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1. PRZEDMIOT APROBATY 

 Przedmiotem Aprobaty Technicznej są elementy SCHÖCK TRONSOLE z izolacją 

akustyczną, produkcji niemieckiej firmy Schöck Bauteile GmbH, przeznaczone do 

wykonywania zabezpieczeń przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych z klatek 

schodowych do pomieszczeń przyległych. 

 Aprobata obejmuje następujące elementy SCHÖCK TRONSOLE z izolacją 

akustyczną: TA, T, F, Q, Z, B, pokazane na rysunku 1. 

 Element TA jest profilem podłużnym z PVC, w którym są osadzone zakrzywione pręty 

zbrojeniowe (rysunek 2). 

 Element T jest profilem podłużnym z PVC, w którym są osadzone pręty zbrojeniowe 

oraz łożyska podporowe, stalowo-elastomerowe, złożone ze stalowych wsporników i podpór 

elastomerowych w obudowie z polistyrenu (rysunek 5). 

 Element F jest profilem z miękkiej pianki polietylenowej, z podporą elastomerową 

(rysunek 10). 

 Element Q jest złożony z tworzywowej skrzynki zewnętrznej i z tworzywowej skrzynki 

wewnętrznej, w której jest osadzony stalowy profil skrzynkowy w tworzywowej tulei 

osłonowej. W skrzynce wewnętrznej jest umieszczona podpora elastomerowa, a przestrzeń 

pomiędzy skrzynkami jest wypełniona pianką polietylenową. Z profilem skrzynkowym jest 

zespolone zbrojenie podwieszające (rysunek 13). Opcjonalnie element Q jest stosowany 

razem z mankietem ogniochronnym (rysunek 15). 

 Element Z jest złożony z tworzywowej skrzynki zewnętrznej i z tworzywowej skrzynki 

wewnętrznej, w której jest osadzony szkielet zbrojeniowy. W skrzynce wewnętrznej są 

umieszczone podpory elastomerowe, a przestrzeń pomiędzy skrzynkami jest wypełniona 

pianką polietylenową (rysunki 17 i 19). 

 Element B jest profilem płaskim z miękkiej pianki polietylenowej z podporą 

elastomerową (rysunek 21). 

 Element L jest płytą z miękkiej pianki poliuretanowej (rysunek 24). 

 Wymiary elementów SCHÖCK TRONSOLE podano na rysunkach 4, 7, 8, 9 12, 16, 20, 

23 i 26. 

 Przekroje pionowe fragmentów klatek schodowych z zastosowanymi elementami 

SCHÖCK TRONSOLE pokazano na rysunkach 3, 6, 11, 14, 18, 22 i 25. 

 Wymagane właściwości techniczne elementów SCHÖCK TRONSOLE podano w p. 3. 
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

 Elementy SCHÖCK TRONSOLE z izolacją akustyczną są przeznaczone do 

wykonywania zabezpieczeń przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych z klatek 

schodowych do pomieszczeń przyległych. 

 Ze względu na agresywność korozyjną środowiska elementy SCHÖCK TRONSOLE, 

wykonane z zastosowaniem prętów zbrojeniowych ze stali nierdzewnej gatunku 1.4571 

według normy PN-EN 10088-1:2014 (element TA), należy stosować zgodnie z wymaganiami 

podanymi w normie PN-H-86020:1971 dla stali nierdzewnej gatunku H17N13M2T, wykonane 

z zastosowaniem prętów zbrojeniowych ze stali nierdzewnej gatunku 1.4362 według normy 

PN-EN 10088-1:2014 (element T), należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w 

normie PN-H-86020:1971 dla stali nierdzewnej gatunku OOH17N14M2, wykonane z 

zastosowaniem profili skrzynkowych ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 według normy 

PN-EN 10088-1:2014 (element Q), należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w 

normie PN-H-86020:1971 dla stali nierdzewnej gatunku OH18N9. 

