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Budynki z różnych przyczyn mogą być narażone na wstrząsy, 
które są przenoszone w obrębie struktury budynku 
i  odczuwane przez mieszkańców jako drgania lub  wtórne 
fale  akustyczne. W obszarach o gęstej infrastrukturze 
są to najczęściej  emisje drgań pochodzących z  linii kolejowych 
i instalacji przemysłowych usytuowanych nad lub pod ziemią.

Wysokie ceny działek w obrębie aglomeracji sprawiają, 
że atrakcyjne stają się również lokalizacje usytuowane obok 
torów kolejowych – pod warunkiem odpowiedniego  izolowania 
budynków od występujących drgań. Korzyści wynikające 
z pozyskania tak usytuowanych działek w znacznym stopniu 
przewyższają dodatkowy nakład ponoszony na elastyczne 
posadowienie budynku. Opracowane przez BSW materiały 
z Regupol® i Regufoam® do izolacji drgań wielokrotnie się 
sprawdziły.

Z materiałami Regupol® i Regufoam® BSW oferuje łącznie 20 
wariantów materiałów.

Dodatkowe pomiary drgań w dotychczas zrealizowanych 
projektach wykazały, że tłumienie drgań za pomocą tych 
materiałów pozwoliło na uzyskanie wyższych współczynników 
tłumienia niż wyznaczona w prognozie wymagana wartość 
minimalna.

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

Wszystkie właściwości fizyczne, niezbędne dla  specjalisty 
zajmującego się planowaniem systemów izolacji drgań, 
są wystarczająco udokumentowane. Na podstawie 
zmieniających się stopniowo zakresów obciążeń, również 
w przypadku obciążeń niejednolitych, wewnątrz  struktury 
 budynku, możliwe jest  wykorzystanie różnych typów 
materiałów odpowiednio dopasowanych do danego  miejsca, 
dzięki czemu mogą zostać wykonane również nietypowe 
 systemy izolacyjne.

Jakość tłumienia drgań budynków uzyskana za pomocą 
materiałów Regupol® i Regufoam® pozostaje stabilna przez długi 
okres czasu. Skuteczność izolacji może zostać udokumentowana 
w wyniku kontrolnych pomiarów obiektów natychmiast po ich 
wykonaniu oraz po dziesięciu latach użytkowania.

W celu spełnienia szczególnie kompleksowych wymagań 
w zakresie wibroakustyki, firma BSW we współpracy 
ze  specjalistami ds. planowania zaprojektowała typy 
materiałów i ich warianty o specyficznych parametrach, 
zależnych od danego przypadku zastosowania. 

Materiały Regupol® i Regufoam® nadają się do realizacji 
wszystkich typów izolacji od drgań budynków:

– pełnopowierzchniowe posadowienie budynków

– posadowienie budynków na pasach z materiału 
 izolacyjnego

– punktowe posadowienie budynków

– pionowa, boczna izolacja od drgań

– izolacja poniżej stropu piwnicy

– izolacja od drgań poszczególnych części budynków

– konstrukcje typu „pomieszczenie w pomieszczeniu”

– ścianki szczelinowe w obszarze przenoszenia drgań między 
źródłem wzbudzenia drgań, a budynkiem

Zalety:

– dopasowanie skuteczności izolacji do wymagań 
określonych w projekcie

– dostępność dwóch różnych grup wyrobów – możliwość 
wyboru rozwiązania optymalnego pod względem 
ekonomicznym i technicznym 

– dokładnie zdefiniowane  częstotliwości dostrojeniowe 
materiału, zapewniające wytłumienie drgań. 

Tłumienie drgań fundamentów budynków

- najlepsza jakość
- uczciwa płaca
- pewność zatrudnienia
- wysokie standardy ochrony środowiska
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Budynki mogą być zabezpieczane przed drganiami na różne 
sposoby:

1. Działania prowadzące do zmniejszenia drgań w miejscu 
emisji, np. system masa-sprężyna umieszczony w przebiegu 
trasy kolejki.

2. Przerwanie przenoszenia drgań w obszarze  transmisji, 
np. za pomocą podziemnej ścianki szczelinowej lub 
 ekranowania ścian piwnicy.

3. Warstwa izolująca wstrząsy i dźwięki materiałowe 
w  miejscu emisji, zamontowana pod fundamentami 
 budynków i na zewnętrznej stronie ścian piwnicy. 
To  rozwiązanie stosowane jest najczęściej.

