Elastomérlejer

jf. DIN 4141

Stålarmerede bærelejer

Nr. 70.01

De generelle konstruktionsregler og termer er fastlagt i bestemmelserne i DS/EN 1337-1.
Stålarmerede bærelejer fremstilles og testes efter bestemmelserne i DIN 4141 del 14 og 140.
Lejerne anvendes på ingeniørbygværker som broer, industribyggeri, tunneller og elementbyggeri.
De er beregnet til anvendelse i temperaturområdet -30 °C til +50 °C.
Lejerne består af flere lag vejrbestandigt polykloropren og armering af stålplader, der er helt indkapslet i et lag af
polykloropren. Produktionen er underlagt intern og ekstern kontrol fra et anerkendt prøvningsinstitut.
Alle lejer forsynes med hvert sit produktionsnummer og kontrolinstansens mærke.
Elastomérlejer formidler en kontrolleret overførsel af vertikale belastninger samt udligning af horisontale forskydninger og
vinkeldrejninger, forårsaget af svind, krybning, temperaturændringer og lignende.
Lejerne kan optage kortvarige horisontale kraftpåvirkninger.
Den maksimale last for alle elastomérlejer er bestemt på basis af lejernes grundflade A og den maksimale tilladte
spænding max.
max = 10,0 N/mm²
for A < 50.000 mm²
max = 12,5 N/mm²
for 50.000 ≤ A ≤ 120.000 mm²
max = 15,0 N/mm²
for A > 120.000 mm²
Amin = 10.000 mm² (100 x 100 mm)
Amax = 810.000 mm² (900 x 900 mm)

Produktbeskrivelse:
Elastomérlejer deles op i typerne 1, 2, 2a og 5.
Type 1, Uforankrede lejer

Type 1 anvendes hvor friktionen ved den vertikale belastning er tilstrækkelig til
at fastholde lejet uden yderligere sikring.
For lejer type 1 skal kravet til mindste fladelast, min, være opfyldt.
min ≥ 3 N/mm²
min ≥ 5 N/mm²

for A ≤ 120.000 mm²
for A > 120.000 mm²

Type 2, 2a og 5, Forankrede lejer

Skal bruges hvor min er mindre end 3 N/mm² hhv. 5 N/mm², eller hvor
specielle forhold medfører krav om mekanisk fastholdelse.

Type 2

Type 2 leveres med dybler eller faste ankre.
Type 2a leveres med gevindhuller eller med fastskruede ankre.
Lejer der skal optage horisontale kræfter, udføres af type 2 lejer med en
fastholdekonstruktion, der er udformet til at fastholde lejerne i én retning
(énsidigt bevægeligt leje) eller to retninger (fast leje).

Type 5

Type 5 er udført med profilerede over- & underplader, der sikrer lejet mod
vandring ved vibrerende belastning.
Data for alle standard lejetyper er vist på de næste sider.
Oplysninger om data og anvendelse der ikke fremgår af de følgende
brochurer, fremsendes efter ønske.
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Stålarmerede bærelejer
Betegnelser og symboler:
A:
a, b:
D:
d:
T:
t:
s:
Fmax:
Fmin:
Fxy:
αa, b:
ν:
γ:

Grundfladens areal [mm²]
Sidelængder, rektangulære lejer; a er den korteste side [mm]
Diameter, cirkulære lejer [mm]
Indbygningshøjde [mm]
Elastomértykkelse, sum af alle elastomérlag [mm]
Tykkelse af enkelt elastomérlag [mm]
Tykkelse af enkelt stållag [mm]
Største tilladte vertikallast [kN]
Mindste tilladte vertikallast for uforankrede lejer, type 1 [kN]
Største tilladte reaktion ved horisontal forskydning (kortvarig) [kN]
Vinkeldrejning mellem lejefladerne [‰]
Forskydning [mm]
Forskydningsvinkel [‰]
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Typisk placering af lejer:
Alsidigt bevægeligt leje, uden fastholdeanordning
Ensidigt bevægeligt leje, fastholdt i broens tværretning

X-retning

Ensidigt bevægeligt leje, fastholdt i broens længderetning
Ubevægeligt leje, fastholdt i både længde- & tværretning

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vore seneste oplysninger og
erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål uforbindende for os. Køber må selv kontrollere, om produkt og
metode er egnet til det konkrete formål, f.eks. ved at udføre prøver. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende.
Denne brochure erstatter alle forudgående. Den til enhver tid nyeste brochure findes på www.mbprojekt.dk.
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