Rozwiązania z dziedziny techniki drgań
dla branży przemysłowej

1 Wartości i
wizje

2

Wytwarzamy
„pozytywne wibracje”.
Getzner Werkstofe GmbH jest specjalistą w
dziedzinie izolacji przeciwwibracyjnej. Nieustanny sukces przedsiębiorstwa bazuje na
udziale wysoko wykwaliikowanych i
zmotywowanych pracowników.

etzner wspiera i zachowuje wartości, takie
jak jakość, partnerstwo i duch pionierski.
Realizujemy je na najwyższym poziomie, zarówno
wewnątrz irmy, jak i poza nią. Inżynierowie irmy
Getzner wciąż z powodzeniem tworzą nowe
elastyczne rozwiązania, wyznaczając w ten sposób nowe standardy w zasięgu światowym. Getzner Werkstofe tworzy innowacje, które sprzyjają
bezpieczeństwu, żywotności i komfortowi.

G

Getzner rozprzestrzenia „pozytywne wibracje” w
dwojakim sensie: Z jednej strony dzięki przewadze technologicznej – Getzner jest wiodącym
przedsiębiorstwem w branży izolacji przeciwwibracyjnych, z drugiej strony w relacjach z klientami, partnerami, pracownikami oraz społeczeństwem. Ochrona przeciwdrganiowa w przemyśle
odgrywa znaczącą rolę także w kwestii ochrony
środowiska: Firma Getzner każdego dnia pracuje
nad tym, aby poprzez dojrzałe rozwiązania przyczynić się do podwyższenia jakości życia i pracy
każdego człowieka. Filozoia przedsiębiorstwa
odzwierciedla się w świadomym obchodzeniu się
z zasobami, w zarządzaniu irmą zgodnie ze zrównoważonym rozwojem oraz w certyikowanym
systemie zarządzania środowiskiem. Referencje
na całym świecie są świadectwem sukcesu produktów i usług irmy Getzner Werkstofe.
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2 Produkty dla najbardziej
wymagających

Elastyczność w każdym miejscu
niezliczonych produktach i elementach konstrukcyjnych materiały Getzner o właściwościach izolujących bądź
tłumiących drgania zapewniają lepsze działanie i większy komfort. Elastyczne okładziny czy powłoki, tłumiki i inne indywidualnie
zaprojektowane komponenty podwyższają
jakość i żywotność kompleksowych elementów przemysłowych.

W

Standardowe materiały
Sylodyn® – niezwykła
sprężystość
– Ultraelastyczna struktura PUR
– Niskie odkształcenie resztkowe przy nacisku, duża zdolność do powrotu do kształtu pierwotnego
– Duża zawartość komórek zamkniętych
– Minimalne wchłanianie wody
Sylomer® – połączenie właściwości
amortyzujących i tłumiących
– Elastyczny, wszechstronny materiał PUR
– Struktura porów składająca się z komórek
mieszanych
– Długi okres użytkowania
Sylomer® HD – materiał
wysokotłumiący
– Wiskoelastyczna struktura PUR
– Struktura porów składająca się z komórek
mieszanych
– Wysoka skuteczność tłumienia wewnętrznego, absorpcja gwałtownych obciążeń
Produkty specjalne
– Doskonała charakterystyka przy niskich
temperaturach
– Ekstremalna wytrzymałość na zużycie
– Ze specjalnymi warstwami poślizgowymi
Wszystkie materiały są na bieżąco kontrolowane pod kątem skuteczności działania i
przydatności użytkowej przez renomowane
instytuty oraz we własnym laboratorium.
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Idee i rozwiązania z zastosowaniem mikrokomórkowych,
elastycznych materiałów

W następujących branżach
przemysłowych dostępne są
indywidualne rozwiązania firmy
Getzner:

ozwiązania z użyciem elastycznych
materiałów poliuretanowych irmy
Getzner sprawdziły się w wielu branżach
przemysłowych. Drgania oddziaływają nie
tylko na żywotność i zużycie materiałowe
produktów, lecz także na jakość życia i
pracy wielu ludzi. Elastomery najnowszej
technologii z sukcesem stosowane są na
całym świecie do efektywnej izolacji i tłumienia drgań.

