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Cinemagnum w Norymberdze
Dla kinomanów Norymberga to miasto, w którym znajdowało 
się największe do 2010 r. kino w Europie - IMAX, obecnie 
CINEMAGNUM. Położone na wschodnich krańcach starówki 
kino posiada 21 sal kinowych z ok. 5 000 miejsc. Na 
norymberskiej starówce nie znajdziemy jednak wielkiego, 
nowoczesnego budynku kinowego, który zaburzałby jej wize-
runek. A to dlatego, że kino praktycznie w całości znajduje 
się pod ziemią. Głębokość wykopu pod budowę wynosiła 
35 metrów i była swego czasu największą w Niemczech. 
Autorem projektu jest architekt Detlev Schneider z Norym-
bergi. To otoczone historyczną zabudową kino rozpoznać 
można z zewnątrz tylko po relatywnie małych, przeszklonych 
fasadach hali wejściowej.

Kino położone jest nad przepływającą przez miasto rzeką 
Pegnitz. Na ruchomej kopule o średnicy 27 metrów oferuje 
widzom obraz wielkości ok. 1 000 m2 i posiada tym samym 
największy ekran kinowy w Niemczech. Każda wizyta w tym 
kinie ma być niezapomnianym przeżyciem. Dlatego CINE-
MAGNUM to nie tylko ogromny ekran kinowy. Kino posiada 
również system Surround Digital, który zapewnia krystalicz-
nie czysty dźwięk w filmach.

W trakcie budowy garażu podziemnego, położonego nad salą 
kinową bardzo ważną rzeczą było zapewnienie najlepszej 
izolacji akustycznej. Przenoszenie dźwięków materiałowych 
powodowanych przez ruch samochodowy i pieszy na 
konstrukcję budynku kinowego należało zredukować do mi-
nimum. Zastosowano Regupol® BA, sprawdzony materiał do 
podjastrychowej izolacji dźwięków, wykonany z włókien gu-
mowych połączonych poliuretanowym środkiem wiążącym, 
służący do tłumienia dźwięków uderzeniowych i posiadający 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Od strony zgodności z zasadami fizyki budowli projektem 
kierowało biuro inżynieryjne Wolfgang Sorge z Norymbergi. 
To właśnie tutaj zdecydowano się na zastosowanie Regu-
pol® BA, ponieważ materiał ten, dzięki bardzo wysokiej 
wytrzymałości na obciążenia powierzchniowe do 50 kN/
m2, bardzo małemu dobiciu oraz odkształceniu, jak również 
swojej wytrzymałości na obciążenia poprzeczne, wydawał się 
być odpowiednim do wymagań tej niecodziennej inwestycji 
budowlanej. Przede wszystkim obciążenia ruchome garażu 
podziemnego sprawiły, że wymagania odnośnie izolacji 
dźwiękowej były tak wysokie. Materiał narażony jest bowiem 
nie tylko na działanie obciążeń pionowych, lecz również 
na jednoczesne działanie bocznych sił przyspieszenia 
występujących podczas hamowania, ruszania i jazdy na 
zakręcie. Regupol® BA stosowany był już w wielu projektach 
o podobnie wysokich wymaganiach, gdzie potwierdziło się, 
że doskonale radzi sobie z tego typu obciążeniami. Wartości 
tłumienia dźwięków uderzeniowych pozostają na stałym 
poziomie przez długi okres czasu, ponieważ konsystencja 
materiału nie zmienia się w istotny sposób wskutek stałych i 
cyklicznie występujących, krótkich obciążeń. 
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W tych ekstremalnych warunkach, jakimi jest interwałowo 
używany garaż podziemny, znajdujący się nad salami 
kinowymi, które muszą spełniać wysokie wymagania 
akustyczne, tłumienie dźwięków uderzeniowych funkcjonuje 
prawidłowo do dzisiaj. Stabilna pozostaje również podłoga 
powierzchni garażowej pokryta elastycznym materiałem 
izolacyjnym. Inwestycja zakończona została w 2001 r.

Produkt BSW 
Podjastrychowa mata tłumiąca Regupol® BA 
• włókna gumowe połączone poliuretanowym środkiem 
   wiążącym - mata dostępna w rolach 
• wymiary 10.000 x 1.250 x 17 mm 
• odporność termiczna od -20 °C do +80 °C 
• 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

Dalsze referencje znajdują się 
na naszej stronie internetowej

www.bsw-
wibroakustyka.
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3Kontakt: BSW Polska  •  biuro@regupol.pl  •  materiały do pobrania na stronie 
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