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1,0

Dowód obliczeniowy wed³ug za³¹cznika 1 do DIN 4109

Je¿eli konstrukcja schodów jest zgodna z za³¹cznikiem 1, mo¿liwy jest nastêpuj¹cy dowód obliczeniowy:

L ń, w ,R n,w (TSMR � wym. TSM)

Dowód za pomoc¹ „badañ w³asnych”

Je¿eli konstrukcja schodów nie jest zgodna z za³¹cznikiem 1, mo¿liwy jest dowód za pomoc¹ „badañ w³asnych” (EP).

Wymóg jest wówczas nastêpuj¹cy:

Dowód za pomoc¹ badania jakoœci na budowie

Przez pomiar na zrealizowanym budynku, nale¿y dowieœæ nastêpuj¹cego wymagania:

1.

2.

3.

Izolacja dŸwiêków materia³owych [dB]

HALFEN dba o ciszê

Fizyka budowli - izolacja akustyczna odg³osów kroków na klatce schodowej

HALFEN SYSTEMY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

Wszechobecny ha³as jest jednym z elementów wspó³czesnej cywilizacji, który znacz¹co wp³ywa na pogorszenie jakoœci

¿ycia. S¹ jednak¿e miejsca, które powinny byæ szczególnie ochronione przed ha³asem: w³asne mieszkanie lub szpital.

Jednym z podstawowych Ÿróde³ ha³asu w tego rodzaju obiektach s¹ odg³osy kroków z klatki schodowej. Firma HALFEN

oferuje systemy izolacji akustycznej pozwalaj¹ce w znacznym stopniu ograniczyæ ten ha³as.

Metody kontroli izolacji akustycznej

Akustyka budowli jest bardzo skomplikowanym zjawiskiem dlatego poni¿ej przytoczono jedynie podstawowe zasady i

metody kontroli redukcji odg³osów kroków. Przytoczona metoda bazuje na normie DIN 4109 wraz z za³¹cznikami.

Wymagana izolacyjnoœæ budynku jest osi¹gniêta, gdy spe³niony jest jeden z poni¿szych warunków:

Izolacja akustyczna w zale¿noœci od obci¹¿enia podpór

Projektuj¹c materia³y s³u¿¹ce izolacji akustycznej nale¿y

wzi¹æ pod uwagê ich izolacyjnoœæ przy ró¿nym poziomie

obci¹¿enia i ró¿nej czêstotliwoœci dŸwiêku.

Analiza powy¿szych czynników spowodowa³a, i¿ jako

elementy noœne systemów izolacji akustycznej HALFEN

wybrano trwale elastyczny kopolimer etylenowo-

propylenowy (EPDM) bi-Trapezlager . Charakteryzuje siê

on dobrymi w³aœciwoœciami izolacji akustycznej dla

szerokiego zakresu naprê¿eñ œciskaj¹cych.

®

Metoda badawcza

Dla pomiaru w³aœciwoœci elementów t³umi¹cych odg³osy kroków dla schodów nie istnieje jeszcze znormalizowana

metoda. Instrukcje pomiarowe dla innych elementów konstrukcyjnych (np. stropów) mo¿na przenosiæ tylko poprzez

analogiê. Powoduje to trudnoœci przy porównywaniu danych ró¿nych producentów produktów do izolacji akustycznej.

W³aœciwoœci izolacyjne produktów s¹ zazwyczaj opisywane tylko przez jednocyfrowe dane "maksymalnej wielkoœci

redukcji ha³asu", bez uwzglêdniania wp³ywu nacisku podpór oporowych.

� wym. L´

L ń, w ,B n,w (TSMB � wym. TSM)� L´wym.

(TSM � wym. TSM)L ń, w n,w� L´wym.

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Wykres: Charakterystyka izolacyjna podpór bi-Trapezlager®

Naprê¿enie œciskaj¹ce [N/mm²]Gruboœæ elementu bi-Trapezlager®

t = 10 mm
t = 15 mm

W przypadku zainteresowania powy¿szymi dowodami prosimy o kontakt z Dzia³em Techniczny.
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HTT T³umik dla schodów wylewanych „na mokro”

