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1. JOHDANTO

Teräspalkki on tyypillinen osa esimerkiksi toimisto-, teollisuus-, tai liikerakennuksen run-

koa. Tavallisesti teräspalkki koostuu uumasta ja kahdesta laipasta. Palkin kestävyyttä

voidaan kasvattaa suurentamalla palkin kokoa, etenkin korkeutta. Näin jännevälin kas-

vaessa myös palkin korkeus kasvaa, mikä vaikuttaa palkin kannatteleman kokonaisra-

kenteen, esimerkiksi ylä- tai välipohjan, tilan tarpeeseen. Usein edellä mainittujen raken-

teiden alapuolella kulkee erilaisia teknisiä väyliä, kuten sähkö- ja LVI-linjoja, ja etenkin

ilmanvaihtokanavat vaativat paljon tilaa. Yksi keino välttää merkittävää tilan menetystä

väli- iden läpi voidaan asen-

taa taloteknisiä linjoja.

Teräspalkeilla palomitoitus on tärkeää, sillä materiaalina teräs on herkkä lämpötilan suu-

rille muutoksille. Kantavien teräsrakenteiden palonsuojaus on keskeinen osa teräsraken-

teiden suunnittelua, ja se aiheuttaa suuren lisän rakenteen kokonaiskustannuksiin.

Ruostumaton teräs säilyttää kestävyys- ja muodonmuutosominaisuutensa korkeissa

lämpötiloissa paremmin kuin perinteinen hiiliteräs. Mielenkiintoista onkin selvittä

estä valmistetun palkin kestävyyttä palotilan-

teessa sekä verrata saatuja tuloksia vastaavaan hiiliteräksestä valmistetun palkin kestä-

vyyteen.

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tehdä MathCad -laskentapohja

teräspalkin kestävyydelle. Laskentapohjan avulla voidaan vertailla, kestääkö ruostumat-

tomasta teräksestä valmistettu palkki paremmin kuin hiiliteräksestä valmistettu palkki.

Lisäksi Tampereen yliopiston palolaboratorio on testannut vastaavan palkin kestävyyttä,

joten laskentapohjan tuloksia voidaan vertailla kokeellisiin tuloksiin. Eurokoodi ei käsit-

 työssä sovelletaan Rautaruukki Oyj:n

Hitsatut profiilit käsikirjan ohjeita vuodelta 2010. Ruostumattoman teräksen lujuusomi-

naisuudet taas löytyvät Eurokoodi 3:sta.
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2. MITOITUSPERIAATTEET

2.1 Murtomekanismit

Uuman aukot muuttavat palkin kestävyystarkastelua. Tässä kandidaatintyössä käsitel-

lään palkkeja, joissa aukot ovat pyöreitä ja lähellä toisiaan. Aukkojen väliin jääviä koko-

naisia uuman kohtia kutsutaan uuma-pilareiksi. Aukkojen ylä- ja alapuolelle jääviä palkin

osia kutsutaan T-osiksi. Uuma-pilareille on tehtävä vaakasuuntaisen leikkauskestävyy-

den, taivutuskestävyyden ja nurjahduskestävyyden tarkastelut. T-osissa on tarkasteltava

taivutus- ja leikkauskestävyyttä, samoin leikkauslommahduskestävyyttä. Näiden lisäksi

myös Vierendeel-mekanismin vaikutusta kestävyyteen on tarkasteltava. (Ongelin & Val-

konen, 2010, s. 269)

Säännöllisesti muodot ovat Vierendeel-mekanismi

ja uuma-pilarin nurjahdus. Vierendeel-mekanismi aiheuttaa taivutusta palkin T-osiin ja

uuma-pilareihin kuvan 1 mukaisesti. Uuma-pilarit ovat niin hoikkia, että usein ne nurjah-

tavat, ennen kuin rakenne murtuu muulla tavoin. Teräksen lujuusominaisuudet laskevat

palotilanteessa hyvin jyrkästi, mutta teräksen sitkeyden ansiosta muuta murtumista ei

kuitenkaan ehdi tapahtua ennen tätä nurjahtamista. (Bitar et.al, 2006)

Kuva 1: Vierendeel-mekanismin voimat ja murtumismuoto suorakulmaisen aukon T-

osissa (Ongelin & Valkonen, 2010, s. 274).
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Kuva 2: Uuma-pilarin nurjahdus FEM-mallissa (vasen) ja kokeellisessa tutkimuksessa

(oikea) (Bitar et.al, 2006, s. 33).

2.2 Mitoitus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun reikäuumapalkin palomitoitus tehdään niin,

että yhdistetään reikäuumapalkin kestävyyslaskelmiin ruostumattoman teräksen lujuus-

ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa. Nämä kestävyysominaisuudet on määritelty Eu-

rokoodi 3:ssa liitteessä C (SFS-EN 1993-1-2, 2005). Reikäuumapalkin kestävyyden sel-

vittäminen tehdään Rautaruukki Oyj:n Hitsatut profiilit -käsikirjan aukollisen I-palkin kes-

tävyyttä käsittelevän osion pohjalta (Ongelin & Valkonen, 2010, s. 268-296).

linen geometria. Taulukossa 1 on esitetty säännöllisesti ja symmetrisesti pyörein aukoin

 (Ongelin & Valkonen, 2010, s.

268).
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Taulukko 1: Reikäuumapalkin (symmetrinen, pyöreät aukot) poikkileikkauksen mitat

(Ongelin & Valkonen, 2010, s. 268).

Tunnus Merkitys
b Palkin leveys
h Palkin korkeus
ht = hb Palkin T-osan korkeus
d0 = l0 Uuman aukon korkeus (halkaisija)
dt = db Uuman pienin korkeus aukon kohdalla
tw Uuman paksuus
tf,t = tf,b Laipan paksuus
s0 Aukon reunojen välinen etäisyys

2.2.1 Ruostumattoman teräksen palo-ominaisuudet

Lämpötila vaikuttaa teräksen sekä lujuus- että muodonmuutosominaisuuksiin. Ruostu-

mattomien terästen koostumus eroaa tavanomaisen hiiliteräksen koostumuksesta, joten

niiden lujuus- ja muodonmuutosominaisuudetkin ovat erilaiset. Näin ollen kyseisten omi-

naisuuksien palotilanteita vastaavat pienennystekijätkin ovat erilaiset. Pienennystekijöitä

on kolme erilaista. Kimmokertoimen pienennyskerroin on kE, , 0,2-rajan pienennysker-

roin on k0,2p,  ja vetomurtolujuuden pienennyskerroin on ku, . Nämä pienennyskertoimet

kuvaavat ominaisuuden lämpötilaa vastaavan arvon suhdetta ominaisuuden arvoon nor-

maalilämpötilassa 20 °C. Alla on esitetty laskennalliset yhteydet. (SFS-EN 1993-1-2,

