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Tässä tutkimuksessa käsitellään teräsbetonisten paalulaattojen lävistymisilmiötä ja mitoitus-
malleja. Teräsbetonisen laatan lävistyminen on monimutkainen ilmiö, jota on pitkään yritetty yk-
sinkertaistaa erilaisilla teoreettisilla ja empiirisillä mitoitusmalleilla. Viimeisten vuosikymmenien
aikana on kehitetty uusia mekaanisia malleja selittämään teräsbetonisen laatan lävistymistä,
joista merkittävin on kriittisen leikkaushalkeaman teoria (Critical shear crack theory, CSCT). Teo-
riassa esitetään, että laatan lävistyskapasiteetti riippuu sen muodonmuutoksista, erityisesti kier-
tymästä tukialueella. Laatan kuormituksen kasvaessa kiertymät kasvavat ja tukialueen halkeilu
lisääntyy, jonka seurauksena laatan kyky siirtää voimia tuelle rajoittuu. Kriittisen leikkaushal-
keaman teorian pohjalta on kehitetty uusia mitoitusmalleja käytännön suunnitteluun, ja luonnos-
vaiheessa olevan uuden betonieurokoodin mitoitus perustuu tähän malliin.

Paalulaatat ovat teräsbetonisia laattoja, jotka tukeutuvat usein elementtivalmisteisiin teräsbe-
tonipaaluihin. Paalulaattoja kuormittaa maapenger sekä yleensä hyötykuorma, joka on tässä
työssä tieliikennekuorma. Paalujen rajallisen kapasiteetin sekä korkean pintakuorman seurauk-
sena paalulaatoissa jännevälit ovat erittäin pieniä verrattuna esimerkiksi rakennusten pilarilaat-
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This thesis focuses on the punching design of pile slab structures. Punching of reinforced
concrete slab is a complex phenomenon and there have been many attempts to simplify it with
different theoretical and empirical dimensioning models. During the last decades new mechanical
models have been introduced to explain the punching phenomenon from what the most significant
is Critical Shear Crack Theory (CSCT). According to CSCT, the punching capacity of reinforced
concrete slab depends on deformations and flexure cracking of the slab in the column area. As
the load increases so does the deformations and cracking of the slab, and the ability of concrete
to transfer forces from the slab to the column decreases. New dimensioning models have been
developed based on CSCT, for example the drafting version of the new Eurocode 2.

Pile slabs are reinforced concrete slabs supported by precast concrete piles. Pile slabs are
loaded by embankment and traffic loads. The spans of a pile slab are limited by the finite capacity
of the precast concrete piles and high loads compared to typical flat slabs in buildings. According
to CSCT the punching capacity of reinforced concrete slab depends highly on the deformations
of the slab, thus the spans of the slab have effect on the punching capacity. This effect is often
neglected in design codes as they take only into account concrete strength, flexural reinforce-
ment, size of a column and height of the slab. In draft version of the new Eurocode 2 there is a
possibility to increase the punching capacity for slabs with short spans, which leads to higher
punching capacities in pile slabs.

The most used pile slab structures in Finland are flat slabs with or without shear reinforcement
and pile slabs with drop panels. Punching design of the pile slabs with drop panels consist two
parts: punching of pile and punching of the drop panel. In most of the design codes punching of
a drop panel is considered as punching of a large column. In punching design of large columns it
is assumed that shear stresses concentrate at the corners of the column, which may not be the
case with drop panels. In this thesis the shear stress distribution of the pile slab with drop panels
is calculated by the means of linear elastic FEM with solid elements. As a result a method to
consider punching design of a pile slab with drop panels is proposed.

In this thesis also a comparison about punching capacity between few different pile slab struc-
tures is made according to few different design codes. So far the most used shear reinforcement
in Finland have been a stirrup, but a lot of research have shown that studs are more efficient way
to increase the punching capacity of a reinforced concrete slab. In this thesis flat slabs with stir-
rups, flat slabs with studs and slabs with drop panels are compared.

Keywords: Pile slab, embankment slab, punching, Critical Shear Crack Theory, CSCT
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1. JOHDANTO

Tämän työn tarkoituksena on tarkastella paalulaattojen lävistysmitoitukseen liittyviä ky-

symyksiä. Paalulaatta on rakenne, jossa teräsbetonilaatta tukeutuu paaluihin, yleensä

lyötäviin teräsbetonipaaluihin. Tässä työssä tarkastellaan pengerlaattoja, joissa paalu-

laatta on vähintään 1,4 metriä korkean penkereen alla ja paalulaattaa kuormittaa liiken-

nekuorma. Paalulaatat ovat yleensä päämitoiltaan suuria rakenteita, pituudeltaan jopa

satoja metrejä ja leveydeltään kymmeniä metrejä, joten mitoituksessa tehtävien valinto-

jen kustannukset muodostuvat hyvin merkittäviksi.

1.1 Teräsbetonilaatan lävistys

Teräsbetonilaatan lävistys on ilmiö, jossa suuri pistemäinen voima tai laatan tuen tukire-

aktio leikkaa kohdaltaan laatasta kartion muotoisen osan irti. Tyypillinen lävistystarkas-

telu on teräsbetonilaatan ja pilarin välinen liitos. Teräsbetonilaatan lävistysmurto on

yleensä hauras murtotapa, eli se voi tapahtua yllättäen ilman selviä etukäteen nähtäviä

merkkejä, kuten suuria havaittavia halkeamia tai muodonmuutoksia, kuten taipumia.

Tyypillistä lävistysmurtumalle on myös se, että rakenteen murron jälkeinen kapasiteetti

on hyvin pieni, jolloin kuormitus siirtyy viereisille rakenteille aiheuttaen pahimmillaan jat-

kuvan sortuman.

Teräsbetonilaatan lävistyminen on monimutkainen ilmiö, jota on pitkään yritetty selittää

erilaisilla teorioilla ja mekaanisilla malleilla. Merkittävä varhainen lävistysteoria on ruot-

salainen Kinnunen/Nylander lävistymismalli 1960 -luvulta, jossa tarkastellaan pilarin lä-

heisyydessä laatan sektorin tasapainoa, ja sen jännityksiä sekä muodonmuutoksia. Osit-

tain tähän teoriaan perustuen on pääosin 2000 -luvulla kehitetty kriittisen leikkaushal-

keaman teoriaa (Critical shear crack theory), jota pidetään tällä hetkellä viimeisimmän

tutkimustiedon mukaisena lävistymisen teoriana ja mekaanisena mallina. Yksinkertais-

tettuna teoria esittää, että laatan lävistyskapasiteetti riippuu laatan kiertymästä, eli kuor-

mituksen aiheuttamista taivutusmuodonmuutoksista. Lävistymisilmiön teorioita ja mal-

leja on käsitelty kohdassa 2.1.

Vaikka lävistysmitoitukseen on jo kauan ollut erilaisia teorioita, on käytännön suunnittelu

yleensä tehty empiiristen mallien ja mitoitusstandardien mukaan. Mitoitusstandardeissa

laatan lävistyskestävyyttä yleensä käsitellään muutaman kokeellisesti skaalatun muuttu-
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jan, kuten betonin lujuuden, laatan paksuuden, tuen koon ja taivutusraudoituksen mää-

rän perusteella. Empiirisesti määritetyissä kaavoissa riskinä on se, että koejärjestely ei

edusta riittävän tarkasti kaikkia käytännön tilanteita, jolloin tulosten skaalautuvuudesta

koetulosten ulkopuolelle ei voida olla varmoja. Viimeisimmät uudet lävistymisen mitoi-

tusmallit ja standardit maailmalla perustuvat kriittisen leikkaushalkeaman teoriaan, joten

niillä on taustalla mekaaninen malli empiiristen havaintojen tukena. Kriittisen leikkaus-

halkeaman teoriaan perustuvien mitoitusmallien ja standardien on havaittu noudattavan

erittäin hyvin kokeellisten tutkimusten tuloksia, ja myös luonnosvaiheessa olevan uuden

sukupolven betonieurokoodin lävistysmitoitus perustuu kriittiseen leikkaushalkeaman

teoriaan. Tässä työssä tutkitaan kriittisen leikkaushalkeaman teorian perusteita sekä

käytännön sovelluksia paalulaattojen osalta.

1.2 Lävistyminen paalulaatoissa

Paalulaatat ovat teräsbetonilaattoja, joilla on muutamia esimerkiksi pilarilaatoista

poikkeavia erityispiirteitä. Paalulaatoilla pintakuormat ovat usein suuria, koska niitä

kuormittaa useita metrejä korkea maapenger sekä liikenteen kuormat. Paalulaatoilla

jännemitat, eli paalujaot, määräytyvät yleensä paalujen kantavuuden mukaan, mikä

johtaa tyypillisellä rakenteella lyhyisiin, 2-3 metrisiin jännemittoihin, pilarilaattojen

jännevälien ollessa usein vähintään 5 metriä. Tyypillisten paalukuormien ollessa korkeita

lävistysilmiö on usein mitoittava tekijä laatan rakennekorkeutta määritettäessä. Tämän

seurauksena paalulaatat ovat usein pilarilaattoja huomattavasti jäykempiä rakenteita, eli

rakennekorkeus suhteessa jännemittaan on suurempi. Toinen erityispiirre paalulaatoissa

on penkereen lepopaineesta ja liikennekuorman maanpaineista muodostuva

voimaresultantti, joka aiheuttaa laattaan kalvovoimia eli vetorasituksia. Näiden

vetorasitusten huomioimista ja vaikutusta lävistyskestävyyteen tarkastellaan

teoreettisesti luvussa 3 ja ne otetaan huomioon laskennallisesti luvussa 5.

Paalulaattoja rakennetaan Suomessa tasapaksuina teräsbetonilaattoina sekä

sienivahvistettuina laattoina. Sienivahvistetun laatan lävistysmitoitukseen sisältyy omia

erityispiirteitä, joista merkittävin on leikkausjännitysten epätasaisen jakautumisen

huomioiminen. Tarkastellessa sienivahvikkeen lävistymistä laatan ohuemmasta osasta,

lävistyvä piiri on niin laaja, että leikkausjännitystä ei voida tutkimusten mukaan pitää

tasaisesti jakautuneena. Leikkausjännitysten jakautumista sienivahvennetussa

paalulaatassa tutkitaan elementtimenetelmän avulla luvussa 4.

Suomessa lävistysmitoituksessa käytettiin pitkään vielä eurokoodiaikanakin Suomen

rakentamismääräyskokoelman osan B4 mukaista lävistysmitoitusta. Poikkeus johtui

todetuista epävarmuuksista eurokoodin mukaisessa lävistysmitoituksessa. Vuonna
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2017 ympäristöministeriön eurokoodin kansallisessa liitteessä siirryttiin käyttämään

eurokoodin mukaista mitoitusta kansallisen liitteen asettamin valinnoin ja tarkennuksin.

Väyläympäristön paalulaatat suunnitellaan Suomessa väyläviraston ohjeistuksen

mukaan. Väyläviraston ohje NCCI 2 – betonirakenteiden suunnittelu ohjeistaa edelleen

lävistysmitoituksen Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B4 mukaisesti. Tällä

hetkellä valmistellaan uuden sukupolven betonieurokoodia, jonka on arvioitu tulevan

käyttöön vuonna 2025. Luonnosvaiheen eurokoodissa prEN 1992-1-1 lävistysmitoitus

tehdään kriittisen leikkaushalkeaman teoriaan perustuvalla mitoitusmallilla. Tässä työssä

vertaillaan näiden kolmen mitoitusstandardin (RakMk B4, EC2, prEN 1992-1-1) teorioita

ja periaatteita, ja vertaillaan laskennallisesti näiden standardien mukaista

lävistysmitoitusta ja tarkastellaan luonnosvaiheen eurokoodin soveltuvuutta

paalulaattojen lävistysmitoitukseen.

Paalulaatoissa voidaan käyttää erilaisia leikkausraudoitteita lävistyskapasiteetin

lisäämiseksi. RakMk B4 mukaisessa mitoituksessa leikkausraudoitteena voidaan

käyttää umpihakoja tai ylötaivutettuja tankoja. Kokeellisten tutkimusten mukaan

tehokkain leikkausraudoite laatan maksimilävistyskestävyyden lisäämiseksi on kuitenkin

kaksipäinen tyssäankkuri. Luonnosvaiheen eurokoodissa prEN 1992-1-1

tyssäankkureilla voidaankin saavuttaa korkeampia lävistyskapasiteetteja verrattuna

umpihaoilla tai ylöstaivutetuilla tangoilla leikkausraudoitettuun rakenteeseen. Myös

nykyinen eurokoodi mahdollistaa tuotekohtaisten ETA -hyväksyntöjen käytön

lävistysmitoituksessa, ja esimerksiksi Peikko Group Oy:n (myöh. Peikko) PSB -

tyssäankkureilla voidaan saavuttaa merkittävästi korkeampia lävistyskapasiteetteja kuin

ylötaivutetuilla tangoilla tai haoilla nykyisen eurokoodin mukaan mitoittaessa. Tässä

työssä tutkitaan erilaisten leikkausraudoitteiden käyttöä lävistyskestävyyden

kasvattamiseksi, ja työn tavoitteena on laatia kapasiteettitaulukot kaksipäisillä

tyssäankkureilla leikkausraudoitetun paalulaatan mitoitukseen.
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2. TERÄSBETONILAATAN LÄVISTYMINEN

Teräsbetonilaatan lävistyminen on ilmiö, jossa pistemäinen voima, teräsbetonilaatassa

usein pilarin tukireaktio, aiheuttaa paikallisen murtumisen. Jatkuvaa pilarilaattaa kuor-

mittaessa tukien kohdalla laatan yläpintaan muodostuu taivutushalkeamia, jotka etene-

vät kohti laatan alapintaa kuormituksen kasvaessa. Tukialueen suurien leikkausrasitus-

ten takia halkeamat kääntyvät vinoon tuen reunaa kohti ja etenevät laatan puristus-

vyöhykkeeseen asti aiheuttaen mahdollisesti laatan lävistymisen.

Teräsbetonilaatan lävistyminen on usein hauras murtumistapa, eli rakenne voi menettää

äkillisesti kantokykynsä ilman näkyvää varoitusta esimerkiksi suurten taipumien tai hal-

keilun muodossa. Lävistymisen tapahduttua myös laatan kantokyky paikallisesti romah-

taa, mistä seuraa seuraavien tukien kuormituksen kasvaminen, mikä voi johtaa jatku-

vaan sortumaan.

2.1 Lävistymisen mallit ja teoriat

Teräsbetonilaatan lävistyminen on kolmiulotteisen jännitystilan takia monimutkainen il-

miö, jota on kuvattu useilla erilaisilla teorioilla ja mekaanisilla malleilla. Rakenteiden

suunnittelua ohjaavissa standardeissa lävistymiseen liittyvät ohjeistukset ovat usein em-

piirisiin tutkimuksiin perustuvia ja standardien perustana olevat teoriat ovat poikenneet

merkittävästi toisistaan. Empiirisesti johdetut mitoituskaavat eivät ole yleensä pystyneet

vastaamaan siihen, miten voimat siirtyvät laatalta tuille, vaan ne on kehitetty käytännön

suunnittelutyöhön, jossa tarvitaan tieto siitä, kuinka suuren lävistysvoiman teräsbetoni-

laatta kestää. [13]

Teräsbetonilaatan lävistymistä kuvaavat teoriat esittävät sitä, miten voimat siirtyvät laa-

talta tuille tukien läheisyydessä ja mikä ilmiö johtaa lävistysmurtuman tapahtumiseen.

Tässä työssä esitellään yleisesti erilaisia teräsbetonilaatan lävistymisen teorioita, ja kes-

kitytään pääasiassa viimeisimmän tutkimustiedon mukaiseen kriittisen leikkaushal-

keaman teoriaan (Critical shear crack theory, CSCT).

2.1.1 Klassiset lävistysmallit
Teräsbetonilaatan lävistymistä käsittelevät teoriat perustuvat usein empiiriseen tutkimuk-

seen, jonka perusteella on tehty havaintoja rakenteen käyttäytymisestä lävistysrasituk-

sen alaisena. Usein teräsbetonin lävistysilmiötä tutkittaessa koejärjestely on kuvan 1 mu-

kainen, missä tasapaksu teräsbetonilaatta on tuettu keskeltä pistemäisellä tuella ja sitä
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kuormitetaan reunoiltaan joko ympyrän kehälle tai suorakulmion piirille asetetuilla piste-

mäisillä tai viivamaisilla kuormilla.

Kuva 1. Lävistyskokeen tyypillinen koejärjestely [21]

Empiirisiä lävistyskokeita teräsbetonilaatoille on tehty laajasti, joiden perusteella on tut-

kittu mm. laatan paksuuden, tuen koon ja muodon, taivutusraudoitteiden sekä lävistys-

raudoitteiden vaikutuksia lävistyskestävyyteen.

Kuten kuvassa 2, lävistyessään laattaan muodostuu tukialueella yläpintaan halkeamia,

jotka voidaan jakaa säteittäisiin ja tangentiaalisiin halkeamiin. Säteittäiset halkeamat

ovat tuelta kuormitettua reunaa kohti eteneviä halkeamia ja tangentiaaliset halkeamat

ovat muodoltaan kehiä laatan tukipisteen ympärillä.
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Kuva 2. Lävistyskoekappaleen yläpinta, keskellä tuen kohdalla halkeamat ja reu-
noilla kuormituspisteet [31]

Ruotsissa 1960 -luvulla Kinnunen & Nylander kehittivät laajojen koekuormitusten perus-

teella teorian, joka perustuu säteittäisten halkeamien rajaaman jäykän sektorielementin

tasapainoehtoihin. Kinnusen ja Nylanderin mallin pohjalta on kehitetty useita teorioita ja

versioita teräsbetonilaatan lävistymisestä, joita ovat mm. Shehatan malli (1985), Hallgre-

nin (1996) sekä Brommsin mallit (1990) [13]. Näissä kaikissa malleissa tyypillistä on se,

että voimat siirtyvät tuelle pääasiassa vinon puristussauvan välityksellä. Näiden mallien

lävistysmurtomekanismit perustuvat kuvan 3 mukaisen sektoriaalisen elementin puriste-

tun alueen muodonmuutosten ja jännitysten laskemiseen.

Kuva 3. Voimien jakautuminen lävistymisessä Kinnunen & Nylander mallin mukai-
sesti [24]
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Vuonna 1996 Menetrey [23] kehitti analyyttisen lävistysmitoitusmallin, jonka mukaan lä-

vistyskapasiteetti on useiden keskenään summattavien komponenttien summa. Näitä

komponentteja ovat betonin vetolujuus, taivutusterästen vaarnavaikutus, lävistysteräk-

set sekä jänneterästen vaikutus. Lävistyskestävyyden muodostavat komponentit on esi-

tetty kuvassa 4.

Kuva 4. Menetreyn analyyttinen lävistysmalli  [22]

Menetreyn malli poikkeaa mekaniikaltaan Kinnunen & Nylanderin mallista pääasiassa

betonin vetolujuuden huomioon ottamisen kautta. Betonin vetolujuuden huomioon otta-

mista lävistysmitoituksessa sekä lävistyshalkeaman voimansiirtokyvystä on esitetty eri-

laisia teorioita, ja vasta viime vuosikymmeninä on kehitetty tyydyttäviä mekaanisia mal-

leja kuvaamaan lävistysilmiötä kokonaisuudessaan.

Edellä mainitut lävistysmallit perustuvat osittain empiirisesti määritettyihin parametreihin,

ja niiden käyttäminen käytännön suunnittelussa on usein haastavaa esimerkiksi pitkien

iteraatioketjujen takia. Empiirisesti määritettyjen kaavojen toiminta-alue on rajattu ja nii-

den soveltaminen esimerkiksi suurempiin rakenneosiin on kyseenalaista, sillä käytännön

syistä koekappaleet harvoin kuvaavat täysin kaikkia todellisia rakenneosia. Tämän takia

teräsbetonilaatan lävistysilmiötä tutkitaan edelleen hyvin paljon, tavoitteena kehittää teo-

ria ja mekaaninen malli, jonka pohjalta voidaan johtaa käytännön suunnittelutyöhön so-

veltuvia kaavoja ja menetelmiä.
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2.1.2 Kriittisen leikkaushalkeaman teoria
1990 -luvulta alkaen Muttoni et al. ovat kehittänyt kriittisen leikkaushalkeaman teoriaa

(Critical shear crack theory, viitataan tässä työssä CSCT). Kriittisen leikkaushalkeaman

teoriaa pidetään kansainvälisesti viimeisimmän tutkimustiedon mukaisena teoriana ja

mekaanisena mallina, ja sen pohjalta on laadittu käytännön mitoitusmalleja, mm. Model

Code 2010 [16] ja sveitsiläinen standardi SIA 262 [1].

CSCT:n mukaan tukialueen taivutushalkeilun ja suurten leikkausjännitysten seurauk-

sena tuelle muodostuu vino kriittinen leikkaushalkeama, jonka kautta voimat siirtyvät ra-

japinnan yli halkeaman ulkopuoliselta osalta tuen päällä olevalle betoniosalle [29]. Hal-

keaman edetessä se vaikuttaa voimien siirtymiseen pilarille, joten halkeaman koko,

muoto ja sijainti vaikuttavat suoraan lävistyskestävyyteen. Halkeaman kokoa voidaan

pitää suoraan verrannollinen laatan tukialueen kiertymään sekä leikkausmuodonmuu-

toksiin [29]. Toisin sanoen, lävistyskestävyys on muodonmuutosten, eli kiertymän ja leik-

kausmuodonmuutosten funktio, ja nämä muodonmuutokset riippuvat laatan geometri-

asta sekä kuormituksista. Kuvassa 5 on esitetty halkeaman kinematiikka sekä halkea-

massa vaikuttavat jännitykset yksinkertaistettuna.

Kuva 5. Kriittisen leikkaushalkeaman muodonmuutokset sekä jännitykset [26]

CSCT:n mukaan halkeamassa leikkausrasituksia siirtää betonin vetojännitykset, betonin

runkoaineksen kitka/lukkiutuminen (aggregate interlock) sekä taivutusraudoitteiden

vaarnavaikutus, joka usein jätetään huomioitta yläpinnan raudoitteen suojabetonin loh-

keilun takia murtorajatilassa [25] . Betonin vetojännitykset ovat leikkausrasitusten siirtä-

misessä pienessä roolissa etenkin suurilla kiertymillä, joten pääosa rasituksista siirtyy

betonin runkoaineen kitkan välityksellä. Halkeaman kasvaminen kiertymien kasvamisen
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yhteydessä pienentää kaikkien edellä mainittujen komponenttien voimien siirtymistä, jo-

ten lävistyskapasiteetti pienenee kiertymien kasvaessa [28]. Integroimalla jännitykset

kriittisen leikkaushalkeaman kiertymän ja leikkausmuodonmuutoksen funktiona saadaan

yhteys betonin siirtämien voimien ja tukialueen muodonmuutosten välillä. Hakemalla

tälle integraalille maksimiarvo muuttamalla leikkausmuodonmuutoksen suuruutta saa-

daan suora yhteys lävistyskapasiteetille ja murtorajatilan kiertymälle [26].

Kokeellisten tulosten perusteella ja CSCT:n mukaisia periaatteita noudattaen Muttoni et

al. ovat esittäneet laatan lävistyskapasiteetille kiertymän funktiona kaavan

∗ ∗
= /

∗ ∗ , (1)

missä VR kuvaa lävistyskapasiteettia, b0 kontrollipiirin (piiri, joka sijaitsee dv/2 etäisyy-

dellä tuen reunoista) pituutta, dv tehollista korkeutta (etäisyys vedetyn raudoitteen keski-

piseestä tuettuun reunaan), fc betonin puristuslujuutta, ψ kiertymää, dg on betonin suurin

runkoaineen raekoko ja dg0 kiviaineskoon referenssiarvo (16 mm). Kiviaineksen raekoko

kuvaa halkeaman karheutta ja sitä kautta halkeaman kitkan välityksellä siirtyvää voimaa.

[6]

Esitetty murtokriteeri kattaa hyvin perustapaukset tyypillisillä laatoilla, joissa tapahtuu

merkittäviä taivutusmuodonmuutoksia. Jäykillä rakenneosilla, kuten pilarianturoilla, joilla

kiertymät ovat pieniä ja leikkausmuodonmuutokset merkittäviä, erilaiset murtumispinnan

muodot (jyrkempi kulma kuin yleisesti laskennassa arvioitu 45 astetta) ja niiden kinema-

tiikka voivat rajoittaa laatan lävistyskapasiteettia. Tästä syystä CSCT mukaisissa mal-

leissa lävistyskapasiteettia rajoitetaan laatoilla, joilla taivutusmuodonmuutokset ovat pie-

niä. Jäykillä laatoilla suurilla leikkausrasituksilla myös taivutuksen ja leikkauksen yhteis-

vaikutus voi vaikuttaa momenttikapasiteettiin (sisäinen momenttivarsi pienenee, kun leik-

kausrasituksia välittyy vinon puristuksen kautta tuelle) ja sitä kautta kiertymien arviointiin,

joten arvioidessa kiertymiä jäykillä laatoilla on varmistettava, että laskentamallit ottavat

huomioon jäykkien ja paksujen rakenteiden erityispiirteet. [25]

Kuvassa 6 on esitetty laatan murtoehto (ilman rajoitusta jäykkien laattojen maksimikapa-

siteetissa) ja kuorma-kiertymä-yhteys kuvaajana.
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Kuva 6. Laatan kuorma-kiertymäyhteys ja kapasiteetti kiertymän funktiona
CSCT:n mukaisesti [25]

Kuvassa 6 on esitetty kolmen laatan kuorma - kiertymä yhteys. Alinta käyrää vastaa-

vassa laatassa kaikki taivutusteräkset myötäävät, eli lävistyskuorma on likimain sama

kuin taivutusmurtoa vastaava kuorma. Keskimmäistä käyrää vastaavassa laatassa tai-

vutusraudoitus myötää osittain ennen lävistysmurtoa. Tässä tapauksessa lävistys-

kuorma on huomattavasti korkeampi, ja laatassa tapahtuu havaittavia muodonmuutoksia

ennen äkillistä murtoa. Ylin käyrä kuvaa tilannetta, jossa laatta on niin jäykkä, että taivu-

tusraudoitus ei saavuta myötöä ennen lävistysmurtoa. Tämä johtaa hyvin hauraaseen

murtotapaan, mutta lävistyskapasiteetti on myös suurempi kuin muilla laatoilla. CSCT

sopii lävistysmitoitukseen rakenteiden suunnittelussa, koska siinä saadaan kapasiteetin

lisäksi tietoa rakenteen käyttäytymisestä, kuten taipumista ja murtotavan sitkeydestä.

Kiertymän arvioimiseen murtorajatilassa voidaan käyttää useita eri menetelmiä.

· Laatan momentti – kiertymäyhteyden analyyttinen tarkastelu tarkoituksenmukai-

silla materiaaliominaisuuksilla

· Analyyttisistä malleista johdetut yksinkertaistetut ja suoraviivaiset kaavat
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· Numeeriset menetelmät, kuten elementti- tai differenssimenetelmät.

Erityisen tärkeää kiertymien laskennassa on teräsbetonin ominaisuuksien huomioiminen

tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi elementtimenetelmää käytettäessä on teräsbetoni-

laatan muodonmuutoksia tutkittava epälineaarisen laskennan keinoin, sillä betoniraken-

teen jännityksien ja muodonmuutosten suhde on epälineaarinen, ja halkeilu vaikuttaa

merkittävästi muodonmuutoksiin. Kiertymän laskennassa on tärkeää huomioida mm. be-

tonin halkeilun sekä rasitusten uudelleenjakautumisen vaikutukset. Muttoni et al. [29]

ovat esittäneet laatan kuorman ja kiertymän välille yksinkertaistetun analyyttisen yhtey-

den

= ∗ ∗ ∗ ( ) / , (2)

missä km on laskennan tarkkuutta kuvaava parametri (1,2 tai 1,5), rs on laatan tukilinjan

ja momentin nollakohdan välinen etäisyys, d on tehollinen korkeus, fy ja Es ovat taivutus-

raudoituksen myötölujuus ja kimmokerroin, V on lävistävä kuorma ja Vflex tarkoittaa kuor-

maa, jolla saavutetaan laatan taivutuskapasiteetti. [26]

Kriittisen leikkaushalkeaman teorialla voidaan tarkastella myös leikkausraudoituksin lä-

vistysraudoitettuja (myöh. leikkausraudoitettuja) rakenteita. Leikkausraudoitetulla laa-

talla periaatteet pysyvät samana, mutta kapasiteetissä otetaan huomioon betonin kapa-

siteetin lisäksi leikkausraudoitteiden vaikutus. Leikkausraudoituksen lisätessä lävistys-

kapasiteettia laatan maksimikiertymät kasvavat rasituksen kasvaessa, mikä on otettava

huomioon suurilla kiertymillä betonin kapasiteettia pienentävänä tekijänä. Betonin kan-

taman osuuden pieneneminen lävistysraudoitetulla rakenteilla murtorajatilassa on ha-

vaittu jo aiemmissakin teorioissa ja standardeissa, mutta sitä on usein käsitelty vakiona,

esimerkiksi siten, että leikkausraudoitetun rakenteen kapasiteettiin huomioidaan 75 %

leikkausraudoittamattoman rakenteen betonin kapasiteetista [28].

Leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskestävyyden tarkastelussa CSCT:n mukaan tu-

lee tarkastella kolmea erillistä murtumismekanismia:

· Betonin murtuminen tuen juuressa

· Lävistysmurto leikkausraudoitetulla alueella

· Lävistysmurto leikkausraudoitetun alueen ulkopuolella

Nämä kolme murtotapaa on esitetty kuvassa 7.
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Kuva 7. Leikkausraudoitetun rakenteen lävistysmurtotavat. a) Betonin puristus-
murto b) Lävistysmurto leikkausraudoitetulla alueella c) Lävistysmurto leikkaus-

raudoitetun alueen ulkopuolella  [6]

Kuvan 7 a) mukainen murtotapa voi tulla mitoittavaksi, kun leikkausraudoitteita on paljon

ja laajalla alueella. Ilmiö noudattaa samoja periaatteita kuin leikkausraudoittamattoman

rakenteen lävistyskestävyys, ja betonin kestävyys tuen juuressa riippuu halkeaman le-

veydestä, eli kiertymistä ja leikkausmuodonmuutoksista. Halkeamien kasvaessa betonin

pääpuristusjännitystä vastaan kohtisuorat venymät kasvavat, mikä pienentää betonin

puristuskestävyyttä ja johtaa lopulta betonin puristusmurtoon [15]. Fernandez Ruiz &

Muttoni [35] ovat esittäneet, että tämän murtotavan lävistyskapasiteettia voidaan kuvata

leikkausraudoittamattoman rakenteen murtokriteerin kerrannaisena VR.max=λ·VR, missä

VR on kaavan (1) mukainen murtokriteeri. Toisin sanoen betonin murtuminen tuen juu-

ressa muodostaa uuden murtokriteerin, jota vertaamalla kuorma-kiertymäkäyrään saa-

daan leikkauspisteestä suurin leikkausraudoitteilla saavutettavissa oleva kapasiteetti.

Kerroin λ riippuu leikkausraudoitusjärjestelmästä ja sen detaljeista, erityisesti leikkaus-

raudoitteiden ankkuroinnista ja tartuntaominaisuuksista. Fernandez Ruiz & Muttoni [35]

ovat esittäneet, että lähes täydellisillä ankkurointi- ja tartuntaolosuhteilla kerroin λ voi

saavuttaa jopa arvon 3,0, mutta suunnittelussa sopivaksi arvoksi on katsottu noin 2,0

riippuen leikkausraudoitusjärjestelmästä.

Kuvan 7 b) mukainen murtotapa perustuu leikkausraudoituksen myötäämisen tai ankku-

roinnin pettämiseen [35] . Leikkausraudoitteet aktivoituvat kriittisen halkeaman auetessa,

ja leikkausraudoitteiden jännitys on riippuvainen halkeaman leveydestä, eli laatan kier-

tymästä ja leikkausmuodonmuutoksista. Leikkausraudoitteen myötäämisen jälkeen nii-

den antama lisäys kokonaiskapasiteettiin pysyy vakiona, ja betonin kantama osuus pie-

nenee halkeaman kasvaessa. Kuvassa 8 on esitetty leikkausraudoitetun rakenteen lä-

vistyskestävyys kiertymän funktiona, kun murto tapahtuu leikkausraudoitetulla alueella.
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Kuva 8. Leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskestävyys kiertymän funktiona
murron tapahtuessa leikkausraudoitetulla alueella. [27]

Kuten kuvassa 8, sekä leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskapasiteetti että kiertymis-

kyky kasvavat verrattuna leikkausraudoittamattomaan rakenteeseen. Kuvasta 8 voidaan

myös päätellä, että mikäli laatan toiminta on erittäin jäykkää, eli kiertymät ovat pienet, ei

leikkausraudoitteista saada täyttä hyötyä irti. Tämä johtuu siitä, että pienillä kiertymillä

kriittinen leikkaushalkeama on pieni, jolloin venymä halkeaman ylittävässä leikkaus-

raudoitteessa ei ole vielä saavuttanut myötövenymää ja jännitys leikkausraudoitteessa

jää alle myötöjännityksen. Leikkausraudoittamalla laatan paksuutta voidaan usein pie-

nentää, jolloin rakenteen kokonaistoiminta on myös sitkeämpää, kun laatassa tapahtuu

suurempia muodonmuutoksia ennen äkillistä lävistysmurtoa.

Kuvassa 7 c) lävistysmurto tapahtuu leikkausraudoitetun alueen ulkopuolella. Malli pe-

rustuu siihen, että leikkausraudoitteet siirtävät voimia tuelle ristikkoanalogian mukaisesti,

ja kriittinen leikkaushalkeama muodostuu leikkausraudoitetun alueen ulkopuolelle. Täl-

löin murtokuorma voidaan laskea vastaavasti kuin leikkausraudoittamattomalla raken-

teella kyseisellä kontrollipiirillä, olettamalla että kriittiseen leikkaushalkeamaan liittyvät

kiertymät tapahtuvat täysin leikkausraudoitetun alueen ulkopuolella [6].

Kriittisen leikkaushalkeaman teoriaan perustuvissa mitoitusmalleissa etuna on se, että

ne perustuvat mekaaniseen malliin ja teoreettiseen taustaan, joten CSCT on sovelletta-

vissa paremmin useisiin erilaisiin tilanteisiin. Teorian avulla voidaan ottaa huomioon mm.

laatan normaalijännitysten sekä kalvovoimien vaikutukset lävistyskapasiteettiin. Nor-

maalijännityksiä laattoihin kohdistuu mm. jännittämisestä ja jatkuvan laatan estetyistä

muodonmuutoksista. Tässä työssä normaalijännityksien vaikutusta lävistyskapasiteettiin

käsitellään erityisesti paalulaattoihin kohdistuvan maanpaineen aiheuttamien vetorasi-

tusten osalta, joita käsitellään tarkemmin luvussa 3.
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CSCT antaa mahdollisuuden tarkastella lävistymistä usealla eri tarkkuudella. Yksinker-

taisimmillaan CSCT:n pohjalta voidaan johtaa suoraviivainen kaava betonin lävistyska-

pasiteetille, ja tarkemman analyysin tarpeessa menetelmällä voidaan saada hyvinkin

tarkkoja tuloksia integroimalla jännityksiä kriittisessä leikkaushalkeamassa, joiden on

osoitettu kokeellisesti vastaavan todellisten rakenteiden käyttäytymistä. Melko tarkkoihin

tuloksiin myös päästään arvioimalla laatan kiertymiä epälineaarisen elementtimenetel-

män keinoin ja vertaamalla tätä kuorma-kiertymä-yhteyttä kaavan (1) murtokriteeriin,

mutta menetelmä riippuu merkittävästi käytettävästä ohjelmistosta.

2.2 Lävistysmitoitus standardeissa

Suunnittelua ohjaavissa standardeissa lävistysmitoitusta käsitellään usein melko suora-

viivaisesti. Usein standardeissa leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistyskapasi-

teetti perustuu kriittisen leikkauksen tarkasteluun, jossa kapasiteetti saadaan laatan pak-

suuden, kontrollipiirin ja betonin lujuuden funktiona. Kontrollipiirillä tarkoitetaan valitulla

etäisyydellä tuen reunasta sijaitsevaa piiriä, jossa lävistymisilmiön katsotaan tapahtuvan

[38][35]. Lävistyskapasiteetin on osoitettu kokeellisesti korreloivan lähteestä riippuen be-

tonin puristuslujuuden neliön tai kuutiojuuren kanssa [17]. Monissa nykyisissä standar-

deissa lävistyskapasiteettiin vaikuttaa myös taivutusraudoituksen määrä. Eri standar-

deissa muuttujat ja erityisesti kokeellisesti määritetyt parametrit vaihtelevat paljon, ja

usein standardit eivät avaa ilmiötä lävistymisen taustalla teoreettisesti, mikä aiheuttaa

haasteita käytännön suunnittelutyöhön.

Empiiriset tutkimukset, joiden pohjalle suunnittelustandardit perustuvat, on usein toteu-

tettu pelkistettynä yhden pilarin liitoksena laattaan. Teräsbetonilaattojen paksuudet koe-

kuormituksissa ovat usein verrattain pieniä, 100-300 mm [29][13]. Näiden tulosten skaa-

laaminen kaiken kokoisiin kappaleisiin, etenkin paksuudeltaan jopa yli 1 m paksuihin pi-

larianturoihin on epävarmaa, minkä vuoksi on teoreettisesti tutkittu lävistysmitoituksen

kokovaikutuskertoimia ja yksittäistä pilari-laattaliitosta monimutkaisempien rakenteiden

lävistymiskäyttäytymistä, minkä perusteella joihinkin standardeihin on säädetty tulosten

skaalautumista varten parametrejä erilaisiin tilanteisiin [14][13][10].

Tässä työssä keskitytään pääasiassa laatan keskipilarin (paalun) lävistysmitoitukseen,

ja sivuutetaan tarkastelu laatan aukkojen vaikutuksesta.

2.2.1 Lävistysmitoitus RakMk osan B4 mukaan
Suomessa lävistysmitoitus ohjeistettiin tehtäväksi Rakentamismääräyskokoelman liit-

teen B4 – Betonirakenteet mukaisesti vuoteen 2017 asti, vaikka muuten betonirakentei-
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den mitoittamisessa oli jo aiemmin siirrytty eurokoodeihin. Syy myöhäisempään siirty-

mään oli epäselvyydet eurokoodin lävistysmitoituksen varmuustasossa, mitä käsitellään

luvussa 2.2.2 [43]. Väyläviraston siltoja ja muita taitorakenteita koskevassa ohjeistuk-

sessa (NCCI 2) lävistysmitoitus tehdään edelleen Suomen rakennusmääräyskokoelman

osan B4 (RakMk B4) mukaisesti [18].

RakMk B4:n mukaisesti leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistyskestävyys on

= ∗ ∗ (1 + 50 ∗ ) ∗ ∗ ∗ , (3)

missä k on kokokerroin k=1,6-d >1 ([d]=m), kun betonin tiheys on vähintään 2400 kg/m3,

k=1,0, kun tiheys on välillä 1800…2400 kg/m3 ja 0,85 muulloin. Väyläviraston sovelta-

misohjeessa NCCI2 [18] kerroin k saa arvon 0,8 betonin tiheyden ollessa alle 2400

kg/m3.

β on epäkeskisyyden huomioiva kerroin, joka lasketaan kaavalla

= ,
, ∗

, (4)

missä e on lävistävän kuorman epäkeskisyys leikkautuvan alueen painopisteestä ja Au

kontrollipiirin rajaama ala,

ρ on yläpinnan raudoitussuhde

= ∗ ≤ 0,8%, (5)

johon huomioidaan etäisyydellä 0,5·d tuen reunasta sijaitsevat teräkset, joiden katsotaan

olevan täysin ankkuroitu piirin u ulkopuolelle,

u on tuen reunasta 0,5·d päähän sijoitetun kontrollipiirin pituus,

d on laatan tehollinen korkeus

= ∗ , (6)

ja fctd on betonin mitoitusvetolujuus.

Merkille pantavaa B4 mukaisessa leikkausraudoittamattoman kapasiteetissa on taivu-

tusraudoituksen suhteellisen pieni vaikutus. Suurimmillaan termi 50·ρ saa arvon 0,4 ja

pienimillään 0, jolloin kaavassa (3) sulkujen sisällä olevien termien summa on välillä

1…1,4.

Kuvassa 9 on esitetty kuva B4 mukaisesta kontrollipiiristä ja sen rajaamasta alueesta

suhteessa tukeen.
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Kuva 9. B4 mukainen kontrollipiiri ja sen rajaama ala suhteessa tukeen b·h [45]

Suurien suorakulmaisten tukien kohdalla leikkausjännityksen epätasainen jakautuminen

huomioidaan mitoittamalla suuren tuen nurkat lävistykselle kuvan 10 mukaan.

Kuva 10. B4 mukaiset kontrollipiirit suurien tukien tapauksessa [45]

Kuvan 10 mukaisilla suurilla tuilla nurkat mitoitetaan lävistykselle ja nurkkien väliset osat

leikkaukselle. Tuen kokonaislävistyskapasiteetti on nurkkien lävistyskapasiteettien ja

reunojen leikkauskapasiteettien summa [39]. Kuvan 10 mukaisesti tuen mitoituksessa

huomioidaan nurkkien jännityspiikit, kun suorakulmion muotoisen tuen lyhempi sivumitta

on vähintään 2,8·d. Suuren tuen nurkista lävistysmitoituksen piiriin u lasketaan ulkoreu-

nat, eli yhden nurkan piiri u on pituudeltaan b1/2+d/2+h1/2+d/2.

Mikäli tuki sijaitsee laatan reunalla, valitaan kontrollipiiriksi joko kuvan 9 mukainen piiri

tai piiri, jossa vapaan reunan puoleiset osat korvataan piiriltä vapaille reunoille piirretyillä

normaaleilla, sen mukaan kumpi johtaa pienempään kontrollipiiriin. Mikäli kontrollipiiri on

jälkimmäisen määritelmän mukainen, on epäkeskisyyden laskennassa huomioitava

kontrollipiirin painopisteen paikka suhteessa lävistävän voiman paikkaan.

Leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskapasiteetti B4 mukaan saadaan kaavasta

0,25 + ≤ 2 , (7)

missä Vc on leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistyskestävyys ja leikkausraudoit-

teiden kestävyys Vs lasketaan kaavalla
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= ∗ ∗ ( ), (8)

missä Asv on huomioitava leikkausraudoituksen määrä,

fyd teräslujuus, käytetään korkeintaan 300 MPa

ja α>30° on leikkausraudoitteen ja laatan tason välinen kulma (90° pystyhaat).

Leikkausraudoitteet voidaan muodostaa joko umpihaoista tai ylöstaivutetuista tangoista,

eikä leikkausraudoitetyyppi vaikuta leikkausraudoitetun rakenteen maksimikapasiteet-

tiin. Väyläviraston soveltamisohjeessa NCCI2 on lisäyksenä, että mitoituksessa huomi-

oidaan leikkeet, jotka sijaitsevat tuen reunan ja 1,5·d etäisyyden tuen reunasta välisellä

alueella [18]. Huomionarvoista on myös se, että B4 ei mahdollista kaksipäisten tyssä-

ankkureiden käyttöä lävistysraudoitteena. Mitoituksessa on lisäksi laskettava, että laatta

kestää leikkausraudoittamattomana alueilla, jossa ei ole leikkausraudoitteita.

B4 mukaisessa lävistysmitoituksessa lävistävää kuormaa laskettaessa ei tarvitse huo-

mioida kuormia, jotka sijaitsevat tuen reunasta etäisyydellä d olevan leikkauksen sisällä

kuvan 11 mukaisesti. Toisin sanoen kuvitteellisen lävistyskartion yläreunan rajaaman

alueen sisällä olevien kuormien katsotaan siirtyvän suoraan tuelle.

Kuva 11. B4 mukainen kuorman vähennys ja lävistyskuorman epäkeskisyys e [37]

Tuen läheisyydessä olevien kuormien vähennyksessä suorakulmaisilla tuilla jää suun-

nittelijan vastuulle valita, vähennetäänkö tasaista kuormaa (b+2d)·(h+2d) kokoiselta suo-

rakulmaiselta alueelta vai käytetäänkö vähennettävän alueen kulmissa d säteistä ympy-

rää (vrt. kappale 2.2.3), jolloin ala vastaisi tarkemmin sanallista määritelmää.
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2.2.2 Lävistysmitoitus betonieurokoodin mukaan
Nykyisessä betonieurokoodissa (SFS-EN 1992-1-1 + A1 + AC + NA) lävistysmitoitus

perustuu empiirisesti määritettyihin kaavoihin palkin leikkausmitoitukseen pohjautuen.

Leikkausmitoituksen kaavat on säädetty vastaamaan lävistyskokeiden tuloksia säätä-

mällä lävistysmitoituksen parametreja, kuten tarkastelupiirien sijainteja [21]. Lävistysmi-

toitus voimassa olevan betonieurokoodin mukaisesti perustuu leikkausjännitysten ja ka-

pasiteettien vertailuun eri tarkastelupiireillä. Lävistysmitoituksessa on tarkastettava

kolme kohtaa [40]:

· Leikkausjännitys pilarin juuressa ei saa ylittää lävistyskestävyyden maksimiarvoa

· Leikkausjännitys leikkausraudoittamattomalla alueella ei saa ylittää leikkaus-

raudoittamattoman rakenteen lävistyskapasiteettia

· Leikkausjännitys leikkausraudoitetulla alueella ei saa ylittää leikkausraudoitetun

rakenteen lävistyskapasiteettia.

Edellä esitetyt tarkastuspiirit on esitetty kuvassa 12.

Kuva 12. EC2 tarkastelupiirit ja pinta-alat [40]

Kuvan 12 mukaisen kuormituspinta-alan reunalla tarkastetaan, ettei laatan maksimilä-

vistyskapasiteetti ylity. Maksimilävistyskapasiteetti perustuu betonin puristuslujuuteen

moniaksiaalisessa jännitystilassa [34]. Tuen reunasta 2·d etäisyydellä sijaitsevalla pe-

rustarkastuspiirillä tarkastetaan, kestääkö laatta lävistysraudoittamattomana vai tarvi-

taanko lävistysraudoitteita. Mikäli lävistysraudoitetta käytetään, on etsittävä se piiri rcont,

missä lävistysraudoitteita ei enää tarvita, vaan laatta kestää ilman lävistysraudoitteita.
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Eurokoodissa perustarkastuspiirin muoto valitaan siten, että se sijaitsee etäisyydellä 2·d

tuen reunasta, ja on pituudeltaan mahdollisimman lyhyt, ks. kuva 13. Eurokoodissa tar-

kastuspiirin muoto suorakulmaisen tuen tapauksessa on siis yksiselitteinen, kulmat ovat

2·d säteisen ympyrän kaaria.

