
közötti;
speciális
típusoknál akár 2,5 N/mm2
— Terhelési csúcs akár 8 N/mm2
— Nagyon kis amplitúdójú függés
— Alacsony alakváltozási hajlam
— 1,15 és 1,40 közötti merevítési
tényező (Cdin/Cstat)
— Igazolt hosszú távú tapasztalatok
— Fáradási szilárdság
—
Finomhangolt
termékskála
(5 alaptípus) az optimális rendszertervezés szolgálatában
— Ügyfél-specifikus módosítások
lehetősége

Általánosan alkalmazható, egyszerre
rugózó és rezgéscsillapító elasztikus
PU anyag, amely több mint 40 évnyi
igazolt alkalmazási tapasztalattal bír.
Alkalmazási példák:
— Összenyomott rugóként építőipari,
vasúti és ipari rezgésszigetelésre
—
Tömeg-rugó
rendszerekben,
alágyazati szőnyegekben, aljzatokban,
sínalátétekben és alátét lemezekben
— Folyamatos, vonalszerű és pontszerű
alátámasztásokban épületeknél

Speciális anyagok
Sylomer® HD – extra rezgéscsillapítás
(mechanikai veszteségi tényező 0,35–0,55)
Sylomer® FR – tűzálló (S4/SR2/ST2 a
DIN 5510-2 szabvány szerint)
HRB-HS
nagy
rugalmasságú
alátámasztás – akár 9,0 N/mm2-es
terhelési csúcs

Kifejezetten dinamikus és rendkívül
rugalmas tulajdonságú műszaki
rugó, amely immár több mint 15 éve
igazoltan hatékony.

Alkalmazási példák:
—
Összenyomott
rugóként
építőipari,
vasúti
és
ipari
rezgésszigetelésre
— Lépéshang szigeteléséhez
—
Tömeg-rugó
rendszerekben,
— Lépcsők és fordulók alátámasztásánál
alágyazati szőnyegekben, aljzatokban,
— Gépek és gépalapok alátámasztásánál
sínalátétekben és alátét lemezekben
— Görgősorok és szállítószalagok
— Folyamatos, vonalszerű és pontszerű
elasztikus alkotóelemeiként
alátámasztásokban épületeknél
—
Hajlékony,
rugalmas
leszorító — Lépcsők és fordulók alátámasztásánál
lemezeknél
— Gépek és gépalapok alátámasztásánál
— Nagy rugalmasságú tömítésekhez,
formázott tárgyakhoz, félkész elemekhez
— Görgősorok és szállítószalagok
elasztikus alkotóelemeiként
— Hajlékony, rugalmas leszorító lemezeknél
— Nagy rugalmasságú tömítésekhez,
formázott tárgyakhoz, félkész elemekhez

Termékek
— CM-ER padlószigetelő alátét
— Lépcső és forduló alátámasztások
— Alapzat alátámasztások
— Rugalmas mennyezeti felfüggesztések
— Rugalmas alátámasztások
faszerkezetekben
— Gépalapok alátámasztása
— stb.
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5 Sylomer®
áttekintés

SR
1200

SR
850
SR
450
SR
220

Anyag
Vegyes cellaszerkezetű poliuretán (PUR), amely egyszerre
rendelkezik
rugózási
és
rezgéscsillapítási
tulajdonságokkal.

SR
110
SR
55
SR
42
SR
28

Alap kiszerelés
Vastagság: 12,5 mm / 25 mm
Tekercsek: 1,5 m széles, 5,0 m hosszú
Csíkok:
max. 1,5 m széles, max. 5,0 m hosszú

SR
18
SR
11
10

Más méretek (és vastagság), lyukasztott vagy öntött elemek igény esetén külön rendelhetők.

Sylomer® anyagtípusok

SR
11

Tulajdonságok

SR
18

1

0,1

0,01

0,001

Specifikus terhelés [N/mm2]

SR
28

SR
42

SR
55

SR
110

SR
220

SR
450

SR
850

SR
1200

Tesztfolyamat

Szín
Statikus alkalmazási terület [N/mm2]**

sárga

narancs

kék

rózsaszín

zöld

barna

vörös

szürke

türkiz

lila

0,011

0,018

0,028

0,042

0,055

0,110

0,220

0,450

0,850

1,200

0,5

0,75

1,0

2,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

6,0

Mechanikai veszteségi tényező

DIN 53513*

0,25

0,23

0,21

0,16

0,17

0,13

0,13

0,11

0,12

0,09

Statikus nyírási modulus [N/mm2]

