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In˝ynierowie Dzia∏u Zastosowaƒ firmy Schöck ch´tnie udzielà Paƒstwu porad w kwestiach statycznych, konstrukcyjnych i z zakresu fizyki
budowli i opracujà dla Paƒstwa propozycje rozwiàzaƒ z obliczeniami i rysunkami szczegó∏owymi.
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FIZYKA BUDOWLI
T∏umienie odg∏osu kroków w budynkach wielokondygnacyjnych

Dlaczego ochrona przed ha∏asem jest dziÊ tak wa˝na?

JakoÊç ˝ycia pogarsza dziÊ w coraz wi´kszym stopniu ucià˝liwy ha∏as. Ochrona przed ha∏asem staje si´ zatem, zw∏aszcza we w∏asnym mieszkaniu,
coraz wa˝niejsza. Wysokiej rangi tego problemu dowodzi wiele badaƒ przeprowadzonych zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich.
Przyk∏adem negatywnej oceny warunków akustycznych mo˝e byç tak˝e jeden z wyników sonda˝u Centrum Informacyjnego Betonów w Kolonii
z roku 1994, wed∏ug którego bardziej niezb´dna, ni˝ ochrona przed ha∏asem, jest dla inwestora tylko ochrona przeciwpo˝arowa.
JakoÊç mieszkania z punktu widzenia techniki ochrony przed ha∏asem determinujà cz´Êci budynku o najni˝szym poziomie izolacyjnoÊci aku-
stycznej. Do grupy szczególnie ucià˝liwych i przeszkadzajàcych nale˝à dochodzàce z klatki schodowej odg∏osy kroków. Dlatego te˝ w przepisach
budowlanych wielu krajów europejskich w tym w PN-B-02151-3:1999 a tak˝e w opracowanej ju˝ w roku 1989 nowej wersji normy DIN 4109
uj´to tak˝e wymagania dotyczàce ograniczenia przenoszenia dêwi´ków uderzeniowych (odg∏osu kroków) z klatek schodowych do pomieszczeƒ
chronionych.

Wa˝niejsze poj´cia dotyczàce rozprzestrzeniania si´ dêwi´ków uderzeniowych (odg∏osu kroków)

Dêwi´kiem powietrznym nazywa si´ dêwi´ki rozprzestrzeniajàce si´ w powietrzu. Ka˝de odbierane przez s∏uch zdarzenie dêwi´kowe
jest postrzegane jako dêwi´k powietrzny.

Dêwi´kiem materia∏owym jest dêwi´k rozprzestrzeniajàcy si´ w cia∏ach sta∏ych. Powierzchnie wzbudzonego cia∏a sta∏ego wypromie-
niowujà dêwi´k materia∏owy jako dêwi´k powietrzny.

Dêwi´k uderzeniowy jest specyficznym rodzajem dêwi´ku materia∏owego, który powstaje w wyniku pobudzania stropu lub innego nie pio-
nowego elementu budowlanego podczas jego u˝ytkowania (chodzenie, bieganie dzieci, przesuwanie przedmiotów). Dêwi´k uderzeniowy,
podobnie jak dêwi´k materia∏owy odbierany jest przez cz∏owieka jako dêwi´k powietrzny. W∏aÊciwoÊci akustyczne elementów lub konstrukcji
budowlanych w zakresie przenoszenia dêwi´ków uderzeniowych okreÊla si´ przy pobudzaniu znormalizowanym êród∏em dêwi´ku uderzenio-
wego w postaci stukacza, którego parametry okreÊlone sà w normie PN-EN ISO 140-6:1999.

Poziom uderzeniowy L jest to poziom Êredniego ciÊnienia akustycznego zmierzony w pomieszczeniu odbiorczym, gdy badany strop
(element budowlany) pobudzany jest przez znormalizowane êród∏o dêwi´ku uderzeniowego.

Poziom uderzeniowy znormalizowany Ln jest to, okreÊlony w warunkach laboratoryjnych (na stanowisku badawczym bez bocznego
przenoszenia dêwi´ku), poziom uderzeniowy, odniesiony do wzorcowej ch∏onnoÊci akustycznej A0 =10 m2. Poziom uderzeniowy znor-
malizowany Ln okreÊla si´ wg normy PN-EN ISO 140-6:1999. Jest on wynikiem propagacji dêwi´ku tylko przez element pobudzany
znormalizowanym stukaczem.

Zale˝noÊç od cz´stotliwoÊci. WielkoÊci Ln sà zale˝ne od cz´stotliwoÊci dêwi´ku. Z punktu widzenia akustyki budowli najbardziej istot-
ny jest podstawowy zakres cz´stotliwoÊci od 100 Hz do 3150 Hz, z tym, ˝e w ostatnich latach obserwuje si´ tendencje rozszerzania
tego zakresu w kierunku cz´stotliwoÊci niskich do 50 Hz. WielkoÊci Ln okreÊla si´ pomiarowo w pasmach 1/3 oktawowych w podanym
wy˝ej przedziale cz´stotliwoÊci, co oznacza, ˝e dla danego rozwiàzania uzyskuje si´ 16 wartoÊci (w paÊmie 100-3150 Hz). Z tych 16
wartoÊci pomiarowych wyznacza si´ obliczeniowo jednà miarodajnà wartoÊç liczbowà zwanà wskaênikiem wa˝onym. 

Boczne przenoszenie dêwi´ku. JeÊli wyznaczony znormalizowany poziom dêwi´ku uderzeniowego jest wynikiem propagacji nie tylko przez
badany element budowli, ale i przez elementy sàsiednie (boczne), to wartoÊç pomiarowà charakteryzujàcà t´ propagacj´ z udzia∏em przenoszenia
bocznego oznacza si´ dodatkowym apostrofem, np. L’n i okreÊla jako znormalizowany przybli˝ony poziom uderzeniowy. Na ogó∏ przy pomia-
rach w budynku wyst´puje przenoszenie boczne, natomiast pomiary na stanowiskach laboratoryjnych do badaƒ akustycznych odbywajà si´ bez
przenoszenia bocznego. 

Wskaênik wa˝ony znormalizowanego poziomu uderzeniowego Ln,w (oraz wskaênik wa˝ony znormalizowanego przybli˝onego
poziomu L’n,w). Z 16 pojedynczych wartoÊci zmierzonego poziomu uderzeniowego Ln lub L’n wyznacza si´ za pomocà krzywej odniesienia
(patrz norma PN-EN ISO 717-2:1999) jednoliczbowy wskaênik wa˝ony Ln,w lub odpowiednio L’n,w (patrz rys. 1 i 2). Wskaênik wa˝ony znorma-
lizowanego przybli˝onego poziomu uderzeniowego jest miarà przenoszenia dêwi´ków uderzeniowych przez dany element w budynku. Im wi´ksze
jest przenoszenie (mniejsze t∏umienie) dêwi´ków uderzeniowych przez danà konstrukcj´ tym wi´ksze sà wartoÊci wskaênika wa˝onego L’n,w.
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Rys. 1: Uzale˝niona od cz´stotliwoÊci prezentacja zmierzonego na stanowisku badawczym
znormalizowanego poziomu uderzeniowego Ln z naniesionà krzywà odniesienia 
- wg PN-EN ISO 717-2:1999

Rys. 2: OkreÊlenie wartoÊci wskaênika Ln,w z 16 pojedynczych wartoÊci Ln (wg PN-EN ISO
717-2:1999) Krzywà odniesienia przesuwa si´ w pionie do miejsca, w którym suma odchy∏ek
na powierzchni zakreskowanej uÊredniona w ca∏ym przedziale cz´stotliwoÊci wynosi ≤ 2 dB.
Ln,w jest odczytanà dla 500 Hz wartoÊcià na przesuni´tej krzywej odniesienia.

FIZYKA BUDOWLI
T∏umienie odg∏osu kroków w budynkach wielokondygnacyjnych

Równowa˝ny wskaênik wa˝ony znormalizowanego przybli˝onego poziomu uderzeniowego Ln,w,eq,R. Parametr ten w przypadku
klatek schodowych opisuje przenoszenie dêwi´ków uderzeniowych z elementów klatki schodowej bez zabezpieczeƒ akustycznych do najbli˝szego
przyleg∏ego pomieszczenia w budynku. W polskich materia∏ach technicznych w zakresie akustyki budowlanej brak jest danych dotyczàcych
przenoszenia dêwi´ków uderzeniowych przez stosowane w Polsce rozwiàzania klatek schodowych. Dane takie odnoszàce si´ do rozwiàzaƒ
klatek schodowych (ró˝ne wersje) stosowanych w Niemczech podane sà w uj´ciu tabelarycznym w Dodatku 1 do DIN 4109.

Wskaênik wa˝ony zmniejszenia poziomu uderzeniowego ∆Lw jest miarà t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych jaka spowodowana jest
zastosowaniem uk∏adu izolacyjnego. Istnieje znormalizowana metoda pomiarowego wyznaczania t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych przez
warstwy pod∏ogowe (jastrychy p∏ywajàce, mi´kkie elastyczne wyk∏adziny pod∏ogowe) oraz wyznaczania na tej podstawie wskaênika
∆Lw (PN-EN ISO 717-2:1999). W niektórych przypadkach, przyjmujàc du˝e uproszczenie, oblicza si´ wskaênik ∆Lw nie wg normy
PN-EN ISO 717-2:1999 ale jako ró˝nic´ mi´dzy wa˝onym wskaênikiem znormalizowanego poziomu uderzeniowego bez i po zastosowaniu
zabezpieczeƒ akustycznych.

∆Lw ≈ Ln,w (bez zabezpieczeƒ akustycznych) – Ln,w (po zastosowaniu zabezpieczeƒ akustycznych)

Wprowadzone przez pod∏og´ t∏umienie dêwi´ków uderzeniowych (odg∏osu kroków) jest tym wi´ksze, im wi´ksza jest wartoÊç ∆Lw. W oblicze-
niach sprawdzajàcych nale˝y stosowaç wartoÊç wskaênika wa˝onego ∆Lw skorygowanà o poprawk´ pe∏niàcà rol´ „wspó∏czynnika bezpieczeƒstwa
akustycznego”. Skorygowanà wartoÊç wskaênika oznacza si´ jako ∆Lw,R. Wg PN-B-0215103:1999 poprawka ta stosowana do wartoÊci ∆Lw
wynosi minus 2 dB.

WartoÊç prognozowana (obliczeniowa) wa˝onego wskaênika znormalizowanego przybli˝onego poziomu uderzeniowego w budynku
L’n,w,R jest parametrem stosowanym przy obliczeniach sprawdzajàcych stopieƒ przenoszenia dêwi´ków uderzeniowych z klatki schodowej do
przyleg∏ych pomieszczeƒ chronionych. Sposób obliczenia tego wskaênika w przypadku zastosowania elementów Schöck Tronsole® podano
w dalszej cz´Êci Informacji Technicznej.
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FIZYKA BUDOWLI
Ochrona przed ha∏asem na klatce schodowej

Wymagania dotyczàce ograniczenia rozprzestrzeniania si´ dêwi´ków uderzeniowych 
(odg∏osu kroków) z klatek schodowych 

Wymagania dotyczàce ograniczenia rozprzestrzeniania si´ dêwi´ków uderzeniowych z klatek schodowych i przestrzeni komunikacji ogólnej
(hole, korytarze) wyst´pujà w wi´kszoÊci norm stosowanych w paƒstwach europejskich, przy czym zakres i poziom tych wymagaƒ jest stosun-
kowo zró˝nicowany. Normy wprowadzone do przepisów budowlanych okreÊlajà minimalne wymagania akustyczne ze wzgl´du na ochron´
zdrowia, natomiast nie zabezpieczajà warunków akustycznych, które w pe∏ni satysfakcjonowa∏yby u˝ytkowników. Wymagania uwzgl´dnio-
ne w przepisach budowlanych sà obligatoryjne z mocy prawa, natomiast przyj´cie wy˝szego poziomu wymagaƒ powinno byç okreÊlone
w drodze formalnego porozumienia mi´dzy inwestorem a autorem projektu danego obiektu.

Wymagania stosowane w Polsce

W Polsce, w zakresie ochrony przed ha∏asem w budynkach stosowana jest norma PN-B-02151-3:1999 „Ochrona przed ha∏asem w budyn-
kach – izolacyjnoÊç akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnoÊç akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”, której wyma-
gania odnoÊnie minimalnej izolacyjnoÊci akustycznej przegród wewn´trznych przywo∏ane sà w Rozporzàdzeniu w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75, poz.690) a wi´c sà obligatoryjne. 

Zgodnie z ww. normà wymagania dotyczàce ograniczenia przenoszenia do pomieszczeƒ chronionych dêwi´ków uderzeniowych z klatek scho-
dowych i obszarów komunikacji ogólnej odnoszà si´ tylko do budynków mieszkalnych o uk∏adzie korytarzowym przy przenoszeniu dêwi´ków
uderzeniowych z korytarzy do mieszkaƒ. Maksymalna wartoÊç wa˝onego wskaênika poziomu uderzeniowego przybli˝onego L’n,w w dowol-
nym pomieszczeniu w mieszkaniu powinna spe∏niaç warunek 

L’n,w ≤ 53 dB

Obecnie przygotowywana jest nowelizacja ww. normy. Przy nowelizacji normy b´dà rozszerzone wymagania na budynki o innym ni˝ miesz-
kalne przeznaczeniu a zakres wymagaƒ b´dzie obejmowa∏ tak˝e podesty i biegi schodowe. Przewiduje si´ tak˝e wprowadzenie ró˝nych
standardów akustycznych budynków i uwzgl´dnienie w tych standardach ro˝nego poziomu wymagaƒ tak˝e w odniesieniu do przenosze-
nia dêwi´ków uderzeniowych z klatek schodowych. Standard podstawowy b´dzie traktowany jako obligatoryjny. Przyjmowanie wymagaƒ
odpowiadajàcych wy˝szym standardom akustycznym b´dzie dobrowolne.

Przy obecnym stanie prawnym nie ma przeciwwskazaƒ do przyjmowania przez inwestora obiektu wy˝szego poziomu wymagaƒ ni˝ wynikajàcy
z normy PN-B-02151-3:1999 co powinno byç przedmiotem porozumienia mi´dzy inwestorem i autorem projektu.

Wymagania stosowane w Niemczech

W Niemczech, w zakresie ochrony przed ha∏asem w budynkach stosowana jest norma DIN 4109 „IzolacyjnoÊç akustyczna w budynkach wielokondygna-
cyjnych”, która okreÊla mi´dzy innymi minimalne wymagania dotyczàce ograniczenia przenoszenia dêwi´ków uderzeniowych (odg∏osu kroków) z klatek
schodowych (spoczników, biegów schodowych) do przyleg∏ych pomieszczeƒ chronionych (stref mieszkalnych lub pracy). Norma DIN 4109 zosta∏a ju˝ wpro-
wadzona w trybie nadzoru budowlanego przez naczelne w∏adze budownictwa wszystkich krajów zwiàzkowych jako Techniczne Postanowienie Budowlane.
Wymagania DIN 4109 zabezpieczajà interes publicznoprawny w rozumieniu ochrony zdrowia, w ˝adnym wypadku jednak nie stanowià dobrej jakoÊciowo
ochrony przed ha∏asem. W zwiàzku z tym w Dodatku 2 do DIN 4109 podano zalecenia dodatkowe, których przestrzeganie spowoduje wyraêne zmniejsze-
nie ucià˝liwoÊci powstajàcych wskutek przenoszenia dêwi´ków uderzeniowych z klatki schodowej (tzw. „Propozycje podwy˝szonej izolacyjnoÊci akustycznej”). 

Przestrzeganie podwy˝szonej izolacyjnoÊci akustycznej nie jest w sensie publicznoprawnym powinnoÊcià narzuconà z góry. Stàd te˝ dla uni-
kni´cia nieporozumieƒ i niejasnoÊci zaleca si´ wyraêne ustalenie podwy˝szenia izolacyjnoÊci akustycznej na gruncie prywatnoprawnym mi´dzy
inwestorem i autorem projektu. 

Nast´pnà – obok Dodatku 2 do normy DIN 4109 – pomocà orientacyjnà dla inwestorów i projektantów jest wydana w roku 1994 Wytyczna
Zwiàzku Niemieckich In˝ynierów VDI 4100 „IzolacyjnoÊç akustyczna mieszkaƒ – kryteria projektowania i oceny”, za pomocà której zainte-
resowani jakoÊcià izolacji akustycznej inwestor, nabywca lub i najemca mogà dokonywaç ustaleƒ prywatnoprawnych ustaleƒ w tym zakresie.
W VDI 4100 rozró˝nia si´ trzy stopnie izolacyjnoÊci akustycznej (SSt). Wymagania dla SStI sà identyczne z wymaganiami DIN 4109. Wy-
magania dla SStII odpowiadajà w swojej istocie propozycjom podwy˝szonej izolacyjnoÊci akustycznej w DIN 4109, Dodatek 2. SStIII stano-
wi najwy˝szy stopieƒ jakoÊciowy, uwzgl´dniajàcy tak˝e postulat zapewnienia ciszy i spokoju.



W Niemczech przyjmuje si´, ˝e powinnoÊcià prywatnoprawnà w omawianym zakresie jest – ca∏kowicie niezale˝nie od istniejàcych wymogów
publicznoprawnych dotyczàcych izolacyjnoÊci akustycznej wed∏ug DIN 4109 – osiàgni´cie co najmniej „Êredniego gatunkowo i jakoÊciowo”
poziomu izolacyjnoÊci akustycznej tzn. izolacyjnoÊci jakiej nale˝y przeci´tnie oczekiwaç w przypadku bezusterkowego wykonania projekto-
wanego obiektu budowlanego. Taka „Êrednia gatunkowo i jakoÊciowo” izolacyjnoÊç akustyczna mieÊci si´ na ogó∏ wyraênie powy˝ej wyma-
gaƒ minimalnych normy DIN 4109. Z uwagi na to, ˝e poczàtkowo nie zawsze jest jasne, jak wysoki jest „Êredni gatunkowo i jakoÊciowo”
poziom izolacyjnoÊci akustycznej w okreÊlonej sytuacji, zaleca si´ jednoznaczne prywatnoprawne ustalenie docelowej izolacyjnoÊci akustycznej
wed∏ug Dodatku 2 do normy DIN 4109 lub VDI 4100.

Podstawy prawne stosowania w Polsce elementów Schöck Tronsole® do izolacji akustycznej klatek schodowych

Elementy Schöck Tronsole® posiadajà Aprobat´ Technicznà ITB AT-15-6961/2006 „Elementy Schöck Tronsole® z izolacjà akustycznà”.
Aprobata ta jest dokumentem stwierdzajàcym przydatnoÊç elementów Schöck Tronsole® z izolacjà akustycznà do stosowania w budownictwie
w zakresie wynikajàcym z postanowieƒ Aprobaty.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy
Aprobata Techniczna, mogà byç wprowadzane do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadajàcym ich
w∏aÊciwoÊciom u˝ytkowym i przeznaczeniu, je˝eli Producent dokona∏ oceny zgodnoÊci, wyda∏ krajowà deklaracj´ zgodnoÊci z Aprobata Tech-
nicznà i oznakowa∏ wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami. 

Zgodnie z AT-15-6961/2006 wystawienie przez Producenta krajowej deklaracji zgodnoÊci z ww. Aprobatà wymaga, w zakresie zagadnieƒ
akustycznych, okreÊlenia w∏aÊciwoÊci akustycznych poszczególnych typów elementów Schöck Tronsole® w ramach wst´pnego badania typu.
Za takie badania uznano badania przeprowadzone przez laboratoria niemieckie, których wyniki zosta∏y poddane ocenie w ramach opracowania
Zak∏adu Akustyki ITB NA-605/A/2005 pt. „Wyniki badaƒ oraz dane wyjÊciowe (w zakresie zagadnieƒ akustycznych) do Aprobaty Technicznej
ITB na wyroby o nazwie Schöck Tronsole® przeznaczone do izolacji akustycznej klatek schodowych”. Wyniki wst´pnych badaƒ typu zosta∏y
uwzgl´dnione w Aprobacie Technicznej i przyj´te jako parametry akustyczne poszczególnych elementów typów Schöck Tronsole®. Parametry te
w postaci wskaêników wa˝onych zmniejszenia poziomu uderzeniowego ∆Lw sà podane tak˝e w niniejszej Informacji Technicznej.
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Tab. 1: Wymagania wg dokumentów niemieckich dotyczàce ograniczenia przenoszenia ha∏asów z klatek schodowych do przyleg∏ych pomieszczeƒ
podlegajàcych ochronie akustycznej. Wymagania przedstawione sà jako dopuszczalna wartoÊç wskaênika wa˝onego znormalizowanego przy-
bli˝onego poziomu uderzeniowego w pomieszczeniach chronionych. WartoÊci L’n,w sà podane z regu∏y oddzielnie w odniesieniu do przenoszenia
dêwi´ków uderzeniowych z biegów schodowych i spoczników. 

Zakres obowiàzywania

Jednorodzinne domy 
bliêniacze i szeregowe

Domy wielorodzinne

Budynki hotelowe

Szpitale/sanatoria

1) Wymagania (minimalne) DIN 4109 na ogó∏ nie spe∏niajà wymogów prywatnoprawnej powinnoÊci w zakresie t∏umienia odg∏osu kroków („stanu techniki”).
2) docelowo w przysz∏oÊci: 39 dB (24 dB)

DIN 4109

Wymagania (minimalne)

53 dB1)

58 dB1)

Dodatek 2 do DIN 4109

Zwi´kszone t∏umienie dêwi´ków 
uderzeniowych odg∏osu kroków

46 dB

VDI 4100

Wy˝szy (III) stopieƒ 
izolacyjnoÊci akustycznej

39 dB

46 dB2)

–
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Potwierdzenie spe∏nienia wymagaƒ w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania si´ w budynku 
dêwi´ków uderzeniowych (odg∏osu kroków) pochodzàcych z klatek schodowych.

