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MEMO 54c
GENERELT
De følgende beregninger av forankringkrefter for enheten, og tilhørende armering, er å betrakte som et
eksempel som illustrerer dimensjoneringsmodellen .
Forankringsarmeringen fungerer som opplegg for stålenheten. Korrekt plassering av forankringsarmeringen,
innenfor de gitte toleransene, er et absolutt krav for å oppnå oppgitt kapasitet på stålenheten. Nominell
plassering av armering, samt toleranser, er angitt i Figur 1.
Det må alltid kontrolleres at kreftene fra forankringsarmeringen kan overføres til elementets øvrige armering.
Den beregnede armering i dette memoet inkluderer kun den armering som skal til for å forankre enheten i
betongen.
Elementet må i nærheten av enheten dimensjoneres for enkeltlasten R1.
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LIKEVEKTSLIGNINGER

Figur 1: Krefter på enhet.
FV,Ed = Ytre last på innerrør.
H,Ed = µ · FV,Ed ; hvor µ er friksjonsfaktor på opplegget.
I typiske tilfeller brukes enhetene i elementer med moderate dimensjoner, og som er montert mellom stabile
vegger. Potensiell horisontalbevegelse på opplegget forårsaket av krymp og temperatureffekter vil da være
begrenset til ca 2mm.
Estimert krymp:

∆L = ε × L = 0,04% × 4m = 1,6mm

Estimert temperatureffekt:

∆L = α × ∆T × L = 1,2 × 10 −5 × 20 × 4m ≈ 1mm

Pga friksjon kan denne horistontalbevegelsen gi strekk i innerrøret. Horisontalkraften H,Ed er en kraft som
inkluderes i tverrsnittskontrollen på stålenheten, og som også skal inkluderes i beregningene av
reaksjonskreftene R1, R2 og R3. Men; horisontalkraften H,Ed er ikke en kapasitet som kan utnyttes for overføring
av horisontalkrefter i konstruksjonen.
Toleranser på plassering av forankringsarmeringen er ±5mm, som vist i Figur 1.
Når kreftene i forankringsarmeringen beregnes skal det benyttes maksimal utkraging av innerrøret. Samtidig
skal ugunstigste plassering av forankringsarmeringen inkluderes i lengdene a, b og c.
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Hvordan reaksjonskreftene R1,R2, og R3 fordeles er avhenging av ytterrøret stivhet for bøying både på langs
og på tvers, lokalt i tverrsnittet. To tilfeller vurderes:
1) Ytterrøret antas mykt og ingen krefter føres over fra innerrør til ytterrør i bakkant innerrør.
Denne antagelsen vil gi maksimum reaksjonskraft ved R1 og R2. Kraften R3 blir null. Ved tverrsnittskontoll av
innerrøret antas at kraften R1 virker jevnt fordelt over en lengde 2· j.
𝑅𝑅1 =

𝑅𝑅2 =

𝐹𝐹𝑉𝑉,𝐸𝐸𝐸𝐸 ×(𝑏𝑏+𝑎𝑎)+𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸 ×ℎ𝑏𝑏
𝑏𝑏

𝐹𝐹𝑉𝑉,𝐸𝐸𝐸𝐸 ×𝑎𝑎+𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸 ×ℎ𝑏𝑏
𝑏𝑏

2) Ytterrøret antas uendelig stivt.
I gunstigste tilfellet er ytterrøret uendelig stivt og ytter- og inner rør roterer sammen som et stivt legeme. Denne
antagelsen vil gi minimum reaksjonskraft ved R1 og maksimum reaksjonskraft ved R3. Kraften R2 blir null når
ytterrøret ikke bøyer seg. (Egentlig blir kraften R2 negativ, men siden det ikke legges inn armering på dette
punktet for å kunne ta kraft i negativ retning, settes kraften lik null.)
𝑅𝑅3 =

𝐹𝐹𝑉𝑉,𝐸𝐸𝐸𝐸 ×𝑎𝑎+𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸 ×ℎ𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

Det antas at kreftene i praksis vil ligge et sted mellom de to mulige ytterpunktene. Det er derfor viktig å armere
for de størst mulig opptredende kreftene etter begge modeller.
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REAKSJONSKREFTER OG NØDVENDIG FORANKRINGSARMERING
Reaksjonskreftene beregnes for to ulike lastkombinasjoner, som samsvarer med stålenhetens tillatte vertikale
bruddlast,FV,Ed ,dokumentert med en materialfaktor γM0= 1,05.
Bruddgrense - Lastkombinasjon 1: FV,Ed, uten samtidig virkende horisontallast.
Vertikallast, FV,Ed =40kN
Bruddgrense - Lastkombinasjon 2: FV,Ed, med samtidig virkende horisontallast pga friksjon. µ =0,2.
Vertikallast, FV,Ed =39kN
Horisontallast, HEd=39kNx0,2=7,8kN
Tabell 1 oppsummerer beregningene for de to lastkombinasjonene.
TSS 41
TSS 41 G

Material properties - steel unit
fy
fu

Nominal values of the yield strength, fy, and the ultimate tensile
strength, fu, corresponding to EN 1993-1-1 or EN 1993-1-4.

