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Diplomityössä verrattiin huokostetun ja huokostamattoman betonin toimintaa osana taivutet-
tua rakennetta. Betonin pitkäaikaismuodonmuutoksia tutkittiin teräsbetonipalkkien koekuormituk-
silla. Palkkien kuormituskokeiden ohella tehtiin puristuskokeita, joilla testattiin betonin puristuslu-
juutta ja kimmokerrointa. Palkeissa käytetyn raudoituksen myötölujuutta, murtolujuutta ja kimmo-
kerrointa selvitettiin raudoituksen vetokokeilla. Tutkimuksessa käytettyjen betonien puristuslujuus 
28 päivän iässä normikoekappaleista mitattuna oli huokostetulla betonilla 40,0 MPa ja huokosta-
mattomalla betonilla 36,5 MPa. Koekappaleiden valun yhteydessä mitattiin tuoreen betonin ilma-
määrä, joka oli huokostetulla betonilla 3,5 % ja huokostamattomalla betonilla 2,0 %. 

Molemmista betonilaaduista kuormitettiin neljä palkkia pitkäaikaisesti eri jännitystasoille. Kuor-
mitusajan alussa suurin betonissa vaikuttanut puristusjännitys oli laskennallisesti noin 0, 19, 37 
ja 52 % betonin 28 päivän iässä mitatusta puristuslujuudesta. Huokostetusta betonista valetuille 
palkeille kohdistettiin suurempi kuorma, sillä betonilla oli suurempi lujuus kuin huokostamatto-
malla betonilla. Pitkäaikaiskuormitus alkoi betonien 34 päivän iässä ja kesti keskimäärin 86 päi-
vää. Pitkäaikaiskuormituksen jälkeen palkit kuormitettiin murtoon. Kuormitusten aikana mitattiin 
betonin ja raudoituksen venymiä sekä palkin taipumaa. Mittaustuloksia verrattiin laskennallisen 
analyysin tuloksiin. Laskennassa poikkileikkauksen venymäjakauma määritettiin täysin halkeil-
leen poikkileikkauksen mukaan. Palkin taipumaa arvioitiin Eurokoodin mukaisesti interpoloimalla 
taivutusjäykkyyttä halkeamattoman ja täysin halkeilleen poikkileikkauksen väliltä. Pitkäaikaismuo-
donmuutokset arvioitiin betonin teholliseen kimmokertoimeen perustuvalla menetelmällä. Kutis-
tuman osuuden havaittiin olevan merkittävä, sillä palkit olivat poikkileikkaukseltaan pieniä ja ym-
päristön suhteellinen kosteus pitkäaikaiskuormitusjakson aikana oli vain 20...45 %. 

Kuormituksen aiheuttamista välittömistä venymistä ei saatu luotettavia mittaustuloksia, joten 
venymiä verrattiin vain pitkäaikaisvaikutusten osalta. Pitkäaikaismuutokset poikkileikkauksen ve-
nymäjakaumassa vastasivat melko hyvin laskennallisia tuloksia. Suurimman kuormitustason pal-
keilla havaittiin huokostetussa betonissa suurempaa epälineaarisuutta huokostamattomaan be-
toniin verrattuna. Pitkäaikaiskuormitusjakson lopussa mitattu taipuma-arvo oli kaikilla palkeilla 
suurempi kuin laskennallinen taipuma. Huokostetusta betonista valetuilla palkeilla mitatun ja las-
kennallisen taipuman ero oli 25...55 %. Huokostamattomasta betonista valetuilla palkeilla vas-
taava ero oli 16...24 %. Taipumaerojen pääteltiin aiheutuvan mahdollisesti huokostetun betonin 
pienemmästä kimmokertoimesta tai epävarmuustekijöistä poikkileikkauksen halkeamiskestävyy-
den laskennassa. Betonin kimmokerrointestit tukivat päätelmää huokostetun betonin pienem-
mästä kimmokertoimesta, mutta nämä testit tehtiin hyvin pienellä koekappaleiden lukumäärällä, 
joten tarkempien johtopäätösten tekemiseen tarvittaisiin lisätutkimusta aiheesta. 
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ABSTRACT 

Heli Viljanen: Concrete strength and long-term effects in a structure subjected to bending 
Master’s Thesis 
Tampere University 
Degree Programme in Civil Engineering 
September 2020 
 

Behaviour of air-entrained (AE) and non-air-entrained (nAE) concrete was compared in a 
structure subjected to bending. Loading tests were conducted on reinforced concrete beams to 
study time-dependent effects of concrete. Along with the beam tests, compression tests were 
performed to study the strength and elastic modulus of concrete. Yield strength, tensile strength 
and elastic modulus of reinforcement were studied by conducting tensile tests on rebars. 28-day 
compression strength of examined concrete grades was 40,0 MPa for AE concrete and 36,5 MPa 
for nAE concrete. Air content in concrete was measured with fresh concrete tests during the cast-
ing of specimens, and it was 3,5 % and 2,0 % respectively. 

Four beams of each concrete grade were subjected to long-term loading with different load 
levels on each beam. At the beginning of the loading time, the maximum compressive stress in 
concrete was calculated to be approximately 0, 19, 37 and 52 % of the 28-day strength of con-
crete. The beams casted with AE concrete were subjected to heavier loads due to higher strength 
of AE concrete than nAE concrete. Loading time began at the concrete age of 34 days and con-
tinued 86 days on average. After the long-term loading beams were loaded to failure. During the 
loading tests strains in concrete and in reinforcement were measured, along with the deflection 
of the beam. Measured values were compared to the results of computational analysis of the 
beams. Calculating the strain distribution, a fully cracked cross-section was assumed. Deflection 
of beam was estimated according to Eurocode by interpolating bending stiffness of beam between 
the limit values of uncracked and fully cracked cross-section. Time-dependent deformations were 
estimated with the method based on the effective elastic modulus of concrete. Shrinkage of con-
crete was detected to be significant because of the small cross-section of the beam and relative 
humidity being only 20…45 % during the long-term loading. 

Reliable measuring data of the instantaneous strain distribution in the cross-section were not 
obtained, thus the strains were analysed regarding the long-term effects only. Measured and cal-
culated time-dependent strains in cross-section had good correspondence. In the beams with the 
highest stress level greater nonlinearity was detected in the AE concrete than nAE concrete. For 
each beam the measured deflection was greater than the calculated deflection at the end of the 
long-term loading period. For the beams casted with AE concrete the difference between the 
measured and calculated deflection was 25…55 %. For the beams casted with nAE concrete the 
corresponding difference was 16…24 %. One possible reason for the differences in the deflec-
tions is lower modulus of elasticity of AE concrete. Other possible reasons are uncertainty factors 
in determination of the cracking moment. The results in the compressive tests of elastic modulus 
supported the hypothesis of lower elastic modulus of air-entrained concrete, however the com-
pression tests were conducted on very limited amount of test specimens and more detailed con-
clusions would require further study of the subject. 
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SELITTEET JA MERKINNÄT 

ekstensiometri laite, jolla mitataan koekappaleen pituuden muutosta Δ𝐿 
huokostamaton betoni  betoni, johon ei ole lisätty huokostavaa lisäainetta 
huokostettu betoni  betoni, johon on lisätty huokostavaa lisäainetta 
normikoekappale  betonin puristuslujuuden testausta varten valettu, standardin 

SFS-EN 12390-1 mukainen lieriö, jonka halkaisija on 150 mm 
ja korkeus 300 mm, ja joka säilytetään vesiupotuksessa aina 
testaukseen asti 

olosuhdekoekappale vastaava kuin normikoekappale mutta säilytysolosuhteet en-
nen testausta vastaavat koekuormituspalkkien olosuhteita 

P-lukubetoni Suomessa sillanrakennuksessa käytettävä pakkasenkestä-
vyysvaatimusten mukainen betonilaatu 

rakennekoekappale rakenteesta porattava näyte, jota käytetään betonin puristuslu-
juuden testaukseen 

valukappale tässä palkkipoikkileikkausta vastaava raudoittamaton koekap-
pale, josta rakennekoekappaleet porattiin 

 
Muut kuin Eurokoodin mukaiset merkinnät: 
 
𝑓𝑐𝑚_28𝑑 normikoekappaleista 28 päivän iässä mitattujen puristuslu-

juuksien keskiarvo 
𝑔𝑐 palkin oman painon aiheuttama kuormitus [kN/m] 
𝑀  palkin pitkäaikaiskuormituksen aiheuttama momentti jännevä-

lin keskellä 
𝑀𝐹  palkille lisätyn ulkoisen kuorman aiheuttama momentti jänne-

välin keskellä pitkäaikaiskuormituksessa 
𝑀𝑜𝑝  palkin oman painon aiheuttama momentti jännevälin keskellä 

pitkäaikaiskuormituksessa 
𝑀𝑜𝑝_𝑀𝑅𝑇  pitkäaikaiskuormitetun palkin P1...P8 oman painon aiheuttama 

momentti jännevälin keskellä murtokuormituksessa 
𝑀𝑜𝑝_28𝑑  vertailupalkkien P9...P10 oman painon aiheuttama momentti 

jännevälin keskellä murtokuormituksessa 
𝑛 otoksen alkioiden lukumäärä 
𝑠𝑛−1 otoskeskihajonta 
𝑥 palkin pituussuuntainen akseli 

�̅� otoksen keskiarvo 
𝑥𝑐 puristuspinnan korkeus taivutetussa palkissa 

𝑧 poikkileikkauksen korkeuden suuntainen akseli 
 
𝛼 virumaluvun jakaja käyristymän muutoksen tarkastelussa 
𝛼𝐸   raudoituksen ja betonin kimmokertoimien suhde 

Δ vaihteluvälin pituus eli suurimman ja pienimmän arvon erotus  
Δ𝜅 poikkileikkauksen käyristymän muutos 

𝜀𝑎𝑝  poikkileikkauksen alapinnan venymä 

𝜀𝑦𝑝  poikkileikkauksen yläpinnan venymä 

𝜀𝑦𝑘   raudoituksen myötövenymä 

𝜅𝑠ℎ   kuivumiskutistuman aiheuttama poikkileikkauksen käyristymä 

𝜅0  kuormituksen aiheuttama välitön käyristymä poikkileikkauk-
sessa 

𝜎𝑐0_𝑚𝑎𝑥  laskennallisesti suurin betonin puristusjännitys pitkäaikaiskuor-

mituksessa välittömästi kuorman lisäyksen jälkeen 
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1. JOHDANTO 

Tässä diplomityössä tutkittiin taivutetun teräsbetonipalkin toimintaa pitkäaikaiskuormi-

tuksessa. Työ tehtiin osana tutkimushanketta Betonin lujuus rakenteissa ja koekappa-

leissa, jota rahoittivat Väylävirasto, Betoniteollisuus ry ja Rudus Oy. Hanketta edelsi esi-

selvitysvaihe, jossa vertailtiin betonin puristuslujuuden määritystä eri maiden standar-

deissa. Tutkimushankkeen ensimmäisessä vaiheessa valmistui Ari Husson diplomityö 

[13], jossa betonin puristuskokeilla tutkittiin koekappaleiden eri ominaisuuksien vaiku-

tusta niistä saatavaan puristuslujuuteen. Hankkeen toisessa vaiheessa, jossa tämä dip-

lomityö valmistui, tutkittiin betonin puristuslujuutta osana taivutettua teräsbetoniraken-

netta. 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus 

Tämän työn tavoitteena oli saada tietoa yleisesti käytettävien laskentaotaksumien sovel-

tumisesta nykypäivänä valmistettavien betonien mitoitukseen, sillä monet betoniraken-

teiden mitoituskaavat, kuten virumaluvun laskenta, perustuvat pääosin empiirisiin tutki-

mustuloksiin. Betonin lujuus rakenteissa ja koekappaleissa -hankkeessa tutkittiin pää-

asiassa huokostettua betonia, jonka tuloksia verrattiin referenssinä toimineeseen huo-

kostamattomaan betoniin. Tässä tutkimushankkeen osassa verrattiin huokostetun ja 

huokostamattoman betonin käyttäytymistä taivutetussa teräsbetonipalkissa. 

Huokostettua betonia käytetään paljon infrarakenteissa, joissa betoni voi olla alttiina sa-

manaikaisesti sekä jäätymis-sulamissyklille että kemikaaleille, kuten maantiesuolalle. 

Suomessa sillanrakentamisessa on käytössä Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) ohje 

Siltabetonien P-lukumenettely [33]. Nimellä P-lukubetoni viitataan pakkas- ja suolarasi-

tuksen kestävään siltabetoniin. P-lukubetonien suhteituksen kehitystyön aloitti tekniikan 

tohtori Seppo Matala vuonna 1989 osana sillarakentamisen uusien materiaalien kehitys-

projektia, jota rahoittivat Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Helsingin kaupungin raken-

nusvirasto [34]. Tässä työssä ei tutkittu varsinaisesti P-lukubetonia tai betonin pakkas-

enkestävyyttä. Koekuormitusten tavoitteena oli saada selville mahdollisia huokostami-

sen vaikutuksia teräsbetonirakenteen toimintaan. 

Betonissa esiintyy aina luontaisestikin ilmaa, mikä johtuu muun muassa massan kulje-

tuksesta, valutekniikasta ja tiivistyskäsittelystä. Huokostetussa betonissa ilmaa lisätään 
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tarkoituksella huokostavalla lisäaineella. Betonin huokostamisen tavoitteena on luoda 

betoniin suojahuokosten verkosto, jolla parannetaan mm. betonin pakkasenkestävyyttä. 

Kun betonin kapillaarihuokosiin tunkeutunut vesi laajenee jäätyessään, pääsee tästä ti-

lavuudenmuutoksesta syntyvä paine purkautumaan ilmatäytteisiin suojahuokosiin, jol-

loin materiaalin rikkoutuminen on vähäisempää. Betonin pakkasenkestävyyden kannalta 

ilmamääräprosentin ohella oleellista on myös suojahuokosten koko ja niiden keskinäinen 

välimatka. Huokosverkoston jakautumista voidaan tutkia esimerkiksi ohuthietutkimuk-

sella. 

Betonin huokostaminen alentaa sen lujuutta. Nyrkkisääntönä pidetään, että lujuus ale-

nee 5 MPa jokaista lisättyä ilmamääräprosenttia kohden, ellei muita muutoksia betonin 

suhteituksessa tehdä. Tämän työn tutkimuslähtökohtana pohdittiin, tavoitellaanko kah-

delle kokeissa käytetylle betonille mahdollisimman samankaltaista suhteitusta vai mah-

dollisimman samansuuruista lujuutta. Huokostamisen aiheuttama lujuuden aleneminen 

kompensoidaan betonireseptiä muuttamalla, joten samoista raaka-aineista valmistettu 

huokostettu ja huokostamaton betoni poikkeavat toisistaan aina joko osa-ainessuhteiden 

tai betonin lujuuden osalta. Esimerkiksi sementin määrä ja vesi-sementtisuhde vaikutta-

vat pitkälti betonin materiaaliominaisuuksiin, kuten virumakäyttäytymiseen. Toisaalta, ra-

kenteiden mitoituksessa käytettävät kaavat eivät ole sidottu betonireseptiin vaan betonin 

lujuuteen. Koska todellisissakin rakennuskohteissa käytettävien huokostettujen betonien 

ilmamäärän aiheuttama lujuuden aleneminen kompensoidaan reseptissä, otettiin sama 

periaate myös tämän tutkimuksen lähtökohdaksi. 

1.2 Työn sisältö 

Luvussa 2 selvitetään betonin materiaaliominaisuuksia aihepiirin kannalta oleellisin osin. 

Viskoelastisena materiaalina betonin ominaisuuksiin vaikuttaa myös kuormituksen 

kesto. Luvussa 3 esitetään betonin materiaaliominaisuuksien vaikutuksia taivutetun te-

räsbetonipalkin toimintaan. Betonin ja raudoituksen väliset materiaalierot korostuvat eri-

tyisesti palkin pitkäaikaiskuormituksessa, sillä raudoitus rajoittaa viskoelastisen betonin 

pitkäaikaismuodonmuutoksia. Tästä aiheutuu esimerkiksi jännitysten uudelleenjakautu-

mista poikkileikkauksessa. 

Luvuissa 4 ja 5 esitetään työssä toteutettujen koekuormitusten järjestelyt ja mittaustulok-

set. Koekuormituskappaleissa käytettiin kahta eri betonilaatua, joista toinen oli huokos-

tettu ja toinen huokostamaton. Molemmista betoneista valettiin seuraavat koekappaleet: 

• 4 raudoitettua palkkia pitkäaikaiskuormituksiin 

• 1 raudoitettu vertailupalkki murtokuormitettavaksi 28 päivän ikäisenä 
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• Normikoelieriöitä, jotka säilytettiin vesiupotuksessa 

• Olosuhdekoekappaleita standardilieriöinä, jotka säilytettiin samoissa olosuh-

teissa kuin palkit 

• Palkkien poikkileikkausta vastaavia valukappaleita, joista porattiin rakenne-

koekappaleita. 

Pitkäaikaiskuormituksessa palkit kuormitettiin niiden oman painon ja lisätyn ulkoisen 

kuorman avulla valittuun betonin laskennalliseen jännitystasoon noin kolmen kuukauden 

ajaksi. Jännitystasolla tarkoitetaan tässä palkin puristuspuolen laskennallisen reunajän-

nityksen suhdetta betonin puristuslujuuteen. Reunajännityksen tavoitetasot olivat 0, 20, 

40 ja 55 % normikoekappaleista 28 päivän iässä mitatusta betonin keskimääräisestä 

lieriölujuudesta 𝑓𝑐𝑚. Kummastakin betonista kuormitettiin yksi palkki jokaiselle jännitys-

tasolle. Jännitystasot valittiin siten, että ne edustivat eri vaiheita betonin käyttäytymi-

sessä puristettuna: 

• 0 % jännitystason palkki oli kuormittamaton referenssipalkki 

• 20 % jännitystaso voi tyypillisesti vaikuttaa rakenteessa pitkäaikaisesti. Betonin 

jännitys-puristumayhteyden oletetaan olevan lähes lineaarinen 

• 40 % jännitystaso voi tyypillisesti vaikuttaa rakenteessa lyhytaikaisesti. Betonin 

jännitys-puristumayhteydessä oletetaan olevan jo jonkin verran epälineaari-

suutta, kun mikrohalkeilu lisääntyy kiviaineksen ja sementtimatriisin välisessä ra-

japinnassa 

• 55 % jännitystasolla jännitys-puristumayhteyden oletetaan olevan selvästi epäli-

neaarinen, kun betonin mikrohalkeilu leviää myös sementtimatriisiin.  Myös beto-

nin viruman oletetaan olevan epälineaarista. 

Pitkäaikaiskuormituksen jälkeen palkit kuormitettiin murtoon. Luvussa 6 pohditaan koe-

kuormitustulosten merkitystä sekä niiden vastaavuutta laskennallisiin otaksumiin, ja lu-

vussa 7 esitetään mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia. 

1.3 Työn rajaukset 

Työssä esitetyt teoriat ja laskentaperiaatteet koskevat normaalikiviaineksilla valmistettua 

betonia. Koekuormitettavissa palkeissa käytettiin normaalilujuusluokan betonia eli niiden 

puristuslujuus 28 päivän iässä oli alle 60 MPa. Sementtinä betoneissa käytettiin SR-se-

menttiä, joka on sulfaattirasituksen kestävä, normaalisti kovettuva portlandsementti 

CEM I. Huokostetulla betonilla tarkoitetaan tässä betonia, johon on lisätty huokostava 
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lisäaine. Huokostetun betonin suhteituksessa ei noudatettu ohjetta Siltabetonien P-luku-

menettely [33], joten esimerkiksi betonien sementti- ja lisäainemäärät eivät välttämättä 

vastaa suomalaisen sillanrakentamisen ohjeistuksen vaatimuksia. Tämän työn puitteissa 

ei myöskään tutkittu tarkemmin betonin huokostamisen onnistumista eli huokosten ja-

kautumista sementtimatriisissa. 

Betonin lujuusominaisuuksista käsitellään pääosin vain puristuslujuutta. Koekuormitetta-

vien palkkien vetopuolella pyrittiin aiheuttamaan betonin halkeaminen tarkastellussa 

poikkileikkauksessa jännevälin keskellä. Tällöin betonin vetolujuutta ei huomioida poik-

kileikkausmitoituksessa. Palkin halkeamien välillä betonin vetolujuudella on kuitenkin 

merkitystä, sillä betonin vetojäykistysvaikutus pienentää esimerkiksi palkin taipumaa ja 

tämä huomioidaan taipuman laskennassa Eurokoodin [32] periaatteiden mukaisesti. Pal-

kin rasituksista käsitellään vain taivutusmomenttia, joten leikkausvoiman vaikutusta poik-

kileikkauksen muodonmuutoksiin ei huomioida. Kuormitusjärjestely on kuitenkin valittu 

siten, että tarkasteltuun poikkileikkaukseen ei kohdistunut leikkausvoimaa. On myös 

huomioitava, että palkin poikkileikkauksessa vaikuttavaa jännitystä ei voida mitata, joten 

poikkileikkauksessa vaikuttava betonin suurin puristusjännitys ja sen suhde betonin pu-

ristuslujuuteen on määritetty laskennallisten otaksumien perusteella. 
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2. BETONIN MATERIAALIOMINAISUUDET 

2.1 Betonin puristuslujuus rakenteessa 

Betonin eurooppalaisen materiaalistandardin EN 206 mukaisessa jaottelussa kovettunut 

betoni luokitellaan puristuslujuuden ja kiviaineksen perusteella. Kiviaineksen perusteella 

jaottelu tehdään kevyt-, normaali- ja raskaskiviaineksisiin betoneihin. Materiaalistandar-

dissa normaali- ja raskaskiviaineksiset betonit erotellaan toisistaan vain tiheyden perus-

teella, ja muuten näitä kahta luokkaa edustavat samat vaatimukset. Suunnittelustandar-

dissa EN 1992-1-1 esitetäänkin kiviaineksen mukainen jaottelu vain kevyt- ja normaali-

kiviaineksisiin betoneihin. Tässä työssä käsitellään vain normaalikiviaineksista betonia, 

jota Suomessa lähes yksinomaan käytetään. Puristuslujuuden mukaisessa jaottelussa 

lujuusluokkien rajat määräytyvät pienimmän ominaispuristuslujuuden mukaan. Pienin 

ominaispuristuslujuus määritetään standardikokoiselle koekappaleelle, joko lieriölle tai 

kuutiolle, tavanomaisesti 28 päivän iässä. Suunnittelustandardissa EN 1992-1-1 betonin 

puristuslujuuden ominaisarvo 𝑓𝑐𝑘 on standardilieriöstä 28 päivän iässä määritetty lujuus.  

Betonin puristuslujuudelle ei kuitenkaan ole olemassa samansuuruista arvoa kaikissa 

tilanteissa, vaan sen suuruuteen vaikuttaa useita tekijöitä, kuten kuormitusnopeus, kuor-

mituksen kesto sekä kappaleen koko ja geometria. Kuvassa 1 on koottuna betonin lu-

juuteen vaikuttavia tekijöitä. 

 

Kuva 1. Betonin lujuuteen vaikuttavia tekijöitä, perustuu lähteeseen [18] 
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Betonimateriaalin lujuus määräytyy pääasiassa sementtikiven huokoisuuden sekä run-

koaineen ja sementtimatriisin välisen rajakerroksen ominaisuuksien perusteella. Huokoi-

suuteen vaikuttaa voimakkaasti vesi-sementtisuhde. [22] Yksinkertaistuksena voidaan 

ajatella, että mitä suurempi on vesi-sementtisuhde, sitä suurempi on huokoisuus ja sitä 

alempi on lujuus. Huokostetussa betonissa ilmahuokoset vaikuttavat betonin lujuuteen 

kuten muutkin huokoset, mutta yksikäsitteistä korrelaatiota ilmahuokosten ja lujuuden 

välillä ei ole. Huokostetussa betonissa myös sementin määrä vaikuttaa siihen, paljonko 

huokostaminen alentaa betonin lujuutta. Mitä suurempi on sementin määrä, sitä suu-

rempi on suhteellinen ero huokostetun ja huokostamattoman betonin lujuuksien välillä. 

[4] Huokostavan lisäaineen käyttäminen kuitenkin myös parantaa betonimassan työstet-

tävyyttä, jolloin betonointitöiden kannalta sopiva massa voidaan yleensä toteuttaa pie-

nemmällä vesi-sementtisuhteella, mikä osaltaan taas parantaa lujuutta [18]. 

Materiaaliominaisuuksien lisäksi kuormitusolosuhteet vaikuttavat betonin puristuslujuu-

teen. Puristettaessa betonikappaletta yksiaksiaalisesti kappaleen sisälle muodostuu pai-

kallisia vetojännityksiä, kun kappale laajenee puristusta vastaan kohtisuorassa suun-

nassa [19]. Mikäli tämä laajeneminen on estetty, saadaan betonikappale kestämään 

huomattavasti suurempia kuormia kuin puhtaasti yksiaksiaalisessa puristuksessa. Mo-

niaksiaalisessa puristusjännitystilassa betoni siis saavuttaa suuremman lujuuden yksiak-

siaaliseen puristukseen verrattuna. Moniaksiaalista puristusjännitystilaa hyödynnetään 

esimerkiksi rakenteissa, joissa on betonin laajenemista estävä raudoitus. Tällainen rau-

doitus voi olla muun muassa hyvin tiheään haotetuissa pilareissa. 

Puristuslujuustestauksessa käytettävän koekappaleen hoikkuus, eli sen korkeuden 

suhde halkaisijaan tai sivumittaan, vaikuttaa kappaleesta mitattavaan puristuslujuusar-

voon. Standardin SFS-EN 12390-1 [26] mukainen lieriökoekappaleen hoikkuus on 2. 

Kuutiomaisia koekappaleita käytettäessä hoikkuus on 1. Kuvassa 2 on esitetty koekap-

paleen hoikkuuden vaikutusta betonista mitattavaan puristuslujuuteen. Katkoviivalla on 

esitetty tavanomainen murtoalue yksiaksiaalisessa puristuksessa. Kuten kuvan 2 ta-

pauksesta (a) havaitaan, kappaleen hoikkuuden ollessa tarpeeksi pieni murtoalue ulot-

tuu koekappaleen puristetuille pinnoille asti, kun tapauksessa (b) murtoalueen korkeus 

on vain osa koekappaleen korkeudesta.  
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Kuva 2. Koekappaleen hoikkuuden vaikutus murtoalueen sijaintiin betonikappa-
leen yksiaksiaalisessa puristuksessa [37]  

Kuten aiemmin todettiin, puristettu betonikappale kestää suurempia kuormia, mikäli kap-

paleen poikittainen laajeneminen on estetty tai rajoitettu. Koekappaleen ja testausko-

neen puristuspintojen välinen kitka vastustaa kappaleen poikkisuuntaista laajenemista. 

Kuvan 2 tapauksessa (a) kitkan vaikutus ulottuu murtoalueeseen ja koekappaleesta mi-

tattava puristuslujuus on siten suurempi kuin tapauksessa (b), jossa pintojen välinen 

kitka ei vaikuta murtoalueella [37]. Lieriölujuuden 𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑦𝑙 ja kuutiolujuuden 𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒 suhde 

muuttuu hieman betonin lujuusluokan mukaan. Tämän tutkimushankkeen esiselvitysvai-

heessa [11] esitettiin lieriö- ja kuutiolujuuden lineaarisen suhteen olevan 0,828 eli 

Tässä työssä tutkittiin standardilieriöiden puristuskestävyyttä ja raudoitettujen palkkien 

taivutuskestävyyttä. Vertailtaessa normikoekappaletta ja palkkia voidaan erottaa kappa-

leen valmistukseen ja kuormitukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa betonin pu-

ristuslujuuteen. Näitä tekijöitä on koottu taulukkoon 1. 

Taulukko 1. Betonin puristuslujuuteen vaikuttavien tekijöiden erot tämän tutki-
muksen normikoekappaleen ja palkin välillä 

𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑦𝑙 = 0,828 ⋅ 𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒 (1) 

 normikoekappale palkki 

kappaleen tiivistys tärypöytä sauvatärytin 

säilytysolosuhteet vesiupotus huoneilma 

kuormitus normaalivoima taivutusmomentti (+leikkausvoima) 

jännityksen suunta valusuunta kohtisuoraan valua vasten 

kuormituksen kesto n. 1 min n. 30–40 min 
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Myös palkin raudoitus voi vaikuttaa betonin tiiviysasteeseen. Normikoekappaleiden kuor-

mituskokeessa kuormitusta kasvatettiin tasaisesti nopeudella 0,6 MPa/s, jolloin kuormi-

tuskoe kesti noin yhden minuutin. Palkkien murtokuormituksessa kuormitus toteutettiin 

portaittain, ja palkin murtokuormituskoe kesti noin 30–40 minuuttia. Osa palkeista oli 

myös pitkäaikaisesti kuormitettuna noin kolmen kuukauden ajan ennen niiden murto-

kuormitusta. 

2.2 Jännityksen ja puristuman välinen yhteys 

Betoni on heterogeeninen materiaali, joka muodostuu kiviaineksesta ja sementtimatrii-

sista. Yksiaksiaalisessa puristusrasituksessa sekä runkoaineen että hydratoituneen se-

mentin jännitys-puristumayhteys on lineaarinen, mutta kovettuneella betonilla se on epä-

lineaarinen. Betonin epälineaarisen käyttäytymisen syynä pidetään betonissa esiintyvää 

mikrosäröilyä. [18] Mikrosäröilyä esiintyy betonimateriaalissa aina, erityisesti sementti-

matriisin ja runkoaineen välisessä rajapinnassa. Ennen ulkoista kuormitusta mikrosäröi-

lyä aiheutuu sementin kutistuessa ja kuivumisen yhteydessä rakenteen altistuessa ter-

misille jännityksille. Rakennetta kuormitettaessa myös sementin ja runkoaineen erilaiset 

jäykkyysominaisuudet aiheuttavat mikrosäröjen kasvua. [14] 

Kuvassa 3 on havainnollistettu puristetun betonin käyttäytymistä ja mikrosäröjen muo-

dostumista eri jännitys-lujuussuhteilla. 

 

Kuva 3. Betonin mikrosäröily eri jännitystasoilla yksiaksiaalisessa puristuksessa, 
perustuu lähteeseen [18] 
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Vaiheessa 1 betonin jännitystaso on 0...30 % lujuudesta ja mikrohalkeilua esiintyy pää-

sääntöisesti vain sementin ja kiviaineksen rajapinnoissa. Säröt ovat stabiileja ja betonin 

jännitys-puristumayhteyskin on lähes lineaarinen. Vaiheessa 2 jännitys on noin 

30...50 % lujuudesta. Säröily rajapinnassa lisääntyy uusien säröjen muodostumisen ja 

olemassa olevien säröjen kasvun myötä. Vielä tässäkin vaiheessa säröjä esiintyy lähes 

yksinomaan rajapinnassa. Jännitys-puristumayhteydessä havaitaan kuitenkin jo jonkin 

verran epälineaarisuutta. Vaiheessa 3 jännitys on noin 50...75 % lujuudesta. Tällöin ra-

japinnan säröt kasvavat ja lisääntyvät hallitsemattomasti ja säröily myös leviää rajapin-

noilta sementtimatriisiin. Viimeisessä eli 4. vaiheessa saavutetaan puristuslujuus. Sekä 

rajapinnan että sementtimatriisin säröjen muodostuminen ja kasvu ovat täysin hallitse-

mattomia ja säröt yhdistyvät toisiinsa. [18] 

Maksimijännityksessä joko kriittinen säröjen pituus tai säröjen määrä on ylitetty [19]. Tä-

män kriittisen tason saavuttamisen jälkeen betoni alkaa käyttäytyä pehmenevästi. Peh-

menemiskäyttäytymiseen vaikuttaa suuresti betonin lujuusluokka, ja korkealujuusbetonit 

käyttäytyvät tällä alueella hauraammin kuin matalamman lujuusluokan betonit [14]. Ku-

vassa 4 on havainnollistettu betonin jännitys-puristumakuvaajan muotoa eri lujuus-

luokilla. Kuvaajasta havaitaan, kuinka puristuma maksimijännityksessä kasvaa lujuus-

luokan kasvaessa. Maksimijännityksen saavuttamisen jälkeen pehmeneminen tapahtuu 

kuitenkin äkillisesti korkeamman lujuusluokan betoneilla ja murtopuristuma jää alhaisem-

maksi. 

