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Vuonna 2010 eurokoodit syrjäyttävät nykyiset Suomen rakentamismääräykset ja ohjeet, jolloin rakenteiden mitoituksessa siirrytään täysipainoisesti eurokoodien
käyttöön. Osa eurokoodien mitoitusparametreista ja -menetelmistä on jätetty
kansallisesti valittavaksi. Kansalliset valinnat kirjataan kyseisen eurokoodin osion
kansalliseen liitteeseen. Suurimmalle osalle kansallisesti valittavista kohdista on
eurokoodissa esitetty suositus, joka on ensisijaisesti valittava.
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli betonisiltojen kansallisen liitteen EN 1992-2 NA
esittäminen ja jatkoselvitystä vaativien kohtien tunnistaminen.
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin betonisilloilla nykyisin
noudatettavien ohjeiden ja eurokoodin mitoituskäytäntöihin. Tämän jälkeen suoritettiin
vertailua nykyisten ohjeiden ja eurokoodien välillä, sekä tarkasteltiin ohjeistuksien
tarkoituksenmukaisuutta lähinnä kansallista liitettä koskevissa kohdissa.
Leikkaus- ja vääntömitoituksen, sekä halkeamaleveysmitoituksen osalta suoritettiin
vertailua myös varsinaisilla siltakohteilla. Vertailu suoritettiin jatkuvalla teräsbetonisella
laattasillalla ja kahdella jatkuvalla jännitetyllä pääpalkilla. Vertailun avulla saatiin
käsitys siitä, kuinka leikkaus- ja vääntöraudoitusmäärät tulevat muuttumaan käytännön
siltarakenteilla eurokoodeihin siirryttäessä. Vastaavasti halkeamamitoituksen osalta
saatiin käsitys sen vaikutuksista kokonaisuuteen eri tilanteissa, sekä havaittiin puutteita
eurokoodin suosituksen mukaisessa mitoitustavassa.
Tutkimuksen lopputuloksena saatiin ehdotus valtaosalle EN 1992-2 NA:ssa
määriteltävistä kohdista, sekä ehdotuksia jatkotutkimuksille.
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ABSTRACT
TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Master’s Degree Programme in Civil Engineering
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Master of Science Thesis, 142 pages, 53 appendix pages
February 2008
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Keywords: concrete, bridge, eurocode, national annex
In year 2010 Eurocodes will entirely replace the current design codes of structural
engineering in Finland. Some methods and parameter values that are used in Eurocodes
have been left to be chosen nationally. Most of the parameters have already
recommendations in Eurocodes that must be primarily chosen. Nationally selected
parameters are documented in national annexes in question.
Purpose of this thesis was to recommend the Finnish national annex of concrete bridges
EN 1992-2 NA and to outline areas that require further research.
The first phase of the research included studying and familiarizing with the methods
used in Eurocodes as well as with current Finnish guidelines for designing concrete
bridges. Then methods were compared to each other and the suitabilities of these two
different regulations were examined mainly in areas affecting the national annex.
Subsequently, comparison for design for shear, torsion and crack control were made by
analyzing proper bridge structures. The comparison was carried out with continuous
concrete slab bridge and with two continuous prestressed beams. The outcomes of the
comparisons are indicating the changes in shear and torsion reinforcement in bridge
structures. Correspondingly an idea was obtained how crack control affects in different
design situations. In addition also some weaknesses were encountered in design for
crack control in Eurocode EN 1992.
As results of this thesis are recommendations for majority of national parameters of EN
1992-2 NA and suggestions for further research.
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1.

JOHDANTO

1.1. Taustaa
1.1.1. Eurokoodeihin siirtyminen
Tämän hetkinen pyrkimys on ollut 1.11.2007 alkaen ottaa eurokoodit rinnakkaisiksi
rakennesuunnitteluohjeiksi kansallisten suunnitteluohjeiden kanssa. Viimeistään kolmen
vuoden rinnakkaisen käytön jälkeen kansalliset ohjeet poistetaan käytöstä. Nykyisistä
kansallisista määräyksistä on tarkoitus luopua 1.4.2010. [8]
Eurokoodeja pidetään maailmalla rakennesuunnittelun moderneimpana ohjeistuksena.
Eurokoodit koostuvat kymmenestä standardista, jotka on esitelty taulukossa 1.1 [25].
Taulukko 1.1. Eurokoodi-standardit
EN 1990
EN 1991
EN 1992
EN 1993
EN 1994
EN 1995
EN 1996
EN 1997
EN 1998
EN 1999

EC-0
EC-1
EC-2
EC-3
EC-4
EC-5
EC-6
EC-7
EC-8
EC-9

Suunnittelun perusteet
Rakenteiden kuormitukset
Betonirakenteiden suunnittelu
Teräsrakenteiden suunnittelu
Teräs-betoniliittorakenteiden suunnittelu
Puurakenteiden suunnittelu
Muurattujen rakenteiden suunnittelu
Geotekninen suunnittelu
Rakenteiden suunnittelu maanjäristykselle
Alumiinirakenteiden suunnittelu

Standardissa EN 1990 esitetään rakenteiden varmuutta, käyttökelpoisuutta ja säilyvyyttä
koskevia vaatimuksia ja määritelmiä. Monet vaatimuksista ovat perustavanlaatuisia ja
jopa itsestäänselvyyksiä, mutta ne ovat juridisesti tärkeitä ja luovat perustan
eurokoodien mukaiselle mitoitukselle. EN 1990 liite A2 sisältää siltakuormien
varmuuskertoimet, kuormitusyhdistelyjen painokertoimet, säännöt kuormitusyhdistelyiden laatimisesta eri rajatiloissa ja vaatimukset koskien siltojen värähtelyä ja
muodonmuutoksia.
EN 1992-1-1 sisältää betonirakenteiden suunnittelun yleiset säännöt. EN 1992-2 sisältää
betonisiltojen suunnittelusäännöt, jotka täydentävät yleisen osan sääntöjä. EN 19922:ssa osoitetaan lisäksi, mitkä yleisen osion säännöistä pätevät silloille.
Eurokoodeissa käytetään periaate- ja soveltamissääntö käsitteitä. Periaatesäännöt ovat
määräyksiä, määritelmiä, vaatimuksia ja analyyttisiä malleja, joille ei sallita
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vaihtoehtoa, ellei toisin mainita. Soveltamissäännöt ovat yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä,
jotka täyttävät periaatesääntöjen vaatimukset. [25]
Kansallinen liite
Kansallinen liite voi sisältää tietoa vain niistä parametreista, jotka on jätetty Eurokoodistandardissa auki kansallista valintaa varten. Tällaisia kansallisia parametreja ovat
kohdat joissa voidaan muun muassa:
Valita laskentakaavassa käytettävä lukuarvo
Valita käytettävä menetelmä/menetelmät
Päättää eurokoodissa esiintyvien opastavien liitteiden asema
Lisäksi kansallisessa liitteessä voidaan viitata eurokoodin kanssa ristiriidattomiin
lähteisiin, jotka lisäohjeistavat ja opastavat standardiston käyttäjää. [25, 41]
Euroopan komissio suosittelee maiden valitsevan kansallisiksi parametreiksi
suositusarvon elleivät ympäristöolosuhteet tai tietty varmuudentaso toisin vaadi.
1.1.2. Suomen betoniohjeet
Tässä työssä on käytetty seuraavia ohjeita/määräyksiä, joihin viitataan jatkossa
nimityksellä betoniohjeet. Työssä on käytetty betoniohjeelle eräissä kohdin lyhennettä
BN.
Suomen rakentamismääräyskokoelma
Suomen betonirakenteiden mitoituksen pohjana on ympäristöministeriön asettama
Suomen rakentamismääräyskokoelma. Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat
velvoittavia eli niitä pitää noudattaa. Ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia, vaan niitä
noudattaen katsotaan saavutettavan hyväksyttävä ratkaisu [17].
Määräysten edellyttämä betonirakenteiden varmuustaso ja säilyvyys katsotaan
saavutetuksi, kun rakenteet suunnitellaan ja valmistetaan sekä niiden kelpoisuus
osoitetaan RakMK B4 (Rakentamismääräyskokoelman osa B4) ohjeiden mukaisesti.
[39]
RakMK B4 sisältää kursiivilla kirjoitettuja selostuksia, joissa viitataan lisäohjeistuksen
löytyvän ilmoitetusta paikasta. Selostuksessa viitatulla ohjeistuksella ei kuitenkaan
katsota olevan viranomaisohjeen statusta. [17]
Tiehallinnon ohjeet
Tiehallinto on tilaajana asettanut lisäohjeistuksen, joita noudattamalla saavutetaan
siltarakenteissa Tiehallinnon vaatimustaso. Siltarakenteissa Tiehallinto on Suomen
suurin tilaaja ja Tiehallinnon lisäohjeita hyödynnetään myös Tiehallinnon
ulkopuolisissa kohteissa.
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Betonirakenneohjeet 2006 on uusin versio betonirakenneohjeista. Edelliseen ohjeeseen
suurin muutos on tapahtunut ympäristörasitusluokissa ja betonirakenteiden
säilyvyyssuunnitteluun liittyvissä vähimmäisvaatimuksissa. Betonirakenneohjeet
täydentävät tai muuntavat RakMK B4 ohjeita siltarakenteisiin sopiviksi käyttäen
RakMK B4 otsikkonumerointia.
”Siltojen kuormat” -ohje sisältää ohjeistuksen siltojen kuormista,
varmuuskertoimista ja kuormitusyhdistelmien painokertoimista.

kuormien

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet täydentävät muita sillansuunnittelua varten
hyväksyttyjä ohjeita. Tähän ohjeeseen on kerätty täydennyksiä muiden ohjeiden
puutteita vuoksi, jotka lopulta poistetaan eri ohjeiden päivityksillä [36]. Tämän työn
aikana Tiehallinto aloitti projektin sillansuunnittelun täydentävien ohjeiden
päivittämiseksi.
Sovellusohjeet
Yhdistyksistä erityisesti Rakennusinsinöörien liitto RIL ja Suomen Betoniyhdistys r.y
ovat julkaisseet kirjallisuutta, jotka sisältävät yleisesti noudatettuja käytäntöjä ja
mitoitustietoa. Sovellusohjeet täydentävät viranomaisohjeita (rakentamismääräyskokoelmaa) tai koskevat asioita, kuten liittorakenteita, joille ei Suomessa ole
viranomaisohjeita. Sovellusohjeilla ei ole viranomaisasemaa. [17]
Betoninormit by50 on Suomen betoniyhdistys ry:n julkaisema sovellusohje, jonka
tärkein anti siltarakenteille on tieto korkealujuusbetoneista ja EN 206-1 Suomen
kansallisen liitteen mukaisesta betonirakenteiden käyttöikämitoituksesta. Ohjeessa
RakMK B4 viitataan by50:een.

1.2. Työn lähtökohdat
Tiehallinto on Suomessa vastuullinen muun muassa seuraavien standardien kansallisten
liitteiden valmistelusta: EN 1991-2 NA, EN 1992-2 NA ja EN 1997-1 NA, sekä monista
muista siltoihin liittyvistä kansallisista liitteistä. Tiehallinnon yleistavoitteena on, että
siltojen varmuustason tulee olla toisiaan vastaava eurokoodien ja betoniohjeiden
mukaisesti laskettuna. Tarpeet siltojen kantavuustason nostamiseksi otetaan kuitenkin
tässä vaiheessa huomioon, mutta tämä vaikuttaa lähinnä kuormiin liittyviin kansallisiin
liitteisiin. [41] Joulukuussa 2006 A-Insinöörit Oy hyväksyi Tiehallinnon tilauksen,
jonka tehtävänä oli EN 1992-2 kansallisen liitteen luonnoksen tekeminen sekä
jatkoselvitystä vaativien asioiden tunnistaminen.
Englanninkieliset eurokoodit olivat tutkimuksen alkaessa valmiit. Tutkimuksen kannalta
olennaiset Suomen kansalliset liitteet NA 1990-A2, NA 1991-2 ja NA 1992-1-1 olivat
tutkimuksen aikana valmistelun alla.
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1.3.Työn tavoitteet
Työn tavoitteena on EN 1992-2 kansallisten parametrien alustava valinta ja
perusteluiden esittäminen parametrien valinnoista, jotka poikkeavat suositusarvosta,
sekä jatkoselvityksiä vaativien asioiden tunnustaminen.
Pyrkimyksenä on valita suositusarvo, elleivät ympäristöolosuhteet tai varmuustaso
nykyisiin betoninohjeisiin nähden toisin vaadi. Lisäksi pyritään yhdenmukaisuuteen
talorakenteiden (1992-1-1) kansallisen liitteen valintojen kanssa. Tärkeämpänä nähdään
yhdenmukaisuus Suomen NA 1992-1-1 kanssa kuin suositusarvojen noudattaminen.

1.4.Työn suoritusmenetelmät
Tutkimuksessa vertaillaan betoniohjeiden ja eurokoodin mitoitustapoja laskennallisesti
ja tarvittaessa myös muilla keinoin. Mikäli jonkin kansallisesti valittavan parametrin
kohdalla ei ole betoniohjeissa vastaavanlaista tilannetta käsitelty, tarkistetaan
eurokoodin suositusarvon tarkoituksenmukaisuus.
Työn suoritus on jaettu neljään osaan:
Betoniohjeiden mitoitustapojen ja eurokoodin mitoitustapojen kokoaminen.
Eurokoodin
mitoitustapojen
tarkastelu
ja
vertailu
betoniohjeiden
mitoitustapoihin, sekä kohtien tunnistaminen, jotka erityisesti vaativat
vertailulaskelmia siltarakenteilla.
Vertailulaskelmat siltakohteilla.
Yhteenveto ja kansallisen liitteen parametrien esittäminen.

1.5.Työn rajaukset
Tarkastelut koskevat betonin lujuusluokkia C25/30-C70/85. Betonin tiheytenä käytetään
arvoa 2400 kg/m3, ellei kyseessä ole varsinaisesti kevytbetoni. Sementtilaaduksi on
rajattu normaalisti kovettuvat portlandsementit. Työssä tarkastellaan ainoastaan
ajoneuvoliikenteen siltoja. Betoniraudoitukseksi on rajattu A500HW. Työssä ei tutkita
sitä, mikä tulisi eri EN 1992-2 opastavien liitteiden aseman olla.
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2.

TEOREETTINEN TAUSTA

Tässä luvussa esitellään työn kannalta tärkeimpiä betoniohjeiden ja eurokoodin
betonisiltoihin liittyvää ohjeistusta. Näiden lisäksi on eräissä kohdin tuotu esille yleisiä
mitoitusteorioita ja rakenteiden käyttäytymismalleja.

2.1. Betonin materiaaliominaisuudet
2.1.1. Betonin materiaaliparametrit
Betoniohjeiden mukaisesti
RakMK B4:ssa ei varsinaisesti ole asetettu betonin lujuudelle rajoitusta, mutta ohjeistus
on tehty lujuuksille K15…K100. [39]
fck on betonin puristuslujuuden ominaisarvo, joka saadaan kaavasta fck =0,7K.
fctk on betonin vetolujuuden ominaisarvo, joka saadaan kaavasta fctk= 0,2K2/3, joka on
voimassa normaalipainoiselle runkoaineelle (2400 kg/m3).
Ec on betonin kimmomoduuli. Enintään K60 betoneille käytetään RakMK B4 kaavaa
Ec=5000K1/2 ja betonin lujuuden ylittäessä K60, käytetään betonirakenneohjeiden 2006
taulukoimia arvoja, jotka on esitelty taulukossa 2.1. [3]
on myötöpuristuma, jonka arvot ovat taulukossa 2.1 lujuusluokittain.
cu on murtopuristuma, joka saadaan kaavasta
cy

cu

MIN 3,5 ; 4,7 K

60

(2.1)

Taulukko 2.1.
K100
K90
K80
K70
K20…K60

Ec /GPa

cy

43
42
41
40
1/2
5000K

2,5
2,4
2,3
2,2
2
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Eurokoodin mukaisesti
Suositusarvot siltarakenteiden betonin lujuuden ylä- ja alarajalle ovat C70/85 ja C30/37.
Vastaavasti talorakenteiden suositusarvo ylärajalle on C90/105, eikä alarajaa ole. [32,
34]
fck on standardin EN 206-1 mukaisen lieriölujuuden 5 % fraktiilia vastaava arvo. [MPa]
fck, cube on standardin EN 206-1 mukaisen kuutiolujuuden 5 % fraktiilia vastaava arvo.
fcm on puristuslujuuden keskimääräinen arvo fcm= fck + 8 MPa.

[MPa]

fctm on vetolujuuden keskimääräinen arvo, joka saadaan kaavoista
2

fctm= 0,3 f ck 3
f cm

fctm= 2,12 ln 1

10

, fck 50

[MPa]

, fck > 50

[MPa]

fctk 0,05 vetolujuuden 5 % fraktiilia vastaava arvo fctk 0,05 = 0,7fctm [MPa]
fctk 0,95 vetolujuuden 95 % fraktiilia vastaava arvo fctk 0,95 = 1,3fctm [MPa]
Ecm on sekanttikimmokerroin, joka tarkoittaa jännitystasojen
sekanttiarvoa
E cm
c2

cu2

n

c3

cu3

6

22

f cm

0 ,3

10

[Ecm]=GPa

on myötöpuristuma paraabeli-suorakaide mallissa
0
= 2,0
, fck < 50
c2( /00)
0,53
= 2,0+0,085 (fck-50)
, fck 50
on murtopuristuma paraabeli-suorakaide mallissa
0
= 3,5
, fck < 50
cu2( /00)
4
= 2,6+35[(90-fck)/100]
, fck 50
on eksponentti paraabeli-suoraide kuvion mallissa
n
= 2,0
, fck < 50
4
= 1,4+23,4[90-fck)/]
, fck 50
on myötöpuristuma bi-lineaarisessa mallissa
0
= 1,75
, fck < 50
c3( /00)
= 1,75+0,55[(fck-50)/40]
, fck 50
on murtopuristuma bi- lineaarisessa mallissa
0
= 3,5
, fck < 50
cu3( /00)
4
= 2,6+35[(90-fck)/100]
, fck 50

c

= 0 ja

c=

0,4fcm välistä

2.1.2. Jännitys-muodonmuutosyhteys
Betoniohjeet
Betoniohjeissa jännitys-muodonmuutosyhteytenä voidaan käyttää lineaarisesti
kimmoista, ideaaliplastista mallia tai kaavan (2.2) mukaista mallia, jota on
havainnollistettu kuvalla 2.1 [3].
c

= f ck 1

1

c

,0

c

,

cy

2

(2.2)

cy

= fck

c

Kuva 2.1. Betonin jännitys-muodonmuutosyhteys. [3]
Eurokoodi
Poikkileikkausmitoituksessa käytettävä paraabeli-suorakaide mallin mukainen jännitysmuodonmuutosyhteys saadaan kaavasta (2.3), jota on havainnollistettu kuvalla 2.2.
n
c

f cd 1

1

c

,0

c

c2

(2.3)

c2

c

f cd

,

c2

c

cu2

Eurokoodi sallii myös yksinkertaistettuja jännitys-muodonmuutosyhteyksiä, mikäli ne
ovat paraabeli-suorakaide malliin nähden varmalla puolella. Yksi käyttökelpoinen
yksinkertaistus on lineaarisesti kimmoinen, ideaaliplastinen malli, jota on
havainnollistettu kuvalla 2.3.
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Kuva 2.2. Betonin jännitys-muodonmuutosyhteys. [32]

Kuva 2.3. Betonin yksinkertaistettu jännitys-muodonmuutosyhteys. [32]
2.1.3. Betonin kutistuminen
Betoniohjeet
Betonin kutistuminen saadaan kaavasta
k s k sh cs 0
cs t

(2.4)

,missä
cs0

ksh
ks

on loppukutistuman perusarvo, jolle käytetään arvoa 0,40/00 ulkoilmassa oleville
rakenteille [39].
on rakenteen muunnetusta paksuudesta he riippuva kerroin (taulukko 2.2).
on kerroin, joka osoittaa kuinka suuri osa kutistumasta on tapahtunut kyseisenä
ajankohtana (kuva 2.4).

Poikkileikkauksen muunnettu paksuus on poikkileikkauksen pinta-ala jaettuna
rakenteen piirin puolikkaalla. Piiriä laskettaessa huomioidaan ainoastaan ne pinnat,
joiden kautta haihtumista on mahdollista tapahtua. Muunnettua paksuutta laskettaessa
käytetään sitä poikkileikkauksen pinta-alaa, joka voimakkaimmin vaikuttaa tutkittavaan
tapaukseen. Esimerkiksi TT-laatassa huomioidaan ainoastaan palkkiosa, sillä laatan
kutistumisella ei suuremmin ole vaikutusta voimasuureisiin. [3]
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Taulukko 2.2.
he /mm

ksh

50
100
200
300
500

1,2
1
0,8
0,65
0,5

Kuva 2.4. Betonin kutistuman kehittyminen. [3]
Betonin kutistuminen ja viruminen voidaan yleensä ottaa huomioon suunnittelussa
loppuarvollaan. Tilanne, jossa vain osa kutistumisesta ja virumisesta on tapahtunut,
tutkitaan tarvittaessa, mutta liikennekuorman kuormittaessa rakennetta voidaan otaksua
vähintään 50 % kutistumasta ja virumasta tapahtuneeksi. [3]
Eurokoodi
Betonin kutistuminen koostuu autogeenisestä- ja kuivumiskutistumisesta. Autogeeninen
kutistuminen tapahtuu betonin kovettuessa ja kuivumiskutistuminen vuosien aikana.
[34]
Kuivumiskutistuma ajanhetkellä t saadaan kaavasta
cd (t )
ds (t , t s ) k h cd , 0

(2.5)

,missä
on kuivumiskutistuman perusarvo (taulukko 2.3).
kh
on kerroin, joka on riippuvainen muunnetusta paksuudesta h0 taulukon 2.4
mukaisesti.
t ts
(2.6)
ds (t , t s )
t t s 0,04 h03
cd,0

t
ts
ho

on betonin ikä tarkasteluhetkellä [d].
on betonin ikä kuivumiskutistumisen alkaessa. (Jälkihoidon päättymisaika) [d].
on 2Ac/u, missä Ac on betonin poikkileikkausala ja u on kuivumiselle alttiin
poikkileikkauksen osan piiri.
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Taulukko 2.3. Nimellisen kuivumiskutistuman arvoja
C/K
20 / 25
40 / 50
60 / 75
80 / 95
90 / 105

20
0,62
0,48
0,38
0,3
0,27

40
0,58
0,46
0,36
0,28
0,25

Suhteellinen kosteus [%]
60
80
0,49
0,3
0,38
0,24
0,3
0,19
0,24
0,15
0,21
0,13

cd,0

90
0,17
0,13
0,1
0,08
0,07

[0/00].
100
0
0
0
0
0

Taulukko 2.4. Kertoimen kh arvoja.
ho /mm
100
200
300
500

kh
1
0,85
0,75
0,7

Sisäinen kutistuma:
ca (t )
as (t , t s ) ca ( )

(2.7)

,missä
ca

(t )

2,5 f ck

as

(t ) 1 e

10 10

6

(2.8)

0, 2 t

(2.9)

EN 1992-1-1 ja EN 1992-2 liitteissä B on ohjeistettu tarkempia menetelmiä kutistuman
arviointiin.
2.1.4. Viruminen
Betoniohjeet
Betonin viruma on
k c k t k ch 0 c
cc (t )

(2.10)

,missä
0

kch
kc
kt

on virumaluvun perusarvo taulukon 2.5 mukaisesti. Silloille käytetään yleensä
70 % suhteellisen kosteuden mukaista arvoa.
on rakenteen muunnetusta paksuudesta riippuva kerroin taulukon 2.6 mukaisesti.
on kerroin, joka osoittaa kuinka suuri osa virumasta on tapahtunut kuvan 2.5
mukaisesti.
on (2,5-1,5Kj/K) 1, missä Kj on betonin puristuslujuus kuormituksen
alkamisajankohtana.

Taulukko 2.5. Virumaluvun perusarvo

Vesi
Hyvin kostea ilma
Ulkoilma
Kuiva ilma

10

Suhteellinen
kosteus [%]
100
90
70
40

0

1
1,5
2
3

0.

Taulukko 2.6. Kerroin kch.
he [mm]
50
100
200
300
500

kch
1,20
1,00
0,85
0,75
0,70

Kuva 2.5. Betonin virumanopeuden riippuvuus rakenteen muunnetusta paksuudesta he.
[3]
Eurokoodi
Tässä työssä esitellään EN 1992-1-1 liitteen B tarkennettu viruman laskenta, sillä
käytettäessä EN 1992-1-1 kohdan 3.14 ohjeita, jouduttaisiin käyttämään taulukoita, eikä
niitä ole tehokasta hyödyntää laskentapohjissa. Hetkellä t tapahtunut viruma saadaan
kaavasta (2.11).
(2.11)
cc (t , t 0 )
RH ( f cm ) (t o ) c (t , t 0 )
c Ec
,missä
RH

RH

RH
f cm

t0

1 RH / 100

1

0,1

1

3

kun fcm

h0

1 RH / 100
0,1

3

h0

1

2

35 MPa

(2.12a)

kun fcm > 35 MPa

(2.12b)

on ympäristön suhteellinen kosteus prosentteina
16,8

(2.13)

f cm

1
(0,1 t 00,20 )

h0

on poikkileikkauksen muunnettu paksuus [mm]

Ac

on poikkileikkauksen pinta-ala

(2.14)
h0

2 Ac
u

11

u

on haihtumiselle alttiin piirin pituus poikkileikkauksessa
(t

c (t, t 0 )

t
t0
t-t0
H
H

1

(

H

t0 )
t t0 )

0,3

(2.15)

on betonin ikä tarkasteluajankohtana
on betonin ikä kuormittumisen alkaessa
on kuormituksen kesto
=1,5 [1 + (0,012 RH)18] h0 + 250 1500
=1,5 [1 + (0,012 RH)18] h0 + 250 3 1500
35
f cm

0, 7
2

35
f cm

0, 2
3

35
f cm

3

[d]
[d]
[d]
kun fcm 35
kun fcm > 35

0, 5

(2.16)

2.1.5. Taivutusvetolujuus
Suomessa yleisesti käytetään taivutusvetolujuutena 1,7fctk. Kyseinen kerroin 1,7 pitää
hyvin paikkaansa kokeissa käytetyille matalille poikkileikkauksille, mutta kerroin ei
todellisuudessa päde korkeille poikkileikkauksille. Lähteessä [5] esitetään
taivutusvetolujuuden kertoimelle 1,7 vaihtoehtoinen arvo k, joka saadaan kaavasta.
k

0,15 h , 1 k

1,7

(2.17)

,missä
= 1,7 suorakaidepoikkileikkaukselle
Eurokoodissa taivutusvetolujuuden keskiarvo saadaan kaavasta
f ctm , fl 1,6 h f ctm f ctm

(2.18)

2.2. Betoniterästen materiaaliominaisuudet
2.2.1. Betoniohjeet
Betoniohjeissa betoniterästen jännitys-muodonmuutoskuvaajana käytetään lineaarisesti
kimmoista, ideaaliplastista mallia. Myötörajana käytetään ylemmän myötörajan
mukaista venymää tai arvoa 0,20/0 (kylmämuokatut teräkset). Murtovenymän itseisarvo
on 1 % ja kimmokerroin on 200 GPa.
2.2.2. Eurokoodi
Eurokoodin mitoitusta ja yksityiskohtien suunnittelua koskevat soveltamissäännöt ovat
voimassa, kun betoniterästen myötölujuus fyk on välillä 400…600 MPa.
Kimmokertoimena Es käytetään 200 GPa. [32]
Eurokoodissa betoniteräkset on jaettu luokkiin A, B ja C, joista C-luokka asettaa
betoniteräkselle kovimmat vaatimukset. EN 1992-1-1 liitteessä C on esitetty
vaatimukset betoniteräksille eri luokissa. Erot eri luokkien vaatimuksissa
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betoniterästangoille on kerätty taulukkoon 2.7. Suosituksena siltarakenteille sallittaisiin
luokkien B ja C betoniterästen käyttö. [32]
Taulukko 2.7. Vaadittuja ominaisuuksia raudoitteiden teräslaaduilta.
Raudoiteluokka
Myötölujuden ominaisarvo fyk
k=ft/fy
Suurinta voimaa vastaavan venymän ominaisarvo

A
400...600
>1,05
>2,5

B
400...600

C
400...600

>1,08 1,15...1,35
>5,0

>7,5

Jännitys-venymämallina voidaan käyttää lineaarisesti kimmoista, ideaaliplastista mallia
tai myötölujittuvaa bi-lineaarista mallia, joita on havainnollistettu kuvalla 2.6.

Kuva 2.6. Betoniteräksen jännitys-muodonmuutosyhteys. [32]
Kuvassa on käytetty seuraavia merkintöjä:
k = (ft /fy)k
ft
on murtolujuus
on murtovenymä
uk
on venymän yläraja, joka sallitaan käytettäessä myötölujittuvaa mallia. Sen
ud
suositusarvo on 0,9 uk, mutta Suomen EN 1992-1-1 NA:ssa on esitetty arvoksi
1 %, jota noudatetaan myös silloilla.

2.3.Materiaalien osavarmuuskertoimet
2.3.1. Betoniohjeet
Eri materiaalien osavarmuuskertoimet murtorajatilassa saadaan taulukosta 2.8. Silloissa
käytetään rakenneluokkaa 1, mutta anturoissa myös rakenneluokan 2 rakenteet ovat
sallittuja.
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Taulukko 2.8. Materiaalien osavarmuuskertoimet.
Rakenneluokka

c

1
2

1,35
1,5

betoniteräs
1,1
1,2

s

jänneteräs
1,15
1,25

s

Onnettomuus- ja käyttörajatilassa käytetään lujuuksien ominaisarvoja. [39]
2.3.2. Eurokoodi
Eurokoodin osavarmuuskertoimet eri materiaaleille ovat
Käyttörajatilassa käytetään lujuuksien ominaisarvoja. [32, 33]
Taulukko 2.9. Materiaalien osavarmuuskertoimet.
Mitoitustilanteet
Normaalisti vallitseva
Onnettomuus

c

1,5
1,2

betoniteräs
1,15
1

s

jänneteräs
1,15
1

taulukossa

2.9.

s

EN 1992-1-1 liitteessä A on annettu ehtoja, joiden toteutuessa voidaan
osavarmuuskertoimia pienentää. Suomen kansallisessa liitteessä EN 1992-1-1 NA on
ohjeistettu kyseisessä kohdassa siten, että mikäli rakenneosa on rakenneluokkaa 1,
voidaan osavarmuuskertoimet c ja s korvata kertoimilla c,red1 ja s,red1, joiden arvot
ovat 1,35 ja 1,1. [33]
Materiaalien osavarmuuskertoimen lisäksi eurokoodissa on annettu kertoimet cc ct,
joita käytetään betonin puristus- ja vetolujuuden mitoitusarvoa laskettaessa (kaavat
(2.19) ja (2.20)). Ensimmäisen suositusarvo on 0,85 ja jälkimmäisen 1. Kertoimilla
huomioidaan lujuuteen vaikuttavat pitkäaikaistekijät ja kuorman vaikuttamistavasta
aiheutuvat epäedulliset tekijät. [32]
fcd = ccfck c
(2.19)
fctd = ctfctk c
(2.20)

2.4. Kuormitukset
2.4.1. Pystysuuntaiset liikennekuormat
Betoniohjeet
Kuormakaista
Pituussuuntaisen kuormakaistan leveys on 3 metriä. Kuormakaistat sijoitetaan
määräävään asemaan sillan poikkisuunnassa koko ajoradan leveydelle mukaan luettuina
pientareet ja muut pinnat ajoradan tasossa. Sijoittelu voi olla erilainen eri
kuormitustapauksissa. Alueet, jotka jäävät kuormakaistojen ulkopuolelle, jätetään
kuormittamatta. [35]
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Liikennekuormakaavio 1
Kuormakaavio 1 sisältää pinta-alakuorman 3 kN/m2 ja kolme akselikuormaa. 210 kN
akselikuorma jakaantuu kahdeksi yhtä suureksi pyöräkuormaksi. Kuvassa 2.7 on esitetty
akselien keskinäiset etäisyydet ja pyöräkuormien vaikutusalat. Akseliryhmiä voidaan
sijoittaa kahdelle kuormituskaistalle kerrallaan, siten että kuormituskaistalla on
korkeintaan yksi akseliryhmä. Pinta-alakuorma sijoitetaan kuormituskaistoille sillan
pituus- ja poikkisuunnassa siten, että saadaan määräävä vaikutus. [35]

Kuva 2.7. Liikennekuormakaavio 1. [35]
Liikennekuormakaavio 2
Kuormakaavio 2 muodostuu yhdestä 260 kN akselikuormasta, joka jakautuu tasan
kahdeksi pyöräkuormaksi. Kuvassa 2.8 on esitetty kuormakaavion sijoittelu
kuormituskaistalle. Akselikuormalla kuormitetaan enintään kaksi kuormituskaistaa
siten, että yhdellä kuormituskaistalla on enintään yksi akselikuorma. [35]

Kuva 2.8. Liikennekuormakaavio 2. [35]
Liikennekuormakaavio 3
Kuormakaavio 3 muodostuu yhdestä pyöräkuormasta, jonka suuruus ja vaikutusala ovat
yhtä suuret kuin kuormakaaviossa 2. Pyöräkuorma sijoitetaan mielivaltaisesti sillalle,
mutta vaikutusalan pienin keskiöetäisyys kaiteeseen tai muuhun esteeseen on 0,5 m.
[35]
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Erikoiskuormakaavio
Raskas erikoiskuorma muodostuu akseliryhmästä, jossa on neljä akselia, joiden
kuormitus on 300 kN. Vaikutusalat ja sijoittelu kuormituskaistalle on esitetty kuvassa
2.9. Aikaisemmasta poiketen kuormituskaistan leveys on raskaalle erikoiskuormalle 4
m.

Kuva 2.9. Erikoiskuormakaavio. [35]
Vaikka ohjeessa ei selkeästi mainita, sijoitetaan sillalle enintään yksi raskaan
erikoiskuorman akseliryhmä.
Dynaaminen vaikutus huomioidaan sysäyslisänä, jonka suuruus on betonisillalle 40 %,
mutta ulokkeella sysäyslisä on yhdelle akselille 100 % ja muille 40 %. [35]

Eurokoodi
Kuormakaaviot eivät edusta liikenteen todellisia kuormia vaan niillä pyritään
kuvaamaan liikenteen aiheuttamia rasituksia mitoitusta varten kattaen kaikki normaalisti
mahdolliset tilanteet. Kuormakaaviot on määritelty alle 200 m:n silloille, mutta niitä
voidaan käyttää myös pidemmille silloille. Eurokoodin kuormakaavioiden käyttö yli
200 m silloille johtaa suurempaan varmuustasoon. [31]
Kuormakaista
Taulukossa 2.10 on esitelty kuormakaistoihin jako. Termi w on ajoradan leveys, jonka
määritelmänä tässä työssä käytetään betoniohjeiden määritelmää hyödyllisestä
leveydestä.
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Taulukko 2.10. Sillan nimelliskaistojen lukumäärät ja leveydet.
Ajoradan
leveys w

Nimellisten
kaistojen määrä

w < 5,4 m
5,4 m

w<6m

6m

w

Nimellisen
kaistan leveys w1

Nimelliskaistojen
ulkopuolisen alueen
leveys

n1 = 1

3m

w-3m

n1 = 2

w/2

0

n1 = Int ( w / 3 )

3m

w - 3 x n1

LM1
Kuormakaavio LM1 muodostuu tasan jakautuneesta kuormasta ja kahdesta
akselikuormasta. Yhdellä kuormituskaistalla on enintään yksi akseliryhmä. Kuormien
suuruudet on esitetty taulukossa 2.11. Akseleiden välinen etäisyys on 1,2 m ja
akselikuorma jakautuu tasan kahdeksi pyöräkuormaksi, kunkin vaikutusala on
0,4x0,4m2. Pyöräkuormien keskiöväli on 2 m. Akseliryhmä sijoitetaan aina keskelle
kuormakaistaa, kun kuormituskaistan leveys on enintään 3 m. Vain kokonaisia
akseliryhmiä käytetään mitoituksessa. [31]
Taulukko 2.11. Kuormakaavion LM1 ominaiskuormat.
Akselikuorma Tasan jakautunut kuorma
2
Sijainti
[kN]
[kN/m ]
Kaista nro 1
300
9
Kaista nro 2
200
2,5
Kaista nro 3
100
2,5
Muut kaistat
0
2,5
Nimelliskaistojen ulkopuolinen
alue
0
2,5

LM2
Kuormakaavio LM2 muodostuu 400 kN akselikuormasta, joka jakautuu kahdeksi 200
kN pyöräkuormaksi, joiden vaikutusalat ovat 0,35x0,6 m2, jossa 0,35 m on sillan
pituussuuntainen arvo. Pyöräkuormien keskiöväli on 2 m. [31]
Liikuntasaumojen lähettyvillä kerrotaan pyöräkuormat dynaamisen vaikutuksen
lisäkertoimella .
1,3 1

D
26

1

(2.21)

,missä D on etäisyys liikuntasaumasta. [31]
LM3 (raskas erikoiskuorma)
LM3 on EN 1991-2 kansallisesti valittava kuormakaavio tai –kaaviot, joiden valinnalle
löytyy opastusta EN 1991-2 liitteestä A. Suomessa tullaan todennäköisesti valitsemaan
kuormakaavio, joka muodostuu yhdestä tai kahdesta tasaisesta 45 kN/m2 palakuormasta.
Palakuormien vaikutusalat ja etäisyydet on esitelty kuvassa 2.10. [24]
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Kuva 2.10. LM3 kuormakaavio. [24]
2.4.2. Lämpötilan muutos ja epätasainen lämpötila
Betoniohjeet
Betoniohjeen siltoja koskevat lämpötilan ja epätasaisen lämpötilan vaikutukset on
annettu Tiehallinnon siltojen kuormat -ohjeessa. Kyseisessä ohjeessa betonirakenteen
ylin keskilämpötila on +25 °C ja alin -25 °C Oulu-Kuopio-Lappeenranta linjan
länsipuolella ja -30 °C kyseisen linjan itäpuolella. Lämpötilaero ylä- ja alapinnan välillä
voi olla +10…-5 °C, jossa positiivinen arvo tarkoittaa, että yläpinta on alapintaa
lämpimämpi. Betonisessa rakenneosassa, kuten kotelopalkin seinässä, otaksutaan
lämpötilaeroksi sisä- ja ulkopintojen välillä 5 °C. [35]

Eurokoodi
Rakenteen ylin ja alin keskilämpötila (Te.max ja Te.min) saadaan kuvasta 2.11.
Betonipäällysrakenteille käytetään tyypin 3 kuvaajaa.

Kuva 2.11.
Varjossa mitatun minimi-/maksimilämpötilan (Tmin/Tmax) ja sillan
lämpötilan matalimman ja korkeimman keskilämpötilan (Te.min/Te.max) välinen
yhteys. [29]
Tmax ja Tmin ovat varjossa mitatun ilman lämpötilan ääriarvot. Niiden arvot on annettu
EN 1991-1-5 kansallisessa liitteessä isotermeinä käyttäen pohjana Suomen karttaa. Kun
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rakenteen lämpötila (T0) valmistushetkellä arvioidaan, voidaan laskea keskilämpötilan
muutokset.
Rakenteen sisäinen pystysuuntainen lämpötilaero voidaan arvioida lineaariseksi tai
epälineaariseksi, joista vain ensimmäinen esitellään lyhyesti tässä työssä. Taulukosta
2.12 saadaan ala- ja yläpinnan lämpötilaerot rakennetyypeittäin.

Taulukko 2.12. Lineaarisen lämpötilaeron suositusarvoja. [29]

Taulukon 2.12 arvot perustuvat 50 mm:n päällyspaksuuteen. Päällyspaksuuden
poiketessa tästä, nämä arvot kerrotaan kertoimella ksur, jonka arvot saadaan taulukosta
2.13.
Taulukko 2.13 Kertoimen ksur suositusarvot. [29]

Suurissa betonirakenteisissa kotelopalkkisilloissa sisä- ja ulkouuman välille voi syntyä
lämpötilaero, jonka suositusarvo on 15 °C. [29]
Keskilämpötilan ja lämpötilaeron yhteisvaikutus on ohjeistettu EN 1991-1-5 kohdassa
6.1.5.
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2.5. Kuormitusyhdistelyt
2.5.1. Betoniohjeet
Murtorajatilan kuormitusyhdistelmät saadaan kaavoista (2.22) ja (2.23). Kaavoissa
esiintyvät kertoimet saadaan taulukosta 2.14.
m

n

Ed=

gi g i

q1 q k 1

q2 qk 2

i 1

qi

q ki

(2.22)

i 3

ja
m

Ed= 1,35

(2.23)

gi
i 3

Taulukko 2.14. Kuormien osavarmuuskertoimet. [35]

Käyttörajatilan lyhytaikaiset kuormitusyhdistelmät saadaan kaavasta
m

n

gi

qk1

qk 2

i 1

0,5q ki

(2.24)

i 3

Käyttörajatilan pitkäaikaiset kuormitusyhdistelmät saadaan kaavasta
m

n

gi
i 1

2

2i

q ki

(2.25)

i 1

tarkoittaa kuormituksen pitkäaikaisosuuden kerrointa, jotka on esitelty
taulukossa 2.15

Mainittakoon jo tässä vaiheessa ettei erikoiskuormaa yleensä huomioida betoniohjeiden
halkeamaleveyslaskennassa. [35]
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Taulukko 2.15. Kuormien pitkäaikaisosuudet.
Kuorma
Pysyvä kuorma
Pystysuora liikennekuorma lisineen
Jarrukuorma, sivukuorma
Keskipakokuorma
Liikennekuorman aiheuttama maanpaine
Laakerikitka
Lämpötilaero
Lämpötilan vaihtelu
Tuuli
Jääkuorma
Tukien siirtyminen
Törmäyskuorma
1)

Pitkäaikaisosuus
1
0 tai 0,31)
0
0 tai 0,31)
0 tai 0,31)
0,5
0
0
0
0,2
1
0

Arvoista valitaan määräävä

2.5.2. Eurokoodi
Kuormituksille käytetään yhdistelykertoimia 0, 1 ja 2. Termi 0 on muuttuvan
kuorman yhdistelyarvo. Termi 1 on muuttuvan kuorman tavallinen arvo. Termi 2 on
kuorman pitkäaikaisosuus. Yhdistelykertoimet on esitetty taulukossa 2.16. [26]
Taulukko 2.16. Kuormien yhdistelykertoimien suositusarvot.
Kuormat:
LM 1

0

Telikuorma
Tasainen kuorma
vallitseva
mitoitustilanne
rakennusaikainen

Tuulikuormat

Lämpötilakuormat
Lumikuormat
rakennusaikainen

1

2

0,75
0,4

0,75
0,4

0
0

0,6
0,8
0,6
0,8

0,2
0,6
-

0
0
0,5
-

Murtorajatilan kuormitusyhdistelmät saadaan kaavoista (2.26) ja (2.27).
m

Ed=

k

n
Gj , sup

gj

j 1

Gj , inf

gj

P

P

Qk ,1

Q ,1

Q,i

0, i

Qk , i

(2.26)

i 1

j m 1

ja
m

n
Gj , sup g j

Ed=
j 1

Gj , inf

gj

P

P

(2.27)

j m 1

,missä
Gj,sup =1,15
Gj,sup =

1,35
Gj,inf = 1
Q = 1,35, kun kyseessä on liikennekuorma (0, kun hyödyllinen)
Q = 1,5 kun kyseessä on muu muuttuva kuorma, kuten lumi, tuuli, lämpötilavaikutukset
ja liikennekuorman aiheuttama maanpaine.
Jännevoiman vaikutuksen ollessa edullinen, käytetään murtorajatilassa jännevoiman
osavarmuuskertoimena arvoa 0,9 ja epäedullisia paikallisia vaikutuksia tarkasteltaessa
21

käytetään arvoa 1,2. Tarkistettaessa ulkopuolisen jännevoiman yhteydessä esiintyvää
stabiiliusrajatilaa on jännevoiman osavarmuuskerroin 1,3, mikäli jännevoiman vaikutus
on epäedullinen. [32, 33]
Käyttörajatilan tavallinen kuormitusyhdistely saadaan kaavasta
n

k

gj

P

j 1

1,1Qk ,1

2 ,i

0 ,i

Q k ,i

(2.28)

i 1

EN 1990 A2 ja EN 1991-2 kohdassa 4.5 on ohjeistettu, mitkä eri kuormitukset voivat
olla samanaikaisia ja kuinka suurella yhdistelyarvolla. Esimerkiksi suositusarvona on,
ettei liikenteen aiheuttamia vaakasuuntaisia kuormia yhdistetä liikenteen
pystysuuntaisten kuormien kanssa [26].
EN 1992-2 kohdassa 5.1.3 (101)P voidaan kansallisesti sallia ja ohjeistaa
kuormitusyhdistelmien yksinkertaistaminen. Suositusarvoa ei ole annettu, mutta
vastaava kohdan suositusarvo EN 1992-1-1:ssä liittyy jatkuvien rakenteiden
kuormittamiseen siten, että yksinkertaistuksena ainoastaan yhtä tai kahta peräkkäistä
jännettä kuormitetaan muuttuvalla kuormalla, kun muita jänteitä kuormittaa vain pysyvä
kuorma. [32, 34]
2.5.3. Pakkovoimien huomiointi
Pakkovoimiksi mielletään estetyt muodonmuutokset tukien siirtymistä, rakenteen
kutistumisesta ja lämpöliikkeistä, sekä jännevoimasta. [3]
Betoniohjeet
Jännevoiman vaikutukset huomioidaan pysyvänä kuormana. Pakkovoimat huomioidaan
käyttörajatilassa, mutta ei murtorajatilassa (lukuun ottamatta varsinaista jännevoimaa),
ellei toisin ole mainittu. Jännitetyssä rakenteessa ja yleensä pilarirakenteissa
pakkovoimat otetaan huomioon murtorajatilatarkasteluissa. [3] Liikuntasaumattomien
siltojen kansirakenteen keskimääräisen lämpötilan muutoksista seuranneiden
päätypenkereen ja -palkin välisten vuorovaikutusvoimien aiheuttamien rasitustilojen
vapauttamista on harkittava erikseen [15].
Halkeamalaskennassa jatkuvissa rakenteissa huomioidaan rakenteen epätasaisen
lämpötilan vaikutus ja tukien siirtymien vaikutukset käyttämällä epätasaisen lämpötilan
vaikutuksia laskettaessa betonin kimmomoduulille arvoa Ec ja tukien siirtymien
vaikutuksien laskennassa huomioidaan viruman vaikutus käyttäen betonin
kimmomoduulille arvoa Ecc = Ec/(1+ ). [3]
Käytäntöä, että jännepalkeissa pakkovoimat on huomioitava täysinäisinä, on kritisoitu,
koska murtorajatilan tarkastelun tarkoitus on todeta, että rakenteelle on riittävä varmuus
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murtumista vastaan ja lähestyessä murtumista on betonipoikkileikkaus halkeillut ja
jäykkyys pienentynyt, jolloin ainakin osa pakkovoimista on vapautunut. [14, 9]
Eurokoodi
Lämpötilan vaikutukset huomioidaan käyttörajatilassa, mutta murtorajatilassa vain
silloin, kun vaikutukset ovat merkittäviä ja mikäli rakenneosat omaavat riittävän
sitkeyden ja kiertymiskyvyn. Esimerkkeinä merkittävistä tapauksista on mainittu
eurokoodissa väsytystilanteet ja toisen kertaluvun vaikutuksille herkät rakenteet. [32]
Perustusten painuma- ja siirtymäerot huomioidaan käyttörajatilassa. EN 1992-2 mukaan
murtorajatilassa painuma- ja siirtymäerot huomioidaan tapauksissa, joissa ne ovat
merkittäviä. Esimerkkeinä merkittävistä tapauksista ovat samat kuin lämpötilan
vaikutuksissa. [26, 32]
Kutistuminen ja viruminen huomioidaan käyttörajatilassa. Murtorajatilassa ne
huomioidaan vain silloin, kun niiden vaikutukset ovat merkittäviä, kuten toisen
kertaluvun vaikutuksille herkissä rakenteissa, mikäli rakenneosien sitkeys ja
kiertymiskyky ovat riittäviä. [32]
Käytettäessä lineaarisen kimmoteorian mukaista analyysiä lämpötilan, painuman ja
kutistumisen vaikutusten määrittämiseksi murtorajatilassa voidaan olettaa halkeilleita
poikkileikkauksia vastaava pienennetty jäykkyys, jättämällä vetojäykistysvaikutus
huomiotta, mutta sisällyttämällä mukaan viruman vaikutukset. Käyttörajatilassa
halkeamisen vähittäinen kehittyminen voidaan huomioida. [32] Käytännössä
halkeamien vähittäinen kehittyminen johtaa epälineaarisen analyysin käyttöön [9].
Vetojäykistysvaikutuksella tarkoitetaan tiettävästi betonin vetolujuuden huomioimista
poikkileikkauksen jäykkyyttä laskettaessa [43].