Kuva 13. EC2 Perustarkastuspiirit eri muotoisille tuille tai kuormitusaloille [40]

Mikäli tarkasteltava kuormitusala sijaitsee lähellä laatan reunaa tai nurkkaa, valitaan

kontrollipiiri kuvan 14 mukaan, mikäli se tuottaa pienemmän kontrollipiirin pituuden kuin

kuvan 13 mukaan valittu.

Kuva 14. Kontrollipiirit laatan reunoilla ja nurkissa [40]

Tarkasteltavan piirin leikkausjännitys lasketaan kaavalla

= , (9)

missä VEd on lävistävä voima, ui on tarkasteltavan kontrollipiirin pituus, d on laatan tehol-

linen korkeus ja termi β huomioi lävistyskuorman epäkeskisyyden ja pilarin pään mo-

menttien aiheuttamat leikkausjännitykset. Rakennesysteemeissä, joiden vaakastabiilius

ei riipu pilarin ja laatan välisestä kehävaikutuksesta, ja joiden jännemitat eivät eroa yli
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25 % voidaan termille β käyttää kuvan 15 arvoja. Muissa tapauksissa ohjeet termin β

laskemiseen löytyy eurokoodista SFS-EN 1992-1-1 kohdasta 6.4.3.

Kuva 15. Termin β arvot perustapauksissa [40]

Perustuslaatoilla lävistävässä kuormassa VEd voidaan huomioida maanpaineen edulli-

nen vaikutus [40]. Lävistävästä kuormasta voidaan vähentää alle d/2 päässä tuen reu-

nasta sijaitsevat tasaiset kuormat [2].

Pilarin juuren jännitystarkastuksessa laatan maksimilävistyskestävyys saadaan kaa-

vasta

. = 0,4 ∗ ∗ , (10)

missä termi v on

= 0,6 ∗ 1− . (11)

Leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistyskestävyys tarkastelupiirillä saadaan kaa-

valla

, = , (100 ) / + ≥ ( + ), (12)

missä k on kokovaikutustekijä

= 1 +
[ ]

, (13)

ρl on taivutusraudoitussuhde, korkeintaan 2,0 %,
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k1=0,1 (Kansallisen liitteen valinta, suositusarvo sama),

σcp on laatan normaalijännitys (vain puristusjännitys huomioidaan [2]),

vmin = 0 (Kansallisen liitteen valinta, suositusarvo vmin=0,035·k1,5·fck
0,5),

ja termi CRd.c leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistyskestävyyden sekä leikkaus-

raudoitetun rakenteen ylärajan määrityksessä saadaan Suomen kansallisessa liitteessä

kaavasta:

, = , ( , )

( )
, (14)

missä D on pyöreän pilarin halkaisija tai suorakaidepilarilla

= √ . 1 ∗ . 2. (15)

Eurokoodin suositusarvo termille CRd.c on 0,18/γc. Suomen kansallisessa liitteessä ker-

toimen CRd.c laskentaan on sisällytetty tuen koon vaikutus, koska kokeellisissa tutkimuk-

sissa on osoitettu eurokoodin antavan epävarmoja tuloksia pienillä D/d suhteilla, eli suh-

teellisen pienillä pilareilla [21][9].

Mikäli mitoitusjännitys tarkastelupiirillä on suurempi kuin leikkausraudoittamattoman ra-

kenteen lävistyskestävyys, on käytettävä leikkausraudoitteita. Leikkausraudoitetun ra-

kenteen lävistyskestävyys Suomen kansallisen liitteen suosituksilla ja valinnoilla on

, = 0,75 , + , ≤ , , (16)

missä Asw leikkausraudoitteiden kokonaismäärä tarkastelupiirin sisällä (NA suosittelee

huomioimaan raudoitteet etäisyydellä 1,5·d tuen reunasta),

fywd.ef=250+0,25d [MPa] < fywd, (17)

α on leikkausraudoitteen ja laatan välinen kulma ja

kmax=1,6 (Kansallisen liitteen valinta).

Suomen kansallisessa liitteessä laskettaessa leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskes-

tävyyttä VRd.cs pienennetään betonin osuutta käyttämällä VRd.c laskennassa terminä CRd.c

, = ,
, ∗

( , )

( )
. (18)

Käytännössä tällä kansallisen liitteen valinnalla korjataan leikkausraudoitetun rakenteen

kapasiteetissa hyödynnettävän betonin osan osuus 75 prosentista n. 16 prosenttiin.
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Lävistysraudoitetun rakenteen kapasiteetin ylärajan laskennassa käytettävälle kmax ter-

mille voidaan antaa raudoitetyypistä riippuvia ETA hyväksyntöjä, esim. Peikko PSB tuot-

teilla (kaksipäinen tyssäankkuri) se on 1,96 [7]. Käytettäessä kaksipäisiä tyssäankkureita

suunnittelu tehdään kansallisten valintojen sijaan ohjeen ”EOTA Technical Report –

Increase of punching shear resistance of flat slabs or footings and ground slabs – double

headed studs – Calculation Methods EOTA TR 060” [12] mukaan. EOTA TR 060 mukai-

nen mitoitusmenettely on pääpiirteiltään SFS-EN 1992-1-1+A1+AC mukainen, mutta ka-

pasiteettia on rajoitettu tuen ollessa pieni ja lävistyskapasiteetin tarkastelu tuen juuressa

sivuutettu. Leikkausraudoitetun rakenteen kapasiteetin laskenta poikkeaa merkittävästi

eurokoodin kaavoista. Lisäksi EOTA TR 060 antaa ohjeet kaksipäisten tyssäankkureiden

sijoitteluun. [12]

Leikkausraudoitetuilla rakenteilla on tarkastettava lävistyskestävyys leikkausraudoitetun

alueen ulkopuolella. Tällöin käytetään leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistys-

kaavoja, valitsemalla kontrollipiiriksi 1,5·d etäisyydellä uloimmasta leikkausraudoiteke-

hästä sijaitseva piiri.

EC2 mukainen lävistysmalli on herättänyt alusta alkaen paljon keskustelua standardin

turvallisuustasosta, minkä takia esimerkiksi Suomessa eurokoodien käyttöönottoa lävis-

tysmitoituksessa viivästettiin huomattavasti. Kritiikkiä eurokoodi on saanut mm. seuraa-

vista asioista:

· Tarkastelupiirit eivät vastaa lävistymisen fysikaalista mallia [6]

· Ei ota huomioon leikkausraudoitteiden eroja [21], paitsi ETA -hyväksyntöjen

kautta ylärajassa

· Kaavat on johdettu palkin leikkausteorioista, jotka eivät toimi laatoissa samoin.

Leikkausraudoitetuilla laatoilla suurilla pilareilla (c/d>1), leikkausraudoittamatto-

milla laatoilla pienillä pilareilla (c/d<1) sekä suurilla taivutus- ja leikkausraudoite-

määrillä lävistysraudoitetun rakenteen kapasiteetti yliarvioidaan [21][3]

· Lävistysmitoitus ei huomioi laatan jäykkyyttä, jolla on osoitettu olevan korrelaatio

lävistyskapasiteettiin [6]

Kokonaisuudessaan EC2 lävistysmitoitus on melko puutteellinen ja verrattuna koetulok-

siin antaa suuren hajonnan ja liian usein epävarmalla puolella olevia tuloksia [21][3]. Eu-

rokoodin lävistysmitoitusta on päivitetty korjaussivuilla AC:2010, muutossivuilla A1:2014

sekä kansallisin liittein, Suomessa NA:2017. Suomen valinnoilla edellä mainittuja puut-

teita on korjattu reilusti varmemmalle puolelle, kuten vähennetty betonin osuutta leik-



23

kausraudoitetun rakenteen kestävyydessä 75 prosentista 16 prosenttiin. ETA -hyväksyn-

nän avulla leikkausraudoitetuotteille voidaan käyttää raudoitetyyppikohtaisia kmax arvoja,

joiden avulla voidaan saavuttaa normaalia suurempia kapasiteetteja. Raudoitetyyppien

erilaiset kapasiteetit ovat selvästi nähtävissä koetuloksissa [21], ja erojen huomioitta jät-

täminen standardissa itsessään aiheuttaa hajontaa leikkausraudoitetun rakenteen kapa-

siteeteissa verrattuna koetuloksiin.

Edellä esitetyistä syistä Suomessa siltojen ja taitorakenteiden suunnittelua ohjaavissa

Väyläviraston soveltamisohjeissa ei ole vielä siirrytty eurokoodien mukaiseen lävistysmi-

toitukseen, vaan Väylän ohjeessa NCCI 2 – Betonirakenteiden suunnittelu – Eurokoodin

soveltamisohje lävistysmitoitus ohjeistetaan tekemään RakMk B4 mukaan, jonka käy-

töstä on Suomessa vuosien kokemus. Tästä syystä EC2 ei ole yleisessä käytössä Suo-

messa paalulaattojen suunnittelussa.

2.2.3 Lävistysmitoitus prEN 1992-1-1 [36] mukaan
Uuden sukupolven eurokoodien kehitys on tällä hetkellä käynnissä, ja uudet eurokoodit

tulevat voimaan arviolta vuonna 2025 [32]. Luonnosvaiheessa olevan betonieurokoodin

(myöh. prEN 1992-1-1) lävistysmitoitus perustuu kriittisen leikkaushalkeaman teoriaan

[6]. Luonnosvaiheen standardissa CSCT:n mukainen kuorma-kiertymä-yhteys on yksin-

kertaistettu ja sijoitettu lävistyskestävyyden kaavaan, jolloin mitoitus on suoraviivainen

kaavaan sijoitus. Perusajatus prEN 1992-1-1 lävistysmitoituksessa on, että yksinkertai-

simmillaan tapa on helppo käyttää, se noudattaa CSCT:n periaatteita ja sen myötä laa-

tan todellista käyttäytymistä, ja laskentaa voidaan tarvittaessa tarkentaa, jolloin voidaan

saavuttaa suurempia kapasiteetteja.

Kontrollipiiri luonnosvaiheen standardissa prEN 1992-1-1 sijaitsee d/2 päässä tuen reu-

nasta. Lävistyshalkeamaa voidaan havainnollistaa lävistyskartiolla, joka alkaa tuen reu-

nasta ja etenee 45 asteen kulmassa laatan yläpintaan ja kontrollipiiri sijaitsee tämän hal-

keaman puolessa välissä. Lävistysmitoitus perustuu leikkausjännityksen vertailuun lä-

vistyskestävyyteen kontrollipiirillä, ja mikäli kontrollipiirillä tarvitaan leikkausraudoitusta,

on laskettava sellainen piiri (myöh. ulkokontrollipiiri), missä leikkausraudoitteita ei enää

tarvita. Kontrollipiiri määritetään lyhimpänä mahdollisena piirinä d/2 etäisyydellä tuen

reunalta, eli suorakulmaisen tuen tapauksessa kontrollipiirin kulmat ovat d/2 säteisen

ympyrän kaaria. Suurien tukien tapauksessa leikkausvoiman epätasainen jakautuminen

otetaan huomioon siten, että kontrollipiirin suoriin osuuksiin sisällytetään vain 3·d pituiset

osat, eli kontrollipiirin nurkan pyöristyksestä alkaen 1,5·d pituinen osa. Mikäli lävistyvä

alue sijaitsee laatan reunalla, korvataan vapaiden reunojen suuntaiset sivut laatan sivun
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normaalin suuntaisilla viivoilla, jos se tuottaa lyhyemmän kontrollipiirin kuin yhtenäinen

kontrollipiiri.

Leikkausjännitys kontrollipiirillä lasketaan kaavalla

=
,

, (19)

missä βe on epäkeskisyyden huomioon ottava kerroin, VEd on leikkausvoima kontrollipii-

rillä, b0,5 kontrollipiirin pituus ja dv tehollinen korkeus, joka lasketaan etäisyytenä tukialu-

eelta vetopuolen raudoitetankojen keskipisteeseen (x- ja y -suunnan keskiarvo). Termille

β voidaan käyttää yksinkertaistettuja arvoja, kun tasaisen kuorman rasittaman raken-

nesysteemin vaakastabiilius ei riipu pilarin ja laatan liitoksesta, ja jännemitat eivät poik-

kea toisistaan yli 25 %. Yksinkertaistetut arvot termille β ovat

· Laatan keskialueen pilareille 1,15

· Laatan reunapilareille ja seinän päädyille 1,4

· Laatan nurkkapilareille 1,5

· Seinän nurkille 1,2.

Tarkemmin βe voidaan laskea kaavasta

= 1 + 1,1 , (20)

missä eb on leikkausvoimien resultantin (lävistyvän normaalivoiman) epäkeskisyys kont-

rollipiirin painopisteestä ja bb on kontrollipiirin keskimääräinen leveys. Termit eb ja bb las-

ketaan kaavojen (21) ja (22) mukaan.

= , + ,

= 0,5 ∗ , + ,

, (21)

missä eb,x on reunaa vastaan kohtisuora kuorman epäkeskisyys ja eb,y reunan suuntai-

nen epäkeskisyys. Epäkeskisyys lasketaan leikkausvoimaresultantin etäisyytenä kont-

rollipiirin keskipisteestä. Kontrollipiirin keskipistettä laskiessa voidaan kontrollipiiri yksin-

kertaistaa siten, että nurkkien pyöristykset korvataan kulmilla ja kontrollipiiriin voidaan

laskea myös yli 3·dv pituiset suorat osuudet.

= , ∗ , , (22)

missä bb,min on kontrollipiirin pienin leveys ja bb,max on kontrollipiirin suurin leveys. Neliön

muotoisella tuella bb on siis kontrollipiirin leveys b+dv.
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Yleensä tarkemmalla laskennalla saadaan pienempiä termin βe arvoja kuin yksinkertais-

tetuilla valinnoilla, mutta laskenta on hieman työläämpi ja lävistyskuorman epäkeskisyys

on arvioitava asianmukaisesti.

Leikkausjännitystä laskiessa termin VEd arvona käytetään kontrollipiirin kohdan pysty-

suuntaisten leikkausvoimien summaa, eli pilari-laattaliitoksen tapauksessa yksinkertais-

tettuna pilarin tukireaktio vähennettynä kontrollipiirin sisällä vaikuttavilla tasaisilla kuor-

milla. Leikkausjännitys τEd voidaan arvioida myös esimerkiksi asianmukaisella FEM-tar-

kastelulla. Mikäli leikkausjännitys kontrollipiirillä ei ole vakio, voidaan leikkausjännitys

laskea keskiarvona 2·d etäisyydellä huippuarvon molemmin puolin.

Leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistyskestävyys saadaan kaavalla

, = , (100 | ) / ≤ , , (23)

missä yV on lävistymisen osavarmuusluku (käytetään tässä työssä arvoa 1,5), kpb ottaa

huomioon leikkausvoimagradientin vaikutuksen, ρl on raudoitussuhde, fck betonin puris-

tuslujuuden ominaisarvo, ddg betonin kiviaineksen kokovaikutuksen huomioiva kerroin,

dv tehollinen korkeus. Raudoitussuhteeseen otetaan huomioon etäisyydellä 3·dv tuen

reunasta sijaitsevat kontrollipiirin ulkopuolelle ankkuroidut taivutusteräkset. Termi ddg

lasketaan normaalilujuusbetoneille kaavalla

= 16 +  ≤ 40 , (24)

missä Dlower tarkoittaa betonin runkoaineksen karkeimman osuuden pienintä seulakokoa.

 Kerroin kpb lasketaan kaavalla

1 ≤ = 3,6 1−
,
≤ 2,5, (25)

missä b0 on kuormitetun alueen piiri, jossa otetaan huomioon vastaavat rajoitteet suurien

tukien ja laatan reunan osalta kuin kontrollipiirissä b0,5. Kerroin kpb kuvaa tuen koon vai-

kutusta lävistyskestävyyteen. Kun kpb lähestyy tuen koon kasvaessa (suhteessa teholli-

seen korkeuteen) arvoa 1, lähestytään fysikaalisesti yhden suunnan leikkausmitoitusta.

Sen sijaan pienillä tuilla kontrollipiirillä vaikuttaa vahvasti kahden suunnan leikkausjänni-

tys, jolloin kyse on lävistysmitoituksesta.

Leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistyskestävyyden kaava on johdettu konserva-

tiivisella otaksumalla laatan jäykkyydestä olettaen tukilinjan ja momentin nollakohdan

väliseksi etäisyydeksi 8·dv [6]. Mikäli laatan tukilinjan ja taivutusmomentin nollakohdan

välinen etäisyys on alle 8·dv, voidaan lävistyskestävyyden kaavassa (23) termi dv korvata

termillä apd, joka lasketaan kaavasta
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= , (26)

missä termi ap on tukilinjan ja momentin nollakohdan välinen etäisyys, vähintään dv. Mi-

käli termi ap on erisuuri laatan pääsuunnissa, se lasketaan kaavalla

= ∗ ≥ . . (27)

Momentin nollakohdat lasketaan lineaarisen kimmoteorian mukaisella halkeilematto-

malla laskentamallilla. Termin ad käyttäminen termin dv sijaan kasvattaa lävistyskestä-

vyyttä etenkin paksuilla ja lyhytjänteisillä, eli jäykillä laatoilla.

Kun rakennesysteemin vaakastabiilius ei perustu pilarin ja laatan liitokseen, ja tarkastel-

tavan pilarin kohdalla eri suuntien jännemittojen välinen suhde on välillä 0,5…2, tasai-

sesti kuormitetuille tasapaksuille laatoille voidaan usein olettaa momentin nollakohdan

etäisyydeksi tukilinjasta 0,22·L, missä L on tarkasteltavan suunnan jänneväli [36]. Jatku-

villa laatoilla momenttien uudelleenjakaantumisen seurauksena etäisyys murtokuormi-

tuksella on todellisuudessa vielä pienempi, välillä 0,1…0,2·L, mutta epälineaarisen ana-

lyysin perusteella 0,22·L on riittävän tarkka (ja konservatiivinen) arvio nollakohdan ja tu-

kilinjan väliselle etäisyydelle [4][9][8].

Laatan normaalijännitykset, kuten jännittämisestä aiheutuva puristusjännitys tai vetora-

situksesta aiheutuva vetojännitys huomioidaan kertomalla termi kpb termillä kpp

= , puristusjännitykselle

= 1/ , vetojännitykselle (28)

= 1 + 1,2 , | | ,

missä σd on laatan normaalijännitys ja termi μp kuvaa leikkausvoiman ja momentin suh-

detta ja sille käytetään arvoa 8 keskipilareilla, 4 reunapilareilla ja 2 nurkkapilareilla. Laa-

tan normaalijännitysten ollessa eri suuntiin erisuuruiset lasketaan molempien suuntien

kpp termien tulon neliöjuuri. Puristusjännitys kasvattaa laatan lävistyskestävyyttä, ja ve-

tojännitys vähentää sitä [31]. Vetojännitykset on täten aina huomioitava laatan lävistys-

mitoituksessa, sen sijaan puristusjännitysten huomioimatta jättämäinen tuottaa varmalla

puolella olevia lävistyskapasiteetteja [36].

Luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaan leikkausraudoitetun rakenteen lä-

vistyskestävyys saadaan kaavasta

, = , + ≥ , (29)

missä
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= , (30)

ja =
∅

+ (15 ) / ( ) / ≤ 0,8, (31)

missä ∅  on leikkausraudoitteen halkaisija.

Leikkausraudoitussuhde ρw lasketaan kaavasta

= , (32)

missä Asw on yksittäisen leikkeen teräsala, sr on leikkausraudoitteiden säteittäinen etäi-

syys ja st raudoitteista muodostuvien säteiden tangentiaalinen etäisyys kontrollipiirillä.

Terminä sr käytetään arvoa 0,67·dv, mikäli leikkausraudoitteena käytetään ylöstaivutet-

tuja teräksiä. Mikäli leikkausraudoitteet eivät ole pystysuorassa laatan tasoon nähden,

voidaan termiä ρw kasvattaa kertoimella (sin(αw) + cos(αw)) ja termiä ns kertoimella

(sin(αw)+cos(αw)) ·sin(αw) kuitenkin siten, että ehto ηs ≤ 0,8 täyttyy.

Leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskestävyyden kaavat perustuvat siihen, että kier-

tymien kasvaessa kriittinen leikkaushalkeama kasvaa, jolloin betonin leikkausvoimien

siirtokyky laskee ja jännitys leikkausraudoitteissa kasvaa, saavuttaen maksimissaan

myötölujuuden.

Leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskapasiteetin yläraja rajataan arvoon

, = , , (33)

eli leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistyskestävyyden kerrannaiseen. Kerroin

nsys riippuu käytettävästä leikkausraudoitetyypistä, leikkausraudoitteiden sijoittelusta

sekä rakenteen geometriasta. Kerroin nsys saadaan kaavasta

= 1,15 + 0,63
/
− 0,85 , (34)

missä s0 on lähimpänä tukea sijaitsevan leikkeen etäisyys tuen reunasta ja dsys on rau-

doitetyypistä riippuva mitta. Mitta dsys on kaksipäisellä tyssäankkurilla pystysuuntainen

etäisyys tuen pinnasta leikkeen yläosan tyssäpään ulkopintaan. Hakaraudoitteella dsys

on pystysuuntainen etäisyys tuen pinnasta joko haan yläpään kulman pyöristyksen si-

sällä olevan raudoitteen keskipisteeseen, tai haan yläpään kulman pyöristyksen alkupis-

teeseen, mikäli haan sisällä ei ole poikittaista tankoa. Tulkinta on samankaltainen kuin

kuvassa 16 laskettaessa tehollista korkeutta leikkausraudoitetun alueen ulkopuolella.

Leikkausraudoitetulla rakenteella leikkausraudoitteet ulotetaan niin kauas tuelta, että

leikkausjännitys on pienempi kuin leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistyskestä-

vyys. Vaadittava kontrollipiirin pituus saadaan kaavasta
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, , = , (
,

) , (35)

missä termi dv.out kuvaa lävistymisen tehollista korkeutta tarkastelupiirillä b0.out. Korkeus

dv.out määritetään kuvan 16 mukaisesti toimivan leikkausraudoitustyypin mukaisesti.

Kuva 16. Uloimpaan kontrollipiiriin liittyvät merkinnät [36]

Uloin kontrollipiiri sijaitsee 0,5·dv.out etäisyydellä uloimmasta leikkeestä. Kuvien 16 a) ja

b) mukaisesti uloimpaan kontrollipiiriin lasketaan vain 1,5·dv.out etäisyydelle leikkaus-

raudoitteesta ulottuva piirin osa. Toisin sanoen, mikäli uloimmalla leikkausraudoiteke-

hällä sijaitsevien leikkausraudoitteiden välinen etäisyys on alle 3,0·dv.out, voidaan kont-

rollipiiriä käsitellä yhtenäisenä piirinä.

Käytettäessä leikkausraudoitteina kaksipäisiä tyssäankkureita tai hakoja, rakenteeseen

asetetaan vähintään kaksi leikettä kontrollipiirin säteen suunnassa. Ensimmäisen leik-

keen etäisyys tuen reunasta (s0) täytyy olla laatoilla välillä 0,3·dv…0,5·dv ja pilarianturoilla

välillä 0,2·dv…0,3·dv. Leikkeiden välinen etäisyys (sr) saa olla korkeintaan laatoilla

0,75·dv ja pilarianturoilla 0,5·dv. Leikkeillä, jotka sijaitsevat alle 2·dv päässä tuen reu-

nasta, tangentiaalinen etäisyys säteiden välillä (st) saa olla korkeintaan 1,5·dv.

Luonnosvaiheen betonieurokoodin prEN1992-1-1 mukaisessa lävistysmitoituksessa voi-

daan rakenteen lävistyskapasiteetti laskea yksinkertaisimmillaan hyvin nopeasti ja kon-

servatiivisesti, ja tarvittaessa laskentaa voidaan tarkentaa, mikäli lävistyskapasiteetti ei

ole riittävä. Standardissa voidaan katsoa olevan kolme kapasiteettia mahdollisesti kas-

vattavaa tarkennusta:

· Vähennetään mitoittavasta leikkausvoimasta kontrollipiirin sisällä vaikuttavat ta-

saiset kuormat, eli laskea kontrollipiirillä vaikuttava todellinen leikkausjännitys
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· Lasketaan β termi todellisen lävistyskuorman todellisen epäkeskisyyden mukai-

sesti

· Huomioidaan laatan jännemitoista (leikkausjänteestä) riippuva tekijä apd

Edellä lueteltujen tarkennuksien käyttö vaatii lisää aikaa ja harkintaa suunnittelutyössä,

mutta kapasiteetin lisäys voi olla hyvinkin merkittävä. Kappaleessa 5 käsitellään näiden

tarkennuksien vaikutuksia paalulaatoille, ja etenkin laatan jäykkyyden huomioiminen vai-

kuttaa merkittävästi lävistyskapasiteettiin tyypillisillä paalulaattarakenteilla.
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3. PAALULAATTOJEN LÄVISTYSMITOITUS

Paalulaatoissa lävistysmitoitus on erittäin hallitseva ilmiö, joka usein määrittää käytettä-

vän paalulaattatyypin ja rakennepaksuuden. Optimaalisimmillaan paalulaatta on yleensä

silloin, kun paaluista hyödynnetään koko kapasiteetti, jolloin paalujen (300 mm x 300

mm) tukivoimat laatalle murtorajatilassa ovat suuruusluokaltaan 1 MN.

Tässä luvussa perehdytään paalulaattojen lävistysmitoitukseen, ja tarkastellaan ilmiön

teoreettista taustaa sekä käytännön mitoitusta. Paalulaatat poikkeavat esimerkiksi pila-

rilaatoista huomattavasti rakenteen geometrian sekä kuormitusten osalta, ja paalulaat-

tojen suunnittelussa tulee huomioida muutamia erityispiirteitä, kuten maanpaineen ai-

heuttamat vetorasitukset laatassa.

3.1 Rakenne

Paalulaatta on rakenne, jossa teräsbetonilaatta tukeutuu paaluihin. Paalut ovat usein

lyötäviä teräsbetonipaaluja. Tässä työssä käsitellään niin sanottuja pengerlaattoja, eli

paalulaattoja, jotka sijaitsevat väylän alle tehdyn penkereen alla. Paalulaattoja käytetään

esimerkiksi siltojen tulopenkereiden pohjanvahvistuksena, kun tulopenkereitä ei voi pe-

rustaa maanvaraisesti.

Nykyisin useimmat paalulaatat ovat tasapaksuja teräsbetonilaattoja tai sienivahvistettuja

teräsbetonilaattoja. Paalulaattoja on rakennettu suomessa myös palkkikaistoilla vahvis-

tetuilla laatoilla, jossa paalujen kohdalla laatassa on palkkivahvistus, joiden päällä on

teräsbetonilaatta. Tasapaksut paalulaatat ovat molemmista pinnoistaan raudoitettuja, ra-

kennepaksuuden ollessa tyypillisesti 400-600 mm. Sienivahvistetussa laatassa paalujen

kohdalle valetaan vahvike, joka voidaan rakentaa raudoitettuna tai raudoittamattomana,

ja se valetaan samaan aikaan muun laatan kanssa. Vahvikkeiden päällä oleva laatta on

usein molemmista pinnoistaan raudoitettu. Nämä kolme paalulaattatyyppiä on esitetty

kuvissa 17-19.
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Kuva 17. Tasapaksu laatta [20]

Kuva 18. Sienilaatta [20]

Kuva 19. Palkkilaatta [20]

Tässä työssä keskitytään tasapaksuun ja sienivahvennettuun laattaan. Kuvassa 20 on

esitetty tyypillisen sienilaatan mittoja, kun paalun poikkileikkaus on 300x300.
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Kuva 20. Sienivahvikkeen tyypilliset mitat

Sienilaattojen sienivahvike lisää rakennekorkeutta lävistysmitoituksessa, mutta se pa-

rantaa myös rakenteen taivutuskapasiteettia tuella, sillä sienen raudoittamattomassa

alapinnassa vallitsee taivutusrasituksista puristusjännitys. Rakennekorkeus sienen koh-

dalla taivutusmitoituksessa määritetään tapauskohtaisesti, RakMk B4 mitoituksessa [39]

mukaan rakennekorkeus taivutusmitoituksessa voi muuttua korkeintaan suhteessa 1:3.

Väyläviraston Paalulaattojen suunnitteluohjeessa sienilaatan poikkileikkauksen teholli-

nen korkeus voi muuttua korkeintaan suhteessa 1:3 kuitenkin siten, että korkeus on paa-

lun kohdalla korkeintaan rakenteen todellinen korkeus vähennettynä paalun upotus-

syvyydellä [20]. Tielaitoksen vanhassa (1991) julkaisussa ”Pengerlaatat” sienilaatan tai-

vutusmitoituksessa laatan toimivan paksuuden on oletettu muuttuvan enintään suh-

teessa 1:5 siten, että toimiva korkeus on enintään sienen todellinen korkeus – 50 mm

[41].

3.2 Materiaalit

3.2.1 Paalut
Tyypillisin paalulaatassa käytettävä paalutyyppi on teräsbetoninen lyöntipaalu (myöh.

TB-paalu). Joissain olosuhteissa käytetään myös teräsputkipaaluja, mutta tässä työssä

keskitytään TB-paaluille perustettuihin paalulaattoihin. TB-paalut koostuvat paalukär-

jestä, teräsbetonisista paaluelementeistä sekä tarvittaessa jatkoksista. TB-paaluja val-

mistetaan normaalisti 15 metrisiksi, joten tätä pidemmät paalut täytyy usein jatkaa. [33]

Suomessa yleisessä käytössä on Rakennusteollisuuden julkaisun ”Tuotelehti PO-2016

mukaiseen paalutuksen suunnitteluun ja paalutustyöhön RT betonipaaluilla” mukaiset

paalutyypit. RT tuotelehden mukaiset paalukoot ovat 250·250, 300·300 sekä 350·350,

joista paalulaatoissa selvästi eniten käytetään paalukokoa 300·300. Koon lisäksi RT tuo-

telehden paalut on jaettu kantavuusluokkiin, paalukoolla 300·300 paaluja on kahta eri-

laista, RTB-300-16 sekä RTC-300-16, jossa kirjainyhdistelmän kolmas merkki viittaa
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kantavuusluokkaan, ensimmäinen lukuarvo neliöpoikkileikkauksen sivun pituuteen ja jäl-

kimmäinen numero tarkoittaa, että tuote on PO-2016 (RIL julkaisu paalutusohje PO2016)

mukainen.

Paaluille määritetään paalutustyöluokka, joita ovat PTL1, PTL2 ja PTL3. Paalutustyö-

luokka määritetään PO2016 mukaan pohjaolosuhteista riippuvan geoteknisen luokan

sekä rakenteen seuraamusluokan perusteella.

Paalujen asennus tehdään lyöntipaalutuksena paalutuskoneen painon kantavan paalu-

tusalustan, yleensä murskepatjan, päältä. Paalut lyödään kantavaan maakerrokseen tai

kallioon. Paalun kantavuus varmistetaan loppulyönnein ja/tai koekuormituksin (PDA-mit-

taus tai staattinen koekuormitus). Paalut tasakatkaistaan suunnitelman mukaiseen kor-

koon, mikä on yleensä laatan alapinnan korko paalun kohdalla + 50 mm, eli paalu upo-

tetaan 50 mm laatan sisään. Paaluista ei yleensä liitetä laattaan erillisiä tartuntateräksiä,

joten liitos ei toimi vetovoimia siirtävänä. Tyypillisimpien paalulaatoissa käytettävien RT

tuotelehden paalujen kapasiteetteja on esitetty taulukossa 1.

Paalulaatoissa käytettävien paalujen kapasiteetteja [33]

Taulukosta 1 voidaan lukea paalun murtorajatilan kapasiteetti. Taulukon keskiosista saa-

daan paalun rakenteellinen kapasiteetti paalua ympäröivän maan suljetun leikkauslujuu-

den ja pysyvän kuorman osuuden perusteella, ja oikeassa reunasta saadaan paalun
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geotekninen kapasiteetti paalutustyöluokittain. Valitun paalun maksimikapasiteetti on

näistä kahdesta arvosta pienempi. Paalun kantavuus vaikuttaa suoraan laatan lävistä-

vään kuormaan, joten suurilla paalukuormilla laatalta tarvitaan enemmän lävistyskapa-

siteettia.

3.2.2 Laatta
Paalulaatan laattaosa rakennetaan teräsbetonista. Betonin rasitusluokat valitaan paalu-

laatan ympäristöolosuhteet huomioiden standardin EN 1992-1-1 mukaan. Väyläviraston

eurokoodin soveltamisohjeen NCCI 2 mukaan paalulaattojen rasitusluokat ja muut omi-

naisuudet voidaan valita taulukon 2 mukaisesti.

Paalulaatan betonin vähimmäisvaatimukset NCCI2 mukaan [18]

Taulukon 2 mukaisesti paalulaatan betonin vähimmäisvaatimuksiin vaikuttaa merkittä-

västi suolarasitus, eli yleensä se, suolataanko paalulaatan päälle rakennettavaa väylää

talvikunnossapidossa. Myös paalulaatan vedenpoiston järjestelyt vaikuttavat betonin vä-

himmäisvaatimuksiin. Paalulaatta voidaan rakentaa väylän suunnassa kallistettuna tai

hoitaa vedenpoisto esimerkiksi reikien avulla. Laatan betonin lujuusluokka vaikuttaa suo-

raan laatan lävistyskestävyyteen, betonin lujuuden vaikutusta lävistyskapasiteettiin on

tutkittu kappaleessa 5.

Paalulaattojen teräsbetonilaatat raudoitetaan usein kauttaaltaan laatan molemmista pin-

noista. Syitä tähän on yksinkertainen työmaatoteutus sekä halkeilun rajoittaminen esi-

merkiksi kutistumista ja lämpöliikkeistä. Paalulaattoja rakennetaan verrattain suurina ko-

konaisuuksina ilman liikuntasaumoja, jolloin kutistuman ja lämpöliikkeiden vaikutukset

voivat kasvaa merkittäviksi. Lisäksi hyötynä molempien pintojen raudoittamisessa on se,
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että jatkuvat alapinnan teräkset toimivat paalun kohdalla onnettomuusraudoituksena,

mikä voi estää jatkuvan sortuman paikallisen lävistysmurron tapauksessa.

3.2.3 Leikkausraudoitteet
Paalukuormien ollessa suuria paalulaatoissa lävistysmitoitus määrittää usein laatan vah-

vuuden. Paalulaatat ovat usein erittäin laajoja rakenneosia, joten laatan paksuuden op-

timoinnilla voidaan tehdä merkittäviä taloudellisia säästöjä. Leikkausraudoitteita käyttä-

mällä laatan paksuutta pystytään pienentämään, jolloin kokonaiskustannukset voivat

jäädä pienemmäksi kuin paksummalla lävistysraudoittamattomalla rakenteella. Epä-

säännöllisissä paalulaatoissa voi myös paikallisesti esiintyä yksittäisiä suurempia paalu-

kuormia, joiden takia koko laatan rakennekorkeuden kasvattaminen on epätaloudellista.

Kuvassa 21 on esitelty tyypillisimmät leikkausraudoitteet.

Kuva 21. Leikkausraudoitustyypit vasemmalta: Umpihaat, ylöstaivutetut tangot,
kaksipäiset tyssäankkurit (muokattu lähteistä [36][30])

Kuvassa 21 vasemman puolimmaisin leikkausraudoite on umpihaka, joka muodostaa

kaksi leikettä lävistystä vastaan. Umpihaan pystyosat toimivat leikkaushalkeaman muo-

dostumista vastaan, ja pystyosan vaarnat sekä vaakaosat ankkuroivat voimat laatalle.

Kuvan 21 keskimmäinen leikkausraudoite on ylöstaivutettu teräs, eli laatan alapintaan

sijoitettu lisäteräs, joka taivutetaan siten, että se on paalun kohdalla yläpinnassa.

Ylöstaivutetun teräksen lävistystä vastaan toimiva leike (yhdellä teräksellä yksi leike mo-

lemmin puolin paalua) on edullisessa kulmassa lävistystä vastaan, koska teoriassa leik-

keen ollessa kohtisuoraan lävistyshalkeamaa vasten se lisää kapasiteettia enemmän

kuin pystysuorassa [5].

Kuvan 21 oikeanpuoleisin leikkausraudoite on kaksipäinen tyssäankkuri, joka koostuu

kahdesta tyssäpäästä ja niiden välisestä, usein vaarnoitetusta, terästangosta. Pystyosa

siirtää voimat leikkaushalkeaman yli, ja päät sekä pystyosan vaarnat ankkuroivat voimat

betonille [21]. Tyssäankkureiden valmistusta ja käyttöä leikkausraudoitteena tullaan kä-

sittelemään uudessa betonieurokoodissa (Annex C.6). Nykyisen eurokoodin ”EN 1992-

1-1:2004 + AC:2010 + A1:2014” [40] mukaisessa lävistysmitoituksessa tyssäankkurei-

den käyttöä säätelee dokumentti EAD 160003-00-0301 [11], jonka mukaisesti voidaan
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hakea tuotekohtaisia ETA -hyväksyntöjä. Nykyisen eurokoodin mukaan tyssäankkureita

käytettäessä suunnittelu tehdään European Organisation for Technical Assessment jul-

kaisun EOTA TR 060 [12] mukaisesti.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B4 mukaisessa lävistysmitoituksessa leik-

kausraudoitus voi koostua umpiahaoista tai ylöstaivutetuista tangoista.  Luonnosvaiheen

uuden betonieurokoodin prEN 1992-1-1 mukaisessa lävistysmitoituksessa voidaan käyt-

tää hakoja, ylöstaivutettuja teräksiä tai kaksipäisiä tyssäankkureita.

Tämän työn liitteessä B on esitetty luonnosvaiheen eurokoodin prEN 1992-1-1 mukaan

mitoitettuja kapasiteettitaulukoita kaksipäisillä tyssäankkureilla leikkausraudoitettuun

paalulaattaan. Kapasiteettitaulukoiden tavoitteena on esittää yksinkertaistettu mitoitus-

tapa kaksipäisillä tyssäankkureilla leikkausraudoitetun paalulaatan lävistysmitoitukseen

muutamilla soveltuvilla rakenneratkaisuilla. Liitteessä C on esitetty laskentaesimerkit ka-

pasiteettitaulukoiden laatimisesta.

3.3 Kuormat ja kuormitusyhdistely

Tässä työssä käsitellään tieympäristön paalulaattoja, joiden pengerkorkeus on vähintään

1,4 metriä, jolloin paalulaatan suunnittelu voidaan tehdä Väyläviraston ohjeen ”Paalu-

laattojen ja paaluhatturakenteiden suunnittelu” mukaisesti. Tällöin paalulaatan pysty-

kuormat voidaan käsitellä tasaisesti jakautuneina pysyvinä ja muuttuvina kuormina. Paa-

lulaatan pysyviä kuormia ovat rakenteen oma paino sekä penkereen paino. Pysyvän

kuorman arvona reuna-alueella käytetään vähintään 30 kN/m2 vaikka penger olisikin

siellä matalampi. Muuttuva pystysuora hyötykuorma on liikennekuorma, Väylän ohjeis-

tuksen mukaan liikennekuormakaavio LM1, jonka aiheuttama tasainen kuorma paalu-

laatan pinnalla pengerkorkeuden funktiona saadaan kuvasta 22.
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Kuva 22. Liikennekuorman LM1 aiheuttama tasainen kuorma laatan pinnalla pen-
gerkorkeuden funktiona [20]

Kuten kuvasta 22 nähdään, liikennekuorman aiheuttama tasainen pintakuorma pienenee

pengerkorkeuden kasvaessa. Tämä johtuu kuorman jakautumisesta penkereessä laa-

jemmalle alueelle, suunnitteluohjeessa telikuormat jakautuvat Boussinesquin teorian

mukaisesti. Kuvan liikennekuorman arvoihin sisältyy dynaaminen lisä (~30 %). Käyttöra-

jatilan tavallisen yhdistelmän kuormien laskentaan liikennekuorma saadaan kertomalla

kuvan arvo 0,68:lla. Liikennekuorman pitkäaikaisen kuorman osuuden otaksutaan ole-

van 0.

Paalulaattaan kohdistuu vaakakuormituksia liikenteen vaikutuksista (kiihdytys, jarrutus,

sivusysäys, keskipakovoima) sekä pystykuormien aiheuttamasta maanpaineesta. Tässä

työssä ei käsitellä jarru- ja kiihdytyskuormia, sivusysäyksiä, keskipakovoima tai muita

ulkoisia vaakakuormia, koska ne otetaan vastaan paalujen sivuvastuksella ja/tai vino-

paaluilla. Sen sijaan pystykuormien muodostaman maanpaineen vaakaresultantti ai-

heuttaa laattaan vetorasituksia, joka vastaanotetaan laatan raudoituksella. Tämä veto-

rasitus käsitellään laatan rakenneanalyysissa ja mitoituksessa keskeisenä (tarkemmin

ottaen voima kohdistuu vetojäykkyyskeskiöön) vetorasituksena, joka ei aiheuta laatalle

taivutusrasituksia. Usein mitoituksessa vetovoima otetaan huomioon vain raudoitteiden

lisärasituksena, eikä betonin vetolujuutta tai vedon vaikutusta taivutetun poikkileikkauk-

sen muodonmuutoksiin oteta huomioon. Muuttuvien ja pysyvien pystykuormien aiheut-

tama vaakapaineen resultantti saadaan kaavasta

, = ∗ ( ∗ + ∗ ), (36)

missä K0 on lepopainekerroin, γm on penkereen tilavuuspaino, H on pengerkorkeus ja qk

on liikennekuorma, jonka arvona voidaan tiellä käyttää 20 kN/m2. [20]
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Kuormien yhdistely tehdään eurokoodien mukaisesti, ja suunniteltaessa paalulaatta Väy-

läviraston ohjeistusten mukaan käytetään Väyläviraston eurokoodin soveltamisohjetta

NCCI 1. Tiepenkereen alaisilla paalulaatoilla liikennekuorman lisäksi ei oteta huomioon

muita muuttuvia kuormia. Pystykuormien aiheuttamat maanpaineet yhdistellään sen mu-

kaan, mikä on vaakavoiman aiheuttanut pystykuorma.

3.4 Rakennemallit ja -analyysit

Paalulaatan rakennemallissa paalut ovat usein ala- ja yläpäästään nivelellisesti kiinnitet-

tyjä, sivusuunnassa maan tukevaa vaikutusta mallintavien jousien tukemia sauvoja.

Laatta mallinnetaan yleensä jatkuvana niveltukien päälle tuettuna laattana. Todellisuu-

dessa paalun ja laatan välinen liitos ei ole ideaalinen nivel, vaan paalulla on tukipinta,

jonka kautta paalulle voi siirtyä pieniä momentteja laatalta. Paalun yläpäästä ei kuiten-

kaan liitetä yleensä laattaan tartuntateräksiä, joten momentin välittyminen on verrattain

pientä. Paalun yläpää upotetaan yleensä laattaan 50 mm, joten yläpäätä voidaan pitää

usein sivusiirtymättömänä rakenteena paalun rakenneanalyysissa.

Esitetyssä rakennemallissa paalulaatta on ohut laatta pistemäisten tukien varassa. Ra-

kenneanalyysissä tämä johtaa suuriin jännityshuippuihin tukien kohdalla, missä tukimo-

mentit kerääntyvät yhteen pisteeseen ja paalukuorma aiheuttaa lokaalisti suuria jänni-

tyksiä. Tämän takia rakenneanalyysistä saatavia arvoja on syytä korjata vastaamaan

paremmin todellista tilannetta. Merkittävin ja yleisin korjaus staattisesta rakennemallista

saataviin rasituksiin on tukimomentin tasaus.

Laatan lävistymisen kannalta rakenneanalyysistä saatavista tiedoista ja rasituksista mer-

kittävimpiä ovat taivutusrasitukset, paalukuormat sekä laatan muodonmuutokset, tar-

kemmin ottaen kiertymät tuilla. Taivutusrasitukset määrittävät laatassa käytettävän tai-

vutusraudoituksen, jolla on selkeä korrelaatio laatan lävistyskapasiteettiin. Samoin paa-

lukuormien yhteys lävistysmitoitukseen on selvä. Laatan lävistyskapasiteetin on osoitettu

olevan riippuvainen laatan jäykkyydestä eli muodonmuutoksista kuormituksessa. CSCT

perustuvissa mitoitusmalleissa laatan lävistyskestävyys riippuu suoraan laatan kierty-

mästä tuella, ja tarvittaessa lävistyskestävyyttä voidaankin tarkastella rakenneanalyy-

sistä saatavien kiertymien perusteella. Kiertymiä laskettaessa on huomioitava rakenteen

mallintamisen ja materiaalimallien vaikutus tuloksiin. Betonin muodonmuutoskäyttäyty-

minen taivutusrasituksessa on epälineaarista, ja valinnat rakennemallia tehdessä esi-

merkiksi liitosten mallintamisessa vaikuttaa laskettaviin kiertymiin. Käytännön suunnitte-

lutyössä kiertymät arvioidaan kuitenkin usein analyyttisten kaavojen avulla, jolloin epäli-

neaarista rakenneanalyysiä ei tarvita.
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3.5 Lävistys paalulaatoissa

Lävistysilmiö paalulaatoissa noudattaa samoja perusperiaatteita kuin muissakin teräs-

betonilaatoissa. Kuormituksen osalta paalulaatoille on tyypillistä suuret pysyvät kuormat

sekä kuorman korkea intensiteetti. Tasainen kuorma paalulaatalle minimipengerkor-

keudellakin (1,4 metriä korkea penger + liikennekuorma) on yli 80 kPa, kun taas esimer-

kiksi toimistorakennuksien pilarilaattojen tasainen kuorma voi koostua vain laatan

omasta painosta sekä 10 kPa hyötykuormasta. Tämän takia useissa lävistysmitoitusmal-

leissa tehtävä tasaisen kuorman vähennys kriittisen leikkauspiirin sisäpuolella nousee

merkittävään rooliin. Esimerkiksi FEM -analyysistä saatujen rasitusten mukaan mitoitta-

essa on varmistuttava siitä, ettei vähennetä lävistyskuormasta sellaisia osuuksia, jotka

eivät vaikuta tarkasteltavan paalun kohdalla. Tästä esimerkkinä esimerkiksi lävistysmi-

toitus reuna-alueen paalulle, missä maksimipaalukuorma voi koostua vain pysyvän kuor-

man aiheuttamasta rasituksesta, jolloin sekä pysyvän että liikennekuorman vähentämi-

nen kontrollipiirin sisältä johtaa epävarmalla puolella oleviin tuloksiin. Tästä syystä liiken-

nekuorman vähentämistä lävistyskuormasta on käytettävä vain harkitusti.