2005, s. 62)

(1)

(2)

(3)

Kaavassa (1) Ea,  on teräksen kimmomoduuli pienennyskerrointa vastaavassa lämpöti-

lassa ja Ea on kimmomoduuli lämpötilassa 20 °C. Vastaavasti kaavassa (2) f0,2p,  on te-

räksen 0,2-raja pienennyskerrointa vastaavassa lämpötilassa, ja fy on 0,2-raja lämpöti-

lassa 20 °C. Kaavassa (3) fu,  on vetomurtolujuus pienennyskerrointa vastaavassa läm-
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pötilassa ja fu vastaava arvo 20 °C lämpötilassa. Näiden lisäksi kaavassa (4) on lämpö-

tilaa vastaavan myötörajan f  laskenta korjaustekijän k  avulla (SFS-EN 1993-1-2,

2005, s. 62):

(4)

Ruostumattomien teräksien myötölujuus fy ja vetomurtolujuus fu löytyvät Eurokoodi 3:n

neljännestä osasta EN 1993-1-4 sivun 9 taulukosta 2.1. Austeniittisille ja austeniittis-fer-

riittisille teräksille käytetään kimmokerrointa E = 200 000 MPa. Tähän poikkeuksena kui-

tenkin teräksillä 1.4529, 1.4539, ja 1.4547 käytetään kimmokerrointa E = 195 000 MPa.

Lisäksi ferriittisille teräksille käytetään kimmokerrointa E = 220 000 MPa (SFS-EN 1993-

1-4, 2006, s. 10). Kaikki pienennyskertoimet kE, , k0,2p, , ku, , sekä korjauskerroin k  on

esitetty Eurokoodi 3:n toisessa osassa EN 1993-1-2 liitteessä C taulukossa C.1 sivuilla

64 ja 65. Taulukosta löytyy ruostumattomille teräslajeille 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4571,

1.4003 ja 1.4462 kaikki kertoimet lämpötiloja kohden 100 °C välein aina 1200 °C:een

asti. (SFS-EN 1993-1-2, 2005, s. 64-67).

Eurokoodi 3:n mukaisesti korkeissa lämpötiloissa palkin taivutuslujuus M  lasketaan

kaavalla (5) ja leikkauslujuus V  kaavalla (6), kun lämpötila on jakautunut tasaisesti

koko poikkileikkauksessa kaikissa poikkileikkausluokissa (EN 1993-1-2):

(5)

(6)

Kaavoissa materiaalin osavarmuusluku on  ja osavarmuusluku palotilanteessa

. Kaavassa (5) MRd on taivutuslujuus normaalilämpötilassa ja VRd on leikkaus-

lujuus normaalilämpötilassa. (SFS-EN 1993-1-2, 2005, s. 29-30)

Kun palkin poikkileikkauksen lämpötila ei ole jakautunut tasaisesti, huomioidaan lämpö-

1 2 avulla. Sovitustekijöiden mahdolliset arvot ja

niiden valinta on esitetty Eurokoodi 3:n osan 1-2 (SFS-EN 1993-1-2) sivulla 31. Kaa-

vassa (7) on esitetty taivutuskestävyyden mitoitusarvon Mfi,t,Rd laskenta poikkileikkaus-

luokassa 1 ja 2, kun lämpötila ei ole tasaisesti jakautunut:

. (7)
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 Vastaavassa tapauksessa mutta poikkileikkausluokassa 3 taivutuskestävyyden mitoi-

tusarvo Mfi,t,Rd taas lasketaan kaavalla 8 (EN 1993-1-2)

. (8)

Kaavassa (8) k  on kyseisellä hetkellä teräksen korkeinta lämpötilaa vastaavan pie-

nennystekijän k  arvo (EN 1993-1-2). Näiden edellä mainittujen yhteyksien avulla ruos-

tumattomien terästen lujuusominaisuudet saadaan vietyä reikäuumapalkin kestävyys-

laskelmiin.

2.2.2 Palkin poikkileikkausluokat

Palkin kokonaisissa osissa eli uuma-pilareiden kohdalla voidaan käyttää tavanomaista

poikkileikkausluokitusta. Ruostumattomien teräksien poikkileikkausluokituksen määrittä-

minen poikkeaa hieman hiiliteräksien poikkileikkausluokkien määrittämisestä. Ruostu-

mattomien terästen poikkileikkausluokitus tehdään Eurokoodi 3:n neljännen osan EN

1993-1-4 sivujen 14 ja 15 taulukon 5.2 mukaisesti.

Palkin aukkojen ylä- ja alapuolisten osien eli T-osien poikkileikkausluokitusten määrittä-

miselle on Rautaruukki Oyj:llä omat ohjeet Hitsatut profiilit käsikirjassa. T-osa kuuluu

poikkileikkausaluokkaan 2, kun se täyttää kaavojen (9) ja (10) mukaiset ehdot, ja poikki-

leikkausluokkaan 3 kun se täyttää kaavojen (11) ja (12) mukaiset ehdot (Ongelin & Val-

konen, 2010, s. 270 ja 271):

(9)

(10)

(11)

(12)

Ruostumattomalle teräkselle määritetään poikkileikkausluokituksen apusuure  kaavan

(13) mukaisesti (EN 1993-1-4, s. 14 ja 15):
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(13)

2.2.3 Taivutuskestävyys T-osissa

Palkin T-osiin syntyy taivutusmomentin MEd aiheuttamat suuret normaalivoimat NT,Ed.

Normaalivoimat NT,Ed voidaan laskea kaavalla (14), missä hT tarkoittaa T-osien painopis-

teiden etäisyyttä toisistaan.

(14)

Kaavalla (15) lasketaan T-osan kestävyys normaalivoimalle. Kaavassa AT,eff tarkoittaa T-

osan tehollista pinta-alaa. Poikkileikkausluokissa 1, 2 ja 3 tämä on sama kuin T-osan

pinta-ala A. Poikkileikkausluokassa 4 se täytyy määrittää erikseen.

