CALENBERG
PODK£AD KOMPRESYJNY
Niezbrojony podk³ad
elastomerowy
dla naprê¿eñ do
5 N/mm2

planmäßig elastisch lagern
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Wymiarowanie Podk³ad kompresyjny Calenberg
Wymiarowanie dla 2 klasy oparcia wg DIN 4141 cz. 3
Dopuszczalne œrednie
naprê¿enie œciskaj¹ce
F

l
b

S = wspó³czynnik kszta³tu (str. 3)

Rzeczywiste
œciœniêcie podk³adki
Dt

Dopuszczalny
k¹t obrotu

…… mm
…… mm
…… mm
…… szt.
…… / szt.

200 · t
[‰]; podk³ad prostok¹tny
a

a

dop. a =

225 · t
[‰]; podk³ad okr¹g³y
a

Dopuszczalne
odkszta³cenie poziome
H

g
t
l bzw. b

u

dop. u = 0,6 · (t – 2) [mm]
Wielkoœæ si³y poziomej powstaj¹cej pod wp³ywem odkszta³cenia siê
podk³adki nie wymaga dodatkowego sprawdzenia gdy¿ jednorazowy,
minimalny przesuw nie prowadzi do szkodliwych zmian w oparciu.
W przypadku przemieszczenia elementu podpieranego zwi¹zanego
z „czystym” odkszta³ceniem podk³adki nale¿y zapewniæ minimalne
naprê¿enie œciskaj¹ce podk³adkê rzêdu 1 MPa.

a, b, l, t w mm; a w ‰; sm w N/mm2; S bezwymiarowe
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…… mm
…… mm
…… mm
…… mm
…… mm
…… szt.
…… / szt.

Naprê¿enie œciskaj¹ce [N/mm2 ]

4,0

b) Podk³ad punktowy w os³onie
z polistyrenu lub Ciflamonu
Szerokoœæ ca³kowita:
D³ugoœæ ca³kowita:
Szerokoœæ rdzenia:
D³ugoœæ rdzenia:
Gruboœæ:
Iloœæ:
Cena:

dop. a =

M

a) wariant podstawowy
D³ugoœæ:
Szerokoœæ:
Gruboœæ:
Iloœæ:
Cena:

Rys. 1

F
t

a

Podk³ad kompresyjny Calenberg - niezbrojona, jednorodna podk³adka elastomerowa wg DIN 4141 cz. 3, stosowana w 2 klasie oparcia dla naprê¿eñ dopuszczalnych
w zale¿noœci od kszta³tu do 5 N/mm2,
zgodnie z ogólnym œwiadectwem materia³owym nr: P-852.0290-6.
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t
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Opis kalkulacyjny

(S2 + S + 1)
£ 5 N/mm2
2,0
Warunek: l ³ b ³ 5 ´ t

dop s =

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

c) Podk³ad liniowy w os³onie
z polistyrenu lub Ciflamonu

1,0

Szerokoœæ ca³kowita:
Szerokoœæ rdzenia:
Gruboœæ:
Iloœæ:
Cena:

0,5

…… mm
…… mm
…… mm
…… m
…… /m

0,0
0,0

5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
0,5

1,0

1,5

2,0
2,5
3,0
Œciœniêcie [mm]

3,5

4,0

4,5

Rys1: Œciœniêcie Dt w zale¿noœci od naprê¿eñ œciskaj¹cych (wartoœci orientacyjne)

Dostawca:
JORDAHL & PFEIFER

Opis produktu

Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Wroc³awska 68
55-330 Krêpice k/Wroc³awia
tel.
+4871 39 68 264
tel./fax +4871 39 68 105
e-mail: biuro@jordahl-pfeifer.com.pl
www.jordahl-pfeifer.com.pl

Podk³ad kompresyjny Calenberg jest niezbrojonym ³o¿yskiem elastomerowym
o g³adkich powierzchniach kontaktowych.
Wykonany jest z trwale elastycznego, odpornego na dzia³anie ozonu tworzywa elastomerowego o twardoœci 55±8 wg skali
Shore A. Materia³ zakwalifikowano
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do grupy niezbrojonych podk³adek elastomerowych stosowanych w 2 klasie oparcia wg DIN 4141 cz. 3 na podstawie gruntownych badañ sprawdzaj¹cych przeprowadzonych przez upowa¿nion¹ jednostkê
i potwierdzonych œwiadectwem technicznym.