2.6. Rakenneanalyysi
2.6.1. Toimiva leveys
Kun laipallisen palkin laippa on taivutuksen johdosta puristettuna, ei leveässä laipassa
ole tasajännitys vaan jännitys on selvästi pienempi kauempana palkista. Mitoituksessa
tämä ilmiö on yksinkertaistettu siten, että vain tietty osa laipasta huomioidaan ja tälle
alueelle oletetaan tasajännitys laipan leveyssuunnassa. Ilmiö ei vaikuta ainoastaan
jännitysjakaumaan vaan myös poikkileikkauksen jäykkyyteen. [9]
Betoniohjeet
Laipallisessa palkissa, jossa laipat ovat molemmilla puolilla palkkia, toimiva leveys beff
saadaan kaavasta
beff = bw + l0/5 b
(2.29)
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Jos laippa on vain toisella puolella palkkia, toimiva leveys saadaan kaavasta
beff = bw + l0/10 (b1 + bw)

(2.30)

Merkinnät bw, b ja b1 selviävät kuvasta 2.12. Laatan toimiva leveys sijoittuu
poikkileikkauksessa kuvan mukaisesti siten, että toimiva osuus laatasta palkin
molemmilla puolilla on laatan leveyksiin nähden suhteellisesti yhtä suuri.

Kuva 2.12.
Momentin nollakohtien välin l0 arvot tasajäykälle rakenteelle voidaan määrittää kuvan
2.13 mukaan seuraavasti:
reunakenttä l0 = 0,85 l1
keskikenttä l0 = 0,7 l2
tukialue l0 = 0,15 (l1 + l2)
uloke l0 = 2 l3
Yllä olevien arvojen käyttö edellyttää seuraavien ehtojen voimassaoloa:
– viereisten jännemittojen suhde on välillä 1...1,5
– ulokkeen pituus on enintään puolet viereisen kentän jännemitasta.

Kuva 2.13.
Betoniohjeiden mukaan rakenneanalyysissä toimiva leveys saadaan muuttaa
hyppäyksittäin. Liittorakenteiden suunnitteluohjeessa by26 on ohjeistettu tarkemmin
toimivan leveyden muutoksista ja suuruuksista. [39, 6]
Eurokoodi
Toimima leveys eurokoodissa saadaan kaavasta
beff
beff,i bw
b
beff,i 0,2bi 0,1l 0
beff,i

0,2l 0

bi

,missä kaavan eri termit on esitetty kuvissa 2.14 ja 2.15.
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beff
beff,2

beff,1
bw

bw
b1

b2

b1

b2

b

Kuva 2.14.

Kuva 2.15.
Ulokkeen mittana l3 käytetään enintään puolta viereisen jänteen pituudesta, ja
peräkkäisten jänteiden pituuksien suhteena käytetään välillä 2/3…1,5 olevaa arvoa.
EN 1992-1-1 kohdassa 5.3.2.1 (4) sallitaan kenttäpoikkileikkauksen mukainen toimiva
leveys koko palkille, kun rakennetta tarkasteltaessa ei edellytetä suurta tarkkuutta.
2.6.2. Tukimomentinpyöristys
Monesti rakenneanalyyseissä tuet ovat pistemäisiä, jolloin jatkuvassa rakenteessa tuella
on suuri momentin ääriarvo. Todellisuudessa ennen tukialueen keskustaa tukireaktio
pienentää ääriarvoa ja momenttikuvio tukialueella pyöristyy.
Eurokoodissa jatkuvilla palkeilla, jotka eivät estä kiertymää, sallitaan tuilla momentin
pyöristys, jonka suositusarvo on M = Ft/8, jossa F on tukireaktio ja t on tuen leveys.
[34]
Vaikka ohjeessa RakMK B4 ei käsitellä tukimomentin pyöristystä, on se
betonirakenneohjeessa
palkeilla
kielletty
kappaleessa
2.1.7.1.
Suomen
betoniyhdistyksen julkaisussa ”by202, betonirakenteiden suunnittelun oppikirja” on
opastettu tukimomentin pyöristyksen arvoksi Ft/8, mikä on myös yleisesti tunnettu arvo.
[3, 23, 39]
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2.6.3. Halkeilun huomiointi rakenneanalyysissä
Betoniohjeet
Pääkannattimen
voimasuureita
laskettaessa
voidaan pääsysteemi
otaksua
halkeamattomaksi. Laattapalkkisillan arinamallin muodostamisessa noudatetaan
seuraavia periaatteita:
Pääkannattimen voimasuureita laskettaessa
käytetään pääsysteemillä
halkeilemattoman rakenteen vääntöjäykkyyden arvoja.
Kansilaatan kiinnitysastetta ja voimasuureita laskettaessa otaksutaan
pääkannattimien vääntöjäykkyydeksi kuitenkin vain puolet halkeilemattoman
rakenteen vääntöjäykkyydestä.
Poikittaisten laattakaistojen pituudeksi otaksutaan pääkannattimien keskiöväli.
Laattakaistan jäykkyysarvoja laskettaessa otetaan huomioon jäykkyyden muutos
koko tällä välillä.
Jos laatta on poikkisuunnassa teräsbetonirakenne, oletetaan se halkeilleeksi ja
sen jäykkyydeksi 50 % halkeilemattoman jäykkyydestä. Laatan voimasuureita
määritettäessä oletetaan laatta halkeamattomaksi.
Jos laatta on poikkisuunnassa jännitetty, käytetään laskennassa
halkeilemattoman poikkileikkauksen arvoja. [3]
2.6.4. Momentinsiirto
Koska lineaarisessa analyysissä laskettaessa voimasuureita pääkannattimissa käytetään
halkeilemattoman rakenteen jäykkyyttä, ovat saadut rasitukset todellisuuden arvoja
suurempia eniten rasitetuilla alueilla, sillä yleensä rasitetuimmat alueet halkeilevat ja
niiden jäykkyys on siten pienempi. Tätä poikkeamaa todellisuudesta korjataan
momentin siirrolla, jossa rasitetuimpien alueiden taivutusrasitusta pienennetään ja ne
siirretään tasapainoehtojen mukaisesti toisaalle.
Betoniohjeet
Jatkuvien rakenteiden kimmoteorian mukaisia tukimomentteja voidaan murtorajatilassa
muuntaa enintään pienemmällä määrällä seuraavista: [3]
(0,44 - 1,25x /d )100 %
tai
20 %.
(2.32)
On tulkittavissa, että käytettäessä kaavaa (2.32) ei kiertymiskykyä tarvitse tarkistaa ellei
sitten käytetä kylmämuokattuja betoniteräksiä. RakMK B4 vaatii kiertymiskyvyn
tarkistamista, kun rasitusten laskennassa hyödynnetään plastisuusteoriaa. [39]
Puristetuissa rakenteissa, joiden hoikkuus
25, saa momentteja siirtää enintään 10 %.
Jos kuormana on väsytyskuorma (tulkittavissa väsytystarkasteluksi) tai puristetun
rakenteen hoikkuus
on suurempi kuin 25, ei momentteja saa siirtää [39].
Käyttörajatilassa momentinsiirtoa ei sallita [3].
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Eurokoodi
Jatkuvien palkkien ja laattojen momentit voidaan jakaa uudelleen murtorajatilassa
kiertymiskykyä erikseen tarkistamatta rakenteissa: a) joihin vaikuttaa ensisijaisesti
taivutuskuormitus b) joiden peräkkäisten jännemittojen suhde on välillä 0,5…2. [32]
Tukimomentteja voidaan siirtää seuraavasti:
min{1-(k1 + k2xu/d) ; 1-k5}
,kun fck <50 MPa
min{1-(k3 + k4xu/d) ; 1-k5}
,kun fck > 50 MPa
Kertoimien suositusarvot ovat: k1=0,44,
k4=1,25(0,6+0,0014/ cu2) ja k5=0,85. [34]
xu

(2.33a)
(2.33b)
k2=1,25(0,6+0,0014/

cu2),

k3=0,54,

on neutraaliakselin etäisyys poikkileikkauksen puristetusta reunasta
momenttien uudelleenjakautumisen jälkeen.

Pilarit on mitoitettava kimmoteorian mukaisille momenteille. [32]
EN 1992-1-1 kohta 5.5 (1)P vaatii, että momenttien uudelleenjakautumisen vaikutus
huomioidaan kaikissa mitoittamiseen liittyvissä seikoissa [32]. Tällöin esimerkiksi
leikkausvoimat tulee laskea uudelleen. Kuitenkin on suositeltavaa valita suurempi
leikkausvoima ennen tai jälkeen momentin siirron, sillä leikkaantuminen ei välttämättä
ole samalla tavoin sitkeä kuin taivutusmurtuminen [9].
Eurokoodissa esitellään myös plastisuusteorian mukainen analyysi. Tällöin on
tarkistettava, ettei kuormituslaskennassa ylitetä palkin kiertymiskykyä. Kansallinen
viranomainen voi rajata plastisuusteorian käyttöä. [34] Tässä työssä ei käsitellä
tarkemmin tätä menetelmää, koska se ei liity kansallisiin parametreihin.
2.6.5. Mittaepätarkkuus ja epäkeskisyys
Rakenne ei ole koskaan aivan suorassa ja tästä epätarkkuudesta aiheutuu aksiaalisen
normaalivoiman rasittamaan rakenteeseen lisärasituksia. Epätarkkuus huomioidaan
normaalivoiman epäkeskisyyden avulla tai hyperstaattisissa rakenneosissa voidaan
käyttää poikittaisvoimaa. Tämä epäkeskisyys tai poikittaisvoima aikaansaa
lisämomentin. Tätä kutsutaan ensimmäisen kertaluvun vaikutukseksi.
Hoikissa rakenteissa syntyy kuormituksesta taipumaa, jolloin normaalivoiman
epäkeskisyys kasvaa kohdissa, joihin taipumaa normaalivoimasta syntyi. Tätä taipuman
aiheuttamaa lisäystä epäkeskisyyteen ja taivutusmomenttiin kutsutaan toisen kertaluvun
vaikutukseksi.
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Betoniohjeet
Mittaepätarkkuudet/epäkeskisyys huomioidaan ainoastaan murtorajatilassa, jossa
normaalivoiman perusepäkeskisyys on
l0
h
ea
(2.34)
20 500
,missä
h/20 50 mm
l0
on nurjahduspituus (kuva 2.16)
Toisen kertaluvun vaikutus huomioidaan hoikissa rakenteissa joiden hoikkuus
lisäepäkeskisyydellä e2, joka saadaan kaavasta
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2

e2

(2.35)

h

145

,missä
on rakenteen hoikkuus, joka on

l0

A
I

(2.36)

Jos Nd > 0,5Acfcd saa lisäepäkeskisyyden e2 kertoa luvulla

Ac f cd
[3]
2N d

Siirtyvissä rakenteissa epäkeskisyyden mitoitusarvo saadaan kaavasta
ed = ea+ e01 + e2

(2.37)

Sivuun siirtymättömissä rakenteissa vastaavasti käytetään suurinta seuraavista arvoista.

ea
ed

ea

e01

e2 0,6e01 0,4e02
ea e2 0,4e01

(2.38)

,missä e01 ja e02 ovat päätymomentteja vastaavat epäkeskisyydet. (e01 = M01/N01)
Eurokoodi
a) epäkeskisyyden käyttö
l0
ei
0 h
2
, missä
0 suositusarvo on 1/200
2
2
;
1
h
h
l
3

(2.39)

(2.40)

Murtorajatilassa symmetrisesti raudoitetulle poikkileikkaukselle täytyy olettaa
normaalivoiman epäkeskisyydeksi vähintään e0 = h / 30, mutta vähintään 20 mm, missä
h on poikkileikkauksen korkeus [32]. Tämä ei ole kumulatiivinen kaavan (2.40) kanssa.
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b) poikittaisvoiman käyttö, joka sijoitetaan määräävän vaikutuksen tuottavaan kohtaan.
sivuun siirtyvissä rakenneosissa:
Hi
0 hN

(2.41)

sivuun siirtymättömissä rakenneosissa:
Hi 2 0 hN

(2.42)

suositusarvo on 1/200
2
2
;
1
h
h
l
3

0

N
l
lo

(2.43)

on normaalivoima
on rakenteen pituus
on nurjahduspituus (kuva 2.16)

Jos rakenne on tuettuna molemmista päistä, on ensimmäisen kertaluvun vaikutuksen
maksimi eri kohdissa epäkeskisyyttä ja poikittaisvoimaa käytettäessä. Poikittaisvoimalla
maksimi esiintyy rakenneosan keskivaiheella tuennasta riippuen ja epäkeskisyydellä
tuella (olettaen, että tuki voi vastaanottaa taivutusmomentin). Hyvän suunnittelun
mukaisesti on valittava käyttöön menetelmä, jolla saadaan määräävä vaikutus.
Käytännössä sillan pilareille valitaan kaavan (2.39) mukainen epäkeskisyyden käyttö,
kun pilarin matkalla ei esiinny suuria poikittaiskuormituksia.

l

M

BN: a) l0 = l b) l0 = 2,2l c) l0 = 0,8l
EC: a) l0 = l b) l0 = 2l c) l0 = 0,7l
Teor. a) l0 = l b) l0 = 2l c) l0 = 0,7l
Kuva 2.16. Nurjahduspituuksia.

d) l0 = 0,7l

e) l0 = 1,2l

d) l0 = 0,5l

e) l0 = l

d) l0 = 0,5l

e) l0 = l

f) l /2 <l0< l

g) l0 > 2l

Toisen kertaluvun vaikutukset tulee huomioida, kun hoikkuuden raja-arvo lim ylitetään.
Raja-arvon määrittely on EN 1992-1-1 kohdassa 5.8.3.1. Raja-arvon suuruus on samaa
luokkaa kuin betoniohjeiden raja-arvo
25.
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Toisen kertaluvun vaikutus voidaan huomioida neljää eri menetelmää käyttäen: yleinen
menetelmä,
nimelliseen
jäykkyyteen
perustuva
menetelmä,
momentin
suurennusmenetelmä ja nimellisen kaarevuuteen perustuva menetelmä [32]. Näistä
käsitellään lyhyesti kahta jälkimmäistä.
Momentin suurennusmenetelmä:
Ensimmäisen kertaluvun analyysistä saatua taivutusmomenttia suurennetaan, kun
oletetaan kaarevuudeksi sinikäyrä, siten että
M 0 Ed
(2.44)
M Ed
N Ed
1
NB
,missä
M0Ed on ensimmäinen kertaluvun analyysistä saatu momentti
NB
on nimellisjäykkyyteen perustuva nurjahduskuorma (EC-2-1 kohta 5.8.7.2)
Nimelliseen kaarevuuteen perustuva menetelmä
MEd(x)=M0Ed(x) + M2(x)

(2.45)

Mitoitusmomentti MEd lasketaan M0ed ja M2 jakautumien mukaisesti. M2 voidaan olettaa
sinimuotoisesti jakautuneeksi.
Kun sauvan päiden välillä ei vaikuta kuormia, voidaan M0Ed korvata ekvivalentilla
momentilla M0e.
M 0e

0,6 M 02

0,4 M 01

, M 02

M 01

M2 = NEde2
missä:
NEd
on normaalivoiman mitoitusarvo
e2
on taipuma = (1/r)l02/c
c
on kaarevuuden funktiosta riippuva kerroin. Sinimuotoiselle c =
r
on kaarevuus, joka saadaan EN 1992-1-1 kohdasta 5.8.8.3.
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(2.46)

0,4 M 02

(2.47)

(2.48)
2

2.7.

Taivutusmomentin ja normaalivoiman kuormittama
rakenne

2.7.1. Murtorajatilan tarkastelut
Poikkileikkauksen kapasiteettia laskettaessa käytetään seuraavia olettamuksia:
Poikkileikkaustasot säilyvät tasoina.
Betonin vetolujuutta ei huomioida.
Raudoituksen ja tartunnallisten jänteiden muodonmuutos on sama kuin
ympäröivän betonin muodonmuutos. Jänneterästen alkuvenymä huomioidaan.
Betonin todellinen puristusjännitysten jakautumiskuvio voidaan korvata
tasaisella jännityksellä fcd.
Taivutuksen ja normaalivoiman alaisen teräsbetonipalkin tarvittava teräsmäärä tai
kapasiteetti tietyllä teräsmäärällä saadaan johdettua tasapainoehdoista. Seuraavassa on
johdettu puristuspinnaltaan tasalevyisen palkin tarvittava raudoitemäärä tietylle
taivutusmomentille (katso kuva 2.17).
Vaakasuuntainen tasapainoehto on
f s As N f c yb 0

(2.49)

Saadaan
f s As N
y
f cb

(2.50)

Momenttitasapainoehto palkin keskipisteen suhteen
on
f s As d

h
2

f c by (

h
2

y
)
2

M

Ne (2.51)

Kuva 2.17.
Kun yhtälöön (2.51) sijoitetaan kaava (2.50), saadaan sievennettyä toiseen asteen yhtälö
(2.52)
C1As2 + C2A s+ C3 = 0
,missä
C1

f s2
, C2
2 f cb

fs d

N
bf c

, C3

M

Ne

N2
2bf c

Nh
2

jonka ratkaisuista pienin positiivinen arvo on käytännössä oikea ratkaisu.
Yhtälöissä on haluttu mahdollistaa normaalivoimalle epäkeskisyys taivutusmomentin
lisäksi, jolloin yhtälöt ovat helppokäyttöisempiä jännitetyille rakenteille ja
lisäepäkeskisyyden huomioinnille.
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Mikäli raudoite ei ole yhdessä tasossa, jolloin d:llä on monta arvoa, voidaan
likimääräistyksenä käyttää raudoitealalla painotettua d:n keskiarvoa. Tarkempi tulos
saadaan iteroimalla siten, että haetaan lineaarinen muodonmuutosjakauma, jolla
vaakasuuntainen tasapainoehto toteutuu käyttäen edellä mainittuja eri materiaalin
jännitys-muodonmuutosmalleja. Iteroinnissa suurin sallittu puristusmuodon muutos on
betonin murtopuristuma (tai jos poikkileikkaus on kauttaaltaan puristettu, ei ylin
venymän arvo saa alittaa myötöpuristumaa) ja suurimpana terästen venymänä pyritään
käyttämään mahdollisimman suurta arvoa, jotta kyseessä olisi poikkileikkauksen
maksimaalinen taivutuskapasiteetti. Myös kun puristusteräkset huomioidaan tai kun
puristusalueen leveys ei ole vakio, tulee iteratiivisen menetelmän käyttö otolliseksi.
2.7.2. Käyttörajatila
Mikäli käytetään betonille ja teräkselle myötölujittumatonta bi-lineaarista mallia, eikä
betonin muodonmuutos ylitä myötöpuristumaa tulee tasapainoehdoista seuraavanlaiset
(katso kuva 2.18):
Vaakasuuntainen tasapainoehto on
E s As s 0,5 Ec bx c N 0

(2.53)

Tiedetään, että
c
s
(2.54)
x d x
Eliminoimalla c saadaan sieventelyjen jälkeen toisen
asteen yhtälö, jonka kelvollinen ratkaisu on

tan

Kuva 2.18.
x

E s2 As2

E s As s N
Ec s b

2
s

2 E s As

s

N

N2

2 E c s bd E s As

s

N

Ec s b

(2.55)

Momenttitasapainoehto betonin puristusjännitysjakauman resultantin kohdalla
E s As

s

d

x
3

M

N e

2
x
3

(2.56)

Yhtälöt eivät ole helppokäyttöisiä tarvittavan raudoitusmäärän laskentaan tietylle
rasitukselle, vaan mitoitus on tehtävä kokeilemalla eri raudoitemääriä ja käyttämällä
teräksen venymänä myötövenymää. Vielä iteratiivisempaa on halutun terästen
jännityksen laskeminen tietyllä rasituksella muuntamalla raudoitemäärää.
Mikäli poikkileikkaukseen ei vaikuta normaalivoimaa, supistuu s pois yhtälöstä (2.55),
jolloin saadaan ratkaistua yhtälö (2.57) ja terästen jännityksen laskenta helpottuu.
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E s As
Ec b

x

1

1

2bdE c
E s As

(2.57)

2.7.3. Yliraudoitettu palkki
Betoniohjeet eivät salli yliraudoitettujen palkkien käyttöä. Yliraudoitetussa palkissa
teräkset eivät myödä, ennen kuin betonin murtopuristuma on saavutettu. Tämä ehto
voidaan ilmaista yhtälöllä
x
d

cy
cy

(2.58)
sy

Jänneteräkselle voitaneen käyttää jännitystä fp0,2k vastaavaa venymää termin
[39].

sy

arvona

2.8. Leikkaus
2.8.1. Leikkausmitoitusteoriat
Ensimmäinen halkeama muodostuu päävetojännityksen suuntaan, kun betonin
vetolujuus ylitetään. Tasojännitystilassa pääjännitykset ovat

1
1
x
y
x
2
4
,joiden suuntakulmat ovat [20]
2 xy
1
arctan
1
2
x
y
1, 2

2
y

2
xy

2
Ehjässä suorakaidepalkissa leikkausjännitys on [20]
2

xy

1

3V
1
2bh

2y
h

(2.59)

(2.60a)
(2.60b)

2

ja pituusakselin suuntainen jännitys on
M
N
y
x
I
A

(2.61)

(2.62)

Kaavoista havaitaan, että mikäli poikkileikkausta kuormittaa ainoastaan leikkausvoima,
syntyy halkeama neutraaliakselin kohdalle 45-asteen kulmaan. Taivutusmomentti
kääntää syntyvän halkeaman suunnan pystysuoremmaksi, joka muodostuu likemmäksi
vedettyä reunaa. Halkeamien muodostuttua eivät yllä olevat kaavat enää päde, vaan
leikkausvoimien siirto tapahtuu eri tavoin.
Halkeamien muodostuttua yksi kuorman kantotapa on puristettu betonikaari, jonka
vetotankona toimii alapinnan raudoite [17]. Tasaisella kuormalla toisen asteen yhtälön
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mukainen kaari on ainoastaan puristettu, eikä taivutusmomenttia ja leikkausvoimaa
esiinny.
Betonissa halkeaman pinta on aina rosoinen. Jotta halkeaman eri pinnat voivat liukua
toistensa ohi, on niiden erkaannuttava toisistaan pinnan rosoisuuden takia.
Poikkileikkauksen vetoa kestävät kohdat (pääteräkset) estävät pintojen erkaantumista ja
leikkausvoimia välittyy halkeamien yli. [ 16, 17]
Vetoraudoituksella on myös vaarnavaikutus joka lisää rakenneosan leikkauskestävyyttä.
Jotta liukumaa voisi syntyä, on myös vetoraudoitukseen tultava muodonmuutos. Tätä
muodonmuutosta on havainnollistettu kuvalla 2.19. [17]

Kuva 2.19. Terästangon vaarnavaikutus. [17]
Kaarivaikusta, halkeaman hammastusta ja terästen vaarnavaikutusta käsitellään yleensä
leikkausraudoittamattoman rakenteen yhteydessä, mutta yhtälailla ne toimivat
leikkausraudoitetussa rakenteessa. Leikkausraudoitetun rakenteen leikkauskestävyyttä
hahmotetaan yleensä ristikkoanalogialla, jossa vetodiagonaaleina ja vetopaarteena
toimivat betoniterästangot. [16, 17, 19 ja 32]
2.8.2. Betoniohjeiden mukainen mitoitus
Leikkausraudoittamaton rakenne
Leikkausraudoittamattoman rakenteen leikkauskestävyys saadaan kaavasta
Vc 0 0,3k 1 50 1 f ctd bw d
,missä
Asl
1
bw d
k

1,6 d

(2.63)

0,02

(2.64)

0,8

(2.65)

Leikkausraudoitettu rakenne
Leikkausraudoitetun rakenteen leikkauskestävyys saadaan kaavasta
Vu Vs 0,8Vc
,missä
Vc on betonin leikkauskestävyyden osuus
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(2.66)

Vc

0,50 bw df ctd

(2.67)

Vs on leikkausraudoituksen vaikutus leikkauskestävyyteen
Vs 0,9 Asv f yd d sin
cos
Asv

m2

(2.68)

m

Leikkauskapasiteetin yläraja saadaan kaavasta
Vu ,max 0,25bw df cd
, = 2400 kg/m3

(2.69)

Leikkausvoiman mitoitusarvona voidaan pitää arvoa, joka on laskettu d:n päässä tuen
reunasta [3]. Jännevoiman leikkausvoiman suuntainen komponentti huomioidaan
leikkausvoimaa määritettäessä. Leikkauskapasiteettia voidaan kasvattaa kertoimilla 1
ja 2. Korostusta ei voida kuitenkaan tehdä leikkauskapasiteetin maksimille Vumax [39].
Mikäli rakenteeseen vaikuttaa akselin pitkittäinen puristava normaalivoima Nd, voidaan
leikkauskapasiteetti kertoa kertoimella
M0
1
2
(2.70)
1
Md
,missä
Md
on tarkasteltavassa kohdassa esiintyvä taivutusmomentti vastaavalla
kuormitustapauksella.
Mo
on nollavenymämomentti, joka yhdessä normaalivoiman Nd kanssa aikaansaa
jännityksettömän tilan siinä reunassa johon rasitus Md aiheuttaa vetoa.
Yleinen käytäntö on, että Nd tarkoittaa jännevoiman aiheuttamaa normaalivoimaa ja
termiä M0 laskettaessa huomioidaan jännevoiman epäkeskisyys tai -kaarevuuden
aiheuttama noste. Termiä Md laskettaessa ei huomioida jännevoimaa. [18]
Tuen lähellä betonin leikkauskapasiteettia voidaan suurentaa kertoimella
Vd
2
2
V d , red

(2.71)

,missä
Vd,red on leikkausvoima, jota laskettaessa enintään 2d päässä tukilinjasta
sijaitsevat kuormat on kerrottu luvulla a/2d, missä a on kuorman etäisyys tukilinjasta.
Työsaumassa
on
oltava
leikkausraudoitus,
leikkauskapasiteetista tulee olla vähintään puolet. [3]

jonka

Lisävetovoima
Leikkausvoima kasvattaa pääraudoituksen vetovoimaa kaavalla
N k aVd

osuus

tarvittavasta

(2.72)

,missä
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= 1,5 leikkausraudoittamattomissa rakenteissa
V
= 0,5 d 1 cot
cot
1 , leikkausraudoitetuilla rakenteilla
Vs

Tankojen vetovoimia ei kuitenkaan tarvitse otaksua taivutusmomentin kannalta
määräävissä leikkauksissa esiintyviä arvoja suuremmiksi. [3]
2.8.3. Eurokoodin mukainen leikkausmitoitus
Yleistä
Pääasiassa tasaisesti jakautuneen kuorman kuormittamien rakenneosien mitoitusarvoa ei
tarvitse tarkastella mittaa d lähempänä tuen reunasta. Leikkausraudoitus jatketaan tuelle.
Leikkauspuristusmurtoon liittyvät tarkastelut tehdään tukialueelle asti. [32]
Leikkausraudoittamaton rakenne
Leikkausraudoittamaton rakenteen leikkauskestävyyden VRd,c mitoitusarvo lasketaan
kaavasta:
V Rd ,c

C Rd ,c k 100

1

f ck

1

3

k1

cp

bw d

Vähimmäisarvon ollessa
V Rd ,c v min k1 cp bw d
, missä
CRd,c = 0,18/

1

Asl

bw
cp

NEd

k1
vmin

=

Asl
bw d

(2.74)

(suositusarvo)

c

=1

k

(2.73)

200
d
0,02

2,0 missä d on millimetreinä

(2.75)
(2.76)

on
tarkasteltavasta
poikkileikkauksesta
momentin
itseisarvon
pienenemissuuntaan vähintään mitan (lbd + d) verran ulottuvan vetoraudoituksen
pinta-ala (ks. kuvaa 6.3). lbd on esitelty kappaleessa (2.15.3).
on poikkileikkauksen pienin leveys vedetyllä korkeudella [mm]
= NEd/Ac < 0,2 fcd [MPa]
on kuormituksesta tai jännevoimasta aiheutuva poikkileikkauksen
normaalivoima
(NEd>0
puristuksessa).
Pakkosiirtymätilan
vaikutusta
normaalivoimaan NEd ei tarvitse ottaa huomioon.
= 0,15
(suositusarvo)
1/2
3/2
(suositusarvo)
= 0,035 k fck

Yksiaukkoisissa leikkausraudoittamattomissa jännitetyissä rakenneosissa taivutuksesta
halkeilemattomille alueille (joissa taivutusvetojännitys on pienempi kuin fctk0,05) saadaan
leikkauskestävyys kaavasta
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bw
S

VRd,c

fctd

2
l

(2.77)

cp fctd

,missä
= lx/lpt2 1,0 tartuntajänteissä
= 1,0 muun tyyppisissä jänteissä
lx
tarkasteltavan poikkileikkauksen etäisyys voimansiirtopituuden aloituskohdasta
lpt2
on jänteen voimansiirtopituuden yläraja-arvo (EN 1992-1-1 kaava (8.18))
on normaalivoimasta ja mahdollisesta jännevoimasta painopisteakselille
cp
aiheutuva betonin puristusjännitys cp = NEd /Ac, [MPa], Puristuksessa NEd 0).
l

Mitoitettaessa kaavan (2.77) mukaisesti, kuormat, jotka vaikuttavat rakenteen
yläpinnassa etäisyydellä av
2d tuen reunasta (tai laakerin keskeltä käytettäessä
taipuisia laakereita), voidaan kertoa kertoimelle = av/2d
0,5 laskettaessa
leikkausvoimaa VEd. [32]
Uuman puristusmurron estämiseksi on leikkausvoiman VEd ilman kerrointa
ehto
VEd 0,5bw d f cd

täytettävä
(2.78)

,missä
0,6 1

f ck
(suositusarvo EN 1992-1-1 NA)
250

(2.79)

Leikkausraudoitettu rakenne
Leikkausraudoituksen kapasiteetti saadaan kaavasta
V Asv zf yd cot
cot sin
,missä
[Asv] = m2/m
on puristusdiagonaalin kulma, joka voi vaihdella välillä 1

(2.80)

cot

2,5

Leikkauskapasiteetin maksimi saadaan kaavasta (2.81) [32, 34]. Sitä suuremmalla
leikkausvoimalla tapahtuu uuman puristusmurto, vaikka leikkausraudoitusta olisi
ylimäärin [9].

VRd ,max

b z

cw w

1

f cd cot

cot / 1 cot 2

Kertoimen 1 suositusarvo on seuraava:
kun fck 60 MPa
1 = 0,6
kun fck 60 MPa
1 = 0,9 – fck /200 > 0,5

(2.81)

(2.82a)
(2.82b)
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Lähteessä [9] on tulkittu, että jotta voidaan käyttää kaavassa (2.81) kerrointa 1
kertoimen
sijasta, tulee mitoituksessa leikkausraudoituksen lujuutena käyttää
korkeintaan arvoa 0,8fyk
cw suositusarvo on seuraava:
1
jännittämättömissä rakenteissa
(1 + cp/fcd)
kun 0 < cp 0,25 fcd
(2.83a)
1,25
kun 0,25 fcd < cp 0,5 fcd
(2.83b)
2,5 (1 – cp/fcd)
kun 0,5 fcd < cp < 1,0 fcd
(2.83c)
cp

on betonissa vallitsevan normaalivoiman mitoitusarvon aiheuttama keskimääräinen
jännitys,
puristus
positiivisena.
Tämä
lasketaan
käyttämällä
betonipoikkileikkauksen bruttoalan keskiarvoa, raudoitus huomioon otettuna.
Jännitystä cp ei tarvitse laskea leikkauksissa, jotka ovat lähempänä kuin 0.5d cot
tuen reunalta. [34]

Jos rakenne valmistetaan vaiheittain elementeistä, eikä tartunnallisia jänteitä ole
vetoalueella, on mahdollinen sauman avautuminen huomioitava eurokoodien mukaan
mitoitettaessa. Sauman avautuessa puristusdiagonaalin ala ja leikkausraudoituksen
leikkeiden määrä tarkasteltavalla alueella pienenee. Kaavoissa (2.80) ja (2.81) esiintyvä
z korvataan arvolla hred, joka on halkeamattoman alueen korkeus saumassa. Termin hred
minimi on kansallisesti päätettävä parametri, jonka suositusarvo on 0,5h. [34]
Jos kaavassa (2.81) käytetään arvoja
ehto
VEd
hred ,min
cot
tan
bw

cw=

1 ja

1=

saadaan uuman puristusmurrolle

Leikkausraudoituksen osalta on täytettävä ehto
VEd
Asv
hred f ywd cot
Lisävetovoima
Leikkausvoimasta VEd aiheutuu pääraudoitukseen lisävetovoima
Ftd 0,5VEd cot
cot

(2.84)

(2.85)

(2.86)

Vetovoimalle (MEd/z)+ Ftd käytetään enintään maksimimomentin vaatimaa arvoa.
Kansallisessa liitteessä voi antaa ohjeistusta ristikkoanalogian käyttöön määritettäessä
lisävetovoimaa. Koska raudoitukset voivat sijaita eri korkeudella, on niillä
ristikkomallissa myös eri puristusdiagonaalin kulmat. Suosituksessa tartunnalliset
jänteet voidaan huomioida lisävetovoiman ottajana ja laskenta suoritetaan yhdellä
ristikkomallilla, jossa puristusdiagonaalin kulma on painotettu keskiarvo. [34]
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2.9. Vääntö
2.9.1. Betoniohjeet
Rakenteen vääntökapasiteetti muodostuu joko betonin tai vääntöraudoituksen
kapasiteetista yksinään [39]. Väsytyskuormille ja liikennekuormille betonin
vääntökapasiteetti otaksutaan nollaksi [3].
Betonin vääntökapasiteetti saadaan kaavasta
Tc = 0,3 fctd Wte
(2.87)
,missä
Wte
on poikkileikkauksen kimmoinen vääntövastus, jota laskettaessa laipan
leveydeksi saadaan otaksua enintään kolminkertainen laipan paksuus.
Normaalivoiman vaikutus voidaan huomioida laskemalla päävetojännitys, joka saa olla
enintään 0,3fctd [39].
Vääntöraudoituksen vaikutus vääntökapasiteettiin saadaan kaavasta

Ts

2 Aef

,missä
Asl
Ast
Aef ja uef
fytd ja fyld

Ast f ytd Asl f yld
s

u ef

(2.88)

on pitkittäistankojen pinta-ala
on poikittaistankojen pinta-ala.
ovat pitkittäistankojen painopisteakseleiden kautta piirretyn monikulmion
pinta-ala ja piiri (katso kuva 2.20).
ovat poikittaisen ja pitkittäisen raudoituksen mitoituslujuudet.
Pitkittäisraudoitus voidaan myös jännittää, jolloin fyld korvataan arvolla
fpyd.

Kuva 2.20. Pinta-alan Aef määrittely.
Kaava (2.88) on vääntömitoituksen kannalta käyttökelvoton, mutta samasta
avaruusristikkoanalogiasta, josta kaava (2.88) on saatu, saadaan myös kaavat (2.89) ja
(2.90). Ne on johdettu käyttäen pystysuuntaista leikkausraudoitusta [19].

39

Ast
Asl

Td
2 Aef f yd
Td u ef
2 Aef f yd

[m2/m]

(2.89)

[m2]

(2.90)

Puristuksen ja taivutuksen vaikuttaessa yhtä aikaa väännön kanssa, voidaan teräspintaalaa Asl poikkileikkauksen puristetulla osalla vähentää määrällä Nc/fyd ,missä Nc on
betonin puristusjännityksen resultantti väännön kanssa samanaikaisesti vaikuttavilla
kuormituksilla. [39]
Pitkittäistankojen yhteenlasketun poikkileikkausalan Asl ja hakojen poikkileikkausalan
Ast on täytettävä ehto
Asl f yld s
1
(2.91)
3
3 Ast f ytd u ef
Vääntökapasiteetin yläraja saadaan kaavasta
Tu max 0,25 f cd Wtr

(2.92)

,missä
Wtr

on vääntöhalkeilun jälkeen muodostuneen kotelopoikkileikkauksen
vääntövastus = 2Aefhef.
hef
on kotelon paksuus, joksi oletetaan 30 % pinta-alan Aef sisään piirretyn
suurimman mahdollisen ympyrän säteestä.
fcd:lle käytetään korkeintaan lujuusluokan K60 mukaista arvoa [3].
2.9.2. Eurokoodi
Eurokoodissa vääntökapasiteettia ja rasituksia laskettaessa voidaan käyttää
ohutseinämäisen sylinterin mallia, jossa umpinaisessa poikkileikkauksessakin vain uloin
osa huomioidaan ja koko tällä tehollisella seinämän paksuudella vaikuttaa vakio
leikkausjännitys. Leikkausjännitys seinämässä i saadaan kaavasta
TEd
(2.93)
t ,i
2 Ah t ef ,i

,missä
TEd
on vääntömomentti.
Ak
on tehollisen seinämän paksuuden keskiviivojen rajoittama ala.
tef,i
on tehollinen seinämän paksuus, jonka arvo on vähintään reunan ja
pääraudoituksen painopisteen välinen etäisyys kaksinkertaisena.
Sivulla zi vaikuttava väännöstä aiheutuva leikkausvoima on
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VEd ,i

T Ed
zi V
2 Ak

Asw
zf yd cot
s

cot

sin

(2.94)

Asw
sin
zf yd
(2.95)
s
sin
ja kun huomioidaan leikkaushakojen leikkauskapasiteetin kaava (6.8) saadaan ratkaistua
vääntöä vastaan tarvittava leikkaushaoitus sivulla zi.
Ast
TEd
sin
(2.96)
2 Ak f yd sin
st
V

Väännön ja leikkauksen vaikutukset voidaan summata, kun puristusdiagonaalin
kulmana käytetään leikkausraudoituksen laskennassa samaa arvoa. Kuvassa 2.21 on
selvennetty vaikutuksien summautumista.

Kuva 2.21. Väännön ja leikkauksen vaikutusten summautuminen. [32]
Vääntökapasiteetin yläraja saadaan puristusmurron estämiseksi kaavasta
TRd ,max 2v cw f cd Ak t ef ,i sin cos
,missä v ja

cw

(2.97)

ovat kaavojen (2.79) ja (2.83) mukaiset.

Väännön vaatima pitkittäinen raudoitus saadaan kaavasta
TEd u k
Asl
cot
2 Ak f yd

(2.98)

Raudoitus Asl jaetaan yleensä tasaisesti pitkin sivua zi. Normaalivoiman tai taivutuksen
aiheuttaman puristuksen alueilla raudoitusta Asl voidaan vähentää betoniohjeita
vastaavalla tavalla.
2.9.3. Yhdistetyt rasitukset
Betoniohjeet
Väännön ja leikkausvoiman vaikuttaessa yhtä aikaa on täytettävä ehto
Td
Vd
1
Tu , max Vu ,max
Väännön ja taivutuksen vaikuttaessa yhtä aikaa on täytettävä ehto
Td
Md
1
Tu , max M u ,max

(2.99)

(2.100)
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Termin Mu,max laskentaa ei ole ohjeistettu ohjeissa RakMK B4 ja Betonirakenneohjeet
2006. Termin laskenta on varsinkin eräissä tapauksissa epäselvä, eikä tähän tässä työssä
laajemmin puututa.
Eurokoodi
Mikäli poikkileikkauksessa vaikuttaa väännön lisäksi leikkausvoima, on täytettävä
yhtälö
TEd
VEd
1
(2.101)
TRd ,max VRd ,max
Yhtälön on toteuduttava jokaisessa kohtaa poikkileikkausta. Kotelopoikkileikkauksilla
termiä VRd,max laskettaessa käytetään leveytenä aina kyseisen seinämän paksuutta [32].
Eurokoodissa ei ole selvästi kerrottu, onko VEd arvoon sisällytettävä myös väännön
aiheuttama leikkausvoima. Tässä työssä väännön aiheuttamaa leikkausvoimaa ei
sisällytetä kaavassa (2.101) leikkausvoimaan VEd.

2.10.
2.10.1.

Sallitut halkeamaleveydet
Betoniohjeet

Betoniohjeessa sallitut halkeamaleveydet on esitetty taulukossa 2.17.
Taulukko 2.17.
Rasitusluokka
X0, XC1
XC2, XC3, XC4, XS1,
XD1, XA1, XA2
XS2, XS3, XD2, XD3, XA3

Betoniteräs
Jänneteräs
Pitkäaikainen Lyhytaikanen Pitkäaikainen Lyhytaikanen
x
x
0,2
0,3
0,2
0,1

0,3
0,2

ei vetoa
ei vetoa

0,1
ei vetoa

Jos betonipeite on suurempi kuin vaadittu vähimmäisarvo cmin, saadaan vaadittu
halkeamaleveys kertoa luvulla c/cmin 1,5. Käytettäessä betonirakenneohjeiden 2006
taulukoita (S3 ja S4) vaadittua betonipeitteen vähimmäisarvoa laskettaessa, sallittu
mittapoikkeaman arvo on 5 mm. Poikkeuksena ovat peruslaatat, joille arvo on 10 mm
muottia vasten valetuille pinnoille ja laatan yläpinnalle, sekä 25 mm maata tai kalliota
vasten betonoitaville pinnoille.
Taulukon 2.17 arvot on annettu 50 vuoden käyttöiälle. Jos rakenteen käyttöikä on yli 50
vuotta, on taulukon halkeamaleveydet korjattava by50 taulukoiden 2.16b…d avulla. [1,
3] Betonirakenneohjeista 2000 puuttu käyttöiän huomiointi halkeamaleveydessä [2].
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2.10.2.

Eurokoodi

Eurokoodissa sallitut halkeamaleveydet on esitetty taulukossa 2.18.
Taulukko 2.18.
Teräsbetonirakenteet ja
tartunnattomat ankkurijännerakenteet
Pitkäaikainen kuormayhdistelmä
0,3a
0,3

Rasitusluokka
X0, XC1
XC2, XC3, XC4
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3

0,3

Tartuntajännerakenteetja injektoidut
ankkurijännerakenteet
Tavallinen kuormayhdistelmä
0,2
0,2b
Vetojännityksetön tila

a

Rasitusluokkien X0 ja XC1 yhteydessä halkeamaleveydellä ei ole vaikutusta säilyvyyteen, ja tämä raja on asetettu, jotta tavallisesti
saavutetaan kelvollinen ulkonäkö. Jos ulkonäköehtoja ei aseteta, tätä rajaa voidaan väljentää.
b

Näiden rasitusluokkien yhteydessä tarkistetaan myös, ettei vetojännitystä esiinny betonissa lähempänä kuin 100 mm päässä jänteestä
tai sen suojaputkesta kuormien pitkäaikaisen yhdistelmän vallitessa.

Taulukossa mainittu arvo 100 mm on suositusarvo. [34]
Jännityksiä laskettaessa poikkileikkaukset oletetaan halkeilemattomiksi,
vetojännitys on betonissa enintään fctm tai fctm.fl suuruinen. [32]

mikäli

EN 1992-2 kohdassa 7.3.1 (7) todetaan, että erityistoimenpiteet voivat olla tarpeen XD3
rasitusluokan rakenteissa.

2.11.
2.11.1.

Halkeamaleveyslaskenta
Betoniohjeet

Halkeamaleveys saadaan kaavasta

wk

sm

3,5c k w

n

(2.102)

r

,missä

1
1
Es
25k w
s

sm

s

sr

c

2
sr
s

0,4

s

Es

(2.103)

on halkeilu rajoittavan jännittämättömän raudoituksen jännitys käyttörajatilan
kuormitusyhdistelmällä, kun poikkileikkaus oletetaan halkeilleeksi. [3]
on halkeilu rajoittavan jännittämättömän raudoituksen jännitys halkeamamomentista
Mr, kun betonin vetolujuutta ei huomioida. Mr =1,7 Wce fctk sillan teräsbetoni- ja
ankkurijännerakenteissa taivutusvastuksena Wce käytetään poikkileikkauksen
kimmoista taivutusvastusta vedetyn reunan suhteen. [3]
on lähinnä betonipintaa olevan halkeilua rajoittavan jännittämättömän raudoituksen
betonipeitteen vähimmäisarvo. [3]
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kw saa arvon 0,085 A500H raudoitteella. Arvot muille raudoitteille löytyvät RakMK
B4 kohdasta 2.3.3.3. [39]
n

on halkeilua rajoittavien jännittämättömien tankojen ekvivalentti halkaisija
ni

n

r

2
i

(2.104)

ni

As
missä As on halkeilua rajoittavan jännittämättömän raudoituksen määrä
Ace

Pinta-alaan Ace lasketaan se poikkileikkauksen vetovyöhykkeen alue, jota rajoittavat
suorat matkan 7,5 päässä halkeilua rajoittavan jännittämättömän tangon keskipisteestä
(kuva 2.22). [39]

Kuva 2.22. Pinta-alan Ace määrittely. [39]
2.11.2.

Eurokoodin suositus

Halkeamaleveys wk saadaan laskettua kaavasta:
wk S r , max ( sm
cm )

(2.105)

,missä
Kun tankojen jakovälit ovat suurempia kuin 5(c+ /2) tai kun vetovyöhykkeessä ei ole
tartunnallista raudoitusta:
sr,max = 1,3 (h – x)
(2.106)
Jakovälien ollessa 5(c+
sr,max = k3c + k1k2k4 eq / p,eff
eq

ni

2
i

ni

i

(2.107)
(2.108)

,missä
c
on vetoraudoituksen nimellinen betonipeite
k1
on kerroin, jonka avulla otetaan huomioon tankojen tartuntaominaisuudet:
= 0,8 tangot, joilla on hyvä tartunta
= 1,6 tangot, joiden pinta on lähes tasainen (kuten jänneteräksillä)
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k2

k3
k4

on kerroin, jonka avulla otetaan huomioon venymäjakauma:
= 0,5 taivutukselle
= 1,0 pelkälle vedolle
Suositusarvo on 3,4
Suositusarvo on 0,425

Epäkeskisen vedon tapauksissa tai paikallisesti käytetään kertoimelle k2 väliarvoja, jotka
voidaan laskea seuraavan suhteen avulla:
k2 = ( 1 + 2)/(2 1)
,missä 1 on tarkasteltavan poikkileikkauksen reunalla vallitseva suurempi venymä ja 2
pienempi venymä halkeilleen poikkileikkauksen perusteella määritettynä.

s
sm

s

p,eff

cm

kt

f ct, eff

1

p, eff

=

Es

Es
E cm

p, eff

0 ,6

s

Es

(2.109)

on vetoraudoituksessa vaikuttava jännitys, kun poikkileikkauksen oletetaan
halkeilleen. Tartuntajännerakenneosilla s voidaan korvata jänneterästen samalla
korkeustasolla syntyvällä jännityksen muutoksella
p betonin nollavenymätilaan
verrattuna. [34]
= (As +

1

2

Ap’)/Ac,eff

(2.110)

Ap’

on tartunta- tai ankkurijänteiden ala poikkileikkauksen osapinnalla Ac, eff

Ac,eff

on betoniteräksiä tai jänneteräksiä ympäröivän, vetojännityksen alaisen
betonialueen tehollinen pinta-ala, kun alueen korkeus on hc,ef, missä hc,ef
=min{2,5(h-d) ; (h-x)/3 ; h/2}

kt

on kerroin, joka riippuu kuorman vaikutusajasta
kt = 0,6 lyhytaikaiskuormitukselle
kt = 0,4 pitkäaikaiskuormitukselle
s

1

(2.11)

p

s
p

on jänneteräksen ja betoniteräksen tartuntalujuuden suhde EN 1992-1-1 kohdan
6.8.2 taulukon 6.2 mukaan.
on betoniterästen suurin halkaisija
on jänneteräksen ekvivalentti halkaisija

Tässä työssä on tulkittu, että kun poikkileikkauksen oletetaan halkeilleen, ei betonin
vetojännitystä huomioida. Tämä tulkinta koskee termin s laskentaa.
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Halkeilun rajoittaminen voidaan eurokoodissa tehdä myös ilman suoraa laskentaa. Kun
vetoraudoitukseksi
sijoitetaan
EN
1992-1-1
kohdan
7.3.2
mukainen
vähimmäisraudoitusala käyttäen kohdan 7.3.3 mukaisia teräsjännityksiä, on halkeilun
rajoittaminen tehty ilman suoraa laskentaa. [32, 34]

2.11.3.

Halkeamarajatilatarkastelut rakennusvaiheessa

Eurokoodissa rakennusvaiheen tarkastelut tulee olla yleisesti samoja kuin valmiille
rakenteelle seuraavin poikkeuksin:
a.
Käyttörajatilan vaatimuksia ei tarvitse täyttää, mikäli pitkäaikaiskestävyys ja
lopullinen ulkonäkö ei huononnu.
b.
Rakenneosissa, joissa vaaditaan kohdan 7.3.1 vetojännityksetön tila valmiina
rakenteena, voidaan rakennusaikaisilla pysyvillä kuormilla sallia kfctm(t)
suuruinen vetojännitys, jossa termin k suositusarvo on 1.
c.
Rakenneosissa,
joiden
halkeamaleveys
tarkistetaan
tavallisella
kuormitusyhdistelmällä,
tarkistetaan
halkeamaleveys
rakennusaikana
rakennusaikaisille pysyville kuormille. [34]

2.12.
Betonin puristusjännitysten rajoittaminen
käyttörajatilassa
Betonin puristusjännityksien rajoittamiselle käyttörajatilassa on esitetty monia
perusteita. Suuret jännitykset voivat synnyttää pitkittäisiä halkeamia, jolloin ulkonäkö ja
pitkäaikaiskestävyys heikkenevät. Suurilla puristusjännityksillä betonin viruma on
suurta ja epälineaarisesti jännityksen funktio. Lienee yleisesti tunnettu asia, ettei betoni
kestä muutamaa kuormituskertaa enempää yli 0,6fck.BN kuormitusta, mutta betonin
väsytystarkastelluille on mitoituksessa omat kohtansa, eikä niitä esitellä tässä työssä.
Betoniohjeissa suurin puristusjännitys saa olla enintään 0,7fck ja liiallisten
muodonmuutosten estämiksesi puristusjännitys saa pysyvillä kuormilla olla enintään
0,5fck. Jännitetyissä elementeissä puristusjännitys laukaisun jälkeen saa olla enintään
50 % betonin laukaisuhetken puristuslujuudesta. [3]
Eurokoodissa rasitusluokkien XD, XF, XS rakenneosilla puristusjännitys saa olla
enintään k1fck, missä k1 suositusarvo on 0,6. Mikäli betonipeitettä paksunnetaan tai
laajeneminen estetään poikittaisella raudoituksella, voidaan edellä mainittua arvoa
korottaa 10 %, joka on korotuksen suositusarvo. Myös muita jännitysrajoitteita on
annettu EN 1992-1-1 kohdassa 7.2, mutta niihin ei 1992-2 NA:ssa voida vaikuttaa. [32,
34]
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2.13.

