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W większości urządzeń technicznych występują niepożądane 
drgania i wstrząsy. Elastyczne posadowienie maszyn 
z wykorzystaniem materiałów takich jak Regupol® oraz 
Regufoam® skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się sił 
powodujących drgania.

Firma BSW już od ponad 20 lat produkuje, wykonuje 
 obliczenia i dostarcza materiały służące do izolacji od drgań 
fundamentów maszyn.

Materiał Regupol® składa się z włókien gumowych, 
 granulatów gumowych (SBR, NBR) oraz poliuretanów, 
 natomiast  Regufoam® jest różnokomórkową pianką 
poliuretanową.

Najważniejszym działaniem mającym na celu  zmniejszenie 
przenoszenia drgań maszyn do otoczenia lub struktury 
 budynku jest elastyczne odizolowanie fundamentów maszyn.

Rozróżniamy dwa rodzaje izolacji: „aktywną” i „pasywną”. 
W przypadku izolacji aktywnej zmniejszane jest 
 rozprzestrzenianie się drgań, natomiast w przypadku izolacji 
pasywnej czułe urządzenia, na które oddziałują wibracje, 
 chronione są przed drganiami występującymi w otoczeniu.

Z reguły korzystniejsza jest aktywna izolacja źródła drgań, 
ponieważ umożliwia ona ochronę większych obszarów, 
na które oddziałują drgania, a tym samym większą liczbę 
obiektów.

Regupol® i Regufoam® są oferowane w sześciu stopniach 
izolacyjności dobieranych w zależności od stopnia obciążenia, 
dzięki czemu zapewniony jest szeroki zakres zastosowań 
związanych z ochroną przed drganiami. Sztywności 
materiałów izolacyjnych zostały wybrane w taki sposób, 
że ich  poszczególne typy zapewniają w przybliżeniu jednakowe 
właściwości pod względem osiadania.

Specjaliści zajmujący się planowaniem rozwiązań związanych 
z ochroną przed drganiami mają zatem do  dyspozycji dwie 
grupy wyrobów, dzięki którym możliwe jest  wypracowanie 
rozwiązań optymalnych zarówno pod względem 
 ekonomicznym, jak i technicznym.

Izolacja od drgań fundamentów maszyn

Kompletne dane techniczne wraz z 
 dostępnymi formatami, charakterystykami 
statycznymi i dynamicznymi,  własnościami 
zachowanymi w dłuższej perspektywie 
 czasowej i inne parametry materiałowe 
 znajdą Państwo w katalogu technicznym 
„Vibration Technology” lub na 
 www.bsw-wibroakustyka.pl.
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Regufoam® Oznaczenia typów

Regupol® Oznaczenia typów

Stopnie obciążenia:
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Układ drgający z jedną masą

Najprostszym przypadkiem służącym do opisu  systemu 
podlegającego drganiom jest układ drgający z jedną masą. 
Bezwładna masa znajduje się na sztywnym podłożu, 
od  którego oddzielona jest za pomocą elementu elastycznego.

Maszyna (= masa) oddzielona jest od otoczenia za pomocą 
sprężyny i elementu tłumiącego. W tym przypadku zakładamy 
tylko jeden stopień swobody i z reguły analizowany jest tylko 
ruch w kierunku prostopadłym do podłoża.

Specjalne elastomery, takie jak Regupol® i Regufoam®, 
pełnią tutaj jednocześnie funkcję sprężyny i elementu 
tłumiącego.

Model jest odpowiedni do wyjaśnienia zasadniczych 
 problemów dotyczących izolacji od drgań i pomaga w wyborze 
odpowiednich elastomerów.

Model ten może być stosowany zarówno dla izolacji 
 aktywnych, jak i pasywnych. Rozróżnia się przy tym zależne 
od czasu wzbudzenie poprzez działanie siły i wzbudzenie 
układu drgającego przez podparcie.

Równanie ruchu wzbudzonego siłą układu drgającego:

Równanie ruchu wzbudzonego przez podparcie układu 
drgającego:

F(t) to zależne od czasu wzbudzenie za pomocą siły, s(t) 
to zależne od czasu wzbudzenie podparciem. Współrzędna  
x opisuje ruch układu drgającego, którego parametry, takie  
jak masa, tłumienie i sztywność, oznaczone są za pomocą m, 
b i c.