(15)

Palkin tulee siis täyttää kaavan (16) mukainen ehto, jotta sen T-osat kestäisivät taivu-

tusta.

(16)

2.2.4 Leikkauskestävyys T-osissa

Aukon kohdalla täytyy selvittää myös T-osan plastinen leikkauskestävyys Vo,pl,Rd . Se las-

ketaan kaavalla (17) (Lawson & Hicks, 2011, s. 35)

. (17)

Tarkistetaan, ylittääkö mitoittava leikkausvoima VEd puolet plastisesta leikkauskestävyy-

destä, eli toteutuuko kaava (18)

. (18)
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Mikäli kaavan (18) mukainen ehto täyttyy, eli mitoittava leikkausvoima ylittää puolet plas-

tisesta leikkauskestävyydestä, käytetään leikkauskestävyyden laskennassa uuman te-

hollisena leveytenä kaavalla (19) muunnettua arvoa

. (19)

Jos kaavan (18) ehto ei täyty, käytetään leikkauskestävyyden laskennassa uuman todel-

lista leveyttä kaavan (20) mukaisesti.

(20)

Palkki kestää siihen kohdistuvat rasitukset, jos se täyttää kaavan (21) mukaisen ehdon,

eli mitoittava leikkausvoima ei ylitä plastista leikkauskestävyyttä. (Ongelin & Valkonen,

2010, s. 277).

(21)

2.2.5 Leikkauslommahduskestävyys T-osissa

Leikkauslommahduskestävyyden tarkistaminen on oleellista, jos palkissa on pitkittäis- tai

poikittaisjäykisteitä. Tässä työssä kuitenkin tarkastellaan yksinkertaista reikäuumapalk-

kia, jossa ei ole jäykisteitä, joten leikkauslommahduskestävyyttä ei tarvitse tarkistaa.

2.2.6 Vierendeel-taivutuskestävyys T-osissa

Palkissa vaikuttavan leikkausvoima VEd on siirryttävä myös aukkojen yli T-osia pitkin.

Näin T-osien nurkkiin syntyy taivutusta MV,Ed. Tätä kutsutaan Vierendeel-ilmiöksi. Vie-

rendeel-ilmiön mukainen taivutus lasketaan kaavalla (22)

. (22)
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Poikkileikkausluokissa 1 ja 2 käytetään plastista taivutuskestävyyttä, ja poikkileikkaus-

luokassa 3 kimmoteorian mukaista taivutuskestävyyttä. Plastinen taivutuskestävyys las-

ketaan kaavalla (23), missä zp tarkoittaa T-osan plastisen neutraaliakselin ja laipan ulko-

pinnan etäisyyttä toisistaan. Kyseinen etäisyys zp saadaan kaavan (24) mukaisesti.

 (23)

(24)

Poikkileikkausluokassa 3 kimmoteorian mukainen taivutuskestävyys lasketaan kaavalla

(25). Kaavassa (25) ze taas on kimmoteorian mukaisen T-osan neutraaliakselin etäisyys

laipan pinnasta, ja se lasketaan kaavalla (26).

(25)

(26)

Kaavoissa (23)-(26) As on aukkojen yläpuolisten pitkittäisjäykisteiden pinta-ala. Koska

tässä työssä käsitellään palkkeja, joissa ei ole jäykisteitä, saa As arvon nolla (As = 0).

Samoin es saa arvon nolla (es = 0), sillä se tarkoittaa pitkittäisjäykisteiden keskilinjan ja

aukon reunan välistä etäisyyttä. Aw taas tarkoittaa T-osan uuman pinta-alaa ja Af laipan

pinta-alaa. Jos kaava (18) mukainen ehto täyttyy, käytetään kaavoissa (23)-(26) uuman

paksuutena tw kaavan (19) mukaista uuman tehollista paksuutta tw,eff. (Ongeline & Val-

konen, 2010)

Mikäli T-osissa taivutuksen vuoksi vaikuttava normaalivoima NT,Ed ylittää 25 % vastaa-

vasta kestävyydestä NT,Rd eli kaavan (27) ehto täyttyy, pienennetään taivutuskestävyyttä.

Pienennetty plastisuusteorian mukainen taivutuskestävyys lasketaan kaavalla (28) ja

kimmoteorian mukainen taivutuskestävyys kaavalla (29). (Ongelin & Valkonen, 2010)

(27)

(28)
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(29)

Vierendeel-ilmilön aiheuttama kokonaistaivutus MV,Ed vaikuttaa kuvan 1 mukaisesti kai-

kissa neljässä aukkoa ympäröivässä kulmassa. Kulmien taivutuskestävyyksien täytyy

siis olla kaavan (30) mukaisesti yhteensä suurempia kuin Vierendeel-ilmiön kokonais-

taivutus. Koska tässä kandidaatintyössä käsitellään symmetrisesti aukotettuja palkkeja,

sievenee kaava (30) kaavan (31) mukaiseksi. (Ongelin & Valkonen, 2010)

(30)

(31)

2.2.7 Vaakasuuntainen leikkauskestävyys uuma-pilarissa

Uuma-pilarissa vaikuttaa myös vaakasuuntainen leikkausvoima. Kyseinen leikkaus-

voima voidaan laskea kaavalla (32), missä s on uuman aukkojen keskipisteiden välinen

etäisyys, ja zb on T-osan neutraaliakselin ja laipan ulkopinnan välinen etäisyys. Poikki-

leikkausluokissa 1 ja 2 tässä voitaisiin käyttää myös plastisuusteorian mukaista neutraa-

liakselia, mutta kimmoteorian mukaista neutraaliakselia voidaan käyttää varmana ar-

vona. (Ongelin & Valkonen, 2010, s. 282 ja 283).

(32)

Uuma-pilarin vaakasuuntainen leikkauskestävyys lasketaan kaavalla (33).

(33)

Jotta uuma-pilari kestäisi vaakasuuntaista leikkausta, tulee kaavan (34) mukaisen ehdon

toteutua. (Ongelin & Valkonen, 2010, s. 283).
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(34)

2.2.8 Taivutuskestävyys uuma-pilarissa

Uuma-pilarin taivutusmomentti lasketaan kaavalla (35), jossa Vt on aukon yläpuolisen T-

osan leikkausvoiman osuus ja Vb alapuolisen T-osan osuus. Taivutusmomenttia lasket-

taessa pitää huomioida myös epäkeskeisyydestä aiheutuva momentti vaakasuuntaisen

leikkausvoiman Vwp,Ed:n ja aukon epäkeskeisyyden e0:n avulla.

