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Obciążenia, wzory do projektowania
Podkładka bi-Trapezowa Calenberg ®

Wymiarowanie dla 2 klasy oparcia wg DIN 4141 cz. 3

Grubość podkładki t [mm] 5 10 15 20

Średnie dopuszczalne
naprężenie 
ściskające
σm [N/mm2]

15,00 10,00 7,00 5,00

Rzeczywiste ściśnięcie 
podkładki przy
σm [N/mm2] 

Δt [mm]

2,20 4,50 7,00 9,50

Dopuszczalne 
odkształcenie
poziome
u [mm]

2,00 4,00 5,50 8,00

Siła pozioma (reakcja na deformację)  
wywołana
poziomym 
odkształceniem
poprzecznym 
H [kN]

Dopuszczalne H = cs · u · AE/22500
(patrz rys. 6 i 7)
cs = statyczna sztywność poprzeczna
[kN/mm]
u = rzeczywiste przemieszczenie
poziome [mm]
AE = powierzchnia podkładki [mm2]

Dopuszczalny kąt
obrotu podkładki
α [‰]; a [mm]
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Opis produktu

Opis produktu
Podkładki bi-Trapezowe®:

niezbrojone, profilowane podkładki ela-• 
stomerowe dostępne w 4 grubościach
zapewniają wysoką ochronę przed drga-• 
niami i dźwiękami materiałowymi
są trwale elastyczne i zapewniają przegu-• 
bowe połączenie elementów  konstrukcji 
budowlanych
przy przemieszczeniach elementów re-• 
agują sprężyście i tylko w niewielkim 
stopniu przekazują powstające siły po-
przeczne
produkowane są z najwyższej jakości ela-• 
stomerów na bazie syntetycznego kau-
czuku EPDM (etylenowo-propylenowo 
-dienowy terpolimer)
uzyskuje się wysoką redukcję dźwięków • 
i drgań na skutek niewielkiej sztywności 
przy ściskaniu we wstępnej fazie obcią-
żenia do wartości 1 N/mm2

wartości naprężeń ściskających, odkształ-• 
cenia poziomego (przesuwu), kąt obrotu 
mogą być zweryfikowane obliczeniowo
przy jednakowej grubości i poziomie • 
obciążenia w podkładkach profilowa-
nych powstają mniejsze poprzeczne siły 
rozciągające niż w przypadku podkładek 
jednorodnych – dzięki temu elemen-
ty betonowe są lepiej chronione przed 
możliwymi uszkodzeniami (rys. 4)
we wstępnej fazie obciążenia (wyrów-• 
nawczej) reagują miękkosprężyście.  
W miarę zwiększania obciążenia pod-
kładki deformują się (ściśnięcie pod-
kładki) i ich sztywność wzrasta (druga 
faza obciążenia). Rozkład naprężeń pod 
podkładką opisuje symetryczna funkcja 
paraboliczna
są zaprojektowane zgodnie z wytyczny-• 
mi niemieckiej normy DIN 4141 cz. 3 dla 
oparcia klasy 2, a ich właściwości zostały 
zweryfikowane w odpowiednich testach 
przeprowadzonych przez upoważnione 
instytucje badawcze akredytowane przez 
DIBT (Niemiecki Instytut Technologii Bu-

dowlanej)
na podkładki bi-Trapezowe Calen-• 
berg została wydana aprobata tech-
niczna Instytutu Techniki Budowlanej  
nr AT - 15- 5406/2008

