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WYZWANIA W ZAKRESIE WIBROIZOLACJI 
– CALENBERG W CENTRAL POINT

Central Point to wielokondy-
gnacyjny budynek biurowo- 
-usługowy zlokalizowany 
w sercu Warszawy, oddany 

do użytkowania pod koniec 2021 r. 
(fot. 1.). Jego atrakcyjna lokalizacja 
i świetne skomunikowanie z resztą 
miasta to jeden z kluczowych aspek-
tów tej inwestycji. Jednocześnie 
przyczyniła się ona do powstania 
szeregu wyzwań w zakresie rozwią-
zań konstrukcyjnych i inżynierskich 
na etapie projektowania oraz realiza-
cji tego obiektu. Central Point jest 
bowiem jedynym wysokościowcem 
w Polsce usytuowanym tuż nad 
skrzyżowaniem dwóch linii metra, 
którego konstrukcja częściowo opie-
ra się na tunelu metra (rys. 1.). 

Wyzwanie nr 1
Bezpośrednie sąsiedztwo pod-

ziemnego środka komunikacji oraz 
głównej arterii drogowej z przebie-
gającą środkiem linią tramwajową 
stanowiło podstawę do zwrócenia 
szczególnej uwagi na problem wpły-
wu drgań na nowo projektowany 
budynek oraz na jego przyszłych 
użytkowników. W związku z tym 
w miejscu planowanej inwesty-
cji zostały przeprowadzone bada-
nia terenowe. Na bazie otrzymanych 
wyników pomiarów dynamicznych 
ustalono, że tunel stanowi swego ro-
dzaju osłonę budynku przed drgania-
mi propagowanymi w gruncie, które 
pochodzą od naziemnej komunikacji 
szynowej i drogowej. Za kluczowe 
dla przyszłej sytuacji dotyczącej wa-
runków wibroakustycznych w bu-
dynku uznano oddziaływania od 
przejeżdżających pociągów metra. 
Wykonano prognozy wpływu drgań 
na budynek i ludzi w budynku 
[1] [2] oraz przeanalizowano i zapro-
ponowano środki zabezpieczające.

Wyzwania związane z realizacją ochrony przed drganiami 
wieżowca Central Point w Warszawie to dobre case study 
i rzetelna wiedza o tym, jak sprostać wysokim wymaganiom 
w tym specjalistycznym temacie.

dr inż. MARTA  
KNAWA-HAWRYSZKÓW
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perforowany 205-ST Calenberg), 
które charakteryzują się dużą noś- 
nością i odkształcalnością zróżni-
cowaną w zależności od ich wy-
sokości (zastosowano: 7-warstwowy 
o gr. 76 mm, 5-warstwowy o gr. 53 
mm i 2-warstwowy o gr. 20 mm). Na 
wschodniej i zachodniej ścianie sta-
cji metra ruszt jest podparty liniowo 
przy użyciu podkładek elastomero-
wych typu Cipremont® układanych 
pasmowo. Dobór elementów wibro-
izolacyjnych stanowił niełatwe zada-
nie, głównie z uwagi na następujące 
aspekty: występowanie znacznych 
skoncentrowanych obciążeń, ogra-
niczone możliwości w sposobie ela-
stycznego podparcia konstrukcji, 
dodatkowe wymaganie do spełnienia 
odnośnie do założeń projektowych 
dotyczących oczekiwanych sztyw-
ności podpór. Należy również pod-
kreślić, że materiały elastomerowe, 
które mają zdolność do dużych od-
kształceń sprężystych oraz bardzo 
dobre własności tłumiące, cechu-
je nieliniowość charakterystyk ma-
teriałowych, co wpłynęło na stopień 
złożoności ich właściwego doboru. 
Dlatego biorąc pod uwagę wszyst-
kie wymienione czynniki, niezbędne 
było wykonanie szczegółowej ana-
lizy w zakresie doboru materiałów 
wibroizolacyjnych.

Wyzwanie nr 3
Jako drugi kluczowy element kon-

strukcyjny zaprojektowano pionowy 
ruszt żelbetowy przylegający do ist-
niejącej ściany szczelinowej metra 
(rys. 2.). W miejscach styku rusz-
tu ze ścianą tunelu, w poziomach 
stropów podziemia oraz płyty fun-
damentowej budynku, przewidziano 
zastosowanie podkładek elastomero-
wych. W tym przypadku rozwiązanie 
techniczno-materiałowe wymaga-
ło szczególnego podejścia z powodu 
konieczności spełnienia założone-
go parametru sztywności podpar-
cia liniowego przy jednoczesnym 
występowaniu niedużych reakcji 
liniowych od kombinacji obciążeń 
pionowych projektowanego budyn-
ku, parcia gruntu, wody gruntowej 
i wiatru oraz przy uwzględnieniu 
podatności stacji metra. Dodatko-
wym czynnikiem były ograniczo-
ne możliwości w zakresie montażu 
podkładek w złączach pionowych. 
W związku z tym zdecydowano 
się na zastosowanie podkładek ty-
pu Cipremont® w układzie punk-
towym, usytuowanych w liniach 
styku rusztu ze ścianą (fot. 2.).  