(lub bieg prefabrykowany) ( str. 6)�

HTF T³umik dla schodów prefabrykowanych (lub spocznik „na mokro”) ( str. 8)�

HTF-LS

uzupe³niaj¹cy

element noœny

Przegl¹d produktów

HALFEN SYSTEMY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

Akcesoria do dopasowania d³ugoœci HTF, z p³ytk¹ noœn¹ lub bez ( str. 8)HTF �

HTF-B P³yta bazowa do oparcia pierwszego biegu na posadzce ( str. 10)�

Typowy detal Przyk³ad zastosowania

HTF-DS

uzupe³niaj¹cy

element dystansowy

© 2011 HALFEN . ISI 11 PL . www.halfen.pl
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Przegl¹d produktów

HALFEN SYSTEMY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

HTPL

P³yta dystansowa ( str. 11)�

Przyk³ad zastosowania

HBB-O

T³umik dla spoczników wylewanych “na mokro”

( str. 13)�

HBB-F

T³umik dla spoczników prefabrykowanych
( str. 12)�

HBB-T

kompletna skrzynka wraz z prefabrykowanym

wspornikiem noœnym

( str. 14)�

HBB-Tragelelement prefabrykowany wspornik

noœny bez skrzynki

( str. 14)�

HBB-Bewehrungskorb zbrojenie wspornika

noœnego bez skrzynki

( str. 14)�

Prefabrykowany element typu

wykonany

jest z betonu klasy C35/45

zapewnia pe³n¹ noœnoœæ tak¿e,

gdy spocznik jest wykonany

z klasy betonu C20/25.

HBB-Tragelelement

Stosowanie systemowego

zbrojenie typu

umo¿liwia prawid³owe

oraz bezpieczne zazbrojenie

wspornika noœnego.

HBB-Bewehrungskorb

Typowy detal

© 2011 HALFEN . ISI 11 PL . www.halfen.pl



Typ Wysokoœæ

elementu

D³ugoœæ

elemetu

Zbrojenie Rozmieszczenie prêtów (ok.)

h [cm] l [cm]

Rozstaw

prêtów

es

Dystans

krawê-

dziowy

eR

Si³a

poprzeczna

VRd

[kN/elem.]

Si³a

pozioma

HRd

[kN/elem.]

HTT-4

16 - 25 90 - 200HTT-6

HTT-8

Spocznik:

Bieg:

Izolacja akustyczna:

Ochrona p.po¿:

Dostêpne typy:

Materia³:

Dopuszczenie:

•

•

•

•

•

HTT - 4 - 18 - 100

Opis produktu

T³umiki typu HTT dla schodów wylewanych “na mokro” (lub biegi pferfabrykowane)

Elementy typu HTT mo¿na stosowaæ, gdy spoczniki i biegi s¹ wykonywane na mokro, lub gdy biegi s¹ prefabrykowane.

Budowa elementów pozwala na przenoszenie si³ poprzecznych i poziomych równoleg³ych do fugi.

Zbrojenie spoczników i biegów nale¿y wykonaæ wg. projektu konstrukcyjnego, jednak zaleca siê

ukszta³towanie zbrojenia wokó³ elementów HTT zgodnie ze schematem na stronie 7.

Elementy posiadaj¹ ognioodpornoœæ F90 lub F120 w zale¿noœci od gruboœci otuliny betonowej.

wylewany „na mokro”

wylewany „na mokro” lub prefabrykat

redukcja ha³asu L = 12 dB

(Raport 2027/7205-1-Re, IBMB Braunschweig)

F90/F120 (ekspertyza 3660/5545, IBBM

Braunschweig)

trzy klasy noœnoœci dla szerokoœci biegu

od 90 do 200cm i gruboœci spocznika 16-25cm

prêty ze stali nierdzewnej, wk³adki elastomerowe,

blacha ocynkowana, profile z tworzywa sztucznego,

we³na mineralna

Aprobata Techniczna AT-15-7889/2009

�

Schemat u³o¿enia elementów

typu HTT (bieg nale¿y odizolowaæ

od œciany p³ytami typu HTPL)

elastyczna fuga dylatacja

dylatacja

elastyczna fuga� C20/25

� C20/25

� C20/25

Maksymalna dopuszczalna si³a pozioma obowi¹zuje przy pe³nym obci¹¿eniu si³¹ poprzeczn¹

D³ugoœci typowe l = 100 / 120 cm
D³ugoœci specjalne l = 90 - 200 cm

Noœnoœæ

l/3

l/5

l/6

l/6

l/10

l/12

35,9

59,9

71,8

� 3,1

4,2

4,3

�

�

3 Ø 6

5 Ø 6

6 Ø 6

Przyk³ad zamówienia:

HALFEN SYSTEMY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

d³ugoœæ elementu [cm]

wysokoœæ spocznika [cm]

typ produktu / klasa noœnoœci

•

6

•

© 2011 HALFEN . ISI 11 PL . www.halfen.pl
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Uk³ad zbrojenia wykonywanego na budowie

•

•

•
•

1

2

3

4

5

6

•

• •

Zasady zbrojenia

T³umiki typu HTT dla schodów wylewanych “na mokro” (lub biegi pferfabrykowane)

HALFEN SYSTEMY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

Zbrojenie montowane na budowie

(wytyczne do uwzglêdnienia w projekcie konstrukcyjnym)

Strzemiona lub mata zbrojeniowa

Zbrojenie górne

Strzemiê podwieszaj¹ce

Zbrojenie dolne

Strzemiona 2 6

Prêt 8 (HTT-4, -6) lub 10 (HTT-8)

Ø

Ø Ø

(Uwaga:

•

Pozycja 1 - 4 przyj¹æ na podstawie

obliczeñ statycznych

Przy wymiarowaniu biegu schodów

nale¿y uwzglêdniæ moment wynikaj¹cy

z mimoœrodowego po³¹czenia.)

Wersja z prefabrykowanym

biegiem schodowym:

Szalowanie w zak³adzie

prefabrykacyjnym

Wersja z prefabrykowanym

biegiem schodów:

Monta¿ na budowie

Monta¿ przy biegu wylewanym

„na mokro”:

Ustawiæ szalunek oraz zamocowaæ

na œcianie wzd³u¿ biegu schodów

p³yty dystansowe typu HTPL.

Nale¿y zwróciæ uwagê na staranne

po³¹czenie p³yt, aby nigdzie nie

dopuœciæ do styku spocznika ze

œcian¹.

Przybiæ do szalunku doln¹ listwê

monta¿ow¹.

Ustawiæ element HTT.

Górn¹ listwê monta¿ow¹ przybiæ

do konstrukcji pomocniczej (np.

drewniana listwa) i na³o¿yæ na

element HTT.

Skorygowaæ po³o¿enie elementu.

Element

typu HTT

6
5

3

2

4

5
2

6

2

4

1

1

3

5

5

C20/25

ls

1

1
6

5

3

2

4

5

2

6

2

4

1

1

3

5

5

C20/25

ls

1

1

© 2011 HALFEN . ISI 11 PL . www.halfen.pl
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Typ Nr produktu

Szerokoœæ elementu

l = wewnêtrzna

(zewnêtrzna) [cm]

Wymiary

[mm]

HTF - 100 0972.010-00001 100 (102)

HTF - 120 0972.010-00002 120 (122)

HTF - DS -100 0972.020-00001 100

HTF - LS - 100 0972.020-00002 100

Gruboœæ t = 10 mm

dla wszystkich elementów

HTF, -DS, -LS

HALFEN SYSTEMY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

prefabrykat lub wylewany „na mokro”

prefabrykat

- œwiadectwo P-849.0554/1, MPA Hannover

- izolacja akustyczna (raport nr 2729/1054,

IBMB Braunschweig): redukcja ha³asu: maks. 23 dB

- klasa materia³ów budowlanych B2 wed³ug DIN 4102

o d³ugoœciach 100 i 120 cm (szerokoœæ biegu schodów)

elementy dystansowe lub noœne typu HFT do dopasowania

d³ugoœci na miejscu

Aprobata Techniczna AT-15-7889/2009

200 kN (+ 100 kN na ka¿d¹ dodatkow¹ podk³adkê)

Ved= 10kN (+ 5 kN na ka¿d¹ dodatkow¹ podk³adkê)

Spocznik:

Bieg:

Podk³adka

elastomerowa

bi-Trapezlager

(t = 10 mm)

Dostêpne typy:

Akcesoria:

Dopuszczenie:

Maks. obci¹¿enie:

Zalecane obci¹¿enie ze

wzglêdu na efektywnoœæ

t³umienia akustycznego:

�

•

•

•

•

•

Opis produktu

dylatacja

Schemat u³o¿enia elementów

typu HTF (bieg nale¿y odizolowaæ

od œciany p³ytami typu HTPL).