Izolacja dźwięków 
uderzeniowych

Powszechnym i szczególnie nieprzyjemnym 
rodzajem dźwięków materiałowych rozcho-
dzących się w pomieszczeniach są dźwięki 
uderzeniowe (odgłosy kroków). Dźwięki 
te są emitowane głównie do pomieszczeń 
znajdujących się poniżej swobodnie pod-
partych stropów, podestów, klatek schodo-
wych, tarasów itd., i są efektem mechanicz-
nego pobudzania elementów konstrukcji do 
drgań poprzez chodzenie. Transmisja dźwię-
ków uderzeniowych może być skutecznie 
zredukowana jeśli elementy konstrukcji są 
oparte elastycznie przy użyciu bi-Trapezo-
wych podkładek elastomerowych. Testy 
oparcia biegów schodowych na podeście  
z zastosowaniem podkładek bi-Trapezowych 
Calenberg przeprowadzone przez laborato-
rium Zakładu Akustyki ITB wykazały, że przy 
naprężeniu w podkładkach w zakresie 0,2-
0,7 MPa można osiągnąć ważony wskaźnik 
tłumienia dźwięków uderzeniowych ΔLw na 
poziomie 22-27 dB w zależności od grubości 
podkładki, pod warunkiem nie występowa-
nia żadnych sztywnych połączeń elemen-
tów (rys. 5). Ponadto należy zwrócić uwa-
gę, że dzięki uniknięciu sztywnego łączenia 
elementów budowlanych zapobiega się 
transmisji wtórnego hałasu materiałowego. 
Zgodnie z PN-B-02151-3:1999 przy projekto-
waniu należy stosować wartości wskaźnika 
ΔLw zredukowane o 2 dB w stosunku do 
wartości laboratoryjnych.
Podkładki bi-Trapezowe w przypadku izolacji 
odgłosów kroków na klatkach schodowych 
powinny być stosowane przy spełnieniu na-
stępujących warunków:
- bieg schodowy nie może łączyć się ze 
ścianą klatki schodowej; dylatacja między 

biegiem a ścianą powinna być wypełniona 
elastyczną płytą izolacyjną (np. z pianki PE  
o grubości min 5mm) i dodatkowo zabezpie-
czona kitem trwale elastycznym
- między biegiem schodowym a spoczni-
kiem (podestem) musi być zachowana dy-
latacja, która powinna być wypełniona:  
w górnej części płytą izolacyjną (np. z pianki 
PE grubości 5mm), w dolnej części (szczelina 
szerokości ok. 15-20mm) wełną mineralną  
i dodatkowo zabezpieczona od dołu kitem 
trwale elastycznym
- na podestach i spocznikach należy wyko-
nać izolacyjne podłogi (np. pływające lub 
elastyczne nawierzchnie podłogowe) ze 
wskaźnikiem ΔLw równym wskaźnikowi sto-
sowanych podkładek bi-Trapezowych; na 
obrzeżu podłogi należy zastosować izolację 
przyścienną z paska elastycznej płyty (np. 
polietylenowej grubości 5mm) i dodatkowo 
zabezpieczyć kitem trwale elastycznym

Opis do celów kalkulacji 
i dokumentów technicznych

Podkładka bi-Trapezowa – niezbrojona,  
z obustronnie wyprofilowanymi trapezowy-
mi powierzchniami styku
Długość   …mm
Szerokość  …mm
Grubość   …mm
Ilość   ...szt

Wygłuszający podkład bi-Trapezowy – pa-
smowa podkładka dla elementów mono-
litycznych, w osłonie z wełny mineralnej  
i z ochronną górną warstwą tektury, gotowa 
do bezpośredniego wbudowania
Typ podkładki  …[I, L, Z]
Długość   …m
Grubość   …mm
Obciążenie pionowe …kN/m
Szerokość rdzenia 
elastomerowego bE …mm
Całkowita szerokość 
podkładki  …mm
Ilość   …szt lub mb
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Odległości krawędziowe

Rys. 1. Maksymalna wielkość powierzchni podkładki elastomerowej w elementach żelbetowych z uwzglednieniem warunków krawędziowych. W konstrukcjach 
drewnianych i stalowych należy zachować odległości krawędziowe równe minimum 3 cm lub 1,5 razy grubość podkładki.

t

lr1 r1

r1 r2

r1

l lA

r1

bA

br1 r2

br1 r2

Element 2 El. 2

Element 1 El. 1

Podkładka budowlana

Widok z boku Widok od czoła

Rzut z góry
Powierzchnia rzutu elementu budow. AB

Powierzchnia podkładki AE

Odległości krawędziowe w elementach żelbetowych
r = odległość zewn. krawędzi elementu budowlanego 
do wewnętrznej krawędzi zbrojenia głównego