 

Kuva 4. Eri lujuusluokkien jännitys-puristumayhteys, perustuu lähteeseen [7] 
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Epälineaarisen jännitys-puristumayhteyden myötä betonin kimmokertoimelle ei voida 

määritellä yksiselitteistä arvoa. Eurokoodissa [32] kimmokertoimen arvolle käytetään se-

kantti- tai tangenttimoduulia. Sekanttimoduuli 𝐸𝑐𝑚  määritetään jännitystasojen 𝜎𝑐 =

0 𝑀𝑃𝑎 ja 𝜎𝑐 = 0,40 ⋅ 𝑓𝑐𝑚 välisen sekantin kulmakertoimena. Tangenttimoduuli 𝐸𝑐 määri-

tetään 28 päivän ikäisen betonin jännitys-puristumakäyrän origon tangentin kulmakertoi-

mena. Kuten puristuslujuuteenkin, myös betonin kimmokertoimen suuruuteen vaikuttaa 

sen osa-aineiden ominaisuudet, niiden keskinäiset tilavuussuhteet sekä sementtimatrii-

sin ja runkoaineen välisen rajapinnan ominaisuudet. Erityisesti huokoisuudella, niin se-

mentin kuin kiviaineksenkin, on suuri vaikutus kimmokertoimen suuruuteen. Koska huo-

koisuus vaikuttaa voimakkaasti sekä betonin lujuuteen että kimmoisiin ominaisuuksiin, 

suunnittelustandardeissa kimmokerroin esitetään usein betonin puristuslujuuden funk-

tiona. [18] 

Tämän työn laskentaosuudessa puristetulle betonille otaksuttiin Model Code 2010:n [20] 

mukainen epälineaarinen materiaalimalli, joka on esitetty kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Model Code 2010:n [20] mukainen epälineaarinen materiaalimalli beto-
nille yksiaksiaalisessa puristuksessa 

Kertoimen 𝐸𝑐𝑖 arvolle annetaan kaava Model Code 2010 -julkaisussa. Kertoimen 𝜀𝑐1 ar-

volle annetaan kaava mm. fib-julkaisussa 42 [5]. Model Code 2010:n epälineaarinen ma-

teriaalimalli on samankaltainen kuin Eurokoodin epälineaarisessa rakenneanalyysissä 

käytettävä materiaalimalli, joka esitetään Eurokoodin [32] kappaleessa 3.1.5. 

2.3 Ajan vaikutus betonin materiaaliominaisuuksiin 

Aika vaikuttaa sekä betonin lujuus- että muodonmuutosominaisuuksiin. Pitkäaikaiskuor-

mituksessa betonin murtuminen voi tapahtua ennen kuin jännitys saavuttaa lyhytaikai-

sen puristuslujuuden. Toisaalta, jos pitkäaikaiskuormituksessa jännitystaso on tarpeeksi 
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matala, voivat betonissa tapahtuvat muodonmuutokset olla moninkertaisia lyhytaikai-

seen murtopuristumaan nähden ilman materiaalin vaurioitumista [17]. Kuvassa 6 on 

Rüschin [24] esittämä kuvaaja, jossa esitetään kuormituksen keston vaikutusta betonin 

jännityksen ja puristuman väliseen yhteyteen.  

 

Kuva 6. Betonin mahdolliset jännitys-puristumayhteydet Rüschin [24] mukaan 

Kuvan 6 vaaka-akselilla on betonin puristuma ja pystyakselilla on betonin jännityksen ja 

lujuuden suhde. Kuvaajan viivoitettu alue esittää betonin mahdollisia jännitys-puristu-

mayhteyksiä. Alue rajoittuu vasemmalla käyrään 𝑡 = 20 𝑚𝑖𝑛, joka tässä kuvaa lyhytai-

kaista kuormitusta. Rüschin [24] mukaan erittäin lyhytaikaisilla kuormilla päästäisiin lo-

pulta lineaariselle käyrälle 𝐸𝑐. Oikealla alue rajoittuu virumarajaan (creep limit), joka ku-

vaa äärettömän pitkäkestoista kuormitusta. Lisäksi alue rajoittuu yläpuoleltaan murtu-

misrajaan (failure limit), joka osoittaa kuormituksen keston vaikutusta lujuuteen. [24] 

2.3.1 Lujuus pitkäaikaiskuormituksessa 

Kuorman pitkäaikaisuuden vaikutus betonin lujuuteen tunnetaan myös nimellä Rüschin 

efekti, sillä ensimmäisiä tutkimuksia aiheesta esitti Hubert Rüsch vuonna 1960 [8]. Tut-

kimuksissa [24] betonikoekappaleita kuormitettiin tiettyyn jännitystasoon betonin lyhytai-

kaiseen puristuslujuuteen nähden, minkä jälkeen kuormitus pidettiin vakiona kuormitus-

ajan. Kuormituskokeissa havaittiin, että 75–80 % jännitystaso betonin lyhytaikaiseen pu-

ristuslujuuteen nähden riitti koekappaleen murtumiseen kuormituksen ollessa tarpeeksi 

pitkäkestoinen. Kuvassa 7 on Rüschin [24] esittämä kuormitusajan vaikutus betonin mur-

tolujuuteen. 
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Kuva 7. Kuormitusajan vaikutus betonin murtolujuuteen Rüschin [24] mukaan 

Kuvassa 7 vaaka-askelilla on aika 𝑡 logaritmisella asteikolla ja pystyakselilla on betonin 

puristuma 𝜀𝑐. Kuvasta 7 nähdään, että kriittisen kuormitustason yläpuolella betoni saa-

vuttaa murtumisrajan sitä pienemmällä kuormitustasolla, mitä pitkäaikaisempi on kuor-

mituksen kesto. Kriittinen kuormitusraja on eri tutkimusten mukaan noin 70–75 % betonin 

lyhytaikaisesta lujuudesta [36]. Rüschin tutkimuksissa betonin lujuus rajoittui kuutiolu-

juusarvoltaan noin 60 MPa:iin, mutta esimerkiksi Han ja Walraven päätyivät samansuun-

taisiin tuloksiin korkealujuusbetoneille tekemissään tutkimuksissa vuonna 1993 [7]. 

Eurokoodin [32] mukainen betonin puristuslujuuden mitoitusarvo 𝑓𝑐𝑑 saadaan kaavalla 

jossa 𝑓𝑐𝑘 on puristuslujuuden ominaisarvo ja 𝛾𝐶 on betonin osavarmuusluku. Kertoimella 

𝛼𝑐𝑐 otetaan huomioon pitkäaikaistekijät ja kuorman vaikuttamistavasta aiheutuvat epä-

edulliset tekijät. Kerroin 𝛼𝑐𝑐 on kansallisesti määritettävissä väliltä 0,8...1,0 suositusar-

von ollessa 1,0. Kansallisesti tehdyissä valinnoissa 𝛼𝑐𝑐 on saanut joko arvon 0,85 tai 1,0. 

Suurimmassa osassa maista käytetään suositusarvoa 1,0. Osassa maita, kuten Isossa-

Britanniassa, arvo valitaan vaikuttavan voiman mukaan. Tällöin alempaa arvoa käyte-

tään normaalivoimalle ja taivutukselle. Osassa maita arvon valintaan vaikuttaa kuormi-

tuksen kesto, jolloin pitkäaikaiselle kuormalle käytetään alempaa arvoa ja lyhytaikaiselle 

kuormalle arvoa 1,0. Muutamassa maassa, kuten Suomessa, on 𝛼𝑐𝑐-kertoimelle käy-

tössä ainoastaan arvo 0,85. Kansallisesti valitut arvot on tarkemmin eritelty maittain tau-

lukossa 2.  

𝑓𝑐𝑑 = 𝛼𝑐𝑐
𝑓𝑐𝑘
𝛾𝐶

 (2) 
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Taulukko 2. Eri maissa 𝛼𝑐𝑐-kertoimelle kansallisesti valittu arvo, perustuu läh-
teeseen [21] 

Taulukossa 2 ei ole esitetty erikoistilanteita, sillä joissakin maissa  𝛼𝑐𝑐-kertoimen arvoon 

vaikuttaa myös se, käytetäänkö normaali- vai kevytbetonia tai onko kyseessä palomitoi-

tus [21]. Joissakin tilanteissa betonin lujuus täytyy määrittää muulloin kuin 28 päivän 

iässä. Mikäli betonin lujuus määritetään yli 28 päivän iässä, tulee Eurokoodin [32] mu-

kaan 𝛼𝑐𝑐-kerrointa pienentää kertoimella 𝑘𝑡, jonka arvo taas sallitaan määritettävän kan-

sallisesti. Kertoimelle 𝑘𝑡 suositusarvo on 0,85. 

Eurokoodin määrittelemällä 𝛼𝑐𝑐-kertoimen alarajalla 0,8 nähdään selvä yhteys Rüschin 

kuormituskokeiden [24] tuloksiin, mutta Eurokoodissa kuitenkin suositusarvo kertoimelle 

on 1,0. Eurokoodin tausta-aineistossa [7] ja [21] kerrointa 1,0 perustellaan sillä, että ra-

kenteita mitoitettaessa betonin lujuutena käytetään yleensä 28 päivän ikäisen betonin 

lujuutta. Suunnittelukuormien kohdistuessa rakenteeseen on betonin ikä yleensä enem-

män kuin 28 päivää, jolloin myös betonin lujuus on suurempi kuin mitoituksessa käytetty 

lujuus. Tämän katsotaan kompensoivan jo huomattavan osan lujuuden pitkäaikaisvaiku-

tuksesta [7]. Kertoimella 𝑘𝑡 otetaan huomioon tapaukset, joissa mitoituksessa käytetään 

suurempaa kuin 28 päivän lujuutta, sillä tällöin edellä esitettyä aikakompensaatiota ei 

pystytä hyödyntämään täysimääräisenä. Toinen perustelu suositusarvolle 1,0 on se, että 

rakenteen kestävyyden osalta monet betoniin liittyvät kaavat on saatu empiiristen kokei-

den kautta, kuten leikkaus- ja vääntömitoituksessa sekä pilarien kapasiteetin määrityk-

sessä. Nämä empiiriset kokeet perustuvat yleensä laboratoriotesteihin, joissa kuormitus-

aika on vähintään 90 minuuttia. Rüschin koetulosten mukainen lujuusero 2 minuutin ja 

100 minuutin kuormitusajan välillä on noin 15 %, joten tietty osa pitkäaikaisesta kuor-

masta on näin ollen katsottu olevan jo empiirisiin kokeisiin perustuvissa mitoituskaa-

voissa mukana. Näiden kahden kompensaatiotekijän seurauksena 𝛼𝑐𝑐-kertoimelle on 

𝜶𝒄𝒄- kertoimen arvo Maa 

arvo aina 1,0 

Ranska, Alankomaat, Itävalta, 
Ruotsi, Tanska, Viro, Islanti,  
Romania, Kypros, Kroatia, Puola, 
Slovakia, Slovenia, Tšekki 

normaalivoimalle ja taivutukselle 0,85; muuten 1,0  
Iso-Britannia, Belgia, Irlanti,  
Luxemburg, Bulgaria, Kreikka 

pitkäkestoiselle kuormalle 0,85; lyhytkestoiselle 1,0 Saksa, Espanja, Sveitsi 

arvo aina 0,85 Suomi, Italia, Norja, Latvia 
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päädytty Eurokoodissa suosittelemaan arvoa 1,0. [7] Todellisissa rakenteissa pitkäai-

kaiskuormituksen aiheuttama betonijännitys ei tavanomaisesti myöskään ole yli 80 % 

lujuudesta. 

Osassa maita edellä esitetyt kompensaatiotekijät on hyväksytty perusteena käyttää  𝛼𝑐𝑐-

kertoimelle arvoa 1,0. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on valittu alempi arvo käytettä-

väksi tietyille vaikuttaville voimille, normaali- ja taivutusrasitukselle, sillä kuormitusko-

keissa on saatu viitteitä siitä, että esimerkiksi pilarien tarkastelussa lujuusluokan ollessa 

yli 40 MPa kertoimen 1,0 käyttäminen on selvästi epävarmalla puolella [21]. Meneillään 

olevan Eurokoodi 2:n päivitystyön myötä tulee 𝛼𝑐𝑐-kertoimen ja betonin mitoituslujuuden 

määritys luultavasti muuttumaan. Muutosehdotuksessa 𝛼𝑐𝑐 -kertoimella huomioitaisiin 

vain korkeampien lujuusluokkien hauraampi käyttäytyminen. Tällöin siis kertoimella ei 

olisi vakioarvoa, vaan siihen vaikuttaisi betonin lujuusluokka. Lujuuden pitkäaikaisvaiku-

tus, eli Rüschin efekti, huomioitaisiin erillisellä kertoimella, joka korvaisi nykyisin käy-

tössä olevan 𝑘𝑡-kertoimen. [21] 

2.3.2 Muodonmuutokset pitkäaikaiskuormituksessa 

Pitkäaikaisessa kuormituksessa betonin puristuma kasvaa, vaikka kuormitus pysyisikin 

muuttumattomana. Puristumaa kasvattaa sekä betonin viruma että kutistuma. Kutistuma 

jaetaan perinteisesti sisäiseen kutistumaan ja kuivumiskutistumaan. Sisäistä kutistumaa 

ei käsitellä tarkemmin tässä työssä, sillä siitä suurin osa tapahtuu kemiallisena reaktiona 

sementin hydratoituessa eli betonin kovettumisvaiheessa [12]. Viruma ja kuivumiskutis-

tuma taas ovat ilmiöinä hyvin samankaltaisia, ja niiden aiheuttamia rakenteen muodon-

muutoksia on usein hankala erottaa toisistaan. Toisin sanoen viruman ja kuivumiskutis-

tuman syyt ovat erilaisia, mutta seuraukset hyvin samankaltaisia. Lisäksi virumamuo-

donmuutokset osittain voimistuvat, kun rakenne on alttiina samanaikaisesti myös kuivu-

miselle. Kokonaisviruma voidaan täten jakaa perusosaan (basic creep) ja kuivumisen 

takia tapahtuvaan virumaan (drying creep). Käytännössä tällaista jaottelua ei kuitenkaan 

tehdä, vaan virumamuodonmuutoksia käsitellään yhtenä kokonaisuutena elastisten 

muodonmuutosten ja kuivumiskutistuman aiheuttamien muodonmuutosten lisäksi. [18] 

Sekä viruma että kuivumiskutistuma tapahtuvat hydratoituneessa sementtimatriisissa. 

Kuivumiskutistumassa ympäristön ja rakenteen välisen kosteuseron takia sementtimat-

riisista poistuu sinne absorboitunutta vettä. Vettä poistuu rakenteesta myös betonin ko-

vettumisvaiheessa, mutta silloin sitä pystytään tehokkaasti hallitsemaan oikeanlaisella 

jälkihoidolla. [12] Kuivumiskutistuman suuruuteen vaikuttavat ympäristön kosteus, se-

menttimäärä, sementin hydratoitumisaste ja rakenteen poikkileikkauksen geometria. 
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Myös viruman suurimpana aiheuttajana pidetään absorboituneen veden poistumista se-

menttimatriisista, mutta toisin kuin kuivumiskutistumassa, veden poistumisen syynä pi-

detään jännityksen aiheuttamaa sisäistä painetta rakenteessa. Siten viruman suuruu-

teen vaikuttaa jännityksen suuruus ja kesto. Absorboituneen veden poistuminen ei kui-

tenkaan ole ainoa viruman aiheuttaja, eikä kaikkia tekijöitä betonin virumisen taustalla 

edes täysin tunneta. Viruman muina aiheuttajina pidetään mm. kiviaineksen ja sement-

timatriisin välisen rajapinnan mikrosäröilyä sekä kiviaineksessa tapahtuvia viivästyneitä 

kimmoisia muodonmuutoksia (delayed elasticity) [10]. Rajapinnan lisääntyvän mikrosä-

röilyn vaikutus näkyy erityisesti jännitys-puristumayhteyden epälineaarisella osuudella, 

eli jännitystason ollessa korkeampi kuin 30...40 % betonin lujuudesta. Tämä osuus viru-

masta on riippuvainen samanaikaisesti tapahtuvasta kuivumiskutistumasta [18]. Kiviai-

neksen viivästyneiden muodonmuutosten taas ajatellaan aiheutuvan jännitysten siirty-

misestä sementtimatriisista kiviainekselle [10]. Tällöin siis betonissa tapahtuu materiaa-

lin sisäistä jännitysten uudelleenjakautumista kiviaineksen ja sementtimatriisin välillä. 

Kuivumiskutistuma ja viruma ovat osittain palautuvia ilmiöitä. Osa kuivumiskutistumasta 

palautuu rakenteen kosteuspitoisuuden noustessa. Viruma palautuu osittain kuorman 

pienentyessä, ja palautuminen tapahtuu huomattavasti nopeammin kuin virumamuodon-

muutosten kehittyminen. Virumamuodonmuutoksiin vaikuttavista tekijöistä kiviaineksen 

viivästyneitä muodonmuutoksia pidetään täysin palautuvana osana virumaa, sillä kiviai-

neksessa tapahtuvat muodonmuutokset ovat kimmoisia. [18] Kuvassa 8 on havainnollis-

tettu sekä kuivumiskutistuman että viruman aiheuttamien muodonmuutosten kehitty-

mistä ja palautumista. Vasemmalla kuvaajassa (a) on kuivumiskutistuman aiheuttama 

puristuma ajan suhteen ja oikealla kuvaajassa (b) on viruman aiheuttama puristuma ajan 

suhteen. Puristuman lukuarvoja ei ole esitetty.  

 

Kuva 8. Betonin kuivumiskutistuman ja viruman aiheuttaman puristuman kehitty-
minen ja palautuminen ajan suhteen, perustuu lähteeseen [18] 
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Alhaisilla jännitystasoilla virumamuodonmuutoksen ja jännityksen suuruuden suhde on 

lähes lineaarinen. Jännitystason ylittäessä noin 50 % betonin puristuslujuudesta viruman 

ja jännityksen suhde muuttuu epälineaariseksi. Samoin kuin betonin materiaalimallin 

epälineaarisuuden, myös viruman epälineaarisuuden suurimpana syynä pidetään sisäi-

sen mikrosäröilyn lisääntymistä [10]. 

Usein virumaa tarkastellaan vain puristetun betonin osalta, mutta betoni viruu myös ve-

dossa. Betonin vetopuolen virumisella voi olla merkittävä vaikutus tarkasteltaessa esi-

merkiksi betonin rajoitettua kutistumista tai lähes halkeilemattomia rakenteita. Vedossa 

tapahtuvaa virumaa on tutkittu suhteellisen vähän, mutta sen syyt vaikuttaisivat joiltain 

osin olevan erilaiset kuin puristuksessa tapahtuvan viruman. [10] Vedossa tapahtuvan 

viruman suuruudesta on myös saatu erilaisia tuloksia eri tutkimuksissa [6]. 

Virumaluku 𝜑 kuvaa virumamuodonmuutoksen 𝜀𝑐𝑐 suhdetta kimmoiseen muodonmuu-

tokseen 𝜀𝑐0 eli 

Eurokoodin [32] mukaan määritetyn virumaluvun suuruuteen ajanhetkellä 𝑡 vaikuttaa be-

tonin puristuslujuus 𝑓𝑐𝑚, sementtityyppi, ympäristön suhteellinen kosteus 𝑅𝐻, poikkileik-

kauksen muunnettu paksuus ℎ0 sekä betonin ikä kuormitushetkellä 𝑡0. Eurokoodin mu-

kaan viruman epälineaarisuus tulee ottaa huomioon, mikäli betonin puristusjännitys ylit-

tää kuormien pitkäaikaisyhdistelmällä arvon 0,45𝑓𝑐𝑘. Tämän tutkimuksen betoneille las-

ketut Eurokoodin mukaiset virumaluvut on esitetty kappaleessa 5.5.4 ja liitteessä H. 

 

𝜀𝑐𝑐 = 𝜀𝑐0 ⋅ 𝜑 (3) 
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3. TERÄSBETONIPALKIN TAIVUTUS 

Tässä luvussa esitetään periaatteet, joilla tässä tutkimuksessa koekuormitettuja palkkeja 

analysoitiin laskennallisesti. Luvussa käsitellään teräsbetonipalkin poikkileikkausmitoi-

tusta lyhyt- ja pitkäaikaiskuormituksessa sekä palkin taipuman arviointimenetelmiä.  

Teräsbetonipalkin käyttäytyminen muuttuu betonin halkeilun myötä, joten palkin toimin-

taa kuvataan usein eri vaiheiden välisillä eroilla. Poikkileikkauksen neutraaliakselin 

paikka muuttuu kuormitustason mukaan ja poikkileikkaussuureet lasketaan sen mukaan, 

oletetaanko poikkileikkaus halkeilleeksi vai ei. Toniolo ja di Prisco [37] esittävät neljä eri 

vaihetta palkin kuormitustason perusteella: 

 

Kuva 9. Taivutetun teräsbetonipalkin vaiheet, perustuu lähteeseen [37] 

• Vaiheessa 1 kuormitustaso on pieni, jolloin koko poikkileikkaus on toimiva ja be-

tonin jännitysjakauma sekä puristus- että vetopuolella on lähes lineaarinen. 

• Vaiheessa 1A palkin vedetyllä puolella betonin vetojännitys on lähellä betonin 

vetolujuutta. Puristuspuolen jännitysjakauma on edelleen lähes lineaarinen, ve-

topuolella betonin jännitysjakauma on epälineaarinen. 

• Vaiheessa 2 betonin vetojännitys on ylittynyt ja poikkileikkaukseen on muodos-

tunut halkeama, joka ylettyy välittömästi lähelle neutraaliakselia. Haljenneessa 

poikkileikkauksessa ainoastaan vetopuolen raudoitus ottaa vastaan vetovoimaa. 

Puristuspuolen betonin jännitysjakauma voi edelleen olla lähes lineaarinen.  

• Vaiheessa 3 lähestytään poikkileikkauksen kestävyyttä ja puristetun betonin jän-

nitysjakauma on selvästi epälineaarinen. [37] 
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Kuten kuvasta 9 havaitaan, poikkileikkauksen neutraaliakseli siirtyy ylemmäs kuormituk-

sen kasvaessa. Samalla betonin jännitysjakauman epälineaarisuus kasvaa [37]. Taivu-

tetun palkin voidaan olettaa olevan halkeilematon, kun palkkia rasittavan momentin 𝑀 

arvo on alle halkeamiskestävyyden 𝑀𝑐𝑟 . Halkeamiskestävyyttä 𝑀𝑐𝑟  voidaan arvioida 

kaavalla 

jossa 𝑊 on kimmoteorian mukaan laskettu poikkileikkauksen vedetyn reunan taivutus-

vastus ja 𝑓𝑐𝑡𝑚 on betonin keskimääräinen vetolujuus. 

3.1 Lyhytaikainen kuormitus  

3.1.1 Poikkileikkauksen venymäjakauman ratkaisu 

Taivutetun teräsbetonipalkin poikkileikkauksen venymä- ja jännitysjakauma ratkaistaan 

poikkileikkaustasapainon avulla. Laskentaa varten tehdään seuraavat otaksumat:  

1. Venymäjakauma poikkileikkauksessa on lineaarinen teknisen taivutusteorian 

mukaisesti. Betonin ja raudoituksen välille oletetaan täydellinen tartunta. 

2. Betonin jännitys-venymäyhteys puristuksessa on tunnettu.  

3. Betonin jännitys-venymäyhteys vedossa on tunnettu. Halkeilleessa poikkileik-

kauksessa betonilla ei oleteta olevan vetolujuutta. 

4. Raudoituksen jännitys-venymäyhteys on tunnettu. 

Käyttörajatilakuormilla jännitystaso on yleensä melko alhainen ja laskennan yksinker-

taistamiseksi betonille valitaan usein lineaarinen jännitysjakauma. Tässä työssä puriste-

tulle betonille käytettiin Model Code 2010:n [20] mukaista materiaalimallia, joka esitettiin 

kappaleessa 2.2.  

Kuvassa 10 on esitetty veto- ja puristusraudoitetun palkin poikkileikkauksen lasken-

taotaksumien mukainen venymä- ja jännitysjakauma, kun poikkileikkauksen oletetaan 

halkeilleen ja poikkileikkauksessa vaikuttava ulkoinen momentti 𝑀 on positiivinen eli pal-

kin alapinta on vedetty. Origo on sijoitettu poikkileikkauksen vasempaan yläkulmaan, ja 

palkin korkeuden suuntainen akseli on tässä 𝑧-akseli, joka on positiivinen alaspäin. 

𝑀𝑐𝑟 = 𝑊 ⋅ 𝑓𝑐𝑡𝑚 (4) 
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Kuva 10. Merkinnät poikkileikkaustasapainon laskennassa 

Kuvan 10 merkinnöissä ℎ on palkin korkeus, 𝑏 on palkin leveys, 𝐴𝑠 on vetoraudoituksen 

pinta-ala, 𝐴𝑠𝑐 on puristusraudoituksen pinta-ala, 𝑑 ja 𝑑′ on veto- ja puristusraudoituksen 

painopisteen etäisyys palkin puristetusta reunasta, 𝜀 on poikkileikkauksen venymä ja 𝜎 

on jännitys. Alaindeksi 𝑐  viittaa betoniin, 𝑠𝑐  puristusraudoitukseen ja 𝑠  vetoraudoituk-

seen. 𝑥𝑐 on poikkileikkauksen puristetun osan korkeus. Poikkileikkauksessa vaikuttava 

momentti 𝑀 on tässä suurempi kuin poikkileikkauksen halkeamiskestävyys 𝑀𝑐𝑟.  

Betonille valitun epälineaarisen materiaalimallin myötä poikkileikkaustasapaino ratkais-

tiin integroimalla jännitysjakaumaa poikkileikkauksen korkeuden suhteen. Laskentaan 

käytettiin MathCad Prime 6.0 -ohjelmistoa. Laskennassa tuntemattomina suureina ovat 

poikkileikkauksen ala- ja yläpinnan venymäarvot 𝜀𝑎𝑝 ja 𝜀𝑦𝑝. Puristusta merkitään nega-

tiivisena. Integrointia varten muodostettiin ensin materiaalien leveysfunktiot korkeusak-

selin 𝑧 suhteen. Veto- ja puristusraudoituksen leveysfunktioita merkitään tässä 𝑏𝑠(𝑧) ja 

𝑏𝑠𝑐(𝑧). Poikkileikkauksen betonin leveysfunktio 𝑏𝑐(𝑧)  on siten 

jossa 𝑏 on palkin leveys. Lineaarisen venymäjakauman perusteella puristuspinnan kor-

keus 𝑥𝑐 ja poikkileikkauksen venymäjakauma 𝜀(𝑧) voidaan lausua  

Poikkileikkauksen jännitykset saadaan venymäjakauman funktiona 𝜎(𝜀) valittujen mate-

riaalimallien mukaisesti. Käyttörajatilassa raudoitusta tarkastellaan kimmoisella alueella 

ja kimmokertoimen arvoksi oletetaan 𝐸𝑠 = 200 𝐺𝑃𝑎 sekä veto- että puristusraudoituk-

selle. Siten raudoituksen jännitys on  

𝑏𝑐(𝑧) = 𝑏 − 𝑏𝑠(𝑧) − 𝑏𝑠𝑐(𝑧)  (5) 

𝑥𝑐 =
ℎ

|𝜀𝑦𝑝| + |𝜀𝑎𝑝|
⋅ |𝜀𝑦𝑝| (6) 

𝜀(𝑧) = −
𝜀𝑦𝑝

𝑥𝑐
𝑧 + 𝜀𝑦𝑝 (7) 
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Model Code 2010:n materiaalimallissa puristetun betonin jännitys on  

jossa 

Kaavassa (9) 𝑓𝑐𝑚 on betonin keskimääräinen puristuslujuus ja 𝜀𝑐,𝑙𝑖𝑚 on betonin murto-

puristuma, joka saa arvon -3,5 ‰, kun betonin lujuusluokka on korkeintaan C40. Tekijät 

𝐸𝑐𝑖, 𝐸𝑐1 ja 𝜀𝑐1 saadaan Model Code 2010:stä [20] tai esimerkiksi julkaisusta fib 42 [5]. 

Mikäli betonilla oletetaan olevan vetolujuutta, valitaan myös vedetylle betonille soveltuva 

materiaalimalli. Esimerkiksi Model Code 2010:ssä esitetään bilineaarinen malli vedetylle 

betonille. 

Venymäjakauman 𝜀(𝑧)  ja valittujen materiaalimallien avulla voidaan jännitysjakauma 

poikkileikkauksen korkeusakselin 𝑧 suhteen lausua kaavalla (11), jossa on huomioitu 

myös mahdollinen betonin vetolujuus. 

Mikäli betonille ei otaksuta vetolujuutta, merkitään 𝜎𝑐𝑡(𝑧) = 0. Kun poikkileikkauksen jän-

nitysjakauman ja venymäjakauman funktiot on saatu johdettua, ratkaistaan tuntematto-

mat eli ylä- ja alapinnan venymät 𝜀𝑦𝑝 ja 𝜀𝑎𝑝. Poikkileikkauksen tasapainoehdon perus-

teella saadaan kaksi ratkaisuyhtälöä. Palkin kuormituksena oli momentti 𝑀, joten poikki-

leikkauksen sisäisen jännitysjakauman aiheuttaman momentin tulee olla yhtä suuri kuin 

ulkoinen momentti. Koska palkilla ei ollut kuormittavaa normaalivoimaa, tulee jännitysja-

kauman resultantin olla 𝑅 = 0 𝑘𝑁. Ratkaisuyhtälöt ovat siis 

𝜎𝑠(𝜀) = 𝜀 ⋅ 𝐸𝑠 (8) 

𝜎𝑐(𝜀) = −𝑓𝑐𝑚 (
𝑘𝜂 − 𝜂2

1 + (𝑘 − 2)𝜂
)      kun  𝜀𝑐,𝑙𝑖𝑚 ≤ 𝜀 < 0 (9) 

𝑘 =
𝐸𝑐𝑖
𝐸𝑐1

 ja 𝜂 =
𝜀

𝜀𝑐1
 (10) 

𝜎(𝑧) =
𝑏𝑠(𝑧) ⋅ 𝜎𝑠(𝑧) + 𝑏𝑠𝑐(𝑧) ⋅ 𝜎𝑠𝑐(𝑧) + 𝑏𝑐(𝑧) ⋅ (𝜎𝑐(𝑧) + 𝜎𝑐𝑡(𝑧))

𝑏
 (11) 

∫ 𝜎(𝑧) ⋅ 𝑏 𝑑𝑧
ℎ

0

= 0 𝑘𝑁 (12) 

∫ 𝜎(𝑧) ⋅ 𝑏 ⋅ (𝑧 − 𝑥𝑐) 𝑑𝑧
ℎ

0

= 𝑀 (13) 
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Integraalifunktioiden ratkaisu on haettu MathCadin Solver-nimisellä työkalulla. Ratkaisun 

tuloksena saadaan valitulla ulkoisen momentin arvolla poikkileikkauksen ylä- ja alapin-

nan venymät 𝜀𝑦𝑝 ja 𝜀𝑎𝑝. Lineaarisen jännitysjakauman perusteella saadaan ratkaistua 

venymäarvot myös muissa kohdin poikkileikkauksen korkeutta. 

3.1.2 Palkin taipuman arviointi 

Palkin taivutuksessa sen pituussuuntainen akseli muuttuu palkin taipumaviivaksi 𝑣(𝑥), 

jolla on kaarevuussäde 𝑟(𝑥). Käyristymä 𝜅(𝑥) on kaarevuussäteen 𝑟(𝑥) käänteisluku, ja 

teknisen taivutusteorian pienten siirtymien periaatteen mukaisesti käyristymä määritel-

lään kaavalla 

jossa 𝑀(𝑥) on palkin pituusakselilla kohdassa 𝑥 vaikuttava momentti ja 𝐸𝐼(𝑥) on kohdan 

𝑥 poikkileikkauksen taivutusjäykkyys. Kuten tiedetään, halkeilun myötä teräsbetonipalkin 

taivutusjäykkyys 𝐸𝐼 ei ole vakio palkin pituusakselilla. Betonirakenne harvoin on täysin 

halkeilematon, mutta halkeamiskestävyyden 𝑀𝑐𝑟 ylittymisen jälkeenkin betoni kykenee 

edelleen vastaanottamaan vetojännityksiä halkeamien välillä. Tätä kutsutaan betonin ve-

tojäykistysvaikutukseksi. Taivutusjäykkyys 𝐸𝐼  on pienimmillään halkeaman kohdalla. 

Vetojäykistysvaikutuksen myötä koko rakenteen keskimääräinen taivutusjäykkyys on 

kuitenkin suurempi kuin halkeilleen poikkileikkauksen taivutusjäykkyys. Kuvassa 11 on 

havainnollistettu teräsbetonirakenteen keskimääräistä momentin ja käyristymän välistä 

yhteyttä lyhytaikaisessa kuormituksessa. (𝐸𝐼)𝐼  kuvaa halkeamattoman poikkileikkauk-

sen taivutusjäykkyyttä ja (𝐸𝐼)𝐼𝐼 kuvaa täysin halkeilleen poikkileikkauksen taivutusjäyk-

kyyttä. 