– Elektrotechnika i budowa urządzeń

R

– Przemysł transportowy i dźwigowy
– Budowa pojazdów (pojazdy szynowe,
jachty i autobusy)
– Branża motoryzacyjna
– Branża budowlana
– Przemysł optyczny
– Technika medyczna (ortopedia)
– Budowa maszyn
– Branża AGD
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3 Usługi

Firma Getzner to znacznie więcej niż
tylko producent najwyższej klasy izolacji
przeciwwibracyjnych. Dzięki wiedzy
technicznej, pozyskanej na przestrzeni
40 lat doświadczenia w zakresie rozwoju
produktów i realizacji projektów, jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom
klientów, oferując im specjalistyczne
usługi. Wynikiem tego są ekonomiczne
rozwiązania systemowe z zastosowaniem
elastycznych materiałów zapewniających
komfort i długotrwałą żywotność.

wocem intensywnej współpracy między zleceniodawcami a inżynierami z
irmy Getzner są jedyne w swoim rodzaju
produkty. Wyspecjalizowani pracownicy
dysponujący swoim know-how pełnią rolę
ważnych partnerów rozwojowych. Kompetencje przejawiające się w formie symulacji
obliczeniowych, testów materiałowych,
pomiarów skuteczności działania oraz stałe
doradztwo uczyniły irmę Getzner wiodącym specjalistą i projektantem na całym
świecie.

Konstrukcja i projekt

Kontrole

– 2D-/3D-CAD
– Obliczenia/symulacje
– Metoda elementów skończonych

– Pomiary mechaniczne i akustyczne w
dziedzinie techniki drgań
– Kontrole materiału/pomiary na własnym
wielkopowierzchniowym stanowisku
badawczym
– Potwierdzenia skuteczności
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Zakres usług:
Doradztwo i opracowywanie
rozwiązań
–
–
–
–
–

Rozplanowanie wstępne/kalkulacja
Monitorowanie projektu
Doradztwo w zakresie montażu/odbiór
Wybór materiału/produkcja prototypów
Prognozy w zakresie skuteczności działania
– Dokumentacja
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Getzner Engineering

Produkcja i wykonanie
–
–
–
–

Elementy przycinane
Elementy tłoczone
Proile
Elementy przycinane z użyciem wysokiego ciśnienia: urządzenie do cięcia z
użyciem strumienia wody
– Układanie
– Produkcja jednostkowa/seryjna

ścisłej współpracy z różnymi zleceniodawcami powstaje szerokie spektrum specjalistycznych komponentów i
elementów konstrukcyjnych. Wraz z opracowaniem każdego nowego zastosowania
rośnie doświadczenie irmy Getzner w
dziedzinie techniki drgań.

W

Przedsiębiorstwo do wszystkich projektów
oferuje kompleksowe usługi inżynieryjne.
Getzner jest bardzo ceniony przez klientów
jako kompetentny partner z wieloletnim
doświadczeniem w dziedzinie techniki
drgań. Liczny zespół techników, doświadczonych kierowników projektu i specjalistycznych instytucji badawczych, z których
wszyscy pracują zgodnie z najnowszym
stanem techniki, stanowi dopełnienie pakietu doradczego.

Zapewnienie jakości i system zarządzania ochroną
środowiska
– ISO 9001
– ISO 14001
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4 Komponenty
i rozwiązania

Całość to więcej niż
suma jej pojedynczych elementów.
Kilka przykładów aktualnych
zastosowań:
Poliuretan

– Amortyzatory do siodełek rowerowych
– Pierścienie oporowe do systemów
wspomagania hamowania (motoryzacja)
– Elastyczne okładziny na kółka transportowe i wałki

Klient

– Odseparowanie drgań na uchwytach
wiertarek
Know-how

Usługi

– Konstrukcje posadzek na elastycznych
podparciach w celu redukcji dźwięku
materiałowego

Kompetencja i
różnorodność
iędzynarodowe sukcesy irmy Getzner w dziedzinie izolacji drgań w
branży przemysłowej opierają się na trzech
ilarach:

M

– najwyższej klasy materiałach poliuretanowych,
– obsz ernym know-how oraz
– usługach dostosowanych do specyicznych wymagań klienta.
W ten sposób powstają rozwiązania, w
przypadku których rzeczywiście rezultat
końcowy to więcej niż suma pojedynczych
elementów.

– Elementy zaciskowe i mocujące do
maszyn do prasowania koszul
– Elementy sprężyste/tłumiące do przyśpieszonej kompensacji drgań
– Podparcia schodów do wytłumienia
odgłosu kroków
– Odseparowanie silnie obciążonych dynamicznych elementów metalowych
(motoryzacja)
– Ochraniacze do bielizny ortopedycznej
zabezpieczające przed urazami
– Pasy zębate do transportu towarów
kruchych
– Podparcia do urządzeń, maszyn i silników
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Komponenty i
rozwiązania

Elementy sprężyste/
tłumiące
arki opracowane przez irmę Getzner,
Sylomer® i Sylodyn®, wykazują wysoką skuteczność amortyzacji i tłumienia
oraz wykazują się doskonałą siłą sprężystości przywracającą stan pierwotny materiału. Są bardzo odporne i trwałe, przekonują
do siebie również wszechstronnymi kształtami i możliwościami
zastosowania.

