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ABSTRACT
EETU LEPPÄNEN: Increasing the capacity of glued laminated timber beamTampereen yliopistoMaster of Science These, 78 pages, 16 appendicesTampere UniversityMaster’s Degree Programme in Civil EngineeringApril 2021

This thesis is done for A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Goal for this thesis was to study differentways of reinforcing a glulam beam and get familiar with different applications used. Especially,the work focuses on reinforcement method for tensile bar reinforcement of glulam beams in roofstructures. Glue-wood is a common building material and has been used as a building material inFinland since about 1958. There are many old glulam buildings and glulam is also nowdays widelyused as a building material. Over time, the load-bearing capacity of the glulam structure may bediscovered to be insufficient due to increased loads or damaged material. The load-bearing ca-pacity of the structure can be restored to sufficient and safe level by various reinforcement meth-ods. The reinforcement of a glulam beam is based on increasing the load capacity in some orseveral criteria. In addition of adding cross section total area and crack injection, reinforcementwith tension bars, plywood in sides, different kind of screws, composite material and steel hasbeen compared and studied in this thesis. In addition to various reinforcement methods, thesisstudied glulam in general and its damage mechanisms. The study was conducted with a literaturesearch.
The different reinforcement methods were compared according to their implementation, appli-cations, and the criteria on structural engineering of reinforcement. The different reinforcementmethods were found to have their own strengths and weaknesses and their use is very case-specific. Different reinforcement styles can be used to increase different load-bearing capacitiesof the beam. In this thesis tension bar reinforcement was studied more specifically and specialfeatures to be considered when designing this kind of structures. The engineering of the structurewas made according to the current regulations, i.e. the Eurocode. In addition to the ultimate limitstate, the serviceability limit state, fire case engineering and beam stability check were taken inaccount of. The special features of engineering process with variable cross-section beams werealso studied in this thesis.
The structural engineering of a tension bar reinforced glulam beam can be done in very muchthe same way as the structural engineering of an unreinforced glulam beam. Differences werediscovered in the case of the changes in the stress patterns, such as the tensile stress of theupper surface of the beam. The components selected to be used in the reinforcement and theirstress resistance also have a huge effect on the stresses of the original glulam beam. With tensionbar reinforcement, significant improvements in the stress resistance of a glulam beam can beachieved. The higher the stress on the reinforcing structures, the greater the factor in the dimen-sioning process for the overall stability of the beam.
As a result of this thesis, the engineering process of the glulam beam reinforced with a tensionbar and the issues to be considered are presented. The structural engineering of the structurehas been further clarified with a calculation example. A calculation example is attached to the endof the work.
Keywords: Glue laminated timber, glulam, increasing capacity, tension rod
The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service.
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LYHENTEET JA MERKINNÄT

σ syiden suuntaisen puristusjännityksen ominaisarvo
σ syiden suuntaan kohtisuoran puristusjännityksen ominaisarvo
σ taivutusjännityksen ominaisarvo
σ syiden suuntaisen vetojännityksen ominaisarvo
σ syiden suuntaan kohtisuoran vetojännityksen ominaisarvo
σ leikkausjännityksen ominaisarvosyiden suuntaisen kimmomoduulin 5% fraktiilisyiden suuntaisen kimmomoduulin keskiarvosyiden suuntaan kohtisuoran kimmomoduulin keskiarvopalotilanteen aikainen voimasuuresyitä vastaan kohtisuora vetovoimasyiden suuntaisen liukumoduulin 5% fraktiilisyiden suuntaisen liukumoduulin keskiarvopalkin vääntöjäyhyysmomenttipoikkileikkauksen jäyhyysmomentti z-akselin ympäripalkin nurjahduspituustaivutuskestävyyden mitoitusarvoplastisuusteorian mukainen taivutuskestävyyden mitoitusarvopalkin momentti y-akselin ympäriPlastisuusteorian mukainen puristuskestävyysruuvin / liimatangon aksiaalisen lujuuden mitoitusarvopalotilanteen kestävyyden mitoitusarvovertailutilavuus ( )liimapuupalkin tilavuusleikkausvoima tarkastelukohdallapoikkileikkauksen y-akselin mukainen taivutusvastustaivutusvastuspalkin tehollinen leveysnimellinen hiiltymissyvyyssyiden suuntaisen puristuslujuuden ominaisarvosyiden suuntaan kohtisuoran puristuslujuuden ominaisarvotaivutuslujuuden ominaisarvosyiden suuntaisen vetolujuuden ominaisarvosyiden suuntaan kohtisuoran vetolujuuden ominaisarvoleikkauslujuuden ominaisarvopalkin jäyhyyssädekerroin, jolla voidaan korottaa liimapuupalkin taivutus- ja vetolujuuden ominaisar-voja palkin korkeuden ollessa alle 600 mmpalkin halkeilun huomioiva kerroinkerroin, joka huomioi harjan alueen jännitysjakaumanKerroin, joka huomioi viistetyn reunan taivutusjännityksenjännitysten tasoittumisen ja materiaalin epähomogeenisyyden huomioon ottavakerroinlujuuden muunnoskerroinharja-alueen tilavuuden huomioiva kerroinhiiltymisen alkamisajankohtaKokonaistaipuma (hetkellinen taipuma + viruman aiheuttama taipuma)lopputaipuma (hetkellinen taipuma + viruman aiheuttama taipuma - esikorotus)
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1. JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen tausta
Liimapuuta on käytetty rakennusten kantavana rakenteena jo aivan 1900-luvun alkupuo-
lelta lähtien. Liimapuun etu verrattuna perinteiseen massiivipuupalkkiin, on sen riippu-
mattomuus luonnossa kasvavan puun mitoista. Liimapuusta voidaan valmistaa poikki-
leikkaus rasitusten jakautumisen mukaan tai vaikka halutun kattomuodon mukaan. Käyt-
tämällä pienempiä puun kappaleita liimapuun valmistukseen mahdollistetaan puun teho-
kas käyttö ja hukan syntymisen minimoiminen. Puu on uusiutuva luonnonvara ja liima-
puun valmistukseen kuluva energia on muihin materiaaleihin verrattuna hyvin pieni.
Puun ekologisuus, luonnonläheisyys ja esteettisyys tekevät siitä kiinnostavan vaihtoeh-
don nykyaikaisessa rakentamisessa.  Liimapuun käyttökohteita ovat niin suuret teolli-
suus- tai liikuntahallit, kuin myös visuaalisesti näyttävissä taitorakenteet.
Suomessa on käytetty liimapuuta rakennusten kantavien rakenteiden rakennusmateri-
aalina jo vuodesta 1958 [1, p. 13]. Liimapuun käyttö Suomessa on viimevuosina lisään-
tynyt johtuen lukuisista eduista verrattuna muihin materiaaleihin. Rakennukset, joissa
liimapuuta on käytetty kantavana rakenteena, ovat usein pilari-palkkirunkoisia tai kolmi-
nivelkehärakenteita. Liimapuupalkkien muoto vaihtelee kohteen mukaan. Yleisimmät
palkkien muodot ovat suora palkki, harjapalkki ja bumerangipalkki.
Rakennuksen käyttöiän aikana on mahdollista, että rakenneosan rasituksissa tai kestä-
vyydessä tapahtuu muutoksia. Näissä tapauksissa saattaa rakennuksen omistajalle tulla
eteen rakenteen vahvistaminen. Muutokset rasituksissa voivat johtua esimerkiksi lisära-
kentamisesta tai rakennemallin muutoksesta. Vuosien saatossa myös rakenteiden suun-
nitteluun liittyvät säädökset ovat muuttuneet, mikä saattaa näkyä esimerkiksi laskennal-
listen kuormien lisääntymisenä. Rakenneosan kestävyyden muutoksen voi aiheuttaa,
vaikka sen vaurioituminen tai ympäristöolosuhteiden muutos. Rakenteiden vahvistami-
nen on usein vertailtava vaihtoehto uudelleenrakentamiselle ja näin vahvistustoimenpi-
teillä on mahdollista säästää kustannuksissa. Vanhan rakenteen vahvistaminen on usein
vaativa toimenpide ja niin sen toteutus, kuin suunnittelukin vaatii korkeaa osaamista.
Vahvistuksia voidaan tehdä usein usealla eri tavalla ja suunnittelun alkuvaiheessa niistä
tulisi pyrkiä valitsemaan paras vaihtoehto juuri kyseiseen kohteeseen.
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1.2  Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus
Tämän diplomityön päätavoitteena on tutkia tapoja vanhojen liimapuurakenteisten katto-
kannattajien kapasiteetin kasvatukseen. Työssä perehdytään liimapuun ominaisuuksiin,
yleisimpiin vauriotapoihin, vanhan rakenteen kantavuuden selvittämiseen ja muuhun ai-
heeseen liittyvään tutkimustietoon. Työssä käydään läpi käytettyjen vahvistustapojen pe-
rusperiaatteet ja vertaillaan niiden soveltuvuutta erilaisiin kohteisiin sekä erilaisiin palk-
kityyppeihin ja vahvistustarpeisiin. Työssä käsitellään liimapuurakenteista ainoastaan
palkkirakenteiden vahvistusta ja palkeista erityisesti kattopalkkien vahvistamista. Esi-
merkiksi välipohjapalkit rajataan tämän työn ulkopuolelle. LVL- sekä massiivipuupalkkeja
ei myöskään käsitellä tässä työssä. Useimpia työssä esitettyjä periaatteita voidaan kui-
tenkin soveltaa muihinkin puurakenteisiin. Liimapuupalkkien vahvistusta käsitellään
tässä yksittäisten rakenneosien näkökulmasta, eikä otetaan kantaa liitosalueiden vah-
vistukseen tai koko rakennuksen rakennejärjestelmän vahvistukseen eikä stabiliteettiin.
Tarkemmin vahvistustavoista perehdytään vetotangoin toteutettuun kantavuuden lisää-
miseen. Kyseisen rakenteen mitoituksesta käydään läpi niin murtorajatila, kuin käyttöra-
jatilamitoituskin ja lisäksi perehdytään palomitoitukseen. Työssä käsitellään myös palkin
halkeilun vaikutusta liimapuurakenteen jäykkyyteen ja palkin vahvistuksen stabiliteetti-
ongelmaa. Vetotangolla vahvistetun liimapuupalkin mitoituksen kulku käydään läpi yksi-
tyiskohtaisesti ja mitoituksen teoriatietoa sovelletaan esimerkkilaskennassa. Vetotanko-
vahvistettujen liimapuupalkkien osalta vertaillaan erilaisia jännevälejä, vetotankojärjes-
telmän dimensioita ja erilaisilla vetotankokokoonpanoja. Rakenteesta tehdään FEM-las-
kentamalli ja sen tuloksia verrataan käsin laskennalla saatuihin tuloksiin.

1.3 Tutkimusmenetelmät ja työn rakenne
Tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuustutkimusta ja laskennallista analyysiä. Kir-
jallisuudesta löydettyä tietoa täydennetään haastattelututkimuksella. Kirjallisuustutki-
muksella pyritään keräämään yhteen tieto aiheesta jo tehdyistä tutkimuksista. Tietoa kir-
jallisuustutkimukseen haetaan alan kirjallisuudesta ja muista tieteellisistä julkaisuista.
Haastattelututkimuksella kerätään tietoa projekteista, joissa liimapuupalkkeja on vahvis-
tettu. Laskennallisella analyysillä pyritään tuomaan esiin eri muuttujat liimapuupalkkien
vetotankovahvistuksessa.
Työ koostuu neljästä pääosasta. Ensimmäisessä osuudessa käydään läpi yleistä liima-
puun teoriaa, kuten materiaaliominaisuuksia, vauriomekanismeja ja lujuuden selvittämi-
sen perusteitta. Työn toisessa osuudessa kerrotaan erilaisista vahvistustavoista, niiden
käyttötarkoituksista, heikkouksista ja ominaisuuksista. Eri vahvistustavoista käydään läpi
kevyesti niiden mitoituksen pääkohdat ja asiat, jota tulisi huomioida vahvistustapaa
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suunniteltaessa. Työn kolmannessa osassa käydään läpi vetotankovahvistuksen mitoi-
tuksen kulku ja suunnittelussa huomioitavat asiat. Työn viimeisessä osassa tehdään esi-
merkkilaskelma vetotangoin vahvistetun liimapuun mitoituksesta.
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2. LIIMAPUURAKENTEISET KATTOPALKIT
2.1 Liimapuu
Standardisoitujen liimapuutuotteiden osalta liimapuulla tarkoitetaan havupuutavarasta
valmistettua rakennusosaa, joka koostuu kahdesta tai useammasta 6-45 mm:n paksusta
yhdensuuntaisesta havupuulamellista [2, p. 15]. Puumateriaalina käytetään yleisesti lu-
juuslajiteltua kuusisahatavaraa ja erikoistapauksissa männystä tai lehtikuusesta valmis-
tettua lujuuslajiteltua puutavaraa [1, p. 19]. Yksittäiset lamellit lujuuslajitellaan standardin
SFS 14080 mukaan, jonka jälkeen ne sormijatketaan pitkiksi lamelleiksi. Lamellit leika-
taan oikeaan mittaan ja yhdistetään liimaamalla yhdeksi. Liimapuupoikkileikkaus voi
koostua saman lujuusluokan lamelleista tai eri lujuusluokan lamelleista. Jos poikkileik-
kauksen lamellit ovat samaa lujuusluokkaa, kutsutaan sitä homogeeniseksi liimapuuksi.
Käytettäessä eri lujuusluokan lamelleja muodostamaan yhtenäinen poikkileikkaus, kut-
sutaan sitä yhdistetyksi liimapuuksi (Kuva 1). Usein rakenteen uloimpien lamellien alu-
eelle muodostuu suuremmat rasitukset ja siitä syystä uloimpiin lamelleihin käytetään kor-
keamman lujuusluokan puuta. [3, p. 12] Liimapuun lamellien lujuusluokittelu toteutetaan
T-luokittelun mukaan. T-luokka määräytyy ominaisvetolujuuden (syysuuntaan), kimmo-
kertoimen keskiarvon (syysuuntaan) ja ominaistiheyden mukaan. [2, p. 18]

Esimerkki GL30c lujuusluokan yhdistetyn liimapuun toteutuksesta.
Liimapuupoikkileikkauksen yhdistäville liimoille on tarkat vaatimukset lujuuden ja pitkä-
aikaiskestävyyden osalta. Liimat voidaan yleisesti jakaa kahteen luokkaan: I ja II. Luokan
II liimaa voidaan käyttää ainoastaan käyttöluokassa 1 ja luokan I liimoja voidaan käyttää
tämän lisäksi myös käyttöluokissa 2 ja 3. Liimapuun lamellit liimataan nykyisin yhteen
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useimmiten melamiini-urea-formaldehyliliimalla (MUF). MUF-liimat kuuluvat luokkaan I
ja siten niitä voidaan käyttää kaikissa käyttöluokissa. Aikaisemmin liimaukseen on käy-
tetty fenoli-resorsinoli-formaldehydiliimoja (PRF). PRF-liimat soveltuvat myös käytettä-
väksi kaikissa käyttöluokissa. Liimauksessa voidaan myös käyttää polyuretaaniliimaa
(PUR) tai emulsiopolymeeri-isosyanaattiliimoja (EPI). Liimapuun liitoksissa, kuten liima-
ruuviliitoksissa käytetään yleensä PUR- tai epoksiliimoja. [1, p. 19] Liimojen tulee täyttää
SFS-EN 301:2017 vaatimukset.
Liimapuun poikkileikkauksen mitat on rajoitettu lamellien mittojen mukaan. Poikkileik-
kaukseltaan liimapuupalkit ovat useimmiten suorakaiteen muotoisia, korkeudeltaan 45
mm kerrannaisia. Kaarevissa rakenteissa käytetään yleisesti lamellipaksuutta 33 mm
taivutuksen takia. [1, p. 20] Korkeutensa puolesta rajoitukset tulevat vastaan yleensä
valmistuslaitteiston koossa. Poikkileikkauksen korkeusmitta rajoittuu tästä syystä
yleensä noin kahteen metriin. Leveyden rajoitteet tulevat saatavilla olevan sahatavaran
mitoista. Maksimileveytenä yksittäiselle lamellille voidaan yleisesti pitää 275 mm. Le-
veämpiä liimapuupalkkeja on mahdollista toteuttaa liimaamalla kapeampia lamelleja vie-
rekkäin yhteen. [1, p. 21] Liimapuupalkkien pituutta rajoittava tekijä on niiden kuljetus.
Toimituksen kannalta pituuden maksimina voidaan pitää 40 metriä. [3, p. 23]
Liimapuupalkit voivat olla muodoltaan tasakorkeita, pulpettipalkkeja, harjapalkkeja, kaa-
revia palkkeja tai kaarevia harjapalkkeja. Harjapalkissa harjan suunta voi olla ylös tai
alaspäin. Harjan ollessa alaspäin, on palkin lamellit muotoiltu alapinnan mukaan kaare-
viksi. Palkkimuodolla voidaan mukailla haluttua kattomuotoa tai muoto voidaan tehdä
mahdollisimman vähän puumateriaalia käyttäen rasitusten mukaan. Suoran palkin kor-
keus voidaan valita maksimi rasituksen mukaan, harjapalkissa poikkileikkauksen kor-
keutta voidaan pienentää harjalta tuelle siirryttäessä momenttirasituksen mukaisesti. Lii-
mapuun poikkileikkauksen mukautuvuuden vuoksi sitä voidaan pitää tehokkaana mate-
riaalina.

2.2 Vauriomekanismit
Liimapuurakenteissa yleisimpiä vaurioita ovat halkeilu ja lahoaminen. Jos liimapuuraken-
teissa havaitaan rakenteellisen riskin aiheuttavia vaurioita, on rakenteen korjaus tarpeel-
lista [4, p. 18]. Usein halkeamat puurakenteissa ovat pieniä, alle 10 mm syviä ja alle 1 m
pitkiä, eikä niillä ole rakenteen kantavuuteen juurikaan merkitystä [4, pp. 4, 17]. Hal-
keamasyvyyttä voidaan tutkia ohuella metalliliuskalla tai tähän tarkoitetulla työkalulla, ra-
kotulkilla. Puun syiden suuntaisella halkeilulla on vaikutusta erityisesti puupoikkileikkauk-
sen leikkauslujuuteen ja tästä syystä halkeilulla on suurin merkitys palkin suurimpien
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leikkausjännitysten kohdalla: palkin päissä ja korkeussuunnassa palkin puolivälissä. Hal-
keaminen edesauttaa myös kosteuden tunkeutumista liimapuun sisäosiin ja voi edesaut-
taa puun lahoamista ja heikentää puun lujuutta. Halkeilun syynä voi olla materiaali- ja
valmistusvirhe, liian suuri leikkausrasitus, syitä vasten kohtisuora vetorasitus tai puun
kuivuminen. Liimapuussa valmistusvirhe tarkoittaa yleensä liimausvirhettä. Liimausvirhe
voidaan havaita suorana halkeamana liimasauman kohdalla. Liimasaumoissa halkeama
voi johtua myös liiman vanhenemisesta [5, p. 1]. Liimasauman halkeaman vaikutus ra-
kenteen kantavuuteen riippuu sen syvyydestä, ja siitä onko liimasauma irronnut myös
palkin toisella puolella samasta saumasta. [4, p. 5] Jos liimasauman halkeama havaitaan
palkin molemmilla puolilla samassa saumassa, voidaan epäillä halkeaman johtuvan lii-
masauman virheestä.
Leikkausrasitusten aiheuttamat halkeamat liimapuupalkissa sijaitsevat yleensä palkin
korkeussuunnassa keskialueella ja lähellä tukea. Vauriona leikkausrasituksesta aiheu-
tuvat halkeamat ovat harvinaisia [4, p. 5]. Jos kuitenkin liimapuupalkissa on havaittavissa
leikkausrasituksesta johtuvia halkeamia, voidaan todeta, että jo ehjän palkin leikkauska-
pasiteetti on paikallisesti ylittynyt. Tällaisessa tapauksessa reagointi halkeilun syyn seu-
raukseen on kriittistä.
Puun vetolujuus syiden suuntaa kohtisuoraan on huomattavasti pienempi syiden suun-
taiseen vetolujuuteen verrattuna. Liimapuun vetolujuuden arvo syiden suuntaa kohtisuo-
raan on vain n. 3 % verrattuna samaan arvoon syysuunnassa. Puristuslujuus syiden
suuntaan kohtisuorassa on noin 10 % syiden suuntaiseen arvoon verrattuna. Puuraken-
teiden suunnittelussa tulisi yleensä välttää tilanteita, joista aiheutuu syiden suuntaan
kohtisuoria vetorasituksia. Tällaisia rasituksia voi aiheutua kaarevien palkkien taivutus-
rasituksesta, palkin vedetyn reunan lovesta tai ripustuskuormista [4, p. 6].
Puussa tapahtuu muodonmuutoksia kosteuspitoisuuden muuttuessa. Liimapuupalkin
kosteuspitoisuus vaihtelee normaalisti sisätiloissa 4–5 % ja ulkotiloissa vaihtelua tapah-
tuu 8-10 %. [3, p. 116] Puun kosteuspitoisuuden muuttuessa, tapahtuu puussa muodon-
muutoksia. Muun kosteuspitoisuuden noustessa, kasvaa puurakenteen tilavuus ja kos-
teuspitoisuuden laskiessa pienenee tilavuus vastaavasti. Puun muodonmuutokset kos-
teuspitoisuuden mukaan ovat erilaisia eri suunnissa verrattuna syiden suuntaan. Puun
muodonmuutokset tuoreesta puusta kuivaksi puuksi ovat pienimpiä syyn suunnassa
(0,1–0,2 %) ja suurimpia tangentin suunnassa (8 %) [6, p. 31]. Epätasaisesta kuivumis-
kutistumasta johtuu kuivumisen aiheuttamat halkeamat. Jos kuivumisesta tapahtuvia
muodonmuutoksia ei ole estetty, ei niistä aiheutuvat halkeamat juurikaan vaikuta puun
kantavuuteen [4, p. 11]. Kuivumiskutistuma tulee ottaa erityisesti huomioon palkin kylkiin
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tehtävissä teräskiinnityksissä. Jos kiinnitys palkkiin tehdään materiaalilla, jossa ei ta-
pahdu muodonmuutoksia kosteuden vaihtelun vaikutuksesta saman suuntaisesti puun
kanssa, voi se estää liimapuupalkissa tapahtuvaa muodonmuutosta. Tästä saattaa ai-
heutua palkkiin syiden suuntaista halkeilua kiinnityskohtien läheisyyteen. Palkkiin tehdyt
reiät saattavat aiheuttaa myös halkeilua leikkauspinnan nopeamman kosteuspitoisuuden
muutoksen vuoksi.
Puuta voidaan suojata nopeilta kosteudenvaihteluilta erilaisilla pintakäsittelyillä. Pintakä-
sittelynä voidaan käyttää esimerkiksi kuullotteita, peittomaaleja tai lakkoja [3, p. 25]. Si-
sätiloissa olevia liimapuurakenteita ei ole tarpeen pinnoittaa muusta kuin ulkonäön takia.
Ulkotilassa ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden vaihtelut ovat suurempia ja puura-
kenteet ovat suositeltavaa suojata pintakäsittelyllä ja sen lisäksi katolla tai suojaverhouk-
sella.
Puun lahoaminen on puun lujuutta heikentävä vauriomekanismi. Lahoaminen johtuu eri-
laisista lahottajasienistä. Puun lahoaminen on todennäköistä, jos puun kosteus on yli 20
% (ympäröivän ilman suhteellinen kosteus yli 80 %) samaan aikaan lämpötilan ollessa
yli 15 °C. Puun pinnalla homeen kasvua voi tapahtua jo ennen lahottajasieniä, mutta sillä
ei ole vaikutusta puun lujuuteen. [7, pp. 185-186] Lahonnut puuaines menettää lujuu-
tensa ja pienentää näin sen kuormituksenkestävyyttä. Homeitiöt ja lahottajasienet vaati-
vat kehittyäkseen lämpöä ja eivät kehity alle 0 °C lämpötilassa [8]. Lahovaurioiden syynä
voi olla sisäilman liiallinen kosteus, kattovuodot tai kondenssivesi. Lahovaurion esiinty-
mistä voidaan rakenteesta tutkia piikki- tai kasvukairakokeella [9, pp. 18-19]. Liimapuu-
palkkeja voidaan suojata lahovaurioilta suojaamalla rakenne kastumiselta, varmista-
malla rakenteen kuivuminen tai rajoittamalla lahoamisen muita edellytyksiä [7, p. 186].
Puuhun saattaa syntyä vaurioita myös kuormitusten lisäämisestä. Kuormitus aiheuttaa
vaurioita, kun sen aiheuttama rasitus ylittää rakenneosan kestävyyden. Kun kyseessä
on jo olemassa oleva rakennus, sen rakenneosien kestävyys on varmistettu rakennus-
ajankohdan mukaisten määräysten mukaisesti sen hetken tiedossa oleville kuormille.
Yläpohjan liimapuupalkeille lisäkuormaa voi aiheutua rakenteisiin tehdyistä ripustuksista,
kattovarusteista tai esimerkiksi vesikatolle rakennetusta IV-konehuoneesta, aurinkopa-
neelikentästä tai mainostaulusta. Usein kattopalkkien mitoituksessa otetaan huomioon
niihin tehtävät ripustukset, mutta yksittäiset pistemäiset ripustukset saattavat aiheuttaa
palkkiin suunniteltua suurempia rasituksia. Varsinkin ripustusten aiheuttamat kuormat
syiden suuntaa kohtisuoraan ovat merkittäviä. Ripustuskuormia voivat olla IV-laitteet,
sekä äänen- ja kuvantoistoon liittyvät laitteet. Vesikattovarusteet, kuten lumiesteet tai
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kattosillat saattavat aiheuttaa lumen kinostumista ja sitä kautta lisätä rakenteen kuormi-
tuksia. Lisärakentaminen vesikatolle ei aiheuta kuormitusten lisäystä ainoastaan uusien
rakenteiden kautta, mutta myös lumen kinostumisen vuoksi rakennelman vierelle.
Saksassa vuonna 2007 tehdyn tutkimuksen mukaan vauriot puurakenteissa jakautuvat
seuraavasti [10]:

· Halkeama syysuunnassa 75 %
· Leikkausvaurio 8 %
· Vetovaurio 6 %
· Muu vaurio 11 %

Suurimpina syinä vaurioille oli todettu biologinen tai rakenteellinen syy [10].

