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Nowoczesne nowe budynki, chronione przed wstrząsami 
z przebiegającej obok linii metra

Prestiżowe powierzchnie pod zabudowę w centrum Warszawy 
są wprawdzie pożądane, ale ze względu na swoje położenie 
również odpowiednio drogie. Dodatkowe problemy w tych 
poza tym optymalnych lokalizacjach stwarzają drgania powo-
dowane przez metro. Dzięki rozwiązaniom z zakresu techniki 
drgań firmy BSW w latach 2012-2014 ukończono i zabezpie-
czono przed wstrząsami dwa kompleksy budynków o wysokim 
standardzie.

Piano House

Piano House ma imponujący wygląd dzięki 68 pomieszcze-
niom o powierzchni od 30 do 250 m², znajdujących się na 
pięciu piętrach. Nieruchomość ma niesamowity wygląd nie 
tylko dzięki rozmiarowi, ale również dzięki wybranym materia-
łom budowlanym, takim jak granit, kwarc i onyks. Kto miesz-
ka w luksusowych mieszkaniach, cieszy się największym 
komfortem. Komfortem mieszkania, który jest zagrożony przez 
lokalną linię metra warszawskiego. Podziemne torowisko po-
woduje bowiem szkodliwe i uciążliwe drgania, które z kolei źle 
wpływają na ludzi i konstrukcję budowlaną. Aby nie dopuścić 
do negatywnych oddziaływań, polska firma budowlana DS-Bud 
s.a. zamontowała elastomery z grupy produktów Regupol®, 
dzięki czemu budynek Piano House został odizolowany w za-
kresie technologii drgań poprzez podparcie budynku w pionie 
i w poziomie.

Carpathia

Bezpośrednio z Piano House za skrzyżowaniem ulic widoczny 
jest Carpathia Office House. Ten bardzo nowoczesny budynek 
powstał w ostatnich latach. Na łącznej powierzchni 3700 m² 
można wynajmować powierzchnie biurowe od 150 m². Zalety 
tego nowego budynku to przede wszystkim wnętrze o wysokim 
standardzie oraz łatwy dostęp do środków komunikacji publicz-
nej, do których zalicza się również metro. Jednak struktura 
budynku znajduje się w odległości zaledwie trzech metrów 
od torów, co powodowałoby takie same niedogodności jak 
w przypadku Piano House. Szczególne wyzwanie w fazie pro-
jektowania polegało na tym, że jednocześnie również linia metra 
znajdowała się w budowie. Zasadniczo to komisja projektowa 
na podstawie pomiarów decyduje, które rozwiązania projektowe 
zostaną zastosowane w celu izolacji drgań. W tym szczególnym 
przypadku na podstawie danych wygenerowano modele kom-
puterowe oraz przeprowadzono symulacje drgań, dzięki czemu 
zarejestrowano oczekiwane wstrząsy. Na ich podstawie zapropo-
nowano idealne technicznie produkty Regupol®.

Piano House i Carpathia Office House, Warszawa, Polska
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Projektowanie, koncepcja i montaż

Położenie fundamentów budynku w bezpośredniej bliskości tune-
lu metra oraz związane z tym niedogodności sprawiły, że niezbęd-
ne okazało się rozwiązanie polegające na izolacji drgań. Z tego 
powodu projektanci zdecydowali się zlecić projekt rozwiązania 
z zakresu techniki drgań firmie BSW. W rozwiązaniu przewidziano 
zamontowanie warstwy izolacyjnej bezpośrednio na fundamencie 
betonowym pod wznoszonymi elementami konstrukcji. Dzięki 
temu uniknięto rozchodzenia się wstrząsów w strukturze budyn-
ku, które są odczuwane jako drgania lub odgłos wtórny. Realizu-
jąca projekt firma budowlana IDS-Bud s.a. zainstalowała izolację 
drgań firmy BSW, składającą się głównie z typów Regupol® HT 
i Regupol® PL. Elementem tego rozwiązania z zakresu techniki 
drgań była również izolacja boczna o grubości 50 mm, wykonana 
także w jakości Regupol®.

W Carpathia Office House zastosowano produkty 
Regupol® vibration 480, Regupol® vibration 550 i Regupol® 
vibration 450 z odświeżonego asortymentu produktów BSW. 
Dzisiaj linia metra jest już w użytkowaniu, a prace budowlane 
przy budynkach zostały zakończone. Należy stwierdzić, 
że występujące drgania i hałasy negatywnie wpływają na 
sąsiednie budynki, natomiast Piano House i Carpathia Office 
House zostały skutecznie zabezpieczone przed tymi zjawiskami. 
Zgodnie z planem, mieszkańcy nie zauważają przejeżdżających 
pociągów. Ponadto podczas montażu uwzględniono 
i dostosowano się do norm prawnych z zakresu ochrony przed 
wibracjami. 

Informacje w skrócie

Obiekt:  Piano House i Carpathia Office House, 
Warszawa

Projektowanie: BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
Firma budowlana: IDS-Bud s.a.
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