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Tämän diplomityön tavoitteena on ollut selvittää voidaanko höyrykarkaistuille kevytbetonilaatoille 
tehtyä Eurooppalaista standardia EN 12602 soveltaa suomalaisiin Siporex-laattoihin. 1.7.2013 voi-
maan tuleva rakennustuoteasetus edellyttää, että harmonisoitujen tuotestandardien piiriin kuuluvat 
rakennustuotteet varustetaan CE-merkinnällä. Siporex-laattojen tapauksessa CE-merkintä edellyt-
tää, että valmistaja vastaa tuotteen kantavuudesta tuotestandardin EN 12602 mukaisilla mitoitusme-
nettelyillä. Tähän päivään asti Siporex-laatat on mitoitettu niille kehitetyllä Siporex-
kevytbetonilementtien suunnitteluohjeella. Mitoitukseen käytettävän ohjeen vaihdos tuo mukanaan 
kysymyksiä joista osaan haettiin tässä diplomityössä vastausta. 
 
Työssä selvitettiin CE-merkintään liittyvät valmistajan velvollisuudet ja höyrykarkaistusta kevytbe-
tonista (AAC) valmistettujen laattojen mitoitusmenettely murto- ja käyttörajatilassa standardin EN 
12602 mukaan. Työssä keskityttiin myös AAC-laattoihin syntyvän esijännityksen syihin ja sen 
hhyödyntämiseen mitoituksessa sekä esijännityksen kokeellinen todentaminen. 
 
Työssä koottiin yhteen Siporex-laattojen vuosina 1999-2011 tehdyt laadunvalvontakokeiden tulok-
set, joihin on kuulunut elementtien kuormituskokeita ja teräsjännitysmittauksia. Teräsjännitysmitta-
usten yhteenvedosta saatiin suositusarvo laskelmissa käytettävälle esijännityksen suunnitteluarvolle. 
 
Työssä tutkittiin Siporex-laattoja kahdella koesarjalla. Ensimmäisessä koesarjassa tutkittiin EN 
12602:ssa annettua ankkurointikestävyyden laskentamallia koestamalla 11 Siporex-laattaa. Kokees-
sa tutkittiin poikittaisten ankkurointiterästen lukumäärän vaihtelun vaikutusta murtokuormaan. 
Koelaattojen murtotapoja olivat joko leikkaus tai ankkurointimurto. Koetulokset osoittivat, että 
poikittaisterästen lukumäärällä oli merkittävä vaikutus murtokuormaan ja standardissa EN 
12602:ssa annettu ankkuroinnin laskentamalli vastasi todellisen rakenteen koetuloksia melko hyvin. 
 
Toisessa koesarjassa tutkittiin soveltuuko EN 12062:ssa esitetty leikkauskestävyyden yhtälö Sipo-
rex-laatoille kuormittamalla 7 koelaattaa leikkausmurtoon. Koetulosten ja materiaaliominaisuuksien 
hajontaa tutkittiin keräämällä eri kuukausina valmistettuja laattoja tehtaan varastosta. Kaikkien 
koelaattojen murtotapa oli leikkausmurto. Koetulosten ominaisarvon suhde EN 12602 laskennalli-
seen ominaisarvoon oli Rtest/Rmodel=1,1. Koetulosten variaatiokerroin Vx oli 0,056, eli koetulosten 
hajonta oli melko pientä. Johtopäätöksenä todettiin, että EN 12602:ssa annettu leikkauskestävyyden 
laskentamalli vastasi todellisen rakenteen koetuloksia melko hyvin. 
 
Lopuksi työssä koottiin yhteenveto kokeellisesti määritetyistä materiaaliparametreista EN 12602 
mukaiseen mitoituslaskelmaan tutkitulle Siporex-laatalle. Mitoituslaskelma osoitti, että kaikki mur-
to- ja käyttörajatilan vaatimukset täyttyivät. 
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The aim of this Master’s thesis was to validate whether the European standard EN 12602 for rein-
forced components made of autoclaved aerated concrete can be applied to Siporex slabs made in 
Finland. The upcoming European regulation for construction products requires that products be-
longing to the area of harmonized standards must be labeled with CE markings. For Siporex slabs, 
the CE marking requires that the manufacturer is responsible for the loadbearing design of the 
product according to the design methods described in EN 12602. At the moment, Siporex slabs are 
designed according to their own design manual. Changing of the design manual brings up many 
unanswered questions, some of which are addressed in this Master’s thesis.  
 
This study examined the responsibilities of the manufacturer affiliated with the CE marking and the 
design of autoclaved aerated concrete (AAC) slabs in the ultimate and the serviceability state ac-
cording to EN 12602. Effects, causes and testing methods of pre-stress phenomena in AAC slabs 
were also studied. 
 
First, old testing data for Siporexslabs was summarized from years 1999-2011. The testing data 
included load- and pre-stress tests according to EN 1738. The recommended value for relative 
length difference ε0 used in the pre-stress calculations was derived from the pre-stress tests. 
 
Two sets of load test for Siporexslabs were conductedThe first set studied the applicability of the 
anchorage design model given in the EN 12602 by testing 11 Siporex slabs. The number of cross 
bars used for anchorage was varied in the slabs in order to study its effects on failure load. All tests 
ended in shear or anchorage failure. The tests showed that the number of crossbars had a significant 
effect on the failure loads, and the anchorage design model given in the EN 12602 described the 
actual structure quite well. 
 
The second load test studied the applicability of the shear capacity equation given in the EN 12602  
with 7 Siporex slabs. Slabs manufactured in different months were used to study variation of the 
test results. All tests ended in shear failure. The ratio between the characteristic shear resistance 
derived from the test and EN 12602 calculated value was Rtest/Rmodel=1.1. Coefficient of test result 
variation was Vx=0.056, thus the variation of the test results was quite small. The study concluded  
that the calculation model for shear resistance given in the EN 12602 corresponed well with the test 
results. 
 
Finally, a summary of different material parameters was gathered according to the test results.. This 
summary was used for a design calculation according to EN 12602 for the slab that was under con-
sideration in the experimental part. The results of the calculation showed that all the requirements in 
the ultimate and the serviceability state were met. 
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SYMBOLILUETTELO 
 
Latinalaiset pienet kirjaimet 
a0   Tuen pituus  
a1 Etäisyys jolla momenttipintaa levitetään vetoraudoituksen ankkurointitarkasteluissa 
b  Poikkileikkauksen kokonaisleveys 
bw Poikkileikkauksen leveys kapeimmassa kohdassa 
cbot   Betonipeitteen paksuus alapinnan teräksiin 
cside Betonipeitteen paksuus poikittaisteräksiin  
ctop  Betonipeitteen paksuus yläpinnan teräksiin 
dbot Vetoterästen painopisteen etäisyys puristetusta pinnasta 
dtop Puristusterästen painopisteen etäisyys puristetusta pinnasta 
e Poikittaisteräksen painopisteen etäisyys laatan ulkopintaan 
es Raudoituksen painopisteen etäisyys liittopoikkileikkauksen painopisteestä 
fbd Höyrykarkaistun kevytbetonin (AAC:n) tartuntalujuuden suunnitteluarvo 
fbk AAC:n lyhytaikaisen tartuntalujuuden ominaisarvo 

fbl,k AAC:n pitkäaikaisen tartuntalujuuden ominaisarvo 

fbl,mean AAC:n pitkäaikaisen tartuntalujuuden keskiarvo 
fbm AAC:n lyhytaikaisen tartuntalujuuden keskiarvo 

fc  AAC:n puristuslujuus 
fcd AAC:n puristuslujuuden mitoitusarvo  
fcd.brittle AAC:n puristuslujuuden mitoitusarvo hauraalle murtotavalle 
fck  AAC:n puristuslujuuden ominaisarvo 
fck,g  Valmistajan ilmoittama AAC:n puristuslujuuden ominaisarvo 
fcfld AAC:n taivutusvetolujuuden mitoitusarvo 
fcflk AAC:n taivutusvetolujuuden ominaisarvo 
fcflk,0,05  AAC:n taivutusvetolujuuden 5 % fraktiilia vastaava arvo 
fcflk,0,95  AAC:n taivutusvetolujuuden 95 % fraktiilia vastaava arvo 
fcflm  AAC:n taivutusvetolujuuden keskiarvo 
fctk,0,05  AAC:n vetolujuuden 5 % fraktiilia vastaava arvo 
fctk,0,95  AAC:n vetolujuuden 95 % fraktiilia vastaava arvo 
fld AAC:n poikittaisen puristuslujuuden suunnitteluarvo 
fs0m Teräsjännitysmittausten keskiarvo 
fuk Raudoituksen murtolujuuden ominaisarvo 
fyd Raudoituksen vetolujuuden suunnitteluarvo  
fyk Raudoituksen myötölujuuden ominaisarvo 
g0 AAC-elementin oma paino 
g1 Pysyvä hyötykuorma 
h  Poikkileikkauksen korkeus 
k - Kerroin jolla huomioidaan vetojännitysten jakauma miniraudoitusta laskettaessa 
 - Jakaumakerroin jolla huomioidaan halkeilu taipumia laskettaessa 
k1 Tartuntalujuuden pitkäaikaisvaikutukset huomioiva kerroin 
k2  Tartuntalujuuden lyhytaikaisvaikutukset huomioiva kerroin  
keff Tehollinen jakaumakerroin 

mdry,i  AAC koekappaleen massa kuivana 
mhum,i  AAC koekappaleen massa kosteana 
ms   AAC-elementissä käytetyn raudoituksen massa 
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n  Koetulosten lukumäärä 
n1… nm Erisuuruisten pitkittäisterästen lukumäärä poikkileikkauksessa 
nbot Alapinnan pitkittäisterästen kokonaislukumäärä  
ni Kimmomoduulien suhdeluku 
np Tuella olevien poikittaisterästen lukumäärä tarkasteltavan poikkileikkauksen ja laatan 

pään välillä  
nqp Kimmomoduulien suhdeluku kuormien pitkäaikaisvaikutuksille 
nreq Poikittaisterästen vaadittu lukumäärä 
ns Kimmomoduulien suhdeluku kuormien lyhytaikaisvaikutuksille 
nt - Poikittaisterästen lukumäärä tarkasteltavan poikkileikkauksen ja laatan pään välillä 
 - Kimmomoduulien suhdeluku ajanhetkellä t 
q1 Määräävä muuttuva hyötykuorma 
p  - Laattaan vaikuttava tasoa vastaan kohtisuora kuorma 

- Tarkasteltava siirtymäparametri, joka voi olla esimerkiksi venymä, käyristymä tai siir-
tymä 

pc Kuormien ominaisyhdistelmä käyttörajatilassa 
pd Mitoittava kuormitusyhdistelmä murtorajatilassa 
pf Kuormien tavallinen kuormitusyhdistelmä käyttörajatilassa 
pg Pelkkien pysyvien kuormien yhdistelmä käyttörajatilassa 
pI Siirtymäparametrin p arvo halkeilemattoman tilan mukaan laskettuna 
pII Siirtymäparametrin p arvo täysin halkeilleen tilan mukaan laskettuna 
pqp Pitkäaikaisyhdistelmä käyttörajatilassa 
tt Poikittaisteräksen tehollinen pituus 
w0  Mitattu esikorotus jännevälin keskellä 
wc - Esikorotus jännevälin keskellä 

- Esijännitysmittausten ja kimmomoduulin perusteella laskettu esikorotus 
wp(x) Esijännityksen aiheuttama taipuma kohdassa x 
xbd Kriittinen piste jossa tartuntajännitys ylittää tartuntalujuuden suunnitteluarvon fbd 
xi  Yksittäinen koetulos 
y - Tarkasteltavan pisteen etäisyys painopisteakselista, positiivien suunta alaspäin 
 - Puristetun pinnan korkeus taivutuskestävyyttä laskettaessa 
ybal Puristetun pinnan korkeus tasapainomurrossa 
ycr Puristetun pinnan korkeus halkeilleena 
ymin Puristetun pinnan vähimmäiskorkeus taivutusmurrossa 
ypp  Poikkileikkauksen painopisteakselin etäisyys yläpinnasta 
yuc Halkeilemattoman poikkileikkauksen painopisteakselin korkeus mitattuna poikkileikka-

uksen yläpinnasta 
z Momenttivarsi vetoteräksiin ankkurointitarkasteluissa 

zc Betonin puristusresultantin momenttivarsi vetoteräksiin taivutustarkastelussa 
zsc Puristusterästen momenttivarsi vetoteräksiin taivutustarkastelussa 
 
Latinalaiset isot kirjaimet 
Ac Betonin vedetyn poikkileikkauksen pinta-ala 
Ac,i  Koekappaleen mitattu kuormituspinta-ala 
Acr.i Poikkileikkauksen pinta-ala halkeilleena 
As.bot  Alapinnan pitkittäisraudoituksen pinta-ala 
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As.top  Yläpinnan pitkittäisraudoituksen pinta-ala 
Asmin Minimiraudoituksen vaadittu pinta-ala poikkileikkauksen vedetyllä alueella 
Auc.i Poikkileikkauksen pinta-ala halkeilemattomana 
Ec Höyrykarkaistun kevytbetonin (AAC:n) kimmomoduuli 
Ec.eff AAC:n tehollinen kimmomoduuli 
Ecm,g Valmistajan ilmoittama höyrykarkaistun kevytbetonin kimmomoduulin keskiarvo 
Ecm.t AAC:n tehollinen kimmomoduuli teräsjännitysten mittaushetkellä 
Ecm  AAC:n kimmomoduulin keskiarvo 
Ed   Kuormien vaikutusten mitoitusarvo 
Es Raudoituksen kimmomoduuli 
Ek,j  Kuorman ”j” vaikutuksen ominaisarvo 
Fc - Betonissa vaikuttava puristava jännitysresultantti 
 - Koekappaleen murtokuorma 
Fld(x) Kohdassa x vaikuttava vetovoima alapinnan teräksissä 
Fld.bd Kriittisessä pisteessä vaikuttava vetovoiman suunnitteluarvo 
Fp Poikkileikkaukseen kohdistuva esijännitysvoima 
FRA(x) Ankkurointikestävyys poikittaisteräksillä kohdassa x 
FRB(x) Ankkurointikestävyys pitkittäisraudoituksen tartunnalla kohdassa x 
FRd(x) Ankkurointikestävyys kohdassa x 
FRU  Vetoraudoituksessa vaikuttava voima murtohetkellä. 
Fs Vetoteräksissä vaikuttava jännitysresultantti 
Fsc Puristusteräksissä vaikuttava jännitysresultantti 
Fwg Valmistajan ilmoittama raudoituksen hitsausliitoksen leikkauslujuus 
Gk,j   Pysyvän kuorman ”j” ominaisarvo 
Gk,j,inf   Edullisen pysyvän kuorman ”j” ominaisarvo 
Gk,j,sup   Epäedullisen pysyvän kuorman ”j” ominaisarvo 
Icr Poikkileikkauksen jäyhyysmomentti halkeilleena 
Ieff Poikkileikkauksen tehollinen jäyhyysmomentti. 
Iuc Poikkileikkauksen jäyhyysmomentti halkeilemattomana 
M Poikkileikkaukseen vaikuttava taivutusmomentti 
Mcr Poikkileikkauksen halkeamamomentti 
Mda(x) Kohdassa x vaikuttava levitetyn momenttipinnan momentti 
MEd Kriittiseen poikkileikkaukseen vaikuttava taivutusmomentti murtorajatilassa 
Mk Tehollisen jakaumakertoimen laskentaan käytettävä taivutusmomentti 
Mp  Esijännitysvoimasta aiheutuva vakiomomentti 
MRd Kriittisen poikkileikkauksen taivutusmomenttikestävyys murtorajatilassa 
Mu  Taivutusmomentin suuruus pistekuorman kohdalla murtohetkellä 
N Painopisteakselilla vaikuttava normaalivoima 
KFI   Seuraamus ja luotettavuusluokasta riippuva kerroin 
L0   Laatan valmistuspituus 
Leff   Tehollinen jännemitta 
P  Esijännitysvoiman kyseeseen tuleva arvo 
Pcr   Laatan halkeamakuorma kuormituskokeessa 
Pu  Laatan murtokuorma kuormituskokeessa 
Qk,1   Määräävän muuttuvan kuorman ominaisarvo   
Qk,i  Muun samanaikaisen muuttuvan kuorman ”i” ominaisarvo 
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Rd   kestävyyden mitoitusarvo 
RH ympäristön suhteellinen kosteus prosenteissa 
Rk,i   materiaalin ”i” kapasiteettitekijän ominaisarvo 
VEd Kriittisessä poikkileikkauksessa vaikuttava leikkausvoima 
Vi  Koekappaleen tilavuus AAC:n kuivatiheyttä laskettaessa 
VRd Kriittisen poikkileikkauksen leikkauskestävyys murtorajatilassa 
VRd1 Leikkauskestävyyden mitoitusarvo 
VRd1.min Leikkauskestävyyden mitoitusarvon vähimmäisarvo 
VRd.sx Leikkauskestävyyden mitoitusarvo Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeen 

mukaan 
Vu  Leikkausvoiman suuruus kriittisessä poikkileikkauksessa murtohetkellä 
Xm  Koetulosten keskiarvo 
Xk  Koetulosten ominaisarvo 
 
Kreikkalaiset kirjaimet 
α Puristuslujuuden pienennyskerroin, jolla huomioidaan kuormitusnopeuden vaikutus 

puristuslujuuteen 
Δρg   Valmistajaan ilmoittama kuivatiheyden toleranssi 
ΔEc,g Valmistajan ilmoittama höyrykarkaistun kevytbetonin kimmomoduulin toleranssi 
ΔX  Koetulosten (otos)keskihajonta 
γC Höyrykarkaistun kevytbetonin (AAC:n) osavarmuusluku 
γc.brittle Raudoitetun tai raudoittamattoman AAC:n osavarmuusluku hauraalle murtotavalle 
γGj,sup  Epäedullisen pysyvän kuorman ”j” osavarmuusluku 
γGj,inf  Edullisen pysyvän kuorman ”j” osavarmuusluku 
γP  Esijännitysvoimien osavarmuusluku 
γQ,1  Määräävän muuttuvan kuorman osavarmuusluku  
γQ,i  Muun samanaikaisen muuttuvan kuorman ”i” osavarmuusluku 
γs Raudoituksen osavarmuusluku 
ε0  - Suhteellinen muodonmuutosero 

- Valmistajan ilmoittama suhteellisen muodonmuutoseron ominaisarvo 
ɛ0∞ Laatan kuivumiskutistuman loppuarvo  
ɛ0d Suhteellisen muodonmuutoseron suunnitteluarvo 
ε0m,g  Valmistajan ilmoittama suhteellisen muodonmuutoseron keskiarvo 
ε0m Suhteellisen muodonmuutoksen keskiarvo 
εc AAC:n muodonmuutos 
εcu AAC:n murtopuristuma 
εcy AAC:n myötöpuristuma 
εs Vetoterästen muodonmuutos 
εsc Puristusterästen muodonmuutos 
εsuk Vetoterästen sallittu maksimivenymä taivutusmurrossa 
εuk Raudoituksen kokonaistasavenymän ominaisarvo 
εyd  Raudoituksen myötäämiseen vaadittava venymä murtorajatilassa 
κ Poikkileikkauksen käyristymä 
κeff Tehollinen käyristymä 
κI Käyristymän arvo halkeilemattoman tilan mukaan laskettuna 
κII Käyristymän arvo täysin halkeilleen tilan mukaan laskettuna 
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μm  AAC:n kosteuspitoisuus käyttöolosuhteissa painoprosentteina 
μm,i  AAC koekappaleen kosteuspitoisuus painoprosentteina 
ξ  Epäedullisen pysyvän kuorman pienennyskerroin 
ρd,inf   AAC-elementin tiheyden suunnitteluarvo, kun kuorman vaikutus on edullinen 
ρd,sup  AAC-elementin tiheyden suunnitteluarvo, kun kuorman vaikutus on epäedullinen 
ρi  Koekappaleen kuivatiheys 
ρL Vetoraudoitussuhde 

ρm AAC:n kuivatiheyden keskiarvo 
ρm,g   Valmistajan ilmoittama AAC:n kuivatiheyden keskiarvo 
σc(εc) AAC:n puristusjännitys puristumalla εc 

σs(εs) Vetoterästen jännitys venymällä εs 

σsc(εsc) Puristusterästen jännitys puristumalla εsc 

ϕ Raudoitustangon halkaisija 
ϕ1… ϕm Erisuuruisten pitkittäisterästen halkaisijat  
ϕt Poikittaisteräksen halkaisija 
ϕbot Vetoterästen halkaisija 
ϕtop Puristusterästen halkaisija 
ϕtot Poikittaisteräksen kokonaishalkaisija 
φ Virumaluku 
φ0 Virumaluku teräsjännitysten mittaushetkellä 
ψ0  Muuttuvan kuorman yhdistelykerroin 
ψ1  Määräävän muuttuvan kuorman tavallisen arvon yhdistelykerroin 
ψ2 Muuttuvan kuorman pitkäaikaisarvon yhdistelykerroin 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 

AAC  (Autoclaved Aerated Concrete) Höyrykarkaistu kevytbetoni. 
CE-merkintä Merkintä joka osoittaa, että tuote vastaa EU:n ns. uuden menettelyn mu-

kaista tuotedirektiivien olennaisia, useimmiten terveellisyyteen ja turval-
lisuuteen liittyviä vaatimuksia. Rakennustuotedirektiivin mukainen CE-
merkintä tarkoittaa, että tuote on valmistettu ja sen ominaisuuksien var-
mentaminen suoritettu harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen 
teknisen hyväksynnän mukaisesti 

ETA Eurooppalainen tekninen hyväksyntä, joka johtaa rakennustuotteen CE-
merkintään 

Harmonisoitu tuotestandardi EU:n komission toimeksiannosta CEN:in laatima CE-merkintään johtava 
tuotestandardi, josta on julkaistu ilmoitus EU:n virallisessa lehdessä. 

Hauras murtotapa Rakenteen äkillisesti tapahtuva murtotapa, jossa rakenteen kuormitusta-
soa ei voida nostaa merkittävästi ensimmäisten vaurioiden tultua näky-
viin.  

hEN Lyhennelmä sanoista harmonisoitu tuotestandardi 
Ilmoitettu arvo Valmistajan ilmoittama arvo/luokka, joka perustuu koetuloksiin, tau-

lukkoarvoihin tai laskelmiin  
Laskenta-arvo Materiaaliominaisuuden arvo/luokka jota ei määritetä kokeellisesti, 

vaan valmistaja käyttää standardissa annettua yhtälöä materiaaliomi-
naisuuden määrittämiseen 

Lujuus Materiaalin mekaaninen ominaisuus, joka ilmaisee sen kykyä kestää 
kuormia 

Kestävyys Rakenteen minkä tahansa osan tai sen poikkileikkauksen kyky vastustaa 
kuormien vaikutusta vaurioitumatta 

Kuorma  Rakenteeseen vaikuttavien kuormien yhdistelmä 
Kuormien vaikutus Kuormien vaikutus rakenneosiin (esim. kunkin poikkileikkauksen mo-

mentti) tai vaikutus koko rakenteeseen (esim. taipuma) 
Kuormaluokka Elementille, yleensä laatalle, sallittu tasaisen hyötykuorman suuruus 

kN/m2 
Sitkeä murtotapa Rakenteen hitaasti ja porrastetusti tapahtuva murtotapa, jossa rakenteen 

kuormitustasoa voidaan nostaa merkittävästi ensimmäisten vaurioiden 
tultua näkyviin. Tälläisiä vaurioita ovat esimerkiksi suuret taipumat ja 
leveät halkeamat betonirakenteissa. 

Siporex Tuotenimi H+H Finland Oy:n valmistamalle höyrykarkaistulle kevytbe-
tonille 

Suositusarvo Standardin antama suositusarvo (recommended value) kansallisille 
parametreille (NDP), tai tässä diplomityössä annettu suositusarvo 
valmistajalle, mitä ilmoitettua arvoa tämän kannattaisi käyttää 

Taulukko-arvo Materiaaliominaisuus joka määritetään standardissa annetusta taulu-
kosta  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Suomalainen rakennusmateriaaliteollisuus on suuren haasteen edessä 2010-luvulla. Euroopan 
Unionin (jäljempänä käytetty nimitystä EU) asettama rakennustuotedirektiivi korvataan keväällä 
2011 julkaistulla rakennustuoteasetuksella [1]. Rakennustuoteasetus on sellaisenaan suoraan jä-
senmaiden lainsäädäntöä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennustuotteiden CE-merkintä on 
pakollinen markkinoille saatetuille rakennustuotteille, jotka kuuluvat harmonisoitujen tuotestandar-
dien piiriin. Valmistajien tulee huolehtia siitä, että näissä tuotteissa on CE-merkintä 1.7.2013 men-
nessä. Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmu-
kaisella eurooppalaisella tavalla. CE-merkintä on keino osoittaa tuotteen ominaisuudet siten, että 
tuotteen voi laittaa markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa [2, s.6]. Toistaiseksi CE-
merkintä on ollut Suomessa pääosin vapaaehtoista. Tähän tulee kuitenkin muutos, koska CE-
merkintä tulee korvaamaan kansalliset tuotehyväksynnät. Esimerkiksi uusia tyyppihyväksyntöjä ei 
myönnetä tai uusita rakennustuotteille, joiden ominaisuudet voidaan osoittaa eurooppalaiseen har-
monisoituun tuotestandardiin perustuvalla CE-merkinnällä [3]. 

CE-merkinnän tavoitteena on mahdollistaa rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus EU:n sisämarkki-
noilla ja avata sitä kautta kilpailua rakennusmarkkinoilla. Rakennustuotteiden kansalliset tuotehy-
väksyntämenettelyt ovat olleet maakohtaisia, jolloin niiden käyttökelpoisuus on käytännössä rajoit-
tunut valmistajan kotimaanhan. Ulkomaille vietäessä valmistajan täytyy osoittaa rakennustuotteen-
sa ominaisuudet kohdemaan tuotehyväksyntämenettelyillä. Kansalliset menettelyt ovat olleet vien-
nin este rakennustuotemarkkinoilla. CE-merkinnällä pyritään myös takaamaan tarkkojen ja luotet-
tavien tietojen saanti rakennustuotteiden ominaisuuksista. Tuotteeseen kiinnitetty CE-merkintä 
osoittaa, että kyseisen tuotteen ominaisuudet on testattu tai muuten selvitetty harmonisoidun tuote-
standardin tai ETA:n vaatimalla menetelmällä ja että tuotteen ominaisuudet ovat siitä ilmoitettujen 
arvojen/luokkien mukaisia. Rakennustuotteen CE-merkitseminen edellyttää, että kyseiselle tuote-
ryhmälle on julkaistu EN-standardi EU:n virallisessa lehdessä, eli standardi on harmonisoitu. 

Monia rakennustuotteita on jo Suomessa CE-merkitty, kuten esimerkiksi lämmöneristeet ja ontelo-
laatat. Kuitenkin suurella osalla suomalaisista rakennustuotteiden valmistajista CE-merkintöjen 
käyttöönotto on vasta alkutekijöissään. Yksi monista rakennusmateriaaliteollisuuden toimijoista, 
joita CE-merkintä vaatimus koskee, on höyrykarkaistusta kevytbetonista eli Siporexista koostuvia 
rakennustuotteita valmistava H+H Finland Oy. 

H+H:n tuotevalikoimaan kuuluvat kaikki rakennuksen rungon pystyttämiseen tarvittavat rakennus-
osat: palkit, laatat, harkot, seinäelementit, yms. Siporex harkkoihin liittyvä EN standardi  SFS-EN 
771-4 Muurauskappaleiden spesifikaatiot Osa:4 Höyrykarkaistut kevytbetoniharkot on harmonisoi-
tu, joten harkkojen suhteen 1.7.2013 on ehdoton takaraja CE-merkinnälle, jotta H+H pystyy edel-
leen myymään harkkotuotteitaan. Toinen erittäin oleellinen standardi H+H:lle on SFS-EN 12602 
Höyrykarkaistusta kevytbetonista valmistetut raudoitetut elementit (jäljempänä käytetty nimitystä 
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EN 12602) [4]. EN 12602 kattaa H+H:n tuotevalikoimasta kaikki elementit eli laatat, palkit ja sei-
näelementit.  

Kyseistä standardia ei ole harmonisoitu, eli CE-merkintä ei ole vielä mahdollinen, koska tietyt 
EU:n jäsenmaat, Saksa ja Suomi, ovat esittäneet eriäviä mielipiteitä standardin sisällöstä. Standar-
dia ollaan päivittämässä kevään 2012 aikana ja sen julkaisu EU:n virallisessa lehdessä, eli harmoni-
sointi siirtyy vuoteen 2013 [5]. Kun EN 12602 julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, niin siinä 
määrätään CE-merkinnän siirtymäajat, eli ajanjakso, jolloin on mahdollista käyttää joko CE-
merkintää tai kansallista tuotehyväksyntämenettelyä. Tällä hetkellä H+H:n valmistamat elementit 
suunnitellaan vuonna 1989 julkaistun ”Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohje” mukaan 
[6]. Elementtejä ei suunnitella jokaiseen käyttökohteeseen erikseen, vaan ne ovat vakioituja tuottei-
ta, jotka valitaan jännevälin, kuorman ja muiden teknisten vaatimusten mukaan. H+H:ssa on päätet-
ty ryhtyä toimeen Siporex-elementtien CE-merkinnän saamiseksi. CE-merkinnän saaminen Sipo-
rex-elementeille edellyttää H+H:lta monenlaisia toimenpiteitä, joista on koottu yhteenveto kuvaan 
1.1.  

 

 
 
Kuva 1.1. Siporex-elementtien CE-merkitsemisen projekti- ja aikataulukaavio. 

Kuten kuvasta nähdään, tuotteen CE-merkitseminen edellyttää valmistajan tekemää suoritustasoil-
moitusta, jota rakennustuoteasetus edellyttää 1.7.2013 jälkeen. Ennen suoritustasoilmoituksen te-
kemistä valmistajan on tehtävä valmisteluita, joista kuormia kantaville rakennustuotteille tärkein on 
tuotteen EN-standardin mukaisen mitoitusmenettelyn läpikäyminen ja sen soveltuvuuden varmis-
taminen tuotteen mitoituksessa. 

 

Tuotesertifikaatti  käytössä 

Tuotteen CE-
merkitseminen 

CE-merkinnän ja suoritustasoil-
moituksen valmistelut 

Tyyppihyväksyntä käytössä 

Tarvittavien kokeiden tekemi-
nen joilla varmistetaan sovel-
tuuko tuote mitoitettavaksi sitä 
käsittelevällä EN-standardilla 

Tuotteen mitoitusmenettelyn 
läpikäyminen EN-standardin 

mukaisesti 

Suoritustasoilmoituksen 
tekeminen 

Tuotteen alkutestaus-
ten suorittaminen 

Tehtaan alku  
tarkastus 

EN-standardin mukaisten 
mitoitusparametrien suosi-
tusarvojen selvittäminen 

CE-merkintä käytössä 
Tuotteen mitoitus ja  

laadunvalvonta  
EN-standardien mukaisesti 

 

Tuotteen mitoitus ja laadunvalvonta Siporex-suunnitteluohjeen mukaisesti 
 

EN 12602  
CE-merkinnän 
siirtymäaika Tyyppihyväksyntä Siporex tuotteiden osalta päättyi 30.6.2010 

Rakennustuoteasetus voimaan 1.7.2013 

Tämän diplomityön aihealue 
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1.2 Tutkimusongelma 

Perimmäinen kysymys EN 12602 standardin käyttöönotossa on,  että soveltuuko se H+H:n Siporex 
tuotteille. Tähän päivään asti käytetty ja edelleen käytössä oleva Siporex elementtien suunnitte-
luohje perustuu hyvin pitkälle kokemusperäiseen suunnitteluun ja vuosia kestäneeseen tuotekehi-
tykseen. Diplomi-insinööri Antti Koponen, joka on ollut mukana Siporex tuotekehityksessä 1980–
90 luvulla sekä uuden standardin EN12062 työryhmässä CEN/TC 177, on pitänyt tarpeellisena 
lisätutkimuksia kuinka standardissa esitetyt mitoitusyhtälöt soveltuvat Siporex-elementeille. Vii-
mekädessä on syytä muistaa, että mitoitusohjeet ja -standardit voivat muuttua, mutta rakenne itses-
sään ja sen fysikaalinen toimintapa ei muutu. 

Standardin EN 12602 tekemisessä on ollut mukana Euroopan suurimmat höyrykarkaistun kevytbe-
tonin tuottajat sekä alan eurooppalaiset asiantuntijat. Standardi mahdollistaa Siporexin sekä muiden 
höyrykarkaistusta kevytbetonista valmistettujen tuotteiden mitoituksen entistä tarkemmin. EN-
standardin käyttöönotto Siporex-tuotteille vaatii standardin tutkimista ja vertailua vanhaan suunnit-
teluohjeeseen, ennen kuin sitä voidaan ottaa käyttöön tai tarvittaessa, jos standardissa puutteita 
havaitaan, ryhdytään toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. 

Yksi selvitettävä osa-alue, on Siporex-laattojen leikkaus- ja ankkurointikestävyys laatan tukialueil-
la. Siporex elementtien tyyppihyväksynnän puitteissa tehdyissä vuosittaisissa laattojen laadunval-
vontakokeissa on tapahtunut jonkin verran alituksia leikkauskestävyydelle. Näissä tapauksissa laat-
ta on murtunut hauraasti tuen lähellä Siporexin leikkaus- tai ankkurointikestävyyden ylittyessä. 

1.3 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, soveltuuko EN 12602 tuotestandardi kaikilta osin Siporex 
elementeille. Päätavoite on jaettu useisiin osatavoitteisiin. 

Työssä käytiin läpi EN 12602 mukainen mitoitusmenettely koskien Siporex-laattoja ja niin ollen 
toimia taustana Siporex-elementtien mitoitusmenetelmien päivitykselle. Työssä laaditaan yhteenve-
to aiempina vuosina tehdyistä laadunvalvontaan ja tuotekehitykseen liittyvistä kokeista. Laadun-
valvontaan liittyvissä kokeissa on tehty kuormituskokeita ja esijännitysmittauksia erilaisille Sipo-
rex-laatoille. 

Työhön sisältyy rakennekokeita, joissa selvitetään EN 12602:ssa esitettyjen laskentamallien sovel-
tuvuutta kriittisimmälle Siporex-laatalle. Kokeellinen osuus on jaettu kahteen osatavoitteeseen. 
Kokeiden ensimmäisenä osatavoitteena on selvittää, onko tutkittavan Siporex-laatan raudoituksen 
ankkurointi riittävä. Kokeen tavoitteisiin kuuluu myös selvittää kuinka hyvin EN 12602:ssa annettu 
ankkuroinnin laskentamalli vastaa todellisia koetuloksia. Toisena tavoitteena on selvittää laskennal-
lisesti ja kokeellisesti, soveltuuko standardissa esitetty leikkauskestävyyden kaava leikkausraudoit-
tamattomille Siporex-laatoille. Tähän kysymykseen haetaan vastausta myös laadunvalvontakokeis-
ta tehtävästä laattojen murtokuormien yhteenvedosta. 

Eräs tavoite on laatia EN 12602 mukainen esimerkkilaskelma, jota varten kerätään yhteenveto las-
kelmiin tarvittavista materiaaliominaisuuksista. EN 12602 mukaisessa mitoituksessa valmistajan 
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täytyy ilmoittaa arvo tietyille materiaaliominaisuuksille, jos niitä hyödynnetään mitoituksessa. 
Näistä materiaaliominaisuuksista mielenkiintoisin on Siporex-laattoihin valmistuksessa syntyvä 
esijännitys. Vanhassa suunnitteluohjeessa esijännitys on huomioitu olettamalla, että laatta ei halkei-
le ja esijännityksestä aiheutuva esikorotus kumoaa laatan oman painon. Tällainen yksinkertaistus ei 
ole enää riittävä. EN 12602 edellyttää, että valmistaja ilmoittaa esijännitykselle arvon, jota käyte-
tään laskelmissa. Esijännitykseen liittyen tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi, kuinka hyvin esijänni-
tys säilyy vanhoissa Siporex-laatoissa. EN 12602 mukaan valmistajan on ilmoitettava, täytyykö 
raudoituksen liukumaa huomioida jännityshäviöiden laskennassa. Edellä mainittuihin kysymyksiin 
haetaan vastausta vanhoille laatoille tehdyistä esijännitysmittauksista. 

Työn tavoitteisiin kuuluu myös EN 12602 antamien materiaaliominaisuuksien laskenta-arvojen 
soveltuvuuden tarkastelu Siporex-elementeille. EN 12602 sallii standardissa annettujen laskenta-
arvojen käytön tietyille materiaaliominaisuuksille, jos valmistaja ei halua määrittää niitä kokeelli-
sesti. Laskenta-arvojen käyttö on mahdollista esimerkiksi taivutusvetolujuudelle ja kimmomoduu-
lille. Siporexin kimmomoduulin suhteen EN 12602 laskenta-arvojen käyttö johtaa siihen, että Sipo-
rexin kimmomoduulit kasvavat jopa +25  % verrattuna vanhan suunnitteluohjeen arvoihin. Näin 
ollen herää varsin perusteltu kysymys, voidaanko laskelmissa käytettävää Siporexin kimmomoduu-
lia todellakin nostaa vain standardin salliman laskenta-arvon perusteella. Tähän kysymykseen hae-
taan vastausta vanhojen laadunvalvontakokeiden yhteenvedosta sekä rakennekokeista. 

Kuvassa 1.2 on kuvattu tutkimuksen tavoitekaavio. 

 
Kuva 1.2. Tutkimuksen sisältöä ryhmittelevä tavoitekuvaaja. 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus rajataan rakenneosien suhteen leikkausraudoittamattomiin laattoihin. Tuloksia voidaan 
soveltaa myös tuulikuormia kantaville Siporex-seinäelementeille. Rakenneosien suhteen tutkimuk-
seen ei sisälly höyrykarkaistusta kevytbetonista valmistetut leikkausraudoitetut palkit, pystykuor-
mia kantavat seinäelementit sekä maanpaine-elementit.  

 
Selvittää soveltuuko EN 12602  
tuotestandardi Siporex laatoille 

Siporex laattojen ankkuroin-
tikestävyyden selvittäminen 
laskennallisesti sekä kokeel-

lisesti 

Siporex laattojen leikkaus-
kestävyyden selvittäminen 

laskennallisesti sekä 
kokeellisesti 

EN Standardin mukaisen 
laskennan läpikäynti 

Siporex laattoihin 
syntyvän esijännityksen 
hyödyntämisen selvitys 

Vertailu van-
haan ohjeeseen 

Standardin mukai-
sen laskentapohjan 

laatiminen 

Kuormituskokeiden 
tekeminen ankku-

rointimurrolle 
 

Esijännityksen säily-
vyyden selvittäminen 
kokeellisesti vanhois-

ta laatoista. 

Kuormituskokei-
den tekeminen 

leikkausmurrolle 

Yhteenvedon laatiminen vanhojen laadunvalvontakokeiden tuloksista 
ja sen hyödyntäminen työssä 

 

Päätavoite: 

Osatavoitteet: 
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Tasoelementtien mitoitustarkastelut rajataan murto- ja käyttörajatiloihin. Murtorajatilatarkasteluis-
sa ei tutkita keskitettyjen kuormien vaikutuksia (lävistys ja kuormien jako useammalle elementille) 
tai vääntöä. Murtorajatila rajataan pelkästään rakenneosan kestävyyden tarkasteluun. Rakenteen 
staattisen tasapainon menettämiseen, väsymismurtumiseen ja maan pettämiseen liittyvät murtoraja-
tilat tai onnettomuusrajatilat (palo- ja seisminen) eivät sisälly tutkimukseen. 

EN 12602 antaa lisäksi ohjeita ja vaatimuksia elementtien rakennusfysiikkaan, akustiikkaan, ympä-
ristövaikutuksiin sekä käyttöikään liittyviin asioihin, joita ei myöskään tutkita tässä työssä. 

2 HÖYRYKARKAISTUT KEVYTBETONIRAKENTEET 

Tässä kappaleessa kuvataan höyrykarkaistun kevytbetonin (jäljempänä käytetty nimitystä AAC) 
historiaa, materiaaliominaisuuksia ja valmistusprosessia. AAC:n ominaisuudet ja valmistustavat 
vaihtelevat jonkin verran tehtaittain. Kappaleen kuvaus perustuu Suomessa valmistettavaan Sipore-
xiin. 