2.3 Kantavuuden selvittäminen
Suunniteltaessa rakennuksen korjaus- tai muutostyötä on selvitettävä rakennuksen ja
rakenteiden ominaispiirteet sekä niiden kunto. Jos rakenteiden kuormitus ei lisäänny voi-
daan käyttää rakenteiden suunnitteluun rakennusajankohdan säännöksiä. Jos kuormitus
taas lisääntyy korjaus- tai muutostyön takia, tulee noudattaa nykyisiä määräyksiä raken-
teiden suunnittelussa. [11] Jotta palkin vahvistuksia voidaan suunnitella, tulee tietää siis
olemassa olevan palkin kantavuus. Vanhan palkin kantavuuteen tarvitaan tiedot sen
muodosta ja materiaaliominaisuuksista.
Tiedot vanhan rakenteen kuormituksen kestosta ja suunnitteluperusteista pitäisi lähtö-
kohtaisesti löytyä rakennuksen vanhoista rakennesuunnitelmista tai muista toteutuksen
aikaisista asiakirjoista. Mitä uudempi rakennus on kyseessä, sitä todennäköisempää on,
että rakennesuunnitelmat kohteesta on olemassa. Usein vanhat suunnitelmat löytyvät
ainakin kunnan rakennusvalvonnasta. Vanhempien kohteiden rakennesuunnitelmat ovat
vuosien saatossa usein kadonneet, niitä löytyy hyvin niukasti tai niitä ei ole ollut alun
perinkään olemassa. Vanhojen kohteiden tarkasti detaljoiduista arkkitehtisuunnitelmista
tai rakennukseen tehdyistä kuntotutkimuksista saattaa löytyä myös arvokasta tietoa ra-
kenteista. Jos kohteen alkuperäiset rakennesuunnitelmat löytyy, selviää niistä yleensä
vanhojen rakenteiden kantavuus. Vanhoista rakennesuunnitelmista tulee tarkistaa ra-
kenteen kuormitus ja verrattava sitä todellisuuteen. Esimerkiksi katon lumikuorman ar-
vona on käytetty huomattavasti nykyistä pienempää arvoa vanhemmissa rakennuksissa.
Rakennesuunnitelmissa suunnittelun lähtötietoina oleva rakenneosan käyttöluokan to-
teutuminen kohteessa tulee todentaa [9, pp. 16-17]. Suunniteltua suuremmalla ilman
suhteellisella kosteudella on suora vaikutus puun lujuuteen ja sitä kautta rakenneosan
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kantokykyyn. Koska liimapuun lujuus on verrannollinen sen kosteuspitoisuuteen, voi-
daan puun ja ympäristön kosteuspitoisuuden mittauksella ja seurannalla arvioida puun
lujuuden muutoksia ja sen kosteusolosuhteen vastaavuutta suunniteltuun. Puun kos-
teuspitoisuutta voidaan mitata piikkimittarilla. Puun kosteuspitoisuutta arvioitaessa, tulee
huomioida kosteuspitoisuuden muutokset puun poikkileikkauksen matkalla [12, pp. 273-
274].
Vanhojen rakenteiden toteuma suunnitelmien mukaan tulee varmentaa, ennen kun näitä
voidaan käyttää vahvistussuunnittelun lähtötietoina. Suunnitelmien vastaavuus todelli-
sen rakenteen kanssa voidaan tarkistaa silmämääräisen tarkastelun perusteella. Kohde-
käynnillä tulisi tarkistaa rakennuksen ja rakenneosan päämitat, asennuksen laatu sekä
käytettyjen materiaalien lujuusluokat [9, p. 13]. Lujuusluokitellun liimapuun lujuusluokka
on merkitty yleensä leimalla tai kilvellä rakenteeseen [13, p. 7]. Näiden lisäksi tulee kiin-
nittää erityistä huomiota rakenteissa havaittuihin vaurioihin ja normaalista poikkeaviin
muodonmuutoksiin [13, p. 8]. Huomioitavia muodonmuutoksia liimapuupalkeilla on suu-
ret taipumat pysty- tai sivusuunnassa, palkin kallistuminen tai liikkeet liitoskohdissa. Suu-
ret muodonmuutokset tai vauriot viittaavat rakenteen kantokyvyn ylittymiseen rakenteen
elinkaaren aikana. Rakenneosan vauriot tai muodonmuutokset tulee huomioida arvioita-
essa rakenneosan kantokykyä. Rakennusajankohdan jälkeen tehdyt muutokset tai kor-
jaukset ja niiden vaikutus rakenteiden kantokykyyn sekä rasituksiin tulee myös huomi-
oida [13, p. 9]. Rakenneosan rasitetuimmat kohdat tulee selvittää ja näihin kohtiin tulee
kiinnittää erityistä huomiota rakenteen kuntoa tarkastettaessa [14, pp. 3-4].
Jos vanhoja rakennesuunnitelmia ei ole saatavissa, tulee vanhan rakenteen kantokyky
arvioida silmämääräisen tarkastelun, mittausten ja tutkimuksien perusteella. Vanhan ra-
kenteen kantavuuden arvioimiseksi tulee selvittää rakennuksen ja rakenneosan mitat,
materiaaliominaisuudet sekä rakenteen kunto. Rakennuksen ja rakenneosan mitat sel-
vitetään paikan päällä mittaamalla. Ongelmana on kantavien rakenteiden verhoukset ja
vaikeapääsyiset paikat, jotka estävät rakenneosien tarkan mittauksen ja tutkimisen ilman
rakenneavauksia. Tarvittavat tiedot selvitetään tällaisissa tapauksissa pistokoemaisten
rakenneavausten avulla.
Puurakenteiden materiaaliominaisuuksia voidaan arvioida ainetta rikkovin tai ainetta rik-
komattomin tutkimusmenetelmin. Vaikka ainetta rikkovat menetelmät ovat usein ainetta
rikkomattomia menetelmiä tarkempia, ainetta rikkovat menetelmät ei usein kuitenkaan
voida käyttää olemassa oleviin rakenteisiin. Ainetta rikkomattomia menetelmiä ovat
muun muassa taipumatesti, silmämääräinen tarkastelu, tiheyden määrittely kokein, puu
kovuuden arviointi, kosteusmittaukset, ultraäänitesti, röntgenkuvaus ja mikroporaus [14,
p. 49]. Ennen murtoa keskeytetyllä koekuormituksella voidaan myös todeta liimapuun
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tietty kuormituksen kesto, kuitenkaan rikkomatta palkkia. Ainetta rikkovia menetelmiä
ovat muun muassa koekuormitus murtoon ja testipalan ottaminen. Ongelmallista ole-
massa olevien rakenteiden materiaaliominaisuuksien arvioimisessa on se, ettei useimpia
testaustapoja ole standardisoitu. Ainoastaan silmämääräinen lujuuden arviointi ja ko-
neellinen lujuuslajittelu on standardisoitu [15, p. 8].
Liimapuun lujuusluokan määrittelee liimapuustandardin mukaan taivutuslujuus, jäykkyys
ja tiheys [2, p. 22]. Kun tiedetään edellä mainitut ominaisuudet, voidaan loput materiaa-
liominaisuudet johtaa niistä [12]. Näitä ominaisuuksia voidaan kutsua lujuusluokan mää-
ritteleviksi ominaisuuksiksi. Useimmat menetelmät perustuvat yksittäisen ominaisuuden
arviointiin, esim. tiheyden ja tämän perusteella päätellään rakenneosan muut ominaisuu-
det [12, p. 270]. Vaikka erilaisilla testeillä ja tutkimuksilla voidaan arvioida puurakenteen
lujuutta, tulee kuitenkin muistaa kyseessä olevan ainoastaan arvio. Puun todellinen lu-
juus voidaan selvittää ainoastaan kuormittamalla se murtoon [12, p. 269].
Yleensä liimapuun materiaaliominaisuuksien määrittely tapahtuu valmistusvaiheessa
osoittamalla lamellien lujuusominaisuudet ja johtamalla niistä liimapuupoikkileikkauksen
lujuusarvot [2, p. 23]. Vanhan olemassa olevan liimapuurakenteen lujuusominaisuuksia
ei voida kuitenkaan selvittää tällä tavoin. Liimapuupalkin lujuusominaisuuksia voidaan
sahatavaran visuaalisen lujuuslajittelun sääntöjen mukaan arvioida visuaalisesti otta-
malla huomioon liimapuun lappeen ja syrjän oksat, oksaryhmät, vinosyyt, vuosirengas-
väli, halkeamat, latvaviat, vajaasärmäisyys, kierous, koveruus ja mittapoikkeamat. Li-
säksi liimapuiden visuaalisessa lujuusluokittelussa tulee huomioida sinistymä, laho, lyly,
pihkakolot, kaarnarosot, kuori ja hyönteisvauriot. Arviointikriteereistä oksat ovat kriitti-
simpiä [12]. Liimapuun lujuusluokat jaetaan visuaalisen lujuusluokittelun mukaan luokkiin
LT10, LT20, LT30 ja LT40, joista LT20 vastaa vetolujuudeltaan homogeenisen liimapuun
lujuusluokkaa GL20h [16, pp. 24-25]. LT-luokkien perusteella pystytään johtamaan lii-
mapuun lujuusominaisuudet. Liimapuun lujuusluokittelua voidaan kuitenkin standardin
mukaan käyttää ainoastaan, kun liimapuun paksuus t<50 mm [16, p. 4]. Puun todennä-
köiset lujuusominaisuudet heikkenevät poikkileikkauksen kasvaessa. Mitä suurempi on
puun poikkileikkaus, sitä suurempi todennäköisyys on heikon kohdan osua kriittiseen
poikkileikkaukseen. [12] Tästä syystä visuaalista lujuusluokittelua ei voida käyttää ole-
massa olevalle liimapuurakenteelle.
Sahatavaralamellit luokitellaan visuaalisesti neljään luokkaan T0, T1, T3 ja T4, joista T3
vastaa C30 lujuusluokkaa [7, p. 200]. Tehtäessä silmämääräistä lujuusluokittelua ole-
massa olevassa rakenteessa tulee standardin lisäksi ottaa huomioon rakenteessa olevat
epäjatkuvuuskohdat, kuten reiät tai muut vauriot. Silmämääräisessä lujuusluokittelussa
ongelmaksi muodostuu piilossa olevat pinnat ja puun vauriot.
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3. LIIMAPUUPALKKIEN VAHVISTAMINEN
Liimapuupalkin vahvistamistarpeeseen syynä voi olla kantavuuden lisääminen kuormi-
tusten muuttuessa, palkin toteaminen alimitoitetuksi sen elinkaaren aikana tai palkin vau-
rioitumisen seurauksena menetetyn kapasiteetin korvaaminen. Tässä työssä käsitellään
vaakarakenteiden kantavuuden lisäämiseen soveltuvia menetelmiä. Liimapuupalkkien
kantavuuden lisäämiseen on useita eri vaihtoehtoja, joista tulisi valita paras vaihtoehto
tilanteen mukaan. Parhaan vahvistusmenetelmän valinta riippuu useasta eri tekijästä.
Vahvistustavan valintaan vaikuttaa muun muassa rasituksen tyyppi, rakenneosan mitat,
ulkonäköseikat ja vahvistukseen käytössä oleva budjetti. Vahvistettaessa rakenteita,
olisi suositeltavaa suunnitella rakenteet niin, että murto olisi sitkeä eikä hauras. Vahvis-
tettaessa yksittäisiä rakenneosia, tulee vahvistuksen aiheuttama rakenneosan jäykkyy-
den lisäys huomioida rakennuksen kokonaisuuden tarkastelussa, kuten kuormitusten ja-
kautumisessa. Seuraavissa osioissa käsitellään erilaisia vahvistusmenetelmiä ja niiden
toimintaa.
Jos palkissa on havaittu vaurioita, tulee sen alentunut kantokyky huomioida palkin vah-
vistusta suunniteltaessa. Esimerkiksi palkissa olevat suuret halkeamat vaikuttavat palkin
leikkauskestävyyteen heikentävästi ja kasvatettaessa palkin taivutuskestävyyttä mitoit-
tavaksi tekijäksi tulee leikkaus.
Eri vahvistustapoja voidaan myös käyttää yhdessä täydentäen toisiaan. Vanerivahvik-
keilla voidaan lisätä palkin leikkauskestävyyttä ja samalla palkin alapinnassa voidaan
käyttää hiilikuituvahviketta lisäämään palkin taivutuskestävyyttä.
Puun ollessa luonnonmateriaali, on sen kestävyydessä suuria eroja. Murto tapahtuu
yleensä poikkileikkauksen heikommista kohdista ja tästä syystä puun mitoituksessa käy-
tettävillä varmuuskertoimilla vähennetään puun kestävyyttä runsaasti. Vahvistettaessa
puuta tasalaatuisemmalla tuotteella kuten teräs, hiilikuitu tai vaneri, epätasaisuuksien
vaikutus rakenneosan kestävyydessä pienenee ja hajonta kestävyydessä on pienem-
pää. [17, pp. 4-5]
Usein liimapuupalkkia vahvistettaessa syntyy liittorakenne. Liittorakenteessa kaksi tai
useampi rakenneosa toimii yhdessä muodostaen yhden rakenneosan. Liittorakenne voi
koostua vain yhdestä materiaalista tai siinä voidaan käyttää useaa materiaalia. Liittora-
kenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaikkien eri materiaalien ominaisuudet ja
suunnitteluohjeet. Liittorakenteen hyötynä on, että voidaan käyttää kunkin materiaalin
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vahvempia ominaisuuksia ja paikata materiaalin heikkouksia toisella materiaalilla. Näin
saadaan käytettyä tehokkaasti kutakin materiaalia.

3.1 Vetotankovahvistus
Vetotankovahvistuksella tarkoitetaan tässä liimapuupalkkia, joka toimii yhdessä sen ala-
puolelle sijoitetun, yleensä teräksisen, vetotangon kanssa (Kuva 2). Vahvistustapaa on
käytetty Suomessa melko vähän sen tuntemattomuuden takia. Vetotanko muodostaa
yhdessä vertikaalitukien kanssa eräänlaisen ristikkorakenteen (Kuva 3). Rakenteessa
vertikaaliset sauvat toimivat puristettuna rakenteena ja niiden välillä terästanko vedet-
tynä rakenteena. Puristussauvana voi toimia yksi vertikaalisauva keskellä rakennetta tai
puristussauvoja voi olla useita. Jos vertikaalisauvoja on enemmän kuin kaksi, tulee nii-
den välille lisätä vinoja diagonaalisauvoja, joilla kuormitusta siirretään kohti tukia (Kuva
4). Vertikaalisauvat voivat olla myös eri pituisia keskenään siten, että keskellä oleva ver-
tikaali on pisin ja siitä liikuttaessa kohti palkin päitä vertikaalien pituus pienenee. Puris-
tussauvan materiaali on yleensä puu tai teräs. Vetotankona voidaan käyttää valmisosia,
vaijeria tai erikoisvalmistettuja teräsosia. Rakenteen toiminta perustuu siihen, että palkin
kuormituksen takia siinä tapahtuu taipumaa, mikä aiheuttaa vetotankojen venymisen.
Koko rakenteen taipuessa puristussauva aiheuttaa ylöspäin suuntautuvaa voimaa palk-
kirakenteeseen, joka kumoaa palkkiin kohdistuvaa alaspäin suuntautuvaa ulkoista kuor-
mitusta ja toimii osittain palkin välitukena. Vahvistustavalla voidaan kasvattaa rakenteen
jäykkyyttä ja kantokykyä, sekä pienentää taipumaa ja rasituksia verrattuna yksinkertai-
seen vahvistamattomaan palkkiin. [19, p. 10]
Rakenteen kriittisenä kohtana voidaan pitää puristussauvan nurjahtamista ja liitoskohtia.
Rakenne toimii itsestään stabiloituvana niin kauan, kun puristussauvan ja palkin liitos-
kohta on ylempänä kuin vetotangon ja palkin liitoskohta. Jos tämä ei ole mahdollista,
tulee puristussauvan nurjahdus estää tukemalla puristussauvojen alaosa sivuttaissiirty-
mistä vastaan, toteuttamalla puristussauvan ja palkin liitos momenttijäykäksi. [3, p. 51]
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Alapuolelta vetotangolla vahvistettu palkki. (1) Vetotanko, (2) Puristussauva ja(3) Liimapuupalkki.

Alapuolelta vetotangoin vahvistetun palkin mahdollisia rakennemalleja.

Alapuolelta vetotangolla vahvistettu palkki diagonaalisauvoilla
Jotta vahvistus saadaan toteutettua, tulee palkin alapuolella olla tilaa. Vetotankovahvis-
tuksen korkeus riippuu vahvistettavan palkin pituudesta. Rakenneosien rasitukset piene-
nevät ristikkorakenteen korkeuden kasvaessa [1, p. 39]. Palkin alapinta ja palkin kylki
liitoskohdilta pitää saada näkyviin, jotta vahvistusosien liitokset on mahdollista toteuttaa.
Jos palkin kyljet ovat verhoiltuja, olisi ne korjauksen yhteydessä suositeltavaa paljastaa,
jotta niiden kunto voidaan varmentaa. Olemassa oleviin rakennuksiin on haastavaa
saada esikorotusta aikaiseksi ympäröivien rakenteiden takia. Näin ollen tällaisissa ra-
kenteissa tulee huolehtia puristussauvojen nurjahduksen estämisestä muilla tavoin.
Palotilanteessa teräs kestää rasituksia heikosti ja hoikan vetotangon suojaaminen on
haasteellista. Koska ohuen teräsprofiilin palonkesto on heikko, yleensä palkki mitoite-
taan paloa vastaan ilman vetotankovahvistusta.
Rami Ylä-Pöntinen on vuonna 1999 kirjoitetussa opinnäytetyössään maininnut käyttö-
kohteiksi erityisesti sillat ja kattorakenteet, mutta todennut vahvistustavan sopivan hyvin
myös korjauskohteisiin, jossa vanhan palkin kantavuutta tulee lisätä [18, p. 11]. Tätä
vahvistustapaa ja sen mitoitusta käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.
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3.2 Vanerivahvistus
Vanerivahvistuksella tarkoitetaan liimapuupalkkia, jonka kylkiin on kiinnitetty molemmin
puolin vanerivahvike. Vanerivahviketta voidaan käyttää koko palkin alueella tai ainoas-
taan suurimpien rasitusten alueella. Vanerivahvikkeen paksuus tulee olla korkeintaan 50
mm [19, p. 83]. Vanerin kiinnitys liimapuupalkin kylkeen tehdään liimauksen lisäksi ruu-
veilla. Palkin ja vanerin välinen kuomien siirtyminen tapahtuu liiman välityksellä. Ruuveja
käytetään liitoksessa ainoastaan luotettavan liimauksen aikaansaamiseksi. Liimana voi-
daan käyttää esimerkiksi epoksi- tai polyuretaaniliimoja, jotka on hyväksytty rakenteelli-
seen käyttöön ja jotka soveltuvat ruuviliimaukseen. Ruuveina käytetään itseporautuvia
ruuveja, joiden kierteiden osuus ulottuu kokonaisuudessaan vahvistettavan liimapuupal-
kin puolelle. Ruuvien suositeltu halkaisija on 4,0–6,5 mm [19, p. 84]. Ruuvissa ei saa olla
kierteitä vanerin alueella. [19, p. 84] Ruuvien sijoittelussa tulee huomioida vaatimukset
niiden välisille etäisyyksille ja reunaetäisyyksille.
Vanerivahvistusta käytetään liimapuupalkeissa suurien syyn suuntaa kohtisuorien veto-
jännityksien alueella. Syysuuntaa kohtisuorassa olevat vetojännitykset ovat usein kriitti-
siä kaarevissa palkeissa, kaarevissa harjapalkeissa, sekä lovien ja reikien läheisyy-
dessä.  Puun lujuusominaisuudet vetorasitusta vastaan eroavat huomattavasti, kun ver-
rataan syyn suuntaista ja syiden suuntaa kohtisuoraa vetolujuutta. Vanerissa viilukerrok-
sien syysuunnat vuorottelevat ja tämän takia vanerin vetolujuus eroaa pintaviilujen syy-
suunnan ja syysuuntaa kohtisuoran suunnan välillä vain vähän. Ero lujuuksien välillä on
pienempi, mitä paksummasta vanerista on kyse [20, pp. 19-20]. Kuten puutuotteissa,
myös vanerivahvistuksessa tulee mitoituksessa huomioida sen käyttöluokka [20, p. 28].
Vanerivahvikkeita voidaan myös käyttää muiden rasitusten aiheuttamien jännitysten vas-
taanottamiseen, kuten taivutus- tai leikkausjännitys. Kuormat jakautuvat liimapuupoikki-
leikkauksen ja vanerivahvikkeiden välillä jäykkyyksien suhteessa. Jotta vanerivahvistuk-
sia voidaan asentaa jo olemassa olevaan palkkiin, tulee sen kyljet olla vapaana asenta-
miseen vaikuttavista esteistä.
Jos syysuuntaa kohtisuoraan aiheutuvia vetorasituksia vastaanottamaan käytetään lii-
mapuun ulkopuolelle liimattavaa vaneria, tulee liimasauman leikkausjännityksen  täyt-
tää seuraava ehto:

≤ (1)
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missä  on syitä vastaan kohtisuora vetovoima,  on pinta-ala, jolle leikkausjännitys
jakautuu ja  on liimasauman leikkauslujuus. DIN EN 1995:1-1-1/NA mukaan leikkaus-
lujuuden arvona voidaan käyttää . Liimasauman leikkausjännitysten li-
säksi tulee tarkistaa levyn vetojännitysten  täyttävän ehdon:

≤ (2)
missä  on pinta-ala, jolle vetojännitykset jakautuvat,  on vanerin vetolujuus voiman

 suunnassa ja  on kerroin, joka huomioi jännitysjakauman epätasaisuuden. DIN
EN 1995:2-2-2/NA mukaan kertoimen  arvona voidaan käyttää . [3]
Vanerivahvistuksen leikkauslujuutta laskettaessa halkeilun huomioon ottavan  kertoi-
men arvona voidaan käyttää 1,0. [3, p. 42]