DIN ISO 1827*

0,03

0,05

0,07

0,08

0,13

0,22

0,35

0,58

0,8

0,9

Dinamikus nyírási modulus [N/mm2]

DIN ISO 1827*

0,1

0,12

0,15

0,17

0,26

0,42

0,64

1,0

1,4

1,6

Min. törőfeszültség, nyomás alatt [N/mm ]

DIN EN ISO 5273/5/100*

0,3

0,35

0,4

0,5

0,6

0,8

1,2

1,8

2,5

2,7

Min. szakadási nyúlás, nyomás alatt [%]

DIN EN ISO
527-3/5/100*

300

300

250

250

250

220

200

170

170

160

Terhelési csúcsok [N/mm2]**

2

DIN 53516

1400

400

1300

1200

1100

1100

1000

400

300

350

Statikus rugalmassági modulus [N/mm ]
(a statikus alkalmazási terület felső
határán)**

DIN 53513*

0,061

0,097

0,166

0,282

0,367

0,87

1,44

3,30

7,2

10,4

Dinamikus rugalmassági modulus [N/mm2]
(a statikus alkalmazási terület felső
határán)**

DIN 53513*

0,172

0,280

0,437

0,611

0,753

1,36

2,54

5,04

11,1

16,4

0,012

0,020

0,031

0,047

0,061

0,12

0,22

0,42

0,86

1,08

Kopás [mm3]***
2

Összenyomási keménység 10%
alakváltozással [N/mm2]
Hőmérsékleti tartomány [°C]
Csúcshőmérséklet [°C]
Gyúlékonyság

rövid időtartamig ****
DIN 4102
EN ISO 11925-2

–30 és +70 között
+120
B2
E/EN 13501-1 osztály

**** a vonatkozó szabványoknak megfelelő mérések
Minden közölt információ és adat a Getzner Werkstoffe jelenlegi legjobb tudásának felel meg. Az adatok
**** az értékek q=3 tényező kialakítására vonatkoznak, felhasználhatók számítások készítéséhez és hivatkozási alapként, de vonatkozik rájuk a szokásos gyártási
tűréshatár, és nem garantált tulajdonságot jelölnek. Az értékek külön értesítés nélkül megváltoztathatók.
anyagvastagság: 25 mm
**** a kopás mérése a sűrűségtől függ, és különböző
vizsgálati paraméterekkel történik
**** alkalmazás-specifikus

A különböző anyagtípusok adatlapjai és különleges tulajdonságai igénylés esetén rendelkezésre állnak.
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6 Sylodyn®
áttekintés

NF
NE

Anyag
Zárt cellaszerkezetű poliuretán (PUR), amely egyszerre
rendelkezik rugózási és rezgéscsillapítási tulajdonságokkal.

ND
NC

Alap kiszerelés
Vastagság: 12,5 mm / 25 mm
Tekercsek: 1,5 m széles, 5,0 m hosszú
Csíkok:
max. 1,5 m széles, max. 5,0 m hosszú

NB
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Más méretek (és vastagság), lyukasztott vagy öntött elemek igény esetén külön rendelhetők.

NB

Sylodyn® anyagtípusok
Tulajdonságok

1

NC

ND

sárga

zöld

0,1

NE

0,01
0,001
Specifikus terhelés [N/mm2]

NF

Tesztfolyamat

Szín

vörös

Statikus állandó terhelés [N/mm2]**
Terhelési csúcs [N/mm ]**
2

Min. törőfeszültség, nyomás alatt
[N/mm2]

DIN EN ISO
527-3/5/100*

Min. szakadási nyúlás, nyomás alatt [%] DIN EN ISO 5273/5/100*
Kopás [mm3]***

DIN 53516

lila

0,075

0,150

0,350

0,750

1500

max. 2,0

max. 3,0

max. 4,0

max. 6,0

max. 8,0

0,75

1,5

2,5

4

7

450

500

500

500

500

>550

>100

>80

>90

>1400

EN ISO 1856

kék

<5

<5

<5

<5

<5

DIN ISO 1827*

0,13

0,21

0,35

0,61

0,8

Dinamikus nyírási modulus [N/mm2]
DIN ISO 1827*
(statikus állandó terhelés mellett, 10 Hz)

0,18

0,29

0,47

0,86

1,18

Mechanikai veszteségi tényező

DIN 53513*

0,07

0,08

0,08

0,09

0,1

Statikus rugalmassági modulus [N/mm ] DIN 53513*
(statikus állandó terhelés mellett)**