 Elementy SCHÖCK TRONSOLE, wykonane z zastosowaniem profili skrzynkowych ze 

stali zwykłej, węglowej i pokryte ogniowo warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 20 µm 

(element Q), należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN ISO 

2081:2011, PN-EN ISO 12944-2:2001 oraz PN-EN ISO 9223:2012. 

 Elementy SCHÖCK TRONSOLE, stosowane w połączeniach biegów schodowych i 

podestów lub podestów i ścian konstrukcyjnych, przenoszą siły od ciężaru własnego i od 

obciążeń użytkowych biegów i podestów. 

 Nośności obliczeniowe połączeń, wykonanych z zastosowaniem elementów SCHÖCK 

TRONSOLE, podano w tablicach 1 ÷ 6. 

 Wartości ważonego wskaźnika zmniejszenia poziomu uderzeniowego DLW elementów 

SCHÖCK TRONSOLE z izolacją akustyczną podano w tablicy 7. Są to wartości 

laboratoryjne, które w projektowaniu należy zmniejszyć o 2 dB zgodnie z normą 

PN-B-02151-3:1999.  

 Stosując w budynku elementy SCHÖCK TRONSOLE jako zabezpieczenia przed 

przenoszeniem dźwięków uderzeniowych z klatek schodowych do pomieszczeń przyległych 

należy ściśle przestrzegać warunków montażu podanych na rysunkach 3, 6, 11, 14, 18, 22 i 

25 oraz w Informacji Technicznej Producenta, odnoszących się do konieczności 

równoległego zastosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych. 

 Schody żelbetowe z elementami SCHÖCK TRONSOLE zostały sklasyfikowane według 

kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010 w klasach odporności ogniowej podanych w 
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tablicy 8, pod warunkiem, że klasa betonu łączonych elementów żelbetowych nie jest niższa 

niż C20/25 według normy PN-EN 206:2014, a wymiary tych elementów nie są mniejsze niż 

wymiary podane w tablicy 9. 

 Elementy SCHÖCK TRONSOLE powinny być stosowane zgodnie z projektem, 

opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych, a w szczególności 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., 

poz. 690, z późniejszymi zmianami), wymagań niniejszej Aprobaty Technicznej oraz 

instrukcji Producenta dotyczącej warunków wykonywania połączeń z użyciem ww. 

elementów. 

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

3.1. Materiały 

 Profile podłużne elementów TA powinny być wykonane z PVC-U według normy PN-EN 

13245-1:2010, a pręty zbrojeniowe ze stali nierdzewnej gatunku 1.4571 (A4-50) według norm 

PN-EN 10088-1:2014 i PN-EN ISO 3506-1:2009. 

 Profile podłużne elementów T powinny być wykonane z PVC-U według normy PN-EN 

13245-1:2010, pręty zbrojeniowe ze stali nierdzewnej gatunku 1.4362 (A4-70) według norm 

PN-EN 10088-1:2014 i PN-EN ISO 3506-1:2009, łożyska podporowe stalowo-elastomerowe 

powinny być złożone ze wspornika ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (A2-50) lub 1.4404 

(A4-50) według norm PN-EN 10088-1:2014 i PN-EN ISO 3506-1:2009 oraz poliuretanowej 

podpory elastomerowej ELODUR, w obudowie z polistyrenu. 

 Profile elementów F powinny być wykonane z miękkiej pianki polietylenowej, a jako 

podpory elastomerowe powinny być zastosowane poliuretanowe podpory ELODUR. 

 Skrzynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz tuleje osłonowe elementów Q powinny być 

wykonane z polistyrenu, a przestrzeń pomiędzy skrzynkami powinna być wypełniona pianką 

polietylenową. Stalowe profile skrzynkowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 

gatunku 1.4301 (A2-50) według norm PN-EN 10088-1:2014 i PN-EN ISO 3506-1:2009 lub ze 

stali zwykłej, węglowej gatunku S355JO według normy PN-EN 10025-1:2007 i pokryte 

ogniowo warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 20 µm, spełniającą wymagania normy 

PN-EN ISO 1461:2011. Zbrojenie podwieszające powinno być wykonane z żebrowanej stali 

zbrojeniowej o fyk = 500 MPa i w klasie ciągliwości B zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1:2010  