3.3 Ruuvivahvistus
Liimapuupalkkien leikkauksen ja syitä vastaan kohtisuoran vedon kestävyyttä voidaan
lisätä asentamalla itseporautuvia ruuveja palkin korkeussuunnassa ylä- tai alapuolelta.
Ruuveja voidaan asentaa kohtisuoraan syiden suuntaan nähden tai ruuvit voidaan asen-
taa kulmassa syyn suuntaan. Ruuvit voivat toimia rakenteessa puristettuna, vedettynä
tai leikkausrasitettuna rakenneosana riippuen rasituksista ja ruuvien suunnasta. Ruu-
veilla tulee olla määriteltynä: vääntökestävyys, myötömomentti tai vetomurtolujuus, ulos-
vetolujuus, kannan läpivetolujuus ja vetomurtokestävyys. Ruuveina käytetään itseporau-
tuvia ruuveja, joiden paksuus ilmoitetaan kierteen ulkohalkaisijan mukaan tunnuksella .
[21, p. 35] Ruuvit voivat olla kokonaan kierteistettyjä tai vain osittain. Jos itseporautuvien
ruuvien halkaisija on ≥ 6 mm, tulee ruuvien reiät esiporata [7, p. 129]. Ruuvien pituuden
tulee mahdollistaa riittävä tartuntapituus, jolloin murto tapahtuu teräksen myötäessä ja
murtotapa on sitkeä [22, p. 14]. Kuten muissakin ruuvi- ja naulaliitoksissa, tulee myös
tässä tapauksessa huomioida annetut liitinväli- ja reunaetäisyysehdot. Ehtoja noudatta-
malla voidaan ehkäistä puun murtumista liitinten vaikutuksesta [22, p. 8].
Ruuviliitoksen murtotapa aksiaalisen kuormituksen tapauksessa voi olla kierteisen osan
ulosveto, kannan läpiveto, ruuvin poikkileikkauksen veto tai ruuvin nurjahtaminen. Ruu-
viliitoksen kestävyys näitä murtotapoja vastaan tulee tarkistaa. [21, p. 36]
Jos ruuvivahvistuksella otetaan vastaan leikkausvoimia, tulee liitoksen kestävyys tarkis-
taa reunapuristusmurrolle, liittimen taivutusmurrolle ja näiden eri yhdistelmille. Leikkaus-
rasitettujen ruuvien tapauksessa voidaan huomioida köysivoimavaikutus puikkoliitosteo-
rian mukaan [14, pp. 87-88].
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Syiden suuntaan nähden kohtisuoraan asennetut ruuvit toimivat hyvin syiden suuntaa
kohtisuoran vedon tapauksissa, ruuvivahvistus on tällöin vetorasitettu. Näin asennettuja
ruuveja voidaan siis käyttää esim. vahvistamaan loveuksien tai reikien aiheuttamia jän-
nityksiä, sekä vahvistamaan kaarevien palkkien kestävyyttä syiden suuntaa kohtisuoraa
vetoa vastaan. Leikkausrasituksen tapauksessa kohtisuoraan asennetut ruuvit välittävät
voimia siten, että ruuvi on leikkausrasitettu. Kun rakennetta vahvistava ruuvi on leikkaus-
rasitettu, vaatii se muodonmuutoksen ennen kuin se ottaa voimia vastaan. Tällöin ensin
toimii vaurioitunut rakenne yksin ja sen murtumisen jälkeen mekaaninen liitin yksinään.
[4, p. 21] Leikkausrasituksia vastaan tehokkaammin toimii vinoon asennetut ruuvit, jolloin
rasitukset muuttuvat osittain ruuvin veto- tai puristusrasitukseksi. Tällaisessa raken-
teessa ruuvi pystyy ottamaan kuormaa vastaan heti.
Ruuvien sijasta voidaan käyttää myös liimattavia kierretankoja tai muilla tavoin profiloi-
tuja teräksisiä tankoja. Tankojen liimauksessa käytetään yleisesti epoksiliimaa [7, p.
136]. Riskinä pitkillä ruuveilla ja liimatangolla tehtävissä vahvistuksissa on puun kuivu-
mismuodonmuutoksien estyminen ja sen aiheuttama halkeilu [4, p. 21]. Ruuvivahvistuk-
sen toiminta palotilanteessa on hyvä, koska puumateriaali suojaa ruuveja palotilan-
teessa.
Jos ruuveja käytetään vahvistamaan liimapuupoikkileikkausta syitä vastaan kohtisuoraa
vetoa vastaan, asennetaan ruuveja vähintään alueelle, jossa kyseiset jännitykset ylittä-
vät vastaavan lujuuden. Suosituksena on asentaa ruuveja alueelle, jossa jännitykset ylit-
tävät 80 % vastaavasta lujuudesta. Ruuvivahvistukset voidaan sijoittaa siten, että suu-
rimpien syitä kohtisuorien vetojännitysten alueella käytetään vahvikkeiden määrää, joka
vastaa suurinta jännitystä ja ulompien neljännesten alueella käytetään mitoittavana jän-
nityksenä 2/3 jännityksen maksimiarvosta. Vahvikeruuvit asennetaan liimapuupalkin har-
jan mukaan symmetrisesti kummallekin puolelle. Vahvikeruuville voidaan käyttää mitoi-
tusvoimana  arvoa:

(3)
missä  on syitä vastaan kohtisuoran vetojännityksen mitoitusarvo,  on palkin le-
veys,  on vahvikeruuvien välinen etäisyys ja  on ruuvirivien lukumäärä palkin pituus-
suuntaan kohtisuorassa. Vahvikeruuvien välisenä etäisyytenä on suositeltavaa käyttää
arvoa − ℎ , missä ℎ  on palkin harjakorkeus. Lukumääränä  voidaan
käyttää joko arvoa 1 tai arvoa 2. Syitä vastaan kohtisuoran vedon laskenta on esitetty
kappaleessa 4. Ruuvien tulee täyttää mitoitusehto:

≤ (4)
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missä  on ruuvin / liimatangon aksiaalisen lujuuden mitoitusarvo. Aksiaalisena lu-
juutena käytetään pienempää arvoa ruuvin vetolujuudesta ja ulosvetolujuudesta. [3, pp.
133-135]

3.4 Komposiittivahvistus
Liimapuupalkkeja voidaan vahvistaa sen ulkopuolille kiinnitetyllä aramidillä, lasi- tai hiili-
kuituvahvikkeella. Tällaiset komposiittimateriaalit ovat tehokkaita vahvikemateriaaleja
niiden pienen painon ja suuren lujuuden vuoksi. [23, p. 3] Yleisimmin vahvikkeena käy-
tetään hiilikuidusta tehtyjä nauhoja tai kankaita. Nauhamaisissa hiilikuituvahvikkeissa yh-
densuuntaiset kuidut on sidottu toisiinsa yhtenäisen matriisin sisään muodostaen kovan
levymäisen rakenteen. Vahvistamiseen käytetään yleensä hiilikuitunauhoja, joiden le-
veys on 50 – 150 mm ja paksuus 1,0 – 1,5 mm [24, p. 17]. Sidosaine on yleensä epok-
sipohjainen. Hiilikuitulevyt voidaan kiinnittää liimapuupalkkiin ruuveilla, pulteilla tai lii-
mauksella. Yleensä kuituvahvikkeet kiinnitetään epoksipohjaisella liimamassalla [25, p.
19]. Kankaissa hiilikuidut on aseteltu kerroksittain kohtisuoraan toisiinsa nähden muo-
dostaen maton, jossa kuidut kulkevat kahteen suuntaan. [24, p. 17] Hiilikuitumatot ovat
yleensä ohuita, mutta niitä voidaan käyttää useita päällekkäin [24, p. 17]. Hiilikuitumatto
kiinnitetään rakenteeseen epoksihartsilla, joka myös lukitsee vahvikkeen muotoonsa [23,
p. 6].
Hiilikuituvahvikkeiden valmistajat ilmoittavat yleensä tuotteen lujuus- ja muodonmuu-
tosominaisuudet. Hiilikuitu vahvikkeiden lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet ovat
tuotekohtaisia. Kimmomoduulin arvot ovat  ja murtolujuus

. Erona useimpiin muihin materiaaleihin on se, että hiilikuidun jän-
nitys-venymä-kuvaajasta puuttuu plastinen alue, eli sillä ei ole myötörajaa. Kuvaaja on
lineaarinen murtoon saakka. [24, p. 16] Suunniteltaessa hiilikuituvahvikkeita, voi suun-
nittelija valita tarvittavat ominaisuudet tuotteelle.
Komposiittivahvikkeissa kuitusäikeitä ympäröivä matriisi on lujuusominaisuuksiltaan
heikkoa ja suurin osa kuitutuotteista koostuu kuitusäikeistä. Tästä syystä komposiittivah-
vikkeen lujuus johtuu suurimmaksi osaksi kuitujen ominaisuuksista ja asettelusta. Kom-
posiittivahvikkeet, joissa kuidut ovat asemoitu yhdensuuntaisesti, sopivat parhaiten otta-
maan vastaan veto- tai puristusvoimia. Jos kuitujen suunta on komposiittituotteissa mo-
lempiin suuntiin, voidaan tuotteella välittää kuormia useampaan suuntaan pinnan suun-
taisesti. [25, p. 7] Komposiittivahvikkeita suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota suunniteltavan tuotteen ominaisuuksiin. Jos komposiittivahvikkeita halutaan käyt-
tää taivutuskestävyyden lisäämiseen liimapuupalkissa, on tehokkainta käyttää palkin
alapintaan asennettua komposiittimateriaalia, jossa kuitujen suunta on palkin suuntainen
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[26, p. 6]. Jos taas halutaan lisätä liimapuupalkin leikkauskestävyyttä, päästään parhai-
siin tuloksiin liimaamalla komposiittivahvikkeita palkin kylkeen 45° kulmassa palkin pi-
tuussuuntaan nähden [26, p. 9].
Komposiittivahvikkeen matriisina ja kiinnitysliimana käytetyllä epoksipolymeerillä on ma-
tala lasittumislämpötila. Lasittumisella tarkoitetaan materiaalin muuttumista kovasta peh-
meäksi. Lasittumislämpötilana voidaan yleisesti pitää noin 40 – 50 °C. Polymeerin lu-
juusominaisuudet alkavat heiketä noin 10 - 20 °C ennen lasittumislämpötilaa. Tämä ai-
heuttaa kuituvahvikkeissa kuitusäikeiden yhteistoiminnan, sekä kiinnityksen heikkene-
mistä. Testien mukaan muutoksia lujuusominaisuuksissa voidaan havaita jo 45 °C:n ylä-
puolella. Tämän takia kuituvahvikkeiden toiminta esimerkiksi palotilanteessa on heikkoa,
mutta puutteita vahvikkeen toiminnassa voidaan havaita myös esimerkiksi auringon ai-
heuttaman lämpötilan nousun takia. [27]
Kuituvahvike aiheuttaa vahvistetun puupalkin pintaan sen suuntaisia ja pintaa kohtisuo-
ria voimia [28, p. 17]. Puun heikon syitä kohtisuoran vetokestävyyden vuoksi vahvistuk-
sen suunnittelussa vahvikkeen ankkurointi tulee ottaa huomioon. Vahvikkeet tulisi ulot-
taa mahdollisimman lähelle tukialuetta, jotta ankkurointipituudesta saadaan mahdollisim-
man pitkä. Hiilikuituvahvikkeen ja liimapuupalkin liitoksen pettäminen voidaan jakaa kah-
teen osaan: materiaalin murtuminen ja liimauksen pettäminen [25, pp. 20-21]. Hiilikuitu-
vahvikkeen ankkurointia käsitellään kirjallisuudessa vain hyvin vähän.
Komposiittivahvikkeiden yhteydessä voidaan käyttää mekaanisia liittimiä vahvikkeen
kiinnitykseen tai ankkuroinnin parantamiseen. Jos mekaanisia kiinnikkeitä käytetään lii-
mattujen komposiittivahvikkeiden kanssa, tulee huomioida niiden pienempi jäykkyys.
Mekaaniset kiinnikkeet aiheuttavat myös paikallisia jännityksiä kuituvahvikkeeseen. [25,
pp. 26-27]
Puussa tapahtuu poikkileikkauksen kasvamista kosteuspitoisuuden kasvaessa ja kutis-
tumista taas kosteuspitoisuuden laskiessa. Komposiittivahvikkeen kokoon kosteudella ei
ole juurikaan vaikutusta. Komposiittituotteilla vahvistetun liimapuun kosteuspitoisuuden
muuttuessa, saattaa komposiittivahvike estää muodonmuutosta ja aiheuttaa näin halkei-
lua [29, p. 116]. Toisaalta samalla tulee huomioida, että komposiittivahvikkeet läpäisevät
vesihöyryä vain vähän ja tätä voidaan käyttää suojaamaan puuta kosteuspitoisuuden
äkillisiltä muutoksilta [24, p. 17].
Komposiittivahvikkeet ovat vaurioherkkiä. Jo pienetkin vauriot katkaisevat kuitusäikeitä
ja heikentävät vahviketta. Suositeltavaa olisi suojata vahvike rakenteellisesti. Komposiit-
tivahvikkeiden epoksimatsiisi heikkenee UV-säteilyn vaikutuksesta, jonka takia vahvik-
keet olisi suositeltavaa suojata auringon valolta. [24, p. 17]
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Kankaiden ja levyjen sijasta voidaan käyttää erilaisia komposiittimateriaalista valmistet-
tuja profiileita. Profiilit voidaan kiinnittää joko liimapuupalkin ulkopuolelle tai upottaa pal-
kin sisään. Profiilit kiinnitetään paikoilleen epoksihartsilla. Usein voidaan käyttää esimer-
kiksi neliön muotoisia hiilikuitutankoja, jotka asennetaan palkin alapintaan jyrsittyihin ko-
loihin. [23, p. 8]
Komposiittivahvistuksien mitoitukseen löytyy vaihtelevasti lähteitä. Betonirakenteiden
vahvistuksien mitoitukseen löytyy enemmän kirjallisuutta, mutta puurakenteiden vahvis-
tuksien mitoitukseen kirjallisuustutkimuksen mukaan löytyy hyvin suppeasti tietoa. Var-
sinkin komposiittivahvistuksen ankkuroinnin mitoitus vaatisi enemmän tutkimustietoa.

3.5 Halkeamien injektointi
Halkeamien injektointi saattaa tulla kyseeseen, jos palkissa havaitaan halkeamia, joiden
vaikutus kuormituksen kestoon on ilmeinen. Tällaisia halkeamia ovat läpi ulottuvat, sekä
liimasaumassa olevat halkeamat [5, p. 1]. Halkeaman sijaitessa samalla kohdalla mo-
lemmin puolin poikkileikkausta, voidaan jo pienemmälläkin halkeamalla olettaa olevan
vaikutusta palkin kestävyyteen. Halkeamia voidaan injektoida, jos halkeaman leveys on
alle 10 mm [14, p. 43]. Parhaiten injektointi soveltuu halkeamille, joiden leveys on yli 0,5
mm [5, p. 1]. Halkeamien injektointiin voidaan käyttää esimerkiksi epoksi- tai polyuretaa-
niliimaa. Halkeamat liimapuupalkista peitetään teipillä, jonka jälkeen injektointi toteute-
taan teippiin tehtyjen reikien kautta [5, p. 3].
Halkeamien injektoinnilla voidaan saavuttaa suurimmillaan vauriottoman palkin kapasi-
teetti. Jos tavoitteena on palkin kantavuuden lisääminen, voidaan halkeamien injektointia
käyttää yhdessä jonkin muun vahvistustavan, kuten vaneroinnin kanssa. Halkeamien in-
jektoinnin mitoitukseen ei kirjallisuustutkimuksessa löydetty laskentakaavoja.

3.6 Poikkileikkauksen kasvatus
Liimapuupalkit koostuvat useasta yhteen liimatusta lamellista. Mitä suurempi liimapuu-
palkin poikkileikkaus on, sitä suurempi on myös sen kuormituksenkestävyys. Myös pal-
kin jäykkyys kasvaa poikkileikkauksen kasvaessa. Poikkileikkauksen kasvatus lisää-
mällä lamelleja palkin ylä- tai alapintaan, on tehokas tapa lisätä palkin taivutuskestä-
vyyttä ja jäykkyyttä. Jos palkin alapinnan korkeutta ei ole rajoitettu, poikkileikkauksen
kasvatus toteutetaan yleensä liimaamalla lisälamelleja palkin alapintaan, koska palkin
päällä olevat rakenteet tukeutuvat usein palkin yläpintaan (Kuva 5).
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Poikkileikkauksen kokoa kasvatettu palkin alapuolelle. (1) Lisättypoikkileikkaus, (2) Alkuperäinen poikkileikkaus.
Tehokkain tapa olisi käyttää vahvistuksessa lujuudeltaan suurempaa puutavaraa. Liimo-
jen käyttöä uusien liimapuupoikkileikkausten valmistuksessa on säädelty standardissa
SFS-EN 301:2017. Standardi ei kuitenkaan koske korjattavia palkkeja. Liimaukseen voi-
daan käyttää esimerkiksi epoksi tai polyuretaaniliimaa. Liiman lisäksi käytetään usein
ruuveja varmistamaan laadukas osien yhteen liimautuminen. Usein palkin alapintaan
tehtyä vahviketta ei voida viedä palkin päätyyn asti, koska palkki tukeutuu päistään esi-
merkiksi pilariin. Suurimpien leikkausvoimien ollessa yleensä tukien lähettyvillä, ei vah-
vikkeella voida olettaa olevan suurta vaikutusta leikkauskestävyyteen. [14, pp. 112-113]
Poikkileikkauksen lisäys palkin alapintaan toimii palotilanteessa suojaten alkuperäistä
poikkileikkausta hiiltyessä vastaavalla tavalla kuten muukin poikkileikkaus.

3.7 Puu-teräs-liittorakenne
Puu-teräs-liittorakenteella tarkoitetaan tässä liimapuupalkkia, jonka ulkopuolelle ja si-
sään liitetään teräsrakenne. Liimapuupalkkia vahvistava teräsrakenneosa on yleensä jo-
kin valmisprofiili, joka kiinnitetään liimapuupalkin ylä- tai alapintaan, sivulle tai upotetaan
liimapuupalkin sisään. Teräsosa voidaan jännittää tai käyttää jännittämätöntä teräsosaa.
Teräsvahvike toimii yhdessä puupoikkileikkauksen kanssa. Teräsvahvikkeet voidaan
kiinnittää puupoikkileikkaukseen mekaanisin liittimin tai liimaamalla. Vahvistustapa vali-
koituu yleensä vahvistustarpeen ja ulkonäkösyiden mukaan.
Puupoikkileikkauksen murtuminen taivutuksesta tapahtuu yleensä alapinnan vedosta,
koska puun vetolujuus on puun puristuslujuutta pienempi [2, p. 24]. Tällainen murtotapa
on yleensä hauras, rakenneosa menettää kantavuutensa heti jännitysten ylittäessä kriit-
tisen arvon. Tästä syystä poikkileikkauksen vahvistaminen alapinnasta on tehokas tapa
lisätä palkin taivutuslujuutta ja jäykkyyttä, sekä vähentää palkin lyhytaikaista ja pitkäai-
kaista taipumaa [17, pp. 2-3]. Kun lisätään palkin alapinnan vetolujuutta aiheuttaa se
palkin neutraaliakselin laskemisen palkin alapintaa kohden. Tällöin puupoikkileikkauksen
puristusjännitys kasvaa suhteessa vetojännitykseen. [26] Puristusjännityksestä tapah-
tuva murto tapahtuu sitkeän materiaalin tavoin [6, p. 35].
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Palkin momenttikestävyys kasvaa lisättäessä raudoituksen suhteellista pinta-alaa ver-
rattuna puupoikkileikkaukseen. Yli 2 %:n raudoituksen lisäyksessä tulee kuitenkin huo-
mioida palkin leikkauskestävyys. Puussa tapahtuu muodonmuutoksia kosteuspitoisuu-
den mukaan. Jos teräsvahviketta käytetään ainoastaan alapinnassa, estää se puun
muodonmuutoksia ainoastaan alapinnan osalta. Tämä aiheuttaa palkille suurempaa vi-
rumaa verrattaessa vahvistamattomaan palkkiin. Tätä ilmiötä välttääkseen tulisi käyttää
palkkia vahvistettaessa osa lisättävästä teräspinta-alasta palkin yläpintaan, jos se vain
on mahdollista. Suurin kasvatus jäykkyyteen voidaan saavuttaa asettamalla teräsvah-
vistusta saman verran palkin ylä- ja alapintaan. Suurin kasvatus palkin momenttikestä-
vyyteen saadaan kuitenkin käyttämällä noin 25 % raudoituksesta palkin yläpintaan. [17]
Teräsvahvikkeen palonkestävyys on huono verrattuna puuhun. Teräsvahvistettu liima-
puurakenne tulee palotilanteessa mitoittaa toimivaksi ilman teräsvahviketta tai teräsra-
kenne tulee määrittää palosuojattavaksi. Jos teräsosa asennetaan puupoikkileikkauksen
sisään, suojaa puumateriaali osittain terästä lämmön kohoamiselta. Käytettäessä teräs-
vahviketta ulkotiloissa, tulee varmistaa teräsosan korroosionkesto pintakäsittelyllä tai ra-
kenteellisella suojauksella.
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4. VETOTANKOVAHVISTUKSEN MITOITUS
Tässä kappaleessa käsitellään tarkemmin vetotankovahvistuksen mitoitusta ja siinä huo-
mioitavia osa-alueita. Analyyttisin kaavoin tehtyä mitoitusta on vertailtu FEM-laskenta-
ohjelman tuloksiin. Vertailulaskelmien FEM-pohjaiseen laskentaan ja taipumien tarkas-
teluun on käytetty RFEM ohjelmistoa.
Rakenteiden suunnittelua yleisesti määrittelee Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi ym-
päristöministeriön asetukset, eurokoodit sekä niiden kansalliset liitteet. Puurakenteiden
suunnittelua määrittelee eurokoodi 5. Tämä koostuu yhteensä kolmesta osasta, joista
osa EN 1995-1-1 käsittelee yleisiä sääntöjä ja rakennuksia koskevia sääntöjä, osa EN
1995-1-2 puurakenteiden palomitoitusta ja EN 1995-2 puusiltojen suunnittelua. [3, pp.
35-36]

4.1 Suunnitteluperusteet
4.1.1 KuormatLiimapuurakenteisille kattokannattajille kuormitusta aiheuttaa palkin oman painon lisäksi
yläpohjarakenteen paino, mahdolliset alapinnan ripustukset, rakenteet vesikatolla, lumi-
kuorma katolla ja katon tuulikuorma. Kuormat voidaan jakaa kahteen luokkaan, joista
ensimmäinen on rakenteiden oma paino ja toinen on hyötykuormat. Katolle aiheutuvat
kuormat tulee laskea SFS EN-1991 mukaan. Kuormien osalta eurokoodi on jaettu nel-
jään osaan, joista ensimmäinen käsittelee omaa painoa ja hyötykuormia, toinen paloti-
lanteen aikaisia kuormia, kolmas lumikuormaa ja neljäs tuulikuormaa.
Lumikuorman kinostuminen tulee ottaa huomioon laskettaessa rasituksia liimapuupal-
kille. Lumen kinostumista voi aiheuttaa erilaiset kattomuodot, porrastetut rakenteet kuten
konehuoneet katolla tai muut lunta katolle keräävät rakenteet kuten aurinkopaneelit.
Rakenteeseen kohdistuvien kuormitusten ominaisarvoja kerrotaan kuormatyypin mukai-
sella varmuuskertoimella, sekä seuraamusluokasta riippuvalla  kertoimella. Erilaisista
kuormien yhdistelyistä osoitetaan erikseen kunkin mitoituskriteerin kannalta laskennalli-
sesti merkitsevin ja mitoitus suoritetaan tämän yhdistelyn aiheuttamalle kuormitukselle.
Kuormien varmuuskertoimet, seuraamusluokat ja yhdistelykertoimet on esitetty standar-
dissa SFS-EN 1990.
Palotilanteen mitoituksessa kuormayhdistelyt tehdään SFS EN-1990 mukaisten onnet-
tomuustilanteen yhdistelmän mukaan. Rakenteen omapaino huomioidaan täysmääräi-
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sesti, mutta määräävän muuttuvien kuormien arvona käytetään suosituksen mukaan pit-
käaikaisarvoa, joka kerrotaan yhdistelykertoimella . Lumikuorman tapauksessa yh-
distelykertoimena käytetään siis 0,2. Palotilanteen kuormissa tulee huomioida myös pa-
lotilanteen välillisesti aiheuttamat rasitukset, kuten lämpölaajeneminen.

4.1.2 LiimapuuLiimapuu muistuttaa lujuusominaisuuksiltaan sahatavaraa: lujuusominaisuudet ovat riip-
puvaisia jännityksen vaikutussuunnasta, materiaalin kosteuspitoisuus ja kuormitusaika
vaikuttavat lujuuteen, sekä rakenneosan lujuusominaisuudet vaihtelevat eri kohdissa.
Puu on hygroskooppinen materiaali, joka kuvaa sen kykyä luovuttaa ja sitoa itseensä
kosteutta ympäristön kosteusolosuhteiden mukaan.  Puun kosteuspitoisuus huomioi-
daan mitoituksessa erillisen käyttöluokan avulla. Eurokoodi 5:sen mukaan käyttöluokkia
on kolme. Näistä käyttöluokka 1:seen kuuluu rakenteet, jotka ovat käytännössä sisätiloja
vastaavissa olosuhteissa. Käyttöluokan 2 rakenteet taas ovat ulkotilassa kuivana olevia
puurakenteita ja käyttöluokkaan 3 kuuluu säälle alttiina olevat rakenteet. [30, p. 23]
Puun lujuusominaisuudet heikentyvät sitä mukaan mikä kosteampaa puu on. Suomalai-
sen liimapuun kyllästymispiste on noin 34–30 %. Liimapuun lujuusominaisuudet alkavat
parantua kyllästymispisteen alle mentäessä [31, p. 35]. Puun kosteuspitoisuuden ollessa
lähellä kyllästymispistettä lujuuden muutos on pientä. Kun puun kosteuspitoisuus laskee
12–24 %:n, puun lujuusominaisuudet muuttuvat suoraviivaisesti kosteuspitoisuuden mu-
kaan [31, p. 34]. Puun lujuusominaisuudet paranevat aina 5 % kosteuteen asti [6, p. 34].
Puun tietyn lujuusominaisuuden ominaisarvo saadaan muunnettua mitoitusarvoksi
seuraavalla kaavalla [30, p. 25]:

(5)
missä  on lujuusominaisuuden ominaisarvo  on lujuuden muunnoskerroin ja
materiaalin osavarmuusluku.
Puu kestää lyhytaikaista kuormitusta paremmin kuin pitkäaikaista kuormitusta [6, p. 35].
Kuorman kestot jaetaan seuraaviin aikaluokkiin: pysyvä (P), pitkäaikainen (L), keskipitkä
(M), lyhytaikainen (S) ja hetkellinen (I) [30, p. 23]. Pysyvään aikaluokkaan kuuluu raken-
teiden omapaino ja pysyvästi rakenteisiin kiinnitetyt koneet ja laitteet. Keskipitkään aika-
luokkaan taas kuuluu lumikuorma, hyötykuormat sekä kosteuden aiheuttamat kuormi-
tukset. Hetkelliseen aikaluokkaan kuuluu tuuli ja onnettomuuskuormat. Kuormituksen
keston ja kosteuden vaikutus otetaan huomioon muunnoskertoimella . Kertoimen

 arvot eri käyttöluokan ja aikaluokan arvoilla on esitetty alla olevassa taulukossa (0).
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Taulukko 1. Lujuuden muunnoskertoimet kmod eri aika- ja käyttöluokissa [30, p. 28].