𝜅(𝑥) =
1

𝑟(𝑥)
=
𝑀(𝑥)

𝐸𝐼(𝑥)
 (14) 
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Kuva 11. Teräsbetonirakenteen tyypillinen käyristymä-momenttikuvaaja puhtaassa 
taivutuksessa, perustuu lähteeseen [10] 

Eurokoodissa [32] käyttörajatilan muodonmuutosten tarkastelua varten esitetään peri-

aate, jossa tarkasteltavan ominaisuuden arvo, esimerkiksi taivutusjäykkyys, interpoloi-

daan halkeamattoman ja täysin halkeilleen poikkileikkauksen väliltä. Näiden kahden ää-

ripään välillä arvoa painotetaan jakautumakertoimella 𝜉, jolla otetaan huomioon betonin 

vetojäykistysvaikutus. Esimerkiksi rakenneosan taivutusjäykkyys 𝐸𝐼 lasketaan kaavalla 

jossa 𝐸𝐼I on halkeamattoman poikkileikkauksen taivutusjäykkyys ja 𝐸𝐼II on täysin halkeil-

leen poikkileikkauksen taivutusjäykkyys. Taivutetulle rakenteelle jakautumakertoimen 𝜉 

arvo voidaan laskea kaavalla 

jossa 𝑀𝑐𝑟 on halkeamiskestävyys ja 𝑀 on vaikuttava momentti. 𝛽 on kuorman vaikutus-

tavan mukainen kerroin, ja lyhytaikaisessa kuormituksessa se saa arvon 1,0. Pitkäaikai-

sessa tai syklisessä kuormituksessa kertoimen 𝛽 arvo on 0,5. [32] 

𝐸𝐼 = 𝜉𝐸𝐼𝐼𝐼 + (1 − 𝜉)𝐸𝐼𝐼 (15) 

ξ = 1 − 𝛽 (
𝑀𝑐𝑟
𝑀
)
2

 (16) 
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Halkeilemattoman ja täysin halkeilleen poikkileikkauksen taivutusjäykkyyksien lasken-

nassa oletetaan yleensä sekä raudoituksen että betonin jännitys-venymäyhteys lineaa-

risesti kimmoiseksi, jolloin betonin kimmokertoimen arvona käytetään esimerkiksi Euro-

koodin [32] mukaista sekanttiarvoa 𝐸𝑐𝑚. Tällöin poikkileikkaussuureet voidaan laskea 

heterogeenisen poikkileikkauksen osa-aineiden kimmokerroinsuhteen 𝛼𝐸 = 𝐸𝑠 𝐸𝑐𝑚⁄  

avulla. 

Eurokoodin [32] periaatetta käyttämällä teräsbetonipalkin taipumaa voidaan arvioida in-

terpoloimalla palkin käyristymää 𝜅 eli 

ja laskemalla käyristymän arvo tihein välein palkin pituusakselilla 𝑥, jolloin saadaan käy-

ristymäfunktio 𝜅(𝑥). Käyristymäfunktion avulla voidaan laskea palkin taipuma Mohrin 

analogian mukaisesti. Mohrin menetelmässä analogiarakennetta kuormitetaan käyristy-

mäfunktiolla 𝜅(𝑥), jolloin analogiarakenteen momentti kohdassa 𝑥 on sama kuin alkupe-

räisen rakenteen taipuma 𝑤 kyseisessä kohdassa [1]. Analogiarakenne muodostetaan 

rakenteen reunaehtojen mukaisesti. Yksiaukkoisella vapaasti tuetulla palkilla analogia-

rakenne on sama kuin varsinainen rakenne. Käyristymäfunktion 𝜅(𝑥) avulla kiertymä tu-

ella lasketaan kaavalla 

Kiertymä 𝑤′ palkin pituusakselin kohdassa 𝑥 saadaan kaavalla 

ja palkin taipuma 𝑤 kohdassa 𝑥 saadaan siten kaavalla 

𝜅 = 𝜉𝜅𝐼𝐼 + (1 − 𝜉)𝜅𝐼 = 𝜉
𝑀

𝐸𝐼𝐼𝐼
+ (1 − 𝜉)

𝑀

𝐸𝐼𝐼
 (17) 

𝛩 = ∫ 𝜅(𝑥) 𝑑𝑥

𝐿/2

0

 (18) 

𝑤′(𝑥) = 𝛩 +∫−𝜅(𝑥) 𝑑𝑥

𝑥

0

 (19) 

𝑤(𝑥) = ∫𝑤′(𝑥) 𝑑𝑥

𝑥

0

 (20) 
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3.2 Pitkäaikaiskuormitus 

3.2.1 Viruman vaikutukset teräsbetonipalkissa 

Rakenteen toiminnan kannalta virumalla voi olla sekä edullisia että epäedullisia vaiku-

tuksia. Epäedullinen vaikutus on esimerkiksi taipuman kasvu. Edullisiin vaikutuksiin kuu-

luu esimerkiksi staattisesti määräämättömän rakenteen jännityshuippujen tasaantumi-

nen. Rakenteen muodonmuutokset eivät käytännössä koskaan pääse täysin vapaasti 

kehittymään, sillä muodonmuutoksille voi olla sekä sisäisiä että ulkoisia rajoituksia. Ul-

koiset rajoitteet syntyvät usein rakenteen tuennoista. Teräsbetonipalkissa raudoitus ai-

heuttaa sisäisen rajoitteen, sillä raudoitus ei viru tai kutistu betonin tavoin. [10] 

Kappaleessa 2.3.2 esitettiin virumaluku 𝜑, joka kuvaa virumamuodonmuutoksen suh-

detta kimmoiseen muodonmuutokseen. Jos taivutetussa palkissa materiaalin viruma 

olisi yhtä suurta vedossa ja puristuksessa, poikkileikkauksen viruessa sen käyristymä 

muuttuisi palkin kimmoisen neutraaliakselin suhteen. Poikkileikkauksen venymämuutok-

sen Δ𝜀 suhde kimmoiseen venymään 𝜀0 olisi siten joka kohdassa virumaluvun 𝜑 suurui-

nen. Tällöin virumalla ei olisi vaikutusta poikkileikkauksen jännitysjakaumaan. Taivute-

tussa teräsbetonipalkissa tämä ei kuitenkaan päde. Ensinnäkin, vaikka oletettaisiin be-

tonin viruman olevan samansuuruinen vedossa ja puristuksessa, ei palkin halkeaman 

kohdalla betoni vastaanota vetojännityksiä, eikä siis tällöin myöskään viru. Toiseksi, pal-

kin raudoitus ei yleensä ole symmetrinen poikkileikkauksessa. Epäsymmetrinen raudoi-

tus rajoittaa betonin virumamuodonmuutoksia eri määrän eri kohdissa. 

Otaksutaan täysin halkeillut poikkileikkaus eli palkin vetopuolella toimii vain raudoitus, 

joka ei viru. Tällöin puristuspuolen betonin viruessa poikkileikkaus kiertyisi vetoraudoi-

tuksen painopisteen suhteen. Palkin neutraaliakseli laskee alaspäin, joten puristuspin-

nan korkeus kasvaa, ja myös poikkileikkauksen sisäinen momenttivarsi pienenee. Mo-

menttivarren pienentyessä vetoraudoituksen jännitys lisääntyy eli myös sen venymä kas-

vaa. Näin ollen alkuperäinen otaksuma, että palkin viruessa vetoraudoituksessa ei ta-

pahtuisi venymämuutosta, ei pidä enää paikkaansa. Poikkileikkauksen puristetussa 

osassa betonin jännitysjakauma muuttuu puristuspinnan korkeuden kasvaessa. [10] Ku-

vassa 12 on havainnollistettu viruman vaikutuksia vetoraudoitetussa palkkipoikkileik-

kauksessa sekä halkeamattomassa että halkeilleessa tapauksessa. Kuvan merkin-

nöissä 𝜀𝑦𝑝.0 on välitön venymä poikkileikkauksen yläpinnassa,  Δ𝜀𝑦𝑝 on yläpinnan veny-

män muutos virumasta, 𝜑 on virumaluku, 𝜅0 on välitön käyristymä poikkileikkauksessa 

ja 𝜅(𝑡) on käyristymä ajanhetkellä 𝑡. 
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Kuva 12. Viruman vaikutus teräsbetonipalkin poikkileikkauksen venymiin halkea-
mattomassa (a) ja halkeilleessa tapauksessa (b), perustuu lähteeseen [10] 

Kuten kuvasta 12 nähdään, halkeamattomassa poikkileikkauksessa puristuspinnan kor-

keus on aluksi suuri ja se kasvaa vain vähän viruman vaikutuksesta, koska myös veto-

puolella betoni viruu. Puristuspinnan kasvu johtuu vain epäsymmetrisestä raudoituk-

sesta, mikäli ajatellaan puristus- ja vetopuolen viruman olevan yhtä suurta. Täysin hal-

keilleessa poikkileikkauksessa puristuspinnan korkeus on aluksi pieni, mutta viruman 

seurauksena se kasvaa huomattavasti, sillä vetopuolella betonissa ei ole jännitystä, jo-

ten vetopuolella ei ole viruvaa materiaalia. Mikäli poikkileikkauksessa on myös puristus-

raudoitus, pienentää se viruman vaikutusta myös puristuspuolella, jolloin muodonmuu-

tokset jäävät pienemmiksi [22]. 

Halkeilleessa poikkileikkauksessa virumavaikutusten yksityiskohtainen tarkastelu on 

melko työlästä, sillä puristuspinnan korkeuden muuttuessa viruma ei vaikuta ainoastaan 

poikkileikkauksen muodonmuutoksiin, vaan saman aikaisesti tapahtuu jännityksen relak-

saatiota betonissa. Tarkassa analyysissä tulisi tietää betonin jännitys-venymä-aikayh-

teys [10]. Lisäksi, viruman suuruuteen vaikuttaa suuresti betonin ikä kuormituksen alka-

mishetkellä 𝑡0. Tarkkaan ottaen 𝑡0 pätee kuitenkin vain sille osalle poikkileikkausta, joka 

on puristettuna välittömästi kuorman lisäämisen jälkeen. Kun neutraaliakseli laskee alas-

päin betonin viruessa, tulee poikkileikkauksessa uusia alueita puristetuksi. Myös näillä 
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alueilla puristettu betoni saa virumamuodonmuutoksia, mutta viruman alkamishetki 𝑡0 on 

eri kuin alkuperäisellä puristetulla osalla. [37] Seuraavissa kappaleissa esitetään kaksi 

yksinkertaista menetelmää teräsbetonipalkin virumamuodonmuutosten arvioimiseen. 

Ensimmäinen menetelmä perustuu betonin tehollisen kimmokertoimen periaatteeseen. 

Tätä tapaa käytettiin koekuormitettavien palkkien poikkileikkauksen venymien laskennal-

liseen arviointiin. Jälkimmäisessä menetelmässä tarkastellaan viruman vaikutusta palk-

kipoikkileikkauksen käyristymän muutokseen Δ𝜅. Tätä menetelmää käytettiin koekuor-

mitettavien palkkien laskennallisen taipuman arviointiin. 

3.2.2 Materiaalimallin modifiointi 

Yleinen tapa tarkastella viruman vaikutuksia rakenteessa on tehollisen kimmokertoimen 

menetelmä. Mikäli kimmokertoimen kehittymistä betonin iän suhteen ei oteta huomioon, 

saadaan betonin tehollinen kimmokerroin 𝐸𝑐,𝑒𝑓 ajanhetkellä 𝑡 kaavalla 

jossa 𝐸𝑐𝑚 on betonin kimmokertoimen sekanttiarvo 28 päivän iässä ja 𝜑(𝑡, 𝑡0) on kuor-

mituksen alkamishetken 𝑡0 perusteella laskettu virumaluku ajanhetkellä 𝑡. Samaa peri-

aatetta voidaan käyttää myös betonin epälineaariselle materiaalimallille, esimerkiksi Mo-

del Code 2010:n mukaiselle materiaalimallille, joka esitettiin kappaleessa 2.2. Materiaa-

limallin jännitys-puristumayhteyttä modifioidaan kasvattamalla venymäarvoja kertoimella 

1 + 𝜑(𝑡, 𝑡0). Samalla kasvatetaan myös kriittisten jännitysten 𝜀𝑐1  ja 𝜀𝑐,𝑙𝑖𝑚  arvoja. Ku-

vassa 13 on punaisella katkoviivalla havainnollistettu virumaluvulla modifioitua betonin 

epälineaarista materiaalimallia. 

 

Kuva 13. Betonin epälineaarisen materiaalimallin modifiointi virumaluvulla 𝜑 

𝐸𝑐,𝑒𝑓(𝑡) =
𝐸𝑐𝑚

1 + 𝜑(𝑡, 𝑡0)
 (21) 
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Poikkileikkauksen venymät ajanhetkellä 𝑡  voidaan laskea kappaleessa 3.1.1 esitetyn 

poikkileikkaustasapainon avulla, kun betonin materiaalimallina käytetään virumaluvulla 

modifioitua materiaalimallia. Tämän tutkimuksen palkkipoikkileikkauksen venymien pit-

käaikaisvaikutukset on määritetty tällä menetelmällä. 

Tehollisen kimmokertoimen menetelmää käyttäen teräsbetonipalkin viruman vaikutus on 

yksinkertaistettu, sillä menetelmä ei ota huomioon jännitysjakauman muuttumista neut-

raaliakselin laskun seurauksena. Jännitysjakauman muuttumisen huomioivassa mene-

telmässä virumafunktiota täydennetään kertoimella 𝜒(𝑡, 𝑡0) , jolle käytetään nimitystä 

aging coefficient. Kertoimen 𝜒(𝑡, 𝑡0)  määrittämiseksi tulisi tuntea betonin relaksaa-

tiofunktio. Tälle tarkemmalle menetelmälle käytetään nimeä Age Adjusted Effective Mo-

dulus eli AAEM. Tätä menetelmää ei esitellä tarkemmin tässä työssä, lisätietoja löytyy 

esimerkiksi lähteistä [37] ja [15]. 

3.2.3 Viruman vaikutus palkin käyristymään 

Viruman vaikutusta teräsbetonipalkissa voidaan tarkastella myös suoraan poikkileik-

kauksen käyristymän kautta. Tämän menetelmän mukaan palkkipoikkileikkauksen käy-

ristymän muutos Δ𝜅 ajanhetkellä 𝑡 on verrannollinen kuormituksen aiheuttamaan välittö-

mään käyristymään 𝜅0 modifioidun virumaluvun suhteessa eli 

jossa jakajan 𝛼 arvoon vaikuttaa poikkileikkauksen halkeamisaste ja raudoitusmäärä. 

Gilbertin [10] mukaan halkeamattomassa poikkileikkauksessa 𝛼 on noin 1...1,3 ja hal-

keilleessa poikkileikkauksessa noin 4...6. Toisin sanoen suhteellinen käyristymän muu-

tos viruman vaikutuksesta on suurempi halkeamattomassa kuin halkeilleessa poikkileik-

kauksessa. Tämä menetelmä on esitetty myös muun muassa lähteessä [3], jonka mer-

kintätavan mukaan käyristymän muutos ajanhetkellä 𝑡 on 

ja kertoimelle 𝐾𝜑1 on annettu arvot taulukoituna eri tapauksissa. 

Tässä työssä tällä menetelmällä tarkastellaan laskennallisesti viruman vaikutusta palkin 

taipumaan. Kuormituksen aiheuttama poikkileikkauksen välitön käyristymä 𝜅0 lasketaan 

käyttämällä betonin kimmokertoimelle arvoa 𝐸𝑐𝑚. Ajanhetkellä 𝑡 käyristymä lasketaan 

käyttämällä tehollista kimmokertoimen arvoa 𝐸𝑐,𝑒𝑓(𝑡) . Taivutusjäykkyyden 𝐸𝐼  lasken-

Δκ(𝑡) = 𝜅0 ⋅
𝜑(𝑡, 𝑡0)

𝛼
 (22) 

Δκ(𝑡) = 𝐾𝜑1 ⋅ 𝜑 ⋅ 𝜅0 (23) 



28 
 

nassa virumaluku 𝜑 ei kohdistu vain kimmokertoimeen, vaan myös kimmokerroinsuhtee-

seen 𝛼𝐸 = 𝐸𝑠 𝐸𝑐,𝑒𝑓⁄ , joka edelleen vaikuttaa poikkileikkauksen jäyhyysmomentin 𝐼 las-

kentaan. Käyristymän 𝜅(𝑡) suhde kuormituksen aiheuttamaan välittömään käyristymään 

𝜅0 saadaan siten kaavalla 

Momentin 𝑀 ollessa vakio kaava (24) supistuu muotoon 

Tämä lasketaan halkeamattomassa ja täysin halkeilleessa tilassa eli jäyhyysarvoilla 𝐼𝐼 ja 

𝐼𝐼𝐼 ja lopullinen arvo interpoloidaan kappaleessa 3.1.2 esitetyn periaatteen mukaisesti. 

Jakautumiskertoimen 𝜉  kaavassa tekijä 𝛽  saa arvon 0,5 pitkäaikaisessa kuormituk-

sessa. 

3.2.4 Kutistuman vaikutukset 

Kuten kappaleessa 2.3.2 todettiin, on kuivumiskutistumalla samansuuntainen vaikutus 

yksiaukkoisen palkin muodonmuutoksiin kuin virumalla. Kutistuma lisää poikkileikkauk-

sen käyristymää epäsymmetrisen raudoituksen estäessä betonin vapaata kutistumista. 

Yksinkertaistuksena viruman ja kuivumiskutistuman aiheuttamia muodonmuutoksia kä-

sitellään erillisinä tapahtumina, eikä kutistumasta aiheutuvia jännityksiä oteta huomioon 

poikkileikkaussuureiden määrityksessä [25]. Eurokoodissa [32] vapaan kuivumiskutistu-

man aiheuttama muodonmuutos 𝜀𝑐𝑠 ajanhetkellä 𝑡 määritetään betonin lujuuden 𝑓𝑐𝑚, se-

menttityypin, ympäristön suhteellisen kosteuden 𝑅𝐻, poikkileikkauksen muunnetun pak-

suuden ℎ0 ja kuivumisen alkamishetken 𝑡𝑠 funktiona.  

Kutistuman vaikutuksia poikkileikkauksessa tarkastellaan usein niin sanotun ekvivalentin 

voiman menetelmällä. Betonin kutistumasta 𝜀𝑠ℎ  aiheutuu puristusta raudoitukseen, 

mistä syntyy betonille yhtä suuri vetovoima 𝑇𝑠ℎ vastustamaan tätä puristusta. [10] Ku-

vassa 14 on esitetty kutistuman vaikutusta vetoraudoitetussa poikkileikkauksessa. (𝜅𝑠ℎ)𝐼 

ja (𝜅𝑠ℎ)𝐼𝐼 kuvaavat kutistuman aiheuttamaa käyristymää halkeamattomassa ja halkeil-

leessa poikkileikkauksessa. 

𝜅(𝑡)

𝜅0
=

𝑀
𝐸𝑐,𝑒𝑓𝐼

𝑀
𝐸𝑐𝑚𝐼

 (24) 

𝜅(𝑡)

𝜅0
=

𝐸𝑐𝑚𝐼

𝐸𝑐,𝑒𝑓(𝑡)𝐼
 (25) 
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Kuva 14. Kutistuman vaikutus halkeamattomassa ja halkeilleessa vetoraudoite-
tussa poikkileikkauksessa, perustuu lähteeseen [9] 

Voima 𝑇𝑠ℎ  kasvaa kutistuman kehittyessä ajan 𝑡 funktiona. Veto- ja puristusraudoite-

tussa poikkileikkauksessa voima 𝑇𝑠ℎ voidaan laskea kaavalla 

jossa 𝑡𝑠 on betonin ikä kuivumiskutistuman alkamishetkellä. Veto- ja puristusraudoituk-

selle on tässä käytetty samaa kimmokertoimen arvoa 𝐸𝑠. Voima 𝑇𝑠ℎ kohdistuu raudoituk-

sen painopisteeseen, joten se on epäkeskinen koko poikkileikkauksen painopisteeseen 

nähden. Epäkeskisyydestä 𝑒 syntyy poikkileikkaukseen momentti 𝑇𝑠ℎ ⋅ 𝑒. Viruma vaikut-

taa poikkileikkauksen neutraaliakselin sijaintiin, joten se vaikuttaa myös ekvivalentin ve-

tovoiman epäkeskisyyteen ja näin sekä vetovoiman suuruus että sen epäkeskisyys 

muuttuu ajanhetken 𝑡 perusteella. 

Ajanhetkellä 𝑡 kutistumasta aiheutuva jännitys 𝜎𝑐.𝑠ℎ ja venymä 𝜀𝑐.𝑠ℎ betonissa poikkileik-

kauksen yläpinnassa voidaan laskea kaavoilla 

𝑇𝑠ℎ(𝑡) = −(𝐴𝑠 + 𝐴𝑠𝑐)𝜀𝑐𝑠(𝑡, 𝑡𝑠)𝐸𝑠 (26) 

𝜎𝑐.𝑠ℎ = 𝑇𝑠ℎ (
1

𝐴
+
𝑒

𝐼
(−𝑥𝑐)) (27) 

𝜀𝑐.𝑠ℎ = 𝜀𝑐𝑠 +
𝜎𝑐.𝑠ℎ
𝐸𝑐,𝑒𝑓

 (28) 
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Vetoraudoituksessa kutistumasta aiheutuva jännitys 𝜎𝑠.𝑠ℎ ja venymä 𝜀𝑠.𝑠ℎ saadaan kaa-

voilla 

Kaavoissa 27 ja 29 𝐴 on poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala eli halkeilleessa poikki-

leikkauksessa  

Betonin tehollinen kimmokerroin 𝐸𝑐,𝑒𝑓(𝑡) huomioidaan kimmokerroinsuhteessa 𝛼𝐸 , jol-

loin se vaikuttaa myös jäyhyysmomenttiin 𝐼, puristuspinnan korkeuteen 𝑥𝑐 sekä epäkes-

kisyyteen 𝑒. Raudoituksen kimmokerrointa 𝐸𝑠 ja tehollista korkeutta 𝑑 lukuun ottamatta 

kaikki tekijät kaavoissa 27...30 ovat ajan funktioita, vaikka tätä ei kaavoihin ole merkitty 

näkyviin. 

Mikäli kutistuman aiheuttamaa venymä- ja jännitysjakaumaa ei ole tarpeen määritellä, 

saadaan kutistuman aiheuttama käyristymä 𝜅𝑠ℎ myös suoraan Eurokoodin [32] kaavalla 

jossa 𝜀𝑐𝑠 on vapaata kutistumaa vastaava muodonmuutos ja 𝛼𝐸 on raudoituksen ja be-

tonin kimmokertoimien suhde, jossa huomioidaan myös viruman vaikutus betonin kim-

mokertoimeen. 𝑆 on raudoituksen staattinen momentti poikkileikkauksen painopisteen 

suhteen ja 𝐼 on poikkileikkauksen jäyhyysmomentti. Kutistuman aiheuttaman taipuman 

laskennassa 𝑆 ja 𝐼 tarkastellaan sekä halkeilemattomalle että täysin halkeilleelle poikki-

leikkaukselle ja lopullinen arvo interpoloidaan ääriarvojen väliltä Eurokoodin [32] mukai-

sesti. Jakaumakertoimelle 𝜉 käytetään samaa arvoa kuin muillekin kuormitustapauksille 

[1]. 

3.3 Murtorajatilamitoitus 

Puristetun betonin jännitysjakauman epälineaarisuus kasvaa kuormituksen lähestyessä 

murtokuormaa. Taivutetun rakenteen puristetussa osassa suurin puristusjännitys ei vai-

kutakaan poikkileikkauksen reunalla, sillä maksimijännityksen saavuttamisen jälkeen be-

toni alkaa käyttäytyä pehmenevästi, kuten todettiin kappaleessa 2.2. Poikkileikkauksen 

𝜎𝑠.𝑠ℎ = 𝜀𝑐𝑠𝐸𝑠 + 𝑇𝑠ℎ (
1

𝐴
+
𝑒

𝐼
(𝑑 − 𝑥𝑐))𝛼𝐸 (29) 

𝜀𝑠.𝑠ℎ =
𝜎𝑠.𝑠ℎ
𝐸𝑠

 (30) 

𝐴 = 𝑏𝑥𝑐 + 𝐴𝑠𝑐(1 − 𝛼𝐸) + 𝐴𝑠𝛼𝐸 (31) 

𝜅𝑠ℎ = 𝜀𝑐𝑠𝛼𝐸
𝑆

𝐼
 (32) 
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geometria vaikuttaa betonin jännitysjakauman muotoon ja myös puristetun betonin mak-

simivenymään. Kuvassa 15 on Rüschin esittämänä poikkileikkauksen geometrian vaiku-

tus puristetun betonin jännitysjakaumaan ja reunavenymän arvoon. Käyrät 𝑘𝑢 = 0 ja 

𝑘𝑢 = 1 kuvaavat kahta ääritapausta poikkileikkauksen neutraaliakselin sijainnista. Ar-

volla 𝑘𝑢 = 0 neutraaliakseli sijaitsee poikkileikkauksen yläreunassa ja arvolla 𝑘𝑢 = 1 ve-

toraudoituksen painopisteessä. Taivutetulla teräsbetonipalkilla neutraaliakseli sijoittuu 

näiden kahden ääriarvon välille. [24] 

 

Kuva 15. Poikkileikkauksen geometrian vaikutus puristetun betonin jännitysja-
kaumaan ja reunavenymän arvoon murtorajatilassa Rüschin [24] mukaan 

Murtorajatilamitoituksessa betonin materiaalimallina käytetään yleensä ideaaliplastisoi-

tuvaa mallia, kuten Eurokoodin [32] paraabeli-suorakaidejakaumaa. Murtotilanteen be-

tonin puristusvoiman resultanttia laskettaessa materiaalimalli korvataan usein suorakai-

teen muotoisella jakaumalla, jonka korkeus on 𝜆𝑥 ja leveys 𝜂𝑓𝑐𝑑 kuvan 16 mukaisesti. 

 

Kuva 16. Puristetun betonin jännityksen suorakaidejakauma murtorajatilassa, pe-
rustuu lähteeseen [7] 
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Kertoimet 𝜆 ja 𝜂 valitaan siten, että suorakaidejakauma toteuttaa saman puristusvoiman 

resultantin ja sen sijainnin poikkileikkauksessa kuin ideaaliplastisoituva materiaalimalli 

[7]. Poikkileikkauksen ollessa suorakaide, eli puristetun pinnan leveyden ollessa vakio, 

saadaan kertoimet ratkaistua yhtälöparista 

Reunapuristumalle käytetään arvoa 𝜀𝑐𝑢. Täten suorakaidepoikkileikkaukselle Eurokoo-

din paraabeli-suorakaidemallia vastaavat kertoimien arvot ovat 𝜆 = 0,83 ja 𝜂 = 0,97. Eu-

rokoodissa [32] suorakaidepoikkileikkaukselle käytetään likiarvoja 𝜆 = 0,8 ja 𝜂 = 1,0, kun 

murtopuristuma on 𝜀𝑐𝑢 = 3,5 ‰. 

3.3.1 Veto- ja puristusraudoitettu poikkileikkaus 

Taivutettu teräsbetonipalkki voidaan joissain tapauksissa suunnitella veto- ja puristus-

raudoitettuna. Puristusraudoitusta voidaan hyödyntää esimerkiksi tilanteissa, joissa palk-

kipoikkileikkauksen korkeus on rajoitettu. Puristusraudoitusta voidaan joskus käyttää 

myös rajoittamaan palkin pitkäaikaismuodonmuutoksia. Käytännössä rakenteen puris-

tuspuolella sijaitsee aina jonkin verran raudoitusta esimerkiksi minimiraudoitusvaatimus-

ten tai hakojen sidonnan vuoksi, vaikka sitä ei hyödynnettäisikään poikkileikkauksen mo-

menttikestävyyden laskennassa. Jos poikkileikkauksessa on vetoraudoitusta alle tasa-

painoraudoituksen 𝜌𝑏, laskennallinen momenttikestävyys paranee käytännössä vain vä-

hän, mikäli myös puristusraudoitus huomioidaan laskennassa, sillä palkin murtuessa ve-

toteräkset myötäävät ja puristusraudoitus vaikuttaa vain hieman poikkileikkauksen sisäi-

sen momenttivarren suuruuteen. Vetoraudoituksen kannalta yliraudoitetussa palkissa 

poikkileikkauksen sitkeyttä voidaan kuitenkin parantaa sopivan puristusraudoituksen li-

säämisellä. [22] Tällöin palkin puristettua osaa pyritään vahvistamaan sen verran, että 

vetoraudoitus myötää ennen kuin puristuspuolen betoni saavuttaa murtopuristuman. 

Laskettaessa veto- ja puristusraudoitetun teräsbetonipalkin momenttikapasiteettia on 

huomioitava se, myötääkö puristusraudoitus murtotilanteessa vai ei. Myötääminen on 

sitä todennäköisempää, mitä vähemmän puristusraudoitusta on suhteessa vetoraudoi-

tukseen, ja mitä lähempänä se sijaitsee poikkileikkauksen puristettua reunaa eli mitä 

pienempi on puristusraudoituksen tehollinen korkeus 𝑑′. [1] Rakenteen sitkeän murtota-

van kannalta on vetoraudoituksen myötääminen ensisijaista. 

{
 
 

 
 

∫ 𝜎𝑐(𝑥) 𝑑𝑥

𝑥𝑐

0

= 𝜆𝑥𝑐𝜂𝑓𝑐𝑑

∫ 𝜎𝑐(𝑥)𝑥 𝑑𝑥
𝑥𝑐
0

∫ 𝜎𝑐(𝑥) 𝑑𝑥
𝑥𝑐
0

= (1 −
𝜆

2
)𝑥𝑐

 (33) 
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Oletetaan sekä veto- että puristusraudoituksen myötäävän murtotilanteessa ja kummal-

lakin raudoituksella on sama myötövenymä ja mitoituslujuus. Tällöin käyttämällä beto-

nille suorakaiteen muotoista jännitysjakaumaa saadaan tasapainoraudoitus 𝜌𝑏  veto-

raudoituksen osalta laskettua kaavalla  

jossa λ ja 𝜂 ovat suorakaiteen muotoisen jännitysjakauman kertoimet kuvan 16 mukai-

sesti, 𝜀𝑐𝑢 on betonin murtopuristuma, 𝜀𝑦𝑘 on raudoituksen myötövenymä, 𝑓𝑐𝑑 on betonin 

mitoituslujuus ja 𝑓𝑦𝑑  on raudoituksen mitoituslujuus. Puristusraudoituksen raudoitus-

suhde 𝜌′ lasketaan kaavalla 

jossa 𝐴𝑠𝑐 on puristusraudoituksen poikkipinta-ala, 𝑏 on poikkileikkauksen leveys ja 𝑑 on 

vetoraudoituksen painopisteen etäisyys poikkileikkauksen puristetusta reunasta. Mikäli 

poikkileikkauksessa on vetoraudoitusta alle tasapainoraudoituksen 𝜌𝑏 , myötää veto-

raudoitus murtohetkellä. Puristusraudoituksen myötäämisen kannalta vetoraudoitussuh-

teen tulee olla kuitenkin tarpeeksi suuri. Raja-arvo voidaan laskea kaavalla 

Toisin sanoen, molemmat raudoituksen myötäävät murtotilanteessa, mikäli vetoraudoi-

tussuhde 𝜌 on  

Poikkileikkauksen momenttikapasiteetti lasketaan sen mukaan, myötääkö puristus-

raudoitus vai ei [22]. Mikäli kumpikin raudoitus myötää, saadaan poikkileikkauksen pu-

ristetun pinnan korkeus 𝑥𝑐 ratkaistua yhtälöstä 

Poikkileikkauksen momenttikapasiteetti 𝑀𝑅𝑑 saadaan tällöin kaavalla 

Mikäli vetoraudoitus myötää mutta puristusraudoitus ei myödä, ratkaistaan puristuspin-

nan korkeus 𝑥𝑐 yhtälöstä 

𝜌𝑏 = λ
𝜀𝑐𝑢

𝜀𝑐𝑢 + 𝜀𝑦𝑘
⋅ 𝜂
𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

+ 𝜌′ (34) 

𝜌′ =
𝐴𝑠𝑐
𝑏𝑑

 (35) 

�̅�𝑏 = λ
𝜀𝑐𝑢

𝜀𝑐𝑢 − 𝜀𝑦𝑘
⋅
𝑑′

𝑑
⋅ 𝜂
𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

+ 𝜌′ (36) 

�̅�𝑏 < 𝜌 < 𝜌𝑏 (37) 

𝜆𝑥𝑐𝜂𝑓𝑐𝑑𝑏 + 𝐴𝑠𝑐𝑓𝑦𝑑 = 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑 (38) 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑐𝑓𝑦𝑑(𝑑 − 𝑑
′) + (𝐴𝑠 − 𝐴𝑠𝑐)𝑓𝑦𝑑 (𝑑 −

𝜆𝑥𝑐
2
) (39) 
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Tällöin momenttikapasiteetti lasketaan kaavalla 

Tämän tutkimuksen palkkien momenttikapasiteetin laskennassa puristusraudoitus si-

jaitsi hyvin lähellä murtorajatilan neutraaliakselia. Lisäksi poikkileikkauksessa oli veto-

raudoitusta selvästi tasapainoraudoitusta vähemmän. Siten koekuormitettavien palkkien 

momenttikapasiteetti määräytyi käytännössä lähes pelkästään vetoraudoituksen perus-

teella. 

