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Centralny dworzec autobusowy w Monachium, Niemiec
Centralny dworzec autobusowy w stolicy Bawarii stanowi 
istotny węzeł na europejskiej mapie autokarowych przewo-
zów liniowych. Dzięki realizacji tego projektu Monachium 
zyskało ponadto kolejny nowoczesny obiekt architektoniczny. 
Dworzec zajmuje powierzchnię ok. 6.000 m2 i jest miej-
scem, z którego w ciągu roku wyrusza w trasę około 30.000 
autobusów dalekobieżnych przewożących ok. 2,5 miliona 
pasażerów. W związku z sąsiedztwem głównego dworca ko-
lejowego, z dworca autobusowego korzysta zarazem 30.000 
pasażerów szybkiej kolei miejskiej dziennie. 
W fazie planowania oczywiste było, że dworzec posiadający 
dwadzieścia siedem stanowisk należy zaprojektować jako 
centrum komunikacyjne, usługowe oraz handlowe. Powstał 
siedmiopiętrowy budynek o futurystycznej, oryginalnej bryle. 

Przewidziano w nim około 5.500 m2 powierzchni biurowej, 
3.900 m2 powierzchni przeznaczonej na handel detaliczny, 
usługi i obiekty gastronomiczne oraz ok. 3.200 m2 po-
wierzchni na cele konferencyjno-kulturalne.
Ogólnodostępna przestrzeń główna rozciąga się na poziomie 
zerowym od hali ze stanowiskami dla autobusów na wschod-
zie po pasaż na zachodzie, i prowadzi bez żadnych barier 
architektonicznych ku wnętrzu budynku, a zarazem w stronę 
wiaduktu kolejowego,. Na poziomie pierwszego piętra zloka-
lizowano 24 placówki handlowe oferujące bogaty asortyment 
zarówno podróżnym, jak i innym osobom odwiedzającym. 

Podczas realizacji projektu przyjęto zasadę, że należy spełnić 
nie tylko wysokie wymagania pod względem funkcjonalności 
i komfortu budynku oraz optymalizacji kosztów budowy, ale 
uwzględnić również różny sposób wykorzystania powierzchni 
i znaczne obciążenie wszystkich elementów konstrukcyjnych 
w czasie całodobowej pracy przez 365 dni w roku.
Podczas konstrukcji stropów w obszarze budynku 
skupiającym usługi i handel, inwestorzy i planiści konse-
kwentnie zdecydowali się na wykorzystanie oferowanych 
przez firmę BSW pasów tłumiących dźwięki uderzeniowe. W 
przypadku wysoko obciążonych jastrychów, które poddane 
są działaniu wysokich obciążeń statycznych i dynamicznych, 
co ma miejsce w obszarze zajmowanym przez stoiska hand-
lu detalicznego w związku z wykorzystywaniem pojazdów 
podnośnikowych, takich jak wózki dla palet, konieczne było 
zastosowanie rozwiązań zapewniających tłumienie dźwięków 
uderzeniowych. Przyjęte rozwiązania winny charakteryzować 
się stałymi parametrami i stabilnością właściwości izolacyj-
nych w całym okresie eksploatacji.
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Wymagania te zostały spełnione dzięki wykorzystaniu 
pasów z materiału izolacyjnego Regupol® E48. Warstwa 
izolująca wykonana z włókien gumowych i specjalnego 
środka wiążącego posiada atest dopuszczenia wydany 
przez urząd nadzoru budowlanego. Zapewnia ona wysoką 
nośność i wysoki stopień wytłumienia dźwięków uderze-
niowych. Regupol® E48, dzięki grubości wynoszącej 8 mm, 
współczynnikowi poprawy tłumienia dźwięków uderze-
niowych wynoszącemu 20 dB i maksymalnemu obciążeniu 
komunikacyjnemu wynoszącemu 3.000 kg/m2, optymalnie 
nadaje się do wykorzystania na pełnej powierzchni pod 
wysoko obciążonymi jastrychami, np. w supermarketach, ha-
lach produkcyjnych, przestrzeniach magazynowych, dużych 
kuchniach i szkołach. Dzięki niskiemu współczynnikowi 
ugięcia wynoszącemu tylko 1,6 mm i bardzo dobrym 
zdolnościom odzyskiwania pierwotnego kształtu wynoszącym 
min. 95%, w przypadku prawidłowego wykonania nie 
powstają żadne uszkodzenia jastrychu ani spoin.

Przed ułożeniem pasów tłumiących Regupol® E48, na 
sąsiadujące pionowe części budynku nałożone zostały 
brzegowe pasy tłumiące z tego samego materiału. Następnie 
ułożono na styk pasy Regupol® E48 i sklejono taśmą 
klejącą. Na zakończenie, ułożone pasy izolacyjne przykry-
to folią polietylenową o grubości 0,2 mm, której styki lub 
zakładki sklejono za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej. 
Około 4.500 m2 tak przygotowanego podłoża z jastrychu 
zostało wykończone okładziną z płytek ceramicznych.

Produkty BSW wykorzystane do realizacji projektu
Ok. 4.500 m2 pasów z materiału izolacyjnego Regupol® E48
- Role z włókien gumowych wiązanych poliuretanem 
- Wymiary: 13.040 x 1.150 x 8 mm
- Zakres temperatur: od -20 °C do +80 °C
- Współczynnik zmniejszenia hałasu: 20 dB
- Ugięcie: 1,6 mm (przy 30 kN/m2)
- Maksymalne obciążenie komunikacyjne: do 3.000  
 kg/m2

- Klasa pożarowa B2 / klasa E

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