Höyrykarkaistun kevytbetonin historia juontaa juurensa 1920-luvulle Ruotsiin, missä arkkitehti 
Johann Erikkson kehitti ensimmäisen patentin kevytbetonille. Maailman ensimmäinen ”Ytong”-
nimistä kevytbetonia valmistava tehdas avattiin vuonna 1929 Ruotsissa. Höyrykarkaistu kevytbeto-
ni saapui Suomeen 1930-luvulla, kun suomalainen kemisti Lennart Forsén kehitti ”Siporex”-
nimisen kevytbetonin. Siporexin valmistus aloitettiin ensin Ruotsissa ja ensimmäiset suomalaiset 
tehtaat perustettiin 1935 Helsingin Tapanilaan ja 1939 Vuosaareen. Vuonna 1972 Lohjan Kalkki-
tehdas Oy käynnisti Siporex tehtaan Ikaalisissa, joka on tällä hetkellä ainoa toiminnassa oleva AAC 
tehdas Suomessa. 1990-luvulla tehtaan toimiva johto osti Ikaalisten tehtaan ja Siporexin tuotanto-
oikeudet itselleen. Vuonna 1998 tanskalainen AAC-tuotteisiin erikoistunut pörssiyhtiö H+H osti 
Ikaalisten tehtaan ja Siporexin tuotanto-oikeudet. [7, s.A1] 

2.1 Kevytbetonin materiaaliominaisuudet 

Lyhyesti kuvattuna AAC on huokoistettua kevytbetonia, joka on karkaistu korkeassa lämpötilassa 
ja paineessa lopulliseen lujuuteensa. Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto Siporexin materiaaliomi-
naisuuksista, joita on vertailtu lujuusluokan K30 betoniin.  

Taulukko 1. Siporexin [7 s.A4] ja K30 betonin materiaaliominaisuuksia.  

Ominaisuus Siporex laatu Betoni  
K30 400 450 500 

Kuivatiheys [kg/m3] 400 450 500 2500 
Puristuslujuus [MPa] 1,7 2,7 3,0 30,0 
Taivutusvetolujuus [MPa] 0,30 0,44 0,56 1,93 
Kimmomoduuli [MPa] 1000 1200 1400 27 386 
Keskimääräinen lämmönjohtavuus [W/mK] 0,09 0,11 0,12 1,7 
Kutistuma rakenteessa [‰] 0,2 0,2 0,2 0,2 - 0,6 
Vesipitoisuus tasapainotilassa [% kuivatiheydestä] 3 – 6 3 – 6 3 – 6 - 
Pituuden lämpötilakerroin [1/C°10-6] 8 5 - 14 
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AAC:ssa yhdistyy hyvä lämmöneristyskyky, palonkestävyys sekä rakenteen pieni oma paino. 
AAC:n puristuslujuus vaikuttaa lukujen valossa varsin pieneltä verrattuna normaaliin betoniin, 
mutta se on kuitenkin riittävä normaaliin talo- ja hallirakentamiseen. 

AAC:n puristuslujuus riippuu pääosin massan tiheydestä. Lisäksi raaka-aineiden (sementti, hiekka, 
vesi, lisäaineet) seossuhteet ja niiden keskinäisellä reagoinnilla on vaikutusta. Merkittävä vaikutus 
on myös höyrykarkaisuajalla. Kevytbetonin lujuus on huomattavasti betonia alhaisempi. 

AAC:n hyvä lämmöneristyskyky 
johtuu massassa olevista huo-
kosista. Kuivatiheydeltään 
500kg/m3 AAC-massassa on 
kiinteää ainetta 20 % koko tila-
vuudesta. Loput tilavuudesta on 
50 % 0,5 – 2mm makrohuokosia 
ja 30 % mikrohuokosia. Kuvassa 
2.1 on esitetty lähikuva AAC:n 
huokosrakenteesta. 

AAC ja Siporex sisältävät huokoisina materiaaleina rakennekosteutta. Tehtaalta toimitettaessa Si-
porexin vesipitoisuus voi olla suurimmillaan 30 - 40 paino- % [9, s.22]. Rakennekosteudella on 
pienentävä vaikutus AAC:n lujuusominaisuuksiin ja lämmöneristyskykyyn, joten on tärkeää huo-
lehtia AAC rakenteiden riittävästä tuuletuksesta ja kuivumisesta rakennuksen ensimmäisinä vuosi-
na. Kuivuminen vaikuttaa AAC:n materiaaliominaisuuksiin positiivisesti. Normaaleissa käyttöolo-
suhteissa rakennekosteus tasoittuu tasapainokosteuteen, joka on olosuhteista riippuen 3 – 6 % kui-
vatiheydestä [7, s.A4]. Taulukossa 2 on esitetty arvioita AAC:n materiaaliominaisuuksien muu-
toksista kuivumisen johdosta. 

Taulukko 2. Kuivumisen vaikutus AAC:n materiaaliominaisuuksiin [10, s.119]. 
Ominaisuus Lisäys 
Puristuslujuus +40 … +70 % 
Kimmomoduuli puristukselle +0 … +15 % 
Vetolujuus +47 … +92 % 
Kimmomoduuli vedolle +0 … +5 % 

2.2 Raudoituksen materiaaliominaisuudet 

Höyrykarkaistussa kevytbetonielementeissä käytettävä raudoitus on yleensä kylmä- tai kuuma-
muokattua pyöröterästä. Raudoituksena voidaan käyttää myös harjaterästä tai ruostumattoman te-
rästä. Raudoitus on aina hitsattavaa laatua, koska raudoitteet kootaan tehtaalla valmiiksi raudoite-
elementeiksi ja laitetaan muottiin odottamaan valua. 

Tutkimuksessa tarkasteltavissa raudoitetuissa Siporex tuotteissa, käytettävä raudoitus on kiepillä 
olevaa valssilankaa, joka kylmämuokkautuu Siporex-tehtaalla oikaisuvaiheessa. Raudoituksen 
materiaaliominaisuudet on esitetty taulukossa 3. Teräksen kemiallinen koostumus vastaa standar-
dissa SFS 200 laadulle Fe37B esitettyjä vaatimuksia. [11, Liite 1, s.2] 

Kuva 2.1. Suurennos AAC:n huokosrakenteesta [9, s.8] 



 

   

20 

Taulukko 3. Siporexissa käytettävän kylmämuokatun raudoitteen ominaisuuksia [11, Liite 1, s.2] 
Materiaaliominaisuus Arvo 
Nimellishalkaisija [mm] 5 … 12 
Tiheys [kg/m3] 7850 
Myötöraja [MPa] vähintään 400 
Kimmomoduuli [MPa] 200 000 
Kokonaistasavenymä  vähintään 3 % 
Hitsausliitosten luokitus:  F30 ankkurointitangoille 

F10 muille 
Pituuden lämpötilakerroin [1/C°10-6] 10 

Kokonaistasavenymä on teräksen murtoon vaadittava venymä. Hitsausliitosluokan perässä oleva 
luku ilmaisee prosenteissa liitoksen nimellislujuuden suhteessa tarkasteltavan tangon myötövoima-
vaatimukseen. [12, s.1] 

Siporex-raudoitteiden tuotelehden mukaan raudoitus saavuttaa lopulliset ominaisuutensa vasta höy-
rykarkaisun aikana [11, Liite 1, s.2]. Tämän takia raudoitus käytetään höyrykarkaisussa ennen laa-
dunvalvonnan mukaista vetokoetta. Ilman karkaisua raudoitus käyttäytyy kuten tyypillinen kylmä-
muokattu teräs, eli sillä ei ole selkeää myötörajaa ennen murtumista. Karkaistulla teräksellä on 
selkeä myötöraja ja myötäämisalue [8]. 

Höyrykarkaisun vaikutuksesta raudoitteiden materiaaliominaisuuksiin ei ole tehty tutkimusselos-
tuksia. Tehtaan havaintojen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että karkaisulla on vaikutusta 
raudoituksen materiaali- ja sitkeysominaisuuksiin. Tätä ilmiötä olisi syytä tutkia tulevaisuudessa. 

2.2.1 Raudoituksen korroosiosuojaus 

Koska höyrykarkaistu kevytbetoni on huokoista materiaalia ja siinä on rakennekosteutta toimitetta-
essa asiakkaalle, joten elementeissä käytettävä raudoitus tarvitsee erillisen korroosiosuojauksen. 
Siporex-laattojen raudoitus korroosiosuojataan käytännössä aina myös siksi, että teräksen tartunta 
kevytbetoniin samalla paranee, vaikka raudoitus olisikin ruostumatonta terästä [13]. Kor-
roosiosuojaukseen käytettävä massa voidaan jakaa kahteen tyyppiin: Sementti- ja bitumipohjaiseen 
seokseen. Ikaalisten tehtaalla käytettävä ruostesuojamassa on sementtipohjaista. Muualla Euroo-
passa on totuttu käyttämään bitumipohjaista suojausta [5]. 

Bitumisuoja on tiiviimpi kuin sementtipohjainen korroosiosuoja, eli se estää kosteuden ja kor-
roosiota aiheuttavien aineiden kulkeutumisen pääsyn teräksen pintaan. Sementtipohjainen kor-
roosiosuoja ei ole täysin tiivis, mutta se estää korroosion tapahtumisen teräksen pinnalla, koska 
sementin pH on niin korkealla, ettei teräksen korroosiota tapahdu [13]. Sementtipohjaisen kor-
roosiosuojan tarkoituksena on estää raudoituksen korroosion syntyminen ensimmäisten vuosien 
aikana, kun Siporex-elementtien rakennekosteus ei vielä saavuttanut tasapainokosteutta. Kun tasa-
painokosteus saavutetaan, niin raudoituksen ympäristössä ei ole riittävästi kosteutta korroosion 
syntymiselle. Rakenteissa, joissa tasapainokosteutta ei varmuudella saavuteta ensimmäisten vuosi-
en aikana, käytetään ruostumatonta raudoitusta, kuten esimerkiksi alapohjarakenteissa [5].  

Toinen ero näiden kahden ruostesuojamassan välillä on niiden tartuntaominaisuuksissa AAC:n ja 
raudoituksen välillä. Sementtipohjaisella korroosiosuojalla on tutkitusti paremmat tartuntaominai-
suudet kuin bitumipohjaisella korroosiosuojalla. Tartuntaa pystytään hyödyntämään pituussuuntai-
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sen raudoituksen ankkuroinnissa. Alueella missä tartuntajännitykset ovat pieniä, esimerkiksi tasai-
sesti kuormitetun laatan jännevälin keskialueella, ei tarvita poikittaisia ankkurointiteräksiä, vaan 
ankkurointi voi tapahtua tartunnan välityksellä. Näin ollen tartunnan avulla pystytään saavuttamaan 
materiaalisäästöjä tarvittavissa ankkurointiteräksissä. 

2.3 Höyrykarkaistusta kevytbetonista valmistettavat tasoelementit 

Tutkimuksessa tarkasteltavia tasoelementtejä käytetään asuin- ja hallirakennusten ylä-, ala- ja väli-
pohjissa kuormia kantavina raudoitettuina laattaelementteinä. Tasoelementteihin luetaan myös 
raudoittamattomat vaakaseinäelementit joita käytetään hallirakennusten ulkoseinillä. 

 
Kuva 2.2. Esimerkkejä tasoelementeistä hallirakennuksen yläpohjassa ja ulkoseinillä [7, s.E1]. 

Tässä tutkimuksessa käytetään tasoelementeistä yleisnimitystä laattaelementit. Tulkittakoon vielä, 
että laatoilla tarkoitetaan rakenneosia, joihin kohdistuu pääasiassa tasoa vastaan kohtisuoria kuor-
mia. 

Siporex-laattoja valmistetaan 3M moduulijärjestelmällä. Elementtien vakioleveys on 6M eli 600 
mm. Laatan pituus voi enintään olla 5980 mm. Lyhyemmät pituudet ovat mahdollisia 300 mm vä-
lein. Alla on näytetty esimerkki Siporex-laatan tyyppimerkinnästä. 

Elementti KT 500/4,0 250x600x5980 

jossa KT = Elementin nimi, tässä tapauksessa kattoelementti. 
500 = Siporexin laatu eli kuivatiheys [kg/m3]. Toinen elementeille käytetty 

kuivatiheys on 450 kg/m3. 
4,0 = Elementin kuormaluokka eli hyötykuorman ominaisarvo [kN/m2], jol-

le elementti on suunniteltu. Käytössä olevia kuormaluokkia ovat  
2,3 kN/m2, 3,2 kN/m2, 4,0 kN/m2 sekä erikoistapauksissa 6,0 kN/m2. 

250 = Elementin nimellispaksuus [mm]. Muita käytettyjä paksuuksia ovat   
 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm ja 375 mm. 
600 = Elementin nimellisleveys [mm]. Erilaisia käytettyjä leveyksiä ovat 
 300 mm ja 600 mm. 
5980 = Elementin valmistuspituus [mm]. Muut pituudet ovat mahdollisia  
 300 mm kerrannaisina. 

Kuvassa 2.3 on näytetty Siporex-laatan raudoitusperiaate. Elementeissä on niiden koko pituudella 
poikkileikkaukseltaan muuttumaton pitkittäinen raudoitus, jonka päihin ja keskelle on hitsattu poi-
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kittaiset ankkurointitangot. Elementeissä, jotka ovat vähintään 150 mm paksuja ja yli 2000 mm 
pitkiä, on raudoitus molemmissa pinnoissa. [7, s.B6] 

 
Kuva 2.3. Raudoitetun Siporex laatan ponttaukset, urat ja viisteet sekä raudoitusperiaate [7, s.B6]. 

2.4 Höyrykarkaistun kevytbetonin valmistus 

Höyrykarkaistua kevytbetonia valmistavien tehtaiden prosesseissa saattaa olla eroja, mutta pääperi-
aate on yleensä sama. Tässä kappaleessa käydään läpi Ikaalisten Siporex-tehtaan valmistusperiaate. 
Höyrykarkaistu kevytbetoni koostuu muutamasta perusraaka-aineesta: sementistä, hienoksi jauhe-
tusta hiekasta, masuunikuonasta sekä vedestä. Raaka-aineet annostellaan 5-6 m3 sekoittimeen, josta 
juokseva seos valetaan vakiokokoisiin teräsmuotteihin. Muoteissa oleva raudoitus on koottu, hitsat-
tu ja korroosiosuojattu etukäteen. Valuvaiheessa massaan lisättävä alumiinijauhe saa aikaan proses-
sin, jossa siihen syntyy vetykuplia jolloin massa huokoistuu ja paisuu. [7. s.A1] 

Valun jälkeen muotti laitetaan kahdeksaksi tunniksi 60 °C lämpötunneliin, jossa AAC-massa ko-
vettuu käsittelykelpoiseksi. Tämän jälkeen muotti avataan ja AAC-massa paloitellaan palkeiksi, 
laatoiksi tai elementeiksi tarpeen mukaan. Lisäksi elementteihin tehdään tarvittavat uritukset ja 
viisteet. Leikkauksen jälkeen AAC kappaleet höyrykarkaistaan autoklaavissa 180 °C lämpötilassa 
11 bar:in paineessa. Tässä vaiheessa AAC-massa saavuttaa lopullisen lujuuden sekä edulliset tila-
vuudenmuutos- ja virumaominaisuudet. Kuvassa 2.4 on esitetty yhteenveto Siporexin valmistuk-
sesta. [7. s.A1] 
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Kuva 2.4. AAC:n valmistuskaavio Ikaalisten tehtaalla. [7, s.A1] 

2.4.1 Valmistuksessa syntyvä esijännitys 

Ikaalisten Siporex-tehtaalla on havaittu, että raudoitettuihin AAC-elementteihin syntyy esijännitys-
voimia autoklaaviprosessin tuloksena. Esijännitysvoiman suuruus vaihtelee eri tehtaiden välillä ja 
ne häviävät yleensä nopeasti autoklaavauksen jälkeen. Tehtaissa joissa käytetään raudoituksen 
suojana sementtipohjaista korroosiosuojaa, esijännitysvoimat eivät välttämättä häviä. [14 s.187] 

Esimerkiksi Ikaalisten tehtaan Siporex-tehtaalla, missä käytetään sementtipohjaista kor-
roosiosuojaa, on mitattu 80 – 140 MPa:n suuruisia esijännitysvoimia raudoituksesta. Jännitys ei 
vaikuta kovin suurelta, jos sitä verrataan raudoituksen myötöjännitykseen tai jännitettyihin teräsbe-
tonirakenteisiin. Esijännitys on kuitenkin merkittävä, kun sitä verrataan elementin käytön aikaisiin 
jännityksiin, joten se on otettava huomioon käyttörajatilatarkasteluissa. 

Esijännityksen syntyminen johtuu AAC:hen (tässä tapauksessa Siporexin) ja raudoituksen erilaises-
ta muodonmuutoskäyttäytymisestä autoklaavissa, jossa vaikuttaa 11 Bar:in kokonaispaine ja 180 
°C lämpötila [14 s.187]. Pääsyy eroihin muodonmuutoskäyttäytymisessä on Siporexin pienempi 
lämpölaajeneminen raudoitukseen verrattuna, kuten kuvasta 2.5 on nähtävissä. Lisäksi on havaittu, 
että Siporexin muodonmuutokset eivät pelkästään johdu materiaalin lämpölaajenemista, vaan auto-
klaavissa vaikuttavalla paineella ja materiaalin karkaistumisella on myös merkitystä. Kuvassa 2.6 
on esitetty tyypillinen käyrä Siporexin muodonmuutoksista autoklaavikäsittelyn funktiona. Käyräs-
tä voidaan nähdä, kuinka Siporex kutistuu vakuumikäsittelyssä aluksi kasaan, mutta paineen ja 
lämpötilan nostovaiheessa tapahtuu materiaalin paisumista.  Täyspaineen vallitessa Siporex puris-
tuu jonkin verran kasaan. Kun autoklaavi avataan, Siporex paisuu äkillisesti. [14 s.188] 
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Kuvassa 2.7 on esitetty yhteenveto Siporexin ja raudoitusterästen muodonmuutoksien riippuvuudet 
lämpötilasta autoklaavikäsittelyn aikana. Autoklaavikäsittelyn alkuvaiheessa Siporexin ja raudoi-
tuksen lämpötila on noin 50 °C. Raudoituksen muodonmuutokset riippuvat pelkästään lämpölaaje-
nemisesta. Siporexin muodonmuutoksilla ei ole tässä vaiheessa merkitystä, koska teräksen ja Sipo-
rexin välille ei ole kehittynyt kunnollista tartuntaa. 

Jossain vaiheessa lähellä täyspainetta tartunta alkaa kehittyä ja teräksiin syntyy puristusjännityksiä 
ja Siporexiin vetojännityksiä. Tämä johtuu siitä, että teräkset pyrkivät laajenemaan enemmän kuin 
Siporex ja täyspaineen vallitessa Siporex pyrkii kutistumaan. Lisäksi raudoitus ei pääse enää va-
paasti laajenemaan tartunnan takia. 

Paineen ja lämpötilan laskuvaiheessa jännitykset pienenevät ja juuri ennen autoklaavin avaamista 
raudoitettu Siporex-elementti on todennäköisesti lähes jännityksettömässä tilassa. Heti autoklaavin 
avaamisen jälkeen Siporex laajenee jolloin teräkseen syntyy vetojännityksiä ja Siporexiin puristus-
jännityksiä. Lopuksi raudoitettu elementti jäähtyy ulkoilman lämpötilaan, jonka aikana esijännitys-
voimat kasvavat entisestään koska teräs kutistuu enemmän kuin Siporex. Lopputuloksena on rau-
doituksessa vaikuttava 80 - 140 MPa suuruinen vetojännitys ja Siporexissa vaikuttava 0,5 - 0,7 
MPa puristusjännitys. Jos raudoitus ja Siporex pääsisivät liikkumaan vapaasti toistensa suhteen, 
niin tuloksena olisi suhteellinen muodonmuutosero 0,8-1,1 ‰. [14, s.188] 

 
Kuva 2.7.  Siporexin ja raudoituksen muodonmuutokset autoklaavissa. [14, s.189] 

Kuva 2.5. Tyypillinen raudoituksen ja 
Siporexin lämpölaajeneminen. [14, s.187] 

Kuva 2.6. Tyypillinen Siporexin muodonmuu-
toskäyrä autoklaavissa. [14, s.188] 
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Esijännityksen syntyminen ja säilyminen edellyttää sitä että raudoituksen tartunta Siporexiin on 
riittävä. Esijännityksestä aiheutuvat voimat ovat niin pieniä, ettei niitä yleensä tarvitse huomioida 
muussa kuin käyttörajatilamitoituksessa. Toisaalta esijännitysvoimat eivät saa kasvaa liian suuriksi, 
koska silloin ne saattavat aiheuttaa halkeamia elementtien päihin. Halkeilua voidaan ehkäistä käyt-
tämällä elementtien päissä halkaisuraudoitteita sekä säätämällä autoklaavikäsittelyä [14 s.189].  
Esijännityksestä seuraavat edut ovat merkittäviä. Esijännitysvoima kasvattaa taivutettujen Siporex-
elementtien halkeilukestävyyttä ja aiheuttaa esikorotuksen epäsymmetrisesti raudoitettuihin ele-
mentteihin. Kuvassa 2.8 on esitetty periaate, kuinka esijännitys huomioidaan raudoitettujen ele-
menttien mitoituksessa. 

Kuva 2.8. Esijännityksen huomioiminen raudoitetuissa AAC-elementeissä. 

On tärkeää ymmärtää, että AAC-elementteihin syntyvä esijännitys aiheutuu täysin eri syystä kuin 
esimerkiksi esijännitettyihin ontelolaattoihin. Raudoitusta ei vedetä alkujännitykseen, vaan esijän-
nitys syntyy nimenomaan autoklaaviprosessista aiheutuvasta suhteellisesta muodonmuutoserosta 
ɛ0. Jännitysten suuruudet voivat vaihdella raudoitettujen elementtien välillä, mutta suhteellisen 
muodonmuutoseron voidaan katsoa olevan tietynlainen tuoteominaisuus joka on tietylle AAC-
reseptille, raudoitukselle, ruostesuojamassalle ja autoklaavikäsittelylle jokseenkin vakio.  

EN 12602:ssa on annettu ohjeita esijännityksen hyödyntämiselle elementtien mitoituksessa käyttö-
rajatilassa. Tämän takia standardissa on annettu ohjeita ja vaatimuksia esijännityksen seuraamiselle 
sekä laadunvalvonnalle, jos esijännitystä hyödynnetään mitoituksessa. Tällä hetkellä Ikaalisten 
Siporex-tehdas on ilmeisesti ainoa tehdas, jonka AAC-elementeissä hyödynnetään esijännitystä. 
Esijännityksen vaikutusta elementtien suunnitteluun ja laadunvalvontaan käsitellään tarkemmin 
kappaleessa 5.3.2. 
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3 HÖYRYKARKAISTUN KEVYTBETONIRAKENTEEN SUUNNITTELUSOHJEET 

JA STANDARDIT 

Kappaleessa esitellään EN 12602 ja Siporex-elementtien suunnitteluohje sekä käydään läpi höyry-
karkaistujen kevytbetonirakenteiden standardoinnin historiaa sekä taustoja. 

3.1 Standardien historiaa 

Höyrykarkaistun kevytbetonin kehittämis- ja tutkimustyö on ollut sen historian alusta lähtien eri 
valmistajien ja niiden laboratorioiden vastuulla. Tämä on johtanut siihen, ettei kaikkia tutkimustu-
loksia julkaista. Lisäksi eri valmistajilla ja tehtailla on hieman erilaiset tuotantoprosessit. Muun 
muassa näistä syistä johtuen eri toimijat AAC:n valmistuksessa ovat pyrkineet edesauttamaan 
AAC:n testausstandardien, ohjeiden ja suunnitteluohjeiden julkaisemista. 

Ensimmäinen höyrykarkaistuihin kevytbetoniin liittyvä kansainvälinen suunnitteluopas ilmestyi 
vuonna 1978, kun CEB julkaisi ”Autoclaved Aerated Concrete, CEB Manual of Design and Tech-
nology” suunnitteluohjeen. Vuonna 1982 kansainvälinen rakennusmateriaalien erikoisasiantunti-
joiden liitto RILEM perusti työryhmän ”078-MCA: Model Code for Autoclaved Aerated Concrete 
based on RILEM testing methods”. Kyseisen työryhmän tavoitteena oli kehittää suositeltavat käy-
tännöt ja suunnitteluohjeet pohjautuen aiemmin perustetun RILEM työryhmän ” 051-ALC: Test 
Methods for Autoclaved Aerated Concrete” kehittämiin höyrykarkaistun kevytbetonin standardoi-
tuihin testausmenetelmiin. Työryhmien tuloksena ilmestyi vuonna 1993 julkaisu ”Autoclaved Aer-
ated Concrete: Properties, Testing and Design: RILEM Recomended practise”. [9, s.xv] 

Vuosia aiemmin Euroopan komissio oli päättänyt toimenpideohjelmasta, jonka tavoitteena oli pois-
taa kaupan esteitä ja harmonisoida teknisiä määräyksiä. Ohjelman tuloksena syntyi Eurokoodien 
ensimmäinen sukupolvi 1984. Vuonna 1989 komissio siirsi standardoinnin valmistelun ja julkai-
semisen Euroopan Standardoimisjärjestölle (CEN). 

Vuonna 1989 perustettiin tekninen komitea ”CEN/TC 177 Kevytbetonielementit”, jonka tavoittee-
na oli julkaista tarvittavat EN-standardit höyrykarkaistujen kevytbetonin testaamiseen ja suunnitte-
luun [14, s.209]. Työryhmä on julkaissut vuosina 1990-2010 yli 20 testistandardia [15]. Vuonna 
2008 julkaistiin höyrykarkaisusta kevytbetonista valmistettujen raudoitettujen elementtien tuote-
standardi EN 12602. EN 12602 on saanut julkaisun jälkeen kritiikkiä jäsenmaista. Muun muassa 
Suomesta on kritisoitu raudoituksen tartunnan huomioimiseen liittyvän osan keskeneräisyyttä [5]. 
Standardiin ollaan tekemässä muutosta. CE-merkintä ei ole vielä mahdollinen, koska sitä ei ole 
harmonisoitu, eli julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. 

Tilanne tällä hetkellä suomalaisille Siporex-elementeille on, että vapaaehtoinen tuotesertifikaatti on 
käytössä siirtymäkauden ajan. Aikaisemmin käytössä ollut Siporex-elementtien tyyppihyväksyntä 
päättyi 2010, kun Ympäristöministeriö ulkoisti tyyppihyväksyntöjen käsittelyn VTT Expert Servi-
celle [5]. Siporex-elementit voidaan edelleen mitoittaa vanhan suunnitteluohjeen mukaan. Kun EN 
12602 harmonisoidaan, niin samalla määrätään CE-merkinnän siirtymäaika, jonka loppuun men-
nessä Siporex-elementtien pitää olla CE-merkittyjä, jos niitä halutaan myydä Suomen ja EU:n si-
sämarkkinoilla. 
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3.2 Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeen esittely 

Siporex-elementit suunnitellaan tällä hetkellä niitä varten kehitetyillä suunnitteluohjeilla. Lista 
erilaisista ohjeista ja niiden julkaisupäivämäärät on listattu alla. 

- Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohje, 10.8.1988 
- Siporex-kevytbetonipalkkien suunnitteluohje, 21.1.1987 
- 600mm korkeiden Siporex-kevytbetonipalkkien suunnitteluohje, 26.2.1988 

Tämän työn kannalta tarkastelun alla oleva Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohje perus-
tuu Ikaalisten tehtaalla ja VTT:llä tehtyihin koekuormituksiin sekä Suomessa ja Ruotsissa nouda-
tettuihin periaatteisiin [6, s.1]. Kevytbetonipalkeille on myös omat suunnitteluohjeet, mutta niitä ei 
käsitellä tässä DI-työssä. 

Kevytbetonielementtien suunnitteluohjeessa annetaan rakenteelliset ohjeet taivutusrasitettujen laat-
tojen ja seinäelementtien suunnitteluun. Ohjeessa annetaan myös yksityiskohtaisia vaatimuksia 
elementtien raudoitukselle. Siporex suunnitteluohjeen lisäksi H+H on julkaissut Siporex-
suunnittelijan käsikirjan ohjeeksi rakentajille ja rakennesuunnittelijoille. Käsikirjassa on annettu 
yleisohjeet rakennusten suunnitteluun Siporex elementtejä ja harkkoja käytettäessä [7]. 

3.2.1 Vapaaehtoinen tuotesertifikaatti 

Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeelle on myönnetty VTT:n vapaaehtoinen tuoteserti-
fikaatti. Tästä syystä kaikki elementit, jotka on suunniteltu tuotesertifikaatin mukaisilla suunnitel-
milla, täyttävät rakentamismääräyskokoelman vaatimukset. Tämä helpottaa suunnittelijoiden ja 
rakennusvalvontaviranomaisten työtä. Siporex-elementeistä eri tarvitse esittää erillisiä laskelmia, 
koska ne täyttävät viranomaisten vaatimukset tuotesertifikaattiin perustuen [16]. Siporex-
elementtejä ei tarvitse suunnitella jokaiseen kohteeseen erikseen, vaan niiden raudoitus voidaan 
valita valmiista taulukoista. Niin ollen Siporex-elementtien valmistus ja suunnittelu on hyvin teho-
kasta. 

3.2.2 Laadunvalvonta  

Tuotesertifikaatin ehtoihin kuuluu Siporex-tuotteiden jatkuva laadunvalvonta. Laadunvalvonnassa 
tehdään koe-elementeille, yleensä laatoille, koekuormituksia puolivuosittain, jonka perusteella 
todetaan, täyttääkö koe-elementit laadunvalvontasopimuksessa asetetut ehdot. Lisäksi laadunval-
vonnan piiriin kuuluu jatkuva Siporex-massan ja -elementteihin käytettävän raudoituksen ja sen 
ruostesuojamassan laadunvalvonta. 

Jos kokeiden tulokset eivät täytä asetettuja vaatimuksia, valmistajan on ryhdyttävä välittömiin toi-
menpiteisiin tulosten korjaamiseksi sekä selvitettävä vaatimusten alituksen syyt. [11, Liite 3, s.1] 

3.3 Tuotestandardi EN 12602 

SFS-EN 12602 Höyrykarkaistusta kevytbetonista valmistetut raudoitetut elementit on Euroopan 
Standardoimisjärjestön (CEN) julkaisema tuotestandardi AAC-elementeille. EN 12602 ei ole jul-
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kaistu suomenkielellä, joten kaikki esitetyt käännöstermit ovat kirjoittajan tekemiä. Standardin 
sisältö on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Standardin EN 12602 lyhennetty sisällysluettelo. [4, s.2-5] 
Sisällysluettelon osa Sisällön kuvaus 
Yleinen osa AAC elementtien suunnittelun yleiset ohjeet ja viitestandardit.  
Liite A 
(Annex) 

Laskennallinen mitoitus 
(Design by Calculation) 

Kuormia kantavien AAC-elementtien suunnittelu laskelmilla 

Liite B: Kokeellinen mitoitus 
(Design by Testing) 

Kuormia kantavien AAC-elementtien suunnittelu elementtien 
koekuormituksilla  

Liite C: Elementtien palomitoitus Elementtien palomitoitukseen liittyvät taulukot ja laskentame-
nettelyt 

Liite D: Osavarmuuskertoimien 
suositusarvot 

Suositusarvoja eri rajatilojen osavarmuuskertoimille 

Liite E: Esijännityksen huomioimien 
elementtien mitoituksessa 

Autoklaavauksessa syntyvän esijännityksen huomioiminen 

Liite F: Tilastolliset menetelmät 
laadunvalvontaan 

Ohjeet laadunvalvonnan tilastollisiin menetelmiin 

Liite ZA: Elementtien CE-merkintöjä 
koskevat ohjeet 

CE-merkintään ja vaatimusmukaisuuden osoittamiseen liittyvät 
ohjeet 

EN 12602 antaa mahdollisuuden käyttää joko laskennallisia (Design by Calculation) tai kokeellisia 
(Design by Testing) menettelyjä elementtien kuormakantavuuden toteamiseen. Tutkimuksessa 
tarkastellaan vain laskennallista menettelyä eli liitettä A.  

Liitteen A mukaisessa laskennallisessa menettelyssä tarkasteltavasta rakenneosasta muodostetaan 
laskentamalli, jonka kestävyys (resistance of actions) tarkastetaan rakenteeseen kohdistuvien 
kuormien vaikutuksille (effects of actions). Kuormien vaikutukset riippuvat rakenteen omasta pai-
nosta ja rakenteeseen kohdistuvista hyötykuormista. Rakenneosan kestävyys riippuu poikkileikka-
uksesta, raudoituksesta sekä valmistajan ilmoittamista arvoista eri materiaaliominaisuuksille. 

EN 12602 ei määrittele höyrykarkaistun kevytbetonin valmistusta. Standardi ei viittaa materiaali-
standardeihin, joita tulisi käyttää AAC:n valmistuksessa. Toisin sanoen valmistajilla on vapaus 
valita eri materiaaleja AAC:n valmistukseen, kunhan lopputulos autoklaavikäsittelyn jälkeen täyt-
tää valmistajan lupaamat materiaaliominaisuudet. 

Jos valmistaja ilmoittaa tuotteelleen tiettyjä materiaaliominaisuuksia, niin valmistajan on tehtävä 
siihen liittyviä kokeita. Kokeilla varmistetaan, että ilmoitettu arvo on tietyn toleranssin sisällä. 
Valmistajalla on siis vastuu tuotteensa tuoteinformaation paikkansapitävyydestä. Tuotteen käyttä-
jällä on vastuu tuotteen oikeasta käytöstä, johon tarvitaan valmistajan ilmoittamaa tuoteinformaa-
tiota. Tämän takia EN 12602 viitestandardit ovat testausstandardeja AAC-elementtien eri materiaa-
li- ja tuoteominaisuuksille. AAC-elementtien laadunvalvonta kohdistetaan lopputuotteeseen, eikä 
tuotteen raaka-aineisiin (vertaa betonin laadunvalvonta SFS-EN 206). Kuvassa 3.1 on esitetty EN 
12602 yhteys eri testausstandardeihin. 

Valmistajalla on vaihtoehto käyttää joko standardissa annettuja laskenta/taulukkoarvoa tai ilmoitet-
tua testaukseen perustuvaa tarkempaa arvoa eri materiaaliominaisuuksille. Jos valmistaja päättää 
käyttää standardissa annettuja laskenta/taulukkoarvoa, niin tällöin ei tarvitse tehdä kokeita kyseisen 
materiaaliominaisuuden määrittämiseen. 
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Kuva 3.1. Standardin EN 12602 yhteys suunnittelua ja testausmenetelmiä koskeviin standardeihin. [4, 
s.11] 

 

Päävastuu todellisten kuor-
mien mitoitusarvoista Ed,tot 

on tuotteen käyttäjällä. 
Ed.tod ≤ Ed ≤ Rd 

EN 12602 Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete 

Komponentille tehtävät testit AAC:lle tehtävät testit 

EN 990 Corrosion protection EN 678 Dry density 

EN 679 Compressive strength 

EN 680 Drying shrinkage 

EN 15304 Durability against 
freeze-thaw 

EN 12664 Thermal conductivity 

EN 1352 Modulus of elasticity 

EN 1355 Creep 

EN 1351 Flexural strength 

EN 991 Dimensions 

EN 1356 Loadbearing capacity 
under transverse load 

EN 1740 Loadbearing capacity 
under longitudinal load 

EN 13501-1 Reaction to fire 
EN 13501-2 Resistance to fire 
 
EN 12269-1, EN 989 Short term bond 

EN 12269-2 Long term bond 

EN 1738 Prestress 

EN 1739, 1741 Joint strength 

EN 1737 Strength of welded joints 

Raudoitukselle tehtävät kokeet 

EN 10080 Weldable reinforcement steel 
Huom. Standardia ei ole harmonisoitu, 
joten toistaiseksi toimitaan kansallisilla 
hyväksynnöillä. 

EN 1991-x Kuormat 
AAC-Elementti 

Rd ≥ Ed 

Kestävyyden  
mitoitusarvot Rd 

ISO EN 140-3, ISO EN 717-1  
Airborne sound reduction  

ISO EN 140-6, ISO EN 717-2  
Impact sound reduction  

EN 15361 Effect of coating to cross bar diameter  

EN 20354 Sound absorption coefficient  

SFS 70xx Kansallinen soveltamisstandardi 
Kansalliset vaatimustasot (tulossa) 

EN 1990 Suunnitteluperusteet 
Kestävyyden 
osoittamisen 

periaate 

Kuormien vaikutusten osoittamisen periaate 

Kuormien vaikutusten 
mitoitusarvot Ed 

Eurokoodien kansal-
liset liitteet 

Kansalliset parametrit 

Valmistajan ilmoittama 
kuormaluokka 

Kansallinen dokumentti 
Kansalliset parametrit (tulossa) 
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3.3.1 CE-merkintä 

EN 12602 on tuotestandardi, johon liittyy oleellisesti tuotteen CE-merkintä. Rakennustuotteiden 
CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella ta-
valla. CE-merkintä on keino osoittaa tuotteen ominaisuudet siten, että tuotteen voi laittaa markki-
noille kaikissa Euroopan talousalueen maissa [17, s.10]. On syytä muistaa, että rakennustuotteen 
CE-merkintä kertoo vain tuotteen ominaisuudet, eikä siten ole automaattisesti osoitus tuotteen laa-
dusta tai sopivuudesta käyttökohteeseen. Markkinoilla voi olla asianmukaisesti CE-merkittyjä ra-
kennustuotteita, jotka eivät kuitenkaan sovellu suunniteltuun käyttötarkoitukseensa. 

Taulukossa 5 on esitetty kuormia kantavien rakennustuotteiden erilaiset CE-merkintätavat. Mer-
kintätapa riippuu tuotteen kantokyvyn ilmoittamistavasta ja sisältyykö tuotteen mitoitus CE-
merkintään. Menetelmissä 2 ja 3b valmistaja vastaa tuotteen kantavuuden mitoituksesta tuotestan-
dardissa määritellyn mitoitusmenettelyn mukaan, jossa on huomioitu kohdemaan kansalliset para-
metrit. Esimerkkejä AAC-laattojen CE-merkinnöistä menetelmillä 2 ja 3b on esitetty kuvassa 3.2. 

Taulukko 5. Kantavien rakennustuotteiden CE-merkintätavat [17, s.18] 
Menetelmä no. Mitä ilmoitetaan Millä ilmoitetaan Kuka ilmoittaa 
Menetelmä 1 
Valmistaja ei välttämättä 
tiedä käyttökohdetta 

Geometriset tiedot ja 
materiaaliominaisuuk-
sien arvot 

Kohdemaassa hyväksy-
tyllä mitoitusmenetel-
mällä 

Tuotteen mitoitus ei kuulu 
CE-merkintään. 

Menetelmä 2 
Valmistaja ei välttämättä 
tiedä käyttökohdetta 

Ilmoitetaan geometriset 
tiedot, materiaaliomi-
naisuudet ja tuotteen  
kantavuuskyky  
CE-merkinnässä 

Tuotteen kantavuusky-
ky mitoitetaan tuote-
standardin mukaisesti 

Tuotteen mitoitus kuuluu 
CE-merkintään 

Menetelmä 3a 
Tuote valmistetaan tilaa-
jalta saatujen valmistus-
asiakirjojen mukaan 

 Kohdemaassa hyväksy-
tyllä mitoitusmenetel-
mällä 

Tuotteen mitoitus ei kuulu 
CE-merkintään 

Menetelmä 3b 
Tuote suunnitellaan ja 
valmistetaan tiettyyn 
kohteeseen. 

Ilmoitetaan tuotteen 
olevan mitoitettu ra-
kennuskohteeseen 
tuleville kuormille 

Tuote mitoitetaan eu-
rooppalaisilla mitoi-
tusmenetelmillä har-
monisoidun tuotestan-
dardin mukaisesti 

Tuotteen mitoitus kuuluu 
CE-merkintään 
 
Huom.: Tuote suunnitellaan 
tiettyyn kohtaan rakennus-
kohteessa, jolloin mitoitus-
kuormat tiedetään tarkasti. 

Taulukon 5 neljästä merkintämenetelmistä menetelmä 2 soveltuu parhaiten Siporex tuotteille, 
koska elementit ovat vakioituja tuotteita, joilla on tietyt materiaaliominaisuudet ja kantavuuskyky. 
Toisaalta valmistaja ei välttämättä tiedä elementtien käyttökohdetta, koska tilaaja voi ostaa esimer-
kiksi Siporex-tuotteita suoraan tehtaalta. 