M
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lementy sprężyste/tłumiące irmy Getzner to np. stabilizatory w mikroskopach operacyjnych wysokich rozdzielczości. Drgania powodowane podczas dotykania urządzenia mają negatywny wpływ na
jakość obrazu, a tym samym na prawidłowość działania mikroskopu.

E

Tarcze tłumiące irmy Getzner wykonane
są z poliuretanu. Służą do szybkiej kompensacji niepożądanych drgań. Zastosowanie materiału Sylomer® w ramieniu statywu mikroskopu ułatwia pracę personelowi
medycznemu: oko operatora wolniej się
męczy, ma lepszą widoczność, przez co
dłużej może się koncentrować.

4 Unsere Komponenten
im Überblick

Odseparowanie drgań w mikroskopie

Łatki polerskie
atki z materiału Sylomer® irmy
Getzner stosowane są np. w branży
optycznej do polerowania soczewek okularów wykonanych z tworzywa sztucznego
w ostatniej fazie produkcji. Umożliwiają
szybką i efektywną obróbkę tworzyw o
wysokiej czułości.

Ł

Główną zaletą łatek polerskich jest umieszczenie w ofercie irmy Getzner wielu różnych geometrii. Dzięki ograniczeniu zastosowania materiałów można znacznie ograniczyć koszty.
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Elastyczna separacja
silnie obciążonych
dynamicznych elementów metalowych
dseparowanie drgań odgrywa istotną
rolę w budowie maszyn i pojazdów:
dzięki elastycznej separacji silnie obciążonych elementów dynamicznych konstruktor uzyskuje znaczną redukcję dźwięku
materiałowego. Na elementach tłumiących, wykonanych z materiału Sylodyn®,
podpiera się przykładowo kabiny traktorów. Argumenty takie jak komfort, zmniejszenie zużycia i dłuższa żywotność mają
jednak znaczenie również poza branżą
motoryzacyjną.

O

Elementy zaciskowe i
mocujące
lementy zaciskowe i mocujące irmy
Getzner idealnie nadają się np. do mocowania tekstyliów w maszynach do prasowania koszul. Generalnie stosuje się je w
przemyśle transportowym i dźwigowym,
ale również w różnych wariantach AGD.
Elastyczne mocowanie ułatwia profesjonalne suszenie i prasowanie tkanin. Zaletą
elastycznych łatek z materiału Sylomer®
jest możliwość ich ponownego całkowitego oddzielenia, bez pozostawiania śladów
docisku na odzieży. Właściwości elementów mocujących pozostają stale niezmienne. Sylomer® szczególnie przekonuje tu
niskim odkształceniem resztkowym przy
nacisku i bardzo dobrą charakterystyką
ścieralności.

E

Samochód

Podparcie schodów i
podestów
dgłosy kroków, przenoszące się podczas chodzenia do sąsiednich pomieszczeń, odbierane są jako zakłócenia.
Podparcie można wykonać za pomocą
podkładów pasmowych lub punktowych
albo proili. Dostosowane do wymogów
klienta cechy należy łączyć ze specjalną
strukturą poliuretanu. Elastyczne podparcia schodów można stosować w schodach
o konstrukcji lekkiej, drewnianej lub stalowej. Elastyczna separacja poprawia w znaczącym stopniu jakość mieszkania i klimat
w pomieszczeniu.
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Pas transportowy

Fundament pod maszynę

Ochraniacze

Połączenia materiałowe,
takie jak pasy zębate

ateriały irmy Getzner stosowane są
również jako ochraniacze boczne w
bieliźnie ortopedycznej. W technologii
medycznej ochraniacze z tworzywa
Sylomer® służą do ochrony kości biodrowej i zapobiegają złamaniom szyjki uda
oraz innym urazom.

M

Ochraniacze irmy Getzner charakteryzują
się w szczególności dobrą przyczepnością
oraz łatwym czyszczeniem.

zczególną technologię irma Getzner
oferuje w połączeniu z innymi materiałami: na życzenie, najnowocześniejszy
poliuretan łączony jest we własnym zakładzie z innymi materiałami, dzięki czemu
powstają gotowe systemy. W ten sposób
wytwarzane są np. specjalne pasy zębate
do transportu delikatnych lub kruchych
towarów do produkcji masowej.