(np. gatunku B500B według niemieckiej normy DIN-488-1:2009-08). Jako podpora 

elastomerowa powinna być zastosowana poliuretanowa podpora ELODUR. 
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 Skrzynki zewnętrzne i wewnętrzne elementu Z powinny być wykonane z polistyrenu, a 

przestrzeń pomiędzy skrzynkami powinna być wypełniona pianką polietylenową. Szkielet 

zbrojeniowy powinien być wykonany z żebrowanej stali zbrojeniowej o fyk = 500 MPa i w klasie 

ciągliwości B zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1:2010 (np. gatunku B500B według 

niemieckiej normy DIN-488-1:2009-08). Jako podpory elastomerowe powinny być 

zastosowane poliuretanowe podpory ELODUR. 

 Profile elementów B powinny być wykonane z miękkiej pianki polietylenowej, a jako 

podpory elastomerowe powinny być zastosowane poliuretanowe podpory ELODUR. 

 Płyty elementów L powinny być wykonane z miękkiej pianki polietylenowej. 

3.2. Elementy SCHÖCK TRONSOLE 

3.2.1. Kształt i wymiary. Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z 

rysunkami 1 ÷ 11 i z tablicami 1 ÷ 9, z zachowaniem tolerancji wymiarów zgodnie z normą 

PN-EN 22768-1:1999, w klasie tolerancji m. 

3.2.2. Nośności obliczeniowe połączenia, wykonanych z zastosowaniem 

elementów SCHÖCK TRONSOLE. Nośności obliczeniowe połączeń, wykonanych z 

zastosowaniem elementów SCHÖCK TRONSOLE, nie powinny być mniejsze od nośności 

podanych w tablicach 1 ÷ 6. 

3.2.3. Wartości ważonego wskaźnika zmniejszenia poziomu uderzeniowego DLW 

elementów SCHÖCK TRONSOLE. Wartości ważonego wskaźnika zmniejszenia poziomu 

uderzeniowego DLW elementów SCHÖCK TRONSOLE, nie powinny być mniejsze od wartości 

podanych w tablicy 7. 

3.2.4. Odporność ogniowa. Schody żelbetowe z elementami SCHÖCK TRONSOLE 

powinny spełniać kryteria podane w normie PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klas odporności 

ogniowej podanych w tablicy 8. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

 Elementy SCHÖCK TRONSOLE z izolacją akustyczną powinny być dostarczane w 

opakowaniach firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób 

zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Na każdym opakowaniu powinna 

być umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: 

– nazwę i oznaczenie wyrobu, 
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– nazwę i adres Producenta, 

– numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6961/2015, 

– numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

– nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, 

– znak budowlany. 

 Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 

 Ponadto, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek oznakowania wyrobu na 

podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie 

oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz 

niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445, z późniejszymi zmianami) oraz dołączania 

informacji określającej zagrożenia dla zdrowia lub życia, wynikające z karty charakterystyki 

na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH), do wyrobu powinna być dołączona dokumentacja w odpowiedniej 

formie, zawierająca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje. 

5. OCENA ZGODNOŚCI 

5.1. Zasady ogólne 

 Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami), wyroby, 

których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna mogą być wprowadzane do obrotu i 

stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich 

właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, 

wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6961/2015 i 

oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny 

zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6961/2015 dokonuje 

Producent (lub jego upoważniony Przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 2+. 



 AT-15-6961/2015 str. 8/38 

 

® 

 W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową 

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6961/2015 na podstawie: 

a) zadania Producenta: 

– wstępnego badania typu, 

– zakładowej kontroli produkcji, 

– badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, 

prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym 

badania podane w p. 5.4.3, 

b) zadania akredytowanej jednostki: 

– certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu 

produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i 

akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 

5.2. Wstępne badanie typu 

 Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości 

techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. 

