
PODKŁAD KOMPAKTOWY CR 2000®

Niezbrojona podkładka elastomerowa dla naprężeń
do 20 N/mm2
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Opis produktu
Podkład kompaktowy Calenberg CR 2000 to pro-
dukt będący modyfikacją sprawdzonej podkładki  
kompaktowej CR H - pierwszej podkładki elastomerowej  
w budownictwie, zaprojektowanej na podstawie 
wiedzy inżynierskiej i zasad wymiarowania. Podkład 
kompaktowy CR 2000 jest wykonany z elastomerów  
na bazie kauczuku chloroprenowego (CR), o twardości  
70 ± 5 w skali Shore (A). Powierzchnia podkładki,  
która ma strukturę wafla, gwarantuje równomierny 
rozkład  naprężeń w przekroju. Ponadto, dzięki takiej 
powierzchni, poprzecze siły rozciągające oraz poprzecz-
ne siły rozwarstwiające, które powstają w elementach 
złącza budowlanego, są zredukowane w porównaniu 
z sytuacją zastosowania podkładek o powierzchniach 
gładkich.

Wskazówka: dopuszczalne, znaczne naprężenia  
w podkładce wymagają starannego obliczenia  
i ułożenia zbrojenia na  poprzeczne siły rozciągające  
i poprzeczne siły rozwarstwiające w elementach  
konstrukcyjnych złącza budowlanego.

Wymiarowanie

s(t)

Wartość Cs(t) - patrz str. 4
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Dane do specyfikacji i kalkulacji

Podkład kompaktowy Calenberg CR 2000 
- niezbrojona, jednorodna podkładka  
elastomerowa, stosowana w przypadku klasy  
oparcia 1 i 2 (wg DIN 4141, cz. 3) oraz  
w zakresie naprężeń do 20 N/mm2 (w zależ-
ności od współczynnika kształtu).
Na Podkład kompaktowy CR 2000 wydano 
świadectwo techniczne nr 850.0425 oraz  
dopuszczenie techniczne nr Z-16.32-435.

a) standardowe zastosowanie

długość l:    .......... mm
szerokość b:   .......... mm
grubość:    .......... mm
liczba/ilość:   ....... szt/m
cena:    ........ zł/j.m.

b) w osłonie z polistyrenu
lub ognioochronnej wełny
mineralnej Ciflamon

dł. całkowita podkładki L: .......... mm
szer. całkowita podkładki B:  ........... mm
długość rdzenia 
elastomerowego l:  ........... mm
szerokość rdzenia 
elastomerowego b:  ........... mm
grubość:   ........... mm
liczba/ilość:  ........ szt/m
cena:   ......... zł/j.m.

Producent:
Calenberg Ingenieure GmbH
Am Knübel 2-4
31020 Salzhemmendorf
www.calenberg-ingenieure.de

Współczynnik kształtu
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Odkształcenie poziome
Dodatkowe sprawdzenie poziomego odkształcenia  
(w kierunku prostopadłym do działania obciążenia  
ściskającego), które wynika ze sporadycznie działa-
jących niedużych sił poziomych, nie jest wymagane.  
Niewielkie odkształcenia podkładki w kierunku pozio-
mym nie prowadzą bowiem do niekorzystnych zmian  
w oparciu elementu konstrukcyjnego. 
Zapewnienie odkształcenia poziomego podkładki  
wymaga minimalnego naprężenia ściskającego  
na poziomie 2,6 N/mm2. W przypadku zastosowania 
podkładki w 1 klasie oparcia jest wymagane sprawdzenie 
odkształcenia poziomego.

Rozkład naprężeń w szczelinie 
montażowej
W ramach projektu badaczego F 233 Minister-
stwa Rozwoju Miast, Mieszkalnictwa i Transportu  
Nadrenii Północnej - Westfalii przeprowadzono  
badania w zakresie rozkładu naprężeń w złączu  
budowlanym, z zastosowaniem różnych typów pod-
kładek elastomerowych (zbrojonych i niezbrojonych). 
Na podstawie wyników badań wykonanych w warun-
kach wbudowania stwierdzono, że występują znaczne 
różnice w poziomie koncentracji naprężeń, w zależności 
od typu podkładki elastomerowej.

W grupie badanych podkładek niezbrojonych  
najbardziej równomierny rozkład naprężeń ściskają-
cych w przekroju poprzecznym podkładki uzyskano 
w przypadku Podkładu kompaktowego  CR 2000. 
Stosunek naprężenia maksymalnego do naprężenia 
średniego (max. σ/σm) wynosi 1,2 i jest najmniej-
szy w porównaniu z innymi badanymi podkładkami 
(patrz str. 5).