Wspó³czynniki kszta³tu
Kszta³t podk³adki

Wspó³czynnik kszta³tu
P³ytka prostok¹tna
l bez otworu:
I×b
S=
2 × t (I + b)
l z otworem okr¹g³ym:
4 × I × b - p × d2
S=
4 × t (2 × I + 2 × b + p × d)
Taœma prostok¹tna
S»

b
2×t

Podk³adka okr¹g³a
l bez otworu:
D
S=
4×t
l z otworem okr¹g³ym:
D-d
S=
4×t
Rys. 2: Wspó³czynniki kszta³tu dla ró¿nych form
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l = d³ugoœæ podk³adki
b = szerokoœæ podk³adki
t = gruboœæ podk³adki
(= wysokoœci szczeliny
monta¿owej)
lA = ca³kowita d³ugoœæ
oparcia
bA= ca³kowita szerokoœæ
oparcia
ri = odleg³oœæ krawêdziowa
(odleg³oœæ krawêdzi
podk³adki od krawêdzi
elementu budowlanego)

Odleg³oœci krawêdziowe
w elementach ¿elbetowych
ri = odleg³oœæ od zewnêtrznej krawêdzi elementu budowlanego do wewnêtrznej krawêdzi zbrojenia g³ównego

Rys. 3: Maksymalna wielkoœæ powierzchni podk³adki elastomerowej w konstrukcjach ¿elbetowych (odleg³oœci krawêdziowe). W przypadku zastosowania elementów
z drewna lub stali odleg³oœci krawêdziowe musz¹ wynosiæ minimum 3 cm lub 1,5 gruboœci podk³adki..
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Standardowe wyciêcia
w podk³adkach:
– otwór okr¹g³y
– wyciêcie naro¿ne
– wyciêcie owalne (oczkowe)

Wymiary, formy dostawy
Z regu³y Podk³ady kompresyjne Calenberg
s¹ dostarczane dla konkretnych przypadków wbudowania, przyciête na wymiar.
Mog¹ byæ dostarczone z otworami i wyciêciami pod bolce i trzpienie monta¿owe.
Do konstrukcji monolitycznych mo¿na
zamówiæ Podk³ady kompresyjne
z os³on¹ z polistyrenu. Umo¿liwi to
ochronê podk³adki i zagwarantuje
sprê¿yste w³aœciwoœci w ka¿dych warunkach. Dla klasy odpornoœci ogniowej F90 lub F120 stosuje siê os³ony
z taœmy ognioodpornej Ciflamon
o szerokoœci min 30mm.

– wyciêcie prostok¹tne
– otwór pod³u¿ny
– otwór prostok¹tny
– œciêcie ukoœne

Podk³adka punktowa
i pasmowa dla konstrukcji
prefabrykowanych

Wymiary:
● Gruboœæ podk³adu:
5, 10, 15, 20 mm
● Maksymalny rozmiar:

Podk³adka punktowa
i pasmowa dla konstrukcji
monolitycznych;
os³ona z polistyrenu lub
materia³u ogniochronnego
Ciflamon

Rys. 4: Calenberg Podk³ad kompresyjny, standardowe wyciêcia i typy podk³adek

Obszary stosowania
Podk³ad kompresyjny Calenberg stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa jako sprê¿ysty element podporowy gwarantuj¹cy po³¹czenie przegubowe. Mo¿e byæ stosowany w formie podk³adki prostok¹tnej do sprê¿ystego monta¿u belek i podci¹gów. W obiektach wielokondygnacyjnych stosowany jest jako
podk³ad pasmowy pomiêdzy stropami
i œcianami.

