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PROSJEKTERING

KAPASITETER OG DIMENSJONER
TSS 41 / TSS 101
Bortsett fra åpningen til overflaten er TSS-enheten identisk med RVK-enheten. Det indre firkantrøret glir inni
det ytre firkantrøret, og blir skyvet ut ved hjelp av en hvit tråd som er festet til det indre firkantrøret. Hvis det er
nødvendig å skyve tilbake det indre firkantrøret, kan dette gjøres ved å dra i en blå line. TSS-enhetene er
spesielt utviklet for å feste ferdigstøpte trapper og trappeavsatser til trappesjakter hvor elementene er ferdig
overflatebehandlet. Enhetene er støpt inn i de prefabrikkerte trappene eller reposene, og alt som er nødvendig
er en utsparing i veggen i trappesjakten. Under montering er det indre firkantrøret tilbaketrukket, og blir dratt
ut i utsparingen når elementet har kommet i riktig posisjon. En sikkerhetsanordning hindrer at det indre
firkantrøret blir dratt for langt ut.
For å begrense trinnlydoverføringen mellom trapp og vegg under bruk, kan det monteres en gummiplate i
oppleggsflaten i utsparingen i veggen, eller støpes inn en gummiboks for repos. (se memo 41
tilleggsprodukter).
Selve stålenhetens kapasitet for vertikal oppleggslast (FV,Ed) er uavhengig av plassering i dekket, samt
dekketykkelse. Denne avhenger kun av oppleggslastens angrepspunkt, samt plassering av
forankringsarmering til enheten, siden disse fungerer som opplegg for enheten. Imidlertid kan friksjon på
opplegg, sammen med temperatureffekter og krymp, medføre at det oppstår en horisontalkraft (H) som
belaster stålforbindelsen samtidig med vertikalllasten. Størrelsen på horisontalkraften vil være proporsjonal
med opptredende vertikalkraft (FV), gjennom sammenhengen H=µ ×FV, hvor µ er friksjonsfaktoren. En slik
samtidig virkende horisontalkraft vil redusere stålenhetens kapasitet for vertikallast. Forutsetninger for
stålenhetens likevekt, og oppgitte kapasiteter er gitt i memo 54c og 54d.
Betongelementets kapasitet for skjær/gjennomlokking kan imidlertid begrense hvor mye enheten kan utnyttes.
Elementets skjær/gjennomlokkingskapasitet er ikke bare avhengig av kapasiteten til forankringsbøylene, men
også den øvrige armeringen i nærheten av enheten. Viktige parametere er avstand til hjørne, samt
dekketykkelse. Når enheten er plassert nær hjørnet, vil hele armeringsutførelsen i hjørnet påvirke elementets
skjær/gjennomlokkingskapasitet. Detaljene i armeringsutførelsen er derfor meget viktig når det er betongen
som begrenser kapasiteten. Siden det foretrukne armeringsmønster kan variere mellom de ulike produsenter,
må den endelige detaljering av armeringsutførelsen og vurdering av kapasitet for skjær/gjennomlokking gjøres
av kvalifisert ingeniør.
De ulike anbefalte armeringsmønster for forankring av enhetene, gitt i memo 55c og 55d, samsvarer med
armering i elementer testet ved Sintef, Norge i 2011. Bare armering i nærheten av enheten er vist, og disse
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armeringsmønstrene er ikke å forstå som fullstendige dekkearmeringer. De anbefalte reduserte bruddlaster,
basert på brudd i betongen, er gitt i Figur 2 og 3. Anbefalingene er basert på resultater fra testene. Minimum
krav til kantavstand og dekketykkelse finnes i Tabell 5 og Tabell 10. Minimum betongkvalitet er C35/45 for å
kunne bruke resultatene fra testene.
Basert på testene kan TSS 41 enhetens kapasitet utnyttes for dekketykkelser over 150mm, når kantavstanden
er større enn 240mm, se Figur 2. Når dekketykkelsen er mindre enn 200mm, og kantavstanden er mellom 160
og 240mm, anbefales redusert bruddlast på enheten. Bruk av skjærarmering kan øke dekkets kapasitet.
Full utnyttelse av TSS 101 enhetens kapasitet krever minimum dekketykkelse 265mm ved standard
armeringsutførelse. Reduksjon i bruddlast er anbefalt når dekket er tynnere enn 265mm, se Figur 3. Når TSS
101 enheten brukes i tynnere dekker enn 265mm og i tillegg plasseres nærmere hjørnet enn 300mm kan
skjærarmering brukes for å øke dekkets kapasitet.

Figur 1: TSS dimensjoner. (Armering er ikke vist komplett).
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TSS 41
Måleenhet

Ytterrør
b/h/t

Innerrør
b/h/t

mm

80/50/4

70/40/4

Klaring mellom rør
Vertikalt
Horisontalt
2
2

Tabell 1: Rørtverrsnitt.
Måleenhet
mm

L
320

L1
275

L4
95

Tabell 2: Dimensjoner.
Måleenhet

kN

Uten samtidig virkende horisontalkraft
pga friksjon.
FV,Ed
40

Med samtidig virkende horisontalkraft
pga friksjon. Friksjonsfaktor µ=0,2
FV,Ed
HEd = 0,2FV,Ed
39

7.8

Tabell 3: Stålenhetens maksimumskapasitet.
Måleenhet
mm

Minimum dekketykkelse - utfra plassbehov
(t)
150

Tabell 4: Minimum dekketykkelse – plassbehov.
Måleenhet

Dekketykkelse
(t)

Minimum hjørneavstand 1)
(k)

mm
150
1) Egne krav til armeringsføring ved plassering nær hjørnet, se Memo 55c.

160

Tabell 5: Anbefalte krav til plassering og dekketykkelse for å utnytte stålenhetens maksimumskapasitet,
se også Figur 1 og Figur 2.
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TSS 101
Måleenhet

Ytterrør
b/h/t

Innerrør
b/h/t

mm

120/60/4

100/50/6

Klaring mellom rør
Vertikalt
Horisontalt
2
12

Tabell 6: Rørtverrsnitt.
Måleenhet
mm

L
345

L1
295

L4
95

Tabell 7: Dimensjoner.
Måleenhet

kN

Uten samtidig virkende horisontalkraft
pga friksjon.
FV,Ed
100

Med samtidig virkende horisontalkraft
pga friksjon. Friksjonsfaktor µ=0,2
FV,Ed
HEd = 0,2FV,Ed
94

18.8

Tabell 8: Stålenhetens maksimumskapasitet.
Måleenhet
mm

Minimum dekketykkelse- utfra plassbehov
(t)
200

Tabell 9: Minimum dekketykkelse – plassbehov.
Måleenhet

Dekketykkelse
(t)

Minimum hjørneavstand 1)
(k)

mm
265
1) Egne krav til armeringsføring ved plassering nær hjørnet, se Memo 55d.

180

Tabell 10: Anbefalte krav til plassering og dekketykkelse for å utnytte stålenhetens maksimumskapasitet,
se også Figur 1 og Figur 3.
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Figur 2: Anbefalt vertikal bruddgrenselast på TSS 41, uten samtidig virkende horisontallast pga friksjon.
Dekketykkelser t>150mm.

Figur 3: Anbefalt vertikal bruddgrenselast på TSS 101, uten samtidig virkende horisontallast pga friksjon.
Dekketykkelser t=200mm-265mm.
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Beskrivelse:
Første utgave.
Oppdatert
Ny mal.
Inkludert lastkombinajson med samtidig virkende horisontal friksjonskraft.
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