Käyttöikämitoitus ja rasitusluokat.

Nykyisin betonirakenteiden käyttöikäsuunnitteluun kiinnitetään aikaisempaa enemmän
huomiota ekologisuuden ja myös pitkässä juoksussa saavutettavien taloudellisten
hyötyjen johdosta. Käyttöikäsuunnittelua on tehty aikaisemminkin, mutta vasta vuonna
2005 Suomessa ohjeeseen RakMK B4 sisällytettiin käyttöikämitoitus. Vaatimus
betonirakenteiden käyttöikämitoitukselle lienee ensimmäisiä maailmassa. Standardi EN
206-1 antaa nykyisin puitteet käyttöikämitoitukselle, jonka sisältö pakkasenkestävyyden
ja Suomen kansallisen liitteen ohella löytyvät by50:stä.
Suunnittelukäyttöikä on ajanjakso, jonka ajan vähintään 95 % kyseisistä rakenneosista
odotetaan säilyttävän ominaisuutensa vaaditulla tasolla, edellyttäen, että asianmukaiset
ennakoidut kunnossapitotoimet on huomioitu [25, 39]. Keskimääräinen rakenneosan
käyttöikä on huomattavasti suurempi kuin suunnittelukäyttöikä. Esimerkiksi 50 vuoden
suunnittelukäyttöiällä odotetaan kyseisten rakenneosien käyttöiän keskiarvon olevan
145 vuotta [22].
Rakenneosalla voi olla eri suunnittelukäyttöikä kuin koko rakenteella. Yleensä
vaihdettavissa olevilla ja kovasti rasitetuilla, sekä rakenneosilla joiden käyttöikä on
vaikeasti ennustettavissa, suunnittelukäyttöikä on alhaisempi kuin koko rakenteella.
Tiehallinnon betonirakenneohjeet 2006 säilyvyysasioihin liittyvät kohdat on tehty
yhteistyössä rakennesuunnittelijoiden ja säilyvyyssuunnittelun asiantuntijoiden kanssa
[13]. Betonirakenneohjeessa on annettu vaatimuksia rakenneosittain koskien
betonipeitettä, betoninlujuutta, pakkasenkestävyyttä P-luvun muodossa ja betonipintojen
suojauksia. Rakenneosittain on annettu rasitusluokat ja käyttöikä, joka saavutetaan
vaatimukset täyttämällä. Suunnittelukäyttöikä on pääosin 100 vuotta, mutta esimerkiksi
reunapalkeilla se on alhaisempi. Betonirakenneohjeen säilyvyysvaatimukset on
määritetty ohjeen by50 periaatteiden pohjalta. Liitteessä (1) on esitetty
betonirakenneohjeen rakenneosakohtaisia rasitusluokkia ja täytettäviä vaatimuksia
osoitetulle suunnittelukäyttöiälle. Taulukoiden betonipeitteet ovat nimellisarvoja.
Taulukoita käytettäessä on täytettävä betonirakenneohjeessa mainitut betonipintojen
laatuvaatimukset. [3]
Eurokoodeissa siltojen viitteellinen suunnittelukäyttöikä on 100 vuotta. Eurokoodit
eivät ota kantaa kuinka käyttöikäsuunnittelu tulee tehdä lukuun ottamatta
betonipeitepaksuutta, vaan muotoilee yleisesti, mitä asioista on huomioitava
käyttöikäsuunnittelussa. [25, 32]
EN 1992-1-1 sisältää EN 206-1 mukaisen rasitusluokkataulukon (liite (2). Siltapuolen
kansallisiksi parametreiksi on jätetty veden eristeen alla olevien betonipintojen
rasitusluokka, liikenteen aiheuttaman suolasumurasituksen vaikutusetäisyydet ja
suolarasitettujen rakenteiden rasitusluokka. Suositusarvo ensimmäiselle on XC3 ja
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suolasumu vaikuttaa rakenteiden pintoihin joiden etäisyys on korkeintaan 6 metriä
liikennekaistoista horisontaalisesti tai vertikaalisesti. Lisäksi liikuntasaumojen
alapuoliset tukien yläpinnat katsotaan suolarasitetuiksi. Viimeisen suositusarvo on XD3
ja XF2 tai XF4. [34]
Vähimmäisbetonipeite saadaan määritettyä käyttämällä EC-2-1 taulukoita 4.3N ja 4.4N
tai 4.5N riippuen onko kyseessä jänne- vai pehmeä raudoitus. Taulukosta 4.4N saadaan
vaatimusluokkaa ja rasitusluokkaa vastaava betonipeitteen vähimmäisarvo.
Vaatimusluokan perusarvona on S4, josta saadaan taulukossa 4.4N käytettävä arvo
taulukon 4.3N avulla, jossa esim. käyttöiän korotus 100 vuoteen nostaa
vaatimusluokkaa kaksi pykälää (päätyen luokkaan S5). Suomen kansallisessa liitteessä
taulukot 4.3N, 4.4N ja 4.5N korvataan yhdellä taulukolla 4.3N-FI, joka on esitetty
taulukossa 2.19.
Taulukko 2.19. Betonipeitteen vähimmäisarvovaatimukset. [33]
Ympäristöolosuhteista johtuva betonipeitteen vähimmäisarvovaatimus cmin,dur (mm)
Rasitusluokka
XC4
XD1

Kriteeri

Betoniteräs
Jänneteräs
100 vuoden
suunniteltu
käyttöikä 1)
Lujuusluokka
RakMK B4 1rakenneluokka

X0

XC1

10
10

10
20

XC2
XC3
20*
30*

0

0

C20/25
-5
-5

C30/37
-5
-5

XS1

XD2

25
35

30
40

30
40

35
45

XD3
XS2,3
40
50

+5

+5

+5

+5

+5

+5

C35/45
-5
-5

C35/45
-5
-5

C35/45
-5
-5

C40/50
-5
-5

C35/45
-5
-5

C45/55
-5
-5

EN 1992-1-1 Liitteessä E on annettu ohjeellisia lujuuksia, jotka ovat riittäviä eri
rasitusolosuhteille. Suomessa liitteen alkuperäinen taulukko tullaan korvaamaan
RakMK B4 taulukolla F.1-FI, jonka sisältöä on esitelty taulukossa 2.20. [33]
Taulukko 2.20. Betonin koostumuksen
suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta.
Rasitusluokka
Suurin v/s
-suhde
Vähimmäis
-lujuusluokka
Vähimmäis
-sementtimäärä
[kg/m3]
F-luku
P-luku

ja

ominaisuuksien

raja-arvot

kun

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3
0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6

0,5

0,5 0,5 0,4

K15 K25 K30 K30 K35 K40 K45 K45 K35 K35 K45

K40 K45 K50

200 230 250 270 300 320 320 300 300 320 270

300

1

300 320 330

1,5
25

40

Betonirakenneohjeen
betonipeitteet
ovat
nimellisarvoja.
Näistä
saadaan
vähimmäisarvoja vähentämällä mittapoikkeama, joka on 5 mm, lukuunottamatta
peruslaattoja, joiden yläpinnassa mittapoikkeama on 10 mm ja alapinnassa 25 mm. [3]
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Eurokoodissa mittapoikkeaman perusarvo on 10 mm, mutta kun betonia valetaan
tasoitettua pohjamaata vasten, mittapoikkeama on 20…40 mm suunnittelijan harkinnan
mukaan. Mainitut arvot ovat Suomen 1992-1-1 NA:ssa määritellyt. Kun valmistus
tapahtuu laadunvarmistusjärjestelmän alaisena, jossa tarkkailuun kuuluvat
betonipeitteen mittaukset, voidaan mittapoikkeaman perusarvona käyttää 5…10 mm.
[32, 33]
Kun
paikallavalu
suoritetaan
olemassa
olevaa
betonipintaa
vasten,
betonipeitevaatimuksia voidaan kyseisessä pinnassa muuttaa. Suositusarvona
betonipeitteen on täytettävä ainoastaan vaatimukset tartunnalle, kun seuraavat ehdot
toteutuvat:
Olemassa oleva betonipinta on ollut ulkoilmassa alle 28 päivää.
Olemassa oleva betonipinta on karhea.
Olemassa oleva betonirakenne on vähintään luokkaa C25/30.

2.14.
2.14.1.

Jännitettyjen rakenteiden erityiskysymykset
Jänteiden jatkaminen

Jänteitä voidaan joutua jatkamaan pitkissä tai vaihemenetelmällä rakennettavissa
rakenteissa. Jatkaminen tehdään jatkoskappaleiden (englanniksi coupler) avulla.
Jänteiden jatkamisalueella puristusjännitys betonissa voi olla huomattavasti pienentynyt
verrattuna siihen, mitä se olisi jatkamattomilla jänteillä [9]. Kuvilla 2.23 ja 2.24
havainnollistetaan jänteiden jatkoskohtia ja käyttötarkoitusta.

Kuva 2.23. Erilaisia jatkoskappaleita.

Kuva 2.24. Jatkoskappaleiden käyttö vaiheittain rakentamisessa.
EN 1992-1-1 kohta 8.10.4 2(P) vaatii, että jänteiden jatkamisen häiriövaikutukset on
huomioitava, eivätkä jänteiden jatkokset saa vaikuttaa haitallisesti rakenneosan
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kestävyyteen. Määräystä 2(P) seuraavat sovellusohjeet, jotka antavat ohjeistusta, jolla
määräyksen 2(P) vaatimus täytettäisiin. [34]
EN 1992-2:ssa todetaan, ettei jänteitä kannata jatkaa välitukien lähettyvillä.
Suosituksessa korkeintaan 50 % jänteistä voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa.
Loput jänteistä tulee olla jatkamattomia vähintään etäisyyden a päässä
poikkileikkauksesta (taulukko 2.21). Jos rakenneosassa on vähintään EN 1992-1-1
kohdan 7.3.2 mukainen vähimmäisraudoitus tai rakenneosassa on ominaiskuormilla
vähintään 3 MPa puristus, voidaan suositusarvolla korkeintaan 67 % jänteistä jatkaa
samassa poikkileikkauksessa. [34]
Taulukko 2.21. Minimietäisyydet jänteiden jatkoskohtien välillä.
Rakennekorkeus h
1,5 m
1,5 ... 3,0 m
3,0 m

etäisyys a
1,5 m
a=h
3, 0m

2.14.2. Jännitetyn
rakenneosan
haurasmurtumisen
jänteiden katkeamisen johdosta

välttäminen

EN 1992-1-1 kohta 5.10.1 (5)P vaatimus, että jänteen murtumisesta aiheutuvaa
rakenneosan haurausmurtumaa tulee välttää, voidaan katsoa täytetyksi jos jotain kohdan
6.1(109) menetelmistä a), b) tai c) käytetään. Kansallisessa liitteessä esitetään, mitkä
menetelmistä a), b) ja c) ovat voimassa. [34]
menetelmä a)
1. Määritetään vähennetty jänneteräksen määrä. Jänneteräsmäärää vähennetään, kunnes
saavutetaan betonissa jossain kohtaa vetolujuus fctm tavallisella kuormitusyhdistelyllä.
Käytännössä redusoitu jänneteräsala saadaan kaavasta
M
W
1 e
A W

f ctm
A p , RED
p

(2.112)

,missä
p

e
W
A

on jänneteräksen jännitys
on jännevoiman epäkeskisyys
on poikkileikkauksen reunalla laskettu kimmoinen taivutusvastus
on poikkileikkauksen ala

Jänneteräksen
jännityksen
osalta
on
perustelluinta
käyttää
jännitystä
pitkäaikaishäviöiden jälkeen, sillä jänteen murtuminen tapahtuu todennäköisemmin
pitkän ajan kuluessa. [9]
2. Lasketaan murtorajatilan momenttikapasiteetti käyttäen jänneteräksen vähennettyä
poikkileikkausalaa ja onnettomuusrajatilan varmuuskertoimia. Palkin jokaisessa
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kohdassa
momenttikapasiteetin
täytyy
olla
suurempi
kuin
tavallisen
kuormitusyhdistelmän
aiheuttama
taivutusmomentti.
Momenttien
uudelleenjakautuminen voidaan ottaa huomioon. [34] Jos tämä vaatimus täyttyy, ei
palkki sorru halkeaman muodostuessa.
menetelmä b)
Minimiraudoituksella varmistetaan jännepalkin kantavuus sen jälkeen kun betoni
halkeilee vetolujuuden ylittyessä.
Wce f ctx
As ,min
(2.113)
z s f yk
Tartunnalliset jänteet, joiden jännitys on häviöiden jälkeen alle 0,6pk
ominaiskuormituksella ja joiden betonipeitepaksuus on vähintään kcm kertaa
vähimmäisbetonipeitepaksuus EC 2-1 kohdan 4.4.1.2 mukaan määriteltynä, voidaan
huomioida minimiraudoituksena seuraavasti. Parametrin kcm suositusarvo on 2,0. [34]
Wce f ctx
, jossa
min 0,4 f pk ;500MPa
As ,min f yk A p
(2.114)
p
p
zs
,missä
fctx
on käytetty vetolujuus, jonka suositusarvona on fctm.
Wce on poikkileikkauksen kimmoinen taivutusvastus
zs
on raudoitteen sisäisen momenttivarsi
Eurokoodissa ei selvästi kerrota, huomioidaanko jännevoima laskettaessa raudoitteen
sisäistä momenttivartta zs. Kun jännevoima huomioidaan, zs saa pienempiä arvoja ja
miniraudoitusmäärä on suurempi. Kuitenkin mitä suurempi jännevoima, sitä paremmin
palkilla on kapasiteettia ottaa vapautunut veto haljenneesta betonista, jolloin
todellisuudessa kovasti puristettu palkki vaatiikin pienemmän minimiraudoituksen.
Minimiraudoitus
on
sijoitettava
alueille,
joissa
betoni
on
ominaiskuormitusyhdistelmällä vedetty, kun jänneterästen pääasiallinen vaikutus
jätetään huomioimatta, mutta toissijaiset (ilmeisesti kuten pakkovoimat, jotta
reunaehdot toteutuvat) vaikutukset huomioidaan. [34]
Jotta jatkuvissa palkeissa saavutetaan riittävä sitkeys myös välituilla, on
minimiraudoitus vietävä välituille, jotta vältetään hauraus puristusmurto. Jos
murtorajatilassa, käyttäen materiaaleille ominaisarvoja fyk, fp0,1k ja fck, raudoitteen
vetokapasiteetti on pienempi kuin puristuslaipan puristuskapasiteetti, ei
minimiraudoitusta täydy jatkaa tuille. Tämä ehto on ilmaistu kaavalla
As f yk

k p f p 0,1k

t inf bo a cc f ck

(2.115)

,missä
tinf, bo ovat alalaipan paksuus ja leveys. T-palkissa termin tinf arvo on bo.
kp
on kansallinen parametri, jonka suositusarvona on 1,0.
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menetelmä c)
Sopimalla tarkastusmenetelmä kansallisen viranomaisen kanssa. [34]

2.15.
2.15.1.

Rakenteelliset ohjeet
Leikkausraudoitustyypit

Betoniohjeissa leikkausraudoituksena voidaan käyttää joko ylöstaivutettuja tankoja tai
hakoja. Käytännössä jännitetyissä I-palkeissa esiintyy myös näistä poikkeavia
leikkausraudoitteita, kuten puristuspuolella esiintyvät alas taivutetut tangot.
Eurokoodissa suosituksena sallitaan hakojen ja ylöstaivutettujen tankojen käyttö.
Suosituksessa viitataan EN 1992-1-1 kuvaan 9.5, jossa on esitelty esimerkkejä
leikkausraudoitteista (kuva 2.25).

Kuva 2.25. Eurokoodin esimerkkejä leikkausraudoitteista. [32]
2.15.2.

Vähimmäisraudoitusvaatimukset

Betoniohjeiden vähimmäisraudoitusvaatimukset rakenneosittain on koottuna liitteeseen
(3). Eurokoodin mukaiset raudoitusvaatimukset on koottuna liitteeseen (4) pois lukien
kansallisessa liitteessä päätettävät vaatimukset, jotka esitellään tässä luvussa.
EN 1992-2 kohdassa 9.5.3 (101) määritellään pilarin poikittaisraudoitteen
vähimmäistangon halkaisijan koko. Vähimmäisarvon suosituksena on irtohaoille ja
kierrehaoille 6 mm, sekä hitsatussa verkossa sidelangoille 5 mm. [34]
Eurokoodissa seinämäisen palkin molempiin pintoihin sijoitetaan verkkomainen
raudoitus. Kohdassa 9.7 (102) määritellään ”verkon” kahden vierekkäisen tangon
enimmäiskeskiöväli, jonka suositusarvo on 300 mm. [34]
Eurokoodissa on erikseen huomioitu paaluantura minimiraudoitusvaatimuksissa
kohdassa 9.8.1 (103). Kuormien vaikutukset vastaanottava päävetoraudoitus keskitetään
paalujen päiden välisille jännitysalueille. Kuvalla 2.26 on havainnollistettu
jännitysalueita. Tankojen koko on vähintään dmin, jonka suositusarvo on 12 mm. Jos
tämän raudoituksen ala on vähintään vähimmäisraudoituksen suuruinen, rakenneosan
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alapinnan suuntaiset tasan jakautuneet tangot voidaan jättää pois. [34]

Kuva 2.26. Voimien kulku paaluperustuksessa. [19]
Näiden kolmen vaatimuksen lisäksi EN 1992-2:een on varattu kohta 9.1 (103), johon
voi kansallisessa liitteessä lisätä raudoitus- ja poikkileikkauskokovaatimuksia. [34]
2.15.3.

Raudoitteen ankkurointi ja jatkaminen

Betoniohjeet
Riittävä ankkurointipituus, jotta betoniterästankoa voidaan käyttää täysin hyödyksi
Betoniohjeiden mukaan, saadaan kaavasta

l b, min, BN

max{

sd

n

4k b f ctd

; 10 n }

(2.116)

,missä
n

kb

s

on ekvivalentti tankokoko.
on teräksen tartuntaominaisuuksista riippuva kerroin.
=2,4, kun tangon ja vaakatason välinen kulma on
45-astetta tai
raudoituksen etäisyys rakenteen alapinnasta on enintään 300 mm
=1,7 muissa tapauksissa ja jos ankkurointialueella esiintyy poikittaisesta
vedosta aiheutuvaa halkeilua
murtorajatilan teräsjännitys kyseisessä raudoitteessa.

Rakenteissa, joissa ankkurointikohdassa esiintyy olennaista poikittaista puristusta,
saadaan tartuntakerrointa kb korottaa 50 %. [39]
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Eurokoodi
Ankkurointipituuden mitoitusarvo saadaan kaavasta
l bd , EC
lb ,min, EC
1 2 3 4 5 l b , rgd

(2.117)

,missä
lb,min = max{0,3lb,rqd ; 10 ; 100 mm}, kun ankkuroitava raudoite on vedetty.
= max{0,6lb,rqd ; 10 ; 100 mm}, kun ankkuroitava raudoite on puristettu.
sd

l b,rqd
f bd

(2.118)

4 f bd
2,25

1

2

f ctd

(2.119)

,missä
=1,0 kun ”hyvät tartuntaolosuhteet” saavutetaan ja 0,7 kaikissa muissa
tapauksissa ja lisäksi liukuvalussa.
= 1,0 kun
32 mm.
= (132- )/100, kun 32 mm.

1

2

Kaavassa (2.119) fctd arvona saa käyttää korkeintaan lujuutta C60/C75.
”Hyvien tartuntaolosuhteiden” katsotaan esiintyvän kun jokin seuraavista ehdoista
toteutuu:
Tangon ja valusuunnan välinen kulma on 45-astetta.
Tanko on enintään 250 mm etäisyydellä valusuunnassa rakenteen alapinnasta.
Tanko ei sijaitse 300 mm etäisyydellä valusuunnassa rakenteen yläpinnassa, kun
rakenteen paksuus on valusuunnassa vähintään 600 mm. [32]
kertoimet i suorille vedetyille tangoille:
=1
1
=1-0,15(cd- )/
0,7
2
=1 K

3
4

5

i
2 3 5

Ast

Ast , min / As

= 0,7, jos ankkurointi matkalla on vähintään yksi hitsattu poikittainen tanko,
muuten 1.
= 1- 0,04
0,7, missä
on poikittaispaine [MPa] murtorajatilassa pitkin
ankkurointipituutta.
1
, i = 1…5
0,7

,missä

As
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Ast

on poikittaisraudoituksen ala pitkin ankkurointipituutta.

Ast ,min

on poikittaisraudoituksen vähimmäisarvo.

(= 0,25As palkeilla ja 0 laatoilla)
on suurimman ankkuroitavan tangon poikkileikkausala.

K
cd

arvot saadaan kuvasta 2.27.
arvot saadaan kuvasta 2.28.

Kuva 2.27. Kertoimen K arvot. [32]

Kuva 2.28. Mitan cd arvot. [32]
Tankoniput
Eurokoodissa tankonippuja koskevat yleisesti samat säännöt kuin yksittäisiä tankoja.
Nipussa olevien tankojen tulee olla ominaisuuksiltaan samanlaisia ja halkaisijoiden
suhde on enintään 1,7 [32]. Tankojen kokonaismäärä tankonipussa on rajoitettu, jotta
tankonippujen tartuntaominaisuudet eivät liialti poikkeaisi ankkurointi- ja
jatkoskaavojen johdossa käytetyistä koekäytäntöjen tilanteista. [9]. Tankonipussa saa
olla enintään kolme tankoa, mutta pystysuuntaisilla tangoilla ja limijatkosten kohdalla
sallitaan 4 tangon tankoniput. Lisäksi kohdassa 8.9.1 (101) on annettu mahdollisuus
lisätä kansalliseen liitteeseen lisärajoituksia tankonipuille ja niiden käytölle [34].
Kevytbetonissa yksittäisen raudoitetangon halkaisija saa olla enintään 32 mm ja
tankonipussa saa olla enintään kaksi tankoa, eikä tankonipun halkaisija saa ylittää arvoa
45 mm [34]. Nämä rajoitukset, lähteen [9] mukaan, johtuvat suurten tankokokojen ja
tankonippujen käytön sekä koetulosten vähyydestä.
Betoninohjeissa voidaan harjateräksestä tehtyjä päätankoja niputtaa 3 kappaletta sekä
hakoja ja kuviopintaisia tankoja 2 kappaletta, lisäksi tartuntajänteitä voidaan niputtaa 2
kappaletta. Nipun suurimman tangon halkaisija saa olla korkeintaan 1,25 kertaa nipun
pienimmän tangon halkaisija. [39]
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3.

MITOITUSKÄYTÄNTÖJEN TARKASTELU

Tässä kappaleessa on tarkasteltu eurokoodin mitoituskäytäntöjä. Laskennallisesti on
suoritettu vertailua betoniohjeiden ja eurokoodin välillä lähinnä kohdissa, joihin liittyy
kansallisesti valittavia parametreja. Kevyiden laskennallisten vertailujen avulla on
pyritty löytämään kohdat, jotka vaativat vertailuja todellisilla siltarakenteilla ja niiden
rasituksilla. Asiat tarkastellaan samassa järjestyksessä kuin kansallisessa liitteessä.

3.1.Betonin lujuuden ylä- ja alaraja
Käytännön ongelmat korkealujuusbetoneilla kohdistuvat enemmänkin paikallavaluun
kuin elementtiteollisuuteen. Paikallavalussa betonien täytyy olla valettavuutensa takia
notkeampia, jolloin veden määrä on paikoitellen jo liian korkea, jotta edes haluttua
lujuutta voidaan saavuttaa. Lisäksi on epäselvää, kuinka hyvin lujuuskokeissa saadut
tulokset vastaavat käytännön paikallavaluolosuhteissa kovettuneiden betonien lujuuksia.
Siltarakenteilla Euroopassa tiettävästi korkein käytetty betonin suunnittelulujuus
paikallavalussa on C65, jota on käytetty Norjassa Raftsundetin betonipalkkisillan
pilareissa [11, 14]. Kokemukset korkealujuusbetoneista ovat riittämättömiä ja siksi
betonin lujuuden yläraja on haluttu asettaa [7].
CONLIFE-projektissa tutkittiin yhtenä osana korkealujuusbetonien säilyvyyttä.
Julkaisussa ”Betonin ympäristöystävällisyyden parantaminen ja pitkän käyttöiän
varmistaminen” todetaan korkealujuusbetonien säilyvyyden ennustamisen olevan
vaikeaa. Lisäaineet saattavat aiheuttaa odottamattomia muutoksia ja erilaisia
muutoksien suuruuksia, kuin olisi odotettavissa. Käyttöiän mitoitus voi muodostua
ongelmalliseksi henkilöille, joiden kokemukset perustuvat tavalliseen betoniin. [10]
Ettringiittireaktioksi
kutsutaan
kovettuneessa
sementtikivessä
tapahtuvia
sulfaattimineraalien kemiallisia reaktioita, joihin liittyy reaktiotuotteiden voimakas
tilavuudenkasvu (paisuminen). Reaktioissa muodostuva ettringiittimineraali kiteytyy
ilmatäytteisten huokosten (suojahuokosten) seinämille, jolloin suojahuokosten tilavuus
pienenee ja betonin pakkasenkestävyys heikkenee. Reaktion jatkuessa varsinainen
vaurioituminen
voi
tapahtua
joko
pakkasrapautumisena
heikentyneen
pakkasenkestävyyden johdosta tai siten, että ettringiitin kiteytymisen aiheuttama paine
säröyttää betonia. [45]. Kuvassa 3.1 on ettringiitin täyttämiä betonin suojahuokosia.
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Kuva 3.1. Ettringiitin osittain täyttämä ja kokonaan täyttämä betonin suojahuokonen.
[40]
Jochen Stark julkaisussaan ”Delayed Ettringite Formation in Concerete” käsittelee
ettringiitin muodostumista ja sen vauriomekanismeja. Jokainen sementtilaatu sisältää
ettringiittiä, joka muodostuu normaalisti ensimmäisen 24 tunnin aikana. Tällöin
betonimassan laajeneminen ei ole haitallista ja laajeneminen on huomaamatonta.
Lämpökäsittely, joka nostaa betonimassan lämpötilan yli 70-90 asteen, viivästyttää
ettringiitin muodostumista. Ettringiitti tarvitsee nyt muodostuakseen kosteutta ja tämä
reaktio voi olla vuosien mittainen ja se tapahtuu siis betonin ollessa kovettunutta.
Laajenemisesta voi olla seurauksena halkeilua ja betonin lujuuden alenemista. [40]
Kovettuneessa betonissa ettringiitin muodostumisen aiheuttamat ongelmat nähdään
erityisesti korkealujuusbetonien ongelmana. Korkealujuusbetonit ovat tiiviimpiä kuin
normaalit betonit, jolloin ettringiitillä ei ole korkealujuusbetonissa suuremmin tilaa
laajeta, mikä johtaa helpommin halkeiluun ja pakkasenkestävyyden alenemiseen.
Yleensä myös kovettuvien korkealujuusbetonimassojen lämmöntuotto on suurempaa
kuin normaaleilla betonimassoilla, jolloin betonimassan lämpötila voi nousta liian
korkeaksi, mikäli lämmöntuottoon ei ole erityisesti varauduttu.
Eurokoodin suositus betonin lujuuden alarajalle on C25/30, mutta nykyisin
siltarakenteissa käytetty alin betonin lujuus on C25/30, jota käytetään siltojen
peruslaatoissa. Lähteessä [46] ilmoitettujen hintojen perusteella lujuuden K30
vaihtaminen lujuuteen K35 kasvattaisi betonimassan hintaa noin 3…15 %. Alemman
betonilujuuden käyttö suhteellisen massiivisissa peruslaattarakenteissa on edullista
myös mahdollisesti vähäisemmän lämmöntuoton vuoksi.
Johtopäätökset
Korkealujuusbetoneilla voi esiintyä ongelmia käyttöikämitoituksen ja halutun lujuuden
saavuttamisen kanssa. Lisäksi korkeimmat betonilujuudet eivät välttämättä käyttäydy
ohjeissa oletetulla tavalla ja käyttökokemukset korkealujuusbetoneista ovat vielä
suhteellisen vähäisiä.
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Tässä työssä ei löytynyt perusteita muuttaa betonin lujuuden yläraja-arvoa. Korkeita
betonilujuuksia voidaan käyttää kunhan niihin liittyvät riskit ja erityisominaisuudet
hallitaan. Pahimmillaan epäonnistunut toteutus johtaa rakenteen purkuun, mikäli
lujuuskato tai muut ongelmat havaitaan vasta valettaessa tai betonin kovettumisen
jälkeen.
Tässä työssä ei löydetty perusteita suositusarvon mukaiselle ala-arvolle, kun taas
käytännön siltarakentamisessa on käytetty onnistuneesti myös suositusarvoa
alhaisempia betonin lujuuksia. Betonin lujuuden alarajaksi suositellaan arvoa C25/30.

3.2.Betonin veto- ja puristuslujuuden mitoitusarvot
Eurokoodin suositusarvolla cc = 0,85 puristuslujuuksien suhde on kauttaaltaan likimain
1 ja vetolujuudella (fctk0,05 vastaavasti noin 0,9 ( ct = 1)) (kuva 3.2).

Mitoituslujuuksien suhde
1,2
1,15
1,1

EC/ BN

1,05
1
0,95
0,9
0,85

Puristuslujuus
Vetolujuus

0,8
0,75
0,7
25

35

45
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65

75

Lieriölujuus C
Kuva 3.2. Eurokoodin betonin mitoituslujuuksien suhde betoniohjeiden lujuuksiin.
Kertoimen cc perimmäinen tarkoitus on huomioida puristuslujuuteen vaikuttavat
pitkäaikaistekijät ja kuorman vaikuttamistavasta aiheutuvat epäedulliset tekijät [34].
Kokeellisesti puristuslujuuden on havaittu olevan riippuvainen kuormituksen kestosta.
Pitkäaikainen kuormitus (yli 70 d) voi olla noin 80 % lyhytaikaisesta (2 min)
kuormasta, jolla saavutettiin betonin murtuminen (kuva 3.3).
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Kuva 3.3. Betonin puristuslujuuden riippuvuus kuormitusnopeudesta. [7]
Lähteen [7] mukaan erilaisissa lujuuskokeissa betonikappaleet voivat olla
kuormitettuina 1,5 tuntia, jolloin noin 15 % maksimaalisesta lujuudesta on jo poistunut
kokeiden myötä. Lisäksi kokeet tehdään yleensä 28 päivän ikäiselle betonille, mutta
rakenteissa betoni on kuormitettaessa vanhempaa, jolloin oletettavasti myös lujuuden
riippuvuus kuormituksen kestosta on maltillisempaa. Näillä perusteilla ja siksi, etteivät
suurimmat puristusjännitykset ole pitkäkestoisia, on EN 1992-1-1 suositusarvona cc =1.
SFS-EN 12390-3 standardin mukaan puristuslujuuskokeessa koekappaleen
kuormitusnopeus tulee olla 0,2…1,0 MPa/s välillä. Puristuslujuuskoe kestää siis noin
minuutin, joten kokeesta saatava lujuus kuvaa betonin hetkellistä puristuslujuutta. [12]
Siltarakenteissa pitkäaikaiskuormien ja jännevoiman osuus puristusjännityksistä on
yleensä korkea. Lisäksi todellinen rakenne ei ole samalla tavalla puristuskuormitettu
kuin koekappaleet, joten ehkä tässä kohdin voidaan tarkoittaa myös ”kuorman
vaikuttamistavasta aiheutuvia epäedullisia tekijöitä”.
Kertoimen cc vaikutus esiintyy mitoituksessa, joissa mitoituslujuutta fcd käytetään.
Tällaisia tilanteita ovat muun muassa: a) Raudoituksen mitoitus puristetulle ja/tai
taivutetulle rakenteelle. b) Leikkauskestävyyden maksimin suuruus.
Koska fcd,BN ja fcd,EC ovat likimain yhtä suuret, on murtorajatilassa raudoitteen tehollinen
varsi yhtä suuri molemmilla ohjeilla laskettuna, jolloin raudoitemäärätkin ovat samat,
mikäli rasitukset säilyvät samoina. Todettakoon, että käyttörajatilassa tehollinen varsi
on riippuvainen betonin kimmokertoimesta, eikä lujuudesta, mutta koska eurokoodin ja
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betoniohjeiden kimmokertoimet ja jännitysvenymäkuvaajat sekä virumat ovat
samansuuruisia, ovat raudoitemäärät käyttörajatilassakin yhtä suuret, jos rasitukset
säilyvät samoina.
Leikkauskestävyyden maksimien vertailu kertoimeen cc liittyen ei
mitoitus taivutukselle ja normaalivoimalle eri ohjeiden välillä
samanlaiset ja se on mitoituksessakin tärkeysjärjestyksessä
leikkauskestävyyden maksimiin. Lisäksi leikkauskestävyyden
muitakin säädettäviä parametreja, joita käsitellään luvussa 3.11.3.

ole olennaista, sillä
on suositusarvolla
edellä verrattuna
maksimiin liittyy

Pääkohdat, joissa kerroin ct vaikuttaa, ovat raudoitetankojen ankkurointi- ja
jatkospituudet, sekä leikkauskestävyys halkeamattomassa poikkileikkauksessa
jännitetyssä yksiaukkoisessa palkissa.
Ankkurointipituus kaavojen (2.116, 2.117, 2.118 ja 2.119) avulla saadaan
ankkurointipituuksien suhteeksi kaava (3.1), kun on käytetty likimääräistystä K =
1,25C.
2
l bd , EC
80 k b c , BN 1 2 3 4 5
1,25 3
(3.1)
l b , BN
189 1 2 c , EC
ct
Otaksutaan vielä, että varmuuskertoimet ovat yhtä suuret ja tankokoko on korkeintaan
32 mm, sekä 1 = 3 = 4 = 5 = 1. Lisäksi on havaittavissa, että suhde ei ole
riippuvainen tartuntaolosuhteista, sillä kb ja
1 suhde on lähes sama eri
tartuntaolosuhteissa. Saadaan
2 64
l bd , EC
2
1,25 3
(3.2)
1,1788 2
63 ct
l b , BN
ct
Kerroin 2 on lähinnä riippuvainen tankokoosta ja betonipeitteestä. Jos oletetaan, että ct
= 1 (suositusarvo), betonipeite on 40 mm sekä raudoitteen halkaisija on 20 mm, saadaan
ankkurointipituuksien suhteeksi 1,00. Muuten vastaavin oletuksin, mutta raudoitteen
halkaisijalla 32 mm, saadaan ankkurointipituuksien suhteeksi 1,13.
Halkeilemattoman yksiaukkoisen jännitetyn palkin leikkauskestävyyksien suhde eri
ohjein saadaan kaavoista (2.63) ja (2.77). Lisäksi on käytetty likimääräistystä K = 1,25C
2 7 ah C , EC
VRd ,c , EC
1
1
1,25 3
1 1 cp f ctd , EC
(3.3)
2 d c , BN 1 50 k 1
Vc 0, BN
,missä
a
on
Iz/Sz
suhteesta
riippuva
kerroin,
suorakaidepoikkileikkauksella (a = 2/3).

joka

on

pienimmillään
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Koska rakenneosa on yksiaukkoinen, on leikkaukselle mitoittavassa kohdassa vain
vähän taivutusmomenttia, jolloin valinta 1=2 on perusteltu. Oletetaan lisäksi d = 0,9h,
1 = 1 ja, että varmuuskertoimet ovat samat, saadaan
2 35
VRd ,c , EC
1
1
1,25 3
1
a
(3.4)
cp f ctd , EC
Vc 0, BN
18 1 50 k
Kuvassa 3.4 on kyseisten leikkauskapasiteettien suhde suorakaidepoikkileikkauksella,
jonka d > 0,8m ja raudoitussuhde on 0,02. Kuvasta nähdään, että pienillä
puristusjännityksillä kapasiteetit ovat samansuuruisia. On myös selvää, että jännevoima
on eurokoodissa paremmin hyödynnettävissä, sillä kaava (2.77) on suoraan
johdettavissa kaavasta (2.59) asettamalla päävetojännitykseksi fctd, kun taas
betoniohjeissa kaava kattaa myös jännittämättömät leikkausraudoittamattomat
poikkileikkaukset. Pienillä jännevoimilla betoniohjeiden kaava antaa suuremman
kapasiteetin, koska kaavassa on huomioitu leikkausvoimien siirtotavat halkeilleessa
poikkileikkauksessa.
Koska kaavoja ei ole tehty samoja tilanteita varten, ei niiden toisistaan poikkeavuudella
ole merkitystä. On kuitenkin huomattava, että eurokoodeihin siirryttäessä yksiaukkoiset
jännepalkit minimileikkausraudoituksella tulevat otollisemmiksi kaavan (2.77) antaman
suuren betonin leikkauskapasiteetin vuoksi.

Kuva 3.4. Jännitetty leikkausraudoittamaton yksiaukkoinen palkki. Eurokoodin
leikkauskapasiteettien suhde betoniohjeisiin puristusjännityksen funktiona..
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Johtopäätös
Koska suositusarvoilla mitoituslujuudet ja tilanteet, joissa mitoituslujuudet vaikuttavat,
säilyvät samankaltaisina/samansuuruisina, on suositusarvojen käyttö perusteltua.
Kertoimen cc arvo 0,85 huomioi oikeansuuntaisesti kuormituksen pitkäaikaisuuden
betonin puristuslujuudessa. Eurokoodin mitoitustapojen taustadokumentissa esitetyt
perusteet talorakenteiden suositusarvolle cc = 1 vaikuttavat osittain perusteettomilta,
sillä varsinainen puristuslujuuskoe on lyhytaikainen.

3.3. Sallitut raudoiteluokat
Nykyisin käytetyistä betoniteräslaaduista yleisin on selvästi A500HW/A500H. On siis
syytä tarkistaa, että kyseisen betoniteräksen käyttö on myös jatkossa sallittu. Taulukossa
3.1 on esitetty rinnakkain raudoiteluokan B vaatimuksia ja A500HW:n Celsa Steel
Service Oy:n Internet-sivuilla ilmoitetut ominaisuudet. Suurinta voimaa vastaavan
venymän ominaisarvo on korvattu murtovenymällä.
Taulukko 3.1.
Myötölujuden ominaisarvo fyk /MPa
k = ft/fy
murtovenymä / %

A500HW
500
1,1
12

Raudoiteluokka B
400…600
>1,08
>5,0

Havaitaan, että nämä kolme vaatimusta täytetään ja lisäksi A500HW täyttää myös muut
EN 1992-1-1 liitteessä C annetut vaatimukset [50]. Täten suositusarvon mukaisesti
ainoastaan B- ja C-luokan raudoitteet hyväksytään.

3.4.Betonirakenteiden pitkäaikaiskestävyys
Vertailun lähtökohtana on luottamus suomalaisten osaamiseen käyttöikämitoituksessa.
Tällöin betonirakenneohjeen vaatimukset ovat rakenneosakohtaisesti tarkempia
rasitusluokiltaan ja betonirakenteille asetetut vaatimukset on paremmin asetettu
vastamaan suomalaisia rasitusolosuhteita kuin eurokoodit. Tiehallinnon EN 1992-2 NA
työryhmässä on asetettu lähtökohdaksi, että betonirakenneohjeen rasitusluokat ja
vaatimukset betonirakenteille pitkäaikaiskestävyyden suhteen säilyisivät käytössä
eurokoodeihin siirtymisen jälkeenkin.
Näillä lähtökohdilla päädytään lähinnä tarkistamaan, etteivät eurokoodin kohdan 4.4.1
mukaiset betonipeitteet ja liitteen E mukaiset vähimmäislujuudet eroa suuresti
betonirakenneohjeen arvoista ja kansallisesti valittavat rasitusluokat tulevat
betonirakenneohjeen kaltaisiksi.
Vertailussa on laskettu eurokoodin vaatimukset betonirakenneohjeen taulukoiden
rasituksille ja betonin lujuudeksi on asetettu betonirakenneohjeen vaatima
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vähimmäislujuusluokka. Betonipeitteiden osalta tarkastellaan nimellistä betonipeitettä,
sillä ne merkitään myös piirustuksiin ja niitä käytetään yleensä rakenteiden
mitoituksessa.
Suomessa yleensä vaaditaan siltaurakoitsijalta laadunvarmistusjärjestelmä ja
betonipeitteet mitataan. Vertailussa eurokoodin mittapoikkeamaksi on valittu 5 mm ja
anturoille 25 mm, koska se on myös betonirakenneohjeen mittapoikkeaman arvo maata
vasten valetuille anturoille [3].
Vertailussa (liite (5)) havaitaan betonipeitteiden olevan lähes kauttaaltaan betoniohjeilla
suurempia kuin eurokoodilla. Betonipeitteet ovat yleensä betoniohjeilla 5 mm
suuremmat,
mutta
siirtymälaatoissa
erot
ovat
vähintään
10
mm.
Laadunvarmistusjärjestelmän ja rakenneluokan 1. huomioiminen pienentää 10 mm
eurokoodin mukaisia betonipeitteitä. Vedessä olevien tukirakenteiden osalta eurokoodin
kohdan 4.4.1 mukaiset betonipeitteet jäävät turhan pieniksi. Vähimmäislujuuksien
osalta ei ole merkittäviä eroja havaittavissa.
Päällysrakenteiden vedeneristeen alla olevien pintojen osalta betonirakenneohjeessa on
annettu XC3, XC4 ja XF2. Karbonatisoitumisen kannalta XC3 on yleensä mitoittava,
mutta
eräissä
tilanteissa
rasitusluokassa
XC4
karbonatisoitumisen
ja
pakkasrapautumisen yhteisvaikutus tulee mitoittavammaksi by50:n mukaan.
Käytännössä XC4 rasitusluokan olosuhteet vaativat, että vedeneristys on viallinen.
Rasitusluokkaan XC3 vedoten vedeneristeen alla olevat rakenteet ovat kohtalaisen
kosteita. Lisäksi jos sillalla käytetään jäänsulatusaineita, ”täytetään” rasitusluokan XF2
vaatimukset. [1]
Betonirakenneohjeissa ja eurokoodissa suolasumun vaikutusetäisyydet ovat
vaakasuunnassa samat. Eurokoodissa myös korkeintaan 6 m korkeudessa tiepinnasta
sijaitsevat pinnat ovat suolarasitettuja, mutta betonirakenneohjeissa päällysrakenteen
alapinnan vaakapinnat eivät ole suolarasitettuja. Tämä asia vaikuttaa
halkeamamitoitukseen ja betonipeitteeseen, sekä mahdollisesti betonipintojen
suojaukseen.
Tiehallinnon tarkkailusiltojen perustutkimuksien tuloksista ei voi luotettavasti päätellä
risteyssiltojen palkkien alapintojen olevan vähemmän suolarasitettuja kuin palkkien
sivupinnat. Palkkien ja kansilaattojen alapintoja ei voida katsoa täysin
suolarasittamattomiksi, koska tarkkailusilloissa kyseisissä rakenneosissa on saatu
mitattua betonista keskimäärin noin 0,02 massaprosentin kloridipitoisuuksia. [42, 51]
Kirjoittaja on tietämätön tutkimuksista, joissa systemaattisesti olisi mitattu monesta
kohtaa pääpalkkien kloridipitoisuuksia useasta eri sillasta. Suomessa ei ole
luultavammin tehty tutkimusta, joka tukisi suoraan, etteivät päällysrakenteen alapinnat
olisi suolarasitettuja.
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Betonirakenneohjeessa ei varsinaisesti kiistetä, etteivätkö päällysrakenteen alapinnat
olisi suolarasitettuja vaan kloridien vaikutukset oletetaan niin vähäisiksi, ettei
rasitusluokkaa XD tarvitse käyttää. Rasitusluokka XD 1 johtaisi 100 vuoden käyttöiällä
koko päällysrakenteen alapinnan suojaamiseen. Täten betonirakenneohjeita tehtäessä on
nähty paremmaksi poistaa rasitusluokka XD suurimmalta osalta päällysrakenteen
alapintaa.
Eurokoodissa
kevytbetonille
noudatetaan
samoja
betonipeitteitä
kuin
normaalirunkoaineiselle betonille. Kuitenkin käytännössä mahdollisesti tarvittaisiin
kevytbetonirakenteilla suuremmat betonipeitteet kuin normaalirunkoaineisella betonilla
saman käyttöiän takaamiseksi.
Johtopäätökset
Betonirakenneohjeiden betonirakenteiden vähimmäisvaatimukset ovat kelvollisia
verrattuna eurokoodiin. Eurokoodissa betonipeitteiden osalta on annettu kattavahko
ohjeistus, mutta esimerkiksi pakkasenkestävyyden osalta ohjeistus vaikuttaa
riittämättömältä. Työssä ei selvitetty, minkälaisia yhtenäisiä keinoja on Euroopassa
kehitteillä tarvittavien betonin ominaisuuksien määrittämiseen.
Betonirakenneohjeiden rasitusluokat ovat riippuvaisia rakenneosasta, talvihoitoluokasta
ja sillan sijainnista. Betonirakenneohjeiden ohjeistukset rasitusluokista ja
betonipeitteistä vaikuttavat tarkemmilta kuin eurokoodissa.
Betonirakenneohjeissa 2006 viitataan taulukoissa S3 ja S4 Tiehallinnon
laatuvaatimuksiin ja käytetään eurokoodissa määrittelemättömiä termejä, kuten
”talvihoitoluokka” ja ”reunapalkki”. On ratkaistava, kuinka ja missä määrin
betonirakenneohjeiden taulukoiden S3 ja S4 informaatio tuodaan kansalliseen
liitteeseen. Lisäksi on katsottava, tarvitseeko kevytbetoni omat ohjeistuksensa.
Todettakoon vielä, että EN 1992-2 kohdan 4.4.1.2 (109) suositus vaikuttaa olevan
suunnaltaan kunnossa ja se voidaan valita.
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3.5.Yksinkertaistukset kuormitusyhdistelyissä
Nykyisin laajat kuormitusyhdistelyt yleensä hallitaan siltarakenteiden analyyseissä [13].
Lähteen
[9]
mukaan
kuormitusyhdistelyiden
yksinkertaistukset
on
talorakennesuunnittelun tarve, kuten esimerkiksi Iso-Britanniassa on jo nykyisillä
ohjeilla annettu yksinkertaistuksia talorakenteiden kuormitusyhdistelyihin.
Suosituksien antamiselle ei nähdä tarvetta ja jatkossakin kuormitusyhdistelmien laajuus
rakenneosakohtaisesti jää käytännössä osin suunnittelijan päätettäväksi.

