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Państwa sukces jest naszym sukcesem
Nasza firma Graner + Partner Sp. z o.o jest biurem inżynierskim oferującym niezależne usługi konsultingowe z zakresu fizyki budowli i akustyki w architekturze.
Biuro wyłoniło się z firmy Graner + Partner Ingenieure, która od 50 lat prowadzi
kompleksową działalność w zakresie niezależnego doradztwa oraz projektowania
na terenie całej Europy. Sukces naszej firmy polega na indywidualnych i kompleksowych poradach technicznych oraz nieprzerwanej partnerskiej współpracy. Zapewnienie jakości dostosowanej do aktualnych przepisów prawnych i standardów
międzynarodowych, gwarantują Państwu wyniki, z których będziecie bardziej niż
zadowoleni, również w kwestii ekonomicznej.

Oczekujecie Państwo fachowej porady, projektu z zakresu akustyki wnętrz, ochrony przed hałasem, charakterystyki energetycznej budynku czy pomiarów parametrów akustycznych pod
jednym dachem?
Trafiliście Państwo do właściwej firmy!

Bernd Graner-Sommer

Biura Graner + Partner
Bergisch Gladbach · Wrocław · Lipsk

mgr inż. Wojciech Kroner

Akustyka wnętrz
Wnętrze zdefiniowane jest nie tylko przez estetykę, ale w zasadniczej mierze
przez jakość akustyczną, ponieważ to właśnie zmysł słuchu określa to, jak się
czujemy w danym pomieszczeniu. Walory i jakość akustyczna pomieszczenia
powinny zawsze odpowiadać jego funkcji. Celem projektowania akustyki pomieszczeń jest uzyskanie komfortu akustycznego, gwarantującego odpowiednie warunki odbioru mowy, dźwięku oraz innych sygnałów akustycznych.
W tym celu, w oparciu o przepisy prawa budowlanego, uwzględniając ponadto
rzeczywiste zapotrzebowanie, przeprowadzamy specjalne procedury prognozowania i analizy, takie jak:

•

projekty akustyczne wnętrz sal koncertowych, teatralnych, widowiskowo-sportowych, kinowych, kongresowych oraz audytoryjnych,

•

projektowanie i dobór adaptacji akustycznych dla pomieszczeń zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-4,

•

optymalizacja czasu pogłosu w pomieszczeniach,

•

pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach,

•

badania laboratoryjne,

•

symulacje komputerowe dla modeli,

•

wirtualne auralizacje dźwięku (wirtualny odsłuch pomieszczenia).

Obliczenia czasu pogłosu.
Symulacja komputerowa na modelu 3D.
Obliczenia wskaźnika transmisji mowy.

Akustyka wnętrz
Parlament w Eupen
Architekt: Atelier Kempe Thill

Ochrona przed hałasem
Biblioteka uniwersytecka, Drezno
Architekt: Ortner & Ortner, Berlin/Wiedeń

Ochrona przed hałasem
Ochrona przed hałasem i dźwiękami docierającymi do pomieszczenia należy
do grupy sześciu podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać budynki.
Tylko dzięki fachowemu doradztwu w ramach projektu architektoniczno-budowlanego można zagwarantować odpowiednią ochronę akustyczną budynku oraz jego otoczenia w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego.

•

weryfikacja koncepcji architektonicznej budynku, poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń z uwzględnieniem i uzupełnieniem zagadnień i wymagań z zakresu ochrony przed hałasem,

•

projektowanie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych i stropodachów z oknami w budynkach według PN-B02151,

•

obliczenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami
w budynku według PN-EN 12354-1 i PN-EN 12354-2,

•

weryfikacja i optymalizacja przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych pod kątem oczekiwań parametrycznych,

•

ocena wpływu hałasu na budynek i środowisko od wyposażenia technicznego w budynku.

W zakres naszych usług wchodzą:
•

projektowanie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych
oraz stropów w budynkach według PN-B-02151,

Analiza klimatu akustycznego w pomieszczeniu na podstawie
doboru parametrów akustycznych przegród na modelu 3D.

Komfort termiczny
W ostatnich latach zaobserwować można szereg zmian klimatycznych, które objawiają się między innymi większą częstotliwością występowania bardzo wysokich
temperatur latem. Z drugiej strony obecny trend w architekturze stawiający na dużą
ilość powierzchni przeszklonych powoduje, że pomieszczenia, chociaż jasne i dobrze oświetlone, narażone są na przegrzewanie.
Wykonujemy dla Państwa symulacje dla budynku w aspekcie komfortu termicznego
i możliwości przegrzewania pomieszczeń, z uwzględnieniem lokalnego klimatu oraz
obciążeń cieplnych zdefiniowanych dla projektowanego pomieszczenia.

W zakres naszych usług wchodzą:
•

symulacje pomieszczeń w aspekcie komfortu termicznego latem,

•

analiza doboru osłon przeciwsłonecznych oraz rodzaju
przeszklenia,

•

ocena komfortu termicznego według PN-EN 15251,

•

ocena komfortu termicznego w pomieszczeniach za
pomocą wskaźników PMV i PPD wg PN-EN ISO 7730,

•

analiza rozkładu temperatury oraz wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach.

Trójwymiarowy model pomieszczenia.
Rozkład temperatury w pomieszczeniu.
Ocena komfortu termicznego za pomocą wskaźnika PPD.

