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Markets

• Main business areas

– Marine & Navy

– Industry / Power 
Generation

– Offshore

– Building

– Railway



N Column title

1 Vad är vibrationer, ljud och dB

2 Vad är vibrationsisolering

3

Exempel
• Roterande maskiner
• Rör

4

Fallgropar
• Temperatur (materialval)
• Underlagets styvhet
• Kortslutning
• Vibrationer där källan inte kan dämpas



Vad är en våg?

A disturbance or a variation that travels through a medium.

Longitudinella 
vågor

Transversella 
vågor



Ljud = tryckvariationer i ett medium (longitudinella tryckvågor)

Örat uppfattar 0,00002 – 200 Pa

Tryckförändringen mäts i Pascal (Pa)   - men opraktiskt

dB - logaritmiskt värde som uttrycker
skillnaden mellan två värden

Hörselgränsen = referensnivå

Ljudtryck i dB Lp= 20 * log( )
Px

0.00002



Frekvens = antal svängningar per sek (Hz)

Hörbart område 20 - 20 000 Hz

Oktavband för grovt – ytterligare indelning i tersband

Oktaver (utgår från 1000 Hz):

Nedåt:
1000/2 = 500
500/2   = 250
250/2   = 125
125/2   = 62,5 (63)
63/2     = 31,5
31,5/2  = 15,75 (16) 

 under 20 Hz

Uppåt:
1000*2   = 2000
2000*2   = 4000
4000*2   = 8000
8000*2   = 16000
16000*2  = 32000

 över 20 kHz



Reflection of waves

Reflection from HARD boundary.

Reflection from SOFT boundary.

Reflection from low to high density.



Strukturburet ljud (stomljud)






Resonans

Resonansfrekvens beror på nedfjädring.

fn = 
1 

2π
kDYN

m Hzm

k

Resonansfrekvens -
små periodiska svängningar skapar en förstärkning (större amplitud)



ResonanceIncreased mass/stiffnessElastic suspension





Exempel resonansfrekvens



Vibrationsisolering med fjädrar (låg resonansfrekvens)



Strukturljudsnivåer som överskrider gränsvärden kräver:
Vibrasjonsisolering (med stålfjädrar eller PU-klossar)

Är vibrationsisolatorerna svarta 
är dessa i regel av gummi som 
inte behåller rätt styvhet över 
tid.

Vibrationsisolatorer



Är vibrationsisolatorerna svarta 
är dessa i regel av gummi som 
inte behåller rätt styvhet över 
tid.

Vibrationsisolatorer

Vibrationsisolatorerna skall väljas utifrån resonansfrekvens och viktfördelning



Byte av vibrationsisolatorer – Cobham Lyngby



Byte av vibrationsisolatorer – Kylmaskin på tak



Anslutningar måste vara flexibla och elastiskt upphängda 

Elastiska bälgar

Elastiska 
fogmassa

Principskiss
vibrationsisolering

Ventil

Använd bälgar på rör och elastisk rörupphänging. 

Elkablar skall inte kopplas styvt (extra slaka).



Anslutningar måste vara flexibla och elastiskt upphängda 

Använd bälgar på rör och elastisk rörupphänging. 

Elkablar skall inte kopplas styvt (extra slaka).



Anslutningar måste vara flexibla och elastiskt upphängda 



Fallgropar: Styvhetens påverkan av temperatur (gummi)



Styvhetens påverkan av ålder (gummi)



Exempel luftvärmepumpar



Exempel luftvärmepumpar



Exempel rör



Påverkan av underlagets styvhet (eftergivlighet)



Mode shapes bjälklag 



Exempel på dåliga lösningar



Vibrationsisolerad bult i betong



Maskinisolering med kloss i Regufoam (PU)



Sammanfattning – saker att tänka på

För att isolatorn skal få önskad resonansfrekvens skall den belastas med 
rätt last. Tag hänsyn till ojämn lastfördelning (förskjuten TP).

Vad är lägsta störfrekvens (varvtal)? Välj isolator med resonansfrekvens 
långt under denna (minst hälften).

Se till att anslutningar är elastiska (bälgar och hängare)

Om utomhus, undvik gummi.

Kontrollera ev. akustisk kortslutning (akustiska bryggor).

Om underlaget sviktar – anlita akustikkonsult för mätning av mobilitet.



Tack för uppmärksamheten!

Svante Hägerstrand
sh@vibratec.se
0705 – 94 69 35

Frågor?

mailto:sh@vibratec.se


Helikopterplatta Tammerfors Universitetssjukhus

Applikationer – vibrationsisolering av byggnader





Årstabron - Förstudie

Egenskaperna hos dämpande 
material varierar vid olika 
temperaturer.

10 olika CLD-konfigurationer testades 
i klimatkammare vid temperatur 
-10°C, +5°C och +20°C. 

För att undersöka hur de olika CLD-
konfigurationerna skulle påverka en 
brobalk utfördes fullskaletest på en 
mock-up (2000x1400x18 mm) i 
Estland. 



Installation CLD-paneler



Installation CLD-paneler
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