Tasapaksuilla paalulaatoilla rakennekorkeus on usein välillä 400-600 mm. Sienilaatoilla

tyypillinen rakennekorkeus on 250 mm korkea tasapaksu laatta ja paalujen kohdalla 250

mm syvä vahvennos, eli paalun lävistysmitoituksessa rakennekorkeus on 500 mm (josta

vähennetään paalun upotussyvyys) ja sienivahvikkeen lävistymistä laatasta tarkastel-

lessa rakennekorkeus on 250 mm. Paalulaatat pyritään usein mitoittamaan siten, että

paaluista saadaan hyödynnettyä koko kantavuus, mikä johtaa tyypillisillä paalutyypeillä

noin 1 MN paalukuormiin. Paalulaattaan kohdistuvien suurien tasaisten kuormien seu-

rauksena paalujen kantavuus rajaa paalujaon yleensä välille 2…3 m. Taivutusraudoituk-

sen raudoitussuhde paalun kohdalla (laskettuna lävistysmitoituksessa käytettävän tehol-

lisen korkeuden mukaan) on paalulaatoilla tyypillisesti välillä 4…7 promillea.

Suomessa paalulaattojen mitoituksessa on pitkään käytetty RakMk B4 mukaista lävis-

tysmitoitusmallia. Suorakulmaisilla tuilla kontrollipiirinä on käytetty suorakulmaista piiriä

d/2 päässä tuelta. Samoin tuelta d:n päässä olevien tasaisten kuormien vähennyksessä

on käytetty suorakulmaista alaa. Lävistyskuorman epäkeskisyytenä on paalulaatoilla

usein käytetty arvoa 0, mikä pätee todellisuudessa vain ideaalisille pistemäisille tuille ja

antaa täten epävarmalla puolella olevia vastauksia. Paalulaatoilla lävistyskuorman epä-

keskisyytenä vähintään pystykuorman perusepäkeskisyyden käyttö on edellytettävää.

Kriittisen leikkaushalkeaman teorialla ja siihen perustuvilla mitoitusmalleilla, kuten prEN

1992-1-1, tarkasteltuna paalulaattojen lävistymisessä on paalulaatan kannalta olennai-
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sia ominaisuuksia. CSCT mukaisesti kriittisen leikkaushalkeaman koko määrittelee laa-

tan lävistyskapasiteettia, ja paalulaattaan maanpaineesta aiheutuva vaakaresultantti ai-

heuttaa laattaan halkeamien suuruutta kasvattavia vetojännityksiä. Vedon vaikutus lä-

vistyskapasiteettiin voidaan ottaa huomioon luonnosvaiheen standardissa prEN 1992-1-

1.

CSCT mukaisesti laatan tuen kiertymä on verrannollinen halkeaman kokoon ja sitä

kautta laatan lävistyskestävyyteen. Aiemmin esitetyillä paalulaatan tyypillisillä mitoilla

paalulaatat luokitellaan hyvin jäykiksi rakenteiksi, eli jännemitan suhde laatan paksuu-

teen on matala, suhde L/h on suuruusluokaltaan 5. Jäykällä laatalla kiertymät ovat pie-

nempiä kuin hoikilla laatoilla, joten lävistyskapasiteettikin on suurempi. Luonnosvaiheen

standardissa prEN 1992-1-1 lävistysraudoittamattoman rakenteen lävistyskestävyyden

laskennassa kaavat on johdettu melko hoikan laatan mukaiselle tilanteelle, jossa tukilin-

jan ja momentin nollakohdan sekä laatan paksuuden välinen suhde on 8. Paalulaatoilla

voidaan yleensä käyttää tukilinjan ja momentin nollakohdan välisenä etäisyytenä 0,22

kertaa jännevälin pituus. Tämä johtaa tyypillisillä mitoilla siihen, että tukilinjan ja momen-

tin nollakohdan sekä laatan tehollisen korkeuden välinen suhde on suuruusluokkaa

1…2. Koska suhde on huomattavasti arvoa 8 pienempi, voidaan lävistyskapasiteettia

kasvattaa luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaisessa mitoituksessa kaavan

(26) mukaan.

Laatan jäykkyyden ollessa näin korkea, joidenkin prEN 1992-1-1 lävistysmallissa tehty-

jen yksinkertaistusten ja valintojen vaikutusta tulee tarkastella. Luonnosvaiheen standar-

dissa laatan jäykkyyden vaikutukselle (suhteelle rs/d) on asetettu alarajaksi 1. Tämä

mahdollistaa erittäin jäykkien rakenteiden lävistysmitoituksen samoilla kaavoilla, vaikka

hyvin jäykkien laattojen on osoitettu käyttäytyvän joiltakin osin eri tavalla (ks. kappale

2.1.2) [25]. Eurokoodinluonnoksessa kuitenkin rajataan lävistyskapasiteetin yläraja ar-

voon 0,6·√fck/γc, joka kattaa laatat hyvin pienillä kiertymillä. CSCT perustuvissa mitoitus-

malleissa laatan momenttikapasiteetti arvioidaan usein myötöviivateoriaan perustuen,

joka soveltuu yleisesti hoikille laatoille. Suuret leikkausrasitukset vaikuttavat laatan si-

säisten voimien jakautumiseen, ja jäykillä laatoilla suurilla leikkausrasituksilla sisäinen

momenttivarsi on pienempi kuin puhtaassa taivutuksessa [37]. Myös lävistysmurron mur-

tumispinnan on todettu olevan jyrkempi jäykillä laatoilla, joten saman kontrollipiirin käyttö

hoikille ja jäykille laatoille ei vastaa lävistymisen fysikaalista mallia [25]. Lähteessä [25]

ehdotetaan näiden ilmiöiden vaikutusten huomioimiseksi taivutusraudoitussuhteen

redusointia sisäisen momenttivarren pienenemisen takia sekä laskennassa käytettävän

hoikkuuden alarajaksi suhdelukua 2,5 tukilinjan ja momentin nollakohdan välisen etäi-

syyden suhteeksi teholliseen korkeuteen (rs/d≥2,5).
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Sienilaatoilla jäykkyyden vaikutuksen arvioiminen ei ole yhtä suoraviivaista, koska lävis-

tysmitoituksessa käytettävä tehollinen korkeus ei ole laatan taivutusmitoituksen teholli-

nen korkeus kaikkialla, ja kiertymien arvioiminen ei noudata täysin samoja kaavoja kuin

tasapaksulla laatalla. Laatan jäykkyydestä johtuvan kapasiteettilisäyksen vaikutuksia on

tarkasteltu laskennallisesti luvussa 5.

Sienilaatoilla paalun lävistymisen lisäksi on syytä tarkastella sienen lävistymistä muusta

laatasta. Sienen lävistymisessä muusta laatasta on kyse suuresta kuormitusalasta suh-

teessa laatan paksuuteen, jolloin mitoituksessa on huomioitava suurien tukien lävistys-

mitoituksen erityispiirteet. Kokeellisten tutkimusten mukaan suhteellinen lävistyskestä-

vyys laskee, kun tuen koko suhteessa laatan paksuuteen kasvaa. Tämä on otettu huo-

mioon RakMk B4 mukaisessa lävistysmitoituksessa tämän työn kappaleen 2.2.1 mukai-

sesti siten, että tuen sivumitan ylittäessä mitan 2,8·d tuen kulmat mitoitetaan lävistykselle

ja reunat leikkaukselle. Luonnosvaiheen standardissa prEN 1992-1-1 kontrollipiirille on

asetettu yläraja siten, että kontrollipiiri ulottuu nurkan pyöristyksestä korkeintaan 1,5·dv

etäisyydelle, eli suorakaiteen muotoisen tuen kontrollipiirin sivu voi olla korkeintaan

3,0·dv, jonka jälkeen lävistyskestävyys ei enää kasva. Edellä mainituilla standardeilla

laskettuja sienen lävistystarkasteluja on tarkasteltu luvussa 5.

Suurien tukien mitoituksessa huomioitavaa kontrollipiiriä voidaan myös tutkia tapauskoh-

taisesti. Standardien mitoituksessa perusajatuksena on, että huomioitavalla kontrollipii-

rillä leikkausjännitys on tasaisesti jakautunut, pois lukien epäkeskisyydestä johtuvat ter-

mit. Tutkimalla leikkausjännitysjakaumaa kontrollipiirillä voidaan arvioida, mille piirin

osuuksille leikkausjännitys keskittyy ja kuinka tasaisesti se jakautuu. Lävistysilmiön tut-

kimustyössä [42] yleisesti käytetty tapa arvioida huomioitavaa kontrollipiiriä on jakaa

kontrollipiirillä vaikuttava leikkausjännitysten resultantti (kN) leikkausvuon maksimiar-

volla (kN/m). Vastaukseksi saadaan pituusyksikkö, tehollinen kontrollipiiri, jolle leikkaus-

vuo voidaan ajatella jakautuvan tasaisesti. Tämän työn luvussa 4 tutkitaan sienivahvis-

tetun laatan tehollista kontrollipiiriä lineaarisen kimmoteorian mukaisella FEM -mallilla.
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4. LEIKKAUSJÄNNITYSJAKAUMA SIENILAA-
TOISSA

Tässä kappaleessa tutkitaan sienivahvistetun paalulaatan leikkausjännitysjakaumaa lä-

vistyksen kontrollipiirillä elementtimenetelmällä LUSAS bridge -FEM ohjelmistolla. Ra-

kenne mallinnetaan lineaarisen kimmoteorian mukaisesti, vaikka teräsbetonirakenteen

todellista toimintaa (mm. halkeilun vaikutus) voidaan kuvata vain epälineaarisilla mal-

leilla. Leikkausjännitysjakaumalle voidaan kuitenkin saada riittävän tarkkoja arvioita line-

aarisen kimmoteorian mukaisesti, ja tulokset ovat hyvinkin oikeassa suuruusluokassa,

kun leikkausjännitysten uudelleenjakautumista ei oteta huomioon.

Tarkastelemalla sienivahvistetun laatan sienivahvikkeen kontrollipiirin leikkausjännityk-

siä voidaan laskea pystysuuntaisten leikkausjännityskomponenttien vektorisumma kont-

rollipiirin jokaisessa pisteessä. Integroimalla tämä vektorisumma rakenteen paksuuden

yli saadaan pystysuuntainen leikkausvuo, joka tarkoittaa leikkausvoimaa pituusyksikköä

kohti. Leikkausvuo kontrollipiirillä kertoo, miten leikkausjännitykset jakautuvat kontrolli-

piirillä. Mikäli jakauma on epätasainen, ei lävistysmitoituksessa voida huomioida koko

(geometrista) kontrollipiiriä. Koska suurilla pilareilla leikkausjännityksen on todettu koh-

distuvan tuen kulmiin [9], standardeissa suurien tukien kontrollipiiristä huomioidaan vain

kulmat.

Sienivahvistetussa paalulaatassa tarkastellaan sekä paalun lävistymistä sienestä että

sienen lävistymistä laatan ohuemmasta osasta. Tarkastellessa sienen lävistymistä laa-

tasta, tuen sivumitan suhde laatan rakennekorkeuteen on erittäin suuri, suuruusluokal-

taan 5. Standardien mukaan tällöin kontrollipiirinä pitäisi siis käyttää vain kulmien osuuk-

sia kontrollipiiristä. Sienivahvike ei kuitenkaan ole äärettömän jäykkä tuki, ja sienen viis-

teosuudet voivat muuttaa leikkausjännitysjakaumaa. Tässä kappaleessa tarkastellaan,

miten sienivahvikkeen koko ja paalulaatan muut yksityiskohdat vaikuttavat leikkausvuo-

hon kontrollipiirillä. Hypoteesina on, että FEM -mallista laskettu tehollinen kontrollipiiri on

suurempi, kuin standardeissa esitetty kulmiin rajattu kontrollipiiri.

4.1 Tehollinen kontrollipiiri

Tässä tutkimuksessa leikkausjännitysten jakaumaa kontrollipiirillä tutkitaan tilavuusele-

menttimallilla, jolloin tuen ja sienen koon vaikutus tulee otettua huomioon mahdollisim-

man hyvin. Tilavuuselementeillä voidaan tarkastella monimutkaisia muotoja sekä välte-

tään tasomaisten elementtimallien jännityspiikit tukialueilla.
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Tilavuuselementin jännityksiä voidaan tarkastella tilavuusjännityselementin avulla. Tila-

jännityselementissä on kolme erillistä leikkausjännityskomponenttia, joista kaksi on pys-

tysuuntaisia. Näiden pystysuuntaisten leikkausjännitysten vektoriresultanttina saadaan

tarkasteltavan pisteen pystysuuntainen kokonaisleikkausjännitys

= + , (37)

missä vz on pystysuuntainen pääleikkausjännitys [42]. Näiden komponenttien avulla voi-

daan myös määrittää pystysuuntaisen pääleikkausjännityksen suunta xy-tasossa kaa-

valla

= tan ( ). (38)

Leikkausvuo saadaan integroimalla laatan pystysuuntainen leikkausjännitysjakauma

kontrollipiirillä laatan paksuuden yli. Kun tunnetaan rakenteen leikkausvuon jakauma

kontrollipiirillä, lävistysmitoituksessa huomioon otettavaa tehollista kontrollipiiriä voidaan

arvioida kaavalla

=
,

, (39)

missä V on kontrollipiirillä vaikuttavien leikkausvoimien resultantti ja vel,max on leikkaus-

vuon maksimiarvo kontrollipiirillä lineaarisen kimmoteorian mukaan. Mikäli rakenteen

omaa painoa ei oteta huomioon, tehollinen kontrollipiiri on vakio riippumatta kuormituk-

sen suuruudesta, koska lineaarisen kimmoteorian mukaan leikkausvuo kasvaa lineaari-

sesti lävistävän kuorman kasvaessa. [42]

Tällä tavoin laskettava tehollinen kontrollipiiri vastaa tilannetta, jossa lävistävä voima on

tasaisesti jakautunut piirille, joka sijaitsee geometrisen kontrollipiirin sisäpuolella. Käyt-

tämällä tätä tehollista kontrollipiiriä mitoituksessa saadaan konservatiivisia arvioita lävis-

tyskapasiteetistä. Tämä perustuu siihen, että tarkastelussa ei oteta huomioon rakenteen

halkeilua sekä rasitusten uudelleenjakautumista, ja lävistysmitoitusmalleissa ei yleensä

vaadita täysin tasan jakautunutta leikkausjännitystä. Täysin tasan jakautunut leikkaus-

jännitys on erityistapaus, josta esimerkkinä on yksittäisen pyöreän pilarin päälle tuettu

laatta, jota kuormitetaan ympyränkaarelle asetetuilla kuormituspisteillä.

4.2 Tehollisen kontrollipiirin laskenta FE -mallista

FE -analyysin tavoitteena on selvittää leikkausjännitysjakauma kontrollipiirillä, joka sijait-

see d/2 päässä tuen reunasta. Kontrollipiiri koostuu neljästä suorasta sivusta sekä nel-
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jästä neljännesympyrän muotoisesta kulmasta. Koska tutkittava tilavuusmalli on kuormi-

tuksen sekä geometrian suhteen symmetrinen, jokaisen sivun leikkausjännitysjakauma

on samanlainen, samoin jokaisen kulman leikkausjännitykset ovat samanlaisia. Lasken-

nan yksinkertaistamiseksi tässä työssä tutkitaan suorien sivujen leikkausjännitysja-

kaumia, ja oletetaan kontrollipiirin neljännesympyrän muotoisiin kulmiin vakioleikkaus-

jännitys. Symmetrian takia kulman kaaren molemmissa päissä on sama jännitys, joten

olettamalla vakiojännitys kulman kaarelle päästäneen riittävään tarkkuuteen, sillä kul-

mien kaaret ovat suurien tukien ja ohuiden laattojen tapauksessa hyvin lyhyet.

Kappaleessa 4.1 esitetty leikkausvuon integrointi toteutetaan tässä työssä Lusas -las-

kentaohjelmiston valmiita työkaluja hyödyntäen. Työkalulla Section through 3D saadaan

leikattua mallista halutun suuntainen taso. Leikkaamalla mallin rakenteesta pystysuun-

tainen taso kontrollipiirin suoralta sivulta päästään tarkastelemaan jännityksiä kontrolli-

piirin suoralta osuudelta. Esimerkki tällaisesta tasosta on kuvassa 23.

Kuva 23. Pystyleikkaus laatasta d/2 päässä sienen reunasta, laatan värit kuvaavat
pystysuuntaista pääleikkausjännitystä (averaged nodal), vihreät nuolet tukieh-

toja ja turkoosit nuolet kuormitusta

Kuvassa näkyvästä tasosta saadaan siis selville d/2 (d tarkoittaa laatan tehollista kor-

keutta) päässä sienen reunasta vaikuttava pystysuuntainen leikkausjännitys. Tässä tut-

kimuksessa leikkausjännityksenä käytetään solmupisteen keskiarvoista jännitystä (ave-

raged nodal). Lusas -työkalulla Graph through 2D saadaan luotua kuvan leikkauksesta

kuvaaja, jossa leikkausjännitys on laskettu pystysuunnassa alareunan, keskiakselin

sekä yläreunan jännitysten avulla. Kertomalla tämän kuvaajan sienen reunojen välissä

olevat arvot laatan korkeudella, saadaan pystysuuntainen leikkausvuo kontrollipiirin suo-
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ralla osuudella. Käytännössä tämä vastaa leikkausjännitysten integrointia laatan paksuu-

den yli kolmen tunnetun jännityspisteen avulla. Esimerkki kuvan 23 rakenteen leikkaus-

vuon jakaumasta on kuvassa 24.

Kuva 24. Pystysuuntainen leikkausvuo d/2 päässä sienen reunasta. Pystyviivojen
välinen alue on kontrollipiirin sivun suoran osuuden leikkausvuo.

Kuvan 24 mukaisista tuloksista voidaan tulkita rakenteen tehollinen kontrollipiiri kappa-

leen 4.1 mukaisesti. Kuvassa 24 on esitetty leikkausvuon suuruus, mutta sen suuntaa ei

voida suoraan nähdä. Kuvassa 24 kuvaajan alku- ja loppupäässä leikkausvuon suunta

on pystysuunnassa eri suuntaan kuin keskellä. Tehokasta kontrollipiiriä laskettaessa kui-

tenkin kuvan 24 pystyviivojen välissä leikkausvuon suunta pysyy pystysuunnassa sa-

mansuuntaisena. Tasossa pystysuuntaisen pääleikkausjännityksen suunta on keskellä

tukea usein kohtisuora leikattuun pintaan nähden (yhden suunnan leikkaus), ja kontrolli-

piirin kulmiin mentäessä suunta kääntyy likimain 45 asteen kulmaan (kahden suunnan

leikkaus, lävistys).

Lisäksi kuvan 24 mukaisista tuloksista voidaan varmistaa mallin tulosten oikeellisuutta.

Kun leikkausvuo integroidaan pitkin kontrollipiiriä, tulisi saatavan resultantin olla yhtä

suuri kuin paalukuorma, josta on vähennetty kontrollipiirin sisällä vaikuttavat vastakkais-

suuntaiset voimat. Otaksumalla kaikkien reunojen leikkausvuot symmetrian perusteella

samanlaiseksi ja kontrollipiirin kulmien kaarille vakioleikkausvuo (kuvassa 24 käyrän ja
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pystyviivan leikkauskohdan leikkausvuo) saadaan laskettua pystysuuntainen leikkausre-

sultantti. Tässä tutkimuksessa tällä tavoin laskettua resultanttia merkitään Vel, jolloin voi-

daan arvioida virhettä näillä olettamilla ja mallinnusvalinnoilla kaavalla

ℎ − % = ( ∗ )
( ∗ ) . (40)

Tämän työn laskennassa virheprosentti vaihtelee välillä -1…9 %, jota voidaan pitää tila-

vuuselementeillä mallinnetussa numeeriseen ratkaisuun perustuvassa laskennassa kel-

volliseksi tarkkuudeksi, kun tuloksia tulkitessa muistetaan mahdolliset virhelähteet.

4.3 Tilavuusmalli sienivahvistetusta paalulaatasta

Tässä kohdassa tutkitaan leikkausjännityksen jakautumista sienivahvistetun paalulaatan

kontrollipiirillä. Tarkastelu tehdään muodostamalla tilavuuselementtimalli yhden paalun,

sienen ja laatan muodostamasta kokonaisuudesta lineaarisen kimmoteorian mukaan.

Paalun yläpäähän mallinnetaan noin metrin pituinen kappale, sienivahvike kokonaisuu-

dessaan sekä laattaa siten, että se katkaistaan jännevälien puolesta välistä. Tässä

työssä tarkastellaan tapauksia, joissa jännemitat ovat yhtä suuret molempiin pääsuuntiin

ja kuormitus on symmetrinen.

4.3.1 Geometria, elementtiverkko, tukiehdot ja kuormitus
Valitaan mallin origo siten, että z-akselin nollakohta on laatan yläpinnassa, ja x sekä y

akselien nollakohta on paalun keskipisteessä. Paalu mallinnetaan poikkileikkaukseltaan

300x300 rakenteena, jonka yläpää on laatan yläpinnassa ja alapää on kohdassa z=-1,0.

Paalun alapäähän mallinnetaan 300x300x100 tukikappale, johon mallin tuennat liitetään.

Sienivahvike mallinnetaan paalun ympärille siten, että sienivahvike alkaa laatan yläpin-

nasta. Loppuosa laatasta mallinnetaan sienivahvikkeen ympärille. Paalulaatoissa paalu

usein upotetaan laattaan/sienivahvikkeeseen 50 mm, ja paalun yläpäästä ei liitetä teräk-

siä laattaan. Tästä syystä liitos toimii pääosin nivelisenä sivusiirtymättömänä liitoksena.

Todellisuudessa raudoittamaton paalun ja laatan liitos pystyy siirtämään momenttia epä-

keskisenä puristuksena N·h/6 verran, missä N tarkoittaa normaalivoimaa ja h tuen poik-

kileikkauksen sivumittaa. Tässä FEM analyysissä liitos kuitenkin yksinkertaistetaan si-

ten, että kaikki rakenteet liittyvät toisiinsa jäykästi, eli ne on mallinnettu yhtenäisenä ra-

kenteena. Lisäksi paalun upotussyvyyden vaikutus sivuutetaan. Symmetrisesti kuormi-

tettu liitos ei välitä momenttia, ja upotussyvyyden vaikutus leikkausjännityksiin sienivah-

vikkeen kontrollipiirillä pitäisi olla hyvin pieni.
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Varsinaiselle rakenteelle annetaan isotrooppiset materiaaliominaisuudet siten, että kim-

mokerroin on 33 GPa ja Poissonin vakio 0,2. Paalun alapäähän mallinnetulle tukikappa-

leelle annetaan suuri jäykkyys (E=999 GPa), jotta alapää toimii kokonaisuudessaan jäyk-

känä liitoksena.

Tilavuusmallin elementtiverkko luodaan tetraedrisillä elementeillä (TH4), jotka muodos-

tuvat neljästä kolmion muotoisesta tahkosta ja jonka jokaisessa kulmassa on solmupiste

(4 kpl). Tilavuuselementtien kooksi valitaan 0,1 jolloin tetraedrin sivun pituus on korkein-

taan 100 mm. Laatta koostuu korkeussuunnassa neljästä tilavuuselementistä, eli laatan

korkeussuunnassa elementin korkeus riippuu rakennekorkeudesta. Valittu elementti

mahdollistaa monimutkaisten ja epäsäännöllisten muotojen mallintamisen, koska viis-

teellistä sienivahviketta ei voida mallintaa kuutiomaisilla elementeillä. Valitun elementin

toiminta on todettu useissa tutkimuksissa kuitenkin osittain epävarmaksi, joten mallin toi-

mivuus on syytä varmentaa myös muilla elementeillä (kappale 4.3.2). Lisäksi on kiinni-

tettävä huomiota siihen, että malliin asetetut kuormat siirtyvät tuille oikein, eli paalun ala-

pään pystysuuntainen tukireaktio on yhtä suuri kuin malliin syötetyt pystysuuntaiset kuor-

mat.

Malli tuetaan paalun alapäähän mallinnetun tukikappaleen avulla. Tukikappaleen alim-

mat nurkat tuetaan kaikki pystysuunnassa, jolloin pystysuuntaisia tukia on neljä kappa-

letta ja joista voidaan lukea tukireaktion suuruutta ja jakautumista. Laatan katkaistut pin-

nat jännemittojen puolessa välissä on tuettu siten, että laatta ei pääse vapaasti kierty-

mään jännevälin puolessa välissä, vaan laatan alapinnan tulisi olla vedetty siinä koh-

dassa. Laatan reunojen tuenta toteutetaan tukemalla laatan katkaistut pinnat normaali-

jännityksen suunnassa. Tilavuuselementeillä tämä tarkoittaa käytännössä liukutukea,

joka sallii pystysuuntaisen siirtymän ja estää kiertymisen sekä laatan laajenemisen (ja

kutistumisen). Tämä tuenta aiheuttaa malliin pieniä normaalijännityksiä, koska laatta pyr-

kii laajenemaan taivutuksessa (kalvovoimat, compressive membrane action). Näiden

normaalijännitysten vaikutus leikkausjännitysten jakaumaan sienivahvikkeen kontrollipii-

rillä on todettu tässä tutkimuksessa kuitenkin hyvin pieneksi. Mallin tuennat on esitetty

kuvassa 25.
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Kuva 25. FEM malli päältä ja sivulta, tuet esitetty vihreällä

Mallia kuormitetaan symmetrisellä tasaisella kuormalla, jonka suuruus on 10 kN/m2. Si-

vuutetaan rakenteen oma paino tässä tarkastelussa. Koska malli on lineaarisen kimmo-

teorian mukainen, kuormituksen suuruus ei vaikuta leikkausvuon suhteelliseen ja-

kaumaan. Kuormitus lisätään rakenteen yläpintaan Global distributed -työkalulla.

4.3.2 Suuruusluokkatarkastelu ja tilavuuselementtien vertailu
Laskennan tulosten varmistamiseksi kaikissa laskennoissa varmistetaan, että tukireaktio

vastaa malliin syötetyn kuormituksen resultanttia. Summaamalla tukikappaleen pysty-

suuntaiset tukireaktiot yhteen saadaan rakenteen kokonaistukireaktio, jonka pitäisi olla

yhtä suuri kuin tasainen pintakuorma kerrottuna laatan pinta-alalla. Lisäksi kaikissa tut-

kituissa rakenteissa lasketaan kappaleessa 4.2 esitetty virheprosentti, joka kuvaa leik-

kausvoiman kokonaisarvoa kontrollipiirillä verrattuna teoreettiseen kokonaisleikkausvoi-

maan.

Tetraedristen elementtien (TH4) käyttämisen luotettavuutta voidaan arvioida tekemällä

verrokkimalli sellaisilla elementeillä, joiden käyttäytyminen on tunnetusti luotettavaa. Va-

litaan verrokkimalliin kuutiomainen elementti (HX8M), jossa on solmupisteet jokaisessa

nurkassa (8 solmua). Kuutiomaisia elementtejä käytettäessä on käytännön syistä sallittu

epäsäännölliset muodot verkotuksessa, jonka seurauksena mallissa esiintyy myös viisi-

tahkoisia elementtejä, joissa päädyt ovat kolmion muotoisia ja muut tahkot suorakulmi-

oita. Näiden testausmallien rakenteena toimii 300x300 paalu ilman sienivahviketta, sekä

250 mm vahva laatta (d=200 mm), jonka sivumitat ovat 3,0 m. Rakenne vastaa muilta

valinnoiltaan kappaleessa 4.2.1 esitettyjä valintoja. Kuvassa 26 on esitetty testimallien

elementtiverkot päältä katsottuna.
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Kuva 26. Vasemmalla HX8M ja oikealla TH4 elementeillä verkotettu laatta

Testilaattojen tukireaktiot on esitetty taulukossa 3. Tuet sijaitsevat kuvan 26 laatoissa

neljässä punaisessa pisteessä keskellä laattaa (paalun alapäässä).

Testimallien tukireaktiot
HX8M TH4

Tuki 1 22,5029 kN 19,4292 kN
Tuki 2 22,4992 kN 25,5708 kN
Tuki 3 22,4971 kN 19,4292 kN
Tuki 4 22,5008 kN 25,5708 kN
Summa 90,0000 kN 90,0000 kN

Taulukosta 3 nähdään, että tukireaktioiden summa on molemmilla laatoilla 90 kN, joka

vastaa malliin syötettyä kuormitusta 10 kN/m2 · 3 m · 3 m. Elementein HX8M mallinne-

tussa laatassa tukireaktiot jakautuvat hyvin tasaisesti tukikappaleen nurkkiin, mutta tet-

raelementein mallinnetussa laatassa vierekkäisten tukien tukireaktiot poikkeavat selvästi

toisistaan ja vastakkaisten nurkkien tukireaktiot ovat yhtä suuret. Tämä ilmiö johtunee

tetraelementtien muodosta, sillä tetraelementtien aiheuttamat virheet johtuvat niiden

geometriasta, kun elementin jäykkyys ei ole kaikissa suunnissa sama. Tukireaktioiden

epätasainen jakauma kuitenkin tasautuu tukikappaleen ja paalun matkalla, sillä kuvassa

27 näkyvässä pystysuuntaisessa leikkausjännitysjakaumassa ei ole merkittäviä eroja ra-

kenteen kulmien välillä, kun tarkastellaan jännityksiä kauempana paalusta.
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Kuva 27. Pystysuuntainen leikkausjännitysjakauma (averaged nodal) laatan kes-
kiakselilta z=-0,125, vasemmalla HX8M elementeillä mallinnettu, oikealla TH4
elementeillä mallinnettu laatta. Tummansininen kuvaa jännitystä 0-25 kPa ja

tummanpunainen jännitystä >200 kPa.

Kuten kuvasta 27 nähdään, on HX8M elementeillä mallinnetun laatan tulokset symmet-

risempiä sekä jännitysjakauma tasaisempi. Lisäksi paalun läheisyydessä jännitykset

ovat korkeammat. Tetraelementeillä mallinnettaessa kuvasta 27 nähdään, että leikkaus-

jännitykset jakautuvat paalussa epätasaisesti. Tutkittaessa sienivahvistettua laattaa jän-

nityksiä kuitenkin luetaan melko kaukaa paalusta, ja kuvan 27 perusteella paalun ympä-

ristön epätarkkuudet mallissa pienenee siirryttäessä paalusta ulospäin. Tarkastellaan

vertailulaattojen leikkausjännityksiä kontrollipiirillä, joka vastaa tyypillisen sienilaatan

kontrollipiiriä (B=1300 mm). Lasketaan TH4 sekä HX8M laattojen tehollinen kontrollipiiri

sekä virheprosentti kappaleen 4.2 mukaan.

Vertailulaattojen laskentatulokset
HX8M TH4

bef 4,435 m 4,255 m

Virhe-% 9 % 11 %

Taulukon 4 mukaan lasketut teholliset kontrollipiirit poikkeavat hieman toisistaan, mutta

suuruusluokka on merkittäviltä osin sama. Virheprosentit ovat myös samaa suuruusluok-

kaa laskennallisen leikkausresultantin sekä mallista lasketun leikkausresultantin suh-

teen.

Tämän kappaleen perusteella voidaan todeta, että tetraedristen elementtien (TH4) käyt-

täminen aiheuttaa laskentamalliin virhettä, mutta virhe on tehollisen kontrollipiirin lasken-
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nan kannalta melko vähäinen. Tavoitteena on tutkia viisteellistä laattaa, jonka mallinta-

miseen ei voida kuutioelementtejä käyttää, joten tetraedristen elementtien käyttö tässä

tapauksessa on perusteltua, kunhan tuloksia analysoidessa muistetaan elementtien ai-

heuttamat epätarkkuudet ja virhemarginaalit.

4.4 Sienen koon vaikutus

Tässä luvussa tutkitaan sitä, miten viistetyn sienivahvikkeen koko vaikuttaa leikkausjän-

nitysjakaumaan. Tutkitaan sienivahvistetulle paalulaatalle tyypillisiä rakennemittoja, eli

paalun poikkileikkaus on 300x300 mm, laatan vahvuus on 250 mm sienten välissä

(d=200 mm) ja jännemitta molempiin suuntiin on 3,0 m. Sienivahvikkeen viisteen kalte-

vuus on kaikissa tutkittavissa rakenteissa 1:1. Kuvassa 28 on esitetty tutkittavan raken-

teen vakiomitat ja muuttujat.

Kuva 28. Rakenteen mittapiirustus sienen koon vaikutusta tutkittaessa

Yleisimmin paalulaatoissa käytetty rakenne on kuvan 28 mukainen sienivahvike, jossa

sienivahvikkeen korkeus on 250 mm. Kuvan 28 mukaisilla mitoilla kaikissa laskettavissa

rakenteissa sienivahvikkeen kontrollipiiri on samanlainen ja yhtä pitkä. Samoin luonnos-

vaiheen standardin prEN 1992-1-1 (kulmiin rajattu) kontrollipiiri on kaikilla tutkituilla ra-

kenteilla samanlainen, se sisältää kontrollipiirien ympyränkaaret kulmissa, sekä 1,5·d

etäisyydelle kulmasta ulottuvat kontrollipiirin osat.

Lasketaan kappaleen 4.2 mukaisesti jokaiselle rakenteelle tehollinen kontrollipiiri. Tehol-

linen kontrollipiiri lasketaan elementtimallin tulosten hajonnan takia kahden kontrollipiirin
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sivun perusteella kuvan 29 mukaan. Jokaiselle lasketulle tulokselle on esitetty myös kap-

paleen 4.2 mukainen virheprosentti, joka kuvaa FEM -mallista saadun leikkausjännitys-

jakauman sekä laskentaotaksumien kautta saadun kokonaisleikkausvoiman suhdetta

laskennalliseen kokonaisleikkausvoimaan (paalukuorma vähennettynä kontrollipiirin si-

sällä vaikuttavilla tasaisilla kuormilla). Virheprosentti on eräänlainen suuruusluokkatar-

kastelu siitä, miten hyvin FEM-laskenta vastaa oletettuja tuloksia.

Kuva 29. Havainnekuva sienilaatan leikkausjännityksistä kontrollipiirillä, sekä las-
kentaotaksumista

Taulukossa 5 on esitetty laskennan tulokset viidelle eri sienen vahvuudelle. Kaikissa ra-

kenteissa kontrollipiirin geometrinen pituus (bgeom) on 5,83 m, ja prEN 1992-1-1 mukai-

sesti kulmiin rajattuna 3,03 m (bprEC). Kahdella alimmalla rivillä terminä bef on käytetty x

ja y -suuntaisten leikkausten perusteella määritetyn tehollisten kontrollipiirien keskiarvoa.

FEM laskennan tulokset eri korkuisille sienivahvikkeille
Sienen korkeus 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

bef (x) 4,93 m 5,02 m 5,00 m 5,39 m 5,39 m

Virhe-% (x) 7 % 4 % 5 % 3 % 3 %

bef (y) 4,82 m 4,90 m 5,11 m 5,32 m 5,27 m

Virhe-% (y) 8 % 6 % 4 % 4 % 3 %

bef/bprEC 161 % 164 % 167 % 177 % 176 %

bef/bgeom 84 % 85 % 87 % 92 % 91 %
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Taulukon 5 tuloksista voidaan päätellä, että hypoteesi siitä, että tehollinen kontrollipiiri

on suurempi kuin standardien kulmiin rajattu kontrollipiiri, pitää näillä tuloksilla paik-

kansa. Tehollinen kontrollipiiri on kaikilla tutkituilla tapauksilla yli 160 % luonnosvaiheen

standardin kulmiin rajattuun kontrollipiiriin verrattuna. Matalilla sienivahvikkeilla leikkaus-

jännityksen huippuarvot saavutetaan kontrollipiirin suoran sivun keskiosissa. 250 mm

paksulla sienivahvikkeella leikkausjännitysjakauma kontrollipiirillä on tasaisimmillaan ja

tällöin myös tehollinen kontrollipiiri saa suurimmat arvonsa. Yli 250 mm paksuilla sie-

nivahvikkeilla leikkausjännityksen huippuarvot alkavat keskittyä kontrollipiirin kulmiin.

Tämä on odotettu tulos, sillä sienivahvikkeen paksuuden kasvaessa sen toiminnan voi-

daan olettaa lähestyvän suuren jäykän tuen toimintaa, jossa vain kulmat toimivat tehok-

kaasti lävistyksessä.

Kuvassa 30 on esitetty laskettujen rakenteiden teholliset kontrollipiirit suhteessa raken-

teen geometriseen kontrollipiiriin.

Kuva 30. Sienivahvikkeen korkeuden vaikutus tehollisen kontrollipiirin pituuteen

Kuvan 30 perusteella voidaan sanoa, että riippumatta sienivahvikkeen korkeudesta kont-

rollipiiri sienen ja laatan lävistymistarkastelussa on suurempi kuin luonnosvaiheen stan-

dardin prEN 1992-1-1 nurkkiin rajattu kontrollipiiri (kuvassa punaisella). Kuvan 30 perus-

teella kaikilla tutkituilla sienivahvikkeilla tehollinen kontrollipiiri on yli 80 % geometrisesta

kontrollipiiristä. Tuloksista ei ole kuitenkaan voida suoraan päätellä sitä, mikä sienen

korkeus on optimaalisin sienivahvennettuun paalulaattarakenteeseen, sillä tuloksissa ei

oteta kantaa paalun lävistymiseen sienestä. Matalilla sienivahvikkeilla paalun lävistymis-

tarkastelu mitoittaa rakenteen. Tämän laskennan perusteella kuitenkin voidaan sanoa,

että sienivahvikkeen kasvattaminen ei aina kasvata tehollista kontrollipiiriä, vaan kullekin
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rakenteelle (jännemitat ja laatan rakennepaksuus huomioiden) on löydettävissä sellai-

nen sienivahvike, jolla leikkausvuo jakautuu mahdollisimman tasaisesti kontrollipiirillä.

Sienivahvistetun laatan kokonaislävistysmitoitusta tarkastellaan luvussa 5.

4.5 Jännemittojen vaikutus

Tässä luvussa tarkastellaan sienivahvistetun paalulaatan jännemittojen vaikutusta sie-

nivahvikkeen teholliseen kontrollipiiriin. Tarkoituksena on selvittää, miten rakenteen jän-

nemitat vaikuttavat leikkausjännitysten jakautumiseen kontrollipiirillä. Kontrollipiirin leik-

kausvuo lasketaan kohdassa 4.2 esitetyllä tavalla, samoin kuin kohdassa 4.4 kahta eri

kontrollipiirin sivua tarkastellen. Taulukossa 6 on esitetty laskennan tulokset viidelle eri

jännevälille. Sienivahvikkeen mitat vastaavat kohdan 4.4 rakennetta sienen korkeudella

250 mm.  Laatan paksuus on kaikissa tutkituissa tapauksissa 250 mm (d=200 mm). Ta-

sainen kuorma on kaikissa tutkittavissa rakenteissa 10 kN/m2, joten jännemitan kasva-

essa paalukuorma kasvaa. Kuormituksen suuruudella ei kuitenkaan ole vaikutusta tehol-

lisen kontrollipiirin pituuteen lineaarisen kimmoteorian mukaisessa laskentamallissa.

FEM laskennan tulokset eri jänneväleille
Jänneväli 2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 5,0 m

bef (x) 4,95 m 5,27 m 5,39 m 5,37 m 5,19 m 4,94 m

Virhe-% (x) 8 % 4 % 3 % 3 % -1 % 0 %

bef (y) 4,77 m 5,19 m 5,32 m 5,23 m 5,15 m 4,79 m

Virhe-% (y) 9 % 7 % 4 % 3 % 1 % 1 %

bef/bprEC 160 % 173 % 177 % 175 % 171 % 161 %

bef/bgeom 83 % 90 % 92 % 91 % 89 % 83 %

Taulukon 6 perusteella tehollinen kontrollipiiri riippuu laatan jännemitoista. Lyhyillä jän-

nemitoilla leikkausjännityksen maksimiarvo sijaitsee kontrollipiirin suoran sivun keskellä,

ja pidemmillä jännemitoilla leikkausjännitys kerääntyy kontrollipiirin kulmiin. Kuvissa 31

ja 32 on havainnollistettu leikkausvuon jakauman eroja lyhyt- ja pitkäjänteisellä laatalla.
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Kuva 31.  Leikkausvuon jakauma kontrollipiirin suoralla sivulla (pystyviivojen väli-
nen alue), rakenteen jännemitta 2,0 m

Kuva 32. Leikkausvuon jakauma kontrollipiirin suoralla sivulla (pystyviivojen välinen
alue), rakenteen jännemitta 5,0 m
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Kuvista 31 ja 32 voi päätellä, miten eri tavalla leikkausvuo jakautuu eri jänneväleillä.

Jännemitoilla 2,0 … 3,0 m leikkausvuo jakautuu hyvin tasaisesti kontrollipiirin suoralle

osalle, ja tämän tutkimuksen laskentaotaksumilla myös koko kontrollipiirille.

Kuten kuvista 31 ja 32 sekä taulukosta 6 voi päätellä, sienivahvistetun paalulaatan jän-

nemitoilla on selvä vaikutus leikkausvuon jakautumiseen kontrollipiirillä ja täten teholli-

seen kontrollipiiriin. Paalulaatoilla jännemitat ovat yleensä keskipaaluilla välillä 2,0…3,5

metriä. Kuvassa 33 on esitetty tehollisen kontrollipiirin suhde geometriseen kontrollipiiriin

jännemitan funktiona taulukon 6 laskentatapauksilla.

Kuva 33. Tehollisen kontrollipiirin suhde geometriseen kontrollipiiriin jännevälin
funktiona

Kuvasta 33 voi päätellä, että lineaarisen kimmoteorian mukaan elementtimenetelmällä

arvioitu tehollinen kontrollipiiri on kaikissa tutkituissa tapauksissa selvästi suurempi kuin

luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 kulmiin rajattu kontrollipiiri. Tutkitulla sie-

nivahvikkeella (ja laattapaksuudella) tehollinen kontrollipiiri on jännemitoilla 2,0 … 5,0 m

vähintään 80 % geometrisesta kontrollipiiristä.

Tässä kappaleessa tutkittiin jännevälien vaikutusta leikkausjännitysjakaumaan sienivah-

vikkeen kontrollipiirillä, kun sienen mitat sekä laatan rakennepaksuus pidettiin vakiona.

Todellisuudessa jännevälien kasvaessa usein myös laatan paksuutta kasvatetaan, mikä

voi vaikuttaa leikkausjännitysjakaumaan sienivahvikkeen kontrollipiirillä. Paalulaatoissa

jännemitat kuitenkin ovat yleensä välillä 2,0 … 3,5 metriä, jolloin laattapaksuutta 250 mm

voidaan pitää realistisena arviona, jolloin tämän kappaleen tulosten perusteella voidaan

arvioida todellisten rakenteiden tehollisia kontrollipiirejä.

Erot tutkituissa tapauksissa selittyy osittain sillä, että sienivahvikkeen koko suhteessa

laatan jännemittoihin muuttuu selvästi tutkituilla tapauksilla. Pienimmillä jännemitoilla
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sienivahvikkeen kontrollipiiri on jopa positiivisen momentin (kenttämomentin) alueella,

kun taas suurilla jännemitoilla kontrollipiiri sijaitsee negatiivisen momentin (tukimomentti)

alueella. Tämä vaikuttaa kaikkiin jännityksiin kontrollipiirillä, ja toisaalta myös muihinkin

lävistymiseen liittyviin tekijöihin, esimerkiksi kiertymien arviointiin. Kriittisen leikkaushal-

keaman teoriassa lähtöoletus kiertymien (ja leikkaushalkeaman koon) arvioimisessa on

se, että tutkittava kontrollipiiri sijaitsee suuren tukimomentin alueella ja laatta halkeilee

yläpinnastaan. Kiertymien ja kriittisen leikkaushalkeaman koon arvioiminen lyhytjäntei-

sellä sienilaatalla olisi kokonaan uuden tutkimuksen aihe, joten se jätetään tässä työssä

vain huomion tasolle.

4.6 Epäkeskisyyden vaikutus teholliseen kontrollipiiriin

Tässä kappaleessa tutkitaan paalun epäkeskisyyden vaikutusta teholliseen kontrollipii-

riin sienivahvistetussa laatassa. Tutkitaan tapauksia, jossa paalu ei sijaitsekaan täysin

keskellä sienivahvikkeen pohjaa. Tutkittavissa malleissa sienivahvike kuitenkin mallin-

netaan keskeisesti tutkittavalle laattaosalle. Hypoteesina on, että paalun epäkeskinen

sijainti sienivahvikkeen pohjassa aiheuttaa epätasaisen jännitysjakauman.

Nyt tuloksien analysoinnissa ei voida enää tukeutua symmetriaan, vaan kontrollipiirin

leikkausjännitysjakauman selvittämiseksi tarvitaan kaikkien kontrollipiirin sivujen leik-

kausjännitysjakaumat. Tutkitaan tapauksia, joissa epäkeskisyys on vain toiseen pää-

suuntaan sekä tapauksia, joissa epäkeskisyys on yhtä suuri molemmissa pääsuunnissa.

Sienivahvikkeen kokona käytetään 250 mm korkeaa sienivahviketta, jossa pohjan leveys

on 800 mm. Laatan jännemittana käytetään 3,0 m ja rakennekorkeutena 250 mm. Ra-

kenteen geometrinen kontrollipiiri on 5,83 m ja prEN 1992-1-1 mukaisen kulmiin rajatun

kontrollipiirin pituus on 3,03 m. Laskentamallien tulokset on esitetty taulukossa 7.

Paalun epäkeskisyyden vaikutus teholliseen kontrollipiiriin
Keskeinen

paalu-

kuorma

Yhden suunnan

epäkeskisyys

Kahden suunnan epäkeskisyys

ex 0 30 mm 50 mm 20 mm 30 mm 35 mm 50 mm

ey 0 0 0 20 mm 30 mm 35 mm 50 mm

ekok 0 30 mm 50 mm 28 mm 42 mm 49 mm 71 mm

bel 5,36 m 5,28 m 5,05 m 4,96 m 5,05 m 5,05 m 5,09 m

Virhe % 4 % 3 % 3 % 2 % 4 % 3 % 3 %
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Taulukon 7 tulokset on esitetty kuvassa 34. Kuvaajassa x-akselilla on esitetty kokonai-

sepäkeskisyys, eli kahden suunnan epäkeskisyyden tapauksessa eri suuntien epäkes-

kisyyksien neliöiden summan neliöjuuri.

Kuva 34. Paalun epäkeskisyyden vaikutus teholliseen kontrollipiiriin

Kuvasta 34 ja taulukosta 7 voi päätellä, että tehollinen kontrollipiiri lähtökohtaisesti pie-

nenee, kun paalun epäkeskisyys kasvaa. Kahden suunnan epäkeskisyyttä tarkastel-

lessa kuitenkin kolmen viimeisen laskentapisteen kohdalla tehollinen kontrollipiiri pysyy

likimain vakiona. Tämä johtuu todennäköisesti laskennan epätarkkuudesta sekä teholli-

sen kontrollipiirin laskentatavasta. Tehollisen kontrollipiirin arvio perustuu leikkausvuon

maksimiarvoon kontrollipiirillä, ja tilavuuselementeillä lasketussa FEM mallissa esiintyy

solmupisteissä maksimiarvoja, jotka eivät välttämättä vastaa todellista jännitystä ja ne

aiheuttavat täten virhettä arvioon. Epäkeskisissä tapauksissa myös oletus kontrollipiirin

kulman vakiojännityksestä aiheuttaa lisävirhettä.