elastyczna fuga

elastyczna fuga

dylatacja

elastyczna fuga

elastyczna fuga

HALFEN element typu HTF

T³umiki typu HTF dla schodów prefabrykowanych (lub spoczniki wylewane “na mokro”)

HALFEN element typu HTF

l

podk³adka elastomerowa

podstawowy element noœny

uzupe³niaj¹cy element dystansowy

uzupe³niaj¹cy element noœny

l

l

dwustronna

taœma klej¹ca

perforacjepodk³adka

elastomerowa

perforacje
dwustronna taœma klej¹ca

perforacjedwustronna taœma klej¹ca

•

•

•

© 2011 HALFEN . ISI 11 PL . www.halfen.pl
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HALFEN SYSTEMY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

Wskazówki monta¿owe

Wykonanie oparcia na spoczniku

(rys. 1- 4):

Spocznik mo¿e mieæ kszta³t jak na

rys. 1 lub 2 .

Rys. 3 przedstawia u³o¿ony element

typu HTF. Jest on odpowiednio

pozaginany i przyklejony do

spocznika przy pomocy dwustronnej

taœmy.

W przypadku kszta³tu spocznika jak

na rys. 2 bieg nale¿y dodatkowo

odizolowaæ p³yt¹ typu HTPL (rys. 4 ,

patrz tak¿e str. 11)

Dopasowanie do g³êbokoœci podpory (rys. 5 - 7):

Wszystkie elementy posiadaj¹ wstêpne naciêcia na których nale¿y zagi¹æ element do po¿¹danego wymiaru. Ewentualny

nadmiar mo¿na odci¹æ.

Dopasowanie do szerokoœci podpory (rys. 8 - 10):

Do niewielkiego przed³u¿enia elementów HTF ( 5 ) mo¿na u¿yæ elementu dystansowego HTF-DS ( 6 , zamawiaæ osobno).

Element jest na miejscu przycinany do po¿¹danej d³ugoœci, wstawiany pomiêdzy elementy standardowe i mocowany

do spocznika przy pomocy dwustronnej taœmy klej¹cej ( 9 ).

Przy znacznym przed³u¿eniu elementów, które powoduje koniecznoœæ u¿ycia dodatkowej podk³adki noœnej, stosowany

jest element noœny HTF-LS ( 7 , zamawiaæ osobno). Element jest na miejscu przycinany do po¿¹danej d³ugoœci, wstawiany

pomiêdzy elementy standardowe i mocowany do spocznika przy pomocy dwustronnej taœmy klej¹cej ( 10 ).

T³umiki typu HTF dla schodów prefabrykowanych (lub spoczniki wylewane “na mokro”)

2

43

1

Bieg schodowy

z odstêpem od œciany
Bieg schodowy

bez odstêpu od œciany

Oparcie dla biegu

z podstawowym

elementem HTF

p³yta dystansowa

typu HTPL HTF

Bieg i spocznik

odizolowany p³yt¹ HTPL

765

HTF HTF-LSHTF-DS

podstawowy

element noœny

uzupe³niaj¹cy

element noœny

uzupe³niaj¹cy

element dystansowy

1098

HTF

HTF-LS

HTF-DS

HTF

HTF

Skracanie:

Element przeci¹æ na jednej

z perforowanych linii i skróciæ

odpowiednio do potrzeb ,

odciête odcinki z³¹czyæ.

�

�

�

Przed³u¿anie:

Dla wiêkszych szerokoœci podpór element

HTF jest dopasowywany poprzez

wstawienie przyciêtego na wymiar

odcinka elementu HTF-DS.

Przed³u¿anie

z dodatkow¹ podk³adk¹ noœn¹:

Element HTF rozci¹æ i wstawiæ

przyciêty na wymiar odcinek elementu

HTF-LS.

© 2011 HALFEN . ISI 11 PL . www.halfen.pl
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HTF-B-125 x 55 0973.010-00001

P³yta startowa

0973.010-00002

0973.010-00003

0973.010-00004

125 / 55

125 / 80

145 / 55

145 / 80

a

b

Przekrój typowego zastosowania pyty HTF-B

E in b auhi n w eis e

HALFEN SYSTEMY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

Typ Nr produktu
Wymiary

a / b [cm]
Wymiary

[mm]

Gruboœæ t = 15 mm

dla wszystkich elementów

HTF-B

Pyta startowa typu HTF-B

Opis produktu

prefabrykat lub wylewany „na mokro”

