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Mørtelforbindelser hva er det? 
• Mer kjent under navnet: “Grouted Connections” 

eller i denne sammenhengen:  “Grouted pile-to-sleeve connections”

2

Shear key

Grout

Sleeve

Pile



DNV © 20 APRIL 2021

Bruk av mørtelforbindelser

• Benyttes på nesten alle faste plattformer for å kople konstruksjonen til fundamentet (peler)

• Mørtel har også andre anvendelser offshore, men her fokuseres det på forbindelsene til pelene

• Spesielle regler for disse viktige samvirke-forbindelsene har vært formulert i offshore standarder 
og ble tatt inn i NORSOK N-004 basert på amerikanske (API), britiske (DoE) og DNV standarder

• Ved etablering av dimensjoneringsregler for tårn til vindgeneratorer ble tilsvarende regler benyttet
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• Et stort antall 
forbindelser måtte 
modifiseres for å 
unngå 
utmattingsproblemer i 
detaljer som fikk en 
annen belastning enn 
forutsatt.

• Dette satte i gang 
forskningsaktiviteter 
om bæreevnen til 
denne typen 
forbindelser.
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Virkemåte for peleforbindelsen
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Peleforbindelse Beregningsmodell
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Konsekvenser for N-004

• Siden det ble oppdaget at det var problemer for mørtelforbindelser for tårn til vindgeneratorer og 
siden disse var dimensjonert etter regler for tilsvarende forbindelser for olje og gass-plattformer 
ble beregningsreglene  gjennomgått for å se om det var svakheter:
• Beregningsreglene for glatte forbindelser (uten skjærdybler) var ikke-konservative for store diametere 

(> ~1m)
• Det manglet forskningsresultater for å underbygge kapasiteten i tilfeller hvor forbindelsene har vekslende 

aksiallast
• Effekten av pelens bøyemoment og skjærkraft på forbindelsen var ikke tilfredsstillende dekket i 

regelverket og det manglet også testresultater.
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Tidslinje for revisjoner av dimensjoneringsregler for 
mørtelforbindelser i NORSOK N-004
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019      2020     2021

The wind industry realize 
shortcomings in the design guidance 

of grouted connections

Results from Wind 
industry JIP available 

Amendment 
to rev. 2

of Norsok N-004 

Revision 3 
Norsok N-004 

Results from test of axial 
capacity available    

Results from test of 
bending and shear 

available    

Proposal for 
amendment to 

Norsok N-004 Revision 3 

Norsok N-004 

Revision 4
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Tidsskriftartikler
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Tre artikler ble publisert. 
• Testing for å finne kapasitet av pel med variabel aksiallast
• Testing for å finne kapasitet for skjær- og momentbelastet pel 
• Anbefalinger for dimensjoneringsregler som gir bakgrunn for revisjonen av N-004 
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Endringer fra revisjon 3 til 4

• Avsnitt om kapasitet for aksialbelastede mørtelforbindelser uten skjærdybler er tatt ut 

• Krav om begrensning av bevegelser under størkning av mørtelen (early age cycling)

• Kontroll av utmattingskapasitet for aksiallast gjøres med sjekk mot en S-N kurve (som for andre 
utmattingskontroller) i stedet for en begrensning på miljølastvirkningen

• Kapasitet for skjær og moment er endret ved at det er gitt krav til anbefalt geometri

• Kapasitetsformler for ulike endedetaljer for peleforbindelsen er derfor tatt ut
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Takk for oppmerksomheten
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