Faza projektowania budynku - potwierdzenie na podstawie danych zawartych w Aprobacie Technicznej ITB AT-15 –6961/2006

Potwierdzenie spe∏nienia wymagania na podstawie Aprobaty Technicznej AT-15–6961/2006 mo˝e odnosiç si´ tylko do przypadków, w któ-
rych przyj´ty poziom wymagaƒ okreÊlony jest wskaênikiem L’n,w nie mniejszym ni˝ 53 dB a zabezpieczenia akustyczne klatki schodowej
wykonano za pomocà elementów Schöck Tronsole® o wskaêniku ∆Lw ≥ 20 dB. W odniesieniu do tych przypadków mo˝na przyjàç (zgodnie
z zapisem pkt. 2 ww. Aprobaty ), ˝e wymagania sà spe∏nione pod warunkiem, ˝e wykonano wszystkie zalecenia dotyczàce sposobu monta˝u
(w tym wykonano dodatkowe zabezpieczenia akustyczne) okreÊlone w niniejszej Informacji Technicznej (a równie˝ zestawione w Aprobacie
w tablicy 20).

Faza projektowania budynku - potwierdzenie na podstawie obliczeƒ 

Wymagania uwa˝a si´ za spe∏nione, jeÊli dla wartoÊci obliczeniowej wa˝onego wskaênika znormalizowanego przybli˝onego poziomu uderze-
niowego L’n,w,R zachodzà nast´pujàce zale˝noÊci:

L’n,w,R obliczone ≤ L’n,w wymagane

Obliczenie wskaênika L’n,w,R jest mo˝liwe je˝eli znane sà dane dotyczàce przenoszenia dêwi´ków uderzeniowych przez elementy klatki scho-
dowej bez zabezpieczeƒ akustycznych okreÊlone za pomocà równowa˝nego wskaênika Ln,w,eq,R,
Dla rozwiàzaƒ klatek schodowych stosowanych w Niemczech wskaêniki Ln,w,eq,R podane sà w Dodatku 1 do DIN 4109 i przytoczone w tablicy 2
zamieszczonej w dalszej cz´Êci Informacji Technicznej. 
Je˝eli izolacja akustyczna klatki schodowej zosta∏a wykonana z elementów Schöck Tronsole® wówczas wartoÊci L’n,w,R mo˝na przyjàç bez-
poÊrednio z tablicy 2.
JeÊli na elementach klatki schodowej (schodach spocznikach) zastosowano pokrycia t∏umiàce dêwi´ki uderzeniowe (jastrych p∏ywajàcy, mi´kki
spr´˝ynujàcy chodnik) wówczas obliczenia nale˝y przeprowadziç wg wzoru:

L’n,w,R = Ln,w,eq,R – ∆Lw,R

gdzie, ∆Lw,R jest wartoÊcià obliczeniowà miary poprawy t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych przez wybrane pokrycie.

Je˝eli zastosowane w warunkach polskich rozwiàzanie klatki schodowej jest zbli˝one do przyk∏adów wykonania zamieszczonych w Dodatku
1 do DIN 4109, to mo˝na skorzystaç z tych danych traktujàc dokonanà na ich podstawie ocen´ akustycznà jako szacunkowà. 

Faza projektowania budynku - potwierdzenie na podstawie wyników pomiarów akustycznych w budynkach o analogicznej
konstrukcji

Dla elementów budowlanych (schodów), które nie odpowiadajà przyk∏adom praktycznym wg tablicy 2, mo˝na przeprowadziç dowód
spe∏nienia wymagaƒ akustycznych tak˝e za pomocà tak zwanego badania przydatnoÊci, które przeprowadza si´ w budynkach o analogicznej
konstrukcji i analogicznych zabezpieczeniach akustycznych klatki schodowej. Wymagania uwa˝a si´ za spe∏nione, jeÊli dla ka˝dej wyznac-
zonej na podstawie pomiarów pomierzonej wartoÊci wa˝onego wskaênika znormalizowanego przybli˝onego poziomu uderzeniowego L’n,w,R
w trzech wybranych budynkach zachodzà nast´pujàce zale˝noÊci:

L’n,w,R zmierzone ≤ L’n,w wymagane

10
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Obiekt zbudowany – potwierdzenie na podstawie akustycznych badaƒ kontrolnych w budynku 

Badanie to jest pomiarem wykonywanym w gotowym do zasiedlenia budynku celem sprawdzenia jakoÊci wykonanej izolacji akustycznej
wzgl´dnie sprawdzenia przestrzegania wymagaƒ dotyczàcych izolacyjnoÊci akustycznej. OkreÊla si´ na podstawie pomiarów wa˝ony wskaênik
znormalizowanego przybli˝onego poziomu uderzeniowego L’n,w danego elementu schodów. Wymagania uwa˝a si´ za spe∏nione, jeÊli

L’n,w,R zmierzone ≤ L’n,w wymagane

Pomiarowe okreÊlenie w∏aÊciwoÊci t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych przez elementy Schöck Tronsole®

Nie ma znormalizowanej metody pomiarowego wyznaczania wskaênika zmniejszenia poziomu uderzeniowego ∆Lw jako parametru charakteryzu-
jàcego w∏aÊciwoÊci akustyczne takich rozwiàzaƒ jak elementy Schöck Tronsole®. W zwiàzku z tym w celu pomiarowego okreÊlania w∏aÊciwoÊci
t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych przez poszczególne typy Schöck Tronsole® przyj´to zmodyfikowanà metod´ stosowanà przy laboratoryjnych
pomiarach w∏aÊciwoÊci t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych przez nawierzchnie pod∏ogowe. 

W przypadku nawierzchni pod∏ogowych metoda ta polega na pomiarze poziomu uderzeniowego w komorze odbiorczej pod masywnym stropem
wzorcowym przed i po zastosowaniu badanej nawierzchni pod∏ogowej (norma PN-EN ISO 140-8:1999) i wyznaczeniu wa˝onego wskaênika
∆Lw wg PN-EN ISO 717-2:1999.

W przypadku elementów Schöck Tronsole® badania przeprowadzono na zbudowanych w laboratorium modelach w skali 1:1 fragmentów klat-
ki schodowej wraz z przyleg∏ym pomieszczeniem, w których masywna Êciana oddzielajàcà to pomieszczenie od klatki schodowej by∏a po∏àc-
zona w sposób sztywny ze spocznikiem i biegiem schodowym a nast´pnie odizolowana za pomocà badanego elementu Schöck Tronsole®.
W przyleg∏ym pomieszczeniu odbiorczym zmierzono kolejno dla obu przypadków znormalizowany poziom uderzeniowy Ln w poszczególnych
pasmach cz´stotliwoÊci i wyznaczono wa˝one wskaêniki Ln,w tych poziomów. Wskaênik wa˝ony zmniejszenia poziomu uderzeniowego okreÊ-
lono na podstawie uproszczonej zale˝noÊci

∆L*w = Ln,w (po∏àczenie sztywne) – Ln,w (po∏àczenie przez Schöck Tronsole®)

Gwiazdk´ przy symbolu ∆L*w wprowadzono dla odró˝nienia tej wartoÊci od wartoÊci analogicznego wskaênika, wyznaczonego znormalizowanà
metodà dla pod∏óg na stropie masywnym (norma PN-EN IS0 717-2:1999).
Uwaga: Przeprowadzone przez Zak∏ad Akustyki ITB dla poszczególnych elementów Schöck Tronsole® obliczenia wskaêników ∆Lw wg PN-EN
IS0 717-2:1999 (przy uwzgl´dnieniu podanych w Raportach z badaƒ niemieckich charakterystyk cz´stotliwoÊciowych Ln bez i po zastosowaniu
zabezpieczeƒ akustycznych) wykaza∏y, i˝ mo˝na przyjàç, ˝e

∆L*w = ∆Lw

Zmniejszenie za pomocà elementów Schöck Tronsole® rozprzestrzeniania si´ dêwi´ków uderzeniowych (odg∏osu kroków) 
z klatki schodowej. 

Przy wykonaniu schodów i podestów z wykorzystaniem elementów Schöck Tronsole®, poziom uderzeniowy w pomieszczeniu chronionym jest
zale˝ny od wskaênika wa˝onego zmniejszenia poziomu uderzeniowego ∆L*w (∆Lw) charakteryzujàcego wybrany element Schöck Tronsole®

i od scharakteryzowanego wartoÊcià Ln,w,eq,R przenoszenia dêwi´ków uderzeniowych przez elementy klatki schodowej bez zabezpieczeƒ aku-
stycznych.

Opierajàc si´ na zasadach wg PN-EN 12354-2:2002 stosowanych przy ocenie akustycznej stropów z pod∏ogami mo˝na przyjàç, ˝e oblicze-
niowy wskaênik wa˝ony znormalizowanego poziomu uderzeniowego w przyleg∏ym do klatki schodowej pomieszczeniu odbiorczym wyniesie
w przybli˝eniu

L’n,w,R = Ln,w,eq,R - ∆L*w

Ta postaç wzoru jest stosowana w metodzie obliczeniowej podanej w Dodatku 1 do DIN 4109.
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WartoÊci wskaênika zmniejszenia poziomu uderzeniowego ∆Lw (∆L*w ) odnoszàce si´ do poszczególnych typów Schöck Tronsole® podano 
w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6961/2006 oraz w niniejszej Informacji Technicznej.

Nie ma danych dotyczàcych przenoszenia dêwi´ków uderzeniowych przez stosowane w Polsce rozwiàzania klatek schodowych (wartoÊci
wskaêników Ln,w,eq,R ). Dane takie odnoszàce si´ do rozwiàzaƒ klatek schodowych (ró˝ne wersje) stosowanych w Niemczech podane sà
w uj´ciu tabelarycznym w Dodatku 1 do DIN 4109. Je˝eli zastosowane w warunkach polskich rozwiàzanie klatki schodowej jest zbli˝one
do przyk∏adów wykonania zamieszczonych w Dodatku 1 do DIN 4109, to mo˝na skorzystaç z tych danych traktujàc dokonanà na ich podstawie
ocen´ akustycznà jako szacunkowà. 

OkreÊlone obliczeniowo przenoszenie dêwi´ków uderzeniowych przez elementy klatki schodowej przy zastosowaniu wbudowanego bez mostków
akustycznych konkretnego elementu Schöck Tronsole® podano w poni˝szej tabeli 2.

Zgodnie z Aprobatà Technicznà ITB AT-15-69-61/2006 mo˝na przyjàç, ˝e w budynkach, w których:
u zastosowano elementy Schöck Tronsole® o wskaêniku ∆Lw (∆L*w ) ≥ 20 dB oraz
u wykonano wszystkie dodatkowe zabezpieczenia akustyczne wchodzàce w sk∏ad danego rozwiàzania (eliminujàce powstawanie 

akustycznych) zgodnie z instrukcjà monta˝u podanà w „Informacji Technicznej Schöck Tronsole®”
wskaênik wa˝ony znormalizowanego poziomu uderzeniowego w pomieszczeniu chronionym przyleg∏ym do klatki schodowej wyniesie 
L’n,w ≤ 53 dB. Powy˝sze uogólnienie dokonano na podstawie badaƒ kontrolnych przeprowadzonych w dwóch budynkach w Warszawie.

Bieg 
schodów

Element 
klatki 

schodowej
Schöck Tronsole®

typ

T

F

B

R

QW

V

AZT

AZ

ZF

W∏aÊciwoÊci akustyczne
Schöck Tronsole®

∆L*w = 12 dB

Ln,w,eq,R = 58 dB

Ln,w,eq,R = 61 dB

Ln,w,eq,R = 66 dB

Ln,w,eq,R = 66 dB

L’n,w,R ≤ 46 dB

L’n,w,R ≤ 30 dB

L’n,w,R ≤ 38 dB

L’n,w,R ≤ 46 dB

L’n,w,R ≤ 39 dB

L’n,w,R ≤ 49 dB

L’n,w,R ≤ 40 dB

∆L*w = 28 dB

∆L*w = 20 dB

∆L*w = 15 dB

∆L*w = 27 dB

∆L*w = 17 dB

∆L*w = 26 dB

W∏aÊciwoÊci akustyczne nie izolowanych 
elementów klatki schodowej 
wed∏ug DIN 4109, Dodatek 1

Dane do wzoru obliczeniowego

WartoÊç obliczeniowa wskaênika wa˝onego znormalizo-
wanego przybli˝onego poziomu uderzeniowego 

w pomieszczeniu przyleg∏ym do klatki schodowej 1)

Spocznik
schodów

Tab. 2: Przewidywane zmniejszenie przenoszenia dêwi´ków uderzeniowych z klatki schodowej do pomieszczeƒ chronionych przy zastosowa-
niu elementów Schöck Tronsole® (pod warunkiem prawid∏owego wykonawstwa eliminujàcego mo˝liwoÊç powstania mostków akustycznych) 
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Rys. 3: Wp∏yw mostków dêwi´ku uderzeniowego na przyk∏adzie elastycznie podpartego
biegu schodowego (wg prof. H. Ertela, Raport z badaƒ budowli [Bauforschungsberichbezt]
F 1876)

FIZYKA BUDOWLI
Ochrona przed ha∏asem dzi´ki Schöck Tronsole®

èród∏a b∏´dów i wp∏yw mostków akustycznych

Ciàgle napotykane przy projektowaniu i wykonaniu budowli niedoróbki wzgl´dnie usterki skutkujà tym, ˝e w toku budowy tworzà si´
niepo˝àdane mostki akustyczne w postaci sztywnych po∏àczeƒ mostkowych w betonie, zaprawie, tynku oraz wskutek zabrudzeƒ.

Jak powa˝nie mostki akustyczne mogà pogorszyç dobre samo w sobie t∏umienie dêwi´ków uderzeniowych, pokazuje pomiar poziomu uderzenio-
wego w pomieszczeniu chronionym przy dzia∏aniu stukacza znormalizowanego na biegu schodowym z izolacjà t∏umiàcà dêwi´ki uderzeniowe,
w której nast´pnie utworzono mostki akustyczne (rys. 3). Spotykane cz´sto mostkowania szczelin dylatacyjnych przez zabrudzenia zasymulo-
wano za pomocà wbicia przecinaka („poziomy mostek akustyczny”) i w∏o˝enia w miejscu podpory kamyka („pionowy mostek akustyczny”).
W efekcie nastàpi∏o w przypadku poziomego mostka akustycznego pogorszenie t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych o 7 dB, a w przypadku pio-
nowego mostka akustycznego a˝ o 12 dB. Wynik ten jest zgodny z wynikajàcà z doÊwiadczenia regu∏à, ˝e w razie wystàpienia tylko jednego
mostka akustycznego trzeba si´ liczyç z pogorszeniem t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych o 10 dB.

pod∏o˝enie kamyka
L’n,w=43 dB

wbicie przecinaka
L’n,w=38 dB

bez mostka akust.
L’n,w=31 dB

cz´stotliwoÊç w Hz

no
rm

. p
oz

iom
 dê

wi
´k

ów
 ud

erz
en

iow
ych

 L nw 
dB

spocznik

podpora
elastomerowa

biegp pod∏o˝enie kamyka

♦ wbicie przecinaka

Podane przyk∏ady wskazujà na bezwzgl´dnà koniecznoÊç Êcis∏ego przestrzegania warunków monta˝u i stosowania wszystkich wskazanych
dodatkowych zabezpieczeƒ akustycznych wchodzàcych w sk∏ad systemu danego rozwiàzania Schöck Tronsole®.
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Element Schöck Tronsole® typ B (opcja)
do oparcia pierwszego biegu schodów

Systemy izolacji akustycznej Schöck 
typ T/typ F
sk∏adajàce si´ z:

u elementów Schöck Tronsole® typ T/typ F

u pakietu izolacji akustycznej Schöck
– 15 x p∏yty dylatacyjne Schöck typ PL
– 12,5 m taÊmy klejàcej w rolce do zaklejania 

miejsc styków
– 1 no˝yk 
– o∏ówek stolarski

u elementu Schöck Tronsole typ B (opcja) 
do t∏umiàcego dêwi´ki uderzeniowe oparcia
pierwszego biegu schodów na p∏ycie posadzkowej

SYSTEMY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ SCHÖCK 

Systemy izolacji akustycznej Schöck jako gotowe do wbudowania kompletne rozwiàzania u∏atwiajà projektowanie i wbudowanie bez mostków
akustycznych elementów t∏umiàcych dêwi´ki uderzeniowe (odg∏os kroków) przenikajàcych z klatek schodowych do pomieszczeƒ chronionych.
Konsekwentne stosowanie ich równolegle z wybranymi elementami Schöck Tronsole® zgodnie instrukcjà monta˝u podanà w „Informacji
Technicznej” jest warunkiem uzyskania za∏o˝onych pozytywnych efektów akustycznych.

Poszczególne systemy przedstawiamy poni˝ej:

Systemy sk∏adajà si´ z nast´pujàcych komponentów:

u elementy Schöck Tronsole
u p∏yty dylatacyjne Schöck typ PL
u pomoce monta˝owe
u potwierdzenia i atesty

Systemy izolacji akustycznej Schöck typ T i typ F dla biegów schodowych 

Potwierdzenia i atesty

• Êwiadectwo badania typu 

(w tym Raporty z badaƒ akustycznych)

• Aprobata Techniczna ITB AT-15-6961/2006

• operat po˝arniczy 

• Êwiadectwo ochrony antykorozyjnej
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SYSTEMY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ SCHÖCK

Element Schöck Tronsole® typ B (opcja)
do oparcia pierwszego biegu schodów

Systemy izolacji akustycznej Schöck 
typ AZ/typ AZT/typ ZF
sk∏adajàce si´:

u elementów Schöck Tronsole® typ AZ/ typ
AZT/typ ZF

u pakietu izolacji akustycznej Schöck
– 15 x p∏yty dylatacyjne Schöck typ PL
– 12,5 m taÊmy klejàcej w rolce do zaklejania 

miejsc styków
– 1 no˝yk
– o∏ówek stolarski

u elementu Schöck Tronsole typ B (opcja)
do t∏umiàcego dêwi´ki uderzeniowe oparcia
pierwszego biegu schodów na p∏ycie posadzkowej

Systemy izolacji akustycznej Schöck typ AZ, typ AZT i typ ZF dla spoczników schodowych

Element Schöck Tronsole® typ B (opcja)
do oparcia pierwszego biegu schodów 

Systemy izolacji akustycznej Schöck 
typ QW
sk∏adajàce si´:

u elementów Schöck Tronsole® typ QW

u elementów Schöck Tronsole® typ F

u pakietu izolacji akustycznej Schöck
– 15 x p∏yty dylatacyjne Schöck typ PL
– 12,5 m taÊmy klejàcej w rolce do zaklejania 

miejsc styków
– 1 no˝yk
– o∏ówek stolarski

u elementu Schöck Tronsole typ B (opcja)
do t∏umiàcego dêwi´ki uderzeniowe oparcia
pierwszego biegu schodów na p∏ycie posadzkowej

Systemy izolacji akustycznej Schöck typ QW dla kr´tych biegów schodowych
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T∏umiàce dêwi´ki uderzeniowe (odg∏os kroków) oddzielenie biegu schodów od spocznika

SCHÖCK TRONSOLE® TYP T 

Schöck Tronsole® typ T 6

Spis treÊci strona

Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne 18

Rozmieszczenie elementów/Szczegó∏y po∏àczeƒ 19

Tabela wymiarowania/Wymiary 20 

Zbrojenie na budowie/Wskazówki/Materia∏y 21

Instrukcja monta˝u 22 

System izolacji akustycznej Schöck typ T 23 

Bieg schodowy:
betonowany na miejscu lub prefabrykat

Spocznik:
betonowany na miejscu lub prefabrykat

• Prosty system: kombinacja zbrojenia ∏àczàcego i elementów t∏umiàcych dêwieki uderzeniowe
• Przenoszenie du˝ych si∏ poprzecznych
• Du˝a pewnoÊç w projektowaniu: zbadany statycznie, akustycznie, przeciwpo˝arowo
• Trwa∏oÊç, stabilnoÊç: pr´ty zbrojeniowe ze stali szlachetnej
• Odpowiedni dla wszystkich wymiarów schodów
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP T
Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne

Schöck Tronsole® typ T - stan po wbudowaniu

Cechy charakterystyczne Schöck Tronsole® typ T

1) Obliczenia statyczne wed∏ug DIN 1045-1, Schöck Tronsole® typ T, nr P04224, Prof. Biel & Partner, Karlsruhe
2) Raport badawczy Instytutu Fizyki Budowli RFN (IBP) GS 313/88, Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart
3) operat po˝arniczy nr 152/97, Zak∏ad Badania Materia∏ów (MPA) Braunschweig

• Obliczenia statyczne1) wed∏ug DIN 1045-1
• T∏umienie dêwi´ków uderzeniowych

miara poprawy t∏umienia odg∏osu 
kroków ∆L*w = 12 dB → L'n,w,R ≤ 46 dB 
(obliczenia wed∏ug DIN 4109 Dod. 1

• Ochrona przeciwpo˝arowa3)

klasa odpornoÊci ogniowej F 90
• Ochrona przeciwkorozyjna

pr´ty zbrojeniowe ze stali szlachetnej,
nr mat. 1.4571

* specjalne wysokoÊci do 300 mm elementów na zamówienie.

widoczne rozwarcie szczeliny: 12 

wype∏nienie elastyczne pasek izolujàcy kraw´dzie

wype∏nienie elastyczne

pasek izolujàcy 

≥ 32

≥ 45

16
0 -

 22
0*

16
0 -

 22
0*

≥ 125

profil do obustronnego
przyci´cia co 5 cm

pr´t rozdzielczy 
nie utrudnia wbudowania

profil z tworzywa (PS)

listwa gwoêdziowa

pr´ty zbrojeniowe (stal konstrukcyjna 500 NR, nr mat. 1.4571)

konstrukcja modu∏owa 
(profil dodatkowy i nak∏adki 
koƒcowe nasadzane)

wyprofilowanie dla dobrego 
zwiàzania z betonem

prosty przebieg 
szczeliny doko∏a

taÊma ogniochronna 
na obwodzie
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oddzielenie za pomocà p∏yty 
dylatacyjnej 
Schöck typ PL

Rzut poziomy: Rozmieszczenie elementów i szczegó∏y po∏àczeƒ Schöck Tronsole® typ T

SCHÖCK TRONSOLE® TYP T
Rozmieszczenie elementów/Szczegó∏y po∏àczeƒ

oddzielenie za pomocà p∏yty dylatacyjnej 
Schöck typ PL

spocznik g∏ówny
(jastrych p∏ywajàcy)

spocznik poÊredni
(jastrych p∏ywajàcy)

Schöck Tronsole® typ T
Schöck Tronsole® typ T

Schöck Tronsole® typ T

Schöck Tronsole® typ T

szczegó∏ A

szczegó∏ B

Szczegó∏ A: Szczegó∏ B:

oddzielenie za pomocà p∏yty dylatacyjnej 
Schöck typ PL

bieg

bieg

bieg

spocznik

oddzielenie za pomocà
p∏yty dylatacyjnej 
Schöck typ PL

spocznik

Êciana
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Przekrój: Schöck Tronsole® typ T Rzut poziomy: Schöck Tronsole® typ T 4

Rzut poziomy: Schöck Tronsole® typ T 6 Rzut poziomy: Schöck Tronsole® typ T 8

Si∏a poprzeczna
VRd

[kN/Element]

+34,7

+52,1

+69,5

Schöck Tronsole®

typ

T 4

T 6

T 83)

1) WysokoÊç elementu odpowiada gruboÊci p∏yty spocznikowej. Specjalne wysokoÊci elementu 230 do 300 mm na zamówienie.
2) Schöck Tronsole® typ T mo˝na na budowie skróciç z obu stron o maksymalnie 50 mm (dla l ≤ 1500) wzgl´dnie 150 mm (dla l > 1500). 