3.3.2 Viruman vaikutus murtokestävyyteen 

Rakenteen kuormittuessa pitkäaikaisesti tavanomaisilla käyttörajatilakuormilla on beto-

nin jännitystaso yleensä suhteellisen alhainen, eikä virumalla oleteta olevan vaikutusta 

rakenteen murtokestävyyteen. Alhaisilla jännitystasoilla viruman aiheuttamat muodon-

muutokset voivat olla hyvinkin suuria ilman betonin materiaalivaurioita [17]. Pitkäaikais-

kuormituksen vaikutus lujuuteen on tutkimuksissa esiintynyt vasta betonin jännitystason 

ollessa suurempi kuin noin 70 % lujuudesta, kuten todettiin kappaleessa 2.3.1. Viruman 

vaikutuksesta voi kuitenkin tapahtua rakenteen sisäistä jännitysten uudelleenjakaantu-

mista betonin ja raudoituksen välillä, ja tällä voi olla huomattavaa vaikutusta raken-

teessa, myös käyttörajatilan kuormilla. Esimerkiksi aksiaalisesti kuormitetuissa pilareissa 

viruman vaikutuksesta raudoituksen jännitys kasvaa, kun osa betonin jännityksestä siir-

tyy raudoitukselle. Tämä jännityksen kasvu on huomioitava esimerkiksi raudoituksen 

nurjahdusherkkyydessä. [10] 

𝜆𝑥𝑐𝜂𝑓𝑐𝑑𝑏 +
𝑥𝑐 − 𝑑

′

𝑥𝑐
𝜀𝑐𝑢𝐸𝑠𝐴𝑠𝑐 = 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑 (40) 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑐𝑓𝑦𝑑(𝑑 − 𝑑
′) + 𝜆𝑥𝑐 ⋅ 𝑓𝑦𝑑𝑏 (𝑑 −

𝜆𝑥𝑐
2
) (41) 
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4. KOEJÄRJESTELYT 

Kokeissa käytettiin kahta betonilaatua, huokostettua (betoni A) ja huokostamatonta be-

tonia (betoni B). Kummastakin betonilaadusta valettiin neljä raudoitettua palkkia pitkäai-

kaiskuormituksiin ja yksi raudoitettu vertailupalkki. Pitkäaikaiskuormituksessa palkkeja 

kuormitettiin noin kolmen kuukauden ajan niiden omalla painolla sekä lisätyllä ulkoisella 

kuormalla. Pitkäaikaiskuormituksen jälkeen palkit kuormitettiin murtoon. Vertailupalkit 

kuormitettiin murtoon jo 28 päivän iässä. Niiden avulla selvitettiin palkkien lyhytaikainen 

momenttikapasiteetti. Palkkeja rasitti taivutusmomentti ja leikkausvoima, mutta tässä tut-

kimuksessa keskityttiin vain taivutuksen aiheuttamaan rasitukseen. Kuormitusten aikana 

palkeissa mitattiin raudoituksessa ja betonissa tapahtuvia muodonmuutoksia sekä palkin 

taipumaa. Tarkastelupiste sijaitsi palkin jännevälin keskellä. 

Tutkimuksessa käytettyjen betonien puristuslujuutta testattiin sekä valetuista lieriöistä 

että rakenteesta otettavista poranäytteistä. Valettuja lieriöitä oli kahdenlaisia: normikoe- 

ja olosuhdelieriöitä. Normikoelieriöt säilytettiin vedessä niiden testaamiseen asti. Olo-

suhdelieriöt säilytettiin samoissa olosuhteissa kuin palkit. Poranäytteitä varten beto-

neista valettiin myös raudoittamattomia valukappaleita, joista poranäytteet otettiin. Myös 

näitä rakennekoekappaleita oli kahdenlaisia: toiset porattiin valukappaleen päältä ja toi-

set sivusta. Päältä otetut näytteet porattiin siis valusuunnassa ja sivusta otetut porattiin 

valusuuntaa vasten kohtisuorassa suunnassa. Lisäksi valukappaleista otettiin muutama 

ylimääräinen porakappale, joiden avulla testattiin betonien kimmokerrointa. 

4.1 Tutkimuksessa käytetyt betonit 

Kokeissa käytetyn kahden betonilaadun tavoitelujuusluokka oli C30/37. Huokostettuun 

betoniin tavoiteltiin 5 %:n ilmamäärää. Huokostetun betonin reseptissä ei noudatettu sil-

tabetonien P-lukumenettelyä vaan pyrittiin ainoastaan haluttuun lujuusluokkaan ja ilma-

määrään. Huokostamisen aiheuttama lujuudenaleneminen kompensoitiin tekemällä tar-

vittavat muutokset betonin suhteitukseen. Kiviaineksena käytettiin maksimiraekooltaan 

16 mm:n kiveä. Rudus Oy suunnitteli betonireseptit ja toimitti betonit. Betonilaaduille teh-

tiin ennakkokokeet kuukautta ennen varsinaisten koekappaleiden valua. Ennakkoko-

keissa verrattiin betonien puristuslujuutta toisiinsa 7 ja 28 päivän iässä. Tavoitteena oli 

mahdollisimman samankaltainen puristuslujuus 28 päivän iässä. Taulukkoon 3 on koottu 

betonireseptien keskeisimmät osa-aineet. Betonireseptit on esitetty kokonaisuudessaan 

liitteessä A. 
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Taulukko 3. Betonireseptien keskeisimmät osa-aineet 

Kuten taulukosta 3 havaitaan, betonin A suhteituksessa käytettiin suurempaa sementti-

määrää ja pienempää vesi-sementtisuhdetta kuin betonin B suhteituksessa. Veden ja 

ilman kokonaismäärä suhteessa sementtimäärään on kuitenkin hieman suurempi beto-

nilla A. Taulukossa 4 on esitetty betonien osakiviainesten suhteet. Lukuarvot kuvaavat 

sitä prosenttiosuutta yhdistetystä kiviaineksesta, joka läpäisi seulakoon. 

Taulukko 4. Betonien osakiviainesten suhteet prosentteina 

Taulukosta 4 havaitaan, että betonien valitun ylänimellisrajan 16 mm on ylittänyt 4 % 

yhdistetystä kiviaineksesta. Sallittu poikkeama on 5 % [2]. 

Betoneihin haluttiin mahdollisimman vähäseosaineinen eli CEM I -luokan sementti. Be-

toneissa käytettiin SR-sementtiä (CEM I 42,5 N SR 3), joka oli betoniasemalla saatavilla 

olevista sementtilaaduista ainoa CEM I -luokan normaalisti kovettuva sementti. Portland-

sementti CEM I saa sisältää korkeintaan 5 % seosaineita. SR-sementti on sulfaattirasi-

tuksen kestävää sementtiä, ja SR 3 -sementti sisältää alle 3 % trikalsiumaluminaattia 

(C3A) [31]. Aluminaatti on yksi klinkkerin päämineraaleista, mutta se on reaktiokykyinen 

sulfaattien kanssa. Reagoidessaan ne muodostavat tilavuudeltaan huomattavasti suu-

rempia reaktiotuotteita, jolloin betonimateriaaliin syntyy sisäisiä jännityksiä. Tästä syystä 

 
Betoni A 
(huokostettu) 

Betoni B 
(huokostamaton) 

Kiviaines   

- maksimiraekoko 16 mm 16 mm 

- määrä  1755 kg/m3 1866 kg/m3 

- tilavuusosuus 67 % 70 % 

Sementti   

- laatu CEM I 42,5 N SR CEM I 42,5 N SR 

- määrä 320 kg/m3 290 kg/m3 

Tehollinen vesi 180 l/m3 185 l/m3 

- vesi-sementtisuhde 0,563 0,639 

- (vesi+ilma)/sementti 0,719 0,708 

Lisäaineet   

- notkistin, tilavuusosuus 0,50 % 0,30 % 

- huokostin, tilavuusosuus 0,02 % 0,00 % 

Seulakoko [mm] 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 

Betoni A  
(huokostettu)   

2,6 6,4 13,7 23,9 34 44 52 62 96 100 

Betoni B  
(huokostamaton) 

2,7 6,7 14,3 24,7 35 44 52 62 96 100 
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sulfaattirasitukselle alttiin betonin aluminaattipitoisuutta rajoitetaan [35]. Ruokonen [23] 

toteaa, että SR-sementtiä käytettäessä betonin vedentarve on pieni, mikä johtaa pie-

nempään kuivumiskutistumaan. Matalan [16] mukaan SR-sementin käyttö on yleistynyt 

sillanrakennuksessa myös sellaisissa kohteissa, jotka eivät ole alttiina sulfaatinrasituk-

selle, sillä SR-sementtiä käytettäessä betonin P-lukuvaatimuksen saavuttaminen on hel-

pompaa. 

4.2 Koekappaleet 

4.2.1 Palkit 

Kummastakin betonista valettiin 4 raudoitettua palkkia pitkäaikaiseen kuormitukseen ja 

yksi raudoitettu vertailupalkki murtokuormitettavaksi 28 päivän iässä. Pitkäaikaispalk-

kien kokonaispituus oli 6,40 m ja vertailupalkkien 3,12 m. Palkkipoikkileikkauksen kor-

keus oli 200 mm ja leveys 160 mm. Palkkien pituussuuntaisena raudoituksena oli veto-

raudoitus 2T16 ja puristusraudoitus 2T10 B500B-laatuista harjaterästä. Lisäksi palkeissa 

oli hakaraudoitus T8 k200. Raudoitus tuettiin muottiin raudoituskorokkeiden ja -välikkei-

den avulla. Suunniteltu palkkipoikkileikkaus on esitetty kuvassa 17. Kuvan merkinnöissä 

𝑑 on vetoraudoituksen painopisteen etäisyys puristetusta reunasta eli palkin tehollinen 

korkeus. Vastaavasti 𝑑′ on puristusraudoituksen painopisteen etäisyys palkin puriste-

tusta reunasta. 

 

Kuva 17. Koekuormitettavien palkkien suunniteltu poikkileikkaus 

Palkkien murtokuormitusten jälkeen selvitettiin myös raudoituksen toteutunutta sijaintia 

poikkileikkauksessa. Toteutuneiden sijaintien arviot on esitetty kappaleessa 4.6.5. 
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Korkeudeltaan palkki oli hyvin matala suhteessa jänneväliin, jotta betonin haluttu lasken-

nallinen puristusjännitys saavutettiin mahdollisimman pienellä ulkoisen kuorman lisäyk-

sellä. Palkkipoikkileikkauksen geometriset tunnusluvut on esitetty taulukossa 5.  

Taulukko 5. Suunnitellun palkkipoikkileikkauksen geometriset tunnusluvut 

Palkkien muottien rungot valmistettiin sahatavarasta ja muottipintana käytettiin vesiva-

neria. Raudoitukset tilattiin valmiina raudoite-elementteinä, joissa leikkaushaat olivat 5 

keskimmäistä hakaa lukuun ottamatta hitsattu kiinni sekä veto- että puristusraudoituk-

seen. Keskimmäiset haat kiinnitettiin muuhun raudoitukseen sidelangalla pääraudoituk-

seen tulevien venymäliuskojen asentamisen jälkeen. Palkkien jännevälin keskellä muot-

tien pohjaan kiinnitettiin kuvassa 18 esitetty L-muotoon taivutettu ohutlevy. Levyn tarkoi-

tuksena oli aiheuttaa palkin taivutuksessa syntyvä halkeama palkin jännevälin keskelle 

eli muodonmuutosten tarkastelupisteeseen. 

 

Kuva 18. L-muotoon taivutettu ohutlevy muotin pohjassa 

korkeuden suhde jänneväliin 
ℎ

𝐿
=
1

30
 

vetoraudoitussuhde 𝜌 =
𝐴𝑠
𝑏𝑑

= 1,61 % 

puristusraudoitussuhde 𝜌′ =
𝐴𝑠𝑐
𝑏𝑑

= 0,63% 
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4.2.2 Lieriökappaleet 

Normi- ja olosuhdekokappaleet olivat valettuja lieriöitä, joiden halkaisija oli 150 mm ja 

korkeus 300 mm. Lieriömuotteina käytettiin teräs- ja valurautamuotteja, jotka on hyväk-

sytty standardin SFS-EN 12390-3 [28] mukaisiin betonin puristuslujuustesteihin. Lieriö-

muotteja oli käytettävissä yhteensä 35 kappaletta, joista 18 muottia valettiin betonilla A 

ja 17 muottia betonilla B. 

Poranäytteitä varten betoneista valettiin myös raudoittamattomia valukappaleita, joiden 

poikkileikkaus oli sama kuin palkeilla. Valukappaleiden pituus oli 1,0-1,5 m. Valukappa-

leiden muottien rungot valmistettiin sahatavarasta ja muottipintana käytettiin vesivaneria. 

Rakennekoekappaleita porattiin timanttikuppiterällä sekä valukappaleiden päältä (lu-

juuskappale II) että sivusta (lujuuskappale ⊥). Poraukseen käytetyn terän halkaisija oli 

100 mm. Sivusta poratessa poraus kohdistettiin korkeussuunnassa valukappaleen ylä-

osaan eli siihen osaan palkista, joka palkkien kuormituksessa oli puristettuna. Lisäksi 

kummastakin betonista porattiin muutama rakennekoekappale valukappaleen pituus-

suunnassa. Näitä pituussuunnassa porattuja lieriöitä käytetiin betonin kimmokertoimen 

testaukseen. Kuvassa 19 on havainnollistettu rakennekoekappaleiden poraussuuntia ja 

koekappaleiden merkintöjä. 

 

Kuva 19. Rakennekoekappaleiden poraussuunnat 

Porauksen jälkeen porakappaleiden korkeus oli sivusta otettuna noin 160 mm ja päältä 

otettuna noin 200 mm. Porakappaleet sahattiin ja hiottiin ennen kuormitusta siten, että 

varsinainen lujuuden testaukseen käytetty koekappale oli nimelliseltä korkeudeltaan 100 

mm. Sahauksessa poistettiin muottia lähimpänä olleet pinnat eli testattu koekappale oli 

valukappaleen keskiosasta. Kimmokerroinkappaleilla nimellinen korkeus oli 200 mm. 
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4.3 Koekappaleiden valu, tiivistys ja säilytys 

Koekappaleet valettiin 27.2.2019 Tampereen yliopiston Rakennushallissa. Valujen alka-

misaikojen välissä oli 3,5 tuntia. Huokostamattoman betonin (betoni B) kappaleet valet-

tiin ensin. Betonimassa siirrettiin sekoitussäiliöautosta nosturisäiliöön, josta se laskettiin 

muotteihin. Betonilla täytettiin ensin lieriömuotit, minkä jälkeen valettiin palkki- ja valu-

kappalemuotit. Kaikki muottipinnat öljyttiin ennen valua. Kuvassa 20 on esitetty palkki-

muotit sekä palkkien tiivistyksessä käytetty sauvatärytin. 

 

Kuva 20. Kuva palkkimuoteista, kuvan etualalla sauvatärytin 

Valetut lieriökoekappaleet tiivistettiin yhdessä kerroksessa tärypöydällä, jota vasten 

muottia pideltiin käsin. Tämä poikkeaa standardin SFS-EN 12390-2 [27] mukaisesta koe-

kappaleen valmistuksesta, sillä standardin mukainen tiivistys tapahtuisi vähintään kah-

dessa kerroksessa. Tosin kyseisen standardin päivitetyssä versiossa, joka ilmestyi hei-

näkuussa 2019, ei kahden tiivistyskerroksen vaatimusta enää selväsanaisesti esitetä. 

Tiivistyksen jälkeen lieriömuotit peitettiin suojamuovilla. Palkki- ja valukappalemuotit tii-

vistettiin sauvatäryttimellä. Korkeussuunnassa palkit ja valukappaleet tiivistettiin yh-

dessä kerroksessa. Tiivistettyjen palkki- ja valukappaleiden pinta hierrettiin. Hiertämisen 

jälkeen muotit peitettiin suojamuovilla. Kummankin valun aikana seurattiin betonimassan 

lämpötilankehitystä palkkimuottiin asennetun lämpötila-anturin avulla. Kuvassa 21 on 

esitetty valulämpötilat, kun valusta on kulunut 0...40 h. 
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Kuva 21. Valumassojen lämpötilat  

Kuvasta 21 nähdään, että korkeimmillaan valumassan lämpötila on huokostetulla beto-

nilla ollut noin 33 °C ja huokostamattomalla betonilla noin 32 °C. Kummankin massan 

maksimilämpötila on saavutettu noin 16 tuntia valun alkamisesta. 

Tuoreesta betonista testattiin painuma, leviämä, ilmamäärä ja massan tiheys kahdessa 

vaiheessa valua: muottien täytön aikana sekä tiivistämisen jälkeen. Näiden testien pöy-

täkirjat on esitetty liitteessä B. Taulukossa 6 on esitetty keskeisimmät mittaustulokset 

tuoreen betonin testeistä. Testierät A/1 ja B/1 on otettu muottien täytön aikana ja testierät 

A/2 ja B/2 on otettu tiivistämisen jälkeen. 

Taulukko 6. Tuoreen betonin testit 

Taulukosta 6 havaitaan, ettei huokostetussa betonissa saavutettu tavoiteltua 5 %:n ilma-

määrää tuoreesta betonista tehtyjen mittausten mukaan. Kahden eri betonilaadun ilma-

määrä oli melko lähellä toisiaan, toki betonireseptit silti eroavat toisistaan huokostavan 

lisäaineen osalta. Betonissa B ei huokostavaa lisäainetta käytetty, vaan koko ilmamäärä 

oli betonissa luontaisesti esiintyvää ilmaa. Betonissa A taas osa ilmamäärästä on ai-

kaansaatu huokostavalla lisäaineella. 

Betonin testierä Notkeusluokka 
Ilmamäärä 

[%] 
Massan tiheys 

[kg/m3] 

A/1 S2 3,5 2337 

A/2 S1 3,5 2345 

B/1 S2 2,2 2351 

B/2 S1 1,8 2346 
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Normikoelieriöt purettiin muoteista ja siirrettiin vesiupotukseen betonin ollessa kahden 

päivän ikäistä. Vesiupotussäiliö sijaitsi erillisessä suljetussa tilassa Rakennushallissa. 

Vesi laskettiin säiliöön 2 päivää ennen valuja eli veden lämpötilan annettiin tasaantua 4 

päivää ennen lieriöiden vesiupotusta. Upotuspäivänä tilan lämpötila oli 22,7 °C ja suh-

teellinen kosteus 21,4 %. Palkit, valukappaleet ja olosuhdelieriöt olivat peitettyinä muo-

teissaan, kunnes betonit olivat 20 päivän ikäisiä. Muotista nostoa ja siirtoa varten palk-

keihin ja valukappaleisiin oli asennettu nostolenkit. Muotista purkamisen jälkeen palkit, 

valukappaleet ja olosuhdelieriöt säilytettiin Rakennushallin olosuhteissa. Hallin olosuh-

teita ei pystytty säätelemään. Hallin lämpötila- ja kosteusolosuhteita seurattiin palkkien 

pitkäaikaiskuormitusten ajan. Mittaustulokset on esitetty kuvissa 22 ja 23. Kuvaajissa 

ajanhetki 𝑡 = 0 on pitkäaikaiskuormituksen alkamispäivä 2.4.2019. Kuvaajissa on esi-

tetty myös lineaarinen sovitus mittaustuloksiin. 

 

Kuva 22. Rakennushallin lämpötila palkkien pitkäaikaiskuormituksen aikana 

 

Kuva 23. Rakennushallin ilmankosteus palkkien pitkäaikaiskuormituksen aikana 
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Kuvista 22 ja 23 nähdään, että hallin sisälämpötila oli 20...25 °C koko pitkäaikaiskuormi-

tuksen ajan. Ilmankosteus oli kuormitusajan alkaessa hyvin matala, noin 20 %. Kuormi-

tusajan lopulla ilmankosteus oli noin 45 %. 

4.4 Betonin puristuslujuuden ja kimmokertoimen testaus 

Tutkimuksessa käytettyjen betonien puristuslujuutta testattiin normikoekappaleista, olo-

suhdekoekappaleista ja rakennekoekappaleista. Rakennekoekappaleiden poraussuun-

nat olivat valusuunnassa sekä valusuuntaa vasten kohtisuorassa suunnassa kuvan 19 

mukaisesti. Normikoekappaleet puristettiin betonin ollessa 7, 28 ja 125 päivän ikäistä. 

Olosuhde- ja rakennekoekappaleet puristettiin 27 ja 125 päivän iässä. Taulukkoon 7 on 

koottu betonin puristuslujuuden testaukseen käytettyjen koekappaleiden mitat, lukumää-

rät ja testausajankohdat. Taulukossa betonilaatu A tarkoittaa huokostettua betonia ja 

betoni B tarkoittaa huokostamatonta betonia. Rakennekoekappaleiden merkinnät II ja ⊥ 

tarkoittavat koekappaleiden poraussuuntaa kuvan 19 mukaisesti. Kuormitusajankohta 

tarkoittaa betonin ikää testaushetkellä. 

Taulukko 7. Koekappaleiden lukumäärät betonin puristuslujuustestauksessa 

Ennen puristuslujuuden testausta lieriöiden päät tasattiin hiomalla. Päiden tasauksen 

jälkeen koekappaleen kummankin pään halkaisija sekä kappaleen korkeus mitattiin kol-

mesta kohtaa. Koekappaleet myös punnittiin betonin tiheyden selvittämiseksi. Tiheys 

laskettiin koekappaleen todellisten mittojen mukaiselle tilavuudelle. Puristuslujuuden tes-

tauksessa käytettiin betonipuristinta ja kuormitusnopeutena käytettiin tasaisesti kasva-

vaa nopeutta 0,6 MPa/s. 

Puristuslujuuden ohella betoneista testattiin myös niiden kimmokerrointa standardin 

SFS-EN 12390-13 [29] menetelmän A mukaisesti. Kimmokertoimen testausta varten va-

lukappaleista porattiin kaksi D100 lieriötä, joista toisesta mitattiin betonin sen hetkinen 

puristuslujuus ja toista käytettiin varsinaisessa kimmokerrointestissä. Lujuuskappale po-

rattiin valusuuntaa vasten kohtisuorassa suunnassa (⊥) ja sen nimellinen korkeus oli 100 

mm.  Kimmokerroinkappale porattiin valukappaleen pituussuunnassa, kuten on esitetty 

 
Normikoekappaleet 

[D=150, h=300] 
Olosuhdekoekappaleet 

[D=150, h=300] 
Rakennekoekappaleet 

[D=100, h=100] 

Betonilaatu A B A B A B 

Kuormitus-
ajankohta 

    II ⊥ II ⊥ 

7 d 3 3       

27 d   3 3 6 6 6 6 

28 d 3 3       

125 d 3 3 3 3 6 6 6 6 
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kuvassa 19. Kimmokerroinkappaleen nimellinen korkeus oli 200 mm. Lujuuskappaleen 

korkeuden ja halkaisijan suhde 𝐿 𝑑⁄ = 1, joten siitä saatava lujuus vastaa suunnilleen 

betonin kuutiolujuutta [11]. Kimmokerroinkappaleessa vastaava suhdeluku oli 𝐿 𝑑⁄ = 2, 

joten sen lujuus kuvastaa betonin lieriölujuutta. Eurokoodin [32] mukaisesta lieriö- ja kuu-

tiolujuuden suhteesta tehty lineaarinen muunnos antaa lieriö- ja kuutiolujuuden suhteeksi 

0,828 [11], joten lujuuskappaleesta saatava betonin puristuslujuus muutettiin lieriölujuu-

deksi kertomalla se tällä kertoimella. 

Kimmokerrointa testattiin betoneista 42 ja 119 päivän iässä. Kumpanakin ajankohtana 

oli mahdollista tehdä vain yksi kimmokerrointesti kummastakin betonista, joten testistä 

saadut tulokset ovat hyvin suppeita. Taulukkoon 8 on koottu kimmokertoimen testauk-

sessa käytettyjen koekappaleiden koko, lukumäärä ja testausajankohta. 

Taulukko 8. Betonien kimmokertoimen selvittämiseksi testattujen koekappalei-
den lukumäärät n 

Testiä varten kimmokerroinkappaleisiin kiinnitettiin kolme betonille tarkoitettua venymä-

liuskaa mittaamaan betonin puristumaa kokeen aikana. Standardin SFS-EN 12390-13 

[29] mukaisessa menetelmässä A koekappaletta kuormitetaan ensin 3 esikuormitussyk-

lillä, jonka jälkeen kappaletta kuormitetaan 3 varsinaisella kuormitussyklillä. Syklien jän-

nitystasot lasketaan lujuuskappaleesta saadun betonin puristuslujuuden mukaisesti. Esi-

kuormitussyklien ja kuormitussyklien välissä pitäisi standardin mukaan tehdä kaksi tar-

kistusta, joilla todennettaisiin venymäliuskojen asemointi koekappaleessa sekä koekap-

paleen asemointi puristuskoneessa. Tässä testissä koekappaletta kuormitettiin myös 

esikuormitussykleillä, mutta niiden avulla testattiin vain, että venymäliuskat toimivat. 

Koekappaleita ei hylätty, mikäli standardin mukaiset ehdot eivät täyttyneet, sillä koekap-

paleita oli vain yksi kutakin kuormitusajankohtaa varten. 

4.5 Raudoituksen vetokokeet 

Palkkien pituussuuntaisista raudoitteista valmistettiin raudoite-elementtien lisäksi 3 kap-

paletta 550 mm:n pituisia koekappaleita. Näille koekappaleille tehtiin vetokokeet, joilla 

selvitettiin raudoituksen myötölujuus ja murtolujuus. Lisäksi vetokokeen aikana mitattiin 

 
Kimmokertoimen lujuuskappale 

[D=100, h=100] 
Kimmokerroinkappale 

[D=100, h=200] 

Betonilaatu A B A B 

Kuormitusajankohta      

42 d 1 1 1 1 

119 d 1 1 1 1 
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koekappaleen pituuden muutosta ekstensiometrillä. Ekstensiometrin antaman venymän 

ja vetolaitteen mitatun voiman perusteella arvioitiin raudoituksen kimmokerrointa. Ku-

vassa 24 on vetolaitteeseen kiinnitetty koekappale ja koekappaleeseen kiinnitetty eks-

tensiometri. Vetolaitetta ohjattiin siirtymäperusteisesti, kuormitusnopeutena oli kimmoi-

sella alueella 5 mm/min. Lähestyttäessä murtovaihetta kuormitusnopeus nostettiin no-

peuteen 30 mm/min. 

 

Kuva 24. Raudoitteiden vetokoe, ekstensiometri kiinnitettynä koekappaleeseen 

4.6 Palkkien kuormituskokeet 

Palkit P1…P8 olivat pitkäaikaiskuormituksessa noin 3 kuukauden ajan ennen niiden 

murtokuormitusta. Vertailupalkit P9 ja 10 kuormitettiin murtoon jo 28 päivän iässä. Pitkä-

aikaiskuormitukseen valittiin neljä eri kuormitustasoa. Kuormitustasolla tarkoitetaan be-

tonin laskennallista reunajännitystä verrattuna betonin puristuslujuuteen. Puristuslujuu-

den referenssiarvona käytettiin normikoekappaleista 28 päivän iässä mitattua keskimää-

räistä puristuslujuutta 𝑓𝑐𝑚_28𝑑. Betonille A referenssipuristuslujuus oli 40,0 MPa ja beto-

nille B 36,5 MPa. Tavoitellut jännitystasot olivat 0 %, 20 %, 40 % ja 55 % betonin puris-

tuslujuudesta. Kummastakin betonista kuormitettiin yksi palkki jokaiselle jännitystasolle. 

Kuormitustason 0 % palkeilla ei 3 kuukauden ajan ollut lainkaan kuormitusta. 
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4.6.1 Mittalaitteet 

Poikkileikkauksen muodonmuutoksia tarkasteltiin palkin jännevälin keskellä. Tässä tar-

kastelupisteessä mitattiin raudoituksen ja betonin venymiä sekä palkin taipumaa. Tar-

kastelupisteeseen asennettiin venymäliuskat kumpaankin vetoteräkseen, kumpaankin 

puristusteräkseen sekä kaksi liuskaa betonipintaan palkin yläreunaan. Venymäliuskoina 

käytettiin Kyowan venymäliuskoja. Pitkäaikaisesti kuormitetuissa palkeissa P1…P8 ve-

toraudoituksessa käytettiin kaksiaksiaalisia venymäliuskoja täyssiltakytkennällä. Täyssil-

takytkennässä palkin kumpaankin vetoteräkseen asennettiin kaksi kappaletta kaksiaksi-

aalisia venymäliuskoja tangon vastakkaisille puolille. Puristusraudoituksessa sekä beto-

nissa käytettiin yksiaksiaalisia venymäliuskoja neljännessiltakytkennällä. Neljännessilta-

kytkennässä käytetään vain yhtä yksiaksiaalista liuskaa mittauspistettä kohden. Vertai-

lupalkeissa P9 ja P10 myös vetoraudoituksessa käytettiin yksiaksiaalisia liuskoja neljän-

nessiltakytkennällä. Käytetyt liuskatyypit on esitetty tarkemmin liitteessä D. Liitteessä D 

on esitetty myös laskentakaavat, joilla venymäliuskan mitattu jännite muunnettiin veny-

mäksi. 

Venymäliuskan asennusta varten raudoitustankoihin hiottiin tasainen alue, minkä seu-

rauksena venymäliuskan kohdalla raudoituksen poikkipinta-ala oli jonkin verran pie-

nempi kuin muissa kohdin palkin pituusakselilla. Raudoitukseen asennettavien venymä-

liuskojen liimaamiseen käytettiin Kyowan liimaa CC-35, ja venymäliuskat suojattiin elas-

tisella liimamassalla. Kuvassa 25 vasemmalla on vetoraudoitukseen asennettu kaksiak-

siaalinen liuska. Oikealla on puristusraudoitukseen asennettu yksiaksiaalinen liuska. 

 

Kuva 25. Vasemmalla vetoraudoitukseen asennettu kaksiaksiaalinen venymä-
liuska, kummankin tangon vastakkaiselle puolelle on asennettu samanlainen 

liuska. Oikealla puristusraudoitukseen asennettu yksiaksiaalinen venymäliuska 

Kuvassa 26 on esitetty raudoituksen venymäliuskojen suojaus eli elastinen liimamassa. 
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Kuva 26. Raudoitukseen asennettujen venymäliuskojen suojaus elastisella liima-
massalla 

Betonipintaan asennettavia venymäliuskoja varten palkin yläpinnasta poistettiin sement-

tiliima ja pinta hiottiin tasaiseksi. Hionnan jälkeen betonipinta esikäsiteltiin kaksikompo-

nenttiliimalla, jolla tiivistettiin betonin huokoinen pinta ennen venymäliuskan liimaamista. 

Sekä pinnan esikäsittelyyn että venymäliuskojen liimaamiseen käytettiin Kyowan epok-

siliimaa EP-340. Kuvassa 27 on esitetty betonipintaan liimattu venymäliuska.  

 

Kuva 27. Betonipintaan asennettu venymäliuska ja pinnan esikäsittely ennen lius-
kan kiinnittämistä 

Palkkien taipumaa pitkäaikaiskuormituksessa mitattiin siirtymäanturilla jännevälin kes-

kellä palkin yläpuolelta. Anturien siirtymäkapasiteetti oli 150 mm. Palkin omasta painosta 

aiheutuva välitön taipuma ei ole siirtymäanturin mittaustuloksissa mukana, sillä siirtymä-

anturi oli mahdollista asettaa paikoilleen vasta palkin tuelle nostamisen jälkeen. Siten 
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siirtymäanturin mittaustulokset käsittävät vain lisätyn kuorman aiheuttaman välittömän 

taipuman sekä pitkäaikaiskuormituksen aiheuttaman taipuman lisäyksen. Kuvassa 28 on 

esitetty palkin taipumamittaus siirtymäanturilla. 

 

Kuva 28. Palkin jännevälin keskikohdan taipumamittaus siirtymäanturilla 

Palkkien taipumamuotoa arvioitiin erillisellä mittalaudalla ennen palkkien murtokuormi-

tusta. Mittalauta muodostui kolmesta 2,1 m pitkästä osasta ja siihen kiinnitettiin 11 siirty-

mäanturia, joilla mitattiin palkin taipumaa eri kohdissa palkin pituusakselilla. Taipuma-

muodon mittaus tehtiin pitkäaikaiskuormituksen loppuvaiheessa, noin päivää ennen kun-

kin palkin murtokuormitusta. Siirtymäanturien nollaus tehtiin Rakennushallin lattiaa vas-

ten mittalaudan ollessa tukien päällä, jotta mittalaudan oma taipuma saatiin poistettua 

mittaustuloksista. Kuvissa 29 ja 30 on esitetty palkkien taipumamuodon mittauksen pe-

riaate. 

 

Kuva 29. Palkin taipumamuodon mittauksen periaate 
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Kuva 30. Palkkien taipumamuodon mittaus pitkäaikaiskuormituksen lopulla 

Taipumamuodon mittauksella saatiin myös palkin kokonaistaipuma jännevälin keskellä. 

Kokonaistaipuman avulla saatiin selvitettyä myös palkin oman painon aiheuttamaa väli-

töntä taipumaa, sillä sitä ei ollut mahdollista mitata palkkien pitkäaikaiskuormituksessa, 

kuten edellä todettiin. 

4.6.2 Vertailupalkkien murtokuormitus 

Vertailupalkit P9 ja P10 kuormitettiin murtoon 28 päivän iässä. Kuormituksessa vertailu-

palkkien jänneväli oli 3 m ja kuormitus toteutettiin yhdellä tunkilla. Tunkin voima 𝐹 jaettiin 

jakopalkin avulla kahteen kuormituspisteeseen, jotka sijaitsivat jännevälin kolmannes-

pisteissä. Vertailupalkin toisessa päässä oli kiinteä laakeri ja toisessa päässä liikkuva 

laakeri. Kuvassa 31 on esitetty vertailupalkkien murtokuormituksen rakennemalli. 
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Kuva 31. Vertailupalkkien P9 ja P10 rakennemalli murtokuormituksessa 

Kuvassa 32 on esitetty vertailupalkkien kuormitusjärjestely. Kuormanjakopalkin takia tai-

puma jännevälin keskellä mitattiin palkin alapuolelta. 