Komfort termiczny
Bank Münsterland Ost, Münster, Architekt: BaumewerdArchitekten, Prof. Dieter Georg Baumewerd, Münster

Fizyka budowli
Five Boats, Duisburg, Architekt: Nicholas Grimshaw & Partners
Londyn/Bahl + Partner, Hagen

Fizyka budowli
Energooszczędność budynku i komfort termiczny jego użytkowników okresie użytkowania, stanowią istotne kryterium dobrego projektu architektoniczno-budowlanego. Wykonujemy dla Państwa wszystkie prace projektowe i konsultingowe z zakresu fizyki budowlanej w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego. Wspieramy inwestorów i architektów przy realizacji inwestycji w celu uzyskania certyfika-

•

symulacje i prognozy cieplno-wilgotnościowe przegród
z uwzględnieniem parametrów lokalnego klimatu,

•

obliczenia projektowe przegród w zakresie ochrony
przed kondesacją pary wodnej,

•

obliczenia wielowymiarowego przepływu ciepła przez
mostki cieplne w przegrodach,

•

projektowanie i analiza węzłów ze względu na zabezpieczenie przed wystąpieniem grzybów pleśniowych,

•

opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej
budynków,

•

projektowanie budynków pasywnych (międzynarodowe
uprawienia CEPHD).

tów „zielonego budownictwa” (GreenBuilding, LEED, BREEAM, DGNB).
W zakres naszych usług wchodzą:
•

obliczenia projektowe przegród w zakresie ochrony cieplnej budynków,

Charakterystyka energetyczna budynku.
Analiza termiczna mostka cieplnego.
Symulacja cieplno-wilgotnościowa w elementach konstrukcji budowlanej.

Termowizja

W zakres naszych usług wchodzą:

Największą zaletą badań termowizyjnych jest bezkontaktowy i szybki pomiar
temperatury w nieniszczący sposób. Dzięki badaniu termowizyjnemu możemy
zlokalizować miejsca zwiększonej ucieczki ciepła z budynku, określić jakość
wykonania izolacji cieplnej, wskazać obszary zawilgocone lub sprawdzić poprawność działania instalacji i urządzeń technicznych.
Dzięki posiadanym uprawnieniom termowizyjnym kategorii II swoje usługi oferujemy również podczas uzyskiwania przez obiekty budowlane standardu certyfikacji BREEAM. Nasze badania są wykonywane zgodnie z obowiązującymi
normami przepisami przez doświadczonych specjalistów.

•

wykonywanie pomiarów termowizyjnych dla obiektów
w standardzie certyfikacji BREEAM (posiadamy wymagane
uprawnienia klasy II zgodne z normą ISO 18436-7:2014),

•

analiza termogramów przez specjalistów z uprawnieniami
klasy II zgodne z normą ISO 18436-7:2014,

•

wykonywanie pomiarów termowizyjnych zgodnie z normą
ISO 6781-3:2015 oraz PN EN 13187:2001,

•

wykonywanie ekspertyz termowizyjnych obiektów budowlanych: mieszkania, domy jednorodzinne, domy wielorodzinne,
hale, obiekty usługowe i przemysłowe,

•

ekspertyzy termowizyjne instalacji i urządzeń technicznych,

•

wykrywanie mostków cieplnych, nieszczelności, przecieków
instalacji, zawilgoceń w przegrodach budowlanych.

Analizy termowizyjne elewacji budynków.

Wybrane obiekty, które pomogliśmy zrealizować …
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Centrum Usług Publicznych w Opolu
Centrum Biotechnologii w Kolonii
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Szkoła Bertha von Suttner w Kolonii
Dworzec kolejowy we Frankfurcie
Centrum kształcenia i sala koncertowa w Ingelheim
Klinika uniwersytecka w Bonn
Osiedle mieszkaniowe Phoenix See w Dortmundzie
Centrum kultury Bürgerhaus w Ingelheim
Basen rekreacyjny w Langenhagen
Budynki mieszkalno-usługowe w Hamburgu
Klinika uniwersytecka w Düsseldorfie
Hala koncertowa w Bonn
Centrum handlowo-usługowe w Ludwigshafen
Budynki mieszkalno-usługowe w Würzburgu

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Centralny Instytut w Mannheim
Zespół budynków mieszkalno-usługowych w Pulheim
Budynki mieszkalne PANDION DOXX w Moguncji

Wybrane obiekty, które pomogliśmy zrealizować …
Budynek wielorodzinny Pergolenviertel w Hamburgu
Biblioteka centralna w Gießen
Budynek banku w Akwizgran
Sala koncertowa w Essen
Muzeum Historii w Bonn
Teatr w Poczdamie
Sala koncertowa Beethovena w Bonn
Teatr w Münster
Biurowiec we Frankfurcie nad Menem
Sala koncertowa w Berlinie
Sala koncertowa w Dortmundzie
Biurowiec firmy Sartorius AG w Göttingen
Centrala firmy Telecom w Bonn
Budynek Bosch w Stuttgarcie
Centrum symfoniczne w Dortmundzie
Kompleks biurowy DKV+ w Kolonii

Centrum Usług Publicznych w Opolu

Hotel w Kolonii Dregsethvegen w Stjordal
Biurowiec Straży Pożarnej w Kolonii

mgr inż. Wojciech Kroner
Dyrektor ds. technicznych i koordynacji projektowej
Członek zarządu spółki
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