Po skróceniu za∏o˝yç ponownie nak∏adki koƒcowe.
3) Przy d∏ugoÊciach elementu < 1000 mm nie mo˝na skracaç na budowie elementów Schöck Tronsole® typ T8.
4) Równolegle do szczeliny.

D∏ugoÊç 
elementu 

l [mm]

900 - 2000

WysokoÊç1) 

elementu 
h [mm]

160 - 220

Zbrojenie

4 ∅ 6

6 ∅ 6

8 ∅ 6

Rozstaw pr´tów
es [mm]

100 (dla l ≤ 1500)
200 (dla l > 1500)

Odst´p od
kraw´dzi2)

eR [mm]

150 (dla l ≤ 1500)
250 (dla l > 1500)

Si∏a pozioma4)

HRd
[kN/Element]

±1,49

±2,23

±2,98

SCHÖCK TRONSOLE® TYP T
Tabela wymiarowania/Wymiary

* zmienna wysokoÊç elementu dzi´ki dodatkowym profilom wtykowym
** spienia si´ w razie po˝aru

profile *

taÊma**

VS ∅6

∅
60

∅
60 35°

taÊma**

14
5

19
0 -

 22
0

16
0 -

 18
0

15
0

900 - 2000
171 15

30
110

900 - 2000 900 - 2000

eR eS

36

eR eS eS eSeR eS eS

10
10

20
20

∅82

36 36
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Wskazówki

u Zakres zastosowaƒ elementów Schöck Tronsole® typ T obejmuje wy∏àcznie biegi schodowe i p∏yty spocznikowe o g∏ównie statycznych,
równomiernie roz∏o˝onych obcià˝eniach ruchomych wed∏ug DIN 1055.

u Dla ∏àczonych z obu stron z uk∏adem Schöck Tronsole® typ T elementów budynku nale˝y przed∏o˝yç obliczeniowy dowód statyczny.
Celem obliczenia zbrojenia nale˝y przy tym przyjàç swobodne podparcie, poniewa˝ uk∏ad Schöck Tronsole® typ T mo˝e przenosiç
tylko si∏y poprzeczne i si∏y poziome równoleg∏e do szczeliny.

u Zbrojenie górà i do∏em ∏àczonych elementów budynku nale˝y z zachowaniem wymaganej otuliny betonowej doprowadziç mo˝liwie
blisko do uk∏adu Schöck Tronsole® typ T. Mo˝na w tym celu wykorzystaç jako opór po stronie biegu pr´t rozdzielczy (VS) z otulinà be-
tonowà 30 mm. Uformowanie kraw´dzi po stronie spocznika nale˝y wykonaç zgodnie z poz. 1

u Zbrojenie wzd∏u˝ne biegu schodowego poz. 3 , poz. 4 nale˝y doprowadziç a˝ do podpory, a bezpoÊrednio przed Schöck Tronsole® typ T
nale˝y je poprowadziç do góry i u góry dostatecznie zakotwiç. Na obu koƒcach biegu schodowego nale˝y umieÊciç zbrojenie do zawieszania,
zwymiarowane na maksymalnà si∏´ poprzecznà. Jest to zwykle zapewnione przez poprowadzenie dolnego zbrojenia ku górze.

u W zakresie przy∏o˝enia si∏ nale˝y wed∏ug DIN 1045-1 [rozdzia∏ 10.3.4 (6),równanie 76] wykazaç, ˝e zachodzi zale˝noÊç: VRd,max ≥ VEd.

Materia∏y budowlane

Beton: klasa wytrzyma∏oÊci ≥ C20/25
Zbrojenie do wykonania na budowie: klasa konstrukcyjna BSt 500 S, BSt 500 M

Zbrojenie do wykonania na budowie

SCHÖCK TRONSOLE® TYP T
Zbrojenie na budowie/Wskazówki/Materia∏y

∅8

∅8

pr´t rozdzielczy (VS) 100

100

ls = 1,4 • lb,net

16
0 -

 22
0

16
0 -

 22
0

∅8

∅8Poz. 2 zbrojenie górne (konstrukcyjne)

4

2
5

5

6

6
3

1

Poz. 3 zbrojenie dolne (wed∏ug wymogów statyki)
Poz. 1 strzemi´ wsuwane 
min ∅6/15 lub R 188 A

Poz. 5 strzemi´ wsuwane ∅ 6

Poz. 6 stal pr´towa ∅ 6

Poz. 4 zbrojenie dolne 

(wg wymagaƒ statycznych)

1

Poz. 1 strzemi´
min ∅ 6/15 lub R 188 A
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Wykonanie betonowane na budowie

u Wykonaç deskowanie spodu biegu i spocznika schodów.

u U∏o˝yç p∏yty dylatacyjne Schöck typ PL na Êcianie
klatki schodowej wzd∏u˝ biegu schodów.

u Narysowaç miejsce wbudowania elementu Schöck
Tronsole® typ T na deskowaniu spocznika.

u Listw´ gwoêdziowà przybiç na deskowaniu spoczni-
ka i nasadziç element Tronsole® typ T. Przysunàç
przy tym jak najbli˝ej do p∏yt dylatacyjnych.

u Drugà listw´ gwoêdziowà przybiç do listwy drewnianej
i osadziç na elemencie Tronsole® typ T. Zamocowaç
listw´ drewnianà i ustaliç w ten sposób po∏o˝enie
elementu Tronsole® typ T.

u Wykonaç ca∏oÊç deskowania schodów, u∏o˝yç wyko-
nane na budowie zbrojenie i zabetonowaç.

Wykonanie prefabrykowane

W zak∏adzie prefabrykacji

u U˝yç elementu Schöck Tronsole® typ T jako odesko-
wania przy betonowaniu biegu schodów (rys. 2a).

Na budowie

u Przed u∏o˝eniem biegu schodowego umieÊciç p∏yty
dylatacyjne na jego bokach.

u U∏o˝yç bieg schodowy, podeprzeç go odpowiednio 
i zabetonowaç spocznik (rys. 2b)

1

2

1

2a

2b

≤ 501)

≤ 501)

SCHÖCK TRONSOLE® TYP T
Instrukcja monta˝u 

Wa˝ne:
Przy wszystkich robotach przestrzegaç, 
aby nie powsta∏y mostki akustyczne!

deskowanie

Schöck Tronsole® typ T

p∏yty dylatacyjne 
Schöck typ PL

1. Listw´ gwoêdziowà przybiç u do∏u

4. Listw´ drewnianà 
nasadziç i zamocowaç

2. Nasadziç Tronsole®

3. Listw´ gwoêdziowà
przybiç u góry 
do listwy

1) Klasa otuliny betonowej zgodnie z zaleceniami konstruktora
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Systemy izolacji akustycznej Schöck typ T
sk∏adajàce si´ z:

Wskaênik wa˝ony zmniejszenia
poziomu uderzeniowego

∆L*w = 12 dB

System izolacji akustycznej Schöck typ T jako zharmonizowane kompletne rozwiàzanie stanowi sprawdzone praktycznie, 
skuteczne wyt∏umienie dêwi´ków uderzeniowych przenikajàcych z biegów schodowych.

Schöck Tronsole® typ B (opcja) do opar-
cia pierwszego biegu schodów

u elementów Schöck Tronsole® typ T

u pakietu izolacji akustycznej Schöck
– 15 x p∏yty dylatacyjne Schöck typ PL
– 12,5 m taÊmy klejàcej w rolce do zaklejania 

miejsc styków
– 1 no˝yk 
– o∏ówek stolarski

u elementu Schöck Tronsole® typ B (opcja)
do t∏umiàcego dêwi´ki uderzeniowe oparcia
pierwszego biegu schodów na p∏ycie posadzkowej

SYSTEM IZOLACJI AKUSTYCZNEJ SCHÖCK TYP T



24



SCHÖCK TRONSOLE ®

25

F

T∏umiàce dêwi´ki uderzeniowe (odg∏osy kroków) 
oddzielenie prefabrykowanego biegu schodów od spocznika

Schöck Tronsole® typ F 1,0 „linia”

Spis treÊci Strona

Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne 26

Rozmieszczenie elementów/Szczegó∏y po∏àczeƒ 27

Tabela wymiarowania/Wymiary 28

Instrukcja monta˝u 29 

System izolacji akustycznej Schöck typ F 30 

Bieg schodowy:
prefabrykat

Spocznik:
betonowany na miejscu, pó∏fabrykat lub prefabrykat

• Gotowy do wbudowania element
• Proste i szybkie wbudowanie
• Uniwersalne zastosowanie dzi´ki ∏atwoÊci skracania na d∏ugoÊci
• Izolacja obwodowa w obr´bie szczelin
• Wysoka zdolnoÊç t∏umienia odg∏osu kroków

SCHÖCK TRONSOLE® TYP F
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wype∏nienie elastyczne
pasek izolujàcy kraw´dzie

wype∏nienie elastyczne

wype∏nienie elastyczne

wype∏nienie elastyczne

100 -160

100 -160

10

≤
12

0

≤
12

0

Schöck Tronsole® typ F

Schöck Tronsole® typ F

wysokowartoÊciowa mi´kka pianka PE, ∏atwa do przyci´cia

klapy boczne do po∏àczenia
z policzkami schodów bez
mostków akustycznych

wysokowartoÊciowe podpory elastomerowe
z PUR (parametry patrz strona 96)

dopasowuje si´ do g∏´bokoÊci oparcia

pasek izolujàcy kraw´dzie

Schöck Tronsole® typ F - stan po wbudowaniu

Cechy charakterystyczne Schöck Tronsole® typ F

SCHÖCK TRONSOLE® TYP F
Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne

10

1) znormalizowany poziom dêwi´ków uderzeniowych wed∏ug DIN EN ISO 140-6, nr S 1048, stanowisko badania schodów, Jettingen

• T∏umienie dêwi´ków uderzeniowych1)

miara poprawy t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych 
∆L*w = 28 dB → L’n,w,R ≤ 30 dB 

(obliczenia wed∏ug DIN 4109 Dod. 1)
• Ochrona przeciwpo˝arowa

Klasa materia∏u budowlanego B 2 
wed∏ug DIN 4102 
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP F
Rozmieszczenie elementów/Szczegó∏y po∏àczeƒ

Rzut poziomy: Rozmieszczenie elementów i szczegó∏y po∏àczeƒ Schöck Tronsole® typ F

Schöck
Tronsole®

typ F
spocznik
schodów

Szczegó∏ A: Szczegó∏ B:

przeÊwit schodów

Êciana

p∏yta dylatacyjna Schöck typ PL

Schöck 
Tronsole®

typ F
spocznik
schodów

oddzielenie za pomocà p∏yty dylatacyjnej 
Schöck typ PL

oddzielenie za pomocà p∏yty dylatacyjnej
Schöck typ PL

spocznik g∏ówny 
(jastrych p∏ywajàcy)

szczegó∏ B

Schöck Tronsole®

typ F

Schöck Tronsole®

typ FSchöck Tronsole®

typ F

Schöck Tronsole®

typ F

szczegó∏ A
spocznik poÊredni
(jastrych p∏ywajàcy)

bieg schodów
bieg schodów

bieg schodów
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A

A

mi´kka pianka PE

klapa boczna klapa boczna

podpora elastomerowa PUR 1000/1200x25x10
x

l2 =1020/1220

l1 =1000/1200

160

Przekrój A-A:

10

90

25 30150

podpora elastomerowa
1000/1200x25x10

podpora elastomerowa
1000/1200x25x10

klapa boczna

perforacja

160 10

10

16
0

12
0

10

302535

perforacja

klapa boczna

12
0

0 -
 70

10

10

25 17
0

25

SCHÖCK TRONSOLE® TYP F
Tabela wymiarowania/Wymiary

Widok z przodu: Schöck Tronsole® typ F

Widok z góry: Schöck Tronsole® typ F

Przekrój: Schöck Tronsole® typ F Przekrój w stanie za∏amanym

Schöck Tronsole®

typ l1 [mm] l2 [mm]

F 1,0 „linia“

F 1,2 „linia“

D∏ugoÊç elementu GruboÊç
[mm] [kN/m] [kN/Element]

Si∏a na podporze Vd max

1000 1020 10 33,0 33,0

1200 1220 10 33,0 39,6
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2 a

2 b

3

4

1

2 

3

4

5

1

SCHÖCK TRONSOLE® TYP F
Instrukcja monta˝u

Bieg schodowy bez bocznego odst´pu od Êciany Bieg schodowy z bocznym odst´pem od Êciany

od strony Êciany

szerokoÊç biegu schodów

szerokoÊç biegu schodów

Oddzielonà klap´ bocznà przykleiç taÊmà siatkowà wg instrukcji wbudowaniaSytuacja: szerokoÊç biegu < d∏ugoÊç elementu → Schöck Tronsole® typ F skróciç od strony Êciany

Przyklejanie p∏yty dylatacyjnej Schöck typ PL do prefabrykowanego biegu schodowego Element Schöck Tronsole® typ F gotowy do monta˝u

Element Schöck Tronsole® typ F dopasowuje si´ do wr´bu stopni 
przy opuszczaniu biegu schodowego

Element Schöck Tronsole® typ F dopasowuje si´ do wr´bu stopni 
przy opuszczaniu biegu schodowego

W razie potrzeby skróciç Schöck Tronsole® typ FSytuacja: szerokoÊç biegu = d∏ugoÊç elementu usunàç klap´ bocznà
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Systemy izolacji akustycznej Schöck typ F 
sk∏adajàce si´ z:

Wskaênik wa˝ony zmniejszenia
poziomu uderzeniowego

∆L*w = 28 dB

u elementów Schöck Tronsole® typ F

u pakietu izolacji akustycznej Schöck
– 15 x p∏yty dylatacyjne Schöck typ PL
– 12,5 m taÊmy klejàcej w rolce do zaklejania 

miejsc styków
– 1 no˝yk 
– o∏ówek stolarski

u elementu Schöck Tronsole® typ B (opcja)
do t∏umiàcego dêwi´ki uderzeniowe oparcia 
pierwszego biegu schodów na p∏ycie posadzkowej

Schöck Tronsole® typ B (opcja) do oparcia
pierwszego biegu schodowego.

System izolacji akustycznej Schöck typ F jako zharmonizowane kompletne rozwiàzanie stanowi sprawdzone praktycznie 
i skuteczne wyt∏umienie dêwi´ków uderzeniowych przenikajàcych z prefabrykowanych biegów schodowych.

SYSTEM IZOLACJI AKUSTYCZNEJ SCHÖCK TYP F
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T∏umiàca dêwi´ki uderzeniowe (odg∏os kroków) izolacja stopnic prostych i kr´tych biegów schodowych

Schöck Tronsole® typ R

Spis treÊci Strona

Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne 32 - 33

Wymiary/Zalety 34

Instrukcja monta˝u 35 - 36

Bieg schodowy:
Biegi schodowe betonowane na budowie lub prefabrykowane

• Minimalne ryzyko powstawania mostków akustycznych przy wbudowywaniu
• Atestowane akustycznie 
• Mo˝liwoÊç przyci´cia w ró˝ny sposób
• Beznapr´˝eniowe, pe∏nopowierzchniowe uk∏adanie stopnic z obrobionych p∏yt betonowych 

lub z kamienia naturalnego

SCHÖCK TRONSOLE® TYP R
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1) raport badawczy Instytutu Fizyki Budowli RFN (IBP) P-BA 90/1999, Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart 

SCHÖCK TRONSOLE® TYP R
Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne

Schöck Tronsole® typ R - stan po wbudowaniu

Cechy charakterystyczne Schöck Tronsole® typ R

pod∏o˝e z zaprawy 
(na ca∏ej powierzchni)

dwustronna taÊma klejàca do przyklejenia
paska izolujàcego do p∏yty stopnicowej p∏yta izolacyjna z mi´kkiej pianki PE

paski izolacyjne z PE do wbudowania p∏yt
stopnicowych bez mostków akustycznychp∏yta stopnicowa

wype∏nienie

Pasek izolujàcy kraw´dzie

pasek izolujàcy kraw´dzie

wype∏nienie

wype∏nienie

30
/4

0
5

3

Schöck Tronsole® typ R

• T∏umienie dêwi´ków uderzeniowych1)

miara poprawy t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych 
∆L*w = 15 dB → L’n,w,R ≤ 46 dB 

(obliczenia wed∏ug DIN 4109 Dod. 1)
• Ochrona przeciwpo˝arowa

Klasa materia∏u budowlanego B 2 
wed∏ug DIN 4102 
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wype∏nienie 
elastyczne

wype∏nieniepod∏o˝e z zaprawy 
(na ca∏ej powierzchni)

tynk

tynk

p∏ytka coko∏owa

Êciana

bieg schodowy

3

Schöck Tronsole® typ R

Schöck Tronsole® typ R

30
/4

0
5

3

SCHÖCK TRONSOLE® TYP R
Stan po wybudowaniu

Schöck Tronsole® typ R, stan po wbudowaniu: przekrój w poprzek biegu schodów

Schöck Tronsole® typ R przed za∏o˝eniem p∏ytek coko∏owych 
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Wymiary Schöck Tronsole® typ R

Zalety

u Prostota i szybkoÊç wbudowania

u Mo˝na zrezygnowaç z klinowania przy ustawianiu p∏yt przednó˝ka i p∏ytek coko∏owych.

u Niepotrzebne sà dodatkowe paski izolacji kraw´dzi i kraw´dzie tynku.

u Struktura materia∏u gwarantuje skuteczne zwiàzanie z pod∏o˝em z zaprawy.

u Umo˝liwia beznapr´˝eniowe, pe∏nopowierzchniowe uk∏adanie stopnic z obrobionych p∏yt betonowych lub z kamienia naturalnego.

u Minimalne ryzyko powstania mostków akustycznych, poniewa˝ wykonanie wyt∏umienia odg∏osu kroków jest ostatnià pracà budowlanà. 

u Mo˝liwoÊç póêniejszej kontroli t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych i braku mostków akustycznych.

SCHÖCK TRONSOLE® TYP R
Wymiary/Zalety

Schöck Tronsole®

typ
Pasek izolacyjny Mata izolacyjna

R 3 (do gruboÊci stopnic 30 mm)
5 mm 1,50 m 10 m/35 m

3 mm 75 mm 30 m mi´kka pianka PE 
(bez FCKW, HFKW i HFCKW)3 mm 85 mm 30 mR 4 (do gruboÊci stopnic 40 mm)

GruboÊç WysokoÊç D∏ugoÊç GruboÊç SzerokoÊç D∏ugoÊç
Materia∏

mata izolacyjna

pasek izolacyjny

75/85

5

1500

3

gru
bo

Êç 
p∏y

ty
30

/4
0
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spód p∏yty stopnicowej

przód p∏yty stopnicowej

ca. 50

pami´taç o wystawaniu p∏yty stopnicowej,
pozostawiç odst´p ok. 50 mm 

wierzch p∏yty stopnicowej

powierzchnia robocza

tutaj naciàç

widoczna strona p∏yty stopnicowej

widoczna strona p∏yty stopnicowej

1

2

3

4

Nak∏adanie paska izolacyjnego

u Celem przyklejenia paska izolacyjnego po∏o˝yç p∏yt´
stopnicowà z wystajàcymi kraw´dziami na powierzchni
roboczej.

u Âciàgnàç foli´ ochronnà z górnego paska klejàcego.
Przy∏o˝yç pasek izolacyjny do dolnej kraw´dzi maty
izolacyjnej i przykleiç do czo∏a w obr´bie p∏ytek co-
ko∏owych i przednó˝ka.

u Âciàgnàç foli´ ochronnà z dolnego (srebrnego) paska
klejàcego i zakleiç styk czo∏owy maty izolacyjnej na
spodzie p∏yty stopnicowej.

u Wciàç pasek izolacyjny w obr´bie naro˝y p∏yty stop-
nicowej.

Za∏o˝yç pasek izolacyjny doko∏a i przykleiç

u W obr´bie naro˝y przyciàç skosy.
u Wystajàcy do góry pasek izolacyjny ob∏o˝yç i przykleiç.

Nanoszenie kleju

u NanieÊç 3 warkocze kleju na spodzie p∏yty stopnico-
wej. Spód p∏yty stopnicowej musi byç suchy i wolny
od py∏u. 

u Do przyklejenia elementu Schöck Tronsole® typ R na
p∏ycie stopnicowej stosowaç klej PU Sikoflex-11 FC.
Jedna torebka (400 ml) wystarcza na ok. 4 p∏yty
stopnicowe.

Przycinanie maty izolacyjnej

u Ustawiç p∏yt´ stopnicowà na macie izolacyjnej i przy-
ciàç mat´ wzd∏u˝ brzegów p∏yty.

Uwaga!
Strona maty izolacyjnej z otwartymi porami musi
byç zwrócona w dó∏, aby zapewniç dobre zwiàzanie
z pod∏o˝em z zaprawy.

SCHÖCK TRONSOLE® TYP R
Instrukcja monta˝u

1

2

3

4



Uk∏adanie wyk∏adziny schodów

u P∏yt´ stopnicowà u∏o˝yç ca∏à powierzchnià w pod∏o˝u
z zaprawy (o zwyk∏ej gruboÊci). Zaprawa powinna byç
jak najwilgotniejsza, aby zapewniç wystarczajàce
zwiàzanie z elementem Schöck Tronsole® typ R. 

u P∏yt´ przednó˝ka za∏o˝yç na biegu schodowym w zwyk∏y
sposób.

u U∏o˝yç p∏ytki coko∏owe. U˝yç paska izolacyjnego do za-
chowania odleg∏oÊci.

u Zachowaç odst´p 3 mm mi´dzy p∏ytkà coko∏owà
i czo∏em p∏yty stopnicowej (w przeciwnym razie mostek
akustyczny!).

u Wystajàcà górà i do∏em mat´ izolacyjnà wyciàç 
skoÊnie ze szczelin.

u Cz´Êç maty wystajàcà bokiem w stron´ przeÊwitu
schodów wyciàç dopiero po otynkowaniu (w prze-
ciwnym razie mostek akustyczny!).

u Zaspoinowaç wype∏nieniem elastycznym.

