Elastyczne rozwiązania na
schody i podesty

1 Izolowanie drgań

Schody i podesty
W budynku toczy się bardzo
zróżnicowane życie. Oprócz odpoczynku i pracy, życie oznacza także
ruch, który w budynkach często
może być przyczyną problemów.
Doskonałym przykładem jest ruch
pieszy, podczas którego generowany jest hałas, który może być
przenoszony jako dźwięk materiałowy do sąsiednich pomieszczeń.
Wyjątkowo częstym, choć jednocześnie łatwym do uniknięcia zakłóceniem są „hałasy” dobiegające
z klatki schodowej.
źwięk jest przenoszony przez
przylegające ściany i stropy. Aby
ochronić mieszkańców przed
zbędnym hałasem, należy albo
zredukować poziom zakłóceń, albo
ograniczyć ich przenoszenie. Pod
względem technicznym sensowne
jest przy tym ograniczenie przenoszenia przez elastyczne odizolowanie
biegów schodowych i ich podestów.
Natężenie dźwięków uderzeniowych
można zmniejszyć na przykład przez
wykorzystanie miękkich
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okładzin podłogowych. Takie
rozwiązanie może być jednak
z różnych względów problematyczne.
Wymagania w zakresie izolacji
dźwięków uderzeniowych są określane na podstawie normy DIN 4109.
Podane są one w postaci jednocyfrowych wartości dopuszczalnego
poziomu dźwięków uderzeniowych,
słyszalnego przez odbiorcę w odniesieniu do powierzchni porównawczej
wielkości 10 m2. Ta jednocyfrowa
wartość jest określana na podstawie
natężenia dźwięku w paśmie tercji
wtórnego ciśnienia akustycznego
w powietrzu, mierzonego w zakresie
od 100 do 3150 Hz, które porównuje
się z krzywą odniesienia. Wzbudzenie
odbywa się przy użyciu normowanego stukacza.
Wymagana poprawa tłumienia
dźwięków uderzeniowych wynika
z charakterystyki ich przenoszenia
przez elementy konstrukcji przy braku
dodatkowych środków izolacyjnych
i wartości wymaganych w normie
DIN. Wartości oscylują zazwyczaj
około 10 dB w przypadku wymogów
normy DIN 4109, lub około 17 dB
w przypadku podwyższonych
wymagań normy DIN 4109, załącznik
2. W celu uzyskania wystarczającej
ochrony przed dźwiękiem uderzeniowym, jako podstawę należy koniecznie przyjmować zwiększone wymagania.

Materiał
ylomer® to wysokiej jakości
tworzywo techniczne, pozwalające projektantom na bezproblemowe,
elastyczne izolowanie biegów
schodowych i podestów, niezależnie
od ich konstrukcji. Podwyższone
wymagania określone w załączniku 2
normy DIN 4109 przy standardowych
warunkach zabudowy są spełniane
już przy grubości warstwy łożyskowania wynoszącej 12 mm. Łożyskowanie
może być wykonane w postaci pasów
lub pojedynczych punktów. Objętość
wymaganą do odkształcania materiał
udostępnia „sam w sobie”. W związku
z tym łożyska Sylomer® zachowują
nieograniczoną skuteczność, nawet
w przypadku stosowania w całkowicie
wypełnionej przestrzeni.
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Wolną przestrzeń wokół łożyska
można wypełnić miękkim, nienośnym
materiałem. Ryzyko powstawania
mostków akustycznych jest przy tym
znacznie zmniejszone. Wymiarowanie

łożysk określa się odpowiednio do
rozmiaru pojedynczych elementów
podparcia, ciężaru własnego elementów konstrukcyjnych i oczekiwanego
obciążenia eksploatacyjnego. Dzięki
szerokiej gamie typów łożysk,
możliwe jest optymalne dostosowanie łożyskowania do konkretnych
powierzchni i przewidywanych
obciążeń. Sylomer® bez problemu
wytrzymuje krótkotrwałe obciążenia
szczytowe.
Łożyska wykonane z tworzywa
Sylomer® sprawdziły się wielokrotnie
na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Przy odpowiednim wymiarowaniu,
nie występuje dynamiczne usztywnienie łożysk. Skuteczność jest tym
samym zachowana nawet po upływie
kilkudziesięciu lat.
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2 Rozwiązanie firmy Getzner

Łożyskowanie biegów
schodowych i podestów
Podkładki łożyskowe umieszcza się
w górnej i dolnej części oparcia
biegu schodów. Zazwyczaj stosowane są podkładki łożyskujące
Sylomer® w formie pasów o grubości
12 mm, wbudowywane na całej
szerokości biegu schodów.