3.6. Epäkeskisyys
3.6.1. Perusepäkeskisyyden tarkastelu
Vaikka perusepäkeskisyyden tarkoitus, ainakin eurokoodissa, on huomioida
rakenneosan mahdollinen poikkeama tavoitellusta asemasta, on perusepäkeskisyyden
kaavoissa käytetty nurjahduspituutta rakenteen pituuden asemasta [32].
Todennäköisesti, kun nurjahduspituus on suuri verrattuna rakenteen pituuteen, ovat
epäkeskisyyden vaikutukset haitallisempia kuin jäykemmin tuetuilla rakenneosilla [18].
Betoniohjeiden perusepäkeskisyys koostuu vahvasti rakennekorkeudesta h. Vielä 20
metrin nurjahduspituudellakin sen osuus perusepäkeskisyydestä on 56 %.
Betoniohjeiden termistä h / 20 johtuen kohtalaisen pienillä nurjahduspituuksilla
eurokoodin epäkeskisyys on selvästi pienempi suhteessa betoninohjeisiin (kuva 3.5).
EULER I tarkoittaa mastorakenteita ja EULER IV tarkoittaa molemmista päistä jäykästi
tuettua sauvaa.
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Kuva 3.5. Eurokoodin perusepäkeskisyyden suhde betoniohjeisiin.
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Eurokoodin mukainen perusepäkeskisyys ei koskaan saavuta betoniohjeiden mukaista
arvoa vaan perusepäkeskisyys lähenee arvoa 0,76 mastorakenteilla ja arvoa 10/12, kun
l0 = l. Asymptootin arvojen ero johtuu siitä, että eri tuennoilla nurjahduspituuksien
suhde betoniohjeiden ja eurokoodin välillä on eri.
Tiehallinnon siltojen yleisissä laatuvaatimuksissa hyväksyttävä pilarin kaltevuutena on
L/200 tai enintään 40 mm. Rakenneosa on hylättävä, mikäli kaltevuus on yli L/100 tai
80 mm. [37, 38].
Keskipitkillä pilareilla eurokoodin suositusarvon mukainen perusepäkeskisyys voi
alittaa Tiehallinnon laatuvaatimuksen hyväksyttävän kaltevuuden mukaisen
epäkeskisyyden,
mikäli
pilarin
rakennekorkeus
on
pieni
suhteessa
poikkileikkausmittoihin ja/tai pilarin nurjahduspituus on alle 2 kertaa pilarin pituuden.
Eräissä tapauksissa siis mitoitustilanne on perusepäkeskisyyden kannalta epävarmalla
puolella todellisuuteen verrattuna ollen käytännön siltarakenteissa pahimmillaan 35 %
pienempi, kuin ”hyväksyttävä epäkeskisyys” (kuva 3.6). Vertailua EN-standardeissa
esiintyviin sallittuihin mittapoikkeamiin ei tässä työssä tehty.
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Kuva 3.6. Eurokoodin epäkeskisyyden suhde SYL:n laatuvaatimuksiin.
Perusepäkeskisyyden vaikutus lienee kokonaisvaikutuksissa pieni. Mastorakenteilla
hyväksyttävä epäkeskisyys ja mitoitusepäkeskisyys vastaavat toisiaan. Jos kappale on
molemmista päistä tuettu, saattavat kaltevuuden myötä pilarille tulevat rasitukset
poiketa siitä, mitä ne ovat rakenneanalyysin suoralle pilarille.
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3.6.2. Toisen kertaluvun vaikutuksen tarkastelu
Eurokoodissa ohjeistetaan tarkemmin toisen kertaluvun vaikutuksen laskenta kuin
betoniohjeissa. Vaikka betoniohjeissa ohjeistetaan vain yksi menetelmä, voidaan silti
käyttää tarkempia menetelmiä, jotka yleensä johtavat pienenpään toisen kertaluvun
vaikutukseen.
Betoniohjeiden tapa ja eurokoodin nimelliseen kaarevuuteen perustuva menetelmä
lähestyvät toisen kertaluvun vaikutuksen laskentaa samasta näkökulmasta. Käyryyden
funktiota ei lasketa vaan se oletetaan tietyn muotoiseksi. Käyryyden maksimiarvo
saadaan suurimpien venymien avulla kaavasta (2.48). Oletetulla käyryyden funktiolla ja
käyryyden maksimilla voidaan laskea suurin taipuma.
Olettamalla sinifunktion muotoinen käyryys ja käyryyden maksimin laskennassa
oletetaan vetoraudoituksen myötäävän (0,002) ja toisella laidalla olevan puristusmurron
venymä (0,0035), saadaan vapaasti tuetulla palkilla likimain betoniohjeiden kaavan
(2.35) mukainen epäkeskisyys. [19]
Eurokoodissa nimellisen kaarevuuteen perustuvan menetelmän kaarevuuden funktiona
käytetään yleensä sinifunktiota ja käyryyden maksimin perusarvoksi oletetaan
yd/(0,45d), joka saadaan kun oletetaan, että veto ja puristusteräkset ovat myödössä ja
terästen etäisyys toisistaan on 0,9h. Perusarvoa voidaan korjata kertoimilla Kr ja K ,
joista kerroin K huomioi viruman ollen arvoltaan vähintään yksi. Kerroin Kr on
arvoltaan aina korkeintaan yksi.
Molemmat menetelmät huomioivat päätymomentit pilarin matkalla samalla lailla.
Eurokoodin nimelliseen kaarevuuteen perustuvan menetelmän mukainen toisen
kertaluvun aiheuttama lisätaipuma perusarvollaan on 80,8 % betoniohjeiden vastaavasta
arvosta.
3.6.3. Johtopäätökset
Eurokoodeihin siirryttäessä mittaepätarkkuudesta johtuvan epäkeskisyyden vaikutus
pienenee. Toisen kertaluvun vaikutus käytettäessä eurokoodin nimelliseen kaarevuuteen
perustuvaa menetelmää säilyy samassa suuruusluokassa betoniohjeiden kanssa.
Pilarin suoruuteen liittyviin laatuvaatimuksiin nähden toisinaan todellisuudessa sallitaan
suurempi epäkeskisyys kuin mitoituksessa huomioidaan, mutta on nähty, ettei se ole
riittävä syy poiketa suositusarvosta.

3.7.Tukimomentin pyöristys
Kun oletetaan, että tukialueen jännitys muuttuu lineaarisesti, saadaan tasapainoehdoista
johdettua seuraavat kaavat. Kaavojen johtaminen on esitetty liitteessä (6).
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Suorakaiteen muotoinen tukialue:

1
6

M

1 q keskikohta
Ft
24 qtasainen

,missä
t
qkeskikohta
qtasainen

on tukialueen leveys
on keskellä tukialuetta vaikuttava jännitys
on jännitys, kun kuormitus oletetaan tasan jakautuneeksi (= F / t )

Pyöreä tukialue:

M
D

3
16

9

16 q keskikohta
FD
qtasainen
48

on tukialueen halkaisija

Jos jännitys on tasainen, saadaan suorakaiteella M = Ft/8 ja ympyrällä M = FD/3 .
Ympyrällä teoreettinen pyöristysarvo on 15 % pienempi kuin suositusarvo.
Todellisuudessa tukialueen laidoilla on suuremmat jännitykset kuin keskikohdassa,
jolloin tukimomentin pyöristys suurenee. Kuitenkin jakauma on riippuvainen
tuen/laakerin jäykkyydestä. Korkealla ja pehmeällä laakerilla jännitys on käytännössä
vakio tukialueella, kun palkin kuormituksena on tasainen viivakuorma.
Mikäli tukialueen jännitys poikkeaa tasaisesta, saavutetaan pyöreällä tukialueella jo
kohtalaisen pienellä muutoksella M = Ft/8 mukainen tukimomentin pyöristys, kuten
kuvasta 3.7 on havaittavissa.
2

Teoreettinen / EC

1,5

Suorakaide
Ympyrä

1

0,5

0
-0,5

0
0,5
1
1,5
2
2,5
Keskikohdan jännityksen suhde tukialueen laidan
jännitykseen

Kuva 3.7. Momentin pyöristyksen suuruus suorakaiteen ja ympyrän muotoisilla
tukialueilla.
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Mallinnetaan elementtimenetelmällä 1D-elementtejä käyttäen kolmeaukkoinen (3x15)
palkki (b = 0,2m ja h = 1m). Tuiksi sijoitetaan 0,4m pitkät jousiviivat jousen
jäykkyyden ollessa 1 MN/m/m. Annetaan kolme kuormitustapausta: 1. viivakuorma
koko palkin yli, 2. viivakuorma sivuaukossa ja 3. viivakuorma pääaukossa.
Viivakuormien suuruudet ovat 100 kN/m. Verrataan tuloksia yksinkertaisen
palkkiteorian mukaisiin arvoihin käyttäen momentin pyöristystä Rt/8, kun tuet on
oletettu pistemäisiksi. Yksinkertaisella palkkiteorialla tarkoitetaan tässä tapauksessa
palkin kimmoviivan integrointia lähteen [20] tapaa noudattaen. Elementtimenetelmällä
saadut tukimomentit ovat 0…10 % pienempiä kuin yksinkertaisella palkkiteorialla
saadut tukimomentit, joille on jo suoritettu suosituksen mukainen tukimomentin
pyöristys. Tämän kevyen vertailun perusteella voidaan todeta, että todennäköisesti
halkeamattomilla rakenteilla todellinen tukimomentin pyöristys on suositusarvoa
hieman suurempi. Käytetty laskentaohjelma oli FEM-Design 7.0, 3D Structure ja
rakennemallin kuva ja lasketut arvot ovat liitteessä (7).
Kyseisillä palkin kuormilla tukimomentin pyöristys on noin 3,5 % mitoittavasta
tukimomentista ennen tukimomentin pyöristystä. Kun käytetään tässä tapauksessa
suosituksen mukaista tukimomentin pyöristyksen arvoa pyöreälle tukialueelle, tulee
mitoittava tuen taivutusmomentti 0,5 % liian pieneksi verrattuna kaavan M = FD/3
mukaiseen pyöristykseen.
Johtopäätökset
Ajattelutavan yhtenäisyyden vuoksi tulisi momentin pyöristyksen arvon olla
riippuvainen tukialueen muodosta. Olettamalla tasajännitys tukialueelle, teoriassa
saadaan suositusarvolla ympyrän muotoisille tukialueille epävarmalla puolella oleva
pyöristyksen suuruus. Pyöristyksen arvo on todennäköisesti käytännössä suurempi, kuin
yksinkertaisella teorialla laskettu arvo.
Varmasti myös muiden maiden kansallisten liitteiden työryhmissä tämä tukialueen
mahdollinen huomioiminen on huomattu. Täten yhtenäisyyden vuoksi on hyvä seurata
muiden maiden valintaa momentin pyöristyksessä, sillä kokonaisuuden kannalta
ympyrämuodon huomiotta jättämisen vaikutus on kohtuullisen pieni.
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3.8. Momentinsiirto
Kun piirretään betoniohjeiden ja eurokoodin suositusarvojen mukaiset
momentinsiirtomäärät samaan kuvaan 3.8, havaitaan että siirtomäärät vastaavat hyvin
toisiaan. betoninohjeilla sallitaan 5 % suurempi siirtomäärä, mutta alle C50 lujuuksilla
ja suurilla x/d suhteilla eurokoodilla sallitaan suurempi siirtomäärä.
35
30
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0
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Kuva 3.8. Momentinsiirtomäärät eri ohjein.
Eurokoodissa momentinsiirto on rajattu taivutettuihin jatkuviin palkkeihin ja laattoihin
rakenneanalyysin peräkkäisten jännevälien suhteen ollessa 0,5…2,0. Betoniohjeissa ei
ole jännevälien suhteille rajoitteita, eikä momentin siirtoa ole rajoitettu ainoastaan
pääosin taivutettuihin rakenneosiin. Betoniohjeissa ei ole sanottu, tulisiko pilarit
kuitenkin mitoittaa suoraan kimmoteorian mukaisille arvoille, joten kanteen kiinteästi
liittyvien pilareiden momentteja voidaan pienentää betoniohjeissa, mikäli hoikkuus sen
sallii.
Betoniohjeissa tulee laskea ainoastaan kenttämomentit momentinsiirron mukaisiksi,
mutta eurokoodissa momentinsiirron vaikutus tulee huomioida kaikissa mitoittamiseen
liittyvissä seikoissa. Kun käytetään momentinsiirtoa, voidaan betoninohjeilla siirtyä
epävarmalle puolelle, sillä osa tukireaktioista ja leikkausvoimista kasvaa, kun käytetään
momentinsiirtoa. Todennäköisesti betoniohjeiden yksinkertaistuksen aiheuttama virhe
on pieni verrattuna mitoittaviin rasituksiin.
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Momentinsiirrossa
momenttikuvion
uudelleen
laskeminen
ei
kyseisellä
kuormitustapauksella ole hankalaa, mutta leikkausvoimien ja tukireaktioiden uudelleen
laskeminen vaatii hieman enemmän työtä. Niiden laskemiseksi on esimerkiksi
piirrettävä kyseisestä rakenneosan palasesta osittainen vapaakappalekuva ja ratkaistava
tukireaktioiden muutokset, sekä niiden avulla leikkausvoiman muutoskuvio.
Todennäköisesti eri kuormitusyhdistelmät mitoittavat eri sillankohdat ja samassakin
kohtaa esimerkiksi suurin taivutusmomentti ja tukireaktio yleensä saavutetaan eri
kuormitusyhdistelmillä. Tällöin momentinsiirron jälkeiset rasitusten uudelleen
laskemiset voivat osoittautua mitoituksen kannalta turhiksi. Mikäli taas katsotaan, että
momentinsiirto yhdellä kuormitustapauksella koskee myös muita kuormitusyhdistelmiä
(esimerkiksi alennetaan analyysissä tukialueen jäykkyyttä, jotta saadaan otaksuttu
momentinsiirron suuruus aikaiseksi), on jo enneminkin siirrytty epälineaariseen
analyysiin.
Nykyisin momentinsiirron käyttö on vähäistä, sillä murtorajatilan tarkastelut eivät
yleensä mitoita raudoitetta, vaan halkeamarajatila. Eurokoodeilla on mahdollista, että
momentinsiirron käyttö tulee otollisemmaksi, sillä halkeamamitoitus ja
halkeamarajatilan kuormitus ovat ainakin suositusarvoillaan muuttuneet.
Johtopäätökset
Eurokoodin suositusarvojen mukaiset momentinsiirtomäärät ovat lähes samankaltaiset
verrattuna betoniohjeisiin. Eurokoodissa momentinsiirtotilanteet ovat rajoitetumpia ja
momentinsiirron vaikutukset tulisi huomioida suuremmassa laajuudessa kuin
betoninohjeilla. Kirjoittajan mielestä on kuitenkin todennäköistä, että tästä
leikkausvoimien ja tukireaktioiden uudelleen laskennasta tullaan käytännössä
luopumaan laskennan lisääntymisen ja sen vähäisen vaikutuksen johdosta.
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3.9.

Jännitetyn rakenneosan haurasmurtumisen
välttäminen jänteiden katkeamisen johdosta

3.9.1. Jänteiden
katkeamisesta
johtuvat
uudelleenjakautumiset moniaukkoisessa palkissa

rasitusten

Jänteen murtuessa puristusvoima pienenee, mutta vaikutus rajautuu todennäköisesti vain
kyseiseen kenttään tartunnallisilla jänteillä, sillä betonin ja jänteen välinen tartunta
säilyttää
jänteen
muodonmuutokset
sitä
paremmin,
mitä
kauemmaksi
katkeamiskohdasta mennään.
Ennen kuin halkeama ehtii muodostua, on käyttäytyminen tasajäykän palkin mukaista.
Kuitenkin jänteen katkeamisalueella palkki ”retkahtaa” ja sisäisiä rasituksia siirtyy
muihin kohtiin palkkia, vaikka palkki ei halkeaisikaan. Ennen kuin halkeamia
muodostuu, käyttäytyy palkki kuorman lisäämiselle, kuin tasajäykkä palkki.
Halkeamien muodostuttua jänteen katkeamiskohtaan, siirtyvät sisäiset rasitukset
enenevissä määrin jäykempiin palkin kohtiin.
Mikäli sisäisiä rasituksia siirtyy riittävästi, voivat myös ehjät alueet halkeilla, jolloin
rasitukset siirtyvät uudestaan ja jänteen katkeamiskohdan poikkileikkauksen rasitukset
lähtevät lähestymään tasajäykän palkin rasituksia.
Palkki murtuu nyt todennäköisemmin jänteen murtumiskohdasta vetomurtona tai palkin
ehjästä kohdasta (johon rasituksia siirtyy) puristusmurtona, jos palkki on yliraudoitettu.
Yliraudoitettu palkki on kuitenkin mitoitettu murtorajatilan kuormille, eikä ongelmien
havaitsemiseen tarvittavilla kuormilla tai tavallisella kuormitusyhdistelyllä
todennäköisesti pystytä saavuttamaan puristusmurtoon tarvittavaa taivutusmomenttia.
Lisäksi murtorajatilan osavarmuuskertoimet aiheuttavat sen, että palkki vaikuttaa
yliraudoitetummalta kuin se todellisuudessa on. Erittäin suurilla momenttien siirroilla
tavallisen kuormitusyhdistelyn tukimomentti voi saavuttaa murtorajatilan arvon, mutta
tällöin kentässä palkin täytyy jo lähestyä rakenteellista niveltä. Todellisiin rasitusten
siirtoihin palkin haljetessa ei tässä työssä tarkemmin perehdytä.
Tartunnattomilla jänteillä katkenneen jänteen vaikutus häviää koko jänteen matkalta.
Tarttumattomilla jänteillä varustetulta palkilta vaaditaan EC-2-1 kohdassa 9.2.1.1(4),
että murtorajatilan taivutuskestävyys on vähintään 1,15-kertainen halkeilukestävyyteen.

73

3.9.2. Menetelmien soveltuvuus ja jänteiden katkeamisen havaitseminen
Jänteiden katkeaminen havaitaan kasvaneista taipumista tai palkin alapinnan osalta
myös halkeamista. Menetelmän a) vaatimus on siis perusteltu, sillä jos palkki kestää
halkeaman muodostumisen ovat myös taipumat jo kasvaneet, jolloin tarkastuksessa
voidaan mahdollisesti havaita, ettei sillan kantokyky ole enää vaadittavassa kunnossa.
Mikäli tavallisen kuormitusyhdistelyn aiheuttama rasitus on suhteessa pieni
poikkileikkauksen kapasiteettiin, ei todennäköisesti suoraan täytetä menetelmän a)
vaatimuksia, koska suurin osa jänneteräksistä vähennetään laskelmissa, ei
murtorajatilassa ole tarpeeksi raudoitetta ottaakseen haljenneesta betonista vapautuvaa
vetoa. Tällöin betoniterästä on lisättävä.
Osaltaan jo menetelmä a) kuvaa, mitä kohdalla 5.10.1 (5)P tarkoitetaan. Kuva 3.9
osoittaa menetelmän b) minimiraudoitus täyttävän menetelmän a) vaatimuksen eli
palkki ei saa murtua halkeamakapasiteetin ylittyessä. Minimiraudoituksen jatkaminen
tukien puristusteräksiksi on turhaa puristusmurron estämiseksi, koska sitä ei voi niitä
ilmankaan tapahtua, kuten jo edellä on todettu. Lisäksi jos palkki on jo
normaalitilanteessa yliraudoitettu, ei minimiterästen lisääminen puristuspuolelle
todennäköisesti takaa tukialueen sitkeää käyttäytymistä.

Suhde halkeamamomenttiin

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6

Puristusjännitys 2 MPa

0,4

Puristusjännitys 0 MPa

0,2
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

0

Terästen venymä / /00
Kuva 3.9. Tarkastelu teräsbetonipalkin sitkeydestä minimiraudoituksella.
Momenttikapasiteetti terästen venymän funktiona. C35/45, A500HW, h = 1 m,
d = 0,95 m. Minimiteräksiä laskettaessa z = 0,9d.
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Kuvan 3.9 laskennassa kaikki varmuuskertoimet ovat ykkösiä ja betonin vetolujuuden
oletetaan kehittyvän lineaarisesti kohti murtolujuutta murtovenymän ollessa 0,1 0/00.
Vetolujuudeksi on valittu fctk0,95, mutta minimiteräksiä laskettaessa fctm. Palkit ovat
poikkileikkaukseltaan suorakaiteita ja minimiteräsmäärä on laskettu kaavalla (2.113).
Teräksen ja betonin jännitysvenymien kuvaajina on käytetty myötölujittuvaa- ja
parabeli-suorakaidemallia. Laskennassa betonipoikkileikkaus on jaettu 51 palaan.
Kuvaajat osoittautuivat riippumattomiksi palkin leveydestä, eikä betonin lujuus vaikuta
merkittävästi kuvaajiin.
Käytännössä momenttikapasiteetin kehittyminen ei ole kuvan 3.9 mukainen, sillä
todellisessa rakenteessa esiintyy betonin kutistumista ja estettyä lämpölaajenemista,
jolloin betoni voi halkeilla jo ilman ulkoista kuormitusta. [9] Tällöin lokaali piikki
pienillä teräsvenymillä on pienempi.
On sinänsä hieman outoa, että kaavassa (2.114) voidaan huomioida jänneteräksiä,
vaikka koko kaavan tarkoitus on varautua jänteiden murtumista vastaan. Kcm
suositusarvon 2,0 tarkoitus on luultavasti se, että syvällä betonin sisällä olevat jänteet
ovat hyvin suojattu korroosiota vastaan, jolloin niiden voidaan olettaa säilyvän ehjinä ja
ne voidaan huomioida minimiraudoitusta laskettaessa.
Mitä suurempi arvo annetaan hauraaseen puristusmurtoon liittyvälle kertoimelle kp, sitä
suurempi varmuus saavutetaan haurasta puristusmurtoa vastaan. Suositusarvolla 1,0
huomioidaan siis kaikki jänneteräkset ja se on osaltaan varmalla puolella.
Kerroin tinf antaa järjellisiä arvoja kotelopalkeille, mutta nykyisin käytetyille
jännepalkeille, joiden uuman paksuudet ovat suuria, tinf saa suuren arvon, jolloin yhtälö
(2.115) toteutuu käytännössä aina. Yhtälön tarkoitus vaikuttaa olevan se, että kun
kentän kapasiteettia nostetaan hieman, niin sama korotus tehdään myös tukialueen
kapasiteettiin, mikäli tukialue murtuu hauraan puristusmurron vuoksi. Tällainen
menetelmä on varmalla puolella, mutta turha, sillä puristusmurtoa ei joka tapauksessa
tapahdu, kuten aikaisemmin on todettu.
Minimiteräksien jatkamisessa käsitellään vain tilannetta, jossa kentän jänteet katkeavat.
Yleensä jännepalkeissa tukialueella jänteet ovat suojassa vedeneristeen alla, mutta
kaukalopalkeissa tukialueella yläpinnassa sijaitsevat jänteet ovat ruostuttavissa
rasitusolosuhteissa. Todellisuudessa siis jänteet voivat katketa tuella ja tämän EN 19922 kohdan 6.1 (110) analogian mukaisesti tulisi kaukalopalkeissa tukialueen vetoteräkset
jatkaa kentän puristusteräksiksi.
Menetelmässä c) ei ole tarkemmin annettu ohjeistusta, mutta tarkoituksena on, että
tietyllä jatkuvalla tarkastusmenetelmällä voidaan myös vetopuolelta hauraasti murtuvat
jännepalkit sallia. Sinänsä ilman tarkastuksia myös menetelmien a) ja b) vaatimusten
täyttäminen on melko turhaa, mikäli siltoja ei tarkasteta mahdollisesti syntyneiden
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vaurioiden varalta. Vaikka jäljellä olevalla raudoituksella ei pystyttäisi ottamaan vastaan
halkeamamomenttia, ei se tarkoita, että palkki sortuisi halkeamien muodostuessa, sillä
halkeamat muodostuvat yleensä pienemmällä kuormituksella, kuten aikaisemmin on
todettu. Selvien merkkien muodostuessa ollaan lähempänä sortumista kuin silloin, jos
menetelmien a) tai b) vaatimukset täytettäisiin. Tällöin menetelmää c) käytettäessä
kuntotarkastusten tulee olla toistuvampia ja tarkempia kuin normaalisti.
3.9.3. Johtopäätökset
Menetelmät a) ja b) soveltuvat tarkoitukseensa. Menetelmä a) on tarkempi, mutta b) on
helppokäyttöisempi ja enemmän varmalla puolella. Varsinkin tukialueen
puristusmurtoon liittyvän tarkastelun suhteen varmuutta on menetelmässä b) jopa turhan
paljon, eikä kaavan (2.113) mukaisten terästen jatkaminen kirjoittajan mielestä ole
tarpeellista. Valitsemalla kp = 0 vähennetään tapauksia, joilla vaaditaan minimiterästen
jatkaminen puristusteräksiksi.

3.10.
Leikkausraudoittamaton rakenteen
leikkauskestävyys
Vertaillaan eurokoodin ja betoniohjeiden mukaisia leikkausraudoittamattoman
rakenneosan leikkauskestävyyksiä keskenään. Kuvassa (3.10) on esitetty
leikkauskapasiteettien suhde eri betonin lujuuksilla käyttäen eurokoodin suositusarvoja,
kun betonin osavarmuuskertoimet ovat samat. Kuvassa lujuuden C50 käyrät edustavat
minimejä ja lujuuden C25 käyrät maksimeja silloissa sallittujen betonilujuuksien osalta.
Kuvassa viitataan suoraan EN 1992-2 kaavoihin 6.2a ja 6.2b, jotka ovat tässä työssä
kaavat 2.73 ja 2.74.

Kuva 3.10. Eurokoodin leikkausraudoittamattoman rakenneosan leikkauskapasiteettien
suhde betoniohjeiden arvoon.
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Suurempi lujuus pienentää eurokoodin mukaista leikkauskapasiteetin suhdetta
betoniohjeiden arvoon aina lujuuteen C50/60 asti. Tehollisen korkeuden vaikutus kuvan
3.10 mukaiseen kaavojen (2.73) ja (2.63) suhteeseen voidaan huomioida kertomalla
suhdeluku kuvan 3.11 avulla.
Tehollisen korkeuden huomiointi leikkauskapasiteettien
suhteessa
1,2

Korjauskerroin

1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Tehollinen korkeus /m

Kuva 3.11. Leikkauskapasiteettien suhteen korjauskerroin.
Käytännössä leikkausraudoittamattomien rakenteiden raudoitussuhteet ovat yleensä
alhaisia ( <0,01). Käytännön rakenteilla leikkauskapasiteetti suositusarvoilla alenee
yleensä noin 10..30 %, mikäli ei oteta tarkasteluun yksiaukkoisten halkeilemattomien
jännepalkkien leikkauskapasiteetin laskentaa.
Kokeellisesti on todettu, että 0,12 on sopiva alaraja-arvo kertoimelle CRd,c. Kertoimeksi
valittiin kuitenkin 0,18/ c, jotta se erottelisi toistuvat ja poikkeukselliset
kuormitustilanteet, kuten onnettomuuskuorman. [48] Siltarakenteissa yleisesti käytetään
rakenneluokkaa 1 (paitsi peruslaatoissa), jolloin kertoimeksi tulisi 0,133 (0,18/1,35
0,133). Suurin yksittäinen epävarmuuden aiheuttaja leikkauskestävyydessä on betonin
lujuus, joka alentaa eniten CRd,c alaraja-arvoa [48]. Kun käytetään Rakenneluokkaa 1,
tulisi betonin lujuuden olla todennäköisemmin taattua ja tällöin hieman korkeamman
kertoimen käyttö voidaan mahdollisesti katsoa hyväksyttäväksi. Työssä ei kuitenkaan
tarkasteltu, kuinka paljon alaraja-arvoa voitaisiin korottaa, jos betonin lujuuden
keskihajonta saataisiin esimerkiksi puolitettua.
Kun raudoitussuhde lähenee nollaa, kaavan (2.73) mukainen leikkauskestävyyskin
lähenee
nollaa.
Todellisuudessa
pitkittäisraudoittamattomalla
tai
pienellä
raudoitussuhteella rakenneosan leikkauskestävyys on suurempi kuin kaava (2.73) antaa
ymmärtää. Siksi leikkauskestävyyden vähimmäisarvona on kaavan (2.74) antama arvo,
joka ei ole riippuvainen raudoitussuhteesta.
Pienillä raudoitussuhteilla ei todennäköisesti tapahdu leikkausmurtoa, vaan rakenneosa
murtuu sitä ennen taivutusmurtona. Tällaisiin tilanteisiin monessa maassa on käytetty
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kaavan (3.5) mukaista leikkauskestävyyttä, jossa kertoimen G arvo on maittain
vaihdellut välillä 0,3…0,75. [48].
Lähteessä [48] on koottuna eri kokeiden koetuloksia, joista on löydettävissä pienin
kertoimen G arvo (0,34), jolla rakenneosa vielä murtui leikkausmurtona. Kerroin G on
riippuvainen tehollisesta korkeudesta, ollen pienempi korkeilla rakenneosilla. Pienin
arvo saavutettiin palkilla, jonka tehollinen korkeus oli 750 mm, mikä oli kokeissa
esiintyvistä tehollisista korkeuksista suurin. [48]
V Rd ,c Gf ctd bw d
(3.5)
Kuvassa 3.12 on esitetty kaavan (2.74) suhde kaavaan (3.5), kun
betoninosavarmuuskertoimena on yksi ja kerroin G saa arvon 0,34. Havaitaan, että
kaava (2.74) on varmalla puolella kaavaan (3.5) verrattuna rakennekorkeudesta
riippumatta.
5
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Kuva 3.12. EN 1992-2 kaavan 6.2b varmuustaso koetuloksiin nähden.
Varmuustaso ei todellisuudessa ole matalilla rakenneosilla kuvan mukainen, sillä
kertoimen G arvo on todellisuudessa niillä huomattavasti suurempi (G = 0,5…0,8).
Lisäksi kaavan (2.74) antama leikkauskestävyys on pienempi kuin betoniohjeiden
mukainen leikkauskestävyys, kuten kuvasta 3.10 on havaittavissa.
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3.10.1.

Normaalivoiman huomioiminen

Hedman & Losberg ehdottivat vuonna 1978 menetelmän normaalivoiman
huomioimiseksi
leikkauskapasiteetissa.
Normaalivoimasta
saadaan
lisäleikkauskapasiteetti kaavan (3.6) mukaisesti. [48]
Mo
VP
(3.6)
a
,missä
M0
on nollavenymämomentti
a
on kuormituksen etäisyys tuelta
Kun lisäleikkauskapasiteetin mukainen leikkausvoima saavutetaan, tämän jälkeen
lisääntyvälle leikkausvoimalle oletetaan rakenneosa toimivan kuten vastaavanlainen
betoniteräksillä raudoitettu palkki. Leikkauskapasiteetiksi muodostuu siten
Vrd,c=Vp + Vc
,missä Vc on kaavan (2.73) mukainen leikkauskapasiteetti ilman jännevoiman
huomiointia. [48]
Kaava (3.6) ei ole helppokäyttöinen, koska se on riippuvainen kuormituksen sijainnista
ja kappaleen koosta. Lisäksi todellisuudessa ei voida antaa yhtä a:n arvoa, sillä
kokonaisrasitus koostuu eri paikoissa sijaitsevista kuormista. [48] Kaava (3.6)
johdettuna suorakaidepoikkileikkaukselle on kaavan (3.7) mukainen.

VP

hF p 1
a 6

ep
h

(3.7)

,missä
Fp
on jännevoima
ep
on jännevoiman vaikutuspisteen etäisyys poikkileikkauksen painopisteestä
Lähteessä [48] esitetään suhteen ep/h yleensä olevan noin 0,35 leikkauksen kannalta
kriittisillä alueilla ja suhteen a/d vaihtelevan välillä 2,5…4. Jos vielä oletetaan, että d =
0,85h saadaan Vp vaihteluväliksi 0,15…0,25 cpbd.
Mikäli oletetaan, että tasaisella kuormalla termi a saa arvon L/4, saavutetaan alarajan
arvo 0,15 cpbd hoikkuudella L/h 19. Käytännössä leikkausraudoittamattomilla
rakenneosilla suhde L / h 19, jolloin suositusarvo k1=0,15 on varmalla puolella.
Tässä työssä ei käsitellä aksiaalisen vedon vaikutusta leikkauskapasiteettiin.
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3.10.2.

Leikkauskapasiteetin yläraja

Vertailemalla kaavojen (2.73) ja (2.78) antamia leikkauskapasiteettejä, havaitaan, että
rakenneosassa on oltava noin lieriölujuutensa suuruinen puristusjännitys, jotta kaava
(2.78) alkaisi rajoittaa leikkauskapasiteettiä. Kaavan (2.78) mukainen tarkastelu
suoritetaan aina pienentämättömälle leikkausvoimalle, joten käytännön tilanteet, joissa
kaavalle (2.78) on käyttöä, koskevat lähinnä konsoleita ja muita tilanteita, joissa kuorma
sijaitsee lähellä tukea.
Betoninohjeiden kaava (2.69) ja eurokoodin kaava (2.78) ovat molemmat empiirisiä
[48, 9]. Leikkauskapasiteettien ylärajan suhteiden välillä voidaan johtaa kaava (3.8),
jossa K = 1,25C ja betonin osavarmuuskertoimet ovat yhtä suuria.
VEd , EC
Vu max, BN

0,96 1

C
250

(3.8)

Leikkausraudoittamattomilla rakenteilla eurokoodin mukainen leikkauskapasiteetin
yläraja on aina vähintään 13,5 % pienempi kuin betoniohjeiden arvo eurokoodin
mukaisilla betonin lujuuksilla. Betoniohjeiden kaava on kylläkin esitetty
leikkausraudoitettuja rakenneosia käsittelevän kappaleen yhteydessä, ehkä osittain siksi,
ettei ole katsottu, että leikkausraudoittamattomilla rakenteilla voisi syntyä
leikkausvoiman aiheuttamaa puristusmurtoa.
3.10.3.
Jännittämättömän leikkausraudoittamattoman
leikkauskapasiteetin alenemisen vaikutuksista

rakenteen

Silloissa yleensä ainoita leikkausraudoittamattomia rakenneosia voivat olla
siirtymälaatat ja peruslaatat, sekä osittain kansilaatat. Mikäli betonin
leikkauskapasiteetti riittää, ei niihin tarvitse sijoittaa minimileikkausraudoitusta.
Eurokoodissa, kun leikkausraudoittamattoman rakenneosan leikkauskapasiteetti
ylitetään, ei betonin leikkauskapasiteettia saa enää hyödyntää vaan leikkausvoimat on
otettava
leikkausraudoilla.
Koska
betoniohjeiden
näkökulmasta
betonin
leikkauskapasiteetin poisjättäminen on haaskausta, herää kysymys, voidaanko paksuilla
rakenneosilla mahdollisesti päätyä eurokoodilla mitoittaessa heti suuriin
leikkausraudoitusmääriin, kun leikkausvoima ylittää betonin leikkauskapasiteetin VRd,c.
Tarkastellaan edellisessä kappaleessa esitettyä kysymystä hieman. Betonin
leikkauskapasiteetin poisjättämisen vaikutus havaitaan parhaiten poikkileikkaukseltaan
suurilla rakenneosilla, kuten peruslaatoilla. Lasketaan eurokoodin minimiraudoituksen
leikkauskapasiteetin suhde betoniohjeiden leikkausraudoittamattoman betonin
leikkauskapasiteettiin. Tehdään valinnat: =90, z = 0,9d, d = 1 m, c,BN = 1,5, s,EC = 1,2
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ja lasketaan kapasiteettien suhteita raudoitussuhteen funktiona eri puristusdiagonaalin
kulmilla ja betonin lujuuksilla (kuva 3.13).
2,5

C25, 21,8 astetta
C50, 21,8-astetta
C50, 45-astetta
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Kuva 3.13. Eurokoodin minimiraudoituksen leikkauskapasiteetin suhde betoniohjeiden
leikkausraudoittamattoman betonin leikkauskapasiteettiin.
Yksittäisistä muuttujista puristusdiagonaalin kulmanvalinta vaikuttaa eniten.
Käytännössä mitoitettaessa taloudellisesti puristusdiagonaalille valitaan tässä
tapauksessa pienin sallittu arvo, jolloin eurokoodin minimiraudoituksen
leikkauskapasiteetti on suurempi kuin betoniohjeiden leikkausraudoittamattoman
betonin leikkauskapasiteetti. Todettakoon, että eurokoodin minimileikkausraudoitusmäärä on pienempi kuin betoniohjeissa (luku 3.20.3).
3.10.4.

Johtopäätökset

Leikkausraudoittamattomien rakenneosien leikkausmitoitus säilyy suositusarvoilla
suuruusluokaltaan samana eri ohjeiden välillä. Eurokoodissa huomioidaan
normaalivoima leikkauskapasiteetissa ja k1 suositusarvo on varmalla puolella
verrattaessa sitä Hedmanin ja Losbergin ehdottamaan tapaan, jolla normaalivoima
voidaan huomioida leikkauskapasiteetissa.
Jännittämättömillä leikkausraudoittamattomilla rakenneosilla eurokoodin mukainen
leikkauskapasiteetti on betoninohjeita pienempi, mutta tämän asian vaikutukset ovat
pieniä. Todennäköisesti eurokoodien myötä osa leikkausraudoittamattomista
rakenneosista korvataan rakennekorkeudeltaan hieman pienemmillä ja kevyesti
leikkausraudoitetuilla rakenneosilla.
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3.11.

Leikkausraudoitettu rakenne

3.11.1.
Eurokoodin leikkausraudoitetun rakenteen leikkausmitoitus
kaavojen johtaminen
Lähteessä [9] on johdettu eurokoodin leikkausraudoitetun palkin leikkausmitoituskaavat
ristikkoanalogian mukaisista tasapainoehdoista. Lähteen esitystä mukaillen alla on
johdettu eurokoodin EN 1992-1-1 kaavat (6.13) ja (6.14).

Kuva 3.14. Vapaakappalekuva leikkausraudoituksen mitoitusta varten.
Kuvan 3.14 mukaiset tasapainoehdot ovat
FsvA-A sin – V=0
FsvA-A cos + T – C = 0
Tz + FsvA-A(0,5z sin + 0,5z cos / sin ) – M = 0

(3.9)
(3.10)
(3.11)

Tasapainoehdoista saadaan ratkaistua FsVA-A ja T
FsvA-A = V / sin
T= M/z – 0,5V/(cot + cot )

(3.12)
(3.13)

Kuva 3.15. Vapaakappalekuva leikkauskapasiteetin ylärajan määritystä varten.
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Kuvan 3.15 mukaiseksi pystysuuntaiseksi tasapainoehdoksi voidaan kirjata
FsvB-B sin + Fc sin - V = 0

(3.14)

Voima FsvA-A koostuu leikkauksessa A-A olevista leikkausteräksistä. Kun
leikkausraudoitetankojen jakoväli on s, niin puristusdiagonaalin suunnassa jakoväli on
sA-A, joka saadaan ratkaistua sinilauseella.
s sin
s sin
(3.15)
sA A
sin
sin 180
Tällöin tason A-A matkalla leikkausraudoituksen välittämä maksimaalinen voima FsvA-A
on
Asw
sin(
)
zf yd
Fsv , A A
(3.16)
s
sin sin
Huomioimalla kaava (3.9) saadaan leikkausraudoituksen leikkauskapasiteetti
Asw
sin
V
zf yd
s
sin
Joka voidaan muuntaa eurokoodissa esiintyvään muotoonsa
Asw
V
zf yd cot
cot sin
s

(3.17)

(3.18)

Jotta saataisiin selville puristusdiagonaalin voima ja jännitys on tarkasteltu
puristusdiagonaalia vasten kohtisuoraa tasoa B-B. Tässä tasossa jakoväli sB-B on
s sin
s sin
(3.19)
sB B
cos
sin 90
Tällöin tason B-B matkalla leikkausraudoituksen välittämä maksimaalinen voima FsvB-B
on
Fsv , B

B

cos
Asw
zf yd
s
cos

Oletetaan puristusdiagonaalissa vaikuttavan jännitys
Saadaan kirjattua kaava
Fc
c bw z / cos

(3.20)

c,

jonka maksimi on

cw 1fcd.

(3.21)

Yhtälöillä (3.14), (3.17), (3.20) ja (3.21) saadaan ratkaistua leikkausvoiman maksimi
cw bw z 1 f cd tan
VRs ,max
(3.22)
1 tan cot
, joka voidaan muuntaa eurokoodissa esiintyvään muotoon (kaava(2.81)).
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Yhtälöstä (3.11) saadaan nyt ratkaistua vetoteräksissä vaikuttava voima T
M AB 1
M AB
1
T
V cot
cot
V cot
V cot
cot
z
2
z
2

(3.23)

Palkkiteorian mukaan tasossa CD vaikuttaa momentti MCD = MAB-Vz cot , mikäli
tasojen CD ja AB välisellä matkalla ei vaikuta pystykuormaa. Momentin MCD
aiheuttama vetoterästen voima on
M CD
M AB
T
V cot
.
z
z
Ristikkoanalogian mukainen vetovoima on arvon 0,5V(cot -cot ) verran suurempi,
kuin palkkiteorian mukainen vetovoima. Tästä johtuu vaatimus, että vetovoimalle
käytetään laskennassa (MEd/z)+ 0,5V(cot -cot ) suuruista arvoa.
Kaavojen johtamiseen käytetty vapaakappale on suuntaa-antava, eikä huomioi kaikkia
tekijöitä. Esimerkiksi normaalivoima ei vaikuta mitoituksessa tarvittavaan
leikkausraudoitemäärään, vaikka puristava normaalivoima todellisuudessa vähentää
poikkileikkauksessa esiintyviä vetojännityksiä vähentäen samalla tarvittavaa
leikkausraudoitusta.
3.11.2.

Leikkausraudoituksen mitoituskäytäntöjen tarkastelu

Ennen kuin betonipoikkileikkaus on halkeillut, on puristusdiagonaalin kulma 45-astetta
kimmoteorian pääjännityksen mukaisesti. Kuormituksen lisääntyessä halkeamien määrä
kasvaa ja puristusdiagonaalin kulma alkaa pienentyä aktivoiden pidemmältä matkalta
leikkausteräksiä. Kun palkki on ”täysin halkeillut”, pysyy puristusdiagonaalin kulma
vakiona, kunnes osa leikkausteräksistä alkaa myötää ja puristusdiagonaalin kulman
muutoksella edelleen aktivoidaan lisää leikkausteräksiä. Jos leikkausteräsmäärä on
suhteellisesti suuri, murtuu kappale puristusmurtona ennen kuin leikkausteräksiä
myötää. [48]
Eurokoodin leikkausmitoitus vastaa hyvin koetuloksista saatuja kapasiteettejä ja alle 1%
koekappaleiden kapasiteeteistä alittaa eurokoodin mukaisen leikkauskapasiteetin arvon
[48]. Suurin osa kokeista on tehty 200…400 mm korkeilla koekappaleilla, eikä niiden
perusteella voida vahvasti päätellä eurokoodin mitoitusmenetelmän vastaavan
todellisuutta korkeilla palkeilla. Huomion arvoista on myös se, ettei eurokoodin
leikkausmitoitusmenetelmä koetuloksiin verrattuna vaikuta sisältävän sisäistä
varmuuskerrointa, jolloin ainoiksi varmuuskertoimiksi jäävät materiaalien ja
kuormitusten osavarmuuskertoimet. Tällöin leikkausmitoitusmenetelmä rinnastetaan
tarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan esimerkiksi taivutusmitoituksen kanssa.
Betoniohjeiden mukainen leikkausraudoituksen leikkauskapasiteetti on koetuloksiin
nähden selvästi pienempi. Kun puristusdiagonaalin kulmaksi valitaan 45-astetta,
vastaavat betoniohjeiden ja eurokoodin leikkausraudoituksen mitoituskaavat toisiaan.
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Betoniohjeissa leikkausraudoituksen tuomaa leikkauskapasiteettia ei voida kasvattaa
poikkeamalla 45-asteen puristusdiagonaalin kulmasta, mutta kapasiteettieroa
koetuloksiin nähden on pyritty kompensoimaan lisäämällä leikkauskapasiteettiin
betoninleikkauskapasiteetti [17]. Nykyisin tällaisen betonitermin lisäämisen katsotaan
sumentavan osaltaan todellisen leikkausilmiön, jossa puristusdiagonaalin kulma voi
pienentyä. [48]
Äärimmillään leikkausraudoituksen tuoma leikkauskestävyys on eurokoodilla
mitoittaessa 2,5-kertainen verrattuna betoniohjeisiin. Kokonaisleikkauskapasiteetti ei
eurokoodilla voi kuitenkaan olla 2,5-kertainen betoniohjeiden arvoon, sillä
betoniohjeissa leikkauskapasiteetissa on myös tekijä 0,8Vc, jonka vaikutus kasvaa
suurilla poikkileikkauksilla. Kuvassa 3.16 on esitetty leikkausraudoituksen määrä
leikkausvoiman funktiona erittäin suurelle siltapalkille (b = 3m, h = 2m, d = 0,9h, z =
0,9d, pystyhaat, C50, rakenneluokka 1). Poikkileikkauskoko ja betoninlujuus on
tarkoituksella valittu korkeaksi, jotta termin 0,8Vc vaikutus olisi suuri.

Kuva 3.16. Eurokoodin leikkausraudoitusmäärän suhde betoniohjeiden mukaiseen
arvoon.
Kuvasta havaitaan, että kun cot = 2,5 ja leikkausrasitus on kohtalaisen suuri, ovat
eurokoodin leikkausraudoitemäärät noin puolet betoniohjeiden määrästä. 0,8Vc osuus
leikkauskapasiteetista on tällöin pieni. Käytettäessä alhaista puristusdiagonaalin kulmaa,
tulee leikkauskapasiteetin maksimi aikaisemmin vastaan.
Yleisesti käsityksen mukaan leikkausraudoituksen vaikutusta leikkauskapasiteettiin
voidaan tehostaa poikkeamalla leikkausraudoituksen pystysuoruudesta. Optimaalisena
kulmana on pidetty 45-astetta. Merkitään kulmiin ja liittyviä kertoimia kaavassa
(2.80) yhtenä kertoimena. Kuvassa 3.17 on kyseisen kertoimen arvoja eri
puristusdiagonaalin kulmilla kulman funktiona. Suunnittelijan on hyvä tietää, että
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pienillä puristusdiagonaalin kulmilla leikkausraudoituksen kallistaminen 45-asteen
kulmaan ei eurokoodin mukaan tuo hyötyä.

Kuva 3.17. Leikkausraudoitteen kapasiteetin riippuvuus leikkausraudan kulmasta .
3.11.3.

Leikkauskapasiteetin yläraja

Valitsemalla K = 1,25C ja betoninosavarmuuskertoimet samoiksi saadaan
betoniohjeiden ja eurokoodin leikkauskapasiteetin ylärajan suhteilla kaava (3.24), kun
puristusdiagonaalin kulma on 450.
VRd ,max, EC
Vu max, BN

16 z
7 d

cc

v 1 cot

cw 1

,C

60

(3.24)

Ilman
jännevoimaa
leikkauskapasiteetin
ylärajat
ovat
samansuuruiset.
Leikkauskapasiteetin ylärajan maksimi saadaan 45-asteen puristusdiagonaalin kulmalla
ja 45-asteen kulmassa olevilla leikkausraudoilla. Leikkausraudoituksen kääntäminen 90asteen kulmasta 45-asteen kulmaan kaksinkertaistaa eurokoodin leikkauskapasiteetin
ylärajan puristusdiagonaalin kulman ollessa 45-astetta. Jos eurokoodissa pienennetään
puristusdiagonaalin kulmaa, pienenee leikkauskapasiteetin yläraja ollen kulmalla 21,80
30…50 % pienempi riippuen leikkausraudoituksen kulmasta.
Kaavassa esiintyy 1, jolloin eurokoodissa voidaan leikkausraudoitteen lujuutena
hyödyntää korkeintaan 0,8fyd. Mikäli leikkausraudat halutaan hyödyntää täysin, on
käytettävä kerrointa
kertoimen 1 sijasta, jolloin eurokoodin leikkauskapasiteetin
yläraja tippuu 10…25 % betonin lujuudesta riippuen. Leikkausteräsmäärän 25 %:n
kasvattamisella, jonka termin 1 käyttö vaatii, varmistetaan, etteivät leikkausteräkset
myödä, eikä puristusdiagonaalin kulma laske alle oletetun rajan. [9]
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Kertoimet ja 1 ovat empiirisiä kertoimia, joilla huomioidaan, ettei palkin uuma ole
yhtä hyvin sopiva kestämään osittain poikittaista puristusta, kuin koelieriö aksiaalista
puristusta [48]. Epäselväksi on kuitenkin jäänyt perimmäiset syyt, miksi kertoimet
poikkeavat toisistaan.
Aksiaalinen puristus voi enimmillään korottaa eurokoodin leikkauskapasiteetin ylärajaa
25 %. Tuntuu varsin oudolta, että lisäämällä puristusta lähes saman suunnan
puristuskapasiteetti paranee. Koetulokset osoittavat kuitenkin leikkauskapasiteetin
paranevan aksiaalisen puristuksen vaikuttaessa ja eurokoodin mukainen korotus on
maltillisempi verrattuna arvoon cw = 1+2,0 cp/fc (kun cp/fcd 0,5), joka edustaa hieman
alle keskiarvoa koetuloksista [48]. Suuret aksiaaliset puristukset eivät kuitenkaan ole
hyödyksi vaan haitaksi leikkauskapasiteetin ylärajalle.
Voimakkaasti jännitettyjä ohutuumaisia palkkeja koskeva kappale eurokoodissa on
varsin mielenkiintoinen. Todellisuudessa ja eurokoodin väittämästä poiketen
jännevoiman aiheuttama puristus ei voi vaikuttaa ainoastaan laipoissa (lukuun ottamatta
ankkurointialueita) vaan jännevoiman vaikutus on myös uumassa. Tällöin suurilla
jännevoimilla ei voida olettaa, että uumassa vaikuttaa ainoastaan leikkauksesta
aiheutuva puristusdiagonaalin puristus. Eurokoodin tapa, että ohutuumaisilla palkeilla
sallitaan jännevoiman tuoma korotus leikkauskapasiteetin ylärajaan, mutta korkeilla
jännityksillä cp/fcd 0,5 jännevoiman haitallista vaikutusta ei tarvitse huomioida, on
epälooginen, sillä toisessa vaiheessa jännevoiman vaikutus on uumassa ja toisessa ei.
Lisäksi eurokoodissa ei ole määritelty milloin kyseessä on ohut uuma.
Ohuissa uumissa mittaepätarkkuudet, kuormitusten epäedulliset sijainnit ja toisen
kertaluvun vaikutukset korostuvat. Pienikin käyryys uumassa voi johtaa suhteellisesti
suureen epäkeskisyyteen, jolloin oletetun puristusdiagonaalin toisen laidan
puristusjännitys kasvaa. Koska puristusjännitys on korkea, on myös momentin
suurennusmenetelmän mukaisesti toisen kertaluvun vaikutus merkittävä lisä
alkuperäisen käyryyden vaikutukseen. [9]
Paksuissa uumissa ollaan lähempänä tasomuodonmuutostilaa, mutta ohuissa uumissa
parempi oletus on käyttää tasojännitystilaa, jolloin uuman pintojen hakojen ei katsota
estävän poikittaista muodonmuutosta. Isotrooppiselle aineelle tasojännitystilassa on
voimassa yhtälö z= ( x+ y)/E. Jos betonin kimmokerroin oletetaan vakioksi vedolle,
murtovenymän arvoksi 0,10/00 ja poissonin luvun
arvoksi 0,2, murtuu
muodonmuutostensa vuoksi ohut uuma tasojännitystilan tarkastelulla ennen kuin edes
jännitystä c = 1fcd saavutetaan. Vastaavanlaisella tarkastelulla pitäisi koelieriöiden
murtua pienemmällä kuormalla, joten betonirakenteen puristuskapasiteetin vertaaminen
isotrooppisen aineen murtovenymään annetuin oletuksin ei todellisuudessa toimi.
Poikittaisten muodonmuutosten estämisellä puristuslujuuteen on kuitenkin vaikutusta,
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mikä osaltaan näkyy myös siinä, että hoikkuudeltaan suuremmilla koelieriöillä
saavutetaan pienempiä lujuuksia kuin koekuutioilla.
Eurokoodin leikkauskapasiteetin yläraja voi olla nelinkertainen verrattuna IsoBritannian nykyisiin kansallisiin ohjeisiin. Lähteessä [9] tuodaan esille huoli siitä, ettei
vinoilla leikkausraudoilla varustetun palkin eurokoodin mukaista leikkauskapasiteetin
ylärajaa ole osoitettu kokein. Iso-Britanniassa tullaan todennäköisesti alentamaan
kertoimen 1 arvoja ja asettamaan leikkauskapasiteetin ylärajalle rajoitteita uuman
paksuuden mukaan [9].
3.11.4.