 Wstępne badanie typu elementów SCHÖCK TRONSOLE obejmuje nośności 

obliczeniowe połączeń, wykonanych z ich zastosowaniem, wartości ważonego wskaźnika 

zmniejszenia poziomu uderzeniowego DLW elementów, klasyfikację w zakresie odporności 

ogniowej schodów żelbetowych wykonanych z zastosowaniem elementów oraz grubości 

powłoki cynkowej profili skrzynkowych.  

 Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości 

techniczno-użytkowych wyrobów stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności. 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

 Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 

2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), 

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad 

i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych 

do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych 

właściwościach. 

 Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną 

ITB AT-15-6961/2015. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. 

Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. 
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Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą 

być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia. 

5.4. Badania gotowych wyrobów 

 Badania gotowych wyrobów obejmują sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów 

SCHÖCK TRONSOLE oraz grubości powłoki cynkowej elementów Q. 

5.5. Częstotliwość badań  

 Badania gotowych wyrobów powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem 

badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być 

określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 

5.6. Metody badań 

5.6.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów. Sprawdzenie kształtu i 

wymiarów elementów SCHÖCK TRONSOLE należy przeprowadzać za pomocą przyrządów 

pomiarowych zapewniających uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

5.6.2. Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej. Sprawdzenie grubości powłoki 

cynkowej profili skrzynkowych elementów Q należy wykonywać według normy PN-EN ISO 

2178:1998. 

5.6.3. Badanie wartości ważonego wskaźnika zmniejszenia poziomu 

uderzeniowego DLW. Badanie wartości ważonego wskaźnika zmniejszenia poziomu 

uderzeniowego DLW przez określony element SCHÖCK TRONSOLE należy przeprowadzać 

na modelach w skali 1:1 fragmentu klatki schodowej. Badanie polega na wytwarzaniu 

dźwięków uderzeniowych przez stukacz wzorcowy ustawiony na określonym elemencie 

modelu (wybranym w zależności od rodzaju badanego zabezpieczenia SCHÖCK 

TRONSOLE) i określeniu w pomieszczeniu odbiorczym znormalizowanego poziomu 

ciśnienia akustycznego według normy PN-EN ISO 10140-3:2011 przed zastosowaniem i po 

zastosowaniu w modelu badanego elementu SCHÖCK TRONSOLE, a następnie obliczeniu 

wskaźnika DLW według normy PN-EN ISO 717-2:2013 

5.7. Pobieranie próbek do badań 

 Próbki do badań należy pobierać losowo zgodnie z normą PN-N-03010:1983. 
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5.8. Ocena wyników badań 

 Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 

Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6961/2015 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB 

AT-15-6961/2006. 

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6961/2015 jest dokumentem stwierdzającym 

przydatność elementów SCHÖCK TRONSOLE z izolacją akustyczną do stosowania w 

budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. 

 Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami), wyroby, 

których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i 

stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich 

właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, 

wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6961/2015 i 

oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów 

o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — 

Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z późniejszymi 

zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej 

Aprobaty Technicznej ITB. 

6.4. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenie praw wyłącznych i nabytych. 

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za 

właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za 

właściwe ich zastosowanie. 

6.6. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych 

z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie elementów SCHÖCK 
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TRONSOLE z izolacją akustyczną, należy zamieszczać informację o udzielonej tym 

wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6961/2015. 

7. TERMIN WAŻNOŚCI 

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-6961/2015 jest ważna do 30 kwietnia 2020 r. 

 Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej 

Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki 

Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu 

ważności tego dokumentu. 

 

K o n i e c 

INFORMACJE DODATKOWE 

 Normy związane 

PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozję. Gatunki 

PN-H-86020:1971 Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki 

PN-EN ISO 2081:2011 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powłoki 

cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali 

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja 

środowisk 

PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja, 

określenie i ocena 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania  

PN-EN 13501-2:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności 

ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność 
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PN-EN 13245-1:2010 Tworzywa sztuczne. Profile z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu (PVC-U) do stosowania w budownictwie. Część 1: 