Sienivahvistettuja paalulaattoja rakennettaessa sienen muotti rakennetaan paalun ylä-

pään mukaisesti, jolloin suurilta epäkeskisyyksiltä liitoksessa vältytään. Toisaalta työ teh-

dään suurilla työkoneilla, jolloin tutkitut epäkeskisyydet voivat olla täysin realistisia. Ku-

van 34 perusteella tutkituilla epäkeskisyyksillä tehollinen kontrollipiiri on kuitenkin yli 80

% geometrisesta kontrollipiiristä, kun keskeisessä tapauksessa tämä arvo on noin 92 %.

Tämän perusteella voidaan todeta, että epäkeskisyys pienentää tehollista kontrollipiiriä,

mutta vaikutus on kuitenkin melko pieni.
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Luonnosvaiheen standardissa prEN 1992-1-1 epäkeskisyys huomioidaan termillä β kaa-

van (20) mukaan. Merkitsemällä luonnosvaiheen standardin tavalla laskettu mitoitusleik-

kausjännitys ja tehollista kontrollipiiriä käyttäen laskettu leikkausjännitys saadaan rat-

kaistua β.

= ∗

, ∗
=

∗
, (41)

mistä supistamalla yhteiset tekijät saadaan ratkaistua β= b0,5/bel, missä b0,5 on luonnos-

vaiheen standardin kontrollipiiri ja bel lineaarisen kimmoteorian mukaan laskettu teholli-

nen kontrollipiiri. Käytetään terminä b0,5 geometrista kontrollipiiriä (ei huomioida rajausta

kulmiin suurien tukien tapauksessa) ja verrataan saatuja arvoja standardin kaavalla (20)

laskettuihin β arvoihin. Lasketaan lisäksi, millaisia arvoja saadaan, kun kerrotaan kes-

keisen tapauksen piirien suhdeluku (α) standardin kertoimella β.

Lasketut kontrollipiirit suhteessa luonnosvaiheen standardin β -kertoimiin
Keskeinen

paalu-

kuorma

Yhden suunnan

epäkeskisyys

Kahden suunnan epäkeskisyys

ex 0 30 mm 50 mm 20 mm 30 mm 35 mm 50 mm

ey 0 0 0 20 mm 30 mm 35 mm 50 mm

ekok 0 30 mm 50 mm 28 mm 42 mm 49 mm 71 mm

bgeom/bel α=1,09 1,10 1,15 1,18 1,15 1,15 1,15

β 1,00 1,07 1,11 1,06 1,09 1,11 1,16

α·β 1,09 1,16 1,21 1,16 1,19 1,21 1,26

Taulukosta 8 voi päätellä, että suhdeluku bgeom/bel on kaikilla lasketuilla tapauksilla lähellä

arvoa 1,15, joka on standardin suositusarvo keskipilarin β -arvolle. Toisin sanoen oike-

aan suuruusluokkaan tehollisesta kontrollipiiristä päästään tutkitulla sienivahvistetulla

laatalla käyttämällä leikkausjännityksen laskennassa geometrista kontrollipiiriä ja stan-

dardin oletusarvoa 1,15 keskipilarin epäkeskisyystermille β. Toisaalta laskettaessa termi

β tarkemmalla tavalla (kaava 20) jäädään tehollisen kontrollipiirin arvioimisessa epävar-

malle puolelle. Tämä johtuu siitä, että tällöin huomioidaan vain epäkeskisyyden vaikutus

epätasaiseen leikkausjännitysjakaumaan, mutta sienivahvikkeen vaikutus leikkausjänni-

tyksen epätasaiseen jakautumiseen jää huomioimatta.

Epäkeskisyyden kasvaessa kuitenkin tehollinen kontrollipiiri pienenee. Jotta tämä voitai-

siin huomioida, on mahdollista käyttää hyväksi keskeisestä tapauksesta laskettua tulosta
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tehollisesta kontrollipiiristä. Merkitään keskeisen tapauksen geometrisen kontrollipiirin ja

tehollisen kontrollipiirin välistä suhdetta termillä α. Termi α kuvaa tällöin valitun sienivah-

vikkeen, jännevälien ja laatan paksuuden vaikutusta leikkausjännitysjakaumaan. Kerto-

malla tätä termiä standardin mukaan lasketulla β-kertoimella (kaava 20) saadaan tulo,

joka huomioi sekä rakenteen että epäkeskisyyden vaikutukset sienivahvistetun laatan

leikkausjännitysjakaumaan kontrollipiirillä. Tämä tulo on esitetty taulukossa 8 viimeisellä

rivillä. Tuloksista voidaan päätellä, että tällä tavoin lasketut arvot ovat varmalla puolella

(pois lukien tapaus, jossa epäkeskisyys molempiin suuntiin 20 mm), kun verrataan arvoja

riviin, missä on esitetty geometrisen ja tehollisen kontrollipiirin suhdetta.

4.7 Ehdotus tehollisesta kontrollipiiristä sienivahvennetussa
laatassa

Luonnosvaiheen standardi prEN 1992-1-1 ei sovellu sellaisenaan kovin hyvin sienivah-

vennetun paalulaatan lävistysmitoitukseen, kun tarkastellaan sienen lävistymistä laa-

tasta samoin kuin suurien tukien tapauksessa. Huomioimalla lävistymisen kontrollipiirin

standardin mukaisesti vain sienen kulmat päädytään hyvin epätaloudellisiin rakenteisiin

verrattuna tällä hetkellä käytössä oleviin standardeihin. Käyttämällä mitoituksessa tämän

tutkimuksen FEM -laskennasta saatuja tuloksia saadaan mitoitusmalli kuitenkin vastaa-

maan paremmin rakenteen todellista toimintaa.

Kohdan 4.4 perusteella leikkausjännitysjakauma kontrollipiirillä riippuu sienivahvikkeen

korkeudesta (ja sienen pohjan leveydestä) ja kohdan 4.5 perusteella myös paalulaatan

jänneväleistä. Paalulaatoissa käytetään Suomessa usein vakiokokoisia sienivahvikkeita,

joissa pohjan leveys on 800 mm, viisteet 1:1 ja sienen korkeus 250 mm. Tämä rakenne

vastaa kohdan 4.4 mukaista laattaa, jossa sienen korkeus on 250 mm. Sen sijaan jän-

neväli, eli paalujako vaihtelee paalulaatoissa pengerkorkeuden ja paalun kapasiteetin

funktiona. Kohdassa 4.6 todettiin, että paalun epäkeskinen sijainti sienen pohjan suhteen

pienentää tehollista kontrollipiiriä. On syytä otaksua, että todellisissa paalulaattaraken-

teissa esiintyy epäkeskisyyttä paalun ja sienen pohjan välillä, joten epäkeskisyyden vai-

kutus on huomioitava tehollisessa kontrollipiirissä.

Kappaleessa 4.5 pienin tehollinen kontrollipiiri saavutettiin 2,0 metrin jännevälillä, jolloin

tehollinen kontrollipiiri oli 84 % geometrisesta kontrollipiiristä. Tämän tuloksen käänteis-

lukuna saadaan geometrisen ja tehollisen kontrollipiirin suhteeksi 1,21. Muilla jännemi-

toilla vastaava luku on välillä 1,12…1,18. Valitaan konservatiivisesti sienilaatan raken-

teen vaikutuksen kertoimeksi (geometrisen ja tehollisen kontrollipiirin välinen suhde)

1,25. Tällä valinnalla rakenteen tehollinen kontrollipiiri on 80 % geometrisesta kontrolli-

piiristä, kun ei huomioida epäkeskisyyden vaikutuksia. Nyt sienivahvistetun paalulaatan
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mitoittava leikkausjännitys prEN 1992-1-1 sienivahvikkeen lävistysmitoituksessa voi-

daan laskea kaavalla

= 1,25 ∗ ∗
∗

, (42)

missä βe on luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 kaavalla (20) laskettu epäkeski-

syystermi, VEd on kokonaisleikkausvoima kontrollipiirillä, bgeom on geometrisen kontrolli-

piirin pituus ja dv rakenteen tehollinen korkeus. Geometrinen kontrollipiiri on prEN 1992-

1-1 mukainen kontrollipiiri ilman kulmiin rajausta. Kaavaa (42) voidaan käyttää, kun käy-

tetään 250 mm korkeaa sienivahviketta, jonka pohja on 800 mm sivumittainen neliö, viis-

teet ovat 1:1 ja laatan paksuus on 250 mm. Tuloksien voidaan olettaa olevan voimassa

jänneväleillä 2,0-5,0 m.

Käytettäessä kaavaa (42) on myös kaavan (25) termissä kpb käytettävä kontrollipiirin ja

tuen piirin tehollisia arvoja. Otaksumalla leikkausjännitykselle tuen piirillä vastaava ja-

kauma kuin kontrollipiirillä, muuttuu kaavan (25) suhdeluku b0/b0,5 muotoon

b0,geom/b0.5,geom, missä b0,geom tarkoittaa tuen (sienen) piiriä ja b0.5,geom geometrista kontrol-

lipiiriä.

4.8 Virheanalyysi

Tarkastellaan lopuksi tämän luvun FEM -laskelmien sekä sen pohjalta tehtyjen analyy-

sien mahdollisia virhelähteitä. Virhelähteet lyhyesti ovat:

· Lineaarisen kimmoteorian mukainen malli

· Numeerinen ratkaisumenetelmä (FEM)

· Tetraedriset tilavuuselementit (TH4)

· Tukiehdot

· Kontrollipiirin laskentaotaksumat

· Paalun ja sienivahvikkeen liitoksen mallinnus.

Tutkittu laskentamalli leikkausjännitysten jakauman selvittämiseksi perustuu lineaari-

seen kimmoteoriaan, joka kuvaa teräsbetonirakenteen toimintaa rajallisesti. Sekä las-

kentamalli- että otaksumat perustuvat siihen, että rakenteen lävistyskapasiteetti ylittyy,

kun leikkausjännitys ylittää ensimmäisessä kohdassa lävistyskapasiteetin kontrollipiirillä.

Todellisuudessa teräsbetonirakenteessa rasitukset pystyvät jakautumaan uudelleen,

jonka seurauksena lävistysmurto ei tapahdu vielä ensimmäisen pisteen jännityksen saa-

vuttaessa kapasiteettinsa. Tämä laskentaotaksuma on toisin sanoen varmalla puolella.
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Kun rasituksia ratkaistaan numeerisin menetelmin, kuten elementtimenetelmällä, sisäl-

tyy tuloksiin aina virhelähde. Mallista saatavat rasitukset riippuvat merkittävästi element-

tijaosta sekä käytettävistä elementeistä. Tiheämmällä elementtijaolla rasitukset olisi

voitu saada ratkaistua tarkemmin, mutta mallin laskenta-aika kasvaisi myös huomatta-

vasti. Tässä tutkimuksessa laskettiin kymmeniä erillisiä malleja, joten laskenta-aikaa oli

rajattava. Lisäksi tiheät elementtiverkot johtavat usein korkeisiin huippujännityksiin esi-

merkiksi tukialueella, mikä ei välttämättä vastaa rakenteen todellista toimintaa.

Tutkimuksessa käytettiin sienivahvikkeen viisteellisen muodon takia tetraedrisiä tilavuus-

elementtejä (TH4). Kuten kappaleessa 4.3.2 todettiin, tämä on itsessään mahdollinen

virhelähde. Lisäksi rasituksia tulkittiin solmuista averaged nodal -arvoilla, eli mallista las-

kettiin solmupisteen keskiarvoinen jännitys. Tämä voi vääristää tuloksia rakenteen epä-

jatkuvuuskohdissa. Toisaalta mallista laskettiin leikkausjännityksiä vain d/2 päässä sie-

nen viisteestä, joten tämä ei ole itsessään epäjatkuvuuskohta. Lisäksi keskiarvojännitys-

ten lukeminen voi aiheuttaa normaalista poikkeavia jännityshuippuja tutkittavalla alu-

eella. Koska tehollisen kontrollipiirin laskenta perustuu maksimileikkausvuon ratkaisuun,

voi leikkausjännityshuippu vaikuttaa merkittävästi tuloksiin.

Laatan tukiehdot määritettiin siten, että ne olisi helppo mallintaa ja että ne kuvaisivat

keskipaalun toimintaa tilanteessa, jossa paalulaatta jatkuu kaikkiin suuntiin tutkittavan

paalun ympärillä. Paalun tukireaktio mallinnettiin erillisen tukikappaleen avulla, jotta pys-

tyttiin seuraamaan tukireaktioita neljästä pistetuesta ja jotta tuenta kuvaisi syvälle maa-

han ulottuvan paalun antamaa tukea laatalle. Käytännössä mallin paalun alapää toimii

jäykästi. Laatan katkaistut reunat jännevälien puolessa välissä tuettiin katkaistujen pin-

tojen normaalien suunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa liukutukea, jossa pystysuun-

tainen siirtymä on sallittu, mutta kiertymä katkaistun sivun ympäri sekä siirtymä pinnan

normaalin suunnassa on estetty. Tämän seurauksena malliin muodostuu pakkovoimia

(puristava normaalijännitys), sillä laatta pyrkii laajenemaan taivutuksessa. Puristavan

pakkovoiman vaikutus leikkausjännitysjakaumaan kontrollipiirillä kuitenkin todettiin tutki-

muksessa pieneksi.

Tuloksien analysoinnissa kontrollipiirin ympyränkaarien muotoisten nurkkien jännitys

otaksuttiin vakioksi. Tämä yksinkertaistus helpottaa tuloksien lukemista, sillä tuloksia voi-

daan tällöin lukea vain suorilta osuuksilta. Tämä oletus kuitenkin on mahdollinen virhe-

lähde, sillä on mahdollista, jopa todennäköistä numeerisessa laskennassa, että nurkkien

jännitysjakauma ei ole vakio. Virhe korostuu etenkin silloin, kun tutkitaan epäkeskisyy-

den vaikutusta tilanteessa, jossa epäkeskisyyttä esiintyy kahdessa suunnassa. Tällöin

suurimmat leikkausjännitykset esiintyvät selvästi yhdessä kontrollipiirin kulmassa. Li-

säksi tapauksissa, joissa ei käsitelty epäkeskisyyden vaikutuksia, nojattiin kontrollipiirin
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leikkausjännitysjakauman selvittämisessä symmetriaan. Laskettiin kontrollipiirin kahden

suoran sivun leikkausjännitysjakauma, ja oletettiin vastakkaisille sivuille vastaavat jänni-

tysjakaumat. Numeerisesti ratkaistussa mallissa tämä voi aiheuttaa virhettä, sillä jokai-

sen kontrollipiirin sivun jännitysjakauma ei ole täysin identtinen.

Jokaisen lasketun rakenteen kohdalla leikkausvuon perusteella tehtiin myös suuruus-

luokkatarkastelu, joka on esitetty laskelmissa virheprosenttina. Tämä virheprosentti ku-

vaa FEM -mallista saadusta leikkausvuosta määritetyn kokonaisleikkausvoiman eroa

teoreettiseen leikkausvoimaan kontrollipiirillä. Tämä virheprosentti on lähes kaikissa esi-

tetyissä laskelmissa positiivinen, mikä tarkoittaa, että FEM -mallista saatu kokonaisleik-

kausvoima on suurempi kuin teoreettinen kokonaisleikkausvoima (paalukuorman ja

kontrollipiirin sisällä olevien tasaisten kuormien erotus). Tästä voidaan päätellä, että suu-

rella varmuudella myös FEM -mallista saatu maksimileikkausvuo on suurempi kuin to-

dellinen, jolloin arvio tehollisesta kontrollipiiristä saadaan mitoituksen kannalta varmalle

puolelle (suuri maksimileikkausvuo johtaa pienempään teholliseen kontrollipiiriin).

Tutkitussa rakenteessa kaikki betoniosat mallinnettiin yhtenäisenä rakenteena ilman lii-

toksia. Todellisuudessa teräsbetonipaalu on maahan lyötävä elementti, jonka päälle ja

osittain ympärille sienivahvike ja laatta valetaan. Yleensä sienivahvike rakennetaan si-

ten, että paalun yläpää on sienivahvikkeen alapinnasta 50 mm korkeammalla. Tämän

seurauksena sienivahvikkeen alin 50 mm ei toimi ainakaan paalun ja sienivahvikkeen

välisessä lävistymisessä tehokkaasti. Tässä mallissa kuitenkin tarkastellaan sienivahvik-

keen lävistymistä laatasta, jolloin paalun upotussyvyyden vaikutuksen voi katsoa vähen-

tyneen merkittävästi. Jännitysten jakautumisen seurauksena voidaan olettaa, että sieni

toimii kokonaisuudessaan, kun tarkastellaan sienivahvikkeen lävistymistä laatasta.

Virhelähteitä mallissa, laskentaotaksumissa sekä tulosten tulkinnassa on useita. Tästä

syystä saatuihin tuloksiin täytyy suhtautua varauksella eikä liian tarkkoja johtopäätöksiä

kannata tehdä. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, että prEN 1992-1-1 mukainen

kontrollipiirin rajaus tuottaa sienivahvistetun laatan tapauksessa liian konservatiivisia tu-

loksia. Tämä hypoteesi voidaan todeta hyvin luotettavasti oikeaksi, sillä tutkituilla raken-

teilla tehollinen kontrollipiiri oli vähintään 80 % geometrisesta kontrollipiiristä, kun taas

luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaan se on tutkituilla rakenteilla vain noin

50 %.
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5. VERTAILULASKELMAT

Tässä luvussa vertaillaan mitoitusstandardien välisiä eroja lävistysmitoituksessa sekä

erilaisten rakenteiden lävistysmitoitusta. Kohdassa 5.1 esitellään laskelmissa käytetyt

yleiset laskentaotaksumat. Kohdassa 5.2 vertaillaan RakMk B4/NCCI2, voimassa ole-

vien Eurokoodien sekä luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 eroja lävistysmitoituk-

sessa pengerkorkeuden funktiona. Kohdassa 5.3 tutkitaan leikkausraudoitemäärien vai-

kutusta saavutettaviin paalukuormiin eri rakenteilla ja standardeilla. Kohdassa 5.4 ver-

taillaan erilaisia paalulaattarakenteita keskenään lävistymisen kannalta. Vertaillaan sie-

nilaattojen sekä leikkausraudoitettujen rakenteiden lävistyskapasiteetteja eri tilanteissa.

Kohdassa 5.5 tutkitaan aiemmissa kohdissa vastaan tulleita havaintoja kriittisen leik-

kaushalkeaman teorian pohjalta. Lopuksi kohdassa 5.6 esitetään vertailulaskelmien yh-

teenveto.

5.1 Yleiset laskentaotaksumat

Tässä tutkimuksessa keskitytään keskipaalujen lävistysmitoitukseen. Rakennemallina

vertailulaskelmissa toimii paalulaatan keskiosien paalun ja laatan välinen liitos, jota kuor-

mittaa laatan jännevälien puoliväleistä muodostuva kuormitusala. Laatta tukeutuu paa-

luun nivelellisesti upotussyvyys 50 mm huomioiden.

Rakenteiden kuormitukset määräytyvät Väyläviraston Paalulaattojen suunnitteluohjeen

[20] mukaan. Liikennekuormana käytetään 20 kN/m2, kun määritetään liikennekuorman

maanpaineen resultantin aiheuttamaa vetovoimaa paalulaatalle. Maanpaineen aiheutta-

maa vetovoimaa tutkitaan vain yhden suunnan vetona, koska keskipaaluja tutkittaessa

yleensä paalulaatan pituussuuntainen vetorasitus otaksutaan nollaksi. Tiepenkereen ti-

heytenä käytetään arvoa 20 kN/m3 ja kitkakulmana 38 ̊. Kuormitusyhdistelyt tehdään Väy-

läviraston ohjeen NCCI 1 [19] mukaisesti, murtorajatilassa tarkastellaan kuormitusyhdis-

telmät MRT_0, MRT_1, MRT_11. Paalukuorman epäkeskisyytenä käytetään 20 mm.

Kun tarkastellaan sienivahvikkeen lävistymistä laatasta, käytetään epäkeskisyytenä 0.

Sienilaattojen laskennassa sienen oman painon vaikutusta ei oteta huomioon.

Materiaalin osavarmuusluvut ovat toteutusluokan 2 mukaiset, betonin lujuus on ilmoitettu

kussakin laskelmassa ja raudoitusteräksen myötölujuuden ominaisarvo on 500 MPa. Be-

tonipeitepaksuuden nimellisarvona käytetään kaikissa pinnoissa 50 mm.

Paalujako eli paalulaatan jännemitat määräytyvät laskettavan paalukuorman ja murtora-

jatilan maksimipintakuorman mukaan kaavalla
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= , (43)

missä P on paalukuorma murtorajatilassa ja qMRT on murtorajatilan maksimipintakuorma,

johon huomioidaan penkereen paino, laatan paino sekä liikennekuorma. Paalujako on

sama molemmissa pääsuunnissa.

Paalun lävistysmitoituksessa standardista riippumatta tehollisena korkeutena käytetään

etäisyyttä paalun yläpinnasta yläpinnan raudoituksen painopisteeseen. Paalun upotus-

syvyytenä käytetään 50 mm. Sienilaatoissa tehollinen korkeus taivutusmitoituksessa ei

välttämättä ole kuitenkaan sama, sillä rajaamalla rakenteen tehollisen korkeuden muutos

1:3 kaltevuuteen paalun reunassa ei välttämättä saavuteta täyttä tehollista korkeutta.

Erityisesti prEN 1992-1-1 lävistysmitoitusmallissa tehollisen korkeuden määritelmä on

sidottu vahvasti taivutusteoriaan, mutta vertailun tasapuolistamiseksi käytetään edellä

esitettyä laskentaotaksumaa.

Laskelmissa on esitetty myös rakenteen taivutusraudoituksen laskennan tuloksia. Tai-

vutusraudoituksen laskennassa on otettu huomioon paalulaatan vetorasitukset maan-

paineesta. Nämä laskelmat ovat suuntaa antavia ja perustuvat voimassa olevaan euro-

koodiin sekä Väyläviraston soveltamisohjeisiin. Taivutusraudoituksena käytetään yksin-

kertaisuuden vuoksi samaa tasajakoista raudoitusta laatan ylä- ja alapinnoissa. Taivu-

tusrasitukset on laskettu kaistamenetelmällä. Tasapaksuissa laatoissa negatiivisista mo-

menteista 60 % kohdistetaan pilarikaistalle ja 40 % keskikaistalle, ja positiivisista mo-

menteista 50 % molemmille kaistoille. Sienilaatoissa negatiivisista momenteista 70 %

pilarikaistalle (sienen leveys) ja 30 % keskikaistalle, ja positiivisista momenteista 50 %

molemmille kaistoille.

Sienilaatan lävistystarkasteluissa käytetään vakiokokoista sientä ja laattaa ellei muuta

ole mainittu. Sienivahvikkeen korkeus on 250 mm, pohjan leveys 800 mm ja viisteet 1:1.

Laatan vakiopaksuutena sienivahvikkeiden välissä käytetään 250 mm. Rakenteen mitat

on esitetty kuvassa 20 kappaleessa 3.1.

5.1.1 RakMk B4 / NCCI 2
Merkitään näissä vertailulaskelmissa RakMk B4 ja NCCI 2 mukaista mitoitustapaa mer-

kinnällä NCCI 2. Mitoittava lävistyskuorma lasketaan vähentämällä murtorajatilan paalu-

kuormasta pysyvien tasaisten kuormien mitoitusarvot d:n päässä tuen reunasta sijaitse-

valta suorakaiteen muotoiselta alalta. Kun lasketaan leikkausraudoitetulla rakenteella

leikkausraudoitetun alueen ulkopuolisen alueen lävistystä, käytetään samaa lävistävää

kuormaa, toisin sanoen lävistyskuorman vähennystä ei tehdä leikkausraudoitetulta alu-

eelta. Leikkausraudoitetun alueen ulkopuolella käytetään yksinkertaisuuden vuoksi
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myös samaa β termiä kuin kontrollipiirillä. Tämä oletus on varmalla puolella, sillä leik-

kausraudoitettu alue on selvästi suurempi kuin kontrollipiirin alue, jolloin termi β olisi suu-

rempi (kapasiteetti kasvaisi).

NCCI 2:ssa ohjeistetaan ottamaan huomioon leikkausraudoitetun rakenteen kapasiteet-

tiin 1,5 d päässä tuen reunasta sijaitsevat leikkeet. Mikäli leikkausraudoitettu alue ulottuu

tuon suorakulmaisen alueen ulkopuolelle, huomioidaan leikkausraudoitetun rakenteen

laskennassa se osuus kokonaisleikemäärästä, joka sijoittuu 1,5 d päähän tuen reunasta.

Paalun päälle ei sijoiteta leikkeitä. Huomioon otettavien leikkeiden lukumäärä voidaan

esittää kaavan muodossa

= min ( , ∗ ( ) ), (44)

missä n on leikkeiden kokonaismäärä, c on paalun halkaisija, d tehollinen korkeus ja Dout

on suorakulmaisen muotoisen leikkausraudoitetun alueen sivumitta (halkaisija).

5.1.2 EC2 / EOTA TR060
Leikkausraudoittamattoman rakenteen sekä haoilla leikkausraudoitetun rakenteen kapa-

siteetit lasketaan voimassa olevan eurokoodin [40] ja Suomen kansallisen liitteen (Ym-

päristöministeriö) [44] kaavoilla (AC:2010, A1:2014, NA:2017). Laskettaessa kaksipäis-

ten tyssäankkureiden (Peikko PSB) kapasiteetteja käytetään mitoitusohjetta EOTA

TR060  [12], jolloin ei käytetä kansallisen liitteen valintoja. Peikko PSB kaksipäisille tys-

säankkureille ETA-hyväksynnässä ETA-13/0151 [7] määritelty kpu.sl kerroin on 1,96.

Lävistävän kuorman laskennassa vähennetään murtorajatilan paalukuormasta d/2

päässä tuen reunasta sijaitsevien pysyvien tasaisten kuormien mitoitusarvot (tarkastelu-

piirin muotoinen ala).

Lävistyskuorman epäkeskisyyttä kuvaava termi β lasketaan keskipilareille eurokoodin

kaavoilla (kohta 6.4.3, kaavat (6.39), (6.41), [40]) oletusarvon 1,15 sijaan. Normaalijän-

nitystä (veto) ei mitoituksessa voida ottaa huomioon, koska eurokoodin kaavat normaa-

lijännityksen huomioimiselle on laadittu vain puristusjännitys huomioiden [2].

Leikkausraudoitetun rakenteen laskennassa leikkeet sijoitellaan säteittäin. Tässä tutki-

muksessa päähuomio on kaksipäisillä tyssäankkureilla raudoitetuissa rakenteissa, joissa

säteittäinen raudoitteiden sijoittelu on yleisin. Ensimmäisen leikkeen etäisyytenä tuen

reunasta käytetään arvoa 0,4 d, joka täyttää vaatimuksen 0,3 d ≤ s0 ≤ 0,5 d (EOTA TR060

mitoituksessa alaraja on 0,35 d).
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Rakenteiden minimileikkausraudoite otetaan huomioon EC2 mukaisesti (myös EOTA

TR060 mitoituksissa). Leikkeiden sijoittelussa noudatetaan kunkin mitoitustavan asetta-

mia vaatimuksia. EOTA TR060 mitoituksessa säteittäisten raudoitteiden kk-väli on vakio,

eli leikkeiden välinen etäisyys on sama alueella C ja D.

5.1.3 prEN 1992-1-1
Betonin runkoaineen karkeimman osan pienin seulakoko (Dlower) on laskelmissa 16 mm.

Vetojännitykset otetaan huomioon lävistysmitoituksessa yhteen suuntaan (paalulaatan

pituussuuntaa vasten kohtisuorassa). Leikkausjännitys kontrollipiirillä lasketaan vähen-

tämällä murtorajatilan paalukuormasta kontrollipiirin sisäpuolisten pysyvien tasaisten

kuormien mitoitusarvo. Leikkausraudoitetulla rakenteella leikkausraudoitetun alueen ul-

kopuolisen kontrollipiirin mitoituksessa käytetään samaa lävistävää kuormaa ja epäkes-

kisyystermiä kuin peruskontrollipiirillä, jotta vertailu muihin standardeihin olisi tasapuo-

lista. Todellisuudessa epäkeskisyystermi on pienempi ulkokontrollipiirillä, sillä tutkittavan

kontrollipiirin keskimääräinen leveys on selvästi suurempi, ks. kaava (20). Luonnosvai-

heen standardin prEN 1992-1-1 taustadokumentissa [6] myös todetaan, että ulkokont-

rollipiirin leikkausjännitystä laskettaessa lävistyskuormasta voidaan vähentää kaikki py-

syvät tasaiset kuormat ulkokontrollipiirin sisältä, mutta tätä vähennystä ei huomioida

näissä laskelmissa.

Epäkeskisyystermi βe lasketaan keskipaaluille standardin kaavoilla, eikä käytetä oletus-

arvoa 1,15. Kustakin rakenteesta lasketaan kapasiteetti käyttäen suoraan kaavaa (23)

sekä huomioiden laatan jännevälien vaikutus kaavalla (26), joista ensimmäistä kapasi-

teettia merkitään näissä vertailulaskelmissa prENa ja jälkimmäistä prENb. Laskentata-

vassa prENb momentin nollakohdan etäisyytenä tukilinjasta käytetään arvoa 0,22 kertaa

jännemitta.

Leikkausraudoitteet sijoitellaan säteittäin noudattaen standardin sijoittelusääntöjä ja vaa-

timuksia. Ensimmäisen leikkeen sijainti s0 valitaan kussakin mitoituksessa erikseen mah-

dollisimman suuren kapasiteetin saavuttamiseksi. Suurella s0 arvolla (max. 0,5 d) saa-

vutetaan suurempi ulkokontrollipiiri, ja pienemmällä arvolla (min. 0,3 d) saavutetaan suu-

rempi maksimilävistyskapasiteetti. Valitun leikkausraudoituksen varmistetaan täyttävän

standardin minimileikkausraudoitusvaatimukset.

5.2 Pengerkorkeuden vaikutus lävistysmitoitukseen

Tässä kappaleessa tutkitaan pengerkorkeuden vaikutusta lävistymiseen eri standar-

deilla. Pengerkorkeus vaikuttaa lävistyskuormaan, koska pysyvien ja muuttuvien kuor-

mien suhde muuttuu pengerkorkeuden funktiona, joten lävistävän kuorman laskennassa
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huomioitavat vähennettävät kuormat muuttuvat. Pengerkorkeus vaikuttaa myös maan-

paineen muodostaman vetorasitukseen laatalla. Lisäksi pengerkorkeus vaikuttaa taivu-

tusmitoitukseen, joka edelleen vaikuttaa taivutusraudoituksen määrään lävistyvällä pii-

rillä laatan yläpinnassa. Pengerkorkeuden kasvaessa myös paalujako pienenee, mikä

vaikuttaa taivutusmitoitukseen, laatan jäykkyyteen sekä luvun 4 mukaan myös viistetyn

sienilaatan leikkausjännitysjakaumaan kontrollipiirillä.

5.2.1 Leikkausraudoittamaton rakenne
Tarkastellaan leikkausraudoittamattoman laatan suurinta mahdollista paalukuormaa

pengerkorkeuden funktiona. Tehdään laskelmat kahdella tyypillisimmällä paalulaatan

betonilujuudella, C30/37 ja C35/45. Lisäksi lasketaan leikkausraudoittamattoman raken-

teen suurimpia mahdollisia paalukuormia eri rakennekorkeuksilla. Suurimmalla mahdol-

lisella paalukuormalla tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä paalukuormaa, jolla kyseisellä

rakenteella, raudoituksella ja pengerkorkeudella saavutetaan lävistyksen käyttöaste 100

%. Tässä kappaleessa tutkitaan vain tasapaksuja laattoja.

Taivutusraudoituksen määrä vaikuttaa merkittävästi leikkausraudoittamattoman raken-

teen lävistyskapasiteettiin. Tästä syystä tutkittavissa tapauksissa taivutusraudoitus-

määrä valitaan aina pengerkorkeuden funktiona, eli taivutusraudoituksen muuttuu pen-

gerkorkeuden mukaan. Tässä kappaleessa kullekin pengerkorkeudelle valitaan sellai-

nen raudoitus, että se täyttää taivutusmitoituksen vaatimukset sekä murto- että käyttö-

rajatilan osalta NCCI 2 mukaisesti. Näistä kahdesta rajatilasta selvästi käyttörajatilan mi-

toitus mitoittaa käytettävän raudoituksen. Murtorajatilassa taivutuksen käyttöaste on

näissä laskelmissa pääosin välillä 50…70 %. Taivutusraudoitus valitaan kunkin standar-

din mukaisen paalukuorman mukaan siten, että taivutusraudoitus on valittu optimaali-

sesti taivutusmitoituksen mukaan. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että suurem-

milla paalukuormilla käytetään enemmän taivutusraudoitusta, sillä paalujako (jänneväli)

on suurempi.

Taulukossa 9 ja kuvassa 35 on esitetty 500 mm korkean paalulaatan suurimmat mah-

dolliset paalukuormat sekä laskennassa käytetyt taivutusraudoitusmäärät betonilaaduilla

C30/37.
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500 mm tasapaksu paalulaatta betonilujuudella C30/37
Pengerkorkeus [m] 1,4 2 3 4 5 6 7

NCCI 2 Paalukuorma [kN] 789 809 848 889 929 969 1009

NCCI 2 Taivutusraudoite [mm2/m] 804 846 962 1111 1243 1376 1510

EC2 Paalukuorma [kN] 685 710 751 802 842 880 919

EC2 Taivutusraudoite [mm2/m] 731 784 903 1054 1187 1318 1452

prENa Paalukuorma [kN] 728 748 790 838 875 910 942

prENa Taivutusraudoite [mm2/m] 759 808 926 1077 1208 1335 1465

prENb Paalukuorma [kN] 1001 1024 1074 1137 1189 1237 1282

prENb Taivutusraudoite [mm2/m] 914 973 183 1265 1403 1543 1677

Kuva 35. 500 mm tasapaksu paalulaatta betonilujuudella C30/37

Betonilujuudella C30/37 eri standardit antavat hyvin toisiaan vastaavia tuloksia suurim-

malle mahdolliselle paalukuormalle, pois lukien luonnosvaiheen standardin prEN1992-

1-1 mitoitus, jossa huomioidaan laatan jännevälin vaikutus lävistyskapasiteettiin

(prENb). Pienimmät paalukuormat saavutetaan EC2 mitoituksella, seuraavaksi pienim-

mät prEN 1992-1-1 perusmitoituksella (prENa) ja toiseksi suurimmat NCCI 2 mukaisella

lävistysmitoituksella. Kolmen alimman käyrän pisteet eroavat toisistaan kaikilla penger-

korkeuksilla alle 110 kN, ja näillä standardeilla betonilaadulla C30/37 500 mm vahvalla

laatalla ei saavuteta optimaalisia paalukuormia tyypillisiin paalulaattarakenteisiin. Kaikki
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käyrät ovat likimain yhdensuuntaisia, joten esimerkiksi vedon kasvava vaikutus penger-

korkeuden funktiona, joka otetaan huomioon vain prEN1992-1-1 mitoituksessa, jää tällä

paalulaattarakenteella pieneksi.

Taulukossa 10 ja kuvassa 36 on esitetty 500 mm korkean tasapaksun paalulaatan suu-

rimmat mahdolliset paalukuormat sekä laskennassa käytetyt taivutusraudoitusmäärät

betonilaadulla C35/45.

500 mm tasapaksu paalulaatta betonilujuudella C35/45
Pengerkorkeus [m] 1,4 2 3 4 5 6 7

NCCI 2 Paalukuorma [kN] 870 893 933 976 1018 1059 1100

NCCI 2 Taivutusraudoite [mm2/m] 840 897 1014 1165 1302 1435 1568

EC2 Paalukuorma [kN] 728 751 797 847 890 929 967

EC2 Taivutusraudoite [mm2/m] 755 810 933 1086 1220 1352 1485

prENa Paalukuorma [kN] 773 795 839 888 927 963 996

prENa Taivutusraudoite [mm2/m] 782 838 957 1111 1243 1373 1500

prENb Paalukuorma [kN] 1059 1084 1136 1202 1257 1306 1352

prENb Taivutusraudoite [mm2/m] 947 1007 1133 1305 1450 1583 1722

Kuva 36. 500 mm tasapaksu paalulaatta betonilujuudella C35/45

Betonilujuutta kasvattamalla luonnollisesti saavutetaan suurempia paalukuormia. Stan-

dardien välinen järjestys pysyy myös samana, mutta standardien väliset erot kasvavat
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hieman. Kolmen alimman käyrän pisteiden välinen ero on nyt noin 150 kN. Taivutus-

raudoituksen määrät ovat betonilaadulla C35/45 hieman suuremmat, sillä suuremmilla

paalukuormilla paalulaatan jännevälit ovat suuremmat. Taivutusraudoituksen määrän

kasvu kasvattaa kapasiteettia entisestään, sillä prENb on ainoa tarkasteltu mitoitusmalli,

joka ottaa huomioon kasvavan jännevälin vaikutuksen lävistyskapasiteettiin. Kuvan 36

rakenteista vain NCCI 2 mukainen mitoitus suurilla pengerkorkeuksilla sekä prENb kai-

killa penkereillä soveltuvat tyypillisiin paalulaattojen paalukuormiin.

Paalukuorman suhteellinen kasvu betonilujuuden funktiona ei ole eri standardeilla vakio,

koska NCCI 2 mitoituksessa betonin lujuus huomioidaan mitoitusvetolujuuden mukaan,

joka on verrannollinen betonin puristuslujuuden neliön kuutiojuureen. Sen sijaan EC2 ja

prEN1992-1-1 mitoituksessa lävistyskapasiteetti on verrannollinen betonin puristuslujuu-

den kuutiojuureen. Kuvassa 37 on esitetty suurimman paalukuorman suhteellinen kasvu,

kun betonilujuutta kasvatetaan lujuusluokasta C30/37 lujuuteen C35/45.

Kuva 37. 500 mm tasapaksun paalulaatan suurimman mahdollisen paalukuorman
suhteellinen kasvu, kun betonilujuutta kasvatetaan C30/37 – C35/45.

Kuvasta 37 voi päätellä, että standardilla NCCI 2 laskettuna paalukuorma kasvaa noin

10 % betonilujuutta kasvattaessa, kuin muilla standardeilla kasvu on noin 6 %.

Seuraavaksi vertaillaan rakennekorkeuden vaikutusta suurimpiin mahdollisiin paalukuor-

miin leikkausraudoittamattomalla rakenteella. Käytetään vertailussa betoniluokkaa

C35/45, joka on yleisin paalulaatoissa käytetty betonilujuus. 500 mm vahvan tasapaksun

laatan paalukuormat on esitetty taulukossa 10 ja kuvassa 36. Taulukossa 11 ja kuvassa

38 on 450 mm vahvan tasapaksun suurimmat mahdolliset paalukuormat ja laskennassa

käytetyt raudoitusmäärät pengerkorkeuden funktiona.
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450 mm tasapaksu paalulaatta betonilujuudella C35/45
Pengerkorkeus [m] 1,4 2 3 4 5 6 7

NCCI 2 Paalukuorma [kN] 731 749 782 819 854 890 925

NCCI 2 Taivutusraudoite [mm2/m] 773 827 937 1083 1211 1340 1469

EC2 Paalukuorma [kN] 608 629 668 714 748 783 816

EC2 Taivutusraudoite [mm2/m] 691 745 861 1008 1137 1263 1394

prENa Paalukuorma [kN] 659 678 717 759 794 823 852

prENa Taivutusraudoite [mm2/m] 724 779 892 1040 1169 1289 1418

prENb Paalukuorma [kN] 893 915 959 1016 1063 1105 1144

prENb Taivutusraudoite [mm2/m] 874 931 1050 1216 1354 1482 1617

Kuva 38. 450 mm tasapaksu paalulaatta betonilujuudella C35/45

Kuvasta 38 voidaan päätellä, että tutkitulla paalulaatalla saavutetut paalukuormat jäävät

selvästi alle paalulaattojen tyypillisen käyttöalueen. Ainoastaan mitoitustavalla prENb ja

yli 4 m pengerkorkeudella saavutetaan 1000 kN paalukuormia. Standardien välinen jär-

jestys on sama kuin kuvassa 36 500 mm paksulla paalulaatalla.

Taulukossa 12 ja kuvassa 39 on esitetty 550 mm vahvan tasapaksun paalulaatan suu-

rimmat paalukuormat ja laskennassa käytetyt raudoitusmäärät betonilujuudella C35/45.
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550 mm tasapaksu paalulaatta betonilujuudella C35/45
Pengerkorkeus [m] 1,4 2 3 4 5 6 7

NCCI 2 Paalukuorma [kN] 1015 1042 1088 1138 1185 1234 1280

NCCI 2 Taivutusraudoite [mm2/m] 905 967 1087 1246 1386 1523 1661

EC2 Paalukuorma [kN] 857 885 936 993 1042 1087 1130

EC2 Taivutusraudoite [mm2/m] 818 879 1004 1164 1303 1439 1576

prENa Paalukuorma [kN] 877 903 953 1008 1052 1093 1131

prENa Taivutusraudoite [mm2/m] 829 886 1012 1170 1308 1441 1576

prENb Paalukuorma [kN] 1216 1244 1304 1378 1441 1497 1550

prENb Taivutusraudoite [mm2/m] 1009 1071 1202 1381 1531 1673 1808

Kuva 39. 550 mm tasapaksu paalulaatta betonilujuudella C35/45

Kuvasta 39 voidaan päätellä, että tutkitulla rakenteella saavutetut paalukuormat ovat tyy-

pillisellä paalulaattojen käyttöalueella. Mitoitustavalla prENb saavutetut paalukuormat

ovat käyttöalueen yläpäässä ja suurilla pengerkorkeuksilla sen yläpuolella.

Kuvista 36, 38 ja 39 voidaan vetää selvä johtopäätös suurimman paalukuorman kasva-

misesta laatan paksuuden kasvaessa. Lisäksi huomataan eri standardien erilaiset tavat

huomioida rakennekorkeus. Kuvassa 38 450 mm vahvassa laatassa prENa käyrä on

selvästi EC2 käyrää ylempänä, mutta laatan paksuuden kasvaessa 550 mm:iin käyrät
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ovat lähes yhtenevät. Laatan (tehollinen) korkeus vaikuttaa useaan tekijään lävistysmi-

toituksessa, mm. kontrollipiirin pituus, kokovaikutuskertoimien suuruus, sekä leikkaus-

raudoittamattoman rakenteen lävistyskapasiteetti.

Kuvassa 40 on esitetty rakennekorkeuden kasvattamisen suhteellinen vaikutus, kun ver-

rataan 550 mm vahvaa (kuva 39) sekä 500 mm vahvaa (kuva 36) paalulaattaa 450 mm

vahvaan (kuva 38) tasapaksuun paalulaattaan.

Kuva 40. Suurimpien mahdollisten paalukuormien suhteellinen kasvu, kun paalu-
laatan rakennekorkeutta kasvatetaan

Kuvan 40 perusteella 50 mm lisäys rakennekorkeudessa tutkitussa tapauksessa kasvat-

taa saavutettavia paalukuormia standardista riippumatta hieman alle 20 %. Kun raken-

nekorkeutta kasvatetaan 100 mm, erot standardien välillä näkyvät selvemmin. Kuvasta

40 voidaan päätellä, että rakennekorkeuden kasvattaminen 100 mm kasvattaa saavutet-

tavia palaukuormia eniten mitoitustavoilla EC2+NA sekä NCCI 2. Näillä standardeilla ky-

seinen 100 mm lisääminen rakennekorkeudessa kasvattaa saavutettavia paalukuormia

noin 40 %. Eurokoodin mukaisessa mitoituksessa saavutettava paalukuorma kasvaa ra-

kennekorkeuden lisäämisen myötä hieman enemmän pienillä pengerkorkeuksilla. Luon-

nosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaisissa mitoituksissa paalukuormat kasvavat

noin 30 %, riippuen siitä, huomioidaanko laatan jännevälien vaikutus (prENb) vai ei

(prENa), kun rakennekorkeutta muutetaan 450 mm:stä 550 mm:iin.

Kuvassa 41 on esitetty C35/45 betonilujuudella 500 mm paksun laatan (kuvan 36 ra-

kenne) standardien suurimmat paalukuormat suhteessa NCCI2 paalukuormiin.
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Kuva 41. 500 mm paalulaatan suurimmat paalukuormat suhteessa NCCI2 suurim-
piin paalukuormiin pengerkorkeuden funktiona

Kuvasta 41 voidaan päätellä, että suhteellinen paalukuorma muuttuu hieman standar-

deittain pengerkorkeuden funktiona. Luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukai-

sissa käyrissä suurilla penkereillä nähdään tuloksissa pientä laskua, joka selittyy pääosin

vain prEN 1992-1-1 mitoituksessa huomioitavalla vetorasituksella, joka kasvaa penger-

korkeuden kasvaessa.

Leikkausraudoittamattoman rakenteen suurimmat paalukuormat pengerkorkeuden funk-

tiona osoittaa, että suuremmilla pengerkorkeuksilla voidaan saavuttaa suurempia paalu-

kuormia ja sitä kautta pidempiä jännevälejä. Paalulaatan suunnittelussa suurin mahdol-

linen paalukuorma, jota rajaa usein paalun rakenteellinen tai geotekninen kapasiteetti,

on yleensä suunnittelun lähtötietona. Tiedettäessä käytettävä suurin mahdollinen paalu-

kuorma ja pengerkorkeus, voidaan tämän kappaleen kuvien perusteella saada arvio

paalulaatan rakennekorkeudesta ja rakenteellisen kestävyyden vaatimasta betonilujuu-

desta tutkittavilla standardeilla. Kuvaajia tulkittaessa on huomioitava, että taivutusraudoi-

tus kullekin pengerkorkeudelle ja paalukuormalle on valittu taivutusmitoituksen perus-

teella. Todellisuudessa leikkausraudoittamattomassa paalulaatassa usein käytetään tai-

vutuksen kannalta ylimääräisiä pääteräksiä tukialueella laatan yläpinnassa lävistyskapa-

siteetin kasvattamiseksi.

Tämän kappaleen perusteella luonnosvaiheen standardissa prEN 1992-1-1 lävistysmi-

toituksessa paalulaatoilla on merkittävässä osassa laatan jännevälien vaikutus kaavan

(26) mukaan. Paalulaatan tyypilliset rakennekorkeudet ovat suuria jännevälien suhteen,

mistä syystä paalulaatan käyttäytyminen lävistyksessä on erilaista kuin tyypillisillä pilari-
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laatoilla, joille monet mitoitusmallit on lähtökohtaisesti tarkoitettu. Luonnosvaiheen stan-

dardin lävistysmitoitus perustuu mekaaniseen malliin (CSCT), mikä mahdollistaa erilais-

ten rakenteiden mitoituksen tarkemmin. Tässä tapauksessa tarkempi mitoitus mahdol-

listaa selvästi suurempia paalukuormia, ja edelleen taloudellisempia rakenteita.