- œwiadectwo P-849.0554/1, MPA Hannover

- izolacja akustyczna (raport nr 2729/1054, IBMB

Braunschweig): redukcja ha³asu: maks. 27 dB

- klasa materia³ów budowlanych B2 wed³ug DIN 4102

Aprobata Techniczna AT-15-7889/2009

105 kN (+ 52,2 kN na ka¿d¹ dodatkow¹ podk³adkê)

Ved= 7,6kN (+ 3,8 kN na ka¿d¹ dodatkow¹ podk³adkê)

Bieg:

Podk³adka

elastomerowa

bi-Trapezlager

(t = 15 mm)

Dopuszczenie:

Maks. obci¹¿enie:

Zalecane obci¹¿enie

ze wzglêdu na

efektywnoœæ t³umienia

akustycznego:

�

•

•

•

HTF-B-125 x 80

HTF-B-145 x 55

HTF-B-145 x 80

perforacje
podk³adka

elastomerowa

Widok po³o¿enia p³yty

(odizolowaæ od œciany p³yt¹ dystansow¹ typu HTPL)

Pyta startowa typu HTF-B jest stosowana do elastycznego podpierania prefabrykowanych biegów schodów najni¿szej

kondygnacji na p³ycie pod³ogowej.

E in ba uhi n w e is eWskazówki monta¿owe

•

•

© 2011 HALFEN . ISI 11 PL . www.halfen.pl
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HTPL - 100 0974.010-00001 100 / 35

P³yta dystansowa

Taœma klej¹ca 9602.040-00054

a
b

Obwodowy uk³ad p³yt dystansowych HTPL

E in ba uhi n w e is e

Typ Nr produktu

Wymiary

a / b [cm] Wymiary

[mm]

Gruboœæ t = 10 mm

dla wszystkich elementów

HTPL

Pyta dystansowa typu HTPL

HALFEN SYSTEMY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

prefabrykat lub wylewany „na mokro”

pianka klasy B2 wed³ug DIN 4102

Bieg:

Materia³:

•

•

Opis produktu

Wskazówki monta¿owe

P³yta dystansowa HTPL w niezawodny sposób zapobiega przenoszeniu siê odg³osów kroków.

Poprzez w³o¿enie i przyklejenie jej pomiêdzy œcianê a bieg schodów uzyskuje siê pewne ich rozdzielenie.

Rolka z taœm¹

klej¹c¹ o

szerokoœci 50 mm

dwustronna taœma klej¹ca

Wa¿ne!

P³yta dystansowa HTPL jest elementem

systemowym i mo¿e byæ stosowana w

po³¹czeniu ze wszystkimi produktami do

izolacji akustycznej HALFEN do zapobiegania

bezpoœredniego kontaktu pomiêdzy

schodami a œcian¹ klatki schodowej.

Uwaga!

Podczas monta¿u p³yt dystansowych

nale¿y zadbaæ o ich dok³adne po³¹czenie,

gdy¿ wszelkie niedok³adnoœci mog¹ mieæ

negatywny wp³yw na izolacjê akustyczn¹.

© 2011 HALFEN . ISI 11 PL . www.halfen.pl
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Typ
Nr. produktu

0970.010-

Wymiary wewêtrzne
h × b × t[mm]

Noœnoœæ [kN]

+ VRd - VRd ± HRd

HBB 16-F 00001

HBB 18-F 00002

HBB 20-F 00003

HBB 16-FQ 00004

HBB 18-FQ 00005

HBB 20-FQ 00006

HBB 16-FQS 00007

HBB 18-FQS 00008

HBB 20-FQS 00009

160 × 250 × 140

180 × 250 × 140

200 × 250 × 140

160 × 250 × 140

180 × 250 × 140

200 × 250 × 140

160 × 250 × 140

180 × 250 × 140

200 × 250 × 140

E in ba uhi n w eis e

T³umik typu HBB-F dla spoczników prefabrykowanych

HALFEN SYSTEMY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

Opis produktu

Wskazówki monta¿owe

prefabrykat

- œwiadectwo P-849.0554/1, MPA Hannover

- izolacja akustyczna (raport nr 2729/1054, IBMB

Braunschweig): redukcja ha³asu: maks. 23 dB

- klasa materia³ów budowlanych B2 wed³ug DIN 4102

skrzynka dostêpna dla trzech gruboœci spocznika

(d = 16/18/20cm) wraz podk³adk¹ elastomerow¹ zale¿nie

od obci¹¿enia (patrz po lewej)

ochrona p. po¿.F90 (ekspertyza nr 3799/7357-AR, IBMB

Braunschweig)