(35)

joten aukkojen keskilinjan ja palkin keksilinjan välinen etäisyys e0 saa arvon nolla. Sa-

masta syystä huomataan myös, että Vb ja Vt saavat samat arvot, jolloin momentiksi tulee

nolla. Symmetrisesti aukotetun palkin uuma-pilariin ei siis synny lisämomenttia.

2.2.9 Nurjahduskestävyys uuma-pilarissa

Nurjahduskestävyyden tarkastamisessa ensimmäiseksi katsotaan, täyttyykö kaavan

(36) mukainen ehto

. (36)

Jos ehto täyttyy, ei nurjahduskestävyyttä tarvitse tarkastaa pidemmälle. (Ongelin & Val-

konen, 2010, s. 284).

Uuma-pilarissa vaikuttaa vaakasuuntainen tehollinen leikkausvoima. Tämän aiheuttaa

vaakasuuntaisen leikkausvoiman lisäksi myös mahdollinen uuma-pilarin taivutusmo-

mentti. Tehollinen vaakasuuntainen leikkausvoima lasketaan kaavan (37) mukaisesti.

(Ongelin & Valkonen, 2010, s. 284)

(37)
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Tässä työssä kuitenkin tarkastellaan tilannetta, jossa epäkeskeistä lisämomenttia ei

synny, joten kaava (37) supistuu kaavan (38) mukaiseksi

(38)

jolloin tehollinen vaakasuuntainen leikkausvoima on sama kuin aikaisemmin määritetty

leikkausvoima.

Uuma-pilariin syntyy vaakasuuntaisen voiman johdosta kaavan (39) mukainen puristus-

jännitys (Ongelin & Valkonen, 2010, s. 284).

(39)

Nurjahduskestävyyttä laskettaessa tarvitaan muunnettua hoikkuutta on kaavan

(40) mukainen palkin uuma-pilarille. Kaavassa (40) 1 taas saadaan

kaavalla (41). (Ongelin & Valkonen, 2010, s. 285).

(40)

(41)

Muunnetun hoikkuuden avulla saadaan selvitettyä nurjahduskestävyyden pienennyste-

kijä  kaavaa (42) käyttäen

(42)

ja kyseisen kaavan suure  lasketaan kaavan (43) mukaisesti:

(43)

Nyt uuma-pilarin nurjahduskestävyys wp,Rd voidaan laskea kaavan (44) mukaisesti,

jonka jälkeen voidaan tarkistaa nurjahduksen kestävyyden ehto kaavalla (45).
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(44)

(45)

Kaavassa (43) epätarkkuustekijä  = 0,49 nurjahduskäyrän c mukaan. Nurjauhdus-

käyränä käytetään käyrää c, kun käsitellään aukkopalkkia, jonka profiili on hitsattu (On-

gelin & Valkonen, 2010, s. 285).

Lisäksi uuma-pilarille tulee tarkistaa kaavan (46) mukainen mitoitusehto. Kysesisessä

kaavassa esiintyy tehollinen korkeus heff, joka lasketaan kaavan (47) mukaisesti. (On-

gelin & Valkonen, 2010, s. 285).

(46)

(47)

Kaavassa (47) on myös kaksi tekijää, zt ja zb. Nämä kuvaavat ylemmän (alaindeksi t) ja

alemman (alaindeksi b) T-osan neutraaliakselien etäisyyksiä kyseisen puolen laipan ul-

koreunasta.

2.2.10 Vierendeel-taivutuskestävyys uuma-pilarissa

Kun uuman reiät sijaitsevat lähellä toisiaan, on mitoittava Vierendeel-ilmiön mukainen

taivutus uuma-pilarissa. Kestävyys kyseiselle taivutukselle tarkastetaan kaavan (48) mu-

kaisella ehdolla.

(48)

Kaavan (48) heff on sama kuin kaavassa (46), eli se saadaan kaavalla (47).
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3. VERTAILU KOKEELLISEN TUTKIMUKSEN TU-
LOKSIIN

3.1 Testattu rakenne

Tampereen yliopiston palolaboratorion kokeellisessa palotestissä kuormitettiin uumasta

hitsattua I-palkkia, jonka dimensiot on esitetty

taulukossa 2. Palkki on valmistettu ruostumattomasta teräksestä 1.4301 (Malaska & Ala-

nen, 2019, s. 3). Koska tämä kandidaatintyö käsittelee vain yksinkertaista aukotettua

palkkia, ei laskennassa huomioida pieniä eroja todelliseen palkkiin, kuten jäykisteitä pää-

dyissä ja pistekuormien kohdalla, sekä vastaavissa kohdissa pientä eroa aukkojen väli-

sessä etäisyydessä.

Taulukko 2: Palokokeen palkin mitat

Suure Arvo
l 5000 mm
h 290 mm
b 300 mm
tw 8 mm
tf 14 mm
d0 200 mm
s0 100 mm
s 300 mm

ht = hb 45 mm
dt = db 31 mm

Palkkia kuormitettiin kahdella 58 kN:n suuruisella pistekuormalla 1450 mm etäisyydellä

tuista sekä noin 1,5 kN/m tasaisella kuormituksella koko jännevälin matkalla (Malaska &

Alanen, 2019, s. 3). Palkin eri kohdissa vaikuttavat rasitukset selvitettiin Autodesk Robot

Structural Analysis ohjelmalla. Kuvassa 3 on esitetty ohjelman selvittämät palkin rasi-

tuskuviot.
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Kuva 3: Testatulle rakenteelle laskettu rasituskuvio

Kokeen palkin kestävyyden katsottiin ylittyneen ja palkki murtui 29 minuutin kuluttua kaa-

supoltinten sytyttämisestä, kun muodonmuutoksen muutosnopeus ylitti sallitun raja-ar-

von. Testatun palkin kestävyys petti selkeästi pituussuunnan viimeisessä kolmannek-

sessa, pistekuorman ja päätytuen välillä. Kyseisellä välillä mitattiin myös suurimmat läm-

pötilat palkin poikkileikkauksessa. Uuman lämpötilat olivat murtohetkellä n. 770 °C, ja

alempien T-osien lämpötilat 750 °C. Kyseisellä alueella palkin rasitukset vaihtelivat seu-

raavilla väleillä: taivutusmomentti 72,5 kNm - 35,66 kNm ja leikkausvoima 60,3 kN  61,7

kN.

