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Kompleksu biurowego organizacji AGBU
Kierownictwo projektu i wszystkie osoby odpowiedzialne za jego 
realizację nie mogą doczekać się otwarcia nowego kompleksu 
biurowego organizacji Armenian General Benevolent Union, które 
planowane jest wiosną 2014 r. Dzięki budowie własnego, 
sześciopiętrowego budynku biurowego, zlokalizowanego 
przy Melik-Adamian Street w centrum rządowym Erywania, 
organizacja charytatywna zyska nie tylko w pełni wyposażone 
pomieszczenia biurowe, lecz również najnowocześniejsze 
wyposażenie do organizacji konferencji i wystaw. Nowa sied-
ziba główna AGBU w Armenii ma spełniać przede wszystkim 
rolę centrum imprez kulturalnych i być miejscem prowadzenia 
działalności kulturalno-oświatowej oraz realizacji programów 
młodzieżowych i akcji charytatywnych w kraju.

Prace projektowe stanowiły ambitne wyzwanie dla zespołu 
 architekta Arisa Atamiana (FERNIER & Associés, Paryż). 
Nowa nieruchomość Armenian General Benevolent Union 
 znajduje się bowiem nad dwiema, często uczęszczanymi 
liniami metra. Wstrząsy gruntu były istotnie odczuwalne. 
Potwierdziła to również ekspertyza sporządzona przez firmę 
inżynierską CdB(A)coustique, Paryż. 
 
Budynki z różnych przyczyn mogą być narażone na wstrząsy, 
które są przenoszone w obrębie struktury budynku i odczuwane 
przez mieszkańców i pracowników jako drgania lub wtórne 
fale akustyczne wywołujące zakłócenia. Typowym źródłem 
dźwięków materiałowych i wstrząsów są linie kolejowe usy-
tuowane nad i pod ziemią.

Wysokie ceny działek w obrębie aglomeracji sprawiają, że at-
rakcyjne stają się również lokalizacje usytuowane obok torów 
kolejowych lub nad nimi – pod warunkiem odpowiedniego 
izolowania budynków od występujących drgań. Aktualne 
ceny nieruchomości w metropoliach i aglomeracjach w zna-
cznym stopniu przewyższają dodatkowe koszty ponoszone na 
działania prowadzące do zmniejszenia drgań. Rozwiązania 
tłumiące drgania i chroniące tym samym strukturę budynku 
oraz zdrowie cieszą się coraz większym zainteresowaniem 
inwestorów i urbanistów.

Generalnie istnieją dwie różne możliwości ochrony budynków 
i ludzi przed wstrząsami. Można zwiększyć izolacyjność w 
miejscu emisji (u źródła) lub w miejscu imisji (w miejscu od-
bioru). Z technicznego punktu widzenia obie metody redukcji 
wstrząsów są jednakowo skuteczne, jednak w przypadku 
izolacji w miejscu imisji jedynie pojedyncze obiekty mogą być 
oddzielnie izolowane. 
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By sprostać wysokim wymaganiom zespół architekta Arisa 
Atamiana oraz CdB(A)coustique poszukiwali producenta 
oferującego dobre technicznie, ale również proste i atrakcyjne 
cenowo rozwiązania, które można było zrealizować w krótkim 
czasie. Sześciopiętrowy budynek biurowy zaplanowany został 
z dwupoziomowym parkingiem podziemnym na powierzchni 
1380 m2. Izolacja pełnopowierzchniowa całej płyty funda-
mentowej była w tym wypadku technicznie odpowiednim i 
niskonakładowym rozwiązaniem. Konstruktywne rozwiązania 
polegające na przenoszeniu obciążeń budynku na delikatne 
punkty lub pasy posadowienia nie były konieczne. 

W przypadku izolacji pełnopowierzchniowej, cała płyta funda-
mentowa zostaje oddzielona od podłoża w sposób elastyczny. 
Elastomery ułożone zostają albo na grubej warstwie podkładu, 
albo na specjalnie opracowanej płycie nośnej. Ze względu na 
ułożenie na całej powierzchni izolacja może być wykonana 
szybko. Ryzyko powstania mostków akustycznych jest w tym 
przypadku nieznaczne.

W przeciągu krótkiego czasu producent, firma BSW GmbH 
opracowała dwie różne koncepcje odnośnie ochrony przed 
wstrząsami i przy współpracy z inwestorem i CdB(A)coustique 
zrealizowała ekonomicznie uzasadnione, ale i technicznie 
adekwatne rozwiązanie. Izolacja zmniejszająca wstrząsy 
 wykonana została z jedynie dwóch różnych wariantów 
materiału tłumiącego Regupol® – materiału składającego 
się z włókien gumowych i granulatów gumowych NBR/SBR 
uelastycznionych wysokogatunkowymi poliuretanami.

Firma BSW oferuje łącznie 20 wariantów materiałów Regupol® 
i Regufoam® (poliuretanowe elastomery mikrokomórkowe), 
które ze względu na ich zmieniające się stopniowo zakresy 
obciążeń, można wykorzystać również w przypadku obciążeń 
niejednolitych wewnątrz struktury budynku. Materiały Regupol® 
i Regufoam® z powodzeniem wielokrotnie wykorzystywano do 
tłumienia drgań fundamentów budynków. Pomiary w dotych-
czas zrealizowanych projektach potwierdziły, że uzyskano 
wyższe współczynniki tłumienia niż wyznaczone w prognozie 
wartości minimalne. Wysoka jakość ochrony przed wstrząsami 
uzyskana za pomocą materiałów Regupol® i Regufoam® utrzy-
muje się przez długi okres czasu. Może to zostać udokumento-
wane w wyniku kontrolnych pomiarów obiektów po 10 latach 
użytkowania.

Kontakt: BSW Polska  •  biuro@regupol.pl  •  www.bsw-wibroakustyka.pl
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Dwie linie metra położone są bezpośrednio pod fundamen-
tem budynku. Bez izolacji tłumiącej drgania z pewnością 
dochodziłoby do zakłóceń spowodowanych przez dźwięki 
materiałowe.

Drgania wzgl. dźwięki 
materiałowe przenoszone 
przez grunt i strukturę 
budynku mogą wywoływać 
wtórne fale akustyczne.

Inwestor: Armenian General Benevolent Union (AGBU)
Obiekt: Siedziba główna Armenian General Benevolent Union
Architekci: Aris Atamian, FERNIER & Associés, Paryż
Ochrona przed wstrząsami: CdB(A)coustique, Paryż
Dostawca rozwiązania elastycznego: BSW GmbH
Rozwiązanie: Pełnopowierzchniowe elastyczne posadowienie 
budynku
Grupa produktów:  Regupol®
Częstotliwość dostrojeniowa: 11-14 Hz
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Primary air-borne sound

Airborne so
und

Secondary airborne sound

Structure-borne sound