El. 1

El. 2

Oznaczenia:
l = długość podkładki
b = szerokość podkładki
t = grubość podkładki
(wynikająca z zaprojektowa-
nej szczeliny)
lA = długość rzutu elementu
budowlanego
bA = szerokość rzutu elemen-
tu budowlanego 
r = odległości krawędziowe
(odległość krawędzi podkła-
du od krawędzi elementu 
budowlanego)
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Częstotliwość drgań własnych

Sprężystość dynamiczna 
i tłumienie

W przypadku obciążeń o charakterze cy-
klicznym działających na elastomerową 
podkładkę, w obliczeniach należy wziąć 
pod uwagę sprężyste reakcje dynamiczne.

Dynamiczna sztywność sprężysta podkła-
dek elastomerowych jest zawsze większa 
od statycznej sztywności sprężystej.

Współczynnik tłumienia ϑ podkładki  
bi-Trapezowej® wynosi ok. 0,08 i jest wy-
starczająco wysoki, aby w przypadku zja-
wiska rezonansu nie powstawało niebez-
pieczne wzmocnienie amplitudy drgań.

Rys. 3. Efekt izolacji

Widok podkładki

Q
obciążona
nieobciążona

Poprzeczne siły rozciągające
w podkładce jednorodnej

Znoszenie się lokalnie po-
wstających poprzecznych sił 
rozciągających dzięki trape-
zowemu profilowi podkładki

Rys. 4. Efekt działania poprzecznych sił rozciągających
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Rys. 2. Częstotliwości drgań własnych

Ef
ek

t i
zo

la
cj

i [
%

]

Naprężenie ściskające [N/mm2]

5



W przypadku rezonansu (tzn. kiedy 
częstotliwość drgań własnych jest 
równa częstotliwości wymuszenia) 
wzmocnienie drgań może być co 
najwyżej 6-krotne. Sytuację całkowi-
tego zniszczenia można wykluczyć.  
W przypadku obciążeń o charakterze 
uderzeniowym elementy budowla-
ne wprawione w drgania a podpar-
te elastycznie za pomocą podkładek  
bi-Trapezowych® można szybko do-
prowadzić do uspokojenia (wytłumie-
nie drgań).

Ochrona przed drganiami 
i dźwiękami materiałowymi

W ostatnich latach, wraz ze wzrostem 
świadomości dotyczącej środowiska, 
problemy związane z ochroną przed 
drganiami i dźwiękami materiało-
wymi odgrywają coraz większą rolę. 
Przepisy prawne obejmują pewne ob-
szary zagadnień, dla których podawa-
ne są dopuszczalne wartości poziomu 
hałasu i drgań działających na obiekty 
budowlane i przebywających w nich 
ludzi. Dla spełnienia tych warunków 
jednym z niezbędnych działań jest 
oddzielanie elementów budowlanych 
wykonanych z materiałów sztywnych 
jak beton, kamień, drewno i stal, przy 
pomocy materiałów elastycznych, 
które zapobiegają transmisji i propa-
gacji dźwięków materiałowych oraz 
drgań z jednego na pozostałe elemen-
ty konstrukcji.
Wbudowując elastyczne podkładki bi-
Trapezowe w złącza elementów kon-
strukcji jako elementy oddzielające, 
możemy osiągnąć znaczną ochronę 

Izolacja dźwięków materiałowych

przed niepożądanymi częstotliwościa-
mi wymuszenia. Precyzyjne określe-
nie wartości wskaźnika izolacji dźwię-
ków materiałowych jest zadaniem 
trudnym, gdyż obok różnego stopnia 
przekazywania się drgań, mamy do 
czynienia z różnym udziałem masy 
drgającej oraz geometrii elementów. 
Sytuację można uprościć poprzez 
zastąpienie układu rzeczywistego li-
niowym modelem układu o jednym 
stopniu swobody, który jest zazwy-
czaj wykorzystywany w praktyce. Przy 
takim założeniu możliwe jest przed-
stawienie w jakim stopniu podkładki 
bi-Trapezowe® redukują cykliczne wy-
muszenia oraz obciążenia uderzenio-
we w taki sposób, aby tylko niewielka 
(szczątkowa) część sił wzbudzających 
była transmitowana na inne elemen-
ty. Współczynnik określający stosu-
nek częstotliwości wymuszenia f do 
częstotliwości drgań własnych f0 ma 
znaczący wpływ na poziom tłumienia 
dźwięków materiałowych. 