 +  +  
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Układ wzbudzony za pomocą siły; aktywna izolacja od drgań maszyny

Układ wzbudzony podparciem; pasywna izolacja od drgań urządzenia

Masa
(maszyna + fundamenty pośrednie)

F (t)

x

element 
tłumiący

sprężyna

element 
tłumiący

s (t)

x

sprężyna

Masa
(maszyna + fundamenty pośrednie)
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Tłumienie w elastomerze

Tłumienie występuje wówczas, kiedy z fali dźwiękowej 
zabierana jest część energii. Dzieje się to najczęściej w wyniku 
rozproszenia energii, co jest efektem przekształcenia energii 
fali dźwiękowej na ciepło w wyniku działania tarcia.

W przypadku elastomerów analizowane jest tłumienie 
mechaniczne η (współczynnik strat). Współczynnik strat jest 
wielkością określającą prędkość asymptotycznego zaniku 
amplitudy w przypadku drgań swobodnych.

Im wyższe jest tłumienie, tym niższe jest przeciążenie 
w obszarze rezonansowym. Jednocześnie bardzo wysokie 
tłumienie w materiale prowadzi do pogorszenia własności 
izolacyjnych, odniesionych do częstotliwości zakłóceń 
w odstępie >w stosunku do częstotliwości posadowienia.

Częstotliwość własna

Jeżeli zdolny do drgań system zostanie pobudzony, a następnie 
pozostawiony sam sobie, wówczas wygasa on asymptotycznie 
z tak zwaną częstotliwością własną.

W przypadku izolacji fundamentów maszyn można wpływać 
na częstotliwości własne tego systemu poprzez odpowiednie 
połączenie właściwości, jakimi są sztywność i bezwładność.

Częstotliwość własna obliczana jest na podstawie 
następującego wzoru: 

Właściwości bezwładnościowe zależą od geometrii i warunków 
masy maszyny i fundamentu pośredniego.

Elastomery Regupol® i Regufoam® umożliwiają precyzyjne 
ustawienie właściwości związanych ze sztywnością.  
Aby w ramach jednego stopnia obciążenia uzyskać niższe 
częstotliwości posadowienia, należy zwiększyć grubość 
elastomeru.

Jak wykazały pomiary, przebiegi częstotliwości własnych 
różnych typów Regupol® i Regufoam® są podobne 
w odpowiednim obszarze obciążenia. Przyczyny 
są następujące:

W celu uzyskania zdolności nośnych niezbędne jest 
zapewnienie minimalnej sztywności elastomeru. Uwzględniając 
wyższą masę i potrzebną zdolność nośną (oraz wynikającą 
stąd wyższą sztywność), na podstawie powyższego wzoru 
widać, że ponownie można uzyskać podobne częstotliwości 
posadowienia.

Uzyskanie niższych częstotliwości posadowienia możliwe 
jest w wyniku zwiększenia dynamicznej masy skutecznej 
i zmniejszenia sztywności elastomeru.
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gdzie: s – sztywność dynamiczna; m – masa drgająca
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Wykres przedstawia zmniejszanie się amplitudy drgań spowodowane tłumieniem 
mechanicznym. Definiowane jest ono przez mechaniczny współczynnik strat η 
przy stałym okresie T.
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Izolacja fali dźwiękowej w powietrzu / izolacja fali dźwięków 
materiałowych

W przypadku maszyn analiza tłumienia fali dźwiękowej 
w  powietrzu często nie jest wystarczająca. Obrazuje  
to następujący przykład:

Naszą maszynę stanowi pozytywka przedstawiona na rysunku 
obok. W wyniku nakręcenia jej mechanizmu, walec zaczyna 
się obracać i 18 kowadełek wygrywa cichą melodię.

Z powodu małych gabarytów urządzenia, tylko niewielka część 
drgań zostaje przekształcona w falę dźwiękową rozchodzącą 
się w powietrzu.

Melodia staje się głośniejsza dopiero wówczas, kiedy 
zwiększy się powierzchnia emitująca. Dzieje się tak, kiedy 
pozytywka zostanie umieszczona na płycie stołu. Jej drgania 
przechodzą na płytę stołu. Ta składowa nazywana jest 
 materiałową falą dźwiękową.

Wyobraźmy sobie, że maszyna ta znajduje się w naszym 
 zakładzie i stanowi źródło hałasu, który wymaga  ograniczenia. 
Często pierwszą propozycją jest zastosowanie osłony 
 dźwiękochłonnej, co jednak najczęściej nie przynosi 
 pożądanego efektu.