 

Kuva 32. Vertailupalkkien P9 ja P10 murtokuormituksen kuormitusjärjestely 

Vertailupalkkien venymäliuskat nollattiin palkin ollessa tuella, joten vertailupalkkien 

oman painon aiheuttamat venymät ja taipuma eivät ole mukana mittaustuloksissa, vaan 

mittaustulokset esittävät ainoastaan tunkilla lisätyn ulkoisen kuorman aiheuttamia veny-

miä ja taipumaa. Oman painon aiheuttama kuormitus 𝑔𝑐 oli noin 0,8 kN/m, joten vertai-

lupalkeilla oman painon aiheuttama momentti jännevälin keskellä oli 

𝑀𝑜𝑝_28𝑑 =
𝑔𝑐𝐿

2

8
=
0,8 𝑘𝑁 𝑚⁄ ⋅ (3 𝑚)2

8
= 0,9 𝑘𝑁𝑚 (42) 
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4.6.3 Palkkien pitkäaikaiset kuormituskokeet 

Pitkäaikaiskuormituksessa palkkeja P1…P8 kuormitettiin noin 3 kuukauden ajan niiden 

omalla painolla sekä lisätyllä ulkoisella kuormalla. Palkkien pitkäaikainen kuormitus alkoi 

betonien ollessa 34 päivän ikäistä. Pitkäaikaiskuormituksessa palkkien jänneväli oli 6 m. 

Lisättynä ulkoisena kuormana käytettiin teräslevyjä ja -palkkeja. Ulkoinen kuorma koh-

distettiin palkille kahdessa kuormituspisteessä, jotka sijaitsivat jännevälin keskellä 1 met-

rin etäisyydellä toisistaan kuvan 33 mukaisesti. 

 

Kuva 33. Palkkien rakennemalli pitkäaikaiskuormituksessa 

Ulkoinen kuorma ripustettiin palkkien alapuolelle kuormaliinojen avulla. Pitkäaikaiskuor-

mituksen toteutus on esitetty kuvassa 34. 

 

Kuva 34. Pitkäaikaiskuormitettujen palkkien kuormitusperiaate, esimerkkinä palkin 
P6 kuormitus 

Palkkien tuentana käytettiin toisella tuella kiinteää ja toisella tuella liikkuvaa laakeria. 

Laakerit sallivat vapaan kiertymän palkin leveysakselin ympäri. Liikkuva laakeri salli kier-

tymän lisäksi siirtymän palkin pituussuunnassa. Laakerit on esitetty kuvassa 35. 



52 
 

 

Kuva 35. Valokuva pitkäaikaiskuormitettujen palkkien laakereista. Vasemmalla liik-
kuva laakeri (LL) ja oikealla kiinteä laakeri (KL) 

Palkkien kuormitustasot valittiin laskennallisesti suhteessa betonin lujuuteen. Referens-

sipuristuslujuutena käytettiin normikoekappaleista 28 päivän iässä mitattua keskimää-

räistä puristuslujuutta 𝑓𝑐𝑚_28𝑑 . Referenssipuristuslujuus oli huokostetulla betonilla 

40,0 MPa ja huokostamattomalla betonilla 36,5 MPa. Siten huokostetusta betonista eli 

betonista A valetuille palkeille lisätty ulkoinen kuorma oli hieman suurempi kuin betonin 

B palkeille lisätty kuorma. Taulukossa 9 on koottuna eri palkeille lisätyn ulkoisen kuor-

man suuruus kilogrammoina. Palkit P1 ja P5 olivat nollapalkkeja eli nämä palkit olivat 

kuormittamattomina koko pitkäaikaiskuormituksen ajan. 

Taulukko 9. Lisätyn ulkoisen kuorman 𝐹 massa kilogrammoina 

Palkkien kokonaismomentti muodostui oman painon aiheuttamasta momentista 𝑀𝑜𝑝 ja 

lisätyn ulkoisen kuorman aiheuttamasta momentista 𝑀𝐹. Palkkien oma paino oli noin 

520 kg, joten omaa painoa vastaava kuormitus oli 0,8 kN/m. Siten oman painon aiheut-

tama momentti jännevälin keskellä oli 

Taulukossa 10 on esitetty pitkäaikaiskuormituksessa palkkien oman painon ja ulkoisen 

kuorman aiheuttamien momenttien 𝑀𝑜𝑝  ja 𝑀𝐹  sekä kokonaismomentin 𝑀 = 𝑀𝑜𝑝 +𝑀𝐹 

arvo palkin jännevälin keskellä. Myös oman painon aiheuttaman momentin osuus koko-

naismomentista 𝑀𝑜𝑝/𝑀 on laskettu. 

Kuormituksen 
tavoitetaso 

Betoni A (huokostettu)  Betoni B (huokostamaton) 

Palkin nro 𝐹 [𝑘𝑔] Palkin nro 𝐹 [𝑘𝑔] 

0,00 P5 0,0 P1 0 

0,20 P4 94,6 P2 68,8 

0,40 P7 481,6 P3 444,3 

0,55 P8 845,1 P6 780,1 

𝑀𝑜𝑝 =
𝑔𝑐𝐿

2

8
=
0,8 𝑘𝑁/𝑚 ⋅ (6 𝑚)2

8
= 3,6 𝑘𝑁𝑚 (43) 
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Taulukko 10. Palkin momentti jännevälin keskellä pitkäaikaiskuormituksessa  

Palkkien jännitystasot tarkasteltiin laskennallisesti kappaleessa 3.1.1 esitetyn periaat-

teen mukaisesti. Poikkileikkaus oletettiin haljenneeksi tarkastelupisteessä jännevälin 

keskellä ja puristetulle betonille oletettiin Model Code 2010:n [20] mukainen epälineaa-

rinen materiaalimalli. Laskennassa otettiin huomioon palkkien veto- ja puristusraudoituk-

sen toteutuneet sijainnit. Raudoituksen toteutuneen sijainnin arviointimenettely esitetään 

kappaleessa 4.6.5. Taulukossa 11 𝑓𝑐𝑚_28𝑑 on laskennassa käytetty betonin referenssi-

puristuslujuus ja 𝜎𝑐0_𝑚𝑎𝑥 on laskennallinen lyhytaikaisen kuormituksen aiheuttama suu-

rin puristusjännitys betonissa poikkileikkauksen yläpinnassa. 𝜎𝑐0_𝑚𝑎𝑥/𝑓𝑐𝑚_28𝑑  on siten 

palkin laskennallinen jännitystaso, kun jännitystä verrataan 28 päivän ikäisen betonin 

referenssipuristuslujuuteen. 

Taulukko 11. Palkkien laskennallinen kuormitustaso verrattuna 28 päivän ikäisen 
betonin referenssipuristuslujuuteen 𝑓𝑐𝑚_28𝑑 

Betoni A (huokostettu) 

Palkin nro 𝑀𝑜𝑝 [𝑘𝑁𝑚] 𝑀𝐹  [𝑘𝑁𝑚] 𝑀 [𝑘𝑁𝑚] 𝑀𝑜𝑝
𝑀
⁄  

P4 3,60 1,14 4,74 0,76 

P7 3,60 5,89 9,49 0,38 

P8 3,60 10,35 13,95 0,26 

Betoni B (huokostamaton) 

Palkin nro 𝑀𝑜𝑝 [𝑘𝑁𝑚] 𝑀𝐹  [𝑘𝑁𝑚] 𝑀 [𝑘𝑁𝑚] 𝑀𝑜𝑝
𝑀
⁄  

P2 3,60 0,83 4,43 0,81 

P3 3,60 5,43 9,03 0,40 

P6 3,60 9,55 13,15 0,27 

Betoni A (huokostettu) 𝑓𝑐𝑚_28𝑑 = 40,0 𝑀𝑃𝑎 

Palkin nro 𝑀 [𝑘𝑁𝑚] 𝜎𝑐0_𝑚𝑎𝑥  [𝑀𝑃𝑎] 
𝜎𝑐0_𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑐𝑚_28𝑑
⁄  

P4 4,74 −7,3 0,18 

P7 9,49 −14,6 0,36 

P8 13,95 −20,8 0,52 

Betoni B (huokostamaton) 𝑓𝑐𝑚_28𝑑 = 36,5 𝑀𝑃𝑎 

Palkin nro 𝑀 [𝑘𝑁𝑚] 𝜎𝑐0_𝑚𝑎𝑥  [𝑀𝑃𝑎] 
𝜎𝑐0_𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑐𝑚_28𝑑
⁄  

P2 4,43 −7,0 0,19 

P3 9,03 −13,5 0,37 

P6 13,15 −19,0 0,52 
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Taulukosta 11 havaitaan, että laskennallisesti palkkien kuormitustasot eivät aivan täyt-

täneet asetettuja kuormituksen tavoitetasoja, mutta keskenään eri betonien palkkien 

kuormitustasot olivat lähellä toisiaan. Leikkausvoiman osalta palkit mitoitettiin siten, ettei 

leikkausmurtoa pääse tapahtumaan palkkien murtokuormituksessa. Palkin hakaraudoi-

tukseksi valittiin Ø8mm k200 koko palkin pituudelle. Tarkastelupisteessä jännevälin kes-

kellä ei laskennallisesti ollut vaikuttavaa leikkausvoimaa. 

4.6.4 Palkkien murtokuormitus 

Kolmen kuukauden pitkäaikaiskuormituksen jälkeen palkit P1…P8 kuormitettiin murtoon 

tunkin avulla. Ennen murtokuormitusta palkkien jännevälin keskelle syntyneen hal-

keaman leveys arvioitiin. Halkeamaleveyden arviointi tehtiin noin 45 ja 80 mm:n korkeu-

della palkin alapinnasta lukien. Näistä alempi sijaitsi suurin piirtein vetoraudoituksen koh-

dalla. Halkeamaleveyden arvioinnin jälkeen palkilta poistettiin ulkoinen kuorma 𝐹. Kuor-

man poiston jälkeen palkin annettiin olla vielä tuellaan seuraavaan päivään, jotta nähtiin 

palautuvan muodonmuutoksen osuus. Tällöin palkilla siis oli vielä oman painon aiheut-

tama kuormitus. Murtokuormitukset toteutettiin siten, että saman jännitystason palkit 

kuormitettiin samana päivänä. Taulukkoon 12 on koottu palkkien pitkäaikaiskuormitus-

aika sekä betonin ikä palkin murtokuormituksessa. Pitkäaikaiskuormitusaika sisältää sen 

ajan, jolloin ulkoinen kuorma oli poistettu palkilta ja tarkasteltiin palautuvaa muodonmuu-

tosta.  

Taulukko 12. Palkin pitkäaikaiskuormituksen kesto ja betonin ikä palkin murto-
kuormituksessa 

Murtokuormituksessa palkkien jänneväli oli 3,5 m. Murtokuormituksessa käytettiin lyhy-

empää jänneväliä kuin pitkäaikaiskuormituksessa, jotta siirtymäanturien ja tunkin liike-

vara saatiin riittämään palkin taipuessa. Murtokuormitus toteutettiin kahdella tunkilla, joi-

den voima kohdistettiin samoihin kuormituspisteisiin, joita oli käytetty pitkäaikaiskuormi-

tuksessa. Kuormituspisteet sijaitsivat jännevälin keskellä 1 metrin etäisyydellä toisistaan. 

Kuvassa 36 on palkin rakennemalli murtokuormituksessa.  

Kuormituksen 
tavoitetaso 

Palkin numero 
Pitkäaikaiskuor-

mitusaika [Δd] 
Betonin ikä murto-

kuormituksessa [d] Betoni A Betoni B 

0,00 P5 P1 79 113 

0,20 P4 P2 92 126 

0,40 P7 P3 84 118 

0,55 P8 P6 93 127 
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Kuva 36. Palkkien P1...P8 rakennemalli murtokuormituksessa 

Palkkien venymäarvot nollatiin palkin ollessa tuella, joten oman painon aiheuttamat ve-

nymät tai taipuma eivät ole mukana mittaustuloksissa. Oman painon aiheuttama mo-

mentti murtokuormituksessa oli 

Kuvassa 37 on esitetty palkkien P1...P8 murtokuormituksen kuormitusjärjestely. 

 

Kuva 37. Palkkien P1...P8 murtokuormituksen kuormitusjärjestely 

Murtokuormituksessa tunkkia ohjattiin voimaperusteisesti. Voiman lisäys oli portaittaista 

ja kuormituksen alkuportaat valittiin sen mukaan, että niistä aiheutuva momentti jänne-

välin keskellä vastasi sitä momenttia, joka palkeissa vaikutti pitkäaikaisessa kuormituk-

sessa. Tästä syystä betonin A ja betonin B palkkien ensimmäiset kolme kuormituspor-

rasta poikkeavat toisistaan. Kuormitusportaiden välillä kuormitusnopeus oli 2,5 kN/min 

ja kuormitusportaalla oltiin vähintään 3 minuuttia. Kuormitusportaat murtokuormituksen 

aikana on esitetty taulukossa 13. Momentin 𝑀𝑀𝑅𝑇 arvo sisältää oman painon momentin 

𝑀𝑜𝑝_𝑀𝑅𝑇 = 0,38 𝑘𝑁𝑚. 

𝑀𝑜𝑝_𝑀𝑅𝑇 =
𝑔𝑐𝐿

2

2
(
1

4
−
𝑎2

𝐿2
) =

0,8 𝑘𝑁/𝑚 ⋅ (3,5 𝑚)2

2
⋅ (
1

4
−
(1,45 𝑚)2

(3,5 𝑚)2
) = 0,38 𝑘𝑁𝑚 (44) 
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Taulukko 13. Palkkien P1...P8 murtokuormituksen aikaiset kuormaportaat 

Palkin P7 murtokuormituksessa tunkin ohjaus petti, ja toisen tunkin voima lisääntyi no-

peasti noin 39 kN:iin ennen kuin voimaohjaus saatiin pysäytettyä. Palkkiin P7 kuitenkin 

kohdistettiin tämän jälkeen myös kahden tunkin voima suunnitelluilla kuormitusportailla. 

4.6.5 Raudoituksen toteutunut sijainti poikkileikkauksessa 

Palkkien murtokuormituksen jälkeen palkit sahattiin poikki molemmin puolin murtoalu-

etta. Katkaisupinnoista mitattiin raudoituksen sijainti poikkileikkauksessa. Katkaistujen 

osien pituus mitattiin ja näistä laskettiin arvio raudoituksen sijainnille jännevälin keskellä. 

Taulukossa 14 on esitetty arvioidut raudoituksen sijainnit palkin jännevälin keskellä. L1 

ja L2 ovat vetoraudoitus, L3 ja L4 ovat puristusraudoitus. 

Taulukko 14. Arvio raudoituksen toteutuneesta sijainnista jännevälin keskellä 

 Betoni A (huokostettu) Betoni B (huokostamaton) 

Kuorma-
porras 

Yhden tunkin 
voima 𝐹𝑀𝑅𝑇  [𝑘𝑁] 

Momentti 
𝑀𝑀𝑅𝑇  [𝑘𝑁𝑚] 

Yhden tunkin 
voima 𝐹𝑀𝑅𝑇  [𝑘𝑁] 

Momentti 
𝑀𝑀𝑅𝑇  [𝑘𝑁𝑚] 

1 3,5 4,8 3,2 4,4 

2 7,3 9,5 6,9 9,0 

3 10,9 14,0 10,2 13,1 

4 12,5 16,0 12,5 16,0 

5 15,0 19,1 15,0 19,1 

6 17,5 22,3 17,5 22,3 

7 20,0 25,4 20,0 25,4 

8 22,5 28,5 22,5 28,5 

Betoni A (huokostettu) 

 Etäisyys palkin yläpinnasta 
Vetoraudoituksen 

tehollinen korkeus 
Puristusraudoituksen 

tehollinen korkeus 

Palkin 
nro 

L1 L2 L3 L4 𝑑 [𝑚𝑚] 𝑑′[𝑚𝑚] 

P5 156,7 156,9 46,4 43,8 156,8 45,1 

P4 158,0 156,8 48,6 42,8 157,4 45,7 

P7 157,1 154,0 48,2 44,0 155,6 46,1 

P8 157,3 153,3 45,9 42,6 155,3 44,2 

Betoni B (huokostamaton) 

Palkin 
nro 

L1 L2 L3 L4 𝑑 [𝑚𝑚] 𝑑′[𝑚𝑚] 

P1 155,0 152,1 45,2 40,4 153,6 42,8 

P2 154,5 153,7 45,0 42,8 154,1 43,9 

P3 156,5 155,6 45,4 45,2 156,1 45,3 

P6 157,2 156,1 44,7 43,4 156,6 44,0 
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5. MITTAUSTULOKSET 

5.1 Betonin puristuslujuus ja tiheys 

Betonin puristuslujuus ja tiheys määritettiin normikoe-, olosuhde- ja rakennekoekappa-

leista käyttämällä koekappaleen todellisia mittoja. Kaikkien koekappaleiden mittatiedot 

ja puristuslujuustestien tulokset on esitetty liitteessä E. Tiheys määritettiin samassa ti-

lassa kuin puristuslujuus, eli normikoekappale oli vedellä kyllästyneessä tilassa. Betonin 

puristuslujuuksille ja tiheyksille laskettiin keskiarvo, otoskeskihajonta ja mittaustulosten 

vaihteluvälin pituus. Otoskeskihajonta 𝑠𝑛−1 saadaan kaavalla 

jossa 𝑥 on mitatun arvon suuruus, 𝑥 on otoksen keskiarvo ja 𝑛 on otoksen alkioiden lu-

kumäärä. Vaihteluvälin pituus Δ on otoksen suurimman ja pienimmän arvon erotus.  

Normi- ja olosuhdekappaleissa koekappaleen korkeuden suhde sen halkaisijaan on 

𝐿 𝑑⁄ = 2. Rakennekoekappaleissa suhdeluku on 𝐿 𝑑⁄ = 1. Siten vertailtaessa eri koekap-

paleista saatuja puristuslujuusarvoja toisiinsa, on rakennekoekappaleiden puristuslu-

juusarvot muunnettu vastaamaan standardin mukaista lieriölujuusarvoa kertomalla ne 

kertoimella 0,828 kappaleessa 2.1 todetun periaatteen mukaisesti. Taulukoihin 15 ja 16 

on koottu eri koekappaleista mitatut betonin keskimääräiset puristuslujuudet 𝑓𝑐𝑚 ja tihey-

det 𝜌𝑐. Tiheydet on esitetty 10 kg:n tarkkuudella. Aiempana testausajankohtana normi-

koekappaleet testattiin 28 päivän iässä ja muut koekappaleet 27 päivän iässä. *-merkintä 

rakennekoekappaleiden perässä tarkoittaa, että lujuusarvo on muunnettu lieriölujuudeksi 

kertoimella 0,828. Muita muunnoskertoimia rakennekoekappaleille ei ole käytetty. Kum-

panakin ajankohtana testattujen koekappaleiden lukumäärä 𝑛 on merkitty sulkeisiin. Be-

tonista A 27 päivän iässä testatuista rakennekoekappaleista (II) hylättiin yksi epätyydyt-

tävän murtotavan vuoksi. Hylätty koekappale ei ole mukana mittaustuloksissa. 

 

 

 

 

 

𝑠𝑛−1 = √
∑(𝑥 − 𝑥)2

(𝑛 − 1)
 (45) 
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Taulukko 15. Betonin A mitatut keskimääräiset puristuslujuudet 𝑓𝑐𝑚 ja tiheydet 𝜌𝑐 

Taulukko 16. Betonin B mitatut keskimääräiset puristuslujuudet 𝑓𝑐𝑚 ja tiheydet 𝜌𝑐 

Taulukoista 15 ja 16 nähdään, että rakennekoekappaleista saatiin hieman suurempia 

puristuslujuuksia porattaessa valusuunnassa (II) kuin kohtisuoraan valusuuntaan näh-

den (⊥), lukuun ottamatta betonista A 125 päivän iässä saatua puristuslujuutta. Tiheyk-

sissä ei kuitenkaan havaita eroa eri poraussuuntien välillä, tosin ilman pyöristystä valu-

suunnassa (II) saatavat tiheydet olivat kaikissa tapauksissa hieman suuremmat. Liit-

teen E taulukoissa tiheysarvot on esitetty pyöristämättöminä. Betonin A pienemmät ti-

heydet betoniin B verrattuna aiheutuvat huokostetun betonin suuremmasta ilmamää-

rästä. Olosuhde- ja rakennekoekappaleiden tiheyksistä havaitaan myös, että kummankin 

betonin tiheysarvoissa tapahtuu selvä lasku 27 ja 125 päivän välillä. Tämä aiheutuu koe-

kappaleen kuivumisesta ympäristön suhteellisen kosteuden ollessa alhainen. 

Kuvissa 38 ja 39 on esitetty eri koekappaleista mitatut puristuslujuuksien keskiarvot 𝑓𝑐𝑚. 

Kuvaajissa rakennekoekappaleiden lujuudet on muutettu lieriölujuudeksi kertoimella 

0,828. Diagrammin yläpäähän on merkitty rajat vaihteluvälin puolikkaan Δ 2⁄  mukaan. 

Betoni A (huokostettu) 

Betonin 
ikä 

 

Normikoe- 
kappale  

Olosuhde-
koekappale  

Rakennekoe- 
kappale* (⟘)  

Rakennekoe- 
kappale* (||)  

 (n=3) (n=3) (n=6) (n=5/6) 

27 d / 
28 d 

𝑓𝑐𝑚 [𝑀𝑃𝑎] 40,0 39,8 33,1 34,2 

𝜌𝑐  [𝑘𝑔/𝑚
3] 2350 2320 2310 2310 

125 d 
𝑓𝑐𝑚 [𝑀𝑃𝑎] 45,7 44,4 40,9 40,3 

𝜌𝑐  [𝑘𝑔/𝑚
3] 2360 2290 2270 2270 

Betoni B (huokostamaton) 

Betonin 
ikä  

Normikoe- 
kappale  

Olosuhde-
koekappale  

Rakennekoe- 
kappale* (⟘) 

Rakennekoe- 
kappale* (||) 

 (n=3) (n=3) (n=6) (n=6) 

27 d / 
28 d 

𝑓𝑐𝑚 [𝑀𝑃𝑎] 36,5 36,2 31,2 33,6 

𝜌𝑐  [𝑘𝑔/𝑚
3] 2380 2350 2330 2330 

125 d 
𝑓𝑐𝑚 [𝑀𝑃𝑎] 41,1 41,8 38,1 40,6 

𝜌𝑐  [𝑘𝑔/𝑚
3] 2390 2320 2300 2300 
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Kuva 38. Betonin A eri koekappaleista mitattu puristuslujuus 𝑓𝑐𝑚 [MPa] 

 

Kuva 39. Betonin B eri koekappaleista mitattu puristuslujuus 𝑓𝑐𝑚 [MPa] 

Kuvista 38 ja 39 nähdään, että porattujen koekappaleiden (rakennekoekappaleet) lie-

riölujuudeksi muutettu puristuslujuusarvo on jonkin verran pienempi kuin valetuista lieri-

öistä (normi- ja olosuhdekoekappaleet) saadut puristuslujuudet. Ero on hieman selvempi 

betonin A eli huokostetun betonin koekappaleissa. Olosuhde- ja rakennekoekappaleiden 

puristuslujuuksille laskettiin myös suhteelliset erot verrattuna normikoekappaleen puris-

tuslujuuteen. Puristuslujuuksien suhteelliset erot on esitetty kuvissa 40 ja 41. 
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Kuva 40. Betonin A koekappaleista saadut puristuslujuudet suhteutettuna normi-
koekappaleesta saatuun puristuslujuuteen 

 

Kuva 41. Betonin B koekappaleista saadut puristuslujuudet suhteutettuna normi-
koekappaleesta saatuun puristuslujuuteen 

Kuvista 40 ja 41 havaitaan, että olosuhdekoekappaleista 27 päivän iässä saadut puris-

tuslujuudet eivät poikkea merkittävästi normikoekappaleista saaduista puristuslujuuk-

sista ja 125 päivän iässäkin eroa on vain 2–3 %. Olosuhdekoekappaleet purettiin muo-

teistaan 20 päivän iässä. Siten niiden kosteuspitoisuus ei testaushetkellä ole enää täysi, 

mikä osaltaan parantaa puristuslujuutta, sillä koekappaleen korkeampi kosteuspitoisuus 

alentaa siitä saatavaa puristuslujuutta [11]. Toisaalta, vesiupotuksessa olleiden normi-

koekappaleiden lujuudenkehitys on tapahtunut vakaammissa olosuhteissa. 
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Rakennekoekappaleiden lieriölujuudeksi muunnettu puristuslujuusarvo on betonilla A 

83–89 % ja betonilla B 85–99 % normikoekappaleen lujuudesta. Ero olisi lähes sama, 

vaikka rakennekoekappaleen lujuutta verrattaisiin säilytysolosuhteiltaan vastaaviin olo-

suhdekokappaleisiin. Tiivistystapa on erilainen rakenne- ja olosuhdekoekappaleiden vä-

lillä, mutta kaikki koekappaleet on valettu ja tiivistetty halliolosuhteissa, joten valuolosuh-

teiden voidaan ajatella olevan helpommat kuin todellisissa rakennuskohteissa tehtävissä 

valuissa. Esimerkiksi standardissa SFS-EN 13791 [30] oletetaan rakenteesta poratun 

koekappaleen lujuuden olevan 85 % valetun koekappaleen lujuudesta. Tässä porattujen 

koekappaleiden lujuus on joiltain osin alle 85 % valettujen koekappaleiden lujuudesta. 

Toisaalta, tässä tutkimuksessa testattujen koekappaleiden lukumäärä oli melko pieni. 

Normikoekappaleista mitattuja puristuslujuuksien keskiarvoja 𝑓𝑐𝑚 verrattiin myös Euro-

koodin mukaiseen lujuudenkehitykseen. Betonin lujuudenkehitystä ajan funktiona voi-

daan arvioida Eurokoodin [32] kaavalla 3.1: 

missä  

Kaavoissa 46 ja 47 𝑓𝑐𝑚 on betonin keskimääräinen puristuslujuus 28 päivän ikäisenä, 𝑡 

on betonin ikä vuorokausina tarkasteluhetkellä ja 𝑠 on sementtityypin mukainen kerroin, 

joka CEM 42,5 N -laatuisella sementillä saa arvon 0,25 [32]. Eurokoodin mukainen be-

tonin lujuudenkehitys laskettiin 7…125 päivän ikäiselle betonille sijoittamalla kaavaan 46 

normikoekappaleista 28 päivän iässä mitattu puristuslujuusarvo. Kuvassa 42 on esitetty 

betoneista mitatut puristuslujuusarvot 𝑓𝑐𝑚 sekä Eurokoodin mukaan laskettu lujuudenke-

hitys 𝑓𝑐𝑚_𝐸𝐶. Lukuarvot kuvaavat mitattujen puristuslujuuksien keskiarvoja ja keskiarvo-

pisteen molemmin puolin on merkitty rajat vaihteluvälin puolikkaan Δ 2⁄  mukaan. Molem-

milla betoneilla 7 päivän iässä testattujen koekappaleiden puristuslujuuksien vaihteluväli 

oli alle 0,5 MPa, joten vaihteluvälin rajat eivät erotu kuvaajassa 7 päivän kohdalla. 

𝑓𝑐𝑚(t) = 𝛽𝑐𝑐(t) ∗ 𝑓𝑐𝑚 (46) 

𝛽𝑐𝑐(t) = 𝑒
𝑠[1−(

28
𝑡
)

1
2
]

 
(47) 
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Kuva 42. Normikoekappaleista 7, 28 ja 125 päivän iässä mitatut puristuslujuusarvot 
𝑓𝑐𝑚 sekä Eurokoodin mukainen lujuudenkehitys 𝑓𝑐𝑚_𝐸𝐶 eri ajanhetkillä 𝑡 

Kuvasta 42 nähdään, että sekä betonin A että betonin B varhaislujuus 7 päivän iässä on 

ollut hieman suurempi kuin Eurokoodin kaavan mukainen arvio lujuudenkehityksestä. 

Puristuslujuus 125 päivän iässä vastaa hyvin Eurokoodin mukaista lujuudenkehitystä. 

5.2 Betonin kimmokerroin 

Standardin SFS-EN 12390-13 [29] mukaisen kimmokerrointestauksen esikuormitussyk-

lien aikana venymäliuskojen mittaustulosten tulee täyttää kaksi tarkistusehtoa, muuten 

koekappale tulisi hylätä. Ensimmäinen ehto on, että 2. ja 3. esikuormitussyklin aikana 

mitattujen venymäarvojen ero ei ole yli 10 %. Toinen ehto on, että 3. kuormitussyklin 

aikana minkään yksittäisen liuskan venymäarvo ei poikkea kaikkien liuskojen venymäar-

vojen perusteella lasketusta keskiarvosta yli 20 %. Tässä tutkimuksessa testatuista kim-

mokerroinkappaleista huokostamattoman betonin 119 päivän iässä testattu koekappale 

ei täyttänyt jälkimmäistä ehtoa. Koekappaleita oli kuitenkin vain yksi jokaista kimmoker-

roinkoetta varten, joten koekappaletta ei tässä hylätty.  

Kimmokerrointestin varsinaisten kuormitussyklien aikana mitattujen tulosten perusteella 

betoneille laskettiin kimmokertoimen sekanttiarvo. Sekanttiarvo määritettiin standardin 

SFS-EN 12390-13 [29] menetelmän A mukaisesti sekä ensimmäisen että kolmannen 

kuormitussyklin aikana kuvan 43 mukaisesti. 
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Kuva 43. Standardin SFS-EN 12390-13 [29] menetelmä A betonin kimmokertoimen 
testaukseen 

Betonin kimmokertoimen arvot 𝐸𝐶,0 (initial secant modulus of elasticity) ja 𝐸𝐶,𝑆 (stabilized 

secant modulus of elasticity) lasketaan kaavoilla 

joissa 𝜎𝑎
𝑚 on ylemmän jännitystason mitattu jännityksen arvo,  𝜎𝑏

𝑚 on alemman jännitys-

tason mitattu jännityksen arvo, 𝜀𝑎,𝑛 on keskimääräinen venymäarvo ylemmällä jännitys-

tasolla kuormitussyklissä 𝑛 ja 𝜀𝑏,𝑛 on keskimääräinen venymäarvo alemmalla jännitysta-

solla kuormitussyklissä 𝑛.  

Arvoa 𝐸𝐶,𝑆  verrattiin Eurokoodin [32] mukaiseen kimmokertoimen sekanttiarvoon 𝐸𝑐𝑚 , 

joka laskettiin normikoekappaleista 28 päivän iässä mitatun keskimääräisen lujuuden 

𝑓𝑐𝑚_28𝑑 perusteella. Sekanttiarvo 𝐸𝑐𝑚 lasketaan kaavalla 

Eurokoodin [32] mukainen kimmokertoimen sekanttiarvo 28 päivän iässä oli huokoste-

tulla betonilla 33,3 GPa ja huokostamattomalla betonilla 32,4 GPa. 

Taulukossa 17 on betonien mittaustuloksista lasketut kimmokerroinarvot 𝐸𝐶,0  ja 𝐸𝐶,𝑆 

sekä kyseisen koekappaleen mitattu puristuslujuus 𝑓𝑐. Huokostetun betonin 119 päivän 

iässä mitatun kimmokerroinarvon perään on merkitty * huomauttamaan, että koekappale 

𝐸𝐶,0 =
𝜎𝑎
𝑚 − 𝜎𝑏

𝑚

𝜀𝑎,1 − 𝜀𝑏,0
 (48) 

𝐸𝐶,𝑆 =
𝜎𝑎
𝑚 − 𝜎𝑏

𝑚

𝜀𝑎,3 − 𝜀𝑏,2
 (49) 

𝐸𝑐𝑚 = 22 ⋅ (
𝑓𝑐𝑚

10 𝑀𝑃𝑎
)
0,3

 (50) 



64 
 

ei täyttänyt esikuormitussyklien aikana molempia ehtoja, eli standardin mukaan koekap-

pale olisi pitänyt hylätä. 

Taulukko 17. Betonien mitatut kimmokertoimen arvot 

Taulukosta 17 havaitaan, että huokostetun betonin kimmokertoimen 𝐸𝐶,𝑆 arvo jää alhai-

semmaksi kuin Eurokoodin mukaan laskettu kimmokertoimen sekanttiarvo 28 päivän 

iässä 𝐸𝑐𝑚_28𝑑. Kuvassa 44 on verrattu kimmokerroinkappaleista mitattuja puristuslujuuk-

sia 𝑓𝑐 normikoekappaleista saataviin lujuusarvoihin 𝑓𝑐𝑚 sekä Eurokoodin mukaiseen ole-

tettuun lujuudenkehitykseen 𝑓𝑐𝑚_𝐸𝐶. 