3.2 Tulosten vertailu

MathCad-laskentapohjaan syötetään aluksi testatun palkin tiedot, eli lujuusominaisuuk-

siksi tulee ruostumattoman teräksen arvot. Lisäksi Eurokoodi 3:n toisen osan liitteestä C

taulukosta C.1 katsotaan pienennystekijät teräslajille 1.4301. Syötetään pienennysker-

toimia sadan celsiusasteen välein laskentapohjaan. Käytetään mitoittavana taivutusrasi-

tuksena 72,5 kNm ja leikkausvoimana saman kohdan arvoa 60,3 kN. Laskentapohja an-

taa eri murtomekanismien käyttöasteet kyseisessä lämpötilassa. Nämä lämpötiloja vas-

taavat käyttöasteet on esitetty taulukossa 3. Kyseisessä taulukossa lyhenne T tarkoittaa

palkin T-osaa ja UP uuma-pilaria.
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Taulukko 3: Testatun palkin laskennalliset murtomekanismien käyttöasteet lämpötilaa

kohden

T
(°C)

Taivutus
(T)

Leikkaus
(T)

Vieren-
deel (T)

Leikkaus
(UP)

Nurjah-
dus 1
(UP)

Nurjah-
dus 2
(UP)

Vieren-
deel (UP)

100 0,25 0,84 2,65 0,59 0,42 0,72 0,60
200 0,30 1,21 2,78 0,69 0,49 0,79 0,70
300 0,33 2,58 6,04 0,78 0,53 0,89 0,88
400 0,35 1,01 2,41 0,82 0,56 0,84 0,80
500 0,38 1,11 2,72 0,89 0,61 0,88 0,89
600 0,41 1,19 3,02 0,97 0,65 0,93 0,99
700 0,51 1,46 4,09 1,18 0,78 1,04 1,31
800 0,71 2,04 8,60 1,65 1,07 1,28 2,47

Taulukon tuloksista nähdään välittömästi, kuinka T-osan leikkauskestävyys ei käyttäydy

järkevästi. Tämä johtuu siitä, että leikkausvoima ylittää merkittävästi puolet leikkauskes-

tävyydestä. Kaavan (18) mukaisen ehdon täyttyessä uuman tehollista paksuutta tw,eff pie-

nennetään kaavan (19) mukaisesti. Laskentapohja siis selvittää kaavan (18) ehdon täyt-

tymisen käyttämällä kokonaista uuman paksuutta. Jos ehto täyttyy, laskee se uuden leik-

kauskestävyyden käyttäen uuman pienennettyä tehollista paskuutta. Testatun palkin T-

osien uuman osuus ei ole kovin suuri. Tämä taas johtaa siihen, että leikkauskestävyys

on lähtökohtaisestikin hyvin pieni. Kun leikkauskestävyys ja voima lähestyvät toisiaan,

pienentää kaava (18) uuman tehollisen paksuuden kohti nollaa. Koska kaavassa (18) on

neliöjuurilauseke, ei uuman tehollista paksuutta voida laskea leikkausvoiman ylittäessä

leikkauskestävyyden. Tässä tapauksessa laskentapohja palaa käyttämään kokonaista

uuman leveyttä. Taulukosta nähdään, kuinka alituisesti pienenevällä uuman leveydellä

laskettu kestävyyden käyttöaste kasvaa holtittomasti, kunnes lämpötilojen 300 °C ja 400

°C välillä leikkausvoima ylittää kestävyyden ja aletaan käyttää uuman todellista leveyttä

ja käyttöaste normalisoituu.

Vierendeel-taivutus lasketaan kimmoteorian mukaisesti, sillä T-osat kuuluvat poikkileik-

kausluokkaan 3. Jostain syystä kimmoinen Vierendeel-taivutuskestävyys on huomatta-

vasti plastista pienempi, eikä tulokset vaikuta kovin järkeviltä. Kuitenkin vertailu useam-

pien lähteiden mukaisten laskentakaavojen välillä osoitti, että teoriassa plastisella ja kim-

moisella Vierendeel-kestävyydellä näyttäisi olevan merkittävä ero.
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Laskentapohjaa muokataan niin, ettei uuman tehollista paksuutta tarvitse pienentää,

vaan käytetään koko ajan kokonaista paksuutta. Lisäksi muokataan laskentapohjaa niin,

että se käyttää vain plastista Vierendeel-taivutuskestävyyttä. Tällöin saadaan taulukon 4

mukaiset tulokset.

Taulukko 4: Uudet laskennalliset kestävyyksien käyttöasteet

T
(°C)

Taivutus
(T)

Leikkaus
(T)

Vieren-
deel (T)

Leikkaus
(UP)

Nurjah-
dus 1
(UP)

Nurjah-
dus 2
(UP)

Vieren-
deel (UP)

100 0,25 0,73 0,31 0,59 0,42 0,69 0,56
200 0,32 0,91 0,45 0,74 0,50 0,83 0,77
300 0,33 0,96 0,51 0,78 0,53 0,89 0,88
400 0,35 1,01 0,45 0,82 0,56 0,84 0,80
500 0,38 1,11 0,51 0,89 0,61 0,88 0,89
600 0,41 1,19 0,56 0,97 0,65 0,93 0,99
700 0,51 1,46 0,76 1,18 0,78 1,04 1,31
800 0,71 2,04 1,60 1,65 1,07 1,28 2,47

Nyt tulokset vaikuttavat järkevämmiltä. Lisäksi on huomattavaa, palkin eri murtomeka-

nismien mukaiset kestävyydet alkavat ylittyä 700 °C tienoilla, mikä tapahtui oikeasti ko-

keellisessa testissäkin. Laskentapohjaa voidaan siis pitää kohtalaisen järkevänä, lukuun-

ottamatta Vierendeel-taivutuksen ja leikkausvoiman epäselvyyksiä.