γM0

Material safety factor

[MPa]

355
470
1,05

Dimensions - steel unit
Bridge elment
(inner tube)
Sliding box
(outer tube)

RHS
70 x 40 x4,0
RHS
80 x 50 x4,0

Ab

Cross-section area of the bridge element (inner tube)

[mm2]

775

Lb

Length of the bridge element

[mm]

275

Ls

Length of the sliding box

[mm]

320

LMax

Max permitted extension of the bridge element

[mm]

110

wb

With of the bridge element (inner tube)

[mm]

70

hb

Hight of the bridge element (inner tube)

[mm]

40

tb

Thickness of the bridge element (inner tube)

[mm]

4

ws

With of the sliding box (outer tube)

[mm]

80

hs

Hight of the sliding box (outer tube)

[mm]

50

ts

Thickness of the sliding box (outer tube)

[mm]

4

fv

Free space between tubes in vertical direction

[mm]

2

fh

Free space between tubes in horizontal direction

[mm]

2

a*

Nominal value of the cantilever arm

[mm]

110

∆a

[mm]

5

[mm]

115

b*

Tolerances of the cantilever arm, a
Cantilever arm at maximum joint gap, including unfavourable tolerances
(+∆a).
Nominal value of the inner lever arm

[mm]

120

∆b

Tolerances of the inner lever arm, b

[mm]

5

a = a* + ∆a
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b = b* - (∆a + ∆b)

Lever arm of vertical internal l forces, including unfavourable tolerances
(- (∆b +∆c)).

[mm]

110

c*

Nominal value of the inner lever arm

[mm]

155

c = c* - (∆b + ∆c)

[mm]

155

bIncr* = b* + c*

[mm]

275

∆b,Incr
Tolerances of the inner lever arm, bIncr.
bIncr = bIncr* - (∆a +
∆b,Incr)
Cantilever arm from the concrete slab edge to the centre of the support
e
area
j
= a - e EVT a* - e

[mm]

5
265

[mm]

75

[mm]

40

[kN]

40

[kN]

39

Performance of the steel unit
ULS - Load combination 1 - without simultaneously acting HEd
FV,Ed

Permitted vertical design support reaction

ULS - Load combination 2 - with simultaneously acting HEd
FV,Ed
μ
HEd

Permitted vertical design support reaction in combination with
simultaneously acting HEd=μ · FV,Ed
Friction factor at support
Permitted simultaneously acting horizontal design support reaction
HEd=μ · FV,Ed

0,2
[kN]

7,8

Internal design reaction forces
ULS - Load combination 1 - without simultaneously acting HEd
R1,1

= FV,Ed · (b+a)/b

[kN]

81,8

R2,1

= FV,Ed · a/b

[kN]

41,8

R3,1

= FV,Ed · a/bincr

[kN]

17,4

[kN]

0,0

Control: FV,Ed - R1 + R2 = 0

ULS - Load combination 2 - with simultaneously acting HEd
R1,2

= (FV,Ed · (b+a) + HEd · hb)/b

[kN]

82,6

R2,2

= (FV,Ed · a + HEd · hb)/b

[kN]

43,6

R3,2

= (FV,Ed · a + HEd · hb)/bincr

[kN]

18,1

[kN]

0,0

[MPa]

500

[-]

1,1

=MAX(R1,1; R1,2)/(fy ·γs2,red)

[mm2]

182

=MAX(R2,1; R2,2)/(fy ·γs2,red)

[mm2]

96

Control: FV,Ed - R1 + R2 = 0
fy

Grade 500C Note 1)

γs2,red

Material safety factor

As1
As2

Note 2)

40
=MAX(R3,1; R3,2)/(fy ·γs2,red)
Note 1: Reinforcement steel of different ductility grade may be chosen provided that the bendability is sufficient for
fitting the vertical suspension reinforcement to the half round steels in front of the unit.
Note 2: According to EC2, section A.2.2, γs2,red can be used, as the tolerances on location of the reinforcement are
included when caclulating the magnitude of the forces. The value from the Norwegian appendix NA.A.2.2 is applied.
[mm2]

As3

Tabell 1: Reaksjonskrefter og nødvendig forankringsarmering.
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Valgt armering:
Posisjon 1: (R1):
Posisjon 2: (R2):
Posisjon 3: (R3):

Velger 2-Ø8 = 2×2×50mm2 = 200 mm2
Velger 1-Ø8 = 1×2×50mm2 = 100 mm2
Velger 1-Ø8 = 1×2×50mm2 = 100 mm2

Tverrarmering i bøyler:
Det skal ligge tverrarmering i alle bøylehjørner. Ett armeringsjern med samme dimensjon som bøylen legges
i bøyen på hver av forankringsbøylene.

Figur 2: Forankringsarmering.
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Beskrivelse:
Første utgave.
Oppdatert.
Inkludert revisjonstabell. Inkludert merknad om duktilitetsklasse armering. Endret tabell 2.
Ny mal.
Generell oppdatering.
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