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Szpital Cesarza Franciszka Józefa, Wiede, Austria
Wiedeń – federalna stolica Austrii i, według 
międzynarodowych badań z listopada 2011 roku, miasto o 
najwyższym standardzie życia w skali światowej – również w 
dziedzinie zdrowia stawia na nowoczesność i jakość. Jakość 
życia oceniana jest przede wszystkim na podstawie stopnia 
dobrego samopoczucia. Władze miasta zdają sobie sprawę 
z faktu, że na dobre samopoczucie ma również wpływ oferta 
dotycząca zdrowia. Dlatego też najstarszy wiedeński szpital 
Cesarza Franciszka Józefa będzie w ciągu najbliższych lat 
stopniowo przekształcany w szpital odpowiadający wymaga-
niom upływającego czasu i gotowy sprostać zadaniom, jakie 
będą pojawiać się w przyszłości.

Szpital, którego nazwa zmieniona została po cesarskiej wizy-
cie w 1889 roku na „Cesarsko-Królewski Szpital im. Cesarza 
Franciszka Józefa”, zbudowany został przed ponad 120 laty 
w 10. dzielnicy Wiednia – Favoriten, a dzięki planowanej 
przebudowie będzie zaliczał się do najnowocześniejszych 
szpitali Austrii. Wiedeńska koncepcja dotycząca szpitali 
przewiduje, że modernizowany szpital wraz z sześcioma 
innymi instytucjami medycznymi obejmie opieką medyczną 
i terapeutyczną mieszkańców Wiednia. Wraz z budową no-
wego zaplecza gospodarczego na terenie, który w przyszłości 
będzie łączył pod jednym dachem wszystkie obszary zao-
patrzenia i utylizacji, zarządzanie odpadami, nowe Centrum 
sterylizacji i przygotowania – Południe oraz Związek aptek 
– Południe, powstaje nowoczesna infrastruktura, która jest 
koniecznym warunkiem zapewnienia opieki zdrowotnej na 
wysokim poziomie.

Przeważająca część powierzchni użytkowej wynosząca 
łącznie 11.000 m2 zaplecza gospodarczego zostanie w 
przyszłości wykorzystana jako magazyn, magazyn wyso-
kiego składowania oraz warsztat. W tego typu pomiesz-
czeniach obowiązują szczególne wymogi w odniesieniu do 
podłóg, tak aby istniała możliwość wykluczenia zakłóceń 
podczas dłuższej pracy. Ponieważ obciążenie powierzchni 
spowodowane zastosowaniem wózków widłowych i sys-
temów regałów (obciążenia punktowe) jest bardzo wysokie, 
przy wyborze izolacji od dźwięków uderzeniowych należy 
w szczególności uwzględnić wytrzymałość na ściskanie. 
Dzięki wsparciu doradców BSW możliwe było opracowa-
nie rozwiązania przekonującego zarówno pod względem 
technicznym, jak i ekonomicznym, a wykonanie wymaganej 
izolacji można było dopasować do specyfiki konstrukcji oraz 
wykorzystania powierzchni.
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W obszarach magazynowych i warsztatowych stropy 
żelbetonowe o powierzchni około 7.000 m2 wyłożone 
zostały jastrychowymi pasami z materiału izolacyjnego 
Regupol® BA. Warstwa izolacyjna wykonana z włókien 
gumowych wiązanych za pomocą PU (poliuretanu) charak-
teryzuje się wysoką nośnością i wysokim współczynnikiem 
zmniejszenia hałasu wywołanego przez dźwięki uderzenio-
we. Przy grubości wynoszącej tylko 17 mm, współczynniku 
poprawy tłumienia hałasu wywołanego przez dźwięki 
uderzeniowe wynoszącym 26 dB i maksymalnym obciążeniu 
komunikacyjnym wynoszącym 5.000 kg/m2, Regupol® BA – 
dzięki połączeniu jego właściwości z wynikami ekonomiczny-
mi – przewyższa wiele innych wyrobów. Przed rozpoczęciem 
wykonywania montażu jastrychowych pasów tłumiących 
wszystkie wznoszone części konstrukcyjne, w celu uniknięcia 
mostów akustycznych, wyłożone zostały pasmami Regu-
pol®. Przed umieszczeniem płyty rozdzielającej obciążenie, 
wykonanej z wygładzonego, zbrojonego betonu o grubości 15 
do 17 cm, na gotowych pasmach tłumiących ułożono folię 
blokującą przedostawanie się pary.

Również wykonawcy potwierdzają, e Regupol® BA jest 
odpowiednim środkiem służącym do izolacji od dźwięków 
uderzeniowych. Mario Hübler – technik zajmujący się 
konstrukcjami z granitu – twierdzi, że „dzięki wytrzymałości 
na ściskanie, wysokiemu stopniowi poprawy izolacji od 
dźwięków uderzeniowych oraz możliwości układania w 
sposób szybki i nieskomplikowany, a dzięki temu również 
przynoszący efekty ekonomiczne, Regupol® BA jest w danym 
przypadku wyrobem godnym polecenia”.

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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Regupol® BA z profilowanym spodem

Regupol® BA jako materiał zwijany w rolki
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