36
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5
5

p∏yta stopnicowa na koƒcu biegu

pasek izolacyjny 
obciàç ok. 10 mm 
poni˝ej górnej 
kraw´dzi p∏yty stopnicowej

Wa˝ne:
Przy wszystkich pracach nale˝y przestrzegaç, 
aby nie powstawa∏y mostki akustyczne!

SCHÖCK TRONSOLE® TYP R
Instrukcja monta˝u
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Bieg schodowy:
Ortbeton, Halbfertigteil oder Ca∏kowicie prefabrykowany

37

QW

Spis treÊci Strona

Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne 38

Warianty 39

Rozmieszczenie elementów 40

Tabela wymiarowania/Wymiary 41

Zbrojenie na budowie 42 - 43

Tabela wymiarowania/ Zbrojenie na budowie 44 - 45

Instrukcja wykonania w wersji prefabrykowanej 46 - 47 

Instrukcja wykonania w wersji betonowanej na budowie 48 

System izolacji akustycznej Schöck typ QW 49

Âciana klatki schodowej:
mur lub beton

Bieg schodów zabiegowych:
betonowany na budowie lub prefabrykat

T∏umiàce dêwi´ki uderzeniowe (odg∏os kroków) oddzielenie biegów schodowych zabiegowych 
od Êciany klatki schodowej

Schöck Tronsole® typ QW FT

• Przenoszenie du˝ych si∏ poprzecznych
• Du˝a pewnoÊç w projektowaniu: zbadany statycznie, akustycznie, przeciwpo˝arowo
• Trwa∏oÊç, stabilnoÊç: prostokàtny profil pusty ze stali szlachetnej (lub ocynkowany ogniowo)
• Element monta˝owy do ponownego zastosowania: ∏atwe i bezpieczne wbudowanie w zak∏adzie prefabrykacji 
• Du˝a zdolnoÊç t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych

SCHÖCK TRONSOLE® TYP QW
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP QW
Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne

Stan po wybudowaniu Schöck Tronsole® typ QW

Cechy charakterystyczne Schöck Tronsole® typ T

1) Obliczenia statyczne wed∏ug DIN 1045-1, Schöck Tronsole® typ QW, nr 04-523, ipu Braunschweig
2) Raport badawczy nr 0031.99 - P 324/94, ITA Wiesbaden
3) Raport badawczy odnoÊnie izolacyjnoÊci od dêwi´ków powietrznych wed∏ug DIN 52210, nr L 270.94 -P 18, ITA Wiesbaden 
4) Operat po˝arniczy nr 045/99 -Nau- (3957/9579), Zak∏ad Badania Materia∏ów Braunschweig
5) Przy wykonaniu betonowanym na miejscu mo˝na zrezygnowaç z tulei biegu schodowego.

bieg

mankiet przeciwpo˝arowy 
(opcja)

tuleja biegu schodowego5)

p∏ytka coko∏owa

Êciana

Pasek izolujàcy kraw´dzie

podpora 
elastomerowa PUR

p∏yta rozdzia∏u nacisku

tuleja Êcienna z wyt∏umieniem 
odg∏osu kroków

wysokowartoÊciowa podpora 
elastomerowa PUR 
(parametry patrz str. 96)

prostokàtny profil pusty ze stali 
szlachetnej (nr. mat. 1.4301 („V2A”))
lub ocynkowany ogniowo

tuleja biegu schodowego do wbudowania w zak∏adzie prefabrykacji 5)

p∏yta rozdzia∏u nacisku 
w celu równomiernego 
nacisku na podpor´

p∏yta dylatacyjna
Schöck typ PL

prostokàtny profil pusty 
(stal szlachetna lub ocynkowany 
ogniowo)

unikaç mostka 
akustycznego

tuleja Êcienna 
z izolacjà t∏umiàcà 

dêwi´ki uderzeniowe 

³  4 0(w przypadku 
wymagaƒ odci´cia
przeciwpo˝arowego 
pomieszczenia)

wype∏nienie

200

≥
12

0/
14

0

Schöck Tronsole®

typ QW

130 10 - 40

200 - 170

• Obliczenia statyczne1) wed∏ug DIN 1045-1
• T∏umienie dêwi´ków uderzeniowych2)

miara poprawy t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych 
∆L*w = 27 dB → L’n,w,R ≤ 39 dB 
(obliczenia wed∏ug DIN 4109 Dod. 1)

• IzolacyjnoÊç od dêwi´ków powietrznych3)

nie ma pogorszenia izolacyjnoÊci 
od dêwi´ków powietrznych 

• Ochrona przeciwpo˝arowa4)

klasa odpornoÊci ogniowej F 90 przy zastosowaniu 
opcjonalnego ko∏nierza przeciwpo˝arowego

• Ochrona przeciwkorozyjna
prostokàtny profil pusty ze stali szlachetnej,
nr mat. 1.4301, lub ze stali konstrukcyjnej 
S 355 IO, ocynkowany ogniowo
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP QW
Warianty

Schöck Tronsole® typ QW OB M: Tuleja biegu schodów nie jest
potrzebna, bo schody sà betonowane na miejscu.

FT : Wersja prefabrykowana 
NL : Tuleja biegu schodów z ∏àcznikiem gwoêdzikowym 
OB : Wersja betonowana na miejscu
M : Âciana murowana 
B : Âciana betonowa

Schöck Tronsole® typ QW FT: Tulej´ biegu schodów mocuje si´ 
na deskowaniu prefabrykatu za pomocà elementu monta˝owego
Schöck lub kostki monta˝owej Schöck.

Schöck Tronsole® typ QW FT NL: Tuleja biegu schodów zamocowana
na deskowaniu prefabrykatu gwoêdziami za pomocà ∏àcznika 
gwoêdziowego.

tuleja Êcienna z wyt∏umieniem 
odg∏osu kroków

tuleja Êcienna z wyt∏umieniem
odg∏osu kroków

tuleja Êcienna z wyt∏umieniem
odg∏osu kroków

tuleja Êcienna z wyt∏umieniem
odg∏osu kroków

prostokàtny profil pusty

prostokàtny profil pusty

prostokàtny profil pusty

prostokàtny profil pusty

tuleja biegu 
schodów z ∏àcznikiem gwoêdziowym

tuleja biegu 
schodów bez ∏àcznika gwoêdziowego

Schöck Tronsole® typ QW OB B: Tuleja biegu schodów nie jest potrzebna,
bo schody sà betonowane na miejscu. Tuleja Êcienna z blachy 
z ∏àcznikiem gwoêdziowym do zamocowania na deskowaniu Êciany.

Schody jako prefabrykat
Âciana klatki schodowej: mur albo beton

Schody betonowane na miejscu
Âciana klatki schodowej: mur Âciana klatki schodowej: beton
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP QW
Rozmieszczenie elementów

Rzut poziomy: Rozmieszczenie elementów Schöck Tronsole® typ QW

≥ 200

≥ 200

≥ 
20

0
≥ 

20
0

p∏yta dylatacyjna Schöck typ PL

elastyczne podparcie za pomocà
Schöck Tronsole® typ F

spocznik g∏ówny 
(jastrych p∏ywajàcy)

p∏yta dylatacyjna Schöck typ PL alternatywne rozmieszczenie elementów

alternatywne rozmieszczenie
elementów

Schöck
Tronsole®

typ QW

„spodek”

„spodek”

oÊ zbrojenia p∏yty biegu

≥ 200

„g∏ówka”
≥ 200 ≥ 

60
≥ 

60

≥ 
60

≥ 
60

≥
60

≥ 
12

0

≥ 
14

0

≥ 
14

0

alternatywne 
rozmieszczenie elementów

„g∏ówka”

„spodek”

„g∏ówka”

Widok: rozmieszczenie elementów Schöck Tronsole® typ QW powy˝ej zbrojenia p∏yty 

Widok: rozmieszczenie elementów Schöck Tronsole® typ QW mi´dzy zbrojeniem p∏yty 
w punkcie „g∏ówki”

Widok: rozmieszczenie elementów Schöck Tronsole® typ QW mi´dzy zbrojeniem p∏yty 
w punkcie „spodka”

Rozmieszczenie elementów Schöck Tronsole® typ QW

oÊ zbrojenia p∏yty biegu oÊ zbrojenia p∏yty biegu
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP QW
Tabela wymiarowania/Wymiary

44 66

170 - 200

10 - 40

120 10

130

10

10 25 60 25 10
0 - 30

40
6

10

63 13
0

200

10 - 40

130

20

140

120

tuleja biegu schodów 1) prostokàtny profil pusty tuleja Êcienna

podpora elastomerowa
PUR 120 x 110 x 10p∏yta rozdzia∏u nacisku

tuleja Êcienna

tuleja biegu schodów 1) prostokàtny profil pusty
etykieta

Elementy sk∏adowe
Schöck Tronsole® typ QW

D∏ugoÊç
[mm]

SzerokoÊç
[mm]

WysokoÊç
[mm]

Profil prostokàtny pusty 
(t = 4 mm)

330 60 40

Tuleja biegu schodów 1) 200 63 44

Tuleja Êcienna (z t∏umie-
niem odg∏osu kroków)

130 130 66

Ko∏nierz przeciwpo˝arowy

u Przy szerokoÊciach szczelin ≥ 30 mm stosowaç dwa ko∏nierze
przeciwpo˝arowe.

GruboÊç: 20 140 120

Przekrój: Schöck Tronsole® typ QW Przekrój: tuleja Êcienna Schöck Tronsole® typ QW

Widok z góry: Schöck Tronsole® typ QW Ko∏nierz przeciwpo˝arowy Schöck typ QW

SzerokoÊç szczeliny
[mm]

Si∏a poprzeczna VRd
na prostokàtnym profilu pustym [kN]

35≤ 40

u Miarodajna przy wymiarowaniu jest najmniejsza wartoÊç VRd z profilu 
prostokàtnego i zbrojenia wykonanego na budowie (patrz str. 41-42)

u VRd mo˝na podwoiç w przypadku umieszczenia 2 elementów Schöck 
Tronsole® typ QW przy zachowaniu minimalnego odst´pu osiowego 
130 mm+ 2,4 x h (h = gruboÊç p∏yty biegu schodowego).

u Przy wymiarowaniu nale˝y uwzgl´dniaç wyst´pujàce tolerancje monta˝owe
w odniesieniu do szerokoÊci szczelin.
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP QW
Zbrojenie na budowie

Poz. 4a Poz. 4a

Poz. 4b

2 ∅ 8 (konstrukcyjny)

Poz. 4a

Poz. 4a

35

≥ 35
≥30

30

≥ 20*

≥ 20*

30

≥ 20*

≥ 
20

*

≥ 20*

≥ 140

≥ 
60

≥
60

≥ 
12

0
≥ 

20
*

≥ 
15≥4

0
≥ 

20

≥
15

≥
120

≥ 
60

≥ 
20

≥ 20*

≥
60

≥ 
14

0

³  1
5

≥
20

*

≥
14

0

≥ 
60

Poz. 2
Poz. 2

Poz. 2

Poz. 2

Poz. 3

Poz. 3

Poz. 3

Poz. 3

Poz. 3

Poz. 3
Poz. 3

Poz. 3

Poz. 1

Poz. 1

Poz. 1

Poz. 1

Poz. 1

Poz. 1

Widok punktu „g∏ówki”: Widok punktu „spodka”:

Widok stopnia schodów: Przekrój przez stopieƒ schodów:

Przekrój przez punkt „g∏ówki”: Przekrój przez punkt „spodka”:

≤ 0,75 deff

≤ 0,75 d eff

0,5 d eff

≤ 0,75 d eff

0,5 d eff

0,5 deff

≥
14

0

≥
20

*

≥
20

≥
20

≤ 0,75 deff

≤ 0,75 eff

≤ 0,75 deff

0,5 deff 0,5 deff
0,5 deff

* W przypadku klasy odpornoÊci ogniowej F 90 rozstaw osiowy zbrojenia musi wynosiç 35 mm.
** deff: efektywna statyczna wysokoÊç u˝ytkowa (patrz strona 43)

* W przypadku klasy odpornoÊci ogniowej F 90 rozstaw osiowy zbrojenia musi wynosiç 35 mm.
** deff: efektywna statyczna wysokoÊç u˝ytkowa (patrz strona 43)

Rozmieszczenie elementów Schöck Tronsole® typ QW: mi´dzy zbrojeniem p∏yty

Rozmieszczenie elementów Schöck Tronsole® typ QW: powy˝ej zbrojenia p∏yty

≥ 20

≥ 
15
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP QW
Zbrojenie na budowie

Pr´t ∅
[mm] C20/25 C30/37

6

8

10

12

290

380

480

570

230

290

370

440

GruboÊç h [mm]

b1) [mm]

b1) [mm] – F 90

120

105

90

140

135

120

160

165

150

180

195

180

200

225

210

* Koƒce pr´ta nale˝y odpowiednio do kierunku p∏yty biegu schodów odgiàç o ok. 15o

do góry lub w dó∏

Poz. 2 : strzemi´ ko∏pakowe ∅ 8, ∅ 10, ∅ 12

Poz. 3 : strzemi´ wsuwane ∅ 6, ∅ 8, ∅ 10

Poz. 1 : strzemi´ wsuwane ∅ 10, ∅ 12

Poz. 4a : pr´ty monta˝owe ∅ 6, ∅ 8, ∅ 10, ∅ 12

Wyznaczenie efektywnej statycznej wysokoÊci u˝ytkowej

Poz. 4b : pr´ty monta˝owe ∅ 6, ∅ 8, ∅ 10, ∅ 12

≥ 280 ≥ 130 ≥ 130

100

b = 1,5 • deff

sto˝ek t∏oczenia

33,7°

33
,7°

33
,7°h

33,7°

33,7°

33,7°

h

33
,7°

33,7°

sto˝ek 
t∏oczenia

sto˝ek t∏oczenia

sto˝ek t∏oczenia

sto˝ek t∏oczeniasto˝ek t∏oczenia

lb, net

lb, net

lb, net b = 1,5 • deff

d eff

65

65

130lb, net b = 1,5 • deff b = 1,5 • deff lb, net

120 dla ∅ 10
144 dla ∅ 12

lb,net [mm]

* b = 1,5 x deff (dla otuliny betonowej cV = 20 mm)
1) Dla otuliny betonowej cnom 20 mm wzgl´dnie przy F 90 rozstaw osiowy zbrojenia do∏em 35 mm (patrz tak˝e strona 41)

deff

F 0: deff = h – 2 • cnom – 1,0 cm
F 90: deff = h – cnom – 1,0 cm – 3,0 cm

F 0: deff = h – 2 • cnom – 1,0 cm

F 90: deff = h – cnom– 1,0 cm – 3,0 cm
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geometrycznie niewykonalne

geometrycznie niewykonalne

2 ∅ 8

2 ∅ 8

2 ∅ 10

3 ∅ 10

3 ∅ 10

3 ∅ 12

3 ∅ 12

2 ∅ 10

2 ∅ 8

2 ∅ 10

3 ∅ 12

2 ∅ 6

2 ∅ 6

2 ∅ 8

2 ∅ 8

2 ∅ 10

2 ∅ 10

2 ∅ 6

2 ∅ 6

2 ∅ 8

4 ∅ 8

4 ∅ 8

4 ∅ 10

4 ∅ 10

geometrycznie niewykonalne

2 ∅ 8

2 ∅ 6

4 ∅ 8

4 ∅ 8

2 ∅ 6

2 ∅ 6

2 ∅ 8

4 ∅ 8

2 ∅ 8 

2 ∅ 10 

2 ∅ 8 

2 ∅ 10 

3 ∅ 10 

2 ∅ 6 

2 ∅ 6 

2 ∅ 10 

2 ∅ 10 

3 ∅ 10 

3 ∅ 10 

3 ∅ 12 

3 ∅ 12 

2 ∅ 8 

2 ∅ 6 

2 ∅ 10 

2 ∅ 10 

3 ∅ 10 

2 ∅ 6 

2 ∅ 6 

2 ∅ 8 

2 ∅ 10 

2 ∅ 10 

2 ∅ 6 

2 ∅ 6 

4 ∅ 8 

4 ∅ 8 

2 ∅ 8 

2 ∅ 6 

2 ∅ 6 

2 ∅ 8 

4 ∅ 8 

4 ∅ 8 

4 ∅ 10 

2 ∅ 6 

2 ∅ 6 

2 ∅ 8 

4 ∅ 8 

4 ∅ 8 

2 ∅ 6 

2 ∅ 6 

2 ∅ 8 

2 ∅ 8 

SCHÖCK TRONSOLE® TYP QW
Tabela wymiarowania i zbrojenie do wykonania na budowie

GruboÊç p∏yty
h

[mm]

140

160

180

200

Si∏a poprzeczna 
VRd

[kN]

≤ 17

≤ 21

≤ 17

≤ 20

≤ 25

≤ 28

≤ 21

≤ 24

≤ 28

≤ 21

≤ 24

≤ 28

2 ∅ 10 

2 ∅ 10 

2 ∅ 12 

2 ∅ 10 

2 ∅ 12 

2 ∅ 10

2 ∅ 12 

1 ∅ 8 

1 ∅ 10 

1 ∅ 8

1 ∅ 10 

1 ∅ 10 

1 ∅ 10 

Pozycja 1

P´tle

Zbrojenie dowiàzujàce Zbrojenie na przebicie F 90* Zbrojenie na przebicie**

Pozycja 2

Strzemiona ko∏pakowe

Pozycja 3

Strzemiona wsuwane

Pozycja 4

Pr´ty monta˝owe

Pozycja 3

Strzemiona wsuwane

Pozycja 4

Pr´ty monta˝owe

Schöck Tronsole® typ QW: rozmieszczenie mi´dzy zbrojeniem p∏yty
Klasa wytrzyma∏oÊci betonu ≥≥ C20/25

GruboÊç p∏yty
h

[mm]

140

160

180

200

Si∏a poprzeczna 
VRd

[kN]

≤ 23

≤ 18

≤ 28

≤ 18

≤ 28

≤ 31

≤ 35

≤ 23

≤ 31

≤ 35

≤ 18

≤ 27

≤ 35

2 ∅ 10 

2 ∅ 10 

2 ∅ 12 

2 ∅ 10 

2 ∅ 12 

2 ∅ 10

2 ∅ 12 

1 ∅ 8 

1 ∅ 10 

1 ∅ 8

1 ∅ 10 

1 ∅ 10 

1 ∅ 12 

1 ∅ 8 

1 ∅ 10 

1 ∅ 12 

1 ∅ 12 

Pozycja 1

P´tle

Zbrojenie dowiàzujàce Zbrojenie na przebicie F 90* Zbrojenie na przebicie**

Pozycja 2

Strzemiona ko∏pakowe

Pozycja 3

Strzemiona wsuwane

Pozycja 4

Pr´ty monta˝owe

Pozycja 3

Strzemiona wsuwane

Pozycja 4

Pr´ty monta˝owe

Schöck Tronsole® typ QW: rozmieszczenie mi´dzy zbrojeniem p∏yty
Klasa wytrzyma∏oÊci betonu ≥≥ C30/37

* W przypadku klasy odpornoÊci ogniowej F 90 wymiar osiowy otuliny betonowej u = 35 mm
** W przypadku otuliny betonowej cnom= 20 mm odpowiednio do klasy nara˝enia XC1

W przypadku zbrojenia odbiegajàcego od podanego powy˝ej nale˝y wykonaç sprawdzenie na przebicie z uwzgl´dnieniem prowadzenia zbrojenia przedstawionego na stronie 42.
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T

F

R

QW

B

AZ

AZT

ZF

V

PL

geometrycznie niewykonalne

4 ∅ 8

2 ∅ 10

2 ∅ 10

3 ∅ 12

2 ∅ 8

2 ∅ 8

2 ∅ 8

3 ∅ 12

2 ∅ 6

2 ∅ 10

2 ∅ 6

geometrycznie niewykonalne

4 ∅ 8

2 ∅ 6

geometrycznie niewykonalne

2 ∅ 8

2 ∅ 10

3 ∅ 12

3 ∅ 12

2 ∅ 6

2 ∅ 10

3 ∅ 12

2 ∅ 8

2 ∅ 10

3 ∅ 12

2 ∅ 6 

2 ∅ 10

2 ∅ 10

2 ∅ 6

2 ∅ 10

2 ∅ 8

4 ∅ 10

4 ∅ 10

2 ∅ 6

2 ∅ 8

4 ∅ 10 

2 ∅ 6 

4 ∅ 8

2 ∅ 6 

2 ∅ 8 

4 ∅ 8

2 ∅ 8

4 ∅ 8

2 ∅ 6

2 ∅ 8

45

2 ∅ 8 

2 ∅ 10 

3 ∅ 10 

2 ∅ 6 

3 ∅ 12 

2 ∅ 10 

2 ∅ 6 

3 ∅ 12 

2 ∅ 10 

2 ∅ 10 

3 ∅ 12 

3 ∅ 12 

2 ∅ 6

2 ∅ 10

3 ∅ 10

2 ∅ 6 

2 ∅ 10 

3 ∅ 10

2 ∅ 6

2 ∅ 8

2 ∅ 10

2 ∅ 8 

2 ∅ 10 

2 ∅ 6 

2 ∅ 10 

2 ∅ 6 

2 ∅ 8 

4 ∅ 8 

4 ∅ 8 

2 ∅ 6 

4 ∅ 10 

4 ∅ 8 

2 ∅ 6 

4 ∅ 10 

2 ∅ 8 

2 ∅ 8 

4 ∅ 8 

4 ∅ 8 

2 ∅ 6

2 ∅ 8

4 ∅ 8

2 ∅ 6 

4 ∅ 8

2 ∅ 6

2 ∅ 8

2 ∅ 6 

4 ∅ 8 

2 ∅ 6 

2 ∅ 8 

GruboÊç p∏yty 
h 

[mm]

120

140

160

180

200

Si∏a poprzeczna 
VRd

[kN]

≤ 13

≤ 18

≤ 14

≤ 21

≤ 25

≤ 20

≤ 28

≤ 21

≤ 28

≤ 21

≤ 28

2 ∅ 10 

2 ∅ 10 

2 ∅ 12 

2 ∅ 10

2 ∅ 12

2 ∅ 10

2 ∅ 12

2 ∅ 10

2 ∅ 12

Pozycja 1

P´tle

Zbrojenie dowiàzujàce Zbrojenie na przebicie F 90* Zbrojenie na przebicie**

Pozycja 3

Strzemiona wsuwane

Pozycja 4

Pr´ty monta˝owe

Pozycja 3

Strzemiona wsuwane

Pozycja 4

Pr´ty monta˝owe

Schöck Tronsole® typ QW: rozmieszczenie mi´dzy zbrojeniem p∏yty
Klasa wytrzyma∏oÊci betonu ≥≥ C20/25

GruboÊç p∏yty
h

[mm]

120

140

160

180

200

Si∏a poprzeczna 
VRd

[kN]

≤ 15

≤ 19

≤ 23

≤ 15

≤ 19

≤ 27

≤ 15

≤ 23

≤ 31

≤ 23

≤ 31

≤ 35

≤ 22

≤ 29

≤ 35

1 ∅ 10 

2 ∅ 10 

1 ∅ 10 

2 ∅ 10

1 ∅ 10

2 ∅ 10

2 ∅ 10

2 ∅ 12

2 ∅ 10

2 ∅ 12

Pozycja 1

P´tle

Zbrojenie dowiàzujàce Zbrojenie na przebicie F 90* Zbrojenie na przebicie**

Pozycja 3

Strzemiona wsuwane

Pozycja 4

Pr´ty monta˝owe

Pozycja 3

Strzemiona wsuwane

Pozycja 4

Pr´ty monta˝owe

Schöck Tronsole® typ QW: rozmieszczenie powy˝ej zbrojenia p∏yty
Klasa wytrzyma∏oÊci betonu ≥≥ C30/37

SCHÖCK TRONSOLE® TYP QW
Tabela wymiarowania i zbrojenie do wykonania na budowie

* W przypadku klasy odpornoÊci ogniowej F 90 wymiar osiowy otuliny betonowej u = 35 mm
** W przypadku otuliny betonowej cnom= 20 mm odpowiednio do klasy nara˝enia XC1

W przypadku zbrojenia odbiegajàcego od podanego powy˝ej nale˝y wykonaç sprawdzenie na przebicie 
z uwzgl´dnieniem prowadzenia zbrojenia przedstawionego na stronie 42.
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1a

1b

SCHÖCK TRONSOLE® TYP QW
Instrukcja wykonania w wersji prefabrykowanej

Wbudowanie w zak∏adzie prefabrykacji
u

     

Narysowaç pozycj´ tulei biegu schodów Schöck
Tronsole® typ QW na deskowaniu prefabrykatu.