Przyczyną jest duża różnica między cichą „falą dźwiękową 
w powietrzu” a głośną „falą dźwiękową materiału”. W związku 
z tym konieczne jest przede wszystkim podjęcie działań 
 mających na celu zmniejszenie głośnej fali dźwiękowej 
generowanej przez materiał.

Elastyczne posadowienie urządzenia za pomocą materiałów 
Regupol® i Regufoam®, dostosowane do warunków  danego 
urządzenia, powoduje zmniejszenie powstawania fali 
 dźwiękowej generowanej przez materiał.

Jeżeli nad maszyną umieszczona zostanie niestykająca się 
z nią osłona służąca do ochrony przed falą dźwiękową, 
 wówczas problem hałasu można uważać za rozwiązany.

Chętnie udzielimy Państwu pomocy w przypadku innych 
pytań dotyczących tego tematu lub problemów wymagających 
 konsultacji ze strony specjalisty ds. planowania.

Elastyczne posadowienie  
maszyny skutecznie zmniejsza falę dźwiękową.
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Efekt uzyskany dzięki wykorzystaniu warstwy elastycznej 
można wymiernie określić za pomocą pojęcia izolacji 
 dodatkowej lub współczynnika sprawności izolacji.

Izolacja dodatkowa określa różnicę siły wprowadzanej 
do otoczenia w przypadku ustawienia urządzenia w sposób 
„sztywny” i „elastyczny”.

Izolacyjność zależna jest od stosunku częstotliwości 
posadowienia ω0 do częstotliwości zakłócającej ω. Wartość 
częstotliwości posadowienia powinna być niższa od najniższej 
częstotliwości zakłóceń (niskie dostrojenie). Im bardziej 
miękki jest elastomer, a tym samym wybrana niższa wartości 
częstotliwości posadowienia, tym lepsze są własności 
izolacyjne materiału.

Zamieszczony poniżej diagram przedstawia stopień 
sprawności izolacyjnej oraz właściwości izolacyjnych dla 
Regupol® vibration 200. Całą dokumentację własności 
materiałowych znajdą Państwo w naszym katalogu 
technicznym odnośnie izolacji drgań.

Izolacja dodatkowa / współczynnik sprawności izolacji

ustawienie 
sztywne

Przykładowo obliczona izolacja dodatkowa z f0 = 14 Hz dla układu z drgającą 
masą na sztywnym podłożu.

częstotliwość zakłócająca w Hz
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częstotliwość własna w Hz

Zamieszczony poniżej diagram przedstawia stopień sprawności izolacyjnej oraz 
właściwości izolacyjnych dla Regupol® vibration 200. Całą dokumentację 
własności materiałowych znajdą Państwo w naszym katalogu technicznym 
odnośnie izolacji drgań. Parametry: współczynnik przenoszenia siły w dB, 
współczynnik izolacyjności w %.

Działanie izolacyjne zależne jest dodatkowo od mechanicznego 
tłumienia elastomeru (współczynnik strat). W związku z tym 
bezwzględnie wymagane jest, aby dostępne były dokładne 
charakterystyczne parametry materiału w celu wykonania 
pomiarów drgań. 

Parametry techniczne dla Regupol® i Regufoam® wyznaczone 
zostały między innymi na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie 
i podlegają ciągłej kontroli jakości.

ustawienie 
elastyczne
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Obliczenia związane z tłumieniem drgań powinny być 
wykonywane przez specjalistę zajmującego się planowaniem. 
Tylko on jest w stanie w sposób kompleksowy ocenić 
sytuację dynamiczną dla danej konstrukcji. Podczas 
planowania elastycznych izolacji fundamentów maszyn 
zalecane jest zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność 
uniknięcia rezonansu części konstrukcyjnych. Oczywiście 
należy również uwzględnić miejsce ustawienia urządzenia.

Uproszczona analiza układu drgającego z masą zakłada 
idealnie sztywne posadowienie elastomeru. W przypadku 
mas  wzbudzających, które nie są bardzo małe w stosunku 
do masy fundamentu, konieczne jest uwzględnienie impedancji 
 fundamentu.