Oznaczanie profilu PVC-U 

PN-EN ISO 3506-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję 

ze stali nierdzewnej. Część 1: Śruby i śruby dwustronne 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 

metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań 

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez 

indywidualnych oznaczeń tolerancji 

PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar 

grubości powłok. Metoda magnetyczna 

PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Część 3: Pomiar izolacyjności od 

dźwięków uderzeniowych 

PN-EN ISO 717-2:2013 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: 

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontroli jakości. Losowy wybór jednostek produktu 

do próbki 

PN-EN 1992-1-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: 

Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: 

Reguły ogólne: — Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

DIN 488-1:2009-08             Betonstahl — Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung 

 Badania i oceny 

1) NW-0556/A/05. Opinia dla potrzeb aprobaty technicznej dotycząca potwierdzenia cech 

identyfikacyjnych i właściwości wytrzymałościowych systemu łączników Schöck Tronsole 

wygłuszającego klatki schodowe. Zakład Konstrukcji i Badań Wytrzymałościowych 

Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2005 r. 

2) NA-605/A/2005. Wyniki badań oraz dane wyjściowe (w zakresie zagadnień akustycznych) 

do Aprobaty Technicznej ITB na wyroby o nazwie Schöck Tronsole przeznaczone do 

izolacji akustycznych klatek schodowych. Zakład Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2005 r. 
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3) 02504/14/Z00NK. Opinia specjalistyczna dotycząca przydatności do stosowania w 

budownictwie zmodyfikowanych łączników SCHÖCK TRONSOLE. Zakład Konstrukcji i 

Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 2014 r. 

4) 02333/14/Z00NA. Przygotowanie danych (w zakresie akustycznym) do nowelizacji 

AT-15-6961/2006 na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę wyników badań 

akustycznych elementów Schöck Tronsole® typ Z, Q, F, B, T oraz Technicznej Informacji 

producenta. Zakład Akustyki ITB, Warszawa 2014 r. 

5) Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej elementów konstrukcji żelbetowych z 

łącznikami Schöck Tronsole. Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2014 r. 
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Rysunek 1.  Elementy SCHÖCK TRONSOLE z izolacją akustyczną 
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Rysunek 2.  Element TA 

 

Rysunek 3.  Przekrój pionowy fragmentu klatki schodowej 
z zastosowanymi elementami TA 
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Rysunek 4.  Wymiary elementów TA 

a) przekrój pionowy,  b) rzut poziomy, wersja TA4,   
c) rzut poziomy, wersja TA6,  d) rzut poziomy, wersja TA8 
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Rysunek 5.  Element T 

 

Rysunek 6.  Przekrój pionowy fragmentu klatki schodowej 
z zastosowanymi elementami T 
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Rysunek 7.  Wymiary elementów T w poszczególnych wersjach 

a) wersja podstawowa,  b) wersja z dodatkowymi profilami,   
c) wersja H160,  d) wersja H180,  e) wersja H190 
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Rysunek 8.  Wymiary elementów T w poszczególnych odmianach — część 1 

a), b) odmiana T-V2,  c), d), e), f) odmiana T-V4 
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Rysunek 9.  Wymiary elementów T w poszczególnych odmianach — część 2 

a), b), c) odmiana T-V6,  d) odmiana T-V7,  e), f) odmiana T-V8 
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Rysunek 10.  Element F 

 

Rysunek 11.  Przekrój pionowy fragmentu klatki schodowej 
z zastosowanymi elementami F 
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Rysunek 12.  Wymiary elementów F 

a) rzut pionowy,  b) rzut poziomy,  c), d) przekroje pionowe 
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Rysunek 13.  Element Q 

 

Rysunek 14.  Przekrój pionowy fragmentu klatki schodowej 
z zastosowanym elementem Q 
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Rysunek 15.  Mankiety ogniochronne stosowane z elementami Q 

 

Rysunek 16.  Wymiary elementów Q 

a) rzut poziomy,  b) przekrój B-B,  c) przekrój A-A,   
d) przekrój przy obróconym elemencie nośnym 
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Rysunek 17.  Element Z 

 