Przy zastosowaniu tulei biegu schodów bez ∏àcznika
gwoêdziowego (Schöck Tronsole® typ QW FT):

Wbudowanie przy u˝yciu elementu monta˝owego 
(do ponownego zastosowania)

u

    

Przewierciç Êciank´ deskowania w miejscu wbudowania
tulei biegu schodów (otwór ∅ 12)

u

    

Nasunàç tulej´ biegu schodów na element monta˝owy
i zamocowaç, dokr´cajàc Êrub´ mocujàcà. Przy u˝yciu
tulei dystansowej mo˝na stosowaç element monta˝owy
przy gruboÊciach Êcianek deskowania o gruboÊciach
ok. 5-40 mm (rys. 1a).

u

  

Aby zapobiec obróceniu tulei biegu schodów przy 
betonowaniu mo˝na wykr´ciç o ok. 5 mm ko∏ek usta-
lajàcy elementu monta˝owego. Nale˝y wówczas prze-
widzieç w tym celu odpowiedni otwór (∅6) w desko-
waniu prefabrykatu (rys. 1b).

Wbudowanie przy u˝yciu kostki monta˝owej 
(do ponownego zastosowania)

u

    

Przybiç gwoêdziami kostk´ monta˝owà w miejscu wbu-
dowania tulei biegu schodów Schöck Tronsole® typ QW.

u

  

Nasunàç tulej´ biegu schodów na kostk´ monta˝owà.

Przy zastosowaniu tulei biegu schodów z ∏àcznikiem 
gwoêdziowym (Schöck Tronsole® typ QW FT):

u

   

Tulej´ biegu schodów przybiç gwoêdziami do desko-
wania przez ∏àczniki gwoêdziowe. 

u

  

U∏o˝yç zbrojenie do wykonania na budowie i zbroje-
nie p∏yty biegu schodów. Przestrzegaç wymaganej
otuliny betonowej (przy F 90: rozstaw osiowy zbro-
jenia do wykonania na budowie u ≥ 35 mm).

u

    

Zabetonowaç bieg schodów. Beton zag´Êciç szcze-
gólnie starannie w miejscach po∏àczenia Schöck
Tronsole® typ QW.

Rozdeskowanie: element monta˝owy
u

  

Przed rozdeskowaniem odkr´ciç i wyciàgnàç Êrub´
mocujàcà. Rozdeskowaç bieg schodów.

u

  

Usunàç element monta˝owy z tulei biegu schodów
i zastosowaç do nast´pnego biegu schodów.

Rozdeskowanie: kostka monta˝owa
u

  

Rozdeskowaç bieg schodów. Gwoêdzie mocujàce
kostk´ monta˝owà wychodzà z deskowania.

u

  

Gdyby kostka monta˝owa po rozdeskowaniu nadal
tkwi∏a w tulei, mo˝na jà wyciàgnàç za za∏o˝ony w tym
celu ko∏ek.

tuleja biegu schodów

element monta˝owy 
(do ponownego zastosowania)

ko∏ek ustalajàcy

ko∏ek ustalajàcy ∅ 6
(wykr´cany)

deskowanie 

kostka monta˝owa 
(przybita gwoêdziami, 
do ponownego u˝ycia)

tuleja biegu schodów

gwóêdê

0 - 5

24

Êruba mocujàca

tuleja dystansowa

deskowanie

∅12

1

2

3

2

deskowanie 

tuleja biegu schodów

3
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4a

4b

SCHÖCK TRONSOLE® TYP QW
Instrukcja wykonania w wersji prefabrykowanej

Wbudowanie na budowie

u

      

Podczas murowania lub betonowania Êciany klatki
schodowej wykonaç w Êcianie w miejscu przewidzia-
nego wbudowania Schöck Tronsole® typ QW dosta-
tecznie du˝y przelotowy otwór (ok. 25 cm x 25 cm).

u

  

W celu podparcia Schöck Tronsole® typ QW wykonaç
równà podpor´ z zaprawy (grupy co najmniej IIa) lub
z ceg∏y pe∏nej wzgl. bloczków pe∏nych (SFK min. 12).

u

  

Przy monta˝u biegu schodowego wsunàç wspornik
Schöck Tronsole® typ QW przez otwór w Êcianie do tulei
w biegu schodów (rys. 4a).

Rozdeskowanie: kostka monta˝owa
u

  

Rozdeskowaç bieg schodów.

u

  

Przed przewozem biegu schodowego na budow´
za∏àczyç do transportu elementy Schöck Tronsole®

typ QW i ewentualnie ko∏nierze przeciwpo˝arowe.

u

  

Wykonanie w klasie F 90:
Nasunàç ko∏nierz przeciwpo˝arowy na prostokàtny
profil pusty Schöck Tronsole® typ QW.

u

  

Bieg schodowy ostro˝nie opuÊciç i wyregulowaç.
Przednia kraw´dê tulei Êciennej musi si´ dok∏adnie 
licowaç z przednià kraw´dzià podpory. W razie potrze-
by wyregulowaç wysokoÊç za pomocà podk∏adanych
p∏yt stalowych (tuleja Êcienna musi ca∏à powierzchnià
le˝eç na takich p∏ytach stalowych!) (rys. 4b).

u

  

Otwór w Êcianie ca∏kowicie zamurowaç lub zabeto-
nowaç. Nie mo˝e przy tym powstaç po∏àczenie z bie-
giem schodowym wzgl´dnie z prostokàtnym profilem
pustym.

bieg schodowy ko∏nierz przeciwpo˝arowy 
(w razie wymogu F 90)

otwór przelotowy w Êcianie

równa podpora na ca∏ej powierzchni
(pod∏o˝e z zaprawy min. grupy IIa 
albo z ceg∏y wzgl. bloczków pe∏nych
min. SFK 12)

ko∏nierz przeciwpo˝arowy 
(w razie wymogu F 90)

przednia kraw´dê tulei Êciennej
zlicowana z przednià kraw´dzià
podpory

4

Wa˝ne:
Przy wszystkich robotach przestrzegaç, 
aby nie powstawa∏y mostki akustyczne!
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1a

1b

SCHÖCK TRONSOLE® TYP QW
Instrukcja wykonania w wersji betonowanej na budowie

Wbudowanie w murze 
(Schöck Tronsole® typ QW OB M)

u

     

Zastosowaç tulej´ Êciennà.
u

  

Ustawiç Schöck Tronsole® typ QW na wymiar i wmu-
rowaç tulej´ Êciennà przednià stronà w licu Êciany jak
ceg∏´. Przestrzegaç przy tym w∏aÊciwej orientacji
(OBEN - góra) tulei Êciennej (rys. 1a).

Wbudowanie w Êcianie betonowej 

u

   

Zastosowaç tulej´ Êciennà z blachy z ∏àcznikiem
gwoêdzikowym.

u

  

Ustawiç Schöck Tronsole® typ QW na wymiar i mocno
przybiç tulej´ Êciennà poziomo gwoêdziami do desko-
wania. Przestrzegaç przy tym w∏aÊciwej orientacji
(OBEN - góra) tulei Êciennej (rys. 1b).

Wbudowanie w schodach

u

   

Wykonaç deskowanie schodów.
u

  

Prostokàtny profil pusty Schöck Tronsole® typ QW
(STQW) wsunàç do oporu w otwór tulei Êciennej. 
W razie wymogu F90 nasunàç ko∏nierz przeciw-
po˝arowy (rys. 2)

u

  

Na Êcianie wzd∏u˝ szczeliny ze schodami za∏o˝yç
doko∏a bez przerw p∏yty dylatacyjne Schöck typ
PL. W miejscu wbudowania STQW wyciàç w p∏ycie
dylatacyjnej otwór odpowiadajàcy rozmiarom pro-
stokàtnego profi lu pustego (60mm x 40mm).
Wszystkie styki czo∏owe p∏yt dylatacyjnych oraz
po∏àczenie z prostokàtnym profilem pustym nale˝y
dla unikni´cia mostków akustycznych szczelnie
okleiç taÊmà klejàcà (rys. 3).

u

  

Zbrojenie schodów i zbrojenie ∏àczàce u∏o˝yç wed∏ug
wskazówek konstruktora.

u

  

Zabetonowaç schody.

2

3
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Systemy izolacji akustycznej Schöck 
typ QW 
sk∏adajàce si´ z:

Wskaênik wa˝ony zmniejszenia
poziomu uderzeniowego

∆L*w = 27 dB

SYSTEM IZOLACJI AKUSTYCZNEJ SCHÖCK TYP QW

u

         

elementów Schöck Tronsole® typ QW

u

  

elementów Schöck Tronsole® typ F1)

u

  

pakiet izolacji akustycznej Schöck
– 15 x p∏yty dylatacyjne Schöck typ PL
– 12,5 m taÊmy klejàcej w rolce do zaklejania 

miejsc styków
– 1 no˝yk 
– o∏ówek stolarski

u

   

elementu Schöck Tronsole® typ B (opcja)
do t∏umiàcego dêwi´ki uderzeniowe oparcia
pierwszego biegu schodów na p∏ycie posadzkowej 

System izolacji akustycznej Schöck typ QW jako zharmonizowane kompletne rozwiàzanie stanowi sprawdzone praktycznie, 
skuteczne wyt∏umienie dêwi´ków uderzeniowych (odg∏osu kroków) przenikajàcych z prefabrykowanych biegów schodowych.

Element Schöck Tronsole® typ B (opcja) 
do oparcia pierwszego biegu schodów 

1) do oparcia punktu „g∏ówki” i „spodka” biegu schodowego na spoczniku
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T∏umiàce dêwi´ki uderzeniowe (odg∏os kroków) oddzielenie biegu schodowego od p∏yty posadzkowej

Schöck Tronsole® typ B 100 x 35 „linia“

Spis treÊci Strona

Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne 52

Rozmieszczenie elementów/Materia∏y 53

Tabela wymiarowania/Wymiary 54

Instrukcja monta˝u 55 - 56 

Bieg schodowy:
Biegi schodowe betonowane na miejscu lub prefabrykowane

• Uniwersalne zastosowanie dzi´ki ∏atwoÊci skracania na d∏ugoÊci
• Zintegrowany pasek izolujàcy kraw´dzie u∏atwia wbudowanie bez mostków akustycznych
• Du˝a zdolnoÊç t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych

SCHÖCK TRONSOLE® TYP B
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP B
Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne

Przekrój: Schöck Tronsole® typ B - stan po wbudowaniu w punkcie „spodka” biegu prefabrykowanego

Przekrój: Schöck Tronsole® typ B - stan po wbudowaniu w punkcie „spodka” biegu betonowanego na budowie

wype∏nienie
zintegrowany pasek izolujàcy kraw´dzie

wype∏nienie

Schöck Tronsole® typ B

15

10
5

podpora elastomerowa PUR
(parametry patrz str. 96)

wype∏nienie
zintegrowany pasek izolujàcy kraw´dzie

wype∏nienie

Schöck Tronsole® typ B

15

600 – 200/350 – 200

podpora elastomerowa PUR
(parametry patrz str. 96)5

10

600 – 200/350 – 200

• T∏umienie dwi´ków uderzeniowych1)

miara poprawy t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych 
∆L*w = 20 dB → L’n,w,R ≤ 38 dB 

(obliczenia wed∏ug DIN 4109 Dod. 1)
• Ochrona przeciwpo˝arowa

Klasa materia∏u budowlanego B 2 
wed∏ug DIN 4102 
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP B
Rozmieszczenie elementów/Materia∏y

Rozmieszczenie elementów Schöck Tronsole® typ B

Materia∏y

– podpora elastomerowa PUR (parametry patrz str. 96)
– pianka mi´kka PE (bez FCKW, HFKW i HFCKW)

podpora elastomerowa PUR 
(parametry patrz str. 96)
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B
podpora elastomerowa 1200 x 25 x 15perforacja

L = 1200

1400

80
0

B =
 60

0 25 25

15
5

15

5

15
5

perforacja podpora elastomerowa 1200 x 25 x 15

L = 1200

1400

55
0

B =
 35

0 25

15

5

25
podpora elastomerowa 1000 x 25 x 15perforacja

1200

L = 1000

80
0

B =
 60

0

perforacja podpora elastomerowa 1000 x 25 x 15

1200

L = 1000

55
0

B =
 35

0

Wymiary Schöck Tronsole® typ B 120 x 60 „linia”Wymiary Schöck Tronsole® typ B 120 x 35 „linia”

Wymiary Schöck Tronsole® typ B 100 x 60 „linia”Wymiary Schöck Tronsole® typ B 100 x 35 „linia”

SCHÖCK TRONSOLE® TYP B
Tabela wymiarowania/Wymiary

Schöck Tronsole®

typ

B 100 x 35 „linia“

B 100 x 60 „linia“

B 120 x 35 „linia“

B 120 x 60 „linia“

1) Ka˝dy element Schöck Tronsole® typ B mo˝na z uwagi na mo˝liwoÊç skracania go zastosowaç w obr´bie podanego przedzia∏u powierzchni oparcia.
2) Jest przenoszona poprzez tarcie i napr´˝enia Êcinajàce w podporze elastomerowej.

Powierzchnia oparcia biegu schodowego

D∏ugoÊç L1)

[mm]

1050 - 800

1050 - 800

1250 - 800

1250 - 800

SzerokoÊç B1)

[mm]

350 - 200

600 - 200

350 - 200

600 - 200

D∏ugoÊç
[mm]

1250

1250

1450

1450

SzerokoÊç
[mm]

550

800

550

800

GruboÊç
[mm]

15

33,0 33,0

33,0

33,0

33,0

[kN/m]

33,0

39.6

39,6

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

3,3

3,3

Gabaryty

[kN/
Element]

[kN/m] [kN/
Element]

maks. si∏a na podporze Vd maks. si∏a pozioma 2) Hd

                              



SCHÖCK TRONSOLE ®

55

B

Wa˝ne:
Przy wszystkich robotach przestrzegaç, 
aby nie powstawa∏y mostki akustyczne!

SCHÖCK TRONSOLE® TYP B
Instrukcja monta˝u

W robotach stanu surowego 

u

        

Element Schöck Tronsole® typ B u∏o˝yç niebieskà
stronà na p∏ycie posadzkowej i ustawiç, wykorzystu-
jàc niebieskà p∏yt´ piankowà jako opór przy Êcianie.
Wystajàcy przy Êcianie pasek izolujàcy kraw´dzie
uciàç (rys. 1a).

Przy wàskich biegach schodowych zwracaç uwag´
na to, aby podpory elastomerowe Schöck Tronsole®

typ B ustawiç centralnie pod powierzchnià oparcia
biegu schodowego. D∏ugoÊç powierzchni oparcia nie
mo˝e byç mniejsza, ni˝ podana w tabeli (strona 54)
d∏ugoÊç minimalna L.

Uk∏adanie pod prefabrykowanymi biegami schodowymi:
u

  

P∏yty dylatacyjne Schöck typ PL przykleiç w sposób
ciàg∏y do policzka schodów i postawiç bieg scho-
dowy centralnie na elemencie Schöck Tronsole®

typ B (rys. 1b).

Uk∏adanie pod biegami schodowymi betonowanymi
na budowie:

u

  

Postawiç deskowanie biegu schodowego na elemen-
cie Schöck Tronsole® typ B.

Przy ustalaniu deskowania nie uszkodziç i nie obciàç
wystajàcego nad deskowaniem elementu Schöck
Tronsole® typ B (rys. 1c).

u

  

P∏yty dylatacyjne Schöck typ PL po∏àczyç ÊciÊle z ele-
mentem Schöck Tronsole® typ B. Wszystkie styki
czo∏owe starannie zakleiç znajdujàcà si´ w komplecie
taÊmà klejàcà.

cz´Êç wystajàcà 
przy Êcianie odciàç

bieg schodowy 
postawiç 
centralnie 

deskowanie ustawiç 
centralnie na elemencie
Schöck Tronsole® typ B 

1 1a

1b

1c
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B

2

3a

3b

Wa˝ne:
Przy wszystkich robotach przestrzegaç, 
aby nie powstawa∏y mostki akustyczne!

SCHÖCK TRONSOLE® TYP B
Instrukcja monta˝u

Przy uk∏adaniu jastrychu

u

       

Zintegrowany pasek izolujàcy kraw´dzi odchyliç do-
ko∏a do góry i przykleiç do biegu schodowego. 
Wystajàcà cz´Êç niebieskiej p∏yty piankowej mo˝na
obciàç równo z biegiem schodowym (rys. 2).

u

  

Przy uk∏adaniu jastrychu wykorzystaç odchylone do
góry wystajàce cz´Êci elementu Schöck Tronsole®

typ B jako paski izolujàce kraw´dzie.
u

  

Przestrzegaç, aby w ˝adnym miejscu nie nastàpi∏o
zetkni´cie si´ jastrychu z biegiem schodowym.

Przy uk∏adaniu p∏ytek posadzkowych

u

   

Wystajàce cz´Êci elementu Schöck Tronsole® typ B
wykorzystaç przy uk∏adaniu wyk∏adziny posadzkowej
jako paski izolujàce kraw´dzie.

u

  

Przy uk∏adaniu najni˝szej podstopnicy wykorzystaç
wystajàce cz´Êci elementu Schöck Tronsole® typ B
jako wk∏adk´ dystansowà i wype∏nienie szczelin dla
unikni´cia mostków akustycznych (rys. 3a).
Przestrzegaç, aby w ˝adnym miejscu nie nastàpi∏o
zetkni´cie si´ wyk∏adziny posadzki z wyk∏adzinà bie-
gu schodowego.

u

  

Wystajàce cz´Êci obciàç i szczeliny wype∏niç elastycznym
materia∏em (rys. 3b).

wystajàcà cz´Êç 
odwinàç do góry 
i przykleiç

wystajàcà cz´Êç 
wykorzystaç jako 
pasek izolujàcy kraw´dzie

wystajàcà cz´Êç uciàç, a szczeliny
wype∏niç elastycznym materia∏em

2

3
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T

F

R

QW

B

AZ

AZT

ZF

V

PL

Bieg schodowy:
Ortbeton, Halbfertigteil oder Ca∏kowicie prefabrykowany

SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZ

Âciana klatki schodowej
Mur lub beton

Spocznik schodów 
betonowany na budowie

T∏umiàce dêwi´ki uderzeniowe (odg∏os kroków) oddzielenie spocznika betonowanego 
na budowie od Êciany klatki schodowej

Schöck Tronsole® typ AZ

Spis treÊci Strona

Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne 58

Rozmieszczenie elementów 59

Tabela wymiarowania/Wymiary 60

Instrukcja monta˝u 61

System izolacji akustycznej Schöck typ AZ 62

• Du˝a pewnoÊç w projektowaniu: atestowane akustycznie, przeciwpo˝arowo
• Zminimalizowane ryzyko powstania mostków akustycznych dzi´ki zoptymalizowanej ramce do po∏àczenia 

z p∏ytami dylatacyjnymi
• Du˝a zdolnoÊç t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych
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AZ

• T∏umienie dêwi´ków uderzeniowych1)

miara poprawy t∏umienia odg∏osu kroków 
∆L*w = 26 dB → L’n,w,R ≤ 40 dB
(obliczenia wg DIN 4109 Dod. 1) 

• IzolacyjnoÊç od dêwi´ków powietrznych2)

nie pogarsza izolacyjnoÊci 
od dêwi´ków powietrznych 

• Ochrona przeciwpo˝arowa3)

klasa odpornoÊci ogniowej F 90 przy 
zapewnieniu na budowie odpowiedniej
otuliny betonowej wsporników podporowych 

(patrz strona 94) 

Stan po wybudowaniu: Schöck Tronsole® typ AZ

Cechy charakterystyczne Schöck Tronsole® typ AZ

SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZ
Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne

1) Raport badawczy nr L.181.93-P 130, ITA Wiesbaden
2) Raport z badania izolacyjnoÊci od dêwi´ków powietrznych wed∏ug DIN 52210, nr L.270.94-P 18, ITA Wiesbaden
3) Operat po˝arniczy nr 3285/0511, MPA Braunschweig

tynk

Schöck Tronsole® typ AZ

podk∏ad
pod tynk

w razie wymogów
szczelnoÊci po˝arowej 

p∏ytka coko∏owa

wype∏nienie elastyczne

pasek izolujàcy kraw´dzie

wyk∏adzina (z punktu widzenia akustyki 
jastrych p∏ywajàcy nie jest wymagany)ramka po∏àczeniowa

unikaç mostka akustycznego 
(np. odciàç kielnià)

spocznik

podpora elastomerowa
PUR

stabilna forma kszta∏tki z tworzywa

nasadzana ramka do po∏àczenia 
z p∏ytami dylatacyjnymi

wysokowartoÊciowa podpora elastomerowa
PUR (parametry patrz strona 96)∏àcznik gwoêdziowy na obwodzie

do zamocowania na gwoêdzie 
do deskowania Êciany

≥ 40

15

150

≥ 
16

0
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AZ

spocznik poÊredni

spocznik poÊredni

Schöck Tronsole® typ AZ

Schöck Tronsole®

typ AZ

oddzielenie za pomocà p∏yt dylatacyjnych Schöck typ PL 
(na obwodzie)

oddzielenie za pomocà p∏yt dylatacyjnych Schöck typ PL
(na obwodzie)

spocznik g∏ówny

spocznik g∏ówny

Zalecane rozmieszczenie elementów

Zalecane rozmieszczenie elementów

SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZ
Rozmieszczenie elementów
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AZ

SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZ
Tabela wymiarowania/Wymiary

Schöck Tronsole®

typ

AZ

AZ plus2)

AZ-S4)

1) Przy wykorzystaniu maksymalnej si∏y na podporze wymagana jest w przypadku muru ceg∏a klasy wytrzyma∏oÊci co najmniej 12 w po∏àczeniu z zaprawà grupy IIa.
2) Z dodatkowà podporà elastomerowà u góry na si∏y unoszàce.
3) Ze wzgl´du na przenoszàce si∏y po∏àczenie z podporà górnà.
4) Z dodatkowà podporà elastomerowà z boku na si∏y poziome równoleg∏e do szczeliny.
5) Z dodatkowà podporà elastomerowà u góry na si∏y unoszàce i dodatkowà podporà elastomerowà z boku na si∏y poziome równoleg∏e do szczeliny.