W budownictwie podejmuje się 
działania mające na celu ochronę 
akustyczną w zakresie częstotliwo-
ści od 100 Hz do 3200 Hz. Ze względu 
na właściwości sprężyste oraz ukształ-
towanie powierzchni, podkładki 
bi-Trapezowe® charakteryzują się 
wysoką izolacją dźwięków materiało-
wych w zakresie naprężeń ściskających 
mniejszych od 1 N/mm2. Z rys. 4 można  
odczytać, że przy drganiach o czę-
stotliwości wymuszenia f = 100 Hz 
możliwe jest osiągnięcie efektu 
izolacji wynoszącego ponad 90%. Izo-
lacja dźwięków materiałowych wynosi  
ok. 20 dB. Drgania o częstotliwości 
powyżej 100 Hz ograniczane są w jesz-
cze większym stopniu.
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Rys. 5. Izolacja dźwięków materiałowych
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Zasady montażu

W konstrukcjach prefabrykowanych pod-
kładki bi-Trapezowe® są układane cen-
tralnie na powierzchni podparcia bez 
stosowania żadnych specjalnych środków 
montażowych.

Dla elementów betonowych odległość kra-
wędziowa podkładki od zewnętrznej kra-
wędzi elementu musi wynosić minimum  
3 cm, a zbrojenie powinno sięgać minimum 
tak daleko jak powierzchnia podkładki.

Ponadto sfazowania krawędzi elementów 
również powinny być brane pod uwagę 
przy określaniu odległości krawędziowych. 
W przypadku konstrukcji monolitycznych 
szczeliny i połączenia wokół podkładek 
bi-Trapezowych® muszą być zabezpieczo-
ne przed zabetonowaniem. Należy unikać 
sztywnych połączeń, tak aby właściwości 
sprężyste podkładek były zagwarantowa-
ne przez cały okres życia konstrukcji. Do-
kładnie dopasowane elementy mogą być 
dostarczone na zamówienie (patrz str. 10).

Sztywność poprzeczna
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Rys. 6. Sztywność poprzeczna w kierunku prostopadłym do profilowania

Rys. 7. Sztywność poprzeczna w kierunku równoległym do profilowania
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Odkształcenie przy ściskaniu
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Rys. 8. Odkształcenie podkładki w zakresie niskich 
naprężeń ściskających stosownych dla tłumienia 
dźwięków materiałowych. Wykres poglądowy

N
ap

rę
że

ni
e 

śc
is

ka
ją

ce
 [N

/m
m

2 ]

Odkształcenie przy ściskaniu [mm]

Rys. 9. Odkształcenie podkładki bi-Trapezowej przy ściskaniu. Wykres poglądowy
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Przycinanie

  

wykonać otwory za 
pomocą przebijaka 
ręcznego

odmierzyć długość 
podkładki bi-Trapezowej 
i odciąć prostopadle do krawędzi

długość podkładki 

bi-Trapezowej

szerokość
podkładki

bi-Trapezowej

dalej 
rozdzierać
ręcznie

odmierzyć szerokość 
podkładki bi-Trapezowej 
naciąć podkładkę bi-Trapezową

Komplet narzędzi

- nożyczki
- przebijak ręczny
- młotek
- miękka podkładka szew rozdzielający

Rys. 10. Przycinanie na budowie podkładek bi-Trapezowych dostarczanych w rolkach

Wybrane obiekty referencyjne

Olympiastadion, Berlin1. 
Zentralstadion, Lipsk2. 
Köln - Arena, Kolonia 3. 
Hundertwasser House Waldspirale,  4. 