Menetelmää 3b voisi myös soveltaa Siporex-elementteihin, mutta sen käyttö edellyttäisi elementti-
en mitoitusta jokaiseen rakennuskohteeseen erikseen. Tämä voisi tulla kyseeseen tiettyyn kohtee-
seen valmistettavien erikoiselementtien kohdalla. 

 
 
 
 

Ö 
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Kuva 3.2. Esimerkkejä laattaelementin CE-merkinnästä käyttäen menetelmää 2ja 3b [4, s.154–158]. 
Menetelmässä 3b tuotetta saa käyttää vain merkinässä osoitettuun kohteeseen ja sijaintiin rakennuk-
sessa (punainen laatikko). Menetelmässä 2 tuotteen käyttöä ei sidota rakennuskohteeseen. Molemmissa 
menettelyissä tuotteen valmistajalla on vastuu tuotteen mitoituksesta kohdemaan kansallisilla para-
metreilla, muun muassa materiaaliosavarmuusluvuilla (vihreä laatikko). 

Menetelmä 2 Menetelmä 3b 
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3.3.2 Laadunvalvonta 

CE-merkittyyn tuotteeseen liittyy oleellisesti laadunvalvonta. EN 12602:ssa on tätä varten erillinen 
kappale laadunvalvonnalle ”Evalution of conformity” käännettynä (suom. ”Vaatimustenmukaisuu-
den osoittaminen”). Uudelle tuotteelle, joka tuodaan markkinoille tai jos tuotteen ominaisuudet 
muuttuvat merkittävästi, tehdään kattavat alkutestaukset ”Initial type-testing of component”. Alku-
testauksen jälkeen tehdään tehtaan laadunvalvonnan alkutarkistus sekä tehtaan laadunvalvonnan 
jatkuvaa laadunvarmentamista, joiden tarkoituksena on varmistaa tehtaan sisäinen laadunvalvonta 
ja tuotteen ominaisuuksien pysyminen jatkuvasti ilmoitettujen arvojen mukaisia. [4, s. 39] 

EN 12602:ssa on annettu vaatimukset, mitä testejä tulee suorittaa eri elementeille alkutestauksessa 
ja jatkuvassa laadunvalvonnassa. Lisäksi standardissa on annettu, kuinka usein jatkuvan laadunval-
vonnan alaisia testejä tulisi tehdä. Taulukkoon 6 on listattu standardin vaatimia jatkuvan laadun-
valvonnan testejä AAC-laatoille. 

Taulukko 6. Jatkuvan laadunvalvonnan vaatimia kokeita AAC-laatoille [4, s.45] 
Ominaisuus Testin 

tyyppi 
Laatat Testissä noudatet-

tava testistandardi 
Testausväli 

Tiheys AAC x EN 678 Vähintään kerran viikossa 
Puristuslujuus AAC x EN 679 Vähintään kerran viikossa 
Taivutusvetolujuus AAC x* EN 1351 (alkutestauksessa) 
Korroosiosuojan paksuus Elementti x* Mittaaminen Viikoittain 
Kuormituskoe poikittaiselle 
kuormalle 

Elementti x** EN 1356 Vähintään kahdesti kuukau-
dessa 

Tartuntalujuus Elementti x* EN 989 
EN 12269-1 
EN 12269-2 

Kolmen kuukauden välein 
(alkutestauksessa) 
(alkutestauksessa) 

Esijännitys Elementti x* EN 1738 Kolmen kuukauden välein 
Kimmomoduuli AAC x* EN 1352 Kerran vuodessa 
Viruma Elementti x* EN 1355 Kerran viidessä vuodessa 
Raudoituksen myötölujuus ja 
hitsiliitoksen leikkauslujuus 

Raudoitus x EN 10080 
EN 1737 

Kerran kuukaudessa 

* Tehtävä silloin kun elementin mitoitus tehdään valmistajan ilmoittaman arvon perusteella  
** Tehtävä silloin kun elementin mitoitus tehdään kokeellisesti liitteen B mukaisesti 

Taulukosta voidaan nähdä, että laskennallista menettelyä käytettäessä valmistajan täytyy tehdä 
kokeita eri materiaaliominaisuuksille. Kokeellista menettelyä käytettäessä valmistajan täytyy tehdä 
kuormituskokeita laatoille. 
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4 RAKENTEIDEN VARMUUDEN OSOITTAMINEN 

Tässä kappaleessa esitetään höyrykarkaistun kevytbetonirakenteen mitoitusperiaate noudattaen 
standardia EN 12602, joka perustuu eurokoodeihin. Rakennuskohteen suunnittelijan tehtävänä on 
määrittää eurokoodeihin perustuvat mitoituskuormat, joita verrataan valmistajan AAC-elementeille 
normaalisti mitoittamiin kuormaluokkiin. 

4.1 Mitoitusperiaate 

EN 12602:ssa annettu menetelmä rakenteen varmuuden ja luotettavuuden toteamiseksi perustuu 
osavarmuuslukumenetelmään ja rajatilamitoitukseen. Osavarmuusmenetelmässä eri tekijöille anne-
taan niiden luotettavuudesta tai tunnettavuudesta riippuen eri suuret osavarmuusluvut. Perusajatuk-
sena on suurentaa kuorman vaikutuksia kuormaosavarmuuskertoimilla, kun materiaalien kestävyyt-
tä pienennetään materiaaliosavarmuuskertoimilla. Näin saatu kestävyyden mitoitusarvo Rd ei saa 
alittaa kuorman vaikutuksen mitoitusarvoa Ed. [18, s.16] 

  dd ER       (4-1) 

joka voidaan kirjoittaa muotoon 

  if
j

jk
i im

ik E
R

,
1

,
1 ,

, 





     (4-2) 

jossa  Rd =  kestävyyden mitoitusarvo 
  Ed =  kuormien vaikutusten mitoitusarvo 
  Rk,i =  materiaalin ”i” kapasiteettitekijän ominaisarvo 
  γm,i = materiaalin ”i” kapasiteettitekijän osavarmuusluku 
  Ek,j = kuorman ”j” vaikutuksen ominaisarvo 
  γf,j = kuorman ”j” vaikutuksen osavarmuusluku 

Osavarmuuslukumenetelmän etuna on, että sillä voidaan ottaa paremmin huomioon mitoitukseen 
vaikuttavien eri tekijöiden tilastolliset epävarmuudet. Kuvassa 4.1 on havainnollistettu rajatilami-
toituksen periaatetta. 

 
Kuva 4.1. Rajatilamitoituksen periaate 

 

Keskiarvo Rm 

Ominaisarvo Rk 

Mitoitusarvo Rd 

Materiaalin kestävyysominai-
suuden jakauma 

Kuorman vaikutuksen 
jakauma 

Keskiarvo Em 

Ominaisarvo Ek 
Mitoitusarvo Ed 
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Osavarmuusluvuille valittavien lukujen suuruudet riippuvat eri rajatiloista. Rajatilamitoituksessa 
rakennetta tarkastellaan erilaisissa rajatiloissa, joita ovat: 

 Murtorajatila   
 Käyttörajatila 
 Onnettomuus, maanjäristys ja palomitoituksen rajatilat 

Murtorajatilassa osoitetaan, että rakenteella on riittävä varmuus mitoitusehdon ylittymisen suh-
teen. [18, s.17] Mitoitusehto tulee tarkistaa, jos ne ovat merkityksellisiä seuraaville rajatiloille: 
jäykän kappaleen tasapainon menetykselle (EQU), rakenteen vaurioitumiselle (STR), geotekniselle 
kantavuudelle (GEO) ja väsymiselle (FAT) [19, s.48].  

Käyttörajatilassa osoitetaan, että rakenne säilyttää käyttökelpoisuusvaatimuksensa ominaiskuor-
mien ja tai niiden yhdistelmien vaikuttaessa [18, s17]. Käyttökelpoisuusvaatimuksia voidaan aset-
taa rakenteen siirtymille, värähtelyille tai vaurioille, betonirakenteiden tapauksessa esimerkiksi 
halkeamaleveyksille [19, s.50]. 

Onnettomuusrajatilojen osalta palomitoituksen rajatilan suhteen voidaan todeta, että AAC raken-
teiden erillinen laskennallinen tarkastelu palomitoituksen rajatilassa ei ole välttämätöntä, koska 
palomitoitus voidaan tehdä niin sanottuna taulukkomitoituksena [4, s.128] [6, s.25]. 

4.2 Kuormien yhdistelyt eri rajatiloissa 

Rakenteeseen vaikuttavien kuormien yhteisvaikutuksen selvittämiseksi on tehtävä kuormitusyhdis-
telmiä pysyville ja muuttuville kuormille. Niillä pyritään ottamaan huomioon rakenteen käyttöiän 
aikana esiintyvät mitoitustilanteet, joita ovat normaali käyttötilanne, tilapäinen mitoitustilanne sekä 
onnettomuustilanteet [19, s.46]. Kuormitusyhdistelmiä on tehtävä niin paljon, että saadaan selville 
suurimmat kuormien vaikutukset eri rajatiloihin. Erilaisia kuormitusyhdistelmiä voi tulla jopa sato-
ja, tarkastellessa esimerkiksi rakennuksen runkoa. Tässä tutkimuksessa rajoitutaan kuitenkin yksi-
aukkoisen laattarakenteen mitoitustarkasteluihin, jolloin kuormitusyhdistelmiä tulee vain muutama. 

4.2.1 Murtorajatila 

Standardissa SFS-EN 1990 Eurocode, Rakenteiden suunnitteluperusteet (EN 1990) on annettu 
vaihtoehtoisia kaavoja joilla voidaan laskea rakenneosan kestävyyteen liittyvän murtorajatilan 
(STR) mitoittavin kuormitusyhdistelmä. Nämä vaihtoehdot on esitetty yhtälössä (4-3). 

Mitoittavin kuormitusyhdistelmä voidaan laskea kaavalla [19, s.84]  
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Vaihtoehtoisesti mitoittavin kuormitusyhdistelmä voidaan laskea valitsemalla epäedullisimman 
vaikutuksen antava yhdistelmä kaavoista (4-4a) tai (4-5b) [19, s.84] 
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joissa γGj,sup = 1,35 =epäedullisen pysyvän kuorman ”j” osavarmuusluku (Suomessa) 

γGj,inf = 1,0 (EN 1990 suositusarvo) = 0,9 (Suomessa) = edullisen pysyvän  
 kuorman ”j” osavarmuusluku 

 γQ,1 = 1,5 = määräävän muuttuvan kuorman osavarmuusluku (Suomessa)
 γQ,i = 1,5 = muun samanaikaisen muuttuvan kuorman ”i” osavarmuusluku 
  γQ,1 ja γQ,i saavat arvon 0 jos kuorma on edullinen 
 γP = esijännitysvoimien osavarmuusluku 
 P = esijännitysvoiman kyseeseen tuleva arvo 
 ψ0,1 = määräävän muuttuvan kuorman yhdistelykerroin 
 ψ0,i = muuttuvan kuorman ”i” yhdistelykerroin 
 ξ = pienennyskerroin. Valitaan siten, että ξ*γGj,sup = 1,15 (Suomessa) 
 Gk,j,sup =  epäedullisen pysyvän kuorman ”j” ominaisarvo 
 Gk,j,inf =  edullisen pysyvän kuorman ”j” ominaisarvo 
 Qk,1 =  määräävän muuttuvan kuorman ominaisarvo   
 Qk,i = muun samanaikaisen muuttuvan kuorman ”i” ominaisarvo 
 KFI =  seuraamus ja luotettavuusluokasta riippuva kerroin, jota käytetään  
  vain epäedullisten kuormien yhteydessä [19, s.94]. Yleensä KFI=1,0 

Valinta kuvattujen vaihtoehtoisten kaavojen välillä esitetään eurokoodin EN 1990 kansallisessa 
liitteessä. Jos kansallisessa liitteessä valitaan jälkimmäinen kaavapari, niin siinä voidaan poiketa 
ensimmäisestä kaavasta (4-4a) siten, että siihen sisältyvät vain pysyvät kuormat. Suomen kansalli-
sessa liitteessä on valittu jälkimmäinen kaavapari, joista ensimmäisestä poiketaan yllä kuvatulla 
tavalla. Suomen kansallisessa liitteen kuormien osavarmuusluvut ovat samansuuruisia kuin EN 
1990 antamat suoristusarvot. Ainoa eroavaisuus on edullisen pysyvän kuorman osavarmuusluvussa 
[20, s.4]. Esijännitysvoimien osavarmuusluku γP annetaan yleensä materiaalistandardeissa. EN 
12602:ssa ei ole annettu osavarmuuslukuja esijännitykselle. 

4.2.2 Käyttörajatila 

Käyttörajatiloissa tehdään kolmenlaisia kuormitusyhdistelmiä. Näitä ovat ominaisyhdistelmä, ta-
vallinen yhdistelmä ja pitkäaikaisyhdistelmä. 

Ominaisyhdistelmää käytetään palautumattomalle rajatilalle [19, s.78], jossa kaikki käyttökelpoi-
suusvaatimuksen ylittävät kuormien vaikutukset eivät palaudu kuormien poistuttua [19, s.24]. Esi-
merkiksi AAC-rakenne halkeilee ja menettää jäykkyyttä kuormien vaikutuksesta niin, ettei se enää 
palaudu käyttökelpoisuusvaatimuksen mukaiseen taipumarajaan, kuormien poiston jälkeen. 
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jossa Gk,j =  pysyvän kuorman ”j” ominaisarvo 
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Tavallista yhdistelmää käytetään palautuvalle rajatilalle [19, s.78], jossa jokainen käyttökelpoi-
suusvaatimuksen ylittävä kuormien vaikutus palautuu, kun kuormat poistetaan [19, s.24]. Esimer-
kiksi palkkiin vaikuttava tavallisen yhdistelmän aiheuttama taipuma ylittää taipumarajan. Kun 
kuorma poistetaan, niin palkki palautuu takaisin taipumarajan täyttävään taipumaan. 
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jossa  ψ1,i = määräävän muuttuvan kuorman tavallisen arvon yhdistelykerroin 
  ψ2,i = muuttuvan kuorman ”i” pitkäaikaisarvon yhdistelykerroin 

Pitkäaikaisyhdistelmää käytetään pitkäaikaisvaikutuksille ja ulkonäön kannalta [19, s.78]. Esi-
merkiksi viruman vaikutukset tulee huomioida käytettäessä tätä kuormitusyhdistelmää. 
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Käyttörajatilan kuormitusyhdistelmien eroja sekä eri kuormien samanaikaisuutta on havainnollis-
tettu kuvassa 4.2. 

 
Kuva 4.2. Muuttuvan kuorman edustavat arvot. 

4.2.3 AAC-rakenteen kuormat ja kuormitusyhdistelmät 

On tärkeää ymmärtää, että AAC elementtien valmistaja valmistaa tuotteita, joilla on tietty kuorman 
kantavuuskestävyys murto- sekä käyttörajatiloissa. Valmistaja ei välttämättä tiedä, mihin tarkoituk-
seen laattoja ollaan käyttämässä. Juuri tämän takia esimerkiksi Siporex-laatat on mitoitettu tiettyi-
hin kuormaluokkiin. Kuormaluokka ilmoittaa elementille sen oman painon lisäksi sallittavan tasai-
sen ominaiskuorman suuruuden, joka on oletettu kokonaan muuttavaksi sekä pitkäaikaiseksi kuor-
mitukseksi [7, s.D28]. Kuormaluokkia käyttämällä vastuu riittävän kuormaluokan omaavan laatan 
valinnasta siirtyy pois valmistajalta. 

Edellä mainitun perusteella päädytään taulukkoon 7, jossa on esitetty Eurokoodien mukaiset 
kuormien yhdistelykertoimet Siporex-elementeille. Taulukossa 7 on esitetty vertailun vuoksi hyö-
tykuormien yhdistelykertoimet muille hyöty- ja luonnonkuormille EN 1990 Suomen kansallisen 
liitteen mukaan [20, s.3]. 
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Taulukko 7. Kuormien yhdistelykertoimet ψ eri kuormatyypeille 
Kuorma ψ0 ψ1 ψ2 
Siporex kuormaluokat 1,0 1,0 1,0 
Hyötykuormat rakennuksissa (EN 1991-1-1):    
Luokka A: asuintilat 0,7 0,5 0,3 
Luokka B: toimistotilat 0,7 0,5 0,3 
Luokka C: kokoontumistilat 0,7 0,7 0,3 
Luokka D: myymälätilat 0,7 0,7 0,6 
Luokka E: varastotilat 1,0 0,9 0,8 
Luokka F: liikennöitävät tilat, ajoneuvon paino < 30 kN 0,7 0,7 0,6 
Luokka G: liikennöitävät tilat, ajoneuvon paino < 160 kN 0,7 0,5 0,3 
Luokka H: vesikatot 0 0 0 
Luonnonkuormat (EN 1991-1-3, EN 1991-1-4):    
Lumikuorma sk < 2,75kN/m2 0,7 0,4 0,2 
Lumikuorma sk > 2,75kN/m2 0,7 0,5 0,2 
Jääkuorma 0,7 0,3 0 
Rakennusten tuulikuormat 0,6 0,2 0 
Rakennusten sisäinen lämpötila (EN 1991-1-5) 0,6 0,5 0 

Taulukossa 8 on esitetty Siporex-laattojen kuormaluokat, joita on vertailtu rakentamismääräysko-
koelman osan B1 ja eurokoodien hyötykuormiin. 

Taulukko 8. Esimerkkejä rakennusten hyötykuormista tilan käyttötarkoituksen perusteella eurokoo-
dien (EC) ja rakentamismääräyskokoelman B-sarjan mukaan suunniteltaessa (B2009). Hyötykuormal-
la tarkoitetaan lattialle tasan jakautunutta kuormaa. 
Käyttötarkoitus Kuormaluokka Hyötykuorma [kN/m2] 

EC B2009 EC B2009 
Asuintilat A Oleskelu I 2,0 1,5 
Toimistotilat B Oleskelu II 2,5 2,0 
Luento- ja kokoussalit C2 Kokoontumis 3,0 2,5 
Tanssi- ja voimistelusalit C4 Tungos 5,0 4,0 
Katsomot, terassit C5 Tungos 6,0 4,0 
Tavaratalot D2 Tungos 5,0 4,0 
Varasto- ja tuotantotilat E1, E2 Raskas tavara 7,5 5,0 

Siporex kuormaluokat Normaalisti: 2,3 ; 3,2 ja 4,0 
Erikoisraudoitettuna: 6,0 

Taulukosta voidaan huomata, että hyötykuormien kasvaminen herättää kysymyksen, ovatko nykyi-
set Siporex-laattojen kuormaluokat enää riittäviä eurokoodien mukaisille kasvaneille hyötykuormil-
le? Toisaalta on huomattava kuormien osavarmuuslukujen pieneneminen suhteessa rakentamismää-
räyskokoelmaan. Kuormaluokkien tarkempi tarkastelu vaatisi erillistä selvitystä, joka ei sisälly 
tähän tutkimukseen. 

4.3 Laskentalujuudet eri rajatiloissa 

Tässä kappaleessa on esitetty materiaaliominaisuuksien osavarmuusluvut eri rajatiloissa EN 12602 
sekä Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeen mukaan. Tässä kappaleessa on myös esitet-
ty hauraan ja sitkeän murron määritelmät EN 12602 mukaan. 
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4.3.1 Murtorajatila 

Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeessa on annettu osavarmuusluvut höyrykarkaistulle 
kevytbetonille sekä raudoitukselle. Osavarmuusluvut on lisäksi jaoteltu raudoitetulle ja raudoitta-
mattomille elementille elementtityypin mukaan. Osavarmuusluvut on esitetty taulukossa 9. 

Taulukko 9. Materiaalien osavarmuusluvut murtorajatilassa Siporex-kevytbetonielementtien suunnit-
teluohjeen mukaan [6, s.5] 

Materiaali Tarkennus 
γS 

Raudoituksen 
osavarmuusluku 

γC 
Siporexin  

osavarmuusluku 

Raudoitus Kuumavalssattu teräs 1,10 - 
Kylmämuokattu teräs (normaalisti käytetty) 1,15 - 

Höyrykarkaistu 
kevytbetoni 

Raudoitettu elementti tai raudoittamaton ei-
kantava seinäelementti - 1,35 

Raudoittamaton tasoelementti tai raudoittama-
ton kantava seinäelementti - 2,0 

Standardi EN 12602 antaa liitteessä D suositusarvot raudoituksen sekä höyrykarkaistun kevytbeto-
nin eri osavarmuusluvuille. Osavarmuusluvut on jaettu raudoitetuille ja raudoittamattomille ele-
menteille erikseen. Lisäksi EN 12602 jaottelee raudoitetun ja raudoittamattoman AAC:n osavar-
muusluvut hauraaseen ja sitkeään murtoon. Taulukkoon 10 on koottu liitteen D suositusarvot eri 
materiaaliosavarmuusluvuille. 

Koska EN 12602:een ei ole vielä julkaistu kansalliset parametrit sisältävää kansallista dokumenttia, 
niin taulukossa 10 on esitetty Antti Koposen arvioita eri osavarmuusluvuille [5]. Huomautetta-
koon, että nämä arvot ovat asiantuntija arvioita, eikä niille esitetä perusteluja. 

Taulukko 10. Materiaalien osavarmuusluvut murtorajatilassa EN 12602 mukaan [4, s.131]. Suluissa 
olevat arvot ovat EN 12602 valmistelussa mukana olleen Antti Koposen arvioita Suomen kansallisessa 
dokumentissa käytettäviksi osavarmuusluvuiksi. 

Osavarmuusluku γM γS 
Raudoituksen osavarmuusluku 

γC 
AAC:n osavarmuusluku 

Raudoitettu 
elementti 

Raudoitus γS 
 

1,15 
(1,15 AKO) 

- 

Raudoitettu 
elementti 

AAC sitkeä murto γC 
 

- 1,44 
(1,35 AKO)* 

Raudoitettu 
elementti 

AAC hauras murto γC 
 

- 1,73 
(1,35x1,2=1,62 AKO)** 

Raudoittamaton  
elementti 

AAC hauras murto γC 
 

- 1,73 
(2,0 AKO) 

AKO = Antti Koposen arvio kyseiselle osavarmuusluvulle [5] 
*Sama osavarmuusluku kuin Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeessa 
**Hauraan murron lisävarmuuskerrointa 1,2 sovelletaan myös Siporex-kevytbetonipalkkien suunnitteluohjeessa[41, s.7] 

Taulukoista voidaan huomata, että EN 12602 liitteen D suositusarvot AAC:lle sekä raudoitukselle 
ovat suurempia kuin mihin Suomessa on totuttu. Antti Koponen on arvioinut, että liitteen D laatinut 
tanskalainen asiantuntija on tottunut käyttämään suurempia osavarmuuslukuja materiaaleille, mutta 
pienempiä osavarmuuslukuja kuormille [5]. 
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4.3.1.1 Hauras ja sitkeä murto EN 12602 mukaan 

Sitkeässä murtotavassa rakenteessa pitäisi tapahtua suuria ja varoittavia muodonmuutoksia ennen 
murtumista. Eli rakenteen kuormitustasoa voidaan nostaa merkittävästi ensimmäisten näkyvien 
vaurioiden jälkeen. Hauraassa murtotavassa rakenteen muodonmuutokset jäävät pieniksi ennen 
murtumista, ettei niitä voida selvästi havaita etukäteen [18, s.25].  

Sitkeydellä on merkitystä murtorajatilassa, missä rakenteelta vaaditaan yleensä sitkeää käyttäyty-
mistä. Sitkeässä murtotavassa tilan mahdollisilla käyttäjillä voi olla mahdollisuus havaita rakenteen 
varoittava käyttäytyminen, jolloin he voivat ehtiä poistumaan ennen rakenteen murtumista. Hau-
raassa murtotavassa käyttäjät eivät yleensä ehdi huomaamaan rakenteen varoittavia muodonmuu-
toksia ennen murtumista, jonka takia hauraaseen murtoon täytyy kohdistaa lisävarmuutta [18,s.25]. 
Toisaalta erilaisista kuormitusasennoista johtuen rakenteen murtotapa ei voi aina olla sitkeä. Rau-
doitettu elementti voi murtua hauraasti esimerkiksi leikkausmurrossa, jossa vetävä pääjännitys tuen 
läheisyydessä avaa niin sanottuja vinoja leikkaushalkeamia. Kun vinot halkeamat ovat avautuneet 
riittävästi, elementti murtuu äkillisesti, eli hauraasti. Leikkausmurron hauraan luonteen takia leik-
kauskapasiteetit lasketaan EN 12602:ssa käyttämällä hauraan murron osavarmuuslukua [4,s.58-60]. 

Hauraan murron vaatima lisävarmuus on betonirakenteille perinteisesti piilotettu itse mitoitusmal-
leihin, eli mitoitusyhtälöihin. Samoin Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeessa on sisäl-
lytetty ylimääräistä varmuutta elementin leikkauskestävyyden mitoituskaavaan [5]. EN 12602:ssa 
hauras murtotapa huomioidaan erillisellä hauraan murron materiaaliosavarmuusluvuilla (taulukko 
10). Hauraan murron vaatima lisävarmuus on huomioitu myös vanhoissa Siporex-palkkien suunnit-
teluohjeessa, jossa Siporexin lujuutta pienennetään lisävarmuustermillä 1,2, jos palkin laskennalli-
nen murtotapa on hauras. 

EN 12602:n liitteessä B (kokeellinen mitoitus) on lisäksi annettu määritelmiä, kuinka rakenneko-
keiden testitulokset luokitellaan sitkeäksi tai hauraaksi murtotavaksi, kun lasketaan kokeisiin perus-
tuvia kapasiteettiarvoja elementeille. EN 12602:n määritelmiä sitkeällä ja hauraalle murrolle sovel-
letaan myös tämän tutkimuksen kokeellisessa osuudessa ja ne on esitetty kuvassa 4.3. 

 
Kuva 4.3. Hauraan ja sitkeän määritelmä standardin EN 12602:2008 liitteen B "Design by testing" 
mukaan. [4, s.85] 
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EN 12062 liitteen B mukaan sitkeä murtotapa antaa ennakkovaroituksen ennen murtumista. Muun-
laisia murtotapoja pidetään hauraina. Kokeen murtotapaa voidaan pitää sitkeänä jos vähintään yksi 
seuraavista ehdoista toteutuu elementin murtumisessa [4, s.85]: 

- Raudoitus myötää ja kuormakantavuudessa ei tapahdu äkillistä laskua. 
- Elementtiin ilmestyy näkyviä halkeamia joiden jakautuminen ennakoi murtotapaa ja kuor-

makantavuudessa ei tapahdu äkillistä laskua. 
- Poikittain kuormitettujen elementtien taipuma ennen murtumista on vähintään 3*L/200, 

missä L on jänneväli mitattuna tuen keskeltä keskelle. 

Ensimmäisen ehdon toteaminen on vaikeaa, koska myötäämisen toteamiseen tarvittaisiiin periaat-
teessa raudoitukseen liimattuja venymäliuskoja. Toisen ehdon toteaminen on periaatteessa mahdol-
lista, jos halkeamien syntymistä seurataan aktiivisesti. Kolmas ehto on todettavissa siirtymien mit-
tauksilla. EN 12602 ei täsmennä mistä kohtaa jännettä taipuman tulisi olla >3L/200, joten tässä 
työssä oletetaan, että kyseinen taipumaraja koskee taipumaa jänteen puolivälissä. 

4.3.2 Käyttörajatila 

Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeessa sekä EN 12602:ssa on annettu käyttörajatila-
tarkasteluissa materiaalien osavarmuusluvuiksi 1,0 raudoitukselle sekä AAC:lle [6, s.5] [4, s.131]. 

4.4 Kansalliset parametrit 

EN 12602 sisältää AAC-elementtien mitoitussäännöissä kansallisia parametreja, jotka tullaan esit-
tämään kansallisessa dokumentissa (vastaa eurokoodien kansallista liitettä). Kansallisessa doku-
mentissa voidaan antaa arvoja vain sellaisille parametreille, jotka on jätetty standardissa auki kan-
sallista valintaa varten. Standardin EN 12602 sallimia kansallisia valintoja ovat [4, s.9]: 

- arvot tai luokat, kun standardissa annetaan vaihtoehtoja 
- käytettävät arvot, kun standardissa annetaan vain tunnus 
- käytettävä menettely silloin, kun standardissa annetaan vaihtoehtoisia menettelyitä 

Suomessa käytettäviin rakennustuotteisiin liittyy myös Suomen standardoimisliiton (SFS) julkai-
semat kansalliset soveltamisstandardit (SFS 7000-sarja). Soveltamisstandardissa määritetään ra-
kennustuotteelta sen eri käyttökohteissa vaadittavat kansalliset vaatimustasot. Ympäristöministeriö 
ei ole antanut soveltamisstandardeille toistaiseksi juridista asemaa, joten ne toimivat tällä hetkellä 
asiantuntijoiden laatimina suosituksina. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonta edellyttää sovelta-
misstandardien noudattamista. [5] 

Tätä työtä kirjoitettaessa EN 12602:lle ei ole käynnistetty kansallisen dokumentin eikä soveltamis-
standardin laadintaa. 
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4.4.1 Kansallisten parametrien vaikutus CE-merkittyihin rakennustuotteisiin 

Kansallisten parametrien/dokumenttien/liitteiden käyttö on tietyllä tavalla ristiriidassa Eurokoodien 
alkuperäisen tarkoituksena kanssa. Eurokoodien alkuperäinen tavoite oli poistaa kaupan esteistä ja 
harmonisoida teknisiä määräyksiä EU:n sisämarkkinoilla. Kansallisten parametrien käyttö on kui-
tenkin johtanut siihen, että jokaisella EU:n maalla on hieman erilainen varmuustaso johtuen erilai-
sista kuormien- ja materiaalienosavarmuusluvuista. 

Erilainen varmuustaso vaikuttaa etenkin CE-merkittyjen kantavien rakennustuotteiden vientiin 
toisiin maihin EU:n sisämarkkinoilla ja on siten kaupaneste. Erilaiset varmuustasot voivat johtaa 
tilanteeseen, jossa kantava rakennustuote sopii käytettäväksi lähtömaan vesikatossa, mutta sama 
tuote ei kelpaa samanlaiseen vesikattoon naapurimaassa erilaisten osavarmuuslukujen takia, vaikka 
kuormien ominaisarvot olisivat yhtä suuria! 

Erilaisista varmuustasoista johtuen CE-merkinnässä ilmoitetun tuoteinformaation oikeellisuus ko-
rostuu. Etenkin CE-merkintämetelmää 2 käytettäessä, jossa valmistaja vastaa tuotteen mitoitukses-
ta, mutta ei tiedä tuotteen loppukohdetta. Erilaiset varmuustasot eri maiden välillä pystytään huo-
mioimaan CE-merkinnässä ilmoitettavalla tuoteinformaatiolla: materiaaliosavarmuusluvuilla, mur-
torajatilan suunnittelukuormalla ja rakenteen omalla painolla. 

Murtorajatilan suunnittelukuorma on periaatteessa riippuvainen käytettävistä materiaaliosavar-
muusluvuista. Materiaaliosavarmuusluvuilla määritetään rakenteen kestävyys suunnittelukuormien 
vaikutuksille. Toisin sanoen murtorajatilan suunnittelukuorma voidaan määrittää kääntäen kestä-
vyyksistä. 

Toisaalta suunnittelukuorma määräytyy myös rakenteen oman painon, hyötykuormien sekä kuor-
maosavarmuuslukujen kautta. Rakenteen oma paino on tuotekohtainen ominaisuus, jonka valmista-
ja ilmoittaa. Höytykuormat ovat riippuvat rakennuskohteesta ja kuormaosavarmuusluvut riippuvat 
kohdemaan kansallisesta liitteestä standardille EN 1990. 

Kohdemaan erilaiset kuormaosavarmuusluvut ja rakennuskohteesta riippuvat hyötykuormat voi-
daan huomioida tuotteen CE-merkinnässä ilmoitetun murtorajatilan suunnittelukuormalla sekä 
rakenteen omalla painolla. Ensin rakennuskohteen suunnittelija tarkistaa, että tuotteessa ilmoitetut 
materiaaliosavarmuusluvut ovat vähintään yhtä suuret kuin kohdemaan EN 12602 kansallisessa 
dokumentissa. Seuraavaksi suunnittelija laskee rakennustuotteeseen kohdistuvan todellisen murto-
rajatilan suunnittelukuorman käyttämällä rakennuskohteen todellisia kuormia, CE-merkinnässä 
ilmoitettua rakenteen omaa painoa sekä kohdemaan kuormaosavarmuuslukuja. Lopuksi tarkiste-
taan, että todellinen murtorajatilan suunnittelukuorma on pienempi kuin CE-merkinnässä ilmoitettu 
suunnittelukuorma. Edellä kuvattu menettely on kuitenkin vain yksinkertaistus. Kaikkein järkevin 
menettely rakennustuotteen viennin kannalta olisi CE-merkitä se erikseen jokaiseen kohdemaahan.  

Loppujen lopuksi valmistajan vastuu rajautuu tuotteessa ilmoitetun tuoteinformaation oikeellisuu-
teen, kun tuotteen käyttäjällä on vastuu tuotteen oikeasta käytöstä, johon tämä tarvitsee CE-
merkinnässä ilmoitettua tuoteinformaatiota. Mitä tarkempaa tietoa valmistaja pystyy ilmoittamaan, 
niin sitä paremmin tuotteen loppukäyttäjä voi varmistua tuotteen sopivuudesta kohteeseen.  
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5 EN 12602 SOVELTAMINEN KEVYTBETONILAATAN MITOITUKSESSA 

Tässä kappaleessa käydään läpi höyrykarkaistun kevytbetoni laatan mitoitus standardin EN 12602 
liitteen A mukaan. Numeerisissa esimerkeissä käytetään Suomessa valmistettavaa Siporexia. Li-
säksi standardia EN 12602 vertaillaan vanhaan Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeessa 
esitettyihin kaavoihin ja niiden tuloksiin. Tämä kappale on myös taustana standardista tehtävälle 
laskentaohjelmalle, jolla avulla Siporex-laatat tullaan tulevaisuudessa mitoittamaan. Lisäksi ko-
keellisessa osuudessa tehtävät laskennalliset tarkastelut tehdään tässä kappaleessa esitetyillä menet-
telyillä.  

Mitoitusmenettelyt käydään laajasti läpi, koska tämä DI-työ on tarkoitettu oppaaksi myös kevytbe-
tonilaattojen rakennesuunnittelijoille ja tutkijoille. 

5.1 Laskentamallin määrittäminen 

Poikkileikkauksen jännitysten laskennassa käytettävä koordinaatisto on kuvassa 5.1. 

 
Kuva 5.1. Laskelmissa käytettävä laatan paikallinen koordinaatisto. 

Kuvassa käytetyt merkinnät on selostettu alla 

h  = poikkileikkauksen korkeus 
b  = poikkileikkauksen leveys 
ypp  = poikkileikkauksen painopisteakselin etäisyys poikkileikkauksen 

yläpinnasta, eli yleensä puristetusta pinnasta 
y = tarkasteltavan pisteen etäisyys painopisteakselista, positiivien suun-

ta alaspäin 
As.top  = yläpinnan pitkittäisraudoituksen pinta-ala 
As.bot  = alapinnan pitkittäisraudoituksen pinta-ala 
ctop  = kevytbetonipeitteen paksuus yläpinnan teräksiin 
cbot  = kevytbetonipeitteen paksuus alapinnan teräksiin 
cside = kevytbetonipeitteen paksuus poikittaisteräksiin  
yläpinta = poikkileikkauksen puristettu reuna 
alapinta = poikkileikkauksen vedetty reuna 

Jos poikkileikkaukseen ei vaikuta ulkoista normaalivoimaa, niin painopisteakseli ypp yhtyy neutraa-
liakseliin. 
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Kuvassa esitetyn koordinaatiston avulla voimme kirjoittaa teknisen taivutusteorian mukaiset nor-
maali- ja leikkausjännityksen yhtälöt 
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joissa σx(x,y) = poikkileikkaukseen vaikuttava normaalijännitys 
τx(x,y) = poikkileikkaukseen vaikuttava leikkausjännitys 
A = poikkileikkauksen pinta-ala  
Iz  = poikkileikkauksen jäyhyysmomentti z-akselin suhteen 

 Sz(y) = poikkileikkauksen staattinen momentti z-akselin suhteen 
Nx(x) = painopisteakselilla vaikuttava x-akselin suuntainen voima, eli nor-

maalivoima kohdassa x 
Vy(x) = painopisteakselilla vaikuttava y-akselin suuntainen voima, eli leik-

kausvoima kohdassa x 
Mz(x)  = painopisteakselilla vaikuttava taivutusmomentti z-akselin suhteen, 

eli momentti kohdassa x 

Kun ollaan riittävän kaukana palkin tuilta, tukireaktioiden aiheuttamat piikkimäiset jännityskom-
ponentit jäävät vähäisiksi ja pääjännitykset σI, σII sekä suurimman pääjännityksen σI suuntakulma φ 
vaakasuoraan nähden ovat muotoa [18, s.74] 
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Kuvassa 5.2 on näytetty yksiaukkoisen palkin pääjännitysten suuntien periaatteellinen kulku hal-
keilemattomana. On erittäin tärkeää ymmärtää, että betonirakenteiden ilmiöt - esimerkiksi halkeilu 
– ovat yleensä pääjännitysten synnyttämiä. Esimerkiksi leikkaushalkeama ei johdu yksin leikkaus-
jännityksestä vaan vetävästä pääjännityksestä. Normaali- ja leikkausjännitykset ovat vain teknisiä 
käsitteitä joiden avulla määritellään pääjännitysten suuruus ja suunta. [18, s.74] 

 
Kuva 5.2. Tasaisesti kuormitetun palkin pääjännitysten periaatteellinen kulku [BY210, s.75]. Kuvaan 
on merkitty esimerkkejä halkeamista jotka syntyvät aina kohtisuoraan taivutusjännitystä. 
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Laatan rakennemalli 

Tarkasteltavassa poikkileikkauksessa, eli kohdassa x, vaikuttavat voimasuureet, toisin sanoen 
kuormien vaikutukset, riippuvat kuormista ja rakennejärjestelmästä. AAC-laatat ovat yleensä yksi-
aukkoisia laattarakenteita (kuva 5.3). 

 
Kuva 5.3. Laatasta muodostettava rakennemalli. 

Kuvassa käytetyt merkinnät ovat 

L0 = laatan valmistuspituus Leff  = tehollinen jännemitta 
a0 = tuen pituus  p  = laattaan vaikuttava kuorma 

Rakenne on staattisesti määrätty, jolloin voimme määrittää kuvan rakenteeseen kohdistuvat kuor-
mien vaikutukset, eli taivutusmomentin ja leikkausvoiman yhtälöt  
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Tehollinen jännemitta 

Elementin tehollinen jännemitta riippuu siitä, onko tuki laakeroitu ja laakeroimaton. Kuvassa 5.4 
on esitetty tehollisen jännemitan riippuvuus tuentatavasta EN 12602 mukaan.  

 
Kuva 5.4. Tuennan yhteys teholliseen jännemittaan. [EN 12602, s.52] 

Tehollinen jännemitta lasketaan kaavoista (5-7a) tai (5-7b). Kaavaa (5-7b) käytetään, kun elemen-
tin tuen alla käytetään neopreenilaakeria ja kaavaa (5-7a) käytetään laakeroimattomalle tuelle. Käy-
tännön talorakenteissa Siporex-laattojen tuet ovat yleensä laakeroimattomia.  
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5.1.1 Materiaaliominaisuuksien määrittäminen 

Valmistaja ilmoittaa tuotteen materiaaliominaisuudet alkutestausten tulosten perusteella. Jokainen 
ilmoitettu ominaisuuden arvo tai luokka toimii valmistajan lupauksena siitä, että tuotteen todelliset 
ominaisuudet ovat valmistajan ilmoittamien arvojen mukaisia. Toisaalta EN 12602 antaa mahdolli-
suuden käyttää laskenta tai taulukkoarvoja joillekin materiaaliominaisuuksille, jos valmistaja ei ole 
tehnyt kokeita. Kaikkiin ilmoitettuihin materiaaliominaisuuksien arvoihin tai luokkiin tulee kohdis-
taa jatkuvaa laadunvalvontaa. Kokeista saatujen tulosten tilastollisen tarkastelun tulee osoittaa, että 
ilmoitetut arvot tai luokat saavutetaan jatkuvasti. 

Taulukossa 11 on yhteenveto tutkimuksen kannalta oleellisista materiaaliominaisuuksista, jotka 
valmistajan pitää ilmoittaa. Taulukossa on myös esitetty vaihtoehtoiset ilmoittamismenettelyt ja 
sovellettavat testistandardit. 