GruboÊç
spocznika

[mm]

≥ 160

166 224 136 216 300 150
76/–14

76

76/–14

–

76 –

±35

±35

≥ 1803)

≥ 160

AZ-S plus5) ≥ 180

maks. si∏a 
pozioma Hd

[kN/Element]

maks. si∏a na
podporze 1) Vd
[kN/Element]

D∏ugoÊç
[mm]

SzerokoÊç
[mm]

GruboÊç
[mm]

Wymiary wewn´trzne

D∏ugoÊç
[mm]

SzerokoÊç
[mm]

GruboÊç
[mm]

Wymiary zewn´trzne

Przekrój pionowy: Schöck Tronsole® typ AZ

ramka po∏àczeniowa

ramka po∏àczeniowa ramka po∏àczeniowa

podpora elastomerowa
PUR 120 x 90 x 15

ramka po∏àczeniowa

podpora elastomerowa
PUR 190 x 110 x 15

podpora elastomerowa
PUR 190 x 110 x 15

podpora elastomerowa 
PUR 85 x 75 x 15

136

136

136

15 15

150

150 15

136

150 15

150

21
6

30
0

30
0

21
6

17
4

16
6

31
35

24
0

22
4

30
30

24
0

22
4

30
30

17
4

16
6

31
35

Przekrój pionowy: Schöck Tronsole® typ AZ plus/typ AZ-S plus

Przekrój poziomy: Schöck Tronsole® typ AZ/typ AZ plus Przekrój poziomy: Schöck Tronsole® typ AZ-S/typ AZ-S plus
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AZ

1a

2

3

1b

Wa˝ne:
Przy wszystkich robotach przestrzegaç, 
aby nie powstawa∏y mostki akustyczne!

SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZ
Instrukcja monta˝u

Wbudowanie w Êcianie betonowej

u

        

Ustawiç kszta∏tk´ Schöck Tronsole® typ AZ na wymiar
i mocno przybiç poziomo gwoêdziami do deskowania.
Wykorzystaç do tego wszystkie otwory na gwoêdzie.
Informacja „OK Lager (podpora)” na kasecie Schöck
Tronsole® typ AZ oznacza poziom podparcia dla wy-
konanego póêniej wspornika ˝elbetowego (rys. 1a).

u

  

Uwaga: maksymalna wysokoÊç betonowania nad
kszta∏tkà Schöck Tronsole® typ AZ: 3 m.

Wbudowanie w murze

u

   

Ustawiç kszta∏tk´ Schöck Tronsole® typ AZ na wymiar
i wmurowaç jak ceg∏´ przednià stronà w licu muru. In-
formacja „OK Lager (podpora)” na kasecie Schöck
Tronsole® typ AZ oznacza poziom podparcia dla wy-
konanego póêniej wspornika ˝elbetowego (rys. 1b).

Wykonanie spocznika

u

   

Wykonaç deskowanie spocznika.
u

  

Usunàç wewn´trznà cz´Êç folii ochronnej kszta∏tki
Schöck Tronsole® typ AZ wzd∏u˝ perforacji. Wyjàç
usztywnienie drewniane i z∏o˝onà ramk´ po∏àczenio-
wà (rys. 2).

Po∏àczenie p∏yt dylatacyjnych

u

   

Roz∏o˝yç ramk´ i nasadziç do oporu na kszta∏tk´ Schöck
Tronsole® typ AZ (rys. 3). Ramka po∏àczeniowa u∏atwia
po∏àczenie bez mostków akustycznych z p∏ytami dylata-
cyjnymi Schöck typ PL.

u

  

P∏yty dylatacyjne Schöck typ PL u∏o˝yç bez przerw na
ca∏ym obwodzie na Êcianie klatki schodowej. Dla uni-
kni´cia mostków akustycznych uszczelniç starannie taÊ-
mà klejàcà wszystkie styki czo∏owe.

u

  

Zbrojenie spocznika i wspornika u∏o˝yç wed∏ug wskazó-
wek konstruktora. Nale˝y uwzgl´dniç wymogi ochrony
przeciwpo˝arowej (dostateczna otulina betonowa).

u

  

Beton w obr´bie wspornika starannie u∏o˝yç i zag´Êciç.

1a

1b

2

3
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AZ

Systemy izolacji akustycznej Schöck 
typ AZ 
sk∏adajàce si´ z:

Wskaênik wa˝ony zmniejszenia
poziomu uderzeniowego

∆L*w = 26 dB

SYSTEM IZOLACJI AKUSTYCZNEJ SCHÖCK TYP AZ

Element Schöck Tronsole® typ B (opcja)
do oparcia pierwszego biegu schodów 

u

         

elementów Schöck Tronsole® typ AZ

u

  

pakiet izolacji akustycznej Schöck
– 15 x p∏yty dylatacyjne Schöck typ PL
– 12,5 m taÊmy klejàcej w rolce do zaklejania 

miejsc styków
– 1 no˝yk 
– o∏ówek stolarski

u

   

elementu Schöck Tronsole® typ B (opcja)
do t∏umiàcego dêwi´ki uderzeniowe oparcia
pierwszego biegu schodów na p∏ycie posadzkowej 

System izolacji akustycznej Schöck typ AZ jako zharmonizowane kompletne rozwiàzanie stanowi sprawdzone praktycznie, 
skuteczne wyt∏umienie odg∏osu kroków na spocznikach schodowych betonowanych na budowie.
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AZT

Bieg schodowy:
Ortbeton, Halbfertigteil oder Ca∏kowicie prefabrykowany

SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZT

Âciana klatki schodowej:
mur lub beton

Spocznik schodów:
betonowany na budowie

Oddzielenie spocznika betonowanego na budowie i Êciany klatki schodowej t∏umiàce 
dêwi´ki uderzeniowe (z gotowym do wbudowania elementem noÊnym)

Schöck Tronsole® typ AZT

Spis treÊci Strona

Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne 64

Rozmieszczenie elementów 65 

Wymiary 66

Wymiarowanie/Przyk∏ady wymiarowania 67 - 70

Zbrojenie na budowie/Przyk∏ady zbrojenia na budowie 71 - 72 

Instrukcja monta˝u 73

System izolacji akustycznej Schöck typ AZT 74

• PewnoÊç wbudowania dzi´ki gotowemu elementowi noÊnemu
• Du˝a pewnoÊç w projektowaniu: zbadany statycznie, akustycznie, przeciwpo˝arowo
• Zminimalizowane ryzyko powstania mostków akustycznych dzi´ki zoptymalizowanej ramce 

do po∏àczenia z p∏ytami dylatacyjnymi
• Du˝a zdolnoÊç t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych
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AZT

Przekrój: Schöck Tronsole® typ AZT

Cechy charakterystyczne Schöck Tronsole® typ AZT

1) Obliczenia statyczne wed∏ug DIN 1045-1, Schöck Tronsole® typ AZT, nr P 04226, Prof. Eibl & Partner, Karlsruhe
2) Raport badawczy nr L.181.93-P 130, ITA Wiesbaden
3) Raport z badania izolacyjnoÊci od dêwi´ków powietrznych wed∏ug DIN 52210, nr L.270.94-P 18, ITA Wiesbaden
4) Operat po˝arniczy nr 3285/0511, MPA Braunschweig

stabilna forma kszta∏tki z tworzywa

nasadzana ramka do po∏àczenia 
z p∏ytami dylatacyjnymi

gotowy do wbudowania element
noÊny ze zbrojeniem ∏àczàcym

∏àcznik gwoêdziowy na obwodzie
do zamocowania na gwoêdzie 
do deskowania Êciany

tynk

Schöck Tronsole® typ AZT

podk∏ad 
pod tynk

w razie wymogów 
szczelnoÊci po˝arowej

element noÊny typ AZT

p∏ytka coko∏owa

wype∏nienie elastyczne

pasek izolujàcy kraw´dzie

wyk∏adzina (z punktu widzenia akustyki 
jastrych p∏ywajàcy nie jest wymagany)

prostokàtny profil pusty

ramka po∏àczeniowa

unikaç mostka akustycznego (np. odciàç kielnià)

spocznik

wysokowartoÊciowa
podpora elastomerowa
PUR (parametry patrz
strona 96)

150

15

≥ 40

≥
16

0

SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZT
Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne

• Obliczenia statyczne1) wed∏ug DIN 1045-1
• T∏umienie dêwi´ków uderzeniowych2)

miara poprawy t∏umienia odg∏osu kroków 
∆L*w = 26 dB → L’n,w,R ≤ 40 dB
(obliczenia wg DIN 4109 Dod. 1) 

• IzolacyjnoÊç od dêwi´ków powietrznych3)

nie pogarsza izolacyjnoÊci 
od dêwi´ków powietrznych 

• Ochrona przeciwpo˝arowa4)

klasa odpornoÊci ogniowej F 90 przy 
zapewnieniu na budowie odpowiedniej
otuliny betonowej wsporników podporowych 

(patrz strona 94) 
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AZT

Zalecane rozmieszczenie elementów - wymiary w mm

Zalecane rozmieszczenie elementów 

spocznik g∏ówny

Schöck Tronsole® typ AZT
≥ 75

≥ 
75

≥ 75

zejÊcie    kraw´dê p∏yty linia z∏amania    kraw´dê p∏yty

spocznik poÊredni

oddzielenie za pomocà p∏yt dylatacyjnych 
Schöck typ PL (na obwodzie)

spocznik g∏ówny

Schöck Tronsole® typ AZT

spocznik poÊredni

oddzielenie za pomocà p∏yt dylatacyjnych 
Schöck typ PL (na obwodzie)

SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZT
Rozmieszczenie elementów

=∧ =∧
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AZT

Schöck Tronsole®

typ

AZT

AZT plus

GruboÊç spocznika
[mm]

≥ 160 166 224 136 216 300 150

WysokoÊç
[mm]

SzerokoÊç
[mm]

G∏´bokoÊç
[mm]

Wymiary zewn´trzne

WysokoÊç
[mm]

SzerokoÊç
[mm]

G∏´bokoÊç 
[mm]

Wymiary wewn´trzne

Przekrój pionowy: Schöck Tronsole® typ AZT Przekrój pionowy: Schöck Tronsole® typ AZT plus

Przekrój poziomy: Schöck Tronsole® typ AZT/typ AZT plus

ramka po∏àczeniowa

ramka po∏àczeniowa
ramka po∏àczeniowapodpora elastomer. 

PUR 85 x 75 x 15

podpora elastomerowa 
PUR 190 x 110 x 15

podpora elastomerowa 
PUR 190 x 110 x 15

profil prostok. pusty 50 x 30 x 4

150 15

15

136 185

26

26

150 253

30
0

35
17

4

21
6

16
6

15

136 185
150 253

35
17

4

21
6

16
6

22
4

40
40

45
45

70

30
24

0
30

profil prostokàtny 
pusty 50 x 30 x 4

SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZT
Wymiary
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AZT

SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZT
Wymiarowanie

OkreÊlenie dopuszczalnej si∏y poprzecznej VRd

u

      

Wspornik Schöck Tronsole® typ AZT stanowi punktowe po∏àczenie spocznika ze Êcianà klatki schodowej
u

  

Maksymalna si∏a poprzeczna przenoszona przez element noÊny AZT: +76 kN/–14 kN

Maksymalna dopuszczalna si∏a poprzeczna ze sprawdzenia na przebicie wed∏ug DIN 1045-1, ust. 10.5:

VRd = [0,14 • η1 • κ • (100 • ρ l • fck)1/3] • d •                     ≤ +76 kN/–14 kN

η1 = 1,0 dla betonu zwyk∏ego

κ = 1 +       ≤ 2,0  (z d w mm) 

ρ l: Êredni stopieƒ zbrojenia pod∏u˝nego rozpatrywanego przekroju 
okràg∏ego, przy czym

ρ l =   ρ lx • ρ ly

ρ lx =            i     ρ ly =

bx: obszar zbrojenia Asy (patrz str. 71) przy bx =1,8+1,5 • d (rysunki 1 - 3, strona 68)
by: obszar zbrojenia Asx (patrz str. 71) przy 

by = 15 cm + 3 • d (rys 1, strona 68)
by = 19,5 cm + 1,5 • d + eR (rys. 2, strona 68)
by = 15 cm + 3 • d + e (rys. 3, strona 68)  

e: rozstaw elementów (wymiar osiowy)
eR: odst´p od kraw´dzi (wymiar osiowy)

Asx: zawartoÊç zbrojenia w kierunku x w obszarze by w cm2 (patrz strona 71)
Asy: zawartoÊç zbrojenia w kierunku y w obszarze bx w cm2 (patrz strona 71)

fck: charakterystyczna wytrzyma∏oÊç walcowa betonu na Êciskanie
fcd: wartoÊç wytrzyma∏oÊci betonu na Êciskanie do wymiarowania
fyd: wartoÊç granicy plastycznoÊci stali zbrojeniowej do wymiarowania

d: Êrednia statyczna wysokoÊç u˝ytkowa p∏yty spocznika w mm jako d = 

ukrit: obwód krytycznego przekroju okràg∏ego w cm

β: wspó∏czynnik dla uwzgl´dnienia niesymetrycznego rotacyjnie rozdzia∏u si∏y poprzecznej w krytycznym przekroju okràg∏ym:
w obszarze kraw´dzi: β = 1,4 (rys. 1 i 3, strona 68)
w obszarze naro˝y: β = 1,5 (rys. 2, strona 68)

ukrit

β

200
d

≤ 0,40 •

≤ 0,02

fcd
αc • fyd

Asx

d • by

Asy

d • bx

dx + dy
2

}
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AZT

OkreÊlenie krytycznego przekroju okràg∏ego ukrit

Rys. 1: W obr´bie p∏yty (rozstaw elementów e ≥ 15 cm + 3,0 · d) Rys. 2: W obr´bie naro˝y (przy odst´pie od kraw´dzi eR ≤ 0,75 · π · d − 2,7cm)

Rys. 3: Elementy le˝àce obok siebie

SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZT
Wymiarowanie

ukrit = 18,6 cm + 1,5 · π · d 

by

by

b x

b x

b x

ukrit = 21,3 cm + 0,75 · π · d + eR

1,5 · d 15 cm

≥ 60

1,5 · d 4,5 cm
1,5 · d 15 cm eR ≥ 7,5 cm

1,8
 cm

 +
1,5

·d

1,8
 cm

 +
1,5

·d

ukrit = 18,6 cm + e + 1,5 · π · d

30 cm ≤ e < 15 cm + 3,0 · d

1,8
 cm

 +
1,5

·d

by
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZT
Przyk∏ady wymiarowania

Przyk∏ad dla obszaru naro˝nego

u

      

Klasa wytrzyma∏oÊci betonu = C20/25, gruboÊç spocznika h = 200 mm, otulina betonowa cnom = 30 mm, Êrednia statyczna
wysokoÊç u˝ytkowa d = 160 mm, odst´p od kraw´dzi eR = 10,0 cm ≤ 0,75 • π • d − 2,7 cm ≈ 35 cm  

Sprawdzenie na przebicie:

η1 = 1,0

κ = 1 +            = 1 +            = 2,12 → κ = 2,0

Asx = 5,50 cm2 (7 ∅ 10)
Asy = 3,14 cm2 (4 ∅ 10)

bx = 1,8 cm +1,5 • d = 1,8+1,5 • 16,0 = 25,8 cm
by = eR + 4,5 cm + 15,0 cm + 1,5 • d = 10,0 + 4,5 + 15,0 + 1,5 • 16,0 = 53,5 cm

ρ l =   ρ lx • ρ ly =               •                      = = 0,0072

β = 1,5

ukrit = eR + 4,5 cm + 15,0 cm +        • 1,5 • d +1,8 cm = 10,0 + 4,5 + 15,0 +       • 1,5 • 16,0 +1,8 = 69,0 cm

VRd = [0,14 • 1,0 • 2,0 • (100 • 0,0070 • 20)1/3] • 0,16 •           = 0,0497 MN = 49,7 kN 

VRd = 49,7 kN ≤≤ 76 kN

200
d

200
160

Asx

by • d

Asy

bx • d

π

2
0,69
1,5

π

2

5,50 • 3,14
53,5 • 25,8 • 16,02

VRd = [0,14 • η1 • κ • (100 • ρ l • fck)1/3] • d •              ≤ +76 kN/–14 kN
ukrit

β

≤ 0,0104 

≤ 0,02

} 
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZT
Przyk∏ady wymiarowania

Przyk∏ad dla elementów le˝àcych obok siebie

u

     

Klasa wytrzyma∏oÊci betonu = C20/25, gruboÊç spocznika h = 180 mm, otulina betonowa cnom = 30 mm, Êrednia statyczna wysokoÊç
u˝ytkowa d = 140 mm, rozstaw elementów eR = 30,0 cm ≤ 0,15 • π • d − 2,7 cm ≈ 35 cm

Sprawdzenie na przebicie

η1 = 1,0

κ = 1 +            = 1 +             = 2,12 → κ = 2,0

Asx = 9,42 cm2 (7 ∅ 10)
Asy = 3,14 cm2 (4 ∅ 10)

bx = 1,8 cm + 1,5 • d = 1,8 + 1,5 • 16,0 = 22,8 cm
by = eR+15,0 cm+3,0 • d = 30,0+15,0+3,0 • 14,0 = 87,0 cm

ρ l =   ρ lx • ρ ly =               •                    = = 0,0087

β = 1,5

ukrit = eR+15,0 cm+π• 1,5 • d+2 • 1,8 cm = 30,0+15,0+π • 1,5 • 14,0+2 • 1,8 = 114,6 cm

VRd = [0,14 • 1,0 • 2,0 • (100 • 0,0087 • 20)1/3] • 0,14 •           = 0,0831 MN = 83,1 kN 

VRd = 83,1 kN ≤≤ 2 • 76 kN

200
d

200
160

Asx

by • d

Asy

bx • d

1,146
1,4

9,42 • 3,14
87,0 • 22,8 • 14,02

VRd = [0,14 • η1 • κ • (100 • ρ l • fck)1/3] • d •               ≤ 76 kN/– 14 kN
ukrit

β

≤ 0,0104 

≤ 0,02
}
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Wyciàg ze zbrojenia:

SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZT
Zbrojenie do wykonania na budowie

Zbrojenie na budowie do po∏àczenia poza obszarem naro˝a

Zbrojenie na budowie do po∏àczenia w obszarze naro˝a

Poz. 1 : strzemi´ wsuwane ∅ 6 Poz. 2 : strzemi´ wsuwane Asx

Poz. 3 : pr´ty Asy

Poz. 4 : strzemiona Asy

Przekrój pionowy: Zbrojenie na budowie do po∏àczenia w obszarze naro˝a lub poza tym
obszarem

Asy (Poz. 3 )

Asy (Poz. 3 lub Poz. 4 )

Asy (Poz. 3 )

Asx (Poz.
2

)

Asx (Poz. 2 )

Asx (Poz. 2 )

Asx (Poz.
2

)

Asx (Poz. 2 )eR 4,5 cm

Poz. 1

Poz. 1

Poz. 1

Poz. 3

(Poz. 3 lub Poz. 4 )

Asy (Poz. 4 )

Asy (Poz. 4 )

zakotwiç 
z lb, net by = 15 cm + 3 · d

by = 19,5 cm + 1,5 · d + eR

zakotwiç 
z lb, net

zakotwiç 
z lb, net

bx =1,8 cm+ 1,5 · dbx lb, net

by

≥200

lb, net

lb, net by lb, net

150

≥1
60

d

zakotwiç lb, net
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZT
Przyk∏ady zbrojenie do wykonania na budowie

Schöck Tronsole® typ AZT: Po∏àczenie poza obszarem naro˝nym
Klasa wytrzyma∏oÊci betonu ≥≥ C20/25
Otulina betonowa cnom = 30 mm (klasa odpornoÊci ogniowej F 90), rozstaw elementów e ≥ 15 cm +3,0 · d

Schöck Tronsole® typ AZT: Po∏àczenie w obszarze naro˝nym
Klasa wytrzyma∏oÊci betonu ≥≥ C20/25
Otulina betonowa cnom = 30 mm (klasa odpornoÊci ogniowej F 90), odst´p od kraw´dzi e ≥ 75 cm · d − 1,5 cm

GruboÊç p∏yty h
[mm]

160

180

200

typ AZT
[kN]

+26,3

+34,7

+42,3

+43,8

+47,0

+48,2

+50,0

+26,3/–14,0

+34,7/–14,0

+43,0/–14,0

+44,7/–14,0

+48,6/–14,0

+49,9/–14,0

+41,8/–14,0

4 ∅ 10

6 ∅ 10

+41,2 +42,0/–14,0 6 ∅ 10

7 ∅ 10

7 ∅ 10

6 ∅ 10

7 ∅ 10

7 ∅ 10

200 450

230

260

1 ∅ 10

4 ∅ 10

4 ∅ 10

4 ∅ 10

5 ∅ 10

4 ∅ 10

5 ∅ 10

5 ∅ 10

480

480

typ AZT plus
[kN]

Asx
2) bx

[mm]
Asy by

[mm]

Si∏a poprzeczna VRd
1)

Wskazówka

W przypadku betonu o klasie wytrzyma∏oÊci C25/30 lub C30/37 maksymalna dopuszczalna si∏a poprzeczna wzrasta do 1,08 VRd (≤ 76 kN/–14 kN)
wzgl. 1,14 · VRd (≤ 76 kN/–14 kN).