 

Kuva 44. Kimmokerroinkappaleesta mitattu puristuslujuus 𝑓𝑐 verrattuna normi-

koekappaleista mitattuun keskimääräiseen lujuuteen 𝑓𝑐𝑚 ja Eurokoodin mukai-
seen oletettuun lujuudenkehitykseen 𝑓𝑐𝑚_𝐸𝐶 

Kuvasta 44 nähdään, että huokostetun betonin 42 päivän iässä kuormitetun kimmoker-

roinkappaleen puristuslujuus jää selvästi alemmaksi kuin Eurokoodin mukainen oletettu 

lujuusarvo, kun 119 päivän iässä kuormitetun kappaleen lujuus on normikoekappaleiden 

 Betoni A (huokostettu) Betoni B (huokostamaton) 

 𝐸𝑐𝑚_28𝑑 = 33,3 𝐺𝑃𝑎 𝐸𝑐𝑚_28𝑑 = 32,4 𝐺𝑃𝑎 

Betonin 
ikä 

𝐸𝐶,0 [GPa] 𝐸𝐶,𝑆 [GPa] 𝑓𝑐 [MPa] 𝐸𝐶,0 [GPa] 𝐸𝐶,𝑆 [GPa] 𝑓𝑐 [MPa] 

42 d 27,0 31,2 37,9 29,5 33,7 38,3 

119 d 28,0 31,5 45,5 28,4* 35,5* 43,5 

(*koekappale ei täyttänyt esikuormitussyklien aikana standardin mukaista tarkistusehtoa 2) 
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lujuuden mukainen. Huokostamattomalla betonilla 42 päivän iässä kuormitetun kimmo-

kerroinkappaleen lujuus on normikoekappaleiden lujuuden mukainen mutta 119 päivän 

iässä kuormitetun kappaleen lujuusarvo taas on suurempi kuin normikoekappaleista mi-

tattu keskimääräinen lujuus.  

Kuvassa 45 on verrattu mitattuja kimmokertoimen arvoja 𝐸𝐶,𝑆 normikoekappaleiden mi-

tatuista lujuuksista laskettuun kimmokertoimen arvoon 𝐸𝑐𝑚 sekä Eurokoodin mukaiseen 

oletettuun kimmokerroinarvon kehitykseen 𝐸𝑐𝑚_𝐸𝐶.  

 

Kuva 45. Kimmokerroinkappaleen mitattu kimmokerroinarvo 𝐸𝐶,𝑆 verrattuna normi-

koekappaleiden lujuusarvoista laskettuun kimmokertoimen arvoon 𝐸𝑐𝑚 ja Euro-

koodin mukaiseen kimmokertoimen kehitykseen 𝐸𝑐𝑚_𝐸𝐶 

Kuvasta 45 havaitaan, että huokostetun betonin mitattu kimmokertoimen arvo kumpana-

kin ajankohtana on pienempi kuin normikoekappaleiden lujuuksista laskettu kimmoker-

toimen arvo. Huokostetulla betonilla mitattu kimmokertoimen arvo on kumpanakin ajan-

kohtana hieman suurempi kuin normikoekappaleiden lujuuksista laskettu kimmokerroin.  

Kimmokerrointulosten tarkastelussa on kuitenkin huomattava, että jokaista kimmoker-

roinmittausta varten koekappaleita oli vain yksi, joten kimmokertoimen arvosta voidaan 

tehdä vain suuntaa antavia päätelmiä tämän kokeen perusteella. Vertailuun vaikuttaa 

myös se, että kimmokerroinkappaleet olivat porattuja koekappaleita, kun normikoekap-

paleet olivat valettuja. Poratusta koekappaleesta mitattu lujuusarvo on yleensä alhai-

sempi kuin valetun koekappaleen lujuus, ja porauksella on mahdollisesti vaikutusta myös 

koekappaleesta mitattavaan kimmokertoimen arvoon. Kimmokerroinkappaleiden koko ei 

myöskään vastannut normikoekappaleiden kokoa, vaikka korkeuden suhde halkaisijaan 
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oli kummallakin koekappaleella 𝐿/𝑑 = 2 . Kimmokerroinkoekappaleiden mittatiedot ja 

testaustulokset sekä kimmokerrointestin aikana mitatut jännitys- ja venymäkuvaajat on 

esitetty liitteessä F. 

5.3 Raudoituksen myötöraja, murtolujuus ja kimmokerroin 

Kuvissa 46 ja 47 on esitetty raudoituksen vetokokeiden aikaiset voimakuvaajat. Vaaka-

akselilla on aika 𝑡 sekunteina. Molemmista raudoitteista vetokokeet tehtiin kolmelle koe-

kappaleelle. 

 

Kuva 46. Vetoraudoituksen vetokokeiden voimakuvaaja 

 

Kuva 47. Puristusraudoituksen vetokokeiden voimakuvaaja 

Kuvien 46 ja 47 myötövaiheessa tapahtuva voiman kasvunopeuden muutos on se hetki, 

jolloin kuormitusnopeus on nostettu nopeuteen 30 mm/min. Kuvasta 46 havaitaan, että 

vetoraudoituksen kuormituskokeessa 2 nopeuden nosto on tapahtunut myöhemmin kuin 

kuormituskokeissa 1 ja 3. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta tässä tutkimuksessa esitet-

tyihin koetuloksiin. 
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Ekstensiometrin alkupituus 𝐿0 oli 100 mm, joten koekappaleen venymä 𝜀𝑠 saadaan kaa-

valla 

jossa ∆𝐿 on mitattu pituuden muutos. Raudoitustangossa vaikuttava jännitys saatiin ja-

kamalla vetolaitteen voima tangon poikkipinta-alalle. Tangon poikkipinta-ala laskettiin 

käyttäen tangon nimellistä halkaisijaa, joka siis oli vetoraudoituksella 16 mm ja puristus-

raudoituksella 10 mm. Kuvissa 48 ja 49 on esitetty raudoitustangon nimellisen poikki-

pinta-alan perusteella laskettu jännitys-venymäkuvaaja venymäarvoon 50 ‰ asti.  

 

Kuva 48. Vetoraudoituksen nimellisellä poikkipinta-alalla 𝐴𝑠,𝑛𝑜𝑚 laskettu jännitys-

venymäkuvaaja 

 

Kuva 49. Puristusraudoituksen nimellisellä poikkipinta-alalla 𝐴𝑠,𝑛𝑜𝑚 laskettu jänni-

tys-venymäkuvaaja 

𝜀𝑠 =
∆𝐿

𝐿0
=

∆𝐿

100 𝑚𝑚
 (51) 
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Raudoituksen myötöraja ja murtolujuus määritettiin vetokokeen mittaustulosten perus-

teella. Myötövaiheen katsottiin alkaneen voimamittauksessa havaitun ensimmäisen voi-

man pienenemisen hetkellä, ja myötöraja 𝑅𝑒𝐿 määritettiin pienimpänä jännityksenä myö-

tövaiheessa. Murtolujuus 𝑅𝑚  määritettiin kuormituskokeen aikana mitatun suurimman 

voiman perusteella. Sekä myötöraja 𝑅𝑒𝐿 että murtolujuus 𝑅𝑚 määritettiin tangon nimelli-

selle poikkipinta-alalle 𝐴𝑠,𝑛𝑜𝑚. Taulukoissa 18 ja 19 on esitetty saadut tulokset jokaisesta 

kuormituskokeesta sekä kolmen kuormituskokeen tuloksista laskettu keskiarvo �̅�. 

Taulukko 18. Vetoraudoituksen mittaustuloksista nimellisen poikkipinta-alan mu-
kaan määritetty myötöraja ja murtolujuus 

Taulukko 19. Puristusraudoituksen mittaustuloksista nimellisen poikkipinta-alan 
mukaan määritetty myötöraja ja murtolujuus 

Taulukoista 18 ja 19 havaitaan, että vetoraudoituksella keskimääräinen myötöraja on 

noin 560 MPa. Puristusraudoituksesta määritetty myötöraja on lähellä yleisesti teräsbe-

tonirakenteiden suunnittelussa käytettävää raudoituksen myötölujuutta 500 MPa. Myös 

murtolujuudessa vetoraudoituksesta mitattiin suurempia arvoja kuin puristusraudoituk-

sesta. Tuloksissa on huomioitava, että tangon poikkipinta-ala on määritetty nimellisen 

halkaisijan mukaan. 

Nimellisen poikkipinta-alan mukaan lasketun teräsjännityksen ja ekstensiometrin mittaa-

man venymän avulla arvioitiin myös raudoituksen kimmokerrointa. Kimmokerrointa tar-

kasteltiin jännitysarvojen 100…250 MPa välillä. Mittaustulosten mukaisia kimmokerroin-

arvoja verrattiin yleisesti teräsbetonirakenteiden suunnittelussa raudoitukselle käytettä-

vän kimmokertoimen arvoon 𝐸𝑠 = 200 𝐺𝑃𝑎. Kuvissa 50 ja 51 esitettyjen kuvaajien akselit 

on nollattu jännitysarvoa 100 MPa lähimpänä olevaan arvoon, joten akselit kuvaavat 

Vetoraudoitus T16 

Nimellinen poikkipinta-ala 𝐴𝑠,𝑛𝑜𝑚 [𝑚𝑚
2] 201,1    

  Kuormitus- 
koe 1 

Kuormitus- 
koe 2 

Kuormitus- 
koe 3 

Keskiarvo �̅� 

Myötöraja 𝑅𝑒𝐿 [𝑀𝑃𝑎] 567,8 556,7 557,9 560,8 

Murtolujuus 𝑅𝑚 [𝑀𝑃𝑎] 686,1 680,9 683,0 683,3 

Puristusraudoitus T10 

Nimellinen poikkipinta-ala 𝐴𝑠,𝑛𝑜𝑚  [𝑚𝑚
2] 78,5    

  Kuormitus- 
koe 1 

Kuormitus- 
koe 2 

Kuormitus- 
koe 3 

Keskiarvo �̅� 

Myötöraja 𝑅𝑒𝐿 [𝑀𝑃𝑎] 494,2 508,8 503,3 502,1 

Murtolujuus 𝑅𝑚 [𝑀𝑃𝑎] 633,5 638,5 634,8 635,6 
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muutosta nollauspisteeseen nähden. Pystyakselilla on jännityksen muutos Δ𝜎𝑠 ja vaaka-

akselilla on venymän muutos Δ𝜀𝑠. Kuvaajiin on piirretty harmaalla viivalla kimmokerroin-

arvoa 𝐸 = 200 𝐺𝑃𝑎  vastaava käyrä. Jokaisen kuormituskokeen mittaustuloksista on 

määritetty lineaarinen suuntaviiva, jonka yhtälö 𝑦 ja yhtälön vastaavuus mittaustuloksiin 

𝑅2 on esitetty kuvaajien vasemmassa yläkulmassa. 

 

Kuva 50. Vetoraudoituksen jännitys-venymäkuvaaja kimmokertoimen arvioinnissa 

 

Kuva 51. Puristusraudoituksen jännitys-venymäkuvaaja kimmokertoimen arvioin-
nissa 
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Kuvista 50 ja 51 havaitaan, että mittaustulokset vastaavat melko hyvin kimmokerroinar-

voa 200 GPa. Taulukoihin 20 ja 21 on koottu kuormituskokeiden mittaustuloksista mää-

ritetyn suuntaviivan kulmakerroin 𝑘, joka on mittaustuloksista muodostettu arvio raudoi-

tuksen kimmokertoimesta. Kulmakertoimen 𝑘 arvoista on laskettu myös keskiarvo �̅�.  

Taulukko 20. Vetoraudoituksen mittaustuloksista piirretyn suuntaviivan ominai-
suudet 

Taulukko 21. Puristusraudoituksen mittaustuloksista piirretyn suuntaviivan omi-
naisuudet 

Taulukoista 20 ja 21 nähdään, että mittaustuloksista arvioitu keskimääräinen kulmaker-

roin on vetoraudoituksella 𝐸𝑠 = 215 𝐺𝑃𝑎 ja puristusraudoituksella 𝐸𝑠𝑐 = 219 𝐺𝑃𝑎. 

5.4 Vertailupalkkien momenttikapasiteetti 

Taulukossa 22 on esitetty 28 päivän iässä kuormitettujen vertailupalkkien P9 ja P10 mur-

tokuormituksessa saavuttama maksimimomentti.  Maksimimomentin arvo sisältää oman 

painon aiheuttaman momentin 𝑀𝑜𝑝_28𝑑 = 0,9 𝑘𝑁𝑚.  

Taulukko 22. Vertailupalkkien P9 ja P10 maksimimomentti murtokuormituksessa 

Taulukosta 22 havaitaan, että betonilla A eli huokostetulla betonilla valetun palkin mur-

tomomentti oli hieman suurempi kuin betonilla B valetun palkin murtomomentti, mutta 

ero murtomomenteissa on pieni. Betoni A oli normikoekappaleiden puristuslujuuskokei-

den mukaan hieman lujempaa kuin betoni B, mutta raudoituksen toteutuneella sijainnilla 

on suurempi vaikutus murtomomenttiin. Vertailupalkeilla P9 ja P10 raudoituksen toteu-

tunutta sijaintia ei tarkasteltu. 

Vetoraudoitus T16 

  Kuormitus-
koe 1 

Kuormitus-
koe 2 

Kuormitus-
koe 3 

Keskiarvo �̅� 

Suuntaviivan kulmakerroin 𝑘 206,1 225,9 214,2 215,4 

Vastaavuus mittaustuloksiin 𝑅2 0,9882 0,9964 0,9947  

Puristusraudoitus T10 

  Kuormitus-
koe 1 

Kuormitus-
koe 2 

Kuormitus-
koe 3 

Keskiarvo �̅� 

Suuntaviivan kulmakerroin 𝑘 207,8 205,5 243,8 219,0 

Vastaavuus mittaustuloksiin 𝑅2 0,9798 0,9908 0,9760  

Maksimimomentti murtokuormituksessa 

Betoni A (huokostettu) 𝑀𝑚𝑎𝑥  [𝑘𝑁𝑚] Betoni B (huokostamaton) 𝑀𝑚𝑎𝑥  [𝑘𝑁𝑚] 

P10_28 d 28,42 P9_28 d  27,92 
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Murtokuormitettujen palkkien venymäkuvaajat ajan suhteen on esitetty liitteessä G. Ver-

tailupalkkien venymäarvot eivät sisällä oman painon vaikutusta, sillä mittausarvot nollat-

tiin ennen kuormituksen aloitusta palkin ollessa tuella. Kuvassa 52 on esitetty mitattujen 

venymäarvojen suhde momenttiin. Vaaka-akselilla on venymäarvo 𝜀  ja pystyakselilla 

kuormituksesta aiheutuva momentti 𝑀 palkin jännevälin keskellä. Vaaka-akselin raja on 

4 ‰ sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Kuvaajassa on esitetty sekä huo-

kostetusta että huokostamattomasta betonista valetun palkin mittaustulokset. Jokai-

sessa poikkileikkauksen osassa, eli vetoraudoituksessa, puristusraudoituksessa ja be-

tonin yläpinnassa, esitetty venymäarvo on kahden venymäliuskan mittaustulosten pe-

rusteella laskettu keskimääräinen venymä. Vetoraudoituksen ja betonin osalta kuvaajat 

on esitetty siihen asti, kun venymäliuska on mitannut kasvavaa venymää tai puristumaa. 

Puristusraudoituksen osalta tällaista rajausta ei ole tehty, sillä murtokuormaa lähestyttä-

essä poikkileikkauksen neutraaliakseli saattaa nousta niin korkealle, että puristusraudoi-

tus sijaitseekin poikkileikkauksen vedetyssä osassa. 

 

Kuva 52. Vertailupalkkien P10 ja P9 venymä-momenttikuvaaja murtokuormituk-
sessa. Arvot eivät sisällä oman painon vaikutusta 

Kuvasta 52 nähdään, että kahden eri betonilla valetun palkin venymien kasvu kuormi-

tuksessa on melko samankaltainen. Kuormituksen porrastus näkyy käyrien pykällyksinä, 

sillä kuormitusportaalla momentin arvo pysyy samana, mutta venymät kasvavat hieman 

betonin viruessa. Palkin P10 kuvaajassa nähdään momenttiarvojen 7,5...15 kNm välillä 

lähes lineaarinen käyrä, sillä kuormitusportaita ei käytetty tällä välillä. Palkissa P10 ve-

toraudoituksen venymät ovat hieman suuremmat kuin palkissa P9. Tähän eroon saattaa 
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vaikuttaa myös toteutuneen raudoituksen sijainnin poikkeama sunnitellusta. Puristumat 

kehittyvät lähes samaan tahtiin kummassakin palkissa. Murtokuormaa lähestyttäessä 

palkin P9 puristumat kasvavat hieman nopeammin. Ilman oman painon vaikutusta beto-

nin keskimääräisen puristuman 𝜀𝑐 suurin mitattu arvo on palkilla P9 noin 3,5 ‰ ja palkilla 

P10 noin 3,7 ‰. Tosin nämä arvot eivät välttämättä kuvaa saavutettua murtopuristumaa 

betonissa, vaan venymäliuska on voinut hajota tai irrota alustastaan ennen betonin mur-

topuristumaa. 

Kuvassa 53 on esitetty vertailupalkkien murtokuormituksen aikainen taipuman ja mo-

mentin välinen yhteys. 

 

Kuva 53. Vertailupalkkien P10 ja P9 taipuma-momenttikuvaaja murtokuormituk-
sessa. Arvot eivät sisällä oman painon vaikutusta 

Kuvasta 53 havaitaan, että eri betoneista valettujen palkkien taipuman ja momentin vä-

linen yhteys on hyvin samanlainen. Voidaan päätellä, että palkit ovat taivutusjäykkyydel-

tään samankaltaisia. 

5.5 Palkkien pitkäaikaiskuormitus 

Pitkäaikaiskuormitettujen palkkien oman painon aiheuttamista venymistä ei saatu luotet-

tavaa mittausdataa, joten ne päädyttiin tarkastelemaan laskennallisesti. Myös ulkoisen 

kuorman lisäyksestä aiheutuneet välittömät venymät päädyttiin tarkastelemaan vain las-

kennallisesti, jotta pitkäaikaiskuormituksen alkaessa poikkileikkaus olisi laskennallisesti 

tasapainossa. Mitatuista venymätuloksista tarkasteltiin siten vain pitkäaikaiskuormituk-

sen aiheuttamaa venymämuutosta ∆𝜀 ajanhetkellä 𝑡 > 𝑡0. 
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5.5.1 Pitkäaikaismuodonmuutosten alkamisajankohta 

Kuormituksen aiheuttaman välittömän muodonmuutoksen katsotaan tapahtuvan ajan-

hetkellä 𝑡0, ja tämän ajanhetken jälkeen tapahtuvien muodonmuutosten katsotaan ole-

van pitkäaikaismuodonmuutoksia. Ajanhetken 𝑡0 määrittäminen ei kuitenkaan ole yksi-

selitteistä. Esimerkiksi oman painon ja lisätyn ulkoisen kuorman vaikutus alkoi koekuor-

mitettavilla palkeilla eri ajan hetkillä. Lisättäessä ulkoista kuormaa palkille oli omasta pai-

nosta jo aiheutunut jonkin verran virumamuodonmuutoksia poikkileikkauksessa. Jotta eri 

palkkien pitkäaikaismuodonmuutokset olisivat keskenään vertailukelpoisia, oli pitkäai-

kaismuodonmuutosten alkamisajankohta määritettävä saman periaatteen mukaan kai-

killa palkeilla. Tässä työssä ajanhetken 𝑡0 määrittelyssä tarkasteltiin muodonmuutosku-

vaajan, eli venymä- tai taipumakuvaajan, muutosnopeutta. Derivoimalla ajan suhteen 

esitettyä muodonmuutoskuvaajaa ensimmäisen kerran saadaan muodonmuutosnopeus 

𝜀̇. Derivoimalla muodonmuutoskuvaajaa toisen kerran saadaan muodonmuutoksen kiih-

tyvyys 𝜀̈. Ajanhetki 𝑡0 päätettiin asettaa vastaamaan kiihtyvyyden 𝜀̈ suurinta arvoa eli 

muodonmuutoksen toisen derivaatan maksimikohtaa. 

Muodonmuutoskuvaajat derivoitiin FlexPro -ohjelmalla, ja näin kaikkien palkkien pitkäai-

kaismuodonmuutosten alkamishetki saatiin määritettyä saman periaatteen mukaan. Ku-

vissa 54 ja 55 on esitetty esimerkkinä palkin P2 ajanhetken 𝑡0 määritys. Kuvassa 54 esi-

tetään 20 sekunnin ajanjakso ulkoisen kuorman lisäyksen ajalta ja palkin puristusraudoi-

tuksesta mitatut venymäarvot tällä ajanjaksolla. Ulkoisen kuorman lisäys palkille alkaa 

siis tämän kuvaajan perusteella ajanhetkellä 𝑡 = 2 𝑠. Kuvassa 55 esitetään vastaavana 

ajanjaksona puristusraudoituksen venymän 1. ja 2. derivaatan arvot.  

 

Kuva 54. Palkin P2 puristusraudoituksen venymäkuvaaja ulkoisen kuorman lisäyk-
sen aikana ja määritelty ajanhetki 𝑡0 
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Kuva 55. Ajanhetken 𝑡0 määrittelyperiaate esitettynä palkin P2 derivoidun venymä-
kuvaajan avulla 

Ajanhetkeksi 𝑡0 on siis tässä esimerkissä määritetty ajanhetki 𝑡 = 10 𝑠, jolloin venymän 

2. derivaatta eli venymän kiihtyvyys 𝜀̈ saa maksimiarvon. Kuten kuvasta 55 nähdään, on 

tällä ajanhetkellä muodonmuutosnopeuden 𝜀̇ eli venymän 1. derivaatan maksimiarvo jo 

ohitettu. Muodonmuutosnopeus 𝜀̇ saa maksimiarvon ajanhetkellä 𝑡 = 8 𝑠. 

5.5.2 Välitön venymäjakauma laskennallisesti 

Palkin kuormituksen aiheuttamat välittömät venymät poikkileikkauksessa arvioitiin las-

kennallisesti olettamalla poikkileikkaus halkeilleeksi tarkastelupisteessä ja käyttämällä 

puristetulle betonille Model Code 2010:n [20] mukaista epälineaarista materiaalimallia. 

Raudoituksen kimmokertoimena käytettiin arvoa 𝐸𝑠 = 200 𝐺𝑃𝑎 . Laskennassa otettiin 

huomioon raudoituksen oletettu toteutunut sijainti, joka arvioitiin kappaleessa 4.6.5 esi-

tetyllä tavalla. Veto- ja puristusraudoituksen tehollisena korkeutena käytettiin kahden 

raudoitustangon keskiarvoa. Raudoituksen toteutuneen sijainnin mukainen vetoraudoi-

tuksen tehollinen korkeus 𝑑 oli siten 154,1...157,4 mm ja puristusraudoituksen tehollinen 

korkeus 𝑑′ oli 43,9...46,1 mm.  

Taulukossa 23 on esitetty laskennallisesti saadut venymäarvot palkin jännevälin keskellä 

välittömästi kuorman lisäyksen jälkeen. Taulukon merkinnöissä 𝑑 ja 𝑑′ on veto- ja puris-

tusraudoituksen etäisyydet palkin puristetusta reunasta ja 𝑀 on palkin jännevälin kes-

kellä vaikuttavan momentin arvo. Laskennalliset venymäarvot ajanhetkellä 𝑡0 ovat beto-

nin puristetun reunan venymäarvo 𝜀𝑐0, puristusraudoituksen venymäarvo 𝜀𝑠𝑐0 sekä ve-

toraudoituksen venymäarvo 𝜀𝑠0. Laskennallisen venymäjakauman käyristymä on 𝜅0.  
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Taulukko 23. Laskennallinen venymäjakauma poikkileikkauksessa palkin jänne-
välin keskellä välittömästi kuorman lisäyksen jälkeen 

Taulukossa 23 esitettyjä venymäarvoja on käytetty mittaustulosten tarkastelussa poikki-

leikkauksen venymäarvoina ajanhetkellä 𝑡0. 

5.5.3 Oman painon aiheuttama välitön taipuma 

Oman painon aiheuttamaa taipumaa palkin jännevälin keskellä arvioitiin palkin taipuma-

muodon mittauksen avulla. Taipumamuodon mittaustulokset on esitetty tarkemmin kap-

paleessa 5.5.10. Taipumamuodon mittauksella saatiin arvioitua palkin kokonaistaipuma 

𝑤. Pitkäaikaiskuormituksen taipumamittausarvoon 𝑤1 sisältyi ulkoisen kuorman aiheut-

tama välitön taipuma sekä pitkäaikaiskuormituksen aiheuttama taipuman kasvu. Tällöin 

arvio oman painon aiheuttamasta välittömästä taipumasta 𝑤𝑜𝑝 saadaan erotuksena ko-

konaistaipuman 𝑤 ja pitkäaikaiskuormituksessa mitatun taipuman 𝑤1 erotuksena eli 

Taulukkoon 24 on koottu näin saadut arviot palkkien oman painon aiheuttamasta välittö-

mästä taipumasta 𝑤𝑜𝑝. 

Taulukko 24. Oman painon aiheuttama välitön taipuma 𝑤𝑜𝑝 jännevälin keskellä 

Betoni A (huokostettu) 

Palkin 
nro 

𝑑 [𝑚𝑚] 𝑑′[𝑚𝑚] 𝑀 [𝑘𝑁𝑚] 𝜀𝑐0 [‰] 𝜀𝑠𝑐0 [‰] 𝜀𝑠0[‰] 𝜅0  [
1

𝑚𝑚
] 

P4 157,4 45,7 4,74  -0,235 -0,043 0,428 4,210*10-6 

P7 155,6 46,1 9,49 -0,490 -0,087 0,868 8,733*10-6 

P8 155,3 44,2 13,95 -0,735 -0,160 1,283 12,992*10-6 

Betoni B (huokostamaton) 

Palkin 
nro 

𝑑 [𝑚𝑚] 𝑑′[𝑚𝑚] 𝑀 [𝑘𝑁𝑚] 𝜀𝑐0 [‰] 𝜀𝑠𝑐0 [‰] 𝜀𝑠0[‰] 𝜅0  [
1

𝑚𝑚
] 

P2 154,1 43,9 4,43 -0,232 -0,049 0,410 4,170*10-6 

P3 156,1 45,3 9,03 -0,474 -0,097 0,826 8,334*10-6 

P6 156,6 44,0 13,15 -0,700 -0,165 1,202 12,145*10-6 

𝑤𝑜𝑝 = 𝑤 −𝑤1 (52) 

Betoni A (huokostettu) Betoni B (huokostamaton) 

Palkin numero 𝑤𝑜𝑝 [mm] Palkin numero  𝑤𝑜𝑝 [mm] 

P4 9,4 P2 6,5 

P7 10,4 P3 6,0 

P8 8,4 P6 8,7 

keskiarvo 9,4 keskiarvo 7,0 
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Taulukosta 24 havaitaan, että betonilla A eli huokostetulla betonilla valettujen palkkien 

taipuma palkin omasta painosta oli hieman suurempi. Normikoekappaleista mitattuna 

betonin A lujuus oli hieman suurempi mutta tiheys hieman pienempi kuin betonin B nor-

mikoekappaleissa. 

5.5.4 Laskennassa käytetty virumaluku 

Laskennassa käytettävä virumaluku määritettiin Eurokoodin [32] liitteen B mukaisilla 

kaavoilla. Huokostetun betonin virumaluku oli hieman pienempi, sillä normikoekappa-

leista mitattu keskimääräinen puristuslujuus 28 päivän iässä oli hieman suurempi huo-

kostetulla kuin huokostamattomalla betonilla. Taulukossa 25 on esitetty laskennassa 

käytetyt arvot eri virumalukufunktion tekijöille. 

Taulukko 25. Eurokoodin mukaisen lineaarisen virumaluvun laskennassa tarvit-
tavat tekijät  

Kuten kappaleessa 4.3 todettiin, oli olosuhdemittausten mukainen ympäristön suhteelli-

nen kosteus pitkäaikaiskuormituksen alkaessa noin 20 % ja kuormitusajan lopussa noin 

45 %. Virumaluvun laskennassa käytettiin vakiosuuruista arvoa 𝑅𝐻% = 20 %, sillä va-

kioarvolla lasketun virumalukukuvaajan muoto vastasi paremmin mittaustulosten mukai-

sia pitkäaikaismuodonmuutoksia. 

Laskennallisissa tarkasteluissa kaikille palkeille käytettiin lineaarista virumalukua, myös 

siis korkeimman kuormitustason palkeille P8 ja P6. Näiden palkkien laskennallinen jän-

nitystaso ajanhetkellä 𝑡0 oli 0,52 ⋅ 𝑓𝑐𝑚 eli Eurokoodin [32] mukaan epälineaarinen viruma 

tulisi ottaa huomioon näillä palkeilla. Palkkipoikkileikkauksessa jännitys kuitenkin piene-

nee neutraaliakselia kohden, joten teoriassa epälineaarinen viruma vaikuttaa vain siinä 

osassa puristuspintaa, jossa jännitystaso on suurempi kuin 0,45 ⋅ 𝑓𝑐𝑚. Laskenta- ja mit-

taustulosten vertailussa käytettiin samaa virumalukufunktiota kaikille palkeille, jolloin 

otaksumana on, että suurimman kuormituksen palkkien P8 ja P6 mittaustulokset eroavat 

eniten laskentatuloksista. Liitteessä H on esitetty kuvaaja, jossa jännitystason 0,52 ⋅ 𝑓𝑐𝑚 

mukaan laskettua epälineaarista virumalukua verrataan lineaariseen virumalukuun.  

Kuvassa 56 on esitetty Eurokoodin mukaisen virumaluvun 𝜑 kehittyminen ajan funk-

tiona. Tätä lineaarista virumalukua on käytetty palkkipoikkileikkausten laskennalliseen 

Betonin keskimääräinen puristuslujuus 28 d iässä 
𝑓𝑐𝑚 = 40,0 𝑀𝑃𝑎    betonille A 

𝑓𝑐𝑚 = 36,5 𝑀𝑃𝑎    betonille B 

Ympäristön suhteellinen kosteus 𝑅𝐻% = 20 % 

Poikkileikkauksen muunnettu paksuus ℎ0 = 89 𝑚𝑚 

Betonin ikä kuormituksen alkaessa [d] 𝑡0 = 34 



77 
 

tarkasteluun kappaleissa 5.5.7 ja 5.5.9 esitetyissä mitattujen ja laskennallisten muodon-

muutosten vertailuissa. 

 

Kuva 56. Eurokoodin [32] liitteen B mukaan laskettu lineaarinen virumaluku 𝜑 beto-

nille A ja betonille B eri ajanhetkillä 𝑡 

5.5.5 Pitkäaikaiskuormituksen mitatut venymät 

Kuvissa 57...59 on esitetty pitkäaikaiskuormitettujen palkkien mitatut venymäarvot. 

Vaaka-akselilla on aika 𝑡 päivinä. Kuvaajissa ajanhetki 𝑡 = 0 on pitkäaikaiskuormituksen 

aloituspäivä, jolloin betoni oli 34 päivän ikäistä. Pystyakselilla on venymäarvo 𝜀 promil-

leina. Kuormituksen aiheuttama välitön venymäjakauma ajanhetkellä 𝑡0 on mittaustulok-

sissa mukana laskennallisena taulukon 23 mukaisesti. Esitetyt venymäarvot kunkin mit-

tauspisteen kohdalla ovat pääsääntöisesti kahden venymäliuskan mittaustuloksista las-

kettu keskiarvo. Mikäli palkin nimen perässä on suluissa merkintä (L+nro), on kahdesta 

venymäliuskasta vain toinen ollut toimiva, ja esitetty tulos on siinä tapauksessa vain yh-

den venymäliuskan mittaustulos. Mittaustulokset esittävät myös palautuvan muodon-

muutoksen osuuden, kun ulkoinen kuorma poistettiin palkilta. 
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Kuva 57. Betonin mitatut venymät 𝜀𝑐 pitkäaikaiskuormituksessa, ajanhetken 𝑡0 ve-
nymä laskennallisena 

 

Kuva 58. Puristusraudoituksen mitatut venymät 𝜀𝑠𝑐 pitkäaikaiskuormituksessa, 

ajanhetken 𝑡0 venymä laskennallisena 
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Kuva 59. Vetoraudoituksen mitatut venymät 𝜀𝑠 pitkäaikaiskuormituksessa, ajanhet-

ken 𝑡0 venymä laskennallisena 

Palkin puristetun puolen mittaustuloksissa kuvissa 57 ja 58 havaitaan melko voimakasta 

pitkäaikaiskuormituksen aiheuttamaa puristumien kasvua. Merkittävää eroa puristumien 

kasvunopeudessa eri betonien välillä ei havaita. Betonin mittaustuloksia tarkasteltaessa 

palkeissa P8 ja P6 eli suurimman kuormitustason palkeissa havaitaan, että palkilla P8 

puristuman kasvunopeus on selvästi suurempi kuin palkilla P6. Puristusraudoituksen 

mittaustuloksissa tätä eroa venymäarvojen kasvunopeuksissa ei kuitenkaan havaita. 

Kappaleessa 6.3 esitetään arvioita venymäliuskojen mittaustulosten luotettavuudesta. 

Erityisesti betonin venymäliuskoihin nähtiin liittyvän jonkin verran epävarmuutta. Alem-

piin kuormitustasoihin verrattuna palkeilla P8 ja P6 on havaittavissa hyvin voimakasta 

puristumien kasvua heti pitkäaikaiskuormituksen alussa. Tämä havaitaan sekä betonin 

että puristusraudoituksen mittaustuloksissa. 

Vetoraudoituksen venymäarvoissa kuvassa 59 havaitaan pientä kasvua pitkäaikaiskuor-

mituksen alussa. Kuvaajasta havaittava venymämuutos tapahtuu lähes kokonaan en-

simmäisten 10 päivän aikana. Kuormitusajan loppupuolella ei havaita enää suuria muu-

toksia vetoraudoituksen venymissä. Tämä on odotettua taivutetun teräsbetonirakenteen 

halkeilleessa poikkileikkauksessa, sillä vetoraudoituksen venymämuutos aiheutuu poik-

kileikkauksen sisäisen momenttivarren pienentymisestä, eikä tästä aiheutuva muutos 
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venymässä ole kovin merkittävä [37]. Palkkien P8 ja P6 vetoraudoituksen venymäar-

voissa on melko suuri ero, kun vastaava ero muilla kuormitustasoilla on melko pieni. 

