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Imtech Arena, Hamburg, Niemcy
Imtech Arena to stadion, który z pewnością zauważy każda 
osoba przybywająca do Hamburga samochodem lub samo-
lotem. Obiekt z dachem wznoszącym się na wysokość około 
35 m znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady 
A7. To prawdziwa perła architektury, której dach stanowiący 
konstrukcję nośną o wadze 460 ton zawieszony jest na 
linach stalowych o łącznej długości ok. 17 km. Specjal-
ne membrany pokrywające dach posiadają powierzchnię 
35.000 m2.

W Imtech Arena rozgrywane są mecze piłkarskiej Bundesligi, 
których gospodarzem jest klub HAMBURGER SV. Obiekt 
dysponuje 57.000 zadaszonych miejsc i jest jednym z 
niewielu stadionów na świecie wyróżnionych przez federację 
FIFA pięcioma gwiazdkami. 

Imtech Arena to miejsce, w którym odbywają się nie tylko 
zawody sportowe. Występowało tu wiele gwiazd, takich jak 
Michael Jackson, Rolling Stones czy Herbert Grönemeyer. Od 
1 lipca 2010 stadion nosi nazwę Imtech Arena. Imtech, lider 
wśród firm oferujących usługi w zakresie energii i techniki 
budowlanej w Niemczech, oraz klub sportowy Hamburger 
Sportverein postawiły sobie za cel, aby Imtech Arena był 
najbardziej energooszczędnym stadionem w Niemczech pod 
względem instalacji elektrycznej, cieplnej, klimatyzacji i 
wentylacji.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu energooszczędności 
obiektu konieczne było podjęcie odpowiednich prac budow-
lanych. Przedsięwzięcie obejmowało realizację dziewięciu 
zadań, w tym m.in. wykonanie ogrzewania podłogowego 
w lożach i powierzchniach biurowych, zastosowanie 
rozwiązania polegającego na rekuperacji ciepła, jak również 
zapewnienie elastycznego sterowania urządzeniami techni-
cznymi odbiorców według ich potrzeb (urządzenia grzewcze, 
klimatyzacyjne, wentylacyjne i elektryczne). Na etapie insta-
lowania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na stro-
pach żelbetonowych należało w szczególności uwzględnić 
wymogi w zakresie izolacji od dźwięków przenoszonych 
przez powietrze oraz od dźwięków materiałowych. Było to 
konieczne, ponieważ lokalizacja agregatów klimatyzacyj-
nych i wentylacyjnych w miejscach do tego przewidzianych 
prowadziłaby do przenoszenia dzwięków materiałowych na 
konstrukcję budynku oraz mogłaby negatywnie wpłynąć na 
jakość dźwięku podczas transmisji radiowych i telewizyjnych 
czy też koncertów.
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Przy pomocy izolacji elastycznej należało zatem w jak 
najwyższym stopniu ograniczyć przenoszenie dźwięków 
materiałowych powstających podczas pracy urządzeń wen-
tylacyjnych na stropy żelbetonowe. Wraz z wykwalifikowa-
nym planistą firma BSW opracowała rozwiązanie techniczne 
polegające na zastosowaniu elementów antywibracyjnych, 
które przewidywało wykorzystanie materiału izolacyjnego 
Regupol® BA. Przy pomocy warstwy izolacyjnej wykonanej z 
włókien gumowych wiązanych za pomocą PU (poliuretanu) 
pod fundamentami urządzeń wykonano izolację aktywną i 
tym samym ograniczono do minimum efekt przenoszenia 
dźwięku materiałowego na konstrukcję betonową.

Pod agregatami zastosowano podkład z materiału izolacyjn-
ego Regupol® BA. W przypadku ułożenia potrójnej warstwy 
materiału i dla częstotliwości 12 Hz możliwe jest osiągnięcie 
izolacji od dźwięków materiałowych na poziomie do 93%. 
Ponadto materiał izolacyjny Regupol® BA umożliwia wyko-
nanie izolacji na całej powierzchni lub też izolacji punktowej 
dla obciążeń ruchomych o masie do 5.000 kg/m2. Dzięki 
odporności elastomerów na działanie wilgoci, ozonu oraz 
zakresowi temperatur -20 °C do +80 °C materiał izolacyjny 
Regupol® BA może być również stosowany na zewnątrz bu-
dynków, jak miało to miejsce w przypadku stadionu Imtech 
Arena.

Dalsze referencje znajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej:

www.
regupol

.pl

Kontakt: BSW Polska  •  biuro@regupol.pl  •  www.bsw-wibroakustyka.pl
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