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Tłumienie dźwięków uderzeniowych i izolacja wibroakustyczna 
w Teatrze Muzycznym w Linzu, Austria 

W zaprojektowanym przez londyńskiego architekta Terry'ego 
Pawsona nowym budynku Teatru Muzycznego w mieście 
Linz, wznawia się tradycję wystawiania dla publiczności 
wszystkich dostępnych dzisiaj dzieł z repertuaru operowego. 
Ze względu na wielkość sceny, ilość miejsc na widowni i 
najlepszą akustykę teatr jest atrakcyjny również dla gwiazd 
międzynarodowych i produkcji gościnnych. 

Położony bezpośrednio przy Volksgarten budynek ma długość 
162 m i szerokość w najszerszym miejscu 82 m. W Dużej Sali 
do dyspozycji publiczności oddano 1.200 miejsc, mniejsza 
scena dla ok. 200 widzów, sale prób i pomieszczenia biurowe 
umieszczone zostały na 5 naziemnych i 2 podziemnych kon-
dygnacjach liczącego 26 m wysokości budynku. Trzysta miejsc 
postojowych na obu dolnych poziomach, bliskość Dworca 
Głównego i węzłów autostradowych oraz stacja Mini-U-Bahn 
bezpośrednio przed długą na 60 m i szeroką na 10 szklaną 
fasadą foyer zapewniają wygodny dojazd i wyjazd gości.

Przy planowaniu i realizacji Teatru Muzycznego należało przede 
wszystkim uwzględnić warunki panujące w miejscu lokalizacji. 
Wybudowana w 2005 r. linia metra Mini-U-Bahn biegnie 
pod ziemią bezpośrednio wzdłuż budynku. W związku z tym, 
trzeba było zminimalizować, przy zastosowaniu odpowied-
nich środków, wstrząsy działające na budynek wywoływane 
przez jeżdżące w dzień i w nocy, i ważące prawie 40 t pojazdy 
szynowe. We współpracy z biurem planistycznym firma BSW 
stworzyła koncepcję, która zakładała umieszczenie linii metra 
w tunelu, co było konieczne ze względu na bogate urządzenie 
placu przed Teatrem Muzycznym oraz wyposażenie ścian 
zewnętrznych budynku w izolację wibroakustyczną.

Pionowa izolacja wibroakustyczna z Regupol®

Ze względu na opracowane rozwiązanie techniczne zdecydo-
wano się na zastosowanie sprawdzonego produktu  Regupol® 
PL Pionowe wytłumienie przy użyciu miękkich elasto-
merów w formie płyt izolacyjnych gwarantowało, że drgania 
wywoływane przez przejeżdżające pociągi linii U-Bahn nie 
będą zakłócały odbywających się w teatrze koncertów. Maty 
tłumiące o grubości 50 mm, wykonane z włókien gumowych 
połączonych poliuretanowym środkiem wiążącym przyklejone 
zostały na wcześniej przygotowane powierzchnie  betonowe. 
Na płyty Regupol® położono jeszcze maty kubełkowe, 
miejscowo dodatkowe maty do izolacji cieplnej na ściany 
zewnętrzne budynku, co chroni stykające się z ziemią elemen-
ty przed wilgocią.

Teatr Muzyczny, Linz, Austria
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Podjastrychowe tłumienie dźwięków uder -
zeniowych w części technicznej 
Przy planowaniu i realizacji Teatru Muzycznego w Linzu należało 
wziąć pod uwagę nie tylko drgania pochodzące z zewnątrz. Jak 
to jest przyjęte w domach operowych tej kategorii, budynek przy 
Volksgarten dysponuje również pomieszczeniami technicznymi, w 
których przygotowywane są np. często używane kostiumy i deko-
racje. Na podstawie uzgodnień zawartych między doradcami BSW 
i ich austriackim partnerem handlowym Franner co do wymogów 
technicznych zdecydowano, że w pomieszczeniach technicznych 
sąsiadujących z salą koncertową, pod monolitycznymi płytami 
jastrychowymi stolarni, warsztatu ślusarskiego, tapicerskiego, 
dekoratorni i warsztatu malarskiego, w celu wytłumienia dźwięków 
uderzeniowych zastosowane zostaną podjastrychowe maty 
tłumiące dźwięki uderzeniowe Regupol® BA. Za zastosowaniem 
mat elastomerowych posiadających aprobatę techniczną przema-
wia ich minimalna ściśliwość, wysoka zdolność do przywracania 
pierwotnego kształtu, wysoka nośność oraz wysoka skuteczność 
tłumienia dźwięków uderzeniowych rzędu 26 dB. Ze względu 
na wysokie obciążenia statyczne i dynamiczne występujące 
w pomieszczeniach technicznych w Teatrze Muzycznym, pod 
powierzchniami jastrychowymi należy stosować izolację tłumiącą 
dźwięki uderzeniowe, aby zagwarantować wymaganą stabilność 
i związane z tym właściwości tłumienia dźwięków. Poza tym, 
w istniejących w Teatrze Muzycznym ciągach komunikacyjnych 
dla wózków widłowych zastosowano izolację wibroakustyczną z 
 wykorzystaniem materiału Regupol® XHT.

Informacje w skrócie 
Obiekt: Teatr Muzyczny, Linz 
Inwestor: Musiktheater Linz GmbH (M.T.G.) 
Projekt architektoniczny: Terry Pawson Architects, London 
Realizacja architektoniczna: Architektur Consult, Graz 
Fizyk budowli: prof. dr inż. Karl-Bernd Quiring 
Kierownik projektu i nadzór budowlany: dr Stefan Kubin, 
Spirk + Partner Ziviltechnikergesellschaft m.b.H., Salzburg 
Dystrybucja Regupol® Austria: 
FRANNER LÄRMSCHUTZ HandelsgesmbH, Wiedeń

Produkty BSW 
Podjastrychowa mata tłumiąca Regupol® BA
- włókna gumowe połączone poliuretanowym środkiem 

wiążącym - mata dostępna w rolach 
- współczynnik poprawy tłumienia dźwięków 26 dB
- ściśliwość 2,0 mm
- maks. obciążenie komunikacyjne do 5.000 kg/m²
- klasa odporności ogniowej B 2 / Klasa E 

Maty tłumiące Regupol® PL i Regupol® XHT
- włókna gumowe połączone poliuretanowym środkiem 

wiążącym - maty 
- Cklasa odporności ogniowej B 2 / Klasa E 
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