Taulukko 11. Yhteenveto laskelmissa käytettävistä materiaaliominaisuuksista sekä niihin liittyvistä 
testistandardeista. 
Materiaaliominaisuus
  

Mitä ilmoitetaan EN 12602  
kohta 

Sovellettava 
testistandardi 

Kuivatiheys Ilmoitettu kuivatiheyden keskiarvo §4.2.2.2 EN 678 Kuivatiheysluokka §4.2.2.3 

Puristuslujuus Ilmoitettu puristuslujuuden ominaisarvo §4.2.4 EN 679 Puristuslujuusluokka §4.2.4 
Veto- ja  
taivutusvetolujuus 

Ilmoitetut arvot §4.2.5 EN 1351* Standardin laskenta-arvot §4.2.5 
AAC:n 
kimmomoduuli 

Ilmoitetut arvot §4.2.6 EN 1352* Standardin laskenta-arvot §4.2.6 
AAC:n kutistuma Ilmoitettu arvo §4.2.10 EN 680 

AAC:n viruma 
Ilmoitettu keskiarvo §4.2.11.2 

EN 1355* Virumaluokka §4.2.11.3 
Standardin laskenta-arvo §4.2.11.1 

Raudoituksen  
myötölujuus Ilmoitettu arvo §4.3.2 EN 10080 

Raudoituksen hitsausliitos-
ten leikkauslujuus 

Hitsausluokka S1 tai S2, sekä ilmoitettu arvo 
liitoksen leikkauslujuudelle §4.3.2 EN 1737 

Raudoituksen tehollinen 
halkaisija Ilmoitettu keskiarvo §4.3.2 EN 15361 

Raudoituksen tartuntaomi-
naisuudet 

Tartuntaluokka B1 tai B2, sekä ilmoitettu 
arvo tartunnalle tartuntaluokassa B2 

§4.4 EN 989* 
EN 12269-1* 
EN 12269-2* §4.4 

Autoklaavikäsittelyn aiheut-
tama esijännitys 

Esijännitysluokka P1tai P2, sekä ilmoitettu 
suhteellisen muodonmuutoseron arvo esi-
jännitysluokassa P2 

§4.5.1 
EN 1738* §4.5.1 

* Kokeet on tehtävä siinä tapauksessa, jos elementin mitoitus perustuu valmistajan ilmoittamaan arvoon 

Seuraavaksi esitetään kuinka eri materiaaliominaisuuksien määrittäminen EN 12602 mukaan ja eri 
materiaaliparametreihin liittyvät raja-arvot, joiden sisällä laadunvalvonnassa saatavien tulosten 
tulisi olla. 
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Höyrykarkaistun kevytbetonin kuivatiheys [4, s.22] 

Höyrykarkaistun kevytbetonin, eli AAC:n, kuivatiheyden keskiarvo ρm voidaan EN 12602 mukaan 
ilmoittaa kahdella eri tavalla. Valmistaja voi ilmoittaa kuivatiheyden keskiarvon ρm,g ja siihen liit-
tyvän toleranssin Δρg tai kuivatiheysluokan.  

Ilmoitettua kuivatiheyden keskiarvoa ρm,g käytettäessä, valmistajan täytyy tehdä kokeet standardin 
SFS-EN 678 Höyrykarkaistun kevytbetonin kuivatiheyden määrittäminen (jäljempänä käytetty ni-
mitystä EN 678) mukaan. Kuuden viimeisen kokeen, joissa kussakin on kolme koekappaletta, tu-
lokset eivät saa ylittää seuraavia rajoja 

 ρm,g - Δρg ≤ ρtod,m ≤ ρm,g - Δρg    (5-8) 
ρtod,max ≤ 1,15ρm,g    (5-9) 

 ρtod,min ≥ 0,85ρm,g    (5-10) 

joissa ρm,g = valmistajan ilmoittama AAC:n kuivatiheyden keskiarvo 
Δρg = valmistajaan ilmoittama AAC:n kuivatiheyden toleranssi, joka saa  

suurimmillaan olla 10 % ilmoitetusta kuivatiheyden keskiarvosta 
 ρtod,m = kokeista saatu kuivatiheyden keskiarvo  
 ρtod,max/min = kokeista saatu kuivatiheyden maksimi- ja minimiarvo 

Vaihtoehtoisesti valmistaja voi ilmoittaa kuivatiheyden keskiarvon ρm käyttäen kuivatiheysluokkia, 
jotka on näytetty taulukossa 12. 

Taulukko 12. Kuivatiheysluokat ja niihin liittyvät kuivatiheyden keskiarvon ala- ja ylärajat [kg/m3]. 
Tiheysluokka 300 350 400 450 500 550 600 650 
Kuivatiheyden 
keskiarvo ρm 

> 250 
≤ 300 

> 300 
≤ 350 

> 350 
≤ 400 

> 400 
≤ 450 

> 450 
≤ 500 

> 500 
≤ 550 

> 550 
≤ 600 

> 600 
≤ 650 

Tiheysluokka 700 750 800 850 900 950 1000  
Kuivatiheyden 
keskiarvo ρm 

> 650 
≤ 700 

> 700 
≤ 750 

> 750 
≤ 800 

> 800 
≤ 850 

> 850 
≤ 900 

> 900 
≤ 950 

> 950 
≤ 1000  

Kuivatiheysluokkia käytettäessä valmistajan täytyy myös tehdä EN 678 mukaisia laadunvalvonta-
kokeita. Kuuden viimeisimmän kokeen tulokset, joissa kussakin on kolme koekappaletta, tulokset 
eivät saa ylittää seuraavia rajoja 

 ρm,min < ρtod,m ≤ ρm,max    (5-11) 
ρtod,max ≤ ρm,max + 25 kg/m3    (5-12) 

 ρtod,min ≥ ρm,min - 25 kg/m3    (5-13) 

joissa ρm,min = tiheysluokan mukaisen kuivatiheyden keskiarvon alaraja 
 ρm,max = tiheysluokan mukaisen kuivatiheyden keskiarvon yläraja 
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Suunnittelussa käytettävä AAC-elementin tiheys [4, s.23] 

Suunnittelussa käytettävä AAC:n tiheys lasketaan alla olevilla kaavoilla 
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joissa ρd,sup = AAC-elementin tiheyden suunnitteluarvo, kun kuorman vaikutus on  
  epäedullinen 

ρd,inf = AAC-elementin tiheyden suunnitteluarvo, kun kuorman vaikutus on  
  edullinen 

ρm,g = valmistajan ilmoittama AAC:n kuivatiheyden keskiarvo 
Δρg = valmistajan ilmoittama AAC:n kuivatiheyden toleranssi 
μm = AAC:n kosteuspitoisuus käyttöolosuhteissa (%-yksikköä) 
ms = elementissä käytetyn raudoituksen massa 
V = AAC-elementin tilavuus ( 0LhbV  ) 

Jos valmistaja on ilmoittanut tiheysluokan, yllä olevien yhtälöihin osiin (ρm,g + Δρg) ja (ρm,g - Δρg) 
voidaan soveltaa kyseeseen tulevan tiheysluokan ylä- ja alarajaa. AAC sisältää yleensä 30 – 40 % 
kosteutta tehtaalta toimitettuna [7, s.A2]. Tästä syystä standardissa on annettu myös elementin kul-
jetukseen ja asennukseen käytettävä AAC:n tiheys, joka lasketaan kaavalla 

3, 404,1
m
kg

gmtrans       (5-16) 

Höyrykarkaistun kevytbetonin puristuslujuuden ominaisarvo [4, s.23-24] 

AAC:n puristuslujuuden ominaisarvo fck voidaan ilmoittaa, joko valmistajan ilmoittamana arvona 
fck,g tai taulukon 13 mukaisena lujuusluokkana. AAC:n puristuslujuus määritetään standardin SFS-
EN 679 Höyrykarkaistun kevytbetonin puristuslujuuden määrittäminen (jäljempänä käytetty nimi-
tystä EN 679) mukaan kuutiolle jonka sivumitat on 100 mm. 

Taulukko 13. AAC:n puristuslujuusluokat ja niihin liittyvät puristuslujuuden ominaisarvot [4, s.24] 
Lujuus-
luokka 

AAC 
1,5 

AAC 
2,0 

AAC 
2,5 

AAC 
3,0 

AAC 
3,5 

AAC 
4 

AAC 
4,5 

AAC 
5 

AAC 
6 

AAC 
7 

AAC 
8 

AAC 
9 

AAC 
10 

fck = 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 

Ilmoitettua puristuslujuuden ominaisarvoa tai lujuusluokkaa käytettäessä valmistajan täytyy tehdä 
EN 679 mukaisia kokeita, joiden tulosten tulee täyttää alla olevat ehdot 

 fck,tod ≥ fck     (5-17) 
fc,min ≥ 0,9fck

     (5-18) 

joissa fck,tod = puristuslujuuden ominaisarvo, joka on laskettu kokeiden tuloksista  
  tilastollista menetelmää käyttäen (katso EN 12602 luku 4.2.3) 
 fc,min = kokeista saatu puristuslujuuden minimiarvo  
 fck = valmistajan ilmoittama puristuslujuuden ominaisarvo (fck = fck,g)  
  tai lujuusluokan mukainen puristuslujuuden ominaisarvo 
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Höyrykarkaistun kevytbetonin veto– ja taivutusvetolujuuden ominaisarvo [4, s.24] 

Valmistajan täytyy tehdä tarvittavat kokeet standardin SFS-EN 1351 Höyrykarkaistun kevytbetonin 
taivutusvetolujuuden määrittäminen (jäljempänä käytetty nimitystä EN 1351) mukaan voidakseen 
ilmoittaa taivutusvetolujuuden fclk,g tai vetolujuuden fctk,g arvot. Vaihtoehtoisesti valmistaja voi 
käyttää EN 12602 antamia laskenta-arvoja ja määrittää AAC:n taivutusvetolujuuden ja vetolujuu-
den ominaisarvot alla olevilla kaavoilla 

ckctk ff 10,005,0;    (5-19) ckctk ff 24,095,0;   
(5-20) 

ckcflk ff 18,005,0;   
(5-21) ckcflk ff 36,095,0;   

(5-22) 

Laskelmissa tarvitaan taivutusvetolujuuden keskiarvoa fcflm, joka voidaan määrittää laskemalla 
keskiarvo 5 %- ja 95%-fraktiilien ominaisarvoista kaavalla 

2
95,0;05,0; cflkcflk

cflm

ff
f


     (5-23) 

joissa fctk,0,05  = AAC:n vetolujuuden 5 % fraktiilia vastaava arvo 
 fctk,0,95  = AAC:n vetolujuuden 95 % fraktiilia vastaava arvo 
 fcflk,0,05  = AAC:n taivutusvetolujuuden 5 % fraktiilia vastaava arvo 
 fcflk,0,95  = AAC:n taivutusvetolujuuden 95 % fraktiilia vastaava arvo 
 fck  = AAC:n puristuslujuuden ominaisarvo 
 fcflm  = AAC:n taivutusvetolujuuden keskiarvo 

Laskelmissa käytettävät taivutusvetolujuuden suunnitteluarvot saadaan kertomalla taivutusvetolu-
juuden ominaisarvot pienennyskertoimella 0,8 ja jakamalla materiaaliosavarmuusluvulla. Pienen-
nyskertoimella suhteutetaan EN 1351 mukaisessa kokeessa käytettävän koekappaleen tulokset to-
delliseen rakenteeseen. 

Höyrykarkaistun kevytbetonin kimmomoduuli [4, s.24] 

Valmistaja voi ilmoittaa AAC:n kimmomoduulin keskiarvon Ecm,g standardin SFS-EN 1355 Höyry-
karkaistun kevytbetonin tai harvan kevytrunkoainebetonin viruman määrittäminen puristukselle 
(jäljempänä käytetty nimitystä EN 1352) mukaan tehdyillä kokeilla. Vaihtoehtoisesti valmistaja voi 
käyttää EN 12602 antamaa laskenta-arvoa ja määrittää kimmomoduulin keskiarvon Ecm kaavalla 
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(5-24) 

jossa Ecm  = AAC:n kimmomoduulin keskiarvo 
 ρm = AAC:n kuivatiheyden keskiarvo 

Määritettäessä kimmomoduulia Ecm kokeellisesti tulee tehdä kokeita EN 1352 mukaan, joista kuu-
den viimeisimmän kokeen (kussakin on kolme koekappaletta) tuloksien tulee olla seuraavissa ra-
joissa 

 Ecm,g - ΔEc,g ≤ Ec,tod,m ≤ Ecm,g - ΔEc,g   (5-25) 
Ec,tod,max ≤ 1,2Ecm,g    (5-26) 

 Ec,tod,min ≥ 0,8Ecm,g    (5-27) 
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joissa Ecm,g = valmistajan ilmoittama kimmomoduulin keskiarvo 
ΔEc,g = valmistajan ilmoittama kimmomoduulin toleranssi, joka saa  

suurimmillaan olla 10% ilmoitetusta keskiarvosta 
 Ec,tod,m = kokeista saatu kimmomoduulin keskiarvo  
 Ec,tod,max/min = kokeista saatu kimmomoduulin maksimi- ja minimiarvo 

Höyrykarkaistun kevytbetonin viruma [4, s.24] 

Virumalla tarkoitetaan AAC:n ajasta johtuvia muodonmuutoksia ja se on määritetty EN 12602 
standardissa kaavalla 
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(5-28) 

jossa φ(t0,t) = virumaluku ajasta t0 aikaan t  
 ɛcc(t0,t) = viruman aiheuttama muodonmuutos ajasta t0 aikaan t 
  ɛc(t0) = kuorman aiheuttama muodonmuutos ajanhetkellä t0 

Valmistaja voi määrittää virumaluvun standardin SFS-EN 1355 Höyrykarkaistun kevytbetonin tai 
harvan kevytrunkoainebetonin viruman määrittäminen puristukselle (jäljempänä käytetty nimitystä 
EN 1355) mukaan. Ilman koetuloksia virumaluvun loppuarvo  (t0,t∞) voidaan valita 1,0 suurui-
seksi. 

Höyrykarkaistun kevytbetonin kuivumiskutistuma [4, s.25] 

Valmistajan täytyy ilmoittaa kevytbetonin kuivumiskutistuma EN 680 mukaan. Kuivumiskutistu-
man arvona voidaan käyttää tavanomaista arvoa ɛcs.ref tai vaihtoehtoisesti kokonaisarvoa ɛcs.tot. 

AAC elementissä käytettävä raudoitus [4, s.28] 

Elementeissä käytettävä raudoitus voi olla standardin SFS-EN 10080 Hitsattavat betoniteräkset. 
Yleiset vaatimukset (jäljempänä käytetty nimitystä EN 10080) mukaista hitsattavaa betoniraudoi-
tusta. Toistaiseksi ruostumatonta raudoitusta ei kunnolla käsitellä standardissa EN 12602. 

EN 12602:ssa ei ole määritelty raudoitukselle tiettyä myötölujuuden fyk ala- ja yläraja-arvoja. Riit-
tää, että valmistaja on määrittänyt raudoituksen ominaisuudet EN 10080 mukaisilla kokeilla. Ainoa 
asia, mitä raudoitukselta vaaditaan, on riittävä murtovenymän suuruuden ominaisarvo εuk 

 %5,2uk      (5-29) 

Raudoituksen kimmomoduulin Es suuruudeksi voi olettaa 200 000 MPa. [4, s.55] 

Raudoituksen hitsausliitosten leikkauslujuus [4, s.28] 

Valmistajan tulee ilmoittaa raudoituksen hitsausliitosten lujuusluokka sekä -leikkauslujuus Fwg 
standardin SFS-EN 1737 Höyrykarkaistujen kevytbetonielementtien tai harvasta kevytrunkoainebe-
tonista valmistettujen elementtien raudoitusmattojen tai -häkkien hitsisaumojen leikkauslujuuden 
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määrittäminen (jäljempänä käytetty nimitystä EN 1737) mukaisilla kokeilla. Valmistajan ilmoitta-
ma arvo ja kokeista saatavien tulosten on täytettävä ehto 

 slykwwg AfkF      (5-30) 

jossa kw  = hitsausliitoksen lujuusluokasta riippuva kerroin 
 fyk = raudoituksen myötölujuuden ominaisarvo 
 Asl = liitoksessa olevan halkaisijaltaan suuremman raudoituksen pinta-ala 

Hitsausliitosten lujuusluokat ja niihin liittyvien kw kertoimien suuruudet on annettu taulukossa 14. 

Taulukko 14. Hitsausliitosten lujuusluokat ja niihin liittyvät kertoimet [4, s.29] 
Hitsausliitoksen 

lujuusluokka kw Luokan valintaan liittyviä huomautuksia 

S 1 0,25 Normaalisti 

S 2 0,50 Käytetään erikoisraudoitukselle, jonka käytöstä kansalliset viran-
omaiset ovat päättäneet 

Korroosiosuojattujen tankojen tehollinen kokonaishalkaisija [4, s.29] 

Raudoituksen suojaamiseen käytettävä korroosiosuoja kasvattaa terästen tehollista halkaisijaa. Täs-
tä on hyötyä pitkittäisraudoituksen ankkurointiin käytettäville poikittaisteräksille, joille voidaan 
käyttää laskelmissa todellista nimellishalkaisijaa suurempaa kokonaishalkaisijaa. Kuvassa 5.5 on 
esitetty periaate, kuinka korroosiosuoja kasvattaa poikittaisraudoituksen halkaisijaa todellista suu-
remmaksi. 

 
Kuva 5.5. Poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisija. 

Valmistaja voi halutessaan ilmoittaa raudoituksen tehollisen halkaisijan ϕtot,g, jota voidaan hyödyn-
tää pitkittäisraudoituksen ankkuroinnissa poikittaisraudoituksia käytettäessä. Ilmoitetun arvon on 
täytettävä alla olevat ehdot standardin SFS-EN 15361 Höyrykarkaistujen kevytbetonielementtien 
poikittaisten ankkurointitankojen korroosionestokäsittelyn vaikutuksen määrittäminen ankkurointi-
kapasiteettiin (jäljempänä käytetty nimitystä EN 15361) mukaan tehdyissä vetokokeissa 

gtotmtot ,,    (5-31) 
Bcm

Bcb

Ccm

Ccb
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f
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(5-32) joissa 

ϕtot,g = valmistajan ilmoittama poikittaisraudoituksen tehollinen halkaisijan keskiarvo 
ϕtot,m  = kuudesta eri kohdasta mitatun ankkurointitangon kokonaishalkaisijan keskiarvo 
fcb,C , fcm,C  = poikittaisten ankkurointitankojen EN 15361 mukaiset koetulokset koekappaleille, 

joissa poikittaistanko on korroosiosuojattu 
fcb,B , fcm,B  = poikittaisten ankkurointitankojen EN 15361 mukaiset koetulokset koekappaleille, 

joissa poikittaistanko ei ole korroosiosuojattu 
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Raudoituksen tartunta [4, s.30] 

Valmistajan on ilmoitettava tartuntaluokka. Tartuntaluokat ja niiden selitykset on annettu taulu-
kossa 15. Tartuntaluokassa B2 raudoitus ankkuroidaan pitkittäisraudoituksen tartunnan ja poikit-
taisterästen yhteisvaikutuksen avulla, kun tartuntaluokassa B1 voidaan käyttää vain poikittaisteräk-
siä.  

Taulukko 15. Tartuntaluokat. [4, s.29] 
Tartuntaluokka Selitys 

B 1 Tartuntaa ei huomioida mitoituksessa, fbk=0 
B 2 Tartunta huomioidaan mitoituksessa 

Raudoituksen tartunta on yleensä riippuvainen käytetystä korroosiosuojan tyypistä. Tartuntaluokka 
B1 voidaan yhdistää bitumisuojaukseen. Tartuntaluokkaa B2 voidaan soveltaa sementtipohjaiseen 
korroosiosuojaukseen. Toisaalta EN 12602 ei estä käyttämästä tartuntaluokkaa B2, jos valmistaja 
tekee standardin edellyttämät kokeet tartuntalujuuden määrittämiseen, olkoonkin tartunta kuinka 
pieni tahansa. 

Tartuntaluokkaa B2 käytettäessä, valmistajan on tehtävä alkutestaukset standardien SFS-EN 12269-
1: Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete 
by the beam test. Part 1: Short term test (jäljempänä käytetty nimitystä EN 12269-1) sekä SFS-EN 
12269-2:  Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated 
concrete by the beam test. Part 2: Long term test (jäljempänä käytetty nimitystä EN 12269-2) mu-
kaisesti. Alkutestauksessa määritetään lyhytaikainen ja pitkäaikainen tartunta raudoitusteräkselle.  

Alkutestauksiin kuuluu myös SFS-EN 989 Höyrykarkaistun kevytbetonin ja raudoitustankojen 
välisen tartunnan määrittäminen ”Push-Out” testillä (jäljempänä käytetty nimitystä EN 989) mu-
kaan tehty, koe jota käytetään jatkuvassa laadunvalvonnassa. Alkutestauksessa tehtävän EN 989 
mukaisen kokeen tarkoituksena on selvittää koetulosten korrelaatio ja vertailtavuus EN 12269-1 
mukaan saatuihin tuloksiin.  

EN 12602:n nykyversion mukaan ei vielä voida käsitellä pitkittäisterästen tartuntaa, koska siinä 
esitetyt vaatimukset viittaavat kumotun testistandardin EN 12269-2 pitkäaikaiskuormitukseen pe-
rustuvaan testimenetelmään. Sen tilalle on julkaistu uusi versio testistandardista EN 12269-2 perus-
tuen sykliseen kuormitukseen. Parhaillaan ollaan tekemässä standardiin EN 12602 muutosta, jolla 
muun muassa tartuntavaatimukset saadaan yhdenmukaisiksi voimassa olevan testistandardin EN 
12269-2 kanssa. [5] 
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Autoklaavikäsittelyn aiheuttama esijännitys [4, s.29] 

EN 12602 antaa valmistajalle mahdollisuuden hyödyntää autoklaavikäsittelyssä syntyvää esijänni-
tystä. Esijännitysluokat ja niiden selitykset on annettu taulukossa 16.  

Taulukko 16. Esijännitysluokat ja niiden selitykset. [4, s.30] 
Esijännitysluokka Selitys 

P 1 Lämpökäsittelystä aiheutuvaa esijännitystä EI huomioida mitoituksessa 
P 2 Lämpökäsittelystä aiheutuva esijännitys huomioidaan mitoituksessa 

Jos valmistaja käyttää esijännitysluokkaa P2, tämän on ilmoitettava lyhytaikaisen suhteellinen 
muodonmuutoseron keskiarvo ε0m,g. Lisäksi valmistajan täytyy suorittaa jatkuvaa laadunvalvontaan 
standardin SFS-EN 1738 Raudoitettujen höyrykarkaistujen kevytbetonielementtien teräsjännitysten 
määrittäminen kuormittamattomassa tilassa (jäljempänä käytetty nimitystä EN 1738) mukaan, 
joista kuuden viimeisimmän kokeen tulosten pitää olla vähintään seuraavissa rajoissa 

 ε0m,tod ≥ 0,9ε0m,g     (5-33) 
 ε0min,tod ≥ 0,8ε0m,g    (5-34) 
joissa ε0m,g  = valmistajan ilmoittama suhteellisen muodonmuutoseron keskiarvo 
 ε0m,tod = kokeista saatu suhteellisen muodonmuutoseron keskiarvo 
 ε0min,tod = kokeista saatu pienin yksittäinen suhteellinen muodonmuutosero  

Lisäksi EN 12602:ssa on annettu kaksi lisäehtoa joista vähintään toisen on toteuduttava kaikille 
käyttörajatilan kuormitusyhdistelmille 

- Raudoituksen tartuntajännitys ei saa ylittää tartuntalujuuden suunnitteluarvoa tai raudoituk-
sen ankkurointikapasiteetti ei saa ylittyä 

- Esijännityksen kehittymiseen tarvittava tartuntapituus saa molemmissa elementin päissä ol-
la enintään 15% elementin kokonaispituudesta.  

Elementin kuivumiskutistuman lopullinen arvo [4, s.29] 

Ilman tarkempia selvityksiä valmistaja voi käyttää taulukkoa 17 määrittäessään laskennassa käy-
tettävän kuivumiskutistuman loppuarvoa ε0∞, kun EN 680 mukaan määritetty AAC:n  kutistuman 
ilmoitettu arvo on pienempi kuin 0,25 ‰. 

Taulukko 17. Suhteellisesta kosteudesta ja muunnetusta paksuudesta riippuvia AAC elementtien kui-
vumiskutistuman loppuarvoja ε0∞. [4, s.29] 

Suhteellinen kosteus RH 
[%] 

Muunnettu paksuus h0 = Ac/u 
50 mm 150 mm 

50 0,25 ‰ 0,15 ‰ 
80 0,15 ‰ 0,10 ‰ 

Ac =  
u =  
 

poikkileikkauksen pinta-ala 
poikkileikkauksen piiri (standardissa). Tässä DI-työssä käytetään tarkempaa kuvausta:  
poikkileikkauksen haihtumiselle altis piiri. 

Elementin kuivumiskutistumaa ε0∞ ei pidä sekoittaa AAC:n kuivumiskutistumaan εcs. Elementin 
kuivumiskutistuman loppuarvossa on huomioitu ympäristön suhteellisen kosteuden lisäksi elemen-
tin raudoituksen ja poikkileikkauksen koon vaikutus. Taulukko 17 ei perustu koetuloksiin vaan on 
se CEN:in työryhmän hienostuneita arvioita kuivumiskutistumalle [5]. 
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5.1.2 Mitoittavien kuormitusyhdistelmien laskenta 

Tässä kappaleessa käydään läpi murto- ja käyttörajatilassa tehtävät kuormitusyhdistelmät AAC-
laatalle EN 1990 Suomen kansallisen liitteen mukaan [11]. Laskelmia yksinkertaistetaan siten, että 
rakenteeseen kohdistuu vain yksi muuttuva hyötykuorma ja yksi pysyvä hyötykuorma.  

Rakenneosan kestävyyteen liittyvän murtorajatilan (STR) mitoittava kuormitusyhdistelmä pd laske-
taan kappaleen 4.2.1 mukaisesti kaavalla 

 













kFIFI
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(5-35) 

joissa pd = mitoittava kuormitusyhdistelmä murtorajatilassa 
g0 = AAC-laatan oma paino 

 g1 = pysyvä hyötykuorma 
 q1 = määräävä muuttuva hyötykuorma 
 KFI = luotettavuusluokasta riippuva kerroin, yleensä 1,0 

Käyttörajatilan eri yhdistelmät lasketaan kaavoilla 

 kc qggp  )( 10     (5-36) 

kf qggp 110 )(      (5-37) 

kqp qggp 210 )(      (5-38) 

)( 10 ggpg      (5-39) 

joissa pc = ominaisyhdistelmä käyttörajatilassa 
pf = tavallinen yhdistelmä käyttörajatilassa 
pqp = pitkäaikaisyhdistelmä käyttörajatilassa 
pg = pelkkien pysyvien kuormien yhdistelmä käyttörajatilassa 
ψ1 = muuttuvan kuorman tavallisen arvon (frequent) yhdistelykerroin 
ψ2 = muuttuvan kuorman pitkäaikaisarvon (quasipermanent) yhdistely-

kerroin 

Yhtälöissä käytetty rakenteen omapaino g0 lasketaan kaavalla (5.40), jossa pd.sup on AAC-elementin 
tiheyden suunnitteluarvo, kun kuorman vaikutus on epäedullinen 

 
2sup.0 81,9

s
mhg d       

(5-40)
 

Yllä olevien yhtälöiden tulosten yksikkö on voimaa pinta-alan yksikölle. Ne täytyy muuntaa laatan 
leveyttä vastaaviksi viivakuormiksi kertomalla tulokset laatan leveydellä b. 

Laatan mitoitukseen vaikuttaa oleellisesti siihen kohdistuvien hyötykuormien suuruus sekä tyyppi. 
Tätä varten tulee tarkastella vaihtoehtoisia suunnittelutilanteita. Yleisesti ottaen kevytbetonilaatat 
ovat ”tyyppilaattoja” jotka on suunniteltu tietylle valmistajan ilmoittamalle kuormalle. Tässä tapa-
uksessa valmistaja valitsee itse hyötykuormien suuruudet sekä siihen liittyvät yhdistelykertoimet, 
jonka jälkeen laatta suunnitellaan (valitaan mitat ja raudoitus) sekä analysoidaan (tarkistetaan kes-
tävyys ja käyttökelpoisuus) eri rajatiloissa. Niin ollen tyyppilaatan CE-merkinnässä ilmoitetaan 
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muun muassa ominaisuuksien arvot/luokat (materiaalien lujuudet, osavarmuusluvut), joita valmis-
taja on käyttänyt laatan suunnittelussa. 

Joissakin tapauksissa on tarpeellista tarkistaa soveltuuko tyyppilaatta johonkin tiettyyn kohteeseen, 
jolloin laattaan kohdistuvat kuormat ovat tarkasti tiedossa. Tässä tapauksessa valmistaja analysoi jo 
etukäteen suunnitellun tyyppilaatan kelpoisuuden eri rajatiloissa käyttämällä tiedossa olevia kuor-
mia. Yleensä riittää, että valmistaja tarkistaa, ettei laattaan kohdistuva todellinen tasainen hyöty-
kuorma ole suurempi kuin kyseeseen tulevan laatan kuormaluokka. Piste- ja erikoiskuormien tapa-
uksessa riittää tarkistaa, ettei maksimimomentti tai leikkausvoima ylitä kuormaluokan tasaista 
kuormaa vastaavia maksimiarvoja [7, D28]. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi epäsymmetrisellä 
pistekuormituksella, yksinkertainen menettely voi johtaa epävarmalla puolella olevaan tulokseen. 
Tämän takia kuormien vaikutukset on tarkistettava myös poikkeaville kuormitusjärjestelyille. 

Jos valmistajan varastosta ei löydy kohteeseen sopivaa tyyppilaattaa, niin silloin tulee kyseeseen 
erikoislaatan suunnittelu ja analysointi. Tämä voisi tulla kyseeseen esimerkiksi laatoille, joissa on 
suuria reikiä, loveuksia tai normaalista poikkeava kuormitusjärjestely. Tässä tapauksessa laatta 
suunnitellaan ja analysoidaan määritetyillä kuormilla. Erikoislaatan tapauksessa suositeltavaa olisi 
käyttää CE-merkintämenetelmä 3b, jolloin tuotteen CE-merkinnässä ilmoitetaan rakennuskohteen 
tarkka osoite ja paikka. 

Taulukossa 18 on esitetty yhteenveto eri suunnittelutilanteista sekä niihin liittyvistä kuormien 
valinnoista ja yhdistelykertoimista. 

Taulukko 18. Kantavien rakennustuotteiden eri suunnittelutilanteet ja CE-merkintä menetelmät. 

# Suunnittelutilanne 
Suositeltava 

CE-merkintä  
menetelmä 

Hyötykuormien  
g1 ja q1 suuruus 

Muuttuvan hyötykuorman 
yhdistelykertoimet ψ0 ψ1 ψ2 

1 
Tyyppilaatan  
suunnittelu ja  
analysointi 

Menetelmä 2 Valmistajan valitsemien 
kuormien mukaan 

Valmistajan oman valinnan 
mukaan 

2 
Tyyppilaatan  
analysointi 
tiettyyn kohteeseen 

Menetelmä 2 
Tilaajan toimittajien 
asiakirjojen mukaan 

Asiakirjoihin merkityn hyö-
tykuorman tyypin mukaan 

3 
Erikoislaatan  
suunnittelu tiettyyn 
kohteeseen 

Menetelmä 3b 

Siporex tyyppilaatoilla kuormaluokan mukainen hyötykuorma on muuttuvaa sekä pitkäaikaista, 
jolloin yhdistelykertoimet ovat ψ0, ψ1 ja ψ2 ovat ykkösen suuruisia. [7, D28] 

5.2 Mitoitus murtorajatilassa 

Tässä kappaleessa käydään läpi EN 12602 liitteen A ”design by calculation” mukaan tehtävät mur-
torajatilan mitoitustarkastelut. Murtorajatilassa tarkistetaan rakenteen kestävyys taivutukselle, leik-
kaukselle sekä ankkuroinnille. Murtorajatilat ovat käyttörajatilan jälkeen kuorman lisääntymisen 
myötä kehittyviä tiloja, joissa rakenneosa menettää käyttökelpoisuutensa. Murtorajatilamitoituksen 
tarkoituksena on osoittaa, että rakenteella on riittävä varmuus murtumista vastaan ja se asetetaan 
suunnitteluhierarkiassa tärkeimmälle sijalle [18, s.195].  
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Määritettäessä poikkileikkauksen taivutuskestävyyttä murtorajatilassa voidaan tehdä seuraavat 
olettamukset [4, s.53] 

- Poikkileikkaustasot pysyvät tasoina. 
- AAC:n vetolujuutta ei oteta huomioon raudoitetun elementin taivutusmitoituksessa. 
- Poikkileikkaus joka on pelkästään puristettu, AAC:n puristuma rajataan arvoon 0,002. 
- Poikkileikkaus joka on puristettu sekä taivutettu, AAC:n puristuma rajataan arvoon 0,003. 

Lisäksi puristuma rajoitetaan arvoon 0,002 etäisyydellä h/3 puristetusta pinnasta. 
- Sitkeään taivutusmurtoon vaadittu vetoterästen venymä, ilman pituussuuntaista puristusta, 

on oltava vähintään 0,001. 

EN 12602 sallii yliraudoituksen käytön, mutta antaa rajoituksen vetoterästen venymälle sitkeässä 
taivutusmurrossa. Venymän raja on valittu tarkoituksella pienemmäksi kuin myötövenymä (fyd/Es), 
jotta yliraudoitettujen AAC-palkkien taivutustarkastelua ei tarvitsisi pitää hauraana murtotapana. 
Laskennallisesti yliraudoitetuille AAC-palkeille tehdyt kuormituskokeet ovat osoittaneet, että tai-
vutusmurto on sitkeä EN 12602 liitteessä B esitettyjen määritelmien mukaisesti (kuva 4.3). AAC-
palkkien kuormituskokeissa on esiintynyt murtotapaa ennakoivaa halkeilua, mutta taipumaraja 
pitäisi tarkistaa raporteista. [5] 

EN 12602:n määritelmä sitkeälle taivutusmurrolle on kuitenkin ristiriidassa teräsbetonirakenteille 
oletetun lineaarisen muodonmuutosjakaukaman kanssa. Poikkileikkauksen käyristymä ja kautta 
muodonmuutokset jäävät pieniksi, jos vetoterästen venymä on rajattu yhteen promilleen. Standar-
din kirjoittajien olisi syytä taustoittaa kyseistä kohtaa tarkemmin. Vähemmän väärä tapa olisi kir-
joittaa se käänteisesti: ”Hauras taivutusmurto tulee olettaa, jos vetoterästen venymä ilman pituus-
suuntaista puristusta on vähemmän kuin 0,001”. 

Murtorajatilassa käytettävät kevytbetonin ja raudoituksen materiaalimallit on esitetty kuvassa 5.6. 

 
Kuva 5.6. Höyrykarkaistun kevytbetonin (AAC) ja raudoituksen jännitys-muodonmuutoskuvaajat 
murtorajatilamitoituksessa [4, s.54-55]. 

Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeessa annettu Siporexin puristusjännitys-
muodonmuutoskuvaaja on lineaarinen. Siporexille mitattu murtopuristuma on ollut 2,9 ‰ [6, s.6]. 
EN 12602 on esitetty yllä oleva kuvan mukainen puristusjännitys-muodonmuutoskuvaaja, jossa 
sallitaan plastisoitumista. EN 12602:ssa esitetty kuvaaja ei eroa merkittävästi Siporexille mitatusta 
jännitys-muodonmuutos kuvaajasta. 
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AAC:n puristuslujuuden suunnitteluarvo sitkeälle murtotavalle lasketaan kaavalla [4, s.53] 

 
c

ck
cd

f
f


      (5-41) 

jossa fcd = AAC:n puristuslujuuden mitoitusarvo  
fck = AAC:n puristuslujuuden ominaisarvo 
γC = AAC:n osavarmuusluku sitkeälle murtotavalle 
α = puristuslujuuden pienennyskerroin, jolla huomioidaan kuormitus-

nopeuden vaikutus puristuslujuuteen. Standardin suositusarvo on 
0,85. Antti Koposen arvio Suomen kansallisessa dokumentissa annet-
tavalle α arvolle on 1,0 [5]. 

Jos tarkasteltava murtotapa on tyypiltään hauras (kuva 4.3), niin AAC:n suunnittelulujuus lasketaan 
kaavalla 

brittlec

ck
brittlecd

f
f

.
.




    
(5-42)

 
jossa fcd.brittle = AAC:n puristuslujuuden mitoitusarvo hauraalle murtotavalle  

γc.brittle = AAC:n osavarmuusluku hauraalle murtotavalle 

AAC:n taivutusvetolujuuden suunnitteluarvo lasketaan kaavalla 

brittlec

cflk
cfld

f
f

.
     (5-43) 

jossa fcfld = AAC:n taivutusvetolujuuden mitoitusarvo  
fcflk = AAC:n taivutusvetolujuuden ominaisarvo, eli 5 % fraktiilia vastaa-

va arvo fcflk,0,05 
γc.brittle = raudoitetun tai raudoittamattoman AAC:n osavarmuusluku  

hauraalle murtotavalle 

Raudoituksen myötölujuuden suunnitteluarvo [4, s.54] 

s

yk
yd

f
f


      (5-44) 

jossa fyd = raudoituksen myötölujuuden suunnitteluarvo  
 fyk = raudoituksen myötölujuuden ominaisarvo 

γs = raudoituksen osavarmuusluku 

5.2.1 Mitoitus taivutukselle 

Tässä kappaleessa käydään läpi raudoitetun tai raudoittamattoman höyrykarkaistusta kevytbetonista 
valmistetun poikkileikkauksen mitoitus taivutukselle ilman ulkoisen normaalivoiman vaikutusta. 

Taivutusmitoituksen tavoitteena on osoittaa, että murtorajatilan mukainen ehto toteutuu 

 EdRd MM 

     
(5-45)

 jossa  MEd = kriittiseen poikkileikkaukseen vaikuttava taivutusmomentti 
MRd = kriittisen poikkileikkauksen kestävyys murtorajatilassa 
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Kriittiseen poikkileikkaukseen vaikuttava taivutusmomentti on riippuvainen kuormituksesta sekä 
rakennemallista. Tasaisesti kuormitetun yksiaukkoisen laatan kriittisessä poikkileikkauksessa (jän-
nevälin keskellä) vaikuttava taivutusmomentti voidaan laskea kaavalla 

2

8
1

effdEd LpM 

    
(5-46) 

Kriittisen poikkileikkauksen kestävyys on riippuvainen poikkileikkauksen geometriasta, materiaa-
lien ominaisuuksista ja ennen kaikkea raudoituksen määrästä. AAC-laatoissa on yleensä poikki-
leikkaukseltaan muuttumaton raudoitus koko laatan mitalta, jolloin poikkileikkauksen taivutuskes-
tävyys on vakio kaikissa poikkileikkauksissa. 

5.2.1.1 Taivutuskestävyys raudoittamattomana 

Raudoittamattomia rakenneosia ovat esimerkiksi ei-kantavat seinäelementit hallirakennusten ul-
koseinillä, joihin kohdistuu yleensä vain tuulikuormia. Raudoittamattomissa rakenneosissa on 
yleensä keskeinen raudoitus, jolla varmistetaan elementin kestävyys kuljetuksessa ja käsittelyssä. 
Rakenteellisesti raudoittamattoman poikkileikkauksen taivutuskestävyys MRd lasketaan kimmoteo-
rialla rajaamalla poikkileikkauksen reunajännitys AAC:n taivutusvetolujuuteen. Suorakaiteen muo-
toisen poikkileikkauksen taivutuskestävyys raudoittamattomana lasketaan kaavalla 

brittlec

cflk
Rd

fhbM
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2
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(5-47) 

jossa  b = poikkileikkauksen leveys 
h = poikkileikkauksen korkeus 
fcflk = AAC:n taivutusvetolujuuden ominaisarvo 
γc,brittle = AAC:n hauraan murron osavarmuusluku raudoittamattomana 

5.2.1.2 Taivutuskestävyys raudoitettuna 

Raudoitetun AAC poikkileikkauksen taivutuskestävyys on riippuvainen raudoituksen pinta-alasta, 
materiaalien lujuuksista sekä poikkileikkauksen geometriasta. Kuvassa 5.7 on esitetty taivutetun 
poikkileikkauksen venymä-, jännitys- ja voimajakaumat. 