W celu uzyskania skutecznej izolacji, podczas planowania 
należy uwzględnić następujące istotne elementy:

1. W przypadku maszyn z wzbudzeniem harmonicznym, 
jak ma to miejsce na przykład w urządzeniach stosowanych 
w  gospodarstwie domowym, działanie izolacyjne wynika 
z  r óżnicy częstotliwości zakłócającej ω do częstotliwości 
własnej posadowienia elastycznego (częstotliwość własna 
posadowienia) ω0.

2. Wysokość współczynnika sprawności izolacji zależna jest 
od właściwości tłumiących elastomeru.

3. Pianki poliuretanowe i wyroby kompozytowe z włókien 
 gumowych, granulatów gumowych (SBR, NBR) i  poliuretanów 
charakteryzują się wyjątkowo nieliniowym zachowaniem 
 materiału, wobec czego konieczne są dokładne badania 
 materiałów.

Zwykle podejmowane są próby posadowienia maszyn powyżej 
warunków krytycznych. Oznacza to, że częstotliwość własna 
posadowienia ω0 jest mniejsza niż częstotliwość zakłócająca 
ω. Aby możliwe było fizyczne uzyskanie działania izolacyjnego, 
ich różnica musi bezwzględnie wynosić wartość √2 !!! Stosunek 
 dostrojenia powinien praktycznie wynosić przynajmniej od 2 
do 3. Im wyższa jest wartość współczynnika dostrojenia, tym 
lepsze jest działanie izolacyjne.

W idealnym przypadku typowe planowanie działań dotyczących 
izolacji od drgań maszyn za pomocą materiałów Regupol® lub 
Regufoam® odbywa się według następującego schematu:

1. Obliczenie charakterystycznego nacisku (bez współczynników 
bezpieczeństwa poszczególnych elementów konstrukcyjnych) 
pod fundamentem maszyny na podstawie ciężaru własnego 
fundamentu i ciężaru własnego maszyny.

2. Wybór odpowiedniego typu materiału Regupol® lub 
 Regufoam® z uwzględnieniem maksymalnego statycznego 
obciążenia stałego.

3. Uwzględnienie istotnych częstotliwości zakłócających maszyny 
(w przypadku izolacji aktywnej) lub uwzględnienie istotnych 
częstotliwości zakłócających otoczenia (w przypadku izolacji 
pasywnej).

4. Wybór częstotliwości własnej posadowienia 
z  uwzględnieniem uzyskiwanej izolacji dodatkowej / działa-
nia izolacyjnego i odchylenia w stosunku do częstotliwości 
 zakłócających.  Bezwzględnie wymagane jest, aby różnica 
częstotliwości własnej i częstotliwości zakłócających > √2.

5. Wykonanie pływającego posadowienia fundamentu 
z uwzględnieniem punktów 1-4. 

Obliczenia dotyczące izolacji fundamentów maszyn

Pośrednictwo i koordynacja przy wyborze 
projektanta z zakresu akustyki obiektów.

Więcej informacji od strony 65.
Serwis
BSW - 

projektant 
branżowy
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Izolacja fundamentu maszyny za pomocą Regupol® vibration

Krok 1:

Ułożenie izolacji chroniącej przed drganiami, wykonanej 
z  materiału Regupol®

Krok 2:

Dokładne docięcie warstwy izolacyjnej do wymiarów fundamentu

Krok 3:

Wykonanie szalunku fundamentu maszyny

Krok 4:

Ułożenie folii polietylenowej o grubości przynajmniej 0,2 mm
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Krok 5:

Wypełnienie szalunku betonem

Krok 6:

Ułożenie zbrojenia

Krok 7:

Uzupełnienie szalunku betonem i obróbka końcowa

Krok 8:

Usunięcie szalunku po stwardnieniu betonu



Notatki
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6Informacje techniczne podane w dokumentach są wartościami 

orientacyjnymi. Podlegają one tolerancjom  produkcyjnym, 
których wielkość może być różna w zależności od rodzaju 
właściwości których dotyczą. Najbardziej aktualne informacje 
znajdują się na naszych stronach internetowych. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za błędu w druku oraz błędy literowe.

BSW 
Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg 
Niemcy 

tel. +49 2751 803-0
info@berleburger.de
www.berleburger.com

Kontakt Klienta z firmą BSW:

Przemysław Macioszek
Dyrektor techniczno-handlowy

tel. +48 660 506 696
biuro@regupol.pl
www.bsw-regupol.pl

www.bsw-wibroakustyka.pl

BSW Polska