Rysunek 18.  Przekrój pionowy fragmentu klatki schodowej 
z zastosowanym elementem Z 
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Rysunek 19.  Wersje elementów Z 

a) wersja Z-V,  b) wersja Z-V+V,  c) wersja Z-VH+VH,  d) szkielet zbrojeniowy 
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Rysunek 20.  Wymiary elementów Z 

a) przekrój poziomy,  b) przekrój pionowy 

 

Rysunek 21.  Element B 
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Rysunek 22.  Przekrój pionowy fragmentu klatki schodowej 
z zastosowanym elementem B 

 

Rysunek 23.  Wymiary elementów B 

a) rzut poziomy elementu B-V1-350,  b) rzut poziomy elementu B-V2-350,   
c) rzut poziomy elementu B-V1-600,  d) rzut poziomy elementu B-V2-600 
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Rysunek 24.  Element L 

 

Rysunek 25.  Przekrój pionowy fragmentu klatki schodowej 
z zastosowanym elementem L 
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Rysunek 26.  Wymiary elementu L 

a) przekrój pionowy,  b) widok od strony wierzchniej,   
c) widok od strony spodniej (przyklejanej) 
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Rysunek 27.  Kierunki działania obciążeń w przypadku elementów TA, T, F, Q, Z i B 

a) element TA,  b) element Q,  c) element T,  d) element Z,  e) element F,  f) element B 
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Tablica 1 
 

Nośności obliczeniowe połączeń, wykonanych z zastosowaniem elementów TA 

Poz. 
Nośność 

obliczeniowa 

Oznaczenie elementu 

TA4 TA6 TA8 

1 2 3 4 5 

Klasa betonu ≥ C20/25 

1 VRd,z [kN/element]
 (1)

 34,7 52,1 69,5 

2 VRd,y [kN/element]
 (1)

 1,5 2,2 3,0 

(1)
 kierunek działania obciążenia wg rysunku 27 

 

 

 

Tablica 2 
 

Nośności obliczeniowe połączeń, wykonanych z zastosowaniem elementów T 

Poz. 
Nośność 

obliczeniowa 

Oznaczenie elementu 

T-V2 T-V4 T-V6 T-V7 T-V8 

1 2 3 4 5 6 7 

Klasa betonu ≥ C20/25 

1 VRd,z [kN/element]
 (1)

 14,3 28,6 42,9 50,1 57,2 

2 VRd,y [kN/element]
 (1)

 1,6 3,3 5,0 5,8 6,6 

(1)
 kierunek działania obciążenia wg rysunku 27 

 

 

 

Tablica 3 
 

Nośności obliczeniowe połączeń, wykonanych z zastosowaniem elementów F 

Poz. 
Nośność 

obliczeniowa 

Oznaczenie elementu 

F-V1 F-V2 

1 2 3 4 

1 VRd,z [kN/m]
 (1)

 42,4 59,3 

2 VRd,x [kN/m]
 (1)

 3,8 3,8 

3 VRd,y [kN/m]
 (1)

 3,8 3,8 

(1)
 kierunek działania obciążenia wg rysunku 27 
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Tablica 4 
 

Nośności obliczeniowe połączeń, wykonanych z zastosowaniem elementów Q 

Poz. 
Grubość płyty 

[mm] 
Szerokość 

szczeliny [mm] 

Oznaczenie elementu 

Q-FV Q-FV-XL Q-A2 Q-A2-XL 

VRd,z [kN/element]
 (1)

 