Usein puutavaran heikoin kohta on oksan tai muun heikennyksen, kuten halkeaman koh-
dalla [3, p. 15]. Puussa oksat aiheuttavat puun syykuviossa muutoksia oksan ympäris-
tössä ja tästä saattaa aiheutua syden suuntaa kohtisuoria vetorasituksia. Puu kestää
vetorasitusta syiden suuntaisesti huomattavasti enemmän verrattuna syiden suuntaa
kohtisuoraan. Liimapuu koostuu useasta lamellista, jolloin on hyvin epätodennäköistä,
että saman poikkileikkauksen kohdalle osuisi useampi heikko kohta. Tästä syystä liima-
puulle voidaan antaa sahatavaraa suurempia lujuusarvoja. Materiaalin epähomogeeni-
syys huomioidaan heikentämällä materiaalien lujuusarvoja osavarmuusluvulla γ . Osa-
varmuuslukuna käytetään sahatavaralle arvoa 1,3 ja liimapuulle arvoa 1,25. Vanerille,
kertopuulle ja OSB-lastulevylle käytetään osavarmuuslukuna 1,2. Puuliitoksien osavar-
muuslukuna puurakenteissa käytetään 1,3. Käyttörajatilamitoituksessa osavarmuuslu-
kuna käytetään arvoa 1,0. [30, p. 25]
Liimapuupalkkien lujuusluokka voidaan EN 14080 mukaan määritellä laskennallisesti,
koekuormituksella tai luokittelumenettelyn avulla. EN 14080 mukaiset lujuusluokat on
esitetty taulukoissa Taulukko 2 ja Taulukko 3. GL-lujuusluokittelun merkinnässä ”GL xxy”
numerolla ”xx” tarkoitetaan taivutuslujuutta ja pieni kirjan ”y” tämän perässä kertoo, onko
kyse yhdistetystä (c) vai homogeenisistä (h) poikkileikkauksesta. [2] Esimerkiksi GL 30c
tarkoittaa yhdistettyä liimapuuta, jonka ominaistaivutuslujuus on 30 N/mm2.

Materiaali Käyttöluokka Kuorman aikaluokkaP L M S I
Liimapuu, kertopuu,sahatavara

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,102 0,60 0,70 0,80 0,90 1,103 0,50 0,55 0,65 0,70 0,9
Vaneri 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,102 0,60 0,70 0,80 0,90 1,103 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90
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Taulukko 2. Yhdistetyn liimapuun ominaislujuudet- ja jäykkyydet N/mm2, sekä tiheydet kg/m3 [2,p. 24]

Taulukko 3. Homogeenisen liimapuun ominaislujuudet- ja jäykkyydet N/mm2, sekä tiheydetkg/m3 [2, p. 24]

Liimapuupoikkileikkauksen jäykkyys ja lujuus ei ole poikkileikkauksen molemmissa
suunnissa sama lamellien lujuusluokan ja kuorman jakautumisen takia. Suorakaiteen
muotoisen liimapuupoikkileikkauksen vahvemman suunnan taivutus- ja vetolujuuden
ominaisarvoja voidaan suurentaa kertoimella  jos poikkileikkauksen suurin sivumitta
on yli 600 mm [30, p. 29].
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ℎ
(6)

missä ℎ on taivutetun sauvan korkeus tai vedetyn sauvan leveys. Kerrointa  ei voida
kuitenkaan käyttää muuttuvan poikkileikkauksen palkeille.
Puurakenteiden kuormituksesta johtuva muodonmuutos kasvaa ajan mukana. Tätä kut-
sutaan virumaksi. Virumaan puutuotteilla vaikuttaa vahvasti puun kosteuspitoisuus [3, p.
101]. Kosteampi puu viruu enemmän kuin kuiva puu. Virumista voidaan ottaa huomioon
puurakenteen taipuman laskennassa virumaluvulla . Kertoimen suuruuteen vaikuttaa
rakenteen käyttöluokka ja kuorman aikaluokka. Virumaluvun arvot on esitetty alla ole-
vassa taulukossa.
Taulukko 4. Virumaluvun kdef arvot [30, p. 29].

Materiaali Standardi Kuorman aikaluokkaPysyvä Keskipitkä HetkellinenSahatavara EN 14081-1 0,60 0,80 1,10Liimapuu EN 14080 0,30 0,65 1,10LVL EN 14374, EN 14279 0,40 0,70 1,10
Vaneri EN 636-1 0,20 0,60 1,10EN 636-2 - - 0,80EN 636-2

Puulla on hyvät palo-ominaisuudet verrattuna muihin materiaaleihin. Puu soveltuu hyvin
kantavaksi rakenteeksi paikkoihin, jossa vaaditaan hyvää palonkestävyyttä. Puu johtaa
huonosti lämpöä. Havupuun lämmönjohtavuus on 0,11 - 0,24 W/(m°C) [1, p. 22]. Verrat-
tuna esimerkiksi teräksen tai betonin lämmönjohtavuuteen, on puun lämmönjohtavuus
huomattavasti pienempi. Palotilanteessa puupoikkileikkauksen palolle alttiit pinnat alka-
vat hiiltymään. Pinnan hiiltynyt osa suojaa jäljellä oleva poikkileikkausta palon vaikutuk-
selta. Eurokoodissa EN 1995-1-2 on määritelty eri puutuotteiden hiiltymisnopeudet. Ha-
vupuinen liimapuu hiiltyy eurokoodin mukaan 0,65 mm/min [32, p. 44].
Vanhoissa liimapuurakenteissa lujuusluokat on määritelty rakennusajankohdan mukaan
eri tavoin. Ennen vuotta 1978 on mitoituksessa käytetty sallittuja jännityksiä ja sen jäl-
keen sallittuja jännityksiä on käytetty päällekkäin rajatilamitoituksen kanssa. Vuoden
1965 puurakenteiden normeissa on liimattujen rakenteiden sallitut jännitykset esitetty
sahatavaran ominaisuuksien mukaan korottamalla niitä lujuusluokan ja lujuusominaisuu-
den mukaisilla kertoimilla. Sahatavara ja liimapuurakenteet oli jaettu lujuusluokkiin 1, 2
ja 3. [33] Vuoden 1969 normeissa sahatavaran lujuusluokittelu on muutettu T-luokkiin
T200, T300 ja T400. Liimapuurakenteilla lujuusluokat on esitetty riippuvaiseksi eri lujuus-
luokkien sijaintiin poikkileikkauksissa (yhdistetty poikkileikkaus). Kosteusluokan mukaan
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lujuusominaisuuksiin on esitetty kertoimet. [34] Vuonna 1978 siirryttäessä Suomen ra-
kentamismääräyskokoelman mukaiseen mitoitukseen, on sahatavaran lujuusluokat ja-
ettu T-luokkiin T18, T24, T30 ja T40. Liimapuurakenteet taas on jaoteltu lujuusluokkiin
L30, L40 ja L50. Materiaaliominaisuudet on ilmoitettu lujuusluokkien mukaan ja niitä kor-
jataan kosteus, sekä aikaluokan mukaisilla kertoimilla materiaaliosavarmuusluvun li-
säksi. [35]

4.1.3 TeräsVetotankona alapuolelta vahvistetussa liimapuupalkissa käytetään valmisosia, joiden
materiaali on usein teräs. Myös liitososat valmistetaan teräksestä. Teräs on lujuudeltaan
yli 10 kertaa puuta lujempaa ja teräksen murtuminen tapahtuu sitkeästi, kun taas puun
murto tapahtuu usein hauraasti. Tällöin murtorajan ylittäminen on huomattavissa ennen
rakenteen romahtamista. Eri teräslaatujen ominaisuudet ja laatu ilmoitetaan numeroita
ja kirjaimia sisältävällä tunnuksella. Teräksiset vetotangot ovat yleensä lujuusluokan
S355, S460, S470 tai S520 hiiliterästä tai ruostumatonta terästä ja liitososat luokan S355
tai S520 luokan terästä [36] [37]. Vetotanko voi olla myös teräsvaijeria, jolloin lujuus on
tyypillisesti S520 [37]. Teräs on materiaaliltaan tasalaatuisempaa kuin puu ja tästä syystä
teräksen ominaislujuutta ei tarvitse pienentää murtorajatilalaskentaan samalla tavalla
kuin puun lujuutta. Muunnettaessa puun ominaisarvoa mitoitusarvoksi, tehdään siihen
vähennyksiä kuorman aikaluokan ja olosuhteiden mukaan. Teräksen lujuuteen näillä ei
ole merkitystä, jolloin ominaislujuutta kerrotaan ainoastaan osavarmuuskertoimella γ ,
jotta siitä saadaan mitoitusarvo. Rakenneosan tai poikkileikkauksen kestävyyttä tarkas-
teltaessa osavarmuuslukuna voidaan käyttää 1,0. Liitoksissa käytettävä osavarmuus-
luku taas on 1,25. [38, p. 48] Teräksen mitoitusarvo saadaan laskettua  seuraavalla
kaavalla [38, p. 24]:

(7)

missä  on lujuusominaisuuden ominaisarvo.
Teräslaadun tunnuksessa edessä oleva päätunnus kuvaa teräksen käyttökohdetta. Tun-
nus S merkitsee rakenneterästä. Päätunnuksen perässä ilmoitetaan lisätunnukset, kuten
myötölujuus tai muita ominaisuuksia. Päätunnuksen perässä olevalla numerolla kuva-
taan teräksen myötölujuutta. Esimerkiksi S355 tarkoittaa rakenneterästä, jonka myötölu-
juus on  ja vetomurtolujuus . Teräslaatu voidaan ilmoittaa
myös kemiallisen koostumuksen perusteella tai teräslajin numerotunnuksen mukaan
(SFS-EN 10027-2). Esimerkiksi ruostumatonta terästä voidaan kuvata tunnuksella
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X5CrNi18-10 (kemiallisen koostumuksen mukaan) tai 1.4330 (numerotunnus). [39, pp.
17-20]
Teräksen lujuus alkaa heikentymään hyvin nopeasti lämpötilan noustessa. Teräsosan
lämpenemisen voimakkuus riippuu teräksen materiaaliominaisuuksista, ajasta sekä te-
räsprofiilin muodosta. Teräsprofiilin muodon vaikutus otetaan huomioon poikkileikkaus-
tekijällä Am/V [1/m]. Mitä pienempi teräsosa ja mitä enemmän palolle altistuvaa pintaa,
sitä nopeammin teräsosa lämpenee. Jo noin 500 °C lämpötilassa teräksen lujuudesta on
jäljellä enää noin puolet. Yli 1000 °C lämpötilassa teräs on menettänyt lujuutensa täysin.
[40] Ohuen vetotangon palotilanteen kestävyys on heikko ja siksi rakenteen oletetaan
toimivan palossa usein ilman vetotankovahvistusta. Vetotangon palonkestävyyttä voi-
daan parantaa käyttämällä suurempaa poikkileikkausta, palosuojamaalamalla profiili tai
käyttämällä teräsosan palosuojaukseen palonkestävää kotelointia. [40]

4.1.4 Vanhat normitUsein vahvistettavat liimapuurakenteet ovat jo vanhoja, eikä niiden mitoitukseen ole käy-
tetty nykyisten säädösten mukaisia menetelmiä. Vuosien varrella mitoitusjärjestelmissä
on tapahtunut useita muutoksia. Jos rakenteen kunto on sellainen, että se edellyttää
vahvistustoimenpiteitä, voidaan asetuksen 477/2014 mukaan käyttää rakentamisen ai-
kana voimassa olleita normeja, jos rakenteiden kuormitus ei lisäänny. Jos taas kuormi-
tukset lisääntyvät, tulee menetellä nykysäädösten mukaan. Käytännössä tämä tarkoit-
taa, että rakentamisajankohdan normeja voidaan käyttää, jos rakenneosan kestävyys on
todettu riittämättömäksi ja vahvistustoimenpiteitä tarvitaan, vaikka kuormitus ei ole li-
sääntynyt. Jos taas rakenneosan kuormituksessa on tapahtunut rakentamisajankohdan
jälkeen muutoksia, tulee käyttää nykyään voimassa olevia määräyksiä, eli puurakentei-
den osalta eurokoodi 5:sta [11].
Aikaisemmin rakenteiden mitoittamiseen on käytetty sallittujen jännitysten menetelmää,
joka perustuu siihen, että materiaaleille asetetaan suurin sallittu jännitys, jota verrataan
ominaiskuormien aiheuttamaan jännitykseen. Kaikki varmuus asetetaan siis materiaa-
liominaisuuden puolelle. Ominaiskuormilla tarkoitetaan sellaista kuormitusta, joka riittä-
vän pienellä todennäköisyydellä ylittyy tietyn ajan kuluessa. Voimasuureiden aiheutta-
mat jännitykset lasketaan kimmoteorian mukaan. Kimmoteorian ja Hooken lain mukaan
jännitysten ja siirtymien välillä on lineaarinen riippuvuus. Kimmoteoriassa oletetaan ma-
teriaalin olevan murtumispisteessä, kun rasitetuimmassa kohdassa on saavutettu myö-
töraja. Kimmoisella alueella pysyvät rasitukset ovat myös palautuvia, eivätkä jätä raken-
teeseen muodonmuutoksia.
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Suomen rakentamismääräyskokoelman osa B10, puurakenteiden suunnitteluohje, jul-
kaistiin vuonna 1978. Tässä esitetty mitoitus perustuu rajatilamitoitukseen, jossa var-
muus kohdistetaan niin kuormitukseen, kuin materiaalilujuuksiinkin. Puurakenteille euro-
koodien esistandardit ENV 1995-1-1 ja ENV 1995-1-2 julkaistiin vuonna 1995. Eurokoodi
ja B10 toimivat jonkin aikaa rinnan ja nykyisellään rakenteet tulee suunnitella lähtökoh-
taisesti eurokoodin mukaan. [41] Jos suunnittelussa käytetään jotakin muuta suunnitte-
lujärjestelmää, tulee rakennusvalvontaviranomaiselle osoittaa, että suunnittelu johtaa lu-
juuden, vakauden, käyttökelpoisuuden ja käyttöiän osalta vaatimusten täyttymiseen [11].
Rakenteelle aiheutuvan hyötykuorman arvot on muuttuneet ajan saatossa. Varsinkin ve-
sikattorakenteille usein määräävän lumikuorman arvona on aikaisemmin käytetty huo-
mattavasti pienempiä arvoja. Vuoden 1955 rakenteiden kuormitusmääräyksissä on mää-
ritelty lumikuormaksi katolla 1-2kN/m2, vuoden 1969 rakenteiden kuormitusnormeissa
lumikuorman suuruus on muuttunut 1,4-1,8kN/m2 ja vuoden 1008 rakentamismääräys-
ten mukaan lumikuorman arvona tulisi käyttää 1,4-2,6kN/m2. Nykymääräysten mukaan
lumikuorman arvona tulisi käyttää 2,0-3,5kN/m2. Kuorman arvot eivät ole suoraan ver-
rannollisia, koska eurokoodin lumikuorman arvo on esitetty maassa olevalle lumelle kun
taas muut kuormitukset on arvoja katolla olevalle lumelle. Eurokoodin mukaan maassa
olevan lumen arvo saadaan muutettua katon lumikuormaksi kertomalla lumikuorman ar-
voa muotokertoimella, joka on esimerkiksi loivan (≤30°) katon kohdalla . Suu-
rimmat muutokset lumikuorman suuruudessa on tapahtunut rannikkoalueilla.
Käsiteltävässä vahvistusrakenteessa kaikki tarkasteltavat teräsrakenteet ovat uusia ja
näin niiden mitoittamisessa tulisi käyttää Eurokoodin mukaista mitoitusjärjestelmää.
Tässä työssä perehdytään ainoastaan eurokoodin mukaiseen rakenteiden mitoitukseen.

4.2 Rasitusten laskenta
Vetotangolla vahvistettu liimapuupalkki koostuu massiivipalkista ja sen alapuolelle muo-
dostuvasta ristikkomaisesta rakenteesta. Palkki vastaanottaa normaalivoimia, leikkaus-
voimaa ja momenttia. Usein tällaisessa tapauksessa liimapuupalkki on lähes kokonaan
puristettu. Alapuolen ristikon sauvoihin kohdistuu rakenneosien oman painon aiheutta-
man kuormituksen lisäksi ainoastaan ristikkorakenteesta johtuvaa normaalivoimaa.
Oman painon osuus on ristikkorakenteella yleensä pieni, mutta vetotangon jännevälin
kasvaessa suureksi, tulisi oman painon vaikutus huomioida rasituksissa. Vetotankojen
liitokset toimivat nivelellisesti, jolloin liitos ei välitä muita kuin aksiaalivoimia. Vetotankoi-
hin kohdistuu siis pääasiassa vetoa ja pystysuuntaisiin vertikaalisauvoihin kohdistuu ra-
kenteessa ainoastaan puristusta.
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Liimapuupalkit ovat usein yksiaukkoisia tuiltaan nivelellisesti tuettuja rakenteita. Tällai-
nen liimapuupalkki on rakenteeltaan staattisesti määrätty ja sen tukireaktiot ja rasitukset
ovat ratkaistavissa yksinkertaisilla tasapainoyhtälöillä. Kun palkkia vahvistetaan vetotan-
golla, muuttuu sen rasitusten laskenta haasteellisemmaksi.
Vetotangolla vahvistettu palkki on kokonaisuutena tarkasteltaessa staattisesti määrätty
rakenne ja tukivoimien ratkaiseminen onnistuu tasapainoyhtälöiden avulla. Vahvistettu
liimapuupalkki on taas sisäisesti tarkasteltuna staattisesti määräämätön rakenne. Liima-
puupalkki toimii jatkuvana rakenteena vahvikerakenteen vertikaalisauvojen yli ja kuormi-
tukset jakautuvat tästä syystä epätasaisesti liimapuupalkilta palkin tuille ja vertikaaleille.
Vahvikerakenteen toimita perustuu ristikkorakenteen muodonmuutokseen. Kun palkin
päälle asetetaan tasainen kuormitus, aiheuttaa se muodonmuutoksen palkin päiden tu-
kipisteiden välille. Muodonmuutoksen suunta on voiman kanssa saman suuntainen eli
yleensä alaspäin. Muodonmuutoksen takia vertikaalisauvat painautuvat alaspäin. Verti-
kaalisauvojen muodonmuutos puristusvoimasta on suhteellisen pientä, jolloin myös ver-
tikaalisauvan ja vetotangon liitoskohta siirtyy alaspäin. Samaan aikaan liimapuupalkin
tukien pysyessä paikoillaan, aiheutuu vetotangolle muodonmuutoksesta vetovoimaa ja
siten myös venymää, joka sallii vertikaalisauvan ja vetotangon liitoksen liikkeen. Mitä
vahvempi on rakenteen vetotanko, sitä vähemmän aiheutuu vetotangoissa venymistä.
Mitä vähemmän vetotangoissa tapahtuu voimasta aiheutuvaa pituuden muutosta, sitä
vähemmän vertikaalisauvoissa tapahtuu liikettä alaspäin ja sitä vähemmän palkissa ta-
pahtuu muodonmuutosta vertikaalisauvojen kohdalla.
Rasitusten jakautuminen rakenteen sisäisesti riippuu liimapuupalkin jäykkyyden suh-
teesta ristikkorakenteen muodonmuutosherkkyyteen. Jos vetotanko on vahvasti alimitoi-
tettu ja siihen aiheutuu suurta venymää, on vahvistetun palkin rasitukset lähes vahvista-
mattoman palkin rasituksia vastaavat. Vertikaalituet eivät tällaisessa tapauksessa ai-
heuta juurikaan tukevaa voimaa palkille. Jos taas vetotankoon ei aiheudu laisinkaan ve-
nymää ja vertikaalisauvoissa ei tapahdu puristusvoimasta muodonmuutosta, käyttäytyy
rakenne liimapuupalkin osalta kuten vertikaalisauvojen tilalla olisi pystysuunnassa liikku-
mattomat niveltuet. Tällöin vetotanko ja vertikaalituet ovat raskaasti ylimitoitettuja.
Jos ajatellaan vertikaalisauvoja välitukina palkille, eli ajatellaan vetotangon muodonmuu-
toksen olevan 0, saadaan rakenteen sisäiset voimat laskettua esimerkiksi voimamene-
telmällä. Tällä tavoin saadaan ratkaistua toinen ääripää rakenneosien mahdollisille rasi-
tuksille. Yksinkertaisimmat rakenteet kyseiselle vahvistustyylille ovat yhden tai kahden
vertikaalisauvojen tapaukset (Kuva 2). Voimasuureet rakenteessa saadaan laskettua yh-
den keskeisen diagonaalisauvan tapauksessa seuraavilla likimääräiskaavoilla:
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(8)
− (9)

(10)
(11)

− (12)
− − (13)

missä  on liimapuurakenteen päällä oleva tasainen kuorma,  on liimapuu-
palkin kokonaispituus,  on liimapuupalkin ja vetotangon välinen kulma liimapuupal-
kin tuella,  on liimapuupalkin maksimi momentti tuen ja vertikaalisauvan
välissä,  on liimapuupalkin minimi momentti vertikaalisauvan kohdalla,

 on vetotangon vetovoima,  on liimapuupalkille aiheutuva pu-
ristusvoima ja  on vertikaalisauvan puristusvoima. Voimasuureet on rat-
kaistu yksikkövoimamenetelmällä ja palkki on ajateltu olevan jatkuva rakenne. Sulkeissa
oleva arvo on taas ratkaistu laskemalla ristikkovoimat rakenteesta jossa jokaisessa lii-
toskohdassa on nivel, eli liimapuupalkki toimii yksiaukkoisena.
Voimasuureet kahden tasavälein olevan vertikaalisauvan tapauksessa saadaan lasket-
tua seuraavilla likimääräiskaavoilla:

(14)
(15)

− (16)
(17)
(18)
(19)
(20)

− − (21)
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missä  on liimapuurakenteen päällä oleva tasainen kuorma,  on liimapuu-
palkin kokonaispituus,  on liimapuupalkin ja vetotangon välinen kulma liimapuupal-
kin tuella,  on liimapuupalkin maksimi momentti reunakentissä,

 on liimapuupalkin maksimi momentti vertikaalien välissä,  on
liimapuupalkin minimi momentti vertikaalisauvojen kohdalla,  on veto-
tangon vetovoima keskellä,  on vetotangon vetovoima kaltevalla osalla,

 on liimapuupalkille aiheutuva puristusvoima ja  on vertikaali-
sauvan puristusvoima.
Kuten yllä esitetyistä kaavoista nähdään, on rakenteen rasitukset riippuvaisia palkkia ra-
sittavan kuormituksen lisäksi myös palkin jännevälistä, sekä palkin ja vetotangon väli-
sestä kulmasta. Kaikkien rakenneosien rasitukset kasvavat kuormituksen ja jännevälin
kasvaessa, mutta palkin ja vetotangon välinen kulma vaikuttaa vetotankoon kohdistu-
vaan vetovoimaan ja liimapuupalkkiin kohdistuvaan puristusvoimaan. Mitä pienempi on
vetotangon ja liimapuupalkin välinen kulma, sitä suurempi on niihin kohdistuva normaa-
livoima. Jos liimapuupalkin ja vetotangon välisen kulman aiheuttamia termejä  (lii-
mapuupalkin normaalivoina, kahden vertikaalin tapauksessa keskimmäisen vetotangon
normaalivoima) tai  (vetotangon normaalivoima) rakenneosien rasitukselle tarkastel-
laan suhteessa kulman muutokseen, voidaan todeta termin kasvavan kulman pienenty-
essä (Taulukko 5). Ristikon korkeudella voidaan näin pienentää rakenneosien rasituksia.
Usein ristikon korkeudessa määrääväksi tekijäksi tulee palkin alapuolelle haluttu vapaa
korkeus.
Taulukko 5. Kulman vaikutus voimasuureisiin.

Kulma
10 5,7 5,820 2,7 2,930 1,7 2,040 1,2 1,650 0,8 1,360 0,6 1,270 0,4 1,180 0,2 1,0

Käytössä olevalla liimapuupalkilla on vahvikerakennetta asennettaessa jo kuormitusta
kannateltavana, kuten palkin oma paino ja usein myös sen päällä olevien rakenteiden
aiheuttama kuormitus. Jos vahvikerakenne asennetaan ilman vetotangon esijännitystä
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ja vanhan rakenteen esikorotusta, ottaa vahvikerakenne ainoastaan uusia kuormia vas-
taan. Vetotanko voidaan esijännittää ja tällä tavoin saada vahvikerakenne vastaanotta-
maan tasaisesti kaikki kuormat yhdessä liimapuupalkin kanssa.
Liimapuiset palkkirakenteet on alkujaan suunniteltu ottamaan vastaan tietynlaisia rasi-
tuksia. Rakenteen kuormitukset ja niistä johtuvat rasitukset palkin eri kohdissa on suun-
niteltu alkuperäisen rakenteen mukaan. Kun palkkia vahvistetaan kuvatulla vetotanko-
menetelmällä, muuttuu vahvistetun palkin rasitukset verrattuna alkuperäiseen. Diago-
naalisauvat aiheuttavat alkuperäiselle palkille ulkoisen voiman ylöspäin, joka kohdistuu
palkin alapintaan ja tämän takia diagonaalin kohdalle aiheutuu palkin momenttikuviossa
muutos. Normaalisti yksiaukkoisen liimapuupalkin momenttikuvio on kauttaaltaan posi-
tiivisella puolella, eli vetoa kohdistuu palkin alapintaan (Kuva 6).