 Darmstadt
Fabryka porcelany, Meissen5. 
Centrum Kongresowe Am Funkturm,  6. 

 Berlin
Sala Plenarna w Reichstagu, Berlin7. 
Ambasada Chin, Bonn8. 
Signal-Iduna-Stadium, Dortmund9. 
Hotel de France, Isle of Jersey10. 
Uniwersytet Weterynarii, Wiedeń11. 
Muzeum Historii Natury, Wiedeń12. 
Lotnisko w Wiedniu13. 
Centrum Muzyki w Moskwie14. 
Galeria Wisła, Płock15. 
Galeria Jurajska, Częstochowa16. 
Elektrolux, Oława17. 
Real, Warszawa18. 
IKEA Targówek, Warszawa;  19. 

 IKEA Gdańsk
CH Arkadia, Warszawa20. 
Gemini, Tarnów21. 
CH Galaxy, Szczecin22. 
Silesia City, Katowice23. 
Conforama, Katowice24. 
Galeria Kazimierz, Kraków25. 
Galeria Łódzka26. 
Kinepolis Poznań27. 
Cinema City, Częstochowa28. 
Carrefour, Jastrzębie Zdrój29. 
Aterier Rezydencje, Warszawa30. 
Malta, Poznań31. 
Panattoni, Bielany Wrocławskie32. 

Rys. 11. Hundertwasser House Waldspirale, Darmstadt
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Wygłuszająca podkładka bi-Trapezowa redukująca 
dźwięki uderzeniowe

t

b

l

tt

b

rB bE rB

b

rB bE rB

a

ta

tc
b

rB bE rB

a

c

ta

t

Rys. 12. Typy i oznaczenia wygłuszającej podkładki bi-Trapezowej z uwagi na przekrój poprzeczny

Podkładka dla elementów monolitycznych
Podkładka bi-Trapezowa pasmowa w otulinie z wełny
mineralnej i z górną warstwą ochronną z tektury
Standardowa długość = 1 m

Podkładka dla elementów prefabrykowanych
Podkładka bi-Trapezowa
punktowa lub pasmowa

Oznaczenia wymiarów

l = długość całkowita
b = szerokość całkowita
t = grubość całkowita
a = długość ramienia górnego
c = długość ramienia dolnego
ta = grubość ramienia górnego
tc = grubość ramienia dolnego
bE = szerokość podkładki bi-Trapezowej
rB = odległość od krawędzi podłużnej

osłona tekturowa
podkładka bi-Trapezowa

wełna mineralna

Przekrój I Przekrój L Przekrój Z
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bi-Trapez Box ®

Stosowane do oparcia spoczników
schodowych

Wymiary i szczegóły techniczne
dostępne w folderze bi-Trapez Box®

Elementy dla konstrukcji
monolitycznych mogą być dostarczane
na zamówienie

bi - Trapez - Box®

Wygłuszająca podkładka bi-Trapezowa stosowana do redukcji dźwięków
uderzeniowych (odgłosów kroków) na klatkach schodowych

Grubość
podkładki

t [mm]

Szerokość
podkładki
bE [mm]

Efektywne
obciążenie
pionowe 

F [kN]

Wskaźnik zmniejszenia poziomu
uderzeniowego ΔLw wg PN-EN ISO 140-

8:1999 dla zakresu naprężeń ściskają-
cych 0,2-0,7 MPa [dB]

Skuteczność
izolacji

[%]

Ściśnięcie
 podkładki
Δt [mm]

10 50 15 - 35 22 87 2,3 - 3,8

100 30 - 70 22 87 2,3 - 3,8

15 50 15 - 35 25 91 2,8 - 5,5

100 30 - 70 25 91 2,8 - 5,5

20 100 30 - 70 27 93 3,8 - 7,4

* Podkładki mogą być dostarczane w innych szerokościach (wykonanie specjalne)
Uwaga: Zgodnie z PN-B-02151-3:1999 przy projektowaniu należy stosować wartości wskaźnika ΔLw 
zredukowane o 2 dB w stosunku do wartości pomierzonych w warunkach laboratoryjnych

Taśma izolacyjna

Po wykonaniu montażu

ściana

płyta podestu

bi-Trapez Box
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Wymiary

Testy, świadectwa, aprobaty

Świadectwo techniczne Nr P-849.0554/1, Instytut 
Badań Materiałowych dla Przemysłu Maszynowego 
 i Tworzyw Sztucznych, Hannover; Czerwiec 2000.