Podkładki te są zbudowane z war-
stwy wierzchniej wyposażonej 
w regularną siatkę sprężystych, cy-
lindrycznych wypustów, które 
pracują już przy niewielkich obciąże-
niach, oraz z jednolitej warstwy no-
śnej (rdzenia), która może przenosić 
znacznie większe obciążenia, zacho-
wując przy tym bardzo dobre właści-
wości sprężyste. W celu poprawnej 
lokalizacji i prawidłowego monta-
żu wibroizolacji pionowej podkładki 
umieszczono w osłonie ze styropia-
nu. Na styku podkładka/styropian 
zastosowano taśmę samoprzylepną, 
a całą warstwę wibroziolacji przykry-
to folią budowlaną przed ułożeniem 
zbrojenia i wykonaniem monolitycz-
nej płyty fundamentowej – wszyst-
ko w celu zabezpieczenia przed 
dostaniem się mieszanki betonowej 
w warstwę wibroizolacji. Analogicz-
nie wykonano całą wibroizolację pio-
nową na styku elementów rusztu 
pionowego ze ścianą tunelu. 

Sukces oparty o wiedzę 
i profesjonalizm
Zwrócenie uwagi na poprawność 

wykonania wibroizolacji ma decy-
dujące znaczenie dla jej poprawnego 
funkcjonowania, gdyż wszelkie nie-
dokładności mogą prowadzić do po-
wstania sztywnych połączeń między 
izolowanymi częściami konstrukcji. 
Utworzone tzw. mostki akustyczne 
obniżają efektywność wibroizolacji, 
a w ekstremalnym przypadku mogą 
spowodować, że nie spełni ona swo-
jej funkcji.

Z uwagi na specyfikę obiektu 
opracowanie optymalnego i efek-
tywnego rozwiązania materiałowo- 
-konstrukcyjnego stanowiło wy-
zwanie inżynierskie. Jednak dzięki 
wcześnie rozpoznanym problemom, 
przeprowadzonym badaniom oraz 
dokładnej analizie oddziaływań dy-
namicznych na etapie projektowania 
możliwe było zaplanowanie i dobór 
skutecznych środków zabezpieczają-
cych oraz uwzględnienie ich kosztów 
w budżecie inwestycji. Po zastoso-
waniu wibroizolacji w konstrukcji 
budynku w pomieszczeniach biuro-
wych osiągnięto stan odpowiadają-
cy zapewnieniu kryterium komfortu 
wibroakustycznego. Przy współpracy 
wszystkich stron zaangażowanych 
w projektowanie i realizację budyn-
ku Central Point udało się sprostać 
wysokim wymaganiom w zakre-
sie ochrony przed drganiami po-
stawionym na początkowym etapie  
inwestycji.       n

Fot. 1. Central Point, Warszawa

Rys. 1. Fragment przekroju budynku z lokalizacją tunelu 
metra

Rys. 2. Widok podziemia budynku z obrysem tunelu 
metra oraz geometria poziomego i pionowego rusztu 
żelbetowego [3]

Fot. 2. Wibroizolacja pionowa (Cipremont® Calenberg) 
na styku rusztu pionowego z tunelem metra 
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Specyfika obiektu:
• złożone warunki gruntowo-wodne;
• nietypowy sposób posadowienia – 

oparcie części konstrukcji na ist-
niejącym tunelu stacji metra, a po-
zostałej części budynku na ścia-
nach szczelinowych i baretach za 
pośrednictwem płyty fundamento-
wej (system głębokiego fundamen-
towania) – rys. 1.;

• nowoczesna konstrukcja trzonowa 
z zastosowaniem podwieszenia 
stropów wyższych kondygnacji 
w celu redukcji obciążenia przeka-
zywanego na tunel metra – rys. 1.;

• konieczność uwzględnienia od-
działywań o charakterze dyna-
micznym;

• wysokie wymagania inwestora 
w zakresie ochrony przeciwdrga-
niowej;

• specjalne rozwiązanie w zakresie 
wibroizolacji związane ze sposo-
bem oparcia konstrukcji za pośred-
nictwem rusztów żelbetowych – 
rys. 2.;

• zastosowanie monitoringu kon-
strukcji w trakcie realizacji obiektu 
w celu kontroli wartości sił prze-
kazywanych na tunel metra.

Wyzwanie nr 2
W celu zabezpieczenia obiektu 

przed transmisją drgań i propagacją 
hałasu materiałowego przewidziano 
elastyczne oparcie cokołu czterech 
pierwszych kondygnacji naziemnych 
budynku na konstrukcji tunelu me-
tra oraz oddylatowanie kondygnacji 
podziemnych na styku z tunelem, do 
którego zostały wykorzystane elasto-
merowe materiały wibroizolacyjne 
Calenberg. Z uwagi na potrzebę moż-
liwie najlepszego rozłożenia obcią-
żenia z konstrukcji na strop tunelu 
zaprojektowano specjalny poziomy 
ruszt żelbetowy (rys. 2.), który sta-
nowi oparcie dla słupów podpierają-
cych część konstrukcji będącą w jego 
obrysie. Dodatkową redukcję obcią-
żenia na tunel osiągnięto poprzez 
podwieszenie stropów wyższych 
kondygnacji budynku. W miejscach 
największych obciążeń skupionych 
przekazywanych na słupy stacji me-
tra ruszt jest podparty za pomocą 
podkładek elastomerowych zbrojo-
nych płytkami stalowymi (podkład 

W zakresie doboru materiałów 
wibroizolacyjnych niezbędne 
było wykonanie szczegółowej 
analizy.