Alkuperäisen yksiaukkoisen liimapuupalkin rakennemalli, momenttikuvio jaleikkausvoimakuvio.
Palkkiin asennettavien vahvikerakenteiden ja niistä aiheutuvien voimien takia palkin mo-
menttikuvioon muodostuu piikki ylöspäin. Ylöspäin suuntautuvan voiman suuruuden ol-
lessa riittävän suuri, eli ristikkorakenteen muodonmuutos mahdollisimman pieni, riittää
se kääntämään momenttikuvion diagonaalin kohdalta negatiivisen puolelle (Kuva 7 ja
Kuva 8). Negatiivinen momenttipinta tarkoittaa vetoa palkin yläpintaan, kun alkuperäi-
sessä rakenteessa palkin alapinta on ollut kauttaaltaan vedetty. Tasakorkealla palkilla
tämä ei ole ongelmallista, koska palkin momenttikestävyys on yhtä suuri kumpaankin
suuntaan taivutettaessa. Jos kyseessä on muotoiltu palkki, kuten harjapalkki, maha-
palkki tai pulpettipalkki, tulee palkin kestävyys yläpinnan vedolle tarkistaa. Seuraavissa
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kuvissa on esitetty momentti- ja leikkausvoimakuvion yleisissä yhden ja kahden vertikaa-
lin tapauksissa.

Vetotangolla ja yhdellä diagonaalilla vahvistetun liimapuupalkin rakennemalli,momenttikuvio ja leikkausvoimakuvio.
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Vetotangolla ja kahdella diagonaalilla vahvistetun liimapuupalkin rakennemalli,momenttikuvio ja leikkausvoimakuvio.

4.2.1 Vertailu vahvistamattomaan palkkiinVahvistamattoman yksiaukkoisen tasaisella kuormalla rasitetun palkin momentti- ja leik-
kausvoima saadaan ratkaistua seuraavilla kaavoilla:

ä = (22)
V = (23)

missä q on palkkia rasittava tasainen kuorma ja L on palkin jänneväli.
Verrattaessa vahvistamattoman palkin rasituksia kappaleessa 4.2 esitettyihin vahviste-
tun palkin likimääräiskaavoilla saatuihin rasituksiin, huomataan rasitusten välillä suuri
ero niin momentissa, kuin leikkausvoimassakin. Momenttirasitus vain yhden vertikaali-
sauvan vahvistustapauksessa on 25 % vahvistamattoman palkin momenttirasituksesta
ja kahden vertikaalisauvan tapauksessa vain 9 % verrattuna vahvistamattomaan palk-
kiin. Tässä tulee huomata, että kappaleessa 4.2 esitetyt rasitukset ovat arvoja äärettö-
män jäykälle tukirakenteelle, jossa ei aiheudu lainkaan siirtymää alaspäin vertikaali-
sauvojen kohdalla. Todellisuudessa rasitukset ovat jotakin näiden arvojen välistä.

4.3 Murtorajatila
Jäykistetyn liimapuupalkin mitoitus tulee tehdä eurokoodin ja niitä koskevien ympäristö-
ministeriön asetuksina annettujen kansallisten liitteiden (NA) mukaan [11]. Kuormitukset
rakenteelle lasketaan EN 1991 mukaan, liimapuupalkin ja puurakenteisten vertikaali-
sauvojen mitoituksessa käytetään EN 1995 ja teräsosien mitoitus tulee tehdä EN 1993
mukaan. Lisäksi tulee noudattaa rakenteiden suunnitteluperusteita, jotka on esitetty eu-
rokoodissa EN 1990.
Rasituksissa puhutaan poikkileikkauksen vahvemmasta ja heikommasta suunnasta.
Usein poikkileikkauksen koko on suuremman taivutusrasituksen suunnassa suurempi,
eli kattokannattajissa tällä tarkoitetaan pystysuuntaa. Suuremman sivumitan suuntai-
sesta mitasta puhutaan vahvempana suuntana. x-akseli on mitoituskaavoissa määritelty
palkin pituussuunnan ja syysuunnan mukaiseksi, y-akseli on määritelty palkin lyhyem-
män sivun suuntaisesti ja z-akseli on palkin vahvemman suunnan mukainen.
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(1) on syysuunta [30, p. 36].
4.3.1 Palkin puristusLiimapuupalkille aiheutuu puristusvoimaa johtuen jäykistävästä rakenteesta. Liimapuu-
palkin alapuolella oleva vetotankovahvistus aiheuttaa puristusvoiman palkin päihin. Pu-
ristusjännitys saadaan laskettua kaavasta:

σ , , =  [ / ] (24)
missä  on palkin vetotankojen aiheuttama puristusvoima liimapuupalkille ja  [ ]

on liimapuupoikkileikkauksen pinta-ala tutkittavan rasituksen  kohdalla. Puristusjänni-
tyksen ollessa yhtä suuri koko palkin matkalla, voidaan pinta-alana  käyttää palkin pie-
nintä poikkileikkausta.
Palkin puristusjännitystä verrataan palkin puristuskestävyyteen , ,  [ / ] ja puris-
tusjännityksen tulee olla pienempi kuin palkin kestävyys:

σ , , ≤ , , (25)

4.3.2 Palkin taivutusPalkkiin aiheutuu taivutusrasitusta vahvempaan suuntaan tasaisesta kuormasta sen
päällä, sekä vertikaalisauvojen ylöspäin aiheuttamasta vastakkaissuuntaisesta
voimasta. Itseisarvoltaan suurimmat momentin arvot esiintyvät vertikaalitukien kohdalla,
sekä vertikaalin ja palkin tuen välillä. Jos liimapuupalkille aiheutuu liäksi myös
taivutusrasitusta poikkileikkauksen heikommassa suunnassa, tulee sen vaikutus
rasituksiin tarkistaa. Liimapuupalkin taivutusjännityksen itseisarvoltaan suurimmat arvot
esiintyvät poikkileikkauksen ylä- ja alapinnassa. Palkin taivutusjännitys vahvemman
suunnan mukaisesta taivutusrasituksesta kimmoteorian mukaan saadaan laskettua kaa-
valla:

σ , , = ,  [ / ] (26)
missä ,  on palkin momentti y-akselin ympäri ja  [ ] on liimapuupoikkileikkauk-
sen vahvemman suunnan taivutusvastus tutkittavan rasituksen ,  kohdalla. [3, p. 64]



45

Palkin taivutusjännitys heikomman suunnan mukaisesta taivutusrasituksesta kimmoteo-
rian mukaan saadaan laskettua kaavalla:

σ (27)
missä  on palkin momentti z-akselin ympäri ja  on liimapuupoikkileikkauk-
sen heikomman suunnan taivutusvastus tutkittavan rasituksen  kohdalla. [3, p. 64]
Poikkileikkauksen taivutusvastus saadaan laskettua kaavasta:

(28)
missä  on palkin leveys ja ℎ on liimapuupoikkileikkauksen korkeus tarkasteltavan rasi-
tuksen suunnan mukaan. [3, p. 64]
Liimapuupalkin taivutuskestävyys tulee tarkistaa kummankin akselin suuntaiselle taivu-
tukselle samaan aikaan. Seuraavien mitoitusehtojen tulee täyttyä [3, p. 64]:

≤ (29)
≤ (30)

missä  on jännitysten tasoittumisen ja materiaalin epähomogeenisyyden huomioon
ottava kerroin. Sahatavaralle, liimapuulle ja LVL:lle voidaan kertoimen  arvona käyttää
suorakaidepoikkileikkauksissa arvoa 0,7 [30, p. 38].

4.3.3 Palkin leikkauskestävyysPalkin leikkausvoiman itseisarvon maksimikohdat sijaitsevat tukien läheisyydessä, sekä
vertikaalisauvojen kohdalla. Leikkausjännitys on suurin palkin neutraaliakselilla ja leik-
kausjännityksen arvo lähestyy nollaa lähestyttäessä palkin ylä- ja alapintaa. Palkin leik-
kausjännitys saadaan laskettua kaavalla:

(31)
missä  on leikkausvoima tarkastelukohdalla,  on palkin tehollinen leveys ja ℎ on
liimapuupoikkileikkauksen korkeus.

(32)
missä  on palkin halkeilun huomioiva kerroin ja  on liimapuupoikkileikkauksen leveys.
Kertoimelle  voidaan käyttää arvoa 1,0 yleisesti liimapuulle ja sahatavaralle käyttö-
luokassa 2 tai 3. Sahatavaralle lämpimissä sisätiloissa voidaan käyttää arvoa 0,67. [7,
p. 75]
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Palkin leikkausjännitystä verrataan palkin puristuskestävyyteen  ja leik-
kausjännityksen tulee olla pienempi kuin palkin leikkauskestävyys [30, p. 38]:

≤ (33)
Tukien lähellä leikkausvoimassa ei tarvitse huomioida leikkausvoiman määrityksessä
kuormitusta palkin korkeuden pituiselta alueelta. Tältä alueelta voidaan olettaa pysty-
kuorman kulkeutuvan suoraan pystytuelle [30, pp. 38-39].

4.3.4 Palkin yhdistetty puristus ja taivutusLiimapuupalkin murtuminen taivutuksen ja aksiaalisen voiman yhteisvaikutuksesta voi
tapahtua kahdella eri tavalla. Murtumistavat ovat se, että palkkin puristusjännitys ylittää
puristuslujuuden tai että palkki nurjahtaa, eli menettää äkillisesti stabiliutensa taipuen
sivulle. Palkin nurjahdusherkkyys voidaan tarkistaa laskemalla palkille suhteelliset
hoikkuudet   y- ja z-suuntaan [3, p. 81]. Suhteellinen hoikkuus z-akselin suunnassa,
eli palkin heikommassa suunnassa voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

(34)

missä  on palkin hoikkuus joka saadaan kaavasta:
(35)

missä  on palkin nurjahduspituus heikompaan suuntaan ja  on palkin jäyhyyssäde
z-akselin suhteen, jotka saadaan laskettua seuraavalla kaavalla:

(36)
√

(37)
missä  on palkin nurjahduskerroin,  on palkin nurjahdustukien välinen etäisyys ja ℎ on
palkin sivumitta heikompaan suuntaan, eli usein tässä voidaan käyttää palkin leveyttä.
[7, pp. 79-82] Palkin nurjahduspituus on nurjahtaneen muodon nollakohtien välinen
etäisyys. [3, pp. 75-77] Nurjahduspituus riippuu palkin tuentatavasta tarkasteltavassa
suunnassa. Nurjahduspituutena voidaan käyttää liimapuisen kattopalkin tapauksessa
aina koko pituutta. Koska palkki on päistään nivelisesti tuettu, voidaan tällöin
nurjahduspituutena käyttää , missä  on koko palkin pituus. Yleensä kuitenkin
palkki on kuitenkin tuettu yläpinnan sivuttaissiirtymää vastaan yläpuoleisten sekundääri-
kannattimien avulla ja tällöin nurjahduspituutena voidaan käyttää , missä  on
sekundäärikannattajien välinen etäisyys. [3, p. 76]
Samalla tavoin voidaan palkin suhteellinen hoikkuus määritellä y-suuntaan.
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(38)

missä  on palkin hoikkuus joka saadaan kaavasta:
(39)

missä  on palkin nurjahduspituus vahvempaan suuntaan ja  on palkin jäyhyyssäde
y-akselin suhteen, jotka saadaan laskettua seuraavalla kaavalla:

(40)
√

(41)
Palkin nurjahduspituutena vahvemmassa suunnassa voidaan käyttää vertikaalitukien
keskinäistä väliä tai vertikaalituen ja palkin päätytuen välistä etäisyyttä. Tallöin nurjah-
duskertoimena voidaan käyttää arvoa . [3, p. 76]
Jos ≤  ja ≤  nurjahdusta ei tapahdu ja palkin kestävyys tarkistetaan
puristusjännitysten ylittymiselle. Liimapuupalkin taivutusrasitus ja normaalivoima
aiheuttaa molemmat saman suuntaisia jännityksiä poikkileikkauksessa. Sen lisäksi, että
palkin puristus- ja taivutuskestävyys tarkistetaan erikseen, tulee tarkastelu suorittaa
myös yhtä aikaa puristetulle ja taivutetulle rakenteelle. Puun puristuspuolella tapahtuva
plastisoituminen voidaan otetaan huomioon jakamalla plastisoituneelle puulle tulevaa
puristusjännitystä suuremmalle alueelle, jolloin poikkileikauksen kestävyys kasvaa. [3, p.
82] Rakenteen tulee täyttää seuraavat ehdot [30, p. 40]:

≤
(42)

≤
(43)

Jos suhteellisen hoikkuuden arvoista joko  tai , tulee palkin
kestävyys tarkastaa geometrisen epälineaarisuuden takia kasvaville jännityksille.
Liimapuupoikkileikkauksen plastisoitumista ei voida tällöin huomioida nurjahduksen
vuoksi. Kun palkin puristusjännitys saavuttaa materiaalin lujuuden, alkaa rakenne
nurjahtaa. Palkin nurjahtaminen otetaan huomioon pienentämällä palkin puristuslujuutta
nurjahduskertoimella . [3, pp. 81-83] Palkin nurjahduskerroin  heikompaan y-suuntaan
suuntaan saadaan laskettua kaavalla [7, p. 82]:

≤ (44)
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missä  on epälineaarisuuden apukerroin, joka voidaan laskea kaavasta [7, p. 82]:
− (45)

missä  on kerroin, joka huomioi alkukäyryyden ja sen arvona voidaan liimapuulle
käyttää 0,1 ja sahatavaralle 0,2.
Samalla tavoin lasketaan vahvemman z-suunnan nurjahduskerroin [7, p. 82]:

≤ (46)

missä  on epälineaarisuuden apukerroin, joka voidaan laskea kaavasta [7, p. 82]:
− (47)

Puristuksen ja taivutuksen yhteisjännitykset tarkastetaan seuraavan ehdon mukaisesti
[30, p. 40]:

≤ (48)
≤ (49)

4.3.5 Palkin kiepahdusKiepahduksella tarkoitetaan palkin puristetun reunan äkillistä siirtymistä sivulle ja tästä
johtuvaa stabiiliuden menetystä. Kiepahdukseen tarvittava puristusjännitys on pienempi
kuin materiaalin puristuslujuus. Palkin kiepahdus on mahdollinen, jos puristetun reunan
siirtymää ei ole estetty tasossa. Palkin kiepahdukseen vaikuttaa palkin materiaaliominai-
suuksien lisäksi poikkileikkauksen koko, alkukäyryys, kuormituksen tyyppi, kuormituksen
sijainti, tuentatapa, kiepahdustukien välinen etäisyys ja jäykistystapa. Palkin kiepah-
dusherkkyyttä voidaan tutkia suhteellisella hoikkuusluvulla . [3, pp. 44-45] Jos hoik-
kuusluku ≤ , palkki ei kiepahda, vaan pysyy stabiilina ja palkin taivutuslujuutta
ei tarvitse pienentää. Kun hoikkuusluku , palkki on kiepahdusherkkä ja sen
kestävyys taivutukselle tulee tarkistaa siten, että taivutuslujuuden arvoa pienennetään
kertoimella . Välillä ≤  kertoimen  arvo pienenee melko lineaa-
risesti arvosta 1 alaspäin.  Hoikkuusluku voidaan määrittää kaavalla:

(50)

missä  on palkin kriittinen taivutusjännitys. Kriittinen taivutusjännitys voidaan las-
kea kaavasta:
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(51)
missä  on kimmokerroin syynsuuntaiselle kuormitukselle,  on liukukerroin leik-
kaukselle syynsuuntaisessa tasossa,  on poikkileikkauksen jäyhyysmomentti heikom-
paan suuntaan,  on palkin vääntöjäyhyysmomentti,  on taivutusvastus palkin vah-
vempaan suuntaan ja  on palkin tehollinen pituus. [30, pp. 42-43] Kaava voidaan suo-
rakaidepalkin tapauksessa yksinkertaistaa muotoon:

(52)
missä  on materiaalin ominaisuuksista riippuva kerroin, ℎ on palkin korkeus ja  on
palkin leveys. Kertoimen  arvona voidaan GL30c lujuusluokan liimapuulle käyttää 0,70,
homogeeniselle GL30h lujuusluokan liimapuulle arvoa 0,68 ja havupuusahatavaralle ar-
voa 0,78. Palkin tehollinen pituus riippuu palkin tuennasta ja kuorman jakautumisesta.
Palkin ollessa vapaasti tuettu päistään ja kuorman vaikutuksen kohdistuessa neutraa-
liakselille on  yhtä suuri palkin jännevälin  kanssa, eli . Jos palkkiin kohdistuu
tasaisesti jakautunut kuormitus  . Jos taas palkin jännevälin keskellä on piste-
kuorma . Palkin päälle sekundäärikannattajilta tuleva kuormitus voidaan usein
yksinkertaistaa tasaiseksi kuormaksi. Kuorma voi kohdistua eri korkeuksille palkin poik-
kileikkauksessa. Jos kuorman vaikutus kohdistuu palkin puristettuun reunaan, lisätään
palkin teholliseen pituuteen ℎ. Toisaalta kuormituksen kohdistuessa palkin alareunaan,
vähennetään tehollisesta pituudesta ℎ. Jos palkin puristettu reuna on tuettu kiepah-
dusta vastaan tietyn välein, voidaan tehollisena pituutena käyttää tätä väliä. [7, pp. 84-
85]
Kun ≤  kertoimen  arvo voidaan ratkaista kaavalla [30, p. 43]:

− (53)
Ja kun  kertoimen  arvo voidaan ratkaista kaavalla [30, p. 43]:

(54)
Koska vetotangolla vahvistetun liimapuupalkin tapauksessa palkkiin vaikuttaa aina mo-
mentin ja puristusvoiman yhdistelmä, tulee seuraavan ehdon täyttyä [30, p. 43]:

≤
(55)

Palkin alapinnan kiepahdus tulee tarkastaa samalla tavalla yläpinnan kiepahduksen
kanssa. Palkin yläpinta on usein tuettu kiepahdusta vastaan yläpuolen
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sekundäärirakenteilla. Alapinnan puristusjännitys on itseisarvoltaan suurempi verrattuna
yläpinnan puristusjännitykseen. Alapuolen kiepahdusta vastaan rakenne voidaan tukea
esimerkiksi vertikaalien kohdalla vaijerein, jotka kulkevat palkin alareunasta kattopintaan
[3, p. 69].

4.3.6 Palkin tukipinnatPuun puristuskestävyys syiden suuntaa kohtisuoraan  on noin 10 % puristuskestä-
vyydestä syiden suuntaisesti  [7, p. 53]. Syiden suuntaan nähden kohtisuoraa kuor-
mitusta aiheutuu vertikaalien ja palkin liitoskohdassa, sekä palkin tuilla. Jos puristus koh-
tisuoraan syitä vastaan ylittää kestävyyden arvon, aiheuttaa se muodonmuutoksia ei
niinkään murtumista [3, p. 71]. Eurokoodin mukaan [30] syysuuntaa vastaan kohtisuoran
puristuksen tulee täyttää seuraava ehto:

≤ (56)
missä  on puristusjännitys syysuuntaa vastaan ja  on kerroin, jolla huomioi-
daan kuorman sijainti, halkeamisen mahdollisuus sekä puun puristuman suuruus. Ker-
toimelle  voidaan käyttää arvoa 1,75, jos palkki on kuormitettu tasaisella kuormalla
tai pistemäisillä kuormilla, jonka kuormituspisteet ovat < 600 mm jaolla. Muissa tapauk-
sissa tulee käyttää kertoimen  arvona 1,0. Syysuuntaa vasten aiheutuva puristus-
jännitys saadaan ratkaistua kaavasta:

(57)
missä  on syysuuntaan nähden kohtisuoraan aiheutuvan puristusvoiman mitoitus-
arvo ja  on voiman  vaikutusala. [30, pp. 71-73] Tämän takia muodonmuutosta
tapahtuu enemmän tukikohdan siinä osassa, johon voima kohdistuu syysuuntaa vasten
kohtisuorassa, eikä juurikaan siihen osaan, johon voima kohdistuu syysuuntaan.
Tukipinnan vaikutus voidaan ajatella suuremmalle alueelle kuin liittyvien osien kontakti-
pinta. Tukipaineesta aiheutuva muodonmuutos on suurimmillaan alueella, jossa liittyvät
osat koskettavat toisiaan ja palautuu kohti nollaa liikuttaessa poispäin tukialueelta (Kuva
10 ja Kuva 11). Laskettaessa voiman  vaikutusalaa , käytetään suoran koske-
tuspinta-alan sijasta tehollista pinta-alaa. Tehollisessa pinta-alassa on otettu huomioon
tukipaineen leviäminen kosketuspinta-alaa suuremmalle alueelle. Tukipaineen voidaan
olettaa leviävän kosketuspinta-alan ulkopuolelle 30 mm.
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Tukialue jatkuu molemmin puolin. Esimerkiksi vertikaalin liitos palkkiin.

Tukialue rajoitettu. Esimerkiksi palkin päätytuki.
Vaikka syitä vastaan kohtisuora puristus ei aiheutakaan murtoa vaan muodonmuutoksen
mitoituksessa tarkastellaan silti aiheutuvan muodonmuutoksen sijasta jännityksiä. Puris-
tuslujuus on määritelty suuruudeltaan sellaiseksi, jolloin koekappaleeseen muodostuu 1
%:n muodonmuutos. Ominaislujuutta pienennetään standardin mukaan kertoimilla
ja . Kimmokertoimeen ei syitä vastaan kohtisuoraan ole suurta vaikutusta käyttöluo-
kalla. Tätä ei kuitenkaan huomioida mitoituksessa. Tämän takia aiheutuu usein suuria
vaadittuja tukipintoja, jotta mitoituskriteerit täyttyisivät. Liimapuukäsikirja suosittelee käy-
tettäväksi puristuslujuuden mitoitusarvon sijasta ominaisarvoa tilanteissa, joissa

⁄ < 0,4. [3, p. 71]

4.3.7 Puristussauvojen kestävyysPuristussauvojen kestävyyden mitoitus tapahtuu vastaavalla tavalla kuin palkin mitoitus
sillä erotuksella, että vertikaalisauvaan kohdistuu ainoastaan puristusvoimaa. Ensin
määritellään vertikaalituen suhteellinen hoikkuus kaavalla (34). Vertikaalituet ovat usein
poikkileikkaukseltaan neliön muotoisia, jolloin , = , = . Jos vertikaalisauva
on alapäästään tuettu sivuttaissuunnassa, nurjahduspituus on nivelellisen vertikaalin ja
palkin liitoksen tapauksessa , = = 1,0 . Momenttijäykän liitoksen tapauksessa
nurjahduspituutena voidaan käyttää , = 0,85 . [7, p. 80]
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Jos ≤  vertikaalisauva ei nurjahda ja sauvan plastisoituminen voidaan ottaa
huomioon. Rakenteen tulee täyttää seuraavat ehdot [30, p. 40]:

≤
(58)

Jos taas vertikaalin suhteellinen jäykkyys , tulee materiaalin puristuslujuutta
pienentää nurjahduskertoimella . [3, pp. 81-83] Seuraavan ehdon tulee toteutua [30,
p. 41]:

≤ (59)

4.3.8 Vetotangon mitoitusRakenteessa liimapuupalkin alle asennettuun vetotankoon kohdistuu suurimpana rasi-
tuksena vetovoima. Vetotankoon kohdistuvan vetovoiman tulee täyttää seuraava ehto:

≤ (60)
missä  on vetotankoon kohdistuvan vetovoiman mitoituskuorma ja  on
poikkileikkauksen kestävyyden mitoitusarvo. Poikkileikkauksen kestävyys saadaan plas-
tisuusteorian mukaan laskettua seuraavalla kaavalla:

(61)
missä  on materiaalin osavarmuusluku, joka teräksen tapauksessa on  ja  on
poikkileikkauksen pinta-ala. [38, p. 52] Vetotankoon kohdistuu vetovoiman lisäksi tangon
omasta painosta aiheutuva taivutusrasitus. Taivutusrasituksen vähentämiseksi voidaan
vetotanko ripustaa liimapuupalkin alapintaan liitoskohtien väliltä. Jos taivutusrasitusta ei
pyritä vähentämään rakenneratkaisuilla, tulee rakenneosan kestävyys yhdistettyä taivu-
tusta ja aksiaalista voimaa vastaan tarkistaa. Tankomaiset rakenneosat kuuluvat poikki-
leikkausluokkaan 1, jolloin seuraavan ehdon tulee täyttyä [38, p. 58]:

≤ (62)
missä  on taivutuskestävyyden mitoitusarvo, jossa aksiaalisen voiman vaikutus on
otettu huomioon. Taivutuskestävyyden mitoitusarvo saadaan laskettua kaavasta [38, p.
58]:

−
(63)

missä  on plastisuusteorian mukainen taivutuskestävyyden mitoitusarvo.
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Vetotangon muodonmuutoksella on suuri vaikutus muun rakenteen rasituksiin. Vetotan-
gon koko tulee valita sen mukaan, että kaavan (60) vaatimus täyttyy, mutta lisäksi tulee
kiinnittää erityistä huomiota vetotangon valinnan vaikutukseen muiden rakenteiden rasi-
tuksiin. Vahventamalla vetotankoa palkin taipuma pienenee, liimapuupalkin taivutusrasi-
tus lisääntyy vertikaalien kohdalla ja taivutusrasitus pienenee kentissä. Lisäksi lisäämällä
vetotangon kestävyyttä voidaan samalla vähentää siihen kohdistuvaa vetovoimaa ja lii-
mapuupalkkiin kohdistuvaa puristusvoimaa.