Toinen selvä huomio tämän kappaleen laskelmista on, että pienillä pengerkorkeuksilla

saavutettavat paalukuormat ovat hyvin pieniä, mikäli leikkausraudoittamattoman paalu-

laatan yläpinnan raudoitus tuella valitaan taivutusmitoituksen perusteella. Tästä voi pää-

tellä, että pienillä pengerkorkeuksilla pääraudoitusta kannattaa lisätä tukialueella yläpin-

nassa, sillä taivutuksen vaatimat teräsmäärät ovat hyvin pieniä. Paalulaattojen rakenta-

misessa onkin yleistä, että paalukaistoille lisätään tukialueelle lisäteräksiä, mikä kasvat-

taa sekä lävistys- että taivutuskapasiteettia kriittisillä alueilla.

5.2.2 Leikkausraudoitettu rakenne
Tässä kappaleessa lasketaan leikkausraudoitettujen rakenteiden suurimpia mahdollisia

paalukuormia pengerkorkeuden funktiona. Leikkausraudoituksen määrä ja sijoittelu vai-

kuttaa merkittävästi rakenteen lävistyskapasiteettiin, joten leikemäärä pidetään näissä

laskelmissa vakiona pengerkorkeuden muuttuessa. Paalulaatoissa usein käytettävät lei-

kemäärät ovat välillä 10-30. Tämän kappaleen laskelmissa taivutusraudoitus valitaan

samoin kuin edellisessä kappaleessa, eli tutkittavan paalukuorman mukaan siten, että

se täyttää taivutusmitoituksen vaatimukset murto- ja käyttörajatilassa.

Tutkitaan aluksi haoilla leikkausraudoitettua paalulaattaa. Kuvissa 42 ja 43 on esitetty

halkaisijaltaan 12 mm haoilla leikkausraudoitetut laatat kahdella eri rakennekorkeudella,

joissa molemmissa leikemäärä on 20 kpl. Säteittäisissä sijoitteluissa leikkeet ovat kah-

della kehällä, eli kymmenellä säteellä. Taulukossa 13 ja kuvassa 42 on esitetty 500 mm

vahvan hakaraudoitetun (20 leikettä) paalulaatan suurimmat paalukuormat pengerkor-

keuden funktiona betonilujuudella C35/45. EC2+NA mukaisessa mitoituksessa leikkei-

den välisenä etäisyytenä säteen suunnassa käytetään vakioarvoa 288 mm (tuottaa suu-

rimmat paalukuormat), ja prEN 1992-1-1 mukaisessa mitoituksessa arvo määritetään

siten, että saavutetaan mahdollisimman suuri paalukuorma. prEN 1992-1-1 mukaisessa

mitoituksessa tällä rakenteella ensimmäisen leikkeen etäisyytenä tuen reunasta käyte-

tään arvoa 150 mm, joka on sallitun alueen yläpäässä (yläraja 0,5d). Pienentämällä tätä

etäisyyttä voitaisiin kasvattaa leikkausraudoitetun rakenteen maksimikapasiteettia,

mutta tällä rakenteella maksimikapasiteetti ei ole rajoittava tekijä.
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500 mm leikkausraudoitettu (haat) paalulaatta betonilujuudella C35/45.
Pengerkorkeus [m] 1,4 2 3 4 5 6 7

NCCI 2 Paalukuorma [kN] 941 959 990 1022 1054 1085 1117

NCCI 2 Taivutusraudoite [mm2/m] 881 936 1051 1198 1328 1454 1577

EC2 Paalukuorma [kN] 906 918 933 950 965 980 995

EC2 Taivutusraudoite [mm2/m] 863 913 1015 1151 1269 1385 1503

prENa Paalukuorma [kN] 1148 1174 1218 1272 1314 1352 1386

prENa Taivutusraudoite [mm2/m] 997 1057 1182 1351 1489 1619 1746

prENb Paalukuorma [kN] 1463 1490 1546 1621 1685 1740 1790

prENb Taivutusraudoite [mm2/m] 1159 1224 1358 1551 1710 1852 1988

Kuva 42. 500 mm tasapaksu paalulaatta betonilujuudella C35/45, leikkausraudoitus
20 kpl T12 haat

Kuvasta 42 voidaan päätellä, että luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaan

mitoitettuna tällä leikkausraudoituksella saadaan selvästi suurimmat kapasiteetit. Laatan

jännevälien huomioiminen lisää kapasiteettiä noin 300-400 kN.  Kuvan 42 suurimmat

paalukuormat menevät jopa yli paalulaattojen optimaalisen käyttöalueen, sillä paalujen

rakenteellinen ja geotekninen kapasiteetti on rajallinen. Tästä syystä prEN 1992-1-1 mi-

toituksen mukaan riittävät kapasiteetit tutkitulla raudoituksella saavutetaan pienemmällä

rakennekorkeudella.
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Voimassa olevan eurokoodin ja Suomen kansallisen liitteen mukaan paalukuormat jää-

vät hyvin mataliksi, varsinkin verrattaessa tuloksia vastaavaan laattaan ilman leikkaus-

raudoitteita (kuva 36). Kuvassa 43 on esitetty 500 mm paalulaatan (C35/45) suurimpien

paalukuormien kasvu standardeittain paalukuorman funktiona, kun verrataan 20 kpl T12

haoilla leikkausraudoitettua laattaa (kuva 42) leikkausraudoittamattomaan laattaan (kuva

36).

Kuva 43. Lävistyskapasiteetin kasvu, kun lisätään laattaan 20 kpl T12 haat

NCCI 2 mitoituksessa tällä raudoituksella saadaan alle 10 % lisäkapasiteettia verrattuna

leikkausraudoittamattomaan rakenteeseen. EC2 mitoituksessa vastaava lisäkapasiteetti

leikkausraudoitteista vaihtelee välillä 0…25 %, siten että suurin lisäys paalukuormissa

saavutetaan pienillä pengerkorkeuksilla. EC2 ja NCCI 2 mukaiset pienet kapasiteetit tut-

kitulla rakenteella johtuu siitä, että betonin osuudesta huomioidaan vain pieni osa, ja

tämä osuus on vakio riippumatta kuormituksesta. CSCT:n mukaan betonin kapasiteetti

leikkausraudoitetussa rakenteessa riippuu kuormituksesta (kiertymästä), jolloin suhteel-

lisen pienillä kuormilla voidaan betonin kapasiteetista huomioida merkittäviä osuuksia.

Tästä syystä tutkitulla, verrattain pienellä leikkausraudoitusmäärällä, saavutetaan luon-

nosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaan merkittäviäkin hyötyjä (yli 30 %). Suomen

kansallisen liitteen (Ympäristöministeriö) mukaan EC2 mitoituksessa huomioidaan vain

noin 17 % betonin lävistyskapasiteetista ja NCCI 2 mitoituksessa 25 % riippumatta rasi-

tustasosta.

Taulukossa 14 ja kuvassa 44 on esitetty 450 mm vahvan tasapaksun paalulaatan suu-

rimmat paalukuormat pengerkorkeuden funktiona betonilujuudella C35/45, kun leikkaus-
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raudoitteena on (sama kuin edellisessä) 20 leikettä 12 mm hakoja. EC2 mukaisessa mi-

toituksessa leikkeiden välinen etäisyys säteen suunnassa on 250 mm ja prEN 1992-1-1

mitoituksessa ensimmäisen leikkeen etäisyys tuen reunasta on 150 mm.

450 mm leikkausraudoitettu (haat) paalulaatta betonilujuudella C35/45
Pengerkorkeus [m] 1,4 2 3 4 5 6 7

NCCI 2 Paalukuorma [kN] 941 959 990 1022 1054 1085 1117

NCCI 2 Taivutusraudoite [mm2/m] 881 936 1051 1198 1328 1454 1577

EC2 Paalukuorma [kN] 906 918 933 950 965 980 995

EC2 Taivutusraudoite [mm2/m] 863 913 1015 1151 1269 1385 1503

prENa Paalukuorma [kN] 1148 1174 1218 1272 1314 1352 1386

prENa Taivutusraudoite [mm2/m] 997 1057 1182 1351 1489 1619 1746

prENb Paalukuorma [kN] 1463 1490 1546 1621 1685 1740 1790

prENb Taivutusraudoite [mm2/m] 1159 1224 1358 1551 1710 1852 1988

Kuva 44. 450 mm tasapaksu paalulaatta betonilujuudella C35/45, leikkausraudoit-
teena haat 20 kpl T12

450 mm paksulla paalulaatalla saavutetaan luonnollisesti matalampia paalukuormia

kuin 500 mm paksulla laatalla. NCCI 2 sekä EC2+NA mitoituksessa jäädään taas hyvin

mataliin paalukuormiin, sillä kapasiteetti koostuu pääosin leikkausraudoitteiden kestä-

vyydestä. Luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaan mitoitettuna valittu ra-
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kenne sen sijaan on halutussa suuruusluokassa, kun saavutetut paalukuormat ovat vä-

lillä 1050 – 1300 kN. Huomioimalla laatan jäykkyyden vaikutukset päästään taas 250-

350 kN suurempiin paalukuormiin.

Raudoituksella 20 kpl haat T12 soveltuvia paalukuormia saavutetaan kuvien 42 ja 44

perusteella voimassa olevilla standardeilla (EC2+NA ja NCCI 2) 500 mm paksulla paa-

lulaatalla. Luonnosvaiheen standardin mitoitusmallilla riittävät paalukuormat saavute-

taan jo 450 mm paksulla laatalla, jopa 400 mm laatalla voidaan päästä riittäviin paalu-

kuormiin, kun huomioidaan laatan jännevälien vaikutus lävistyskapasiteettiin. Tutkitulla

raudoituksella millään standardilla leikkausraudoitetun rakenteen maksimikapasiteetti ei

rajoittanut lävistyskapasiteettia, joten raudoitusta voitaisiin edelleen lisätä kapasiteetin

lisäämiseksi.

Kuvassa 45 on esitetty kuvien 42 ja 44 rakenteiden välisten paalukuormien suhteellisia

eroja. Kuvasta 45 voidaan päätellä, kuinka paljon valituilla laskentaotaksumilla saavute-

tut paalukuormat kasvavat eri standardeilla, kun rakennepaksuutta kasvatetaan 450

mm:stä 500 mm:iin.

Kuva 45. Paalukuorman suhteellinen kasvu, kun 20 T12 hakaleikkeellä leikkaus-
raudoitetun rakenteen paksuutta kasvatetaan

Kuvasta 45 voi päätellä, että EC2+NA mukaisessa mitoituksessa laatan rakennepaksuu-

den kasvattamisen vaikutus riippuu selvästi pengerkorkeudesta. Pienillä pengerkorkeuk-

silla EC2+NA mukainen kapasiteetti kasvaa selvästi, kun rakennekorkeutta kasvatetaan.

Muilla mitoitustavoilla paalukuorman lisäys rakennepaksuuden kasvattamisesta on liki-

main vakio pengerkorkeuden suhteen. NCCI 2 mukaisessa mitoituksessa rakennekor-

keuden lisääminen kasvattaa suurinta paalukuormaa vähiten, vain noin 5 %. Tämän pe-
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rusteella NCCI 2 mukaisessa mitoituksessa kapasiteetin lisääminen leikemäärää kas-

vattamalla vaikuttaa järkevämmältä kuin rakennekorkeuden kasvattaminen. Sen sijaan

prEN 1992-1-1 mukaisella mitoituksella paalukuormat kasvavat noin 15 %, kun rakenne-

korkeutta kasvatetaan 450 mm:stä 500 mm:iin.

Seuraavaksi tutkitaan kaksipäisillä tyssäankkureilla (16 mm) leikkausraudoitettuja laat-

toja. Käytetään säteittäistä raudoitteiden asettelua, jossa on kahdeksan sädettä, joilla

kullakin kaksi leikettä (yhteensä 16 kpl). Kaksipäisillä tyssäankkureille mitoitettua raken-

netta ei voida tutkia standardeilla NCCI 2 ja EC2, joten tutkitaan mitoitustapoja EOTA

TR060, prENa sekä prENb. Taulukossa 15 ja kuvassa 46 on esitetty 450 mm paksun

paalulaatan suurimmat mahdolliset paalukuormat betonilujuudella C35/45 pengerkor-

keuden funktiona, kun käytetään leikkausraudoitteena Peikko PSB kaksipäisiä tyssäank-

kureita. Ensimmäisen leikkeen etäisyys prEN 1992-1-1 mukaisessa mitoituksessa on

laskelmissa 150 mm, ja leikkeiden välinen etäisyys valitaan tapauskohtaisesti paalukuor-

man maksimoimiseksi. EOTA TR060 mukaisessa mitoituksessa leikkeiden välinen etäi-

syys on vakioarvo 240 mm.

450 mm leikkausraudoitettu (Peikko PSB) paalulaatta betonilujuudella C35/45
Pengerkorkeus [m] 1,4 2 3 4 5 6 7

EOTA Paalukuorma [kN] 1083 1088 1098 1107 1143 1186 1226

EOTA Taivutusraudoite [mm2/m] 986 1037 1135 1276 1411 1544 1673

prENa Paalukuorma [kN] 1064 1088 1134 1186 1223 1254 1284

prENa Taivutusraudoite [mm2/m] 977 1037 1156 1332 1466 1584 1706

prENb Paalukuorma [kN] 1329 1355 1404 1471 1524 1571 1614

prENb Taivutusraudoite [mm2/m] 1126 1187 1313 1511 1661 1799 1930
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Kuva 46. 450 mm tasapaksu paalulaatta betonilujuudella C35/45, leikkausraudoit-
teena 16 kpl Peikko PSB T16 mm

Kuvasta 46 voidaan päätellä, että mitoitustavoilla EOTA TR060 sekä prENa tulokset vas-

taavat hyvin toisiaan, vaikka mitoitusmallit ovatkin hyvin erilaisia. Huomioimalla laatan

jännevälien vaikutukset mitoitustavassa prENb saadaan jälleen 250-350 kN lisäkapasi-

teettia. Kaikilla tutkituilla standardeilla saavutetaan paalulaatoille hyvin soveltuvia paalu-

kuormia, suurilla pengerkorkeuksilla jopa käyttöalueen yläpuolelle sijoittuvia paalukuor-

mia.

Taulukossa 16 ja kuvassa 47 on esitetty vastaava rakenne kuin yllä, laattapaksuudella

400 mm. Ensimmäisen leikkeen etäisyys prEN 1992-1-1 mukaisessa mitoituksessa on

laskelmissa 140 mm, ja leikkeiden välinen etäisyys valitaan tapauskohtaisesti paalukuor-

man maksimoimiseksi. EOTA TR060 mukaisessa mitoituksessa leikkeiden välinen etäi-

syys on vakioarvo 205 mm.

400 mm leikkausraudoitettu (Peikko PSB) paalulaatta betonilujuudella C35/45
Pengerkorkeus [m] 1,4 2 3 4 5 6 7

EOTA Paalukuorma [kN] 851 855 864 906 946 983 1016

EOTA Taivutusraudoite [mm2/m] 875 923 1016 1174 1309 1436 1558

prENa Paalukuorma [kN] 831 851 888 935 968 998 1024

prENa Taivutusraudoite [mm2/m] 865 921 1030 1193 1322 1444 1565

prENb Paalukuorma [kN] 1073 1095 1141 1206 1253 1296 1335

prENb Taivutusraudoite [mm2/m] 1017 1080 1203 1388 1534 1668 1797
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Kuva 47. 400 mm tasapaksu paalulaatta, betonilujuus C35/45, leikkausraudoit-
teena 16 kpl Peikko PSB T16 mm

Kuvan 47 perusteella mitoitustavat EOTA TR060 ja prENa tuottavat jälleen samankaltai-

sia tuloksia kaikilla pengerkorkeuksilla ja prENb noin 250-350 kN suurempia kapasiteet-

teja edellisiin verrattuna. Tällä rakennekorkeudella mitoitustavalla prENb päästään paa-

lulaatan tyypillisiin paalukuormiin kaikilla pengerkorkeuksilla, ja muilla mitoitustavoilla riit-

täviin paalukuormiin päästään vain suurilla penkereillä.

Kuvien 46 ja 47 rakenteissa leikkausraudoitetun rakenteen maksimilävistyskapasiteetti

ei rajoittanut kapasiteettia millään tutkitulla standardilla. Sen sijaan paalukuorma mää-

räytyi ulkokontrollipiirin kestävyyden mukaan, eli suurempiin kapasiteetteihin päästäisiin

lisäämällä leikkeitä jokaiseen raudoitussäteeseen siten, että kussakin leikkausraudoite-

säteessä olisi kolme tyssäankkuria. Toinen tapa kasvattaa rakenteen kapasiteettia ulko-

piirillä on lisätä taivutusraudoituksen määrää tukialueella laatan yläpinnassa.

Kuvassa 48 on esitetty kuvien 46 ja 47 tulokset suhteutettuna toisiinsa, eli kuvassa esi-

tetään paalukuorman suhteellinen kasvu, kun Peikko PSB tyssäankkureilla leikkaus-

raudoitetun paalulaatan rakennekorkeutta kasvatetaan.
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Kuva 48. Paalukuorman suhteellinen kasvu, kun 16 kpl T16 tyssäankkurilla leik-
kausraudoitetun rakenteen paksuutta kasvatetaan

Kuvan 48 perusteella kapasiteettia saadaan kasvatettua tutkituilla rakennekorkeuksilla

eniten pienillä pengerkorkeuksilla. EOTA TR060 mukaisessa mitoituksessa suurin suh-

teellinen hyöty rakennekorkeuden kasvattamisesta saadaan alle 3,0 metrin pengerkor-

keuksilla. Verrattuna hakaraudoitettuun rakenteeseen (kuva 45) rakennekorkeuden kas-

vattaminen tyssäankkureilla leikkausraudoitetussa laatassa valituilla rakenteilla lisää ka-

pasiteettia selvästi enemmän kuin hakaraudoitetussa.

5.2.3 Sienilaatta
Tutkitaan tässä kappaleessa sienilaatan suurimpia mahdollisia paalukuormia pengerkor-

keuden funktiona. Tutkitaan sienilaatan lävistymistä ensin kahdella eri betonilaadulla.

Lopuksi tarkastellaan kappaleessa 4.7 esitetyn ehdotuksen (tehollinen kontrollipiiri) vai-

kutuksia sienilaatan lävistymiseen luonnosvaiheen standardissa prEN 1992-1-1.

Seuraavissa laskelmissa käytettävä taivutusraudoitus määritetään pengerkorkeuden

mukaan. Valitaan raudoitus siten, että tutkittavalla standardilla raudoitus täyttää murto-

ja käyttörajatilan vaatimukset taivutuksen (ja vedon) osalta. Todellisissa rakenteissa

paalun kohdalla käytetään usein tiheämpää raudoitusta, mikä lisää lävistyskapasiteettia.

Tästä syystä tämän kappaleen laskelmista saatavat paalukuormat ovat melko pieniä

suhteessa tyypillisiin paalulaatan paalukuormiin.

Taulukossa 17 ja kuvassa 49 on esitetty sienivahvistetun paalulaatan suurimmat mah-

dolliset paalukuormat ja laskelmissa käytetyt taivutusraudoitusmäärät betonilujuudella

C30/37 pengerkorkeuden funktiona.
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Sienivahvistettu paalulaatta betonilujuudella C30/37
Pengerkorkeus [m] 1,4 2 3 4 5 6 7

NCCI 2 Paalukuorma [kN] 786 810 847 888 925 962 1000

NCCI 2 Taivutusraudoite [mm2/m] 883 951 1053 1195 1303 1409 1514

EC2 Paalukuorma [kN] 702 728 765 810 845 877 909

EC2 Taivutusraudoite [mm2/m] 798 868 969 1114 1223 1324 1426

prENa Paalukuorma [kN] 527 577 655 732 799 863 923

prENa Taivutusraudoite [mm2/m] 621 711 856 1030 1172 1309 1437

prENb Paalukuorma [kN] 638 685 762 843 913 979 1041

prENb Taivutusraudoite [mm2/m] 731 822 966 1147 1289 1424 1555

Kuva 49. Sienivahvistettu paalulaatta, suurimmat paalukuormat pengerkorkeuden
funktiona betonilujuudella C30/37

Kuvasta 49 voi päätellä, että matalilla penkereillä NCCI 2 mitoitustavalla saavutetaan

suurimmat paalukuormat, ja suurilla penkereillä (yli 5 m) mitoitustavalla prENb. Voi-

massa olevan eurokoodin mukaiset paalukuormat ovat hieman pienempiä kuin mitoitus-

tavalla NCCI 2, mutta käyrät ovat yhdensuuntaiset. Luonnosvaiheen standardin mitoi-

tustavalla prENa ilman laatan jännevälien huomioimista saavutetaan hyvin matalia ka-

pasiteetteja. Kuvaajien kulmakertoimista voi päätellä, että prEN 1992-1-1 mukaisessa

mitoituksessa paalukuormat nousevat jyrkemmin pengerkorkeuden funktiona. Tämä joh-

tuu siitä, että standardeilla NCCI 2 ja EC2(+NA) lävistyskestävyyden mitoittaa paalun
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lävistyminen sienestä, mutta luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaan sienen

lävistyminen laatasta mitoittaa sienilaatan lävistyskestävyyden. Tutkittaessa sienen lä-

vistymistä laatasta, tutkittava kontrollipiiri on suurempi kuin paalun ja sienen liitoksessa.

Tämän seurauksena pengerkorkeuden kasvaessa paalukuormasta vähennettävät pysy-

vät kuormat kasvavat nopeammin, sillä korkeilla penkereillä pysyvän kuorman osuus on

suurempi kuin matalilla penkereillä.

Kuvan 49 tulokset suhteessa NCCI 2 tuloksiin on havainnollistettu kuvassa 50.

Kuva 50. Kuvan 44 paalukuormat suhteessa NCCI2 paalukuormiin

Kuvasta 50 voi päätellä, että etenkin pienillä penkereillä mitoitustapa prENa on suhteel-

lisen konservatiivinen verrattuna NCCI 2 mitoitukseen. Kun pengerkorkeus kasvaa, lä-

hestyvät tulokset kuitenkin NCCI 2 mukaisia. Tämä johtuu pääosin siitä, että prEN 1992-

1-1 mukaisessa mitoituksessa sienen lävistyminen laatan ohuesta osasta on mitoittava

tapaus, kun taas NCCI 2 ja EC2+NA mitoitustavoissa paalun lävistyminen sienivahvik-

keesta mitoittavampi. Voimassa olevan eurokoodin mukainen mitoitus on noin 10 % kon-

servatiivisempi verrattuna NCCI 2 mukaiseen mitoitukseen.

Taulukossa 18 ja kuvassa 51 on esitetty vastaava rakenne betonilujuudella C35/45.
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Sienivahvistettu paalulaatta betonilujuudella C35/45
Pengerkorkeus [m] 1,4 2 3 4 5 6 7

NCCI 2 Paalukuorma [kN] 876 899 937 980 1019 1057 1095

NCCI 2 Taivutusraudoite [mm2/m] 975 1045 1148 1300 1406 1509 1612

EC2 Paalukuorma [kN] 753 780 818 865 899 933 964

EC2 Taivutusraudoite [mm2/m] 851 924 1026 1174 1279 1379 1484

prENa Paalukuorma [kN] 558 609 687 766 834 898 959

prENa Taivutusraudoite [mm2/m] 653 745 890 1069 1211 1344 1475

prENb Paalukuorma [kN] 674 722 800 882 954 1021 1085

prENb Taivutusraudoite [mm2/m] 767 861 1005 1191 1334 1469 1600

Kuva 51. Sienivahvistettu paalulaatta, suurimmat paalukuormat pengerkorkeuden
funktiona betonilujuudella C35/45

Kuvia 50 ja 51 vertaamalla voi päätellä, että betonilujuuden kasvattaminen yhdellä lu-

juusluokalla kasvattaa paalukuormaa standardista riippuen 30-100 kN. Tämä johtuu suo-

raan betonin lujuuden lisäämisestä, mutta myös siitä seuraavasta paalukuorman kasva-

misesta, jolloin jänneväli kasvaa ja tarvitaan tiheämpi taivutusraudoitus, mikä kasvattaa

lävistyskapasiteettia. Eniten kapasiteetti kasvaa NCCI 2 mitoituksessa ja vähiten prEN

1992-1-1 mitoituksessa.

Kuvassa 52 on esitetty paalukuormien suhteellinen kasvu, kun verrataan sienilaattaa

C35/45 betonista sienilaattaan C30/37 betonista.
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Kuva 52. Paalukuorman suhteellinen kasvu sienilaatassa, kun kasvatetaan betoni-
lujuutta

Kuvasta 52 voi päätellä, että luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaisessa mi-

toituksessa paalukuorman kasvu betonilujuutta kasvatettaessa tutkitulla rakenteella lisää

suurinta mahdollista paalukuormaa vain noin 5 %, kun taas NCCI 2 mitoituksessa kasvu

on 10 % luokkaa. Betonilujuuden kasvattamisen vaikutus hieman laskee pengerkorkeu-

den kasvaessa.

Tutkitaan seuraavaksi laatan rakennekorkeuden vaikutusta sienivahvistetun laatan suu-

rimpiin mahdollisiin paalukuormiin. Tutkitaan edelleen vakiokokoista sienivahviketta,

jonka korkeus on 250 mm, pohjan leveys 800 mm ja viisteiden kaltevuus 1:1. Käytetään

nyt laatan paksuutena sienivahvikkeiden välissä 300 mm. Betonilujuutena laskelmissa

käytetään C35/45. Rakenteen suurimmat saavutettavat paalukuormat ja niitä vastaavat

taivutusraudoitusmäärät standardeittain on esitetty taulukossa 19.
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Sienivahvistettu paalulaatta, laatan paksuus 300 mm, C35/45.
Pengerkorkeus [m] 1,4 2 3 4 5 6 7

NCCI 2 Paalukuorma [kN] 1023 1050 1097 1146 1191 1237 1281

NCCI 2 Taivutusraudoite [mm2/m] 1091 1168 1279 1437 1553 1663 1764

EC2 Paalukuorma [kN] 903 934 976 1029 1067 1103 1138

EC2 Taivutusraudoite [mm2/m] 974 1052 1160 1318 1425 1525 1630

prENa Paalukuorma [kN] 812 871 957 1046 1121 1189 1241

prENa Taivutusraudoite [mm2/m]] 884 990 1140 1331 1478 1611 1721

prENb Paalukuorma [kN] 1004 1060 1147 1245 1325 1399 1467

prENb Taivutusraudoite [mm2/m] 1068 1175 1330 1545 1696 1829 1946

Luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaiset paalukuormat ovat nyt kaikilla pen-

gerkorkeuksilla lähempänä NCCI2 ja EC2 mukaisia paalukuormia. Taulukon 19 tulokset

on esitetty kuvassa 53.

Kuva 53. Sienivahvistettu paalulaatta, laatan paksuus 300 mm, C35/45

Kuvasta 53 voi päätellä, että suurimmat paalukuormat saavutetaan mitoitustavalla

prENb, kun käytetään 300 mm paksua laattaa sienivahvikkeiden välissä. Luonnosvai-

heen standardin prEN 1992-1-1 mukaisessa mitoituksessa jälleen tulokset ovat jyrkem-

min kasvavia pengerkorkeuden funktiona verrattuna NCCI 2 ja EC2+NA mitoitukseen,

sillä sienivahvikkeen lävistyminen laatasta mitoittaa edelleen rakenteen prEN 1992-1-1
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mitoituksessa. NCCI 2 mukaiset paalukuormat ovat kaikilla pengerkorkeuksilla paalulaa-

toille soveltuvia. EC2 sekä prENa mitoituksella saavutetaan riittäviä paalukuormia, kun

pengerkorkeus on yli 3,0 metriä. Mitoitustavalla prENb saavutetaan riittäviä paalukuor-

mia kaikilla pengerkorkeuksilla, suurilla penkereillä rakenne on jopa ylimitoitettu lävistyk-

sen suhteen.

Kuvassa 54 on esitetty suurimpien saavutettavien paalukuormien suhteellinen kasvu

standardeittain, kun laatan paksuutta kasvatetaan 250 mm:stä 300 mm:iin.

Kuva 54. Sienivahvistetun paalulaatan suurimpien paalukuormien kasvu, kun laa-
tan paksuutta lisätään

Kuvasta 54 voi päätellä, että kasvu on selvästi suurinta luonnosvaiheen standardin prEN

1992-1-1 mukaisessa mitoituksessa. Tämä johtuu siitä, että näissä mitoituksissa sienen

lävistyminen laatasta mitoittaa rakenteen. Kun tarkastellaan sienen lävistymistä laatasta,

rakennekorkeus kasvaa 20 % kuvan 54 vertailussa. Sen sijaan mitoitusmalleissa NCCI2

ja EC2 paalun lävistyminen sienivahvikkeesta mitoittaa rakenteen. Kun tarkastellaan

paalun lävistymistä sienivahvikkeesta, rakennekorkeus kasvaa 450 mm:stä 500 mm:iin

(paalun upotussyvyys huomioitu), joka on noin 11 % kasvu.

Tämän kappaleen laskelmien perusteella voidaan päätellä, että luonnosvaiheen stan-

dardin prEN 1992-1-1 mukaisessa mitoituksessa saavutetaan paalulaatoille riittäviä paa-

lukuormia vain silloin, kun laatan rakennekorkeutta sienivahvikkeiden välissä kasvate-

taan 300 mm:iin. Tämä johtuu siitä, että luonnosvaiheen standardissa ei ole erillistä oh-

jeistusta sienivahvikkeiden lävistysmitoitukseen, jolloin sienivahvikkeen kontrollipiirinä

käytetään vain vahvikkeen kulmia.
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Tutkitaan vielä, miten kohdassa 4.7 esitetty ehdotus tehollisesta kontrollipiiristä vaikuttaa

sienilaatan paalukuormiin pengerkorkeuden funktiona.

Taulukossa 20 on esitetty sienivahvistetun paalulaatan maksimipaalukuormat sekä niitä

vastaavat taivutusraudoitusmäärät pengerkorkeuden funktiona betonilujuudella C35/45,

kun prEN 1992-1-1 mitoituksessa on käytetty kappaleen 4.7 mukaista korjausta teholli-

seen kontrollipiiriin. Sienivahvikkeen koko on vastaava kuin aiemmissa laskelmissa ja

laatan paksuus sienivahvikkeiden välissä on 250 mm.

Sienivahvistettu paalulaatta C35/45, tehollinen kontrollipiiri. Asteriskimerkintä tarkoittaa, että
laskelmissa on käytetty kaavan (42) mukaista mitoitusleikkausjännitystä

C35/45 Tehollinen b 1,4 2 3 4 5 6 7

NCCI 2 Paalukuorma [kN] 876 899 937 980 1019 1057 1095

NCCI 2 Taivutusraudoite [mm2/m] 975 1045 1148 1300 1406 1509 1612

EC2 Paalukuorma [kN] 753 780 818 865 899 933 964

EC2 Taivutusraudoite [mm2/m] 851 924 1026 1174 1279 1379 1484

prENa* Paalukuorma [kN] 649 699 772 847 910 967 1022

prENa* Taivutusraudoite [mm2/m] 744 839 976 1152 1289 1412 1540

prENb* Paalukuorma [kN] 779 826 898 977 1042 1102 1159

prENb* Taivutusraudoite [mm2/m] 875 969 1108 1296 1429 1555 1676

Taulukon 20 paalukuormat ovat edelleen melko pieniä etenkin pienillä pengerkorkeuk-

silla. Tämä johtuu siitä, että taivutusraudoitusmäärä on valittu taivutusmitoituksen vaati-

musten mukaan, jolloin pienillä penkereillä raudoitusmäärät ovat hyvin vähäiset. Sie-

nivahvistetuissa paalulaatoissa käytetään usein tiheämpää raudoitusta lävistyskapasi-

teetin kasvattamiseksi. Taulukon 20 tulokset on esitetty kuvassa 55.
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Kuva 55. Sienivahvistettu paalulaatta, suurimmat paalukuormat pengerkorkeuden
funktiona betonilujuudella C35/45. Luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1
mukaisissa mitoituksissa mitoitusleikkausjännitys on laskettu kaavan 42 mukai-

sesti

Nyt mitoitustavoilla prENa* ja prENb* saavutetut paalukuormat ovat kaikilla pengerkor-

keuksilla samassa suuruusluokassa voimassa olevien standardien kanssa. Jälleen luon-

nosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 (muokattuna tehollisen kontrollipiirin määritel-

mällä) mukaiset tulokset kasvavat jyrkemmin pengerkorkeuden funktiona, sillä sienivah-

vikkeen lävistyminen laatasta mitoittaa edelleen rakenteen.

Kuvassa 56 on esitetty suurimpien saavutettavien paalukuormien suhteellinen kasvu

luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaisessa mitoituksessa, kun käytetään tä-

män työn esittämää arviota mitoitusleikkausjännityksestä (tehollinen kontrollipiiri) kaavan

(42) mukaan. Tulokset on koottu taulukoista 18 ja 20.
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Kuva 56. Suurimpien mahdollisten paalukuormien kasvu, kun käytetään tehollista
kontrollipiiriä luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 kulmiin rajatun kontrolli-

piirin sijaan

Kuvasta 56 voi päätellä, että paalukuormien kasvu on suurempi pienillä pengerkorkeuk-

silla. Suurilla pengerkorkeuksilla suurimpiin mahdollisiin paalukuormiin vaikuttaa enem-

män pysyvien kuormien vähennys kontrollipiriin sisäpuolelta, jolloin huomioitavan kont-

rollipiirin pituuden vaikutus jää pienemmäksi.

5.3 Leikkausraudoitteiden määrän vaikutus kapasiteettiin

Tässä kappaleessa tutkitaan leikkausraudoitteiden määrän vaikutusta suurimpaan saa-

vutettavissa olevaan paalukuormaan. Tutkitaan 400 mm vahvaa tasapaksua paalulaat-

taa betonilaadulla C35/45, vakioraudoituksella T16 K125 (1608 mm2/m). Pengerkorkeu-

tena laskelmissa käytetään kaikilla tutkituilla rakenteilla 4,0 m. Koska käytetään va-

kioraudoitusta eri paalukuormille, on pienillä paalukuormilla raudoitusta enemmän kuin

taivutus- ja vetomitoitus vaatisi. Raudoitus on valittu siten, että se täyttää taivutusmitoi-

tuksen (veto huomioituna) vaatimukset kaikilla tutkituilla rakenteilla. Maksimipaalu-

kuorma valitulla rakenteella ja taivutusraudoituksella on noin 1500 kN. Tutkitaan leike-

määrän vaikutusta mitoitustavoilla NCCI22, EC2/EOTA TR 060, prENa sekä prENb. Tut-

kitaan tyypillisimpiä hakaraudoitekokoja 10 mm ja 12 mm sekä Peikko PSB kaksipäisiä

tyssäankkureita, joiden halkaisijat ovat 14 mm ja 16 mm.

Kuvaajissa leikemäärällä 0 laskettu arvo tarkoittaa leikkausraudoittamatonta rakennetta.

Ensimmäinen laskentapiste tämän jälkeen on se leikemäärä (ja vastaava paalukuorma),
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jolla saavutetaan suurempi kapasiteetti kuin leikkausraudoitetulla rakenteella. Laske-

tuissa pisteissä on noudatettu myös kunkin standardin sijoittelusääntöjä sekä minimi-

raudoitusehtoja.

Kuvassa 57 on esitetty NCCI 2 mukaan laskettuna leikkausraudoitetun rakenteen suu-

rimpia mahdollisia paalukuormia leikemäärän funktiona kahdella eri hakakoolla, koska

mitoitustavassa NCCI 2 ei voi laskea kaksipäisillä tyssäankkureilla leikkausraudoitettua

rakennetta.

Kuva 57. Paalukuormat leikemäärän funktiona, NCCI 2

Kuvasta 57 voi päätellä, että tutkitulla rakenteella vaaditaan suuria leikemääriä, jotta leik-

kausraudoitteista saadaan hyötyä. Ylemmässä käyrässä (haat 12 mm) 1000 kN kapasi-

teetti saavutetaan noin 22 leikkeellä ja alemmassa käyrässä (haat 10 mm) vasta noin 32

leikkeellä. Käytettäessä tyypillisiä kaksileikkeisiä hakoja edelliset leikemäärät tarkoittavat

11 ja 16 hakaraudoitetta. Kuvasta 57 voidaan myös päätellä, että tutkituilla leikemäärillä

12 mm haoilla leikkausraudoitettu rakenne saavuttaa rakenteen maksimikapasiteetin

noin 35 leikkeellä, kun kuvaaja kääntyy vaakatasoon. 10 mm haoilla leikkausraudoitetun

rakenteen maksimikapasiteetin saavuttamiseen tarvittaisiin selvästi yli 40 leikettä. Leik-

kausraudoitetun rakenteen maksimikapasiteetti on molemmilla rakenteilla sama, koska

se ei riipu leikkausraudoitteen koosta standardissa NCCI 2.

Seuraavaksi tarkastellaan voimassa olevan eurokoodin mukaan mitoitettuja rakenteita.

Hakaraudoitetut rakenteet on laskettu Suomen kansallisen liitteen mukaan ja Peikko

PSB kaksipäisillä tyssäankkureilla raudoitetut rakenteet on laskettu mitoitustavalla EOTA
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TR060 käyttäen tuotekohtaista ETA-hyväksyntää. Rakenteen suurimmat paalukuormat

leikemäärän funktiona on esitetty kuvassa 58.

Kuva 58. Paalukuormat leikemäärän funktiona, EC2+NA ja EOTA TR060

Kuvassa 58 laskentatavalla EC2+NA ja EOTA TR060 saadut paalukuormat leikkaus-

raudoittamattomalle rakenteelle (kuvassa 0 leikettä) eivät ole yhtä suuret, koska Suomen

kansallisessa liitteessä kapasiteetti on valittu konservatiivisemmin kuin mitoitusohjeessa

EOTA TR 060. Leikkausraudoittamatonta rakennetta mitoittaessa tulisikin käyttää Suo-

men kansallisen liitteen mukaista kapasiteettia, eikä tyssäankkureiden mitoitusohjeen

mukaista kapasiteettia.

Kuvasta 58 voi päätellä, että tutkituilla hakaraudoitteilla EC2+NA mukaan saavutetaan

erittäin pieniä kapasiteetteja, eikä tutkituilla leikemäärillä saavuteta riittäviä paalukuormia

paalulaattoja tällä rakennekorkeudella. Sen sijaan käytettäessä Peikko PSB kaksipäisiä

tyssäankkureita 1000 kN paalukuormat saavutetaan molemmilla tutkituilla raudoitehal-

kaisijoilla noin 15 leikkeellä. Mitoitustavalla EOTA TR060 tyssäankkurin koolla on selvä

vaikutus saavutettavaan paalukuormaan.

Kuvassa 59 on esitetty prEN 1992-1-1 mukaan laskettuja paalukuormia erilaisilla leik-

kausraudoitteilla leikemäärän funktiona. Lävistyskapasiteetissa ei ole huomioitu laatan

jännevälien vaikutusta.
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Kuva 59. Paalukuormat leikemäärän funktiona, prENa

Kuvasta 59 voi päätellä, että suurimmat paalukuormat kasvavat, kun käytetään suurem-

pia leikkausraudoitteita. Kuitenkin kaksipäisillä tyssäankkureilla paalukuormat ovat lähes

yhtä suuria sekä 14 mm että 16 mm kokoisilla raudoitteilla. Lisäksi hyvin pienillä leike-

määrillä paalukuormat ovat samoja kaikilla leikkausraudoitetyypeillä. Tämä johtuu pää-

osin siitä, että standardissa prEN 1992-1-1 raudoitteiden sijoittelusäännöt ovat melko

tiukat, ja rajaavat leikkeiden sijoittelua ja sitä kautta saavutettavia paalukuormia. Kuvan

59 perusteella voidaan tulkita, että näillä leikemäärillä tyssäankkurin koon kasvattaminen

ei juurikaan lisää saavutettavaa paalukuormaa tällä rakenteella.

Kuvassa 59 ensimmäisen laskentapisteen (8 leikettä) leikemäärä johtuu raudoitteiden

sijoittelusäännöistä. Leikkeet on sijoitettava vähintään kahdelle kehälle, ja leikkeiden vä-

linen maksimietäisyys rajaa alimman tutkittavan leikemäärän 8 leikkeeseen (4 leikettä

kummallakin kehällä). Pidettäessä kehien lukumäärä samana kapasiteettia voidaan kas-

vattaa (lisäämällä säteitä) siihen asti, kunnes ulkopiirin kapasiteetti (leikkausraudoitetun

alueen ulkopuolisen alueen kestävyys) on mitoittava tekijä ja leikkeiden välinen etäisyys

säteen suunnassa on valittu mahdollisimman suureksi. Tämän jälkeen kapasiteettia voi-

daan kasvattaa vain kasvattamalla raudoitekehien lukumäärää.

Mitoitustavalla prENa 1000 kN paalukuorma saavutetaan 10 mm haoilla noin 21 leik-

keellä, 12 mm haoilla noin 18 leikkeellä, Peikko PSB 14 mm ja 16 mm raudoitteilla noin

14 leikkeellä. Myös noin 1100 kN paalukuormat ovat saavutettavissa realistisilla leike-

määrillä käytettäessä Peikko PSB tyssäankkureita.
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Kuvassa 60 on esitetty prEN 1992-1-1 mukaan laskettuja paalukuormia erilaisilla leik-

kausraudoitteilla leikemäärän funktioina siten, että lävistyskapasiteetin laskennassa on

huomioitu laatan jännevälien vaikutus kaavan (26) mukaisesti.

Kuva 60. Paalukuormat leikemäärän funktiona, prENb

Kuvan 60 tulokset ovat saman suuntaiset kuin kuvassa 59, mutta paalukuormat ovat

likimain 200 kN suurempia. Kuvassa 60 on kaksipäisen tyssäankkurin koolla on selvempi

vaikutus suurimpaan saavutettavaan paalukuormaan kuin kuvassa 59. Tämä johtuu

siitä, että mitoitustavalla prENb betonin lävistyskapasiteetti on suurempi, jolloin tutkituilla

raudoituksilla ulkopiirin lävistyminen ei rajoita lävistyskapasiteettia yhtä herkästi. Huomi-

onarvoista on, kaikilla tutkituilla raudoituksilla saavutetaan 1100 kN kapasiteetti jo 12

leikkeellä. Leikemäärillä 14-18 saavutettava paalukuorma kasvaa melko tasaisesti rau-

doitteen koon kasvaessa.

Kuvasssa 61 on esitetty kuvien 59 ja 60 tulokset suhteessa toisiinsa.
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Kuva 61. Suurimmat paalukuormat leikemäärän funktiona, mitoitustapa prENb suh-
teessa mitoitustapaan prENa

Kuvassa 61 suurin etu laatan jännevälien huomioimisesta kaavalla (26) saadaan pienillä

leikemäärillä. Tämä selittyy pääosin sillä, että pienillä leikemäärillä prEN 1992-1-1 mu-

kainen lävistyskapasiteetti määräytyy pääosin betonin lävistyskapasiteetin kautta. Paa-

lukuormien kasvaessa leikemäärien kasvun myötä betonin osuus lävistyskapasiteetista

pienenee ja leikkausraudoitteen lujuus, määrä sekä sijoittelu vaikuttaa enemmän. Luon-

nosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mitoitusmallissa jännevälien vaikutus huomioi-

daan leikkausraudoittamatoman rakenteen lävistyskapasiteetissa, jonka kautta se vai-

kuttaa myös siihen, kuinka paljon kapasiteettia leikkausraudoitteista hyödynnetään tie-

tyllä rasitustasolla. Mitoitustapojen prENa ja prENb eroja kriittisen leikkaushalkeaman

teorian perusteella on arvioitu kohdassa 5.5.

5.4 Rakennevertailu

Tässä kohdassa vertaillaan erilaisia rakenteita keskenään. Vertaillaan kerrallaan yhdellä

standardilla laskettuja rakenteita: sienilaattoja, haoilla leikkausraudoitettuja laattoja sekä

Peikko PSB tyssäankkureilla leikkausraudoitettuja laattoja. Tutkittaessa NCCI 2 mu-

kaista mitoitusta, jätetään Peikko PSB tyssäankkureilla leikkausraudoitettu laatta pois

vertailusta. Luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaisissa mitoituksissa on tut-

kittu sienilaattaa sekä standardin mukaan, että hyödyntämällä kappaleen 4.7 mukaista

arviota mitoitusleikkausjännityksestä kontrollipiirillä kaavalla (42) (merkitty kuvissa sieni-

laatta*).
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Leikkausraudoittamattomien rakenteiden taivutusteräsmäärä on ilmoitettu kussakin ku-

vassa. Leikkausraudoitetuissa laatoissa kaikissa käytetään taivutusraudoitusta (molem-

missa pinnoissa) T16 K125. Betonilujuus on tämän kappaleen laskelmissa C35/45 ja

toteutusluokka 2. Kaikilla tasapaksuilla laatoilla suurilla pengerkorkeuksilla raudoitus ei

täytä käyttörajatilamitoituksen vaatimuksia taivutukselle, mutta muuten valittu raudoitus

täyttää vaatimukset. Pienillä pengerkorkeuksilla raudoitus on suhteellisen tiheä verrat-

tuna taivutusmitoituksen vaatimuksiin.

Sienilaatoissa käytetään 250 mm korkeaa sientä, jonka pohjan leveys on 800 mm ja

viisteet 1:1. Sienilaatoissa laatan rakennekorkeus sienivahvikkeiden välissä on 250 mm

ellei muuta ole mainittu.

Tämän kappaleen laskentatulokset välituloksineen on esitetty liitteessä A.

5.4.1 NCCI 2
Kuvassa 62 on esitetty erilaisia paalulaattojen lävistyskestävyyksiä (tarkemmin ottaen

suurimpia mahdollisia paalukuormia) NCCI 2 mukaan mitoitettuna. Tutkitaan haka-

raudoitettuja laattoja eri paksuuksilla ja leikemäärillä, sienilaattoja kahdella eri taivutus-

raudoituksella sekä leikkausraudoittamatonta laattaa. Kuvassa on myös esitetty vaaka-

viivoilla muutaman yleisesti käytetyn paalun kapasiteetit paalutustyöluokan mukaisesti.