W przypadku zbrojenia odbiegajàcego od podanego powy˝ej nale˝y przeprowadziç sprawdzenie na przebicie z uwzgl´dnieniem przedstawionego na stronie 42 prowadzenia zbrojenia.
Prosz´ przestrzegaç prócz tego wskazówek na stronie 66.

1) Przy pe∏nym wykorzystaniu VRd wymaga si´ w przypadku muru klasy wytrzyma∏oÊci ceg∏y co najmniej 12 w po∏àczeniu z zaprawà grupy IIa.
2) Miarodajna jest maksymalna dopuszczalna si∏a poprzeczna elementu noÊnego AZT.
3) Nale˝y przewidzieç co najmniej po 2 strzemiona wsuwane bezpoÊrednio po lewej i po prawej stronie profili elementu noÊnego.

1) Przy pe∏nym wykorzystaniu VRd wymaga si´ w przypadku muru klasy wytrzyma∏oÊci ceg∏y co najmniej 12 w po∏àczeniu z zaprawà grupy IIa.
2) Nale˝y przewidzieç co najmniej po 2 strzemiona wsuwane bezpoÊrednio po lewej i po prawej stronie profili elementu noÊnego.

GruboÊç p∏yty h
[mm]

160

180

200

typ AZT
[kN]

+36,4

+48,9

+61,6

+63,9

+68,7

+72,1

+74,8

+76,02)

+36,4/–14,0

+48,9/–14,0

+61,6/–14,0

+63,9/–14,0

+68,7/–14,0

+72,1/–14,0

+74,8/–14,0

+76,02)/–14,0

4 ∅ 10

6 ∅ 10

+58,7 +58,7/–14,0 6 ∅ 10

10 ∅ 10

8 ∅ 10

6 ∅ 10

8 ∅ 10

10 ∅ 12

10 ∅ 10

200 510

230

270

260

1 ∅ 10

4 ∅ 10

4 ∅ 10

4 ∅ 10

4 ∅ 10

4 ∅ 10

4 ∅ 10

4 ∅ 10

5 ∅ 12

570

630

630

typ AZT plus
[kN]

Asx
3) bx

[mm]
Asy by

[mm]

Si∏a poprzeczna VRd
1)

W przypadku zbrojenia odbiegajàcego od podanego powy˝ej nale˝y przeprowadziç sprawdzenie na przebicie z uwzgl´dnieniem przedstawionego na stronie 42 prowadzenia zbrojenia.
Prosz´ przestrzegaç prócz tego wskazówek na stronie 66.
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AZT

1a

2

3

4

1b

Wa˝ne:
Przy wszystkich robotach przestrzegaç, 
aby nie powstawa∏y mostki akustyczne!

Wbudowanie w Êcianie betonowej 

u

      

Ustawiç kszta∏tk´ Schöck Tronsole® typ AZT na wymiar
i mocno przybiç poziomo gwoêdziami do deskowania.
Wykorzystaç do tego wszystkie otwory na gwoêdzie.
Informacja „OK Lager (podpora)” na kszta∏tce Schöck
Tronsole® typ AZT oznacza poziom podparcia dla wyko-
nanego póêniej wspornika ˝elbetowego (rys. 1a).

u

  

Uwaga: maksymalna wysokoÊç betonowania nad
kszta∏tkà Schöck Tronsole® typ AZT: 3 m.

Wbudowanie w murze

u

   

Ustawiç kszta∏tk´ Schöck Tronsole® typ AZT na wymiar
i wmurowaç jak ceg∏´ przednià stronà w licu muru.
Informacja „OK Lager (podpora)” na kszta∏tce Schöck
Tronsole® typ AZT oznacza poziom podparcia dla wy-
konanego póêniej wspornika ˝elbetowego (rys. 1b).

Wykonanie spocznika

u

   

Wykonaç deskowanie spocznika.

u

  

Usunàç wewn´trznà cz´Êç folii ochronnej kszta∏tki
Schöck Tronsole® typ AZT wzd∏u˝ perforacji. Wyjàç
usztywnienie drewniane i z∏o˝onà ramk´ po∏àcze-
niowà (rys. 2).

Po∏àczenie p∏yt dylatacyjnych

u

   

Roz∏o˝yç ramk´ i nasadziç do oporu na kszta∏tk´
Schöck Tronsole® typ AZT (rys. 3). Ramka po∏àcze-
niowa u∏atwia po∏àczenie bez mostków akustycznych
z p∏ytami dylatacyjnymi Schöck typ PL. 

u

  

P∏yty dylatacyjne Schöck typ PL u∏o˝yç bez przerw
na ca∏ym obwodzie na Êcianie klatki schodowej.
Dla unikni´cia mostków akustycznych uszczelniç
starannie taÊmà klejàcà wszystkie styki czo∏owe.

u

  

Element noÊny Schöck typ AZT wsunàç ca∏kowicie
w otwór kszta∏tki (rys. 4). Zbrojenie od strony
spocznika u∏o˝yç wed∏ug wskazówek konstruktora. 

u

  

Zabetonowaç spocznik.

SCHÖCK TRONSOLE® TYP AZT
Instrukcja monta˝u

1a

1b

2

3
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Wskaênik wa˝ony zmniejszenia
poziomu uderzeniowego

∆L*w = 26 dB

SYSTEM IZOLACJI AKUSTYCZNEJ SCHÖCK TYP AZT

Systemy izolacji akustycznej 
Schöck typ AZT 
sk∏adajàce si´ z:

System izolacji akustycznej Schöck typ AZT jako zharmonizowane kompletne rozwiàzanie stanowi sprawdzone praktycznie, 
skuteczne wyt∏umienie dêwi´ków uderzeniowych przenikajàcych ze spoczników schodowych betonowanych na budowie.

Element Schöck Tronsole® typ B
(opcja) do oparcia pierwszego biegu
schodów 

u

         

elementów Schöck Tronsole® typ AZ

u

  

pakiet izolacji akustycznej Schöck
– 15 x p∏yty dylatacyjne Schöck typ PL
– 12,5 m taÊmy klejàcej w rolce do zaklejania 

miejsc styków
– 1 no˝yk 
– o∏ówek stolarski

u

   

elementu Schöck Tronsole® typ B (opcja)
do t∏umiàcego dêwi´ki uderzeniowe oparcia
pierwszego biegu schodów na p∏ycie posadzkowej 
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ZF

Bieg schodowy:
Ortbeton, Halbfertigteil oder Ca∏kowicie prefabrykowany

SCHÖCK TRONSOLE® TYP ZF

Âciana klatki schodowej:
mur lub beton

Bieg:
ca∏kowicie prefabrykowany

T∏umiàce dêwi´ki uderzeniowe (odg∏os kroków) oddzielenie ca∏kowicie prefabrykowanego spocznika 
od Êciany klatki schodowej

Schöck Tronsole® typ ZF 18

Spis treÊci Strona

Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne 76

Rozmieszczenie elementów 77

Tabela wymiarowania/Wymiary 78

Instrukcja monta˝u 79

System izolacji akustycznej Schöck typ ZF 80

• Du˝a pewnoÊç w projektowaniu: atestowane akustycznie, przeciwpo˝arowo
• Zminimalizowane ryzyko mostków akustycznych dzi´ki zintegrowanej ramce do po∏àczenia z p∏ytami 

dylatacyjnymi
• Du˝a zdolnoÊç t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych
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1) Raport badawczy nr L.181.93-P 130, ITA Wiesbaden
2) Raport z badania izolacyjnoÊci od dêwi´ków powietrznych wed∏ug DIN 52210, nr L.270.94-P 18, ITA Wiesbaden
3) Operat po˝arniczy nr 148/96-Nov, MPA Braunschweig

Stan po wybudowaniu Schöck Tronsole® typ ZF

Cechy charakterystyczne Schöck Tronsole® typ ZF

SCHÖCK TRONSOLE® TYP ZF
Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne

Schöck Tronsole®

typ ZF

w przypadku wymagaƒ
szczelnoÊci po˝arowej

p∏ytka coko∏owa

Êciana

ramka po∏àczeniowa

spocznik

wype∏nienie

wyk∏adzina (z punktu widzenia akustyki
jastrych p∏ywajàcy nie jest wymagany)

≥ 
16

0/
18

0/
20

0

pasek izolujàcy kraw´dzie

unikaç mostków akustycznych (np. odciàç kielnià)

podpora elastomerowa
PUR 

154

≥ 40

elastyczna kszta∏tka 
otworowa z mi´kkiej 
pianki PUR 
(bez FCKW i HFCKW)

zintegrowana ramka do po∏àczenia 
z p∏ytami dylatacyjnymi Schöck typ PL

wysokowartoÊciowa podpora elastomerowa
PUR (parametry patrz str. 96)

• T∏umienie dêwi´ków uderzeniowych1)

miara poprawy t∏umienia 
∆L*w = 26 dB → L’n,w,R ≤ 40 dB
(obliczenia wg DIN 4109 Dod. 1) 

• IzolacyjnoÊç od dêwi´ków powietrznych2)

nie pogarsza izolacyjnoÊci 
od dêwi´ków powietrznych 

• Ochrona przeciwpo˝arowa3)

klasa odpornoÊci ogniowej F 90 przy 
zapewnieniu na budowie odpowiedniej
otuliny betonowej wsporników podporowych 

(patrz strona 94) 
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Zalecane rozmieszczenie elementów

SCHÖCK TRONSOLE® TYP ZF
Rozmieszczenie elementów

Schöck Tronsole® typ ZF

Schöck Tronsole® typ ZF

spocznik poÊredni spocznik g∏ówny

oddzielenie za pomocà p∏yt dylatacyjnych Schöck typ PL
(na obwodzie)

oddzielenie za pomocà p∏yt dylatacyjnych Schöck typ PL
(na obwodzie)

spocznik poÊredni

Schöck Tronsole® typ ZF oddzielenie za pomocà p∏yt dylatacyjnych Schöck typ PL
(na obwodzie)

spocznik g∏ówny

Zalecane rozmieszczenie elementów

oddzielenie za pomocà p∏yt dylatacyjnych Schöck typ PL
(na obwodzie)
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP ZF
Tabela wymiarowania/Wymiary

Schöck Tronsole®

typ

ZF 16

ZFplus 162)

ZF 18

ZFplus 182)

ZF-S 183)

ZF 20

ZFplus 202)

1) Przy wykorzystaniu maksymalnej si∏y na podporze wymagana jest w przypadku muru ceg∏a klasy wytrzyma∏oÊci co najmniej 12 w po∏àczeniu z zaprawà grupy IIa.
2) Z dodatkowà podporà elastomerowà u góry na si∏y unoszàce.
3) Z dodatkowà podporà elastomerowà z boku na si∏y poziome równoleg∏e do szczeliny.

Gruboêç
spocznika

[mm]

≥160 160

180

200

250 140

187

207

227

274 154

76/–14

76

76/–14

76

76

76/–14

–

76 –

–

–

±35

–

–

≥180

≥200

Maksymalna si∏a
podporowa1) Vd

[kN/element]

Maksymalna si∏a 
pozioma Hd

[kN/Element]
WysokoÊç h

[mm]
SzerokoÊç

[mm]
G∏´bokoÊç

[mm]

Wymiary wewn´trzne

WysokoÊç H
[mm]

SzerokoÊç
[mm]

G∏´bokoÊç
[mm]

Außenwymiary

Przekrój pionowy: Schöck Tronsole® typ ZF/ typ ZF-S 18 Przekrój pionowy: Schöck Tronsole® typ ZF plus

Przekrój poziomy: Schöck Tronsole® typ ZF/ typ ZF plus

20

25
0

27
4

20

31
4

140

154 18

Przekrój poziomy: Schöck Tronsole® typ ZF-S 18

20

25
0

27
4

20

31
4

140

154

podpora elastomerowa PUR 

18

18 18154

140

154

140

H

32
h

hH
20

15

15
32

20

podpora elastomerowa PUR
190 x 110 x 15

podpora elastomerowa PUR
190 x 110 x 15

podpora elastomerowa PUR
85 x 75 x 15
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2

Wa˝ne:
Przy wszystkich robotach przestrzegaç, 
aby nie powstawa∏y mostki akustyczne!

SCHÖCK TRONSOLE® TYP ZF
Instrukcja monta˝u 

W zak∏adzie prefabrykacji 

u

        

Wykonaç p∏yt´ spocznika z prostopad∏oÊciennymi
podporami wspornikowymi, odpowiadajàcymi wymia-
rom wewn´trznym elementu Schöck Tronsole® typ ZF.

u

  

Przy projektowaniu wymiarów spocznika nale˝y ze
wzgl´dów akustycznych przewidzieç dostatecznà
szerokoÊç szczeliny przy Êcianie.

u

  

Po rozdeskowaniu spocznika nasunàç elementy
Schöck Tronsole® typ ZF do oporu na podpory wspor-
nikowe. Zwracaç przy tym uwag´ na oznakowanie
„OBEN (góra)”.

Na budowie

u

   

Spocznik oprzeç podporami wspornikowymi z t∏umie-
niem odg∏osu kroków na przygotowanym pod∏o˝u
z zaprawy (gruboÊç = 15 mm, zaprawa grupy co
najmniej MG IIa).

u

  

Boczne powierzchnie spocznika ca∏kowicie i bez
przerw okleiç p∏ytami dylatacyjnymi Schöck typ PL.

158 250

h

pod∏o˝e z zaprawy

1

2

1
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Wskaênik wa˝ony zmniejszenia
poziomu uderzeniowego

∆L*w = 26 dB

Systemy izolacji akustycznej Schöck typ ZF 
sk∏adajàce si´ z:

u

       

elementów Schöck Tronsole® typ ZF

u

  

pakiet izolacji akustycznej Schöck
– 15 x p∏yty dylatacyjne Schöck typ PL
– 12,5 m taÊmy klejàcej w rolce do zaklejania 

miejsc styków
– 1 no˝yk 
– o∏ówek stolarski

u

   

elementu Schöck Tronsole® typ B (opcja)
do t∏umiàcego dêwi´ki uderzeniowe oparcia 
pierwszego biegu schodów na p∏ycie posadzkowej 

Element Schöck Tronsole® typ B (opcja)
do oparcia pierwszego biegu schodów 

SYSTEM IZOLACJI AKUSTYCZNEJ SCHÖCK TYP ZF

System izolacji akustycznej Schöck typ ZF jako zharmonizowane kompletne rozwiàzanie stanowi sprawdzone praktycznie, 
skuteczne wyt∏umienie dêwi´ków uderzeniowych przenikajàcych z ca∏kowicie prefabrykowanych spoczników.
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V

SCHÖCK TRONSOLE® TYP V

Âciana klatki schodowej:
mur

Bieg:
spocznik betonowany na budowie

T∏umiàce dêwi´ki uderzeniowe (odg∏os kroków) oddzielenie spocznika betonowanego 
na budowie od murowanej Êciany klatki schodowej

Schöck Tronsole® typ V 4

Spis treÊci Strona

Stan po wybudowaniu 82

Rozmieszczenie elementów/Szczegó∏ po∏àczenia 83

Tabela wymiarowania/Wymiary 84

Zbrojenie na budowie 85

Instrukcja monta˝u 86

• Prosty uk∏ad: kombinacja zbrojenia ∏àczàcego i t∏umienia odg∏osu kroków
• Przenoszenie du˝ych si∏ poprzecznych
• Du˝a pewnoÊç w projektowaniu: atestowane statycznie, akustycznie, przeciwpo˝arowo
• Trwa∏oÊç, stabilnoÊç: pr´ty zbrojeniowe ze stali szlachetnej
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• Obliczenia statyczne1) wed∏ug DIN 1045-1
• T∏umienie dêwi´ków uderzeniowych2)

miara poprawy t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych 
∆L*w = 17 dB → L’n,w,R ≤ 49 dB
(obliczenia wg DIN 4109 Dod. 1)

• Ochrona przeciwpo˝arowa3)

klasa odpornoÊci ogniowej F 90 
(patrz strona 94)

Przekrój: Schöck Tronsole® typ V - stan po wbudowaniu w spoczniku g∏ównym

SCHÖCK TRONSOLE® TYP V
Stan po wybudowaniu

Przekrój: Schöck Tronsole® typ V - stan po wbudowaniu w spoczniku poÊrednim

1) Obliczenia statyczne wed∏ug DIN 1045-1, Schöck Tronsole® typ V, nr P 04225, Prof. Eibl & Partner 
2) Raport badawczy IBP GS 52/85, Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart
3) Operat po˝arniczy nr 242/We/Schr, MPA Braunschweig

wype∏nienie

strop

100 90

20

mur jako obcià˝enie

spocznik g∏ówny

unikaç mostków akustycznych 
(np. odciàç kielnià)

pod∏o˝e z zaprawy grupy MG IIa

nawierzchnia 
(z punktu widzenia akustyki
pod∏oga p∏ywajàca nie jest
wymagany)

≥
16

0
pasek izolujàcy kraw´dzie

pasek izolujàcy kraw´dzie

p∏ytka coko∏owa

p∏ytka coko∏owa

wype∏nienie

belka ˝elbetowa 
do zabetonowania
na budowie

100
≥ 200

90

20

mur jako obcià˝enie

unikaç mostków akustycznych 
(np. odciàç kielnià)

wyk∏adzina (z punktu widzenia akustyki 
jastrych p∏ywajàcy nie jest wymagany)

≥
16

0

spocznik poÊredni

Schöck Tronsole® typ V

Schöck Tronsole® typ V

≥
18

0
≥

18
0
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T

F

R

QW

B

AZ

AZT

ZF

V

SCHÖCK TRONSOLE® TYP V
Rozmieszczenie elementów/Szczegó∏ po∏àczenia

Rozmieszczenie elementów Schöck Tronsole® typ V

Szczegó∏ po∏àczenia z p∏ytami dylatacyjnymi

Schöck Tronsole® typ V

Schöck Tronsole® typ V

oddzielenie za pomocà p∏yt dylatacyjnych 
Schöck typ PL (na obwodzie)

oddzielenie za pomocà p∏yt dylatacyjnych 
Schöck typ PL (na obwodzie)

spocznik g∏ówny
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SCHÖCK TRONSOLE® TYP V
Tabela wymiarowania/Wymiary

Rzut poziomy: Schöck Tronsole® typ V 2 N 
(na si∏y unoszàce)

Rzut poziomy: Schöck Tronsole® typ V 2 Rzut poziomy: Schöck Tronsole® typ V 4

Rzut poziomy: Schöck Tronsole® typ V 6 Rzut poziomy: Schöck Tronsole® typ V 9

Przekrój: Schöck Tronsole® typ V Przekrój: Schöck Tronsole® typ V 2 N (na si∏y unoszàce)

Schöck Tronsole®

typ

V 2 N

V 2

V 4

V 6

V 9

SzerokoÊç
[mm]

240

240

365

490

740

WysokoÊç 1)

[mm]

180

G∏´bokoÊç
[mm]

90

2 ∅ 6

2 ∅ 6

4 ∅ 6

6 ∅ 6

9 ∅ 6

Si∏a poprzeczna VRd
[kN/element]

–13,5

13,5

27,0

40,5

60,8

Wym. obcià˝enie2) Fd
[kN]

–

16,7

33,4

50,1

75,1

1) Minimalna gruboÊç p∏yty spocznika 160 mm.
2) okreÊlone dla Êciany murowanej d = 240 mm

58

240 240
200200

67,5 65 67,5 20 20

80
10

15
70 90

20
2067,5 67,565

490
450

20

80
10 15

70
20

90

2062,5 65 65 65 65 65 62,5

740
700

20

80
10 15

70 90
20

2090 6565 65 65 65 65 65 65 90

365
325

20

80
10

90
20

70
15

2065 65 65 656520

20 70 15
100 90 318 120

18
018

0

40 50 298

32
30 60

90

Zbrojenie
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Wskazówki

u

    

W obr´bie po∏àczenia p∏yty spocznika z elementem Schöck Tronsole® typ V nale˝y umieÊciç zbrojenie zawieszajàce zwymiarowane na mak-
symalnà si∏´ poprzecznà. W tym celu nale˝y na kraw´dzi p∏yty wyprowadziç do góry dolne zbrojenie spocznika i zakotwiç je w górnej cz´Êci.

u

  

Pozosta∏e swobodne, nie podparte kraw´dzie p∏yty spocznika nale˝y ujàç w zbrojenie konstrukcyjne (strzemiona wsuwane).

