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W Fabryce Audi w Györ na Wegrzech
W maju 2012 r. zorganizowano małą imprezę z okazji 
zakończenia budynku przeznaczonego na nowe wydziały 
produkcyjne spółki Audi Hungaria Motor Kft. à Györ. Do tej 
pory fabryka ta produkowała wyłącznie silniki. Na nowych 
wydziałach zainstalowana zostanie po raz pierwszy pełna li-
nia produkcyjna, obejmująca elektrownię, tłocznię, lakiernię, 
a także wydziały produkcji i montażu nadwozi. Wydział 
produkcyjny nadwozi, o powierzchni 117 000 mà, mierzy 
320 m na 250 m. Ogólna inwestycja Audi przekracza 900 
milionów EURO. Pierwsze pojazdy powinny wyjść z tłoczni 
w tym roku, a produkcja seryjna powinna zacząć się w maju 
2013 r. Przewiduje się ogólną produkcję roczną w wysokości 
125 000 samochodów Audi A3 i Audi TT.

W dwóch miejscach wydziału produkcyjnego nadwozi 
konieczne było zainstalowanie warstwy izolującej, odpornej 
na poważne siły mechaniczne, aby chronić przed hałasem 
pracowników pracujących w sąsiednich biurach.

Zazwyczaj izolacyjna warstwa akustyczna jastrychów jest 
wykonywana w przypadku, gdy obecne są trzy następujące 
czynniki:

1. wymagana izolacja dźwiękowa
2. wymagana izolacja chroniąca przed hałasem
3. podłoże obciążone w sposób statyczny i dynamiczny.

W węgierskiej fabryce największą trudność stanowiła 
kwestia obciążenia. Pierwszy z obszarów wymagających 
izolacji ma być bowiem wykorzystany przez ciężkie wózki 
podnośnikowe, których ogólne obciążenie każdej osi przekra-
cza 100 kN. Sprzyjającym czynnikiem było powolne prze-
mieszczanie się Tych pojazdów, co pozwoliło na uniknięcie 
konieczności uwzględnienia obciążenia dynamicznego przy 
obliczaniu jastrychu oraz izolacji. Wybór padł na cemen-
towy jastrych o grubości 110 mm, pływający na taśmach 
izolujących Regupolu BA o grubości 17 mm, co powinno 
zapewnić sąsiednim biurom właściwą izolację hałasu.

Wybór Regupolu BA wynikał z dużego obciążenia obs-
zarów, jakim trzeba było zapewnić izolację. W istocie, w 
przeciwieństwie do wielu innych materiałów izolacyjnych 
jastrychów, Regupol® łączy wysoką nośność przy jednoczes-
nej bardzo dobrej izolacji dźwiękowej, a przecież bardzo 
często obie te cechy są sprzeczne. Regupol® BA może 
bowiem wytrzymać stałe obciążenie statyczne sięgające 50 
kNm2, oferując jednocześnie współczynnik tłumienia hałasu 
wynoszący 26 dB.
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Drugi obszar wymagający izolacji stanowił jeszcze większą 
trudność. Ma on wytrzymać ciężar poważnie obciążonych 
półek, których pionowe dźwigary powinny wywierać napór 
przekraczający 0,5 N/mm2. Dlatego też izolacja hałasu ma 
być zapewniona przez Regupol® XHT. W przeciwieństwie 
bowiem do Regupolu BA mogącego znosić stałe obciążenie 
ograniczone do 0,05 N/mm2, Regupol® XHT został zaprojek-
towany przez BSW dla obszarów o stałym obciążeniu staty-
cznym sięgającym 0,8 N/mm2. Ta wersja Regupolu została 
pierwotnie opracowana do izolacji drgań fundamentów. 
Aby osiągnąć wystarczającą redukcję hałasu, zastosowane 
zostały dwie warstwy materiału, ułożone jedna na drugiej, o 
łącznej grubości 20 mm. Zamiast izolować wybrane punkty 
pod pionowymi dźwigarami, podjęto decyzję, aby izolować 
cały obszar i umożliwić pełną swobodę przy rozmieszczaniu 
półek.

Łącznie ponad 3 000m2 Regupolu BA i XHT zostało wy-
korzystanych w węgierskiej fabryce. Zastosowana izolacja 
hałasu jest niekonwencjonalna, gdyż izolowane podłoża 
wytrzymują niezwykłe obciążenia, których właściwie żaden 
materiał izolacyjny nie byłby w stanie wytrzymać. Dlatego 
też konieczne było zapewnienie dodatkowych, potężnych 
wzmocnień w obszarze ruchu wózków podnośnikowych oraz 
pod silnie obciążonymi półkami.

Dalsze referencje znajdują się 
na naszej stronie internetowej.

www.bsw-
wibroakustyka

.pl

Kontakt: BSW Polska  •  biuro@regupol.pl  •  materiały do pobrania na stronie 
www.bsw-wibroakustyka.pl
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