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Ogółem trzy lata trwała budowa szpitala dziecięcego przy 
 Klinice Uniwersyteckiej w warszawskiej dzielnicy położonej 
przy ulicy Żwirki i Wigury. Poza możliwością przyjęcia 
pacjentów i ich bliskich (572 łóżka) w szpitalu znajdują się 
 dodatkowe sale wykładowe oraz pomieszczenia badawcze do 
celów naukowych. Nowoczesny kompleks budynków składa 
się z trzech skrzydeł, na których znajduje się każdorazowo 
osiem pieter. Trzy części budynku połączone są ze sobą 
łącznikiem podziemnym. W obrębie szpitala znajduje się 
ponadto wielopoziomowy parking, restauracja oraz ośrodek 
rehabilitacyjny. Dodatkowo szpital dysponuje lądowiskiem dla 
helikopterów na dachu kompleksu budynków.  

Izolacja akustyczna posadzki jastrychowej firmy BSW
Nie tylko obciążenie akustyczne spowodowane chodzeniem 
osób po korytarzach wywołuje hałas lecz przede  wszystkim 
odgłos kroków (emitowany do pomieszczeń poniżej),  który 
bez wdrożenia odpowiednich działań może rozchodzić się po 
całym budynku. Dźwięk uderzeniowy powstaje w wyniku 
każdego innego rodzaju ruchu i oddziaływań na posadzkę. 
 Przesuwanie łóżek, wózków oraz wózków transportowych, 
czy nawet telewizorów lub/ i sprzętu Hi-Fi wpływają na 
akustykę podłogi.  Przenoszenie hałasu przez konstrukcje 
spowodowane jest uderzeniami i drganiami i roznosi się 
przez inne  twarde,  solidne materiały aż w innym miejscu 
wystąpi w formie  wtórnego hałasu powietrznego.  Zasadniczo 
uważa się, że przenoszenie hałasu przez  konstrukcje, a 
tym samym również odgłos kroków jest trudniejszy do 
 wyeliminowania niż hałas powietrzny. Jeśli sufit posiada 
odpowiednie właściwości tłumiące wobec hałasu emitowanego 
przez  powietrze, nie oznacza to jeszcze wcale, że skutecznie 
 eliminuje hałas wywołany dźwiękami stukowymi. 

W Polsce norma PN-B-02151-3 określa minimalne 
 wymogi w zakresie ochrony przed dźwiękami stukowymi, i 
tak w szczególności w przypadku korytarzy i pomieszczeń 
 technicznych zalecana jest podwyższona ochrona przed 
odgłosem spowodowanym przez dźwiękami stukowymi. 
Zachowanie owej normy ma na celu  zagwarantowanie 
 wyeliminowanie  negatywnych skutków zdrowotnych 
wywołanych przez hałas i uniknięcie  niedopuszczalnych 
zakłóceń spowodowanych hałasem. Jednakże nawet samo 
zachowanie wymogów minimalnych wynikających z normy 
ustawowej nie wystarczy, aby zapobiec  subiektywnemu, 
bardziej bardziej  wyczulanemu wrażeniu. Grube  betonowe 
stropy  zwykle wykazują bardzo dobre wartości izolacji 
 akustycznej, jednakże sufity musiałyby mieć grubość co 
najmniej 40 cm, aby sprostać wymogom  minimalnym 
określonym w normie. Zasadniczo w  Polsce  stosuje się w 
przypadku tego rodzaju budowli sufity o grubości od 15 do 
18 cm. 

Wysokowydajna izolacja do tłumienia dźwięków stukowych w szpitalu
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W celu zniwelowania tych uwarunkowanych  czynnikami 
 fizycznymi negatywnych warunków akustycznych cieńszej 
i bardziej ekonomicznej konstrukcji stropowej biuro 
 architektoniczne Open Architekci sp. z.o.o. zdecydowało o 
zaplanowaniu specjalnej izolacji do tłumienia odgłosu kroków 
firmy BSW. W pomieszczeniach technicznych, na korytarzach 
oraz w archiwum kliniki konstrukcje w jastrychu stanowiącego 
warstwę wierzchnią izolowane były przy zastosowaniu 
izolacji akustycznej posadzki jastrychowej Regupol® E48. 
Te  wykonane z włókien gumowych maty tłumiące dźwięki 
stukowe wiązane poliuretanem użyto w przypadku korytarzy 
o  powierzchni 1.300 m2 Powierzchnie podłogowe izolowane 
w ten sposób wytrzymują na stałe wysokie obciążenia i 
tym samym  skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się 
uciążliwego odgłosu kroków w obrębie dalszego kompleksu 
budynków. Szczególną zaletą zastosowanej izolacji  akustycznej 
posadzki jastrychowej Regupol® E48 obok jej trwałości jest 
przede wszystkim to, że ten materiał jest wystarczająco 
miękki, aby zagwarantować wysoką izolację akustyczną, a 
jednocześnie odpowiednio stabilny, by na trwałe wytrzymać 
znaczny nacisk rzędu 3.000 kg/m2 . 

Informacje w skrócie
Obiekt: Szpital Dziecięcy Warszawskiej Kliniki Uniwersyteckiej 
Architekt: Open Architekci sp.z.o.o 
Biuro Projektowe: Ove Arup &  Partners 
Firma Budowlana: Warbud s.a.

BSW-Produkt
1.500 m2 Rolki/ pasy materiału izolacyjnego Regupol® E48
– Włókna gumowe wiązane poliuretanem PU
– Odporność na działanie temperatury od -20 °C do +80 °C/
– Poprawa izolacyjności ≥ 20 dB
 akustycznej stropu ∆Lw 
– Ugięcie 1,6 mm (przy 30 kN/m2)
– Max. obciążenie stałe do 3.000 kg/m2

– Klasa odporności ogniowej B 2 / Klasa E
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