SCHÖCK TRONSOLE® TYP V
Zbrojenie na budowie

Spocznik g∏ówny: Schöck Tronsole® typ V

Spocznik g∏ówny: Schöck Tronsole® typ V 2 N

Spocznik poÊredni: Schöck Tronsole® typ V

Spocznik poÊredni: Schöck Tronsole® typ V 2 N

górna siatka zbrojeniowa

dolna siatka zbrojeniowa

Poz. 2 2 ∅ 10 Poz. 2 2 ∅ 10Poz. 4 4 ∅ 10 konstrukcyjne

Poz. 2 2 ∅ 10Poz. 4 4 ∅ 10 konstrukcyjne

Poz. 3

strzemiona ∅ 6/10

Poz. 2 2 ∅ 10

20 20

20 20

90 90

Poz. 3 w obr´bie strzemiona
wsuwane Tronsole® ∅6/10

Poz. 1 pod zbrojenie 
z pr´tów lub siatki

Poz. 1 zbrojenie do∏em z pr´tów lub siatki

Poz. 3

strzemiona ∅ 6/10

Poz. 1 zbrojenie do∏em z pr´tów lub siatki

górna siatka zbrojeniowa

dolna siatka zbrojeniowa

Poz. 3 w obr´bie strzemiona
wsuwane Tronsole® ∅6/10

Poz. 1 pod zbrojenie 
z pr´tów lub siatki
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spocznik g∏ówny

spocznik g∏ówny

strop

obmurówka

20

odgiàç do góry ca∏e zbrojenie dolne

strop

odgiàç do góry ca∏e zbrojenie dolne

spocznik poÊredni

spocznik poÊredni

p∏yta dylatacyjna Schöck typ PL

20

p∏yta dylatacyjna 
Schöck typ PL

1a

1b

2a

2b

Wa˝ne:
Przy wszystkich robotach przestrzegaç, 
aby nie powstawa∏y mostki akustyczne!

SCHÖCK TRONSOLE® TYP V
Instrukcja monta˝u 

Wbudowanie w spocznik g∏owny

u

       

Elementy Schöck Tronsole® typ V wbudowaç po odes-
kowaniu spoczników. 

u

  

W celu zachowania optymalnego t∏umienia dêwi´ków
uderzeniowych trzeba umieÊciç element Schöck
Tronsole® typ V 20 mm przed licem Êciany klatki
schodowej.

u

  

Zbrojenie do wykonania na budowie u∏o˝yç wed∏ug
wskazówek konstruktora. W obr´bie po∏àczeƒ z ele-
mentami Schöck Tronsole® typ V nale˝y wyprowadziç
do góry ca∏e dolne zbrojenie spocznika i zakotwiç je
w górnej cz´Êci.

u

  

Pr´ty elementu Schöck Tronsole® typ V po obu stronach
zwiàzaç drutem z zbrojeniem wykonanym na budowie
(rys. 1a).

u

  

Spocznik obmurowaç doko∏a i przykleiç do cegie∏
p∏yty dylatacyjne Schöck typ PL (rys. 1b).

u

  

Beton wprowadzaç równomiernie z obu stron i sta-
rannie zag´Êciç.

Wbudowanie w spocznik poÊredni

u

   

Elementy Schöck Tronsole® typ V osadziç na zaprawie
przy murowaniu Êciany.

u

  

Zbrojenie do wykonania na budowie u∏o˝yç wed∏ug
wskazówek konstruktora. W obr´bie po∏àczeƒ z ele-
mentami Schöck Tronsole® typ V nale˝y wyprowadziç
do góry ca∏e dolne zbrojenie spocznika i zakotwiç je
w górnej cz´Êci.

u

  

Pr´ty elementu Schöck Tronsole® typ V po obu stro-
nach zwiàzaç drutem z zbrojeniem wykonanym na
budowie (rys. 2a).

u

  

Po odeskowaniu spoczników przykleiç doko∏a na
Êcianach klatki schodowej p∏yty dylatacyjne Schöck
typ PL (rys. 2b).

u

  

Beton wprowadzaç równomiernie z obu stron i sta-
rannie zag´Êciç.

1

2
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PL

Bieg:
betonowany na budowie 

lub ca∏kowicie prefabrykowany

Bieg schodowy:
betonowany na budowie lub prefabrykowany

Wype∏nienie szczelin mi´dzy schodami i Êcianà bez mostków akustycznych

P∏yta spoinowa typ PL

Spis treÊci Strona

Stan po wbudowaniu/Cechy charakterystyczne 88

W∏aÊciwoÊci fizyczne /Wymiary 89

Rozmieszczenie elementów 90

Instrukcja monta˝u 91 - 92

Pakiet izolacji akustyczne Schöck 93

• Materia∏ zoptymalizowany pod kàtem izolacyjnoÊci akustycznej: nie ma przenoszenia 
dêwi´ków uderzeniowych przez wype∏nienie szczelin bocznych

• StabilnoÊç materia∏u: nie ma uszkodzeƒ przy wykonywaniu robót budowlanych
• ¸atwoÊç ci´cia
• Zintegrowana taÊma klejàca do zamocowania na Êcianie
• Pakiet izolacji akustycznej Schöck z taÊmà klejàcà i no˝ykiem

P¸YTA DYLATACYJNA SCHÖCK TYP PL
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PL

nawierzchnia
wype∏nienie

zaprawa 

p∏ytka coko∏owa

tynk

wype∏nienie elastyczne 
(tynk nie mo˝e si´ stykaç ze spocznikiem
ani biegiem schodowym)

∏atwa do przyci´cia mi´kka 
pianka z polietylenu (PE)

gwarantowany brak 
FCKW, HFCKW, HFKW

taÊma klejàca do ∏atwego i pewnego zamocowania 
p∏yty dylatacyjnej na Êcianie klatki schodowej

paski uszczelniajàce mo˝na 
wyciàgnàç po rozdeskowaniu 
(czysty przebieg szczeliny dolnej)

spe∏nia wymagania dla materia∏ów 
budowlanych klasy B2 wed∏ug DIN 4102

materia∏ zoptymalizowany akustycznie: 
nie ma przenoszenia dêwi´ków uderzeniowych w obr´bie szczelin

P¸YTA DYLATACYJNA SCHÖCK TYP PL
Stan po wbudowaniu / Cechy charakterystyczne

• T∏umienie dêwi´ków uderzeniowych 
optymalne t∏umienie dêwi´ków uderzeniowwych 
dzi´ki unikni´ciu mostków 
akustycznych w obr´bie szczelin

• Ochrona przeciwpo˝arowa 
zakwalifikowana do klasy materia∏ów 
budowlanych B 2 wed∏ug DIN 4102

P∏yta dylatacyjna Schöck typ PL - stan po wbudowaniu 

Êciana klatki schodowej

spocznik/ bieg

Cechy charakterystyczne p∏yty dylatacyjnej Schöck typ PL

p∏yta dylatacyjna Schöck typ PL
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PL

pasek uszczelniajàcy

pasek uszczelniajàcy

35
5

35
5

1000

1000

perforacja

taÊma klejàca

taÊma klejàca

perforacja

15

35
5

15
15

P¸YTA DYLATACYJNA SCHÖCK TYP PL
W∏aÊciwoÊci fizyczne/Wymiary

Przekrój: Schöck Tronsole® typ PL Widok od strony Êciany

Widok od strony schodów

perforacja

perforacja dwustronna 
taÊma klejàca

SztywnoÊç dynamiczna 
wed∏ug EN 29052-1

Ci´˝ar obj´toÊciowy 
wed∏ug EN ISO 845

OdpornoÊç na zgniatanie przy
zgnieceniu 10% wed∏ug ISO 844

Odkszta∏cenie pozostajàce 24 h 
po zdj´ciu obcià˝enia

90 MN/m3

28 kg/m3

10 %

10 %

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu
wed∏ug ISO 1926

Wch∏anianie wody 
po 7 dniach

Temperatura u˝ytkowania

Tolerancja Êrodowiska natu-
ralnego wed∏ug 94/62/WE

100 %

< 1 % obj.

– 80° C do +100° C

spe∏nia
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P¸YTA DYLATACYJNA SCHÖCK TYP PL
Rozmieszczenie elementów

Rozmieszczenie p∏yt dylatacyjnych Schöck typ PL przy wyt∏umieniu przenoszenia dêwi´ków uderzeniowych 
z biegu schodowego (Schöck Tronsole® typ T i typ F)

oddzielenie za pomocà p∏yt dylatacyjnych Schöck typ PL 

spocznik g∏ówny spocznik poÊredni

po∏àczenie za po-
mocà elementów
Schöck Tronsole®

po∏àczenie za po-
mocà elementów
Schöck Tronsole®

spocznik g∏ówny

oddzielenie za pomocà p∏yt dylatacyjnych Schöck typ PL 
(na obwodzie)

p∏yta dylatacyjna Schöck typ PL 

po∏àczenie za pomocà 
elementów Schöck Tronsole

po∏àczenie za pomocà elementów 
Schöck Tronsole

spocznik poÊredni

Rozmieszczenie p∏yt dylatacyjnych Schöck typ PL przy wyt∏umieniu przenoszenia dêwi´ków uderzeniowych 
ze spocznika schodowego (Schöck Tronsole® typ AZT, typ AZ, typ ZF, typ V)
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P¸YTA DYLATACYJNA SCHÖCK TYP PL
Instrukcja monta˝u w stanie surowym

W stanie surowym

Wbudowanie w wersji betonowanej na budowie:
u

       

Wykonaç deskowanie schodów.
u

  

P∏yty dylatacyjne Schöck typ PL przyciàç zgodnie 
z geometrià biegu wzgl´dnie spocznika schodów.

u

  

Przy u˝yciu taÊmy klejàcej przykleiç p∏yty dylata-
cyjne Schöck typ PL na Êcianie klatki schodowej,
zwracajàc przy tym uwag´ na Êcis∏e przyleganie do
deski deskowania.

u

  

Szczelnie zakleiç taÊmà klejàcà wszystkie miejsca
styków czo∏owych i przejÊcia (rys. 1a).

u

  

Za pomocà listwy o przekroju trójkàtnym ustaliç dó∏
p∏yty dylatacyjnej. (Listwa trójkàtna s∏u˝y jednoczeÊ-
nie do sfazowania kraw´dzi schodów przy Êcianie.)
Sfazowanie u∏atwia póêniej tak˝e po∏àczenie bez
mostków akustycznych spodu schodów z tynkiem.

u

  

U∏o˝yç zbrojenie wykonane na budowie i odeskowaç
stopnie schodów (rys. 1b).

u

  

Zabetonowaç schody.
u

  

Rozdeskowaç schody.
u

  

Obciàç p∏yty dylatacyjne, pozostawiajàc wystajàce
ok. 30 mm (pos∏u˝à póêniej jako ograniczenie po-
wierzchni tynku).

Wbudowanie w wersji prefabrykowanej:
u

  

P∏yty dylatacyjne Schöck typ PL przyciàç na budowie
zgodnie z geometrià biegu wzgl´dnie spocznika
schodów.

u

  

Przy u˝yciu taÊmy klejàcej przykleiç p∏yty dylata-
cyjne Schöck typ PL na prefabrykacie. Do∏em p∏yty
dylatacyjne powinny si´ licowaç z kraw´dzià prefab-
rykatu (rys. 1c).

u

  

Szczelnie zakleiç taÊmà klejàcà wszystkie styki 
i przejÊcia.

u

  

Wstawiç prefabrykat (rys. 1d).
u

  

Obciàç p∏yty dylatacyjne, pozostawiajàc wystajàce
ok. 30 mm.

Uwaga: 
Wszystkie styki czo∏owe trzeba szczelnie zakleiç 
taÊmà klejàcà dla unikni´cia mostków akustycznych. 
Ze wzgl´dów akustycznych p∏yt dylatacyjnych Schöck 
nie wolno uszkodziç.

1

1c

1d

1a

1b
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P¸YTA DYLATACYJNA SCHÖCK TYP PL
Instrukcja monta˝u w robotach tynkarskich/uk∏adaniu p∏ytek

W robotach tynkarskich

u

     

Przed otynkowaniem Êciany klatki schodowej obciàç
p∏yty dylatacyjne Schöck zgodnie z przebiegiem
stopni w odleg∏oÊci ok. 80 mm (wysokoÊç wyk∏adziny
+ 20 mm) od ich powierzchni. Wystajàce górà 
i do∏em kraw´dzie p∏yt dylatacyjnych wykorzystaç
jako ograniczenie powierzchni tynku.

W uk∏adaniu p∏ytek

u

   

Wystajàce cz´Êci p∏yt dylatacyjnych wykorzystaç przy
uk∏adaniu wyk∏adziny schodów jako paski izolujàce
kraw´dzie albo - alternatywnie - za∏o˝yç takie paski.

u

  

U∏o˝yç wyk∏adzin´ z p∏ytek.

u

  

P∏ytki coko∏owe u∏o˝yç bez styku z wyk∏adzinà scho-
dów i wype∏niç szczeliny elastycznym materia∏em.

Uwaga: 
Tynk Êciany nie mo˝e si´ w ˝adnym miejscu stykaç 
ze spocznikiem lub biegiem schodowym (mostki 
akustyczne!). W razie potrzeby odciàç kielnià.

Uwaga: 
Tynk Êciany nie mo˝e si´ w ˝adnym miejscu stykaç 
ze spocznikiem lub biegiem schodowym (mostki 
akustyczne!). W razie potrzeby odciàç kielnià.

2

3

2

3
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Pakiet izolacji akustycznej Schöck

Pakiet izolacji akustycznej Schöck jest zharmonizowanym pakietem systemowym ze wszystkimi materia∏ami pomoc-
niczymi do wbudowania. Znajdujàca si´ w komplecie taÊma klejàca do szczelnego zaklejania miejsc styku czo∏owego
p∏yt dylatacyjnych u∏atwia wbudowanie elementów t∏umiàcych dêwi´ki uderzeniowe bez mostków akustycznych.

Pakiet izolacji akustycznej Schöck uzupe∏nia rozwiàzania t∏umienia dêwi´ków uderzeniowych w klatce schodowej
i jest elementem sk∏adowym systemów izolacji akustycznej Schöck.

W sk∏ad pakietu izolacji akustycznej Schöck wchodzi:

u

     

15 p∏yt dylatacyjnych Schöck typ PL
u

  

1 rolka taÊmy klejàcej (12,5 m)
u

  

1 no˝yk
u

  

1 o∏ówek stolarski
u

  

1 instrukcja wbudowania

Przyk∏ad

Typowe potrzeby iloÊciowe na 3 kondygnacje:

Oddzielenie biegów schodowych 
z izolacjà t∏umiàcà dêwi´ki uderzeniowe 

(Schöck Tronsole® typ T lub typ F)
Oddzielenie spoczników schodowych 

z izolacjà t∏umiàcà dêwi´ki uderzeniowe 
(Schöck Tronsole® typ AZ, typ AZT lub typ ZF)

1 pakiet izolacji akustycznej

3 pakiety izolacji akustycznej

PAKIET IZOLACJI AKUSTYCZNEJ SCHÖCK TYP PL

    



94

ognioodporne

utrudniajàce rozprzestrzenianie si´ ognia 
i z niepalnych materia∏ów budowlanych

utrudniajàce rozprzestrzenianie si´ ognia i w elementach 
noÊnych budynku z niepalnych materia∏ów budowlanych

utrudniajàce rozprzestrzenianie si´ ognia

Nazewnictwo w trybie nadzoru budowlanego zgodnie 
z prawem budowlanym landów RFN

OCHRONA PRZECIWPOèAROWA
Na klatce schodowej

Informacje ogólne

Wymagania paƒstwowego nadzoru budowlanego w zakresie ochrony przeciwpo˝arowej budynków - a w szczególnoÊci schodów i klatek
schodowych - sà uj´te w prawie budowlanym ka˝dego z krajów zwiàzkowych. Z uwagi na to, ˝e prawa budowlane poszczególnych landów
federalnych si´ ró˝nià, nale˝y przestrzegaç wymagaƒ przeciwpo˝arowych dla ka˝dego landu oddzielnie.. 

Przyporzàdkowanie nazewnictwa stosowanego w trybie nadzoru budowlanego w prawie budowlanym poszczególnych landów do odpowied-
niego nazewnictwa normatywnego w DIN 4102 wynika z poni˝szej tabeli.

Przyporzàdkowanie nazewnictwa przeciwpo˝arowego wed∏ug DIN 4102 i wed∏ug prawa budowlanego krajów zwiàzkowych RFN:

Wymagania przeciwpo˝arowe dla wyk∏adzin schodów

Wyk∏adziny schodów muszà na ogó∏ byç wykonane z materia∏u niepalnego (klasa materia∏u budowlanego A). Palne materia∏y budowlane
(klasa materia∏u budowlanego B) - jak np. linoleum czy wyk∏adziny dywanowe - sà wed∏ug § 32 Wzorcowego Prawa Budowlanego (skrót
niem. MBO) niedopuszczalne.

Wymagania przeciwpo˝arowe dla schodów

Zgodnie z § 31 MBO nale˝y dla ka˝dego budynku przewidzieç jedne niezb´dne schody. Schody niezb´dne sà to schody, które s∏u˝à jako
pierwsza droga ewakuacji lub ratunku. Schody niezb´dne podlegajà wymaganiom przeciwpo˝arowym (patrz poni˝sza tabela). Wszystkie
kondygnacje budynku (z wyjàtkiem przyziemia) muszà byç dost´pne po tych schodach, a schody te muszà si´ mieÊciç we w∏asnej klatce
schodowej. 

Wymagania przeciwpo˝arowe dla schodów niezb´dnych wed∏ug MBO:

Nazewnictwo wed∏ug DIN 4102

Budynki mieszkalne i inne budynki

o niewielkiej wysokoÊci (h ≤ 7 m) 
i z najwy˝ej 2 mieszkaniami

–

o niewielkiej wysokoÊci (h ≤ 7 m) 7 m) 
i z wi´cej ni˝ 2 mieszkaniami

F 30 – B

o wysokoÊci Êredniej i wi´kszej (h > 7 m)

F 90 – AB

Klasa odpornoÊci ogniowej F 30, przy czym dopuszcza si´ materia∏y
palne (klasa materia∏u budowlanego B) tak˝e w istotnych 

elementach budynku
Klasa odpornoÊci ogniowej F 30 i w istotnych elementach 

budynku1) z niepalnych materia∏ów budowlanych 
(klasa materia∏u budowlanego A)

Klasa odpornoÊci ogniowej F 30 i z niepalnych materia∏ów 
budowlanych (klasa materia∏u budowlanego A)

Klasa odpornoÊci ogniowej F 90 i z niepalnych materia∏ów budowla-
nych (klasa materia∏u budowlanego A)

F 30 – B

F 30 – AB

F 30 – A

F 90 – A

1)„istotne elementy budynku” - wszystkie elementy noÊne albo st´˝ajàce
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OCHRONA PRZECIWPOèAROWA
z elementami Schöck Tronsole®

Klasa odpornoÊci ogniowej F 90

Ni˝ej wymienione elementy Schöck Tronsole® wyznaczajà statecznoÊç konstrukcji schodowych i z tego wzgl´du zosta∏y na mocy operatów
po˝arniczych iBMB1) zakwalifikowane do klasy odpornoÊci ogniowej F 90 (w celu zakwalifikowania do klasy F 90 elementy budynku styka-
jàce si´ z elementami Schöck Tronsole® równie˝ muszà spe∏niaç wymagania dla klasy odpornoÊci ogniowej F 90):
– Schöck Tronsole® typ T
– Schöck Tronsole® typ QW z ko∏nierzem przeciwpo˝arowym
– Schöck Tronsole® typ V
– Schöck Tronsole® typ AZT
– Schöck Tronsole® typ AZ i typ ZF przy wykonanej na budowie odpowiedniej otulinie betonowej wsporników podporowych (patrz rys.)

JeÊli konstrukcja schodów odpowiada po˝arniczemu okreÊleniu F 90-A, to okreÊlenie to zostaje zachowane tak˝e po wbudowaniu ww. elemen-
tów Schöck Tronsole®.
Elementy Schöck Tronsole® typ F, typ B i typ R nie majà wp∏ywu na statecznoÊç schodów w razie po˝aru. Z tego wzgl´du nie wymagajà one
zakwalifikowania do klasy odpornoÊci ogniowej. Klas´ odpornoÊci ogniowej zapewnia jedynie dostateczna otulina betonowa odpowiednich
masywnych elementów budynku.

SzczelnoÊç po˝arowa

JeÊli Êciana klatki schodowej jest szczelna po˝arowo zgodnie z DIN
4102 cz´Êç 4, to po wbudowaniu Schöck Tronsole® typ AZT, typ AZ,
typ ZF i typ QW szczelnoÊç po˝arowa zostaje zachowana, o ile po-
zosta∏y przekrój Êciany klatki schodowej w obr´bie kszta∏tki otwor-
owej Tronsole wynosi co najmniej 40 mm (wraz z gruboÊcià tynku).

Stosowanie w Êcianach ogniowych

Elementy Schöck Tronsole® typ AZT, typ AZ i typ ZF mo˝na stosowaç
w Êcianach ogniowych, jeÊli - obok warunków dla F 90 i szczelnoÊci
po˝arowej - b´dà zachowane dodatkowo warunki pokazane na ry-
sunku obok (w przypadku Êcian ogniowych nie wolno uwzgl´dniaç
tynku na Êcianie w 40 mm pozosta∏ego przekroju Êciany). Element
Schöck Tronsole® typ QW mo˝na stosowaç w Êcianach ogniowych
tak˝e bez zachowywania warunków pokazanych na rysunku obok.

Schöck Tronsole® typ AZ i typ ZF: otulina betonowa wymagana do zakwalifikowania do klasy odpornoÊci ogniowej F 90

Schöck Tronsole® typ AZT(w przypadku typ AZ, ZF, QW odpowiednio): wykonanie w razie
wymagania szczelnoÊci po˝arowej

Schöck Tronsole® typ AZT(w przypadku typ AZ, ZF, odpowiednio): wykonanie w zastoso-
waniu w Êcianie ogniowej

1) Instytut Materia∏ów Budowlanych, Konstrukcji Monolitycznych i Ochrony Przeciwpo˝arowej, MPA (Zak∏ad Badania Materia∏ów) Braunschweig
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PODPORA ELASTOMEROWA PUR SCHÖCK S 910
Specyfikacja techniczna

Materia∏

wysokowartoÊciowy poliuretan (PUR) o zamkni´tych komórkach

Modu∏ E statyczny i dynamiczny w zale˝noÊci od nacisku na podpor´ (wielkoÊç próbki 190 x 110 x 15 mm)

napr´˝enie Êciskajàce [N/mm2]

40 Hz
120

100

80

60

40

20

0

statyczny

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Mo
du

∏ E
 [N

/m
m2 ]

G´stoÊç

TwardoÊç shore-A

Wspó∏. spr´˝ystoÊci poprzecznej

910 kg/m3

55

> 0,5 N/mm2

Modu∏ E (statyczny)

PrzewodnoÊç cieplna

Reagowanie na ogieƒ

patrz wykres

0,2 W/(m · K)

Klasa materia∏u budowlanego B 2
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