Aprobata Techniczna AT-15-7889/2009

Spocznik:

Podk³adka

elastomerowa

bi-Trapezlager

(t = 10 mm)

Dostêpne typy:

Ochrona p. po¿.:

Dopuszczenie:

�

•

•

•

•

odizolowaæ obwodowo

p³yt¹ dystansow¹

typu HTPL

HBB-F

skrzynka z podk³adk¹

elastomerow¹ na dole

HBB-FQ

dla obci¹¿eñ podnosz¹cych

skrzynka z podk³adk¹ elastomerow¹

na dole i na górze

HBB-FQS

dla obci¹¿eñ podnosz¹cych i bocznych

skrzynka z podk³adk¹ elastomerow¹

na dole, na górze i po bokach

unikaæ mostków

akustycznych!

p³yta dystansowa typu HTPL

elastyczna fuga

Elementy typu HBB-F, -FQ oraz -FQS s¹ nasuwane na odpowiednio ukszta³towane

wsporniki na prefabrykowanym spoczniku tu¿ przed jego monta¿em. Wymiary

wsporników powinny byæ dostosowane do wewnêtrznych wymiarów skrzynki.

� Podk³adki elastomerowe dzia³aj¹ skutecznie przy obci¹¿eniu u¿ytkowym do 10 N/mm2. Dla dodatnich

obci¹¿eñ pionowych stosowana jest podk³adka o wymiarach 100 x 200 mm, dla obci¹¿eñ podnosz¹cych

i bocznych - o wymiarach 50 x 100 mm. Wartoœci w tabeli przeliczono przy za³o¿eniu F = 1,5. Zbrojenie

p³yty spocznika i sprawdzenie noœnoœci œciany powinny byæ przedmiotem oddzielnego opracowania.

�

Najwy¿sza efektywnoœæ t³umienia akustycznego wystêpuje przy obci¹¿eniu u¿ytkowym równym

0,5 N/mm (patrz wykres strona 3)
2

+ 300

+ 300

+ 300

+ 300

+ 300

+ 300

+ 300

+ 300

+ 300

-

-

-

- 75

- 75

- 75

- 75

- 75

- 75

-

-

-

-

-

-

75

75

75

+

+

+

•
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HBB 16-O

HBB 18-O

HBB 20-O

HBB 16-OQ

HBB 18-OQ

HBB 20-OQ

HBB 18-OQS

HBB 20-OQS

00001

00002

00003

00004

00005

00006

00008

00009

187 × 274 × 155

207 × 274 × 155

227 × 274 × 155

187 × 274 × 155

207 × 274 × 155

227 × 274 × 155

207 × 274 × 155

227 × 274 × 155

unikaæ mostków

akustycznych!

E in ba uhi n w eis eWskazówki monta¿owe

Typ
Nr. produktu

0970.020-

Wymiary zewêtrzne
h × b × t[mm]

Noœnoœæ [kN]

+ VRd - VRd ± HRd

Opis produktu

wylewany „na mokro”

- œwiadectwo P-849.0554/1, MPA Hannover

- izolacja akustyczna (raport nr 2729/1054, IBMB

Braunschweig): redukcja ha³asu: maks. 23 dB

- klasa materia³ów budowlanych B2 wed³ug DIN 4102

skrzynka dostêpna dla trzech gruboœci spocznika

(d = 16/18/20cm) wraz podk³adk¹ elastomerow¹ zale¿nie

od obci¹¿enia (patrz po lewej)

ochrona p. po¿.F 90 (ekspertyza nr 3799/7357-AR, IBMB

Braunschweig)

Aprobata Techniczna AT-15-7889/2009

Spocznik:

Podk³adka

elastomerowa

bi-Trapezlager

(t = 10 mm)

Dostêpne typy:

Ochrona p. po¿.:

Dopuszczenie:

�

•

•

•

•

HALFEN SYSTEMY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

Przygotowanie przed betonowaniemspocznika

p³yta dystansowa typu HTPL

elastyczna fuga

odizolowaæ

obwodowo p³yt¹

dystansow¹ typu HTPL

HBB-O

skrzynka

z podk³adk¹

elastomerow¹

na dole

HBB-OQ

dla obci¹¿eñ podnosz¹cych

skrzynka z podk³adk¹ elastomerow¹

na dole i na górze

HBB-OQS

dla obci¹¿eñ podnosz¹cych i bocznych

skrzynka z podk³adk¹ elastomerow¹

na dole, na górze i po bokach

Zamocowanie elementu

HBB-OQ do szalunku

T³umik typu HBB-O dla spoczników wylewanych „na mokro”

+ 300

+ 300

+ 300

+ 300

+ 300

+ 300

+ 300

+ 300

-

-

-

- 75

- 75

- 75

- 75

- 75

-

-

-

-

-

-

± 75

± 75

SzalunekSzalunek

Kszta³tka styropianowa zapewnia zachowanie kszta³tu podczas murowania

lub betonowania œciany. Jest ona przybijana do szalunku i usuwana wraz

z deskowaniem.

•

� Podk³adki elastomerowe dzia³aj¹ skutecznie przy obci¹¿eniu u¿ytkowym do 10 N/mm2. Dla dodatnich

obci¹¿eñ pionowych stosowana jest podk³adka o wymiarach 100 x 200 mm, dla obci¹¿eñ podnosz¹cych

i bocznych - o wymiarach 50 x 100 mm. Wartoœci w tabeli przeliczono przy za³o¿eniu F = 1,5. Zbrojenie

p³yty spocznika i sprawdzenie noœnoœci œciany powinny byæ przedmiotem oddzielnego opracowania.

�

Najwy¿sza efektywnoœæ t³umienia akustycznego wystêpuje przy obci¹¿eniu u¿ytkowym równym

0,5 N/mm (patrz wykres strona 3)
2
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Typ
Nr.produktu

0970.030-

Gruboœæ spocznika

d [mm]
Noœnoœæ [kN] �

+ VRd - VRd ± HRd

HBB 16-T

HBB 18-T

HBB 20-T

HBB 16-TQ

HBB 18-TQ

HBB 20-TQ

0970.040- Noœnoœæ [kN] �

HBB-Tragelement 16

HBB-Tragelement 18

HBB-Tragelement 20

HBB-Tragelement 16 Q

HBB-Tragelement 18 Q

HBB-Tragelement 20 Q

Noœnoœæ [kN] �

HBB-Bew.-korb 16

HBB-Bew.-korb 18

HBB-Bew.-korb 20

HBB-Bew.-korb 16 Q

HBB-Bew.-korb 18 Q

HBB-Bew.-korb 20 Q

E in ba uhi n w eis eWskazówki monta¿owe

Opis produktu

beton klasy C35/45

stal BSt 500

patrz strona 12 i 13

Aprobata Techniczna AT-15-7889/2009

Wspornik noœny:

Zbrojenie:

Dopuszczenie:

Podk³adka

elastomerowa

bi-Trapezlager��

•

•

•

•

HALFEN SYSTEMY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

Zbrojenie wspornika dla t³umików typu HBB

HBB-T:

HBB-TQ:

podk³adka elastomerowa

na dole skrzynki

dla obci¹¿eñ podnosz¹cych:

podk³adka elastomerowa

na dole i na górze skrzynki

HBB-Tragelement

prefabrykowany

wspornik noœny,

skrzynkibez

00001

00002

00003

00004

00005

00006

�

�

Noœnoœci zgodnie z dowodem statycznym LGA Stuttgart nr S-WUE 040548 dla betonu spocznika C20/25

Dla uzyskania pe³nej noœnoœci konieczne jest zastosowanie betonu klasy C35/45!

0970.050-

00001

00002

00003

00004

00005

00006

00001

00002

00003

00004

00005

00006

�

�

�

�

�

�

160

180

200

160

180

200

�

�

�

�

�

�

160

180

200

160

180

200

�

�

�

�

�

�

160

180

200

160

180

200

+ 52,5

+ 67,5

+ 75,0

+ 52,5

+ 67,5

+ 75,0

+ 52,5

+ 67,5

+ 75,0

+ 52,5

+ 67,5

+ 75,0

+ 52,5

+ 67,5

+ 75,0

+ 52,5

+ 67,5

+ 75,0

-

-

-

- 15

- 15

- 15

-

-

-

- 15

- 15

- 15

-

-

-

- 15

- 15

- 15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HBB-T / -TQ

kompletna

skrzynka wraz

z prefabrykowanym

wspornikiem noœnym

HBB- Bewehrungskorb

zbrojenie wspornika noœnego,

skrzynkibez

Ca³kowicie prefabrykowany wspornik HBB-Tragelement znacz¹co przyspiesza

prace zwi¹zane z betonowaniem spocznika i zapewnia ich prawid³owoœæ.

unikaæ mostków

akustycznych!

odizolowaæ

obwodowo p³yt¹

dystansow¹ typu HTPL

Monta¿ skrzynki wykonaæ zgodnie

z opisem na stronie 13.