4.4 Käyttörajatila
4.4.1 TaipumaRakenteen taipumatarkastelu tehdään käyttörajatilan mukaisilla kuormilla. Taipuman
raja-arvoina voidaan katon pääkannattimena toimivalle suoralle tai esikorotetulle liima-
puupalkille käyttää arvoa  ja esikorotetuille tai kaareville ja taitteellisille
liimapuupalkeille . Kaarevia ja taitteellisia palkkeja ovat esimerkiksi maha-
palkit ja bumerangipalkit.
Rakenteen taipuma riippuu sen jäykkyydestä, materiaaliominaisuuksista ja sille kohdis-
tuvasta kuormituksesta. Taipuman tarkastelu tulee tehdä FEM-laskentaohjelmalla. Ve-
totangon valinnalla voidaan vaikuttaa helposti vahvistetun rakenteen taipumaan. Alla
olevassa vertailussa on esitetty vetotangon poikkileikkauksen kasvattamisen vaikutusta
rakenteen taipumaan. Esimerkkitapauksessa huomataan, että vetotangon poikkileik-
kauksen kasvattaminen 30 mm:stä 40 mm:iin laskee maksimitaipumaa 42,4 mm:stä 33,2
mm:iin.
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Vahvistetun palkin taipuma, vetotanko D30.

Vahvistetun palkin taipuma, vetotanko D40.
4.5 Palkin muodon vaikutus mitoituksen kulkuun
Liimapuupalkin muoto on hyvin vapaasti päätettävissä rakennusvaiheessa. Yleensä kat-
topalkit muotoillaan rasitusten ja halutun kattomuodon mukaan, mutta on yleistä huomi-
oida myös ulkonäkö. Yleisimpiä palkkimuotoja ovat suoran palkin lisäksi harjapalkki (ja
pulpettipalkki), bumerangipalkki (kaareva harjapalkki) ja mahapalkki. Kappaleissa 4.3 ja
4.4 on käsitelty mitoitusta suoran palkin tapauksessa, mutta muuttuva poikkileikkaus ai-
heuttaa muutoksia mitoituksen kulkuun. Muuttuvan poikkileikkauksen palkeissa mitoituk-
sen kannalta kriittisimpänä tekijänä on lamellien (ja syiden) suunta ja lisäksi poikkileik-
kauksen epälineaarinen jännitysjakauma.
Pulpetti- ja harjapalkit toteutetaan siten, että palkin toisen reunan lamellit sahataan vi-
noksi. Pulpetti- ja harjapalkit toimivat keskenään mitoituksen kannalta samalla tavalla.
Harjapalkissa voidaan materiaali hyödyntää tehokkaasti ja mukailla palkin muodolla mo-
menttipintaa. Suurimman momentin alueella palkin korkeus olisi hyödyllisintä olla kor-
kein. Toisaalta koska palkin poikkileikkaus muuttuu palkin kohdan mukaan, ei välttä-
mättä mitoittava taivutusjännitys synny siellä missä taivutusmomentti on suurin vaan kriit-
tisen taivutusjännityksen kohta tulee selvittää. Symmetristen palkkien (harjapalkki, bu-
merangipalkki ja mahapalkki) rasitetuin poikkileikkaus saadaan laskettua kaavalla:

= (64)
Missä ℎ  on palkin korkeus tuella, ℎ  on palkin korkeus harjalla ja  on palkin jänneväli.
Kun kyseessä on tilanne, jossa palkkia tuetaan alapuolelta vertikaalisauvoilla ja vetotan-
golla, muodostuu mitoittava tilanne taivutusmomentin suhteen kohtaan, jossa taivutus-
vastuksen ja momentin suhde on epäedullisin. Tämä voidaan selvittää esimerkiksi tau-
lukkolaskennalla vertaamalla momenttia kohdassa palkin taivutusvastukseen.
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Taivutus- ja leikkausjännitykset eivät jakaannu suoran palkin tavoin lineaarisesti. Suurin
leikkausjännitys sijaitsee lähempänä viistettyä reunaa, eikä neutraaliakselilla kuten suo-
rassa palkissa. Taivutusjännitykseen vinon reunan vaikutuksen voidaan olettaa olevan
niin pieni, että taivutusjännitys voidaan laskea pulpetti tai -harjapalkin jokaisessa koh-
dassa kummallekin reunalle kuten suoralla palkilla (26) tai suoraan kaavalla:

(65)
missä  on momenttirasitus kohdalla . Jännitysten tulee toteuttaa palkin kaikissa
kohdissa ehto:

≤ (66)
missä kerroin  ottaa huomioon viistetyn reunan taivutusjännityksen, leikkausjänni-
tyksen ja puristus- tai vetojännityksen yhteisvaikutuksen. Kerroin  saadaan laskettua
kaavalla (67) kun palkin viistetty reuna on vedetty ja kaavalla (68) kun viistetty reuna on
puristettu.

(67)

(68)

missä  on kulma syysuunnan ja viistetyn reunan välillä. Kaavoissa käytetään lujuuksien
mitoitusarvoja. Kun vinon reunan kulma kasvaa, kasvaa samalla palkin syitä vastaan
kohtisuorat jännitykset kasvavat. Kaltevuus on suositeltavaa olla palkin puristetulla puo-
lella ≤ 10° ja vedetyllä puolella ≤ 3°. Jos palkin viistetty reuna on vedetty, syntyy syitä
vastaan kohtisuoria vetojännityksiä, kun taas viistetyn reunan ollessa puristettu, syntyy
syitä vastaan kohtisuoria puristusjännityksiä. Puun kestävyys syysuuntaa kohtisuorassa
olevia puristusjännityksiä kohtaan on noin viisi kertaa suurempi kuin syysuuntaa vastaan
kohtisuorassa olevia vetojännityksiä kohtaan: GL30c  ja

. Tämän takia kertoimen  arvo viistetyn reunan ollessa puristettuna on
noin kaksinkertainen verrattuna siihen, että viistetty reuna olisi vedetty (viistetyn reunan
kulman ollessa 10°).
Jos harjapalkkia käytetään siten että harjan suunta on alaspäin, kutsutaan sitä mahapal-
kiksi. Harjapalkin ja mahapalkin ero on lamellien suunta. Harjapalkkia ei ole suositelta-
vaa käyttää mahapalkkina vaan mahapalkin alapinnan vinon osan lamellien tulisi jatkua
yhtenäisenä, jotta vältytään syitä vastaan kohtisuorilta vetojännityksiltä. Mahapalkille,
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jonka alin lamelli on yhtenäinen, voidaan käyttää kaavan (68) mukaista arvoa. Tällöin
kulma  saadaan laskettua kaavalla:

(69)
missä  on lamellien kaarevuussäde.
Harjapalkilla, kaarevilla palkeilla ja kaarevilla harjapalkeilla tulisi lisäksi tarkastaa harjan
taivutusjännitys. Harjan taivutusjännitys voi tulla mitoittavaksi esimerkiksi, jos kaarevalla
palkilla on suuri taivutussäde. Harjan taivutusjännitys saadaan laskettua kaavalla:

(70)
missä kertoimella  korotetaan harjapalkin suoran reunan tai kaarevan palkin sisäreu-
nan jännitystä. Kerroin  voidaan laskea harjapalkin tapauksessa kaavasta:

(71)
missä  on palkin yläpinnan kaltevuus. Kaarevalla palkilla kerroin  voidaan laskea
kaavasta:

(72)
missä  on palkin keskilinjan kaarevuussäde. Kaarevalla harjapalkilla kerroin  voidaan
laskea kaavasta:

(73)
missä kertoimet  voidaan laskea seuraavilla kaavoilla:

(74)
− (75)

− (76)
(77)

Harjan kohdalla taivutusjännityksen tulee täyttää seuraava ehto:
≤ (78)

missä kertoimella  otetaan huomioon kaarevien liimapuurakenteiden valmistuksesta
johtuva lamellien taivuttamisen puuta heikentävä vaikutus. Kertoimen  arvoja voidaan
harjapalkin tapauksessa käyttää  ja kaarevilla palkeilla:
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≥ (79)

Missä  on palkin sisäpuolinen kaarevuussäde ja  on lamellin paksuus.
Kaarevissa palkeissa aiheutuu taivutusmomentista syyn suuntaan kohtisuoria jännityk-
siä. Jos taivutusmomentti on sellaiseen suuntaan, jossa se pyrkii lisäämään palkin kaa-
revuutta, aiheutuu syiden suuntaan nähden kohtisuoria puristusjännityksiä, kun taas jos
taivutusmomentti pyrkii suoristamaan kaarevaa palkkia, aiheutuu syden suuntaan näh-
den kohtisuoria vetojännityksiä. Taivutusmomentista aiheutuva syysuuntaa vasten koh-
tisuora vetojännitys saadaan laskettua kaavasta:

− (80)
missä termi  voidaan käyttää, jos puun pinta on käsitelty käsittelyllä, joka estää
kosteuden siirtymistä. Kaavassa  on harjavyöhykkeellä vaikuttava tasaisesti jakautu-
nut kuormitus,  on palkin leveys ja  on elementtimenetelmällä määritelty kerroin, joka
voidaan laskea kaavalla:

(81)
jos kyseessä on harjapalkki, kaavalla:

(82)
jos kyseessä on kaareva palkki ja kaarevan harjapalkin tapauksessa kaavalla:

(83)
missä kertoimet  voidaan laskea seuraavilla kaavoilla:

(84)
− (85)

(86)
Syynsuuntaisen vedon tulee täyttää seuraava ehto:

≤ (87)
missä kerroin  huomioi harjan alueen jännitysjakauman ja  harja-alueen tilavuu-
den vaikutuksen. Kertoimen  arvona voidaan käyttää harjapalkeilla sekä kaarevilla
palkeilla arvoa 1,4 ja kaarevilla harjapalkeilla arvoa 1,7. Kertoimen  arvo saadaan
laskettua kaavalla:
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(88)
missä  ja  on harjavyöhykkeen tilavuus. Harjavyöhykkeen tilavuudella tar-
koitetaan kaarevan palkin ja kaarevan harjapalkin tapauksessa kaarevan osan tilavuutta.
Harjapalkin tilanteessa harjavyöhykkeen tilavuus on tilavuus palkin harjalta mitan ℎ

verran kumpaankin suuntaan. Harjavyöhykkeen tilavuutena tulee kuitenkin käyttää vä-
hintään arvoa ⁄ , missä  on koko palkin tilavuus. Laskentaohjeet ei ota kantaa
siihen, pitääkö syitä vastaan kohtisuora veto huomioida muualla kuin harjalla.
Jos harjapalkkia vahvistetaan alapuolelle asennettavalla vetotangolla ja vertikaalisau-
voilla, saattaa se muuttaa palkin rasituskuviota siten, että palkin yläpintaan aiheutuu ve-
toa. Palkin yläpinnan ollessa viistetty, joudutaan palkin taivutuslujuutta pienentämään
arvolla .
Jos kaarevaa palkkia tai kaarevaa harjapalkkia vahvistetaan vetotangolla, aiheuttaa se
palkin momenttipinnan muutoksen. Palkin harja-alueelle aiheutuu esimerkiksi yhden ver-
tikaalisauvan tapauksessa taivutusmomentti, joka pyrkii lisäämään palkin kaarevuutta.
Tämä aiheuttaa alkuperäiseen tapaukseen verrattuna suotuisamman tilanteen, koska
taivutusmomentti aiheuttaa syyn suuntaan kohtisuoria puristusjännityksiä vetojännityk-
sien sijasta.
Muuttuvan poikkileikkauksen tapauksessa kiepahdus tulee tarkastaa suurimman
taivutusjännityksen ja epäedullisimman kiepahduskertoimen alueella. Epäedullisin
kiepahduskerroin voidaan olettaa sijaitsevan etäisyyden  päässä lähinnä tukea
olevalta kiepahdustuelta. [42, p. 56]

4.6 Halkeilun vaikutus jäykkyyteen
Eurokoodin mukaan puun halkeilu vaikuttaa ainoastaan leikkauslujuuteen. Leikkauslu-
juutta laskettaessa kertoimella  huomioidaan halkeilun vaikutus leikkauslujuuteen.
[30] Kertoimeen ei kuitenkaan vaikuta puun halkeilun määrä vaan materiaali kuten kap-
paleessa 4.3.3 on esitetty.
Halkeilua on tutkittu koeluontoisesti useissa eri tutkimuksissa. Tutkimuksissa on pää-
dytty siihen, ettei selkeää ja johdonmukaista yhteyttä halkeamien ominaisuuksien (hal-
keamien pinta-alan suhde ehjään puuhun, halkeamien tilavuuden suhde ehjään puuhun,
halkeamien pituus, halkeamien, halkeamien leveys ja halkeamien syvyys) ja kestävyy-
den välillä voitu havaita. Puun epähomogeenisyyden vuoksi halkeamien käyttäytymistä
yhdessä oksien ja muiden heikkouskohtien kanssa on vaikeaa ennustaa. Eräässä tutki-
muksessa halkeilun vaikutusta palkin jäykkyyteen tutkittiin numeerisesti ja analyyttisesti
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radiosäteilyllä selvitettyjen puun halkeamien kartoituksen perusteella. Tuloksissa pää-
dyttiin siihen, että halkeilulla on selkeä vaikutus jäykkyyteen, mutta ei kuitenkaan enem-
pää kuin 10 %, jos kyseessä ei ole läpi puun ylettyviä pitkiä halkeamia. Halkeaman tyy-
pillä todettiin olevan suuri vaikutus halkeaman vaikutuksiin. [43]

4.7 Palomitoitus
4.7.1 Puuosien palomitoitusVaikka puu onkin palava materiaali, voidaan sitä silti käyttää rakenteissa, jolta vaaditaan
palonkestävyyttä. Toisin kuin esimerkiksi teräs, puu ei aivan pintaosia lukuun ottamatta
juurikaan lämpene palossa huonon lämmönjohtavuuden ja puun pintaosien hiiltymisen
takia. Eurokoodin mukaan 300 °C voidaan pitää puun hiiltymisen rajalämpönä [32, p.
38]. Puurakenne voidaan suunnitella toimimaan palotilanteessa joko suojattuna tai suo-
jaamattomana. Palosuojaus voidaan liimapuupalkille toteuttaa joko suojaverhouksella tai
käsittelemällä puurakenne palolta suojaavilla aineilla. Jos puurakenne suunnitellaan toi-
mimaan palotilanteessa suojaamattomana, verrataan sen palonaikaista kestävyyttä pa-
lonaikaiseen kuormitukseen. Puurakenteen suojaverhous voidaan toteuttaa käyttämällä
esimerkiksi kipsilevyä, puulevyä tai kivivillaa. Palonkestävyys on riippuvainen siis suo-
jausmateriaalin paksuudesta ja materiaaliominaisuuksista. Rakenteen suojaaminen pa-
lolta tarkoittaa hiiltymisen alkamisajankohdan  viivyttämistä yli vaaditun palonkesto-
ajan. [3, p. 369]
Palkin palomitoituksessa ei tarvitse huomioida syitä vastaan kohtisuoraa puristusta, eikä
leikkausta. Viistettyjen palkkien tapauksessa tulee varmistaa, että palkin jäännöspoikki-
leikkaus on ≥ 60 % alkuperäisestä. Palkin kiepahduksessa ja nurjahduksessa tulee huo-
mioida palossa mahdollisesti poistuva poikittaissidonta, jolloin poikkileikkaus tulee mi-
toittaa kiepahdukselle ilman tuentaa. Poikittaissiteet voidaan olettaa ehjiksi, jos niiden
jäännöspoikkileikkaus on ≥ 60 % alkuperäisestä. [32, pp. 60-62]
Kipsilevyillä suojatun liimapuupalkin hiiltymisen alkamisajankohta  saadaan laskettua
yhdellä A-, F- ja H-tyypin levyillä verhotussa rakenteessa kaavalla:

ℎ − (89)
missä ℎ  on kipsilevyn paksuus. Kipsilevyjen saumojen tulee olla ≤ 2 mm. Jos le-
vykerroksia on useampi, voidaan sisemmän levyn paksuutta käyttää vain osittain hy-
väksi. A- ja H-tyypin kipsilevyillä 50% ja F-luokan kipsilevyllä 80%. [32, p. 52]
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Palosuojauksessa käytettävän kivivillan tiheyden tulee olla vähintään 26 kg/m3, levyn
paksuuden vähintään 20 mm ja palosuojalevyn tulee kestää yhtenäisenä 100 °C lämpö-
tilaan asti [32, p. 50]. Jos suojaus toteutetaan kivivillalla, saadaan hiiltymisen alkamis-
ajankohta  laskettua seuraavalla kaavalla:

(ℎ − ) (90)
missä ℎ  on kivivillalevyn paksuus ja  kivivillalevyn tiheys. [32, p. 52]
Käytettäessä levytuotteita puurakenteen palosuojaukseen, on varmistuttava siitä, että
suojaverhouksen kiinnitykseen käytettyjen liittimien tunkeutumissyvyys puuhun on vaa-
ditun palonkestoajan jälkeenkin vähintään 10 mm [32, p. 52]
Jos taas suojaukseen käytetään puulevyä tai lautaverhousta, voidaan hiiltymisen alka-
misajankohta laskea kaavalla:

(91)
missä  on hiiltymisnopeus ja ℎ  suojaavan puumateriaalin kokonaispaksuus. [32, p.
50]
Puurakenteen palosuojaukseen voidaan käyttää myös erilaisia kemiallisia pintakäsitte-
lyjä, joiden tarkoituksena on estää syttymistä tai viivyttää sitä. Pintakäsittelyinä voidaan
käyttää paisuvia tai paisumattomia tuotteita. [3, p. 280]
Koska palotilanteen laskentakuorma on pienempi kuin normaalilämpötilan mitoitus-
kuorma tilanteessa, jossa puurakennetta suojataan koko vaaditun palonkestoajan ei kes-
tävyyden tarkistamiselle ole tarvetta käyttöasteiden ollessa huomattavasti normaaliläm-
pötilan mitoitusta pienempiä.
Jos liimapuurakenne on suojaamaton tai suojauksella ei saada siirrettyä hiiltymisen al-
kamisajankohtaa koko palonkestoaikaa, tulee puurakenteen kestävyys palotilanteessa
tarkistaa. Eurokoodin mukaan seuraavan ehdon tulee toteutua koko vaaditun palonkes-
toajan:

≤ (92)
missä  on palotilanteen aikainen voimasuure ja  palotilanteen kestävyyden mi-
toitusarvo. [32, p. 34]
Palotilanteen kuormitus voidaan laskea kertomalla normaalilämpötilan voimasuureen mi-
toitusarvoa kertoimella  tai laskemalla palotilanteen kuormitusyhdistelmä onnetto-
muustilanteen kuormitusyhdistelmän mukaisilla yhdistelykertoimilla. Kerroin  saadaan
laskettua seuraavalla kaavalla:
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(93)
missä  on määräävä muuttuva kuorma (ominaisarvo),  on pysyvä kuorma (ominai-
sarvo),  on pysyvän kuorman osavarmuusluku,  on määräävän muuttuvan kuor-
man osavarmuusluku ja  on muuttuvan kuorman yhdistelykerroin palotilanteessa. [44,
pp. 18-19] Eurokoodissa EN 1991-1-2 suositellaan käyttämään yhdistelykertoimen pit-
käaikaisarvoa . Kertoimen  arvona voidaan yksinkertaistuksena käyttää 0,6. [32,
pp. 34-36] Kattopalkkien tapauksessa määräävänä muuttuvana kuormana käytetään
yleensä lumikuormaa jolloin . [45, p. 46] Nyt palotilanteen mitoittava voi-
masuure saadaan laskettua kaavasta:

(94)
missä  on normaalilämpötilamitoituksen voimasuureen mitoitusarvo. [32, pp. 32-34]
Palotilanteessa voidaan käyttää kolmea erilaista mitoitusmenetelmää: yksinkertaistetut
menetelmät tehollisen poikkileikkauksen menetelmä (EN 1995-1-2, kohta 4.2.2) ja tehol-
listen ominaisuuksien menetelmä (EN 1995-1-2, kohta 4.2.3) tai tarkempi laskentame-
netelmä, jossa huomioidaan hiiltymisen, lämpötilan ja kosteussuhteen muutoksen vaiku-
tus puun ominaisuuksiin. Eurokoodi EN 1995-1-2 suosittelee käyttämään tehollisen poik-
kileikkauksen menetelmää. Tehollisen poikkileikkauksen menetelmässä puun alkupe-
räistä poikkileikkausta pienennetään hiiltymissyvyyden verran, jonka jälkeen jäännös-
poikkileikkauksen palotilanteen kestävyyttä verrataan palotilanteen kuormien aiheutta-
maan rasitukseen. [32]
Palotilanteessa puun materiaaliominaisuuksina voidaan käyttää normaali lujempia ar-
voja:

(95)
(96)

missä  on palotilanteen lujuuden mitoitusarvo,  on jäykkyysominaisuuden mitoi-
tusarvo palotilanteessa (kimmokerroin E tai liukukerroin G),  on lujuuden muutos-
kerroin palotilanteessa,  on normaalilämpötilan lujuusominaisuuden 20 % fraktiili,
on normaalilämpötilan jäykkyysominaisuuden 20 % fraktiili ja  on palotilanteen osa-
varmuusluku. [32, p. 30] Lujuuden muuntokertoimen arvona tehollisen poikkileikkauksen
mitoitusmenetelmässä voidaan käyttää  ja tehollisten ominaisuuksien me-
netelmässä keroimelle käytettävä arvo riippuu lujuusominaisuudesta ja tarkasteltavasta
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palonkestoajasta [32, p. 58]. Osavarmuuslukuna  voidaan käyttää arvoa 1,0 [32, p.
30]. Materiaaliominaisuuksien 20 % fraktiili saadaan laskettua kaavasta:

(97)
(98)

missä  on kerroin, jonka arvona voidaan liimapuun tapauksessa käyttää arvoa 1,15 ja
sahatavaran tapauksessa 1,25 ja missä  ja  ovat materiaaliominaisuuksien 5 %
fraktiileja normaalilämpötilassa. [32, p. 32]
Eri materiaalien hiiltymisnopeudet on annettu eurokoodissa EN 1995-1-2. Liimapuulle,
jonka tiheys on ≥ 290 kg/m3, voidaan yksidimensiollisena hiiltymisnopeutena  standar-
dipalossa käyttää  ja nimellisenä hiiltymisnopeutena  käyttää arvoa

. Sahatavaralle vastaavat arvot ovat  ja
. Nimellinen hiiltymisnopeus eroaa yksidimensioisesta hiiltymisnopeudesta siten,

että nimellisessä hiiltymisnopeudessa on otettu huomioon palossa palkin kulmien pyö-
ristyminen sekä halkeilu. [32, p. 40]
Puurakenteen tehollista poikkileikkausta laskettaessa tulee laskea hiiltymissyvyys ,
joka vähennetään alkuperäisestä poikkileikkauksesta ja siitä saadaan tehollinen poikki-
leikkaus. Tehollisessa poikkileikkauksessa on otettu huomioon lujuuden pienentyminen
pienellä alueella hiiltymisrajan sisäpuolella, kun taas jäännöspoikkileikkauksessa sitä ei
ole huomioitu. Tehollinen hiiltymissyvyys saadaan laskettua kaavalla:

(99)
missä  on nimellinen hiiltymissyvyys ja termi  huomion lujuuden pienentymi-
sen hiiltymärajan sisäpuolella. Mitta  on pienenneen lujuuden alueen maksimisyvyys
7 mm ja kertoimen  arvona voidaan käyttää 1,0, jos tarkasteltava paloaika on enem-
män kuin 20 minuuttia. Alle 20 minuutin paloajan tapauksessa kertoimen arvo pienenee
kohti nollaa lineaarisesti. [3, p. 275] Nimellinen hiiltymisnopeus saadaan laskettua kaa-
valla:

(100)
missä t on palon kesto. [32, p. 40]
Puurakenteen ollessa palolta suojattu, hiiltymisen alkaminen viivästyy ajankohtaan .
Vaikka puurakenne onkin palosuojattu, voi hiiltymistä silti tapahtua jo ennen suojauksen
pettämistä, mutta puu hiiltyy tällöin hitaammin kuin ilman suojarakennetta. Hiiltymisno-
peus ennen suojarakenteen murtumista saadaan kertomalla suojaamattoman palkin
hiiltymisnopeutta kertoimella , joka saadaan laskettua kaavalla:
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− ℎ (101)
missä ℎ  on tyypin F kipsilevyn paksuus. Kun suojarakenne murtuu, kasvaa hiiltymisno-
peus suojaamattomaan palkkiin verrattuna nopeammaksi ajanhetkeen  asti. Suojara-
kenteen murtumisajankohtaa merkitään termillä . Ajanhetkenä  käytetään suojaa-
mattoman palkin hiiltymissyvyydestä ja 25 mm:stä pienempää arvoa. Ajankohdan  jäl-
keen hiiltymisnopeus palautuu takaisin suojaamattoman palkin hiiltymisnopeuteen. Ajan-
kohtien  ja  välillä hiiltymisnopeuden arvoa kerrotaan luvulla 2. [32, pp. 44-50]