18

4. VERTAILU HIILITERÄKSEN JA RUOSTUMAT-
TOMAN TERÄKSEN VÄLILLÄ

Vertailun vuoksi viimeisteltyyn laskentapohjaan sijoitettiin myös tavanomaisen luokan

S355 hiiliteräksen lujuusominaisuudet ja palotilanteen pienennyskertoimet lämpötiloit-

tain. Jotta laskentapohjaan ei tarvitse tehdä merkittäviä muutoksia teräslaatua vaihdet-

taessa, on SFS-EN 1993-1-2 taulukon 3.1 mukaiset tehollisen myötörajan pienennyste-

kijän ky,  arvot sijoitettu suoraan ruostumattomien terästen 0,2 -rajan pienennyskertoi-

men paikalle. Lisäksi uuma-pilarien nurjahdusta varten kimmokertoimen pienennysker-

rointa kE,  muutetaan lämpötilojen mukaisesti.  (SFS-EN 1993-1-2, 2005, s. 22). Ruostu-

mattomien terästen myötörajan korjaustekijän k  arvona on pidetty nollaa, jotta läm-

pötilan mukainen myötölujuus pysyy oikeana, eikä muutu kaavan (4) mukaisesti. Kysei-

set laskennan tulokset on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5: Kokeen mukaisen, mutta teräksestä S355 valmistetun palkin laskennalli-

set kestävyyksien käyttöasteet

T
(°C)

Taivutus
(T)

Leikkaus
(T)

Vieren-
deel (T)

Leikkaus
(UP)

Nurjah-
dus 1
(UP)

Nurjah-
dus 2
(UP)

Vieren-
deel (UP)

100 0,17 0,48 1,02 0,39 0,30 0,51 0,35
200 0,17 0,48 1,02 0,39 0,31 0,51 0,35
300 0,17 0,48 1,02 0,39 0,32 0,51 0,35
400 0,17 0,48 1,02 0,39 0,32 0,51 0,35
500 0,22 0,64 1,34 0,50 0,41 0,61 0,46
600 0,36 1,03 2,47 0,83 0,72 0,85 0,82
700 0,73 2,10 9,44 1,70 1,56 1,31 2,66
800 1,53 4,40 -6,94 3,56 2,86 2,41 -3,44

Laskentapohja alkoi antaa epämielekkäitä tuloksia 700 °C jälkeen, kun viimeisimpänä

jopa T-osien taivutuskestävyydet ylittyivät, mikä johti tiettyihin laskennallisiin ongelmiin

mm. kaavoissa (28) ja (29). Huomataan että T-osan Vierendeel -murtomekanismin käyt-

töaste on jo alussa 1.  Kuitenkin vasta välillä 400 °C ja 500 °C T-osan Vierendeel -mur-

tuman käyttöaste alkaa kasvamaan. Vastaavasti välillä 500 °C ja 600 C° myös palkin T-

osan leikkauskestävyys ylittyy. Pian palkin lämpötilan ylitettyä 600 C° muutkin murto-

muodot toteutuvat käyttöasteiden ylittyessä. Kriittisimmissä kohdissa 600 C° ylittyy hie-

man ennen kuin kaasupolttimien sytyttämisestä on kulunut 20 minuuttia (Malaska & Ala-
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nen, 2019, s. 21-22). Tämä tarkoittaa sitä, että hiiliteräksestä valmistetun

tyn palkin kestävyys säilyisi palotilanteessa jopa kolmasosan lyhyemmän ajan, kuin vas-

taava ruostumattomasta teräslaadusta 1.4301 valmistettu palkki.
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5. YHTEENVETO

laskentapohja. Koska työn taso on vain kandidaatintyö, käsiteltiin ainoastaan yksinker-

taista palkkia, jonka uuman aukot ovat sekä säännöllisiä että symmetrisiä ja palkki on

myös jäykistämätön. Laskentapohja ei kuitenkaan ole aivan täydellinen, sillä T-osien

leikkauskestävyys leikkausvoiman lähestyessä kestävyyttä aiheuttaa laskennallisia on-

gelmia. Myös T-osien Vierendeel-taivutuskestävyyden laskenta jäi epätäydelliseksi, sillä

kimmoteorian mukainen kestävyys poikkileikkausluokille 3 ja 4 jäi epäilyttävän pieneksi.

Pelkän palomitoituksen lisäksi työllä oli toinenkin tarkoitus. Laskentapohjan oikeellisuutta

voitiin testata vertailemalla laskennallisia ja kokeellisia tuloksia Tampereen yliopiston pa-

lolaboratorion suorittamien palokokeiden tuloksiin. Laskentapohjalla saatiin hyvinkin sa-

mankaltaisia tuloksia kuin palokokeissa. Palkin kestävyys alkoi pettämään laskentapoh-

jan mukaan vain hieman ennen kuin oikeassa tilanteessa. Yksinkertaisin selitys tähän

on se, että testattu palkki oli oikeasti paikoittain jäykistetty, ja jäykisteiden kohdalla uu-

man aukkojen välinen etäisyys oli pidempi kuin yksinkertaistetussa laskentamallissa.

Testatun palkin T-osien leikkauskestävyys oli hyvin pieni, ja mitoittava leikkausvoima

ylittikin sen kauan ennen muiden murtomekanismien ehtojen täyttymistä. Tämä johtui

selkeästi siitä, että aukot olivat suhteellisen isoja, jolloin T-osien uuman osuus jäi pie-

neksi, vaikka uuman koko onkin merkittävin tekijä leikkauskestävyyden kannalta. Tästä

kertoo myös se, että Ruukki Oyj:n Hitsatut profiilit -käsikirjassa esitetäänkin uumasta au-

kollisen palkin yhdeksi ehdoksi, että T-osan uuman korkeus on suurempi kuin laipan

paksuus ja 30 mm lisättynä. T-osien uuman korkeus oli vain 31 mm, kun sen olisi pitänyt

olla vähintään 44 mm. Tämä voisi olla selkeä syy sille, että palkin leikkauskestävyys ei

ollut riittävä.

Laskentapohjan avulla voidaan myös vertailla ruostumattoman teräksen ja tavallisen hii-

literäksen välistä eroa palonkeston kannalta. Tämä vertailu olikin yksi intressi myös Tam-

pereen yliopistolla, joka tarjosi kandidaatintyön aiheen. Työssä suoritettiinkin näiden te-

rästen palonkestojen välistä vertailua kyseisellä palkilla. Tulosten perusteella ainakin

ruostumaton teräslaatu 1.4301 kestää paloa yli yhdeksän minuuttia pidempään kuin luo-
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kan S355 hiiliteräs. Kyseessä on siis noin kolmasosan pidempi palonkestoaika. Lasken-

tapohjalla voidaan jatkossa vertailla myös muiden ruostumattomien teräksien ja hiilite-

räslaatujen välistä palonkestävyyttä yksinkertaiselle aukkopalkille.