 
Kuva 5.7. Raudoitetun poikkileikkauksen mitoitus taivutukselle. 

Kuvan merkintöjä soveltamalla voidaan laskea poikkileikkauksen sisäisten voimien summa sekä 
voimavektorien momentti vetoterästen suhteen, kun poikkileikkaukseen ei vaikuta ulkoista normaa-
livoimaa 
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0 cscs FFF     (5-48)  

MFzFz ccscsc      (5-49) 
joissa Fs = vetoteräksissä vaikuttava jännitysresultantti 
 Fsc = puristusteräksissä vaikuttava jännitysresultantti 
 Fc = AAC:ssa vaikuttava puristava jännitysresultantti 
 zsc = puristusterästen momenttivarsi vetoteräksiin 
 zc = AAC:n puristusresultantin momenttivarsi vetoteräksiin 
 M = poikkileikkaukseen vaikuttava taivutusmomentti. M saa arvon MEd, 
  kun lasketaan vaadittua raudoitusta annetulle momentille. M saa 

arvon MRd, kun lasketaan poikkileikkauksen taivutusmomenttikestä-
vyyttä annetulle raudoitukselle. 

Voimien summan yhtälö (5-48) voidaan merkitä tarkemmin muodossa 

0)()()(
0

..  
y

ccscsctopsssbots dybAA 

  
(5-50) 

jossa εs = vetoterästen venymä 
 εsc = puristusterästen venymä 
 εc = AAC:n puristuma 
 y = puristetun pinnan korkeus 
 σsc(εsc) = puristusterästen jännitys puristumalla εsc 

 σs(εs) = vetoterästen jännitys venymällä εs 

 σc(εc) = AAC:n puristusjännitys puristumalla εc 

Puristus- ja vetoteräksissä vaikuttava jännitys kasvaa lineaarisesti nollasta laskentalujuuteen, kun 
muodonmuutos kasvaa nollasta arvoon fyd/Es. AAC:n puristusresultantti Fc lasketaan intgroimalla 
venymästä riippuva jännitys puristetun pinnan korkeudun yli kaavalla 



y

ccc dybF
0

)(

    
(5-51) 

Puristusresultantin Fc laskeminen on hieman työläämpää, koska EN 12602 ei salli yksinkertaistaa 
jännityskuvaajaa suorakaiteen muotoiseksi jännitysblokiksi. Liitteessä A on johdettu AAC:n 
puristusresultantin Fc mahdolliset arvot riippuen puristumasta εc. 

Taivutustarkastelussa tarvitaan joitakin apusuureita ja mittoja. Näistä tärkeimpiä ovat veto- ja pu-
ristusraudoituksen teholliset korkeudet dbot ja dtop, jotka voidaan laskea kaavoilla 

  
2
bot

botbot chd


  (5-52) 
2
top

toptop cd


  (5-53) 

joissa dtop = puristusterästen painopisteen etäisyys puristetusta pinnasta 
dbot = vetoterästen painopisteen etäisyys puristetusta pinnasta 
ϕtop = puristusterästen halkaisija 
ϕbot = vetoterästen halkaisija 
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Laskelmiin tarvitaan myös puristetun pinnan korkeus tasapainomurrossa ybal, jolla havainnolliste-
taan vetoterästen myötäämisen raja-arvoa taivutusmitoituksessa. Lisäksi tarvitaan puristetun pinnan 
vähimmäiskorkeus ymin sitkeässä taivutusmurrossa, kun kevytbetonin puristuma on rajattu murtopu-
ristumaan. 

bot
reqscu

cu
bal dy

.




  (5-54) 

bot
sukcu

cu dy





min

 
(5-55) 

joissa ybal = puristetun pinnan korkeus tasapainomurrossa 
 ymin = puristetun pinnan vähimmäiskorkeus kun AAC: n puristuma on  

rajoitettu murtopuristumaan 
 εcu = AAC:n murtopuristuma 
 εyd = vetoterästen myötäämiseen vaadittava venymä murtorajatilassa 
 εsuk = vetoterästen sallittu enimmäisvenymä taivutusmurrossa, jonka arvo  
  EN 12602 mukaan on 1% [4, s.55] 

Vetoterästen myötäämiseen vaadittava venymä εyd murtorajatilassa lasketaan kaavalla [4, s.55] 
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(5-56) 

Veto- ja puristusterästen muodonmuutokset εc ja εsc tarkistetaan kaavoilla 
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dy ctop
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 (5-58)  

Edellisiä yhtälöitä käytettäessä puristetun pinnan korkeus on ratkaistu ja AAC:n puristuma εc on 
sidottu murtopuristumaan εcu.  Joissakin erikoistapauksissa on tarpeellista laskea AAC:n puristuma 
εc, kun vetoterästen venymä on sidottu johonkin arvoon, kuten esimerkiksi sallittuun enimmäis-
venymään εsuk 

 yd
y

bot

s
c







     (5-59) 

Taituvutusmitoitus voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäisessa vaiheessa valitaan 
poikkileikkauksen mitat ja lasketaan vaadittu raudoitus annetulle momentille. Tämän jälkeen 
vaaditulle raudoitukselle valitaan sopiva raudoitusyhdistelmä, jonka täytyy olla suurempi kuin 
vaadittu raudoitus. Toisessa vaiheessa lasketaan valitulle raudoitusyhdistelmälle, eli annetulle 
raudoitukselle, poikkileikkauksen taivutusmomenttikapasiteetti. Yleensä riittää, että tarkastelu 
tehdään suoraan toisessa vaiheessa ja tarkoituksena on iteroida raudoituksen määrää, niin kauan 
kunnes poikkileikkauksen momenttikapasiteetti MRd on suurempi kuin siihen vaikuttava momentti 
MEd. 

Taulukossa 19 on esitetty taivutusmitoituksen eri tapaukset, joissa tehdään eri oletuksia 
vetoterästen, puristusterästen ja AAC:n puristumalle. Eri tapauksiin liittyvät yhtälöt on johdettu 
liitteessä B.  
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Taulukko 19. Taivutusmitoituksen eri tapaukset ja niihin liittyvät oletukset muodonmuutoksista. 

Tapaus Selite AAC:n 
puristuma 

Puristusterästen 
puristuma 

Vetoterästen 
venymä 

Murron 
tyyppi 

Tapaus 1 Sitkeä taivutusmurto kun kaikki 
teräkset myötäävät 

εc = εcu |εsc| ≥ fyd/Es εs ≥ fyd/Es 
εs ≤ εsuk 

Sitkeä 

Tapaus 2 Sitkeä taivutusmurto kun vain 
vetoteräkset myötäävät 

εc = εcu |εsc| ≤ fyd/Es εs ≥ fyd/Es 
εs ≤ εsuk 

Sitkeä 

Tapaus 3 Vähän raudoitetun elementin 
sitkeä taivutusmurto, kun 
vetoterästen venymä on rajoitettu. 
AAC:n puristuma on suurempi 
kuin myötöpuristuma εcy 

εc ≤ εcu 
εc ≥ εcy 

Ei puristusteräksiä εs = εsuk Sitkeä 

Tapaus 4 Vähän raudoitetun elementin 
sitkeä taivutusmurto, kun 
vetoterästen venymä on rajoitettu. 
AAC:n puristuma on pienempi 
kuin myötöpuristuma εcy 

εc ≤ εcy Ei puristusteräksiä εs = εsuk Sitkeä 

Tapaus 5 Yliraudoitetun elementin 
taivutusmurto 

εc = εcu Ei puristusteräksiä εs ≤ fyd/Es - 
εs ≤ 0,001 Hauras 

Taivutusmitoituksen vuokaavio esitetty kuvassa 5.8. 

5.2.1.3 Minimiraudoituksen huomioiminen 

Miniraudoituksen tavoitteena on estää halkeilun alkamiseen liittyviä suuria systeemimuutoksia. 
Näitä ovat esimerkiksi raudoituksen äkillinen myötääminen halkeaman avauduttua, mikä staattises-
ti määrätyissä rakenteissa voi johtaa murtoon [18, s.364]. EN 12602 antaa miniraudoitukselle eh-
don, jonka mukaan raudoitetun poikkileikkauksen taivutuskestävyyden ominaisarvon täytyy olla 
suurempi kuin poikkileikkauksen halkeamamomentin ominaisarvo [4, s.56]. Ellei tarkempi laskenta 
osoita pienemmän alan olevan riittävä, niin vaadittava minimiraudoitus voidaan laskea EN 12602 
mukaan kaavalla [4, s.56] 

yk

cflm
cs f

f
AkA min     (5-60) 

joka voidaan kirjoittaa myös muodossa 

yk

cflm
ucws f

f
yhbkA  )(min    (5-61) 

jossa Asmin = minimiraudoituksen pinta-ala vetoalueella 
Ac = vedetyn AAC:n pinta-ala poikkileikkauksessa ennen halkeaman 

avautumista 
bw = poikkileikkauksen leveys kapeimmassa kohdassa 
yuc = puristetun pinnan korkeus halkeilemattomassa poikkileikkauksessa  
fcflm = AAC:n taivutusvetolujuuden keskiarvo [5] 
k = kerroin jolla huomioidaan vetojännitysten jakauma.  

Pelkän vetovoiman vaikuttaessa k = 1,0.  
Pelkän taivutuksen vaikuttaessa k = 0,4. 

Jos poikkileikkauksessa on vähemmän vetoraudoitusta kuin mitä yllä oleva kaava antaa, niin silloin 
rakennetta on käsiteltävä rakenteellisesti raudoittamattomana (kaava 5-47). 
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Kuva 5.8. Taivutusmitoituksen vuokaavio. 

 

Vaihe 2: Momenttikapasiteetin laskeminen 

Vaihe 1: Vaaditun raudoituksen laskeminen 

Mitat, materiaalit ja voimasuureet annettu 
h, b, dbot ,dtop ,fcd ,fyd, Es ,MEd 

Laske vaadittu puristetun pinnan korkeus annetulle momentille 
ypl.req 

Onko  
ypl.req>ybal ? 

Tarvitaan puristusraudoitus  
ypl.req = ybal 

Laske vaadittu vetoraudoituksen 
pinta-ala  

As.req 

Laske vaadittu veto- ja puristus-
raudoituksen pinta-ala  

As.bot.req, ja As.top.req 

Valitse raudoitus As.bot ja As.top joka toteuttaa ehdot 
As.bot > As.bot.req ja As.top > As.top.req 

 

Laske puristetun pinnan korkeus y ja momenttikapasiteetti MRd eri taivutusmurron tapauksille 
 

Tarkista 
MRd > MEd 

Tarkista vetoterästen, puristusterästen ja betonin muodonmuu-
tokset εs, εsc ja εc puristetun pinnan korkeuden y avulla.  

Tapaus 1 
y = ypl1 

MRd = MRd1 
 

Tapaus 2 
y = ypl2 

MRd = MRd2 
 

Tapaus 3 
y = ysukl 

MRd= MRd.suk1 
 

Tapaus 4 
y = ysuk2 

MRd = MRd.suk2 
 

Tapaus 5 
y = ybr1 

MRd=MRd.br1 

Valitse tapaus # 

Toteutuvatko muodonmuutoksista tehdyt oletukset? 

Kyllä 

Ei 

Valitse uusi 
tapaus 

Tarkista minimiraudoitusvaatimukset 

Taivutusmitoitus Ok 

Kyllä Ei 
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5.2.2 Mitoitus leikkaukselle 

Leikkausmitoituksen tavoitteena on osoittaa, että murtorajatilan mukainen ehto toteutuu 

 EdRd VV 

     
(5-62)

 jossa  VEd = kriittisessä poikkileikkauksessa vaikuttava leikkausvoima 
VRd = kriittisen poikkileikkauksen leikkauskestävyys murtorajatilassa 

Mitoittava leikkausvoima VEd lasketaan EN 12602 mukaan etäisyydellä dbot tuen reunasta, koska 
osa kuormasta siirtyy suoraan tuelle puristuskaaren kautta [4, s.58]. Jolloin mitoittava leikkausvoi-
ma VEd voidaan laskea kaavalla 

)2(
2
1

0 boteffdEd daLpV     (5-63a) 

)2
3
2(

2
1

0 boteffdEd daLpV     (5-64b) 

Kaava (5-63a) tulee kyseeseen jos tuki on laakeroitu, kuten esimerkiksi koetilanteessa. Kaava (5-
64b) tulee kyseeseen laakeroimattomalle tuelle, eli yleisimmissä talorakenteissa. 

Leikkausmitoituksessa teräsbetoni- ja kevytbetonirakenteiden suunnittelussa tarkastellaan sitä ti-
lannetta, missä vetävä pääjännitys tuen läheisyydessä avaa vinoja halkeamia jotka suuntautuvat 
puristavan pääjännityksen suuntaisesti. Toisin sanoen rakenne menee rikki leikkaus- ja taivutusjän-
nitysten yhteisvaikutuksesta, eikä pelkästään leikkauksen ansiosta. Leikkausmitoitus on suunnitte-
lussa käytetty tekninen käsite, jolla hallitaan pääjännitysten aiheuttamia murtotapoja. Kuvassa 5.9 
on esitetty Siporex-laatta joka on mennyt niin sanottuun leikkausmurtoon. Kuvasta voidaan nähdä 
leikkausmurrolle tyypilliset vinot halkeamat tuen läheisyydessä. Leikkausmurto on murtotavaltaan 
aina hauras. Kevytbetonin materiaaliosavarmuuslukuna käytetään aina suurempaa hauraan murron 
osavarmuuslukua. 

 
Kuva 5.9. Esimerkki Siporex-laatan leikkausmurrosta. 

EN 12602:ssa on annettu kolme erilaista leikkauskestävyyden arvoa 

- VRd1, leikkauskestävyys leikkausraudoittamattomana 
- VRd2, joka on suurin mahdollinen leikkauskestävyys leikkausraudoitettuna 
- VRd3, joka on leikkauskestävyys leikkausraudoitettuna 
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Alueilla missä leikkausvoima VEd on pienempi kuin VRd1, ei tarvita laskennallista leikkausraudoi-
tusta. Tätä sääntöä ei voi soveltaa palkkirakenteisiin, vaan ainoastaan laattoihin joissa kuormien 
poikittainen uudelleen jakautuminen on mahdollista. 

Alueilla missä leikkausvoima VEd on suurempi kuin VRd1, tarvitaan leikkausraudoitus jonka kapasi-
teetti tulee olla VRd3>VEd. Lisäksi leikkausvoima VEd ei saa olla suurempi kuin VRd2 missään ele-
mentin poikkileikkauksessa. 

Tämä tutkimus on rajattu leikkausraudoittamattomiin laattarakenteisiin, joten seuraavassa kappa-
leessa käydään läpi ainoastaan kevytbetonilaatan leikkauskestävyys leikkausraudoittamattomana. 

5.2.2.1 Leikkausraudoittamattoman rakenteen leikkauskestävyys 

Leikkausraudoittamattoman rakenteen leikkauskestävyyden lasketaan EN 12602 mukaan empiiri-
sellä, eli kokeellisesti johdetulla, yhtälöllä. EN 12602:ssa esitetty leikkauskestävyyden kaavan en-
simmäinen osa (5-65) perustuu Gentin yliopistossa tehtyyn Professori Van Nieuwenburgin kirjoit-
tamaan raporttiin, jossa oli tehty yhteenveto eri maissa tehdyistä kuormituskokeista [21]. Leikkaus-
kestävyyden kaavan toinen osa (5-66) perustuu saksalaiseen 50-luvulla käyttöönotettuun DIN-
normiin [5]. 

Leikkausraudoittamattoman rakenteen leikkauskestävyys lasketaan kaavalla [4, s.58] 

  min.1
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 (5-65) 

Kaavassa esiintyvä vähimmäisarvo VRd1.min lasketaan yhtälöllä [4, s.58] 

botw
brittlec

ck
Rd dbfV 

.
min.1 06,0

    
(5-66) 

joissa VRd1 = leikkauskestävyyden mitoitusarvo 
 VRd1.min = leikkauskestävyyden mitoitusarvon vähimmäisarvo 

fck = kevytbetonin puristuslujuuden ominaisarvo, yksikkönä MPa 
 dbot = raudoituksen tehollinen korkeus, dbot ≤ 400 mm 
 ρL = vetoraudoitussuhde.  ρL = As.bot/(bwdbot) ≤ 0,005 

Leikkauskestävyyden mitoitusarvo leikkausraudoittamattomana on EN 12602 mukaan suurempi 
arvoista VRd1.min ja VRd1. 

Vertailun vuoksi alla on esitetty laskentakaava leikkauskestävyydelle leikkausraudoittamattomana 
Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeen mukaan. Kaava perustuu Ikaalisten Siporex-
tehtaalla tehtyihin koekuormituksiin ja niistä tehtyihin tilastollisiin analyyseihin. [6, s.8] 
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(5-67) 

jossa VRd.sx = leikkauskestävyyden mitoitusarvo Siporex-kevytbetonielementtien  
  suunnitteluohjeen mukaan 

fctk = Siporexin taivutusvetolujuus taulukon 1 mukaan [7, s.A4] 
γC = Siporexin osavarmuuskerroin, γC = 1,35 [6, s.5] 
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X = laatan tukipituudesta ja raudoituksesta riippuva kerroin. 
Normaalisti raudoitetulle elementille X = 0,24 
Kevyesti raudoitetulle elementille X = 0,18 

Kuvassa 5.10 on näytetty esimerkki KT500/4 250x600x5980 laatan leikkauskestävyys suhteellisen 
vetoraudoituksen ρ funktiona. Esimerkissä käytetyt materiaaliominaisuudet, mitat ja materiaa-
liosavarmuusluvut on esitetty kuvan 5.10 oikeassa laidassa. Kuvaajassa on esitetty leikkauskestä-
vyyden arvot EN 12602 (VRd1 ja VRd1.min) sekä Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeen 
mukaan (VRd.sx). Kuvaan on myös merkitty mihin kohtaan Siporex-laatan KT500/4 250x 600x5980 
todellinen raudoitussuhde asettuu. 

 
Kuva 5.10. Leikkausraudoittamattoman laatan sallittu leikkausvoima VRd vetoraudoituksen ρ funktiona. 

Kuvaajasta voidaan nähdä, että EN 12602 mukaan laskettu leikkauskestävyyden vähimmäisarvo 
VRd1.min on paljon suurempi etenkin pienillä raudoitusmäärillä, verrattuna muihin arvoihin. Vaikut-
taa omituiselta, että pitkittäisterästen määrällä ei ole vaikutusta leikkauskestävyyteen ρ≈0,45% asti. 
Leikkauskestävyyden vähimmäisarvoa VRd1.min ei ole myöskään esitetty Gentin yliopiston alkupe-
räisessä yhteenvedossa [21], vaan se on lisätty saksalaisten vaatimuksesta standardiin jälkikäteen 
[5]. Johtopäätös on, että EN 12602 esittämä leikkauskestävyyden vähimmäisarvon kaava VRd1.min ei 
sovellu Siporex-elementeille, koska se ei huomioi pitkittäisterästen vaikutusta leikkauskapasiteet-
tiin normaalisti Siporex-elementeissä käytetyillä raudoitusmäärillä jotka jäävät alle ρ=0,3%. Lisäk-
si kuvaajasta voidaan nähdä, että KT500/4 250x600x5980 laatan todellisella raudoitussuhteella 
leikkauskestävyys Siporex-suunnitteluohjeen mukaan VRd.sx jää pienemmäksi kuin EN 12602 anta-
ma leikkauskestävyys VRd1. Leikkauskestävyys leikkausraudoittamattomana kasvaa kyseisellä laa-
talla, siirryttäessä vanhasta suunnitteluohjeesta uuteen EN-standardiin. 

Kuvaajasta voidaan nähdä oleellinen kysymys: soveltuuko EN 12602 leikkauskestävyyden kaava 
Siporex-laatoille, jos se antaa suurempia kestävyyden arvoja? Tähän kysymykseen haetaan vastaus-
ta tutkimuksen kokeellisessa osuudessa. 
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ρ = As.bot/(bwdbot) 

Leikkausraudoittamattoman laatan leikkauskestävyys 

VRd1

VRd1.min

VRd.sx

bw 

d
b

o
t 

As.bot 

fck = 3MPa 
fctk = 0,58 MPa 
bw= 600mm 
dbot= 227mm 
γc = γc,brittle = 1,0 

Raudoittamattoman laatan leikkauskestävyys on 
suurempi kuin raudoitetun? 

0,06*fck*bw*dbot 

KT500/4 250x600x5980 raudoitussuhde  
ρ = 391mm2/(600mm*227mm) = 0,287% 
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5.2.3 Raudoituksen ankkurointi 

Tässä kappaleessa käydään läpi vetoraudoituksen ankkurointitarkastelut raudoitetuissa höyrykar-
kaistuissa kevytbetonilaatoissa. Raudoituksen ankkurointimurto on luonteeltaan hauras ja sitä tulisi 
välttää. Edellisessä kappaleessa kuvatussa leikkauskestävyyden mitoituksessa oletetaan, että rau-
doitus on ankkuroitu riittävästi leikkausmitoituksen kannalta kriittisen poikkileikkauksen taakse. 
Muussa tapauksessa laatan teoreettista leikkauskapasiteettia ei saavuteta, vaan laatta murtuu ankku-
rointimurrossa. 

Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeessa ei ole annettu laskentamenettelyä ankkuroin-
nin mitoittamiseen. Suunnitteluohjeessa on kokeellisesti määritetty taulukko, jossa on annettu vaa-
timuksia poikittaisraudoituksen vähimmäismäärille riippuen pituussuuntaisen raudoituksen pinta-
alasta [6, s.12]. Sen sijaan EN 12602:ssa on esitetty poikittaisraudoituksen laskentamenettely AAC-
elementin päissä ja menettely pitkittäisterästen tartunnan huomioimiseksi AAC-elementtien keski-
alueella. 

Kuvasta 5.11 selviää höyrykarkaistujen kevytbetonilaattojen ja EN 12602:ssa esitetty ankkuroinnin 
periaate. Raudoitus ankkuroidaan pitkittäisraudoituksen tartunnalla alueilla missä tartuntajännitys 
τbd on pienempi kuin tartuntalujuuden suunnitteluarvo fbd (kuvan alue A). Alueilla missä tartuntalu-
juus ylittyy, pitkittäisraudoitus ankkuroidaan pelkästään pitkittäisraudoitukseen hitsatuilla poikit-
taisteräksillä (kuvan alue B). [4, s.79] 

 
Kuva 5.11. Yksiaukkoisen tasaisesti kuormitetun kevytbetonilaatan vetoraudoituksen vetovoima-, 
tartunta- ja ankkurointikestävyyspinnat. 
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Tartunnan ja poikittaisterästen vaikutuksia ei lasketa yhteen samassa poikkileikkauksessa. Tämä 
johtuu siitä, että poikittaisterästen aktivoituminen ankkuroinnissa edellyttää niiden liukumista. Pie-
nillä kuormilla pitkittäisraudoitus ankkuroituu pelkän tartunnan välityksellä, koska raudoituksessa 
ei ole tapahtunut liukumia. Murtokuormaa lähestyttäessä raudoitus on tartunnan petettyä päässyt 
liukumaan laatan päissä (alue B) niin paljon, että pelkästään poikittaisteräkset ottavat vastaan ank-
kurointivoimia. 

Siporex laatan keskialueella (alue A) raudoitus ankkuroituu tartunnan välityksellä, koska tartunta-
lujuus on riittävä suhteessa pieniin tartuntajännityksiin. Jos tartuntaa hyödynnetään mitoituksessa 
(tartuntaluokka B2), niin laatan keskialueella olevia poikittaisteräksiä ei huomioida mitoituksessa. 
Jos raudoituksen tartuntalujuus on heikko (tartuntaluokka B1), niin pitkittäisraudoitus ankkuroi-
daan pelkkien poikittaisterästen avulla myös laatan keskialueella. Raudoituksen ankkurointikestä-
vyyden on täytettävä seuraava ehto kaikissa laatan poikkileikkauksissa [4, s.80] 

)()( xFxF ldRd 
    

(5-68)
 

jossa termi Fld on vetovoima ja FRd ankkurointikestävyys tarkasteltavassa poikkileikkauksessa. 
Ankkurointikestävyys FRd lasketaan (välillä 0 > x > Leff/2) kaavalla 
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jossa FRd(x) = ankkurointikestävyys kohdassa x 
FRA(x) = ankkurointikestävyys poikittaisteräksillä 

 FRB(x) = ankkurointikestävyys pitkittäisraudoituksen tartunnalla  
xbd = kriittinen piste jossa tartuntajännitys ylittää tartuntalujuuden  

suunnitteluarvon fbd 

Pitkittäisraudoituksen ankkurointikestävyys FRB (välillä xbd > x > Leff/2) ratkaistaan integroimalla 
raudoituksen piirin u pinta-alaa x:n funktiona ja kertomalla se tartuntalujuuden suunnitteluarvolla 
fbd 

)(......)(
11

bd

mm

bd

x

x
bdRB xx

n

n
fdxufxF

bd
























 




   (5-70)
 

jossa fbd = tartuntalujuuden suunnitteluarvo 
ϕ1…ϕm = eri raudoituskokojen halkaisijat poikkileikkauksessa 
n1…nm = eri raudoituskokojen lukumäärä poikkileikkauksessa 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi vetoraudoituksen ankkurointitarkastelut EN 12602 mukaan. 
Puristusterästen ankkurointi tehdään samalla periaatteella kuin vetoterästen, paitsi tällöin on tar-
peen määrittää puristusterästen puristusvoima sekä nurjahduskestävyys eri poikkileikkauksissa. 

Liitteessä C on johdettu tässä kappaleessa esitetyt mitoitusyhtälöt.  
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5.2.3.1 Vetovoimapinnan laskeminen 

Vetoraudoituksen mitoittava vetovoimapinnan määrittelyssä on huomioitava momenttipinnan levi-
tys mitan a1 verran. Vetovoimapinnan levityksellä huomioidaan vetoraudoituksen vetovoiman kas-
vu vinojen leikkaushalkeamien avauduttua [18, s.267]. Kuvassa 5.12 on esitetty vetovoimapinnan 
levityksen periaate. 

 
Kuva 5.12. Vetovoimapinnan levityksen periaate. 

Kuvan perusteella voidaan laskea vetoteräksissä vaikuttava vetovoima kohdassa x summaamalla 
voimat puristusresultantin suhteen. Mitoittava vetovoima Fld lasketaan EN 12602 mukaan kaavalla 
[4, s.82] 

z
xMxF da

ld
)()( 

    
(5-71)

 jossa Fld(x) = kohdassa x vaikuttava vetovoima alapinnan teräksissä 
 Mda(x) = kohdassa x vaikuttava levitetyn momenttipinnan momentti 
 z = momenttivarsi vetoteräksiin, jolle voidaan käyttää  

ankkurointitarkasteluissa arvoa, z = 0,9dbot [4, s.82] 

Levitetyn momenttipinnan yhtälö Mda(x) voidaan kirjoittaa yksiaukkoiselle tasaisesti kuormitetulle 
laatalle muotoon 
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jossa a1 = etäisyys jolla momenttipintaa levitetään ankkurointitarkasteluissa.  
  Leikkausraudoitetuille ja leikkausraudoittamattomille rakenteille 

a1 = dbot [4, s.82] 

5.2.3.2 Tartuntajännitysten laskeminen 

Tartuntajännityksillä tarkoitetaan nimellistä raudoitustangon vaipalle leikkausjännityksiksi jaettua 
voimaa, jota tarvitaan ankkuroimaan tanko AAC:hen [18, s.78]. Kuvassa 5.13 on esitetty periaate 
tartuntajännitysten jakautumisesta raudoitustangon pituudelle dx. 
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Kuva 5.13. Raudoituksen tartuntajännitys palkin pituudella dx.

 
Yllä olevan kuvan perusteella voidaan laskea palassa dx vaikuttavien voimien summa 

ssbs dFFdxxuF  )(    (5-73) 
josta voidaan ratkaista tartuntajännitys τb muotoon 

udx
dFx s

b
1)( 

    
(5-74)

 
yhtälössä esiintyvä piiri u jolle leikkausjännitykset jakautuvat, voidaan kirjoittaa muotoon 

  nu      (5-75) 

Vetovoiman muutos dFs on taivutusmomentin muutos jaettuna momenttivarrella dM/z. Yhtälö yk-
sinkertaistuu vielä lisää, koska momentin ensimmäinen derivaatta on leikkausvoima V.  
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(5-76)

 

Poikkileikkaus jossa on ”n” kappaletta raudoitustankoja joilla on sama halkaisija ϕ, tartuntajännitys 
saadaan τb muotoon
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(5-77) 

jossa V(x) = poikkileikkaukseen vaikuttava leikkausvoima kohdassa x 
 ϕbot = tankojen halkaisija 

n = tankojen kappalemäärä poikkileikkauksessa 
z = momenttivarsi vetoteräksiin ankkurointitarkasteluissa, z = 0,9dbot 

Yhtälöstä voidaan päätellä, että tartuntajännitys on suurimmillaan tuen läheisyydessä, missä leik-
kausvoima on suurimmillaan. Tämä on varsin loogista, koska tartuntajännitys on suurimmillaan 
siellä, missä tapahtuu suurin voiman muutos pitkittäisteräksissä. Laatan jännevälin keskellä, missä 
vetovoima on suurimmillaan, niin tartuntajännitys on pienimmillään, koska siellä tapahtuu pieniä 
muutoksia vetovoiman kasvamisessa. Yhtälöstä voidaan myös nähdä, että tartuntajännitystä voi-
daan pienentää, jos terästen halkaisijaa pienennetään ja niiden lukumäärää kasvatetaan. 

On kuitenkin syytä muistaa, että tartuntajännityksen laskentamalli yksinkertaistaa todellista tilan-
netta raudoituksen ankkuroinnissa. Tietyin välein aukeavat halkeamat rakenteen vetopuolella aihe-
uttavat raudoitustankoon jännityshuippuja, jotka puolestaan lisäävät tartuntajännityksiä halkeaman 
ympäristössä. [18, s.80] 
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Tartuntajännityksen laskentakaavassa (5-76) on oletettu, että poikkileikkauksessa on samankokoi-
sia tankoja. Kevytbetonilaatoissa on usein eri tankokokojen yhdistelmiä, jolloin tartuntajännitysten 
suuruus riippuu tarkasteltavan tangon koosta. Mitoituksen kannalta oleellisin on erisuuruisten tar-
tuntajännitysten maksimiarvo. Vetoterästen tartuntajännityksissä on lisäksi huomioitava momentti-
pinnan levitys mitan a1 verran. Laskelmissa käytettävä vetoteräksissä vaikuttava mitoittava tartun-
tajännitys on johdettu liitteessä C ja se saadaan alla olevaan muotoon  

 m
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da
botb Az

xVx  ,...,,max
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)()( 21
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    (5-78) 

jossa τb.bot(x) = tartuntajännityksen mitoitusarvo vetoteräksille kohdassa x 
 Vda(x) = levitetyn momenttipinnan Mda leikkausvoimapinta 

As.bot = vetoterästen pinta-ala 
ϕ1… ϕm = erisuuruisten pitkittäisterästen halkaisijat  
z = 0,9dbot 

Yhtälössä esiintyvä Vda(x) on levitetyn leikkausvoimapinnan yhtälö joka lasketaan ottamalla en-
simmäinen derivaatta levitetystä momenttipinnasta Mad(x). Vda(x) lasketaan kaavalla 
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(5-79)

 

5.2.3.3 Ankkurointi tartunnan välityksellä 

Alueella A, missä tartuntajännitys τb on pienempi kuin tartuntalujuuden suunnitteluarvo fbd, raudoi-
tus ankkuroituu AAC:hen tartunnan välityksellä. Ankkuroinnin suunnittelussa tartuntalujuudella on 
oleellinen vaikutus. Tartuntaluokassa B1 tartuntaa ei huomioida, jolloin tartuntalujuuden suunnitte-
luarvo fbd asetetaan nollaksi. Tässä tapauksessa raudoitus ankkuroidaan pelkillä poikittaisteräksillä. 
Tartuntaluokassa B2 tartunta huomioidaan, jolloin raudoituksen ja AAC:n välisen tartuntalujuuden 
suunnitteluarvo fbd lasketaan EN 12602 mukaan kaavalla [4, s.79] 
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     (5-80) 

jossa fbd = tartuntalujuuden suunnitteluarvo  
fbk = lyhytaikaisen tartuntalujuuden ominaisarvo joka on määritetty 

 EN12269-1 mukaan 
k1 = pienennyskerroin, jolla on huomioidaan kuorman lyhytaikaisvaiku-

tukset ja todellisen rakenteen mittojen suhde tartuntalujuuden määrit-
tämiskokeessa käytettyyn koekappaleeseen. Ilman tarkempia tutki-
muksia voidaan olettaa 0,8 suuruiseksi 

k2 = pienennyskerroin, jolla huomioidaan kuorman pitkäaikaisvaikutuk-
set. Ilman tarkempia tutkimustuloksia voidaan olettaa 0,2 suuruiseksi  
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5.2.3.4 Ankkurointi poikittaisteräksillä 

Alueella B missä tartuntajännitys τb ylittää tartuntalujuuden suunnitteluarvon fbd raudoitus ankku-
roidaan mekaanisesti poikittaisteräksillä. Poikittaisterästen sijoittelun sekä lukumäärän tulee toteut-
taa yhtälö [4, s.80] 

ldRA FF       (5-81) 

jossa FRa = poikittaisterästen ankkurointikapasiteetti  
 Fld = vetovoiman suunnitteluarvo 

Vetovoiman suunnitteluarvon Fld määritetään kappaleessa 5.2.3.1 kuvatulla tavalla. Poikittaisteräs-
ten ankkurointikapasiteetti FRA lasketaan EN 12602 mukaan kaavalla [4, s.80] 

swgtbotldttottRA FnnftnF  /60,083,0   (5-82) 

Kaavan ensimmäinen osa kuvaa poikittaisteräksen aiheuttamaa AAC:n sallittua puristusjännitystä, 
joka tulee yleensä mitoittavaksi. Jälkimmäinen osa kuvaa hitsausliitoksen leikkauslujuudesta riip-
puvaa ylärajaa. Alla on esitetty vapaakappalekuva poikittaisraudoituksesta johon kohdistuu poikit-
tainen tukipaine fld ja hitsausliitoksen leikkauslujuus Fwg. 

 
Kuva 5.14. Vapaakappalekuva poikittaisraudoituksesta. 

Standardissa esitetty kaava on kuitenkin hieman puutteellinen, koska sitä soveltamalla ankkurointi-
kestävyys tarkastelukohdassa ei ole tarkastelukohtaa edeltävien yksittäisten poikittaisterästen kes-
tävyyksien summa, vaan tarkastelukohdan poikittaisteräksen ankkurointikestävyys kerrottuna sii-
hen asti sijoitetuilla poikittaisteräksillä. Toisin sanoen kaava ei esimerkiksi huomioi tuella olevien 
poikittaisraudoitusten suurempaa ankkurointikestävyyttä, kun tarkastelukohta on kentässä. 

Edellä mainitun takia ankkurointikestävyyden kaavaa tulisi korjata muotoon, joka ottaa huomioon 
poikittaisterästen erisuuruiset ankkurointikestävyydet. Korjattu ankkurointikestävyyden summa-
kaava poikittaisterästen lukumäärän funktiona on 
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(5-83)

 
jossa FRA(nt) = ankkurointikestävyys tarkastelukohdassa poikittaisterästen  

lukumäärän ”nt” funktiona 
Fwg = valmistajan ilmoittama raudoituksen hitsausliitoksen leikkauslujuus 
nbot = alapinnan pitkittäisterästen kokonaislukumäärä  
nt = poikittaisterästen lukumäärä tarkasteltavan poikkileikkauksen ja 

laatan pään välillä 
 ϕtot = poikittaisteräksen kokonaishalkaisija 
 tt = poikittaisteräksen tehollinen pituus 
 fld(nt) = AAC:n poikittaisen puristuslujuuden suunnitteluarvo  

poikittaisterästen lukumäärän ”nt” funktiona 
 γs = raudoituksen materiaaliosavarmuusluku 

Raudoituksen hitsausliitoksen leikkauslujuus Fwg 

Ankkurointikestävyyden yläraja on riippuvainen raudoituksen hitsausliitoksen leikkauslujuudesta. 
Standardissa on annettu hitsausluokasta riippuvat vähimmäisarvot yksittäiselle liitokselle. Ankku-
rointikestävyyden laskelmia varten otetaan käyttöön leikkauskerroin SF, joka kertoo hitsausliitok-
sen leikkauslujuuden suhteen pitkittäisraudoituksen myötölujuuteen. 

Ratkaistaan Fwg olettamalla, että hitsausliitoksen keskimääräinen lujuus Fwg kerrottuna raudoituksen 
kokonaislukumäärällä on yhtä suuri kuin eri raudoituskokojen leikkauslujuuksien summa 
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Jaetaan yllä oleva kaava puolittain pitkittäisraudoituksen kokonaislukumäärällä nbot, jolloin laskel-
missa käytettävä hitsausliitoksen leikkauslujuus Fwg saadaan muotoon  
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jossa Fwg = laskelmissa käytettävä raudoituksen hitsausliitoksen leikkauslujuus  
 nbot = pitkittäisterästen kokonaislukumäärä poikkileikkauksessa 

n1… nm = erisuuruisten pitkittäisterästen lukumäärä 
ϕ1… ϕm = erisuuruisten pitkittäisterästen halkaisijat  
SF = leikkauskerroin joka kuvaa raudoitustangon hitsausliitoksen suhdet-

ta myötölujuuteen 

Suomessa leikkauskerroin SF määritetään standardin SFS 1251 mukaan [12]. Esimerkiksi Siporex 
elementtien raudoitteiden hitsausliitokset ovat luokassa F30, jolloin kerroin SF saa arvon 0,3. Hit-
sausliitoksen leikkauslujuuden Fwg täytyy myös täyttää EN 12602 standardissa määritetty vähim-
mäisarvo [4, s.29], joka on esitetty kappaleessa 5.1.1. 
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AAC:n poikittaisen puristuslujuuden suunnitteluarvo fld 

AAC:n poikittaisen puristuslujuuden suunnitteluarvo fld lasketaan kaavalla [4, s.81] 
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jossa γC = AAC:n materiaaliosavarmuusluku hauraassa murrossa. Jos  
tarkasteltava poikittaisteräs on tuella, osavarmuuslukuna γC voidaan  
käyttää sitkeän murron osavarmuuslukua 

 e = poikittaisteräksen painopisteen etäisyys laatan ulkopintaan 
m(nt) = kerroin jolla huomioidaan poikittaisten puristusjännitysten (kuten  
  esimerkiksi tukipaineen) vaikutus 

Kertoimella ”m(nt)” huomioidaan poikittaisen puristusjännityksen (kuten esimerkiksi tukipaineen) 
edullinen vaikutus. Kerroin ”m(nt)” lasketaan kaavalla [4, s.81] 

t

p
t n

n
nm 3,01)(      (5-87) 

jossa np = tuella olevien poikittaisterästen lukumäärä tarkasteltavan  
poikkileikkauksen ja laatan pään välillä  

Kertoimien Kc1 ja Kc2 suuruudet riippuvat valmistajan ilmoittamasta tartuntalujuusluokasta. Ker-
toimen Kc2 suuruus riippuu myös siitä, onko tarkasteltava poikittaisteräs tuella vai kentässä. Ker-
toimet on esitetty taulukossa 20. 

Taulukko 20. Tartuntaluokista riippuvat kertoimet Kc1 ja Kc2 [4, s.29] 

Tartuntaluokka Kc1 
Kc2 

(Poikittaisteräs kentässä) 
Kc2 

(Poikittaisteräs tuella) 
B1 Tartuntaa ei huomioida 1,35 2,20 2,20 
B2 Tartunta huomioidaan 1,50 2,70 3,20 

Taulukosta voidaan nähdä, että kertoimet saavat suurempia arvoja, jos raudoituksen tartunta on 
hyvä (tartuntaluokka B2). Tartuntaluokassa B2 voidaan olettaa, että osa poikittaisteräksiin kohdis-
tuvista rasituksista siirtyy tartunnan välityksellä leikkaus- ja vetojännityksinä sitä ympäröivään 
kevytbetoniin. 