S

Produkty te wykonywane jako proile nie
mają złącz, ponieważ nie są klejone. Za
pomocą piany nanoszone są bezpośrednio
na pas transportowy. Długa żywotność,
nawet w wilgotnych warunkach, wskazuje
na najwyższą jakość.
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Podparcie posadzki

Tłumienie mostów linowych

Podparcie urządzeń,
maszyn i silników

Konstrukcje posadzek na
podparciach elastycznych

lastyczne podparcia irmy Getzner do
urządzeń, maszyn lub silników ograniczają do minimum emisje, takie jak hałas i
dźwięk materiałowy. Podparcie może być
stosowane na całej powierzchni, jednak
doskonałe efekty można uzyskać już za
pomocą systemów punktowych lub pasmowych. Podparcia irmy Getzner stosuje
się przykładowo w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych, silnikach i generatorach. Prócz poprawionych warunków
pracy elastyczna separacja zapewnia dodatkową zaletę w postaci wydłużenia okresów międzyprzeglądowych.

onstrukcje posadzek na podparciach
elastycznych ograniczają do minimum
hałas i wyrównują tolerancje. Konstrukcje
te stosowane są w szczególności w budowie jachtów, w autobusach i pojazdach
szynowych, w studiach nagraniowych i
modułach przestrzennych. Posadzki podparte na materiale Sylomer® po bokach
łączy się z elastycznie podpartymi ścianami. Powstaje całkowicie odseparowana
elastycznie konstrukcja pomieszczenia w
pomieszczeniu. Zapewnia to redukcję emisji hałasu do kabiny i umożliwia kompensację różnych obciążeń. Podparcie może
być stosowane na całej powierzchni, jednak doskonałe efekty można uzyskać już za
pomocą systemów punktowych lub pasmowych. Materiały irmy Getzner przeznaczone do tego obszaru są jednostronnie samoprzylepne, przekonują do siebie
długą żywotnością i dostępne są w różnych wymiarach.

E

Odseparowanie kabiny

K
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5 Referencje
międzynarodowe

Pas zębaty

ozwiązania irmy Getzner sprawdzają
się na całym świecie – podobnie jak jej
pracownicy. Posiadając siedem oddziałów,
jesteśmy obecni w ważnych geograicznych regionach świata. Dzięki licznym partnerom dystrybucyjnym dostarczamy usługi do prawie wszystkich głównych rynków
na świecie.

R

Oddziały:
–
–
–
–
–
–
–

Bürs, Austria
Berlín, Alemania
Grünwald, Alemania
Amán, Jordania
Tokio, Japón
Pune, India
Pekín, China

Oddziały Getzner
Partnerzy dystrybucyjni
Getzner
Kraje objęte działalnością
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Maszyna do prasowania koszul

Łatki polerskie

rojekty zrealizowane przez irmę
Getzner mówią same za siebie. Poniżej przedstawiamy kilku naszych partnerów:

P
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Nihon Getzner K.K.
6-8 Nihonbashi Odenma-cho
Chuo-ku, Tokyo
103-0011, Japan
T +81-3-6842-7072
F +81-3-6842-7062
info.tokyo@getzner.com

Getzner Werkstoffe GmbH
Am Borsigturm 11
13507 Berlin
Germany
T +49-30-405034-00
F +49-30-405034-35
info.berlin@getzner.com

Getzner India Pvt. Ltd.
“Payas”, 2nd Floor, Plot No. 25
Madhav Baug Society
Shivtirth Nagar, Paud Road
Pune 411038, India
T +91-98817-39086
F +91-20-25411908

Getzner Werkstoffe GmbH
Nördliche Münchner Str. 27a
82031 Grünwald
Germany
T +49-89-693500-0
F +49-89-693500-11
info.munich@getzner.com

Beijing Getzner Trading Co.; Ltd.
Zhongyu Plaza, Ofice 1806
Gongti Beilu Jia No. 6
100027 Beijing, PR China
T +86-10-8523-6518
F +86-10-8523-6578
info.beijing@getzner.com

Getzner Werkstoffe GmbH
Middle East Regional Ofice
Abdul - Hameed Sharaf Str. 114
Rimawi Center - Shmeisani
P. O. Box 961 303
Amman 11196, Jordan
T +9626-560-7341
F +9626-569-7352
info@geme.jo

www.getzner.com
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Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
6706 Bürs
Austria
T +43-5552-201-0
F +43-5552-201-1899
info.buers@getzner.com