Veto- ja puristusraudoituksen venymäarvoon vaikuttaa myös raudoituksen toteutunut si-

jainti poikkileikkauksessa, mutta tämä ei selitä eroa palkkien P8 ja P6 vetoraudoituksen 

venymissä, sillä niiden vetoraudoituksen tehollinen korkeus 𝑑 oli lähes sama. Arvio rau-

doituksen toteutuneista sijainneista esitettiin kappaleessa 4.6.5. 

Taulukossa 26 on esitetty pitkäaikaiskuormituksen aiheuttama venymämuutos Δ𝜀. Beto-

nin ja vetoraudoituksen osalta on esitetty myös venymämuutoksen suhde välittömään 

venymään 𝜀0. Välitön venymäarvo 𝜀0 on siis taulukon 23 mukainen laskennallinen arvo. 

Taulukko 26. Pitkäaikaiskuormituksen aiheuttama venymämuutos 𝛥𝜀 ja sen 

suhde laskennalliseen välittömään venymään 𝜀0 

Taulukosta 26 havaitaan, että suhde venymämuutoksen Δ𝜀 ja välittömän venymän 𝜀0 

välillä on melko samankaltainen, kun verrataan eri betonien vastaavia kuormitustasoja 

toisiinsa. Välitön venymä 𝜀0 on tässä kuitenkin laskennallinen. Betonin suhteellinen pu-

ristuma kasvaa eniten pienimmän kuormitustason palkeilla P4 ja P2. 

Kuvissa 60...65 on esitetty poikkileikkauksen venymäjakauma eri ajanhetkillä 𝑡. Saman 

kuormitustason palkkien kuvaajat on esitetty samalla sivulla. Vaaka-akselin skaalaus ja 

ääriarvot vaihtuvat eri kuormitustasojen kuvaajien välillä. Ajanhetkellä 𝑡 = 0 venymäja-

kauma on laskennallinen. Muiden ajanhetkien kuvaajat sisältävät laskennallisen välittö-

män venymän 𝜀0 sekä mitatun pitkäaikaismuodonmuutoksen Δ𝜀. 

Betoni A (huokostettu) 

Palkin nro Kuormitustaso Δ𝜀𝑐  [‰] Δ𝜀𝑠𝑐  [‰] Δ𝜀𝑠 [‰] 
Δ𝜀𝑐
𝜀𝑐0

 [%] 
Δ𝜀𝑠
𝜀𝑠0

 [%] 

P4 0,18𝑓𝑐𝑚 -0,491 -0,373 0,024 209 5,6 

P7 0,36𝑓𝑐𝑚 -0,778 -0,518 0,132 159 15,2 

P8 0,52𝑓𝑐𝑚 -1,273 -0,861 0,121 173 9,4 

Betoni B (huokostamaton) 

Palkin nro Kuormitustaso Δ𝜀𝑐  [‰] Δ𝜀𝑠𝑐  [‰] Δ𝜀𝑠 [‰] 
Δ𝜀𝑐
𝜀𝑐0

 [%] 
Δ𝜀𝑠
𝜀𝑠0

 [%] 

P2 0,19𝑓𝑐𝑚 -0,522 -0,418 0,064 225 15,7 

P3 0,37𝑓𝑐𝑚 -0,702 -0,579 0,189 148 22,9 

P6 0,52𝑓𝑐𝑚 -1,038 -0,821 0,129 148 10,7 
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Kuva 60. Palkin P4 venymäjakauma eri ajanhetkillä 𝑡 

 

Kuva 61. Palkin P2 venymäjakauma eri ajanhetkillä 𝑡 
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Kuva 62. Palkin P7 venymäjakauma eri ajanhetkillä 𝑡 

 

Kuva 63. Palkin P3 venymäjakauma eri ajanhetkillä 𝑡 
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Kuva 64. Palkin P8 venymäkuvaaja eri ajanhetkillä 𝑡 

 

Kuva 65. Palkin P6 venymäkuvaaja eri ajanhetkillä 𝑡 
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Poikkileikkauksen kolmen mittauspisteen, eli betonin, puristusraudoituksen sekä veto-

raudoituksen kautta piirretyt venymäkuvaajat ovat melko lineaarisia myös pitkäaikaisvai-

kutuksen mittaustulokset huomioiden, kuten kuvista 60...65 havaitaan. Kuvaajissa puris-

tuspinnan korkeus 𝑥𝑐 voidaan lukea kohdasta, jossa venymäkäyrä leikkaa pystysuuntai-

sen akselin. Kuvaajissa esitettyihin puristuspinnan korkeuden absoluuttisiin arvoihin tu-

lee suhtautua varauksella, sillä välitön venymäjakauma oli määritetty laskennallisesti. 

Neutraaliakselin lasku pitkäaikaiskuormituksen aikana on kuitenkin kuvaajista selvästi 

todettavissa. Laskennallinen puristuspinnan korkeus välittömästi kuorman lisäyksen jäl-

keen oli noin 57 mm. Tulosten perusteella neutraaliakseli laskee eniten palkeissa P4 ja 

P2, eli pienimmän kuormitustason palkeissa. Näissä palkeissa puristuspinnan korkeus 

pitkäaikaiskuormituksen lopussa on noin 100 mm, kun muissa palkeissa se on noin 

90 mm. 

5.5.6 Pitkäaikaiskuormituksen mitatut taipumat 

Kuvassa 66 on esitetty palkkien jännevälin keskellä mitattu taipuma-arvo 𝑤 pitkäaikais-

kuormituksessa. Mitattu taipuma-arvo sisältää sekä kuorman aiheuttaman välittömän tai-

puman 𝑤0 että pitkäaikaiskuormituksen aiheuttaman taipuman kasvun Δ𝑤. Kuvaajasta 

nähdään myös palautuvan taipuman osuus, kun ulkoinen kuorma on poistettu palkilta 

pitkäaikaiskuormituksen lopussa. 

 

Kuva 66. Mitattu taipuma 𝑤 palkin jännevälin keskellä pitkäaikaiskuormituksessa 
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Taipumakuvaajasta havaitaan, että kaikilla kuormitustasoilla huokostetun betonien palk-

kien taipuma on ollut suurempaa kuin huokostamattoman betonin palkeilla. Toisaalta, 

myös lisätty ulkoinen kuorma oli suurempi huokostetun betonin palkeilla, sillä normi-

koekappaleista mitattuna huokostetun betonin lujuus oli suurempi kuin huokostamatto-

man betonin lujuus. Taulukossa 27 on esitetty välitön taipuma-arvo 𝑤0 sekä taipuma-

arvo pitkäaikaiskuormituksen lopussa 𝑤𝑚𝑎𝑥. Näiden taipuma-arvojen erotus on pitkäai-

kaiskuormituksen aiheuttama taipuman kasvu Δ𝑤. Lisäksi taulukossa on esitetty taipu-

man muutoksen suhde välittömään taipumaan. 

Taulukko 27. Pitkäaikaiskuormituksen aiheuttama taipuman muutos 𝛥𝑤 ja sen 
suhde välittömään taipumaan 𝑤0 

Taulukosta 27 havaitaan, että taipuman muutoksen absoluuttisessa arvossa Δ𝑤 ei ole 

merkittävää eroa huokostetun ja huokostamattoman betonin välillä. Suurin ero taipuman 

muutoksessa on palkeilla P8 ja P6. Palkin P8 taipuma pitkäaikaiskuormituksessa kasvaa 

4 mm enemmän kuin palkin P6 taipuma. Välitön taipuma on kuitenkin suurempi huokos-

tetun betonin palkeilla kuin huokostamattoman betonin palkeilla. Välittömissä taipuma-

arvoissa taas palkkien P8 ja P6 välinen ero on kaikista pienin, alle 3 mm. Tähän vaikuttaa 

kuitenkin myös se, mikä ajanhetki määritetään pitkäaikaismuodonmuutosten alkamishet-

keksi. Kaikilla palkeilla ajanhetken 𝑡0 määritykseen käytettiin samaa periaatetta, mutta 

todellisuudessa lisättäessä kuormitusta rakenteelle sekä välittömiä että pitkäaikaismuo-

donmuutoksia tapahtuu osittain samanaikaisesti.  

Suhteellisesti suurin taipuman kasvu on pienimmän kuormitustason palkeilla P4 ja P2. 

Tämä on laskentaotaksumien mukainen havainto, sillä nämä palkit ovat luultavasti myös 

halkeilleet vähiten. Kuten kappaleessa 3.2.3 todettiin, on viruman vaikutus poikkileik-

kauksen käyristymään, ja sitä myöden myös palkin taipumaan, suhteellisesti suurempi 

Betoni A (huokostettu) 

Palkin nro Kuormitustaso 𝑤0 [𝑚𝑚] 𝑤𝑚𝑎𝑥  [𝑚𝑚] ∆𝑤 [𝑚𝑚] 
∆𝑤

𝑤0
 [%] 

P4 0,18𝑓𝑐𝑚 11,6 29,9 18,3 158 

P7 0,36𝑓𝑐𝑚 29,7 56,8 27,1 91 

P8 0,52𝑓𝑐𝑚 43,0 81,8 38,8 90 

Betoni B (huokostamaton) 

Palkin nro Kuormitustaso 𝑤0 [𝑚𝑚] 𝑤𝑚𝑎𝑥  [𝑚𝑚] ∆𝑤 [𝑚𝑚] 
∆𝑤

𝑤0
 [%] 

P2 0,19𝑓𝑐𝑚 7,6 24,8 17,2 226 

P3 0,37𝑓𝑐𝑚 23,0 51,1 28,0 122 

P6 0,52𝑓𝑐𝑚 40,3 75,2 34,8 86 
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halkeamattomassa kuin halkeilleessa poikkileikkauksessa. Vaikka absoluuttinen taipu-

man kasvu Δ𝑤 on selvästi pienintä palkeilla P4 ja P2, on sen suhteellinen osuus välittö-

mään taipumaan nähden kaikista suurin.  

5.5.7 Mitattujen ja laskennallisten venymien vertailu 

Kuvissa 67...72 on esitetty palkkipoikkileikkauksen mitattujen ja laskennallisten veny-

mien vertailu. Näiden kuvaajien mittaustuloksissa välitön venymä ajanhetkellä 𝑡0 on las-

kennallinen, joten laskennallista ja mitattua venymäarvoa voidaan verrata vain kuormi-

tuksen pitkäaikaisvaikutuksen osalta. Laskennassa poikkileikkaus on oletettu täysin hal-

keilleeksi, eikä betonille ole näin oletettu vetolujuutta. Kaikkien palkkien laskennallisessa 

tarkastelussa on käytetty lineaarista virumalukua, kuten todettiin kappaleessa 5.5.4. Mit-

taustulokset on esitetty yhtenäisellä viivalla, laskennalliset arvot on esitetty katkoviivalla. 

Vaaleammalla katkoviivalla esitetty laskentatulos sisältää vain viruman vaikutuksen. 

Tummemmalla katkoviivalla esitetty laskentatulos sisältää viruman sekä kutistuman vai-

kutuksen. Saman kuormitustason palkit on esitetty samalla sivulla. Pystyakselin veny-

mäarvojen skaalaus ja ääriarvot vaihtuvat eri kuormitustasojen kuvaajien välillä. 
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Kuva 67. Palkin P4 mitattujen ja laskennallisten venymien vertailu 

 

 

Kuva 68. Palkin P2 mitattujen ja laskennallisten venymien vertailu 
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Kuva 69. Palkin P7 mitattujen ja laskennallisten venymien vertailu 

 

 

Kuva 70. Palkin P3 mitattujen ja laskennallisten venymien vertailu 
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Kuva 71. Palkin P8 mitattujen ja laskennallisten venymien vertailu 

 

 

Kuva 72. Palkin P6 mitattujen ja laskennallisten venymien vertailu 
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Kuvista 67...72 havaitaan, että laskennallisilla ja mitatuilla venymäarvoilla on kohtalainen 

vastaavuus, kun kutistuma on huomioitu laskentatuloksissa. Laskennallisesti kutistuman 

vaikutus oli merkittävä, mikä oli odotettua, sillä poikkileikkauksen muunnettu paksuus ℎ0 

oli palkeilla alle 90 mm. Myös ympäristön suhteellinen kosteus oli olosuhdemittausten 

mukaan alhainen, varsinkin pitkäaikaiskuormituksen alussa. Viruman vaikutukset tarkas-

teltiin laskennallisesti materiaalimallin modifioinnilla eli samalla periaatteella, johon te-

hollisen kimmokertoimen menetelmä perustuu. Tehollisen kimmokertoimen laskentame-

netelmä ei ota huomioon neutraaliakselin laskun myötä betonissa tapahtuvaa jännityk-

sen relaksaatiota, kuten todettiin kappaleessa 3.2.2.  

Ero laskennallisen ja mitatun venymäarvon välillä on selkein suurimman kuormitustason 

palkeilla, ja erityisesti palkilla P8, kuten odotettiinkin, sillä tässä esitetyssä vertailussa 

kaikille palkeille käytettiin laskennassa lineaarista virumalukua 𝜑. Palkeilla P8 ja P6 oli 

laskennallisesti sama reunajännitystaso 0,52𝑓𝑐𝑚, mutta huokostetulla betonilla valetun 

palkin P8 puristuma kasvaa selvästi voimakkaammin jo pitkäaikaiskuormituksen alussa. 

Palkilla P8 oli suurempi kuormitus kuin palkilla P6, sillä huokostetulla betonilla oli myös 

hieman korkeampi lujuus. 

Laskennallisessa tarkastelussa virumaluvun suuruuden määrityksessä käytettiin kuormi-

tuksen alkuhetken RH-arvoa 20 %. Olosuhdemittausten mukaan ympäristön suhteelli-

nen kosteus kasvoi kuormitusjakson aikana, ollen kuormituksen loppuvaiheessa noin 

45 %. Näiden tulosten perusteella ei saada viitteitä siitä, että palkin viruminen olisi hidas-

tunut ympäristön suhteellisen kosteuden lisääntyessä.  

5.5.8 Käyristymän ja virumaluvun vertailu 

Poikkileikkauksen käyristymä voidaan laskea, mikäli tunnetaan venymäarvo poikkileik-

kauksen korkeudella kahdessa pisteessä ja näiden pisteiden välinen etäisyys. Pitkäai-

kaiskuormituksen aiheuttamaa poikkileikkauksen käyristymän muutosta Δ𝜅 palkin jänne-

väli keskellä tarkasteltiin veto- ja puristusraudoituksen mitattujen venymien avulla. Käy-

ristymän muutos saadaan tällöin kaavalla 

jossa Δ𝜀𝑠 on vetoraudoituksen mitattu venymä, Δ𝜀𝑠𝑐 on puristusraudoituksen mitattu ve-

nymä, 𝑑 on vetoraudoituksen painopisteen etäisyys palkin yläreunaan ja 𝑑′ on puristus-

raudoituksen painopisteen etäisyys palkin yläreunaan. Tulokset on esitetty kuvassa 73. 

Pystyakselilla pitkäaikaiskuormituksen aiheuttama käyristymän muutos Δκ sisältää sekä 

viruman että kutistuman vaikutuksen. 

Δ𝜅 =
|Δ𝜀𝑠| + |Δ𝜀𝑠𝑐|

𝑑 − 𝑑′
 (53) 
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Kuva 73. Palkkien pitkäaikaiskuormituksen aikana mitattu käyristymän muutos 𝛥𝜅 

Kuvasta 73 havaitaan, että alemmilla kuormitustasoilla käyristymän muutos on suurempi 

huokostamattoman betonin palkeilla kuin huokostetun betonin palkeilla, mikä on odotet-

tua, sillä huokostamattomalla betonilla oli hieman pienempi lujuus. Virumaluvun ja kui-

vumiskutistuman laskennallinen arvo on sitä suurempi, mitä pienempi on betonin lujuus. 

Suurimman kuormitustason palkeilla P8 ja P6 huokostetun betonin palkilla käyristymän 

muutos on kuitenkin suurempi kuin huokostamattoman betonin palkilla.  

Kappaleessa 3.2.3 esitetyn kaavan 22 perusteella, käyristymän muutoksen suhde kuor-

mituksen aiheuttamaan välittömään käyristymään on verrannollinen modifioituun viru-

malukuun eli 

Mittaustuloksista laskettu käyristymän muutos Δ𝜅 sisältää myös kutistuman vaikutuksen. 

Viruman aiheuttama käyristymä Δ𝜅𝜑 on silloin likimäärin  

Δκ(𝑡)

𝜅0
=
𝜑(𝑡, 𝑡0)

𝛼
  

Δ𝜅𝜑(𝑡) = Δ𝜅(𝑡) − Δ𝜅𝑠ℎ(𝑡) (54) 
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Kutistuman aiheuttama käyristymä on laskettu halkeilleen poikkileikkauksen mukaan. 

Kuvassa 74 on esitetty esimerkkinä palkkien P4 ja P2 kutistuman aiheuttama laskennal-

linen käyristymä täysin halkeilleen poikkileikkauksen mukaan tarkasteltuna.  

 

Kuva 74. Esimerkki kutistuman aiheuttamasta laskennallisesta käyristymästä täysin 
halkeilleessa poikkileikkauksessa 

Mikäli laskennallinen kutistuma otetaan huomioon, voidaan kaavan 22 mukainen jakaja 

𝛼 ratkaista mittaustuloksista kaavalla 

jossa Δ𝜅(𝑡) on mittaustulosten mukainen käyristymän muutos ajanhetkellä 𝑡. Käyristy-

män välitön muutos 𝜅0, virumaluku 𝜑 sekä kutistuman aiheuttama käyristymä Δ𝜅𝑠ℎ(𝑡) 

ovat laskennallisia arvoja. Kuvassa 75 on esitetty mittaustulosten perusteella laskettu 𝛼. 

Tekijä 𝛼 kuvaa siten Eurokoodin mukaan lasketun virumaluvun yhteensopivuutta mit-

taustuloksiin. Mitä vähemmän tekijän 𝛼 arvo vaihtelee eri ajanhetkillä 𝑡, sitä yhtenäi-

sempi on mitattujen virumamuodonmuutosten ja Eurokoodin mukaan lasketun viruma-

luvun kehitys ajan suhteen. 

α =
𝜅0

Δ𝜅(𝑡) − Δ𝜅𝑠ℎ(𝑡)
𝜑 (55) 
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Kuva 75. Pitkäaikaiskuormituksen mittaustulosten mukaan laskettu tekijä 𝛼 

Kuvasta 75 nähdään, että palkilla P4 tekijän 𝛼 arvo poikkeaa selkeimmin muiden palk-

kien tuloksista.  Palkilla P4 𝛼 n noin 4,5 ja muilla palkeilla noin 3,0...4,0. Kuvaajan perus-

teella mitattujen pitkäaikaismuodonmuutosten ja Eurokoodin virumaluvun välillä näh-

dään melko hyvä korrelaatio ajanhetkestä 𝑡 = 10 𝑑 eteenpäin. Palkin P8 𝛼-arvo näyttää 

kasvavan jonkin verran muiden palkkien 𝛼-arvoa enemmän ajanhetkeen 𝑡 = 50 𝑑 asti, 

mikä saattaa viitata palkissa P8 tapahtuvan viruman epälineaarisuuteen. Erot ovat kui-

tenkin melko pieniä eri palkkien välillä. Lähteessä [10] tekijän 𝛼 arvoksi on arvioitu täysin 

halkeilleessa poikkileikkauksessa 4...6. Näiden tulosten perusteella jäädään pääsään-

töisesti hieman sen alle eli viruminen olisi odotusarvoja suurempaa. On kuitenkin huo-

mattava, että välitön käyristymä 𝜅0  ja kutistuman aiheuttama käyristymä Δ𝜅𝑠ℎ  olivat 

tässä laskennallisia arvoja, ja niiden arvot vaikuttavat kertoimen 𝛼 arvoon. 

5.5.9 Mitatun ja laskennallisen taipuman vertailu 

Kuvissa 76...81 on esitetty mitatun ja laskennallisen taipuman vertailu. Saman kuormi-

tustason palkit on esitetty samalla sivulla. 
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Kuva 76. Palkin P4 mitatun ja lasketun taipuman vertailu 

 

 

Kuva 77. Palkin P2 mitatun ja lasketun taipuman vertailu 
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Kuva 78. Palkin P7 mitatun ja lasketun taipuman vertailu 

 

 

Kuva 79. Palkin P3 mitatun ja lasketun taipuman vertailu 
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Kuva 80. Palkin P8 mitatun ja lasketun taipuman vertailu 

 

 

Kuva 81. Palkin P6 mitatun ja lasketun taipuman vertailu 
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Kuvista 76...81 havaitaan, että mitattu taipuma-arvo on selvästi suurempi kuin lasken-

nallinen taipuma-arvo. Ero mitatun ja laskennallisen taipuman välillä on suurempi huo-

kostetun betonin palkeilla kuin huokostamattoman betonin palkeilla. Taulukossa 28 on 

esitetty lukuarvoina mitatun ja laskennallisen taipuman vertailu. Taulukossa on verrattu 

välitöntä taipumaa 𝑤0  sekä pitkäaikaiskuormituksen aiheuttamaa taipuman muutosta 

Δ𝑤. Lisäksi on esitetty suhde mitatun ja laskennallisen arvon välillä. Laskennallinen arvo 

∆𝑤𝑙𝑎𝑠𝑘 sisältää sekä viruman että kutistuman vaikutuksen. 

Taulukko 28. Mitattujen ja laskennallisten taipuma-arvojen vertailu 

Huokostamattomasta betonista valettujen palkkien P2 ja P3 laskennallinen välitön tai-

puma-arvo on lähes samansuuruinen kuin mitattu arvo, kuten havaitaan taulukosta 28. 

Muilla palkeilla mitattu välitön taipuma-arvo on suurempi kuin laskennallinen arvo. Suurin 

ero on palkilla P4. Mitattu pitkäaikaistaipuma Δ𝑤𝑚𝑖𝑡 on kaikilla palkeilla suurempi kuin 

laskennassa saatu pitkäaikaistaipuma. Huokostetulla betonilla pitkäaikaistaipuman mi-

tattu arvo on noin 1,5-kertainen laskennalliseen arvoon nähden. Huokostamattomalla 

betonilla ero mitatun ja laskennallisen pitkäaikaistaipuman välillä on vain hieman pie-

nempi kuin huokostetulla betonilla. 

5.5.10 Palkkien taipumamuoto 

Palkkien taipumamuoto mitattiin pitkäaikaiskuormitusjakson loppupuolella ennen palk-

kien murtokuormitusta. Taulukossa 29 on esitetty palkin pitkäaikaiskuormitusaika taipu-

mamuotoa mitattaessa. Palkkien P7 ja P3 taipumamuoto mitattiin aiemmin kuin muiden 

palkkien taipumamuoto, sillä ne myös murtokuormitettiin muita palkkeja aiemmin. 

Betoni A (huokostettu) 

Palkin 
nro 

Kuormitus-
taso 

𝑤0_𝑚𝑖𝑡 
[𝑚𝑚] 

𝑤0_𝑙𝑎𝑠𝑘 

[𝑚𝑚] 

𝑤0_𝑚𝑖𝑡
𝑤0_𝑙𝑎𝑠𝑘

 ∆𝑤𝑚𝑖𝑡 
[𝑚𝑚] 

∆𝑤𝑙𝑎𝑠𝑘 

[𝑚𝑚] 

∆𝑤𝑚𝑖𝑡
∆𝑤𝑙𝑎𝑠𝑘

 

P4 0,18𝑓𝑐𝑚 11,6 7,9 1,5 18,3 11,6 1,6 

P7 0,36𝑓𝑐𝑚 29,7 24,1 1,2 27,1 19,9 1,4 

P8 0,52𝑓𝑐𝑚 43,0 39,3 1,1 38,8 26,0 1,5 

Betoni B (huokostamaton) 

Palkin 
nro 

Kuormitus-
taso 

𝑤0_𝑚𝑖𝑡 
[𝑚𝑚] 

𝑤0_𝑙𝑎𝑠𝑘 

[𝑚𝑚] 

𝑤0_𝑚𝑖𝑡
𝑤0_𝑙𝑎𝑠𝑘

 ∆𝑤𝑚𝑖𝑡 
[𝑚𝑚] 

∆𝑤𝑙𝑎𝑠𝑘 

[𝑚𝑚] 

∆𝑤𝑚𝑖𝑡
∆𝑤𝑙𝑎𝑠𝑘

 

P2 0,19𝑓𝑐𝑚 7,6 7,8 1,0 17,2 12,3 1,4 

P3 0,37𝑓𝑐𝑚 23,0 23,3 1,0 28,0 20,4 1,4 

P6 0,52𝑓𝑐𝑚 40,3 36,9 1,1 34,8 26,2 1,3 
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Taulukko 29. Palkkien pitkäaikaiskuormitusaika taipumamuotoa mitattaessa 

Kuvassa 82 on esitetty kaikkien pitkäaikaiskuormitettujen palkkien mitattu taipuma-

muoto. Palkin tuista kiinteä laakeri (KL) sijaitsee pituusakselilla kohdassa 𝑥 = 0 𝑚 eli ku-

vaajan vasemmassa reunassa. Toisella tuella oli liikkuva laakeri (LL). Palkin jännevälin 

keskellä kohdassa 𝑥 = 3 𝑚 mitattu kokonaistaipuman 𝑤 arvo on merkitty kuvaajaan. 

 

Kuva 82. Palkkien pitkäaikaiskuormitusjakson loppupuolella mitattu taipumamuoto  

Kuvasta 82 havaitaan, että jokaisella kuormitustasolla huokostetun betonin palkkien tai-

pumat ovat suurempia kuin huokostamattoman betonin palkkien taipumat. Betonien vä-

linen ero kokonaistaipumassa 𝑤 jännevälin keskellä on 5,2...6,9 mm. Huokostetun beto-

nin palkeissa oli oman painon aiheuttama välitön taipuma 𝑤𝑜𝑝 keskimäärin 2,4 mm suu-

rempi kuin huokostamattoman betonin palkeissa, joten kokonaistaipumassa 𝑤 havaitut 

erot ovat samansuuntaisia. On kuitenkin huomattava, että myös lisätty ulkoinen kuorma 

oli hieman suurempi huokostetun betonin palkeilla, sillä myös normikoekappaleista mi-

tattu puristuslujuusarvo oli huokostetun betonin kappaleissa suurempi. 

Betoni A (huokostettu) Betoni B (huokostamaton) 

Palkin nro Kuormitusaika Palkin nro Kuormitusaika 

P4 85 d P2 85 d 

P7 77 d P3 78 d 

P8 85 d P6 85 d 
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Kuvissa 83 ja 84 on verrattu mitattua taipumamuotoa laskennalliseen taipumamuotoon, 

joka on määritetty kappaleessa 3.1.2 esitetyn periaatteen mukaisesti. Laskettu taipuma-

arvo sisältää myös kutistuman aiheuttaman laskennallisen taipuman. 

 

Kuva 83. Huokostetusta betonista valettujen palkkien mitatun ja lasketun taipuma-
muodon vertailu 

 

Kuva 84. Huokostamattomasta betonista valettujen palkkien mitatun ja lasketun tai-
pumamuodon vertailu 
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5.6 Palkkien murtomomentti pitkäaikaiskuormituksen jälkeen 

Taulukossa 30 on esitetty palkkien murtokuormituksen aikainen maksimimomentti 𝑀𝑀𝑅𝑇. 

Maksimimomentin arvo sisältää oman painon aiheuttaman momentin 𝑀𝑜𝑝_𝑀𝑅𝑇 =

0,38 𝑘𝑁𝑚. Taulukossa on esitetty vertailuna myös 28 päivän iässä murtokuormitettujen 

vertailupalkkien P10 ja P9 maksimimomentti. Lisäksi on esitetty laskennallinen moment-

tikestävyys 𝑀𝑅.𝑙𝑎𝑠𝑘. Momenttikestävyyden laskennassa betonin lujuutena käytettiin arvoa 

𝑓𝑐𝑚_28𝑑. Betonin puristusvoiman resultantti laskettiin Eurokoodin [32] mukaisen jännitys-

suorakaiteen avulla. Raudoituksen myötölujuutena käytettiin arvoa 500 MPa ja myötö-

venymänä 2,5 ‰. Raudoituksen toteutunut sijainti otettiin laskennassa huomioon. Puris-

tusraudoitus otettiin huomioon, mikäli se oli murtotilanteessa laskennallisesti puristet-

tuna. Taulukossa esitetty arvo 𝑀𝑅.𝑙𝑎𝑠𝑘 on keskiarvo neljän pitkäaikaiskuormitetun palkin 

momenttikestävyydestä. 

Taulukko 30. Palkkien murtokuormituksen aikana mitattu maksimimomentti 
𝑀𝑀𝑅𝑇 ja laskennallinen momenttikestävyys 𝑀𝑅.𝑙𝑎𝑠𝑘 

Taulukosta havaitaan, ettei pitkäaikaisessa kuormituksessa olleiden palkkien P1…P8 

murtomomentissa ole merkittäviä eroja. Murtomomenttien vaihteluväli eli suurimman ja 

pienimmän arvon erotus on huokostetulla betonilla Δ𝑀MRT_𝐴 = 0,73 𝑘𝑁𝑚 ja huokosta-

mattomalla betonilla Δ𝑀MRT_𝐵 = 0,84 𝑘𝑁𝑚. Betonin A palkeilla maksimimomentti on sitä 

pienempi, mitä korkeampi on ollut jännitystaso pitkäaikaiskuormituksessa, mutta erot 

ovat kuitenkin pieniä, eikä betonilla B havaita samansuuntaista tulosta. Pitkäaikaiskuor-

mitettujen palkkien maksimimomenteissa ei havaita eroa vertailupalkkien P10 ja P9 mak-

simimomentteihin nähden. Puristuslujuuskokeiden perusteella betonien lujuus on ollut 

noin 5 MPa suurempi verrattuna 28 päivän iässä murtokuormitettuihin vertailupalkkeihin. 

Palkkien momenttikestävyydet vastaavat hyvin laskennallista momenttikestävyyttä.  

Betoni A (huokostettu) Betoni B (huokostamaton) 

Palkin nro Kuormitustaso 𝑀𝑀𝑅𝑇  [𝑘𝑁𝑚] Palkin nro Kuormitustaso 𝑀𝑀𝑅𝑇  [𝑘𝑁𝑚] 

P5 0,00𝑓𝑐𝑚 28,40 P1 0,00𝑓𝑐𝑚 27,16 

P4 0,18𝑓𝑐𝑚 28,06 P2 0,19𝑓𝑐𝑚 27,21 

P7 0,36𝑓𝑐𝑚 27,98 P3 0,37𝑓𝑐𝑚 28,00 

P8 0,52𝑓𝑐𝑚 27,67 P6 0,52𝑓𝑐𝑚 27,87 

P10 (28 d) 28,42 P9 (28 d) 27,92 

 𝑀𝑅.𝑙𝑎𝑠𝑘  [𝑘𝑁𝑚] 28,30  𝑀𝑅.𝑙𝑎𝑠𝑘  [𝑘𝑁𝑚] 27,80 
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Palkkien P1…P8 murtokuormituksen venymäkuvaajat ajan suhteen on esitetty liit-

teessä G. Venymäarvot eivät sisällä oman painon vaikutusta. Betonipintaan asenne-

tuista venymäliuskoista suurin osa lopetti toimintansa pitkäaikaiskuormituksen aikana, 

eikä betonin puristumaa saatu kaikista palkeista enää murtokuormituksen aikana mitat-

tua. Kuvissa 85...88 on esitetty palkkien P1…P8 murtokuormituksen venymä-momentti-

kuvaajat. Vaaka-akseli on rajattu 4 ‰:een sekä positiiviseen että negatiiviseen suun-

taan. Kuvassa 86 palkin P2 osalta venymien mittaus ei ollut käynnissä heti kuormituksen 

alkaessa, joten mittaustulokset alkavat momenttiarvosta 2 kNm. Kuvassa 87 palkin P7 

osalta mittaustulokset on esitetty katkoviivalla, sillä palkin epäonnistuneen murtokuormi-

tuksen myötä tulokset eivät ole verrattavissa palkin P3 mittaustuloksiin. 

 

Kuva 85. Kuormitustason 0,00𝑓𝑐𝑚 palkkien P5 ja P1 venymä-momenttikuvaaja mur-
tokuormituksessa 
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Kuva 86. Kuormitustason 0,20𝑓𝑐𝑚 palkkien P4 ja P2 venymä-momenttikuvaaja mur-
tokuormituksessa 

 

Kuva 87. Kuormitustason 0,40𝑓𝑐𝑚 palkkien P7 ja P3 venymä-momenttikuvaaja mur-
tokuormituksessa 
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Kuva 88. Kuormitustason 0,55𝑓𝑐𝑚 palkkien P8 ja P6 venymä-momenttikuvaaja mur-
tokuormituksessa 

Kuvista 85...88 havaitaan, että murtokuormituksen alussa huokostetun betonin palkkien 

P4, P7 ja P8 puristuspuolen venymissä havaitaan epälineaarisuutta. Tosin epäonnistu-

neen murtokuormituksen myötä palkin P7 mittaustulokset eivät ole verrattavissa muiden 

palkkien mittaustuloksiin. Huokostetun betonin palkeissa epälineaarisuus havaitaan vain 

palkissa P6, jonka kuormitustaso oli suurin pitkäaikaiskuormituksessa. Kuvaajista näh-

dään, että puristusraudoitus ei myötänyt murtotilanteessa, mikä oli odotettua, sillä ne 

sijaitsivat lähellä laskennallista neutraaliakselia.  