Kuva 62. Rakennevertailu NCCI 2 mukaan
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Suurimmat paalukuormat vertailun rakenteista saadaan 400 mm vahvalla paalulaatalla,

jossa hakaleikkeitä on 32 kpl, eli käytettäessä tyypillisiä kaksileikkeisiä hakoja haka-

määrä on 16 kpl. Ohuimmalla leikkausraudoitetulla laatalla (350 mm) kapasiteetti mää-

räytyy leikkausraudoitetun rakenteen maksimikapasiteetin perusteella, mutta paksum-

milla laatoilla kapasiteettia voitaisiin kasvattaa leikemäärää lisäämällä.  Kuvasta 62 voi

päätellä, että NCCI 2 mukaisessa mitoituksessa leikkausraudoitetun rakenteen kapasi-

teetti määräytyy enemmän käytettävän leikemäärän (ja leikkeen paksuuden) kuin laatan

rakennekorkeuden mukaan. Esimerkiksi 400 mm paksulla paalulaatalla hieman suurem-

malla leikemäärällä (32 kpl) saavutetaan suurempia paalukuormia kuin 450 mm paksulla

paalulaatalla pienemmällä leikemäärällä (26 kpl). Tästä voidaan päätellä, että NCCI 2

mukaisesti mitoittaessa leikemäärän kasvattaminen on hyvä tapa kasvattaa rakenteen

kapasiteettia verrattuna rakennekorkeuden kasvattamiseen, mikäli leikkausraudoitetun

rakenteen yläraja ei rajoita kapasiteettia.

Sienilaatan kapasiteettia voisi kasvattaa lisäämällä yläpinnan taivutusraudoitusta tuki-

alueella. Kuvassa 62 sienilaatan taivutusraudoitusta lisäämällä (T16 K100 à T16 K75)

suurin mahdollinen paalukuorma kasvaa noin 60 kN. Pengerkorkeuden ollessa yli 5,0 m

voidaan tiheämmin raudoitetulla sienilaatalla saavuttaa yli 1150 kN kapasiteetteja, eli

rakenne soveltuu paalulaattaan, jossa paalun kapasiteetti on paalun RTC-300-16 mu-

kainen paalutustyöluokassa 2.

Sienilaatan (T16K100), 500 mm tasapaksun leikkausraudoittamattoman laatan sekä 400

mm paksun leikkausraudoitetun laatan (leikemäärä 24 kpl) kapasiteetit ovat samassa

suuruusluokassa. Nämä rakenteet soveltuvat paalulaattoihin, joissa paalun kapasiteetti

on noin 1000 kN, esimerkiksi paalulla RTB-300-16 paalutustyöluokassa 2. Suuremmilla

pengerkorkeuksilla myös rakenteen suurin mahdollinen paalukuorma kasvaa.

5.4.2 EC2 + NA / EOTA TR060
Kuvassa 63 on esitetty erilaisten rakenteiden vertailu voimassa olevan eurokoodin EC2

sekä siihen liittyvän lisämitoitusohjeen EOTA TR060 (käytetään kaksipäisillä tyssäank-

kureilla leikkausraudoitettujen rakenteiden mitoitukseen) mukaisesti. Kaksipäisten tys-

säankkureiden kapasiteetit on laskettu Peikko PSB -tyssäankkureiden ETA -hyväksyn-

nän [7] mukaisesti. Kuvassa on myös esitetty muutaman tyypillisen paalun maksimipaa-

lukuormat paalutustyöluokan mukaisesti.
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Kuva 63. Rakennevertailu EC2/EOTA TR060 mukaan

Kuvassa 63 tutkituista rakenteista pienimmät paalukuormat saavutetaan sienilaatalla

(T16 K100), 400 mm paksulla leikkausraudoitetulla laatalla (Peikko PSB T16 14 leikettä)

sekä 450 mm paksulla hakaraudoitetulla laatalla (T12 24 leikettä). Näillä rakenteilla paa-

lukuormat ovat suuruusluokkaa 1000 kN, joten ne soveltuvat paalulaattoihin, joissa paa-

lut ovat RTB-300-16 paalutustyöluokassa 2.

Tutkituista rakenteista selvästi suurimmat kuormat saavutetaan 450 mm paksulla laa-

talla, jossa leikkausraudoitteena käytetään T20 Peikko PSB tyssäankkureita (18

leikettä). Tämä on tutkituista rakenteista ainoa, jolla saavutetaan paalun RTC-300-16

maksimikapasiteetti paalutustyöluokassa 3. Loput rakenteista soveltuvat paaluille RTB-

300-16 tai RTC-300-16 paalutustyöluokassa 2 riippuen pengerkorkeudesta.

Kuvasta 63 voi päätellä, että sienilaatan taivutusraudoitusta lisäämällä (T16 K100à T16

K75) suurin saavutettava paalukuorma kasvaa noin 100 kN. Sienilaatalla saavutettavaa

paalukuormaa voidaan siis säädellä kohtalaisesti taivutusraudoituksen määrällä.

Käytettäessä kaksipäisiä tyssäankkureita säteittäisen leikeasettelun mukaisesti voidaan

kuvasta 63 tulkita leikemäärän kasvattamisen hyötyjä. Kun vertaillaan kahden ja kolmen

leikekehän rakenteita seitsemällä säteellä T16 Peikko PSB raudoitteilla leikkausraudoi-

tettua 400 mm vahvaa paalulaattaa, nähdään että leikkeiden lisääminen kolmannelle ke-

hällä lisää saavutettavaa paalukuormaa noin 125 kN. Kuvasta 63 voidaan myös vertailla

tyssäankkurin koon kasvattamisen vaikutuksia, kun verrataan 450 mm vahvoja Peikko

PSB -tyssäankkureilla leikkausraudoitettuja laattoja. Tyssäankkurin koon kasvattaminen
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16 mm:stä 20 mm:iin lisää suurinta saavutettavaa paalukuormaa kyseisillä rakenteilla

noin 250 kN. Mitoitusohjeessa EOTA TR060 ei rajoiteta suurinta käytettävää leikkaus-

raudoitteen kokoa. Sen sijaan esimerkiksi prEN 1992-1-1 mukaisessa mitoituksessa 350

mm paksulla paalulaatalla 20 mm kokoinen tyssäankkuri olisi liian suuri, sillä tyssäank-

kurin maksimihalkaisija on rajattu arvoon 0,08·d.

Tutkituilla rakenteilla leikkausraudoitetun rakenteen yläraja ei rajoittanut kapasiteettia.

Etenkin käytettäessä Peikko PSB tyssäankkureiden ETA -hyväksyntää [7] yläraja on erit-

täin korkea ja mahdollistaa hoikkien laattarakenteiden käytön. Paalulaatoissa yli 30 leik-

keen käyttö on kuitenkin harvinaista.

5.4.3 Luonnosvaiheen standardi prEN 1992-1-1
Kuvassa 64 on esitetty luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaan laskettujen

rakenteiden vertailua pengerkorkeuden funktiona. Kuvan 64 paalukuormissa ei ole otettu

huomioon laatan jännevälien vaikutusta lävistyskapasiteettiin (kaava 26). Ne sienilaatto-

jen käyrät, joissa on käytetty tämän työn esitystä mitoitusleikkausjännityksestä kontrolli-

piirillä (kaava 42), on merkitty *-merkinnällä. Tutkitaan hakaraudoitettuja laattoja, kaksi-

päisillä tyssäankkureilla leikkausraudoitettuja laattoja sekä sienivahvistettuja laattoja.

Kuva 64. Rakennevertailu prEN 1992-1-1 mukaan ilman laatan jännevälien vaiku-
tusten huomioimista (prENa)
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Kuvasta 64 voi päätellä, että standardin mukaisella laskentatavalla sienilaatan kapasi-

teetti pienillä pengerkorkeuksilla on erittäin pieni. Suurilla pengerkorkeuksilla sen sijaan

sienilaatoilla voidaan päästä suuriinkin paalukuormiin. Käytettäessä tässä työssä esitet-

tyä tapaa laskea mitoitusleikkausjännitys kontrollipiirillä (tehollinen kontrollipiiri) saavute-

taan noin 50-100 kN suurempia paalukuormia. Sienivahvistetun laatan taivutusraudoi-

tuksen lisääminen (T16 K100à T16 K75) lisää lävistyskapasiteettia noin 60-70 kN. Sie-

nivahvistetulla laatalla rakennekorkeuden lisääminen (250 mm à 300 mm) kasvattaa

saavutettavia paalukuormia noin 200 kN, kun mitoitusleikkausjännitys sienivahvikkeen

kontrollipiirillä on laskettu tässä työssä esitetyn kaavan (42) mukaan.

Tutkituista rakenteista 350 mm vahvuisella laatalla suurella leikemäärällä (Peikko PSB

T14) sekä 400 mm vahvuisella laatalla pienellä leikemäärällä (Peikko PSB T16) suurim-

mat mahdolliset paalukuormat ovat noin 1000 kN ja likimain vakioita pengerkorkeuden

suhteen. Käytettäessä paaluja RTB-300-16 paalutustyöluokassa 2 nämä ovat optimaa-

lisia rakenteita lävistymisen kannalta.

450 mm paksu hakaraudoitettu laatta (16 leikettä), 450 mm paksu tyssäankkureilla leik-

kausraudoitettu laatta (16 leikettä T14) sekä 400 mm paksu laatta suurella leikemäärällä

(Peikko PSB 30 leikettä T14) soveltuvat paalulaattarakenteeksi, kun käytetään RTC-

300-16 paaluja paalutustyöluokassa 2. Näissä rakenteissa leikkausraudoitetun raken-

teen yläraja ei rajoita kapasiteettia, joten näiden 450 mm paksujen laattojen ainoa ero

mitoitusteknisesti on leikkeen halkaisija. Hakaraudoiteet ovat kuitenkin käytännöllisiä

korkeintaan 12 mm paksuisena, kun taas kaksipäisten tyssäankkureiden kokoa ei rajoita

esimerkiksi niiden taivuttaminen. Kaksipäisten tyssäankkureiden maksimihalkaisija luon-

nosvaiheen standardissa prEN 1992-1-1 on 0,08·d.

Vertaamalla 450 mm vahvoista laatoista kahta ylintä käyrää saadaan tietoa siitä, miten

saavutettava paalukuorma kasvaa, kun leikkeitä sijoitetaan kahden kehän sijasta kol-

melle kehälle (molemmissa rakenteissa leikkeet T14 kahdeksalla säteellä). Kuvan 64

rakenteilla tämä lisäys paalukuormaan on noin 150 kN. Kolmelle kehälle sijoitetuilla tys-

säankkureilla päästään jo yli 1300 kN paalukuormiin kaikilla pengerkorkeuksilla, joten

rakenne soveltuu paalulaattaan, jossa käytetään paaluja RTC-300-16 paalutustyöluo-

kassa 3.

Kuvassa 65 on esitetty luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaan mitoitettuja

rakenteita, joissa on huomioitu laatan jännevälien vaikutus lävistyskapasiteettiin kaavan

(26) mukaisesti.
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Kuva 65. Rakennevertailu prEN 1992-1-1 mukaan, kun huomioidaan laatan jänne-
välien vaikutus lävistyskapasiteettiin (prENb)

Jälleen standardin mukaisella kontrollipiirillä laskettuna sienilaatan kapasiteetti pienillä

pengerkorkeuksilla jää hyvin matalaksi. Sen sijaan tässä työssä esitettyä mitoitusleik-

kausjännitystä (kaava 42) käyttämällä saavutetaan sienilaatalla yli 3,0 m pengerkorkeuk-

silla yli 1000 kN paalukuormat. 7,0 m pengerkorkeudella päästään noin 200 kN suurem-

piin paalukuormiin kuin 2,0 m pengerkorkeudella. Raudoituksen tihentäminen sienivah-

vistetulla laatalla (T16 K100 à T16 K75) kasvattaa suurinta mahdollista paalukuormaa

noin 70 kN ja laatan rakennekorkeuden kasvattaminen (250 mm à 300 mm) noin 250

kN.

Tutkituista rakenteista leikkausraudoittamaton 450 mm vahva laatta, 350 mm paksu

laatta suurella tyssäankkurimäärällä (30 leikettä T14) sekä 375 mm paksu laatta pienem-

mällä tyssäankkurimäärällä (16 leikettä T16) soveltuvat paalulaattoihin, joissa paalun ka-

pasiteetti on alle 1100 kN (esim. RTB-300-16 paalutustyöluokassa 2). 400 mm vahvat

paalulaatat sekä hakaraudoitteilla (16 leikettä T12) että tyssäankkureilla raudoitettuna

(16 leikettä T16) soveltuvat yli 1150 kN paalukuormiin, jälkimmäinen jopa 1250 kN paa-

lukuormiin, eli esimerkiksi paaluille RTC-300-16 paalutustyöluokassa 2. 450 mm paksu

paalulaatta pienellä leikemäärällä (12 leikettä T14) tyssäankkureilla varustettuna sekä
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sienivahvistettu laatta vähintään 5,0 metrin penkereellä ja 300 mm paksulla laattaosuu-

della (tehollinen kontrollipiiri huomioiden) soveltuu yli 1300 kN paalukuormiin, eli kun

käytössä on paalut RTC-300-16 paalutustyöluokassa 3.

Vertaamalla 375 mm ja 400 mm tyssäankkureilla leikkausraudoitettujen rakenteiden (16

leikettä T16) suurimpia mahdollisia paalukuormia saadaan rakennekorkeudesta saatava

hyöty tyypilliselle leikkausraudoitemäärälle. Rakennekorkeuden kasvattaminen 375

mm:stä 400 mm:iin lisää saavutettavia paalukuormia tutkituilla rakenteilla noin 150 kN.

Tutkituista rakenteista vain 350 mm paksulla laatalla leikkausraudoitetun rakenteen mak-

simikapasiteetti rajoittaa lävistyskestävyyttä. Leikemääriä lisäämällä voidaan siis saavut-

taa suurempia paalukuormia kaikilla muilla rakenteilla. Leikkeiden sijoittelusäännöt ra-

joittavat kuitenkin käytettävien leikeasetteluiden ja leikemäärien mahdollisuuksia.

Kuvia 64 ja 65 vertaamalla voidaan todeta, että huomioimalla laatan jännevälit kaavan

(26) mukaisesti (mitoitustapa prENb) saavutetaan paalulaatoille optimaaliset paalukuor-

mat kevyimmillä rakenteilla. Sekä laatan rakennekorkeutta että leikemäärää voidaan pie-

nentää, sillä laatan jännevälien huomioiminen kasvattaa betonin lävistyskapasiteettia

merkittävästi. Jännevälien vaikutusta paalulaattojen lävistyskapasiteetteihin tutkitaan

kriittisen leikkaushalkeaman teorian mukaisesti seuraavassa kohdassa.

5.5 Paalulaattojen lävistyskapasiteetit CSCT mukaisesti

Tässä kappaleessa tutkitaan paalulaattojen lävistyskapasiteetteja kriittisen leikkaushal-

keaman teorian (CSCT) mukaisesti. Tarkoituksena on selventää vertailulaskelmien tu-

loksia nojaten lävistymisilmiön teoreettiseen pohjaan mitoitusstandardien sijaan. Stan-

dardien vertailulaskelmissa erityisesti korostuu luonnosvaiheen standardin prEN 1992-

1-1 lävistysmitoituksessa jännevälien vaikutus paalulaatan lävistyskapasiteettiin. Tutki-

taan tässä kappaleessa, miten kriittisen leikkaushalkeaman teorialla voidaan selittää tätä

ilmiötä.

Laskennan yksinkertaistamiseksi käytetään CSCT laskelmissa yksinkertaistettuja kaa-

voja. Laatan kuorma-kiertymä-yhteys lasketaan analyyttisesti kaavalla

= 0,33 ∗ ∗ ∗
∗

, (43)

joka on johdettu kaavasta (2)  [29], ja jossa Vd tarkoittaa lävistävää voimaa ja mRd laatan

murtorajatilan momenttikapasiteettia tukialueella (keskipaalu). Murtorajatilan momentti-

kapasiteetti on laskettu tässä vertailussa vähentämällä taivutusraudoitusmäärästä se

osuus, jolla otetaan vastaan paalulaatan vetorasitukset. Teräsbetonilaatan lävistysmur-

tokäyränä käytetään Muttoni et al. [29] hyperbolista murtokriteeriä kaavan (1) mukaan.
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Leikkausraudoitetussa rakenteessa leikkausraudoitteiden vaikutus lävistyskapasiteettiin

lasketaan yksinkertaistetulla kaavalla [35]

= ∗ ∗ ≤ ∗ , (44)

Missä Es on raudoitteiden kimmokerroin, Asw tarkoittaa d:n päässä tuen reunasta sijait-

sevien leikkausraudoitteiden kokonaispoikkipinta-alaa ja fywd leikkausraudoitteiden myö-

tölujuutta. Tämä yksinkertaistettu kaava ei huomioi leikkausraudoitteiden tartunnan vai-

kutusta niiden jännitykseen [35]. Leikkausraudoitetun rakenteen murtokäyrä saadaan

summaamalla betonin ja leikkausraudoitteiden osuus yhteen kullakin kiertymän arvolla.

 Leikkausraudoitetun rakenteen maksimikapasiteetti saadaan Muttoni et al. murtokritee-

rin kerrannaisena. Oletetaan kaksipäisille tyssäankkureille täydelliset tartunta- ja ankku-

rointiolosuhteet, jolloin kertoimena voidaan käyttää λ=3. Hakaraudoitetuille rakenteille

käytetään kerrointa λ=2  [35]. Tämän kappaleen kaavojen mukaiset lävistyskapasiteetit

ovat ominaisarvoja, eivätkä pidä sisällään eurokoodien mukaista osavarmuusmenette-

lyä. Tästä syystä näitä lävistyskapasiteetteja ei voida suoraan pitää rakenteen todelli-

sena lävistyskestävyytenä, vaan tutkitaan enemmänkin kapasiteettien välisiä suhteita.

Luonnosvaiheen standardissa prEN 1992-1-1 lävistyskapasiteetin laskennassa käyte-

tään tukilinjan ja laatan taivutusmomentin nollakohdan välisenä etäisyytenä oletuksena

(mitoitustapa prENa) arvoa 8·dv. Kun laatan rakennepaksuus on vakio ja jännevälit mo-

lempiin suuntiin yhtä suuret, voidaan tukilinjan ja momentin nollakohdan välisenä etäi-

syytenä käyttää arvoa 0,22·L (mitoitustapa prENb), missä L tarkoittaa laatan jänneväliä.

Tutkitaan tasapaksua laattaa, jonka rakennekorkeus on 400 mm ja tehollinen korkeus

300 mm. Edellä esitettyjen olettamien pohjalta luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-

1 lävistysmitoitus on laskettu jännevälille 8·dv/0,22=10,9 m, kun lävistyskapasiteetissa ei

huomioida jännevälin vaikutusta (vertailulaskelmissa mitoitustapa prENa). Ensim-

mäiseksi laskettavaan rakenteeseen valitaan jännemitaksi vertailun helpottamiseksi kui-

tenkin pienempi jänneväli 6,0 m. Toiseen tutkittavaan rakenteeseen valitaan paalulaa-

talle tyypillinen jänneväli 3,0 m.

Valitaan tutkittavien rakenteiden leikkausraudoitteet siten, että d:n päässä tuen reunasta

sijaitsee 16 leikettä (8 sädettä, kaksi kehää) ja leikkeiden halkaisija on 12 mm. Sivuute-

taan näissä laskelmissa leikkausraudoitetun alueen ulkopuolinen lävistyskestävyys ja

oletetaan, että leikkausraudoitteita on niin monella kehällä, ettei ulkopiirin lävistyskestä-

vyys rajoita kapasiteettia.

Lasketaan kummallekin tutkittavalle laatalle lävistyskapasiteetteja eri raudoituksilla. Käy-

tetään laatassa samaa raudoitusta molemmissa pinnoissa (vetorasitus otetaan puoliksi
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ala- ja yläpinnan raudoituksella). Tarkastellaan samalla, miten tutkitut raudoitukset täyt-

tävät karkean taivutusmitoituksen vaatimukset, kun kuormana käytetään 2,0 m penger-

korkeuden mukaisia kuormia. Huomionarvoista on, että 6,0 m jänneväleillä kyseinen pin-

takuorma johtaisi yli 4000 kN paalukuormiin, eli kyseinen rakenne ei ole realistinen paa-

lulaattarakenne.

Kuvassa 66 on esitetty 6,0 m jännevälisen laatan lävistymisen CSCT käyrästö. Kuvassa

on esitetty kolme raudoitusta: T25 K100, joka täyttää karkeasti taivutuksen vaatimukset

sekä käyttö- että murtorajatilassa, T20 K100, joka täyttää taivutuksen vaatimukset vain

murtorajatilassa sekä T16 K100, joka ei täytä taivutusmitoituksen vaatimuksia murto- tai

käyttörajatilassa.

Kuva 66. CSCT käyrästö laatalle, jonka jännevälit ovat 6,0 m

Kuvassa 66 punainen käyrä kuvaa leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistymisen

murtokriteeriä ja sininen leikkausraudoitetun rakenteen murtokriteeriä. Tummansininen

käyrä kuvaa hakaraudoitetun rakenteen maksimilävistyskapasiteettia ja oranssi kaksi-

päisillä tyssäankkureilla leikkausraudoitetun rakenteen maksimilävistyskapasiteettia.

Origosta alkavat violetti, vihreä ja turkoosi käyrä ovat kuorma-kiertymäkäyriä tutkituilla

raudoituksilla. Lävistyskapasiteetit saadaan kuorma-kiertymäkäyrien sekä murtokritee-

reiden risteyspisteistä.
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Kuvasta 66 voi päätellä, että kuorma-kiertymäkäyrät risteävät ylärajan käyrät vasta sen

jälkeen, kun ne ovat ristenneet leikkausraudoitetun kapasiteetin murtokriteerin kanssa.

Tämä tarkoittaa, että millään tutkitulla raudoituksella leikkausraudoitetun rakenteen ylä-

raja ei rajoittanut kapasiteettia, riippumatta leikkausraudoitetyypistä.

Kuvasta 66 voidaan päätellä myös keskimääräinen jännitystaso leikkausraudoitteissa eri

taivutusraudoituksilla. Leikkausraudoitetun rakenteen murtokäyrässä näkyy selvä kään-

nepiste kiertymällä ~0,013. Tämän pisteen kohdalla ja siitä suuremmilla kiertymillä leik-

kausraudoitteen jännitys on keskimääräisesti myötöjännityksen suuruinen. Tämän pis-

teen jälkeen leikkausraudoitteiden tuoma lisäys lävistyskapasiteettiin pysyy vakiona, ja

kiertymien kasvaessa betonin osuus pienenee. Ennen myötöpistettä leikkausraudoittei-

den tuoma kapasiteetti riippuu vahvasti kiertymästä, ja liian jäykällä rakenteella ei välttä-

mättä saavuteta kovin suurta lisäkapasiteettia leikkausraudoitteilla.

Kuvan 66 käyrästön perusteella saadut lävistyskapasiteetit on esitetty taulukossa 21.

Taulukossa on merkitty leikkausraudoittamattoman rakenteen kapasiteettia Vc, leikkaus-

raudoitetun rakenteen kapasiteettia Vcs, leikkausraudoitteiden tuomaa lisäystä lävistys-

kapasiteettiin Vs, ja leikkausraudoitetun rakenteen maksimikapasiteetteja Vmax,haat ja

Vmax,PSB (lyhenteellä tarkoitetaan tässä yleisesti kaksipäistä tyssäankkuria).

CSCT mukaiset lävistyskapasiteettien ominaisarvot, kun L=6,0 m
Raudoitus Vc Vcs Vs (Vcs-Vc) Vmax,haat (Vmax/Vc) Vmax,PSB (Vmax/Vc)

T25 K100 1923 kN 2127 kN 204 kN 2964 kN (1,54) 3721 kN (1,93)

T20 K100 1654 kN 1971 kN 317 kN 2464 kN (1,49) 3045 kN (1,84)

T16 K100 1385 kN 1940 kN 555 kN 2006 kN (1,45) 2451 kN (1,77)

Taulukosta 21 voi päätellä, että taivutusraudoituksen määrä vaikuttaa sekä leikkaus-

raudoittamattoman rakenteen että leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskapasiteettiin.

Selvemmin taivutusraudoitus vaikuttaa kuitenkin leikkausraudoittamattoman rakenteen

kapasiteettiin. Leikkausraudoitetulla rakenteella etenkin T20 K100 ja T16 K100 raudoi-

tusten välinen ero lävistyskapasiteetissa on hyvin pieni. Tämä johtuu siitä, että T20 K100

raudoituksella kiertymä jää melko pieneksi, jolloin leikkausraudoitteisiin aktivoituva jän-

nitys jää myös pieneksi. Sen sijaan raudoituksella T16 K100 leikkausraudoitteisiin on

aktivoitunut täysi myötöjännitys, mutta kiertymien kasvaessa betonin osuus on pienen-

tynyt siten, että kokonaiskapasiteetit ovat lähes yhtä suuria.

Taulukon 21 viimeisistä sarakkeista voi päätellä, että myös leikkausraudoitetun raken-

teen maksimikapasiteetin ja leikkausraudoittamattoman rakenteen kapasiteetin välinen
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suhde riippuu leikkausraudoitteen ominaisuuksien lisäksi myös taivutusraudoituksesta.

Jäykemmillä rakenteilla suhde on suurempi, eli leikkausraudoitteilla on mahdollista saa-

vuttaa teoriassa suhteessa suurempi hyöty leikkausraudoitteista. Kuitenkin kuvasta 65

voidaan todeta, että jäykillä rakenteilla ja pienillä kiertymillä leikkausraudoitteesta saa-

tava hyöty on pieni, ylärajan saavuttaminen ennen murtokäyrää jäykillä rakenteilla on

epätodennäköistä.  On myös muistettava, että tässä laskelmassa esimerkiksi kuorma-

kiertymäyhteys on yksinkertaistettu analyyttinen ratkaisu, ja todellisuudessa ylärajan ja

leikkausraudoittamattoman rakenteen suhde ratkaistaan usein kokeellisesti.

Kuvassa 67 on esitetty vastaava rakenne 3,0 m jänneväleillä. Kuvassa 67 on esitetty

samat raudoitukset kuin kuvassa 66, mutta lisäksi myös T12K100 ja T10 K100, jotka

ovat realistisempia raudoitteita jännevälille 3,0 m. Kaikki kuvan raudoitukset täyttävät

taivutusmitoituksen vaatimukset murtorajatilassa jännevälillä 3,0 m. Kaikki tutkitut rau-

doitukset, pois lukien T10 K100, täyttävät myös käyttörajatilan vaatimukset taivutukselle.

Kuva 67. CSCT käyrästö laatalle, jonka jännevälit ovat 3,0 m

Kuvasta 67 nähdään, että kuorma-kiertymäkäyrät kolmelle suurimmalle raudoitussuh-

teelle sijaitsevat aivan kuvaajan vasemmassa laidassa, eli käyttäytyminen on erittäin

jäykkää. Tämän seurauksena betonin osuus lävistyskapasiteettiin näillä raudoituksilla on

erittäin suuri ja leikkausraudoitteiden osuus puolestaan hyvin pieni. Raudoituksella T12

K100 leikkausraudoitteet ovat juuri saavuttaneet myötöjännityksen. Raudoituksella T10
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K100 leikkausraudoitteissa on myötöjännitys ja betonin kyky siirtää lävistäviä voimia on

pienentynyt selvästi.

Taulukossa 22 on esitetty kuvan 67 raudoitteiden lävistyskapasiteetit.

CSCT mukaiset lävistyskapasiteettien ominaisarvot, kun L=3,0 m
Raudoitus Vc Vcs Vs (Vcs-Vc) Vmax,haat (Vmax/Vc) Vmax,PSB (Vmax/Vc)

T25 K100 2253 kN 2370 kN 117 kN 3669 kN (1,63) 4726 kN (2,09)

T20 K100 2004 kN 2183 kN 179 kN 3124 kN (1,55) 3941 kN (1,97)

T16 K100 1727 kN 2008 kN 281 kN 2595 kN (1,50) 3220 kN (1,86)

T12 K100 1369 kN 1922 kN 553 kN 1979 kN (1,45) 2416 kN (1,76)

T10 K100 1156 kN 1695 kN* 539 kN 1640 kN (1,42) 1986 kN (1,72)

Taulukosta 22 voi päätellä, että suurimmilla taivutusraudoituksilla leikkausraudoituksen

tuoma lisäys lävistyskapasiteettiin jää hyvin pieneksi. Koska raudoituksilla T12 K100 ja

T10 K100 leikkausraudoitteissa on myötöjännitys, niistä saatava hyöty on myös selvästi

suurempi.

Myös taulukossa 22 näkyy leikkausraudoitetun rakenteen ylärajan ja leikkausraudoitta-

mattoman rakenteen lävistyskapasiteetin välisen suhteen riippuvuus raudoituksesta.

Huomionarvoista on, että taulukon 22 suurimmat raudoitukset ovat selvästi ylimitoitettuja

taivutuksen kannalta jännevälille 3,0 m. Taulukosta 22 voi päätellä, että raudoituksella

T10 K100, mikäli leikkausraudoitteena käytetään hakaraudoitusta (näillä laskentaotak-

sumilla), rajoittaa yläraja leikkausraudoitetun rakenteen kapasiteettia (*-merkintä).

Vertaillaan nyt taulukon 21 (L=6,0 m) ja taulukon 22 (L=3,0 m) tuloksia keskenään. Ra-

kenteet ovat muuten täysin samanlaisia, mutta jännemitat ovat erilaiset. Luonnosvaiheen

standardin prEN 1992-1-1 lävistysmitoituksessa (kuten myös esim. NCCI2 ja EC2) näille

rakenteille lasketaan sama lävistyskapasiteetti, mikäli jännevälien vaikutusta ei huomi-

oida kaavan (26) mukaisesti (vastaa tämän työn vertailulaskelmien mitoitustapaa

prENa). Taulukossa 23 on esitetty tutkittavien laattojen lävistyskapasiteettien suhteita

toisiinsa siten, että 3,0 m jännevälisen laatan lävistyskapasiteetit on jaettu 6,0 m jänne-

välisen laatan kapasiteeteilla.
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Lävistyskapasiteettien muutos, kun jänneväli muuttuu
Raudoitus Leikkausraudoittamaton rakenne Leikkausraudoitettu rakenne

T25K100 117 % 111 %

T20K100 121 % 111 %

T16K100 125 % 103 %

Taulukosta 23 voi päätellä, että samoilla raudoitussuhteilla lyhyempijänteisen laatan lä-

vistyskapasiteetit ovat noin 20 % suurempia leikkausraudoittamattomalla rakenteella.

Sen sijaan leikkausraudoitetulla rakenteella yhteys ei ole niin suoraviivainen, sillä leik-

kausraudoitetun rakenteen käyttäytyminen on niin riippuvaista rakenteen kiertymistä ja

sitä kautta leikkausraudoitteiden jännityksestä sekä betonin osuudesta. Pidempijäntei-

sellä laatalla raudoituksella T16 K100 leikkausraudoitteet ovat saavuttaneet myötöjänni-

tyksen, mutta lyhyempijänteisellä laatalla samalla taivutusraudoituksella leikkausraudoit-

teiden jännitys jää selvästi alle myötöjännityksen.

Näitä kahta laattaa vertaillessa on kuitenkin otettava huomioon, että taivutusmitoituksen

perusteella rakenteissa käytettäisiin aivan erilaisia taivutusraudoitteita. Pidempijäntei-

sessä laatassa käyttörajatilan taivutusmitoituksen seurauksena käytettävä raudoitus olisi

likimain T25 K100, jolla lävistyskapasiteetti olisi leikkausraudoittamattomana 1923 kN.

Lyhyempijänteisessä laatassa raudoitus T12 K100 täyttää käyttörajatilan vaatimukset

taivutusmitoituksessa, jolloin lävistyskapasiteetti olisi leikkausraudoittamattomana 1369

kN.

Standardien mitoitusmallien ongelmana onkin, että jännemittojen vaikutusta lävistyska-

pasiteettiin ei usein huomioida. Tästä syystä sekä jänneväliltään 10 metrinen laatta että

2 metrinen laatta saa saman lävistyskapasiteetin, mikäli taivutusraudoitussuhde ja ra-

kennekorkeus ovat samat (todellisuudessa näin ei kuitenkaan yleensä ole). Tässä kap-

paleessa on kuitenkin osoitettu kriittisen leikkaushalkeaman teoriaan pohjautuen, että

jännevälillä on selvä vaikutus lävistyskapasiteettiin, kun muut tekijät (mukaan lukien tai-

vutusraudoitussuhde) pidetään vakiona. Luonnosvaiheen standardissa prEN 1992-1-1

on kaava, jolla tämä jännevälin vaikutus on mahdollista huomioida lävistyskapasitee-

tissa. Tämän kaavan käyttämisen vaikutus näkyy selvästi tämän työn vertailulaskel-

missa, sillä jännevälien vaikutus huomioimalla (tässä työssä merkitty mitoitustapana

prENb) saavutetaan kaikissa tutkituissa rakenteissa suurempia kapasiteetteja.

Tässä kappaleessa vertailtavien rakenteiden jännemitat olivat 3,0 m ja 6,0 m. Kuten

aiemmin laskettiin, luonnosvaiheen standardissa prEN 1992-1-1 oletusetäisyys tukilinjan

ja momentin nollakohdan välille on 8·dv, joka tarkoittaa tämän kappaleen rakenteilla yli
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10 metrisiä jännevälejä. Tämän seurauksena erot standardin ”oletusrakenteen” ja paa-

lulaattojen välillä ovat vielä tämän kappaleen esimerkkiä suurempia. Toisaalta standar-

dien mitoitusohjeiden on oltava konservatiivisia kaikille rakenteille, joten paalulaatan

kannalta erittäin konservatiivinen valinta ei välttämättä ole sitä pitkäjänteisille pilarilaa-

toille. Tästä syystä luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 lävistysmitoituksessa

oleva mahdollisuus huomioida jännevälien vaikutus on hyvinkin edullinen nimenomaan

paalulaattojen (ja muiden lyhytjänteisten laattojen) tapauksessa.

5.6 Vertailulaskelmien yhteenveto

Luvussa 5 on tutkittu erilaisten paalulaattarakenteiden lävistysmitoitusta muutamalla eri

mitoitusstandardilla. Kohdassa 5.2 tutkittiin erilaisten paalulaattarakenteiden lävistysmi-

toitusta pengerkorkeuden funktiona. Kaikilla tutkituilla rakenteilla oli yhteistä se, että pen-

gerkorkeuden kasvaessa rakenteen suurimmat mahdolliset paalukuormat kasvavat.

Tämä johtuu pääosin siitä, että suurilla pengerkorkeuksilla kontrollipiirin sisällä on enem-

män pysyvää kuormaa, joka voidaan vähentää lävistävästä kuormasta. Lisäksi suurilla

pengerkorkeuksilla taivutusraudoitusta on enemmän, mikä lisää laatan lävistyskapasi-

teettia. Lisäksi kohdassa 5.2 tutkittiin esimerkiksi betonilujuuden ja rakennekorkeuden

vaikutuksia paalulaattarakenteiden suurimpiin saavutettaviin paalukuormiin.

Kohdassa 5.3 tutkittiin leikemäärien vaikutusta leikkausraudoitettujen paalulaattojen

suurimpiin saavutettaviin paalukuormiin. Tutkituissa rakenteissa ja standardeissa yh-

teistä oli se, että leikkausraudoitetun rakenteen yläraja ei ole paalulaatoissa kovin usein

rajoittava tekijä, sillä tyypillisillä paalulaattojen leikemäärillä (10-30) yläraja ei rajoittanut

kapasiteettia. Lisäksi saatiin tietoa eri standardien käyttäytymisestä leikemäärän ja lei-

kekoon kasvattamisen suhteen. NCCI 2 mukaisessa mitoituksessa leikemäärää kasvat-

tamalla voidaan päästä hyvin suuriin kapasiteetteihin, mutta käytännössä yli 40 leikkeen

rakenteet ovat harvinaisia. EC2 mukaan mitoitettuna hakaraudoitteita tarvitaan erittäin

paljon, jotta päästään paalulaatoille tyypillisiin paalukuormiin. Tyssäankkureiden mitoi-

tusohjeen EOTA TR060 mukaan esimerkiksi Peikko PSB 14 mm tai 16 mm kaksipäisillä

tyssäankkureilla päästään noin 15 leikkeellä paalulaatoille sopiviin paalukuormiin, kun

laatta on 400 mm paksu. Luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaisissa mitoi-

tuksissa leikkeiden sijoittelu ja detaljisäännöt rajoittavat saavutettavia paalukuormia, jo-

ten esimerkiksi leikkeen halkaisijan kasvattaminen ei aina ole paras tapa lisätä kapasi-

teettia.

Kohdassa 5.4 esitettiin erilaisten paalulaattarakenteiden vertailua keskenään kunkin

standardin kohdalla erikseen. Tuloksena saatiin neljä kuvaajaa eri standardeille, joissa

on esitelty erilaisia paalulaattarakenteita ja niiden soveltuvuutta erilaisille paalukuormille.
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Näiden kuvaajien pohjalta voidaan tehdä alustavaa suunnittelua siitä, millainen rakenne

voisi soveltua kuhunkin kohteeseen, kun paalukuorma ja pengerkorkeus tunnetaan. Li-

säksi kuvaajista saadaan suuntaa antavaa tietoa siitä, miten esimerkiksi rakennekorkeu-

den tai raudoitusmäärän muuttaminen vaikuttaa paalulaatan lävistyskestävyyteen.

Lopuksi kohdassa 5.5 esitettiin kriittisen leikkaushalkeaman teoriaan perustuen peruste-

luita aiemmissa kappaleissa esiintyneille ilmiöille, etenkin teräsbetonilaatan jännevälin

vaikutukselle lävistyskäyttäytymiseen. Useimmissa mitoitusstandardeissa ei huomioida

laatan jännevälien vaikutusta lävistyskestävyyteen, joka johtaa konservatiivisiin arvioihin

paalulaatan lävistyskestävyydestä. Luonnosvaiheen uudessa betonieurokoodissa (prEN

1992-1-1) laatan jännevälien vaikutukset on kuitenkin mahdollista huomioida mitoituk-

sessa, millä on erittäin edullinen vaikutus paalulaattojen lävistysmitoituksen kannalta.

Kohdan 5.5 laskelmien perusteella jännevälien vaikutuksien huomioiminen lävistyskes-

tävyyteen vaikuttaa paalulaatoilla saavutettaviin paalukuormiin noin 20 %. Tässä luvussa

lasketuissa standardien vertailulaskelmissa vastaavan ilmiön vaikutus on luonnosvai-

heen standardin prEN 1992-1-1 mukaisesti samassa suuruusluokassa. Mekaaninen

malli sekä teoreettinen tausta mitoitustavan taustalla mahdollistaa tarkemman mitoitta-

misen ja tässä tapauksessa tarkempi mitoitus johtaa myös taloudellisempiin rakenteisiin.
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6. YHTEENVETO

Tässä tutkimuksessa keskityttiin teräsbetonisten paalulaattojen lävistysmitoitusta koske-

viin kysymyksiin. Paalulaatoilla on muutamia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat lävistysmi-

toitukseen. Näitä ovat penkereen painosta sekä liikennekuormasta aiheutuva maan-

paine laatalle (vetorasitus), kuormien korkea intensiteetti, rajalliset paalukuormat ja edel-

lisistä johtuvat pienet jännevälit.

Tässä työssä perehdyttiin lävistysmitoituksen teoriaan sekä mitoitusmalleihin, joista pää-

osassa on kriittisen leikkaushalkeaman teoria, CSCT. Kriittisen leikkaushalkeaman teo-

rian mukaan teräsbetonilaatan lävistyskestävyys riippuu laatan tukialueen halkeilusta.

Tukialueella rasitukset siirtyvät laatalta tuelle kriittisen leikkaushalkeaman kautta, ja tä-

män halkeaman suuruus riippuu laatan muodonmuutoksista. Kuormitustason kasvaessa

tukialueen halkeilu lisääntyy ja laatan lävistyskapasiteetti pienenee. Kriittisen leikkaus-

halkeaman teoria kytkeekin laatan taivutus- ja lävistysmitoituksen vahvasti yhteen. Tämä

yhteys on todettu jo aiemmissakin mitoitusmalleissa ja empiirisissä kaavoissa. Koska

kriittisen leikkaushalkeaman teoriaan pohjautuvilla mitoitusmalleilla on vankka teoreetti-

nen pohja sekä mekaaninen malli, soveltuvat ne moniin eri tilanteisiin ja rakenteisiin.

Kriittisen leikkaushalkeaman teorian pohjalta voidaan lävistysmitoituksessa huomioida

myös paalulaattojen erityispiirteet, kuten vetorasituksen ja lyhyiden jännevälien vaiku-

tukset lävistyskestävyyteen. Kohdassa 5.5 on tutkittu laskennallisesti jännevälien vaiku-

tusta paalulaattojen lävistysmitoitukseen kriittisen leikkaushalkeaman teorian mukai-

sesti. Laskennan pohjalta voidaan todeta, että huomioimalla paalulaatan lyhyet jännevä-

lit lävistysmitoituksessa voidaan saada tarkempia (ja suurempia) arvioita laatan lävistys-

kestävyydestä. Mikäli lähitulevaisuuden mitoitusstandardeissa on mahdollisuus ottaa te-

räsbetonilaatan jännevälien vaikutus lävistyskestävyyteen huomioon, voidaan paalulaat-

tojen suunnittelussa päästä taloudellisempiin rakenteisiin. Tästä esimerkkinä toimii luon-

nosvaiheen betonieurokoodi prEN 1992-1-1, jonka mukaan laskettuja rakenteita on esi-

tetty tämän työn luvussa 5.

Tässä työssä tutkittiin sekä käytössä olevia mitoitusstandardeja että luonnosvaiheessa

olevaa uutta betonieurokoodiluonnosta paalulaattojen lävistysmitoituksen kannalta. Paa-

lulaatat mitoitetaan Suomessa pääosin Suomen rakennusmääräyskokoelman osan B4

mukaan, koska eurokoodin lävistysmitoitus on todettu joissain yhteyksissä epävarmaksi.

Rakennusmääräyskokoelman osan B4 mukaisessa mitoituksessa ei ole kuitenkaan

mahdollista käyttää kaksipäisiä tyssäankkureita, ja tässä työssä tutkittiin niiden käyttä-
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mistä paalulaatoissa. Kaksipäisillä tyssäankkureilla leikkausraudoitetut rakenteet suun-

nitellaan tällä hetkellä mitoitusohjeen EOTA TR 060 mukaan ja laskennassa käytetään

tuotekohtaista ETA -hyväksyntää. Lisäksi työn yhteydessä (Liite B) laadittiin kapasiteet-

titaulukoita Peikko PSB -tyssäankkureiden käyttöön paalulaatoille. Työn vertailulaskel-

mien perusteella kaksipäisillä tyssäankkureilla leikkausraudoitetut paalulaatat ovat kil-

pailukykyisiä rakenteita ja niiden rakentamisen voi odottaa lisääntyvän tulevaisuudessa.

Paalulaattoja rakennetaan Suomessa pääosin tasapaksuina (leikkausraudoitteilla tai il-

man) sekä sienivahvistettuna paalulaattana. Sienivahvistetun paalulaatan lävistysmitoi-

tuksessa on tarkasteltava paalun lävistymisen lisäksi myös sienivahvikkeen lävistymistä

laatasta. Usein mitoitusohjeissa sienivahvikkeen lävistyminen käsitellään samoin kuin

suuren tuen lävistysmitoitus. Suurien tukien lävistysmitoituksessa leikkausjännitykset ke-

rääntyvät tuen kulmiin, eikä koko tarkasteltava kontrollipiiri toimi lävistysmitoituksessa.

Sienivahvike ei ole kuitenkaan jäykkä tuki, ja tässä työssä tutkittiin FEM -laskennalla

sienivahvistetun paalulaatan leikkausjännitysten jakautumista kontrollipiirillä. FEM -las-

kennan tuloksena todettiin, että sienivahvikkeen lävistysmitoituksessa voidaan kontrolli-

piiristä huomioida noin 80 %, kun esimerkiksi luonnosvaiheen eurokoodissa prEN 1992-

1-1 siitä huomioidaan vain noin 50 % tutkituilla rakenteilla. Työn FE -analyysin pohjalta

voidaan esittää tarkempia mitoitustapoja sienivahvikkeen lävistysmitoitukseen ja leik-

kausjännitysjakauman arviointiin. Kohdassa 4.7 on esitetty yksi tapa arvioida sienivah-

vistetun paalulaatan mitoitusleikkausjännitystä luonnosvaiheen betonieurokoodin prEN

1992-1-1 mukaisessa mitoituksessa.

Työn vertailulaskelmissa on vertailtu erilaisia paalulaattarakenteita ja niiden soveltu-

vuutta eri pengerkorkeuksille. Vertailtavana oli sienivahvistetut, leikkausraudoittamatto-

mat tasapaksut, hakaraudoitetut sekä kaksipäisillä tyssäankkureilla leikkausraudoitetut

paalulaatat. Yleensä paalulaattojen suunnittelussa lähtötietona on paalujen käytössä

oleva kapasiteetti sekä pengerkorkeus. Vertailulaskelmissa esitettyjen kuvaajien perus-

teella voidaan arvioida erilaisten rakenteiden soveltuvuutta kuhunkin tilanteeseen, ja

kohdan 5.4 kuvaajat soveltuvat paalulaatan alustavaan suunnitteluun lävistysmitoituksen

kannalta. Lisäksi luvun 5 laskelmien perusteella voidaan arvioida tyypillisten paramet-

rien, kuten betonin lujuuden, rakennekorkeuden ja taivutusraudoituksen vaikutusta paa-

lulaatan lävistyskestävyyteen.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa luonnosvaiheen betonieurokoodin prEN

1992-1-1 soveltuvuutta paalulaattojen lävistysmitoitukseen. Luonnosvaiheen standar-

dista paikannettiin paalulaattojen lävistysmitoituksen kannalta kriittisimmät kohdat ja tut-

kittiin niiden vaikutuksia saavutettaviin lävistyskestävyyksiin. Paalulaattojen lävistysmi-

toituksen kannalta oleellisia kohtia luonnosvaiheen standardissa ovat vetojännitysten
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huomioiminen, erilaisten leikkausraudoitteiden käyttö, sienivahvikkeen lävistysmitoitus

sekä jännevälien vaikutus lävistyskestävyyteen. Tämän tutkimuksen tavoitteet luonnos-

vaiheen betonieurokoodiin tutustumisen osalta täytettiin, erityisesti sienilaatan lävistys-

mitoituksesta (leikkausjännitysjakauma kontrollipiirillä) sekä jännevälien vaikutuksesta

lävistyskestävyyteen saatiin uutta tietoa. Jatkotutkimuskohteiksi luonnosvaiheen beto-

nieurokoodin (ja yleisesti kriittisen leikkaushalkeaman teoriaan pohjautuvien mallien)

paalulaattojen lävistysmitoituksessa voi nimetä esimerkiksi sienivahvistetun paalulaatan

kiertymien arvioiminen kokeellisen tai laskennallisen tutkimuksen keinoin sekä tyypillis-

ten paalulaattarakenteiden lävistymisen kokeellisen tutkimuksen. Kokeellisella tutkimuk-

sella lisätietoa voisi saada esimerkiksi vinopaalujen lävistymisestä sekä mitoitusmallin

yleisestä toimivuudesta paalulaatan tyypillisillä rakennemitoilla.
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LIITE A: KOHDAN 5.4 RAKENNEVERTAILU
MITOITUSTEN VÄLIVAIHEET

Tässä liitteessä on esitetty kohdan ”5.4 Rakennevertailu” rakenteiden lävistysmitoituksen vä-
livaiheita ja -tuloksia.