1 2 3 4 5 6 7 

Klasa betonu ≥ C20/25 

1 
120, 

130 

10 28,9 - 28,9 - 

20 27,6 - 27,6 - 

30 26,4 - 26,4 - 

40 25,3 - 25,3 - 

50 24,3 24,3 24,3 24,3 

60 - 23,4 - 23,4 

70 - 22,6 - 21,9 

80 - 21,8 - 20,5 

90 - 21,0 - 19,3 

100 - 20,3 - 18,2 

2 ≥ 140 

10 40,1 - 35,9 - 

20 36,6 - 32,5 - 

30 33,5 - 29,7 - 

40 30,8 - 27,3 - 

50 28,3 33,0 25,3 25,3 

60 - 30,5 - 23,5 

70 - 28,4 - 21,9 

80 - 26,6 - 20,5 

90 - 24,9 - 19,3 

100 - 23,5 - 18,2 

Klasa betonu ≥ C25/30 

3 
120, 

130 

10 30,8 - 30,8 - 

20 29,5 - 29,5 - 

30 28,2 - 28,2 - 

40 27,1 - 27,1 - 

50 26,0 26,0 25,3 25,3 

60 - 25,0 - 23,5 

70 - 24,1 - 21,9 

80 - 23,2 - 20,5 

90 - 22,5 - 19,3 

100 - 21,7 - 18,2 

4 ≥ 140 

10 40,1 - 35,9 - 

20 36,6 - 32,5 - 

30 33,5 - 29,7 - 

40 30,8 - 27,3 - 

50 28,3 33,0 25,3 25,3 

60 - 30,5 - 23,5 

70 - 28,4 - 21,9 

80 - 26,6 - 20,5 

90 - 24,9 - 19,3 

100 - 23,5 - 18,2 
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c.d. Tablicy 4 

Poz. 
Grubość płyty 

[mm] 
Szerokość 

szczeliny [mm] 

Oznaczenie elementu 

Q-FV Q-FV-XL Q-A2 Q-A2-XL 

VRd,z [kN/element]
 (1)

 

1 2 3 4 5 6 7 

Klasa betonu ≥ C30/37 

5 
120, 

130 

10 32,7 - 32,7 - 

20 31,3 - 31,3 - 

30 29,9 - 29,7 - 

40 28,7 - 27,3 - 

50 27,6 27,6 25,3 25,3 

60 - 26,5 - 23,5 

70 - 25,6 - 21,9 

80 - 24,7 - 20,5 

90 - 23,8 - 19,3 

100 - 23,0 - 18,2 

6 ≥ 140 

10 40,1 - 35,9 - 

20 36,6 - 32,5 - 

30 33,5 - 29,7 - 

40 30,8 - 27,3 - 

50 28,3 33,0 25,3 25,3 

60 - 30,5 - 23,5 

70 - 28,4 - 21,9 

80 - 26,6 - 20,5 

90 - 24,9 - 19,3 

100 - 23,5 - 18,2 

Klasa betonu ≥ C35/45 

7 
120, 

130 

10 34,6 - 34,6 - 

20 33,1 - 32,5 - 

30 31,7 - 29,7 - 

40 30,4 - 27,3 - 

50 28,3 29,2 25,3 25,3 

60 - 28,1 - 23,5 

70 - 27,0 - 21,9 

80 - 26,1 - 20,5 

90 - 24,9 - 19,3 

100 - 23,5 - 18,2 

8 ≥ 140 

10 40,1 - 35,9 - 

20 36,6 - 32,5 - 

30 33,5 - 29,7 - 

40 30,8 - 27,3 - 

50 28,3 33,0 25,3 25,3 

60 - 30,5 - 23,5 

70 - 28,4 - 21,9 

80 - 26,6 - 20,5 

90 - 24,9 - 19,3 

100 - 23,5 - 18,2 

(1)
 kierunek działania obciążenia wg rysunku 27 
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Tablica 5 
 

Nośności obliczeniowe połączeń, wykonanych z zastosowaniem elementów Z 

Poz. 
Nośność 

obliczeniowa 

Oznaczenie elementu 

Z-V Z-V+V Z-VH+VH 

1 2 3 4 5 

Klasa betonu ≥ C20/25 

1 VRd,z [kN/element]
 (1)

 75,0 75,0/15,0
 (2)

 75,0/15,0
 (2)

 

2 VRd,y [kN/element]
 (1)

 - - 15,0 

(1)
 kierunek działania obciążenia wg rysunku 27 

(2)
 pierwsza wartość od obciążenia działającego w kierunku do dołu,  
druga wartość — do góry 

 

Tablica 6 
 

Nośności obliczeniowe połączeń, wykonanych z zastosowaniem elementów B 

Poz. 
Nośność 

obliczeniowa 

Oznaczenie elementu 

B-V1 B-V2 

1 2 3 4 

1 VRd,z [kN/m]
 (1)

 42,4 59,3 

2 VRd,x [kN/m]
 (1)

 3,8 3,8 

3 VRd,y [kN/m]
 (1)

 3,8 3,8 

(1)
 kierunek działania obciążenia wg rysunku 27 

 