EN 12602 ei aseta minkäänlaisia tartuntalujuuden fbd vähimmäisarvoja tartuntaluokan B2 käytölle. 
Yllä olevasta taulukosta on nähtävissä, että tartuntaluokan valinnalla on merkittävä vaikutus ankku-
rointikestävyyden laskennassa käytettäviin parametreihin Kc1 ja Kc2. EN 12602 mukaan valmistaja 
saa käyttää tartuntaluokkaa B2 sillä edellytyksellä, että tämä on tehnyt EN 12602 vaatimat kokeet. 
Siitä huolimatta, että kokeista saataisiin tulokseksi fbd=0. Tämän takia tartuntalujuuden vähimmäis-
vaatimus tulisi periaatteessa lisätä standardiin. 
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Poikittaisraudoituksen tehollinen pituus tt 

Poikittaisraudoitukseen taipuu poikittaisten paineen takia. Jos poikittaisraudoitus pääsee taipumaan, 
niin se ei pysty ottamaan vastaan poikittaista puristusta koko pituudeltaan. Tämän takia poikittais-
raudoitukselle lasketaan tehollinen pituus tt. Tehollinen pituus riippuu poikittaisteräksen omasta 
halkaisijasta ϕt ja siihen liittyvien pitkittäisterästen määrästä. Poikittaisraudoituksen tehollinen pi-
tuus tt lasketaan kaavalla [4, s.82] 

nt tttt  ...21     (5-88) 
Tehollisen pituuden laskennalle on asetettu alla olevat ehdot 

''' nnn ttt           tnt 14          tnn tt 8'','    (5-89) 

Tehollisen pituuden tt laskentaa on havainnollistettu kuvassa 5.15. Lisäksi liitteessä C on esitetty 
esimerkki tehollisen pituuden laskemisesta. 

 
Kuva 5.15. Poikittaisten ankkurointiterästen tehollisen pituuden tt ja etäisyyden e määritelmä. 

Poikittaisraudoituksen tehollinen halkaisija ϕtot 

Poikittaisteräksen kokonaishalkaisija ϕtot on todellisen halkaisijan ϕt ja raudoitusta suojaavan kor-
roosiosuojan summa. Kokonaishalkaisijaa voi käyttää, jos valmistaja on tehnyt tarvittavat kokeet 
EN 15361 mukaan. Jos kokeesta saadut tulokset täyttävät EN 12602:n vaatimukset [4, s.80, s.29], 
niin efektiivinen halkaisija voidaan laskea kaavalla 
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joissa ϕtot = laskelmissa käytettävä poikittaisteräksen efektiivinen halkaisija 
ϕtot,g = valmistajan ilmoittama poikittaisteräksen efektiivinen halkaisija 
ϕt = poikittaisteräksen halkaisija 
ϕL = pitkittäisraudoituksen halkaisija 

Jos valmistaja ei ole tehnyt standardin EN 15361 vaatimia kokeita tai ne eivät täytä standardin vaa-
timuksia, niin poikittaisteräksen efektiivinen halkaisija on ϕtot=ϕt. 

5.2.3.5 Raudoituksen ankkuroinnin suunnittelu 

Tasaisesti kuormitetun yksiaukkoisen laatan ankkuroinnin suunnittelussa voidaan hyödyntää sym-
metriaa ja tehdä ankkuroinnin suunnittelu jänteen puoleen väliin asti. Kuvassa 5.16 on näytetty 
periaate, kuinka raudoituksen vaadittu poikittaisterästen lukumäärä määritetään EN 12602 mukaan. 
Periaate alun perin esitetty RILEM suunnitteluohjeessa [9, s.57].  
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Kuva 5.16. Ankkuroinnin alustava suunnittelu.  

Ensimmäisessä vaiheessa pitää löytää kriittinen piste xbd jossa tartuntajännitys saavuttaa tartuntalu-
juuden suunnitteluarvon fbd 

bdbdb fx )(      (5-91) 

Kriittisen pisteen koordinaatti tasaisesti kuormitetulle laatalle, jossa on samankokoisia tankoja, 
voidaan laskea kaavalla 

 
d

bdbotbot
effbd p

fnzaLx 



1    (5-92) 

Yhtälöstä nähdään, että tartuntaluokassa B1 (fbd=0) kriittinen pistä sijaitsee laatan keskellä ja rau-
doitus täytyy ankkuroida pelkillä poikittaisteräksillä. Jos poikkileikkauksessa on eri tankokokoja, 
niin kriittinen piste lasketaan kaavalla 
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   (5-93) 

jossa xbd = piste välillä 0 < x < 0,5Leff jossa tartuntajännitys τb ylittää  
tartuntalujuuden suunnitteluarvon fbd 

nbot = pitkittäisterästen lukumäärä, nbot = n1 + n2 + …+ nm 
 pd = laatan tasaisen kuorman suunnitteluarvo 
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Yllä olevat yhtälöt on johdettu liitteessä C ja ne pätevät vain tasaisesti kuormitetulle laatalle. Muil-
le kuormitusasennoille kriittisen pisteen koordinaatti pitää ratkaista erikseen. Lisäksi jälkimmäinen 
yhtälö antaa varmalla puolella olevan tuloksen, koska siinä lasketaan suurimman teräksen tartunta-
jännityksen kriittinen piste. 

Kriittisen pisteen xbd avulla voidaan laskea siinä vaikuttavan vetovoiman suunnitteluarvo Fld.bd 

)(. bdldbdld xFF      (5-94) 

Vaaditun poikittaisraudoituksen laskeminen annetulle kuormalle 

Vetovoiman suunnitteluarvon avulla pystytään ratkaisemaan alustavasti poikittaisterästen vaadittu 
lukumäärä nreq joka tulee pyöristää ylöspäin lähimpään kokonaislukuun 

 

RA

RARApbdld
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FFnxF
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sup.)(
  (5-95) 

jossa nreq = poikittaisterästen vaadittu lukumäärä 
 np = poikittaisterästen lukumäärä tuella, np ≥ 1 
 Fld(xbd) = vetovoiman suunnitteluarvo kriittisessä pisteessä 
 FRA.sup = ankkurointikestävyys tuella 
 ΔFRA = ankkurointikestävyyden muutos kentässä 

Ankkurointikestävyys tuella FRA.sup lasketaan edellisessä kappaleessa esitetyllä ankkurointikestä-
vyyden kaavalla. On syytä huomata, että EN 12602 sallii sitkeän murron osavarmuusluvun käyttä-
misen tuella oleville poikittaisteräksille arvoa FRA.sup laskettaessa. Kerroin Kc2 voidaan korottaa 
arvoon 3,2, kun tartuntaluokka on B2. 

)1(sup.  tRARA nFF
    

(5-96) 

Ankkurointikestävyyden muutos kentässä ΔFRA lasketaan edellisessä kappaleessa esitetyllä ankku-
rointikestävyyden kaavan (5-83) avulla. Alustavassa poikittaisterästen lukumäärän laskennassa 
termi nt asetetaan äärettömäksi, jolloin yhtälössä esiintyvä ”m” yksinkertaistuu ykkösen suuruisek-
si. Poikittaisteräksen nt vaadittu sijainti xreq laskentakoordinaatistossa lasketaan kaavalla 

)()( reqldtRA xFnF      
(5-97) 

joka on liitteessä C johdettu muotoon  

d

tRA
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  (5-98) 

jossa xreq = poikittaisteräksen ”nt” koordinaatti laskentamallissa 
 FRA(nt) = ankkurointikestävyys poikittaisteräksen ”nt” kohdalla 
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Ankkurointikapasiteetin tarkistaminen annetulle poikittaisraudoitukselle 

Yleensä poikittaisraudoituksen määrä ja sijainnit on vakioitu tuotannollisista syistä. Tämän johdos-
ta on järkevämpää tarkistaa annetun poikittaisraudoituksen kapasiteetti kriittisessä poikkileikkauk-
sessa alla olevalla kaavalla 

)()( bdldtotRA xFnF 
    

(5-99) 

Edellinen yhtälö täytyy tarkistaa myös jokaisen yksittäisen poikittaisteräksen kohdalla laatan pään 
ja kriittisen pisteen xbd välillä. Termillä FRA(nt-1) huomioidaan tarkasteltavaa poikittaisterästä edel-
tävän poikittaisteräksen kapasiteetti. 

)()1( ntldtRA xFnF     (5-100) 

Poikittaisraudoituksen kapasiteetti tulee tarkistaa myös tuella alla olevalla kaavalla 

)0()1( ldRA FF      (5-101) 
joissa  FRA(ntot) = ankkurointikestävyys poikittaisteräksen ntot kohdalla 

Fld(xbd) = vetovoiman suunnitteluarvo kriittisessä pisteessä xbd 
ntot = poikittaisterästen lukumäärä laatan pään ja kriittisen pisteen xbd välillä 
xnt = poikittaisteräksen nt sijainti laatan pään ja kriittisen pisteen xbd välillä 

Kirjoitetaan vielä poikittaisraudoituksen ankkurointikestävyys FRA(nt) edellisissä kappaleessa kuva-
tun summakaavan sijaan hieman yksinkertaistetummassa muodossa. 
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(5-102) 

Ankkurointikapasiteetin tarkistuslaskelmia varten kannattaa muodostaa laskentataulukko, josta on 
näytetty taulukossa 21. 

Taulukko 21. Esimerkki ankkurointikapasiteettitaulukosta. Tartuntaluokka B2 ja tuella olevien 
poikittaisterästen lukumäärä np=1. 
nt np m=1+0,3∙np/nt γC Kc1 Kc2 FRA(nt) xnt Fld(x) Fld(x)/FRA(nt) < 1,0 
1 1 1,3 γc 1,5 3,2 1∙FRA.sup x1 Fld(0) Fld(0)/FRA(1) 
2 2 1,2 γc.brittle 1,5 2,7 FRA(2) x2 Fld(x2) Fld(x2)/FRA(1) 
3 2 1,15 γc.brittle 1,5 2,7 FRA(3) x3 Fld(x3) Fld(x3)/FRA(2) 
4 2 1,075 γc.brittle 1,5 2,7 FRA(4) x4 Fld(x4) Fld(x4)/FRA(3) 

… … … … … … … … … … 
nt np 1+0,3∙np/nt γc.brittle 1,5 2,7 FRA(nt) xnt Fld(xnt) Fld(xnt)/FRA(nt-1) 
… … … … … … … … … … 
ntot np 1+0,3∙np/ntot γc.brittle 1,5 2,7 FRA(ntot) xntot Fld(xbd) Fld(xbd)/FRA(ntot) 

Taulukkoon 21 liittyvien merkintöjen sijoittuminen laskentamalliin on esitetty kuvassa 5.17. 
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Kuva 5.17. Ankkurointikestävyyden laskeminen. 

Ankkurointimitoituksen kannalta on edullisempaa käyttää suurta määrää halkaisijaltaan pieniä pit-
kittäisteräksiä, kuin muutamaa suuren halkaisijan omaavaa pitkittäisterästä. Halkaisijaltaan pienestä 
ja lukumäärältään suureesta raudoitusyhdistelmästä on seuraavia etuja. 

- Pitkittäisterästen tartuntajännitys on pienempi, jolloin kriittinen piste xbd sijaitsee lähempä-
nä laatan päätä ja pitkittäisteräkset voidaan ankkuroida tartunnan välityksellä paljon pi-
demmältä matkalta. 

- Poikittaisraudoituksen tehollinen pituus tt on suurempi, koska siihen on hitsattu enemmän 
pitkittäisteräksiä, jolloin ankkurointiin käytettävästä poikittaisraudoituksen pituudesta me-
nee vähemmän hukkaan. 
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5.3 Mitoitus käyttörajatilassa 

Mitoitukseen käyttörajatilassa kuuluvat kaikki ne tarkastelut, joita edellytetään rakenteen käyttö-
kelpoisuuden toteamiseen. Näihin kuuluvat EN 12602 mukaan [4, s.75] 

- jännitysten rajoittaminen    - halkeamien rajoittaminen    - taipumien rajoittaminen 

Käyttörajatilatarkastelut tehdään AAC:lle täysin vastaavalla tavalla kuin teräsbetonille, eli laattaa 
tarkastellaan ominaiskuormien kuormittamana ja rakenteen oletetaan toimivan kimmoteorian mu-
kaisesti. AAC-laatoissa huomioidaan myös valmistuksessa syntyvän esijännityksen ja mahdollisen 
halkeilun vaikutukset. Laskelmat kannattaa jakaa vaiheisiin, jotka on esitetty kuvassa 5.18. 

 
 
 
Kuva 5.18. Käyttörajatilamitoituksen vuokaavio. 
  

 
Laatan mitat, materiaalit ja kuormat annettu 

Leff, h, b, dbot ,dtop ,fck ,fyk, Es ,Ec, As.bot As.top 
 

Laske poikkileikkauksen geometriset suureet 
yuc, Auc, Iuc, ycr, Acr ja Icr 

Laske esijännityksestä aiheutuva puristava 
normaalivoima Fp ja momentti Mp 

Laske taivutusmomentin arvot käyttörajatilassa 
M(x) = M(x,p) + Mp 

Käyttörajatilamitoitus ok 
 

Esijännitysluokka P2 
 

Esijännitysluokka P1 

Esijännitystä ei huomioida 
Fp = 0  ja Mp = 0 

Laske poikkileikkauksen halkeamamomentti 
Mcr 

Tarkista taipumien suuruus Tarkista jännitysten suuruus 
 

Tarkista halkeamaleveydet 
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5.3.1 Poikkileikkausominaisuuksien määrittäminen 

Poikkileikkausominaisuudet määritetään muunnetun poikkileikkauksen menetelmällä, jossa raudoi-
tus muutetaan höyrykarkaistuksi kevytbetoniksi kertomalla se raudoituksen ja AAC:n kimmomo-
duulien suhteella ni. Raudoituksen ja kevytbetonin kimmomoduulien suhdeluku lasketaan kaavalla 
[4, s.77] 

 
c

s
i E

En 

     
(5-103)

 
jossa ni = kimmomoduulien suhdeluku 

Es = raudoituksen kimmomoduuli 
 Ec = höyrykarkaistun kevytbetonin (AAC) kimmomoduuli 

Kimmomoduulien suhteessa ”n” käytetty indeksi ”i” viittaa siihen, ollaanko tarkastelemassa ulkoi-
sen kuorman aiheuttamia lyhyt- vai pitkäaikaisvaikutuksia. Kuorman lyhytaikaisvaikutuksia, kuten 
kimmoista muodonmuutosta laskettaessa, kevytbetonin kimmomoduulina Ec käytetään keskiarvoa 
Ecm ja indeksi ”i” saa merkinnän ”s”.  

Ulkoisen kuorman pitkäaikaisvaikutuksia tarkastellessa indeksi ”i” saa merkinnän ”qp” ja kevytbe-
tonin kimmomoduulina Ec käytetään tehollista kimmomoduulia Ec.eff. Tehollisella kimmomoduulil-
la voidaan huomioida virumisen sisältämä kevytbetonin kokonaismuodonmuutos. Tehollinen kim-
momoduuli lasketaan EN 12602 mukaan kaavalla [4, s.77] 




1.
cm

effc
EE      (5-104) 

jossa Ec.eff = kevytbetonin tehollinen kimmomoduuli 
Ecm = kevytbetonin kimmomoduulin keskiarvo 

 φ = valmistajan ilmoittama virumaluku, jolle voidaan käyttää ilman  
  tarkempia tutkimuksia arvoa 1 [4, s.26] 

Todellista kimmomoduulia Ecm pienemmällä tehollisella kimmomoduulilla Ec.eff kuvataan virumi-
sesta aiheutuvia lisämuodonmuutoksia kevytbetonissa ajan kuluessa. 

Poikkileikkausominaisuudet (painopisteakselin korkeus y, jäyhyysmomentti I ja pinta-ala A) määri-
tetään erikseen halkeilemattomalle ja täysin halkeilleelle poikkileikkaukselle. Höyrykarkaistusta 
kevytbetonista koostuvan poikkileikkauksen ominaisuuksia määritettäessä on sallittua jättää huo-
mioimatta raudoituksen syrjäyttämä AAC, koska kimmomoduulien suhdeluku ni on niin suuri 
(ni=100..250). Eli termi (ni-1) voidaan yksinkertaistaa muotoon (ni). 
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Kuva 5.19. Poikkileikkausominaisuudet halkeilemattomana. 

Yllä olevassa kuvassa esitetyn halkeilemattoman poikkileikkauksen geometriset ominaisuudet on 
johdettu liitteessä D ja ne lasketaan kaavoilla 
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... topsbotsiiuc AAnhbA 

   
(5-107) 

jossa yuc.i = halkeilemattoman poikkileikkauksen painopisteakselin korkeus  
  mitattuna poikkileikkauksen yläpinnasta 
 Iuc.i = poikkileikkauksen jäyhyysmomentti halkeilemattomana 
 Auc.i = poikkileikkauksen pinta-ala halkeilemattomana 

Poikkileikkauksen (positiivinen) halkeamamomentti Mcr lasketaan EN 12602 mukaan asettamalla 
poikkileikkauksen vedettyyn (ala)reunaan taivutusvetolujuuden keskiarvon 0,8*fcflm suuruinen jän-
nitys. Kertoimella 0,8 huomioidaan taivutusvetolujuuskokeessa käytetyn prisman suhde todelliseen 
rakenteeseen. [4, s.78] 
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Joka voidaan ratkaista muotoon 
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(5-109)

 
jossa Mcr.i = poikkileikkauksen halkeamamomentti 

N = painopisteakselilla vaikuttava normaalivoima. Puristava voima  
negatiivisena (-) ja vetävä voima positiivisena (+) 

 fcflm = kevytbetonin taivutusvetolujuuden keskiarvo 

Kaavasta nähdään puristavan normaalivoiman, kuten esimerkiksi esijännityksen, kasvattavan poik-
kileikkauksen halkeamamomenttia. Vastaavalla tavalla vetävä normaalivoima, kuten kevytbetonin 
kutistuminen, pienentää halkeamamomenttia. 
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Jos poikkileikkaukseen vaikuttava ulkoinen momentti M on suurempi kuin halkeamamomentti Mcr, 
niin poikkileikkaus on haljenneessa tilassa. Haljenneessa poikkileikkauksessa olevaa vetorasitettua 
kevytbetonia ei huomioida, jolloin vetovyöhykkeeseen sijoitettu raudoitus yksinään ottaa vastaan 
vetojännitykset. 

 
Kuva 5.20. Poikkileikkausominaisuudet halkeilleena. 

Yllä olevassa kuvassa esitetyn halkeilleen poikkileikkauksen geometriset ominaisuudet on johdettu 
liitteessä D ja ne lasketaan kaavoilla 
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  (5-110) 

   2.
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 (5-111) 

 topsbotsicricr AAnybA ...     (5-112) 
jossa ycr.i = puristetun pinnan korkeus halkeilleena 
 Icr.i = poikkileikkauksen jäyhyysmomentti halkeilleena 
 Acr.i = poikkileikkauksen pinta-ala halkeilleena 

Esitetyissä halkeilleen poikkileikkauksen suureita johdettaessa on tehty yksinkertaistus, ettei poik-
kileikkaukseen vaikuta ulkoista normaalivoimaa. Tapausta, jossa halkeilleeseen poikkileikkaukseen 
vaikuttaa lisäksi ulkoinen normaalivoima, ei käsitellä tässä tutkimuksessa 

Yhteenveto eri poikkileikkausominaisuuksista käyttörajatilassa on esitetty taulukossa 22. 

Taulukko 22. Käyttörajatiloissa käytettävät parametrit ja niiden merkinnät. 

Poikkileikkaukseen liittyvä parametri Symboli 
Kuorman lyhytai-

kaisvaikutuksia tar-
kastellessa 

Kuorman pitkäai-
kaisvaikutuksia 
tarkastellessa 

AAC:n kimmomoduuli  Ec Ecm Ec.eff 
Kimmomoduulien suhdeluku   ni n0 = Es/Ecm neff = Es/Ec.eff 
Painopisteakselin korkeus halkeilemattomana yuc.i yuc.s yuc.qp 
Jäyhyysmomentti halkeilemattomana Iuc.i Iuc.s Iuc.qp 
Pinta-ala halkeilemattomana Auc.i Auc.s Auc.qp 
Halkeamamomentti Mcr.i Mcr.s Mcr.qp 
Painopisteakselin korkeus halkeilleena ycr.i ycr.s ycr.qp 
Jäyhyysmomentti halkeilleena Icr.i Icr.s Icr.qp 
Pinta-ala halkeilleena Acr.i Acr.s Acr.qp 
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5.3.2 Autoklaavikäsittelyssä syntyvän esijännitysvoiman huomiointi 

Kappaleessa 2.4.1 esitettiin esijännityksen syntyminen höyrykarkaistuihin kevytbetonilaattoihin 
valmistusprosessissa. Tätä ilmiötä varten on standardiin EN 12602 tehty Antti Koposen toimesta 
opastava liite E [4, s.132-135], jonka avulla esijännitysvoimat voidaan huomioida AAC-
elementtien käyttörajatilamitoituksessa [5]. Elementtiin syntyvää esijännitysvoimaa kuvataan rau-
doituksen ja AAC:n suhteellisella muodonmuutoserolla ɛ0. Suhteellisen muodonmuutosero otaksu-
taan tuote- tai materiaaliominaisuudeksi, joka on tietylle AAC-reseptille, raudoitukselle, ruos-
tesuojamassalle ja autoklaavikäsittelylle ominainen arvo [4, s.132]. 

Esijännitysvoima aiheuttaa raudoitukseen vetoa ja poikkileikkaukseen puristavan normaalivoiman. 
Esijännitysvoima kasvattaa laatan halkeamamomenttia ja aiheuttaa esikorotuksen, jolla voidaan 
kumota osa laatan omasta painosta. Kuvassa 5.21 on esitetty kuinka, esijännitys voidaan ottaa 
huomioon poikkileikkauksen ulkoisena normaalivoimana. 

 
Kuva 5.21. Esijännitysvoiman huomiointi ulkoisen normaalivoiman Fp avulla. 

Esijännitysvoiman suunnitteluarvo ɛ0d lasketaan vähentämällä valmistajan ilmoittamasta suhteelli-
sesta muodonmuutoserosta ɛ0m kuivumiskutistuman vaikutukset [4, s.134] 

 000  dd     (5-113) 
jossa ɛ0d = suhteellisen muodonmuutoseron suunnitteluarvo 

ɛ0m = valmistajan ilmoittama suhteellisen muodonmuutoseron keskiarvo  
 ɛ0∞ = laatan kuivumiskutistuman loppuarvo (taulukko 17) 
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Poikkileikkaukseen kohdistuva puristava esijännitysvoima lasketaan kaavalla [4, s.124]. 

stopsbotsdp EAAF  )( ..0    (5-114) 

jossa Fp = poikkileikkaukseen kohdistuva (puristava) esijännitysvoima 
 ɛ0d = suhteellisen muodonmuutoseron suunnitteluarvo  

Esijännitysvoimasta aiheutuva vakiomomentti Mp lasketaan kertomalla poikkileikkaukseen kohdis-
tuva esijännitysvoima Fp raudoituksen painopisteen etäisyydellä liittopoikkileikkauksen painopis-
teestä es 

ispp eFM .     (5-115) 

Raudoituksen ja kevytbetonin muodostaman poikkileikkauksen painopisteakselin etäisyys raudoi-
tuksen painopisteakselista lasketaan kaavalla 

iucsis yye ..      (5-116) 
missä raudoituksen painopisteakselin etäisyys ys poikkileikkauksen yläpinnasta lasketaan kaavalla 
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    (5-117) 

5.3.2.1 Esijännityksen vaikutus taipumaan ja jännityksiin 

Esijännitys aiheuttaa rakenteeseen vakiomomentin Mp koko jänteen mitalta. Tästä aiheutuva tai-
puma kohdassa x lasketaan kaavalla 
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(5-118)

 
Esijännityksen aiheuttaman taipuman suurin arvo (esikorotus), laatan jännevälin keskellä saa arvon 
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(5-119) 

joissa wp(x) = esijännityksen aiheuttama taipuma kohdassa x 
 wc = esikorotus laatan keskellä 

Esijännityksestä aiheutuva jännitys ylä- ja alapinnan raudoituksessa lasketaan kaavoilla 
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AAC:n ylä- ja alapinnan jännitykset σc.top ja σc.bot lasketaan kaavoilla 
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EN 12062:ssa on annettu ehtoja, jos esijännitysvoimaa aiotaan hyödyntää mitoituksessa [4,s.30-31] 

- Raudoituksen ja AAC:n välinen pitkäaikainen liukuma (long-term slip) jää pieneksi. Rau-
doituksen liukuma ei saa kasvaa yli 5% verrattuna alkuliukumaan EN 12269-2 mukaan 
tehdyssä kokeessa. 

- Tartuntalujuuden suunnitteluarvo fbd tai ankkurointikapasiteetti FRA ei ylity yhdelläkään 
kuormitustapauksella. 

- Esijännitysvoiman kehittymiseen tarvittava tartuntapituus on enintään 15% koko elementin 
pituudesta.  

Ensimmäinen ehto täyttyy, jos kokeellisesti selvitetty pitkäaikainen tartuntalujuus on riittävän suu-
ri. Toinen ehto täyttyy, jos raudoituksen ankkurointi on suunniteltu oikein murtorajatilassa. Kol-
mannella ehdolla huomioidaan esijännitysvoiman kehittyminen lyhyissä elementeissä [4, s.132].  

Johdetaan tarvittavat yhtälöt esijännitysvoimien kehittymisen tarkistamiselle. Kuvassa 5.22 on 
esitetty tartuntapituuden laskemisen periaate. 

 
Kuva 5.22. Tartuntajännityksen kehittyminen raudoituksessa vaikuttavalle jännitykselle. 

Yllä olevan kuvan perusteella voidaan laskea raudoitukseen vaikuttavien voimien tasapaino 

 bbss LnfA  )(     (5-124) 
josta voidaan ratkaista esijännitysvoiman vaatima tartuntapituus Lb  

)( 








nf
A

L
b

ss
b

    (5-125) 

joka voidaan kirjoittaa erikseen ylä- ja alapinnan raudoitukselle alla olevien yhtälöiden muotoon 
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joissa Lb.top = matka jolla esijännitysvoima kehittyy yläpinnan raudoituksessa 
Lb.bot = matka jolla esijännitysvoima kehittyy alapinnan raudoituksessa 

 σs.top = esijännitysvoiman aiheuttama jännitys yläpinnan raudoituksessa  
 σs.bot = esijännitysvoiman aiheuttama jännitys alapinnan raudoituksessa  

∑(ntopϕtop) = yläpinnan raudoitustankojen yhteenlaskettu piiri 
 ∑(nbotϕbot) = alapinnan raudoitustankojen yhteenlaskettu piiri 
 fbk = tartuntalujuuden ominaisarvo 
 L0  = elementin kokonaispituus 

Esijännitysvoiman edulliset vaikutukset voidaan huomioida, jos yllä olevat epäyhtälöt toteutuvat.  
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5.3.2.2 Jännityshäviöiden huomiointi 

Jännitetyille rakenteille on ominaista, että niihin tuotettu esijännitysvoima ei säily alkuperäisen 
suuruisena, vaan pienenee ajan myötä. Kevytbetonilaattojen pitkäaikaiset jännityshäviöt voivat 
johtua seuraavista syistä 

- AAC:n viruminen  - AAC:n kutistuminen 
- Raudoituksen relaksaatio - Raudoituksen liukuma (slip) huonon tartunnan takia 

AAC:n viruminen 

Virumisesta johtuva jännityshäviö huomioidaan käyttämällä laskelmissa pitkäaikaisvaikutukset 
huomioivaa AAC:n tehollista kimmomoduulia Ec,eff (kaava 5-104). [4, s.134] 

AAC:n kutistuminen 

Kevytbetonin kutistumisesta aiheutuvat jännityshäviöt huomioidaan vähentämällä valmistajan il-
moittamasta suhteellisen muodonmuutoksen eron arvosta ɛ0m laatan kuivumiskutistuman loppuarvo 
ɛ0∞. [4, s.134] 

Raudoituksen relaksaatio ja liukuminen 

Relaksaatiolla tarkoitetaan ajan mukana tapahtuvaa jännityksen häviämistä raudoituksessa, joka on 
jännitetty tiettyyn ylläpidettävään vakiovenymään. Raudoituksen relaksaatioon vaikuttaa seuraavat 
tekijät [18, s.613] 

- Esijännityksen suuruuden suhde raudoituksen myötäämiseen tarvittavaan jännitykseen 
- Korkean lämpötilan kasvattava vaikutus 

Relaksaatiolla on merkitystä, jos alkujännitys ylittää 70 % murtolujuudesta. EN 12602 ei anna oh-
jeita raudoituksen relaksaation huomioimiseen. Tämä on selitettävissä sillä, että raudoituksessa 
esijännityksen suhde myötöjännitykseen σs/fyk on pieni verrattuna esimerkiksi jännebetonirakentei-
siin. Esijännitys Siporex elementin raudoituksessa on yleensä noin 100 MPa, eli noin 20-35 % 
myötölujuudesta [14, s.190], jolloin relaksaation vaikutus voidaan olettaa merkityksettömäksi. 

EN 12602 mukaan raudoituksen liukuman vaikutus esijännityshäviöihin täytyy huomioida, jos 
raudoituksen korroosiosuojan tartuntaominaisuudet ovat huonot [4, s.134]. Tästä aiheutuvan häviön 
suuruutta tulee arvioida pitkäaikaisilla tartuntalujuuskokeilla [14, s.192].  

Raudoituksen liukuman vaikutuksia jännityshäviöihin ja suhteellisen muodonmuutoseron pitkäai-
kaisarvoon voidaan arvioida kokeellisesti. Eräs kokeellinen tapa on tehdä teräsjännitysmittauksia 
vanhoille elementeille [14, s.192] ja verrata tuloksia samalta aikakaudelta saatujen tuoreiden laatto-
jen teräsjännityksiin. Jos teräsjännityksissä ei ole suuria eroja, niin relaksaatiosta ja liukumasta 
johtuvia pitkäaikaishäviötä ei tarvitse huomioida. Toisaalta on syytä muistaa, että vanhojen laatto-
jen teräsjännityksissä voi olla paljon hajontaa johtuen erilaisista kuormitushistorioista [14, s.192]. 
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5.3.2.3 Esijännitysvoimien mittaaminen elementeistä 

Normaaleissa jännebetonirakenteissa valmistaja tietää etukäteen jänneteräksiin tuotettavan jänni-
tyksen suuruuden. Höyrykarkaistuissa kevytbetonielementeissä tilanne on erilainen, koska valmis-
taja ei pysty etukäteen tarkalleen autoklaavikäsittelyssä raudoitukseen syntyvän esijännityksen 
suuruutta. Tämän takia esijännityksen suuruus mitataan valmiista elementeistä. Kun teräsjännitys-
mittauksia tehdään riittävästi, niin niistä saadaan selville suhteellisen muodonmuutoseron keskiarvo 
ja hajonta. Jos hajonta on pieni ja valmistusprosessi sekä raaka-aineet pysyvät vakioina, niin val-
mistaja pystyy ilmoittamaan koetulosten perusteella määritetyn laskelmissa käytettävän suhteelli-
sen muodonmuutoseron keskiarvon ε0m,g. 

Teräsjännitysmittauksia kuuluu tehdä jatkuvassa laadunvalvonnassa, jos valmistaja hyödyntää sen 
vaikutusta elementtien mitoituksessa. Kokeellisesti määritetyn suhteellisen muodonmuutoseron ε0t 

tulee pysyä tietyissä rajoissa suhteessa valmistajan ilmoittama arvoon. Nämä rajat on esitetty kap-
paleessa 5.1.1. Jännitysmittauksia tehdään yleensä tuoreille elementeille, koska eri syistä johtuvat 
jännityshäviöt eivät vaikuta niiden tuloksiin. Teräsjännitysmittauksia tehdään tarvittaessa vanhoille 
elementeille, jos halutaan arvioida suhteellisen muodonmuutoseron pitkäaikaista arvoa sekä jänni-
tyshäviöiden suuruutta [14, s.192]. 

Höyrykarkaistuille kevytbetonielementeille on olemassa standardi SFS-EN 1738 Raudoitettujen 
höyrykarkaistujen kevytbetonielementtien teräsjännitysten määrittäminen kuormittamattomassa 
tilassa [22] jossa on annettu ohjeet esijännitysten mittaamiseen laattaelementeistä. Standardissa 
kuvattu testaus suoritetaan alla kuvatulla tavalla [22, s.4-5]. 

- Ennen kokeen suorittamista elementti säilytetään kyljellään kuormittamattomassa tilassa 
seitsemän päivää 15-30 °C lämpötilassa ja 40–65 % suhteellisessa kosteudessa. 

- Esikorotuksen suuruus mitataan jännevälin keskeltä ennen koetta ja kokeen jälkeen. 
- Kolme alapinnan pitkittäisraudoitusta piikataan 200 mm matkalta esiin laatan jännevälin 

keskeltä. Raudoitus puhdistetaan korroosiosuojasta ja niihin liimataan kiinni venymäliuskat 
- Ensimmäinen venymän lukema kirjataan ylös, kun venymäliuskojen liima on kuivunut.  
- Raudoitus katkaistaan sahalla 150 mm etäisyydellä venymäliuskoista. Katkaisukohdan ja 

venymäliuskojen väliin jäänyt kevytbetonikannas irrotetaan varovaisesti, jonka jälkeen kir-
jataan toinen venymälukema. 

- Kokeen jälkeen elementistä sahataan koepalat AAC:n kimmomoduulin ja kosteuspitoisuu-
den määritystä varten. 

Teräsjännitysmittausten keskiarvo fs0m lasketaan koetuloksista kaavalla [4, s.133] 

 

3

3

1
21

0

s
n

nn

ms

E
f









    
(5-128) 

joissa fs0m = teräsjännitysmittausten keskiarvo 
ɛn1-ɛn2 = venymän muutos ennen ja jälkeen raudoituksen katkaisun 

 Es = raudoituksen kimmomoduuli, yleensä 200 000 MPa  
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AAC:n virumisesta johtuva jännityshäviö mittaushetkellä huomioidaan käyttämälle AAC:n kim-
momoduulina arvoa [4, s.133] 
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(5-129) 

jossa Ecm.t = AAC:n tehollinen kimmomoduuli teräsjännitysten mittaushetkellä 
Ec0m = kokeellisesti määritetty kevytbetonin kimmomoduulin keskiarvo.  

Ilman koetuloksia voidaan käyttää kimmomoduulin laskenta-arvoa Ecm 
φ0 = virumaluku teräsjännitysten mittaushetkellä 

Virumaluku mittaushetkellä φ0 lasketaan kaavalla [4, s.133] 

2,0
10 t     (5-130) 

jossa φ1 = virumakerroin jolle voi käyttää arvoa 0,1, jos aika elementin  
valmistuksen ja mittauksen välillä on enintään 60 päivää [4, s.133] 

 t = aika päivissä elementin valmistuksen ja mittauksen välillä  

Kevytbetonin ja raudoituksen kimmomoduulien suhde nt mittaushetkellä lasketaan kaavalla 

tcmst EEn ,     (5-131) 

Suhteellinen muodonmuutosero ɛ0t mittaushetkellä ratkaistaan laskemalla esijännityksestä johtuva 
jännitys alapinnan raudoituksessa 
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josta voidaan ratkaista suhteellisen muodonmuutoksen suuruus ɛ0t mittaushetkellä 
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jossa ɛ0t = suhteellinen muodonmuutosero mittaushetkellä t 
 As.tot = ylä- ja alapinnan raudoituksen yhteenlaskettu pinta-ala 
 Auc.t, Iuc,t, yuc.t  = muunnetun poikkileikkauksen pinta-ala, jäyhyysmomentti ja  

painopisteakselin etäisyys yläpinnasta jotka on laskettu mittaushetken 
kimmomoduulien suhteella nt 

es.t = raudoituksen ja poikkileikkauksen painopisteakseleiden erotus joka  
  on laskettu kimmomoduulien suhteella nt 

Kokeen ohessa mitattua esikorotuksen suuruutta w0 voidaan käyttää AAC:n kimmomoduulin ap-
proksimointiin, jos sitä ei ole mitattu kokeen yhteydessä. Kimmomoduuli ratkaistaan asettamalla 
mitattu esikorotus w0 yhtä suureksi laskennallisen esikorotuksen wc kanssa, joka on laskettu kim-
momoduulien suhteella nt.  Kimmomoduulia iteroidaan kunnes laskennallinen esikorotus wc on 
yhtä suuri kuin mitattu esikorotus w0. 

 tEww cmc ,0 

    
(5-134) 

Liitteessä E on näytetty esimerkki kuinka suhteellinen muodonmuutosero ε0 lasketaan EN 1738 
mukaan tehdyistä teräsjännitysmittauksista. 
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5.3.2.4 Halkaisuvoimien hallinta 

Esijännitysvoimat aiheuttavat elementtien päihin halkaisuvoimia. Jos nämä halkaisuvoimat kasva-
vat liian suuriksi, kevytbetonin vetolujuus voi ylittyä ja elementin päähän syntyy halkeamia [14, 
s.189]. Kuvassa 5.23 on näytetty esimerkkejä, mihin kohtaan halkaisujännityksiä syntyy ja minkä-
laisia halkeamatyyppejä voi esiintyä. 

 
Kuva 5.23. Esijännitysvoiman aiheuttamat halkeamatyypit ja halkaisujännitykset elementin päässä. 
[14, s.189] 

EN 12602 mukaan halkaisuvoimien aiheuttamaa halkeamavaaraa ei ole, jos yhtälö (5-135) on voi-
massa [4, s.134] 
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jossa h1 = poikkileikkauksen korkeus 

 
bot

bots
L db

A


 .  = vetoraudoituksen suhteellinen pinta-ala 

 ɛ0 = suhteellisen muodonmuutoseron lyhytaikainen arvo 
 fcflk = AAC:n taivutusvetolujuuden ominaisarvo = fcflk.0.05 

 c = tehollinen mitta elementin päässä, jossa halkaisuvoimien oletetaan  
  vaikuttavan. Se voidaan normaalisti olettaa 75 mm suuruiseksi. 

Jos yllä oleva yhtälö ei toteudu, niin elementin päähän tarvitaan erillinen pystyraudoitus joka ottaa 
vastaan esijännitysvoimista aiheutuvat halkaisuvoimat ja estää elementin pään halkeilun. Pysty-
raudoituksena käytetään esimerkiksi Siporex-laatoissa kuvan 5.24 mukaisia tikasraudoitteita ja 
koukkuja. 

 
Kuva 5.24. Halkaisuvoimien huomiointi elementin päissä tikasraudoitteella ja koukuilla. [14, s.190] 



 

   

89 

Tikasraudoitteiden mitoittamiseen EN 12602 ei anna tarkempia ohjeita, vaan siitä viitataan ainoas-
taan tunnettuihin menettelyihin (regognised methods) [4, s.135]. Esimerkiksi Siporex-laattojen 
tikasraudoitteet on mitoitettu kokeellisesti [5]. 

Halkaisujännitykset ovat suurimmillaan otettaessa elementtiä ulos autoklaavista, jonka jälkeen ne 
pienenevät nopeasti. Jos elementin päähän ei ulosottohetkellä synny halkeamia, niin niitä ei toden-
näköisesti synny enää elementin käyttöiän aikana.  Niin ollen halkaisujännityksistä johtuviin on-
gelmiin pystytään puuttumaan ennen viallisten elementtien lähettämistä tilaajalle. [5] 

5.3.3 Taipumien tarkistus 

Kevytbetonilaatan taipumat lasketaan samalla periaatteella kuin tavallisen teräsbetonilaatan taipu-
mat. Taipumien suuruuteen vaikuttaa kuorman lisäksi seuraavat asiat, jotka tulee tarkistaa EN 
12602 mukaan [4, s.76] 

- viruman ja kutistuman vaikutus 
- kevytbetonin vetojäykistyminen halkeamien välillä 
- aiempien kuormien aiheuttama halkeilun vaikutus 
- raudoituksen mahdollinen liukuman vaikutus huonon tartunnan vuoksi 
- autoklaavikäsittelyssä syntyvän esijännityksen vaikutus 

Standardissa EN 12602 annetut suositusarvot taipuman raja-arvoille on esitetty taulukossa 23, kos-
ka kansallista dokumenttia standardille EN 12602 ei ole vielä julkaistu Suomessa. Vertailun vuoksi 
taulukossa on esitetty Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeessa annetut sallitut taipumat. 

Taulukko 23. Taipuman raja-arvot EN 12602 suositusarvojen [4, s.76] ja Siporex-
kevytbetonielementtien suunnitteluohjeen [6, s.11] mukaan. 