Kappaleen 5.4.1 NCCI 2 laskentatulokset
Merkkien selitykset:

· d = tehollinen korkeus
· β = epäkeskisyyden huomioiva kerroin
· Vc = leikkausraudoittamattoman rakenteen kapasiteetti
· Aväh = ala, jolta pysyvät tasaiset kuormat vähennetään lävistävän kuorman lasken-

nassa
· Vmax = leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskapasiteetin yläraja
· nsw = leikkausraudoitteiden leikemäärä
· nef = leikkeiden lukumäärä 1,5d etäisyydellä tuen reunasta (kaava 44)
· Asw = kapasiteetissa huomioitavien leikkausraudoitteiden kokonaisala
· Vs = leikkausraudoitteiden lävistyskapasiteetti
· Vkok = leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskapasiteetti
· uout = leikkausraudoitetun alueen piiri (neliön muotoinen)
· Vout = leikkausraudoitetun alueen ulkopuolinen lävistyskestävyys
· As = laatan yläpinnan taivutusraudoitusmäärä
· ρ = laatan yläpinnan taivutusraudoitussuhde (As/d)
· P = paalukuorma
· Vväh = lävistävästä kuormasta vähennettävät pysyvät tasaiset kuormat alan Aväh sisältä
· Paalujako = paalujen välinen etäisyys, sama molemmissa pääsuunnissa
· KA = lävistyksen käyttöaste
· KAout = lävistyksen käyttöaste leikkausraudoitetun alueen ulkopuolella
· Sienilaattojen mitoituksessa alaindeksi 1 tarkoittaa paalun lävistymistarkastelua sie-

nivahvikkeesta ja alaideksi 2 sienivahvikkeen lävistymistä laatan ohuesta osasta

Rakenne 1: leikkausraudoittamaton 500 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K100
· d = 384 mm
· β = 0,38
· Vc = 925 kN
· Aväh = 1,14 m2

· As = 2011 mm2/m
· ρ = 0,52 %

Penger [m] P [kN] Vväh [m] Paalujako [m] KA
2 1000 75 2,86 100 %
3 1028 103 2,80 100 %
4 1057 132 2,68 100 %
5 1085 160 2,55 100 %
6 1114 189 2,44 100 %
7 1143 217 2,34 100 %
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Rakenne 2: leikkausraudoitettu 350 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, haat 40
leikettä T12

· d = 234 mm
· β = 0,38
· Vc = 520 kN
· Aväh = 0,59 m2

· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,69 %
· Vmax = 1040 kN
· nsw = 40
· nef = 35
· Asw = 3935 mm2

· Vs = 1180 kN
· Vkok = 1040 kN
· uout = 4271 mm
· Vout = 1040 kN

Penger P Vväh Paalujako KA KAout

2 1076 36 3,02 100 % 100 %
3 1091 51 2,94 100 % 100 %
4 1106 65 2,79 100 % 100 %
5 1121 80 2,63 100 % 100 %
6 1135 95 2,49 100 % 100 %
7 1150 110 2,37 100 % 100 %

Rakenne 3: leikkausraudoitettu 400 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, haat 24
leikettä T12

· d = 284 mm
· β = 0,38
· Vc = 638 kN
· Aväh = 0,75 m2

· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,57 %
· Vmax = 1276 kN
· nsw = 24
· nef = 24
· Asw = 2741 mm2

· Vs = 814 kN
· Vkok = 974 kN
· uout = 3564 mm
· Vout = 974 kN

Penger P [kN] Vväh [kN] Paalujako [m] KA KAout

2 1021 47 2,93 100 % 100 %
3 1040 66 2,85 100 % 100 %
4 1059 85 2,72 100 % 100 %
5 1077 104 2,57 100 % 100 %
6 1096 122 2,44 100 % 100 %
7 1115 141 2,32 100 % 100 %
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Rakenne 4: leikkausraudoitettu 400 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, haat 32
leikettä T12

· d = 284 mm
· β = 0,38
· Vc = 638 kN
· Aväh = 0,75 m2

· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,57 %
· Vmax = 1276 kN
· nsw = 32
· nef = 32
· Asw = 3619 mm2

· Vs = 1086 kN
· Vkok = 1245 kN
· uout = 4557 mm
· Vout = 1245 kN

Penger [m] P [kN] Vväh [kN] Paalujako [m] KA KAout

2 1292 47 3,29 100 % 100 %
3 1311 66 3,20 100 % 100 %
4 1330 85 3,04 100 % 100 %
5 1349 104 2,88 100 % 100 %
6 1368 122 2,73 100 % 100 %
7 1387 141 2,59 100 % 100 %

Rakenne 5: leikkausraudoitettu 450 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, haat 26
leikettä T12

· d = 334 mm
· β = 0,38
· Vc = 761 kN
· Aväh = 0,94 m2

· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,48 %
· Vmax = 1522 kN
· nsw = 26
· nef = 26
· Asw = 2941 mm2

· Vs = 882 kN
· Vkok = 1072 kN
· uout = 3573 mm
· Vout = 1072 kN

Penger [m] P [kN] Vväh [kN] Paalujako [m] KA KAout

2 1132 60 3,06 100 % 100 %
3 1156 83 2,99 100 % 100 %
4 1179 107 2,85 100 % 100 %
5 1203 130 2,70 100 % 100 %
6 1226 154 2,57 100 % 100 %
7 1250 177 2,45 100 % 100 %
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Rakenne 6: leikkausraudoitettu 500 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, haat 26
leikettä T12

· d = 384 mm
· β = 0,38
· Vc = 887 kN
· Aväh = 1,14 m2

· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,42 %
· Vmax = 1773 kN
· nsw = 26
· nef = 26
· Asw = 2941 mm2

· Vs = 882 kN
· Vkok = 1104 kN
· uout = 3405 mm
· Vout = 1104 kN

Penger [m] P [kN] Vväh [kN] Paalujako [m] KA KAout

2 1179 75 3,10 100 % 100 %
3 1207 103 3,03 100 % 100 %
4 1236 132 2,90 100 % 100 %
5 1264 160 2,76 100 % 100 %
6 1293 189 2,63 100 % 100 %
7 1321 217 2,51 100 % 100 %

Rakenne 7: sienivahvistettu sienilaatta 250 mm, sienen korkeus 250 mm, taivutusraudoitus T16
K100

· d1 = 384 mm
· d2 = 184 mm
· β1 = 0,38
· β2 = 0,40
· As = 2011 mm2/m
· ρ1 = 0,52 %
· ρ2 = 0,80 %
· Vc1 = 925 kN
· Vc2 = 611 kN
· Aväh1 = 1,14 m2

· Aväh2 = 2,78 m2

Penger [m] P [kN] Vväh1 [kN] Vväh2 [kN] Paalujako [m] KA1 KA2

2 991 66 161 2,94 100 % 74 %
3 1020 94 230 2,88 100 % 70 %
4 1048 123 300 2,75 100 % 66 %
5 1077 151 370 2,61 100 % 63 %
6 1105 180 439 2,48 100 % 59 %
7 1134 209 509 2,37 100 % 56 %
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Rakenne 8: sienivahvistettu sienilaatta 250 mm, sienen korkeus 250 mm, taivutusraudoitus T16
K75

· d1 = 384 mm
· d2 = 184 mm
· β1 = 0,38
· β2 = 0,40
· As = 2681 mm2/m
· ρ1 = 0,70 %
· ρ2 = 0,80 %
· Vc1 = 989 kN
· Vc2 = 611 kN
· Aväh1 = 1,14 m2

· Aväh2 = 2,78 m2

Penger [m] P [kN] Vväh1 [kN] Vväh2 [kN] Paalujako [m] KA1 KA2

2 1055 66 161 3,04 100 % 79 %
3 1084 94 230 2,96 100 % 76 %
4 1112 123 300 2,83 100 % 72 %
5 1141 151 370 2,68 100 % 69 %
6 1169 180 439 2,55 100 % 65 %
7 1198 209 509 2,44 100 % 61 %

Kappaleen 5.4.2 EC2 / EOTA TR060 laskentatulokset
Merkkien selitykset:

· d = tehollinen korkeus
· u1 = kontrollipiirin pituus (etäisyydellä 2d tuen reunasta)
· W1 = aputermi epäkeskisyyden vaikutuksen laskennassa
· β = epäkeskisyyden vaikutukset huomioiva kerroin
· VRd,max = lävistyskestävyys tuen piirillä
· CRd,c = osavarmuusluvun sisältävä kerroin, leikkausraudoittamattoman rakenteen lasken-

nassa (hakaraudoitetussa ja sienilaatoissa Suomen kansallisen liitteen mukaan, kaksi-
päisillä tyssäankkureilla raudoitetuissa rakenteissa EOTA TR060 mukaan)

· CRd,cs = osavarmuusluvun sisältävä kerroin, leikkausraudoitetun rakenteen laskennassa
(Suomen kansallisessa liitteessä, käytetään hakaraudoitettujen laattojen laskennassa)

· As = laatan yläpinnan taivutusraudoitusmäärä
· ρ = laatan yläpinnan taivutusraudoitussuhde (As/d)
· vRd,c = leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistyskapasiteetti
· vRd,c,out = leikkausraudoitetun alueen ulkopuolinen lävistyskestävyys
· Aväh = ala, jolta pysyvät tasaiset kuormat vähennetään lävistävän kuorman laskennassa
· s0 = ensimmäisen leikkeen etäisyys tuen reunasta
· s1 = leikkeiden välinen etäisyys säteen suunnassa
· uout = leikkausraudoitetun alueen ulkopuolisen lävistyspiirin pituus
· VEd = lävistävä mitoituskuorma EOTA TR060 mitoituksessa (sisältää β -kertoimen)
· vEd = mitoitusleikkausjännitys EC2+NA mitoituksessa (sisältää β -kertoimen)
· vEd,out = leikkausjännitys leikkausraudoitetun alueen ulkopuolisella lävistyspiirillä
· nef = leikkeiden lukumäärä 1,5d etäisyydellä tuen reunasta EC2+NA mitoituksessa, leik-

keiden lukumäärä 1,125d etäisyydellä tuen reunasta EOTA TR060 mitoituksessa
· vRd,cs = leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskestävyys
· vRd,ylär = leikkausraudoitetun rakenteen maksimikapasiteetti (EC2+NA)
· VRd,ylär = leikkausraudoitetun rakenteen maksimikapasiteetti (EOTA TR060)
· vmin = leikkausraudoittamattoman rakenteen minimikapasiteetti (Suomen kansallisessa

liitteessä 0, mutta huomioidaan EOTA TR060 mitoituksessa)
· VRd,sy = kaksipäisillä tyssäankkureilla leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskestävyys
· P = paalukuorma
· Vväh = lävistävästä kuormasta vähennettävät pysyvät tasaiset kuormat alan Aväh sisältä
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· Paalujako = paalujen välinen etäisyys, sama molemmissa pääsuunnissa
· KA0 = lävistyksen käyttöaste pilarin piirillä (ei tarkastella EOTA TR060 mitoituksessa)
· KA = lävistyksen käyttöaste
· KAout = lävistyksen käyttöaste leikkausraudoitetun alueen ulkopuolella
· Sienilaattojen mitoituksessa alaindeksi 1 tarkoittaa paalun lävistymistarkastelua sienivah-

vikkeesta ja alaindeksi 2 sienivahvikkeen lävistymistä laatan ohuesta osasta

Rakenne 1: leikkausraudoitettu 350 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 32 leikettä (4x8) T20

· d = 234 mm
· u1 = 4141 mm
· W1 = 1293366 mm2

· β = 1,04
· CRd,c = 0,12
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,69 %
· vmin = 0,55 MPa
· vRd,c = 0,67 MPa
· Aväh = 0,27 m2

· s0 = 94 mm
· s1 = 165 mm
· uout = 7104 mm
· VEd = 1108 kN
· vEd,out = 0,67 MPa
· nef = 14
· VRd,sy = 1184 kN
· VRd,ylär = 1266 kN

Penger [m] P [kN] Vväh [kN] Paalujako [m] KA KAout

2 1084 17 3,04 94 % 100 %
3 1091 23 2,94 94 % 100 %
4 1098 30 2,78 94 % 100 %
5 1104 37 2,61 94 % 100 %
6 1111 44 2,47 94 % 100 %
7 1118 51 2,34 94 % 100 %

Rakenne 2: leikkausraudoitettu 400 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 14 leikettä (2x7) T16

· d = 284 mm
· u1 = 4769 mm
· W1 = 1768080 mm2

· β = 1,03
· CRd,c = 0,12
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,57 %
· vmin = 0,52 MPa
· vRd,c = 0,60 MPa
· Aväh = 0,32 m2

· s0 = 114 mm
· s1 = 205 mm
· uout = 5878 mm
· VEd = 997 kN
· vEd,out = 0,60 MPa
· nef = 14
· VRd,sy = 1129 kN
· VRd,ylär = 1586 kN
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Penger [m] P [kN] Vväh [kN] Paalujako [m] KA KAout

2 986 20 2,88 88 % 100 %
3 994 28 2,79 88 % 100 %
4 1002 36 2,64 88 % 100 %
5 1010 45 2,49 88 % 100 %
6 1019 53 2,35 88 % 100 %
7 1027 61 2,23 88 % 100 %

Rakenne 3: leikkausraudoitettu 400 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 21 leikettä (3x7) T16

· d = 284 mm
· u1 = 4769 mm
· W1 = 1768080 mm2

· β = 1,03
· CRd,c = 0,12
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,57 %
· vmin = 0,52 MPa
· vRd,c = 0,60 MPa
· Aväh = 0,32 m2

· s0 = 114 mm
· s1 = 205 mm
· uout = 7167 mm
· VEd = 1129 kN
· vEd,out = 0,55 MPa
· nef = 14
· VRd,sy = 1129 kN
· VRd,ylär = 1586 kN

Penger [m] P [kN] Vväh [kN] Paalujako [m] KA KAout

2 1114 20 3,06 100 % 93 %
3 1122 28 2,96 100 % 93 %
4 1130 36 2,81 100 % 93 %
5 1138 45 2,64 100 % 93 %
6 1146 53 2,50 100 % 93 %
7 1154 61 2,36 100 % 93 %

Rakenne 4: leikkausraudoitettu 400 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 30 leikettä (3x10) T20

· d = 284 mm
· u1 = 4769 mm
· W1 = 1768080 mm2

· β = 1,03
· CRd,c = 0,12
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,57 %
· vmin = 0,52 MPa
· vRd,c = 0,60 MPa
· Aväh = 0,32 m2

· s0 = 114 mm
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· s1 = 213 mm
· uout = 7267 mm
· VEd = 1133 kN
· vEd,out = 0,60 MPa
· nef = 10
· VRd,sy = 1260 kN
· VRd,ylär = 1586 kN

Penger [m] P [kN] Vväh [kN] Paalujako [m] KA KAout

2 1214 20 3,19 98 % 100 %
3 1222 28 3,09 98 % 100 %
4 1231 36 2,93 98 % 100 %
5 1239 45 2,76 98 % 100 %
6 1247 53 2,60 98 % 100 %
7 1255 61 2,47 98 % 100 %

Rakenne 5: leikkausraudoitettu 450 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, haat 24
leikettä (3x8) T12

· d = 334 mm
· u1 = 5397 mm
· W1 = 2322795 mm2

· β = 1,03
· vRd,max = 4,09 MPa
· CRd,c = 0,098
· CRd,cs = 0,022
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,48 %
· vmin = 0
· vRd,c = 0,10 MPa
· vRd,c,out = 0,45 MPa
· Aväh = 0,38 m2

· s0 = 134 mm
· s1 = 180 mm
· uout = 7008 mm
· vEd = 0,58 MPa
· vEd,out = 0,44 MPa
· nef = 24
· VRd,cs = 0,58 MPa
· vRd,ylär = 0,71 MPa

Penger [m] P [kN] vEd,0 [MPa] Vväh [kN] Paalujako [m] KA0 KA KAout

2 1035 2,65 24 2,93 65 % 100 % 100 %
3 1045 2,68 34 2,84 65 % 100 % 100 %
4 1054 2,70 43 2,70 66 % 100 % 100 %
5 1063 2,73 53 2,54 67 % 100 % 100 %
6 1073 2,75 62 2,40 67 % 100 % 100 %
7 1082 2,78 71 2,28 68 % 100 % 100 %

Rakenne 6: leikkausraudoitettu 450 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 18 leikettä (3x6) T16

· d = 334 mm
· u1 = 5397 mm
· W1 = 2322794 mm2

· β = 1,03
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· CRd,c = 0,12
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,48 %
· vmin = 0,49 MPa
· vRd,c = 0,52 MPa
· Aväh = 0,38 m2

· s0 = 134 mm
· s1 = 120 mm
· uout = 6695 mm
· VEd = 1171 kN
· vEd,out = 0,52 MPa
· nef = 18
· VRd,sy = 1388 kN
· VRd,ylär = 1850 kN

Penger [m] P [kN] Vväh [kN] Paalujako [m] KA KAout

2 1163 24 3,10 84 % 100 %
3 1173 34 3,01 84 % 100 %
4 1182 43 2,85 84 % 100 %
5 1192 53 2,69 84 % 100 %
6 1201 62 2,54 84 % 100 %
7 1210 71 2,41 84 % 100 %

Rakenne 7: leikkausraudoitettu 450 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 18 leikettä (3x6) T20

· d = 334 mm
· u1 = 5397 mm
· W1 = 2322795 mm2

· β = 1,03
· CRd,c = 0,12
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,48 %
· vmin = 0,49 MPa
· vRd,c = 0,52 MPa
· Aväh = 0,38 m2

· s0 = 134 mm
· s1 = 240 mm
· uout = 8203 mm
· VEd = 1434 kN
· vEd,out = 0,52 MPa
· nef = 12
· VRd,sy = 1445 kN
· VRd,ylär = 1850 kN

Penger [m] P [kN] Vväh [kN] Paalujako [m] KA KAout

2 1420 24 3,43 99 % 100 %
3 1429 34 3,32 99 % 100 %
4 1439 43 3,15 99 % 100 %
5 1448 53 2,97 99 % 100 %
6 1458 62 2,80 99 % 100 %
7 1467 71 2,66 99 % 100 %
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Rakenne 8: sienivahvistettu sienilaatta 250 mm, sienen korkeus 250 mm, taivutusraudoitus T16
K100

· d1 = 384 mm
· d2 = 184 mm
· u1 = 6025 mm
· u2 = 7512 mm
· W1 = 2957509 mm2

· W2 = 4034625 mm2

· β1 = 1,02
· β2 = 1,00
· As = 2011 mm2/m
· ρ1 = 0,52 %
· ρ2 = 1,09 %
· vRd,max = 4,09 MPa
· CRd,c1 = 0,10
· CRd,c2 = 0,15
· vRd,c1 = 0,43 MPa
· vRd,c2 = 1,07 MPa
· Aväh1 = 0,44 m2

· Aväh2 = 2,19 m2

Penger
[m]

P
[kN]

Vväh1
[kN]

Vväh2
[kN]

Paalujako
[m]

VEd01
[MPa]

VEd02
[MPa]

KA01 KA02 KA1 KA2

2 1004 25 127 2,96 2,23 1,05 55 % 26 % 100 % 60 %
3 1014 36 182 2,87 2,25 1,06 55 % 26 % 100 % 56 %
4 1025 47 237 2,72 2,28 1,07 56 % 26 % 100 % 54 %
5 1036 58 292 2,56 2,30 1,08 56 % 26 % 100 % 51 %
6 1047 69 346 2,42 2,33 1,09 57 % 27 % 100 % 48 %
7 1058 80 401 2,29 2,35 1,11 57 % 27 % 100 % 45 %

Rakenne 9: sienivahvistettu sienilaatta 250 mm, sienen korkeus 250 mm, taivutusraudoitus T16
K75

· d1 = 384 mm
· d2 = 184 mm
· u1 = 6025 mm
· u2 = 7512 mm
· W1 = 2957509 mm2

· W2 = 4034625 mm2

· β1 = 1,02
· β2 = 1,00
· As = 2681 mm2/m
· ρ1 = 0,70 %
· ρ2 = 1,46 %
· vRd,max = 4,09 MPa
· CRd,c1 = 0,10
· CRd,c2 = 0,15
· vRd,c1 = 0,48 MPa
· vRd,c2 = 1,17 MPa
· Aväh1 = 0,44 m2

· Aväh2 = 2,19 m2
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Penger
[m]

P
[kN]

Vväh1
[kN]

Vväh2
[kN]

Paalujako
[m]

VEd01
[MPa]

VEd02
[MPa]

KA01 KA02 KA1 KA2

2 1102 25 127 3,10 2,45 1,15 60 % 28 % 100 % 60 %
3 1113 36 182 3,00 2,47 1,16 60 % 28 % 100 % 57 %
4 1124 47 237 2,85 2,50 1,17 61 % 29 % 100 % 55 %
5 1135 58 292 2,68 2,52 1,19 62 % 29 % 100 % 52 %
6 1146 69 346 2,53 2,55 1,20 62 % 29 % 100 % 49 %
7 1157 80 401 2,40 2,57 1,21 63 % 30 % 100 % 47 %

Kappaleen 5.4.3 Luonnosvaiheen standardi prEN 1992-1-1 las-
kentatulokset
Merkkien selitykset:

· d = tehollinen korkeus
· b0,5 = kontrollipiirin pituus (d/2 etäisyydellä tuen reunasta)
· kpb = kerroin kontrollipiirin pituudesta ja tuen piiristä
· β = kerroin epäkeskisyydestä
· As = laatan yläpinnan taivutusraudoitusmäärä
· ρ = laatan yläpinnan taivutusraudoitusmäärä
· Aväh = ala, jolta pysyvät tasaiset kuormat vähennetään lävistävän kuorman laskennassa
· σ = vetojännitys laatassa (vaakakuorma / rakennekorkeus)
· kpp = kerroin normaalivoimasta
· τRd,c = leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistyskestävyys
· τEd = mitoitusleikkausjännitys kontrollipiirillä
· ηc = kerroin, kuinka paljon leikkausraudoittamattoman rakenteen kapasiteetista otetaan

huomioon leikkausraudoitetun rakenteen kapasiteetissa
· ηc = kerroin, kuinka paljon leikkausraudoitteen kapasiteetista otetaan huomioon leikkaus-

raudoitetun rakenteen kapasiteetissa
· b0.5,out,req = vaadittu ulkokontrollipiirin pituus
· s0 = ensimmäisen leikkeen etäisyys tuen reunasta
· s1 = leikkeiden välinen etäisyys säteen suunnassa
· b0,5out = ulkokontrollipiirin pituus (dout/2 etäisyydellä uloimmista leikkeestä)
· τRd,cs = leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskestävyys
· τRd,max = leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskestävyyden yläraja
· P = paalukuorma
· apd = termi, jolla huomioidaan jännevälien vaikutus lävistyskestävyyteen
· Vväh = lävistävästä kuormasta vähennettävät pysyvät tasaiset kuormat alan Aväh sisältä
· KA = lävistyksen käyttöaste kontrollipiirillä
· KAout = lävistyksen käyttöaste ulkokontrollipiirillä (b0.5,out,req / b0,5out)
· Sienilaattojen mitoituksessa alaindeksi 1 tarkoittaa paalun lävistymistarkastelua sienivah-

vikkeesta ja alaindeksi 2 sienivahvikkeen lävistymistä laatan ohuesta osasta
· Merkintää * käytetään arvoissa, jotka on laskettu käyttäen luvun 4.7 ehdotusta

Kuvan 64 rakenteet (prENa):

Rakenne 1: leikkausraudoitettu 350 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 40 leikettä (4x10) T14

· d = 234 mm
· b0,5 = 1935 mm
· kpb = 2,22
· β = 1,04
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,69 %
· Aväh = 0,27 m2
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Pen-
ger
[m]

σ
[kPa]

kpp τRd,c

[MPa]
τEd

[MPa]
ηc ηs b0.5out,req

[mm]
s0

[mm]
s1

[mm]
b0.5out

[mm]
τRd,cs

[MPa]
τRd,max

[MPa]
P
[kN]

Vväh

[kN]
Paalu-
jako
[m]

KA KAout

2 114 0,99 1,31 2,37 0,55 0,80 5213 80 168 5218 2,37 2,50 1046 17 2,98 100 % 100 %

3 212 0,99 1,31 2,35 0,56 0,80 5200 75 170 5211 2,36 2,51 1046 23 2,88 100 % 100 %

4 338 0,98 1,30 2,34 0,55 0,80 5220 75 170 5222 2,34 2,49 1049 30 2,72 100 % 100 %

5 491 0,98 1,29 2,33 0,55 0,80 5226 75 171 5236 2,33 2,48 1049 37 2,55 100 % 100 %
6 672 0,97 1,28 2,31 0,55 0,80 5224 70 173 5233 2,31 2,48 1047 44 2,39 100 % 100 %

7 880 0,96 1,27 2,29 0,55 0,80 5241 70 174 5250 2,29 2,45 1046 51 2,26 100 % 100 %

Rakenne 2: leikkausraudoitettu 400 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 14 leikettä (2x7) T16

· d = 284 mm
· b0,5 = 2092 mm
· kpb = 2,35
· β = 1,04
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,57 %
· Aväh = 0,32 m2

Pen-
ger
[m]

σ
[kPa]

kpp τRd,c

[MPa]
τEd

[MPa]
ηc ηs b0.5out,req

[mm]
s0

[mm]
s1

[mm]
b0.5out

[mm]
τRd,cs

[MPa]
τRd,max

[MPa]
P
[kN]

Vväh

[kN]
Paalu-
jako
[m]

KA KAout

2 100 1,00 1,22 1,71 0,71 0,70 3784 127 213 3790 1,84 2,15 1001 20 2,90 93 % 100 %

3 186 0,99 1,22 1,71 0,71 0,71 3784 127 213 3790 1,84 2,14 1006 28 2,80 93 % 100 %

4 296 0,99 1,21 1,70 0,71 0,71 3784 127 213 3790 1,84 2,13 1009 36 2,65 92 % 100 %

5 430 0,98 1,21 1,69 0,71 0,72 3790 127 213 3790 1,84 2,12 1012 45 2,49 92 % 100 %

6 588 0,97 1,20 1,68 0,71 0,72 3790 127 213 3790 1,85 2,11 1014 53 2,35 91 % 100 %

7 770 0,97 1,19 1,67 0,71 0,73 3784 127 213 3790 1,85 2,09 1014 61 2,22 90 % 100 %

Rakenne 3: leikkausraudoitettu 400 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 30 leikettä (3x10) T16

· d = 284 mm
· b0,5 = 2092 mm
· kpb = 2,35
· β = 1,04
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,57 %
· Aväh = 0,32 m2

Pen-
ger
[m]

σ
[kPa]

kpp τRd,c

[MPa]
τEd

[MPa]
ηc ηs b0.5out,req

[mm]
s0

[mm]
s1

[mm]
b0.5out

[mm]
τRd,cs

[MPa]
τRd,max

[MPa]
P
[kN]

Vväh

[kN]
Paalu-
jako
[m]

KA KAout

2 100 1,00 1,22 2,06 0,59 0,80 4995 142 191 4998 2,06 2,10 1201 20 3,17 100 % 100 %

3 186 0,99 1,22 2,06 0,59 0,80 4998 142 192 5002 2,06 2,09 1205 28 3,07 100 % 100 %

4 296 0,99 1,21 2,05 0,59 0,80 5005 142 192 5009 2,05 2,08 1208 36 2,90 100 % 100 %

5 430 0,98 1,21 2,04 0,59 0,80 5013 142 193 5018 2,04 2,07 1211 45 2,72 100 % 100 %

6 588 0,97 1,20 2,03 0,59 0,80 5023 142 194 5027 2,03 2,06 1213 53 2,57 100 % 100 %

7 770 0,97 1,19 2,01 0,59 0,80 5033 142 195 5039 2,02 2,04 1213 61 2,42 100 % 100 %
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Rakenne 4: leikkausraudoitettu 450 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, haka-
raudoitettu 16 leikettä (2x8) T12

· d = 334 mm
· b0,5 = 2249 mm
· kpb = 2,46
· β = 1,03
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,48 %
· Aväh = 0,38 m2

Pen-
ger
[m]

σ
[kPa]

kpp τRd,c

[MPa]
τEd

[MPa]
ηc ηs b0.5out,req

[mm]
s0

[mm]
s1

[mm]
b0.5out

[mm]
τRd,cs

[MPa]
τRd,max

[MPa]
P
[kN]

Vväh

[kN]
Paalu-
jako
[m]

KA KAout

2 89 1,00 1,15 1,56 0,74 0,59 3808 167 147 3812 1,56 1,66 1153 24 3,09 100 % 100 %

3 165 0,99 1,15 1,55 0,74 0,59 3807 167 147 3812 1,56 1,66 1158 34 2,99 100 % 100 %

4 263 0,99 1,14 1,55 0,74 0,60 3819 167 149 3825 1,55 1,65 1166 43 2,83 100 % 100 %

5 382 0,98 1,14 1,54 0,74 0,60 3827 167 150 3832 1,54 1,64 1171 53 2,67 100 % 100 %

6 523 0,98 1,13 1,53 0,74 0,61 3831 167 151 3840 1,54 1,64 1175 62 2,52 100 % 100 %

7 685 0,97 1,12 1,53 0,73 0,62 3847 167 153 3850 1,53 1,62 1181 71 2,38 100 % 100 %

Rakenne 5: leikkausraudoitettu 450 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 16 leikettä (2x8) T14

· d = 334 mm
· b0,5 = 2249 mm
· kpb = 2,46
· β = 1,03
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,48 %
· Aväh = 0,38 m2

Pen-
ger
[m]

σ
[kPa]

kpp τRd,c

[MPa]
τEd

[MPa]
ηc ηs b0.5out,req

[mm]
s0

[mm]
s1

[mm]
b0.5out

[mm]
τRd,cs

[MPa]
τRd,max

[MPa]
P
[kN]

Vväh

[kN]
Paalu-
jako
[m]

KA KAout

2 89 1,00 1,15 1,62 0,71 0,62 4039 167 184 4044 1,62 1,92 1198 24 3,15 100 % 100 %

3 165 0,99 1,15 1,61 0,71 0,63 4047 167 186 4052 1,62 1,91 1205 34 3,05 100 % 100 %

4 263 0,99 1,14 1,61 0,71 0,63 4055 167 187 4059 1,61 1,90 1211 43 2,89 100 % 100 %

5 382 0,98 1,14 1,60 0,71 0,63 4065 167 189 4069 1,61 1,89 1217 53 2,72 100 % 100 %

6 523 0,98 1,13 1,60 0,71 0,64 4069 167 191 4082 1,60 1,88 1221 62 2,56 100 % 100 %

7 685 0,97 1,12 1,59 0,71 0,65 4081 167 193 4094 1,59 1,87 1226 71 2,43 100 % 100 %

Rakenne 6: leikkausraudoitettu 450 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 24 leikettä (3x8) T14

· d = 334 mm
· b0,5 = 2249 mm
· kpb = 2,46
· β = 1,03
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,48 %
· Aväh = 0,38 m2

Pen-
ger
[m]

σ
[kPa]

kpp τRd,c

[MPa]
τEd

[MPa]
ηc ηs b0.5out,req

[mm]
s0

[mm]
s1

[mm]
b0.5out

[mm]
τRd,cs

[MPa]
τRd,max

[MPa]
P
[kN]

Vväh

[kN]
Paalu-
jako
[m]

KA KAout

2 89 1,00 1,15 1,82 0,63 0,73 4839 167 158 4844 1,82 1,92 1348 24 3,34 100 % 100 %

3 165 0,99 1,15 1,82 0,63 0,73 4829 167 158 4853 1,82 1,91 1352 34 3,23 100 % 100 %

4 263 0,99 1,14 1,82 0,63 0,74 4868 167 160 4874 1,81 1,90 1363 43 3,06 100 % 100 %

5 382 0,98 1,14 1,81 0,63 0,74 4860 167 161 4883 1,81 1,89 1365 53 2,88 100 % 100 %

6 523 0,98 1,13 1,81 0,62 0,75 4909 167 163 4909 1,80 1,88 1376 62 2,72 100 % 100 %

7 685 0,97 1,12 1,80 0,62 0,76 4906 167 164 4927 1,80 1,87 1376 71 2,57 100 % 100 %
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Rakenne 7: sienivahvistettu paalulaatta, 250 mm laatta + 250 mm korkea sieni, taivutusraudoitus
T16 K100

· d1 = 384 mm
· d2 = 184 mm
· b0.5,1 = 2406 mm
· b0.5,2 = 2786 mm
· kpb1 = 2,50
· kpb2 = 1,64
· β1 = 1,03
· β2 = 1,00
· As = 2011 mm2/m
· ρ1 = 0,52 %
· ρ2 = 1,09 %
· Aväh1 = 0,44 m2

· Aväh2 = 2,19 m2

Pen-
ger
[m]

P
[kN]

σ1
[kPa]

σ2
[kPa]

kpp1 kpp2 τRd,c1
[MPa]

τRd,c2
[MPa]

Vväh1
[kN]

Vväh2
[kN]

τEd1
[MPa]

τEd2
[MPa]

Paalu-
jako
[m]

KA1 KA2

2 750 80 160 1,00 0,99 1,15 1,22 25 127 0,81 1,22 2,56 71 % 100 %
3 797 149 297 0,99 0,97 1,14 1,20 36 182 0,85 1,20 2,54 74 % 100 %
4 843 237 474 0,99 0,96 1,14 1,18 47 237 0,89 1,18 2,46 78 % 100 %
5 888 344 688 0,99 0,94 1,14 1,16 58 292 0,93 1,16 2,37 82 % 100 %
6 932 470 941 0,98 0,93 1,13 1,14 69 346 0,96 1,14 2,28 85 % 100 %
7 975 616 1232 0,98 0,91 1,13 1,12 80 401 1,00 1,12 2,20 89 % 100 %

Rakenne 8: sienivahvistettu paalulaatta, 250 mm laatta + 250 mm korkea sieni, taivutusraudoitus
T16 K100. Käytetään kappaleen 4.7 mitoitusleikkausjännitystä sekä kerrointa kpb.

· d1 = 384 mm
· d2 = 184 mm
· b0.5,1 = 2406 mm
· bgeom,2 = 5778 mm *
· kpb1 = 2,50
· kpb2 = 1,14 *
· β1 = 1,03
· β2 = 1,00
· As = 2011 mm2/m
· ρ1 = 0,52 %
· ρ2 = 1,09 %
· Aväh1 = 0,44 m2

· Aväh2 = 2,19 m2

Pen-
ger
[m]

P
[kN]

σ1
[kPa]

σ2
[kPa]

kpp1 kpp2 τRd,c1
[MPa]

τRd,c2*
[MPa]

Vväh1
[kN]

Vväh2
[kN]

τEd1
[MPa]

τEd2*
[MPa]

Paalu-
jako
[m]

KA1 KA2

2 834 80 160 1,00 0,97 1,15 0,83 25 127 0,90 0,83 2,70 79 % 100 %
3 873 149 297 0,99 0,95 1,14 0,81 36 182 0,93 0,81 2,66 82 % 100 %
4 909 237 474 0,99 0,92 1,14 0,79 47 237 0,96 0,79 2,56 84 % 100 %
5 945 344 688 0,99 0,90 1,14 0,77 58 292 0,99 0,77 2,44 87 % 100 %
6 980 470 941 0,98 0,87 1,13 0,74 69 346 1,02 0,74 2,34 90 % 100 %
7 1015 616 1232 0,98 0,84 1,13 0,72 80 401 1,05 0,72 2,24 93 % 100 %
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Rakenne 9: sienivahvistettu paalulaatta, 300 mm laatta + 250 mm korkea sieni, taivutusraudoitus
T16 K100. Käytetään kappaleen 4.7 mitoitusleikkausjännitystä sekä kerrointa kpb.

· d1 = 434 mm
· d2 = 234 mm
· b0.5,1 = 2563 mm
· bgeom,2 = 5935 mm *
· kpb1 = 2,50
· kpb2 = 1,27 *
· β1 = 1,03
· β2 = 1,00
· As = 2011 mm2/m
· ρ1 = 0,46 %
· ρ2 = 0,86 %
· Aväh1 = 0,50 m2

· Aväh2 = 2,34 m2

Pen-
ger
[m]

P
[kN]

σ1
[kPa]

σ2
[kPa]

kpp1 kpp2 τRd,c1
[MPa]

τRd,c2*
[MPa]

Vväh1
[kN]

Vväh2
[kN]

τEd1
[MPa]

τEd2*
[MPa]

Paalu-
jako
[m]

KA1 KA2

2 1023 73 133 1,00 0,98 1,06 0,80 30 139 0,92 0,80 2,97 87 % 100 %
3 1067 135 248 1,00 0,96 1,06 0,78 42 198 0,95 0,78 2,92 90 % 100 %
4 1109 215 395 0,99 0,95 1,05 0,77 55 256 0,98 0,77 2,81 93 % 100 %
5 1149 313 573 0,99 0,92 1,05 0,75 67 315 1,00 0,75 2,68 95 % 100 %
6 1188 428 784 0,98 0,90 1,04 0,73 79 373 1,03 0,73 2,56 98 % 100 %
7 1215 560 1027 0,98 0,88 1,04 0,72 92 432 1,04 0,71 2,45 100

%
99 %

Rakenne 10: sienivahvistettu paalulaatta, 250 mm laatta + 250 mm korkea sieni, taivutusraudoitus
T16 K75. Käytetään kappaleen 4.7 mitoitusleikkausjännitystä sekä kerrointa kpb.

· d1 = 384 mm
· d2 = 184 mm
· b0.5,1 = 2406 mm
· bgeom,2 = 5778 mm *
· kpb1 = 2,50
· kpb2 = 1,14 *
· β1 = 1,03
· β2 = 1,00
· As = 2681 mm2/m
· ρ1 = 0,70 %
· ρ2 = 1,46 %
· Aväh1 = 0,44 m2

· Aväh2 = 2,19 m2

Pen-
ger
[m]

P
[kN]

σ1
[kPa]

σ2
[kPa]

kpp1 kpp2 τRd,c1
[MPa]

τRd,c2*
[MPa]

Vväh1
[kN]

Vväh2
[kN]

τEd1
[MPa]

τEd2*
[MPa]

Paalu-
jako
[m]

KA1 KA2

2 905 80 160 1,00 0,97 1,26 0,91 25 127 0,98 0,91 2,81 78 % 100 %
3 942 149 297 0,99 0,95 1,26 0,89 36 182 1,01 0,89 2,76 80 % 100 %
4 977 237 474 0,99 0,92 1,26 0,87 47 237 1,04 0,87 2,65 83 % 100 %
5 1010 344 688 0,99 0,90 1,25 0,85 58 292 1,06 0,85 2,53 85 % 100 %
6 1044 470 941 0,98 0,87 1,24 0,82 69 346 1,09 0,82 2,41 87 % 100 %
7 1077 616 1232 0,98 0,84 1,24 0,79 80 401 1,11 0,79 2,31 90 % 100 %
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Kuvan 65 rakenteet (prENb):

Rakenne 1: leikkausraudoittamaton 450 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125
· d = 334 mm
· b0.5 = 2249 mm
· kpb = 2,46
· β = 1,03
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,48 %
· Aväh = 0,38 m2

Pen-
ger [m]

P [kN] Paalujako
[m]

apd [mm] σ
[kPa]

kpp τRd,c
[MPa]

Vväh
[kN]

τEd
[MPa
]

KA

2 1078 2,99 166 89 1,00 1,45 24 1,45 100 %
3 1089 2,90 163 165 0,99 1,45 34 1,45 100 %
4 1104 2,76 159 263 0,99 1,46 43 1,46 100 %
5 1118 2,61 155 382 0,98 1,47 53 1,47 100 %
6 1131 2,47 151 523 0,98 1,47 62 1,47 100 %
7 1143 2,34 147 685 0,97 1,48 71 1,48 100 %

Rakenne 2: leikkausraudoitettu 350 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 30 leikettä (3x10) T14

· d = 234 mm
· b0,5 = 1935 mm
· kpb = 2,22
· β = 1,04
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,69 %
· Aväh = 0,27 m2

· s0 = 117 mm

Pen-
ger
[m]

P
[kN]

Paalu-
jako
[m]

apd

[mm]
σ
[kPa]

kpp τRd,c

[MPa]
Vväh

[kN]
τEd

[MPa]
ηc ηs s1

[mm]
b0.5out,req

[mm]
b0.5out

[mm]
τRd,cs

[MPa]
τRd,max

[MPa]
KA KAout

2 1072 3,02 139 114 0,99 1,56 17 2,43 0,64 0,80 150 4180 4178 2,78 2,78 87 % 100 %

3 1080 2,92 137 212 0,99 1,56 23 2,43 0,64 0,80 150 4181 4178 2,78 2,78 87 % 100 %

4 1089 2,77 133 338 0,98 1,56 30 2,44 0,64 0,80 150 4178 4178 2,78 2,78 87 % 100 %

5 1098 2,61 129 491 0,98 1,57 37 2,44 0,64 0,80 150 4178 4178 2,79 2,79 87 % 100 %

6 1106 2,46 126 672 0,97 1,57 44 2,44 0,64 0,80 150 4178 4178 2,80 2,80 87 % 100 %

7 1113 2,33 122 880 0,96 1,57 51 2,44 0,64 0,80 150 4178 4178 2,79 2,79 87 % 100 %

Rakenne 3: leikkausraudoitettu 375 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 16 leikettä (2x8) T16

· d = 259 mm
· b0,5 = 2013 mm
· kpb = 2,29
· β = 1,04
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,62 %
· Aväh = 0,30 m2

· s0 = 129 mm
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Pen-
ger
[m]

P
[kN]

Paalu-
jako
[m]

apd

[mm]
σ
[kPa]

kpp τRd,c

[MPa]
Vväh

[kN]
τEd

[MPa]
ηc ηs s1

[mm]
b0.5out,req

[mm]
b0.5out

[mm]
τRd,cs

[MPa]
τRd,max

[MPa]
KA KAout

2 1085 3,03 147 107 0,99 1,53 18 2,13 0,72 0,75 194 3632 3641 2,44 2,67 87 % 100 %

3 1094 2,93 144 198 0,99 1,53 26 2,13 0,72 0,75 194 3635 3641 2,45 2,67 87 % 100 %

4 1106 2,78 141 316 0,99 1,54 33 2,14 0,72 0,76 194 3641 3641 2,46 2,68 87 % 100 %

5 1116 2,62 137 459 0,98 1,54 41 2,14 0,72 0,77 194 3635 3641 2,48 2,69 86 % 100 %

6 1125 2,48 133 627 0,97 1,54 48 2,15 0,72 0,78 194 3641 3641 2,50 2,70 86 % 100 %

7 1134 2,35 129 821 0,96 1,54 56 2,15 0,72 0,78 194 3641 3641 2,51 2,70 86 % 100 %

Rakenne 4: leikkausraudoitettu 400 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 16 leikettä (2x8) T16

· d = 284 mm
· b0,5 = 2092 mm
· kpb = 2,35
· β = 1,04
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,57 %
· Aväh = 0,32 m2

· s0 = 142 mm
Pen-
ger
[m]

P
[kN]

Paalu-
jako
[m]

apd

[mm]
σ
[kPa]

kpp τRd,c

[MPa]
Vväh

[kN]
τEd

[MPa]
ηc ηs s1

[mm]
b0.5out,req

[mm]
b0.5out

[mm]
τRd,cs

[MPa]
τRd,max

[MPa]
KA KAout

2 1237 3,22 159 100 1,00 1,49 20 2,13 0,70 0,72 213 3907 3912 2,17 2,55 98 % 100 %

3 1247 3,12 156 186 0,99 1,49 28 2,13 0,70 0,73 213 3907 3912 2,18 2,55 98 % 100 %

4 1260 2,96 152 296 0,99 1,49 36 2,14 0,70 0,73 213 3907 3912 2,19 2,56 98 % 100 %

5 1273 2,79 148 430 0,98 1,50 45 2,15 0,70 0,74 213 3907 3912 2,20 2,57 97 % 100 %

6 1284 2,64 144 588 0,97 1,50 53 2,15 0,70 0,74 213 3909 3912 2,22 2,58 97 % 100 %

7 1294 2,50 140 770 0,97 1,51 61 2,15 0,70 0,75 213 3907 3912 2,23 2,58 97 % 100 %

Rakenne 5: leikkausraudoitettu 400 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, haka-
raudoitettu 16 leikettä (2x8) T12

· d = 284 mm
· b0,5 = 2092 mm
· kpb = 2,35
· β = 1,04
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,57 %
· Aväh = 0,32 m2

· s0 = 142 mm
Pen-
ger
[m]

P
[kN]

Paalu-
jako
[m]

apd

[mm]
σ
[kPa]

kpp τRd,c

[MPa]
Vväh

[kN]
τEd

[MPa]
ηc ηs s1

[mm]
b0.5out,req

[mm]
b0.5out

[mm]
τRd,cs

[MPa]
τRd,max

[MPa]
KA KAout

2 1155 3,11 156 100 1,00 1,49 20 1,98 0,75 0,66 144 3487 3487 1,98 2,18 100 % 100 %

3 1163 3,01 153 186 0,99 1,50 28 1,98 0,75 0,66 145 3480 3493 1,98 2,18 100 % 100 %

4 1178 2,87 150 296 0,99 1,50 36 2,00 0,75 0,66 145 3495 3495 1,99 2,19 100 % 100 %

5 1191 2,70 145 430 0,98 1,51 45 2,00 0,75 0,67 145 3495 3495 2,00 2,20 100 % 100 %

6 1203 2,56 141 588 0,97 1,51 53 2,01 0,75 0,68 146 3501 3501 2,01 2,20 100 % 100 %

7 1213 2,42 138 770 0,97 1,51 61 2,01 0,75 0,68 147 3501 3506 2,01 2,21 100 % 100 %

Rakenne 6: leikkausraudoitettu 450 mm vahva paalulaatta, taivutusraudoitus T16 K125, Peikko
PSB 12 leikettä (2x6) T14

· d = 334 mm
· b0,5 = 2249 mm
· kpb = 2,46
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· β = 1,04
· As = 1608 mm2/m
· ρ = 0,48 %
· Aväh = 0,38 m2

· s0 = 167 mm
Pen-
ger
[m]

P
[kN]

Paalu-
jako
[m]

apd

[mm]
σ
[kPa]

kpp τRd,c

[MPa]
Vväh

[kN]
τEd

[MPa]
ηc ηs s1

[mm]
b0.5out,req

[mm]
b0.5out

[mm]
τRd,cs

[MPa]
τRd,max

[MPa]
KA KAout

2 1378 3,38 176 89 1,00 1,42 24 1,87 0,76 0,57 131 3635 3640 1,86 2,37 100 % 100 %

3 1389 3,27 173 165 0,99 1,43 34 1,87 0,76 0,57 129 3627 3632 1,88 2,38 99 % 100 %

4 1406 3,11 169 263 0,99 1,43 43 1,88 0,76 0,57 131 3636 3640 1,88 2,39 100 % 100 %

5 1422 2,94 164 382 0,98 1,44 53 1,89 0,76 0,58 131 3636 3640 1,89 2,40 100 % 100 %

6 1437 2,78 160 523 0,98 1,44 62 1,89 0,76 0,58 131 3637 3642 1,89 2,41 100 % 100 %

7 1451 2,64 156 685 0,97 1,45 71 1,90 0,76 0,59 132 3641 3645 1,90 2,41 100 % 100 %

Rakenne 7: sienivahvistettu paalulaatta, 250 mm laatta + 250 mm korkea sieni, taivutusraudoitus
T16 K100

· d1 = 384 mm
· d2 = 184 mm
· b0.5,1 = 2406 mm
· b0.5,2 = 2786 mm
· kpb1 = 2,50
· kpb2 = 1,64
· β1 = 1,03
· β2 = 1,00
· As = 2011 mm2/m
· ρ1 = 0,52 %
· ρ2 = 1,09 %
· Aväh1 = 0,44 m2

· Aväh2 = 2,19 m2

Pen-
ger
[m]

P
[kN]

Paalu-
jako [m]

apd1

[mm]
apd2

[mm]
σ1

[kPa]
σ2

[kPa]
kpp1 kpp2 τRd,c1

[MPa]
τRd,c2

[MPa]
Vväh1

[kN]
Vväh2

[kN]
τEd1

[MPa]
τEd2

[MPa]
KA1 KA2

2 851 2,73 170 117 80 160 1,00 0,99 1,51 1,41 25 127 0,92 1,41 61 % 100 %

3 898 2,70 169 117 149 297 0,99 0,97 1,51 1,40 36 182 0,96 1,40 64 % 100 %

4 946 2,61 166 115 237 474 0,99 0,96 1,51 1,38 47 237 1,00 1,38 67 % 100 %

5 994 2,50 163 113 344 688 0,99 0,94 1,51 1,37 58 292 1,05 1,37 69 % 100 %

6 1041 2,41 159 110 470 941 0,98 0,93 1,52 1,35 69 346 1,09 1,35 72 % 100 %

7 1086 2,32 157 108 616 1232 0,98 0,91 1,52 1,34 80 401 1,12 1,34 74 % 100 %

Rakenne 8: sienivahvistettu paalulaatta, 250 mm laatta + 250 mm korkea sieni, taivutusraudoitus
T16 K100. Käytetään kappaleen 4.7 mitoitusleikkausjännitystä sekä kerrointa kpb.