Sztywność poprzeczna

t = 11 mm
t = 16 mm
t = 21 mm
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Rozkład naprężeń w szczelinie montażowej względem 
osi symetrii powierzchni podkładki dla różnych typów 
elastomerowych podkładek zbrojonych i niezbrojonych.

Dla wszystkich podkładek przyjęto:
Powierzchnia podkładki: 200 x 200 mm,
obciążenie przyłożone  centrycznie

Podkład kompaktowy CR 2000,
t = 20 mm, σm = 20 N/mm2

Podkładka niezbrojona z EPDM,
t = 20 mm, σm = 20 N/mm2

Podkładka niezbrojona z CR,
t = 20 mm, σm = 20 N/mm2

Podkładka zbrojona z profilowanymi
powierzchniami styku,
t = 30 mm, σm = 20 N/mm2

Podkładka zbrojona z profilowanymi
powierzchniami styku,
t = 30 mm, σm = 30 N/mm2

Podkładka zbrojona z gładkimi
powierzchniami styku,
t = 30 mm, σm = 30 N/mm2

Ściśnięcie podkładki
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Tabela do wymiarowania 1
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Tabela do wymiarowania 2
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Zbrojenie na poprzeczne siły
rozciągające i rozwarstwiające

Tuleja z tworzywa
sztucznego
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Detal

Metoda A:
Poprzeczne siły rozciągające są przejmowa-
ne bezpośrednio przez zbrojenie w miejscu 
ich powstawania.
a) Belki – zbrojenie na poprzeczne siły
    rozciągające: pętle poziome i dodat-
    kowe strzemiona.
b) Słupy - zbrojenie na poprzeczne
    siły rozciągające: pętle pionowe
    i dodatkowe strzemiona skrzyżowane
    ze sobą pod odpowiednimi kątami.

Metoda B:
Poprzeczne siły rozciągające są przej-
mowane przez najbliższe strzemię lub  
zbrojenie w formie obejmy, przy czym  
obrys powierzchni podkładki znajduje się 
wewnątrz obrysu zbrojenia.

Ułożenie zbrojenia na poprzeczne 
siły rozciągające i poprzeczne  
siły rozwarstwiające w miejscu  
połączenia belka-słup, w strefie 
podkładki elastomerowej
W przypadku docisku zbrojenia głównego słupów  
do powierzchni oparcia, należy osłonić końcówki prętów 
poprzez zastosowanie np. tulei z tworzywa sztucznego, 
celem wyeliminowania skoncentrowanych obciążeń  
(sił skupionych) w tym obszarze - patrz detal poniżej.

Zbrojenie podłużne słupa musi być objęte dodatkowym 
zbrojeniem w postaci strzemion. Zakłady strzemion  
należy ukształtować tak, aby nie nastąpiło ich otwarcie 
pod wpływem działania sił przekrojowych.
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Na rysunku po prawej stronie przedstawiono  
różne kształty i sposoby ułożenia strzemion, stosowane  
w praktyce i sprawdzone  w licznych badaniach wytrzy-
małościowych. W strefie zbrojenia na poprzeczne siły  
rozwarstwiające rozstaw prętów w kierunku poprzecz-
nym nie powinien przekraczać  300 mm, zaś w strefie 
zbrojenia  na poprzeczne siły rozciągające - 100 mm.

W celu uniknięcia wyboczenia prętów zbrojenia 
głównego (w efekcie znacznego ściśnięcia podkładki), 
rozstaw strzemion w kierunku podłużnym nie  
powinien przekraczać 100 mm (w strefie zbrojenia  
na poprzeczne siły rozwarstwiające) lub 50 mm  
(w strefie zbrojenia na poprzeczne siły rozciągające).

Rysunki przedstawiają sposób ułożenia zbrojenia  
zgodnie z zeszytem 339 Niemieckiej Komisji Normali-
zacyjnej ds. Konstrukcji Żelbetowych (DAfStb).

Literatura:
1) H. R. Sasse; F. Müller; U. Thormählen; Deutscher  
Ausschuss für Stahlbeton; Stützenstöße im  Stahlbe-
ton- Fertigteil - bau mit unbewehrten Elastomerla-
gern; Heft 339; 1982.

2) M. Flohrer; E. Stephan; Bemessungs- diagramme  
für die Querzugkräfte bei Elastomerlagern; Die  
Bautechnik, Heft 9 und 12, 1975.

Zbrojenie na poprzeczne siły 
rozciągające i rozwarstwiające
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Odległości krawędziowe
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Standardowe otwory:
Dostępne wymiary i formy dostawy
Calenberg Podkład kompaktowy CR 2000 jest dostar-
czany jako przycięty na wymiar i w ilościach zgodnych  
z zapotrzebowaniem dla konkretnych obiektów  
budowlanych. Może być wykonany z otworami, wycię-
ciami i nacięciami pod śruby  i trzpienie montażowe.