Mitä rajoitetaan 
Sallittu taipuma 

EN 12602 
Sallittu taipuma 

Siporex 
Lyhytaikaiskuormien aiheuttaman taipuman rajoittaminen - vall.s = Leff/200 
Pitkäaikaiskuormien aiheuttaman taipuman rajoittaminen vall.qp = Leff/250 vall.qp = Leff/200 
Rakentamisen jälkeisen taipuman, eli aktiivisen taipuman 
rajoittaminen 

vall.act = Leff/500 - 

Edellä olevasta taulukosta nähdään, että Siporex-suunnitteluohje sallii hieman suuremmat taipuman 
raja-arvot kuin EN 12602. Pitkäaikaisella taipumalla tarkoitetaan laattaan vaikuttavien pitkäaikais-
ten kuormien vaikutusta, jossa on myös mahdollisen esijännityksen edullinen vaikutus huomioitu 
[4, s.76]. 

Aktiivisella taipumalla tarkoitetaan sitä taipumaa, joka tapahtuu väliseinien tai muiden vastaavien 
komponenttien asennuksen jälkeen. Tätä taipumaa pitää rajoittaa, jos se voi aiheuttaa vaurioita 
väliseinille tai muille vastaaville rakenteille [4, s.76]. 
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Kuva 5.25. Pitkäaikaisen ja aktiivisen taipuman määritelmät. 

AAC-laatan taivutusjäykkyys pysyy muuttumattomana alueilla, missä poikkileikkaukseen kohdis-
tuva taivutusmomentti on pienempi kuin halkeamamomentti Mcr. Alueilla missä momentti ylittää 
halkeamamomentin, syntyy halkeamia ja rakenteen taivutusjäykkyys pienenee. 

Halkeilusta johtuva taivutusjäykkyyden menetys betonirakenteissa huomioidaan yleensä sopivalla 
taivutusjäykkyyden interpolaatiofunktiolla halkeilemattoman ja täysin halkeilleen tilan välillä [18, 
s.318]. Interpolaatiofunktiota sovelletaan myös AAC-laatoille, missä laatan halkeilusta johtuva 
vetojäykistysvaikutus huomioidaan jakaumakertoimen avulla. Siirtymäparametri ”p” lasketaan EN 
12602 mukaan kaavalla [4, s.78] 

III pkpkp  )1(    (5-136) 
jossa p = tarkasteltava siirtymäparametri, joka voi olla esimerkiksi venymä,  
  käyristymä tai siirtymä 
 pI = siirtymäparametrin arvo halkeilemattoman tilan mukaan laskettuna 
 pII = siirtymäparametrin arvo täysin halkeilleen tilan mukaan laskettuna 
 k = jakaumakerroin 

EN 12602 antaa kaksi kaavaa jakaumakertoimen ”k” määrittämiseen riippuen siitä tarvitseeko rau-
doituksen liukumaa (slip) huomioida. Raudoituksen liukuma tulee huomioida halkeilleessa poikki-
leikkauksessa jossa tartuntajännitys τb ylittää tartuntalujuuden suunnitteluarvon fbd [4, s.77]. Eli 
jakaumakerroin k lasketaan kaavalla [4, s.78] 
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(5-137) 

jossa Mf = taivutusmomentin poikkileikkauksessa arvo laskettuna tavallisella  
  kuormitusyhdistelmällä 
 Mcr = halkeamamomentin arvo 
 τb = tartuntajännitys poikkileikkauksessa 

EN 12602 mukaan jakaumakerroin lasketaan tavallisella kuormitusyhdistelmällä (frequent), kun 
taipuman suuruus tarkistetaan pitkäaikaiselle (quasi-permanent) kuormitusyhdistelmälle [4, s.77]. 
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Tällä tavalla huomioidaan aikaisempien kuormien aiheuttama halkeilu sekä palautuvan rajatilan 
vaatimukset [19, s.24], kuva 5.26.

 

 

 
Kuva 5.26. Palautuvan rajatilan määritelmä. 

Valitaan siirtymäparametriksi ”p” poikkileikkauksen käyristymä ja merkitään sitä kreikkalaisella 
kirjaimella ”κ” (kappa). Teknisen taivutusteorian mukaisesti poikkileikkauksen käyristymä on yhtä 
suuri kuin taipuman toinen derivaatta, joka on puolestaan momentin ja taivutusjäykkyyden funktio 
[18, s.318] 
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Poikkileikkauksen käyristymä halkeilemattomana κI ja täysin halkeilleena κII lasketaan kaavoilla 
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(5-140) 

joissa M(p,x) = momentin arvo kohdassa x kuormalla p 
 Ec = AAC:n kimmomoduulin arvo.  

Ec saa arvon Ecm, kun tarkastellaan kuorman lyhytaikaisvaikutuksia 
Ec saa arvon Ec.eff, kun tarkastellaan kuorman pitkäaikaisvaikutuksia 

 Iuc.i = muunnetun poikkileikkauksen jäyhyysmomentti halkeilemattomana 
Iuc.i saa arvon Iuc.s, kun tarkastellaan kuorman lyhytaikaisvaikutuksia 
Iuc.i saa arvon Iuc.qp, kun tarkastellaan kuorman pitkäaikaisvaikutuksia 

 Icr.i = muunnetun poikkileikkauksen jäyhyysmomentti täysin halkeilleena 
Icr.i saa arvon Icr.s, kun tarkastellaan kuorman lyhytaikaisvaikutuksia 
Icr.i saa arvon Icr.qp, kun tarkastellaan kuorman pitkäaikaisvaikutuksia 

  



 

   

92 

Halkeilemattoman ja täysin halkeilleen tilan käyristymän avulla voidaan kirjoittaa jakaumakertoi-
mesta ”k” riippuva tehollinen käyristymä κeff alla olevaan muotoon 

  ),,(),(1),,(),(),,,( xpExpkxpExpkxppE cIkcIIkkceff    (5-141) 

jossa κeff(Ec,p,pk,x) = tehollinen käyristymä pisteessä x 
 k(pk,x) = jakaumakertoimen arvo kohdassa x kuormalle pk  
 κI(p,x) = käyristymän arvo halkeilemattoman tilan mukaan laskettuna 
 κII(p,x) = käyristymän arvo täysin halkeilleen tilan mukaan laskettuna 
 p = kuorma jolle käyristymä lasketaan 
 pk = kuorma jolle jakaumakerroin lasketaan. Ehto: pk ≥ p 

Jakaumakertoimen ”k” arvo kohdassa ”x” on johdettu kaavasta (5-137) alla olevaan muotoon. Kat-
so myös kuva 5.27. 
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(5-142) 

jossa Mk(pk,x) = jakaumakertoimen laskentaan käytetyn momentin Mk arvo  
kohdassa x kuormalle pk 

 Mcr = halkeamamomentin arvo 
 τb(pk,x) = vetoraudoituksen tartuntajännityksen arvo kohdassa x kuormalle pk 

Poikkileikkauksen halkeamamomentin Mcr arvo voidaan EN 12602 mukaan aina laskea käyttämällä 
kevytbetonin tehollista kimmomoduulia Ec.eff riippumatta siitä tarkastellaanko kuorman pitkäaikais- 
vai lyhytaikaisvaikutuksia. [4, s.78] 

Jakaumakertoimen laskentaan käytettävässä momentissa Mk tulee ulkoisen kuorman pk lisäksi 
huomioida esijännityksen Mp vaikutus alla olevan kaavan mukaisesti

 
pkkk MxpMxpM  ),(),(    (5-143) 

Jakaumakertoimen tarkasteluun tarvittava tartuntajännitys tarvitsee laskea vain vetoraudoitukselle, 
koska tartuntajännitykset ovat yleensä siinä suurempia kuin puristusraudoituksessa. Tartuntajänni-
tys τb lasketaan kaavalla 

4
)...,max(),(),( 21. nkbots

kb dx
xpdxp 

    (5-144) 

jossa τb(pk,x) = tartuntajännitys kohdassa x kuormalle pk 

 σs.bot(pk,x) = vetoraudoituksessa vaikuttava jännitys halkeilleessa tilassa 
dσs.bot/dx = vetoraudoituksessa vaikuttavan jännityksen muutos  

Kuvassa 5.27 on esitetty periaate, kuinka tehollinen käyristymäpinta κeff muodostetaan. 
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Kuva 5.27. Tehollisen käyristymäpinnan muodostaminen jakaumakertoimen k avulla. 
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5.3.3.1 Taipumien laskeminen Mohrin analogialla 

Tarkin tapa laskea taipuma staattisesti määrätylle rakenteelle, jonka taivutusjäykkyys vaihtelee 
poikkileikkauksittain, on laskea käyristymiä tihein välein pitkin rakenneosaa ja laskea sitten taipu-
ma integroimalla numeerisesti [4, s.78]. Tähän menettelyyn voidaan soveltaa esimerkiksi Mohrin 
analogiaa [18, s.165].  

Mohrin analogiassa tarkasteltavasta rakenteesta muodostetaan analogiapalkki, jonka kuormana on 
todellisen rakenteen käyristymäpinta. Analogiapalkin momentin suuruus tarkastelukohdassa x vas-
taa todellisen rakenteen taipumaa samassa tarkastelukohdassa. Kevytbetonilaatan taipumatarkaste-
luissa analogiapalkin kuormana toimii edellisessä kappaleessa määritetty tehollinen käyristymäpin-
ta κeff. Kuvassa 5.28 on esitetty analogiapalkin muodostaminen. 

 
Kuva 5.28. Taipuman laskeminen Mohrin analogiapalkilla. 

Johdetaan tarvittavat yhtälöt taipuman laskemiseen Mohrin analogialla. Virtuaalikuorman resultan-
tin suuruus tarkastelukohdassa x lasketaan integroimalla sen pinta-ala palkin päästä (x=0) tarkaste-
lupisteeseen
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Virtuaalikuorman resultantin painopisteen etäisyys alkupisteestä lasketaan kaavalla
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Yllä olevien yhtälöiden avulla voidaan kirjoittaa virtuaalikuorman resultantin aiheuttaman momen-
tin suuruus tarkastelukohdassa x

 
 ),,,(),,,(),,,( xppECxxppEAxppEM kckckcAB   (5-147) 

Analogiapalkin tukireaktio palkin vasemmassa päässä ratkaistaan laskemalla momenttien summa 
palkin oikeassa päässä olevan tukireaktion kohdalla 

 
eff

effkcAB
kc L

LppEM
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),,(     (5-148) 

Yllä olevien yhtälöiden avulla voidaan kirjoittaa analogiapalkin momentti tarkastelupisteessä x, 
joka on myös todellisen palkin taipuma samassa pisteessä 

 ),,,(),,(),,,( xppEMxppERxppEv kckckc    (5-149) 

Yllä olevan yhtälön ratkaisemiseen tarvitaan käytännössä matemaattinen ohjelmisto, joka pystyy 
laskemaan käyristymäpinnan integraalin arvoja pitkin rakenneosaa. Vaihtoehtoisesti ratkaisua voi-
daan hakea jakamalla rakenneosa useampaan osaan ja laskea käyristymäpinnan integraalit numeeri-
sesti [4, 78]. 

5.3.3.2 Taipumien laskeminen tehollisella jäykkyydellä 

Useimmiten riittää, että taipuman suuruutta arvioidaan yksinkertaistetuilla menetelmillä jossa las-
ketaan eniten halkeilleen poikkileikkauksen taivutusjäykkyys ja sovelletaan sitä koko jänteen läpi. 
Esimerkiksi EN 12602 suosittelee yksinkertaistettua menettelyä jossa taipuma lasketaan kahtena 
arvona, halkeilemattoman ja täysin halkeilleen tilan mukaan. Lopullinen taipuman arvo ratkaistaan 
interpoloimalla jakaumakerrointa ”k” käyttämällä. 

Täysin vastaavalla tavalla taipuman ratkaisemiseen voidaan käyttää myös tehollista jäykkyyttä Ieff, 
joka kuvaa eniten halkeilleen poikkileikkauksen jäykkyyttä koko jänteen mitalta. Poikkileikkauk-
sen tehollinen jäykkyys Ieff voidaan ratkaista kohdistamalla jakaumakerroin käyryyteen κ alla ole-
van kaavan mukaisesti 
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 Kerrotaan yhtälön molemmat puolet termillä Ec/M ja ratkaistaan tehollinen jäykkyys Ieff muotoon 
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jossa Ieff.i = poikkileikkauksen tehollinen jäyhyysmomentti. 
 Iuc.i = poikkileikkauksen jäyhyysmomentti halkeilemattomana. 
 Icr.i = poikkileikkauksen jäyhyysmomentti täysin halkeilleena. 
 keff(pk) = tehollinen jakaumakerroin laskettuna kuormalle pk 

Jos poikkileikkaukseen kohdistuva momentti on suurempi kuin halkeamamomentti Mcr, niin raken-
ne halkeilee ja jakaumakerroin saa nollasta poikkeavia arvoja. Yksinkertaistetussa menettelyssä ei 
ole järkevää tarkistaa tartuntajännitysten suuruutta momentin maksimin kohdalla, koska tartunta-
jännitys on siellä nolla. Tämän takia jakaumakertoimen yhtälö täytyy valita yksinkertaistetussa 
menettelyssä valmistajan ilmoittaman tartuntalujuuden suunnitteluarvon perusteella. Näin ollen 
tehollinen jakaumakerroin keff lasketaan kaavalla 















































qpcrkk

bdqpcrkk
kk

qpcr

bdqpcrkk
kk

qpcr

keff

MpMjos

fjaMpMjos
pM

M

fjaMpMjos
pM

M

pk

.

.

2
.

.

2
.

)(0

0)(
)(

4,01

0)(
)(

8,01

)(
 (5-152) 

Yksinkertaistetussa menettelyssä tehollinen jäyhyysmomentti ja jakaumakerroin lasketaan siinä 
poikkileikkauksessa mihin kohdistuu suurin taivutusmomentti. Kriittinen taivutusmomentti Mk(pk) 
yksiaukkoiselle laatalle, jossa on esijännityksen edullinen vaikutus huomioitu, lasketaan kaavalla 

peffkkk MLppM 
2

8
1)(    (5-153) 

Yksiaukkoisen tasaisesti kuormitetun laatan taipuma vqp, johon kohdistuu pitkäaikainen kuorma p, 
lasketaan alla olevalla kaavalla. Taipumassa huomioidaan myös esijännityksen vaikutus, koska se 
on luonteeltaan pitkäaikaista. Kuormien pitkäaikaiset vaikutukset huomioidaan käyttämällä kevyt-
betonin tehollista kimmomoduulia Ec.eff [4, s.77]. 
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Pitkäaikaisen kuormitusyhdistelmän jälkeen lisättävä kuorma voidaan EN 12602 mukaan olettaa 
kokonaan lyhytaikaiseksi. Lyhytaikaiset vaikutukset huomioidaan käyttämällä AAC:n kimmomo-
duulina keskiarvoa Ecm. [4, s.77] 
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Laatan lopullinen taipuma on yllä olevien pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen taipuman summa. Olete-
taan EN 12602 mukaisesti pitkäaikaisen kuormitusyhdistelmän pqp jälkeen lisättävä kuorma koko-
naan lyhytaikaiseksi, jolloin tehollinen taipuma veff lasketaan kaavalla 
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jossa veff = tehollinen taipuma jännevälin keskellä 
vqp = niiden kuormien aiheuttama taipuma jotka ovat vaikutukseltaan  

pitkäaikaisia 
 vs(p-pqp) = niiden kuormien aiheuttama taipuman lisäys, jotka lisätään  

pitkäaikaisyhdistelmien jälkeen 
 p = laattaan vaikuttava kuorma tai kuormitusyhdistelmä 
 pk = kuorma jolle tehollinen jäykkyys on laskettu, pk ≥ p 
 pqp = laattaan vaikuttavien kuormien pitkäaikaisyhdistelmä 

Yksinkertaistettu menettely on aina varmemmalla puolella kuin edellisessä kappaleessa esitetty 
tarkempi menettely, jos rakenne halkeilee. Yksinkertaistetussa menettelyssä rakenteen taivutus-
jäykkyys määräytyy eniten halkeilleen poikkileikkauksen mukaan, kun tarkemmassa menettelyssä 
huomioidaan taivutusjäykkyyden muutokset koko jänteen mitalta.  

5.3.4 Halkeamaleveyksien tarkistus 

EN 12602 mukaan halkeamaleveyksiä ei tarvitse tarkistaa, jos raudoituksen on korroosiosuojaus 
riittävä ja minimiraudoitusvaatimukset täyttyvät [4, s.76] 

5.3.5 Jännitysten tarkistus 

Käyttörajatilatarkasteluihin kuuluu myös jännitysten tarkistaminen ja rajoittaminen, joita lasketta-
essa tulee kuormien vaikutusten lisäksi huomioida [4, s.75] 

- onko poikkileikkaus halkeilleessa vai halkeilemattomassa tilassa 
- viruman ja kutistuman vaikutukset 
- muiden tekijöiden kuten esimerkiksi lämpötilan muutosten vaikutukset 

Jännitysten rajoittamisen periaatteena on tarkistaa, ettei raudoituksen tai kevytbetonin jännitys tuo-
ta siihen ei-kimmoista venymää. Muuten materiaaleissa tapahtuu myötäämistä ja käyttörajatilassa 
sovellettava laskentamalli ei enää kuvaa todellista rakennetta. 

Taulukkoon 24 on kerätty EN 12602 mukaiset käyttörajatilan maksimi jännitykset AAC:lle sekä 
raudoitukselle riippuen kuormitusyhdistelmästä. 
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Taulukko 24. AAC:n ja raudoituksen jännitysten raja-arvot käyttörajatilassa EN 12602 mukaan [4,s.75]. 

Kuormitusyhdistelmä 
AAC:n max.  
jännitys σc.all 

Raudoituksen max.  
jännitys σs.all 

Pitkäaikaisyhdistelmä (pqp) 
(quasi-permanent combination of actions) 

0,45 fck - 

Ominaisyhdistelmä (pc) 
(characteristic combination of actions) 

- 0,80 fyk 

Pakkosiirtymistä aiheutuva  
(imposed deformations) 

- 1,0 fyk 

EN 12602 käyttää kuormien ominaisyhdistelmästä virheellistä termiä ”rare combination actions” 
[5]. AAC:n jännitys on rajoitettu arvoon 0,45fck pitkäaikaisyhdistelmällä epälineaarisen viruman 
välttämiseksi. Jos AAC:n jännitystaso on tätä suurempi, niin viruman aiheuttamat pitkäaikaismuo-
donmuutokset voivat olla standardissa oletettua suurempia. 

5.3.5.1 Jännitysten laskeminen 

Yleisimmässä suunnittelutapauksessa ”Tyyppilaatan suunnittelu ja analysointi” valmistaja tarkistaa 
jännitykset esijännityksen ja kuormaluokan mukaisen kuorman vaikutuksille. Muiden tekijöiden, 
kuten esimerkiksi lämpötilan, vaikutusten tarkistukset voivat tulla kyseeseen todelliseen kohteeseen 
tehtävässä suunnittelussa. 

Poikkileikkauksen kriittisimmät jännitykset sijaitsevat kevytbetonin puristusjännitysten osalta 
poikkileikkauksen yläpinnassa ja raudoituksen vetojännitysten osalta alapinnan vetoteräksissä, 
jotka lasketaan kaavoilla  

 y
I

pMM
A

F
p pp

topc 



)(

)(.    (5-157)
 

 yd
I

pMM
A

F
Ep bot

pp
dsbots 




)(
)( 0.    (5-158)

 
joissa σc.top(p) = AAC:n jännitys poikkileikkauksen yläpinnassa 
 σs.bot(p) = alapinnan raudoituksen jännitys 
 Fp, Mp = esijännityksestä aiheutuva puristava voima ja momentti 
 M(p) = laattaan kohdistuvan tasaisen kuorman p aiheuttama momentti 

I, A, y = poikkileikkauksen jäyhyysmomentti, pinta-ala sekä painopisteakse-
lin etäisyys yläpinnasta halkeilleessa tai halkeilemattomassa tilassa 

Jännitysten suuruuteen vaikuttaa oleellisesti se, onko poikkileikkaus haljenneessa vai halkeilemat-
tomassa tilassa. EN 12602 mukaan poikkileikkaus on halkeilleessa tilassa, jos tavallisen kuormi-
tusyhdistelmän (pf) aiheuttama momentti on suurempi kuin halkeamamomentti [4, s.78]. Toisaalta 
halkeiluehtoa tarkastellessa tulisi huomioida rakenteen kuormitushistoria koko sen käyttöiän ajalle. 
Niin ollen halkeiluehto on suositeltavaa tarkastaa ominaisyhdistelmän (pc) sekä esijännityksen vai-
kutuksille. 
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6 LAADUNVALVONTA- JA TUOTEKEHITYSKOKEIDEN YHTEENVETO 

Tässä kappaleessa on esitetty yhteenveto Siporex-elementtien laadunvalvonta- ja tuotekehitysko-
keista. Siporex-laattojen tyyppihyväksynnän (nykyisen tuotesertifikaatin) sopimusehtoihin on kuu-
lunut tehdä jatkuvaa laadunvalvontaa sekä laadunvalvontakokeita Siporex-elementeille, Siporex-
massalle sekä elementeissä käytettävälle raudoitukselle. Kappaleessa tarkastellaan erityisesti 
KT500/4 250x600x5980 tyypin laattaa. Kyseinen laatta on Siporexin tyyppilaatoista kriittisin ja 
vaativin, koska siinä yhdistyy pitkä jänneväli, suuri kuormaluokka sekä ohut rakennekorkeus. Muut 
paksuudet ja Siporexin kuivatiheyslaadut (400 kg/m3 ja 450 kg/m3) jätetään työssä vähemmälle 
tarkastelulle. Laadunvalvontakokeita on tehty useita vuosia, mutta niistä ei ole tähän päivään men-
nessä laadittu kattavaa yhteenvetoa. Tämän kappaleen tarkoituksena on hyödyntää vuosien saatois-
sa tehtyjen laadunvalvontakokeiden koetuloksia. Lisäksi tässä kappaleessa on esitetty yhteenveto 
Siporex-elementeille tehdyistä tuotekehityskokeista. Tuotekehityskokeita on tehty vuosikymmenten 
saatossa todella paljon, mutta tässä työssä otettiin huomioon EN 12602 kannalta merkittävimmät ja 
tuoreimmat kokeet. 

Yhteenvedon tavoitteena on hakea vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

- Voiko EN 12602 mukaista kimmomoduulin laskenta-arvoa käyttää Siporex-laatoille?  
- Soveltuuko EN 12602:ssa esitetty leikkauskestävyyden kaava leikkausraudoittamattomana 

Siporex-laatoille? 
- Voiko esijännitystä hyödyntää Siporex-laattojen suunnittelussa, kuinka suuri suhteellinen 

muodonmuutosero ɛ0 on ollut Siporex-laatoissa, pitääkö raudoituksen liukuma huomioida 
pitkäaikaistenhäviöiden laskennassa? 

Ensimmäinen kysymys liittyy EN 12602 tuomaan mielenkiintoiseen tilanteeseen suunnittelussa 
käytettävistä kimmomoduuleista. EN 12602 standardiin siirtyminen antaa mahdollisuuden korottaa 
laskelmissa käytettäviä Siporexin kimmomoduuleja +25 %. Laskenta-arvoa voi käyttää, jos las-
kelmissa käytettävä kimmomoduuli ei perustu koetuloksiin. 

Taulukko 25. Elementeissä käytettävien Siporex-laatujen kimmomoduuleja Siporex suunnittelijan 
käsikirjan [7, s.A4] ja EN 12602 laskenta-arvojen [4, s.25] mukaan.  
Siporexin 
laatu 

Siporex suunnittelijan 
käsikirja  

EN 12602 laskenta-arvo 
Ecm = 5*(ρm-150) MPa 

Kimmomoduulin 
muutos 

ρm = 450 Ecm = 1200 MPa Ecm = 1500 MPa + 25 % 
ρm = 500 Ecm = 1400 MPa Ecm = 1750 MPa + 25 % 

Kimmomoduulien korottamisen johdosta tässä kappaleessa on esitetty yhteenveto Siporex-laattojen 
kimmomoduuleista, jotka on määritetty laadunvalvontakokeiden yhteydessä tehtyjen koekuormi-
tusten taipuma-kuorma kuvaajista. 

AAC:n kimmomoduulin määrittämiseen on olemassa erillinen testistandardi EN 1351 jonka mu-
kaan Siporexin kimmomoduuli voidaan määrittää. Kyseinen koe ei ole kuitenkaan kuulunut jatku-
vassa laadunvalvonnassa tehtyihin kokeisiin, eikä kyseistä koetta ole tehty kuin muutaman kerran 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
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Toisen kysymyksen tavoitteena on selvittää soveltuuko EN 12602:ssa esitetty leikkauskestävyyden 
kaava leikkausraudoittamattomana Siporex-laatoille. EN 12602 käyttöön siirtymisen myötä joiden-
kin Siporex-laattojen leikkauskapasiteetti kasvaa. Esimerkiksi KT500/4 250x600x5980 laatan leik-
kauskapasiteetti kasvaa noin 7 %. Tämän takia tässä kappaleessa on esitetty yhteenveto kyseisen 
laatan kuormituskokeiden tuloksista. 

Viimeinen kysymys liittyy Siporex-laatoissa syntyvään esijännitykseen. Vanhassa suunnitteluoh-
jeessa esijännitykseen ei ole otettu kantaa, mutta esijännityksen vaikutukset on kuitenkin huomioitu 
elementtien suunnittelussa siten, että taipumia laskettaessa esijännityksen ajatellaan kumoavan 
laatan oman painon [5]. Tällainen yksinkertaistus ei enää kuitenkaan riitä, koska EN 12602 edellyt-
tää, että esijännityksen todelliset vaikutukset lasketaan käyttämällä valmistajan ilmoittamaa suh-
teellisen muodonmuutoseron arvoa. Tämän takia kappaleessa 6.2 on tehty yhteenveto laadunval-
vontakokeiden yhteydessä tehdyistä esijännitysmittauksista. Esijännityksen säilymiseen liittyen 
kappaleessa 6.2.2 esitetään vanhoille Siporex-laatoille tehtyjen esijännitysmittausten analysointi. 

Laadunvalvontakokeet ja -raportit 

Siporex-elementtien laadunvalvontaan on kuulunut tehdä kuormituskokeita Siporex-laatoille kah-
desti vuodessa. Kussakin kokeessa on kuormitettu kahdesta kuuteen laattaa. Kokeista on tehty aina 
oma laadunvalvontaraportti johon on koottu kuormitettujen laattojen mittaustulokset: taipuma-
kuorma kuvaajat sekä murtokuormat. Kuormituskokeiden yhteydessä on tehty myös tarvittavia 
materiaalikokeita Siporexille ja raudoitukselle. Vanhimmat saatavilla olleet laadunvalvontaraportit 
ovat yli 30 vuotta vanhoja. Laadunvalvontaraporteista tehtävä yhteenveto rajattiin vuosiin 1999-
2011, koska viimeisen vuosikymmenen aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia Siporexin 
reseptissä eikä valmistusprosessissa [13]. 

Teräsjännitysmittaukset 

Vuodesta 1999 lähtien laadunvalvontakokeiden yhteydessä on tehty myös teräsjännitysmittauksia 
standardin SFS-EN 1738 raudoitettujen höyrykarkaistujen kevytbetonielementtien teräsjännitysten 
määrittäminen kuormittamattomassa tilassa mukaan. Koe on tehty kerran vuodessa ja kussakin 
kokeessa on koestettu yhdestä kahteen elementtiä. 

Taulukossa 26 on esitetty yhteenveto tässä kappaleessa käytettävästä aineiston määrästä. Aineis-
toin tarkempi listaus lähteineen on esitetty liitteessä F. 

Taulukko 26. Yhteenvedon laatimiseen käytetty aineisto. 

Aineisto 
Aikaväli Raporttien 

lukumäärä 
Kokeiden 
lukumäärä 

Laadunvalvontaraportit. Siporex-laattojen kuormituskokeet 1999 - 2010 18 64 
Laadunvalvontaraportit. Teräsjännitysmittaukset 1999 – 2011 11 18 
Siporexin tuotekehityskokeet 1999- 2010 4 - 

Tässä ja sitä seuraavissa kappaleissa erilaisista koetuloksista lasketaan tulosten keskiarvo sekä 
otoskeskihajonta, josta käytetään tässä DI-työssä nimitystä keskihajonta. Koetulosten keskiarvo mX 
ja keskihajonta sX lasketaan kaavoilla 



 

   

101 





n

i
im x

n
X

1

1
 (6-1)  







n

i
Xi mx

n
X

1

2

1
1

 
(6-2) 

joissa Xm = koetulosten keskiarvo 
 ΔX = koetulosten (otos)keskihajonta 
 n = koetulosten lukumäärä 
 xi = yksittäinen koetulos 

Joistakin koetuloksista lasketaan myös otoksen ominaisarvo Xk EN 1990 liitteessä D kuvatun me-
nettelyn mukaan. Ominaisuuden X ominaisarvo Xk lasketaan kaavalla [19, s.124] 

  XkXVkXX sXxsmk  1    (6-3) 
 
 

Jossa Vx on variaatiokerroin. Kerroin ks on esitetty taulukossa 27. 

Taulukko 27. Kertoimen ks arvot 5 % ominaisarvolle. [19, s.124] 
n 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 ∞ 
Vx tunnettu 2,31 2,01 1,89 1,83 1,80 1,77 1,74 1,72 1,68 1,67 1,64 
Vx tuntematon - - 3,37 2,63 2,33 2,17 2,00 1,92 1,76 1,73 1,64 
Tämä taulukko perustuu normaalijakautumaan. 

Riviä ”Vx tunnettu” käytetään, jos variaatiokerroin tai sen ylälikiarvo tunnetaan ennalta. Ennakko-
tieto voi olla peräisin vertailukelpoisissa olosuhteissa suoritetuista aiemmista kokeista. Riviä ”Vx 
tuntematon” käytetään, jos variaatiokertoimen Vx arvoa ei entuudestaan tunneta, vaan sille laske-
taan koetuloksista kaavalla 

m
X X

XV 
      (6-4) 

6.1 Kuormituskokeiden yhteenvedon laatiminen 

Kuormituskokeista laadittavaan yhteenvetoon otettiin vuosina 1999-2011 tehdyt koeraportit. Tar-
kasteluun otettuja raportteja oli yhteensä 18 joissa oli tehty yhteensä 64 kuormituskoetta erilaisille 
Siporex-laatoille. Laatat valittiin Ikaalisten tehtaan sisä- tai ulkovarastosta varastosta satunnaisesti.  

Taulukko 28. Laadunvalvontakokeissa koestetut Siporex-laatat vuosina 1999-2011. 
Siporex laatta Kuormituskokeiden lukumäärä 
KT450/2.3 250x600x5980 4 
KT450/2.3 300x600x5980 4 
KT450/3.2 250x600x5980 10 
KT450/3.2 300x600x5980 11 
KT450/3.2 375x600x5980 1 
KT450/4.0 300x600x5980 2 
KT500/2.3 200x600x5980 3 
KT500/4.0 ja KT500A/4.0 250x600x5980 29 

Laatta KT500A/4.0 250x600x5980 on käytännössä täysin samanlainen kuin KT500/4.0 
250x600x5980. Laattojen ainoa ero on niiden alapinnan pituussuuntaisissa raudoitusjärjestelyissä. 
KT500/4.0 alapinnan raudoituksena käytetään 5xϕ10mm (As.bot=393mm2), kun KT500A/4.0 rau-
doituksena käytetään 4xϕ10mm ja 2xϕ7mm (As.bot=391mm2). 
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Kuormituskokeita on tehty kahdessa eri paikassa. Ikaalisten Siporex-tehtaalla ja Tampereen VTT:n 
koehallissa. Vuodesta 2010 eteenpäin laadunvalvonta ja kuormituskokeet siirrettiin Espoon 
VTT:lle. Viimeisimmät tutkimuksessa huomioidut laadunvalvontakokeet on tehty keväällä 2011. 

Laadunvalvontakokeiden mukaisessa koejärjestelyssä Siporex-laattoja kuormitetaan neljästä eri 
pisteestä niin kauan kunnes elementti murtuu. Ennen murtoon kuormittamista laattoja esikuormite-
taan neljä kertaan laskentakuormaan asti [11, liite 5, s.11]. Kuvassa 6.2 on esitetty laadunvalvonta-
kokeissa käytetty kuormitusjärjestely. 

 
Kuva 6.1. Siporex-laattojen kuormitusjärjestely laadunvalvontakokeissa. 

Laatta punnitaan ennen koetta ja kokeen jälkeen laatasta sahataan koepalat Siporexin kosteuspitoi-
suuden määrittämistä varten. Lisäksi laatoista on tarkistettu raudoituksen lukumäärät sekä halkaisi-
jat. Kuvissa 6.2 ja 6.3 on näytetty esimerkki yksittäisen raportin koetuloksista 10.2.2010 päivätystä 
Tampereen VTT:llä tehdystä laadunvalvontaraportista.  

 
Kuva 6.2. Esimerkki laadunvalvontaraporttien kuormituskokeiden yhteenvedosta [23, liite 2, s.2]. 
Kuvaan on merkitty yhteenvetoon otetut lähtötiedot sekä mittaustulokset. 
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Kuva 6.3. Tyypillinen taipuma-kuorma kuvaaja laadunvalvontaraporteissa [23, liite 2, s.2]. Kuvaan 
merkittyjä taipuman muutosta Δv ja kuorman muutosta ΔP käytettiin laatan kimmomoduulin määrit-
tämisessä. 

Kuormituskokeista laadittiin yhteenveto taulukkolaskentasovelluksella, jonka sisällön pääpiirteet 
ovat (liite F): 

- Yksi rivi vastaa yksittäiselle laatalle tehtyä koekuormitusta. Riville koottiin yksittäisen 
elementin lähtötiedot, mittaustulokset ja niistä tehtävät laskelmat.  

- Elementin lähtötietoihin koottiin seuraavat asiat: 
o Elementin ulkomitat ja massa: h, b, L0 ja m. 
o Pituussuuntaisen raudoituksen pinta-alat: As.bot ja As.top. 
o Pituussuuntaisen raudoituksen painopisteen etäisyys laatan pinnoista etop ja ebot. 

 Raudoituksen painopisteinä käytettiin mittaustulosten keskiarvoa jos painopis-
teet oli mitattu kokeen jälkeen. 

 Jos mittaustuloksia ei ollut saatavilla, niin painopisteet laskettiin olettamalla 
yläpinnan betonipeitteeksi 42,5 mm ja alapinnan betonipeitteeksi 17,5 mm 

o Elementin valmistus- ja koestuspäivämäärät. 
o Kuormitusjärjestelyyn liittyvät mitat (kuva 6.1). 

- Elementin koetuloksiin koottiin seuraavat asiat. 
o Murtokuorma Pu sekä murtotapa. 

 Elementtien murtotavat jaettiin laadunvalvontaraporttien mukaisesti kol-
meen kategoriaan: taivutusmurto, leikkausmurto tai keskeytys 

o Kokeen jälkeen laatoista sahattujen koepalojen kosteuspitoisuus. 

Elementin geometristen lähtötietojen ja kuormitusjärjestelyn perusteella laskettiin seuraavat asiat: 

- Laatan taivutuskestävyys Mu sekä leikkauskestävyys Vu murtohetkellä 
o Taivutuskestävyys Mu määritettiin jännevälin keskellä, jonka laskennassa huomioi-

tiin pistekuormien lisäksi laatan omapaino. 

Δv 

ΔP
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o Leikkauskestävyys Vu määritettiin poikkileikkauksessa joka sijaitsee dbot etäisyy-
dellä tuen reunasta. Leikkauskestävyydessä huomioitiin pistekuorman lisäksi laa-
tan oma paino. 

- Siporexin kimmomoduuli Ec. 
o Kimmomoduuli määritettiin laatan taipuma-kuorma kuvaajan avulla. Taipuma-

kuorma kuvaajasta mitattiin viivoittimen avulla taipuman muutos Δv ja kuorman 
muutos ΔP laatan kimmoisella alueella (katso edellinen kuva). 

o Kuorman muutoksen ΔP sekä Siporexin kimmomoduulin Ec alkuarvon avulla laa-
talle määritettiin taipuman laskennallinen arvo Δvcalc. Taipuman laskennassa poik-
kileikkausominaisuudet määritettiin kappaleessa 0 kuvatulla muunnetun poikki-
leikkauksen menetelmällä. Poikkileikkaus oletettiin halkeilemattomaksi ja raudoi-
tuksen kimmomoduuliksi 200 000 MPa. 

o Siporexin kimmomoduulia Ec iteroitiin taulukkolaskentasovelluksessa niin kauan 
kunnes laskennallinen taipuma Δvcalc sai saman arvon kuin todellinen taipuma Δv. 

6.1.1 Kokeisiin perustuva kimmomoduulin arvo 

Kuvassa 6.4 on esitetty Siporexin kimmomoduulien arvot vuosien 1999-2011 välillä. 

 
Kuva 6.4. Laadunvalvontakokeiden taipuma-kuorma kuvaajista määritetyt Siporexin kimmomoduulit 
sekä niiden keskiarvo vuosilta 1999-2011. 

Taulukossa 29 on esitetty taipuma-kuorma kuvaajista määritettyjen Siporexin kimmomoduulien 
keskiarvo sekä keskihajonta vuosilta 1999-2011, joita on vertailtu Siporex suunnitteluohjeen ja EN 
12602 mukaan määritettyihin kimmomoduulin laskenta-arvoihin eri tiheysluokille. 

Taulukko 29. Siporex-laattojen laadunvalvontakokeista 1999-2011 määritettyjä kimmomoduulien 
keskiarvot, sekä niiden vertailua Siporex-ohjeen ja EN 12602 laskenta-arvoihin. 
Siporexin 

laatu 
Laadunvalvontakokeiden yhteenveto Siporex ohje EN 12602 

n Keskihajonta ΔEc Keskiarvo Ecm Keskiarvo Ecm Keskiarvo Ecm 
450 32 202 MPa 1384 MPa 1200 MPa 1500 MPa 
500 32 179 MPa 1698 MPa 1400 MPa 1750 MPa 

Ecm(450)=1384 MPa 

Ecm(500)=1698MPa 
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Tuloksista huomataan kaksi asiaa. Ensinnäkin laadunvalvontakokeiden perusteella määritettyyn 
kimmomoduulin keskiarvoon liittyy melko paljon hajontaa, joka näkyy yllä olevasta kuvaajasta ja 
suurista keskihajonnoista. Syitä suureen hajontaan ovat: 

- Kimmomoduulin laskemisessa käytetyt taipuman Δv ja kuorman ΔP muutokset määritettiin 
graafisesti suoraan kuormituskäyristä, koska alkuperäistä mittausdataa ei ollut saatavilla. Osas-
sa raporteissa kuvaajat olivat epäselviä, joka osaltaan vaikutti laskelmien luotettavuuteen.  

- Kuormituskokeista määritettyyn kimmomoduuliin vaikuttaa moni tekijä. Suurin epävarmuus tu-
lee laattojen erilaisista kosteuspitoisuuksista, jonka vaihteluväli oli μm=5-40%. Mitä suurempi 
on kosteuspitoisuus, sitä pienempi on kimmomoduuli. 

Tuloksista voidaan myös nähdä, että kokeellisesti määritetty kimmomoduulin keskiarvo on jossain 
Siporex suunnittelijan käsikirjassa ja EN 12602:ssa annettujen laskenta-arvojen välillä. Tärkeimpä-
nä päätelmänä tuloksista voidaan todeta, että kimmomoduulien keskiarvot ovat hieman suurempia 
kuin Siporex suunnittelijan käsikirjassa annetut kimmomoduulit. Suuren hajonnan takia tuloksista 
ei kuitenkaan voida tehdä parempia johtopäätöksiä. 

6.1.2 Kokeisiin perustuva leikkauskestävyys 

Tässä kappaleessa on esitetty yhteenveto Siporex-laattojen leikkauskestävyyksistä. Tarkasteluun 
otettu otos rajattiin laattoihin joiden murtotapa oli leikkausmurto. Taulukossa 30 on esitetty vuosi-
an 1999-2011 kuormitettujen laattojen koetulosten keskiarvot, jotka on laskettu liitteessä F esite-
tystä laadunvalvontakokeiden kuormituskokeiden yhteenvedosta. Vertailun vuoksi taulukossa on 
esitetty laattojen laskennalliset leikkauskestävyydet leikkausraudoittamattomana EN 12602 [4, 
s.58] ja Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeen [6, s.8] mukaan. Kestävyydet on lasket-
tu ominaisarvoilla, eli osavarmuusluvut on asetettu ykköseksi. 

Taulukko 30. Siporex-laattojen laadunvalvontakokeista 1999-2011 määritettyjä leikkauskapasiteettien 
Vu arvoja, sekä niiden vertailu Siporex-ohjeen ja EN 12602 laskennallisiin leikkauskapasiteetteihin. 