· d1 = 384 mm
· d2 = 184 mm
· b0.5,1 = 2406 mm
· bgeom,2 = 5778 mm *
· kpb1 = 2,50
· kpb2 = 1,14 *
· β1 = 1,03
· β2 = 1,00
· As = 2011 mm2/m
· ρ1 = 0,52 %
· ρ2 = 1,09 %
· Aväh1 = 0,44 m2

· Aväh2 = 2,19 m2
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Pen-
ger
[m]

P
[kN]

Paalu-
jako [m]

apd1

[mm]
apd2

[mm]
σ1

[kPa]
σ2

[kPa]
kpp1 kpp2 τRd,c1

[MPa]
τRd,c2*
[MPa]

Vväh1

[kN]
Vväh2

[kN]
τEd1

[MPa]
τEd2*
[MPa]

KA1 KA2

2 941 2,87 174 120 80 160 1,00 0,97 1,49 0,96 25 127 1,02 0,96 68 % 100 %

3 980 2,82 173 119 149 297 0,99 0,95 1,49 0,94 36 182 1,05 0,94 71 % 100 %

4 1019 2,71 169 117 237 474 0,99 0,92 1,50 0,92 47 237 1,09 0,92 72 % 100 %

5 1057 2,58 165 114 344 688 0,99 0,90 1,51 0,90 58 292 1,12 0,90 74 % 100 %

6 1094 2,47 161 112 470 941 0,98 0,87 1,51 0,88 69 346 1,15 0,88 76 % 100 %

7 1131 2,37 158 109 616 1232 0,98 0,84 1,51 0,86 80 401 1,17 0,86 78 % 100 %

Rakenne 9: sienivahvistettu paalulaatta, 250 mm laatta + 250 mm korkea sieni, taivutusraudoitus
T16 K75. Käytetään kappaleen 4.7 mitoitusleikkausjännitystä sekä kerrointa kpb.

· d1 = 384 mm
· d2 = 184 mm
· b0.5,1 = 2406 mm
· bgeom,2 = 5778 mm *
· kpb1 = 2,50
· kpb2 = 1,14 *
· β1 = 1,03
· β2 = 1,00
· As = 2681 mm2/m
· ρ1 = 0,70 %
· ρ2 = 1,46 %
· Aväh1 = 0,44 m2

· Aväh2 = 2,19 m2

Pen-
ger
[m]

P
[kN]

Paalu-
jako [m]

apd1

[mm]
apd2

[mm]
σ1

[kPa]
σ2

[kPa]
kpp1 kpp2 τRd,c1

[MPa]
τRd,c2*
[MPa]

Vväh1

[kN]
Vväh2

[kN]
τEd1

[MPa]
τEd2*
[MPa]

KA1 KA2

2 1018 2,98 177 123 80 160 1,00 0,97 1,63 1,05 25 127 1,11 1,05 68 % 100 %

3 1055 2,92 176 122 149 297 0,99 0,95 1,64 1,03 36 182 1,14 1,03 70 % 100 %

4 1092 2,80 172 119 237 474 0,99 0,92 1,64 1,01 47 237 1,17 1,01 71 % 100 %

5 1129 2,67 168 116 344 688 0,99 0,90 1,65 0,99 58 292 1,20 0,99 73 % 100 %

6 1165 2,55 164 114 470 941 0,98 0,87 1,65 0,96 69 346 1,22 0,96 74 % 100 %

7 1201 2,44 161 111 616 1232 0,98 0,84 1,66 0,94 80 401 1,25 0,94 76 % 100 %

Rakenne 10: sienivahvistettu paalulaatta, 300 mm laatta + 250 mm korkea sieni, taivutusraudoitus
T16 K100. Käytetään kappaleen 4.7 mitoitusleikkausjännitystä sekä kerrointa kpb.

· d1 = 434 mm
· d2 = 234 mm
· b0.5,1 = 2563 mm
· bgeom,2 = 5935 mm *
· kpb1 = 2,50
· kpb2 = 1,27 *
· β1 = 1,03
· β2 = 1,00
· As = 2011 mm2/m
· ρ1 = 0,46 %
· ρ2 = 0,86 %
· Aväh1 = 0,50 m2

· Aväh2 = 2,34 m2
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Pen-
ger [m]

P
[kN]

Paalu-
jako [m]

apd1

[mm]
apd2

[mm]
σ1

[kPa]
σ2 [kPa] kpp1 kpp2 τRd,c1

[MPa]
τRd,c2*
[MPa]

Vväh1

[kN]
Vväh2

[kN]
τEd1

[MPa]
τEd2*
[MPa]

KA1 KA2

2 1180 3,19 195 143 73 133 1,00 0,98 1,38 0,94 30 139 1,07 0,94 77 % 100 %

3 1225 3,13 193 142 135 248 1,00 0,96 1,38 0,92 42 198 1,09 0,92 79 % 100 %

4 1270 3,01 189 139 215 395 0,99 0,95 1,39 0,91 55 256 1,13 0,91 81 % 100 %

5 1315 2,87 185 136 313 573 0,99 0,92 1,39 0,90 67 315 1,16 0,90 83 % 100 %

6 1357 2,74 181 133 428 784 0,98 0,90 1,40 0,89 79 373 1,18 0,89 85 % 100 %

7 1399 2,62 177 130 560 1027 0,98 0,88 1,40 0,87 92 432 1,21 0,87 86 % 100 %
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LIITE B: KAPASITEETTITAULUKOT
KAKSIPÄISILLÄ TYSSÄANKKUREILLA
LÄVISTYSRAUDOITETULLE PAALULAATALLE
Tässä liitteessä esitellään muutamien kaksipäisillä tyssäankkureilla leikkausraudoitettujen raken-
teiden kapasiteetteja, ja rakenteiden soveltuvuutta erilaisissa paalulaatoissa. Kapasiteettitaulukot
laaditaan luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaisesti. Tämän liitteen tavoitteena on
esittää tapa, jolla voidaan mitoittaa paalulaatta lävistykselle helposti ja nopeasti valmiiden kapa-
siteettitaulukoiden avulla. Liitteessä esitellään kapasiteettitaulukoiden lisäksi rakenteiden sovel-
tuvat käyttöalueet, leikkausraudoitteiden sijoittelu sekä laskentaesimerkkejä.

Liitteen kapasiteettitaulukot jakautuvat kahteen osioon:
· Kapasiteettitaulukko reuna- ja nurkkapaaluille, sekä keskipaaluille ilman rajoitusta jänne-

mitoista
· Kapasiteettitaulukko keskipaaluille, kun paalulaatan jännemitat ovat alle 3,0 m

Luonnosvaiheen standardin prEN 1992-1-1 mukaisessa mitoituksessa jännevälillä on merkittävä
vaikutus paalulaatan lävistyskestävyyteen. Tästä syystä tehdään kapasiteettitaulukoita eri jänne-
mitoille. Mitoitusmallissa kapasiteettiin ja etenkin mitoitusleikkausjännitykseen vaikuttaa myös se,
onko kyseessä reunapaalu, nurkkapaalu vai keskipaalu. Ensimmäisessä kapasiteettitaulukossa
kapasiteetit on laskettu sellaisin valinnoin, että sitä voidaan käyttää reuna- ja nurkkapaalujen lä-
vistysmitoituksessa, mikäli vaatimus minimireunaehdosta toteutuu.

Mitoituksen kulku on seuraava:
· Paalukuorman ja pengerkorkeuden määrittäminen
· Pysyvien tasaisten pintakuormien mitoitusarvon laskenta
· Epäkeskisyystermin β valinta/laskeminen
· Mitoituslävistyskuorman laskenta kontrollipiirillä
· Mitoituslävistyskuorman laskenta ulkopiirillä
· Kuormien ja kapasiteettien vertailu

Epäkeskisyystermille β voidaan käyttää oletusarvoja:
· Keskipaalut 1,15
· Reunapaalut 1,4
· Nurkkapaalut 1,5.

Epäkeskisyystermi β voidaan myös laskea tapauskohtaisesti kappaleen 2.2.3 mukaisesti.

Alla olevassa taulukossa on esitetty laskentaperusteet kapasiteettitaulukoiden laadinnassa, jotka
toimivat myös minimivaatimuksina paalulaatoille, joille kapasiteettitaulukkoja käytetään. Kapasi-
teettitaulukoiden tarkempi laskenta on esitetty liitteessä C.

Ominaisuus Minimivaatimus/laskentaperuste
Betonilujuus C30/37
Taivutusraudoitussuhde rakennekorkeuden
suhteen (As/h)

0,4 %

Paalun koko 300 mm x 300 mm
Betonipeitepaksuus 50 mm molemmissa pinnoissa
Tehollinen korkeus h-120 mm
Pengerkorkeus 1,4 … 7,0 m
Betonin runkoaineen karkeimman osan pienin
seulakoko (Dlower)

16 mm

Ensimmäisen leikkeen sijainti suhteessa tu-
keen

Kapasiteeteissa huomioitu +-20 mm asennus-
toleranssi suunniteltuun sijaintiin nähden
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Kapasiteettitaulukko reuna-, nurkka- ja keskipaaluille kaikilla
jänneväleillä
Seuraavassa taulukossa on esitetty rakenteiden kapasiteetteja, joita voidaan käyttää reunapaa-
lujen, nurkkapaalujen sekä keskipaalujen mitoitukseen ilman rajoitusta paalulaatan jänneväleistä.
Termillä s0 tarkoitetaan ensimmäisen leikkeen etäisyyttä tuen reunasta ja termillä s1 leikkeiden
välistä etäisyyttä raudoitussäteen suunnassa. Pinta-alat A0,5 ja Aout0,5 kuvaavat kontrollipiirin ja
ulkopiirin aloja, joiden avulla mitoittava leikkausvoima kullakin piirillä voidaan laskea. Reunaetäi-
syydellä tarkoitetaan minimietäisyyttä paalusta laatan reunaan nurkassa tai laatan reunalla.

Rakenne Kapasiteetti
kontrollipii-
rillä [kN]

Kapasi-
teetti ulko-
piirillä [kN]

s0
[mm]

s1
[mm]

Reu-
naetäi-
syys [mm]

A0,5
[m2]

Aout0,5
[m2]

375 PSB T14 3x12 944 634 105 190 800 0,265 1,65
400 PSB T14 3x10 1081 749 105 200 800 0,319 1,89
425 PSB T14 3x8 1181 825 125 150 800 0,347 1,43
450 PSB T16 2x8 1182 912 145 245 850 0,377 1,49
450 PSB T16 3x9 1313 982 130 210 900 0,377 2,17

Taulukon rakenteiden leikkausraudoitejärjestely ja tarvittavat mittatiedot on esitetty alla olevassa
kuvissa.
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Seuraavissa kuvaajissa on esitetty arviot saavutettavista paalukuormista eri pengerkorkeuksilla.
Kuvaajissa on esitetty myös kuhunkin tilanteeseen soveltuvien paalutyyppien maksimikantavuuk-
sia.
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Arvio paalukuormasta pengerkorkeuden funktiona
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Seuraavalla sivulla on esitetty laskentaesimerkki mitoituksen kulusta.
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Kapasiteettitaulukko keskipaaluille, kun jännevälit ≤3,0 m
Seuraavassa taulukossa on esitetty rakenteiden kapasiteetteja, joita voidaan käyttää keskipaalu-
jen mitoitukseen, kun paalun viereiset jännevälit ovat korkeintaan 3,0 m. Termillä s0 tarkoitetaan
ensimmäisen leikkeen etäisyyttä tuen reunasta ja termillä s1 leikkeiden välistä etäisyyttä raudoi-
tussäteen suunnassa. Pinta-alat A0,5 ja Aout0,5 kuvaavat kontrollipiirin ja ulkopiirin aloja, joiden
avulla mitoittava leikkausvoima kullakin piirillä voidaan laskea.

Rakenne Kapasiteetti
kontrollipiirillä
[kN]

Kapasiteetti
ulkopiirillä
[kN]

s0
[mm]

s1
[mm]

A0,5 [m2] Aout0,5 [m2]

375 PSB T14 3x12 1290 781 105 190 0,265 1,65
400 PSB T14 3x10 1242 940 105 200 0,319 1,89
425 PSB T14 3x8 1380 967 125 150 0,377 1,49
450 PSB T16 2x8 1346 1170 145 245 0,377 2,17

Taulukon rakenteiden leikkausraudoitejärjestely ja tarvittavat mittatiedot on esitetty alla esite-
tyissä kuvissa. Kuvissa näkyvät katkoviivat kuvaavat kontrollipiiriä ja ulkopiiriä.

Seuraavalla sivulla on esitetty rakenteiden soveltuvia käyttöalueita. Kuvassa on arvio saavutetta-
vasta paalukuormasta eri pengerkorkeuksilla. Kuvassa on myös esitetty muutaman tyypillisen
paalutyypin maksimikantavuudet poikkiviivoilla.
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Seuraavalla sivulla on esitetty laskentaesimerkki mitoituksen kulusta, kun käytetään kapasiteetti-
taulukkoa paalulaatoille alle 3,0 m jänneväleillä.
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LIITE C: KAPASITEETTITAULUKOIDEN
LASKENTAESIMERKIT
Tässä liitteessä esitellään laskentaesimerkit, joiden perusteella liitteen B kapasiteettitaulukot on
laadittu. Esitellään yhden rakenteen laskenta sekä ensimmäisestä kapasiteettitaulukosta (nurkka-
, reuna- ja keskipaalut ilman jännerajoituksia) että toisesta kapasiteettitaulukosta (keskipaalut,
kun jänneväli on 3,0 m tai vähemmän). Esitellään laskelmat 400 mm vahvasta paalulaatasta, joka
on leikkausraudoitettu kaksipäisillä tyssäankkureilla (30 leikettä, 3x10). Laskennassa on haettu
pienintä kapasiteettia siten, että on varioitu:

· Pengerkorkeutta
· Paalukuormaa
· Ensimmäisen leikkeen sijaintia (+-20 mm toleranssi suunnittelusta sijainnista), jonka seu-

rauksena myös muuttuvaa ulkokontrollipiirin pituutta
· Ensimmäisen kapasiteettitaulukon laskennassa nurkkapaalun, reunapaalun ja keskipaa-

lun mukaisia mitoitusotaksumia.
Ensimmäisen kapasiteettitaulukon laskennasta on esitetty pienimmän kapasiteetin sekä kontrol-
lipiirille että ulkopiirille aiheuttava tapaus. Toisen kapasiteettitaulukon laskennassa sama ensim-
mäisen leikkeen sijainti tuottaa mitoittavan kapasiteetin sekä kontrollipiirille että ulkopiirille.
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Kapasiteettitaulukon laskenta prEN 1992-1-1
prENa : reuna-, nurkka- ja keskipaaluille h=400 mm, PSB T14 3x10

Tapaus 1: ensimmäisen leikkeen etäisyys tuesta = suunnitteluarvo - 20 mm
-> mitoittava tulos ulkopiirin kapasiteetin kannalta

Betonin puristuslujuus fck 30MPa:=

Tuen sivumitta c 300mm:=

Laatan rakennekorkeus
h 400mm:=

Betonipeitepaksuus laatan yläpinnassa cnom.yp 50mm:=

Betonipeitepaksuus laatan alapinnassa cnom.ap 50mm:=

Tehollinen korkeus (oletuksena 20 mm
taivutusraudoitus molempiin suuntiin)

dv h 50mm- cnom.yp- 20mm- 280 mm×=:=

Kontrollipiirin pituus d/2 etäisyydellä tuen
reunasta

b0.5 4 c× π dv×+ 2.08m=:=

b0 4c 1.2 m=:=Tuen piiri

Kerroin kpb kpb max min 3.6 1
b0
b0.5

-× 2.5,
æç
çè

ö÷
÷ø
1.0

æç
çè

ö÷
÷ø

2.341=:=

Kontrollipiirin ala Ab05 c2 2 c× dv×+ π
dv
2

4
×+ 0.32m2

=:=

Paalukuorma (minimikapasiteetin tuottava) PEd 785kN:=

Penkereen tilavuuspaino γmaa 20
kN

m3
:=

Betonin tilavuuspaino
γb 25

kN

m3
:=

Laatan omapaino
gop h γb× 10 kPa×=:=

Pengerkorkeus (minimikapasiteetin tuottava
-> suurimmalla pengerkorkeudella suurin
vetojännitys laatassa -> pienin kapasiteetti)

penger 7m:=

Penkereen paino gmaa γmaa penger× 140 kPa×=:=

Pysyvät tasaiset kuormat, ominaisarvo gk gop gmaa+ 150 kPa×=:=

Pysyvät tasaiset kuormat, mitoitusarvo gd 1.25 gk× 187.5 kPa×=:=

Leikkausvoima kontrollipiirillä VEd PEd gd Ab05×- 725.08 kN×=:=
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Penkereen kitkakulma φpenger 38deg:=

Penkereen lepopainekerroin K0 1 sin φpenger( )- 0.384=:=

Vaakavoima maan lepopaineesta FHg.k K0 γmaa×
penger2

2
× 188.326

kN
m

×=:=

Liikennekuorma penkereellä qk.penger 20kPa:=

Vaakavoima liikenteen maanpaineesta FHq.k K0 qk.penger× penger× 53.807
kN
m

×=:=

Vaakavoiman mitoitusarvo (MRT11
mitoittava)

FMRT11 1.25 FHg.k× 1.35 FHq.k×+ 308.047
kN
m

×=:=

Laatan vetojännitykset (oletetaan
pituussuunnan jännitys nollaksi)

σd.y
FMRT11

h
770.118 kPa×=:= σd.x 0:=

Kerroin μp:
-keskipaaluille 8
-reunapaaluille 4
-nurkkapaaluille 2

μp 2:=

Kerroin βe (epäkeskisyys ja epätasainen leikkausjännitysjakauma)
-keskipaaluille 1,15
-reunapaaluille 1,4
-nurkkapaaluille 1,5

βe 1.5:=

Nurkkapaalun mukaiset valinnat tuottavat minimikapasiteetin

Kerroin normaalijännityksestä
(paalulaatan poikkisuunta)

kNy 1 1.2
b0.5
μp dv×
×

σd.y
fck
MPa

MPa

×+ 1.275=:=

Kerroin kpp, kun normaalijännitys vetoa
(paalulaatan poikkisuunta)

kppy
1

kNy
0.784=:=

Kerroin normaalijännityksestä
(paalulaatan pituussuunta) kNx 1 1.2

b0.5
μp dv×
×

σd.x
fck
MPa

MPa

×+ 1=:=

Kerroin kpp, kun normaalijännitys vetoa
(paalulaatan pituussuunta) kppx

1
kNx

1=:=

kpp kppx kppy× 0.885=:=Lävistyskestävyyteen vaikuttava kerroin
normaalivoimasta
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Betonin runkoaineksen karkeimman osuuden
pienin seulakoko Dlower 16mm:=

Kerroin betonin runkoaineksen koosta ddg min 16mm Dlower+ 40mm,( ) 32 mm×=:=

Taivutusraudoituksen halkaisija Ts 20mm:=

Taivutusraudoituksen kk-jako kks 195mm:=

Taivutusraudoituksen määrä
(metrin kaistalla) As π

Ts
2

4
×

1000mm
kks

× 1611.073 mm2
×=:=

Raudoitussuhde rakennekorkeuden suhteen ρh
As

h 1000× mm
0.4 %×=:=

ρd
As

dv 1000× mm
0.58 %×=:=Raudoitussuhde tehollisen korkeuden suhteen

Lävistymisen osavarmuusluku γV 1.5:=

Leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistyskestävyys

τRd.c min
0.6
γV

kpb× kpp× 100ρd
fck
MPa
×

ddg
dv

×
æ
ç
è

ö
÷
ø

1

3

MPa×
0.6
γV

fck
MPa

× MPa×,

é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

1.04 MPa×=:=

Mitoitusleikkausjännitys kontrollipiirillä τEd
βe VEd×

b0.5 dv×
1.868 MPa×=:=

Leikkausraudoittamattoman rakenteen käyttöaste
τEd
τRd.c

180 %×=

Betonin osuuden huomioiva kerroin ηc
τRd.c
τEd

0.557=:=

Leikkausraudoitteiden osuuden
huomioiva kerroin ηs min 0.10 15

ddg
dv

×
æ
ç
è

ö
÷
ø

1

2
1

ηc kpp× kpb×
æ
ç
è

ö
÷
ø

3
2

×+ 0.8,

é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

0.8=:=
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Leikkausraudoitteen halkaisija Tsw 14mm:=

Tsw.tarkistus if Tsw 16
dv

200mm
× mm×< "OK", "ERROR",

æ
ç
è

ö
÷
ø

"OK"=:=

Leikkeen ala Asw π
Tsw

2

4
× 153.938 mm2

×=:=

Ensimmäisen leikkeen etäisyys tuen reunasta s0 105mm 20mm-:=

sr 200mm:=Leikkeiden välinen etäisyys säteen suunnassa

s0tarkistus1 if s0 0.3 dv×> "OK", "ERROR",( ) "OK"=:=

s0tarkistus2 if s0 0.5 dv×< "OK", "ERROR",( ) "OK"=:=

s1tarkistus if sr 0.75 dv×< "OK", "ERROR",( ) "OK"=:=

Leikkeiden lukumäärä kehällä nt 10:=

Leikkeiden lukumäärä säteellä nr 3:=

Leikkeiden välinen etäisyys kehällä st
b0.5
nt

207.965 mm×=:=

Paalun reunaetäisyys rre 800mm:=

Leikkausraudoitussuhde ρw
Asw
sr st×

0.37 %×=:=
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dv.out dv cnom.ap- 0.23m=:=Tehollinen korkeus ulkopiirillä

Ulkokontrollipiirin säde rout.0.5
c
2

s0+ nr 1-( ) sr×+
dv.out
2

+ 0.75m=:=

rout05.tarkistus if rout.0.5 rre< "OK", "ERROR",( ) "OK"=:=

Todellinen ulkopiirin pituus (DWG:stä) b0.5.out 4857mm:=

Uloimpien leikkeiden muodostaman
kehän pituus (DWG:stä)

b0.out 4102mm:=

kpb.out max min 3.6 1
b0.out
b0.5.out

-× 2.5,
æç
çè

ö÷
÷ø
1.0

æç
çè

ö÷
÷ø

1.419=:=Kerroin kpb ulkokontrollipiirille

Ulkokontrollipiirin ala Aout π rout.0.5
2

× 1.767m2
=:=

VEd.out PEd gd Aout×- 453.66 kN×=:=Lävistävä kuorma ulkokontrollipiirillä

Mitoitusleikkausjännitys
ulkokontrollipiirillä τEd.out

βe VEd.out×

b0.5.out dv.out×
0.609 MPa×=:=

Lävistyskestävyys ulkokontrollipiirillä

τRd.c.out min
0.6
γV

kpb.out× kpp× 100ρd
fck
MPa
×

ddg
dv.out
×

æ
ç
è

ö
÷
ø

1

3

MPa×
0.6
γV

fck
MPa

× MPa×,

é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

0.673 MPa×=:=

Käyttöaste ulkokontrollipiirillä KAout
τEd.out
τRd.c.out

90 %×=:=
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Etäisyys paalun pinnasta tyssäankkurin
yläpäähän

dsys h 50mm- cnom.yp- 0.3 m=:=

Kerroin ylärajan laskennassa ηsys 1.15
dsys
dv

0.63
b0
dv

æ
ç
è

ö
÷
ø

1

4

+ 0.85
s0
dsys

- 1.898=:=

Leikkausraudoitetun rakenteen
maksimikapasiteetti τRd.max ηsys τRd.c× 1.974 MPa×=:=

Leikkausraudoitteen myötölujuus fywd
500MPa
1.15

434.783 MPa×=:=

Leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskestävyys

τRd.cs min max ηc τRd.c× ηs ρw× fywd×+ ρw fywd×,( ) τRd.max,( ) 1.866 MPa×=:=

Leikkausraudoitetun rakenteen lävistyksen
käyttöaste

Käyttöaste
τEd

τRd.cs
100 %×=:=

Leikkausraudoitetun rakenteen
lävistyskapasiteetti

VRd.cs τRd.cs b0.5× dv× 1087 kN×=:=

Leikkausraudoitetun alueen ulkopuolinen
lävistyskapasiteetti

VRd.out τRd.c.out dv.out× b0.5.out× 752 kN×=:=
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Kapasiteettitaulukon laskenta prEN 1992-1-1
prENa : reuna-, nurkka- ja keskipaaluille h=400 mm, PSB T14 3x10

Tapaus 2: ensimmäisen leikkeen etäisyys tuesta = suunnitteluarvo + 20 mm
-> mitoittava tulos kontrollipiirin kapasiteetin kannalta

fck 30MPa:=Betonin puristuslujuus

Tuen sivumitta c 300mm:=

Laatan rakennekorkeus
h 400mm:=

Betonipeitepaksuus laatan yläpinnassa
cnom.yp 50mm:=

Betonipeitepaksuus laatan alapinnassa
cnom.ap 50mm:=

Tehollinen korkeus (oletuksena 20 mm
taivutusraudoitus molempiin suuntiin) dv h 50mm- cnom.yp- 20mm- 280 mm×=:=

Kontrollipiirin pituus d/2 etäisyydellä tuen
reunasta

b0.5 4 c× π dv×+ 2.08m=:=

b0 4c 1.2 m=:=Tuen piiri

Kerroin kpb kpb max min 3.6 1
b0
b0.5

-× 2.5,
æç
çè

ö÷
÷ø
1.0

æç
çè

ö÷
÷ø

2.341=:=

Kontrollipiirin ala
Ab05 c2 2 c× dv×+ π

dv
2

4
×+ 0.32m2

=:=

Paalukuorma (minimikapasiteetin tuottava) PEd 780kN:=

Penkereen tilavuuspaino γmaa 20
kN

m3
:=

Betonin tilavuuspaino
γb 25

kN

m3
:=

Laatan omapaino
gop h γb× 10 kPa×=:=

Pengerkorkeus (minimikapasiteetin tuottava
-> suurimmalla pengerkorkeudella suurin
vetojännitys laatassa -> pienin kapasiteetti)

penger 7m:=

gmaa γmaa penger× 140 kPa×=:=
Penkereen paino

gk gop gmaa+ 150 kPa×=:=Pysyvät tasaiset kuormat, ominaisarvo

gd 1.25 gk× 187.5 kPa×=:=Pysyvät tasaiset kuormat, mitoitusarvo

VEd PEd gd Ab05×- 720.08 kN×=:=Leikkausvoima kontrollipiirillä
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Penkereen kitkakulma φpenger 38deg:=

Penkereen lepopainekerroin K0 1 sin φpenger( )- 0.384=:=

Vaakavoima maan lepopaineesta FHg.k K0 γmaa×
penger2

2
× 188.326

kN
m

×=:=

Liikennekuorma penkereellä qk.penger 20kPa:=

Vaakavoima liikenteen maanpaineesta FHq.k K0 qk.penger× penger× 53.807
kN
m

×=:=

Vaakavoiman mitoitusarvo (MRT11
mitoittava)

FMRT11 1.25 FHg.k× 1.35 FHq.k×+ 308.047
kN
m

×=:=

Laatan vetojännitykset (oletetaan
pituussuunnan jännitys nollaksi)

σd.y
FMRT11

h
770.118 kPa×=:= σd.x 0:=

Kerroin μp:
-keskipaaluille 8
-reunapaaluille 4
-nurkkapaaluille 2

μp 2:=

Kerroin βe (epäkeskisyys ja epätasainen leikkausjännitysjakauma)
-keskipaaluille 1,15
-reunapaaluille 1,4
-nurkkapaaluille 1,5

βe 1.5:=

Nurkkapaalun mukaiset valinnat tuottavat minimikapasiteetin

Kerroin normaalijännityksestä
(paalulaatan poikkisuunta)

kNy 1 1.2
b0.5
μp dv×
×

σd.y
fck
MPa

MPa

×+ 1.275=:=

Kerroin kpp, kun normaalijännitys vetoa
(paalulaatan poikkisuunta)

kppy
1

kNy
0.784=:=

Kerroin normaalijännityksestä
(paalulaatan pituussuunta) kNx 1 1.2

b0.5
μp dv×
×

σd.x
fck
MPa

MPa

×+ 1=:=

Kerroin kpp, kun normaalijännitys vetoa
(paalulaatan pituussuunta) kppx

1
kNx

1=:=

kpp kppx kppy× 0.885=:=Lävistyskestävyyteen vaikuttava kerroin
normaalivoimasta
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Betonin runkoaineksen karkeimman osuuden
pienin seulakoko Dlower 16mm:=

Kerroin betonin runkoaineksen koosta ddg min 16mm Dlower+ 40mm,( ) 32 mm×=:=

Taivutusraudoituksen halkaisija Ts 20mm:=

Taivutusraudoituksen kk-jako kks 195mm:=

Taivutusraudoituksen määrä
(metrin kaistalla) As π

Ts
2

4
×

1000mm
kks

× 1611.073 mm2
×=:=

Raudoitussuhde rakennekorkeuden suhteen ρh
As

h 1000× mm
0.4 %×=:=

ρd
As

dv 1000× mm
0.58 %×=:=Raudoitussuhde tehollisen korkeuden suhteen

Lävistymisen osavarmuusluku γV 1.5:=

Leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistyskestävyys

τRd.c min
0.6
γV

kpb× kpp× 100ρd
fck
MPa
×

ddg
dv

×
æ
ç
è

ö
÷
ø

1

3

MPa×
0.6
γV

fck
MPa

× MPa×,

é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

1.04 MPa×=:=

Mitoitusleikkausjännitys kontrollipiirillä τEd
βe VEd×

b0.5 dv×
1.855 MPa×=:=

τEd
τRd.c

178 %×=Leikkausraudoittamattoman rakenteen käyttöaste
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Betonin osuuden huomioiva kerroin ηc
τRd.c
τEd

0.561=:=

Leikkausraudoitteiden osuuden
huomioiva kerroin ηs min 0.10 15

ddg
dv

×
æ
ç
è

ö
÷
ø

1

2
1

ηc kpp× kpb×
æ
ç
è

ö
÷
ø

3
2

×+ 0.8,

é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

0.8=:=

Leikkausraudoitteen halkaisija Tsw 14mm:=

Tsw.tarkistus if Tsw 16
dv

200mm
× mm×< "OK", "ERROR",

æ
ç
è

ö
÷
ø

"OK"=:=

Leikkeen ala Asw π
Tsw

2

4
× 153.938 mm2

×=:=

Ensimmäisen leikkeen etäisyys tuen reunasta
(testataan toleranssia +-20 mm, valitaan pienin
kapasiteetti)

s0 105mm 20mm+ 0.125m=:=

Pienin s0 -> pienin ulkopiirin kapasiteetti
Suurin s0 -> pienin kapasiteetti kontrollipiirillä (jos yläraja rajoittaa)

sr 200mm:=Leikkeiden välinen etäisyys säteen suunnassa

s0tarkistus1 if s0 0.3 dv×> "OK", "ERROR",( ) "OK"=:=

s0tarkistus2 if s0 0.5 dv×< "OK", "ERROR",( ) "OK"=:=

s1tarkistus if sr 0.75 dv×< "OK", "ERROR",( ) "OK"=:=

Leikkeiden lukumäärä kehällä nt 10:=

Leikkeiden lukumäärä säteellä nr 3:=

Leikkeiden välinen etäisyys kehällä st
b0.5
nt

207.965 mm×=:=

Paalun reunaetäisyys rre 800mm:=

Leikkausraudoitussuhde ρw
Asw
sr st×

0.37 %×=:=
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dv.out dv cnom.ap- 0.23m=:=Tehollinen korkeus ulkopiirillä

Ulkokontrollipiirin säde rout.0.5
c
2

s0+ nr 1-( ) sr×+
dv.out
2

+ 0.79m=:=

rout05.tarkistus if rout.0.5 rre< "OK", "ERROR",( ) "OK"=:=

Todellinen ulkopiirin pituus (DWG:stä) b0.5.out 5119mm:=

Uloimpien leikkeiden muodostaman
kehän pituus (DWG:stä)

b0.out 4365mm:=

kpb.out max min 3.6 1
b0.out
b0.5.out

-× 2.5,
æç
çè

ö÷
÷ø
1.0

æç
çè

ö÷
÷ø

1.382=:=Kerroin kpb ulkokontrollipiirille

Ulkokontrollipiirin ala Aout π rout.0.5
2

× 1.961m2
=:=

VEd.out PEd gd Aout×- 412.375 kN×=:=Lävistävä kuorma ulkokontrollipiirillä

Mitoitusleikkausjännitys
ulkokontrollipiirillä τEd.out

βe VEd.out×

b0.5.out dv.out×
0.525 MPa×=:=

Lävistyskestävyys ulkokontrollipiirillä

τRd.c.out min
0.6
γV

kpb.out× kpp× 100ρd
fck
MPa
×

ddg
dv.out
×

æ
ç
è

ö
÷
ø

1

3

MPa×
0.6
γV

fck
MPa

× MPa×,

é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

0.655 MPa×=:=

Käyttöaste ulkokontrollipiirillä KAout
τEd.out
τRd.c.out

80 %×=:=
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Etäisyys paalun pinnasta tyssäankkurin
yläpäähän

dsys h 50mm- cnom.yp- 0.3 m=:=

Kerroin ylärajan laskennassa ηsys 1.15
dsys
dv

0.63
b0
dv

æ
ç
è

ö
÷
ø

1

4

+ 0.85
s0
dsys

- 1.784=:=

Leikkausraudoitetun rakenteen
maksimikapasiteetti τRd.max ηsys τRd.c× 1.856 MPa×=:=

Leikkausraudoitteen myötölujuus fywd
500MPa
1.15

434.783 MPa×=:=

Leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskestävyys

τRd.cs min max ηc τRd.c× ηs ρw× fywd×+ ρw fywd×,( ) τRd.max,( ) 1.856 MPa×=:=

Leikkausraudoitetun rakenteen lävistyksen käyttöaste Käyttöaste
τEd

τRd.cs
100 %×=:=

Leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskapasiteetti VRd.cs τRd.cs b0.5× dv× 1081 kN×=:=

Leikkausraudoitetun alueen ulkopuolinen
lävistyskapasiteetti VRd.out τRd.c.out dv.out× b0.5.out× 772 kN×=:=
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Kapasiteettitaulukon laskenta prEN 1992-1-1
prENb: keskipaaluille, kun JM<3,0 m h=400 mm, PSB T14 3x10

Ensimmäisen leikkeen etäisyys tuesta = suunnitteluarvo - 20 mm
-> mitoittava tulos sekä kontrollipiirin että ulkopiirin kapasiteetin kannalta

Betonin puristuslujuus fck 30MPa:=

Tuen sivumitta c 300mm:=

Laatan rakennekorkeus
h 400mm:=

Betonipeitepaksuus laatan yläpinnassa
cnom.yp 50mm:=

Betonipeitepaksuus laatan alapinnassa
cnom.ap 50mm:=

Tehollinen korkeus (oletuksena 20 mm
taivutusraudoitus molempiin suuntiin) dv h 50mm- cnom.yp- 20mm- 280 mm×=:=

Kontrollipiirin pituus d/2 etäisyydellä tuen
reunasta

b0.5 4 c× π dv×+ 2.08m=:=

b0 4c 1.2 m=:=Tuen piiri

Kerroin kpb kpb max min 3.6 1
b0
b0.5

-× 2.5,
æç
çè

ö÷
÷ø
1.0

æç
çè

ö÷
÷ø

2.341=:=

Kontrollipiirin ala
Ab05 c2 2 c× dv×+ π

dv
2

4
×+ 0.32m2

=:=

Paalukuorma (minimikapasiteetin tuottava) PEd 890kN:=

Penkereen tilavuuspaino γmaa 20
kN

m3
:=

Betonin tilavuuspaino
γb 25

kN

m3
:=

Laatan omapaino
gop h γb× 10 kPa×=:=

Pengerkorkeus (minimikapasiteetin tuottava
-> suurimmalla pengerkorkeudella suurin
vetojännitys laatassa -> pienin kapasiteetti)

penger 7m:=

Penkereen paino gmaa γmaa penger× 140 kPa×=:=

Pysyvät tasaiset kuormat, ominaisarvo gk gop gmaa+ 150 kPa×=:=

Pysyvät tasaiset kuormat, mitoitusarvo gd 1.25 gk× 187.5 kPa×=:=

Leikkausvoima kontrollipiirillä VEd PEd gd Ab05×- 830.08 kN×=:=

Paalulaatan jänneväli JM 3m:=
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Penkereen kitkakulma φpenger 38deg:=

Penkereen lepopainekerroin K0 1 sin φpenger( )- 0.384=:=

Vaakavoima maan lepopaineesta FHg.k K0 γmaa×
penger2

2
× 188.326

kN
m

×=:=

Liikennekuorma penkereellä qk.penger 20kPa:=

Vaakavoima liikenteen maanpaineesta FHq.k K0 qk.penger× penger× 53.807
kN
m

×=:=

Vaakavoiman mitoitusarvo (MRT11 mitoittava) FMRT11 1.25 FHg.k× 1.35 FHq.k×+ 308.047
kN
m

×=:=

Laatan vetojännitykset (oletetaan
pituussuunnan jännitys nollaksi)

σd.y
FMRT11

h
770.118 kPa×=:= σd.x 0:=

Kerroin μp:
-keskipaaluille 8
-reunapaaluille 4
-nurkkapaaluille 2

μp 8:=

Kerroin βe (epäkeskisyys ja epätasainen leikkausjännitysjakauma)
-keskipaaluille 1,15
-reunapaaluille 1,4
-nurkkapaaluille 1,5

βe 1.15:=

Kerroin normaalijännityksestä
(paalulaatan poikkisuunta)

kNy 1 1.2
b0.5
μp dv×
×

σd.y
fck
MPa

MPa

×+ 1.075=:=

Kerroin kpp, kun normaalijännitys vetoa
(paalulaatan poikkisuunta)

kppy
1

kNy
0.93=:=

Kerroin normaalijännityksestä
(paalulaatan pituussuunta) kNx 1 1.2

b0.5
μp dv×
×

σd.x
fck
MPa

MPa

×+ 1=:=

Kerroin kpp, kun normaalijännitys vetoa
(paalulaatan pituussuunta) kppx

1
kNx

1=:=

kpp kppx kppy× 0.964=:=Lävistyskestävyyteen vaikuttava kerroin
normaalivoimasta
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Tukilinjan ja momentin nollakohdan välinen
etäisyys ap 0.22 JM× 0.66m=:=

Kerroin jännevälien vaikutuksesta apd ap
dv
8

× 0.152 m×=:=

Betonin runkoaineksen karkeimman osuuden pienin
seulakoko Dlower 16mm:=

Kerroin betonin runkoaineksen koosta ddg min 16mm Dlower+ 40mm,( ) 32 mm×=:=

Taivutusraudoituksen halkaisija Ts 20mm:=

Taivutusraudoituksen kk-jako kks 195mm:=

Taivutusraudoituksen määrä
(metrin kaistalla) As π

Ts
2

4
×

1000mm
kks

× 1611.073 mm2
×=:=

Raudoitussuhde rakennekorkeuden suhteen ρh
As

h 1000× mm
0.4 %×=:=

ρd
As

dv 1000× mm
0.58 %×=:=Raudoitussuhde tehollisen korkeuden suhteen

Lävistymisen osavarmuusluku γV 1.5:=

Leikkausraudoittamattoman rakenteen lävistyskestävyys

τRd.c min
0.6
γV

kpb× kpp× 100ρd
fck
MPa
×

ddg
apd
×

æ
ç
è

ö
÷
ø

1

3

MPa×
0.6
γV

fck
MPa

× MPa×,

é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

1.388 MPa×=:=

Mitoitusleikkausjännitys kontrollipiirillä τEd
βe VEd×

b0.5 dv×
1.639 MPa×=:=

τEd
τRd.c

118 %×=Leikkausraudoittamattoman rakenteen käyttöaste
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Betonin osuuden huomioiva kerroin ηc
τRd.c
τEd

0.847=:=

Leikkausraudoitteiden osuuden
huomioiva kerroin ηs min 0.10 15

ddg
dv

×
æ
ç
è

ö
÷
ø

1

2
1

ηc kpp× kpb×
æ
ç
è

ö
÷
ø

3
2

×+ 0.8,

é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

0.595=:=

Leikkausraudoitteen halkaisija Tsw 14mm:=

Tsw.tarkistus if Tsw 16
dv

200mm
× mm×< "OK", "ERROR",

æ
ç
è

ö
÷
ø

"OK"=:=

Leikkeen ala Asw π
Tsw

2

4
× 153.938 mm2

×=:=

Ensimmäisen leikkeen etäisyys tuen reunasta
(testataan toleranssia +-20 mm, valitaan pienin
kapasiteetti)

s0 85mm:=

sr 200mm:=Leikkeiden välinen etäisyys säteen suunnassa

s0tarkistus1 if s0 0.3 dv×> "OK", "ERROR",( ) "OK"=:=

s0tarkistus2 if s0 0.5 dv×< "OK", "ERROR",( ) "OK"=:=

s1tarkistus if sr 0.75 dv×< "OK", "ERROR",( ) "OK"=:=

Leikkeiden lukumäärä kehällä nt 10:=

Leikkeiden lukumäärä säteellä nr 3:=

Leikkeiden välinen etäisyys kehällä st
b0.5
nt

207.965 mm×=:=

Leikkausraudoitussuhde ρw
Asw
sr st×

0.37 %×=:=
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dv.out dv cnom.ap- 0.23m=:=Tehollinen korkeus ulkopiirillä

Ulkokontrollipiirin säde rout.0.5
c
2

s0+ nr 1-( ) sr×+
dv.out
2

+ 0.75m=:=

Todellinen ulkopiirin pituus (DWG:stä) b0.5.out 4857mm:=

Uloimpien leikkeiden muodostaman
kehän pituus (DWG:stä)

b0.out 4102mm:=

kpb.out max min 3.6 1
b0.out
b0.5.out

-× 2.5,
æç
çè

ö÷
÷ø
1.0

æç
çè

ö÷
÷ø

1.419=:=Kerroin kpb ulkokontrollipiirille

Ulkokontrollipiirin ala Aout π rout.0.5
2

× 1.767m2
=:=

VEd.out PEd gd Aout×- 558.66 kN×=:=Lävistävä kuorma ulkokontrollipiirillä

Mitoitusleikkausjännitys ulkokontrollipiirillä τEd.out
βe VEd.out×

b0.5.out dv.out×
0.575 MPa×=:=

Lävistyskestävyys ulkokontrollipiirillä

τRd.c.out min
0.6
γV

kpb.out× kpp× 100ρd
fck
MPa
×

ddg
apd
×

æ
ç
è

ö
÷
ø

1

3

MPa×
0.6
γV

fck
MPa

× MPa×,

é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

0.842 MPa×=:=

Käyttöaste ulkokontrollipiirillä KAout
τEd.out
τRd.c.out

68 %×=:=
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Etäisyys paalun pinnasta tyssäankkurin
yläpäähän

dsys h 50mm- cnom.yp- 0.3 m=:=

Kerroin ylärajan laskennassa ηsys 1.15
dsys
dv

0.63
b0
dv

æ
ç
è

ö
÷
ø

1

4

+ 0.85
s0
dsys

- 1.898=:=

Leikkausraudoitetun rakenteen
maksimikapasiteetti τRd.max ηsys τRd.c× 2.635 MPa×=:=

Leikkausraudoitteen myötölujuus fywd
500MPa
1.15

434.783 MPa×=:=

Leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskestävyys

τRd.cs min max ηc τRd.c× ηs ρw× fywd×+ ρw fywd×,( ) τRd.max,( ) 2.134 MPa×=:=

Leikkausraudoitetun rakenteen lävistyksen käyttöaste Käyttöaste
τEd

τRd.cs
77 %×=:=

Leikkausraudoitetun rakenteen lävistyskapasiteetti VRd.cs τRd.cs b0.5× dv× 1242 kN×=:=

Leikkausraudoitetun alueen ulkopuolinen
lävistyskapasiteetti VRd.out τRd.c.out dv.out× b0.5.out× 940 kN×=:=


