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firmy  produkty technologie

   

   

O firmie

Firma Wibro-Akustyka powstała w 2000 r. 
Celem jej działalności jest stosowanie in-
nowacyjnych i skutecznych rozwiązań do 
zwalczania drgań i hałasu maszyn oraz 
hałasu w pomieszczeniach przemysłowych 
i użyteczności publicznej. 
Firma wykonuje projekty adaptacji aku-
stycznej pomieszczeń oraz dokonuje oce-
ny projektów budowlanych pod względem 
akustycznym. Ocena własności akustycz-
nych pomieszczeń, w szczególności cza-
su pogłosu oraz zrozumiałości mowy, jest 
wykonywana przy pomocy pomiarów oraz 
symulacji numerycznych. 
Wibro-Akustyka świadczy również usługi 
z zakresu wyciszania pomieszczeń uży-
teczności publicznej oraz pomieszczeń 
przemysłowych przy pomocy technologii 
natryskowych, celulozowych tynków dźwię-
kochłonnych SonaSpray. 

Materiały dźwiękochłonne  
– celulozowe tynki SonaSpray 

Tynki SonaSpray są bezspoinowymi tynka-
mi dźwiękochłonnymi. W ich skład wchodzą 
włókna celulozowe mieszane w czasie wy-
konywania natrysku z klejem, dzięki któremu 
uzyskuje się przyczepność, ognioodporność, 
odporność na wilgoć i czynniki biologiczne. 
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Gęstość tynku po wyschnięciu wynosi 60- 
70 kg/m3. Produkt końcowy stanowi trwa-
ła warstwa o określonej grubości, która nie 
tylko pochłania dźwięk, ale także jest nie-
zapalna i ma właściwości termoizolacyjne. 
Tynki te mają bardzo wysokie współczynniki 
pochłaniania dźwięku, szczególnie w zakre-
sie średnich i wysokich częstotliwości i mogą 
być nanoszone na powierzchnie o dowolnym 
kształcie na praktycznie każdy rodzaj podło-
ża, np. na blachę trapezową, beton, drewno.
Tynki celulozowe stosowane są do ograni-
czania pogłosu w salach widowiskowo-spor-
towych, gimnatycznych, basenach, kinach, 
teatrach i innych pomieszczeniach uzytecz-
ności publicznej oraz w pomieszczeniach 
przemysłowych

Materiały dźwiękoizolacyjne  
na ściany i podłogi

Częstym problemem pojawiającym się w bu-
dynkach mieszkalnych oraz użyteczności 
publicznej jest przenoszenie dźwięku z są-
siadujących pomieszczeń. Ze względu na 
charakter przenoszenia się dźwięku możemy 
rozróżnić hałas uderzeniowy oraz powietrz-
ny. Rozwiązaniem zapewniającym elimina-
cję ww. rodzajów hałasu jest zastosowanie 
materiałów dźwiękoizolacyjnych, które do-
biera się do istniejących lub projektowanych 
przegród budowlanych. Wibro-Akustyka ma 
w swojej ofercie szeroki asortyment materia-
łów dźwiękoizolacyjnych zarówno dla ścian 
jak i dla stropów. Zastosowanie ww. materia-
łów pozwala na spełnienie obowiązujących 
norm odnośnie izolacyjności akustycznej 
i osiągnięcie komfortu akustycznego, bar-
dzo ważnego zarówno w pomieszczeniach 
mieszkalnych jak i użyteczności publicznej. 

Wibroizolacja torowisk

Wibroizolacja torowisk może być zastosowa-
na na etapie modernizacji oraz przy budowie 
nowych linii kolejowych i tramwajowych.
Wibroizolatory sprężynowe GERB są przezna-
czone do stosowania w bezpodsypkowych jak 
i podsypkowych konstrukcjach nawierzchni 

szynowych. Wibroizolatory jednosprężynowe 
typu GSI są stosowane głównie w nawierzch-
niach bezpodsypkowych w miejscach, gdzie 
przestrzeń przeznaczona na zabudowę na-
wierzchni jest ograniczona i nie ma dostę-
pu bocznego do płyty. Specjalna obudowa 
umożliwia dostęp do wibroizolatorów z góry 
płyty. Rozwiązanie na bazie sprężyn stanowi 
alternatywę dla znanych systemów wibro-
izolacji przy pomocy mat wibroizolacyjnych 
w sytuacjach newralgicznych, w których ko-
nieczna jest bardzo skuteczna wibroizolacja 
drgań od najniższych częstotliwości.
Wibroizolatory EBS jednosprężynowe lub 
KY dwu- i trójsprężynowe są stosowane 
zarówno w nawierzchniach bezpodsypko-
wych, jak i nawierzchniach podsypkowych, 
których podłoże stanowi płyta żelbetowa.

Podłogi pływające

Osobną grupę produktów stanowią rozwią-
zania dla podłóg pływających, w których ma 
być zapewniona skuteczna eliminacja prze-
noszenia drgań od podłóg do stropu. W tych 
rozwiązaniach płyta podłogi jest podparta 
w całości na elementach sprężynowych. 

   2 2014-10-06   13:33:41



   4 Akustyka w budownictwie edycja 2014Vademecum

   

przegląd produktów przegląd realizacji

   

   

System wibroizolacji torowisk FST 
Dystrybutor: WIBRO-AKUSTYKA
Producent: GERB Schwingungsisolierungen GmbH & Co. KG
Zastosowanie: wibroizolacja torowisk tramwajowych 

Płyta wraz z torowiskiem jest wsparta na zintegrowanych jednosprę-
żynowych elementach GSI na wybetonowanym podłożu. Położenie jej 
może być regulowane w zależności od ustawienia sprężyn w obudo-
wie. Ugięcie sprężyn przy przejeździe pojazdu szynowego zazwyczaj 
nie przekracza 3 mm. Tego typu konstrukcja torowiska charakteryzuje 
się nie tylko wysokim tłumieniem drgań przenoszonych do podłoża, ale 
również zmniejszeniem hałasu pochodzącego od przejazdu tramwa-
jów, co jest bardzo istotne zwłaszcza w dużych miastach.
System FST charakteryzuje się wysoką trwałością, łatwym i ekonomicz-
nym montażem, wysoką skutecznością w zakresie niskich częstotliwości 
oraz możliwością regulacji np. w przypadku osiadania gruntu. Skutecz-
ność wibroizolacji tego typu wynosi zazwyczaj 80-95%. Dzięki integracji 
elementów sprężynowych z płytą torowiska nie jest wymagana zmiana 
jego wysokości.

Produkt
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