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Regupol® i Regufoam® do posadowienia budynków zabudowy 
mieszkaniowej

Holweide, prawobrzeżna dzielnica Kolonii, jest jednym 
z najchętniej wybieranych kompleksów mieszkalnych na 
przedmieściach tego miasta katedralnego. Położenie blis-
ko centrum Kolonii – tylko 10 km w kierunku północnego 
wschodu – sprawia, że mieszkańcy dzielnicy Holweide żyją 
co prawda z dala od wielkomiejskiego zgiełku, to mimo tego 
mogą szybko przedostać się do śródmieścia dzięki dobrym 
połączeniom komunikacyjnym. Podczas budowy nowego 
kompleksu mieszkalnego, położonego bezpośrednio przy linii 
kolejowej musiały, w konstrukcji budynku zastosowano szcze-
gólne środki ze względu na oczekiwane wstrząsy.

Projekt budowlany „Mieszkania w Starych Ogrodach Holwei-
de” powstał na terenie byłych ogrodów. Działka o powierzchni 
ok. 8 000 m2 graniczy od północy z trasą dwóch kolei miejs-
kich, łączących centrum Kolonii z dzielnicą Kolonii Dellbrück. 
Siedem z łącznie 16 trzypiętrowych jednostek mieszkalnych 
leży w odległości ok. 6 metrów od podłoża toru kolei miejskiej, 
kursującej w ciągu dnia w odstępie dziesięciu minut.

Ze względu na szczególne położenie budynków projektant już 
na etapie planowania powołał do współpracy biuro inżynierskie 
Wölfel z miejscowości Höchberg oraz techników użytkowych 
z firmy BSW. Po opinię zwrócono się, ponieważ z uwagi na 
ruch kolejowy można się było spodziewać uciążliwej emisji 
wstrząsów i wtórnego dźwięku powietrznego. Ekspertyza 
sporządzona przez firmę Wölfel Beratende Ingenieure GmbH & 
Co. KG potwierdziła to przypuszczenie.

Koncepcja działań opracowana przez firmę BSW przewidywała 
poziome oddzielenie struktury budynku na płaszczyźnie między 
piwnicami a parterem przy użyciu materiałów tłumiących drga-
nia Regupol® MF, Regupol® XHT oraz Regufoam® 510. Zas-
tosowano wyprodukowane na miejscu boczne pasy izolacyjne, 
ułożone wielowarstwowo na wszystkich ścianach piwnic, 
przed położeniem żelbetowych stropów piwnic. Aby uniknąć 
przenikania osadów cementowych podczas zalewania cemen-
tem płyty sufitowej, płyty izolacyjne pokryto po ich ułożeniu 
dostępną w sprzedaży folią polietylenową o grubości 2 mm. 
Pozwoli ona uniknąć powstawania mostów dźwiękowych 
oraz związanego z nimi zjawiska przenoszenia dźwięków 
materiałowych. Standardowo dostępne w rolkach produkty 
Regupol® MF, Regupol® XHT i Regufoam® 510 składają się z 
włókien gumowych, granulatów gumowych (SBR, NBR) oraz 
poliuretanów lub z pianki poliuretanowej o strukturze komórek 
mieszanych. Nadają się one do przejmowania obciążeń do  
1,5 N/mm2 (Regupol®) oraz do 0,2 N/mm2 (Regufoam®).

Holweide, Kolonii, Niemcy

Informacje w skrócie
Obiekt: Budowa kompleksu mieszkalnego, Kolonia Holweide
Projektowanie konstrukcji izolujących drgania: Wölfel Beraten-
de Ingenieure GmbH & Co. KG, Höchberg

Produkty BSW
Regupol® MF, Regupol® XHT, Regufoam® 510
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