Lisävetovoima

Betoniohjeiden ja eurokoodin lisävetovoimat ovat leikkausraudoitetuille rakenteille
lähes yhtä suuret. Eurokoodilla, kuten betoninohjeilla lisävetovoiman vaikutus voidaan
hahmottaa parhaiten momenttipinnan levitykselle, jolloin mitoitettava momentti on
Md+ Ftdz (kuitenkin maksimissaan Mdmax).
Eurokoodissa lisävetovoiman suuruus on riippuvainen painotetusta kulmakertoimesta.
Eri korkeuksilla sijaitsevilla raudoitteilla on toisistaan poikkeavat puristuskulmat, mutta
eurokoodi ei kerro suoraan kuinka toisistaan poikkeavat puristuskulmat tulee laskea.
Eräs mahdollinen tapa puristusdiagonaalin kulmien määrittämiseksi on seuraavanlainen:
Leikkauslaskennassa käytetyn z:n ja kulman avulla määritetään solmupiste palkin
yläosasta. Tämän jälkeen solmupisteestä piirrettään suorat, jotka kohtaavat eri
raudoitukset
samassa
poikkileikkauksessa.
Näiden
suorien
poikkeama
pitkittäissuunnasta on aina kyseisen raudoituksen puristusdiagonaalin kulma .
Painokerrointa eri puristusdiagonaalin kulmille ei ole annettu, mutta painokertoimeksi
vaikuttaisi sopivan teräksen määrä.
Käytännössä kannattaa ensin tarkistaa riittääkö jänteiden lujuusreservi ottamaan
lisävetovoiman. Mikäli jänteiden lujuusreservi ei ole riittävä lisätään betoniterästä ja
halutessa lisävetovoiman suuruutta voidaan mahdollisesti pienentää käyttämällä
painotettua puristusdiagonaalin kulmaa, jos lisätyt betoniteräkset ovat lähempänä
poikkileikkauksen pintaa, kuin aikaisemmin huomioitu raudoitus.
3.11.5.

Leikkauskapasiteetti valusaumassa

Valusauman läheisyyteen liittyvät leikkauskapasiteettien tarkastelut ovat eurokoodin
leikkausmitoitustavan mukaisia, jossa tehollinen varsi z on korvattu puristetun alueen
korkeudella hred. Puristusdiagonaali ei voi kulkea suuren halkeaman yli, joten
halkeaman kohdalla voidaan leikkausraudat aktivoida vain matkalta hredtan . EN 19922 kuvassa 6.103 esitetään tilanne, kun leikkausvoima ja taivutusmomentti ovat
erimerkkiset, mutta se pätee myös tilanteeseen, kun halkeama muodostuu rakenteen
alapintaan, vaikkakin tällöin tilanne on vaikeammin hahmotettavissa.
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Normaalitilanteissa halkeamaleveydet rakenteessa ovat pieniä, eikä tehollista vartta
tarvitse korvata muulla luvulla. Tämä johtuu siitä, että puristusdiagonaalin kulma voi
olla pienempi kuin halkeaman kulma, kun halkeamat ovat pieniä ja leikkausvoimat
voidaan välittää halkeaman yli [16, 17], kuten myös luvussa 2.8.1 on todettu.
Eurokoodin mukaan puristusalueen korkeutta määrittäessä huomioidaan ainoastaan
taivutusmomentti ja jännevoiman aiheuttama normaalivoima. Suositusarvon mukaan
alin sallittu hred arvo on 0,5h, vaikka leikkauskestävyys tietyllä leikkausraudoitteella
taattaisiin pienemmälläkin hred arvolla. Tällöin siis jännevoimaa on lisättävä, jotta
vähintään puolet poikkileikkauksesta on puristettu, kun betonin vetolujuutta ei
huomioida. Tarkempia perusteita suositusarvolle hred,min = 0,5h ei kirjallisuudesta tämän
työn puitteissa löytynyt.
3.11.6.

Johtopäätökset

Eurokoodilla saadaan samasta leikkausteräsmäärästä huomattavasti suurempi
leikkauskapasiteetti irti kuin betoniohjeilla. Eurokoodin leikkausmitoituskaavat on
kokeellisesti vahvistettu vain matalilla poikkileikkauksilla. Koekuormitukset
suuremmilla rakennemitoilla osoittaisivat, voidaanko eurokoodin leikkausmitoitusta
käyttää rakennekorkeudesta riippumatta.
Eurokoodin leikkauskapasiteetin yläraja on kaksinkertainen betoniohjeiden arvoon, kun
käytetään vinossa asennossa olevia leikkausteräksiä. Lähteessä [9] on osoitettu huoli
siitä, ettei tätä suurta leikkauskapasiteetin ylärajaa välttämättä ole varmistettu kokein.
Leikkauskapasiteetin ylärajasta olisi hyvä varmistua kokein tai kirjallisuustutkimuksella
ennen kuin se otetaan käyttöön.
Eurokoodi vaikuttaa sisältävän vaarallisia ohjeita liittyen ohutuumaisten palkkien
leikkauskapasiteetin ylärajaan. Kertoimen cw käyttö tulisi niillä kieltää.

89

3.12.

Vääntö

Vaikka vääntömitoitukseen ei liity EN 1992-2 NA kansallista parametria, on kuitenkin
nähty tarpeelliseksi tässä vaiheessa vertailla vääntömitoituskäytäntöjä, koska
valittavissa oleva puristusdiagonaalin kulma vaikuttaa myös vääntöraudoituksen
määrään.
Eurokoodin mukainen väännön aiheuttama leikkausvoima ja tarvittava vääntöraudoitus
ovat pienimmillään kun valitaan tehollisen seinämän paksuus mahdollisimman pieneksi.
Vääntökapasiteetin yläraja tai väännön ja leikkauksen yhteisvaikutus voi kuitenkin
johtaa suuremman tef valintaan, jolloin vääntökapasiteetin ylärajaa saadaan nostettua.
Tarkastellaan suorakaidepoikkileikkausta, jolla betonipeite on joka suunnalta sama.
Koska liikennekuormille betonin vääntökapasiteetti on nolla, saadaan eurokoodin ja
betoniohjeiden tarvittavien vääntöraudoitusten välille suhde kaavasta.
Ast , EC
b 2c
2 st d c 0,5 sl
sin
cos
sl
st
(3.25)
Ast , BN
b t ef h t ef
cot
cot sin
Poistetaan kaavasta vielä raudoitetankojen paksuudet ja oletetaan, että d = h - c. Kun
vääntörasitus on sen verran pieni, että eurokoodilla voidaan käyttää likimäärin pienintä
sallittua tef arvoa, kaavan (3.25) tulos on yksi, kun puristusdiagonaalin kulma on 45astetta. Kun cot = 2,5 ja = 90, on eurokoodin vääntöraudoitus 40 % betoniohjeiden
määrästä. Toisin sanoen betoniohjeiden vääntöraudoitusmäärä on edellä esitetyin
oletuksin suurimmillaan 2,5-kertainen eurokoodin määrään. Raudoitetankojen
paksuuksiin liittyvät termit vaikuttavat sitä enemmän mitä pienemmästä
poikkileikkauksesta on kyse, jolloin eurokoodin väännön leikkausraudoitusmäärä voi
olla alle 40 % betoniohjeiden määrästä.
Tarkastellaan edelleen suorakaidepoikkileikkausta, jonka betonipeite on joka suunnalta
vakio. Vääntökapasiteettien ylärajalle saadaan tällöin johdettua kaava
TRd , max, EC
Tu max, BN

32

8
21

cw

C
K b 2c

b t ef h t ef
sl

2

,missä
a
on pienempi termeistä b 2c

sl

st

d

2

c 0,5

st

t ef
sl

a

st

ja d c 0,5

sl

cos sin (3.26)

st

Kuvaan 3.18 on piirretty vääntökapasiteetin ylärajan suhteita poikkileikkauksen
korkeuden funktiona. Kun betonipeite ja raudoitetankokoot ovat suhteessa suuria
poikkileikkausmittoihin, on eurokoodin vääntökapasiteetin yläraja ylivoimaisesti
suurempi kuin betoniohjeiden. Puristusdiagonaalin vaihtaminen kulmasta 450 kulmaan
21,80 laskee eurokoodin vääntökapasiteetin ylärajaa 31 %. Eurokoodin kapasiteetin
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suhde kasvaa suhteessa betoniohjeisiin, kun poikkileikkausmitat b ja h eroavat yhä
enemmän toisistaan. Lukuunottamatta alinta käyrää kuvan 3.18 arvot on laskettu
käyttäen termille tef arvoa, jolla saadaan suurin vääntökapasiteetti.

Kuva 3.18. Eurokoodin vääntökapasiteetin ylärajan suhde betoniohjeiden arvoon
rakennekorkeuden funktiona. C35, c = 40 mm, T20, haat T12.
Johtopäätökset
Eurokoodilla voidaan saada samasta vääntöteräsmäärästä huomattavasti suurempi
vääntökapasiteetti
irti
kuin
betoniohjeilla.
Suurilla
vääntörasituksilla
puristusdiagonaalin kulmaa tai arvoa tef on kasvatettava, jolloin eurokoodin ja
betoniohjeiden vääntöraudoitemäärät lähestyvät toisiaan. Eurokoodin vääntökapasiteetin
yläraja on suurempi kuin betoniohjeilla.

3.13.

Yhdistetyt rasitukset

Molemmissa ohjeissa tehdään leikkausvoiman ja väännön osalta yhteisvaikutuksen
tarkastaminen. Tämän tarkoitus on estää ristikkoanalogioiden mukaisten
puristusdiagonaalien puristusmurto. Koska eri tekijöiden suhteita ei kerrota
lisäkertoimilla, eikä tekijöitä koroteta ykköstä korkeampiin potensseihin, ovat annetut
murtoehdot varmalla puolella [44].
Eurokoodissa ei esiinny betoniohjeiden tavoin väännön- ja taivutuksen
yhteisvaikutuksen yhtälöä. Käytännön mitoituksessa yhtälö toisinaan kasvattaa
poikkileikkauksien kokoa. Yhtälön perusteisiin ei tämän työn puitteissa perehdytä, eikä
pohdita väännön ja taivutuksen yhteisvaikutusta yliraudoitetuille palkeille, jotka
eurokoodi vaikuttaa sallivan.
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3.14.

Käyttörajatilan jännitys

Suositusarvolla eurokoodissa sallitaan 0,60C puristusjännitys rasitusluokissa XD, XF ja
XS. Betoniohjeissa sallitaan 0,59…0,63C puristusjännitys riippuen betoninlujuudesta
(K /C –suhteesta) kattaen kaikki rasitusluokat. Korkeimman sallitun puristusjännityksen
suuruus säilyy siis ennallaan ja tästä näkökulmasta suositusarvo k1=0,6 on valittavissa.
Eurokoodissa voidaan suositusarvon mukaisesti korottaa sallittua puristusjännityksen
arvoa 10 % kasvattamalla betonipeitettä tai lisäämällä poikittaista raudoitusta. Koska
tiedossa ei ole tutkimustuloksia siitä, mikä on riittävä betonipeite tai poikittainen
raudoitus, jotta ehdotettu 10 % korotus voitaisiin tehdä, on EN 1992-2 NA työryhmässä
päädytty valitsemaan korotuksen arvoksi 0 %.

3.15.

Sallitut halkeamaleveydet

Halkeamaleveyksiä on rajoitettava pääosin pitkäaikaiskestävyyden takia. Raudoitteen
korroosion kannalta on ratkaisevinta, mikä on halkeamaleveys, joka vallitsee
suurimman osan rakenteen käyttöiästä. Kuitenkaan raudoitteen korroosionopeus ei ole
suoraan verrannollinen halkeamaleveyteen vaan saattaa olla eksponentiaalinen, jolloin
suhteellisen hetkelliset suuret halkeamaleveydet saattavat olla haitallisia. Koska eri
rasitusolosuhteet ovat raudoitteen korroosionopeuden kannalta erilaisia, on myös
halkeamaleveysrajoitteet asetettava riippuvaisiksi rasitusolosuhteista. Yleisesti
korroosio on haitallisempaa jänneteräksille kuin betoniterästangoille. Mikäli rakenteen
käyttöikä on lyhyt, voidaan käyttöiän kannalta sallia suurempi korroosionopeus ja
halkeamaleveys, kuin rakenteissa joiden raudoitteiden on säilyttävä vuosikymmeniä.
Eurokoodissa teräsbetonirakenteet tarkistetaan vain pitkäaikaiskuormille, jos käytetään
suositusarvoja. Jos oman painon osuus on taivutusrasituksesta suuri, saattaa
pitkäaikaiskuormien käyttö halkeamaleveyslaskennassa kuvata riittävän tarkasti
halkeamaleveyttä, joka vallitsee suurimman osan rakenteen käyttöiästä. Toisaalta
pelkästään tavallisen kuormitusyhdistelyn käyttö voisi olla oivallinen, sillä mikäli nyt
halkeamaleveydet ovat kunnossa, ovat ne ainakin suunnaltaan kunnossa myös
pitkäaikaiskuormituksilla. Suurin ongelma pelkästään pitkäaikaiskuormituksen käytössä
on, ettei sen osuus taivutusrasituksesta jokaisessa tapauksessa välttämättä ole suuri.
Tartuntajännerakenteet eivät välttämättä ole halkeilleet pitkäaikaiskuormista, joten
taivutusmomentin lisäys, joka aiheuttaa halkeilun, tulee lähes yksinomaan muuttuvista
kuormista. Siksi pitkäaikaiskuormat eivät ole kelvollisia jännerakenteiden
halkeamaleveystarkasteluun ja eurokoodissa on pysyvien kuormien lisäksi päädytty
käyttämään tavallista kuormitusyhdistelyä, jonka rasitukset lienevät suurempia kuin
ajallisesti keskimääräiset rasitukset.
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Eurokoodin halkeamaleveysrajat eivät erottele raudoitetyyppejä betoniohjeiden tavoin.
Betoninohjeilla
käytetään
halkeamassa
sijaitsevan
raudoitteen
mukaista
halkeamaleveysrajaa, mutta eurokoodilla käytetään samaa halkeamaleveyttä kaikissa
pinnoissa, oli sitten kyseisessä kohdassa ruostumassa jänne- tai betoniteräs. Esimerkiksi
välituen lähettyvillä kaarevia jänteitä käytettäessä noudatetaan nykyisin eri
halkeamarajoja yläpinnassa ja alapinnassa (yläpinnassa on jänneteräs ja alapinnassa on
betoniteräs).
Suomen 1992-1-1 NA:ssa suosituksen mukaista taulukkoa on muokattu (liite (8)).
Rasitusluokat XD1 ja XS2 on siirretty astetta kevyempään luokkaan. Kovimpien
rasitusten halkeamaleveysrajoja pitkäaikaiskuormille on kiristetty. EN 1992-1-1
vetojännityksetön rajatila tarkoittaa suositusarvona sitä, että vähintään 25 mm
etäisyydellä jänteiden ympärillä ei betoni saa olla vedetty pitkäaikaiskuormilla. Suomen
1992-1-1 NA:ssa 25 mm arvo on korvattu vetojännityksettömällä tilalla eli koko
betonipoikkileikkaus on oltava puristettu pitkäaikaiskuormilla. Todennäköisesti on
kuitenkin tarkoitettu, että Suomen 1992-1-1 NA:ssa vetojännityksetöntä rajatilaa ei
tarvitse noudattaa toisella puolella poikkileikkausta, missä ei sijaitse jänteitä.
Vetojännityksettömän rajatilan vastaava suositusarvo on silloille 100 mm. Tämä
vaikuttaa riittävältä. Arvo on myös parempi, kuin Suomen 1992-1-1 NA:ssa esitetty,
koska nyt selvästi sallitaan poikkileikkauksen olevan vedetty alueilta, jotka eivät ole
jänteiden läheisyydessä, kuten toisessa pinnassa.
Suurin puute eurokoodien halkeamaleveysrajoissa on käyttöiän huomiotta jättäminen.
Ei ole tarkoituksenmukaista käyttää samaa halkeamaleveyttä 30 vuoden ja 100 vuoden
käyttöiälle. Sivujuonteena mainittakoon, ettei Suomessakaan ole kauaa huomioitu
käyttöikää halkeamaleveysrajoissa, mutta käyttöikään liittyvä tietämys ja sen
huomiointi on lisääntynyt, joten ei vaikuta järkevältä, että eurokoodien myötä otettaisiin
askel taaksepäin, mikäli vain pystytään asettamaan todellisuutta vastaavat rajat pitkille
käyttöikävaatimuksille.
Johtopäätökset
Eurokoodin halkeamaleveysrajat eivät ole riippuvaisia teräslaadusta ja sen
käyttötarkoituksesta, eivätkä rakenteen käyttöiästä. Nämä seikat on jatkossa
huomioitava Suomen taulukon 7.1N arvoja laadittaessa.
50 vuoden käyttöiällä eurokoodilla sallitaan suurempia halkeamaleveyksiä kuin
betoniohjeilla.
Eurokoodissa pääosin voidaan käyttää ainoastaan joko pitkäaikaista tai tavallista
kuormitusyhdistelmää halkeamaleveyksien tarkistamiseen. Tämä helpottaa mitoitusta.
On katsottava voidaanko tämä ajatus yhden tyyppisten kuormitusten käytöstä säilyttää
myös Suomen kansallisessa valinnassa.
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Suositus vetojännityksettömän tilan määritelmälle vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta ja
kirjoittaja ehdottaa sen valintaa.

3.16.
Halkeamaleveyden rajoitus ilman suoraa
laskentaa
Halkeilun rajoittaminen ilman suoraa laskentaa on todennäköisesti nopea tapa suorittaa
halkeamarajatilan mitoitus. Taulukot 7.2N ja 7.3N on laskettu oletusarvoilla, jotka eivät
ole kohdallaan siltarakenteille. Esimerkiksi taulukoissa käytetty betonipeite 25 mm on
aivan liian pieni.
Lähteessä [9] on mainittu EN 1992-2 kohdan 7.3.3 menetelmän sallivan pienempiä
raudoitemääriä kuin varsinainen kohdan 7.3.4 halkeamaleveys laskenta, kun betonipeite
ylittää 25 mm. Myöhemmin kuitenkin samassa lähteessä todetaan, että
halkeamaleveyslaskenta tarkasti määritetyillä parametreillä antaa halkeamaleveys
laskennalle suuremman tarkkuuden, kuin olisi oikeutettua. Tämä sinänsä pitää
paikkaansa, koska testitulosten perusteella halkeamaleveyksissä tapahtuu selvästi
hajontaa verrattuna EN 1992-2 kohdan 7.3.4 mukaiseen halkeamaleveyslaskentaan [20,
21], puhumattakaan todellisista rakenteista. Kuitenkin halkeamaleveyksien
kehittymisessä on havaittu selviä yhteyksiä eri parametreihin, jolloin näistä yhteyksistä
luopuminen kasvattaisi hajontaa ja vaikeuttaisi halkeamaleveyden ennustettavuutta
entisestään, jolloin suunnittelu halkeamaleveyksien kannalta menettää merkitystään ja
aiheuttaa mahdollisesti pulmia käyttöiälle ja rakennetun omaisuuden hallinnalle.
Tässä työssä ei tutkita, kuinka suuria poikkeamia EN 1992-1-1 kohdan 7.3.3 käyttö
aiheuttaa kohdan 7.3.4 halkeamaleveys laskentaan verrattuna.
Johtopäätökset
Kyseisen
menetelmän
toimiessa
oikein
halkeamaleveysrajatilan
mitoitus
todennäköisesti nopeutuisi. Menetelmä vaikuttaa olevan oivallinen tilanteisiin, joissa on
hankala suorittaa varsinainen halkeamaleveyslaskenta. Esimerkkinä tällaisesta
tilanteesta voisi olla ristikkoanalogian käyttö pistekuormitetussa seinämäisessä pilarissa
, jossa mahdollisesti tunnetaan ainoastaan teräsjännitys.
Tehdyt oletukset parametreihin ovat siltarakenteille sopimattomia, joten menetelmästä
sellaisenaan tulee luopua.
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3.17.

Halkeamaleveyden laskenta

Lähteessä [17] on todettu, ettei EN 1992-1-1 kaava (7.13) (tämän työn kaava(2.107))
anna järjellisiä tuloksia. Kun raudoitetankojen jakoväli on suuri, on siirryttävä kaavasta
(2.106) kaavan (2.107) käyttöön, jolloin korkeilla poikkileikkauksilla halkeamaleveydet
kasvavat suuresti, mutta matalilla poikkileikkauksilla halkeamaleveydet pienenevät jos
raudoitemäärä pidetään vakiona. Matalilla poikkileikkauksilla eräissä tapauksissa
halkeamaleveydet pienenevät, vaikka raudoitemäärää vähennettäisiin jakovälin
kasvattamisen mukana. Kaavan (2.107) tulisi riippua x:n ja h:n suhteesta, jotta sillä olisi
jotain edellytyksiä toimia kaikilla poikkileikkauskorkeuksilla.
Ilmeisesti, ainakin mitoituskaavojen perusteella, halkeamaleveys ei ole lineaarisesti
riippuvainen teräksen venymästä, vaan mitä suurempi terästen venymä saavutetaan
halkeamamomentilla, sitä pienempi on halkeamaleveys tietyllä teräsjännityksellä.
Betoniohjeissa halkeamamomentin aiheuttama teräsjännitys on selkeästi esillä (kaava
(2.103)), mutta se on myös löydettävissä eurokoodista sillä termi cm (kaava (2.109))
vastaa teräksen venymää halkeamamomentilla kuormituksen ollessa aksiaalinen
normaalivoima [21].

Teräsjännitys, EC / Teoreettinen

Tarkastellaan kuinka hyvin kaavan (2.109) jännitys vastaa halkeamamomentin
aiheuttamaa teräsjännitystä. Kuvaan 3.19 on piirretty kaavan (2.109) jännityksen suhde
halkeamamomentin aiheuttamaan jännitykseen. Betonin lujuus ja betonipeitepaksuus
eivät vaikuta merkittävästi kuvaajiin. Kuvasta havaitaan, että kaava on tavallaan
varmalla puolella, koska todellinen halkeamamomentin aiheuttama teräsjännitys on
suurempi. Toisaalta voidaan kyseenalaistaa, onko halkeamamomentin aiheuttama
teräsjännitys edes oikea termi huomioitavaksi halkeamaleveyslaskennassa.
0,8
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0,4
h= 0,2
h= 0,5
h = 0,75

0,2

h= 1
h =2
0
0

0,01
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Raudoitussuhde
Kuva 3.19. Eurokoodin oletettu teräsjännitys halkeamamomentilla verrattuna
teoreettiseen teräsjännitykseen halkeamamomentilla, kun kappale on
taivutusrasitettu.
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Koska raudoitussuhteeseen liittyvä termi on kaavassa (2.109) jakajana, on termin cm
vaikutus suurempi pienillä raudoitussuhteilla. Pienillä jännityksillä termi cm on sen
verran suuri, että rajoite sm- cm 0,6 s/Es tulee vastaan. Kuvassa 3.20 tätä on vielä
havainnollistettu.

Kuva 3.20. EN 1992-2 kaavan (7.9) arvo raudoitussuhteen funktiona. fct,eff = 3,5 MPa,
Es/ Ec = 6, kt = 0,4.
Eurokoodissa halkeamamomentin aiheuttaman jännityksen ja vallitsevan jännityksen
suhteen mukaisen termin vaikutus on lineaarinen toisin kuin betoniohjeissa. Kuvassa
3.21 on havainnollistettu, kuinka betoniohjeiden kaava (2.103) käyttäytyy. Kun s
0,9 sr alkavat halkeamaleveydet huomattavasti suurentua.

Kuva 3.21. Betoniohjeiden termi
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Merkitään
Sr,max,BN = 3,5c+0,085

n

/

r.

(3.27)

Suositusarvoilla betoniterästangoille hyvissä tartuntaolosuhteissa taivutuksessa on
eurokoodissa voimassa
Sr,max,EC = 3,4c+0,17 eq / p,eff.
(3.28)
Oletetaan, että raudoitetangot ovat yhdessä tasossa ja lähellä toisiaan, jolloin saadaan
kirjoitettua kaavat
c haka 8 sl
cb
1
(3.29)
As
r , BN
2,5 c

1

haka

0,5

sl

b

(3.30)

As

p ,eff , EC

,missä
c
on betonipeitteen nimellisarvo
Kuvaan 3.22 on piirretty kaavojen (2.102) ja (2.105) välinen suhde käyttäen kaavoja
(3.29) ja (3.30) olettaen venymät yhtä suuriksi. Eurokoodin Sr,max on yksittäisillä
tangoilla (
32 mm) ja siltarakenteiden betonipeitteillä noin 0…100 % suurempi kuin
betoniohjeiden arvo. Eurokoodissa betonipeitteelle käytetään nimellisarvoa, kun taas
betoniohjeissa vähimmäisarvoa. Kuvan laskennassa on valittu c = +5 mm.
2
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Kuva 3.22. Suhde Srmax,EC / Srmax,BN vähimmäisbetonipeitteen funktiona.
Raudoitustoleranssi 5 mm, poikittaisraudoite T12 ennen pitkittäisteräksiä.
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Halkeamaleveysmitoituskaavojen osien tutkimisen jälkeen on vielä kuvaan 3.23 laskettu
eri tilanteissa käyrästöt, jotka kuvaavat eurokoodin halkeamaleveyden suhdetta
betoniohjeisiin. Kuvaajat on laskettu käyttäen arvoja C35/45, cnom = 45 ja jokainen
kuvaaja on laskettu yhtäsuurilla raudoitemäärillä. Termi sr on laskettu betoniohjeiden
mukaisesta halkeamamomentista. Eri betonipeitepaksuudet ja tankojen halkaisijat, sekä
raudoitussuhteen vaikutukset voidaan pyrkiä huomioimaan kuvan 3.22 avulla.

Kuva 3.23. Eurokoodin halkeamaleveyden suhde betoniohjeisiin nähden. Betonipeite 45
mm ja poikittainen teräs T10 ennen pitkittäisteräksiä.
Kuvasta 3.23 on hyvin havaittavissa, että teräsjännityksen ylittäessä arvon s= 0,9 sr,
kasvavat betoniohjeiden halkeamaleveydet nopeammin, kuin
eurokoodin
halkeamaleveydet. Raudoitussuhteen vaikutus on pienempi kuin suhteen s/ sr vaikutus.
Lisäksi kuvaajien muotoon vaikuttaa termin sr suuruus.
Johtopäätökset
Betoniohjeiden ja eurokoodin halkeamaleveyden laskentakaavat käyttäytyvät eri
tilanteissa eri tavalla, eikä yhtä lukuarvoa voida antaa, joka osoittaisi kuinka
halkeamaleveydet tulevat muuttumaan. Käyttämällä vertailulaskelmissa siltakohteita
saadaan käsitys, millä tavalla halkeamaleveydet tulevat siltarakenteissa eurokoodin
myötä muuttumaan.

3.18.

Tankonippujen käytön rajoitukset

Eurokoodin tankonippujen rajoitukset on annettu siksi, etteivät tankonippujen tartunta ja
ankkuroitumisominaisuudet poikkeaisi liialti empiirisistä kokeista, joiden mukaan
eurokoodin tartuntamitoitus on tehty [9]. Betoniohjeiden rajoitusten takana on
todennäköisesti huoli samasta asiasta, mutta eurokoodiin nähden betoniohjeiden
tankonippujen rajoitukset ovat tiukempia.
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Tämän diplomityön puitteissa ei ole löytynyt mainittavia syitä eurokoodin
suositusarvoista poikkeamiselle, vaikkakin tankonippujen käytön rajoitukset
lieventyvät.

3.19.

Jänteiden jatkaminen

Jänteiden jatkosalueella esiintyy häiriöitä, jotka alentavat paikallisesti jännevoimasta
aiheutuvan puristuksen vaikutusta. Jos kaikki jänteet jatketaan samassa
poikkileikkauksessa, on havaittu, että puristusjännitys jatkoksen läheisyydessä voi
vähentyä jopa 70 % oletetusta arvosta ilman jänteiden jatkosta [9].
Palkin keskelle ankkuroidun jänteen ja myös jänteen jatkoksen lähettyvillä voi esiintyä
ankkurin/jatkoskappaleiden ”takana” vetojännityksiä. Kun nämä vetojännitykset
huomioidaan, joko käyttämällä vedon ottavaa betoniterästä tai riittävän suurella
puristusjännityksellä (poikkileikkauksessa pienin puristusjännitys on vähintään 3 MPa),
on eurokoodissa nähty, että jatkettavien jänteiden suhteellista osuutta voidaan kasvattaa
samassa poikkileikkausalueessa. [9]
Jänteiden jatkaminen eri poikkileikkausalueilla voi osoittautua ongelmalliseksi.
Vaiheittaisessa rakentamisessa voi olla tarve jatkaa kaikki jänteet eri aikaan valettavien
osien välisellä alueella. Tällöin ongelmaksi helposti tulee jatkoskappaleiden sijoittelu,
jotta ne eivät olisi samalla poikkileikkausalueella.
Helpoimpana ratkaisuna, kun jänteitä jatketaan negatiivisen momentin alueelle, nähdään
taskujen/kolojen järjestäminen kansilaatan yläpintaan, johon osa jatkoskappaleista
sijoitetaan [9]. Jännittämisen jälkeen taskut voidaan valaa täyteen, mutta eurokoodissa
on silti esitetty huoli pitkäaikaiskestävyydestä, eikä taskujen käyttöä suositella [34].
Kuten nykyään ja myös tulevaisuudessa tarve jänteiden jatkamiselle on erittäin vähäistä
Suomen maastonmuotojen takia. Jänteiden jatkaminen voi Suomessa kuitenkin tulla
kyseeseen vaiheittain rakentamisessa. Vähäisistä käyttökokemuksista johtuen ei ole
havaittavissa tietoa, jonka valossa jänteiden jatkamiseen liittyviä suositusarvoja tulisi
muuttaa. [13]
Koska yläpinnan taskuihin ja aukkoihin liittyviä ongelmia ei riittävän hyvin tunneta, on
niihin suhtauduttava varauksellisesti. Suomessa suolarasitukset voivat olla suuria ja
epävarmuustekijöitä sillan hyvälle pitkäaikaiskestävyydelle halutaan välttää. Kyseessä
on vielä vaikeasti havaittavissa ja korjattavissa oleva riski. Täydellinen taskujen ja
aukkojen käytön kieltäminen jänteiden jatkamisessa on kirjoittajan mielestä liioittelua,
mutta kirjoittaja suosittelee, että niiden käytön sallittavuus päätetään tapauskohtaisesti.
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3.20. Kansalliseen liitteeseen tulevat raudoitteiden
vähimmäisvaatimukset
3.20.1.

Yleistä

Lähtökohtana kohdat, joissa eurokoodin vaatimukset ovat betoniohjeisiin nähden
vajavaiset, sisällytetään betoniohjeiden vaatimukset kansalliseen liitteeseen. Kohdat,
joissa on valittava NDP, tarkastellaan vastaavaa betoniohjeiden vaatimusta ja haetaan
tarkoituksenmukainen arvo. Varsinaiset raudoitevaatimusten NDP:t käsitellään
myöhemmin omissa kappaleissaan. Kohdat, jotka on määritelty yleisesti jo EN 1992-1-1
puolella, tarkistetaan ja liikaa poikkeavat vaatimukset nykyisestä korjataan ainoastaan
siltarakenteita koskien kansallisen liitteen avulla. Jos betoniohjeiden minimivaatimuksia
tutkittaessa havaitaan puutteita tai kansalliseen liitteeseen tulevat arvot poikkeavat
niistä, tavoitteena on päivittää siltarakenteiden täydentävät ohjeet kyseisiltä kohdilta.
Raudoitusvaatimuksella tulee aina olla jokin peruste. Enimmäisjakovälivaatimuksella
pyritään takamaan, että rakenneosa toimii yhtenäisesti ja oletetun toimintatavan
mukaisesti. Esimerkiksi leikkausraudoitteet eivät voi olla yli z(1+cot ) päässä
toisistaan, koska tällöin ristikkoanalogiassa vetotankojen väli olisi liian suuri.
Vähimmäistankokoot on perusteltavissa pitkäaikaiskestävyydellä, sillä liian ohut
raudoitetanko menettäisi nopeasti suurimman osan poikkileikkauksestaan raudoitetta
ruostuttavissa olosuhteissa, jonka pieni rakennevaurio on mahdollistanut.
Minimiraudoitemäärien tarkoitus on taata rakenteen oletettu toimintamalli ja
mahdollisesti taata myös rakenneosan sitkeys. On tunnustettava, että lopulliset
raudoitevaatimukset ovat aina enemmän tai vähemmän tuntumalta päätettyjä.
Eurokoodin raudoitteiden minimivaatimukset ovat jossain seuraavista kolmesta
kohdasta.: EN 1992-2 NA, EN 1992-1-1 NA, EN 1992-1-1. EN 1992-2 kohdassa 9.1
voidaan antaa kansallisia vaatimuksia koskien rakenneosan minimimittoja,
minimiraudoitemääriä,
sekä
raudoitetankojen
vähimmäishalkaisijaa
ja
enimmäisjakoväliä koskien, eikä kohdalle ole annettu suositusta. Tässä kohtaa
kansallista liitettä voidaan muissa kohdissa esiintyvät puutteet korjata.
EN 1992-1-1 NA kattaa kaikki betonirakenteet, joten ne eivät voi palvella ainoastaan
siltarakenteita. Todennäköisesti on mahdollista EN 1992-1-1 NA:ssa määritettävien
parametrien kohdalla viitata EN 1992-2 NA:han.
Ongelmaksi voivat muodostua kohdat, jotka ovat jo EN 1992-1-1 yleisessä osiossa
määritelty, mutta joita haluttaisiin muuttaa siltarakenteisiin sopiviksi (betoniohjeiden
näkökulmasta) kansallisen liitteen avulla. Rakenneosien tarkempi määrittely ja niille
vaatimuksien antaminen lienee kansallisessa liitteessä sallittua.
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Syvemmälle luotaavat pohdinnat on jätetty tästä julkaisusta pois. Sillansuunnittelun
täydentävien ohjeiden päivitystyö nivoutuu ainakin tältä kohdin tämän tutkimuksen
kanssa. Tätä työtä voidaan pitää lähtöselvityksenä sillansuunnittelun täydentävien
ohjeiden raudoitusvaatimusten päivitykselle, sekä EN 1992-2 NA kohtaan 9.1 tulevien
asioiden päättämiselle. Kirjoittajan mielestä kaikissa raudoitevaatimuksissa tulisi pyrkiä
yksinkertaisuuteen ja selkeyteen, mikä toteutuu betoniohjeilla kohtuullisen huonosti.
3.20.2.

Raudoitetankojen vähimmäishalkaisijat ja enimmäisjakovälit

Eurokoodin ja betoniohjeiden enimmäisjakovälivaatimukset on esitetty taulukossa 3.3 ja
raudoitetankojen vähimmäishalkaisijat taulukossa 3.2. Valkoisella taustalla oleva teksti
kuvastaa EN 1992-2 NA:ssa päätettäviä parametreja (lukuunottamatta kohtaa 9.1),
harmaa EN 1992-1-1 NA:ssa ja tummanharmaa muualla eurokoodissa määriteltyjä
vaatimuksia. Taulukot ovat yhteenveto rakenneosittain ja aina rakenneosittain alimpana
on ehdotus raudoitevaatimuksista, joita tultaisiin noudattamaan eurokoodeissa.
Yhteenvedossa esiintyvä vaaleanharmaa väri kuvastaa sitä, että kohdassa 9.1 EN 1992-2
NA tulee täydentämään eurokoodissa esitettyjä vaatimuksia.
Taulukko 3.2. Raudoitetankojen vähimmäishalkaisijat.
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Taulukko 3.3. Raudoitetankojen enimmäisjakovälit.

Taulukoista havaitaan, että eurokoodissa on raudoitetankojen vähimmäishalkaisijoita
määritetty hyvin vähän, eikä palkkien pitkittäisteräksillä ole enimmäisjakoväliä. Näiden
”puutteiden” kohdalla on valittu lähes suoraan betoniohjeiden arvot.
Betoniohjeiden raudoitevaatimukset koskevat pääosin jokaista pintaa rakenteessa, kun
taas eurokoodissa raudoitevaatimukset koskevat laatoilla ja palkeilla ilmeisesti vain alatai yläpintaa riippuen taivutusrasituksen merkistä. Kansallisessa liitteessä on siis
tarkennettava raudoitevaatimusten koskevan kaikkia pintoja.
Betoniohjeissa (tarkemmin sillansuunnittelun täydentävissä ohjeissa) enimmäisjakoväliä
tai raudoitetankojen halkaisijaa voidaan muuttaa kevyemmäksi, mikäli kyseinen
raudoite on puristetulla puolella. Tämä on ehdotuksessa huomioitu koskemaan palkkeja,
ja laattoja.
Leikkaus- ja vääntöraudoitteiden osalta eurokoodista puuttuvat tehollisesta korkeudesta
riippumattomat enimmäisjakovälit. Täten ne tuodaan kansalliseen liitteeseen
betoniohjeista, mutta selkeyden vuoksi vääntöraudoitteen osalta 300 mm jakovälin
vaatimus on pudotettu pois.
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Pilarien poikittaisteräksien enimmäisjakoväliä ei ole suoraan sanottu sillansuunnittelun
täydentävissä ohjeissa, mutta sen voidaan katsoa olevan enintään 250 mm ja RakMK B4
asettaa lisäksi enimmäisjakoväliksi 15 . Eurokoodin vaatimus on osittain suoraan
RakMK B4:stä EN 1992-1-1 NA:n kautta. Poikittaisten terästen jakovälin tihentäminen
pilarien päissä on uusi kohta ja se on jo EN 1992-1-1:ssä määritelty. Pilarien
poikittaisteräksien enimmäisjakovälivaatimukset ovat eri ohjeissa samankaltaiset, joten
EN 1992-2 NA:ssa ei välttämättä ole tarvetta kyseiseen kohtaan puuttua, mutta
taulukossa 3.3 on pilarien poikittaisteräksien enimmäisjakoväli on 250 mm, jota ei
tarvitse kertoa luvulla 0,6 pilarien päissä.
Eurokoodissa ei ole asetettu pilarin pääterästen enimmäisjakoväliä, mutta jokaiseen
kulmaan on sijoitettava raudoitetanko ja pyöreässä pilarissa on vähintään neljä tankoa.
Neljä tankoa vaikuttaa pieneltä määrältä, mutta kun tangot jaetaan tasaisesti, ei
käyttörajatilassa ole löydettävissä akselia, jonka suhteen momenttikapasiteetti olisi
heikompi johonkin toiseen suuntaan verrattuna. Murtorajatilassa heikoin akseli kulkee
kahden teräksen kautta. Betoniohjeilla vaaditaan pyöreässä pilarissa vähintään 6 tankoa
ja enimmäisjakoväli on yleisesti 300 mm. Nämä betoniohjeen kohdat nähdään
hyödyllisinä ja niitä ehdotetaan lisättäväksi kansalliseen liitteeseen.
Eurokoodit eivät käytä käsitteitä massiivipilari ja seinämäinen pilari, vaan pilareista
siirrytään suoraan seiniin poikkileikkausmittojen suhteiden muuttuessa. Kansallisessa
liitteessä siltapilareiden pääterästen vähimmäishalkaisija voidaan luultavasti asettaa
riippuvaiseksi pilarin mitoista, mutta yksinkertaisuuden ja selkeyden vuoksi voisi olla
parempi käyttää yhtä arvoa.
Reunapalkkia ei eurokoodissa ole eritelty. Reunapalkki on erittäin kovien
ympäristörasitusten alainen ja osittain siksi sillansuunnittelun täydentävissä ohjeissa
annetaan erityisvaatimuksia reunapalkkien raudoitteille. Samainen ohje sisältää myös
muita vaatimuksia reunapalkeille, kuten poikkileikkausmittoja ja kuinka
rakennemitoituksessa suhtaudutaan reunapalkkeihin. Nämä ohjeet on todennäköisesti
osin mahdollista tuoda kansalliseen liitteeseen. Jatkossa on pohdittava, mitkä
reunapalkin vaatimuksista ovat kansalliseen liitteeseen sopivia ja mitkä soveltuvat
enemmän Tiehallinnon ohjeisiin. Muualla Euroopassa käsite reunapalkki ei välttämättä
ole tuttu, joten se on tarvittaessa määriteltävä.
Pilarien poikittaisten raudoitetankojen vähimmäishalkaisijan valinta on käsitelty
kappaleessa (3.22), sekä seinämäisen palkin vaakasuuntaisten raudoitetankojen jakoväli
kappaleessa (3.23).
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3.20.3.

Minimiraudoitemäärät

Eurokoodin
palkin
minimiraudoituskaava
on
johdettu
käyttäen
suorakaidepoikkileikkausta ja kaavaan on otettu lisävarmuutta, jotta myös muunlaiset
poikkileikkaukset toimisivat minimiraudoituksella sitkeästi [9]. Jo noin 80 %:lla
eurokoodin palkin minimiraudoitemäärästä palkki käyttäytyy sitkeästi (kuva 3.9). Täten
vaikka eurokoodin minimiraudoitusmäärä on noin 60 % betoniohjeiden määrästä, on se
riittävä estämään haurasmurtumisen.
Päällysrakenteen laatoilla eurokoodin pitkittäisterästen minimiraudoitemäärä on noin
120 % betoniohjeiden määrästä ja peruslaatoilla luku on suurimmillaan noin 150 %
betoniohjeiden arvosta. Maa- ja välitukien laatoissa eurokoodin minimiraudoitemäärä
on välillä 80…200 % betoniohjeiden arvosta, riippuen betonin lujuudesta ja rakenteen
paksuudesta.
Betoniohjeessa peruslaatoilta vaaditaan minimiraudoitus molemmissa suunnissa.
Muiden laattojen osalta jää epäselväksi, tuleeko jakoterästen täyttää minimiraudoitus vai
riittääkö 20 % pääterästen alasta jokaisessa tapauksessa.
Eurokoodin palkin leikkausraudoituksen minimimäärä on 73…90 % betoniohjeiden
määrästä riippuen betonin lujuudesta. Määrät vastaavat siis kohtalaisesti toisiaan ja
eurokoodissa samansuuruisesta leikkausraudoituksesta saadaan teräsbetonirakenteilla
huomattavasti
suurempi
kapasiteetti
verrattuna
betoniohjeisiin.
Laatoilla
leikkausraudoituksen minimimäärä säilyy lähes samana.
Betoniohjeissa annetaan vaatimus uuman pitkittäisminimiraudoitteesta, jonka
pääasiallinen tarkoitus on estää lämpötilaeroista ja epätasaisesta kutistumasta rakenteen
pintaan aiheutuvia halkeamia [3]. Tätä seikkaa eurokoodi ei huomioi, sillä alun perin
palkin pääteräksillekään ei ole annettu enimmäisjakoväliä. Kyseessä on hyödyllinen
ohjeistus, mutta betoniohjeiden enimmäisjakovälillä uuman minimiraudoitusvaatimus
monesti täyttyy. Jatkossa on tarkistettava tarvitseeko tätä ohjetta antaa raudoitteiden
vähimmäishalkaisijoiden ja jakovälien lisäksi.
Eurokoodin pilarin minimiraudoitusvaatimus on noin 35…20 % betoniohjeiden arvosta
riippuen betonin lujuudesta. Normaalivoimasta riippuva eurokoodin minimiraudoite on
61 % betoniohjeiden vastaavasta arvosta. Kuvassa 3.24 on vielä esitetty eurokoodin
minimiraudoituksen
suhde
betoniohjeiden
arvoon.
Pilarin
pääterästen
minimiraudoitemäärä tulee suuruusluokaltaan puolittumaan eurokoodeihin siirryttäessä,
mikäli EN 1992-2 NA:ssa kohtaan ei puututa.
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Kuva 3.24. Eurokoodin minimiraudoituksen suhde betoniohjeiden arvoon pilarilla.
Betoninohjeissa kotelopalkissa tai laipallisessa palkissa laatan/laipan ja uuman välille
on sijoitettava poikittainen minimiraudoitus estämään laipan irtileikkaantumisen, jossa
ei saa huomioida poikittaisen taivutuksen tarvitsemaa raudoitetta. Eurokoodissa laipan
pitkittäisen raudoituksen on täytettävä laatan minimiraudoitusvaatimukset ja
poikittaiseen suuntaan riittää 20 % pitkittäisestä raudoituksesta. Laipan
irtileikkaantumiseen liittyvä ehdoton minimiraudoitus on eurokoodissa huomattavasti
pienempi.
Lyhyenä yhteenvetona voidaan todeta, että eurokoodin minimiraudoitemäärät ovat
pienempiä kuin betoniohjeissa paitsi laatoilla. Lisäksi eurokoodin minimiraudoitemäärät
koskevat palkeilla ja laatoilla ainoastaan yhtä (vedettyä) pintaa, mutta betoniohjeissa
yleensä ylä- ja alapintaa.
3.20.4.

Poikkileikkauksien vähimmäismitat

Betoniohjeissa ajoneuvoliikenteen palkkisilloissa kansilaatan vähimmäispaksuus on 200
mm. Suurimpien momenttien kohdalla, pääkannattimien kohdalla ja pääkannattimien
puolivälissä käytetään 230 mm:n vähimmäispaksuutta. Eurokoodissa ei ole
vastaavanlaisia vaatimuksia.
Betoniohjeissa raudoitetun pilarin poikkileikkausalan tulee olla vähintään 28000 mm2 ja
pienimmän sivumitan 150 mm. Raudoittamattoman pilarin sivumitan tulee olla
vähintään 200 mm. Käytännössä nämä vaatimukset ovat siltarakenteille hyödyttömiä,
sillä ne täytetään joka tapauksessa.
Eurokoodit vaikuttavat suosivan ohutuumaisia palkkeja. Tällöin ilman rajoituksia on
riskinä uumien paksuuden liiallinen kaventaminen. Mahdollisesti vastaavanlaisia riskejä
voi esiintyä myös muissa rakenneosissa.
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EN 1992-2 NA kohtaan 9.1 liitettävien poikkileikkausmittojen vähimmäisarvojen
esittäminen jätetään jatkotutkittavaksi.

3.21.