4.7.2 Teräsosien palomitoitusTeräsrakenteen lujuus pienenee palon vaikutuksesta nopeasti. Lämpötila leviää koko
poikkileikkaukseen nopeasti teräksen suuren lämmönjohtavuuden takia. Kuten puura-
kenteilla, myös teräsrakenteilla tulee eurokoodin mukaan seuraavan ehdon toteutua
koko vaaditun palonkestoajan:

≤ (102)
missä  on palotilanteen aikainen voimasuure ja  palotilanteen kestävyyden mi-
toitusarvo. [44, p. 18]
Teräsrakenteiden osalta palotilanteen kuormitus voidaan laskea samalla tavalla kuin
puurakenteilla: kertomalla normaalilämpötilan voimasuureen mitoitusarvoa kertoimella

 tai laskemalla palotilanteen kuormitusyhdistelmä onnettomuustilanteen kuormitusyh-
distelmän mukaisilla yhdistelykertoimilla. Palotilanteen mitoittava voimasuure lasketaan
puurakenteiden kanssa samalla tavalla.
Vetosauvan kestävyys palotilanteessa voidaan laskea lämpötilan ollessa jakautunut ta-
saisesti teräsosan koko poikkileikkauksen alueelle seuraavan kaavan mukaan:

(103)
missä  on poikkileikkauksen kestävyyden mitoitusarvo normaalilämpöti-
lassa,  on materiaalin osavarmuusluku normaalilämpötilassa,  on materiaalin
osavarmuusluku palotilanteessa ja  on myötörajan pienennystekijä. [44, p. 27] Veto-
tangon poikkileikkauksen ollessa suhteellisen pieni, voidaan olettaa lämpötilan olevan
jakautunut tasaisesti koko vetotangon poikkileikkauksen alueelle. Teräksen osavar-
muusluvulle palotilanteessa ja normaalilämpötilassa suositellaan käyttämään arvoa 1,0
[44, p. 17]. Pienennystekijä  saadaan laskettua kaavasta:

(104)
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missä  on teräksen lujuus lämpötilassa  ja  on teräksen myötölujuus 20 °C läm-
pötilassa. [44, p. 19] Teräksen lujuus  saadaan laskettua kaavalla:

(105)

missä ,  ja . [44, pp. 21-27]
Teräsrakenteella voidaan myös laskea kriittinen lämpötila , joka tarkoittaa lämpöti-
laa, jonka jälkeen teräksen murtuminen todennäköisesti tapahtuu. [44, p. 11] Teräsosan
kriittinen lämpötila voidaan laskea kaavasta:

− (106)
missä  on teräsosan hyväksikäyttöaste ajankohdassa , eli ennen palon alkamista.
Hyväksikäyttöaste voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

(107)
missä  on rakenneosan kestävyys palon ajankohdassa  ja  on mitoitus-
kuorma palotilanteessa. [44, p. 34] Jos vetotangon hyväksikäyttöaste on 50 %, on ra-
kenneosan kriittinen lämpötila 585 °C. Jos taas vetotangon hyväksikäyttöaste on 80 %,
muodostuu rakenneosan kriittiseksi lämpötilaksi 496 °C. [32, p. 34] Usein teräksinen ve-
totangon käyttöaste on melko suuri ja tämän takia sen kriittinen lämpötila on pieni. Eli
palotilanteessa sen murto tapahtuu jo hyvin pienellä lämpötilalla. Jos vetotangon kokoa
kasvatetaan, kasvaa teräsprofiilin oma paino merkittävästi.
Teräksen kriittistä lämpötilaa voidaan verrata teräsosan saavuttamaan lämpötilaan pa-
lotilanteen aikana. Suojaamattoman teräsrakenteen lämpötilan muutos palotilanteessa
lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Δ ℎ Δ (108)
missä  on varjostustekijä,  on pinta-ala / pituusyksikkö,  on tila-
vuus / pituusyksikkö,  on teräksen ominaislämpökapasiteetti,  on
teräksen tiheys, ℎ  on lämpövuo / pinta-alan yksikkö ja Δ  on tarkasteltava
aikaväli. Varjostustekijälle  voidaan pyöreälle umpiprofiilille käyttää arvoa 1,0. Koska
teräksen ominaislämpökapasiteetti muuttuu lämpötilan mukaan, tulee teräksen lämpöti-
lan muutos laskea osissa. Osan pituus saa olla enintään 5 sekuntia. [44, p. 35]
Pyöreän teräsprofiilin koon pienentäminen kasvattaa tekijää , joka johtaa teräk-
sessä palotilanteessa tapahtuvan lämpötilanmuutoksen kasvamiseen nopeammin.
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Tästä syystä pienien teräsprofiilien, kuten pyörötankojen tapauksessa tulee helposti
eteen profiilin heikko kestävyys palossa. Jos teräsrakenne on palosuojattu, huomioidaan
laskennassa lisäksi palosuojamateriaalin ominaisuudet kuten ominaislämpökapasiteetti,
paksuus, lämmönjohtavuus ja tiheys. [32, p. 37]
Jos vertaillaan suojaamatonta 30 ja 60 mm:n vetotankoja standardipalossa tasaisen läm-
pötilan vallitessa poikkileikkauksessa, ylittää 30 mm:n vetotanko 500 °C:n rajan noin
10,3 minuutin kohdalla, kun taas 60 mm tanko ylittää saman rajan vasta 15,4 minuutin
kohdalla.

4.8 Liitokset
Liitosten huolellinen suunnittelu on merkittävässä osassa toimivan rakenteen kannalta.
Usein varsinkin puurakenteissa mitoittavaksi tekijäksi tulee juuri liitosten kestävyys. [18]
Vetotankona käytetään yleensä teräksistä esivalmistettua tankoa. Jos vetotangolle ai-
heutuva voima on pieni, voidaan käyttää vain yhtä vetotankoa tai vetotangon materiaa-
lina voidaan käyttää jopa puuta. Jos taas vetotangolle aiheutuva normaalivoima on suuri,
käytetään kahta tai jopa kolmea teräksestä valmistettua vetotankoa. [3] Alla olevissa ku-
vissa esitetään tapoja toteuttaa teräksisellä vetotangolla varustetun rakenteen liitoksia.

Vetosauvan liitos palkin päähän. [18]
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Vetosauvan liitos vertikaalisauvaan. [18]
Vetosauvan ja liimapuupalkin pään liitoksen tulisi rakenteessa sijoittua mahdillisimman
lähelle palkin neutraaliakselia ja tukilinjaa tai muuten tulee ottaa huomioon siitä aiheu-
tuva lisämomentti. [18, p. 11]
Liitoksen suunnittelussa tulee huomioida ja laskennallisesti todistaa vetotangon kestä-
vyyden lisäksi teräksisten liitososien kestävyys (myös mutterit ja aluslevyt), liitososien ja
liimapuupalkin välinen tukipaine. [3, p. 266]
Liitoksia suunniteltaessa tulee huomioida puussa tapahtuvat kosteusliikkeet. Liitososat
ei saa estää liimapuun kosteusliikkeitä, jotta voidaan välttyä halkeilusta tukialueilla. Hal-
keamat tukialueella ovat palkin leikkauskestävyyden kannalta kriittisiä.
Kun kyseessä on vanhempi liimapuupalkki, jota vahvistetaan rakennusajankohdan jäl-
keen, tulee liitostavat valinnassa huomioida ympäröivien rakenneosien aiheuttamat ra-
joitukset. Usein liimapuupalkin päädyssä on kiinni ympäröiviä rakenteita, jolloin palkin
päädyn ulkopuolelle tehtävät liitokset ovat haasteellisia toteuttaa. Vetotangon liitos palkin
päähän voidaan toteuttaa ruuviliitoksella palkin kylkeen, pulttiliitoksella palkin läpi tai pal-
kin päätyyn upotetulla teräsosalla. Näistä ruuvi ja pulttiliitos soveltuu pienemmille kuor-
mille ja teräksisellä liitososalla toteutettu liitos suuremmille kuormille. Liitoksen suunnit-
telussa tulee huomioida myös palokestävyys. Liitoksen palonkestävyyttä voidaan paran-
taa suojaamalla liitos esimerkiksi puuosilla.

4.9 Palkin stabiliteetti
Vetotangolla vahvistetun palkin stabiliteetti voidaan jakaa kahteen osaan, joista ensim-
mäinen on alkuperäisen liimapuupalkin kiepahdus tai nurjahdus ja toisena vertikaali-
sauvojen alapään sivuttainen siirtyminen, eli puristetun vertikaalisauvan nurjahtaminen.
Tämä tapahtuu, kun vertikaalisauvaan aiheutuva voima ylittää kriittisen sauvavoiman.
Alkuperäisen liimapuupalkin kiepahduksen ja nurjahtamisen tarkastelu on käsitelty kap-
paleissa 4.3.4 ja 4.3.5.
Koko rakenteen stabiliteetista löytyi diplomityön kirjallisuustutkimuksessa hyvin vähän
lähdetietoa. Aihetta on käsitelty Rami Ylä-Pöntisen opinnäytetyössä [18] ja tässä kappa-
leessa esitetyt kaavat sekä teoria pohjautuu tähän työhön. Kyseisessä työssä on käsi-
telty ainoastaan suoran palkin tapausta. Lisätutkimuksena olisi hyödyllistä selvittää sta-
biliteetin laskentaa muuttuvapoikkileikkauksisilla liimapuupalkeilla.
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Rakenteen stabiliteetti on vahvasti riippuvainen sen geometriasta. Tarkastellaan raken-
netta, jonka pituus on  ja palkkiin on asetettu esikorotus . Merkitään lisäksi vertikaali-
sauvan pituutta tunnuksella ℎ ja pystysuoraa etäisyyttä palkin tukipisteen ja vertikaali-
sauvan alapään välillä tunnuksella . Palkin geometrian eri suureet on esitetty kuvissa
Kuva 16 ja Kuva 17. Palkin taivutusjäykkyyden vaikutus x-akselin ympäri jätetään huo-
miotta tarkastelussa asettamalla keskelle palkkia pisteeseen B nivel.

Esimerkkikuva esikorotetun systeemin geometriasuureista.

Esimerkkikuva kuorman F vaikutuksesta taipuneen systeemin geometri-asta.
Kuvien oikealla puolella on esitetty tilanne sivukuvana palkin päästä katsottuna. Pisteelle
A on annettu kuvitteellinen liioitellun suuri siirtymä tilanteen havainnollistamiseksi. Tar-
kasteltaessa systeemiä vain yhdessä tasossa, palkin suuntaiset x-akselin mukaiset voi-
mat ovat tasapainossa ja voidaan ne jättää huomiotta. Palkin stabiliteettiin vaikuttavat
ainoastaan tarkasteltavan tason suuntaiset kuormitukset. Nyt palkin sivukuva voidaan
esittää y- ja z- suunnan voimat huomioiden.
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Esikorotetun systeemin sivukuva.

Taipuneen systeemin sivukuva.
Kuvista voidaan nähdä, että esikorotetun systeemin voimakomponenttien aiheuttama re-
sultantti toimii stabiloivana kohti pistettä A, kun taas ilman esikorotusta olevassa systee-
missä voimien resultantti aiheuttaa stabiliteetin menetystä ja resultantti aiheutuu pois-
päin pisteestä A. [3, p. 52]
Palkin geometriaa stabiliteetin kannalta voidaan kuvata termillä /ℎ. Termin  arvot ovat
pienempiä kuin nolla jos piste A sijaitsee pisteen C alapuolella. Termi  saa positiivisia
arvoja pisteen A ollessa pisteen C yläpuolella. [3]
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Taulukko 6. Termin a/h arvoja erilaisella geometrialla.Geometria a/h
ℎ

ℎ⁄

ℎ⁄ −

ℎ⁄ −

− ℎ

Vertikaalin normaalivoima  riippuu termistä ℎ seuraavan kaavan mukaan:
− (109)
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missä  on systeemin ulkoinen kuorma. Huomataan, että vertikaalille tulee puristusta
vain kun ℎ⁄ < 0. [18, p. 23]
Palkin sivuttaisstabiliteetti on riippuvainen termin /ℎ lisäksi vertikaalin taivutusjäykkyy-
destä  ja vertikaalin liitosjäykkyydestä palkkiin . Alla olevassa kuvassa on esitetty
näiden osatekijöiden vaikutusta vertikaalin nurjahduskertoimeen . [18, p. 23] Liitosjäyk-
kyys voidaan laskea molemmin puoleisen haarukkalaakeroinnin tapauksessa kaavalla:

= (110)
missä  on palkin liukumoduuli ja  on palkin vääntöneliömomentti. Kertoimella  huo-
mioidaan liitoksen siirtymät. [18, p. 24] Stabiliteetin menetys on sitä epätodennäköisem-
pää, mitä suurempi on palkin ja vertikaalisauvan välinen liitosjäykkys. Liitosjäykkyys vas-
tustaa vertikaalisauvan kiertymistä sivulle. Vertikaalin ja liimapuupalkin väliset liitossiir-
tymät huomioivan kertoimen arvolle ei tutkimuksessa löydetty tarkempaa arvoa.

Nurjahduskertoimen suhde vertikaalisauvojen liitosjäykkyyteen ja a/h -suh-teeseen. [18]
Kuvasta nähdään nurjahduskertoimen pysyvän arvossa < 1 kun 0 > ℎ⁄ > −1. Kun
−1 > /ℎ, nähdään nurjahduskertoimen kasvaminen nopeasti liitosjäykkyyden  pie-
nentyessä. Jos oletetaan, että liitosjäykkyys = 0, tulee kuvan (Kuva 18) systeemistä
(0 > ℎ⁄ > −1)  stabiilin, kun taas kuvan (Kuva 17) systeemistä ( ℎ⁄ < −1) labiili. Labii-
lilla systeemillä tässä kohdassa tarkoitetaan systeemiä, joka ei pysty ottamaan vastaan
ulkoista kuormaa. Esikorotuksella voidaan siis saavuttaa systeemiä stabiloiva hyöty.
Systeemin geometrian vaikutuksessa palkin stabiliteettiin tulee huomioida systeemin tai-
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puma. Palkin geometrinen muoto on se, jonka se saavuttaa kuormituksen alaisena. Käy-
tettäessä esikorotusta, tulee sen olla suurempi kuin palkin taipuma. Riittävänä esikoro-
tuksena voidaan yleisesti pitää arvoa /200. [18, pp. 26-27]
Korjausrakentamisessa palkin esikorotus on kuitenkin harvoin mahdollinen ja jotta voi-
daan varmistua palkin stabiliteetista, on usein systeemin sivuttaissuuntainen tukeminen
tarpeen. Vaakasuora tukivoima voidaan määrittää seuraavan kaavan avulla:

H = 1 + − (111)
missä  on systeemin pisteen A alkusivuttaissiirtymä,  on ulkoisen kuorman aiheut-
tama pisteen A sivuttaissiirtymä,  on ulkoinen kuorma ja  on kuorman  varmuusker-
roin. Termillä  kuvataan vertikaalin ja palkin välistä vääntöjäykkyyttä. Jos voima ≤

0, on systeemi stabiili. Kaavasta voidaan nähdä, että sivuttaistuentaa tarvitaan, jos
suhde ≤ −1 ja/tai vertikaalin liitosjäykkyys palkkiin on pieni tai sitä ei ole laisinkaan.
[18, p. 28]

Systeemin sivuttaistuenta.
Systeemin vertikaalisauvan kriittinen normaalivoima voidaan laskea kaavasta:

= (112)
missä  on vertikaalin taivutusjäykkyys ja  yllä olevasta kuvasta saatu nurjahdusker-
roin (Kuva 20). Kriittinen voima  kertoo, millaisella vertikaalisauvan puristusvoimalla
systeemistä tulee epästabiili. [18, p. 29]
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5. ESIMERKKILASKELMA
Esimerkkilaskennalla on tarkoitus esitellä käytännössä aikaisemmissa kappaleissa esi-
tettyjä laskentakaavoja ja niiden toimintaa. Esimerkkilaskelma on tehty kuvitteellisesta
kohteesta. Siinä on käytetty sellaisia lähtöarvoja, jotka voisivat toteutua oikeissakin koh-
teissa. Kohteena on liimapuurakenteinen hallirakennus, joka sijaitsee Tampereella. Esi-
merkkilaskelmassa tarkastellaan ainoastaan yhtä laajemman hallin liimapuisista pilari-
palkkikehistä ja tarkemmin vain pilareiden päällä olevaa GL30c -luokan harjapalkkia.
Palkin jänneväli on 15000 m, palkin leveys on 140 mm, palkin korkeus harjalla on 1400
mm ja tuella 900 mm. Alkuperäistä liimapuupalkkia on vahvistettu alapuolelta vetotan-
golla, jonka paksuudeksi valittiin 40 mm. Laskenta suoritettiin, myös muilla vetotangon
paksuuksilla, mutta 40 mm vetotangon todettiin olevan optimaalinen rasitusten jakautu-
misen suhteen. Vetotangon ja palkin väliin on asennettu 1/3 pisteisiin vertikaalisauvat
140x140 mm.
Laskentaesimerkki on tehty nykymääräysten mukaan eurokoodilla. Laskentaesimer-
kissä ei ole huomioitu vahvikerakenteiden liitosten mitoitusta, eikä rakenteen palomitoi-
tusta. Myös tukialueen rasitusten ja rakenteen taipuman tarkastelu jätettiin laskenta-
esimerkissä tekemättä. Laskentaesimerkissä on käsitelty ainoastaan mitoittavaa kuor-
mitusyhdistelmää, jossa huomioidaan rakenteiden oma paino, sekä lumikuorma mää-
räävänä muuttuvana kuormana. Palkin stabiliteetin laskenta on tehty Rami Ylä-Pöntisen
opinnäytetyön mukaisilla laskentakaavoilla kappaleen 4.9 mukaan. Käsin laskenta on
tehty Mathcad 15 ohjelmistolla. Laskentamallissa ei ole huomioitu toisen kertaluvun vai-
kutusta.
Rakenteesta on tehty FEM-laskentamalli RFEM-ohjelmalla. RFEM laskee rasitukset
hyödyntäen elementtimenetelmää. Liimapuupalkki on mallinnettu surface-elementillä,
vetotanko on mallinnettu ainoastaan vetoa vastaanottavalla palkkielementillä ja vertikaa-
lituet on mallinnettu ainoastaan puristusvoimaa vastaanottavilla palkkielementeillä. Ra-
kenneosien rasitukset on käsinlaskentaan otettu FEM-laskentaohjelmasta, jotta niiden
tarkkuus olisi parempi kuin likirvokaavoilla.
Liimapuupalkin päissä on tuet, jotka on kiinnitetty x-akselin suuntaista momenttia vas-
taan (haarukkatuki). Päiden tukien pystysuuntainen siirtymiä on estetty. Päiden tuet on
mallinnettu liimapuupoikkileikkauksen keskilinjalle, jotta vältytään vetotangon ja tuen vä-
lisen etäisyyden aiheuttamalta momentilta. Vetotanko on mallinnettu lähteväksi liimapuu-
palkin poikkileikkauksen keskeltä, jotta vältytään epäkeskeisen liitoksen palkin päähän
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aiheuttamalta momenttirasitukselta. Liimapuupalkki on tuettu pistemäisin tuin 900 mm
välein, kuvaten sekundäärikannattajien aiheuttamaa kiepahdustukea. Laskentamallissa
on myös käytetty pistemäisiä tukia vertikaalisauvojen alapäässä mallintamaan vahvis-
tusrakenteen sivuttaistuentaa. Kuormituksena palkille on käytetty lumikuormaa, yläpoh-
jarakenteen omaa painoa, sekä liimapuupalkin ja vetotangon aiheuttamaa omaa painoa.
Palkin ja vetotangon aiheuttama kuorma on jaettu tasaisesti koko palkin matkalle.

FEM-malli rakenteesta.
Laskentaesimerkissä todettiin, että vahvistusrakenteella voidaan saavuttaa merkittäviä
hyötyjä palkin rasituksiin. Esimerkiksi palkin momenttirasitus laski alkuperäisestä 701
kNm:stä vahvistetun palkin 248 kNm:iin. Rasitetuimmat osat rakenteessa ovat vetotanko
ja vertikaalisauvat. Vertikaalisauvoissa mitoittavaksi tekijäksi muodostui vertikaalisauvan
nurjahdus ja vetotangolla vetokestävyys. Alkuperäisellä liimapuupalkilla rasitukset jäivät
reilusti alle kestävyyden. Vetotangon ja vertikaalisauvojen kokoa nostamalla, saadaan
rasituksia siirtymään enemmän liimapuupalkille.
Vaikka laskennasta stabiliteetin osalta tulokseksi saatiin, että rakennetta ei tarvitse si-
vuttaistukea, on se kuitenkin järkevää todellisessa rakenteessa tehdä. Esimerkkilas-
kelma on esitetty liitteessä 1.
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6. YHTEENVETO
Tutkimuksentavoitteena oli tutustua erilaisiin liimapuupalkkien vahvistustapoihin ja erilai-
sista vahvistustavoista erityisesti liimapuupalkin vahvistamiseen alapuolelta vetotan-
golla. Liimapuun käyttö lisääntyy jatkuvasti sen jättämän hiilijalanjäljen vähäisyyden
vuoksi. Tästä syystä nähtiin kyseiselle työlle arvoa myös tulevaisuudessa. Erityisesti
työssä käsiteltiin vanhojen liimapuisten kattokannattajien vahvistusta. Näitä tavoitteita
tukemaan tehtiin kirjallisuustutkimus, jonka avulla kerättiin tietoa yleisesti liimapuusta,
vauriomekanismeista, rakenteen kunnon tutkimisesta, erilaisista vahvistustavoista, sekä
vetotankovahvistuksen mitoituksen kulusta.
Liimapuupalkkien vahvistustavan valinta riippuu vahvistettavan rakenteen rasituksista ja
mahdollisista vaurioista. Yleisimpiä vauriomekanismeja ovat liimapuupalkin halkeilu ja
lahoaminen. Näiden havaitseminen vaatii yleensä rakenteen tarkastelua ja sen perus-
teella tehtäviä havaintoja. Liimapuupalkin kantavuus voidaan todeta riittämättömäksi ny-
kytilanteeseen nähden esimerkiksi olosuhteiden muutoksen aiheuttaman käyttöluokan
muuttumisen myötä, mitoitusprosessissa havaittujen puutteiden vuoksi tai esimerkiksi
lisärakentamisen vuoksi. Vanhojen liimapuurakenteiden kantavuuden selvittäminen il-
man vanhoja suunnitelmia saattaa olla haasteellista ja vaatii materiaaliominaisuuksien
selvittämistä erilaisin tutkimuksin.
Taivutuskapasiteetin lisäykseen soveltuu erityisesti vetotankovahvistus, komposiittivah-
vistus, poikkileikkauksen kasvatus ja teräskomponentin lisäys rakenteeseen. Leikkaus-
kapasiteettia voidaan kasvattaa vanerivahvistuksella tai erilaisilla ruuvivahvistuksilla. Jos
kyseessä on palkki, jonka kapasiteetti on todettu riittämättömäksi halkeamien vuoksi,
voidaan halkeamien aiheuttamaa kantavuuden vähentymistä paikata injektoinnin avulla.
Kaikki vahvistustavoista lisää rakenteen jäykkyyttä ja siten myös pienentävät sen taipu-
maa.
Vetotangoilla vahvistettu liimapuupalkki koostuu liimapuupalkin alapuolelle asennetta-
vista vertikaalisauvoista, jotka yhdistetään alapäästään teräksisellä vetotangolla liima-
puupalkin päihin. Vertikaalisauvoja voi olla yksi tai useampi, riippuen rakenteen rasituk-
sista ja muodosta. Rakenteen toiminta perustuu kuormituksen aiheuttamaan liimapuu-
palkin taipumaan. Liimapuupalkin taipuma aiheuttaa vertikaalisauvojen liikkumisen alas-
päin liimapuupalkin päiden pysyen paikoillaan ja tämä taas aiheuttaa vetovoiman palkin
alapuolelle asennettuun vetotangoon. Vetotangossa oleva vetovoima siirtyy vertikaali-
sauvojen kautta liimapuupalkille ylöspäin suuntautuvana voimana. Tämä voima kumoaa
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osittain liimapuupalkille tulevan ulkoisen kuorman ja lopputuloksena aiheuttaa alkuperäi-
seen rakenteeseen verrattuna pienempiä rasituksia.
Vetotangoilla vahvistetun liimapuupoikkileikkauksen mitoitus todettiin koostuvan suu-
reksi osaksi samoista vaiheista kuin tavallisen vahvistamattoman liimapuupoikkileik-
kauksen tapauksessa. Eroavaisuuksia vahvistettuun rakenteeseen aiheuttaa rasitusku-
vioiden muuttuminen liimapuupalkin osalta. Tämä saattaa tietynlaisilla rakenneosilla joh-
taa siihen, että esimerkiksi momentti kääntyy osalla palkista toisen suuntaiseksi ja ai-
heuttaakin normaalin alapinnan vedon sijasta palkin yläpintaan vetorasitusta. Rasituk-
sien maksimikohta ei vahvistetulla rakenteella olekaan enää varmuudella esimerkiksi
momentin tapauksessa palkin jännevälin keskellä, vaan saattaakin sijaita, vaikka verti-
kaalisauvan kohdalla. Vahvistusrakenteen osien valinnalla on suuri vaikutus rakenteen
toimintaan ja tämä tulisikin ottaa huomioon suunnitteluprosessissa. Vahvistetun palkin
suojaus palotilanteessa on haasteellista toteuttaa ja rakenne tulisikin palotilanteessa mi-
toittaa toimimaan ilman vahvikerakennetta.
Varsinkin vetotangon vetokapasiteetti näyttelee hyvin merkittävää osuutta tukirakenteen
toiminnassa. Mitä vahvempaa vetotankoa vahvistusrakenteessa käytetään, sitä vähem-
män rakenteen välituet liikkuvat pystysuunnassa ja sitä pienemmän taipuma aiheutuu
vertikaalitukien kohdalle. Tämä tarkoittaa vertikaalitukien toiminnan muuttumista yhä lä-
hemmäksi kiinteitä niveltukia. Jos taas käytetään heikompaa vetotankorakennetta, sallii
se vertikaalitukien liikkeen paremmin alaspäin ja tämä vuorostaan aiheuttaa alkuperäi-
selle palkkirakenteelle enemmän muodonmuutosta vertikaalitukien kohdalla. Mitä hei-
kompaa vetotankorakennetta käytetään, sitä lähemmäksi vahvistamattoman rakenteen
rasituksia liimapuupalkin rasitukset muodostuvat. Varsinkin harja- ja mahapalkkien ta-
pauksessa vetotangon vahvuus onkin suositeltavaa valita siten, että suurimmankaan ra-
situksen mukaan palkin momenttikuvion suunta ei käänny vertikaalisauvojen kohdalla
vastakkaiseen suuntaan.
Vahvistamattoman palkin mitoitukseen suurimpana erona on kuitenkin rakenteen stabi-
liteetin tarkastaminen. Jos palkkia ei voida toteuttaa esikorotettuna, aiheuttaa rakenteen
muoto vahvikerakenteelle epästabiilin tilanteen, jossa vertikaalisauvojen alapää pyrkii
siirtymään sivuttaissuunnassa. Tällainen stabiliteetin menetys on kriittisessä osassa
vahvikerakenteen mitoituksen kulkua. Mitoitusta on käsitelty Rami Ylä-Pöntisen diplomi-
työssä, mutta aihealue vaatisi lisää tutkimusta varsinkin muuttuvapoikkileikkauksisien lii-
mapuupalkkien tapauksessa.
Vetotankovahvistuksella voidaan saavuttaa huomattavia parannuksia alkuperäisen poik-
kileikkauksen kestävyyteen verrattuna. Kuormitusten lisääntyessä rakenteen stabiliteetti
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tulee yhä merkitsevämmäksi tekijäksi ja sen huomioiminen on tärkeä osa suunnittelupro-
sessia.
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Rakenne
Rakennemalli
Laskuesimerkissä tutkitaan yksittäistä liimapuupalkkikehää, jossa vanha GL30c luokan harjapalkki on vahvistettualapuolelta vetotangolla. Liimapuupalkin päissä on liimapuupilarit. Pilarin ja palkin liitos estää palkin kiertymisen päistäänpalkin pituussuunnassa (ns. haarukkatuki). Liimapuupalkin päällä on kattoelementit, jotka toimivat samalla myöspääpalkkien kiepahdustukena. Kattoelementit toimivat yksiaukkoisena rakenteena palkin päällä. Vetotankojen asennustoteutetaan siten, että ne pystyvät heti ottamaan vastaan kuormia (esijännitys).