Najczęstsze rozwiązanie stosowane jest w obrębie fundamentów 
budynków i określa się je mianem elastycznego posadowienia 
budynku. Szlaki kolejowe to jedno z najczęściej  występujących 
źródeł emisji drgań, w związku z tym w ich sąsiedztwie  często 
wykonywane jest elastyczne posadowienie budynku dla 
częstotliwości zakłócających od 25 do 100 Hz. Drgania w tym 
paśmie częstotliwości są krytyczne, ponieważ mogą prowa-
dzić do rezonansu elementów konstrukcyjnych, a tym samym 
do efektów hałasu wtórnego.

Dlatego też elastyczne posadowienie budynku ma za  zadanie 
– przy uwzględnieniu złożonych czynników  kształtujących 
daną sytuację – zmniejszenie, przy użyciu materiału 
 izolacyjnego,  przenoszenia drgań do struktury budynku. 
Zastosowanie  materiałów Regupol® i Regufoam® umożliwia 
zmniejszenie  poziomu dźwięku o 10 do 25 dB, w zależności 
od  częstotliwości.

Na czym polega zadanie stojące przed systemem
tłumiącym drgania

Drgania wytworzone przez źródła wzbudzenia mogą 
rozprzestrzeniać się w obrębie całej struktury budynku, 
są odczuwane przez człowieka jako nieprzyjemne wibracje, 
prowadzą do powstania wtórnej fali akustycznej, a – 
w  najgorszym przypadku – mogą nawet uszkodzić strukturę 
budynku. Poza tym drgania mogą zakłócić prawidłowe 
f unkcjonowanie maszyn i przyrządów pomiarowych 
 umieszczonych w budynku.

Cele systemu tłumiącego drgania budynków:

– ochrona zdrowia,
– ochrona substancji budynku
– ochrona urządzeń technicznych znajdujących się w budynku.

Pod pojęciem wstrząsów rozumiane są drgania  mechaniczne 
ciał stałych o potencjalnie szkodliwym lub uciążliwym 
działaniu.

Jako dźwięki materiałowe rozumiane są drgania, 
 które w przeciwieństwie do dźwięków powietrznych, 
rozprzestrzeniają się przez medium stałe. Drgania w  cieczach 
określane są jako dźwięk przenoszony w cieczy (fala 
podłużna).

Podczas przenoszenia drgań lub wstrząsów może dochodzić do 
zmiany mediów obecnych na ich drodze.

dźwięki powietrzn
e

dźwięki materiałowe

pierwotne dźwięki 
powietrzne

wtórne dźwięki powietrzne
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Parametry wpływające na przenoszenie drgań Zasadniczo 
należy określić „stan faktyczny” przez dokonanie pomiarów 
drgań. Za pomocą złożonych modeli obliczeniowych, przy 
 wykorzystaniu komputera, specjalista w zakresie planowania 
może wyliczyć prognozowany poziom drgań dla danego obiektu 
oraz zdefiniować „sytuację zadaną” dotyczącą planowanych 
działań zmierzających do elastycznego tłumienia drgań. 
Wynikające stąd wymagania dotyczące częstotliwości własnej 
posadowienia i cech izolacyjnych materiału tłumiącego 
umożliwiają -przy zastosowaniu materiałów Regupol® 
i  Regufoam® - opracowanie rozwiązania optymalnego zarówno 
pod względem  ekonomicznym, jak i technicznym.

Elastyczna izolacja skuteczna jest tylko wówczas, gdy podczas 
montażu uwzględnione zostają określone zalecenia. Należy 
szczególnie zwrócić uwagę na to, aby nie występowały 
żadne bezpośrednie połączenia (mostki akustyczne) między 
 otoczeniem a obiektem chronionym.

Wybór miejsc w budynku, w których zostanie  zastosowane 
rozwiązanie mające na celu elastyczne tłumienie drgań, 
zależny jest od warunków jego posadowienia. Możliwe jest 
przy tym wykonanie izolacji całopowierzchniowej poniżej 
płyty fundamentowej, izolacji w formie pasów z materiału 
tłumiącego, ułożonych pod ławą fundamentową bądź 
ścianami, lub izolacji punktowej. W przypadku zewnętrznych 
elementów konstrukcyjnych stykających się z podłożem 
powyżej płaszczyzny izolacji, konieczne jest ich dodatkowe 
odizolowanie od podłoża w płaszczyźnie pionowej.

