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1 pav. Balasto sluoksnio supylimas 
 
 
 
 

 
2 pav. Balastas supilamas iki b÷gių tvirtinimo  
varžtų viršaus 
 

    
 3 pav. Paviršiaus lyginimas 
 
 
 
 
 
 

 
4 pav. Balasto tankinimas 
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1. Naudojimo sritis 

Calenberg OIL-EX® dangą galima pritaikyti prie 
individualių poreikių, tad ją galima įrengti 
įvairiose vietose, net ant natūralaus pagrindo 
atvirame ore. Objektų, kur galima panaudoti šią 
dangą, pavyzdžiai: 
– Geležinkelio ir kitų transporto priemonių 
stov÷jimo ir technin÷s priežiūros darbų aikštel÷s. 
– Nuolatinio ar laikino mašinų stov÷jimo vietos. 
– Hidraulin÷s įrangos apsauga. 
– Degalų ir tepalų perk÷limo ir laikymo 
sand÷liai. 
– Degalin÷s. 
– Krovos darbų aikštel÷s ir t. t. 

2. Pagrindo paruošimas 

Prieš klojant Calenberg OIL-EX® dangą reikia 
paruošti zonos, kuri turi būti apsaugota, pagrindą. 
Balasto sluoksniui panaudojamas skaldos 
mišinys Nr. 2 (15/30), kurio pripilama iki b÷gių 
tvirtinimo varžtų viršaus (žr. 1–3 pav.). Visas 
balasto sluoksnio plotis – ne mažiau kaip 3,10 m 
(= 1,48 m v÷ž÷s plotis + 2 x 0,05 m b÷gių 
galvučių pločiai + 2 x 0,74 m dangos pločiai 
kelkraščiuose). Išlyginus paviršių, balastą reikia 
sutankinti (žr. 3 ir 4 pav.).  

 



    
5 pav. OIL-EX® dangos išvyniojimas  
(kelkraštyje) 
 
 
 
 

 
6 pav. OIL-EX® dangos išvyniojimas  
(tarp b÷gių) 
 

 
7 pav. Visiškai įrengta lokomotyvo  
stov÷jimo vieta 
 
 
 

3 / 4 
 

3. Įrengimas 

Sugeriamoji Calenberg OIL-EX® danga paprastai 
atgabenama suvyniota į ritinius. Kadangi dangos plotis 
visiškai lygus juostos, kuri turi būti klojama tarp b÷gių, 
pločiui (1,48 m),  reiškia, kad dangos juostos nupjauti 
nereikia (žr. 6 pav.). Pus÷ dangos juostos pločio (0,74 m) 
atitinka kelkraščio plotį (žr. 5 pav.). Atsižvelgiant į 
klojybos sąlygas ritinys išilgai supjaustomas dar  
gamykloje arba tiesiog vietoje. Calenberg OIL-EX® 
juosta tiesiama ritinį vyniojant geležinkelio kryptimi, o 
po to fiksuojant po b÷gių galvut÷mis. Gumin÷ medžiaga 
lanksti, tad atliekant kelio geometrijos reguliavimo 
darbus nekyla jokių problemų. Papildomai  nereikia 
tvirtinti, nes danga laikosi d÷l savo svorio j÷gos. 

4. Dengiamo ruožo ilgis 

Įrengiant tik vieno lokomotyvo stov÷jimo vietą paprastai 
reikia apsaugoti 20 m ilgio ruožą. Jeigu vienu metu 
reguliariai bus statomas daugiau kaip vienas 
lokomotyvas, reik÷s įrengti 20 m papildomo ilgio ruožą. 
Jeigu vieta įrengiama mažiesiems lokomotyvams arba 
kitoms motorin÷ms transporto priemon÷ms, kurių ilgis 
mažesnis negu 10 m, pakaks pakloti 10 m medžiagos 
atkarpas. 
 

5. Dalinis Calenberg OIL-EX® dangos remontas 

Jeigu atskiros sugeriamosios dangos dalys užteršiamos 
daugiau nei visas plotas, tokias dalis gali prireikti pakeisti 
anksčiau. Užterštus ruožus galima išpjauti ir pakeisti 
naujais Calenberg OIL-EX® gabalais. Prie apatin÷s 
dangos pus÷s, išilgai išpjautos angos kraštų, reikia 
priklijuoti maždaug 100 mm pločio guminę juostą, kad 
dangą nuo pagrindo skirtų izoliacinis sluoksnis.  
 



 
8 pav. Calenberg OIL-EX® dangos įrengimas  
po viršžemin÷mis kontaktin÷mis linijomis 
 

 
9 pav. Geležinkelio įžeminimo tinklo  
klojimas 
 

 
10 pav. Stiprinamojo strypo privirinimas 

4 / 4 

6. Įrengimas po viršžemin÷mis 
kontaktin ÷mis  linijomis 

Gali būti reikalaujama, pavyzdžiui, kaip Vokietijos 
geležinkeliuose, kad elektrifikuotuose 
geležinkeliuose sugeriamosios dangos po 
viršžemin÷mis kontaktin÷mis linijomis būtų 
įrengiamos su papildomu kelio įžeminimu. Kad 
tokie reikalavimai būtų patenkinti, po sugeriamąja 
danga ant balasto sluoksnio reikia pakloti tinklą ir 
jį galvaniškai sujungti su geležinkeliu mažiausiai 
kas 100 m. Galima tinklo konstrukcija pavaizduota 
8 pav. (įmon÷ Calenberg Ingenieure tinklo 
netiekia).  
Plieninis tinklas, pagamintas iš 5 mm skersmens 
vielų, sustiprinamas privirinant 16 mm skersmens 
strypus. Strypus rekomenduojama sud÷ti po tinklu. 
Plieninio tinklo atkarpos ilgis 5 m, plotis tarp b÷gių 
maždaug 1,43 m, kelkraščiuose – maždaug 0,72 m 
(žr. 9 pav.). Atskiros tinklo atkarpos 
sujungiamos viena su kita privirinant 16 mm 
skersmens strypus (žr. 10 pav.). Būtent šie 
strypai turi būti įžeminti. Plieninį tinklą reikia 
pakloti tiesiog prieš klojant OIL-EX® dangą. 
Įžeminimas įrengiamas pagal galiojančius 
norminius dokumentus, jeigu tokie išleisti. 
 

7. Calenberg OIL-EX® dangos atliekų 
tvarkymas 

Danga, prisotinta iki leidžiamos teršalų sugerties 
ribos, laikoma specialia atlieka ir turi būti 
tvarkoma pagal  nacionalinius įstatymus. 
 