Świadectwo odporności ogniowej Nr 3799/7357 - 
AR dla podkładek elastomerowych firmy Calenberg  
zakwalifikowanych do klasy F90 lub F120 zgodnie  
z normą DIN 4102 część 2 (wydanie 9/1977), Wydział 
Kontroli Materiałowej dla Budownictwa przy Instytu-
cie Materiałów Budowlanych i ich Ochrony Przeciw-
pożarowej TU Braunschweig; Marzec 2005.

Sprawozdanie z badań Nr 2729/1054 i opinia rzeczo-
znawcy Nr 2729/1054 - 1: Pomiary częstości własnych 
w zależności od nacisku, tłumienie dźwięków materia-
łowych wg DIN 52 221 i odgłosu kroków wg DIN 52 210 
część 1; Czerwiec 1994.

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-5406/2008: Pod-
kładki elastomerowe typu Calenberg do złączy ele-
mentów konstrukcyjnych; Warszawa; Grudzień 2008.

Atest higieniczny HK/B/0017/01/2007 wydany przez 
Państwowy Zakład.

Warunki odporności ogniowej:

W opracowaniu “Klasyfikacja dotycząca odporności 
ogniowej złączy z podkładkami elastomerowymi fir-
my Calenberg Ingenieure GmbH” wydanym przez ITB 
w Warszawie (czerwiec 2008) podane są minimalne 
wymiary podkładek pozwalające zakwalifikować je do 
klasy odporności ogniowej REI 120. Przy mniejszych 
wymiarach podkładki dla zachowania warunków kla-
syfikacji do klasy odporności ogniowej REI 120 należy 
stosować dodatkową warstwę ochronną o szeroko-
ści minimum 30 mm z materiału ognioodpornego  
Ciflamon.

WYMIARY I FORMY DOSTAWY

Nr
Grubość

[mm]
Geometria przekroju

Ilość
szwów

Wymiary 
rolki

m2

Podkładki w rolkach

1 5 3 20m x 20cm 4

2 5 5 20m x 30cm 6

3 10 2 10m x 15cm 1,5

4 10 3 10m x 20cm 2

5 15 3 10m x 20cm 2

6 15 2 10m x 15cm 1,5

7 20 1 10m x 20cm 2

Podkładki przycinane na wymiar

8
wszystkie
grubości

Podkładka bi-Trapezowa® Calenberg przycięta na wymiar
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Jordahl & Pfeifer
Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 68
55-330 Krępice k/Wrocławia
tel.: +48 71 39 68 264
fax: +48 71 39 68 106
e-mail: biuro@jordahl-pfeifer.pl
www.jordahl-pfeifer.pl

info@calenberg-ingenieure.de
www.calenberg-ingenieure.de

Niniejsza publikacja jest rezultatem wieloletnich badań i doświadczeń zdo-
bytych w stosowaniu technologii. Wszystkie informacje opracowano na 
podstawie najnowszego stanu wiedzy w tym zakresie i są one udostępniane  
w dobrej wierze. Nie zwalniają one jednak użytkownika od obowiązku spraw-
dzania przydatności produktów jak również zapewnienia, że prawa osób trze-
cich nie są naruszone. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność za straty 
bez względu na ich rodzaj i podstawę prawną wynikłe na skutek zastosowa-
nia produktu jedynie na podstawie wskazówek zawartych w niniejszej pu-
blikacji. Zastrzega się możliwość zmian technicznych związanych z rozwojem 
produktu.