Specyfikacja ofertowa
Dostawa i ułożenie elastycznych podkładek łożyskujących w formie pasów/
podkładek punktowych z tworzywa PUR w celu izolacji akustycznej biegów/
podestów schodowych. Wbudowanie zgodnie z wymaganiami projektu.
Typ materiału:

dizolowanie podestów może być
podkładką łożyskową w formie
ciągłych, przebiegających na całej
długości pasów lub pojedynczych
elementów. Duży zakres dopuszczalnej obciążalności i możliwość
dostarczenia podkładek Sylomer®
o praktycznie dowolnych wymiarach
sprawiają, że łożyska można optymalnie dostosować do wymaganych
warunków. Standardowa grubość
podkładek łożyskowych to 12 mm.
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Sylomer®
lub podobny
odpowiedni do trwałych obciążeń statycznych do
N/mm2

Polepszenie wytłumienia
dźwięków uderzeniowych:
Zaświadczenia:

Potwierdzenie skuteczności i przydatności
materiału przez uznany instytut badawczy.

Standardowa forma dostawy:
Wymagane wymiary:

Ilość:

∆Lw =( 17 dB)

Długość:
Szerokość:
Grubość:

Rolki 5,0 m x 1,5 m
mm
mm
mm
sztuk

Bieg/podest schodów wymaga całkowitego odizolowania od przylegających elementów konstrukcyjnych. Izolowanie pionowych fug za pomocą
elastycznych pasów łożyskujących z tworzywa Sylomer® SR 28-12 lub
równorzędnego. Niepoprawne wykonania mogą negatywnie wpłynąć na
skuteczność rozwiązania, w związku z czym konieczne jest zapobieżenie
powstawaniu mostków akustycznych.
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własnego był zbliżony do granicy
trwałego obciążenia statycznego.

— Łożyskowanie może być w formie
pasów lub podkładek punktowych .

— Ugięcie statyczne (dobicie)
przy prawidłowym wykonaniu
wynosi ok. 1 mm.

— Podstawą wymiarowania podkładek łożyskujących jest z reguły
obciążenie wynikające z ciężaru
własnego elementu konstrukcyjnego.
— Typ tworzywa Sylomer®- i powierzchnię podparcia należy
dobrać tak, aby nacisk na podkładkę łożyskującą wynikający z ciężaru

— Zwiększone wymagania określone
w załączniku 2 normy DIN 4109 przy
standardowych warunkach zabudowy, są zapewnione przy grubości
podkładki łożyskującej wynoszącej
12 mm.

— Schody lub podest wymagają całkowitego odizolowania od przylegających elementów konstrukcyjnych.
Konieczne jest unikanie mostków
akustycznych.

Elastycznie łożyskowany bieg schodowy

Elastycznie łożyskowany podest schodowy

Detal „B”
Detal „A”
Ściana klatki
schodowej
elastyczna masa uszczelniająca

A

Pasowa podkładka
łożyskująca Sylomer®

elastyczna masa
uszczelniająca

B

elastyczne odizolowanie
górnej szczeliny dylatacyjnej,
np. Sylomer® SR 28-12
Strop

elastyczne odizolowanie dolnej
szczeliny dylatacyjnej (może być
zbędne w przypadku schodów
prefabrykowanych)

elastyczne izolowanie
szczelin dylatacyjnych, np.
tworzywem Sylomer® SR 28-12

Podest

Podkładka łożyskująca Sylomer®
(w zależności od konstrukcji
podkładka łożyskująca punktowa
lub pasowa)
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3 Montaż i skuteczność

akie działanie jest skuteczne tylko
wtedy, gdy bieg schodów lub
podest jest całkowicie elastycznie
odizolowany od sąsiadujących
elementów konstrukcyjnych. Równie
odpowiednio muszą być trwale,
elastycznie odizolowane wszystkie
szczeliny dylatacyjne. Izolację boczną
uzyskuje się zazwyczaj poprzez
elastyczny pas, np. Sylomer® SR 28-12.
Należy go wbudować tak, aby
wyeliminować mostki akustyczne,
także podczas dalszych robót
budowlanych.
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Biegi schodów lub podesty mogą
mieć przy tym postać elementu
prefabrykowanego, ale mogą być też
wylewane na miejscu budowy.

Dopuszczenia/atesty

iarodajnymi przy doborze
łożyska są: ciężar własny
schodów, bądź obciążenie wywierane
przez podest, rzeczywiście oczekiwane
obciążenie użytkowe i dostępna
powierzchnia podparcia. Wymiary
łożyska należy dobrać, biorąc pod
uwagę odpowiednie rodzaje tworzywa
i powierzchni podparcia, w taki sposób,
żeby obciążenie wynikające z ciężaru
własnego, było zbliżone do granicy
trwałego obciążenia statycznego. Aby
uniknąć „uczucia pływania”, ugięcie
dodatkowe (dobicie) przy chodzeniu
w normalnych warunkach użytkowania
nie może być większe niż 0,6 mm.

tosowanie podkładek łożyskujących Sylomer® jest klasyfikowanek
wg normy DIN 4141 (ISO 6446)
w kategorii podparć 2. Są to podkładki łożyskowe, które przy nadmiernym
przeciążeniu lub uszkodzeniu nie
zagrażają stabilności budowli. Dla tej
klasy łożysk nie jest wymagane
uzyskiwanie zezwoleń budowlanych.
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Podwyższone wymagania wynikające
z załącznika 2 do normy DIN 4109 przy
standardowych warunkach zabudowy
są spełniane już przy grubości 12 mm.