Warunki odpornoœci ogniowej
W opracowaniu Ocena techniczna odpornoœci ogniowej Nr 3799/7357-AR podane
s¹ minimalne wymiary podk³adek pozwalaj¹ce zakwalifikowaæ je do klasy odpornoœci
ogniowej F 90 lub F 120. Przy mniejszych
wymiarach podk³adki dla zachowania warunków klasyfikacji podk³adki do klasy odpornoœci ogniowej F 120 nale¿y stosowaæ
dodatkow¹ warstwê ochronn¹ o szer. minimum 30 mm z materia³u ognioodpornego
Ciflamon.

Niniejsza publikacja jest rezultatem wieloletnich
badañ i doœwiadczeñ w stosowaniu technologii.
Wszystkie informacje opracowano na podstawie
najnowszego stanu wiedzy w tym zakresie; nie
zwalniaj¹ one u¿ytkownika z obowi¹zku sprawdzania przydatnoœci produktów, równie¿ pod
wzglêdem ochrony praw osób trzecich. Wyklucza
siê jak¹kolwiek odpowiedzialnoœæ za uszkodzenia, bez wzglêdu na ich rodzaj i przyczynê, powsta³e w wyniku zastosowania materia³u jedynie
na podstawie porad przedstawionych w niniejszej
publikacji. Zastrzega siê mo¿liwoœæ zmian technicznych zwi¹zanych z rozwojem produktu.

Wskazówki monta¿owe
W budownictwie prefabrykowanym
Podk³ad kompresyjny uk³ada siê w œrodku
powierzchni podparcia bez koniecznoœci
wykonania dodatkowych czynnoœci monta¿owych. Nale¿y zachowaæ odleg³oœci
krawêdziowe minimum 3 cm od krawêdzi
elementu budowlanego, przy czym zbrojenie elementów podpieranych powinno
obejmowaæ powierzchniê podk³adki. Nale¿y uwzglêdniæ œciêcie krawêdzi elementów budowlanych.
W budownictwie monolitycznym nale¿y zagwarantowaæ zabezpieczenie szczelin monta¿owych, w których montuje siê
Podk³ady kompresyjne przed zalaniem
mas¹ betonow¹. Nale¿y unikaæ sztywnych
po³¹czeñ elementów budowlanych. Sprê¿yste w³asnoœci podk³adki musz¹ byæ zapewnione w ka¿dym momencie.

planmäßig elastisch lagern

Œwiadectwa
i aprobaty techniczne
● Ogólne œwiadectwo techniczne
nr P-852.0290-6, Instytut Badawczy
Materia³ów w Hanowerze,
paŸdziernik 2002
● Ocena Techniczna odpornoœci ogniowej Nr 3799/7357-AR; Ocena podk³adek elastomerowych firmy Calenberg
pod wzglêdem odpornoœci ogniowej
F 90 lub F 120 zgodnie z norm¹ DIN
4102 czêœæ 2 (wydanie 9/1977), Urzêdowy Wydzia³ Kontroli Materia³owej
dla Budownictwa przy Instytucie Materia³ów Budowlanych, Budownictwa
Kubaturowego i Ochrony Ogniowej,
TU Braunschweig, listopad 1997

Calenberg Ingenieure GmbH
Am Knübel 2 – 4
D-31020 Salzhemmendorf
Tel. +49 (0) 51 53/94 00-0
Fax +49 (0) 51 53/94 00-49
E-Mail: info@calenberg-ingenieure.de
http://www.calenberg-ingenieure.de
JORDAHL & PFEIFER
Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Wroc³awska 68
55-330 Krêpice k/Wroc³awia
tel.
+4871 39 68 264
tel./fax +4871 39 68 105
e-mail: biuro@jordahl-pfeifer.com.pl
www.jordahl-pfeifer.com.pl

Partner der

Przedruk, kopie oraz rozpowszechnianie - równie¿ w czêœci - tylko za pisemnym upowa¿nieniem Calenberg Ingenieure GmbH.

1200 mm x 1200 mm

