
Lægningsvejledning for SF-Coloc® / IBF-Lock Kurvesæt

Anvendelse

Kurvesæt anvendes til buede sti- og vejforløb, men kan i nogle tilfælde også anvendes

til udligning ved udførsel af belægninger med skæve vinkler.

Et kurvesæt består af 12 sten markeret som vist på skitsen nedenfor.

Ved lægning skal markeringen, der angiver den enkelte kurvestens placering, pege ind

mod cirklens (eller cirkelbuens) centrum.

Et kurvesæt giver en vinkeldrejning på ca. 2,4°.

Der kan anvendes hel og halv randsten i forbindelse med kurvesten nr. 1 og nr. 12.

Hvor belægningsbredden ikke er tilpasset hele kurvesæt må der klippes i en kurvesten

til belægningskanten.

Kurvesæt kan forlænges til vilkårlige modulbredder.  Ved første forlængelse tilføjes en

stribe 1/1 Loc og ved 2. forlængelse 2 striber 1/1 Loc eller alternativt 2 Normalsten i

forbandt. Normalt halvstens forbandt kan ikke forventes overholdt.

Forbrug

Forbruget beregnes ved hjælp af følgende formler. Forudsætter “rullende kurvesæt”,

dvs. afsluttes en stribe med sten nr. 8 startes den næste med nr. 9.

Belægningens bredde: B

Indvendig radius: r

Kurvestykkets vinkel: vk

Antal kurvesten: ns =

Vinkeldrejning pr. kurvestribe: v =

Antal kurvestriber: nk =

Antal kurvesæt: nks =

Indvendig buelængde: s =

Striber normaltsten

pr. kurvestribe: a =
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Kurvesæt kan lægges “sæt ved sæt”, uden striber af normalsten i mellem. Dette giver en

mindste radius på 2,71 m. Lægges stiber af Normalsten eller 1/1 Loc imellem sættene,

øges omkredsen og dermed radius.
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Lægningsvejledning for SF®-Sten / S-Sten Kurvesæt

Anvendelse

Kurvesæt anvendes til buede sti- og vejforløb, men kan i nogle tilfælde også anvendes

til udligning ved udførsel af belægninger med skæve vinkler.

Et kurvesæt består af 15 sten markeret som vist på skitsen nedenfor.  Ved lægning skal

markeringen, der angiver den enkelte kurvestens placering, pege ind mod cirklens

(eller cirkelbuens) centrum. Et kurvesæt giver en vinkeldrejning på ca. 2°.

Der kan anvendes randsten i forbindelse med sten nr. 1 og 15. Hvor belægnings-

bredden ikke er tilpasset hele kurvesæt må der klippes i en kurvesten til belægnings-

kanten.
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Kurvesæt kan forlænges til vilkårlige modulbredder.  Ved første forlængelse tilføjes en

stribe Normalsten og ved 2. forlængelse 2 striber Normalsten. Normalt halvstens for-

bandt kan ikke forventes overholdt.

Forbrug

Forbruget beregnes ved hjælp af følgende formler. Forudsætter “rullende kurvesæt”,

dvs. afsluttes en stribe med sten nr. 8 startes den næste med nr. 9.

Belægningens bredde: B

Indvendig radius: r

Kurvestykkets vinkel: vk

Antal kurvesten pr. kurvestribe: ns =

Vinkeldrejning pr. kurvestribe: v =

Antal kurvestriber: nk =

Antal kurvesæt: nks =

Indvendig buelængde: s =

Striber normaltsten

pr. kurvestribe: a =

0,19
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Kurvesæt kan lægges “sæt ved sæt”, uden striber af normalsten i mellem. Dette giver

en mindste radius på 3,04 m. Lægges stiber af normalsten imellem sættene, øges om-

kredsen og dermed radius.
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