Leikkausraudoituksen mallit

EN 1992-1-1 kuvassa 9.5 esitetyistä leikkausraudoitusmalleista leikkausraudoista 3.
oikealta vaikuttaa betoniohjeisiin nähden hyvän suunnittelutavan vastaisilta. Kyseinen
leikkausrauta voi menettää pahoin vedon välityskykynsä, kun rakenne halkeilee
taivutusrasituksen vuoksi. U-haat ovat kelvollisia, kunhan mahdollinen
taivutushalkeama syntyy U:n pohjalle eikä kärkiin.
EN 1992-1-1 kohdassa 8.5 todetaan, että leikkausraudoituksen ankkurointi toteutetaan
tavallisesti koukkujen avulla. Suorakulmakoukussa taivutuksen jälkeisen osan tulee olla
vähintään 10 ja täydessä koukussa (taivutus kulma 150) vähintään 5 . Kyseinen
kohta on tulkittavissa siten, että 10 tai 5 pituinen koukku, riippuen taivutuskulmasta,
riittää leikkausteräksen ankkurointiin jokaisessa tapauksessa täyttäen EN 1992-1-1
kohdan 9.2.2 (3) vaatimuksen, joka vaatii että leikkausteräkset ovat tehokkaasti
ankkuroidut.
EN 1992-1-1 kohdan 8.1 mukaisesti samanpituisten koukkujen ekvivalentti suora
ankkurointipituus on sama riippumatta taivutuskulmasta. Taivutuksen jälkeisen osan
ekvivalentti ankkurointipituus on noin 43 % suurempi suoraan tankoon verrattuna.
Kuvassa 3.25 on esitetty taivutuksen ankkurointikapasiteetin suhde teräksen
mitoituslujuuden vaatimaan ankkurointikapasiteettiin, kun betonipeite on 40 mm ja
tartunnassa on hyvät olosuhteet. Kuvasta nähdään, ettei 10 riitä eurokoodin
mitoitusmenetelmällä ankkuroimaan leikkausterästä täydelle lujuudelle fyd. 5 pitkällä
koukulla jäädään puoleen kuvan 3.25 arvoista. Kuvan 3.25 arvot on laskettu olettaen
”hyvät tartuntaolosuhteet”.
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Kuva 3.25. Leikkausraudan ankkuroinnin riittävyys 10 pitkällä koukulla.
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Valusuunnan suuntaisissa tangoissa saavutetaan suurempi, jopa kaksinkertainen
tartuntalujuus valusuuntaan kohtisuoriin tankoihin nähden [17]. Poikkileikkaus voi
kuitenkin halkeilla pitkin leikkausterästä, jolloin maksimaalinen tartuntalujuus jää
alemmaksi. Ilman koetuloksia halkeilleen kohdan tartuntalujuus jää epämääräiseksi,
mutta se todennäköisesti jää hyvän tartuntaolosuhteen antaman kertoimen 1=1
mukaisen tartuntalujuuden alle. On huomattava, että terästen tulee olla ankkuroituneita
myös murtorajatilassa, jolloin halkeilu ja halkeamaleveydet saattavat olla suuria.
Suomessa vähintään 5 pituisen koukun ekvivalentti ankkurointipituus on 10 ja
leikkaushaoissa vähintään 10 koukun ekvivalentti ankkurointipituus on 20 .
Betoniohjeilla saadaan siis 100 % suurempi ekvivalentti ankkurointipituus tietyn
matkan pituisesta osasta taivutuksen jälkeen verrattuna suoraan tankoon. 10 pituisella
koukulla saadaan ankkuroitua betoniohjeiden mukaisesti 60...100 % tarvittavasta
ankkurointikapasiteetista riippuen betonin lujuudesta. Tiehallinnon suositus koukun
pituudelle on 12 [4].
On epätodennäköistä, että täyttä leikkausteräksen kapasiteettia tarvitaan palkin ylä- tai
alapinnan lähettyvillä, joissa kuvan 9.5 3. oikealta olevan ylöstaivutetun teräksen
ankkurointi on heikoimmillaan. Ristikkoanalogiassa vain osa leikkausteräksistä ohittaa
puristusdiagonaalin suuntaisen tason A-A (kuva 3.14) lähellä koukkuja, jolloin
ankkurointiin on käytettävissä myös tangon suoraa osuutta. Kimmoteorian mukaan
suurin vetojännitys leikkauksesta esiintyy palkin keskellä, jolloin suoraa tankoa on vielä
enemmän käytettävissä ankkurointiin, kuin ristikkoanalogiassa. Totuus käytettävissä
olevasta ankkurointipituudesta on todennäköisesti näiden kahden välillä. Tästä voidaan
päätellä, ettei koukun tarvitse ankkuroida koko leikkausteräksen kapasiteettia.
Johtopäätökset
Ankkuroitumispituuden mitoituskäytäntöihin nähden ei 5
pitkän koukun
ankkurointikapasiteettia voida pitää kauttaaltaan riittävänä leikkausteräksissä varsinkaan
alhaisilla betonin lujuuksilla. Mahdolliset taivutushalkeamat voivat vaarantaa
leikkausterästen ankkuroitumisen.
Suomen kansallisessa liitteessä tilanne on korjattava siten, että myös taivutushalkeamien
esiintyessä on leikkausterästen riittävä ankkuroituminen taattu. Suomen kansallisessa
liitteessä on siis hylättävä kyseinen EN 1992-1-1 kuva 9.5 ja korjattava sen puutteet
ankkuroitumisen suhteen sanallisesti tai uudella kuvalla.
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3.22.
Pilarin poikittaisen raudoitetangon
vähimmäishalkaisija
Tiehallinnon sillansuunnittelun täydentävät ohjeet on ymmärrettävissä siten, että pilarin
poikittaisen raudoituksen tulisi olla halkaisijaltaan vähintään 12 mm, sillä sen liitteessä
2.1 kohdassa 5. vaaditaan alusrakenteen muun pintaraudoituksen vähimmäishalkaisijaksi 12 mm [36]. Käytännössä kuitenkin välitukien pilareissa esiintyy
ohuempiakin leikkausteräksiä, 10 mm kierrehaan ollessa yleinen valinta.
Eurokoodissa on asetettu niukasti leikkausteräksien/poikittaisteräksien tankojen
halkaisijoille vähimmäisvaatimuksia. Betoninohjeissa siltarakenteilla pienin sallittu
poikittaisen raudoitetangon halkaisija on 8 mm, joka on sallittu ainoastaan
reunapalkeilla. Suomessa vaaditut siltojen raudoitteiden vähimmäishalkaisijat ovat
suuria talorakenteisiin verrattuna, mutta vaatimuksia voidaan perustella siltojen kovilla
ympäristörasituksilla, pitkällä käyttöiällä, kohtuullisen vaikealla korjattavuudella ja
sillä, että pienen vian ilmaantuessa voivat ohuet tangot menettää valtaosan
poikkileikkauksestaan lyhyessä ajassa.
Pilareiden poikittaisterästen rasitukset ovat monen tekijän summa. Poikittaisteräksiä
rasittaa mahdollisten leikkauksen ja väännön sekä pääterästen ja betonin pyrkimys
laajentua sivuille puristuksen alaisena. Lisäksi betonin kutistuminen ja lämpöliikkeet
aiheuttavat myös jonkin asteisia rasituksia lopullisen rasitustilan ollessa monimutkainen
[13].
Johtopäätökset
Esitettyihin seikkoihin perustuen on nähty eurokoodin suositusarvon olevan riittämätön
Suomen ympäristöolosuhteisiin, mutta myös 12 mm vaatimus on nähty turhan
korkeana. Ehdotus min ja min,mesh Suomen kansalliseksi valinnaksi on 10/10 mm.

3.23.

Seinämäisen palkin raudoitteen jakoväli

Betoniohjeissa ei ole yhtä seinämäisen palkin pintaraudoituksen jakovälien arvoa.
Päällysrakenteessa pitkittäisterästen jakoväli on enintään 200 mm (poikkeuksena
puristettujen raudoitteiden jakoväli 300 mm), mutta pystysuuntaisille teräksille ei ole
annettua jakoväliä. Maa- ja välituissa jakoväli molemmissa suunnissa on korkeintaan
250 mm. Näitä vaatimuksia ei ole annettu suoraan seinämäisille palkeille, vaan
päällysrakenteessa vaatimus on annettu pääosin palkeille ja maa- ja välituissa ohjeistus
on annettu muualla.
Kappaleen 3.20.2 ehdotuksen mukaisesti seinämäisen palkin raudoitetankojen
enimmäisjakoväli on 250 mm / b. Luku 250 mm on otettu sillansuunnittelun
täydentävistä ohjeista ja uuman paksuus b on eurokoodista.
108

3.24.
Pilarihattujen raudoitetankojen
vähimmäishalkaisija
Koska laattojen vedetyille raudoitteille vähimmäishalkaisijaksi valittiin 16 mm, on
luonnollista valita sama arvo myös paalulaattojen päävetoraudoitukselle. Peruslaatan
alapinnan raudoitus ja paalujen väliset päävetoraudoitukset ovat käytännössä samoissa
rasitusoloissa.
Siltarakenteissa on yleensä suuri määrä paaluja ja monenlaisia kuormitusyhdistelmiä,
jolloin tällaisten paalujen päiden välisten jännitysalueiden määrittäminen voi olla
hankalaa (katso kuva 2.26) Tällöin vähimmäisraudoite on sijoitettava kaikkialle
paalulaattaan.

3.25.

Raudoitetankoniput kevytbetonissa

Eurokoodissa on tiukennettu tankonippujen ja suurten tankojen käytön rajoituksia
kevytbetonille verrattuna normaalin runkoaineen betoniin. Tämä tiukennettu rajoitus
heijastelee sitä, ettei tankonippujen käytöstä kevytbetonissa ole liiemmin kokemusta
eikä koetuloksia [9]. Betoniohjeissa kevytbetonia ei ole tankonippujen osalta erikseen
huomioitu. Muilta osinkin betoniohjeiden ohjeistus kevytbetonille on niukkaa ja
käyttökokemukset vähäisiä.
Tässä työssä ei löytynyt syitä suositusarvosta poikkeamiselle.

3.26.

Rakennusaikainen tuulen aiheuttama noste

EN 1991-1-6 on ohjeistettu rakennusaikaisten kuormien määrittämistä. Myös
rakennusaikana huomioidaan tuulikuormitukset. Tasaisen kuorman lisäksi tarvittaessa
huomioidaan tuulen aiheuttamat dynaamiset herätteet. [30]
Pelkästään täysin stationäärinen tuuli saa aikaan paine-eron kannen ala- ja yläpinnan
välille. Paine-ero on riippuvainen tuulen nopeudesta ja kannen poikkileikkausmuodosta.
Mikäli poikittainen tuulen nopeus on kannen pitkittäissuunnassa vaihtuva tai
poikkileikkauksen muoto on vaihtuva, voi sillan pitkittäissuunnassa tulla suuruudeltaan
vaihtuva siltaa nostava/painava tuulikuorma.
Vaikka tuulen nopeus olisi vakio, voi tietyillä tuulen nopeusalueilla esiintyä pyörteiden
irtoamista, jota kutsutaan nimellä pyörreratailmiö. Pyörteiden irtoamisessa syntyy
tuulesta vuoroin ali-/ylipaine kannen alapintaan ja yläpintaan, joka voi saada sillan
kannen värähtelemään [49]. Pyörreratailmiö on yksi monista aerodynaamisista ilmiöistä,
jotka voivat rasittaa siltaa [EN 1991-1-6, EN 1991-4].
On mielenkiintoista, että EN 1992-2:ssa määritellään rakennusaikaisia kuormia, vaikka
yhtä hyvin se olisi voitu esittää EN 1991-1-6:ssa. Ehkä on katsottu tuelta molempiin
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suuntiin suuntautuvan ulokemenetelmän käytön olevan betonisilloille ominainen
rakennustapana, jolloin sitä ei ole haluttu sekoittaa kaikkia rakennusmateriaaleja
koskeviin kuormituksiin.
Standardissa ei ole kerrottu, minkä kaikkien kuormien kanssa tämä 200N/m2 noste voi
olla samanaikainen, eikä sitä mitkä tuulikuormat se korvaa tai sisältää. Lähteessä [9]
sanotaan arvon 200N/m2 olevan ehdoton minimiarvo tuulen pystysuuntaisille
vaikutuksille, joka voi ylittyä suuresti, jos silta on altis tuulen aiheuttamille dynaamisille
herätteille. Tämän tuulikuorman suuruuden perusteiden selvittäminen on tälle työlle
liian suuri osatehtävä.
Johtopäätökset
EN 1992-2 kohdan 113.2 rakennusaikaisen tuulen pystysuuntaisen kuorman peruste ja
käyttö on epäselvä. Ilman jatkotutkimuksia on valittava suositusarvo.

3.27.

Rakennusaikaiset sallitut vetojännitykset

Jännitetyissä betonirakenteissa rakennusaikaiset taivutusrasitukset yleensä poikkeavat
merkiltään valmiin rakenteen rasituksista. Esimerkiksi esijännitetyn yksiaukkoisen
vapaasti tuetun palkin yläpinnassa voi esiintyä halkeamia ja vetojännityksiä
jännevoiman laukaisun jälkeen, mutta valmiina rakenteena yläpinta on puristettu
ulkoisten kuormien vuoksi.
Jos EN 1992-2 kohdan 113.2 suositusarvo valitaan, halkeilevat tätä rajaa vasten
mitoitetut rakenteet rakennusaikana erittäin todennäköisesti, sillä rakennusaikana
esiintyy pitkäaikaiskuormien lisäksi myös lyhytaikaisia kuormia, sekä on todennäköistä,
ettei betonin vetolujuus ole saavuttanut lujuutta fctm(t). Vastaavasti eurokoodin
halkeamarajatilaan liittyvä vetojännityksetön tila ei tarkoita sitä, ettei rakenteeseen voisi
muodostua halkeamia. Tavallisissa rasitusoloissa on vaadittu vähintään 100 mm
vetojännityksetön tila raudoitteen ympärillä, mutta suurempien, kuten raskaan liikenteen
sillanylityksen aikana saattaa halkeamia muodostua raudoitteeseen asti ja niiden yli.
Tapaukset, joissa halkeillut alue jää puristetuksi valmiissa rakenteessa, yleensä
vaikuttaisivat pitkäaikaiskestävyyden kannalta hyväksyttäviltä. Vaikka halkeamaleveydet rakennusaikana olisivat kohtuullisen suuria, eivät ne suuresti vaikuta
esimerkiksi betonin karbonatisoitumiseen, sillä kyseessä on hidas prosessi.
Rakennusaikana halkeamien kautta on kuitenkin mahdollista kulkeutua haitallisia
aineita, kuten klorideja, rakenteen sisään, joiden läsnäolo ja vaikutus jää pysyväksi. On
tietysti selvää, etteivät halkeamat kauttaaltaan umpeudu, eikä rakenne täysin vastaan
halkeamatonta. Murto- ja väsytysrajatilan kannalta jää epäselväksi, kuinka hyvin
rakennusaikana halkeillun ja vedetyn betonin betonipuristuslujuus ja väsytyskestävyys
säilyvät.
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Betoniohjeissa ei ole asetettu, kuinka suuria vetojännityksiä betonissa saa esiintyä
rakennusaikana. Halkeamaleveysrajoja pitää noudattaa myös rakennusaikana, mutta ei
ole tarkoituksenmukaista käyttää rakenneosan koko käyttöiän mukaisia
halkeamaleveyksiä vaan väljempiä rajoitteita. Käytännössä halkeamaleveyksiä
rakennusaikana ei jännitetyissä rakenteissa yleensä tarkisteta vaan rasitukset pyritään
pitämään halkeilukapasiteetin alla. Tämä käytäntö on sinänsä ristiriitainen
betonirakenneohjeen kanssa, jossa vaaditaan halkeamaleveyksien tarkistaminen
halkeilleessa tilassa, vaikka halkeilukapasiteettia ei ylitettäisikään.
RakMK B4 kaavan 2.80 mukaisesti, halkeilukapasiteettia ei ylitetä, kun betonin
vetojännitykset ovat alle 1.7fctk. Edessä oleva kerroin 1,7 pitää käytännössä paikkaansa
vain matalille pelkästään taivutusrasitetuille palkeille. Samanaikaisesti puristetuille ja
taivutetuille siltarakenteille halkeilukapasiteetin vetojännityksen raja-arvoksi paremmin
sopisi pelkkä fctk. Betonirakenneohjeen kohdasta 2.5.2.3 on mahdollisesti tulkittavissa,
että vetolujuutena tulee käyttää arvoa fctk(t).
Johtopäätös
Eurokoodin suositusarvo k = 1 vaikuttaa sopivalta, mutta jossain hankkeissa voisi olla
paikallaan pohtia, voivatko rakennusaikana esiintyvät halkeamat vaarantaa
pitkäaikaiskestävyyden korkeissa ympäristörasituksissa. EN 1992-2 kohdan 113.2
ohjeet helpottavat käyttörajatilamitoitusta.
Halkeilleen betonin puristus- ja väsytyskestävyyttä on todennäköisesti vain vähän
tutkittu. Kokeet tältä alueelta parantaisivat ymmärrystä betonista ja tiedolle voisi olla
käyttöä myös jännitetyissä palkeissa, joiden puristusjännitykset on mitoitettu
äärimmilleen.
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4.

VERTAILULASKELMAT

Tässä luvussa on suoritettu vertailulaskelmia leikkaus- ja vääntömitoituksen sekä
halkeamamitoituksen osalta varsinaisilla siltakohteilla.

4.1. Vertailukohteiden haku
Jotta saataisiin parempi kuva, kuinka eri mitoitustilanteet muuttuvat eurokoodien myötä,
on tarkasteltava siltarakenteita ja niiden rasituksia. Tarkan kuvan saamiseksi, kuinka
esimerkiksi raudoitusmäärät muuttuisivat nykyisillä siltojen poikkileikkaus- ja
jännemitoilla, olisi silloista jo tehtyjen betoniohjeiden mukaisten analyysien lisäksi
tehtävä rakennemalli eurokoodin mukaisesti ja käytettävä eurokoodin kuormituksia.
Kari Saarivirran diplomityössä ”Siltojen pystysuorien liikennekuormien kansalliset
valinnat eurocodeen” on tutkittu pystysuuntaisten liikennekuormien aiheuttamien sillan
pääkannattimien rasitusten suhteita eurokoodin ja betoniohjeiden välillä. Tutkittuja
siltatyyppejä ovat muun muassa jännitetyt jatkuvat betonipalkkisillat (jBjP) ja jatkuvat
betonilaattasillat (BjL). Tutkimuksissa käytettiin siltakohtaisesti yhtä rakennemallia,
joka on tehty betoniohjeita silmällä pitäen. Tutkimuksen tuloksina saatiin
siltakohtaisesti eri rasitusten maksimien suhteet betoniohjeiden ja eurokoodin välillä.
Saarivirran diplomityön perusteella eri rasitusten suhteet eivät ole vakioita, vaan ne ovat
riippuvaisia esimerkiksi siltatyypistä sekä jänne- ja poikkileikkausmitoista. [24]
Tässä työssä ei suoriteta rakenneanalyysejä vaan hyödynnetään A-Insinöörit Oy:ssä
laskettujen siltojen jo tehtyjä rakenneanalyysejä ja rasituksia. Eri rasituksille käytetään
sovituskertoimia betoniohjeiden ja eurokoodin välillä. A-Insinöörit Oy:ssä lasketuista ja
Saarivirran diplomityössä esiintyvistä silloista on etsitty samankaltaiset sillat, jotta
pystysuuntaisten liikennekuormien aiheuttamien rasitusten sovituskertoimille on edes
jollain tarkkuudella löydettävissä sopivat arvot.
A-Insinöörit Oy:n aineistosta sopivaksi jatkuvaksi betonilaattasillaksi (Bjl) löytyi
Mustikkamäen risteyssilta, joka sijaitsee Tampereen läntisellä kehätiellä. Tätä
Saarivirran diplomityössä vastaavat Lindkosken risteyssilta, Järviön risteyssilta ja
Saarivirran diplomityötä varten tehty rakennemalli (Bjl HL = 10,5 jännevälit:
12+15+12). Pääasiallisena parina Mustikkamäen risteyssillalle pidetään Lindkosken
risteyssiltaa. Liitteessä (9) ovat kyseisten siltojen yleiskuvat, joista voi tarkastella
siltojen eroavaisuuksia.
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Siltatyypin jBjP osalta Saarivirran diplomityössä käytetylle Mossabergetin sillalle 2.
löydettiin A-Insinöörit Oy:n aineistosta sitä vastaaaviksi silloiksi Linnakorven
risteyssilta ja Vihnusvuoren risteyssilta. Mossabergetin sillan lisäksi toissijaisena
vertailusiltana käytettiin Länsi-eteläsuunnan risteyssiltaa. Näiden neljän sillan
yleiskuvat ovat liitteessä (10).

4.2. Eurokoodin rasitusten sovituskertoimet
Sillan rasitukset johtuvat eri syistä. Helpoin jaottelu on: pysyvät rasitukset, liikenteen
pystysuuntaisten kuormien aiheuttamat rasitukset ja muut muuttuvat rasitukset sekä
mahdollisen jännevoiman aikaansaamat rasitukset. Yleensä suurin osa betonisiltojen
rasituksista tulee pysyvästä kuormasta (sillan paino) ja liikennekuormakaavioista (Lk1,
Lk3, EK tai LM1, LM3) sekä jännevoimasta.
Sillan massa ja muut sillalla sijaitsevat pysyvät massat aiheuttavat pysyvien kuormien
rasitukset. Niiden ominaisarvot ovat betoniohjeilla ja eurokoodeilla samat, mutta
murtorajatilassa käytetään betoniohjeissa osavarmuuskerrointa 1,2 ja eurokoodissa
kerrointa 1,15, joten sovituskertoimeksi tulee 23 / 24 murtorajatilassa. Käyttörajatilassa
sovituskerroin on 1.
Betoniohjeissa betonisillan Tmin = -25/-30 °C ja Tmax = 25 °C. NA 1991-1-5:sta saadaan,
että Suomessa Tmax 30 °C ja Tmin -40 °C, jolloin betonipäällysrakenteella EN 19911-5 kuvan 6.1 mukaan saadaan arvot Te.min -33 °C ja Te.max 33 °C. Eri ohjeiden
lämpötilan muutokset, joille rakenne on mitoitettava, on siis lähes samat. Koska
lämpötilan muutoksen vaikutus kokonaisrasituksiin ei ole määräävimpiä, käytetään
yksinkertaistuksena sovituskerrointa 1. Sama pätee myös epätasaisen lämpötilan
vaikutuksille.
Kuivumiskutistuman suuruudet eri ohjeissa ovat samaa luokkaa, eikä
kuivumiskutistuma yleensä ole yksi määräävimmistä rasituksista, vaan se voidaan
huomioida esimerkiksi lämpötilan muutoksena, joka esimerkiksi Mustikkamäen
risteyssillan laskelmissa on 20 °C suuruinen. Kutistumisen sovituskertoimeksi on siis
valittu 1.
Vaikka murtorajatilassa kutistuman ja lämpötilan vaikutusten osavarmuuskertoimet
eroavat toisistaan betoniohjeiden ja eurokoodin välillä, on rasitusten sovituskertoimena
silti pidetty lukua 1. Sinänsä pakkovoimien sovituskertoimella ei ole murtorajatilassa
merkitystä, koska pakkovoimat vapautetaan murtorajatilassa eurokoodin mukaisessa
laskennassa. Lämpötilan muutosten pitkäaikaisosuus on eurokoodissa 50 %, mutta
betoniohjeissa 0 %. Tämä on huomioitu laskettaessa pitkäaikaisia taivutusrasituksia.
Pystysuuntaiset liikennekuormakaaviot ovat erilaiset ja osavarmuuskertoimet ovat
erisuuret betoniohjeissa ja eurokoodissa. Saarivirran diplomityön tuloksista saadaan
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sovituskertoimet jokaiseen rajatilaan siltakohtaisesti. Liitteessä (11) on esitetty
Saarivirran diplomityössä esiintyvien siltojen sovituskertoimet ja näistä on haettu
sopivat sovituskertoimet vertailukohteille, jotka ovat taulukossa 4.1.
Eurokoodissa ei suosituksen mukaisesti tarvitse katsoa liikenteen vaakasuuntaisten ja
pystysuuntaisten kuormien vaikuttavan samanaikaisesti täydellä arvollaan.
Vertailulaskelmissa eurokoodin mukaisten rasitusten laskemisen helpottamiseksi on
kuitenkin
käytetty
suoraan
betoniohjeiden
kuormitusyhdistelmiä,
jolloin
vaakasuuntaiset ja pystysuuntaiset liikennekuormat voivat vaikuttaa samanaikaisesti.
Tällöin vertailulaskelmissa eurokoodin mukaiset kuormat saattavat olla hieman
suuremmat kuin niiden tulisi olla.
Myös muiden kuormien osalta saattaa eurokoodissa olla (ja onkin) eroavaisuuksia
betoniohjeiden kuormitusyhdistelmiin ja suuruusluokkaan, mutta näitä eroavaisuuksia ei
vertailulaskelmissa huomioida.

4.3.Liikennekuormien rasitusten sovituskertoimien ja
kokonaisrasitusten vaihteluvälit
Koska samantyyppisilläkin silloilla eurokoodin ja betoniohjeiden rasitusten suhteet
vaihtelevat, on tarpeellista asettaa sovituskertoimille vaihteluväli, jolloin saadaan
sovituskertoimelle alue, jolla se todennäköisesti kyseisellä sillalla sijaitsee.
Mustikkamäen risteyssillan sovituskertoimien vaihteluväli on asetettu niin, että
Mustikkamäen risteyssiltaa vastaavien siltojen sovituskertoimet ovat valitusta
sovituskertoimesta enintään vaihteluvälin päässä. Vihnusvuoren ja Linnakorven
sovituskertoimien vaihteluvälin valinnassa on vertailusiltojen lisäksi kiinnitetty pientä
huomiota muihin Saarivirran vertailun siltoihin siten, että mikäli ne eroavat
huomattavasti enemmän valitusta sovituskertoimesta, on vaihteluväliä hieman korotettu.
Taulukossa 4.1 on annettu eri rasitusten vaihteluvälit ( ) siltakohtaisesti.
Taulukko 4.1. Rasitusten sovituskertoimet siltakohtaisesti.
Mustikkamäki

Linnakorpi ja Vihnusvuori

Murtorajatila
Mkenttä
sovitekerroin 1,2
0,15
ääri + 0,3
ääri - -0,4

Murtorajatila
Mtuki
1,15
0,15
0,25
-0,45

Q
1,2
0,15
0,2
-0,4

Tavallinen kuormitusyhdistelmä
Mkenttä Mtuki
Q
sovitekerroin 1,05
0,75
0,75
0,15
0,05
0,1
ääri + 0,35
0,15
0,55
ääri - -0,45 -0,25 -0,25

Mkenttä
sovitekerroin
1
0,1
ääri + 0,5
ääri - -0,2

Mtuki
0,95
0,1
0,45
-0,25

Q
1
0,1
0,4
-0,2

R
1,35
0,1
0,25
-0,55

Tavallinen kuormitusyhdistelmä
Mkenttä Mtuki
Q
sovitekerroin 0,85
0,65
0,8
0,1
0,1
0,1
ääri + 0,55
0,25
0,5
ääri - -0,25 -0,15
-0,3

R
0,8
0,15
0,3
-0,3
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Yllä olevan kappaleen sovituskertoimien vaihteluvälit ovat siltakohtaisia. Valitsemalla
vielä ääriarvot sovituskertoimille saadaan kuva siitä, millä vaihteluvälillä eurokoodin
rasitukset mitä todennäköisimmin ovat betoniohjeisiin nähden. Ääriarvot on valittu
siten, että Saarivirran diplomityön jokaisen sillan sovituskerroin on vähintään 10
prosenttiyksikköä ääriarvojen sisällä ja ääriarvot annetaan 10 prosenttiyksikön pykälin.
Esimerkiksi, jos suurin esiintyvä leikkausvoiman sovituskerroin on 1,21, asetetaan
leikkausvoiman sovituskertoimen ääriarvoksi 1,4.
Samaa tai samankaltaisia poikkileikkauksia voidaan käyttää eri tilanteissa ja eri
rasituksille. Esimerkiksi samaa poikkileikkausta voidaan käyttää yksiaukkoiselle
vapaasti tuetulle ja tasaisesti kuormitetulle palkille, vaikka jänneväliä kasvatettaisiin 10
%, jolloin taivutusrasituksen maksimi kasvaa 21 %. Siksi jo betoniohjeiden rasituksia
on vaihdeltava kattavan kuvan saamiseksi. Kokonaisrasituksen vaihteluväliksi on
asetettu -50 %...50 %, jotta hyvällä todennäköisyydellä katetaan kaikki
maksimirasitukset, jotka kyseisellä poikkileikkauksella voivat järkevissä määrin
esiintyä. Tilanteet, joissa samalle poikkileikkaukselle voi esiintyä näin suuria
rasituseroja vertailukohteisiin, jätetään lukijan pohdittavaksi.
Yllä olevissa kappaleissa käytetään sanontaa ”hyvä todennäköisyys”. Valitettavasti
näillä lähtötiedoilla ei voida esittää todennäköisyysjakaumia, eikä voida luotettavasti
sanoa, kuinka monta prosenttia kaikista tapauksista annetut vaihteluvälit ja ääriarvot
kattavat. Lisäksi ei voida väittää, että kyseisten vertailukohteiden rasitukset edustaisivat
keskiarvoa tai todennäköisintä arvoa, joka kyseisillä poikkileikkauksilla esiintyy. Myös
kaikkia eroja kuormien suuruuksissa ja kuormitusyhdistelmien teossa ei huomioitu eri
ohjeiden välillä. Täten saadut tulokset ovat suuntaa-antavia. Parhaimmalla
todennäköisyydellä voidaan arvioida oikein juuri kyseisten vertailukohteiden
eurokoodia mukailevat rasitukset.
Betonilaattasiltojen osalta Saarivirran vertailussa ei ole mainittu leikkausvoimien
suuruuksien suhteita, vaan pystysuuntaisten tukireaktioiden suhteet eri ohjeiden välillä.
Tässä työssä on pystysuuntaisten tukireaktioiden suhteiden arvo rinnastettu
leikkausrasituksen sovituskertoimeksi. Mikäli tuella on suuri pystysuuntainen
tukireaktio, on tuen lähettyvillä yleensä oltava myös suuri leikkausrasitus. On tietysti
mahdollista, että eurokoodin liikennekuormat voidaan paremmin sijoittaa tuen eri
puolille, jolloin pystysuuntaisten tukireaktioiden sovituskerroin olisi suurempi kuin
leikkausrasitusten sovituskerroin.

4.4.Vertailutulosten esitystapa
Kyseessä olevasta tarkasteltavasta asiasta lasketaan eurokoodin arvon suhde vastaavaan
betoniohjeiden arvoon. Esimerkiksi voidaan laskea leikkausraudoitemäärien suhde
käyttäen eurokoodille perussovitekertoimen mukaista rasitusta ja betoniohjeilla suoraan
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vertailukohteiden rakennemalleista saatua leikkausrasitusta. Saatu suhdeluku piirretään
kuvaajalle xy-koordinaatistoon.
Kuvaajassa x-akselille sijoitetaan betoniohjeiden rasitus, jonka origo on rakennemallin
mukaisessa rasituksessa. X-akselilla osoitetaan betoniohjeiden rasituksen olevan, joko x
% pienempi tai suurempi kuin rakennemallin mukainen rasitus. Kuvaajan y-akseli
osoittaa eurokoodin mitoitusarvon suhteen betoniohjeiden arvoon.
Koska eurokoodin rasitusten laskentaan käytetään monia sovitekertoimen arvoja,
saadaan eri leikkausraudoitemääriä betoniohjeiden leikkausraudoitemäärien pysyessä
samana, jolloin kuvaajalle piirrettäviä pisteitä on useita ja näillä pisteillä on sama xkoordinaatin arvo. Lisäksi betoniohjeiden rasitusta vaihdellaan, jolloin myös eurokoodin
rasitukset muuttuvat. Näin saadaan vielä enemmän piirrettäviä pisteitä (joilla on
toisistaan poikkeavia x-koordinaatin arvoja), jotka edustavat leikkausraudoitemäärien
suhteita.
Kuvan pisteiden kautta on piirretty niitä yhdistäviä viivoja. Pisteet on ryhmitelty
sovitekertoimensa mukaan ja ainoastaan saman ryhmän pisteiden kautta piirretään
kulkemaan kuvaaja.
Kuvaajat on nimetty siten, että ”perus” tarkoittaa perussovitekertoimen mukaista
ryhmää. ”+ %” ja ”- %” ovat perussovitekertoimen vaihteluvälit, jotka siis osoittavat
todennäköisen välin tarkasteltavan sillan rasituksen sovitekertoimelle. Ryhmät ”a%” ja
”b%” edustavat äärisovitekertoimia, joissa luvut a ja b osoittavat, kuinka monta
prosenttia perussovitearvon mukaista rasitusta on kasvatettu tai pienennetty. Lisäksi
ryhmä ”sama” osoittaa eurokoodin arvon suhteen betoniohjeiden arvoon, kun
molemmille on käytetty samaa betoniohjeiden rasitusta.

4.5. Laskentamenetelmät
4.5.1. Rasitusten laskenta
Rasitukset koostuvat rakenteen omasta painosta, pystysuuntaisesta liikennekuormasta ja
muista kuormista. Eurokoodin rasituksille saadaan kaava
E d , EC E d , BN G G
(4.1)
L
L
M
,missä
Ed,BN
G
G
L
L
M

on betoniohjeiden rasitus
on rakenteen oman painon osuus rasituksesta Ed,BN [%]
on oman painon sovitekerroin [%]
on pystysuuntaisen liikennekuorman osuus rasituksesta Ed,BN [%]
on pystysuuntaisen liikennekuorman perussovitekerroin [%]
on muiden kuormien osuus rasituksesta Ed,BN [%]
on sovitekertoimen poikkeama perussovitekertoimesta [%].
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Perustapauksessa 1- G - L= M , mutta mikäli eurokoodissa vapautetaan tai lisätään
rasituksia, voi G + L + M 1.
Tarkalleen ottaen, kun jotain osarasitusta vähennetään, siirtyy mitoittavan rasituksen
paikka, joka on erisuuri kuin alkuperäinen rasitus osarasituksen vähennyksen jälkeen.
Esimerkiksi liikennekuorman rasittaman moniaukkoisen palkin kentän mitoittava
taivutusmomentti saattaa sijaita kahden metrin päässä kohdasta, jossa oman painon
aiheuttama taivutusrasitus on suurimmillaan. Kun liikennekuorman osuus poistetaan,
saadaan vertailussa mitoittavaksi taivutusmomentiksi hieman liian pieni, sillä todellinen
maksimi sijaitsee kahden metrin päässä.
4.5.2. Leikkaus- ja vääntömitoitus
Leikkausmitoitus on suoritettu Excel-taulukolla noudattaen betoniohjeiden ja
eurokoodin mitoituskäytäntöjä. Mikäli termiä käyttäen ylitetään leikkauskapasiteetin
yläraja, kasvatetaan raudoitemäärää, jotta voidaan käyttää termiä 1 leikkauskapasiteetin
ylärajaa laskettaessa. Tarvittaessa kasvatetaan puristusdiagonaalin kulmaa.
Vääntömitoituksessa Excel-taulukko käyttää ensisijaisesti termille tef arvoa 2c, jolla
saavutetaan pienin vääntöraudoitus. Suorakaidepoikkileikkaukselle vääntökapasiteetin
maksimaalinen yläraja saadaan käyttämällä termille tef arvoa
t ef

MIN 0,5b ; 0,5h ;

2b h

4b h
6

2

12bh

(4.2)

Mikäli arvolla tef = 2c vääntökapasiteetin yläraja ei ole riittävä, siirrytään käyttämään
arvon 2c ja kaavan (4.2) keskiarvoa ja tarvittaessa sen jälkeen kaavan (4.2) arvoa.
Vertailulaskelmissa ei ole huomioitu laippojen vääntökapasiteettia.
Leikkaukselle ja väännölle käytetään samaa puristusdiagonaalin kulmaa. Mitoituksessa
käytetään pääosin pienintä puristusdiagonaalin kulmaa, jolla saavutetaan
yhteisvaikutuksen kannalta hyväksyttävä ratkaisu. Tämä ei ole aina optimaalinen
ratkaisu, joten tarpeen vaatiessa optimaalisempaa ratkaisua on haettu kasvattamalla
puristusdiagonaalin kulmaa. Vasta kun tarvittavat leikkaus- ja vääntöraudoitukset on
summattu keskenään, tarkastetaan, ylittääkö saatu raudoitus minimiraudoituksen.
4.5.3. Halkeamamitoitus
Koska eurokoodin EN 1992-1-1 kaava (7.14) ei ole tarkoituksenmukainen, sitä ei ole
käytetty vertailulaskelmissa. Muilta osin on noudatettu eri ohjeiden
halkeamanmitoituskäytäntöjä. Eurokoodin mukaisessa viruman laskennassa suhteellisen
kosteuden arvo on 70 % ja betonin ikä 50 vuotta. Halkeamaleveyslaskennassa betonin
vetolujuus on oletettu nollaksi.
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Yleisesti lyhytaikaiselle kuormitukselle on nykyisin käytetty suoraan kimmokerrointa
Ec, vaikka osa rasituksista on pitkäaikaisia. Vertailulaskennassa on käytetty seuraavaa
kimmokerrointa lyhytaikaisille kuormituksille lähteen [9] ehdotuksen mukaisesti
Ec
(4.3)
E c ,lyhyt
1
1
,missä
on rasituksen pitkäaikaisosuus
on virumaluku
Jännitetyillä rakenteilla vertailulaskelmissa on käytetty suoraan kimmokerrointa Ec
laskettaessa lyhytaikaisia halkeamaleveyksiä.
Tarvittavan raudoituksen määrän laskennassa halkeamarajatilan täyttämiseksi on
raudoitemäärää muutettu vaihtamalla raudoitetankojen jakoväliä. Raudoitemäärä on
haettu tarkkuudelle, jossa käyttöasteeksi on tullut kahden desimaalin tarkkuudella yksi.
Jännepalkeilla terästen jännitysten laskennassa on hyödynnetty A-Insinöörit Oy:ssä
käytettyä JanneK-ohjelmaa. Ohjelma jakaa mielivaltaisen poikkileikkauksen
vaakasuunnassa 417 osaan. Eri teräksistä (jänneteräs, ylä- ja alapinnan pehmeät
teräkset) annetaan teräsmäärä ja kyseisen teräsmäärän etäisyys rakenteen alapinnasta.
Iteratiivisen laskennan tulosteina saadaan teräsjännitykset, jotka sijoitetaan
halkeamaleveyslaskentaan.
Jännepalkeilla eurokoodin termissä
ei ole huomioitu jänneteräksiä.
p,eff
Vertailulaskelmissa betonin nollavenymätilaa vastaava momentti M0,EC on laskettu
kaavalla
NWce
M 0, EC
(4.4)
Ac
,missä
Ac
on betonipoikkileikkauksen ala
Wce on poikkileikkauksen taivutusvastus kyseiselle poikkileikkauksen reunalle
N
on normaalivoima (jännevoima ja muiden kuormien vaikutus)

4.6.Mustikkamäen risteyssilta
4.6.1. Yleistä
Mustikkamäen risteyssillan vertailulaskelmissa on suoritettu vertailua kansilaatan
leikkaus- ja halkeamamitoituksen osalta. Leikkausmitoituksen osalta on tarkasteltu
suurinta tarvittavaa leikkausraudoitusmäärää, kun rasituspiste on vähintään d:n päässä
tuelta. Halkeamamitoituksen osalta on laskettu mitoituskaavojen mukaiset
halkeamaleveydet ja tarvittavat raudoitemäärät halkeamarajatilan täyttämiseksi.
Halkeamaleveyden osalta on tarkasteltu suurimpia rasituksia välituella ja kentässä.
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Kansilaatan rakennekorkeus on 700 mm. Betonipeite alapinnassa on 45 mm ja
yläpinnassa 35 mm. Poikittaisten raudoitetankojen halkaisija on alapinnassa 16 mm ja
tuella yläpinnassa 25 mm, jotka sijaitsevat pitkittäisiä teräksiä lähempänä pintaa.
Pääteräkset ovat kentässä T25 k100 ja välituella T25 k70. Betonin lujuus on K35, joka
on vertailulaskelmissa korvattu lujuudella C30/37.
Taulukossa 4.2 on annettu murtorajatilan leikkausrasitus ja pitkäaikaisten kuormien
taivutusrasitukset tuella ja kentässä. Rakennelaskelmissa ei leikkausrasituksen osalta
ollut vapautettu pakkovoimia. Pakkovoimia ei myöskään vapauteta vertailulaskelmissa.
Eurokoodin pitkäaikaisten taivutusrasitusten laskentaa varten on laskettu EN 1991-1-5
mukaiset lämpötilan muutosten rasitukset käyttäen betoniohjeiden mukaista
rakennemallia. Lähes yhtä suuren työn olisi vaatinut betoniohjeiden mukaisten
lämpötilarasitusten erottaminen rakennelaskelmien kuormitusyhdistelyistä. Kentän
vertailupisteessä kyseinen rasitus on itseisarvoltaan 128 kNm ja välituen
vertailupisteessä 82 kNm.
Taulukko 4.2. Mustikkamäen risteyssillan rasitukset.
Käyttörajatila:
Rasitus /kNm

Lk %

Mkenttä
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen

346
646

19,65
34,83

Pitkäaikainen
Lyhytaikainen

666
880

9,01
22,73

Mtuki

Murtorajatila:
Rasitus /kN
Leikkausvoima
d:n päässä tuelta

1384

Lk %
37,57

pysyvä % muut %
30,35

32,08

4.6.2. Leikkausmitoitus
Leikkausmitoituksessa on tehollisen korkeuden arvoksi valittu 635 mm, mikä on
likimain poikittaissuunnan ja pitkittäissuunnan tehollisten korkeuksien keskiarvo,
lisäksi sitä on käytetty varsinaisissa rakennelaskelmissa. Haat ovat pystysuuntaisia.
Tulokset ovat kokonaisuudessaan liitteessä (12) ja niistä on muodostettu kuva 4.1.
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Kuva 4.1. Leikkausraudoitusmäärien suhde. Mustikkamäen risteyssilta.
Jos kyseinen silta olisi suunniteltu eurokoodien mukaan, olisi suurin hetkellisesti
tarvittava leikkausraudoitemäärä laskenut todennäköisimmin 40 %. Lähellä tukialueita
tarvittava leikkausraudoite määrä on siis eurokoodeilla selvästi pienempi kuin
betoniohjeilla.
Kokonaisleikkausraudoitemäärä saattaa joissain tapauksissa olla kansilaatoissa jopa
suurempi eurokoodilla kuin betoniohjeilla, koska eurokoodissa kansilaatan
leikkausraudoittamattoman osan leikkauskapasiteetti on pienempi kuin betoniohjeilla.
Tällöin leikkausteräksiä on jatkettava pidemmälle, jos leikkausrasituskuvaaja säilyy
samankaltaisena siirryttäessä eurokoodeihin.
Kuvassa 4.1 osa käyristä lähtee suurilla rasituksilla nousuun. Tämä johtuu siitä, että on
jouduttu siirtymään kertoimesta kertoimen 1 käyttöön leikkauskapasiteetin ylärajan
vuoksi, jolloin eurokoodissa fyd korvataan leikkausraudoitusmäärän laskennassa arvolla
0,8fyk. Kertoimen vaihto aiheuttaa pienen häiriön, jolloin on välillä optimaalisempaa
hetkellisesti kasvattaa puristusdiagonaalin kulmaa ja myöhemmin palata takaisin
alhaisempaan puristusdiagonaalin kulmaan, kuten muun muassa ylimmän käyrän
laskennassa on toimittu. Mikäli vielä rasitukset kasvavat, on siirryttävä pysyvästi
käyttämään suurempia puristusdiagonaalin kulmia.
4.6.3. Halkeamamitoitus
Mustikkamäen risteyssillan halkeamamitoituksen vertailulaskelmien tuloksia on
liitteessä (13).
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Kuvissa 4.2 ja 4.3 on esitetty välituen ja kentän halkeamaleveys rasituksen funktiona.
Kuvasta 4.2 on hyvin havaittavissa eri betonirakenneohjeen mukaisten
halkeamaleveyksien kuvaajien jyrkkä kulmakertoimen muutos rasituksen kasvaessa,
mikä johtuu sr/ s suhteen pienenemisestä ja ehdon sm 0,4 s/Es mukaisen arvon
ylittämisestä.
0,3

Halkeamaleveys / mm

0,25

0,2

0,15
EC, perus
BN 2006
BN 2000
EC, sama

0,1

0,05
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Kuva 4.2. Pitkäaikainen halkeamaleveys kentässä. Mustikkamäen risteyssilta.
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Kuva 4.3. Pitkäaikainen halkeamaleveys välituella. Mustikkamäen risteyssilta.
Tuen taivutusmomentin itseisarvo on kaksinkertainen kentän taivutusmomenttiin, joka
osaltaan jo osoittaa, että samaa poikkileikkausta voidaan käyttää huomattavan
erisuuruisille mitoittaville rasituksille. Tavallaan kuvaa 4.3 voidaan pitää kuvan 4.2
jatkeena, mutta betonipeite on vaihtunut, joka on myös syynä siihen, että
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betonirakenneohjeet 2006 mukainen halkeamaleveys on pienempi, kuin vuoden 2000
ohjeen mukainen (ero johtuu termin cmin määrittelystä).
Koska eri ohjeissa halkeamaleveysrajat poikkeavat toisistaan, on halkeamaleveyksiä
verrattava myös kunkin ohjeen halkeamaleveysrajaan. Kuvissa 4.4 ja 4.5 on esitetty
tarvittava raudoitusmäärä halkeamaleveysrajan täyttämiseen rasituksen funktiona.
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Kuva 4.4. Tarvittava taivutusraudoitus halkeamarajatilaan kentässä. Mustikkamäen
risteyssilta.
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Kuva 4.5. Tarvittava taivutusraudoitus halkeamarajatilaan välituella. Mustikkamäen
risteyssilta.
Mustikkamäen risteyssillassa eurokoodin mukaan mitoitettaessa pitkäaikaisilla
kuormitusyhdistelmillä tarvitaan noin 90…70 % betoniohjeiden mukaisesta
raudoitemäärästä. Pienillä rasituksilla (vertailupiste kentässä) suhde on noin 90 % ja kun
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mitoittavan momentin suhde halkeamamomenttiin kasvaa, pienenee suhde (välituen
vertailupisteellä 72 %).
Lyhytaikaisilla kuormilla vaaditaan kentässä betoniohjeilla huomattavasti suurempaa
raudoitemäärää kuin pitkäaikaisilla kuormilla. Kentän rasitus koostuu paljon
lyhytaikaisista kuormista, mikä osaltaan osoittaa, ettei eurokoodin tapa tarkistaa
teräsbetonirakenteita ainoastaan pitkäaikaiskuormilla ole riittävä runsaasti
liikennöidyillä silloilla. Eurokoodin suositusta noudattaen kävisi niin, että kentässä
esiintyisi lyhyinä ajanhetkinä huomattavasti suurempia halkeamia kuin tukialueilla.
Mustikkamäen risteyssillassa kentän alapinnan vetoraudoituksen on mitoittanut
lyhytaikainen halkeamarajatila. Betoniohjeilla murtorajatilan taivutusmitoituksessa
vaaditaan Mustikkamäen risteysillassa kentässä vähintään 3100 mm2/m alapinnan
raudoitus, joka eurokoodeilla vastaavasti olisi todennäköisesti noin 3700 mm2/m (katso
lähde [24] taivutusrasitusten käyttämisestä murtorajatilassa). Tällöin kentän alapinnan
raudoitemäärää voitaisiin Mustikkamäen risteyssillassa vähentää noin 35 %
eurokoodeihin siirryttäessä, jos mitoitus olisi alun perin tehty betonirakenneohjeita 2006
noudattaen. Kyseinen silta on mitoitettu betonirakenneohjeita 2000, jota noudattaen
vastaava muutos olisi noin 5 %.
Suurin erottava tekijä betonirakenneohjeet 2006 ja betonirakenneohjeet 2000
halkeamamitoituksessa ovat vuonna 2006 kiristyneet halkeamarajat.