Dopasowanie rozwiązania jest zależne od różnych czynników 
kształtujących określoną sytuację i podlega indywidualnemu 
doborowi.

Poziom drgań przewidywany w miejscu emisji (w  budynku) 
zależny jest od widma częstotliwości źródła emisji, 
 przenoszenia przez podłoże, sposobu połączenia budynku 
z podłożem oraz sposobu przenoszenia drgań wewnątrz 
 struktury budynku.

Mechanizmy przenoszenia

Rodzaje izolacji od drgań budynków

Pośrednictwo i koordynacja przy wyborze 
projektanta z zakresu akustyki obiektów.

Więcej informacji od strony 65. Serwis
BSW - 

projektant 
branżowy

Emisia

Transmisja

Imisia

• typ wzbudzenia (komunikacja 
szynowa, przemysł, itd.)

• poziom wzbudzenia
• widmo częstotliwości

• rozprzestrzenianie w podłożu
• sposób połączenia budynku 

z podłożem
• elastyczna izolacja
• wpływ stropu (rezonans  

elementów konstrukcyjnych)

• poziom drgań przewidywany  
dla danego budynku (np. na  
posadzce z wylewki 
samopoziomującej)

Parametry wpływające na przenoszenie drgań
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W przypadku izolacji całopowierzchniowej, cała płyta 
fundamentowa zostaje oddzielona od podłoża w sposób 
elastyczny. Elastomer ułożony zostaje albo na grubej warstwie 
podkładu, albo na specjalnie opracowanej płycie nośnej.

W celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności fundament 
powinien zostać wykonany w sposób bardzo sztywny.
Ze względu na ułożenie na całej powierzchni, izolacja może 
być wykonana prosto i szybko, a ryzyko powstania mostków 
akustycznych jest w tym przypadku nieznaczne.

Obciążenia pochodzące od budynku rozkładają się na podłożu 
o dużej powierzchni. Wybór sztywności elastomerów odbywa 
się z uwzględnieniem różnych obszarów nacisku, dzięki czemu 
można osiągnąć dość równomierną sprężystość całej płyty 
podłoża.

Płyta fundamentowa i sąsiadujące z nią elementy 
konstrukcyjne powinny być również bardzo sztywne, aby 
możliwe było wyeliminowanie drgań poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych oraz uaktywnienie dynamiczne 
masywnych elementów.

Następnie, w celu zabezpieczenia go przed wylewanym 
betonem, elastomer musi zostać przykryty folią polietylenową 
(PE).

Wibroizolacja płyty fundamentowej

Izolacja całopowierzchniowa fundamentu budynku za pomocą materiału 
Regupol®/Regufoam®: 1 Podłoże naturalne  •  2 Płyta oporowa  •  3 System 
tłumiący drgania wykonany z wykorzystaniem materiału Regupol®/Regufoam®  
•  4 Płyta fundamentowa  •  5 Ściana piwnicy  •  6 Strop piętra

1

3
4

5

6

2
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W przypadku budynków z ławami fundamentowymi możliwe 
jest wykonanie izolacji liniowej w formie pasów z materiału 
izolacyjnego. Szerokość fundamentu powinna być dobrana 
w taki sposób, by elastomery były wykorzystywane w obszarze, 
w którym występuje obciążenie optymalnie, a tym samym 
by możliwe było uzyskanie jak najlepszego efektu tłumiącego 
i izolacyjnego.

Izolacja w postaci pasów może też być wykonana na ścianach 
wznoszonych poniżej stropu piwnicy. W tym przypadku 
można ponadto zrezygnować z pionowej izolacji od podłoża 
zewnętrznych elementów konstrukcyjnych.

Sąsiadujące elementy konstrukcyjne, na przykład stropy, 
muszą zostać wykonane w sposób dostatecznie sztywny, aby 
wyeliminować drgania struktury. Mogą one zostać wykonane 
zarówno z  betonu wytwarzanego na miejscu, jak również jako 
prefabrykaty.

W celu zapobiegnięcia przenikania mleczka betonowego 
do podłoża elastomerowego należy je zabezpieczyć folią PE 
o grubości przynajmniej 0,2 mm.