Gotowy wspornik noœny lub samo

jego zbrojenie u³o¿yæ w trakcie

wykonywania zbrojenia spocznika.

p³yta dystansowa typu HTPL

elastyczna fuga
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HALFEN Sp. z o.o. · ul. Obornicka 287 · 60-691 Poznañ

Telefon: + 48 - 616221414 · Fax: + 48 - 616221415 · e-mail: info@halfen.pl · www.halfen.pl

Regiony sprzeda¿y województwo Kontakt

Warszawa

Centrum

Wschód

Zachód

Pó³noc

Po³udnie

miasto sto³eczne Warszawa

mazowieckie,

³ódzkie,

œwiêtokrzyskie

podlaskie,

lubelskie,

podkarpackie

lubuskie,

wielkopolskie,

dolnoœl¹skie

zachodniopomorskie, pomorskie,

kujawsko-pomorskie,

warmiñsko-mazurskie

opolskie,

œl¹skie,

ma³opolskie

Dzia³ Techniczny,

Doradztwo Projektowe

Dzia³ Sprzeda¿y

Dzia³ Marketingu

Dzia³ Eksportu

Dzia³ Ksiêgowoœci

telefon: 61 622 14 14

tel. kom: 601 729 102

telefon: 61 622 14 14

tel. kom: 607 044 591

telefon: 61 622 14 14

tel. kom: 607 044 891

telefon:61 622 14 14

tel. kom: 603 931 261

telefon: 61 622 14 14

tel. kom: 609 534 472

telefon: 61 622 14 14

tel. kom: 601 914 808

telefon: 61 622 14 12

tel. kom: 697 729 080

telefon: 61 622 14 44

tel. kom: 663 769 080

telefon: 61 622 14 10

tel. kom: 605 536 691

telefon: 61 622 14 14

tel. kom: 697 729 070

fax: 61 622 14 15

e-mail: warszawa@halfen.pl

fax: 61 622 14 15

e-mail: centrum@halfen.pl

fax: 61 622 14 15

e-mail: wschod@halfen.pl

fax: 61 622 14 15

e-mail: zachod@halfen.pl

fax: 61 622 14 15

e-mail: polnoc@halfen.pl

fax: 61 622 14 15

e-mail: poludnie@halfen.pl

fax: 61 622 14 13

e-mail: projekty@halfen.pl

fax: 61 622 14 45

e-mail: sprzedaz@halfen.pl

fax: 61 622 14 11

e-mail: marketing@halfen.pl

fax: 61 622 14 15

e-mail: eksport@halfen.pl

fax: 61 622 14 33

e-mail: ksiegowosc@halfen.pl

telefon: 61 622 14 32

INTERNET

UWAGA!

Produkty Nowoœci Katalogi Software Service Obiekty referencyjne Kontakt/Adresy o firmie HALFEN

.

Informacje podane w niniejszym katalogu bazuj¹ na aktualnym stanie wiedzy technicznej w momencie publikacji.

Wszelkie zmiany konstrukcyjne i techniczne s¹ zastrze¿one w ka¿dym przypadku. Firma HALFEN nie ponosi

jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci za nieprawid³owe informacje w niniejszej publikacji i b³êdy powsta³e podczas druku.

Firma Halfen GmbH dla swoich zak³adów w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Austrii, Francji i Polsce

wprowadzi³a i stosuje system zarz¹dzania jakoœci¹ , Certyfikat nr QS-281 HH.

www.halfen.pl

Wszelkie zmiany techniczne i konstrukcyjne s¹ zastrze¿one

DIN EN ISO 9001:2008

• • • • • • • •

Centrala:

ul. Obornicka 287 60-691 Poznañ

Telefon: + 48 - 61 6221414 Fax: + 48 - 6221415 e-mail: info@halfen.pl

Halfen Sp. z o.o. · ·

· ·

©
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