Työn aihe tuntui aivan omalta ja tekeminen oli miellyttävää, vaikka välillä hieman haas-

tavaakin. Kuitenkin kaikkeen löytyi jokin ratkaisu. Laskentapohjaa käytettäessä paljastui

muutamia haasteita, mutta niistäkin päästiin tekemällä muutamia yksienkertaistuksia.

Laskentapohjan tarkoituksena onkin vain mahdollistaa teoreettinen vertailu terästen vä-

lillä, eikä sitä tule käyttää oikeassa mitoituksessa. Hienosäädöllä siitä saataisiin vielä

parempi ja toimivampi, jolloin sitä varmasti voitaisiin hyödyntääkin monipuolisemmin. T-

osien kimmoteorian mukainen Vierendeel-taivutuskestävyys jäi vielä jonkin verran avoi-

meksi, ja vaatii lisäselvitystä. Muutamasta epäkohdasta ja haasteesta huolimatta pidän

työtä onnistuneena.



22

LÄHTEET

Bitar, D., Bureau, A., Demarco, R., Devine, P., Feldmann, M., Gajot, L. G., Hechler, O.,

Hedman-Petursson, E., Hicks, S., Joyeux, D., Lagerqvist, O., Lawson, R. M., Müller, C.,

Unosson, E., (2006). Large web openings for service integration in composite floors,

European Comission, Technical Steel Research, available at (viewed 25.3.2019):

https://www.researchgate.net/publication/256455841_LWO_large_web_open-

ings_for_service_integration_in_composites_floors

Hicks, S., Lawson, R. M., (2011). Design of composite beams with large web openings.

Malaska, M. & Alanen, A., (2019). Fire test of unprotected cellular stainless steel beam.

Ongelin, P. & Valkonen, I. (2010). Hitsatut profiilit EN 1993 -käsikirja, uudistettu 3. pai-

nos, Rautaruukki Oyj. Saatavissa (viitattu 24.3.2019): http://software.ruukki.com/Hand-

books+and+Guides/Ruukki-Hitsatut-Profiilit-Kasikirja-2010_PDF-versio.pdf

Suomen standardisoimisliitto SFS, (2019). SFS-EN 1993-1-2: Teräsrakenteiden suun-

nittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteen palomitoitus.

Suomen standardisoimisliitto SFS, (2019). SFS-EN 1993-1-4: Teräsrakenteiden suun-

nittelu. Osa 1-4: Yleiset säännöt. Ruostumattomia teräksiä koskevat lisäsäännöt.



23

LIITTEE A: LASKENTAPOHJA
RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ
VALMISTETULLE PALKILLE



Tampereen yliopisto
Kandidaatin työ
Tapio Kauranen
Rakennustekniikka

Uumasta rei'itetyn ruostumattoman teräspalkin palomitoistus, laskentapohja

Lujuusominaisuudet palotilanteessa

Pienennyskertoimet (katso SFS-EN 1993-1-2, taulukko C.1 sivuilta 64 ja 65)

kE. 0.80 Kimmokertoimen pienennyskerroin

k0.2p. 0.54 0,2 -rajan pienennyskerroin

ku. 0.67 Vetomurtolujuuden pienennyskerroin

k2pct. 0.19 Myötörajan korjaustekijä

Lujuusominaisuudet normaaliämpötilassa (katso SFS-EN 1993-1-4, sivut 9 ja 10)

E 200000 Kimmokerroin

fy 210 Myötölujuus

fu 500 Vetomurtolujuus

Muunnetut lujuusominaisuudet

Ea. =kE. E 1.6 105 Kimmokerroin lämpötilassa

f0.2p. =k0.2p. fy 113.4 Myötölujuus lämpötilassa

fu. =ku. fu 335 Vetomurtolujuus lämpötilassa

fy. =+f0.2p. k2pct. -fu. f0.2p. 155.504 Korjattu myötölujuus lämpötilassa

Mitoittavat rasitukset

MEd 72.5 Suurin taivutus

VEd 60.3 Suurin leikkausvoima

Non-Commercial Use Only



Reikäuumapalkin geometria

b 300 Palkin leveys

h 290 Palkin korkeus

ht 45 hb =ht 0.045 T-osan korkeus

d0 200 l0 =d0 0.2 Aukon halkaisija

dt 31 db =dt 0.031 T-osan uuman kohdan korkeus

tw 8 Uuman paksuus

tf 14 Laipan paksuus

s0 100 Aukkojen lyhyin välimatka

s 300 Aukkojen keskikohtien välinen
etäisyys

hT =+2
+b tf -ht

tf

2
dt tw

dt

2
+b tf dt tw

d0 273.491 T-osien painopisteiden välinen
etäisyys

AT =+b tf tw dt 4.448 103 2 T-osan pinta-ala

Varmuuskertoimet M0 1 M1 1

Uuma-pilarin poikkileikkausluokka

=235
fy

E
210000

0.5

1.032 c =-h 2 tf 0.262

PLwp =
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

if

else if

else if

else

c
tw

56

1
c

tw
58.2

2
c

tw
74.8

3

4

1
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T-osien poikkileikkausluokka
PLT =|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

if

else if

else

>0.7 d0 32 tw

|
|
|
|
|
|
|

if dt 10
tw

-1 32
tw

0.7 d0

2

return 2

>0.7 d0 36 tw

|
|
|
|
|
|
|

if dt 14
tw

-1 36
tw

0.7 d0

2

return 3

return 4

4 Poikkileikkausluokka

Taivutuskestävyys T-osassa

NT.Ed =
MEd

hT
265.091 Mitoittava taivutus T-osassa

NT.Rd =AT
fy.

M0
691.682 T-osan taivutuslujuus

KA1 =
NT.Ed

NT.Rd
0.383 T-osan taivutuksen käyttöaste

Leikkauskestävyys T-osassa

tw.eff.1 =tw 8 Uuman tehollinen leveys

Vo.pl.1.Rd =++dt db tf tw.eff.1

fy.

3
M0

54.586 T-osan leikkauskestävyys, kun
kaavan (18) ehto ei täyty

Uuman tehollinen leveys kun kaavan
(18) ehto täyttyytw.eff.2 =tw

2

-1 -2
VEd

Vo.pl.1.Rd
1

2

5.441i
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Vo.pl.2.Rd =++dt db tf tw.eff.2

fy.