Tablica 7 
 

Wartości ważonego wskaźnika zmniejszenia poziomu uderzeniowego DLW elementów 
SCHÖCK TRONSOLE z izolacją akustyczną 

Poz. Element Oznaczenie elementu 
Ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu 

uderzeniowego DLW [dB]
 (1)

 

1 2 3 4 

1 TA - 12 

2 T 

T-V2 28 

T-V4 28 

T-V6 25 

T-V7 24 

T-V8 24
 (2)

 

3 F 
F-V1 28 

F-V2 27 

4 Q - 29 

5 Z - 27 

6 B 
B-V1 28

 (3)
 

B-V2 27
 (3)

 

(1)
 podane w tablicy wartości wskaźników DLW zostały określone na podstawie badań laboratoryjnych.  
W projektowaniu należy przyjmować wartości projektowe DLWR tj. wartości według tablicy zmniejszone o 2 dB 

(2)
 wartość przyjęta na podstawie ekstrapolacji 

(3)
 wartość przyjęta na podstawie wyników badania elementów F 



 AT-15-6961/2015 str. 38/38 

 

® 

Tablica 8 
 

Klasyfikacja schodów żelbetowych z elementami SCHÖCK TRONSOLE 

Poz. 
Oznaczenie elementu  

Schöck Tronsole 
Klasa odporności 

ogniowej 
Uwagi

 (1),(2),(3)
 

1 2 3 4 

1 T 
R 90 

Pod warunkiem, że elementy żelbetowe schodów 
spełniają wymagania odporności ogniowej w klasie  
co najmniej R 90 zgodnie z PN-EN 1992-1-2:2010 2 TA 

3 F 
R 120 

Pod warunkiem, że elementy żelbetowe schodów 
spełniają wymagania odporności ogniowej w klasie  
co najmniej R 120 zgodnie z PN-EN 1992-1-2:2010 4 B 

5 Q 

R 120 

Pod warunkiem, że elementy żelbetowe schodów oraz 
ściany żelbetowe, w których osadzane są elementy 
Schöck Tronsole spełniają wymagania odporności 

ogniowej w klasie co najmniej R 120 zgodnie  
z PN-EN 1992-1-2:2010, a w odniesieniu do ścian 

murowanych — zgodnie z PN-EN 1996-1-2:2010 lub 
innym właściwym dokumentem odniesienia 

6 Z 

(1)
 niniejsza klasyfikacja nie dotyczy szczelności ogniowej (E) oraz izolacyjności ogniowej (I) 

(2)
 klasa betonu łączonych elementów żelbetowych jest nie niższa niż C20/25 

(3)
 wymiary łączonych elementów żelbetowych nie są mniejsze niż wymiary podane w tablicy 9 

 

 

 

Tablica 9 
 

Minimalne wymiary elementów żelbetowych łączonych elementami SCHÖCK TRONSOLE  
wymagane z uwagi na klasyfikację ogniową podaną w tablicy 8   

Poz. 
Oznaczenie elementu 

Schöck Tronsole 

Minimalne wymiary elementów łączonych 

Element 1 Element 2 

1 2 3 4 

1 T 
Bieg schodów:  

grubość ≥ 160 mm 
Spocznik lub strop:  
grubość ≥ 160 mm 

2 TA 
Bieg schodów:  

grubość ≥ 160 mm 
Spocznik lub strop:  
grubość ≥ 160 mm 

3 F 
Bieg schodów:  

grubość ≥ 180 mm 
Spocznik lub strop:  
grubość ≥180 mm 

4 Q 
Bieg schodów lub spocznik: 

grubość ≥ 120 mm 
Ściana:  

grubość ≥ 140 mm 

5 Z 
Bieg schodów lub spocznik: 

grubość ≥ 160 mm 
Ściana:  

grubość ≥ 190 mm 

 