Izolacja ław fundamentowych

Izolacja pasowa fundamentu budynku za pomocą materiału Regupol®/Regufoam®:
1 Podłoże naturalne  •  2 Płyta oporowa  •  3 System tłumiący drgania 
 wykonany z wykorzystaniem  materiału Regupol®/Regufoam®  •  4 Płyta 
fundamentowa  •  5 Ściana piwnicy  •  6 Strop piętra

1 2

3 4

5

6



Regupol® | Regufoam® Wibroizolacja 51

Izolacja punktowa

Ze względu na wysokie obciążenia punktowe występujące 
w przypadku fundamentów palowych i podporowych, 
do tłumienia drgań stosowane są z reguły elastomery 
o wysokiej nośności. Zastosowanie elastomerów należy 
uwzględnić już we wczesnym stadium planowania, aby 
izolacja drgań przyczyniała się do bezpieczeństwa całej 
konstrukcji.

Kształt głowicy pala można zoptymalizować w taki sposób, by 
pomimo zmiany wymiarów, nacisk na elastomer utrzymywany 
był na stałym poziomie. Powoduje to jednakowe zachowanie 
się  ze względu na odkształcanie i własności izolacyjne całej 
konstrukcji fundamentu i elastomerów.

Poza tym struktura posadowienia winna być wykonana 
w sztywny sposób, aby sąsiadujące struktury budowli 
uaktywnić jako masy dynamiczne i zminimalizować drgania 
strukturalne.

Przykład praktyczny – szkoła muzyczna w Clichy (Francja)

Izolacja fundamentu budynku szkoły muzycznej w Clichy za 
pomocą materiału izolującego drgania Regupol®:

Punktowe wytłumienie powierzchni fundamentu budynku za pomocą materiału 
Regupol®/Regufoam®: 1 Podłoże naturalne  •  2 Płyta oporowa  •  3 System 
tłumiący drgania wykonany z wykorzystaniem  materiału Regupol®/Regufoam®  
•  4 Płyta fundamentowa  •  5 Ściana piwnicy  •  6 Strop piętra

1
2 3

5

6

4

Czerwone, niebieskie i zielone pola oznakowują sposób układania różnych typów Regupol®.
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W niektórych przypadkach w celu redukcji drgań 
wystarczające jest wprowadzenie pionowego zdylatowania 
zewnętrznych elementów konstrukcyjnych. Pionowe podziały 
są bardzo często wprowadzane między budynkami istniejącymi 
a budynkami nowo stawianymi.

Wymagania dotyczące elastomeru dla tego przypadku 
zastosowania są wielorakie. Zmniejszenie drgań jest 
tym skuteczniejsze, im bardziej miękki jest materiał pod 
względem dynamicznym, ale jednocześni musi mieć 
możliwość przyjmowania występujących obciążeń. Obciążenia 
te, na przykład obciążenia będące wynikiem nacisku ziemi  
i/lub nacisku betonu, mogą przyjmować wartości  
do 120 kN/m2, a w niektórych przypadkach mogą być również 
znacznie wyższe.

W takim przypadku najczęściej stosowany jest miękki 
elastomer z grupy Regupol® w formie płyt izolacyjnych. 
Przy stałej nośności wynoszącej do 120 kN/m2 elastomery 
Regupol® zachowują bardzo niską sztywność dynamiczną. 
Dodatkowo materiał jest odporny na wilgoć oraz bardzo 
łatwy do zamocowania dzięki pomocniczym elementom 
montażowym.

Posługiwanie się materiałem jest ułatwione dzięki 
standardowym wymiarom płyt 1.000 x 500 x 50 mm. 
W zależności od wymagań w danym przypadku, materiał 
może być układany również w dwóch warstwach o grubości 
100 mm. Na zamówienie dostępne są grubości specjalne  
(np. 25 mm).

Pionowa warstwa izolacyjna może zostać naklejona na ściankę 
działową. Jest to możliwe w przypadku suchych i odpylonych 
powierzchni.

W zależności od występujących warunków pogodowych, 
materiał może też zostać przybity gwoździami, lub 
z wykorzystaniem pomocniczych elementów montażowych 
dyblowany do ściany.

Przed zasypaniem ziemi elastomer, w celu ochrony przed 
tworzeniem się osadów i przecięciem przez ostre kamienie, 
należy przykryć geowłókniną. 

Izolacja pionowa
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Przykład realizacjiSklejanie

Pionowa warstwa izolacyjna może zostać naklejona 
na ściankę działową. Jest to możliwe w przypadku suchych 
i odpylonych powierzchni.

Mocowanie mechaniczne

W zależności od występujących warunków pogodowych, 
materiał może też zostać przybity gwoździami, lub  
z wykorzystaniem pomocniczych elementów montażowych 
dyblowany do ściany.

Montaż



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