0,75

1,10

2,55

6,55

11,8

Dinamikus rugalmassági modulus [N/mm2] DIN 53513*
(statikus állandó terhelés mellett, 10 Hz)**

0,9

1,45

3,35

7,7

15,2

Összenyomási keménység 10%
alakváltozással [N/mm2]**

0,09

0,15

0,35

0,7

1,3

Maradandó összenyomódás [%]

Statikus nyírási modulus [N/mm ]
(statikus állandó terhelés mellett)
2

2

–30 és +70 között

Hőmérsékleti tartomány [°C]
Csúcshőmérséklet [°C]

rövid időtartamig

Gyúlékonyság

DIN 4102
EN ISO 11925-2

****
****
****

a vonatkozó szabványoknak megfelelő mérések
az értékek q=3 tényező kialakítására
vonatkoznak, anyagvastagság: 25 mm
a kopás mérése a sűrűségtől függ, és különböző
vizsgálati paraméterekkel történik

+120
B2
E/EN 13501-1 osztály

Minden közölt információ és adat a Getzner Werkstoffe jelenlegi legjobb tudásának felel meg. Az adatok
felhasználhatók számítások készítéséhez és hivatkozási alapként, de vonatkozik rájuk a szokásos gyártási
tűréshatár, és nem garantált tulajdonságot jelölnek. Az értékek külön értesítés nélkül megváltoztathatók.

A különböző anyagtípusok adatlapjai és különleges tulajdonságai igénylés esetén rendelkezésre állnak.
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7 Alkalmazási példák
Építőipar

Épületek alapozása

Épületgépészeti berendezések

Betonnal készülő úszópadlók

Épületalap alátámasztások

Sylodyn® csíkok a kerülőutas hangátvitel csökkentésére
1
0

Alátámasztás rendszerek lépcsőkhöz

8 Alkalmazási példák
Ipar

Fém alkatrészek szigetelése rugós csillapító
elemekkel

Csiszolófejek

Szivattyú alátámasztás

Vákuumos emelő szerkezet
lezáró eleme

Úszópadló ipari szállítórendszereknél

Jachtok padlózatának szigetelése

Gépalapok alátámasztása
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Getzner Werkstoffe GmbH
Am Borsigturm 11
13507 Berlin
Németország
Tel.: +49-30-405034-00
Fax: +49-30-405034-35
info.berlin@getzner.com
Getzner Werkstoffe GmbH
Nördliche Münchner Str. 27a
82031 Grünwald
Németország
Tel.: +49-89-693500-0
Fax: +49-89-693500-11
info.munich@getzner.com
Getzner France
Frederic Caffin
3 place Jean Moulin
69800 St. Priest
Franciaország
Tel.: +33-6 77 59 51 65
frederic.caffin@getzner.com
Getzner Werkstoffe GmbH
Közel-keleti regionális iroda
Abdul - Hameed Sharaf Str. 114
Rimawi Center - Shmeisani
P. O. Box 961 303
Amman 11196, Jordánia
Tel.: +9626-560-7341
Fax: +9626-569-7352
info@geme.jo

Nihon Getzner K.K.
6-8 Nihonbashi Odenma-cho
Chuo-ku, Tokio
103-0011, Japán
T +81-3-6842-7072
F +81-3-6842-7062
info.tokyo@getzner.com
Getzner India Pvt. Ltd.
“Payas”, 2nd Floor, Plot No. 25
Madhav Baug Society
Shivtirth Nagar, Paud Road
Pune 411038, India
Tel.: +91-98817-39086
Fax: +91-20-25411908
Beijing Getzner Trading Co.; Ltd.
Zhongyu Plaza, Office 1806
Gongti Beilu Jia No. 6
100027 Peking, Kínai Népköztársaság
Tel.: +86-10-8523-6518
Fax: +86-10-8523-6578
info.beijing@getzner.com
Getzner USA, Inc.
8720 Red Oak Boulevard, Suite 528
Charlotte, NC, 28217, USA
Tel.: +1-704-966-2132
info.charlotte@getzner.com

GETZNER MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETE
Pair-Form Kft
Nyirkos Béla
Tel: +3620 926-5051
info@pairform.hu
Orbita Motors, a.s.
Varga Péter
Tel: +421 905 601 718
vargapeter@vargapeter.com
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Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
6706 Bürs
Ausztria
Tel.: +43-5552-201-0
Fax: +43-5552-201-1899
info.buers@getzner.com