4.7.Vihnusvuoren risteyssilta
4.7.1. Yleistä
Vihnusvuoren risteyssillan vertailulaskelmissa on suoritettu vertailua laipallisen
pääpalkin leikkaus- ja vääntömitoituksen, niiden yhteisvaikutuksen, sekä
halkeamamitoituksen osalta. Leikkaus- ja vääntömitoituksessa on tarkasteltu suurinta
tarvittavaa leikkausraudoitusmäärää, kun rasituspiste on vähintään d:n päässä tuelta.
Halkeamamitoituksen osalta on laskettu mitoituskaavojen mukaiset halkeamaleveydet
lyhytaikaisessa kuormitustilanteessa (tai tavallinen kuormitusyhdistelmä). Tarvittavaa
raudoitemäärää halkeamarajatilan täyttämiseen ei ole laskettu sen suuritöisyyden
vuoksi, mutta alkuperäistä betoniteräsmäärää on vaihdeltu, jotta saataisiin käsitystä
halkeamaleveyksien käyttäytymisestä. Vertailussa tarkastellaan ainoastaan pääpalkkia,
jossa esiintyy suurin jännemitta (rakennelaskelmissa tunnus P1).
Pääpalkin rakennekorkeus on 1550 mm ja leveys 1400 mm. Pääpalkki on laipallinen ja
laippojen paksuus on 250 mm ja palkin tehollinen leveys pisimmässä kentässä on 4800
mm ja vertailulaskelmien tuella 3550 mm. Betonipeite alapinnassa on 45 mm,
yläpinnassa 35 mm ja palkin sivuilla 45 mm. Betonirakenneohjeet 2006 mukainen
nimellinen betonipeitevaatimus on 40 mm ja betonirakenneohjeet 2000 mukainen
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nimellinen betonipeitevaatimus on 35 mm. Poikittaisten raudoitetankojen halkaisija on
molemmissa pinnoissa 16 mm, jotka sijaitsevat pitkittäisiä teräksiä lähempänä pintaa.
Pitkittäiset betoniteräkset ovat halkaisijaltaan alapinnassa 25 mm ja välituella
yläpinnassa 16 mm. Betonin lujuus on C35/45.
Vihnusvuoren risteyssillan rakennemallista oli mahdollista eritellä, mistä eri
kuormituksista mitoittava voimasuure ja sitä vastaavat voimasuureet koostuivat.
Rakennemallista tulostettiin d:n päässä vaikuttavat leikkausvoiman ja väännön
suurimmat arvot murtorajatilassa, sekä käyttörajatilassa kentän ja tuen suurimmat
lyhytaikaiset taivutusmomentit. Liitteessä (14) on rakennemallista saadut tulokset, joista
on koostettu taulukot 4.3…4.6.
Taulukko 4.3. Leikkausrasituksen ääriarvo ja vastaavat rasitukset (d:n päässä tuelta).
omat painot
liikennekuorma
jännevoima
vapautettava (EC)
yhteensä:

Fx / kN
Fz* / kN Mx / kNm My / kNm
62,7
2438,1
222,3 -12236,6
524,8
1923,6
257,6
-4691,2
-11718,4
-353,8
-189,3
8189,1
519,5
54,7
-112,9
-1272,3
-10611,3

4062,6

177,7

-10011,1

Taulukko 4.4. Vääntörasituksen ääriarvo ja vastaavat rasitukset (d:n päässä tuelta).
omat painot
liikennekuorma
jännevoima
vapautettava (EC)

Fx / kN
10,6
58,8
-16479,1
96,2

yhteensä:

-16313,5

Fz / kN Mx* / kNm My / kNm
-1383,5
-292,6
2558,8
-833,5
-1784,9
475,6
1304,8
-57,5
-2562,8
33,1
-80,2
-87,4
-879,2

-2215,2

384,2

Taulukko 4.5. Taivutusrasituksen ääriarvo tuella ja vastaavat rasitukset.
omat painot
liikennekuorma
jännevoima
muut

Fx / kN
59,9
156,0
-13016,3
395,1

yhteensä:

-12405,3

Fz / kN Mx / kNm My* / kNm
21,0
192,5 -12164,4
-80,8
-259,7
-4489,1
-368,4
-191,6
9486,2
-0,2
-6,6
-1028,8
-427,9

-256,9

-8178,1

Taulukko 4.6. Taivutusrasituksen ääriarvo kentässä ja vastaavat rasitukset.
omat painot
liikennekuorma
jännevoima
muut

Fx / kN
31,4
27,7
-13400,3
269,3

yhteensä:

-13071,9

Fz / kN Mx / kNm My* / kNm
253,2
-243,5
9144,0
200,8
-188,1
5474,6
-209,9
122,9
-9309,1
-35,5
-5,3
535,0
208,5

-313,9

5844,5

4.7.2. Leikkaus ja vääntö
Rakennelaskelmista saadaan d:n päässä välituelta poikkileikkauksen pinta-alaksi 2,935
m2 ja taivutusvastukseksi yläpinnan suhteen 0,992 m3. Leikkausvoiman maksimin
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kanssa jännevoiman aiheuttama normaalivoima on -11718 kN ja taivutusmomentti 8189
kNm, sekä ulkoisen kuorman aiheuttama taivutusmomentti 18200 kNm (katso liite
(14)). Näillä tiedoilla saadaan lasketuksi kertoimelle 1 arvo 1,67. Väännön maksimin
vaikutuskohdassa eli päätytuen lähettyvillä ulkoinen taivutusrasitus on pieni, joten
kerroin 1 saa arvon 2,00.
Leikkausraudoitusmäärien vertailulaskelmien tuloksista (liite (15)) on muodostettu kuva
4.6. Sen perusteella jännepalkkien leikkausraudoituksen maksimimäärä tulisi
Vihnusvuoren risteyssillassa eurokoodien myötä todennäköisemmin hieman nousemaan
(noin 5 %). Leikkausrasituksen maksimin vaikutuskohdassa leikkauksen ja väännön
yhteisvaikutukseen tarvittavat raudoitemäärien suhteet seuraavat lähestulkoon kuvan 4.6
käyriä.
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Kuva 4.6. Leikkausraudoitusmäärien suhde. Vihnusvuoren risteyssilta.
Kerroin 1 vaikuttaa vahvasti betoniohjeiden leikkausraudoitusmäärään ja ilman
kertoimen 1 käyttöä olisivat eurokoodin raudoitemäärät noin 40 % vähemmän kuin
betoniohjeilla laskettaessa. Kertoimen
avulla eurokoodissa saadaan
1
leikkausraudoitteesta ”enää” 50 % suurempi hyöty verrattuna betoniohjeisiin, kun se
ilman kyseisen kertoimen käyttö olisi 150 %.
Raudoitussuhteiden käyrät ovat kuvassa 4.6 ensin nousussa aina -20 %
kokonaisrasituksiin asti. Tämä johtuu siitä, että betoniohjeilla käytetään
minimiraudoitusta suuremmille rasituksille samalla jo eurokoodin mukaisten
leikkausraudoitusmäärien kasvaessa. Yli -20 % kokonaisrasituksilla raudoituksen osuus
tarvittavasta leikkauskapasiteetista kasvaa ja käyrät lähtevät laskuun.
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Vääntömitoituksessa minimiraudoitus oli aina riittävä, joten niitä ei ole erityisen
hyödyllistä vertailla. Eurokoodin vääntöraudoitusmäärät oli kylläkin pienempiä kuin
betoniohjeiden vääntöraudoitusmäärät.
Kuvassa 4.7 on kuvattuna väännön maksimikohdan mukainen leikkauksen ja väännön
yhteisvaikutukseen tarvittavien raudoitemäärien suhteet. Minimiraudoitukset olivat
pienillä rasituksilla riittävät, mutta rasitusten kasvaessa eurokoodin mukaisissa
raudoitemäärissä ylitettiin minimiraudoitemäärä, mikä näkyy käyrien nousuna. Vasta
aivan lopussa (rasitus +50 %) on betoniohjeilla poikettu minimiraudoitteesta.
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Kuva 4.7. Vääntö- ja leikkausraudoitusmäärän suhde. Td,max, vastaava Qd.
Vihnusvuoren risteyssilta.
Eurokoodissa väännön- ja leikkauksen yhteisvaikutuksen raudoitemäärät lähtevät
selvään nousuun, koska yhteisvaikutusten ylärajan käyttöaste on pidettävä alle 100
%:ssa, jolloin puristusdiagonaalin kulmaa on suurennettava ja vääntömitoituksessa on
kasvatettava tef arvoa. Vastaavanlaista tilannetta ei esiinny betoniohjeilla, mutta vaikka
poikittaisraudoitemäärä pysyy alhaisena, saavutetaan vertailulaskennan rasituksilla
betoniohjeilla yhteisvaikutuksessa kapasiteettien ylärajan käyttöasteeksi jo lähes 100 %.
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4.7.3. Halkeamaleveystarkastelu
Vihnusvuoren risteyssillan terästen jännitykset on käyttörajatilassa laskettu käyttäen
JanneK-ohjelmaa. Vertailulaskelmissa käytetään rakennelaskelmien terästen sijainteja.
Teräsmäärät otetaan myös suoraan rakennelaskelmista, mutta betoniterästen määrää
vaihdellaan vertailulaskelmissa. Poikkileikkaus on yksinkertaistettu uuman paksuudelta
tasalevyiseksi. Lähtötiedot on annettu taulukossa 4.7.
Taulukko 4.7. Lähtötietoja poikkileikkauksesta.
laipan leveys /mm

Tuella
3550

Kentässä
4800

laipan korkeus /mm

250

250

uuman leveys /mm

1400

1400

palkin korkeus /mm
Alapinnan terästen etäisyys alapinnasta /mm
Yläpinnan terästen etäisyys alapinnasta /mm
Jänneterästen etäisyys alapinnasta /mm
Alapinnan terästen ala /mm 2
Yläpinnan terästen ala /mm 2
Jänneterästen ala /mm2

1550
74
1480
1400
3928
6130
13500

1550
74
1480
150
6874
3818
13500

BN

EC

BN

EC

E s / Ec

5,96

5,59

5,96

5,59

Md /kNm

-8196

-6624

5844

5023

M0,EC /kNm
Nd /kNm

-12405

-4392

3188

-12405

-13071 -13071

JanneK-ohjelmalla lasketuilla teräsjännityksillä ja jännityseroilla laskettiin
halkeamaleveydet, jotka on esitelty taulukossa 4.8. Laskennan vaiheita on koottuna
liitteeseen (16).
Taulukko 4.8. Jännepalkin halkeamaleveyksiä.
Välituki:
Betoniteräsmäärä:
Halkeamaleveys BN / mm
Halkeamaleveys EC / mm

-50 %
0,0441
0,0330

+0%
0,0266
0,0194

+50%
0,0202
0,0146

Halkeamaleveys BN / mm
Halkeamaleveys EC / mm

-50 %
0,0256
0,0258

+0%
0,0170
0,0169

+50%
0,0137
0,0137

Kenttä:

Betoniohjeiden halkeamaleveyden enimmäisarvo on 0,105 mm ja eurokoodissa 0,2 mm.
Kyseiset halkeamaleveydet ovat pieniä, mutta betoniohjeiden mukaiset
halkeamaleveydet ovat suhteessa lähempänä sallittua halkeamaleveyttä kuin
eurokoodilla.
Mikäli noudatettaisiin eurokoodin suositusta suolasumun vaikutuskohteissa, ei
eurokoodilla sallittaisi alapinnassa halkeamia edes tavallisella kuormitusyhdistelyllä
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rasitusluokan XD2 takia (tarkasti ottaen jänteiden ympärillä tulee olla puristettuna 100
mm betonia). Tällöin jänneterästen määrää olisi lisättävä ja/tai muunnettava
poikkileikkausta sekä kaarevien jänteiden kulkua.
Oletetaan, että jännevoiman aikaansaama momentti kehittyy lineaarisesti jännevoiman
mukana (jännevoiman epäkeskisyys pysyy siis samana). Tällöin välituen
vertailupisteissä tulisi jännevoimaa lisätä noin 3000 kN ja kentän vertailupisteessä 2600
kN, jotta täytettäisiin eurokoodin vetojännityksetön rajatila. Jännevoiman lisäys pitäisi
olla pitkäaikainen. Jänteiden määrä kasvaisi siis suuruusluokaltaan noin 20 %.

4.8.Linnakorven risteyssilta
4.8.1. Yleistä
Linnakorven risteyssillan vertailulaskelmissa on suoritettu vertailua laipallisen
pääpalkin leikkaus- ja vääntömitoituksen, niiden yhteisvaikutuksen, sekä
halkeamamitoituksen osalta. Leikkaus- ja vääntömitoituksessa on tarkasteltu suurinta
tarvittavaa leikkausraudoitusmäärää, kun rasituspiste on vähintään d:n päässä tuelta.
Halkeamamitoituksen osalta on laskettu mitoituskaavojen mukaiset halkeamaleveydet
lyhytaikaisessa kuormitustilanteessa (tai tavallinen kuormitusyhdistelmä). Tarvittavaa
raudoitemäärää halkeamarajatilan täyttämiseen ei ole laskettu sen suuritöisyyden
vuoksi. Vertailussa tarkastellaan ainoastaan pääpalkkia, jossa esiintyy suurin jännemitta
(rakennelaskelmissa tunnus P2).
Pääpalkin rakennekorkeus on 1164 mm ja leveys 1975 mm. Pääpalkki on laipallinen ja
laippojen paksuus on 240 mm ja niiden tehollinen leveys kentässä on 5555 mm ja
vertailulaskelmien tuella 3505 mm. Betonipeite alapinnassa on 45 mm ja yläpinnassa 35
mm sekä 60 mm palkin sivupinnoilla. Betonirakenneohjeet 2006 mukainen nimellinen
betonipeitevaatimus on 40 mm ja betonirakenneohjeet 2000 mukainen nimellinen
betonipeitevaatimus on 35 mm. Poikittaisten raudoitetankojen halkaisija on
molemmissa pinnoissa 16 mm ja ne sijaitsevat pitkittäisiä teräksiä lähempänä pintaa.
Pitkittäiset betoniteräkset ovat halkaisijaltaan alapinnassa 20 mm ja yläpinnassa 16 mm.
Betonin lujuus on C35/45.
Linnakorven rakennemallista oli mahdollista eritellä, mistä eri kuormituksista mitoittava
voimasuure ja sitä vastaavat voimasuureet koostuivat. Rakennemallista tulostettiin d:n
päässä vaikuttavat leikkausvoiman ja väännön suurimmat arvot murtorajatilassa, sekä
käyttörajatilassa kentän ja tuen suurimmat lyhytaikaiset taivutusmomentit. Liitteessä
(17) on rakennemallista saadut tulokset, joista on koostettu taulukot 4.9…4.12, joissa on
betoniohjeiden mukaiset rasitukset.
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Taulukko 4.9. Leikkausrasitus määräävänä, MRT.

Taulukko 4.10. Vääntörasitus määräävänä, MRT.

Taulukko 4.11. Taivutusmomentti määräävänä tukialueella, KRT.

Taulukko 4.12. Taivutusmomentti määräävänä kentässä, KRT.

4.8.2. Leikkaus ja vääntö
Rakennelaskelmista saadaan d:n päässä tuelta poikkileikkauksen pinta-alaksi 2,666 m2
ja taivutusvastukseksi yläpinnan suhteen 0,6345 m3. Leikkausvoiman maksimin kanssa
jännevoiman aiheuttama normaalivoima on -10038 kN ja taivutusmomentti 5250 kNm
sekä ulkoisen kuorman aiheuttama taivutusmomentti -9548 kNm (katso liite (17)).
Näillä tiedoilla saadaan lasketuksi kertoimelle 1 arvo 1,8. Väännössä ulkoinen
taivutusmomentti on -6263 kNm, joka johtaa arvoon 1 = 1,95 (muut arvot ovat samoja,
koska kyseessä on sama palkin poikkileikkaus).
Vertailulaskelmien tuloksista (liite (18)) on muodostettu kuvat 4.8, 4.9 ja 4.10. Käyrien
muodot ja syyt niihin ovat pääosin samat kuin Vihnusvuoren risteyssillan
vertailulaskelmissa.
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1,6

1,4

EC / BN

1,2
40 %
10 %
Perus
-10 %
-20 %
Samat

1

0,8

0,6

0,4
-50 % -40 % -30 % -20 % -10 % 0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Rasitus

Kuva 4.8. Leikkausraudoitusmäärien suhde. Linnakorven risteyssilta.
1,6

1,4

40 %
10 %
Perus
-10 %
-20 %
Samat

EC / BN

1,2

1

0,8

0,6

0,4
-50 % -40 % -30 % -20 % -10 % 0 %

10 %

20 % 30 % 40 % 50 %

Rasitus

Kuva 4.9. Vääntö- ja leikkausraudoitusmäärän suhde. Qd,max, vastaava Td. Linnakorven
risteyssilta.
Kuvassa 4.9 ylin käyrä lähtee lopulta uudelleen nousuun koska puristusdiagonaalin
kulmaa tai tef arvoa on kasvatettava kapasiteettien ylärajojen nostamiseksi.
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1,8
1,6

1,4
25 %
10 %
Perus
-10 %
-55 %
Samat

EC / BN

1,2
1

0,8
0,6

-50 %

-40 %

-30 %

-20 %

-10 %

0,4
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Rasitus

Kuva 4.10. Vääntö- ja leikkausraudoitusmäärän suhde.. Td,max, vastaava Qd.
Kuvassa 4.10 käyrät päättyvät ennen +50 % rasitusta, koska betoniohjeiden mukaisessa
mitoituksessa väännön ja leikkauksen yhteisvaikutuksessa on ylitetty 100 %.
4.8.3. Halkeamaleveystarkastelu
Linnakorven risteyssillan terästen jännitykset on käyttörajatilassa laskettu käyttäen
JanneK-ohjelmaa. Vertailulaskelmissa käytetään rakennelaskelmien terästen sijainteja.
Teräsmäärät otetaan myös suoraan rakennelaskelmista, mutta betoniterästen määrää
vaihdellaan vertailulaskelmissa. Poikkileikkaus on yksinkertaistettu uuman paksuudelta
tasalevyiseksi. Lähtötiedot on annettu taulukossa 4.13.
Taulukko 4.13. Lähtötietoja poikkileikkauksesta.
laipan leveys /mm
laipan korkeus /mm
uuman leveys /mm
palkin korkeus /mm
Alapinnan terästen etäisyys alapinnasta /mm
Yläpinnan terästen etäisyys alapinnasta /mm
Jänneterästen etäisyys alapinnasta /mm
Alapinnan terästen ala /mm 2
Yläpinnan terästen ala /mm 2
Jänneterästen ala /mm2

Tuella
3505
250
1975
1164
73
1103
999
3140
2010
12600

E s / Ec

BN
5,96

EC
5,59

BN
5,96

EC
5,59

Md /kNm

-4897

-3774

4164

3635

M0,EC /kNm
Nd /kN
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Kentässä
5555
250
1975
1164
73
1103
150
3140
2010
12600

-4392
-10791

-10791

2037
-11362

-11362

JanneK-ohjelmalla lasketuilla teräsjännityksillä ja jännityseroilla laskettiin
halkeamaleveydet, jotka on esitelty taulukossa 4.14. Laskennan vaiheita on koottuna
liitteeseen (16).
Taulukko 4.14. Jännepalkin halkeamaleveyksiä.
Välituki:
Betoniteräsmäärä:
Halkeamaleveys BN / mm
Halkeamaleveys EC / mm

-50 %
0,0910
0,0538

+0%
0,0626
0,0287

+50%
0,0375
0,0203

Halkeamaleveys BN / mm
Halkeamaleveys EC / mm

-50 %
0,0614
0,0710

+0%
0,0371
0,0413

+50%
0,0286
0,0311

Kenttä:

Mikäli eurokoodin laskennassa oletettaisiin rasitusluokan XD2 vaikuttavan, olisi
välituella kasvatettava jännevoimaa noin 20 % ja kentän vertailupisteessä noin 26 %
käyttäen samoja oletuksia kuin Vihnusvuoren risteyssillan vertailulaskelmissa.
Kirjoittajalla ei ole lisättävää aikaisemmin todettuihin asioihin (katso kappale 4.7.3).

4.9. Johtopäätökset
Betonisiltojen leikkausrasitus on nykyisin yleisimmin käytetyillä poikkileikkauksilla
pieni verrattuna leikkauskapasiteetin ylärajaan. Tällöin jännittämättömissä rakenteissa
suurimpien leikkausrasitusten alueilla tarvittava leikkausraudoituksen enimmäismäärä
olisi eurokoodeihin siirryttäessä suuruusluokaltaan noin kaksi kolmasosaa nykyisistä.
Kokonaisleikkausraudoitusmäärän muutos on laatoilla epäselvä, mutta palkeilla
leikkausraudoitusmäärät tulevat kokonaisuudessaan vähenemään, koska myös
leikkausraudoituksen minimiraudoitusmäärä on eurokoodissa pienempi kuin
betoniohjeilla. Mikäli betonipoikkileikkaus olisi kapeampi tai leikkausrasitus suurempi,
olisi eurokoodiin leikkausraudoitusmäärät selkeämmin pienempiä kuin betoniohjeilla.
Liiallinen
palkin
uuman
kaventaminen
johtaa
kuitenkin
eurokoodilla
puristusdiagonaalin kulman kasvuun, jolloin eurokoodin leikkausraudoituksen määrää ei
olisi betoniohjeisiin nähden enää niin pieni.
Jännitetyissä rakenteissa leikkausraudoituksen maksimit säilyvät lähes samoina
betoniohjeiden kertoimen 1 johdosta, todennäköisen vaihteluvälin ollessa 80…120 %.
Mikäli minimiraudoitus on riittävä suurimmalle osalle palkkia, pienenevät
leikkausraudoituksen kokonaismäärät jännepalkeilla siirryttäessä eurokoodeihin.
Vääntörasitukseen tarvittava poikittaisraudoitus on vähäistä. Betoniohjeissa ei
välttämättä ole havaittavissa vääntöraudoituksen ja leikkausraudoituksen määrien
kasvua rasitusten noustessa kunnes saavutetaan yhteisvaikutuksessa maksimaalinen
kapasiteetti, jos rasitus suurilta osin väännöstä. Vertailun mukaan voidaan
poikkileikkaukselle eurokoodilla sallia suurempi yhtäaikainen vääntö- ja leikkausrasitus
kuin betoniohjeilla.
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Mikäli teräsbetonirakenteiden poikkileikkauksessa taivutusrasitus koostuu vahvasti tai
kohtalaisesti lyhytaikaisista rasituksista, on mahdollista, että taivutusraudoituksen
määrää vähenisi betonirakenneohjeet 2006 mukaisesta määrästä huomattavasti
eurokoodeihin siirryttäessä. Mustikkamäen risteyssillan vertailulaskelmien perusteella
halkeamamitoituksen suorittaminen ainoastaan pitkäaikaisille kuormille on riittämätön
tai ainakin se johtaa eurokoodien myötä kentän alapinnan raudoitusmäärän
vähenemiseen verrattuna betonirakenneohjeet 2006 mukaiseen mitoitukseen.
Jännepalkeilla tarkastelluissa pisteissä lyhytaikaisen tai tavallisen kuormitusyhdistelyn
mukainen halkeamamitoituksen merkitys on vähäinen. Tehty tarkastelu oli sangen kevyt
ja on mahdollista, että jossain toisessa kohtaa jännepalkkeja kyseisellä asialla olisi
enemmän merkitystä rakenteen mitoituksen kannalta. Jännepalkeilla halkeamaleveydet
olivat samaa suuruusluokkaa, mutta eurokoodin suosituksella sallitaan kaksinkertainen
halkeamaleveys betoniohjeisiin nähden. Mikäli valittaisiin EN 1992-2 kohdan 4.2 (106)
mukaiset jäänestoaineiden vaikutusalueet, ei eurokoodissa käytännössä sallittaisi
halkeamia palkin alapinnassa, kun jänteet ovat alapinnan lähettyvillä, mikä kasvattaisi
rakennekorkeutta tai jänneteräsmäärää huomattavasti.
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5.

YHTEENVETO

Tämän tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus oli EN 1992-2 kansallisen liitteen
ehdotuksen esittäminen. Tutkimus käsitteli suurinta osaa kansallisesti valittavista
kohdista. Tutkimuksen pohjalta on niistä osalle ehdotettu kansallinen valinta.
Ehdotuksen mukainen kansallinen liite on liitteessä (19).
EN 1992-2 kansallisessa liitteessä on 49 päätettävää kohtaa. Ehdotuksessa on valittu
käytettäväksi suositusarvoa 29 kohdassa ja 14 kohdassa on valittu suositusarvosta
poikkeava arvo, joista yksi on vielä puutteellinen. Tutkituista kohdista kolmelle (3) ei
ole esitetty arvoa, mutta näiden osalta tullaan todennäköisesti poikkeamaan
suosituksesta. Kansallisen liitteen kolmea (3) kohtaa, jotka liittyvät epälineaariseen
analyysiin ja väsytysrajatilaan, ei tutkittu.
Suurimmat muutokset eurokoodiin siirryttäessä tapahtuvat leikkaus- ja
vääntömitoituksessa sekä väännön, leikkauksen ja taivutuksen yhteisvaikutuksen
tarkastuksessa. Mikäli puristusdiagonaalin kulmanvalintaa ei rajoiteta, tulevat leikkausja vääntöraudoitemäärien huippuarvot vähenemään suuruusluokaltaan noin 40 %
jännittämättömissä rakenteissa. Jännitetyillä rakenteilla leikkausraudoitemäärän
huippuarvo tulee todennäköisimmin säilymään lähes ennallaan. Eurokoodissa ei
tarkisteta taivutuksen ja väännön yhteisvaikutusta, joka nykyisin on usein mitoittava
tekijä jännitetyillä betonisilloilla.
Eurokoodin suosituksen mukaisissa halkeamaleveysvaatimuksissa ei huomioida
rakenteen käyttöikää eikä raudoitetyyppiä. Eurokoodi rankaisee halkeamamitoituksessa
suotta rakenteita, joissa on valittu käytettäväksi rasitusluokkien ja käyttöiän asettamaa
vähimmäisvaatimusta suurempi betonipeite.
Eurokoodissa teräsbetonirakenteiden halkeamaleveys tarkistetaan ainoastaan
pitkäaikaiskuormille, eikä kyseinen menettelytapa ole välttämättä riittävä.
Lyhytaikaisten
kuormien,
kuten
liikennekuormien
huomiointi
parantaisi
halkeamamitoitusta vastaamaan paremmin todellisuuden tarpeita varsinkin jänteiden
puolivälissä.
Mikäli valitaan eurokoodin suosituksen mukaiset suolasumun vaikutusalueet ja
etäisyydet, oletetaan risteyssiltojen päällysrakenteen palkkien olevan suolarasitettuja.
Rasitusluokka XD johtaa jännitetyillä silloilla huomattavasti suurempiin
jänneteräsmääriin tai poikkileikkauskorkeuksiin.
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Taivutuksen osalta mitoitus säilyy pääosin samanlaisena siirryttäessä eurokoodeihin
(lukuun ottamatta halkeamamitoitusta). Yliraudoitetut palkit vaikuttaisivat olevan
sallittuja eurokoodissa.
Eurokoodissa
on
annettu
vähän
vaatimuksia
koskien
raudoitetankojen
vähimmäishalkaisijoita, raudoitetankojen jakovälejä, sekä vähimmäisraudoitemääriä.
Nämä mahdolliset puutteet korjataan kansallisen liitteen avulla (EN 1992-2 kohta 9.1
(103)).
Jatkotutkimusehdotukset
Eurokoodin leikkausmitoituskäytäntöä tukevissa koesarjoissa on käytetty matalia ja
pieniä poikkileikkauksia. Siksi olisi hyvä selvittää kestävätkö siltarakenteiden
mittasuhteiden mukaiset poikkileikkaukset eurokoodin sallimat rasitukset, ennen kuin
alhaisten, alle 30° puristusdiagonaalin kulmien käyttö sallittaisiin siltarakenteiden
leikkausmitoituksessa.
Tutkimuksen ehdotuksen mukaisesti siltarakenteilla kielletään menetelmä, jossa
halkeamamitoitus suoritetaan ilman varsinaista halkeamaleveyslaskentaa, koska
menetelmä sisältää olettamuksia, jotka eivät pidä siltarakenteille paikkaansa johtaen
todennäköisesti epävarmalla puolella oleviin tuloksiin. Tällainen yksinkertaistettu
menetelmä on kuitenkin hyödyllinen, joten jatkotutkimuksissa voidaan hakea uudet
arvot EN 1992-1-1 taulukoille 7.2N ja 7.3N käyttäen todenmukaisia olettamuksia eri
parametreille.
Sallittujen halkeamaleveyksien taulukko on korvattava menetelmällä, joka huomioi
oikein käyttöiän, eri raudoitteet ja huomioi suosituksen mukaisesta taulukosta puuttuvat
rasitusluokat. Halkeamaleveyslaskennassa on tarkoituksen mukaista käyttää
betonipeitteelle vähimmäisarvoa. Lisäksi halkeamaleveyksien laskentamenetelmän on
toimittava yhdessä sallittujen halkeamaleveyksien ja todellisuuden kanssa myös suurilla
poikkileikkauksilla, betonipeitteillä.
Tutkimuksen perusteella on päädytty siihen, ettei EN 1992-2 kohtaan 6.1 (110) liittyvä
minimiterästen jatkaminen välitukien puristusteräksiksi ole tarkoituksenmukainen.
Jatkotutkimuksissa on tarkistettava tulos ja mahdollisesti pyrittävä korjaamaan kyseinen
eurokoodin kohta.
Eurokoodissa voidaan saavuttaa kaksinkertainen leikkauskapasiteetin yläraja verrattuna
nykyisiin ohjeisiin, kun käytetään vinoja leikkausteräksiä, eikä jännevoimaa esiinny.
Jännevoiman avulla eurokoodin leikkauskapasiteetin ylärajaa voidaan vielä korottaa 25
%. Tutkimuksessa ei löytynyt tuloksia, jotka tukisivat eurokoodin suurta
leikkauskapasiteetin ylärajaa vinoilla haoilla, eikä varsinkaan lisäksi vielä jännevoiman
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vaikuttaessa. Eurokoodin ohjeistuksen todenmukaisuuden tarkistaminen tältä osin jää
jatkotutkittavaksi.
Betoniohjeissa on osassa mitoitustilanteissa asetettu yläraja hyödynnettävälle betonin
lujuudelle. Samoin eurokoodeihin siirryttäessä tulee osa muista maista todennäköisesti
asettamaan vastaavanlaisia rajoitteita. Tässä työssä ei tutkittu tällaisten, mahdollisesti
tarpeellisten rajoitteiden antamista, mikä jää siis jatkotutkittavaksi.
Kappaleessa
3.20
on
käsitelty
raudoitetankojen
vähimmäishalkaisijoita,
enimmäisjakovälejä
sekä
minimiraudoitemääriä
ja
poikkileikkauksien
vähimmäismittoja. Taulukoihin 3.2 ja 3.3 on kerätty vähimmäishalkaisijoiden ja
enimmäisjakovälien vaatimukset eri ohjeista ja lisäksi on annettu ehdotus, mitä arvoja
tultaisiin noudattamaan siirryttäessä eurokoodeihin. Jatkotutkimuksissa on tarkistettava
ehdotetut rajat, sekä päätettävä missä laajuudessa eri vaatimukset otetaan käyttöön.
Lisäksi on mahdollisesti lisättävä esimerkiksi liittorakenteita ja muita tässä työssä
käsittelemättömiä kohtia koskevia raudoitevaatimuksia kansalliseen liitteeseen.
Nykyiset ohjeet sekä eurokoodi sisältävät vähän vaatimuksia poikkileikkauksien
vähimmäismitoille. Ainakin käsite ”ohut uuma” voi olla tarpeellista määritellä.
Betonirakenneohjeissa 2006 viitataan taulukoihin S3 ja S4 liittyen Tiehallinnon
laatuvaatimuksiin ja käytetään eurokoodissa määrittelemättömiä termejä, kuten
”talvihoitoluokka” ja ”reunapalkki”. On ratkaistava, kuinka ja missä määrin
betonirakenneohjeiden 2006 taulukoiden S3 ja S4 informaatio tuodaan kansalliseen
liitteeseen. Lisäksi on katsottava, tarvitseeko kevytbetoni vastaavanalaisen oman
ohjeistuksen betonipeitteiden ja muiden pitkäaikaiskestävyyteen liittyvien tekijöiden
osalta.
EN 1992-2 kohdan 4.4.1.2 (109) suositus on pääsuunnaltaan kohdallaan, mutta
luultavasti on olemassa tilanteita, joihin suositus ei ole toimiva. Jatkotutkimuksissa on
kartoitettava nämä tilanteet ja päätettävä tarvitsevatko ne maininnan kansalliseen
liitteeseen.
Todellisuudessa risteyssiltojen palkkien alapinnat ovat jossain määrin suolarasitettuja,
mutta betonirakenneohjeissa 2006 niiden vaikutukset on oletettu pieniksi, joten
rasitusluokkaa XD ei palkkien alapinnalla esiinny. Mikäli muu ohjeistus säilytettäisiin
ennallaan ja rasitusluokka XD huomioitaisiin eurokoodin suosituksen mukaisesti,
voisivat jänneteräsmäärät kasvaa jännepalkeissa. Jatkossa on varauduttava selvityksiin,
jos rasitusluokka XD jätetään huomioimatta risteyssiltojen palkkien alapinnassa.
EN 1992-2 NA kohdat, joihin ei esitetty valintaa, on luonnollisesti jatkotutkimuksissa
täydennettävä. Työssä ei erikseen koostettu perusteluja kansallisen liitteen notifikaatiota
varten, joka luultavammin on jatkossa tehtävä.
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Palkit:
Pitkittäisraudoitus:
Pintaraudoituksen halkaisijan tulee olla 500 mm paksuisissa tai sitä ohuemmissa
rakenneosissa vähintään 12 mm ja paksummissa rakenneosissa vähintään 16 mm.
Suurin sallittu tankojako on 200 mm ja enintään 0,75 h, missä h on tarkasteltavan
rakenneosan paksuus. [4, liite 3.5, kohta 2]
Jos kuitenkin käyttörajatilan kestoltaan lyhytaikaisilla kuormayhdistelyillä betoni on
puristettu tarkasteltavan raudoituksen suunnassa, voidaan tankojako kasvattaa arvoon
300 mm tai 200 mm jaolla voidaan käyttää 12 mm raudoitusta myös paksuissa
rakenneosissa. Tankojako saa nyt olla korkeintaan h. [4, liite 3.5, kohta 2 ja 3]
Palkeissa, joiden korkeus > 800 mm ja laskennollisesti tarvittava pääteräsmäärä
400 mm2, sijoitetaan uuman vedettyjen osien kumpaankin pintaan enintään 300 mm:n
jaolla pituussuuntainen raudoitus. Tämän raudoituksen pinta-alan osuuden uuman
vedetystä poikkileikkausalasta tulee molempien pintojen raudoitus yhteenlaskettuna olla
vähintään [3]
f
As ,min 0,12 ctk Ac
f yk
Tämän uuman osiin sijoitettavan pituussuuntaisen lisäraudoituksen tarkoituksena on
vähentää taivutuksesta ja pakkovoimista aiheutuvaa halkeilua. Ohjeessa ei mainita
kuinka uuman vedetyt osat määritellään. Lähinnä epäselväksi jää onko kyse murto- vai
käyttörajatilasta ja huomioidaanko pakkovoimat. [3]
Palkin uumien pituussuuntaisen raudoituksen minimimäärä määritetään kaavasta Asmin =
0,8 Acefctk/fyk. Pinta-alaan Ace lasketaan betonipoikkileikkauksen alue, joka ulottuu
rakenteen pinnasta alkaen etäisyydelle c + 8 , missä c on todellinen betonipeitteen
nimellisarvo ja on pintaverkon tankojen halkaisija. Tämä korvaa rakMK B4 kaavan
(2.92b). [1, 2]
Betonirakenneohjeet 2006 vaati, että jännepalkin raudoituksen on kyettävä ottamaan
betonin halkeilukapasiteetin suuruinen momentti raudoituksella. [1]

As ,min

Wce f ctk
f yk z s

, zs

0,9d

Tämä kaava poikkeaa RakMK B4 halkeilukapasiteetin kaavasta vakiokertoimen 1,7
verran.
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Erikseen ei ole määritelty, mitkä raudoitteista saa ottaa huomioon miniraudoituksessa.
Lähinnä jänteiden huomiointi jää epäselväksi.
Teräsbetonipalkissa pitkittäisen minimiraudoituksen määrä on [1]
f
As ,min 0,5 ctk Ac
f yk
Leikkausraudoitus:
Leikkausraudoitetankojen väli saa palkin pituussuunnassa olla enintään 0,7d, kuitenkin
enintään 400 mm ja poikkisuunnassa enintään d, kuitenkin enintään 600 mm.
Vääntöraudoitetuissa palkeissa jako saa olla enintään 300 mm ja reunapalkeissa 200
mm. Pääteräkset ympyröidään aina haoilla leikkausraudoitteen vähimmäismäärällä. [1]
Leikkausraudoitteen vähimmäishalkaisija on 10 mm, paitsi reunapalkeissa 8 mm. [4]
Leikkausraudoitteen vähimmäismäärä saadaan kaavasta [1]
f
Asv 0,25 ctk sin
f yk
Seinämäinen palkki:
Seinämäiselle
palkille
(L/d<3)
palkkien
pitkittäisraudoituksen
vähimmäisraudoituskaava ei päde. Muilta osin noudatetaan palkkien ohjeistuksia. [3]

Laatta:
Päällysrakenteet:
Pintaraudoituksen osalta raudoitekoon ja jakovälin kohdalla noudatetaan samoja ohjeita
kun palkissa [4]. Poikittaisraudoituksen jakoväliä ei ole selkeästi ohjeistettu.
Pääraudoituksen vähimmäismäärä saadaan kaavasta [3]
f
As ,min 0,25 ctk Ac
f yk
Poikittaisraudoitteen määrä on vähintään 20 % pääraudoitteen määrästä. [3]
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Maa- ja välituet:
Rakenteissa, joiden paksuus h=300 mm, on suhteellinen raudoitepinta-ala
molempiin suuntiin vähintään 0,15 %.
Rakenteissa, joiden paksuus h 800 mm, on suhteellinen raudoitepinta-ala
molempiin suuntiin vähintään 0,10 %.
Rakennepaksuuksille 300...800 mm suhteellinen vähimmäisraudoitemäärä
saadaan interpoloimalla.
Rakenteissa, joiden paksuus on < 300 mm, on raudoite vähintään T12 k250.
Pintaraudoituksen raudoitekoko on vähintään 12 mm ja jakoväli 250 mm.[4]
Perustukset:
Raudoitehalkaisija on vähintään 16 mm ja jakoväli enintään 300 mm. [4]
Minimiraudoitus molempiin suuntiin saadaan seuraavasti:
f
As ,min
0,25 0,05h ctk Ac
f yk
, 0,5 h 1
f
As ,min 0,2 ctk Ac
f yk
,h>1
Kun h <0,5m käytetään vähimmäismääränä T16 k300 vastaava raudoitealaa. [4, liite
1.3, kohta 3]
Jos tarkasteltavan pinnan betoni on käyttötilan kuormitusyhdistelmällä aina puristettuna,
riittää raudoitteen vähimmäismääräksi 50 % yllämainituista arvoista. Sama pätee myös
jakoraudoitukselle.[4]
Leikkausraudoitus, koskien kaikkia laattoja:
Kohtiin, joissa ylitetään leikkausraudoittamattoman rakenteen kapasiteetti, sijoitetaan
hakoja, joiden vähimmäismäärä saadaan kaavasta. [1]

Asv

0,2

f ctk
sin
f yk

Asv

m2 / m2

Leikkausraudoitetankojen väli saa laatan pituussuunnassa olla enintään 0,7d, kuitenkin
enintään 400 mm ja poikkisuunnassa enintään d, kuitenkin enintään 600 mm.
Vääntöraudoitetuissa laatoissa jako saa olla enintään 300 mm. [3 kohdat 2.5.2.2 ja
2.5.2.3]
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Pilarit ja Massiivipilarit
Käytetään määritelmiä:
Pilari: b 3h ,h 1,5 m
Seinämäinen pilari: b > 3h, h
Massiivipilari: h > 1,5 m

1,5 m

Pitkittäisraudoitus:
Pilarissa raudoitetankojen halkaisija on vähintään 20 mm ja jakoväli enintään 300 mm.
Vastaavat arvot massiivipilarille ovat 25 mm ja 300 mm. [4]
Raudoitteenvähimmäismäärä pilareille ja massiivipilareille: [4]
As ,min

max

1,5 f ctk
0,18 N d
Ac ;
f yk
f yk

Poikittaisraudoitus:
Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet 2002 vaatii alusrakenteiden muun
pintaraudoituksen vähimmäiskooksi 12 mm ja jakoväliksi 250 mm, jolloin näitä
vaatimuksia noudatetaan pilareille. Lisäksi RakMK B4 asettaa vähimmäiskooksi 0,25
kertaa päätangon halkaisijaksi ja jakovälin enimmäisarvoksi 15 kertaa päätangon, mutta
siltapilareissa 250 mm vaatimus on tiukempi, sekä käytännössä B4:sen
vähimmäiskokovaatimus poikittaisraudoille on hyödytön, sillä se vaikuttaa vasta, kun
pilarin päätangot ovat vähintään 48 mm. [3, 4]
Seinämäinen pilari:
Raudoitetankojen vähimmäishalkaisija on 16 mm ja jakoväli pystysuuntaan on enintään
300 mm ja vaakaan 250 mm. Pystysuuntainen raudoitteen vähimmäismäärä: [4]
As
0,1%
Ac
Vaakasuuntaan vähimmäismäärä on puolet tästä. [4]
Jos pystyraudoituksen määrä on suurempi kuin 0,02 Ac, sidotaan se haoilla RakMK B4
kohdan 2.5.2.4 pilarihaoituksella annettujen vaatimusten mukaan. Tämä ohje on ehkäpä
ristiriitainen ohjeen kanssa, joka vaatii kaikkien alusrakenteiden pintaraudoitteiden
olevan vähintään 12 mm halkaisijaltaan. [3, 4]
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Muut rakenneosat:
Yhdistettyjen levymäisten rakenneosien (kuten laatta- tai kotelopalkkien uuman ja
laippojen) välisissä leikkauksissa tulee olla laipan leikkautumisen varalle poikittaista
raudoitusta, jonka suhteellinen pinta-ala on vähintään
f
Asv ,min 0,25 ctk Ac
f yk
Palkkiin nähden poikittaisen taivutuksen vaatimaa raudoitusta ei oteta huomioon tähän
raudoituspinta-alaan. [3]

Viittaukset / lähteet:
[1] Betonirakenneohjeet 2006
[2] Järvinen, V. Haastattelut 2007
[3] RakMK B4
[4] Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet 2002
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Palkit
Pitkittäisraudoitus:
Teräsbetonipalkki:
0,26

fctm
bd
f yk t

As,min =
, mutta vähintään 0,0013 bt d
bt
tarkoittaa vetopuolen keskimääräistä leveyttä, mutta laipallisessa palkissa laipan
ollessa puristettu bt laskettaessa huomioidaan laipan kohdalla vain uuman leveys
Jännepalkki:
EC-2-2 kohdassa 6.1(109) käsitellään jännepalkin haurasmurtumisen välttämistä ja
minimiraudoituksen käyttöä.. Eurokoodissa ei mainita, ettei jännepalkkien tule täyttää
minimiraudoitusvaatimusta. Tällöin voidaan katsoa, että myös jännepalkkeihin on
sijoitettava teräsbetonipalkin minimiraudoitus. Kyseenalaiseksi kuitenkin jää, kuinka
tartunnalliset jänteet voidaan huomioida laskettaessa teräsbetonipalkin mukaista
miniraudoitusta ja kohta 6.1(109) on luultavammin sovellettavissa.
Leikkausraudoitus:
Leikkausraudoitteiden pituussuuntainen jakoväli saa olla enintään 0,75d(1 +cot ),
mutta ylöstaivutettuja tankoja käytettäessä enintään 0,6d(1+cot ). Poikkisuunnassa
leikkeiden jakoväli saa olla enintään 0,75d 600 mm. Vääntöraudoitteen pitkittäisjako
saa olla enintään u/8, missä u on tehollisen poikkileikkauksen piirin pituus EC-2 kohdan
6.3.2 mukaan määriteltynä. Puristusraudoitus (halkaisija ), joka otetaan huomioon
kestävyyttä laskettaessa, sidotaan poikittaisraudoituksella, jonka jakoväli on enintään
15 . Leikkausraudoitteesta 50 % tulee olla hakoja.
Leikkausraudoitteella ei ole vähimmäishalkaisijaa.
Leikkausraudoitteen vähimmäismäärä saadaan kaavasta
Asv
[fck]
[fyk]
bw

0,08 f ck
f yk

bw sin

, Asv

m2

m

= MPa
= MPa
on palkin uuman leveys [m]
on leikkausraudoituksen ja pituusakselin välinen kulma.
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Varsinaisesti eurokoodissa ei ole annettu, missä yksiköissä suureet tulee sijoittaa
kaavaan, eikä kaavan yksikkötarkastelu ole oikein. Asettamalla yksiköt yllä oleviksi,
saadaan järjellisiä tuloksia.

Laatta
Pitkittäis- ja poikittaisraudoitus:
Suomessa on valittu käytettäväksi terästen jakoväleille seuraavia arvoja:
-pääraudoitus 3h, enintään 400 mm
-jakoraudoitus 4h, enintään 600 mm
Pistemäisten kuormien tai suurimpien momenttien kohdalla:
-pääraudoitus 2h, enintään 250 mm
-jakoraudoitus 3h, enintään 400 mm
Pääterästen vähimmäismäärän osalta noudatetaan palkkien ohjetta. Yhteen suuntaan
kantavilla laatoilla käytetään poikittaista jakoraudoitusta, joka on vähintään 20 %
pääraudoituksesta. Lähellä tukialueita yläpinnan poikittainen jakoraudoitus ei ole
välttämätön, jos poikittaista taivutusmomenttia ei esiinny.
Leikkausraudoitus:
Leikkausraudoituksen vähimmäismäärän osalta noudatetaan palkkien ohjeistusta.
Laatoissa, joissa ei laskennan perusteella tarvita leikkausraudoitusta, se voidaan jättää
pois.
Suurin sallittu jakoväli jänteen suunnassa käytettäessä hakoja on 0,75d(1+cot ) ja
ylöstaivutetuilla tankoilla vastaava arvo on d. Poikkisuuntaan jakoväli on enintään 1,5d.

Seinämäinen palkki
Seinämäisen palkin molemmat pystypinnat varustetaan pysty- ja pitkittäissuuntaiselle
raudoituksella (verkolla) molempien suuntien vähimmäisraudoituksen ollessa As,dbmin.
EC-2-1 NA valinta Suomessa tulee olemaan As,dbmin =max{0,0005 Ac ; 150 mm2/m}.
Jakoväli molemmissa suunnissa on enintään Smesh, jonka suositusarvo on 300 mm, mutta
enintään palkin leveys.
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Pilari
Pitkittäisraudoitus:
Raudoitetankojen halkaisija on vähintään 8 mm. Jakovälille ei ole asetettu vaatimuksia,
mutta jokaiseen poikkileikkauksen kulmaan on sijoitettava tanko ja ympyräpilarissa on
tankoja oltava vähintään 4 kpl.