Päämitat
Liimapuupalkki (GL30c)
L 15000mm:= Jänneväli (pilarin keskeltä keskelle)
h0 900mm:= Palkin korkeus tuella
hap 1400mm:= Palkin korkeus harjalla
b 140mm:= Palkin leveys
kk 6000mm:= Pääpalkkien ja -pilarien jakoväli
Lsek 900mm:= Sekundäärikannattajien jakoväli (kattoelementin leveys)
ht 2

3 hap h0-( )× h0+ 1233 mm×=:= Palkin korkeus vertikaalisauvan kohdalla
Vb h0 L× 2 hap h0-( )× L×+éë ùû b× 3.99 m3

×=:= Palkin tilavuus

α atan hap h0-

L
2

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

3.8 deg×=:= Palkin viistetyn reunan kulma

Pilarit (GL30c)
Bpilari 140mm:= Pilarin leveys
Dpilari 420mm:= Pilarin syvyys
Vertikaalisauvat (GL30c)
H 1200mm:= Vertikaalisauvan korkeus (palkin alapinnasta)
bv 140mm:= Sivumitta molempiin suuntiin
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Vetosauva (S355)
D 40mm:= Vetotangon paksuus

β atan
H h0

2+

L
3

æç
ç
ç
çè

ö÷
÷
÷
÷ø

18 deg×=:= Vetotangon ja palkin välinen kulma

Osavarmuusluvut
γM 1.25:= Liimapuu
γM0 1.00:= Teräs

Materiaaliominaisuudet
Materiaaliominaisuudet (GL30c)
Ominaislujuudet
fm.k 30 N

mm2:= Taivutuslujuus

Vetolujuus syiden suunnassaft.0.k 19.5 N
mm2:=

Vetolujuus syitä kohtisuoraanft.90.k 0.5 N
mm2:=

fc.0.k 24.5 N
mm2:= Puristuslujuus syiden suunnassa

fc.90.k 2.5 N
mm2:= Puristuslujuus syitä kohtisuoraan

fv.k 3.5 N
mm2:= Leikkauslujuus

Jäykkyysominaisuudet
E0.mean 13000 N

mm2:= Kimmokerroin syiden suunnassa (kekiarvo)

E0.05 10800 N
mm2:= Kimmokerroin syiden suunnassa (5% fraktiili)

E90.mean 300 N
mm2:= Kimmokerroin syitä kohtisuoraan (kekiarvo)

E90.05 250 N
mm2:= Kimmokerroin syitä kohtisuoraan (5% fraktiili)
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Gmean 650 N

mm2:= Liukukerroin (keskiarvo)

G05 540 N
mm2:= Liukukerroin (5% fraktiili)

Tiheys
ρk 390 kg

m3:= Ominaistiheys

ρmean 430 kg
m3:= Tiheys (keskiarvo)

Mitoitusarvot
kmod 0.8:= Muunnoskerroin- Aikaluokka: keskipitkä- Käyttöluokka: 1
kdef 0.6:= Virumaluku

Mitoituslujuudet
fm.d kmod

fm.k
γM× 19.2 N

mm2×=:= Taivutuslujuus

Vetolujuus syiden suunnassaft.0.d kmod
ft.0.k
γM× 12.48 N

mm2×=:=

Vetolujuus syitä kohtisuoraanft.90.d kmod
ft.90.k
γM× 0.32 N

mm2×=:=

fc.0.d kmod
fc.0.k
γM× 15.68 N

mm2×=:= Puristuslujuus syiden suunnassa

fc.90.d kmod
fc.90.k
γM× 1.6 N

mm2×=:= Puristuslujuus syitä kohtisuoraan

fv.d kmod
fv.k
γM× 2.24 N

mm2×=:= Leikkauslujuus

Jäykkyysominaisuudet
E0.d

E0.mean
γM 1.04 104

´
N

mm2×=:= Kimmokerroin syiden suunnassa (kekiarvo)

E90.d
E90.mean

γM 240 N
mm2×=:= Kimmokerroin syitä kohtisuoraan (kekiarvo)
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Gd
Gmean
γM 520 N

mm2×=:= Liukukerroin (keskiarvo)

Materiaaliominaisuudet S355
fy 355 N

mm2:= Murtolujuus
fu 510 N

mm2:= Myötölujuus
ρt 78 kN

m3:= Tiheys

Kuormat
KFI 1.0:= Kuormakerroin (seuraamusluokka CC2)
Palkin oma paino jaettu keskimääräiseksi metrikuormaksi
pop.k

Vb ρmean× g×
L 1.1 kN

m×=:=

Terästangon oma paino jaettu metrikuormaksi
pt.k π

D
2æçè
ö÷
ø

2
× ρt× 0.1 kN

m×=:=

pop.k pt.k+ 1.2197 kN
m×= Rakenneosien omien painojen aiheuttama kuormitusliimapuupalkille (käytetty FEM laskennassa)

Kattorakenteen paino

gyp.k 0.8 kN
m2:= YP rakenteen paino

pyp.k kk gyp.k× 4.8 kN
m×=:= YP rakenteelta kuormaa palkille (yksiaukkoinen kattorakenne)

Lumikuorma
sk 2.5 kN

m2:= Lumikuorma maassa
μ 0.8:= Katon kaltevuus 0..30 astetta
qk sk μ× 2 kN

m2×=:= Lumikuorma katolla
pq.k kk qk× 12 kN

m×=:= Lumikuorma palkille (yksiaukkoinen kattorakenne)

Esijännitys vetotangolle tehdään siten, ettei siitä aiheudu rakenteelle ylimääräisiä rasituksia.
Tuulikuormaa ei tarkastella tässä esimerkkilaskelmassa.
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Mitoituskuorma palkille
pd 1.15 KFI× pop.k pyp.k+ pt.k+( )× 1.5 KFI× pq.k×+ 24.9 kN

m×=:=

Mitoituskurma vetotangolle (tangon omapaino)
pvt.d 1.15 KFI× pt.k× 0.1 kN

m×=:=

Rakenneosien rasitukset
Rakenneosien rasitukset (likiarvokaavoilla): Oletuksena, että vahvikerakenne on niin jäykkä ettei silleaiheudu muodonmuutosta. Tällöin vertikaalituet eivät liiku palkin tapuessa alaspäin. Voimat saadaantällöin ratkaistua yksikkövoimamenetelmällä.
LiimapuupalkkiLiimapuupalkki
Mkenttä.1.d

2 pd× L2
×

225 49.8 kN m××=:= Taivutusmomentin arvo keskiaukossa

Mkenttä.2.d
pd L2
×

360 15.6 kN m××=:= Taivutusmomentin arvo reuna-aukossa

Mtuki.d
pd L2
×

90- 62.3- kN m××=:= Taivutusmomentin arvo tuella

Vd
pd L×

5 74.8 kN×=:= Leikkausvoima

Npalkki.d
11 pd× L×

30 tan β( )×
415.4 kN×=:= Liimapuupalkin puristusvoima

Ftuki.d
pd L×

2 186.9 kN×=:= Tukivoima palkin päissä

Vertikaalit
Nvertikaali.d

11 pd× L×
30- 137.1- kN×=:= Vertikaalisauvan puristusvoima

Vetotanko
Nvt.1.d

11 pd× L×
30 tan β( )×

415.4 kN×=:= Vetotangon vetovoima keskiaukossa

Nvt.2.d
11 pd× L×

30 sin β( )×
437.4 kN×=:= Vetotangon vetovoima reuna-aukossa

MEd.vt
pvt.d L

3æçè
ö÷
ø

2
×

8 0.4 kN m××=:= Vetotangon taivutusmomentti omasta painosta

Liimapuupalkin taivustusmomentin arvo ilman vahvikerakennetta tai jos vahvikerakenteeseen muodostuu niin suurimuodonmuutos, ettei se ota kuormaa vastaan laisinkaan.
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Malkup.d
pd L( )2
×

8 700.9 kN m××=:=

Liimapuupalkin maksimimomentti tukirakenteen kanssa verrattuna tilanteeseen ilman tukirakennetta
Mkenttä.1.d

Malkup.d 7.1 %×=

Huomataan,että likiarvokaavoilla saatu taivutusmomentin arvo on hyvin pieni verrattuna ilman tukirakenteita olevaantaivutusmomentin arvoon. Todellisuudessa rasitus on jotakin näiden välistä. Rasitusten suuruus riippuuvahvikerakenteen jäykkyydestä ja rakenteen kokonaistoiminnasta. Rakenteen rasituksista saadaan tarkin kuvamallintamalla rakenne FEM-laskentaohjelmaan. Tässä työssä ollaan käytetty RFEM laskentaohjelmaa.
Rakenneosien rasitukset (FEM)
Liimapuupalkki
Momenttirasitukset palkin eri kohdissa

Mkenttä.1.d 199.85kN m×:= kohdalla xm.1 3975mm:=

Mkenttä.2.d 247.98kN m×:= kohdalla xm.2 7500mm:=

Mtuki.d 200kN m×:= kohdalla xm.3 5000mm:=

Leikkausvoima

xv.max 0.075mm:=Vd.max 98.91kN:= kohdalla
Leikausvoiman vähennys: Leikkausvoima etäisyyden h0+ pilarin syvyys päässä tuelta
Vd.max 66.53kN:= xv.max h0 Dpilari+ 1320 mm×=:=kohdalla

xv.min 4.875mm:=Vd.min 24.17- kN:= kohdalla
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Palkille ristikkorakenteesta aiheutuva puristusvoima
Npalkki.d 248.85- kN:=

Tukivoima palkin päissä
Ftuki.d 187.04kN:=

Vertikaalisauvan puristusvoima
Nvertikaali.d 79.19- kN:=

Vetotangon vetovoima
Nvt.1.d 252.69kN:=

Nvt.2.d 252.69kN:=

Rakenneosien mitoitus
Rakenneosien mitoituksessa ajatellaan rakenneosien akselit seuraavan kuvan mukaiseksi:

Kuvassa (1) tarkoittaa palkin syysuuntaa ja x-akseli kulkee syysuunnan mukaisesti. Palkin z-akseli on pystysuorassa.
Palkin puristus
Palkin puristus on vakio koko palkin matkalla. Puristuksella mitoittava poikkileikkaus on palkin pienin poikkileikkaus.
Poikkileikkauksen pinta-ala tuella
Amin b h0× 126000 mm2

×=:=

Poikkileikkauksen pinta-ala harjalla
Amax b hap× 196000 mm2

×=:=

Puristusjännitys pienimmän poikkileikkauksen kohdalla

σc.0.d
Npalkki.d

Amin 1.97 N
mm2×=:=

Mitoitusehto σc.0.d
fc.0.d

σc.0.d
fc.0.d 1£if

"EI KESTÄ!" otherwise
12.6 %×=:=
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Palkin taivutus
Palkilla taivutusrasitus muodostuu murtorajatilassa kauttaaltaan positiiviseksi, eli palkin alapinta on kauttaaltaanvedetty. Palkin kestävyys taivutusmomenttia vastaan tulee tarkistaa palkin jokaisessa kohdassa.Taulukkolaskennalla ja FEM-laskentamallista on saatu laskettua mitoittava poikkileikkaus taivutusmomenttiavastaan:
Suurin taivutusjännitys palkille aiheutuu kohdassa xm 3075mm:=

Palkin korkeus tällä kohdalla on hm h0 hap h0-( )
xm
L
2

×+ 1105 mm×=:=

Taivutusmomentin arvo tällä kohdalla My.d 189.040kN m×:=

Taivutusmomentti palkin heikompaan suuntaan Mz.d 0kN m×:=

Palkin taivutusvastus vahvempaan suuntaan mitoittavan momentin kohdalla

Wy
b hm2
×

6 28490.6 m mm2
×=:=

Taivutusjännitys y- akselin suuntaisesta momenttirasituksesta
σm.y.d

My.d
Wy 6.6 N

mm2×=:=

Palkin taivutusvastus heikompaan suuntaan mitoittavan momentin kohdalla

Wz
hm b2

×

6 3609.7 m mm2
×=:=

Taivutusjännitys z- akselin suuntaisesta momenttirasituksesta

σm.z.d
Mz.d
Wz 0 N

mm2×=:=

Viistetyn reunan huomioiminen mitoituksessa, kun viistetty reuna on puristettu
km.α 1

1 fm.d
0.75 fv.d×

tan α( )×
æ
ç
è

ö
÷
ø

2
+

fm.d
fc.90.d tan α( )( )2

×
é
ê
ë

ù
ú
û

2
+

0.795=:=

Jännitysjakauman ja materiaalin epähomogeenisyyden huomioiva kerroin
km 0.7:= liimapuu, suorakaidepoikkileikkaus

Mitoitusehto σm.y.d
km.α fm.d×

km
σm.z.d

km.α fm.d×
×+

σm.y.d
km.α fm.d×

km
σm.z.d

km.α fm.d×
×+ 1£if

"EI KESTÄ!" otherwise
43.5 %×=:=
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Mitoitusehto km
σm.y.d

km.α fm.d×
×

σm.z.d
km.α fm.d×

+ km
σm.y.d

km.α fm.d×
×

σm.z.d
km.α fm.d×

+ 1£if
"EI KESTÄ!" otherwise

30.4 %×=:=

Taivutusjännitys harjalla
kl 1 1.4 tan α( )×+ 5.4 tan α( )2

×+ 1.12=:=

Taivutusjännitys harjalla

σm.d kl
6 Mkenttä.2.d×

b hap2
×

× 6.1 N
mm2×=:=

Koska kyseessä ei ole kaareva liimapuurakenne kr 1:=

Mitoitusehto σm.d
kr fm.d×

σm.d
kr fm.d×

1£if
"EI KESTÄ!" otherwise

31.6 %×=:=

Syitä vastaan kohtisuora vetojännitys harjalla
kp 0.2 tan α( )× 0.013=:=

Syitä vastaan kohtisuora vetojännitys
σt.90.d kp

6 Mkenttä.2.d×

b hap2
×

× 0.072 N
mm2×=:=

Syitä vastaan kohtisuoran vetojännityksen kestävyys
kdis 1.7:= harjapalkilla
V0 0.01m3

:= vertailutilavuus
Palkin korkeus harja-alueen reunalla (etäisyyden 0,5 hap päässä harjalta):

h1 h0 hap h0-( )
L
2 0.5 hap×-

L
2

×+ 1353 mm×=:=

Harja-alueen tilavuus

V min 2 Vb×

3 2 0.5 hap× h1× b× hap h1-( ) 0.5× hap×

2 b×+
é
ê
ë

ù
ú
û

×,
é
ê
ë

ù
ú
û

0.27 m3
×=:=

Harjatilavuuden huomioiva kerroin
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kvol
V0
V

æ
ç
è

ö
÷
ø

0.2
0.517=:=

Mitoitusehto σt.90.d
kdis kvol× ft.90.d×

σt.90.d
kdis kvol× ft.90.d×

1£if
"EI KESTÄ!" otherwise

25.7 %×=:=

Palkin leikkauskestävyys
kcr 1.0:= halkeilun huomioiva kerroin liimapuulle
bef kcr b× 140 mm×=:= tehollinen leveys
Leikkausjännytys

τd
3 max Vd.min Vd.max,( )×

2 bef× h0×
0.79 N

mm2×=:=

Mitoitusehto τd
fv.d

τd
fv.d 1£if

"EI KESTÄ!" otherwise
35.4 %×=:=

Palkin yhdistetty puristus ja taivutus
Suhteellinen hoikkuus z-akselin suuntaista taivutusta vastaan
βnur 0.5:= Nurjahduskerroin (molemmista päistä jäykästi tuettu)
Lnur Lsek 900 mm×=:= Sekundäärikannattajien kk-jako
Lc.y βnur Lnur× 450 mm×=:= Nurjahduspituus
hnur b 140 mm×=:=

iz
hnur

12 40.4 mm×=:= Jäyhyyssäde
λz

Lc.y
iz 11.1=:= Hoikkuusluku

λrel.z
λz
π

fc.0.k
E0.05× 0.17=:=

Suhteellinen hoikkuus y-akselin suuntaista taivutusta vastaan
βnur 0.7:= Nurjahduskerroin (toisesta päästä nivelellisesti ja toisesta päästä jäykästituettu)
Lnur L

3 5000 mm×=:= Etäisyys tuelta vertikaalisauvaan

Lc.z βnur Lnur× 3500 mm×=:= Nurjahduspituus
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hnur
h0 ht+

2 1067 mm×=:=

iy
hnur

12 307.9 mm×=:= Jäyhyyssäde
Hoikkuuslukuλy

Lc.z
iy 11.4=:=

λrel.y
λy
π

fc.0.k
E0.05× 0.17=:=

Mitoitusehto "Nurjahdusta ei tapahdu!" λrel.z λrel.y 0.3<Ùif
"Nurjahdus huomioitava!" otherwise

"Nurjahdusta ei tapahdu!"=:=

Palkin kiepahdus
c 0.7:= liimapuu GL30c
Kiepahduspituus
lef Lsek 900 mm×=:=

Kriittinen taivutusjännitys
σm.crit c b2

×

h0 lef×
E0.05× 182.9 N

mm2×=:=

λrel.m
fm.k

σm.crit 0.4=:=

Mitoitusehto "Kiepahdusta ei tapahdu!" λrel.m 0.75<if
"Kiepahdus huomioitava!" otherwise

"Kiepahdusta ei tapahdu!"=:=

Palkin tukipinnat
Palkin tukipintojen kestävyyttä ei tarkastella tässä laskentaesimerkissä. Usein palkkien tukialueillaon käytetty teräslevyjä tai liimaruuveja vahvistamaan palkin syita kohtisuoran puristuksenkestävyyttä.
Vertikaalin puristuskestävyys
Poikkileikkauksen pinta-ala tuella
Av bv bv× 19600 mm2

×=:=

σc.0.d
Npalkki.d

Av 12.7 N
mm2×=:=

Mitoitusehto σc.0.d
fc.0.d

σc.0.d
fc.0.d 1£if

"EI KESTÄ!" otherwise
81 %×=:=
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Vertikaalin nurjahdus
Suhteellinen hoikkuus
βnur 1.0:= Nurjahduskerroin (molemmistä päistä nivelellisesti tuettu)
Lnur H 1200 mm×=:= Etäisyys tuelta vertikaalisauvaan
Nurjahduspituus
Lc βnur Lnur× 1200 mm×=:=

hnur bv 140 mm×=:=

Jäyhyyssäde
i hnur

12 40.4 mm×=:=

Vertikaalin hoikkuusluku
λ

Lc
i 29.7=:=

λrel λ
π

fc.0.k
E0.05× 0.45=:=

Mitoitusehto "Nurjahdusta ei tapahdu!" λrel 0.3£if
"Nurjahdus huomioitava!" otherwise

"Nurjahdus huomioitava!"=:=

Nurjahduskerroin
βc 0.1:= Alkukäyryydestä johtuva kerroin liimapuulle
k 1

2 1 βc λrel 0.3-( )×+ λrel2+é
ë

ù
û× 0.61=:=

kc 1
k k2 λrel2-+

0.98=:=

kc min kc 1,( ) 0.98=:=

Mitoitusehto σc.0.d
kc fc.0.d×

σc.0.d
kc fc.0.d×

1£if
"EI KESTÄ!" otherwise

82.5 %×=:=

Vetotangon vetokestävyys
Vetotangon poikkipinta-ala
Avt π

D
2æçè
ö÷
ø

2
× 1257 mm2

×=:=

×
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Npl.Rd
Avt fy×
γM0 446 kN×=:=

Mitoitusehto max Nvt.1.d Nvt.1.d,( )
Npl.Rd

max Nvt.1.d Nvt.1.d,( )
Npl.Rd 1£if

"EI KESTÄ!" otherwise
56.6 %×=:=

Vetotangon yhdistetty veto ja taivutus
Taivutusvatus (plastisuusteoria)

vetotangon sädervt D
2 20 mm×=:=

vetotangon puolikkaan massakeskipisteen etäisyys koko poikkileikkauksenmassakeskipisteestäc1
4 rvt×

3 π×
8.5 mm×=:=

vetotangon puolikkaan pinta-alaAa1
π rvt2×

2 628 mm2
×=:=

Wpl Aa1 c1× Aa1 c1×+ 10667 mm3
×=:=

Vetotangon momenttikestävyys
Mpl.Rd

Wpl fy×
γM0 3.787 kN m××=:=

MN.Rd Mpl.Rd 1 max Nvt.1.d Nvt.1.d,( )
Npl.Rd

æ
ç
è

ö
÷
ø

2
-

é
ê
ê
ë

ù
ú
ú
û

× 2.6 kN m××=:=

Mitoitusehto MEd.vt
MN.Rd

MEd.vt
MN.Rd 1£if

"EI KESTÄ!" otherwise
13.7 %×=:=

Rakenteen stabiliteetti
Oletetaan, että liimapuupalkki on päistään haarukkalaakeroitu
Oletetaan palkin taipumaksi
wstab L

500 30 mm×=:=

a/h suhde
astab H wstab+ 1.23 m=:=

hstab H 1.2 m=:=

astab
hstab 1.025=
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Palkin vääntöneliömomentti vertikaalisauvan kohdalla
ht 1233.333 mm×=

b 140 mm×=

Profiilin vääntöneliömomentti saadaan ratkaistua käyttämällä taulukkoarvoja eri ht / b suhteille --> iteroidaan väliarvo
ht
b 8.81=

kt
ht
b 8-

2 0.313 0.307-( )× 0.307+ 0.309=:=

It kt ht× b3
×:=

Keskisauvan liitosjäykkyys
Cb 1

3
4 Gd× It×

L 4.84 107
´ N mm××=:=

Vertikaalisauvan taivutusjäykkyys

Iv
bv bv3
×

12:=

Lasketaan vertikaalin taivutusjäykkyyden, liitoksen jäykkyyden ja systeemin korkeuden suhde ja luetaan sitävastaava nurjahduspituuskerroin
Cb ht×

E0.d Iv× 0.179=

Saadaan βstab 1.05:=
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Kriittinen sauvavoima
Pcr

π2 E0.d× Iv×
βstab2 ht2×

1959.406 kN×=:=

Nvertikaali.d 79.19- kN×=

Mitoitusehto "Rakennetta ei tarvitse sivuttaistukea" Nvertikaali.d
Pcr 1£if

"Rakenne tarvitsee sivuttaistukea" otherwise
"Rakennetta ei tarvitse sivuttaistukea"=:=
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