Kuvissa 89...92 on esitetty palkkien P1…P8 murtokuormituksen taipuma-momenttiku-

vaajat. Kuvassa 90 palkin P2 osalta mittaus ei ollut käynnissä heti kuormituksen alka-

essa, joten mittaustulokset alkavat momenttiarvosta 2 kNm. Kuvassa 91 palkin P7 osalta 

mittaustulokset on jälleen esitetty katkoviivalla, sillä tulokset eivät ole verrattavissa palkin 

P3 mittaustuloksiin, kuten aiemmin todettiin. Kuormitustasojen 0,20𝑓𝑐𝑚 , 0,40𝑓𝑐𝑚  ja 

0,55𝑓𝑐𝑚 kuvaajissa on merkitty katkoviivalla se momentti, joka palkeissa vaikutti pitkäai-

kaiskuormituksessa. Tästä momentin arvosta on vähennetty oman painon momentti 

𝑀𝑜𝑝_𝑀𝑅𝑇 = 0,38 𝑘𝑁𝑚, sillä sen vaikutus ei ole mukana myöskään mitatuissa taipuma-

arvoissa. 
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Kuva 89. Kuormitustason 0,00𝑓𝑐𝑚 palkkien P5 ja P1 taipuma-momenttikuvaaja mur-
tokuormituksessa 

 

 

Kuva 90. Kuormitustason 0,20𝑓𝑐𝑚 palkkien P4 ja P2 taipuma-momenttikuvaaja mur-
tokuormituksessa 



105 
 

 

Kuva 91. Kuormitustason 0,40𝑓𝑐𝑚 palkkien P4 ja P2 taipuma-momenttikuvaaja mur-
tokuormituksessa 

 

Kuva 92. Kuormitustason 0,55𝑓𝑐𝑚 palkkien P8 ja P6 taipuma-momenttikuvaaja mur-
tokuormituksessa 

Kuvista 89...92 havaitaan, että ennen myötövaihetta huokostetusta betonista valetut pal-

kit taipuvat hieman enemmän vastaavalla momentin arvolla kuin huokostamattomasta 
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betonista valetut palkit, lukuun ottamatta palkkeja P5 ja P1, joiden taivutusjäykkyys vai-

kuttaa olevan melko samansuuruinen noin 15 kNm asti. Normikoekappaleista mitattuna 

huokostetun betonin lujuus oli hieman suurempi mutta tiheys hieman pienempi kuin huo-

kostamattomalla betonilla. Betonin huokoisuus vaikuttaa oletettavasti myös kimmoker-

toimen ja sitä kautta taivutusjäykkyyden suuruuteen. Kuvaajista nähdään myös, että 

kuormitusportaiden aiheuttama pykällys, eli taipuma-arvon kasvaminen momenttiarvon 

pysyessä vakiona, on havaittavissa vasta, kun momentin arvo on ylittänyt palkin pitkäai-

kaiskuormituksessa vaikuttaneen momentin arvon. Toisin sanoen, virumamuodonmuu-

toksia ei tapahdu niillä kuormitusportailla, jotka ovat pienempiä kuin se kuormitustaso, 

jolla palkkia oli jo kuormitettu pitkäaikaiskuormituksessa. 

Taulukkoon 31 on koottu palkkien pitkäaikaiskuormituksessa vaikuttanut suurin mo-

mentti 𝑀  jännevälin keskellä sekä murtokuormituksessa mitattu maksimimomentti 

𝑀𝑀𝑅𝑇 . Lisäksi taulukossa on esitetty palkissa pitkäaikaisesti vaikuttaneen momentin 

suhde palkin murtomomenttiin. 

Taulukko 31. Palkkien pitkäaikaismomentin 𝑀 suhde murtomomenttiin 𝑀𝑀𝑅𝑇 

 Betoni A (huokostettu)  

 Palkin nro 𝑀 [𝑘𝑁𝑚] 𝑀𝑀𝑅𝑇  [𝑘𝑁𝑚] 
𝑀
𝑀𝑀𝑅𝑇
⁄   

 P4 4,74 28,06 0,17  

 P7 9,49 27,98 0,34  

 P8 13,95 27,67 0,50  

 Betoni B (huokostamaton)  

 Palkin nro 𝑀 [𝑘𝑁𝑚] 𝑀𝑀𝑅𝑇  [𝑘𝑁𝑚] 
𝑀
𝑀𝑀𝑅𝑇
⁄   

 P2 4,43 27,21 0,16  

 P3 9,03 28,00 0,32  

 P6 13,15 27,87 0,47  



107 
 

6. TULOSTEN YHTEENVETO 

6.1 Mitattujen ja laskennallisten tulosten vertailu 

Kuormituskokeissa saatuja mittaustuloksia verrattiin laskennallisiin arvoihin. Lasken-

nassa poikkileikkauksen venymäjakaumaa tarkasteltiin täysin halkeilleen poikkileikkauk-

sen mukaan. Puristetulle betonille oletettiin Model Code 2010:n [20] mukainen epäline-

aarinen materiaalimalli. Veto- ja puristusraudoituksen kimmokertoimena käytettiin arvoa 

𝐸𝑠 = 200 𝐺𝑃𝑎. Palkin taipumaa arvioitiin Eurokoodin [32] menetelmällä, jossa poikkileik-

kauksen taivutusjäykkyys 𝐸𝐼 interpoloidaan halkeamattoman ja täysin halkeilleen poikki-

leikkauksen väliltä. Muodonmuutosten pitkäaikaisvaikutusten tarkasteluissa huomioitiin 

viruma ja kutistuma. Betonin virumaluku 𝜑 ja kuivumiskutistuma 𝜀𝑐𝑑 määritettiin Euro-

koodin mukaan. Viruman vaikutukset poikkileikkauksen venymiin ja palkin taipumaan 

tarkasteltiin tehollisen kimmokertoimen menetelmään perustuvan periaatteen mukai-

sesti.  

Oman painon aiheuttamasta venymäjakaumasta poikkileikkauksessa ei saatu luotetta-

via mittaustuloksia. Ennen pitkäaikaiskuormitusta venymäliuskojen mittausarvot nollat-

tiin asettamalla palkki tasaiselle lattialle. Kuvassa 93 on esitetty palkin tuelle noston yh-

teydessä mitatut oman painon aiheuttamat venymäarvot poikkileikkauksessa jännevälin 

keskellä. 

 

Kuva 93. Palkkien omasta painosta aiheutuvan venymän mitatun ja laskennallisen 
arvon vertailu 



108 
 

Kuvasta 93 havaitaan, että mitatut venymät betonissa ja puristusraudoituksessa ovat 

huomattavasti suurempia laskennalliseen venymäjakaumaan verrattuna. Lisäksi palk-

kien välillä on huomattavaa vaihtelua. Vetoraudoituksessa mitatut venymät vastaavat 

paremmin laskennallisia arvoja. Oletettavasti palkeissa oli tapahtunut jonkin verran ku-

tistuman aiheuttamaa käyristymää ennen palkkien pitkäaikaiskuormitusta, eikä poikki-

leikkauksen venymiä saatu nollattua palkin ollessa tasaisella alustalla. Sekä palkin oman 

painon että ulkoisen kuorman aiheuttamat välittömät venymät 𝜀0 tarkasteltiin siten vain 

laskennallisesti ja venymien mittaustuloksista tarkasteltiin vain pitkäaikaiskuormituksen 

aiheuttamaa venymänmuutosta Δ𝜀. Tällöin tuloksissa esitetty kokonaisvenymä 𝜀 on las-

kennallisen välittömän venymän ja mitatun venymämuutoksen summa eli 

Taipumat saatiin kokonaisuudessaan määritettyä mittaustulosten perusteella. Oman pai-

non aiheuttama taipuma määritettiin palkin taipumamuodon mittauksessa määritetyn ko-

konaistaipuman perusteella. 

Halkeilleen poikkileikkauksen perusteella laskettu pitkäaikaiskuormituksen aiheuttama 

venymien kasvu vastasi melko hyvin mitattuja tuloksia. Venymien tarkastelussa vertailtiin 

vain kuormituksen aiheuttamaa pitkäaikaisvaikutusta eli viruman ja kutistuman vaiku-

tusta, kuten edellä todettiin. Suurimman kuormitustason palkkien P8 ja P6 laskennallinen 

reunajännitystaso oli 0,52𝑓𝑐𝑚, joten Eurokoodin [32] mukaan näillä palkeilla epälineaari-

nen viruma tulisi ottaa huomioon. Laskennassa kaikille palkeilla käytettiin kuitenkin sa-

maa lineaarista virumalukua, jolloin palkkien P8 ja P6 viruman epälineaaristen vaikutus-

ten odotettiin näkyvän suurempana erona mitatun ja laskennallisen tuloksen välillä. Huo-

kostetusta betonista valetun palkin P8 venymissä havaittiinkin suurin ero mitatun ja las-

kennallisen venymäarvon välillä. Huokostamattoman betonin palkilla P6 tämä ero mata-

lampien kuormitustasojen palkkien tuloksiin verrattuna ei ollut yhtä selvästi havaittavissa. 

Huokostetulla betonilla havaittiin siis suurempaa epälineaarisuutta poikkileikkauksen pu-

ristetun osan betonissa. Tosin, palkilla P8 oli myös suurempi kuormitus kuin palkilla P6, 

sillä normikoekappaleista mitattuna huokostetun betonin lujuus oli suurempi. Laskennal-

linen reunajännitystaso oli sama kummallakin palkilla, mutta todellista reunajännitysta-

soa ei pystytä määrittämään, joten puristetun betonin jännitystaso on voinut todellisuu-

dessa olla suurempi palkilla P8 kuin palkilla P6. 

Palkkien taipuman laskennallisen ja mitatun arvon välillä oli nähtävissä selvä ero kaikilla 

palkeilla. Ero oli suurempi huokostetun betonin palkeilla. Taipuma-arvoissa havaittiin 

eroa sekä välittömän taipuman arvossa 𝑤0 että pitkäaikaiskuormituksen aiheuttamassa 

𝜀 = 𝜀0.𝑙𝑎𝑠𝑘 + Δ𝜀𝑚𝑖𝑡 (56) 
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taipumanmuutoksessa Δ𝑤. Huokostetusta betonista valettujen palkkien mitattu koko-

naistaipuma 𝑤 oli 25–55 % suurempi kuin laskennallinen taipuma pitkäaikaiskuormitus-

jakson lopussa. Huokostetun betonin palkeissa ero laskennallisen ja mitatun taipuman 

välillä oli suhteellisesti suurin pienimmän kuormitustason palkissa.  Huokostamattomalla 

betonilla valettujen palkkien mitattu kokonaistaipuma oli 16–24 % suurempi kuin lasken-

nallinen taipuma. Huokostetun betonin suhteituksessa käytettiin suurempaa sementti-

määrää kompensoimaan huokostamisen aiheuttamaa lujuuden alenemista. Suurempi 

sideaineen määrä voi aiheuttaa suuremman kuivumiskutistuman ja virumisen betonissa 

[18], mikä voi osittain myös selittää huokostetulla betonilla valettujen palkkien suurempia 

taipuma-arvoja verrattuna huokostamattomalla betonilla valettujen palkkien taipumiin. 

Korrelaatio sideaineen määrän ja betonin pitkäaikaismuodonmuutosten välillä ei tosin 

ole yksiselitteinen, sillä myös muut tekijät, kuten vesi-sementtisuhde, vaikuttavat pitkäai-

kaismuodonmuutosten suuruuteen [18]. 

Palkkien laskennallisessa murtokestävyydessä 𝑀𝑅.𝑙𝑎𝑠𝑘 betonin lujuutena käytettiin nor-

mikoekappaleista 28 päivän iässä mitattua puristuslujuuden keskiarvoa 𝑓𝑐𝑚_28𝑑. Puris-

tusraudoitus huomioitiin murtokestävyydessä, mikäli se laskennallisesti oli puristettuna. 

Puristusraudoitus sijaitsi joka tapauksessa niin lähellä murtotilan laskennallista neutraa-

liakselia, ettei sillä käytännössä ollut vaikutusta poikkileikkauksen murtokestävyyteen. 

Palkkien murtokuormituksessa kaikilla samasta betonista valetuilla palkeilla mitattiin lä-

hes yhtä suuri murtomomentti. Murtomomentin suuruus oli lähes samansuuruinen 28 

päivän iässä murtokuormitetuilla vertailupalkeilla ja pitkäaikaiskuormituksessa olleilla 

palkeilla, joiden ikä murtokuormitushetkellä oli keskimäärin 121 päivää. Normikoekappa-

leiden puristuslujuuskokeiden perusteella betonien lujuus oli kasvanut noin 5 MPa 28 ja 

125 päivän mittausten välillä, mutta normaaliraudoitetussa poikkileikkauksessa betonin 

lujuus vaikuttaa vain hieman momenttikestävyyteen. Palkkien mitatun ja laskennallisen 

murtomomentin arvoissa ei myöskään havaittu eroa. 

Taulukkoon 32 on koottu palkin pitkäaikaiskuormituksessa vaikuttaneen momentin 

suhde murtokuormituksessa mitattuun maksimimomenttiin. Taulukossa on esitetty myös 

betonin laskennallinen reunajännitystaso pitkäaikaiskuormituksen alussa eli poikkileik-

kauksen yläpinnan jännityksen 𝜎𝑐0_𝑚𝑎𝑥 suhde betonin normikoekappaleista 28 päivän 

iässä mitattuun puristuslujuuteen 𝑓𝑐𝑚_28𝑑.  
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Taulukko 32. Palkkien pitkäaikaismomentin 𝑀 suhde murtomomenttiin 𝑀𝑀𝑅𝑇 ja 
laskennallinen betonin reunajännitystaso pitkäaikaiskuormituksessa 

6.2 Laskennallisten tulosten epävarmuustekijät 

Palkkipoikkileikkauksen venymissä oli havaittavissa parempaa vastaavuutta laskennalli-

sen ja mitatun arvon välillä kuin palkin taipumassa. Venymien laskennallisessa tarkaste-

lussa rajoituttiin vain täysin halkeilleen poikkileikkauksen tapaukseen, jolloin betonin ve-

topuolen ominaisuuksia ei laskennassa huomioida. Pitkäaikaiskuormitetuissa palkeissa 

pyrittiin saamaan poikkileikkaus halkeamaan venymien tarkastelupisteessä palkin jän-

nevälin keskellä, mikä onnistuikin melko hyvin. Taipuman laskennassa kuitenkin tarkas-

tellaan koko palkkirakennetta, ja betonin vetojäykistysvaikutuksella on huomattava mer-

kitys teräsbetonipalkin taipumassa. Eurokoodin [32] taipumatarkastelussa vetojäykistys 

huomioidaan jakaumakertoimella 𝜉, joka lasketaan palkissa vaikuttavan momentin 𝑀 ja 

oletetun halkeamiskestävyyden 𝑀𝑐𝑟  perusteella. Jo tähän liittyy huomattavia epävar-

muustekijöitä, sillä halkeamiskestävyys 𝑀𝑐𝑟  on vain oletetun vetolujuuden perusteella 

tehty arvio. Myös kutistuma voi aiheuttaa merkittäviä vetojännityksiä halkeamattomaksi 

oletettuun poikkileikkauksen ja näin pienentää betonin vetojäykistysvaikutusta [9]. 

Myös betonin kimmokertoimen suuruus vaikuttaa teräsbetonipalkin taivutusjäykkyyteen 

𝐸𝐼 ja palkin taipumaan. Eurokoodin [32] mukaan betonin kimmokerroin määritetään be-

tonin puristuslujuuden funktiona, sillä sekä lujuuteen että kimmokertoimeen vaikuttavat 

osittain samat tekijät. Tässä työssä tutkittujen betonien osalta huokostetulla betonilla oli 

suurempi puristuslujuus mutta pienempi tiheys kuin huokostamattomalla betonilla. Beto-

nien kimmokerrointestissä huokostetusta betonista mitattiin alempia kimmokertoimen ar-

voja kuin huokostamattomasta betonista, mutta kimmokerrointestien koekappaleiden lu-

kumäärä oli tässä tutkimuksessa hyvin pieni, eikä kimmokertoimen suuruudesta voitu 

 Betoni A (huokostettu) 𝑓𝑐𝑚_28𝑑 = 40,0 𝑀𝑃𝑎  

 Palkin nro 𝑀
𝑀𝑀𝑅𝑇
⁄  

𝜎𝑐0_𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑐𝑚_28𝑑
⁄   

 P4 0,17 0,18  

 P7 0,34 0,36  

 P8 0,50 0,52  

 Betoni B (huokostamaton) 𝑓𝑐𝑚_28𝑑 = 36,5 𝑀𝑃𝑎  

 Palkin nro 𝑀
𝑀𝑀𝑅𝑇
⁄  

𝜎𝑐0_𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑐𝑚_28𝑑
⁄   

 P2 0,16 0,19  

 P3 0,32 0,37  

 P6 0,47 0,52  
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sen perusteella tehdä varmoja johtopäätöksiä. Toisaalta myös huokostetusta betonista 

valettujen palkkien taipumat olivat suurempia kuin huokostamattomasta betonista valet-

tujen palkkien taipumat, mikä saattaa olla osoitus huokostetun betonin pienemmästä 

kimmokertoimen arvosta. 

Laskennallisesti betonin kutistuman vaikutus oli merkittävä poikkileikkauksen venymien 

sekä palkin taipuman kannalta. Palkit olivat poikkileikkaukseltaan pieniä, jotta pitkäai-

kaiskuormituksessa tavoiteltu melko suuri puristetun betonin reunajännitys saatiin toteu-

tettua mahdollisimman pienellä ulkoisen kuorman lisäyksellä. Pitkäaikaiskuormituksen 

aikana Rakennushallin suhteellinen kosteus jäi melko alhaiseksi, sillä kuormituksen 

alussa mitattiin suhteelliseksi ilmankosteudeksi vain noin 20 %. Kuormitusjakson aikana 

ilmankosteus nousi jonkin verran ollen noin 45 % kuormitusajan lopulla. 

Eurokoodin käyttämä virumamalli perustuu empiirisiin kokeisiin ja mallin avulla saadun 

virumaluvun loppuarvon ajanhetkellä 𝑡 = ∞ todetaan olevan 20 % virhemarginaalin si-

sällä mittaustuloksiin nähden [32]. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin betonin virumisen 

kannalta hyvin lyhyttä ajanjaksoa, alle 100 päivän kuormitusaikaa. Eurokoodin viruma-

malliin sisältyvään aikafunktioon on todettu liittyvän epävarmuutta, erityisesti lyhytaikai-

silla kuormitusjaksoilla [37]. Lisäksi Model Code 2010:ssä [20] virumamallin todetaan 

pätevän vain, kun ympäristön suhteellinen kosteus on vähintään 40 %. Huokostettua be-

tonia käytetään paljon infrakohteissa, jolloin rakenteen ympäristön suhteellinen kosteus 

on tavallisesti korkeampi kuin tässä työssä koekuormitettavilla palkeilla. Pitkäaikaiskuor-

mituksen aikaisissa olosuhdemittauksissa ympäristön suhteellinen kosteus kasvoi kuor-

mitusajan loppua kohden, mutta tämän ei havaittu hidastavan palkkien pitkäaikaismuo-

donmuutoksia. 

6.3 Mittaustulosten luotettavuus 

Tarkastelupisteeseen asennettiin venymäliuskat kaikkiin pituussuuntaisiin raudoituksiin 

sekä betoniin palkin yläpintaan. Betonipintaan asennettavaa venymäliuskaa varten be-

tonin huokoinen pinta esikäsiteltiin samalla liimalla kuin millä venymäliuskakin liimattiin 

eli Kyowan epoksiliimalla EP-340. Pitkäaikaiskokeiden aikana huomattiin, että käytetty 

liima oli haurastunut, jolloin liimakerroksen ja betonipinnan välisen tartunnan epäiltiin 

heikentyneen. Siten betoniliuskoista saatuihin mittaustuloksiin tulee suhtautua varauk-

sella. Pitkäaikaiskuormituksen jälkeen palkit siirrettiin nosturilla murtokuormituspaikalle, 

jolloin nostolenkeistä nostetun palkin rasitus ja taipuma pienentyi äkillisesti. Osassa palk-

keja tämä aiheutti betonipinnan esikäsittelynä olleen liimakerroksen osittaisen irtoamisen 

betonipinnasta, eikä näin ollen näiden palkkien murtokuormituksessa betonin puristu-

maa saatu mitattua. Betonipintaan asennettavat venymäliuskat olivat myös alttiina hallin 



112 
 

olosuhteiden vaihteluille, toisin kuin raudoitukseen asennetut venymäliuskat, jotka olivat 

betonivalun sisässä.  

Raudoitustankoihin hiottiin tasainen alue venymäliuskan asennusta varten, joten tangon 

poikkipinta-ala venymäliuskan kohdalla oli hieman pienempi kuin muussa kohdin palkin 

pituusakselia. Vetoraudoituksen venymäliuskoissa käytettiin täyssiltakytkentää eli kum-

paankin vetoteräkseen asennettiin kaksi venymäliuskaa tangon vastakkaisille puolille. 

Vetoterästä jouduttiin siis hiomaan tangon kummaltakin puolelta. Raudoitukseen asen-

netut venymäliuskat suojattiin elastisella massalla, jotta ne säilyisivät ehjänä valutilan-

teessa. Elastinen massa vei osan betonin poikkipinta-alasta, ja vähennyksellä voi olla 

jonkin verran merkitystä, sillä palkkipoikkileikkaus oli muutenkin pieni. Massa myös esti 

ainakin osittain betonin ja raudoituksen välisen tartunnan, mikä voi vaikuttaa mitattujen 

venymäarvojen suuruuteen. Laskennassa käytettiin nimellisiä mittoja sekä betonipoikki-

leikkauksen että raudoitustankojen halkaisijan osalta. Laskelmissa ainoastaan raudoi-

tuksen sijainti poikkileikkauksessa huomioitiin toteutuneen sijainnin mukaan. 

Poikkileikkauksen venymiä mitattiin tarkastelupisteessä palkin jännevälin keskellä. Tä-

hän tarkastelupisteeseen pyrittiin aiheuttamaan vetopuolen betonin halkeaminen kiinnit-

tämällä ohutlevy muotin pohjaan ennen valua. Ohutlevyn myötä halkeama syntyikin tar-

kastelupisteeseen, mutta kaikissa palkeissa tämä halkeama ei luonnollisesti lähtenyt 

kohtisuoraan ylöspäin, eikä siten jokainen venymäliuska ollut täysin halkeaman kohdalla. 

Halkeaman vinoudella voi olla jonkin verran vaikutusta mitattujen ja laskennallisten ve-

nymäarvojen eroon, sillä laskennassa poikkileikkaus oletettiin täysin halkeilleeksi. Tosin 

tämä vaikutus on oletettavasti melko pientä, sillä kovin suurta halkeaman vinoutta ei ha-

vaittu millään palkilla. Kuvassa 94 on esitetty esimerkkinä palkin P8 halkeama jännevälin 

keskellä. Punainen viiva osoittaa venymäliuskojen sijaintia palkin pituusakselilla eli tar-

kasteltavaa poikkileikkausta. Musta viiva palkin alareunassa osoittaa ohutlevyä, jolla hal-

keaman syntymistä ohjattiin tarkastelupisteeseen. Ohutlevyn korkeus oli 30 mm.  
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Kuva 94. Palkin P8 halkeama jännevälin keskellä 

Taipuma-arvojen tulokset ovat kokonaisuudessaan mitattuja arvoja, mutta poikkileik-

kauksen venymissä kuormituksen aiheuttama välitön venymäjakauma määritettiin koko-

naisuudessaan laskennallisesti, kun oman painon aiheuttamista venymistä ei saatu luo-

tettavia mittaustuloksia. Pitkäaikaismuodonmuutosten suuruuteen vaikuttaa tietenkin 

myös se, millä ajanhetkellä niiden katsotaan alkavan, eikä selvää rajaa välittömien muo-

donmuutosten loppumisen ja pitkäaikaismuodonmuutosten alkamisen välillä voida mää-

rittää. Tässä työssä pyrittiin siihen, että eri kuormitustasojen palkkien pitkäaikaismuo-

donmuutokset olivat keskenään verrattavissa. Välittömän muodonmuutoksen päättymis-

hetki 𝑡0 määritettiin venymänopeuden muutoksen perusteella, jolloin samaa määrityspe-

rustetta voitiin käyttää kaikille palkeille. Ajanhetken 𝑡0 määrittämisperiaate esitettiin kap-

paleessa 5.5.1. 
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7. JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

Tässä diplomityössä verrattiin huokostetun ja huokostamattoman betonin pitkäaikaisvai-

kutuksia taivutetussa teräsbetonirakenteessa. Tutkimuksessa käytettyjen betonien lu-

juus 28 päivän ikäisenä normikoekappaleista mitattuna oli huokostetulla betonilla 

40,0 MPa ja huokostamattomalla betonilla 36,5 MPa. Huokostetun betonin ilmamäärä oli 

tuoreesta betonista valun yhteydessä tehtyjen mittausten mukaan noin 3,5 %. Huokos-

tamattoman betonin ilmamäärä oli noin 2,0 %, joten tuoreesta betonista tehtyjen mittaus-

ten mukaan ero betonien ilmamäärissä jäi melko pieneksi. Betonien suhteituksessa oli 

kuitenkin eroavaisuuksia, sillä huokostettuun betoniin oli lisätty huokostava lisäaine, kun 

huokostamattomassa betonissa oleva ilmamäärä oli kokonaisuudessaan betonissa luon-

taisesti esiintyvää ilmaa. Lisäksi huokostuksen aiheuttama betonin lujuuden aleneminen 

kompensoitiin huokostetun betonin suhteituksessa. Sementin määrä oli huokostetussa 

betonissa hieman suurempi ja kiviaineksen määrä vastaavasti hieman pienempi kuin 

huokostamattomassa betonissa. 

Suuremmasta puristuslujuudesta huolimatta huokostetun betonin kimmokertoimen ar-

von todettiin olleen mahdollisesti pienempi kuin huokostamattomalla betonilla. Lie-

riökoekappaleista mitattuna huokostetulla betonilla oli hieman pienempi tiheys kuin huo-

kostamattomalla betonilla. Betonin kimmokerrointa testattiin tässä tutkimuksessa hyvin 

pienellä otosmäärällä, sillä koekappaleita oli vain yksi jokaista kimmokerrointestauksen 

ajankohtaa varten eli yhteensä kaksi koekappaletta kummastakin betonista. Testattujen 

koekappaleiden perusteella kimmokertoimen arvo oli pienempi huokostetulla betonilla, 

mutta näin pienellä otosmäärällä ei kimmokertoimen arvosta voitu tehdä vahvoja johto-

päätöksiä. 

Kimmokertoimen arvo vaikuttaa poikkileikkauksen taivutusjäykkyyteen, mikä ei tämän 

tutkimuksen betoneilla tullut kompensoiduksi niillä reseptimuutoksilla, joilla huokostuk-

sen aiheuttama lujuudenaleneminen kompensoitiin. Taivutetuissa palkeissa huokostuk-

sen vaikutusta kimmokertoimeen voidaan arvioida siten, että eri betoneilla valettujen 

palkkien taivutusjäykkyys oli melko samansuuruinen, vaikka huokostetulla betonilla oli 

hieman suurempi lujuus. Toisaalta myös palkkikokeissa koekappaleiden lukumäärä oli 

melko maltillinen, sillä kummastakin betonista valmistettiin viisi koekuormitettavaa palk-

kia. Huokostuksen vaikutuksesta betonin kimmokertoimeen olisi mielenkiintoista saada 

tutkimustuloksia suuremmalla koekappaleiden lukumäärällä. Suunnittelustandardeissa 

kimmokertoimen arvo on yleensä esitetty betonin lujuuden funktiona, sillä sekä lujuuteen 

että kimmokertoimeen vaikuttavat osittain samat tekijät [18]. 
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Tässä työssä huokostetun ja huokostamattoman betonin pitkäaikaisvaikutuksia verrattiin 

taivutetussa teräsbetonipalkissa. Pitkäaikaisvaikutusten analysointia selkeyttäisi, mikäli 

palkkikokeiden ohella betonin viskoelastisia ominaisuuksia voitaisiin tutkia myös yksin-

omaan puristavan normaalivoiman kuormittamien betonikoekappaleiden avulla. Teräs-

betonipalkissa raudoitus estää betonin vapaan muodonmuutoksen kehittymisen. Pitkä-

aikaisvaikutusten analysointi monimutkaistuu, kun poikkileikkauksen jännitysjakauma 

muuttuu raudoituksen aiheuttamien rajoitusten seurauksena. Eräässä lähestymista-

vassa teräsbetonipalkin virumamuodonmuutoksia tarkastellaan poikkileikkauksen käy-

ristymän muutoksen Δ𝜅 kautta, kuten esitettiin kappaleessa 3.2.3. Tässä työssä kuormi-

tuksen aiheuttamaa välitöntä käyristymää 𝜅0 ei kuitenkaan saatu luotettavasti mitattua, 

vaan sitä tarkasteltiin laskennallisena. Myös kutistuman aiheuttamaa osuutta käyristy-

mästä tarkasteltiin vain laskentaotaksumien kautta. Betonin kutistumalla oli laskennalli-

sesti merkittävä osuus tämän tutkimuksen palkkien pitkäaikaismuodonmuutoksista. 

Koekuormitettavien palkkien oman painon aiheuttamasta venymäjakaumasta ei saatu 

tässä työssä luotettavaa mittausdataa. Oman painon aiheuttaman venymän mitattu arvo 

vetoraudoituksessa oli suunnilleen laskentaotaksumien mukainen, mutta puristusraudoi-

tuksessa ja betonissa mitatut venymät olivat huomattavasti suurempia kuin laskennalli-

sesti saadut arvot, kuten esitettiin kappaleessa 6.1. Tämän tutkimuksen pitkäaikaiskuor-

mituskokeissa oman painon osuus palkkien kokonaiskuormituksesta oli myös huomatta-

van suuri, joten kuormituksen aiheuttamaa välitöntä venymäjakaumaa tarkasteltiin tässä 

kokonaisuudessaan laskennallisesti. Vastaavanlaisissa koekuormituksissa olisi tärkeää 

pohtia luotettavampaa määritystapaa poikkileikkauksen venymien nolla-arvolle. 
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LIITE A: BETONIRESEPTIT 

Betonin A (huokostettu betoni) resepti: 
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Betonin B (huokostamaton betoni) resepti: 

 



121 
 

LIITE B: TUOREEN BETONIN TESTIT 
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LIITE C: RAUDOITUKSEN MATERIAALITODISTUS 

Vetoraudoitus: 

 

 

Puristusraudoitus: 
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LIITE D: VENYMÄLIUSKAT 

Käytetyt Kyowan venymäliuskat: 

  

Betoniin ja puristusteräksiin asennettujen neljännessiltakytkettyjen venymäliuskojen mit-

taama jännite 𝑒0 (output voltage) muutetaan venymäksi kaavalla: 

jossa 𝐾𝑠 on liuskakohtainen kerroin. Vetoteräksiin asennettujen täyssiltakytkettyjen ve-

nymäliuskojen mittaama jännite 𝑒0 muutetaan venymäksi kaavalla: 

jossa 𝐾𝑠 on liuskakerroin ja 𝜐 on teräksen Poissonin vakio, jolle on tässä käytetty arvoa 

𝜐 = 0,3. Liuskakerroin 𝐾𝑠 on esitetty alla olevassa taulukossa: 

 

 

𝜀0 =
4

𝐾𝑠
∗ 𝑒0  

𝜀0 =
2

(1 + 𝜐)𝐾𝑠
∗ 𝑒0  
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LIITE E: BETONIN PURISTUSLUJUUSTESTIEN 
MITTAUSTULOKSET 

Betoni 7 päivän ikäistä: 

 
 

Betoni 27-28 päivän ikäistä: 
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Betoni 125 päivän ikäistä: 
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LIITE F: BETONIN KIMMOKERROINTESTIEN 
MITTAUSTULOKSET 

Koekappaleiden mittatiedot: 

 

 

Seuraavilla sivuilla on esitetty standardin SFS-EN 12390-13 menetelmän A mukaisen 

kimmokerrointestin kuormitussyklien jännitys- ja venymäkuvaajat. 
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LIITE G: MURTOKUORMITUSTEN 
VENYMÄKUVAAJAT 
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LIITE H: VIRUMALUVUN VERTAILU 

Eurokoodin [32] mukainen epälineaarinen virumaluku lasketaan kaavalla 

jossa 𝜑(∞, 𝑡0) on lineaarinen virumaluku vastaavissa olosuhteissa ja 𝑘𝜎 on betonin jän-

nityksen ja lujuuden välinen suhde. Alla on esitetty vertailu lineaarisen ja epälineaarisen 

virumaluvun suuruudesta kummallakin betonilla. Virumaluvun laskennassa on käytetty 

seuraavia lähtöarvoja: 

 

 

 

 

 

𝜑𝑛𝑙(∞, 𝑡0) = 𝜑(∞, 𝑡0) ∗ e
1,5∗(𝑘𝜎−0,45)  