As,min

max 0,002 Ac ;

0,10 N Ed
f yd

Poikittaisraudoitus:
Poikittaisraudoituksen tankoko on vähintään 6 mm, mutta kuitenkin vähintään 0,25
kertaa päätangon halkaisija. Jos poikittaisraudoituksena toimii yhtenäinen hitsattu
verkko, 6 mm sijasta käytetään 5 mm vähimmäishalkaisijaa. Jakoväli on enintään 15
kertaa päätankojen pienin halkaisija, mutta enintään 400 mm tai pilarin pienin sivumitta.
Yli 14 mm raudoitteen limijatkoksien kohdalla ja poikkileikkauksissa, jotka ovat alle
pilarin suuremman sivumitan etäisyydelle palkista tai laatasta, vähimmäisjakoväli
kerrotaan 0,6. Limityspituudelle sijoitetaan vähintään 3 hakaa tasavälein

Seinämäinen pilari / seinä
Pysty- ja vaakaraudoituksen jakoväli on enintään 400 mm, eikä pystytankojen väli saa
ylittää kolminkertaista seinän paksuutta. Pystyraudoituksen vähimmäismäärä on
0,002Ac ja vaakaraudoituksen 25 % pystyraudoituksesta tai 0,0001Ac sen mukaan,
kumpi vain on suurempi.
Jos pystyraudoituksen määrä on suurempi kuin 0,02Ac, sidotaan se haoilla EC2-1
kohdan 9.5.3 mukaisesti. Kohdassa 9.5.3(4)(i) mainittua suurimman mitan arvona ei
tarvitse käyttää suurempaa arvoa kuin 4 kertaa seinän paksuus.
Jos pääraudoitus (pystyraudoitus) sijoitetaan raudoitteista lähimmäksi betonipintaa,
käytetään poikittaisraudoituksena hakoja, joita on vähintään 4 kpl/m2.
Poikittaisraudoitusta ei tarvitse käyttää, kun käytetään hitsattua verkkoa ja tankoja,
joiden halkaisija on vähintään 16 mm, sekä betonipeite on suurempi kuin 2 .
Kirjallisuutta:
EN 1992-1-1.
EN 1992-1-1 NA, Suomi.
EN 1992-2.

xi

LIITE 5
Betonipeitevertailu
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Päällysrakenteen vedeneristeen alla olevat pinnat sekä muut suolarasittamattomat pinnat
Ro20
R1, R2, R4 XC4, XS1
35 100 BN
EC
Päällysrakenteen suolasumurasitetut pinnat
Ro21
R1
XC4, XF2, XD1
35 100 BN
EC
Päällysrakenteen suolasumurasitetut pinnat
Ro21
R2
XC4, XF2, XD1
35 100 BN
EC
Päällysrakenteen suolasumurasitetut pinnat
Ro21
R3
XC4, XS1, XF2, XD1 40 100 BN
EC
Reunapalkit
Ro22
R1
XC4, XD3, XF4
45 50 BN
EC
Reunapalkit
Ro22
R2
XC4, XD2, XF4
30 50 BN
EC
Reunapalkit
Ro22
R3
XC4, XS1, XD3, XF2 45 50 BN
EC
Reunapalkit
Ro22
R4
XC2, XF2
30 70 BN
EC
Siirtymälaatta
Ro23
R1, R2
XC2, XD1, XF4
35 50 BN
EC
Siirtymälaatta
Ro23
R3
XC2, XD1, XF2
35 50 BN
EC
Siirtymälaatta
Ro23
R4
XC2, XF2
35 70 BN
EC

Jänneteräs cnom /mm

Betoniteräs cnom /mm

P-luku

Vähimmäislujuus / K

Käyttöikä /a

Lujuusluokka / K

Rasitusluokka

Rasitusluokka ryhmä

Tulokset:
Sillan osan tunnus

Rakenneosa

Lähtötiedot:

35
40

30
0

40
35

50
45

35
35

30
25

45
35

55
45

35
35

20
25

40
35

50
45

40
40

30
25

40
35

50
45

45
45

50
40

45
40

55
50

40
35

50
40

40
35

50
45

45
45

30
25

45
40

55
50

35
30

30
25

40
25

50
35

35
35

50
40

40
30

50
40

35
35

30
25

40
30

55
40

35
30

30
25

40
25

50
35

Teräsputki

Ro01

R4

XC2

30 100 BN
EC

30
30

0
0

35
35/50

x
35

Teräsputki

Ro02

R4

XC2, XF2

30 100 BN
EC

30
30

20
25

40
25

0
35

Peruslaatta
Peruslaatta

Ro03
Ro04

R4
R4

XC2
XC2

30 100 BN
30 100 BN
EC

30
35
30

0 50/100
0 50/100
0 35/50

x
x
35

Peruslaatta

Ro05

R4

XC2, XS2

40 100 BN
EC

40
45

0 60/100
0 55/70

x
55

Peruslaatta

Ro06

Peruslaatta

Ro07

R1
R2
R1
R2

XC2, XD1, XF4
XC2, XD1, XF4
XC2, XD1, XF4
XC2, XD1, XF4

35
35
35
35

BN
BN
BN
BN
EC

35
35
35
35
35

50
30
50
30
40

50/100
50/100
50/100
50/100
45/60

x
x
x
x
45

Peruslaatta

Ro06

R4

XC2, XF2

30 100 BN
EC

30
30

20 50/100
25 35/60

x
35

xii

100
100
100
100

LIITE 5
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Jänneteräs cnom /mm

Betoniteräs cnom /mm

P-luku

Vähimmäislujuus / K

Käyttöikä /a

Rasitusluokka

Sillan osan tunnus

Rakenneosa

Lujuusluokka / K

Tulokset:
Rasitusluokka ryhmä

Lähtötiedot:

Maa ja välituet
Ro10

R1
R2
R4

XC3, XD1, XF2
XC3, XD1, XF2
XC3, XD1, XF2

35 100 BN
35 100 BN
35 100 BN
EC

35
35
35
35

30
20
20
25

45
40
40
35

55
50
50
45

Suolasumu rasitetut maa ja välituet
Ro11
R1

XC4, XD3, XF4

40 100 BN
EC

40
45

50
40

45
45

55
55

Suolasumu rasitetut maa ja välituet
Ro11
R2

XC4, XD1, XF2

35 100 BN
EC

35
35

30
25

40
35

50
45

Suolasumu rasitetut maa ja välituet
Ro11
R3

XC4, XS1, XF2

35 100 BN
EC

35
40

30
25

40
35

50
45

Ro12

R1

XC4, XD2, XF2

35 100 BN
EC

35
35

30
25

45
40

55
50

Ro12

R2

XC4, XD1, XF2

35 100 BN
EC

35
35

20
25

40
35

50
45

30 100 BN
EC

35
30

0
0

50
25

60
35

35 100 BN
EC

40
35

50
40

50
30

60
40

40 100 BN
EC

40
45

0
0

60
45

70
55

30 100 BN
EC

45
45

70
40

60
45

70
55

Tukirakenteet vedessä tasolta NW-1m alaspäin
Ro13
R4
XC2
Tukirakenteet vedessä tasolta NW-1m ylöspäin
Ro14
R4
XC4, XF4
Tukirakenteet meressä tasolta NW-1m alaspäin
Ro15
R4
XC2, XS2
Tukirakenteet meressä tasolta NW-1m ylöspäin
Ro16
R4
XC4, XS3, XF4

Selitteet:
BN yli 5 yksikköä suurempi
BN suurempi
BN pienenpi

xiii
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sivu 1/4

Vihnusvuoren risteyssillan yleiskuva. Jännevälit: 33,0 + 33,5 m + 26,0 m. HL= 10,5 m.
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LIITE 6
Momentinpyörityskaavojen johto
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LIITE 7
Tukimomentinpyöristys, FEM vs. yksinkertainen palkkiteoria

sivu 1/1

Käytetty kuormitus oli tasainen viivakuorma 100 kN/m
Palkki b=200 mm, h=1000 mm
Jänne 3x15 m (jousen keskeltä keskelle)
Merkintä:
"1" : Kyseisellä kentällä on kuormitus
"0" : Kyseinen kenttä on kuormittamaton
FEM_tulos, tukialue 400 mm, tuen jousi vakio k=1MN/m/m
Taivutusmomentti /kNm
Kuormitus
Kenttä 1 Tuki B
Kenttä 2 Tuki C
Kenttä 3
1+1+1
1754
-2145
596
-2145
1754
1+0+0
2062
-1409
338
0+1+0
-1081
1667
-1081

Kimmoteoria, pistemäiset tuet
Kuormitus
1+1+1
1+0+0
0+1+0

Taivutusmomentti /kNm
Kenttä 1 Tuki B
Kenttä 2 Tuki C
Kenttä 3
1800
-2250
562,5
-2250
1800
-1507,5
382,5
-562,5
-1125
1687,5
-1125
-562,5

Kuormitus
1+1+1
1+0+0
0+1+0

Kenttä 1

Kuormitus
1+1+1
1+0+0
0+1+0

Kenttä 1

Kuormitus
1+1+1
1+0+0
0+1+0

Tukireaktio /kN
Tuki B
Kenttä 2
1650
975
825

Tuki C
Kenttä 3
1650
-150
825

Momentin pyöristys /kNm
Tuki B
Kenttä 2 Tuki C
Kenttä 3
82,5
82,5
48,75
-7,5
41,25
41,25

"Pyöristetty" taivutusmomentti /kNm
Kenttä 1 Tuki B
Kenttä 2 Tuki C
Kenttä 3
1800
-2167,5
562,5
-2167,5
1800
-1458,75
375
-562,5 -1083,75
1687,5 -1083,75
-562,5

FEM_tulos / kimmoteorian "pyöristetty" taivutusmomentti [%]
Tuki B
99,0
96,6
99,7

Tuki C
99,0
90,1
99,7

xv
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EN 1992-1-1 NA, Halkeamarajat
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LIITE 9

sivu 1/3

Mustikkamäen risteyssillan yleiskuva. Jännevälit: 10,7 + 13,4 + 10,8. HL = 15 m.
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LIITE 9
Järviön risteyssillan yleiskuva. Jännevälit: 17,1 + 25,9 + 18,3 m. HL= 14,5 m.

xviii

sivu 2/3

LIITE 9

sivu 3/3

Lindosken risteyssillan yleiskuva. Jännevälit= 11 + 15+ 11 m. HL 15 m.

xix

LIITE 10

sivu 2/4

Linnakorven risteyssillan yleiskuva. Jännevälit 15,5 m+ 24,8 m + 26,2 m + 17,5 m. HL = 11,75 m.

xxi

LIITE 10
Mossabergetin sillan yleiskuva. Jännevälit: 21,9 + 29,9 + 21,9 m. HL = 12,25 m.

xxii

sivu 3/4

LIITE 10

sivu 4/4

Länsi-eteläsuuntaisen sillan yleiskuva. Jännevälit: 26,8 + 29,0 + 25,0 m = HL = 7 m.
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sivu 1/1

Pystysuuntaisten liikennekuormien rasitusten sovituskertoimet prosentteina
betoniohjeista eurokoodiin:
Tavallinen kuormitus yhdistelmä
Laattasillat
JM=6m, HL=7,5m
JM=6m, HL=14m
JM=10m, HL=7,5m
JM=10m, HL=10,5m
JM=10m, HL=14m
JM= 12+15+12m, HL=10,5m
Lindkosken rs.
Tannin rs.
Järviön rs.

M kenttä
116,97
120,16
102,48
121,58
111,26
118,11
107,19
101,92
87,70

M tuki

M aukko
75,94
78,32
91,16
x

M tuki

M aukko
103,08
116,58
111,47
132,02
121,76
129,83
119,53
116,37
101,46

M tuki

M aukko
109,93
95,23
105,45
112,69

M tuki

73,30
73,32
76,32
75,10

Q
116,46
110,01
96,59
98,33
94,17
79,95
75,61
73,77
69,35

Palkkisillat
Haikanlahden silta
Länsi-eteläsuun. rs.
Mossabergetin silta 2
Mönnin silta

69,38
62,68
x

Q
72,42
71,10
84,37
x

T
61,45
90,21
77,33
x

Murtorajatila
Laattasillat
JM=6m, HL=7,5m
JM=6m, HL=14m
JM=10m, HL=7,5m
JM=10m, HL=10,5m
JM=10m, HL=14m
JM= 12+15+12m, HL=10,5m
Lindkosken rs.
Tannin rs.
Järviön rs.

122,94
110,74
117,32
102,61

Q
102,09
117,93
106,18
106,74
103,47
126,74
107,81
127,47
105,86

Palkkisillat
Haikanlahden silta
Länsi-eteläsuun. rs.
Mossabergetin silta 2
Mönnin silta

xxiv

88,26
101,32
117,11

Q
105,50
99,98
100,48
119,44

T
96,34
132,85
142,79
140,38

LIITE 12

sivu 1/1

Mustikkamäen risteyssillan vertailulaskelmien leikkausraudoitusmäärät

xxv

LIITE 13
Mustikkämäen risteyssillan halkeamitoituksen vertailulaskentaa
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LIITE 14
Vihnusvuoren risteyssillan vertailupisteiden rasitukset
Qmax d
MRT
Node 435

Yksikkö: kN

Combin MRT +janne
"Envelope LK_EK MRT"
rakenne op_C1 KRT
janne Too KRT
kutistuma KRT
tukipainuma T1 KRT
tukipainuma T4 KRT
muut muuttavat KRT

Tmax d
MRT
Node 139

Fx
-10609,8
0
524,79
52,2666
-13020,4
54,1392
7,84265
-5,66039
319,802

Fz*
4063,41
0
1923,59
2031,71
-393,119
-0,19776
4,24844
-4,71693
31,5473

Mx
My
179,952 10075,2 -->
0
0
257,593 4691,186
185,223 10197,2
-210,291 -9099,02
15,4706 54,1895
11,5056 317,644
2,55347 -84,8524
-77,7838 596,687

Osavarmuuskerroin:
1 -->
1
1,2
0,9
0
1
0
1,6

Fx
-10609,8

Fz*
4063,41

Mx
179,952

My
10075,2

524,79 1923,59 257,593 4691,186
62,71992 2438,052 222,2676 12236,64
-11718,4 -353,807 -189,262 -8189,12
0
0
0
0
7,84265 4,24844 11,5056 317,644
0
0
0
0
511,6832 50,47568 -124,454 954,6992
Summa:

-10611,3 4062,559 177,6502 10011,05

Vastaavuus:

1,000144 0,999791 0,987209 0,993633

Yksikkö: kNm

Combin MRT +janne

Fx
-16313,5

Fz
-877,485

Mx*
-2217,38

"Envelope LK_EK MRT"
rakenne op_C1 KRT
janne Too KRT
kutistuma KRT
tukipainuma T1 KRT
tukipainuma T4 KRT
muut muuttavat KRT

58,8207
8,80926
-13732,6
7,08475
1,15961
-0,87515
59,9776

-833,54
-1152,95
1087,3
2,71629
10,8543
-2,21412
15,2921

-1784,9
-243,842
-47,8754
7,37477
-9,08882
-1,97846
-43,2106

M tuki
KRT
Node 943

My
-380,43 -->
-475,632
-2132,3
2135,7
1,70137
21,8584
-3,03244
42,835

Osavarmuuskerroin:
1 -->

Fz
-877,485

Mx*
-2217,38

My
-380,43

58,8207
-833,54
10,57111 -1383,54
-16479,1 1304,76
0
0
1,15961 10,8543
-0,87515 -2,21412
95,96416 24,46736

-1784,9
-292,61
-57,4505
0
-9,08882
-1,97846
-69,137

-475,632
-2558,76
2562,84
0
21,8584
-3,03244
68,536

Summa:

-16313,5

-2215,17

-384,19

Vastaavuus:

0,999999 1,001969 0,999001 1,009884

1
1,2
1,2
0
1
1
1,6

Fx
-16313,5

-879,212

Yksikkö: kNm

Combin KRT +janne + muut + LK_MIN

Fx
-12354,2

Fz
-427,912

Mx
-256,944

Combination LK
rakenne op_C1
janne Too
kutistuma
tukipainuma T1
tukipainuma T4
muut muuttavat

156,012
59,938
-13016,3
75,1412
9,65747
-2,05908
385,402

-80,7558
20,9615
-368,419
1,1592
-2,38607
7,86604
2,15726

-259,65
192,474
-191,585
9,15416
6,36318
3,23921
-12,9903

M kenttä
KRT
Node 211

My*
8178,13 -->
4489,14
12164,4
-9486,24
-62,8429
303,666
-112,879
725,109

Osavarmuuskerroin:
1 -->

Fx
-12354,2

Fz
-427,912

Mx
-256,944

My*
8178,13

1
1
1
0
1
0
1

156,012
59,938
-13016,3
0
9,65747
0
385,402

-80,7558
20,9615
-368,419
0
-2,38607
0
2,15726

-259,65
192,474
-191,585
0
6,36318
0
-12,9903

4489,14
12164,4
-9486,24
0
303,666
0
725,109

Summa:

-12405,3

-428,442

-265,388 8196,075

Vastaavuus:

1,004135 1,001239 1,032864 1,002194

Heitto, kNm

-51,0905

-0,53011

-8,44412

17,945

Osavarmuuskerroin:
1 -->

Fx
-13058,9

Fz
209,55

Mx
-309,497

My*
-5826,83

1
1
1
0
0
1
1

27,6966
31,4025
-13400,3
0
0
-3,14672
272,411

200,763
253,185
-209,942
0
0
-2,24957
-33,2806

-188,119
-243,451
122,934
0
0
-2,13364
-3,17145

-5474,59
-9144,04
9309,13
0
0
-32,0594
-502,904

Summa:

-13071,9 208,4758

-313,941

-5844,46

Vastaavuus:

1,000998 0,994874 1,014359 1,003026

Heitto, kNm

-13,0366

Yksikkö: kNm

Combin KRT +janne + muut + LK_MIN

Fx
-13058,9

Fz
209,55

Mx
-309,497

My*
-5826,83 -->

Combination LK
rakenne op_C1
janne Too
kutistuma
tukipainuma T1
tukipainuma T4
muut muuttavat

27,6966
31,4025
-13400,3
26,0758
4,20515
-3,14672
272,411

200,763
253,185
-209,942
2,14752
10,594
-2,24957
-33,2806

-188,119
-243,451
122,934
8,88684
-7,91321
-2,13364
-3,17145

-5474,59
-9144,04
9309,13
35,2634
165,338
-32,0594
-502,904
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-1,07417

-4,44409

-17,6334

LIITE 14

sivu 2/2

Pääpalkin solmujako ja oman painon aiheuttama taivutusmomenttikuvio.
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LIITE 15
Vihnusvuoren risteyssillan leikkaus- ja vääntömitoituksen vertailulaskentaa

xxx

sivu 1/2

LIITE 15

sivu 2/2

xxxi

LIITE 16
Teräsjännitykset halkeamaleveyksien vertailua varten

sivu 1/1

JanneK-ohjelmassa on mahdollista antaa neljä eri rasitusta: jännevoiman aiheuttama
normaalivoima,
ulkoinen
normaalivoima,
pysyvä
taivutusrasitus
ja
kokonaistaivutusrasitus.
Jos oletetaan venymien yhteenlaskuperiaatteen olevan voimassa, on yhden tekevää
betoniterästen jännityksiä laskettaessa, mistä kokonaisrasitus koostuu. Tällöin riittää,
että annetaan kokonaistaivutusrasitus ja normaalivoima.
Eurokoodeilla halutaan tietää jännitysten ero nollavenymämomentin ja
kokonaisrasituksen kanssa. Vertailulaskelmissa on annettu jänteiden aiheuttama
normaalivoima ja kokonaistaivutusrasitus (nollavenymämomentti tai eurokoodin
kokonaistaivutusrasitus). Tällöin ohjelmasta on saatu tulostettua kaksi eri jänteiden
jännityksen muutosta pysyviin rasituksiin nähden. Saadut jännityksen muutokset eivät
ole oikein suuruiset, mutta niiden erotus on oikein suuruinen ja ainoastaan se on haluttu
tieto.
Vihnusvuoren risteyssillan JanneK-ohjelmalla lasketut teräjännitykset työn rasituksilla
ja poikkileikkauksilla ovat taulukossa (1) ja Linnakorven risteyssillan teräsjännitykset
taulukossa (2). Taulukoiden arvojen yksikkö on MPa.
Taulukko 1. Vihnusvuoren risteyssillan teräsjännitykset halkeamaleveys laskennassa
Välituella:
Betoniteräsmäärä: -50 %
EC
EC
BN

Mo
Md

0%

50 %

Kentässä:
Betoniteräsmäärä: -50 %

17,635 17,296 16,967

EC

34,856 33,239 31,808
50,17 44,634 40,201

EC
BN

--->

0%

50 %

16,501 16,097 15,708

Mo

32,849 31,496 30,283
30,362 27,584 25,324

Md

--->
50,17 44,634 40,201

s.BN

17,221 15,943 14,841

p.EC

30,362 27,584 25,324

s.BN

16,348 15,399 14,575

p.EC

Taulukko 2. Linnakorven risteyssillan teräsjännitykset halkeamaleveys laskennassa
Välituella:
Betoniteräsmäärä: -50 %
EC
EC
BN

Mo
Md

0%

50 %

14,754 14,554 14,358

EC

26,159 25,514 24,913
45,191 42,578 40,235

EC
BN

--->

xxxii

Kentässä:
Betoniteräsmäärä: -50 %

0%

50 %

13,344 13,194 13,048

Mo
Md

37,832 36,623
45,886 42,935

35,53
40,41
40,41

--->
s.BN

45,191 42,578 40,235

s.BN

45,886 42,935

p.EC

11,405

p.EC

24,488 23,429 22,482

10,96 10,555

LIITE 17
Pääpalkin solmujako ja oman painon aiheuttama taivutusmomenttikuvio.
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Linnakorven risteyssillan leikkaus- ja vääntömitoituksen vertailulaskentaa
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LIITE 19
Ehdotus Suomen EN 1992-2 kansalliseksi liitteeksi
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FINNISH NATIONAL ANNEX
TO
EN 1992-2
Design of concrete structures
Part 2: Concrete bridges - Design and detailing
rules
Blue colour: NA in English
Green colour: NA in Finnish
Brown colour: NA in Swedish
Red colour: Justification if recommended value is not used
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LIITE 19
National choice is allowed in EN 1991-2 through paragraphs:

–

3.1.2 (102)P

–

3.1.6 (101)P

–

3.1.6 (102)P

–

3.2.4 (101)P

–

4.2 (105)

–

4.2 (106)

–

4.4.1.2 (109)

–

5.1.3 (101)P

–

5.2 (105)

–

5.3.2.2 (104)

–

5.5 (104)

–

5.7 (105)

–

6.1 (110)

–

6.2.2 (101)

–

6.2.3 (103)

–

6.2.3 (107)

–

6.2.3 (109)

–

6.8.1 (102)

–

6.8.7 (101)

–

7.2 (102)

–

7.3.1 (105)

–

7.3.3 (101)

–

7.3.4 (101)

–

8.9.1 (101)

–

8.10.4 (105)

–

8.10.4 (107)

–

9.1 (103)

–

9.2.2 (101)

–

9.5.3 (101)

–

9.7 (102)

–

9.8.1 (103)

–

11.9 (101)

–

113.2 (102)

–

113.3.2 (103)
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3.1 Concrete
3.1.2 Strength
(102)P The strength classes (C) in this code are denoted by the characteristic cylinder strength
f ck determined at 28 days with a minimum value of C min and a maximum value of C max .
Note: The values of C min and C max for use in a Country may be found in its National Annex. The
recommended values are C30/37 and C70/85 respectively.

Suomi: Käytetään arvoja C25/30 ja C70/85.
Lujuusluokka C25/30 on yleisesti käytettyä siltojen perustuksissa, eikä lujuuden
puolesta ongelmia ole havaittu. Suositusarvoa noudattamalla koroitettaisiin
tarpeettomasti perustusten lujuusluokkaa.
3.1.6 Design compressive and tensile strengths
(101)P The value of the design compressive strength is defined as

f cd

cc

f ck /

(3.15)

C

where:
is the partial safety factor for concrete, see 2.4.2.4, and

C
cc

is a coefficient taking account of long term effects on the compressive strength and
of unfavourable effects resulting from the way the load is applied.

Note: The value of cc for use in a Country should lie between 0,80 and 1,00 and may be found in its
National Annex. The recommended value cc of is 0,85.

Suomi: Käytetään suositusarvoa.
(102)P The value of the design tensile strength,

f ctd

ct

f ctk , 0,05 /

f ctd , is defined as

C

where:
is the partial safety factor for concrete, see 2.4.2.4, and
C
ct

is a coefficient taking account of long term effects on the tensile strength and of
unfavourable effects, resulting from the way the load is applied.

Note: The value of ct for use in a Country should lie between 0,80 and 1,00 and may be found in its
National Annex. The recommended value of ct is 1,0.

Suomi: Käytetään suositusarvoa.
3.2 Reinforcing steel
3.2.4 Ductility characteristics
(101)P The reinforcement shall have adequate ductility as defined by the ratio of tensile strength to the
yield stress, ( f t f y ) k and the elongation at maximum force, uk .
Note: The classes of reinforcement to be used in bridges in a Country may be found in its National
Annex. The recommended classes are Class B and Class C.

Suomi: Käytetään suositusarvoa.
xxxix
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4.2 Environmental conditions
(105) For a concrete surface protected by waterproofing the exposure class should be given in a Country’s
National Annex.
Note: For surfaces protected by waterproofing the exposure class for use in a Country may be found
in its National Annex. The recommended exposure class for surfaces protected by waterproofing is
XC3.

Suomi: XF2, XC3 ja XC4. . Lisätiedot löytyvät Tiehallinnon ohjeista ”Betonirakenneohjeet 2006” ja ”Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet”.
(106) Where de-icing salt is used, all exposed concrete surfaces within x m of the carriageway
horizontally or within y m above the carriageway should be considered as being directly affected by deicing salts. Top surfaces of supports under expansion joints should also be considered as being directly
affected by de-icing salts.
Note 1: The distances x and y for use in a Country may be found in its National Annex. The
recommended value for x is 6m and the recommended value for y is 6m.

Suomi: Jäänestoaineiden oletetaan vaikuttavan kuuden metrin etäisyydelle tien reunasta
(x =6 m). Päällysrakenteellla palkkien ja kansilaatan sillan alittavan liikenteen
tulosuunnan puoleisen ulkokyljen pysty- ja vinopinnat (kaltevuus > 1:3) kuuden metrin
etäisyydellä alittavan tien pinnasta oletetaan olevan jäänestoaineiden vaikutusalueilla.
Note 2: The exposure classes for surfaces directly affected by de-icing salts for use in a Country may
be found in its National Annex. The recommended classes for surfaces directly affected by de-icing
salts are XD3 and XF2 or XF4, as appropriate, with covers given in Tables 4.4N and 4.5N for XD
classes.

Suomi: Rasitusluokat ovat riippuvaisia rakenneosasta, talvihoitoluokasta ja sillan
sijainnista. Lisätiedot löytyvät Tiehallinnon ohjeista ”Betonirakenneohjeet 2006” ja
”Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet”. Ilman tarkempia selvityksiä arvoja XD3 ja
XF4 voidaan käyttää.
4.4.1 Concrete cover
4.4.1.2 Minimum cover, c min
(109) Where in-situ concrete is placed against an existing concrete surface (precast or in- situ) the
requirements for cover to the reinforcement from the interface may be modified.
Note: The requirements for use in a Country may be found in its National Annex.
The recommended requirement is that, provided the following conditions are met, the cover needs
only satisfy the requirements for bond (see 4.4.1.2 (3) of EN 1992-1-1):
- the existing concrete surface has not been subject to an outdoor environment for more than 28 days.
- the existing concrete surface is rough.
- the strength class of the existing concrete is at least C25/30

Suomi: Käytetään suositusarvoja.
5.1.3 Load cases and combinations
(101)P In considering the combinations of actions (see Section 6 and Annex A2 of EN 1990) the relevant
load cases shall be considered to enable the critical design conditions to be established at all sections,
within the structure or part of the structure considered.
Note: Simplifications to the load arrangements for use in a Country may be found in its National
Annex. Recommendations on simplifications are not given in this standard.

Suomi: Yleisiä yksinkertaistuksia kuormitusjärjestelyihin ei anneta.
xl
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5.2 Geometric imperfections
(105) Imperfections may be represented by an inclination,
0

l

l , given

by
(5.101)

h

where
0
h

l

is the basic value:
is the reduction factor for length or height:
is the length or height [m]
Note: The value of
value is 1/200.

0

h

2

l;

h

1

to use in a Country may be found in its National Annex. The recommended

Suomi: Käytetään suositusarvoa.
5.3.2 Geometric data
5.3.2.2 Effective span of beams and slabs
Note: (1), (2) and (3) of EN 1992-1-1 apply despite the fact that the title of the clause refers to
buildings.
(104) Where a beam or slab is continuous over a support which may be considered to provide no restraint
to rotation (e.g. over walls) and the analysis assumes point support, the design support moment,
calculated on the basis of a span equal to the centre- centre distance between supports, may be reduced by
an amount M Ed as follows:

M Ed

FEd ,sup t / 8

(5.9)

where:

FEd ,sup is the design support reaction
Note: The value of t for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended
value is the breadth of the bearing.

Suomi: Arvon Med laskennassa oletetaan tukireaktion jakautuvan tasaiseksi
jännitykseksi tukialueelle. Suorakaiteen muotoisella tukialueelle Med= Fed,supt/8 ja
ympyrän muotoiselle Fed,supD/ 3 , missä t on tukialueen pituus jänteen suunnassa ja D
on tukialueen halkaisija.
5.5 Linear elastic analysis with limited redistribution
(104) In continuous beams or slabs which:
a) are predominantly subject to flexure and
b) have the ratio of the lengths of adjacent spans in the range of 0,5 to 2
redistribution of bending moments may be carried out without explicit check on the rotation
capacity, provided that:

k1 k 2 x u / d
for f ck 50 MPa
k 3 k 4 xu / d
for f ck 50 MPa
k 5 where Class B and Class C reinforcement is used (see Annex C)

(5.10a)
(5.10b)

No redistribution is allowed for Class A steel (see Annex C)

xli
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Where:
is the ratio of the redistributed moment to the elastic bending moment
is the depth of the neutral axis at the ultimate limit state after redistribution
is the effective depth of the section

xu
d

k1 , k 2 , k 3 , k 4 , k 5 for use in a Country may be found in its National Annex.
The recommended value for k1 is 0,44, for k 2 is 1,25(0,6 0,0014 / cu 2 ) , for k 3 is 0,54, for k 4 is
1,25(0,6 0,0014 / cu 2 ) and for k 5 is 0,85.
Note: The values of

Note: The limits of EN1992-1-1 may be used for the design of solid slabs.

Suomi: Käytetään suositusarvoja.
5.7 Non-linear analysis
(105) Non-linear analysis may be used provided that the model can appropriately cover all failure modes
(e.g. bending, axial force, shear, compression failure affected by reduced effective concrete strength,
etc… ) and that the concrete tensile strength is not utilised as a primary load resisting mechanism.
If one analysis is not sufficient to verify all the failure mechanisms, separate additional analyses
should be carried out.
Note 1: The details of acceptable methods for non-linear analysis and safety format to be used in a
Country may be found in its National Annex. The recommended details are as follows:
When using non-linear analysis the following assumptions should be made:
For reinforcing steel, the stress-strain diagram to be used should be based on Figure 3.8, curve A. In this
diagram, fyk and kfyk should be replaced by 1,1 f yk and 1,1kf yk
For prestressing steel, the idealised stress-strain diagram given in 3.3.6 (Figure 3.10, curve A) should be
used. In this diagram f pk should be replaced with 1.1 f pk
For concrete, the stress-strain diagram should be based on expression (3.14) in 3.1.5. In this expression,
and in the k-value, f cm should be replaced by cf . f ck with cf 1,1. s c
The following design format should be used:
The resistance should be evaluated for different levels of appropriate actions which should be increased
from their serviceability values by incremental steps, such that the value of G . G k and Q . Qk are
reached in the same step. The incrementing process should be continued until one region of the structure
attains the ultimate strength or there is global failure of the structure. The corresponding load is referred
to as q ud .
Apply an overall safety factor O and obtain the corresponding strength

R

qud

,

O

One of the following inequalities should be satisfied :

Rd

E(

G

G

Q

Q)

qud

(5.102 aN)

O

or

E(

G

G

Q

Q)

R

qud
Rd

xlii

(5.102 bN)
O
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R

(i.e)

qud
O'

or
Rd

Sd

E( g G

q

Q)

R

qud

(5.102 cN)

O

Where:
Rd

is the partial factor for model uncertainty for resistance,

Sd

is the partial factor for model uncertainty for action / action effort,

O

is the overall safety factor,

O

Rd =

1,06 ,
Sd=

1,15 ,

1,20 .

Refer to Annex PP for further details.
When model uncertainties

Rd

and

Sd

are not considered explicitly in the analysis (i.e.

Rd

1 ),

Sd

1,27 should be used.

O'

Note 2: If design properties of materials (e.g. as 5.8.6 of EN 1992-1-1) are used for non-linear
analysis
particular care should be exercised to allow for the effects of indirect actions (e.g. imposed
deformations).

Finland: XXXXXXXXX
Kyseistä kohtaa ei tutkittu tässä työssä.
6.1 Bending with or without axial force
(110) In cases where method b) in (109) above is chosen, the following rules apply:
The minimum reinforcement steel area should be provided in regions where tensile stresses occur in the
concrete under the characteristic combination of actions. In this check the parasitic effects of prestressing
should be considered, the primary effects should be ignored.
For pretensioned members Expression (6.101a) should be applied using one of the alternative approaches
a) or b) described below:
a)
tendons with concrete cover at least kcm times the minimum specified in 4.4.1.2 are considered
as effective in As,min. A value of zs based on the effective strands is used in the expression and fyk is
replaced with fp0,1k.
b)
tendons subject to stresses lower than 0,6 fpk after losses under the characteristic combination of
actions are considered as fully active. In this case Expression (6.101a) is replaced by :

As ,min f yk
where

Ap

p

z
p is the smaller of 0, 4 f ptk and 500 Mpa.

Note : The value of
value for

M rep

(6.101b)

k cm for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended

k cm is 2,0.

Suomi: Käytetään suositusarvoa.
To ensure adequate ductility the minimum reinforcing steel area As,min, defined in Expressions (6.101),
in continuous beams should extend to the intermediate support of the span considered. However, this
extension is not necessary if, at the ultimate limit state, the resisting tensile capacity provided by
reinforcing and prestressing steel above the supports, calculated with the characteristic strength

f yk

and

f p 0,1k

respectively, is less than the resisting compressive capacity of the bottom flange, which means that
the failure of the compressive zone is not likely to occur:

xliii
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k p A p f p 0,1k

t inf b0

cc

f ck

(6.102)

where:

t inf , b0 are, respectively, the thickness and the width of the bottom flange of the section. In the case of T
sections, tinf is taken as equal to b0.

As , A p denote respectively the area of reinforcing and prestressing steel in the tensile zone at the
ultimate limit state.
Note : The value of kp for use in a Country may be found in it's National Annex. The recommended
value for k p is 1,0.

Suomi: Arvo kp on suunnittelijan valittavissa väliltä 0…1
6.2.2 Members not requiring design shear reinforcement
(101) The design value for the shear resistance

VRd ,c

C Rd ,c k (100

l

f ck )1 / 3

k1

cp

V Rd ,c is given by:

bw d

(6.2a)

with a minimum of

V Rd ,c

(v min

k1

cp

)bw d

(6.2b)

where:

f ck

is in MPa

1

k

Asl
ww d

l

Asl

200
d

2,0 with d in mm

0,02

area of the tensile reinforcement, which extends (l bd d ) beyond the section considered
(see Figure 6.3); the area of bonded prestressing steel may be included in the calculation of Asl.
In this case a weighted mean value of d may be used.
is the smallest width of the cross-section in the tensile area [mm]

bw
cp

NEd

N Ed Ac

0,2 f cd

[MPa]

axial force in the cross-section due to loading or to the acting effect of prestressing in Newtons
( N Ed

AC
V Rd ,c

0 for compression). The influence of imposed deformations on NEd may be ignored.
2
is the area of concrete cross section [ mm ]
is [N]

C

v

k

Note: The values of Rd ,c , min and 1 for use in a Country may be found in its National Annex. The
recommended value for C Rd ,c is 0,18/ c, that for v min is given by Expression (6.3N) and that for k1
is 0,15.

v min

0,035k 3 2 f ck

12

Suomi: Käytetään suositusarvoja.

xliv
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6.2.3 Members requiring design shear reinforcement
(103) For members with vertical shear reinforcement, the shear resistance,
value of:

V Rd , s

VRd is the smaller

Asw
zf ywd cot
s

(6.8)

Note: If Expression (6.10) is used the value of fywd should be reduced to 0,8 fywk in Expression (6.8)
and

WRd ,max

b zv1 f cb /(cot

cw w

tan )

(6.9)

where:

Asw
s

f ywd
v1
cw

is the cross-sectional area of the shear reinforcement
is the spacing of the stirrups
is the design yield strength of the shear reinforcement
is a strength reduction factor for concrete cracked in shear
is a coefficient taking account of the state of the stress in the compression chord

v1 and cw for use in a Country may be found in its National Annex. The
recommended value of v1 is (see Expression (6.6N)).

Note 1: The value of

Suomi: Käytetään suositusarvoja, paitsi ohut uumaisilla palkeilla kertoimen
on korkeintaan 1.
Ohut uumainen palkki tullaan määrittelemään kohdassa 9.1 (103).
(107) The additional tensile force,
be calculated from:

Ftd

0,5VEd (cot

( M Ed / z )
where

cw

arvo

Ftd , in the longitudinal reinforcement due to shear VEd may

cot )

(6.18)

Ftd should be taken not greater than M Ed ,max / z .

M Ed ,max is the maximum moment along the beam.

Note: Guidance on the superposition of different truss models for use in a Country may be found in its
National Annex. The recommended guidance is as follows: In the case of bonded prestressing, located
within the tensile chord, the resisting effect of prestressing may be taken into account for carrying the
total longitudinal tensile force. In the case of inclined bonded prestressing tendons in combination with
other longitudinal reinforcement/tendons the shear strength may be evaluated, by a simplification,
superimposing two different truss models with different geometry (fig. 6.102N); a weighted mean value
between 1 and 2 may be used for concrete stress field verification with Expression(6.9).

Figure 6.102N: Superimposed resisting model for shear
Suomi: Käytetään suosituksen mukaista menetelmää.
xlv
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(109) In the case of segmental construction with precast elements and no bonded prestressing in the
tension chord, the effect of opening of the joint should be considered. In these conditions, in the absence
of a detailed analysis, the force in the tension chord should be assumed to remain unchanged after the
joints have opened. In consequence, as the applied load increases and the joints open (Figure 6.103), the
concrete stress field inclination within the web increases. The depth of concrete section available for the
flow of the web compression field decreases to a value of hred . The shear capacity can be evaluated in
accordance with Expression 6.8 by assuming a value of
depth hred .

derived from the minimum value of residual

Figure 6.103: Diagonal stress fields across the joint in the web
Axes of theoretical tension tie
Axes of theoretical compression struts
Tension chord of truss (external tendon)

hred

Field A : arrangement of stirrups with max (cot

= 1.0)

Field B : arrangement of stirrups with min (cot

= 2.5)

VEd
(cot
bwVf cd

tan )

(6.103)

Shear reinforcement stirrups, having the following area per unit length:

Asw
s

hred

VEd
f ywd cot

should be provided within a distance
both edges of the joint.

(6.104)

hred cot , but not greater than the segment length, from

The prestressing force should be increased if necessary such that, at the ultimate limit state,
under the combination of bending moment and shear, the joint opening is limited to the value
h hred as calculated above.
Note: The absolute minimum value of hred to be used in a Country may be found in its National
Annex. The
recommended absolute minimum value for hred is 0.5h.

Suomi: Käytetään suositusarvoa.
xlvi
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6.8.1 Verification conditions
(102) A fatigue verification should be carried out for structures and structural components
which are subjected to regular load cycles.
Note: A fatigue verification is generally not necessary for the following structures and structural
elements:
a) footbridges, with the exception of structural components very sensitive to wind action;
b) buried arch and frame structures with a minimum earth cover of 1.00 m and 1.50 m respectively
for road and railway bridges;
c) foundations;
d) piers and columns which are not rigidly connected to superstructures
e) retaining walls of embankments for roads and railways
f) abutments of road and railway bridges which are not rigidly connected to superstructures, except
the slabs of hollow abutments;
g) prestressing and reinforcing steel, in regions where, under the frequent combination of actions and
Pk , only compressive stresses occur at the extreme concrete fibers; The National Annex may
define additional rules.

Finland: XXXXXXXXX
Kyseistä kohtaa ei tutkittu tässä työssä.
6.8.7 Verification of concrete under compression or shear
(101) The verification should be carried out using traffic data, S-N curves and load models specified by
the National Authorities. A simplified approach based on values may be used for the verification for
railway bridges; see Annex NN.
m

Miner’s rule should be applied for the verification of concrete; accordingly
i 1

ni
Ni

1 where:

m = number of intervals with constant amplitude
ni = actual number of constant amplitude cycles in interval “i”
Ni = ultimate number of constant amplitude cycles in interval “i” that can be carried before failure. Ni
may be given by National Authorities (S-N curves) or calculated on a simplified basis using
expression 6.72 of EN 1992-1-1 substituting the coefficient 0,43 with (logNi)/14 and transforming
the inequality in the expression.
Then a satisfactory fatigue resistance may be assumed for concrete under compression, if the following
condition is fulfilled:
m
i 1

ni
Ni

1

(6.105)

where:

Ni

Ri

10 exp 14 1
Ecd ,min, i
E cd , max,i

E cd , min, i

cd , min, i

f cd , fat

E cd , max,i

(6.106)

1 Ri
(6.107)

(6.108)

xlvii
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cd , max, i

E cd , max,i

(6.109)

f cd , fat

where:

Ri
E cd ,min, i
E cd ,max,i
f cd , fat

is the stress ratio
is the minimum compressive stress level
is the maximum compressive stress level
is the design fatigue strength of concrete according to (6.76)

cd , max, i

is the upper stress in a cycle

cd , min, i

is the lower stress in a cycle

f cd , fat

k1

cc

(t 0 ) f cd 1

f cd
250

(6.76)

where:
cc

(t 0 )

t0

is a coefficient for concrete strength at first load application (see 3.1.2 (6) of EN 1992-1-1)
is the time of the start of the cyclic loading on concrete in days

Note: The value of
value is 0,85.

k1 for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended

Note: See also Annex NN for further information.

Finland: XXXXXXXXX
Kyseistä kohtaa ei tutkittu tässä työssä.
7.2 Stresses
(102) Longitudinal cracks may occur if the stress level under the characteristic combination of loads
exceeds a critical value. Such cracking may lead to a reduction of durability. In the absence of other
measures, such as an increase in the cover to reinforcement in the compressive zone or confinement by
transverse reinforcement, it may be appropriate to limit the compressive stress to a value k1 f ck in areas
exposed to environments of exposure classes XD, XF and XS (see Table 4.1 of EN1992-1-1).

k1 for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended
value is 0,6. The maximum increase in the stress limit above k1 f ck in the presence of confinement
Note: The value of

may also be found in a country's National Annex. The recommended maximum increase is 10%.

Suomi: k1 arvo on 0,6. Suurin korotuksen arvo on 0 %.
7.3 Crack control
7.3.1 General considerations
(105) A limiting calculated crack width wmax , taking account of the proposed function and nature of the
structure and the costs of limiting cracking, should be established. Due to the random nature of cracking
phenomenon, actual crack widths cannot be predicted. However, if the crack widths calculated in
accordance with the models given in this Standard are limited to the values given in Table 7.101N, the
performance of the structure is unlikely to be impaired.
Note: The value of wmax and the definition of decompression and its application for use in a country
may be found in its National Annex. The recommended value for wmax and the application of the

xlviii
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decompression limit are given in Table 7.101N. The recommended definition of decompression is
noted in the text under the Table.

Table 7.101N Recommended values of wmax and relevant combinations rules

Suomi:
Halkeamarajojen määrittäminen jää jatkotutkittavaksi. Eurokoodin suosituksessa
havaittiin puutteita.
The decompression limit requires that all concrete within a certain distance of bonded tendons or their
ducts should remain in compression under the specified loading.
Note: The value of the distance considered to be used in a Country may be found in its National
Annex. The recommended value is 100mm.

Suomi: Käytetään suositusarvoa.
7.3.3 Control of cracking without direct calculation
(101) The control of cracking without direct calculation may be performed by means of simplified
methods.
Note: Details of a simplified method for control of cracking without calculation may be found in a
Country’s National Annex. The recommended method is given in EN 1992-1–1 7.3.3 (2) to

Suomi: Kyseisen menetelmän käyttö on siltarakenteilla kielletty.
7.3.4 Calculation of crack widths
(101) The evaluation of crack width may be performed using recognised methods.
Note: Details of recognised methods for crack width control may be found in a Country’s National
Annex. The recommended method is that in EN 1992-1–1 clause 7.3.4.

Suomi:
Menetelmän kehittäminen jää jatkotutkittavaksi. Eurokoodin suosituksessa havaittiin
puutteita.
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8.9 Bundled bars
8.9.1 General
(101) Unless otherwise stated, the rules for individual bars also apply for bundles of bars. In a
bundle, all the bars should be of the same characteristics (type and grade). Bars of different
sizes may be bundled provided that the ratio of diameters does not exceed 1,7.
Note: Details of restrictions on the use of bundled bars for use in a Country may be found in its
National
Annex. No additional restrictions are recommended in this standard.

Suomi: Ei lisärajoitteita.
8.10.4 Anchorages and couplers for prestressing tendons
(105) The placing of couplers on more than 50% of the tendons at one cross-section should be avoided
unless:
- continuous minimum reinforcement according to expression 7.1 of EN 1992-1-1 (Section
7.3.2) is provided, or
- there is a minimum residual compressive stress of 3 MPa at the cross section under the
characteristic combination of actions.
Note: The maximum percentage of tendons to be coupled at a section in a Country may be found in
its National Annex. The recommended value is 67%.

Suomi: Käytetään suositusarvoa.
Where a proportion of tendons are joined with couplers at a particular cross section, remaining tendons
may not be joined with couplers within distance ‘a’ of the that cross section.
Note: The distance "a" to be used in a Country may be found in its National Annex. The
recommended value of a is given in Table 8.101N.

Table 8.101N: Minimum distance between sections at which tendons are joined
with couplers

Suomi: Käytetään suositusarvoa.
(107) In an aggressive environment openings and pockets which are necessary to apply the prestress to
the tendons should be avoided on the upper side of carriageway slabs. Where, in exceptional
circumstances, openings and pockets are provided on the upper side of carriageway slabs appropriate
precautions should be taken to ensure durability.
Note: Additional rules relating to the provision of openings and pockets on the upper side of
carriageway slabs for use in a Country may be found in its National Annex. No additional rules are
recommended in this standard.

Suomi: Taskujen ja aukkojen käyttö on sallittua vain kansallisen viranomaisen
tapauskohtaisella luvalla.

l
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9.1 General
(103) Minimum areas of reinforcement are given in order to prevent a brittle failure, wide cracks and also
to resist forces arising from restrained actions.
Note: Additional rules concerning the minimum thickness of structural elements and the minimum
reinforcement for all surfaces of members in bridges, with minimum bar diameter and maximum bar
spacing for use in a Country may be found in its National Annex. No additional rules are
recommended in this standard.

Suomi:
Tähän kohtaan on päätettävä, mitkä raudoitevaatimukset tuodaan kansalliseen
liitteeseen. Lisäksi voidaan määritellä vähimmäismittoja rakenneosille, sekä on
mahdollista määritellä ohutuumainen palkki. Lisäksi voi olla tarpeen tuoda esimerkiksi
liittorakenteita koskevia raudoitevaatimuksia tämän kansallisen valinnan alle. Alla on
alustavia ehdotuksia kansalliseen liitteeseen.
Seuraavat vaatimukset koskevat siltarakenteita.
Raudoitetankojen vähimmäishalkaisijat:
Palkkien ja laattojen pitkittäisten raudoitetankojen vähimmäishalkaisija on 16 mm.
Palkeilla ja laatoilla, mikäli kyseinen raudoite on pysyvillä kuormilla ja tavallisella
kuormitusyhdistelyllä puristettuna tai rakennekorkeus on enintään 500 mm, voidaan
vähimmäishalkaisija pudottaa arvoon 12 mm.

Seinien ja seinämäisten palkkien raudoitetankojen vähimmäishalkaisija on 12 mm.
Pilarien pitkittäisten raudoitetankojen vähimmäishalkaisija on 20 mm.
Palkkien, seinämäisten palkkien ja laattojen leikkaus- ja vääntöraudoitetankojen
vähimmäishalkaisija on 10 mm.
Raudoitetankojen enimmäisjakovälit:
Nämä vaatimukset koskevat rakenteiden molempia pintoja ja palkeilla myös sivupintoja.
Palkkien pitkittäisterästen enimmäisjakoväli on 200 mm tai 0,75h, kumpi vain antaa
pienemmän arvon.
Laatoilla noudatetaan Suomen EN 1992-1-1 kansallista liitettä.
Seinän pysty- ja vaakaraudoitetankojen jakoväli on enintään 250 mm tai kolme kertaa
seinän paksuus, kumpi vain antaa pienemmän arvon.
Palkkien, seinämäisten palkkien ja laattojen leikkaus- ja vääntöraudoitteiden
enimmäisjakoväli on pituussuunnassa 400 mm ja poikkisuunnassa 600 mm. Lisäksi
seinämäisten palkkien leikkaus- ja vääntöraudoitteiden jakoväli on enintään 0,75d.
Pilareilla pääraudoitteen jakoväli on korkeintaan 300 mm ja pyöreisiin pilareihin on
sijoitettava vähintään 6 päätankoa.
Palkeilla, seinämäisillä palkeilla ja laatoilla mikäli kyseinen raudoite on pysyvillä
kuormilla ja tavallisella kuormitusyhdistelyllä puristettuna, voidaan jakoväli kasvattaa
arvoon min(300 mm; h), jos pitkittäisten raudoitetankojen halkaisija on vähintään 16
mm tai rakennekorkeus on enintään 500 mm.
Jakovälillä tarkoitetaan kahden raudoitetangon keskiöiden välistä etäisyyttä.
li
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Minimiteräsmäärät:
EN 1992-1-1 minimiteräsmäärät koskevat rakenteiden molempia pintoja.
Laatoissa ja palkeissa pysyvillä ja tavallisella kuormitusyhdistelyllä puristettujen
pintojen raudoitteiden miniteräsmäärä voidaan puolittaa.
Laatoilla jakoraudoitteen ei tarvitse täyttää minimiteräsvaatimusta peruslaattoja
lukuunottamatta.
Yhdistettyjen levymäisten rakenneosien (kuten laatta- tai kotelopalkkien uuman ja
laippojen) välisissä leikkauksissa tulee olla laipan leikkautumisen varalle poikittaista
raudoitusta, jonka suhteellinen pinta-ala on vähintään
f
Asvf 0,2 ctm Ac
f yk
Palkkiin nähden poikittaisen taivutuksen vaatimaa raudoitusta ei oteta huomioon tähän
raudoituspinta-alaan.
Vähimmäisrakennemitat:
Ajoneuvoliikenteen betonisen kansilaatan vähimmäispaksuus on 200 mm.
Vähimmäispaksuus suurimpien taivutusmomenttien kohdalla sekä pääkannattimien
puolivälissä että pääkannattimien kohdalla on 230 mm.
9.2 Beams
9.2.2 Shear reinforcement
(101) The shear reinforcement should form an angle
of the structural element.

of between

45 0 and 90 0 to the longitudinal axis

Note: Details of the form of shear reinforcement permitted for use in a Country may be found in its
National Annex. The recommended forms are:
links enclosing the longitudinal tension reinforcement and the compression zone (see Figure 9.5
of EN 1992-1-1;
bent-up bars;
or a combination of the two.
(2) of EN 1992-1-1 does not apply.

Suomi: Rakenneosan leikkauskestävyys ja leikkausraudoitteen riittävä ankkuroituminen
on taattava myös tilanteissa joissa esiintyy laajamittaista taivutushalkeilua.
9.5 Columns
9.5.3 Transverse reinforcement
(101) The diameter of the transverse reinforcement (links, loops or helical spiral reinforcement) should
not be less than min or one quarter of the maximum diameter of the longitudinal bars, whichever is the
greater. The diameter of the wires of welded mesh fabric for transverse reinforcement should not be less
than min, mesh .
Note: The minimum diameter of transverse reinforcement for use in a Country may be found in its
National Annex. The recommended values are min
6mm and min, mesh 5mm .

Suomi:
lii

min

10 mm

min, mesh

10 mm
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9.7 Deep beams
(102) The distance between two adjacent bars of the mesh should not exceed s mesh .
Note: The maximum spacing of adjacent bars for use in a Country may be found in its National
Annex. The recommended value of s mesh is the lesser of the web thickness or 300 mm.

Suomi: Käytetään pienempää arvoista 250 mm tai seinämäisen palkin leveys.
9.8 Foundations
9.8.1 Pile caps
(103) The main tensile reinforcement to resist the action effects should be concentrated in the stress zones
between the tops of the piles. A minimum bar diameter d min should be provided. If the area of this
reinforcement is at least equal to the minimum reinforcement, evenly distributed bars along the bottom
surface of the member may be omitted.
Note: The value of
value is 12 mm.

d min for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended

Suomi: Paaluhattujen raudoitukselle noudatetaan peruslaattojen raudoitusvaatimuksia.
11.9 Detailing of members and particular rules
(101) The diameter of bars embedded in LWAC should not normally exceed 32 mm. For LWAC bundles
of bars should not consist of more than two bars and the equivalent diameter should not exceed 45 mm.
Note: The use of bundled bars may be restricted by the National Annex.

Suomi: Ei lisärajoitteita.
113.2 Actions during execution
(102) For the ultimate limit state verification of structural equilibrium for segmental bridges built by
balanced cantilever, unbalanced wind pressure should be considered. An uplift or horizontal pressure of at
least x N / m 2 acting on one of the cantilevers should be considered.
Note: The x value to be used in a Country may be found in its National Annex. The recommended
characteristic value of x is 200 N / m 2 .

Suomi: Käytetään suositusarvoa.
113.3.2. Serviceability limit states
(103) Even for bridges or elements of bridges in which the limit-state of decompression is checked under
the quasi-permanent or frequent combination of actions on the completed structure, tensile stresses less
than k . f ctm (t ) under the quasi-permanent combination of actions during execution are permitted.
Note: The value of k to be used in a Country may be found in its National Annex. The recommended
value of k is 1,0.

Suomi: Käytetään suositusarvoa.
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