3
M0

37.123i T-osan leikkauskestävyys, kun
kaavan (18) ehto täyttyy

Vo.pl.Rd =|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

if

else

>VEd 0.5 Vo.pl.1.Rd

|
|
|
|
|
|

if

else

VEd Vo.pl.1.Rd

Vo.pl.2.Rd

Vo.pl.1.Rd

Vo.pl.1.Rd

54.586

KA2 =
VEd

Vo.pl.Rd
1.105 T-osan leikkauskestävyyden

käyttöaste
Vierendeel -taivutuskestävyys T-osissa
MV.Ed =VEd 0.45 d0 5.427 T-osassa vaikuttava Vierendeel

-taivutus
Aw.1 =tw.eff.1 dt 248 2

Aw.2 =tw.eff.2 dt 168.659i 2

Aw =|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

if

else

>VEd 0.5 Vo.pl.1.Rd

|
|
|
|
|
|

if

else

VEd Vo.pl.1.Rd

Aw.2

Aw.1

Aw.1

248 2

T-osan uuman (tehollinen) pinta-
ala

Af =b tf 4.2 103 2 T-osan laipan pinta-ala

As 0 2 Pitkittäisjäykisteiden (ei ole) pinta-
ala

es 0 Pitkittäisjäykisteiden (ei ole)
keskilinjan etäisyys aukon reunasta

zp =
++Af Aw As

2 b
7.413

Plastinen Vierendeel -taivutuskestävyys

Mpl.T.Rd =++Aw -+
dt

2
tf zp Af -+

tf

2
zp

2

tf
zp As --+dt tf es zp

fy.

M0
3.146
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ze =
++Af

tf

2
Aw +

dt

2
tf As +-dt es tf

++Af Aw As
8.254

Kimmoteorian mukainen Vierendeel -taivutuskestävyys

Mel.T.Rd =
+++Aw

dt
2

12
Aw -+

dt

2
tf ze

2

Af -ze
tf

2

2

As --+dt tf es ze
2

-+dt tf ze

fy.

M0
0.586

MN.pl.T.Rd =Mpl.T.Rd -1
NT.Ed

NT.Rd

2

2.684 Pienennetty plastinen Vierendeel -
taivutuskestävyys

MN.el.T.Rd =Mel.T.Rd -1
NT.Ed

NT.Rd

2

0.5 Pienennetty kimmoteorian mukainen
Vierendeel -taivutuskestävyys

MV.Rd =|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

if

else if

PLT 2
|
|
|
|
|
|

if

else

>NT.Ed 0.25 NT.Rd

MN.pl.T.Rd

Mpl.T.Rd

PLT 3
|
|
|
|
|
|

if

else

>NT.Ed 0.25 NT.Rd

MN.el.T.Rd

Mel.T.Rd

0.5 T-osan Vierendeel -taivutuskestävyys
poikkileikkausluokan ja kaavan (27)
mukaisen ehdon mukaan

KA3 =
MV.Ed

4 MV.Rd
2.715 T-osan Vierendeel-taivutuksen

käyttöaste

Uuma-pilarin vaakasuuntainen leikkauskestävyys

Vwp.Ed =VEd
s

-h ze
64.207 Vaakasuuntainen leikkausvoima

uuma-pilarissa

Vaakasuuntainen leikkauskestävyys
uuma-pilarissaVwp.Rd =

s0 tw
fy.

3
M0

71.824
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KA4 =
Vwp.Ed

Vwp.Rd
0.894 Vaakasuuntaisen uuma-pilarin leikkauksen käyttöaste

Uuma-pilarin taivutuskestävyys

Symmetrisellä aukkopalkilla ei synny aukon epäkeskeisyydestä lisätaivutusta uuma-pilariin:

e0 0 Mwp.Ed 0

Kuitenkin uumapilarin taivutuskestävyys (tarvitaan myöhemmin):

Mwp.el.Rd =
s0

2 tw
fy.

M0

6
2.073

Uuma-pilarin nurjahduskestävyys

Vwp.eff.Ed =+Vwp.Ed
Mwp.Ed

d0

2

64.207 Tehollinen leikkausvoima

wp.Ed =
Vwp.eff.Ed

s0 tw
80.259 Uumapilarin puristusjännitys

1 =
Ea.

fy.
100.772

=
1.75 +s0

2 d0
2

tw

1
1

0.485 Uuma-pilarin muunnettu hoikkuus

0.49

=0.5 ++1 (( - 0.2)) 2 0.688

=1

+ -2 2
0.851 Nurjahduksen pienennystekijä

wp.Rd =
fy.

M1
132.353 Uuma-pilarin nurjahduskestävyys
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KA5 =wp.Ed

wp.Rd
0.606 Uuma-pilarin nurjahduksen käyttöaste

Nurjahduksen lisäehto:

heff -h 2 zp

VN.pl.Rd =
+wp.Ed tw s0 4

MN.pl.T.Rd

l0

+1
+2 e0 d0

heff

68.264

VN.el.Rd =
+wp.Ed tw s0 4

MN.el.T.Rd

l0

+1
+2 e0 d0

heff

42.97

VN.Rd =if

else if

PLwp 2
VN.pl.Rd

PLwp 3
VN.el.Rd

68.264

KA6 =
VEd

VN.pl.Rd
0.883 Uuma-pilarin nurjahduksen lisäehdon käyttöaste

Uuma-pilarin Vierendeel -taivutuskestävyys

VV.pl.Rd =+2
Mwp.el.Rd

s
4

MN.pl.T.Rd

l0
67.495

VV.el.Rd =+2
Mwp.el.Rd

s
4

MN.el.T.Rd

l0
23.817
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VV.Rd =if

else if

PLwp 2
VV.pl.Rd

PLwp 3
VV.el.Rd

67.495

KA7 =
VEd

VV.Rd
0.893 Uuma-pilarin Vierendeel -taivutuskestävyyden

käyttöaste

YHTEENVETO:

Käyttöasteet

T-osan taivutuskestävyys =KA1 0.383

T-osan leikkauskestävyys =KA2 1.105

T-osan Vierendeel -taivutuskestävyys =KA3 2.715

Uuma-pilarin vaakasuuntainen leikkauskestävyys =KA4 0.894

Uuma-pilarin nurjahduskestävyys =KA5 0.606

Uuma-pilarin nurjahduskestävyyden lisäehto =KA6 0.883

Uumapilarin Vierendeel- taivutuskestävyys =KA7 0.893
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LIITE B: LASKENTAPOHJA HIILITERÄKSESTÄ
VALMISTETULLE PALKILLE


