W przypadku konstrukcji monolitycznych podkład-
ki mogą być dostarczone w osłonie z polistyrenu.  
W zastosowaniach w klasie odporności ogniowej  
F 90 lub F 120 podkładki są dostarczane w osłonie  
z ognioochronnej wełny mineralnej Ciflamon o sze-
rokości  min. 30 mm.

Wymiary
Grubość podkładki:
11, 16, 21 mm

Maksymalne wymiary:
1200 x 1200 mm



Badania, świadectwa techniczne

Raporty z badań,  
świadectwa techniczne

Świadectwo techniczne nr 850.0425,  
Badania podkładu kompaktowego CR 2000  
w celu klasyfikacji zgodnie z normą DIN 4141 
cz. 3, Instytut Badań Materiałowych dla Prze-
mysłu Maszynowego i Tworzyw Sztucznych, 
TU Hannover, 2000.

Świadectwo odporności ogniowej  
nr 3799/7357-AR; Ocena podkładów elasto-
merowych Calenberg w kierunku klasyfikacji 
do klasy odporności ogniowej F 90 lub F 
120 wg DIN 4102 część 2 (wydanie 9/1977);  
Akredytowane laboratorium Wydziału  
Kontroli Materiałów dla Budownictwa przy 
Instytucie Materiałów Budowlanych i Ochrony 
Przeciwpożarowej, TU Braunschweig, 2005.

Dopuszczenie Techniczne nr Z-16.32-435, 
Calenberg podkład kompaktowy CR 2000,  
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej,  
Berlin, 2003.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki  
Budowlanej AT-15-5406/2014:
Podkładki elastomerowe Calenberg do złączy 
elementów konstrukcyjnych, ITB, Warszawa, 
2014.

W budownictwie monolitycznym należy  
zagwarantować zabezpieczenie szczelin  
montażowych, w których stosuje się podkład-
ki, przed zalaniem ich mieszanką betonową.  
Należy unikać sztywnych połączeń elemen-
tów budowlanych, aby możliwość spręży-
stego odkształcenia podkładki była zawsze 
zapewniona.

Obszary zastosowania
Calenberg Podkład kompaktowy CR 2000 
jest stosowany we wszystkich obszarach  
budownictwa jako trwale elastyczny element,  
gwarantujący przegubowe połączenie  
elementów konstrukcyjnych. Jest używany 
najczęściej do elastycznego oparcia belek  
i podciągów (podkładka punktowa). W obiek-
tach wielokondygnacyjnych może być stoso-
wany jako podkładka pasmowa do opierania 
stropów i ścian.

Wskazówki montażowe
W budownictwie prefabrykowanym 
podkładkę układa się bezpośrednio  
na powierzchni podparcia, bez konieczno-
ści wykonywania dodatkowych czynności 
montażowych. Podkładkę należy usytuować  
centralnie, zachowując odległości krawę-
dziowe minimum 4 cm od krawędzi elementu  
budowlanego, przy czym powierzchnia  
podkładki (w rzucie) powinna znajdować się  
w polu zbrojenia elementów. Należy 
uwzględnić fazowanie krawędzi elementów 
budowlanych.
Ponadto powinno się stosować do przepisów 
normy DIN 1045-1 oraz zeszytu 525 Niemieckiej  
Komisji Normalizacyjnej ds. Konstrukcji  
Żelbetowych (DAfStb).
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Przedstawiciel:

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

Odporność ogniowa

Raport „Ocena techniczna odporności 
ogniowej nr 3799/7357-AR” sporządzony 
przez TU Braunschweig obowiązuje dla 
podkładek elastomerowych stosowanych 
w sytuacji wymaganej odporności 
ogniowej. W dokumencie tym podane są 
minimalne wymiary podkładek oraz inne 
ograniczenia pozwalające zakwalifikować 
je do odpowiedniej klasy odporności 
ogniowej według normy DIN 4102-2:
„Ognioodporność materiałów budowla-
nych i elementów budowlanych”, 1977-09.

Niniejsza publikacja jest rezultatem wieloletnich badań  
i doświadczeń zdobytych w stosowaniu technologii. Wszystkie  
informacje opracowano na podstawie najnowszego stanu wiedzy  
w tym zakresie; nie zwalniają one użytkownika od obowiązku  
sprawdzania przydatności produktów jak również zapewnienia  
ochrony praw osób trzecich. Wyklucza się jakąkolwiek odpowie-
dzialność za straty powstałe w wyniku zastosowania produktu  
jedynie na podstawie wskazówek zawartych w niniejszej publi-
kacji. Zastrzega się możliwość zmian technicznych związanych  
z rozwojem produktu.


