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DIMENSJONERING

TSS 101 - ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER
Dette memoet er et utdrag av memo 55d, med anbefalt armeringsmønster som gjelder under følgende
forutsetninger:
• Dekketykkelse: minimum 265mm.
• Overdekning: maksimum 30mm.
• Betongkvalitet: minimum B35.
• Jevnt fordelte laster.
Dersom enheten benyttes i dekker som er tynnere enn 265mm vil dekkets lokale kapasitet kunne være
begrensende for hvor mye last som kan tillates på stålenhetene. Detaljer om armeringsføring og kapasiteter i
disse tilfeller finnes i memo 55d.
Anbefalt armeringsmønster viser bøyler og lengdearmering lokalt i hjørnet slik dette var plassert og utformet
ved testing. De testede elementene hadde i tillegg nett K131 plassert i topp og bunn. For å gi bedre oversikt
over plassering av øvrig armering er det valgt å skjule dette nettet i 3D illustrasjon og på plan.
Verifikasjon av dekkekapasitet med grunnlag i tester krever at det, som et minimum, finnes armering med
posisjon, utforming og diameter som samsvarer med anbefalt armeringsmønster. Men, all armering som er
illustert uten posisjonsnummer kan i normale situasjoner inngå som en del av dekkets hovedarmering. Dette
gjelder også armering som er angitt med pos nr. -P5, -P9 og -P10. Dvs, hvis det allerede er planlagt en
armering som er identisk med den som er vist i en av de angitte posisjoner, skal det normalt ikke legges enda
en ekstra armering i samme posisjon.
Kommentarer til armeringsmønster gitt i Figur 1:
• P1, P2 og P4 er spesialbøyler for å forankre kreftene fra enheten inn i dekket. (Se også memo 54d)
• Korrekt posisjon på disse bøylene er viktig for selve stålenhetens kapasitet. Spesialbøylene fungerer
som oppleggspunkt for stålenheten. P1 og P2 legges direkte ned på halvrundstålene som er sveist til
toppen av enheten, og slik at disse havner i bøyen på P1 og P2. Det er anbefalt å punktsveise bøylene
P1 og P2 til enheten for å sikre rett posisjon.
• Det skal være tverrarmering i bøyen på P1/P2, med samme diameter som bøylene. Denne
tverrarmeringen bør løpe i hele elementets bredde. Dekkets hovedarmering i lengderetning må gå i
omfar med og forankre kreftene i P1/P2. Dette er illustrert som 4stk Ø12.
• All armering av dekke inklusive forankring og omfaring må ivaretas etter gjeldende regler
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Figur 1: Anbefalt armeringsmønster for TSS 101 enheter.
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Armeringskvalitet: 500C (EC2, App C). Armering av annen duktilitetsklasse kan benyttes såfremt bøybarheten er
slik at armeringen kan tilpasses rundt halvrundstålene fremme på enheten.
Pos

Diameter

Antall

P1

12

1

Bøying

Dord.= 32mm.
h = Bestemmes lokalt, men skal føres så dypt ned i tverrsnittet som
mulig. Normalt: Tykkelse av repos – 40mm - nasjonale krav til
overdekning.
P2

12

1

Dord.= 32mm.
h = Bestemmes lokalt, men skal føres så dypt ned i tverrsnittet som
mulig. Normalt: Tykkelse av repos – 40mm - nasjonale krav til
overdekning.
P4

12

2

h= Bestemmes lokalt. Normalt tykkelse av repos–30mm – 2 x nasjonale
krav til overdekning.
P5

12

2
Normalt bredde av repos – 2 x nasjonale krav til overdekning.

P9

10

3

P10

12

3

h=Bestemmes lokalt.
Normalt tykkelse av repos
– 2 x nasjonale krav til
overdekning-30mm.
Anbefales brukt langs
hele kant.
h= Bestemmes lokalt.
Normalt tykkelse av repos –
2 x nasjonale krav til
overdekning - Nettykkelse.

Tabell 1: Bøyeliste – spesial forankringsarmering rundt TSS 101 enhet.
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