∆Lw=Lw bieg podparty
elastycznie-Lw bieg wbetonowany

W celu montażu pasy łożyskujące są
po prostu układane na przygotowanych powierzchniach i w razie
potrzeby, punktowo przyklejane
do podłoża. Powierzchnie muszą
być równe i wolne od wzniesień lub
przegłębień o ostrych krawędziach.
Aby uniknąć powstania mostków
akustycznych, wolne przestrzenie pomiedzy łożyskami należy
wypełnić miękkim materiałem.

Wymiary
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Pomiar wykonał
Fraunhofer-Institut
– Instytut Fizyki
Budowli, Stuttgart.
Raport IBP BS 79/82.
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Sylomer® d= 10 mm
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Sylomer® d= 20 mm
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statyczne ugięcie
elementu sprężystego
(dobicie) [mm]

Certyfikat EN ISO 9001

SYLOMER®
TYP

GRUBOŚĆ
ŁOŻYSKA
[MM]

KOLOR
WYRÓŻNIAJĄCY

STATYCZNE OBCIĄŻENIE TRWAŁE POPRZEZ CIĘŻAR WŁASNY [N/MM2]

GRANICA
OBCIĄŻENIA*
[N/MM2]

DOBICIE PRZY
TRWAŁYM OBCIĄŻENIU STATYCZNYM
[MM]

SR 110-12

12

brązowy

0,11

0,16

1,0

SR 220-12

12

czerwony

0,22

0,35

1,2

SR 450-12

12

szary

0,45

0,7

1,4

SR 850-12

12

turkusowy

0,85

1,3

1,1

SR 1200-12

12

fioletowy

1,2

1,8

1,4

Specyficzne parametry materiałowe typowych podkładek łożyskujących Sylomer®
dla schodów i podestów
Dopuszczalne obciążenia dla poszczególnych pasów lub punktów łożyskowania
oblicza się na podstawie specyficznych parametrów materiałowych i przewidywanych wymiarów
SYLOMER®
TYP

DŁUGOŚĆ x SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ
[MM] x [MM] x [MM]

TRWAŁE OBCIĄŻENIE
STATYCZNE CIĘŻAREM
WŁASNYM [KN]

GRANICA OBCIĄŻENIA* [KN]

UGIĘCIE SPRĘŻYSTE
(DOBICIE) PRZY TRWAŁYM OBCIĄŻENIU
STATYCZNYM [MM]

SR 110-12

1200 x 100 x 12

13

19

1,0

SR 1200-12

200 x 100 x 12

24

36

1,4

Przykład typowych wymiarów łożysk i dopuszczalnych obciążeń.
Możliwe jest także dostarczenie innych wymiarów i grubości. Dopuszczalne
obciążenia zmieniają się wraz z powierzchnią łożyskowania.

* Granica obciążenia określa maksymalne obciążenie łożyska wynikające ze statycznego i z oczekiwanego
rzeczywistego obciążenia użytkowego. Podstawą wykonania łożyska powinno być przewidywane ugięcie
sprężyste (dobicie). Sylomer® wytrzymuje bez problemu krótkotrwałe obciążenia szczytowe, np. wynikające
z nadzwyczajnej eksploatacji.

Przydatność tworzyw Sylomer® do
stosowania jako łożyska elastyczne
została szczegółowo zbadana
zarówno we własnym laboratorium,
jak również przez instytucje zewnętrzne. Przeprowadzono m.in.
badania w zakresie zastosowania tworzywa Sylomer® jako podkładki
łożyskujące podesty i jako elastyczne łożysko koryt pod tory kolejowe.
Badania przydatności użytkowej
zostały przeprowadzone w Instytucie
Budownictwa Drogowego na
Uniwersytecie Technicznym w Monachium.
Badania w zakresie stosowania jako
łożyskowanie schodów zostały
przeprowadzone przez Fraunhofer-Institut – Instytut Fizyki Budowli
w Stuttgarcie oraz Zakład Badawczy
i Legalizacyjny Wydziału Magistratu
39 miasta Wiedeń. Właściwości
tworzywa zostały przebadane m.in.
przez Müller-BBM w Planegg koło
Monachium, Federalny Zakład ds.
Badań i Rozwoju, Arsenal, Wiedeń
oraz TÜV Rheinland.
Palność tworzyw Sylomer® wg normy
DIN EN 13501-1 klasyfikuje się
w klasie E. Miarodajne dla ochrony
przeciwpożarowej jest zajęcie przez
płomienie łożyska we wbudowanym
stanie. Wypełnienie fug trudnopalną,
elastyczną masą do fugowania,
może znacząco zmniejszyć palność
całej konstrukcji.
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