Siporex laatta 

Laadunvalvontakokeiden yhteenveto SX- 
ohje EN 12602 Vertailu 

n(nvu) 
Vum 
[kN] 

ΔVu 
[kN] Vx 

Vuk 
[kN] 

VRk.sx 
[kN] 

VRk1 
[kN] 

VRk1.min 
[kN] 

Vum/ 
VRk1 

Vum/ 
VRk1.min 

KT450/2.3 250x600x5980* 4 (0) (17,2) (1,4) - - 14,4 15,3 18,8 (1,1) (0,9) 
KT450/2.3 300x600x5980* 4 (0) (16,1) (0,8) - - 17,6 15,6 23,0 (1,0) (0,7) 
KT450/3.2 250x600x5980 10 (5) 19,5 1,97 0,10 16,0 14,4 17,1 18,8 1,1 1,0 
KT450/3.2 300x600x5980 11 (5) 18,3 2,63 0,14 13,6 17,6 16,7 23,0 1,1 0,8 
KT450/3.2 375x600x5980 1 (1) 28,4 - - - 22,3 18,4 29,2 1,5 0,9 
KT450/4.0 300x600x5980 2 (2) 22,5 - - - 17,6 17,6 23,0 1,3 0,9 
KT500/2.3 200x600x5980 3 (2) 14,4 - - - 14,8 16,9 19,2 0,9 0,7 
KT500/4.0 250x600x5980 
& KT500A/4.0 29(24) 22,0 1,84 0,083 18,8 19,0 20,4 24,6 1,1 0,9 

n = koetulosten lukumäärä 
nvu = koetulosten lukumäärä, joissa murtotapa oli leikkausmurto 
Vum = koetulosten keskiarvo, joissa murtotapa oli leikkausmurto 
ΔVu = koetulosten keskihajonta, joissa murtotapa oli leikkausmurto 
Vx = Vum / ΔVu = koetulosten variaatiokerroin, joissa murtotapa oli leikkausmurto 
Vuk = koetulosten ominaisarvo, jonka laskemiseen käytettiin ks arvoja kun Vx on tunnettu 
VRk.sc = leikkauskestävyyden ominaisarvo Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeen mukaan 
VRk1 = leikkauskestävyyden ominaisarvo EN 12602 mukaan (kaavan ensimmäinen osa) 
VRk1.min = leikkauskestävyyden ominaisarvo EN 12602 mukaan (kaavan jälkimmäinen osa) 
*Laattatyypille ei ollut saatavilla koetuloksia joissa murtotapa olisi ollut leikkausmurto. Suluissa olevat tulokset on 
laskettu tapauksista, joissa murtotapa oli taivutusmurto. 
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Taulukon tuloksista voidaan nähdä, että koetulosten keskiarvot ovat yhtä poikkeusta lukuun otta-
matta suurempia kuin EN 12602 mukaan lasketut leikkauskestävyyden ominaisarvot VRk1. Toisaal-
ta koetulosten ominaisarvot Vuk jäävät hieman pienemmiksi suhteessa EN 12602:n mukaan lasket-
tuihin ominaisarvoihin VRk1. 

Taulukon tulokset vahvistavat osaltaan kappaleessa 5.2.2.1 tehtyä päätelmää, että EN 12602:n leik-
kauskestävyyden kaavan jälkimmäinen osa (VRk1.min) ei sovellu Siporex-laatoille. Kyseisen kaavan 
leikkauskestävyyden tulokset ovat kaikilla laattatyypeillä suurempia kuin koetulosten keskiarvot 
Vum. Kuvaan 6.5 on kerätty 300 mm paksujen 450-laadun Siporex-laattojen koetulokset, joita on 
vertailtu laskennallisiin tuloksiin. Kuvaan on erikseen merkitty laatan murtotapa, jos murtotapa ei 
ollut leikkausmurto. 

 
Kuva 6.5. Laadunvalvontakokeiden perusteella lasketut KT450/2.3 300x600x5980, KT450/3.2 ja 
300x600x5980KT450/4.0 300x600x5980 Siporex-laattojen leikkauskestävyydet Vu ja niiden vertailu 
laskennallisiin kestävyyksiin. VRk1 on leikkauskestävyys leikkausraudoittamattomana EN 12602 mitoi-
tuskaavan ensimmäisen osan mukaan. VRk1.min on leikkauskestävyys leikkausraudoittamattomana EN 
12602 kaavan toisen osan mukaan. VRk.sx on leikkauskestävyys leikkausraudoittamattomana Siporex-
kevytbetonielementtien suunnitteluohjeen mukaan laskettuna. 

EN 12602 leikkauskestävyyden kaavan toisen osan mukaan (VRk1.min) KT450/2.3 laatan leikkaus-
kestävyys pitäisi olla sama kuin raskaammin raudoitetun KT450/4.0 laatan. Kuvaajasta voidaan 
kuitenkin nähdä, että kevyemmän kuormaluokan Siporex-laatan murtokuormat ja leikkauskestä-
vyydet ovat pienempiä kuin raskaammin raudoitetun. Eli pitkittäisterästen määrällä (As.bot) on vai-
kutusta leikkauskestävyyteen normaalisti raudoitetuissa Siporex-laatoissa, kun raudoitussuhde on 
pienempi kuin 0,4%. 

Kuvasta 6.5 ja taulukosta 30 nähdään, että EN 12602 leikkauskestävyyden kaavan ensimmäinen 
osa VRk1 antaa KT450/4 300x600x5980 ja KT450/3.2 375x600x5980 laatoille liian suuria suhteessa 
koetuloksiin. Toisaalta koetuloksia on molemmille laatoille aivan liian vähän, jotta niistä voisi teh-

0

5

10

15

20

25

30

0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,6 %

V
R

k 
[k

N
] 

p = As.bot/(bwdbot) 

KT450/2.3;3.2;4.0 300x600x5980 Siporex-laattojen leikkauskestävyys 
leikkausraudoittamattomana 

VRk1

VRk1min

VRk.sx

KT450/2.3 300x600x5980 Taivutusmurto

KT450/3.2 300x600x5980 Leikkausmurto

KT450/3.2 300x600x5980 Taivutusmurto

KT450/4.0 300x600x5980 Leikkausmurto

bw 

d
b

o
t 

As.bot 

fck= 2,3MPa 

fctk= 0,44MPa 
bw= 600mm 
h=300mm 
dbot= 277mm 
Materiaali- 
osavarmuusluvut: 
yC = 1,0 
yCc.brittle = 1,0 
 



 

   

107 

dä tarkempia johtopäätöksiä EN 12602 leikkauskestävyyden mitoituskaavan ensimmäisen osan 
soveltuvuudesta.  

Kuvassa 6.6 on vielä erikseen esitetty KT500/4.0 ja KT500A/4.0 250x600x5980 laattojen yksittäi-
set leikkauskestävyystulokset jatkuvassa laadunvalvonnassa niiden valmistusvuoden mukaan. Ku-
vaan on erikseen merkitty murtotapa, jos murtotapa ei ollut leikkausmurto.  

 
Kuva 6.6. Laadunvalvontakokeiden perusteella lasketut KT500/4.0 250x600x5980 laattojen leikkaus-
kestävyydet Vu. ja vertailu laskennallisiin kestävyyksiin. 

KT500/4 laattojen tuloksissa on paljon hajontaa, mikä on toisaalta tyypillistä leikkausmurrolle. 
Kuvaajasta voidaan myös nähdä, että leikkauskestävyyksissä on ollut myös vaadittavan leikkaus-
kestävyyden alituksia, joista on myös erikseen mainittu laadunvalvontaraporteissa. Tapauksissa, 
joissa leikkauskestävyys ei saavuttanut vaadittua tasoa, siirryttiin tihennettyyn testaukseen. Näissä 
kokeissa koetulokset täyttivät vaatimukset. 

Voidaanko EN 12602 mukaan laskettua leikkauskestävyyden ominaisarvoa käyttää Siporex-
laatoille? Yhteenvedon tulokset osoittavat, että koetulosten keskiarvot saavuttavat EN 12602 vaa-
timan tason. Eli EN 12602 leikkauskestävyyden kaavan ensimmäistä osaa voidaan soveltaa Sipo-
rex-laatoille. Yhteenvedon perusteella voidaan myös todeta, että EN 12602 leikkauskestävyyden 
kaavan toinen osa (VRk1.min) ei sovellu Siporex-laatoille. Kyseinen kaava antaa liian suuria kestä-
vyyksiä suhteessa koetuloksiin ja se ei huomioi pitkittäisraudoituksen määrää normaalisti raudoite-
tuissa Siporex-laatoissa. 
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6.2 Teräsjännitysmittausten yhteenvedon laatiminen 

Tässä kappaleessa on esitetty Siporex-laatoille tehtyjen teräsjännitysmittausten yhteenveto. Teräs-
jännitysmittauksia on tehty vuodesta 1999 lähtien ja ne ovat kuuluneet varsinaisten laadunvalvonta-
raporttien liitteisiin. Mittauksia on tehty yhteensä 18 kappaletta (taulukko 31). 

Taulukko 31. Laadunvalvontakokeissa tehdyt teräsjännitysmittaukset vuosina 1999-2011. 
Siporex laatta Kokeiden 

lukumäärä 
KT450/2.3 250x600x5980 1 
KT450/3.2 250x600x5980 3 
KT450/3.2 300x600x5980 3 
KT450/4.0 300x600x5980 2 
KT500/2.3 200x600x5980 1 
KT500/4.0 250x600x5980 
KT500A/4.0 250x600x5980 7 

Laadunvalvontakokeissa koestettujen laattojen ikä testaushetkellä on vaihdellut 30 päivän ja 200 
päivän väliltä, eli ne ovat olleet suhteellisen tuoreita. Teräsjännitysten säilyvyyden arvioimista 
varten tehtiin tätä DI-työtä silmälläpitäen normaalin laadunvalvontakokeen yhteydessä teräsjänni-
tysmittauksia kahdelle vanhalle laatalle. Laatat oli valmistettu vuonna 2004 ja kokeet tehtiin loka-
kuussa 2011 Espoon VTT:llä [24]. 

On syytä huomauttaa, että mittaukset on tehty vuoteen 2010 asti Tampereen VTT:llä. Vuonna 2011 
tähän DI-työhön saatu viimeisin mittaus tehtiin Espoon VTT:llä. Kokeiden suorittamisessa on nou-
datettu standardia EN1738:1998 Raudoitettujen höyrykarkaistujen kevytbetonielementtien teräs-
jännitysten määrittäminen kuormittamattomassa tilassa. Kokeiden suorittaminen on kuvattu tämän 
DI-työn kappaleessa 5.3.2.3. 

Teräsjännitysmittausten yhteenveto laadittiin samalla periaatteella kuin kuormituskokeiden yhteen-
veto. Seuraavissa kohdissa tehtiin joitakin poikkeamia: 

- Raudoituksen painopisteet määritettiin olettamalla yläpinnan kevytbetonipeitteeksi 
42,5mm ja alapinnan kevytbetonipeitteeksi 17,5mm, koska raudoituksen tarkkoja sijainteja 
ei ollut mitattu yhdessäkään kokeessa. 

- Laskelmat tehtiin kahteen kertaan käyttäen eri kimmomoduulien Ec arvoja: 
o EN 12602 mukaisia kimmomoduulien laskenta-arvoja 
o Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeen mukaisia kimmomoduuleja 
o Joillekin laatoille kimmomoduuli oli määritetty kokeellisesti joko kuormitusko-

keessa kuormitus-taipuma käyrästä EN 1738 liitteen A mukaan tai elementistä sa-
hatusta prismasta EN 1352 mukaan. Näille laatoille käytettiin kokeellisesti määri-
tettyä kimmomoduulia Ec0m. 

- Suhteellinen muodonmuutosero ɛ0 laskettiin jokaiselle laatalle kappaleessa 5.3.2.3 esitetyl-
lä tavalla. 

Teräsjännitysmittauksista laadittu yhteenvetotaulukko on esitetty liitteessä F.  
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6.2.1 Yhteenvedon tulokset 

Kuvassa 6.7 on esitetty suhteellisen muodonmuutoseron ɛ0 suuruus riippuen laatan valmistusajan-
kohdasta. Pisteissä joissa eri kimmomoduuleilla määritetyt arvot saavat saman tuloksen on käytetty 
kokeellisesti määritettyä kimmomoduulin Ec arvoa. 

 
Kuva 6.7. Suhteellinen muodonmuutosero Siporex-laatoissa vuosina 1999-2011. 

Tulosten perusteella määritettiin suhteellisen muodonmuutoseron keskiarvo sekä keskihajonta. 

Taulukko 32. Suhteellisen muodonmuutoseron keskiarvo ɛ0m ja hajonta Δɛ0. 
Laskelmissa käytetyt Siporexin kimmomoduulit Keskiarvo ɛ0m Keskihajonta Δɛ0 

EN 12602 laskenta-arvot Ec(ρm=500) = 1750 MPa  0,73 ‰ 0,13 ‰ Ec(ρm=450) = 1500 MPa 

Siporex-ohje Ec(ρm=500) = 1400 MPa  0,79 ‰ 0,12 ‰ Ec(ρm=450) = 1200 MPa 

Koetuloksiin liittyy kuitenkin jonkin verran epävarmuutta: 

- Siporexin kimmomoduuli on määritetty kokeellisesti vain muutamassa kokeessa. Tieto 
kimmomoduulista on tärkeä, koska sitä käytetään lähtötietona muunnetun poikkileikkauk-
sen menetelmässä ja sitä kautta suhteellisen muodonmuutoseron ɛ0 määrittämisessä koetu-
loksista. 

- Raudoitusten sijainteja ei ollut mitattu yhdessäkään kokeessa. 

Eniten epävarmuutta koetuloksiin tuo raporteista ilmi käyneet virheet jännitysmittausten suoritta-
misessa. EN 1738 edellyttää, että raudoitus paljastetaan lyhyeltä matkalta ennen katkaisua. Vuosina 
1999-2010 Tampereen VTT:llä tehtyjen raporttien kuvista käy ilmi, että raudoitus on piikattu esiin 
paljon pidemmältä matkalta kuin standardin sallii. Ainoastaan vuonna 2011 Espoon VTT:llä teh-
dyissä teräsjännitysmittauksista raudoitus on paljastettu oikein. 
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Kuvassa 6.8 on vertailtu vuonna väärin (kuva a) ja oikein (kuva b) tehtyä mittausta.  

(a)   (b)  
Kuva 6.8. Kuvia kyljellään olevan laatan alapinnan raudoituksesta joihin on liimattu venymävastukset 
ennen raudoituksen katkaisemista. (a) Esimerkki vuosina 1999-2010 tehdyistä virheellisistä kokeista 
joissa raudoitus piikattu esiin liian pitkältä matkalta [23]. (b) Vuonna 2011 Espoon VTT:llä tehty koe 
jossa raudoitus on paljastettu oikein [24]. 

Virheellinen työmenettely on todennäköisesti vaikuttanut raudoituksista mitattujen jännitysten suu-
ruuksiin ja niiden eroihin samassa laatassa. Esimerkiksi kuvassa 6.8a ylä- ja alareunan raudoitus-
ten jännityksiksi mitattiin 50 MPa ja 108 MPa. Virheellisesti mitatun koetulosten jännitysero oli 58 
MPa, kun Espoon VTT:llä tehdyissä kuvan 6.8b mukaisissa kokeissa suurimmat jännityserot olivat 
9 MPa luokkaa. 

Tuloksista oli myös huomattavissa, että mitattu esikorotus ei vastannut teräsjännitysten perusteella 
määritettyä laskennallista esikorotusta. Tämä käy ilmi taulukosta 33 johon on kerätty esimerkkejä 
vuonna 2009 testattujen laattojen laskennallisille esikorotuksille. Taulukossa on esitetty vuonna 
2011 Espoon VTT:llä testatun laatan tulokset, jonka kimmomoduuli määritettiin kokeellisesti stan-
dardin SFS-EN 1352 Höyrykarkaistun kevytbetonin tai harvan kevytrunkoainebetonin kimmomo-
duulin määrittäminen puristukselle standardin mukaan. 

Taulukko 33. Esimerkkejä esikorotuksen laskemisesta eri kimmomoduulien arvoilla. 

Laatta Valmis-
tuspäivä 

Testaus 
päivä 

fs0m 
[MPa] 

w0 
[mm] 

Ec 
[MPa] 

ɛ0 
[‰] 

wc 
[mm] Kommentti 

KT500A/4 
250x600x5980 [24] 6.6.2011 3.10.2011 79 9 

1363 0,91* 9,1 Ec määritetty 
kokeellisesti 

1750 0,80 7,5 Ec EN 12602 
1400 0,89 8,9 Ec Siporex-ohje 

KT500/2.3 
200x600x5980 [23] 27.5.2009 10.7.2009 50 10 1750 0,49 4,5 Ec EN 12602 

1400 0,55 5,3 Ec Siporex-ohje 
KT450/2.3 

250x600x5980 [23] 23.6.2009 18.12.2009 77 10 1500 0,68 4,5 Ec EN 12602 
1200 0,75 5,3 Ec Siporex-ohje 

fs0m = teräsjännitysmittausten keskiarvo 
Ec = laskelmissa käytetty Siporexin kimmomoduuli 
w0 = mitattu esikorotus 
wc = koetulosten ja kimmomoduulin perusteella laskettu esikorotus 
ɛ0 = koetulosten ja kimmomoduulin perusteella laskettu suhteellinen muodonmuutos 
*Liitteessä E on esitetty tämän laatan suhteellisen muodonmuutoseron ɛ0 esimerkkilaskelma 

Vuonna 2009 testatuista laatoista voidaan nähdä laskennallisten ja kokeellisten tulosten ristiriita. 
Laatoista mitattu esikorotus on suuri, mutta raudoituksesta mitattu jännitys on pieni. Jännityksen 
perusteella määritetty laskennallinen esikorotus jää jopa puolet pienemmäksi kuin mitattu esikoro-
tus. 



 

   

111 

Toisaalta taulukosta voidaan nähdä kuinka vuonna 2011 testatun laatan mitatun ja lasketun esikoro-
tuksen arvot kohtaavat varsin hyvin. Lisäksi kyseisen laatan kimmomoduuliksi mitattiin kokeelli-
sesti 1363MPa joka on paljon pienempi kuin EN 12602 laskenta-arvo 1750 MPa. Vaikka mittaustu-
loksiin liittyy edellä mainittujen asioiden takia epävarmuutta, niin raporteista voidaan todeta, että 
Siporex-laattojen raudoituksiin syntyy esijännitystä. Yhteenvedon perusteella voidaan suositella 
EN 12602 mukaista esijännitysluokkaa P2 sovellettavaksi Siporex-laatoille. 

Aineiston perusteella voidaan antaa suositusarvo valmistajan ilmoittamaksi suhteellisen muodon-
muutoseron arvoksi ɛ0m.g. Määritetään ɛ0m.g käyttämällä EN 12602 kimmomoduuleilla laskettua 
keskiarvoa josta on vähennetty keskihajonta. Näin ollen ɛ0m.g arvoksi saadaan 

0,60‰‰13,0‰73,0.0 gm    (6-5) 

Annettu arvo on jonkin verran varmalla puolella. Suhteellisen muodonmuutoseron keskihajonta on 
varsin suuri, joka ei johdu pelkästään valmistukseen liittyvästä hajonnasta, vaan myös kokeissa 
tehdyistä mittausvirheistä. Toisaalta suhteellinen muodonmuutosero ei saa olla liian suuri, koska 
silloin halkaisuvoimat saattavat rikkoa elementin. Ikaalisten Siporex-tehtaalla on havaittu, että hal-
kaisuvaara on olemassa jos ɛ0 on suurempi kuin 1 ‰ [5].  

6.2.2 Teräsjännitysmittaustulokset vanhoista elementeistä 

Lokakuussa 2011 tehtiin laadunvalvonnan puitteissa kaksi lisäkoetta vanhoille Siporex-
elementeille, jonka tarkoituksena oli ottaa kantaa esijännityksen säilymiseen vanhoissa Siporex-
laatoissa. 

Vuonna 1989 Antti Koponen teetti vastaavanlaisia esijännitysmittauksia kahdelle 8,5 vuotta van-
halle KT450/2.0 250x600x5480 tyypin Siporex-laatalle. Kokeen tulokset osoittivat, että esijännitys 
oli säilynyt molemmissa laatoissa hyvin, vaikkakin koe-elementtien suhteellisissa muodonmuu-
toseroissa (0,98‰ ja 0,61‰) oli jonkin verran eroa [38, s.2].  

Lisäksi vuonna 1980 Juha Nurmi teki diplomityössään ”Siporex-laattaelementtien muodonmuutok-
set” kenttämittauksia Siporex-laattojen taipumille vuosina 1939-1977 toteutuneista todellisista ra-
kenteista. Mittaustulokset osoittivat, että Siporex-laatat eivät olleet keskimääriin taipuneet alaspäin 
nollatasosta [39, s.88-97]. Tutkimus osoitti osaltaan todenmukaiseksi käsityksen, että esijännitys 
kumoaa Siporex-laatan oman painon aiheuttaman taipuman [39, s.115]. Tätä käsitystä tukee edel-
leen H+H:n suunnittelupäällikkö Terho Fromholtzin tekemät tarkistuskäynnit vanhoille Siporex-
katoille, joissa on havaittu, että Siporex-laatat eivät ole taipuneet nollatasosta alaspäin. [40]. Toisin 
sanoen Siporex-elementtien suunnittelussa tehty oletus elementin oman painon aiheuttaman taipu-
man kumoutumisesta esijännityksen vaikutuksista on ollut perusteltu. 

Työssä tehdyssä kokeessa tutkittavat Siporex-laatat oli valmistettu vuonna 2004 ja niiden ikä tes-
taushetkellä oli seitsemän vuotta. Kokeen tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin esijännitys säi-
lyy Siporex-laatoissa. Lisäksi kokeen tarkoituksena oli ottaa kantaa siihen, tarvitseeko raudoituksen 
liukumaa huomioida esijännityksen häviöiden laskennassa [4, s.134]. 
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Vanhoja laattoja nimitetään tässä kappaleessa nimillä ”Vanha 1” ja ”Vanha 2”. Vanhoista laatoista 
saatuja tuloksia vertaillaan samana vuonna valmistettuun ja testattuun laattaan, josta käytetään ni-
mitystä ”Vertailu 1”. Tuloksia vertaillaan myös vuonna 2011 valmistettuun ja testattuun laattaan, 
jonka nimeksi on annettu ”Uusi 1”. Kaikki edellä mainitut laatat olivat tyyppiä KT500/4 
250x600x5980 tai KT500A/4 250x600x5980. 

Taulukossa 34 on esitetty laatoista mitattujen teräsjännitysten suuruudet sekä niiden perusteella 
lasketut suhteellisen muodonmuutoseron ɛ0 suuruudet. Vanhojen laattojen sekä vertailulaatan suh-
teellinen muodonmuutosero määritettiin käyttämällä Siporexin kimmomoduulina EN 12602 lasken-
ta-arvoa 1750 MPa. Vuonna 2011 testatun laatan kimmomoduulina käytettiin 1363 MPa, joka mää-
ritettiin prismakokeella EN 1352 mukaan. 

Taulukko 34. Laatoista mitatut teräsjännitykset fs0m sekä niiden perusteella määritetyt suhteelliset 
muodonmuutoserot ε0. 

Nimi Laatan tyyppi Valmistus 
päivä 

Testaus 
päivä 

fs0m 
[MPa] 

Ec 
[MPa] 

w0 
[mm] 

ɛ0 
[‰] 

Uusi 1 [24] KT500A/4 250x600x5980 6.6.2011 3.10.2011 79 MPa 1363* 9 0,91 
Vanha 1 [24] KT500/4 250x600x5980 24.8.2004 3.10.2011 70 MPa 1750 11 0,77 
Vanha 2 [24] KT500/4 250x600x5980 24.8.2004 3.10.2011 73 MPa 1750 11 0,80 
Vertailu 1 [25] KT500/4 250x600x5980 1.4.2004 29.9.2004 71 MPa 1750 9 0,72 
* Ec määritettiin kokeellisesti prismakokeesta EN 1352 mukaan     1200 

Tuloksista voidaan nähdä, että teräsjännityksissä ei ole suuria eroja verrattaessa vanhojen laattojen 
(Vanha 1 ja Vanha 2) jännityksiä vuonna 2004 testattuun laattaan (Vertailu 1). Tuloksista voidaan 
myös todeta, että jännitystasojen ero vuonna 2011 valmistettuun laattaan verrattuna ei ole myös-
kään kovin suuri. Tulokset olisivat vielä paremmin vertailukelpoisia, jos vertailuun käytettävä laat-
ta olisi otettu samasta tuotantoerästä kuin vanhat laatat. Toisaalta aikaero laattojen valmistuksen 
välillä ei ole kovin suuri. 

Johtopäätöksenä tuloksista voidaan todeta, että esijännitys on säilynyt testatuissa vanhoissa laatois-
sa hyvin ja niiden jännitystaso on samassa suuruusluokassa kuin tuoreena testatuissa laatoissa. Tu-
losten perusteella voidaan antaa alustava suositus, että raudoituksen liukumaa (slip) ei tarvitse 
huomioida esijännityksen häviöiden laskennassa. 

6.3 Yhteenveto tuotekehitykseen liittyvistä kokeista 

Vuosien saatossa on tehty edellisissä kappaleissa kuvattujen laadunvalvontakokeiden lisäksi myös 
Siporex-elementtien tuotekehitykseen liittyviä kokeita, joista esitetään tässä kappaleessa lyhyt yh-
teenveto. Yhteenvedossa kerätään EN 12602 kannalta oleellisten tuotekehityskokeiden tulokset, 
joita voidaan hyödyntää alkutestaustietona sekä tässä työssä tehtävässä Siporex-laatan esimerkki-
laskelmassa EN 12602 mukaan. 

Vuosina 1967 - 2000 on tehty runsaasti kokeita liittyen Siporexin tuotekehitykseen. Kokeista tehty-
jä raportteja säilytetään Ikaalisten tehtaan arkistossa ja niitä ei ole julkaisu tieteellisissä julkaisuis-
sa. Vuotta 2000 vanhempien raporttien tuloksia ei käsitellä, koska ne ovat niin vanhoja. Oleelli-
simmat tuotekehitykseen liittyvät kokeet on tehty vuoden 2000 jälkeen. Kokeita on tehty myös 
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Antti Koposen tilauksesta EN 12602 standardin kirjoittamistyötä varten. Tarkasteltavat raportit 
ovat: 

- Modulus of elasticity of AAC by means of a load test and steel stresses in unloaded rein-
forced components, 13.3.2001. 

- AAC pull-out tests, 7.5.2003. 
- Toni Tupalan DI-työ, Siporex-väliseinän kutistuman hallinta, 2004 
- Bond behavior between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete (AAC): Beam 

test results, 31.3.2010 

Lyhyet yhteenvedot eri raporteista on esitetty alla. 

Modulus of elasticity of AAC by means of a load test and steel stresses in unloaded reinforced 
components [26] 

Vuonna 2001 Antti Koposen tilaamassa kokeessa tutkittiin kahden Siporex-laatan teräsjännityksiä 
kuormittamattomassa tilassa. Kokeessa tutkittiin teräsjännitys kehittymistä laatan päiden ja keski-
kohdan välillä. Koetuloksilla pystyttiin osoittamaan, että tutkittavissa laatoissa jännitys kehittyy 
alle 500 mm matkalta laatan päästä mitattuna. 

AAC pull-out tests [27] 

Vuonna 2003 Antti Koponen teetti standardoimistyöhön liittyvän kokeen Siporexille, jonka tavoit-
teena oli tutkia kuinka paljon poikittainen puristus (tukipaine) vaikuttaa poikittaisraudoituksen 
ankkurointikapasiteettiin. Kokeessa tutkittiin myös korroosiosuojan vaikutusta poikittaisraudoituk-
sen kokonaishalkaisijaan. Koetulokset osoittivat, että poikittainen puristus vaikutti merkittävästi 
ankkurointikapasiteettiin. Koetulosten avulla osoitettiin, että sementtipohjaisen korroosiosuojan 
käyttö kasvattaa poikittaisraudoituksen tehollista halkaisijaa. Suoritettujen kokeiden perusteella 
laadittiin testistandardi SFS-EN 15361 Höyrykarkaistujen kevytbetonielementtien poikittaisten ank-
kurointitankojen korroosionestokäsittelyn vaikutuksen määrittäminen ankkurointikapasiteettiin, 
johon myös EN 12602 viitataan, jos valmistaja haluaa hyödyntää kokonaishalkaisijaa ankkurointi-
kestävyyden laskelmissa. 

Koetulosten yhteenveto on esitetty liitteessä F. Liitteessä on esitetty myös koetulosten perusteella 
tehty laskelma jossa osoitetaan, että koetulokset täyttävät EN 12602:ssa esitetyn vaatimuksen ko-
konaishalkaisijan käytölle. Eli Siporex-laattojen mitoituslaskelmissa ankkurointiraudoituksen hal-
kaisijana voidaan käyttää todellista halkaisijaa suurempaa kokonaishalkaisijaa Φtot jossa on kor-
roosiosuoja huomioitu. 

Bond behavior between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete: Beam test results [28] 

Vuonna 2010 tehtiin Tampereen Teknillisessä yliopistossa koesarja jossa selvitettiin Siporexin ja 
raudoituksen välisen tartuntalujuuden arvoja 450 kg/m3 ja 500 kg/m3 tiheysluokan massoille.  

Kokeet tehtiin noudattamalla standardeja: 
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- SFS-EN 12269-1: Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and au-
toclaved aerated concrete by the beam test. Part 1: Short term test 

- SFS-EN 12269-2:  Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and au-
toclaved aerated concrete by the beam test. Part 2: Long term test 

Lyhytaikainen koe tehtiin molemmille massoille. Pitkäaikainen koe tehtiin vain tiheysluokan 500 
kg/m3 massalle. Yhteenveto kokeiden tuloksista on esitetty taulukossa 35. Pitkäaikaisen tartuntalu-
juuksien arvojen määrittäminen tiheysluokan 450 kg/m3 massalle on esitetty liitteessä F. 

Taulukko 35. Lyhyt- ja pitkäaikaisen tartuntalujuuden koetulokset standardien EN 12269-1 ja EN 
12269-2 mukaan. 

Selite Mer-
kintä 

Siporex laatu ρm 
450 kg/m3 500 kg/m3 

Lyhytaikaisen tartuntalujuuden ominaisarvo [28, s.15, 18] fbk 0,27 MPa 0,37 MPa 
Lyhytaikaisen tartuntalujuuden keskiarvo [28 s.15, 18] fbm 0,36 MPa 0,49 MPa 
Pitkäaikaisen tartuntalujuuden ominaisarvo [28, s.19-20] fbl,k 0,20*) MPa 0,28 MPa 
Pitkäaikaisen tartuntalujuuden keskiarvo [28, s.19-20] fbl,mean 0,24*)MPa 0,33 MPa 
Pienennyskerroin pitkäaikaisvaikutuksille [28, s.13] k2 1,0 
*) estimoitu arvo 

Tulosten perusteella on todettu, että raudoituksen ja Siporexin välillä on riittävä tartunta. Eli EN 
12602 mukaista tartuntaluokkaa B2 voidaan soveltaa raudoitetuille Siporex-elementeille. Harmilli-
sesti koesarjaan ei kuulunut SFS-EN 989 Höyrykarkaistun kevytbetonin ja raudoitustankojen väli-
sen tartunnan määrittäminen ”Push-Out” testillä mukaan tehtyä koetta, jota noudatetaan jatkuvas-
sa laadunvalvonnassa, jolloin olisi saatu korrelaatiokerroin EN 12269-1 ja EN 989 välisille tulok-
sille. 

Toni Tupalan Diplomityö [29] 

Siporexiin liittyen on teetetty useita diplomitöitä, joista mielenkiintoisin on Toni Tupalan diplomi-
työ Siporex-väliseinän kutistuman hallinta vuodelta 2004. Työ tehtiin Tampereen Teknillisessä 
yliopistossa. Kyseisessä työssä tutkittiin erilaisten pinnoitusmateriaalien vaikutusta Siporexin kutis-
tumaan. Työ on mielenkiintoinen, koska siinä tehtiin varsin kattava määrä EN-standardien mukai-
sia materiaalikokeita 500 kg/m3 tiheysluokan Siporex massalle. Kokeisiin kuului muun muassa 
kimmomoduulin ja taivutusvetolujuuden määrittäminen, joita ei ole juurikaan tehty viime vuosien 
aikana Siporexin normaalin laadunvalvonnan yhteydessä. Yhteenveto kokeiden tuloksista on esitet-
ty taulukossa 36. Tulosten tarkempi erittely on esitetty liitteessä F. 

Taulukko 36. Toni Tupalan diplomityössä tehtyjen materiaalikokeiden koetulosten keskiarvot. 
Materiaaliominaisuus Merkintä Tulosten keskiarvo Testistandardi 
Kuivatiheys [29, s.74] ρm 523 kg/m3 EN 678 
Puristuslujuus [29, s.74] fcm 4,25 MPa EN 679 
Kuivumiskutistuma [29, s.75-77] ɛsc 0,08 – 0,12‰ EN 680 
Taivutusvetolujuus [29, s.79] fcflm 1,20 MPa EN 1351 
Kimmomoduuli puristukselle [29, s.80] Ecm 1870 MPa EN 1352 

Tupalan kokeissa saatu kimmomoduulin arvo prismakokeesta oli 1870 MPa. Tämä on huomattavan 
korkea verrattuna aikaisemmin Siporex 500-laadulle prismakokeista saatuun arvoon, joka oli 1363 
MPa [24]. Tätä eroa todennäköisesti selittää, että Tupalan kokeissa käytetty Siporex-resepti on 
erilainen ja tarkoitettu pelkästään väliseinätuotteisiin.  
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Standardin mukaisten kokeiden lisäksi Tupalan DI-työssä tutkittiin kokeellisesti Siporexin kosteus-
pitoisuuden vaikutusta koekappaleiden kimmomoduuliin, puristuslujuuteen ja taivutusvetolujuu-
teen. Koetulosten yhteenveto on esitetty kuvassa 6.9 (Liite F). 

 
Kuva 6.9. Kosteuspitoisuuden vaikutus kimmomoduuliin puristukselle, puristuslujuuteen ja taivutus-
vetolujuuteen [29, s.81-89]. 

Kuvaajasta voidaan nähdä, että materiaaliominaisuudet ovat silloin suurimmillaan kun Siporexin 
kosteuspitoisuus on pieni. Tulos on linjassa myös muiden höyrykarkaistulle kevytbetonille tehtyjen 
tutkimusten kanssa [10, s.119]. Tuloksista voidaan todeta käänteisesti, että materiaaliominaisuudet 
ovat huonoimmillaan kun kosteuspitoisuus on suuri. Jolloin esimerkiksi kuormituskokeista saadut 
tulokset ovat varmalla puolella, jos rakennekosteus ei ole ehtinyt haihtumaan niistä. EN 12602 ei 
ota kantaa AAC:n kosteuspitoisuuden vaikutuksesta kestävyysominaisuuksiin. EN 12602 liitteessä 
B (mitoitus kokeellisesti) on kuitenkin todettu, että testattavien elementtien tulee edustaa (repse-
rent) todellista lopputuotetta [4, s.84]. Toisin sanoen elementtejä ei saa, eikä kannata testata tuoree-
na, vaan rakennekosteuden pitää päästä haihtumaan niistä riittävästi. 

7 KUORMITUSKOKEET 

Kokeet tehtiin Ikaalisten Siporex-tehtaalla syksyllä 2011. Koesarjoja oli yhteensä kaksi ja ne on 
nimitetty ”ankkurointikokeeksi” ja ”leikkauskokeeksi”. Molemmissa kokeissa tehtiin kuormitusko-
keita todellisille elementeille. Koesarjojen nimien tarkoituksena on erottaa ne selvästi toisistaan. 
Kokeiden suorittamiseen osallistui myös Ikaalisten Siporex-tehtaan laboratoriomestari Pertti Salo-
mäki, joka teki kaikki Siporexiin ja raudoitukseen liittyvät materiaalikokeet tehtaan laboratoriossa. 

Koesarjojen testauspäivät olivat: 

- Ankkurointikoe, testauspäivät 17 - 19.10.2011 
- Leikkauskoe, testauspäivät 28 – 29.11.2011 
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Ankkurointikokeen tavoitteena oli selvittää, kuinka vetoraudoituksen ankkurointiin käytettävien 
poikittaisterästen määrä vaikuttaa murtokuormaan. Lisäksi kokeen tavoitteen oli selvittää, kuinka 
EN 12602:ssa esitetty ankkurointikapasiteetin laskentamalli suhtautuu koetuloksiin ja onko tutkit-
tavassa laatassa riittävä poikittaisraudoitus. Koetta varten valmistettiin 11 kappaletta KT500/4 
250x600x5980 tyypin laattoja, joissa oli muuteltu poikittaisraudoituksen lukumäärää. Lisäksi laat-
tojen pitkittäisraudoitukselle tehtiin tartunnanpoisto, jolla varmistettiin, että ankkurointi tapahtuu 
pelkillä poikittaisteräksillä. 

Leikkauskokeen tavoitteena oli selvittää soveltuuko EN 12602:ssa esitetty leikkauskestävyyden 
kaava Siporex-laatoille. Kokeessa kuormitettiin 7 kappaletta KT500A/4 250x600x5980 tyypin 
laattoja. Koetta varten valmistettiin kaksi laattaa ja varastosta otettiin viisi laattaa. Varastosta otet-
tuja laattoja kuormittamalla tavoitteena oli selvittää kuinka paljon laattojen murtokuormissa on 
hajontaa. Ankkurointi ja leikkauskokeiden tavoitteisiin kuului myös kerätä tietoa laattojen kimmo-
moduuleista sekä poikittaisterästen korroosiosuojan paksuudesta. 

Molemmissa koesarjoissa tutkittiin KT500/4 250x600x5980 tai KT500A/4 250x600x5980 tyypin 
Siporex-laattoja, josta käytetään tässä kappaleessa lyhennystä KT500/4 tai KT500A/4. Kyseinen 
laatta on kriittisin ja vaativin koska siinä yhdistyy pitkä jänneväli, suuri kuormaluokka sekä ohut 
rakennekorkeus. KT500/4 ja KT500A/4 laattojen eroavaisuudet on kerrottu luvussa 6.1. 

7.1 Ankkurointikoe 

Tässä kappaleessa on esitetty ankkurointikokeeseen koejärjestelyt, kokeiden tulokset sekä koetulos-
ten analysointi ja vertailu laskennallisiin tuloksiin. Ankkurointikokeeseen liittyen on tehty erillinen 
liite G, jossa on esitetty eri mittausten numeeriset tulokset ja laattojen valmistuspiirustukset. 

Ankkurointikokeen tavoitteena oli selvittää poikittaisraudoituksen vaikutus murtokuormaan. Ko-
keen tavoitteena oli myös selvittää kuinka hyvin EN 12602:ssa esitetty ankkurointikapasiteetin 
laskentamalli kuvaa todellista rakennetta. Kokeen tavoitteisiin kuului myös selvittää, onko tutkitta-
vassa KT500/4 laatassa riittävä poikittaisraudoitus. 

7.1.1 Koetta varten valmistettujen laattojen kuvaus 

Koetta varten valmistettiin 11 kappaletta KT500/4 tyypin Siporex-laattoja, joissa vaihdeltiin poikit-
taisraudoituksen määrää. Siporex-massa pyrittiin pitämään mahdollisimman samanlaisena valmis-
tamalla laatat samassa muotissa. Laatoissa käytetty Siporex oli tiheysluokaltaan 5005g/m3 massaa 
jonka materiaalien tavoiteominaisuudet on esitetty taulukossa 37. 

Taulukko 37. Ankkurointikokeen koelaattojen materiaaliominaisuuksien nimellis- eli tavoitearvot. 
Materiaaliominaisuus  Vaatimus 
Siporexin kuivatiheys ρm 500 kg/m3 
Siporexin puristuslujuus fck 3 MPa 
Raudoituksen myötölujuus fyk ≥ 400 MPa 
Raudoituksen murtolujuus fuk Ei vaatimusta 
Raudoituksen kokonaistasavenymä εuk ≥ 3 % 
Poikittaisraudoituksen pienimmän kokonaishalkaisijan… 
…minimipaksuus 
…tavoitepaksuus 

 
ϕtot,tav 
ϕtot,min 

kun ϕt =7 mm kun ϕt = 10 mm 
8,7 mm  
8,4 mm 

11,7 mm  
12,0 mm 
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Raudoituksena käytettiin normaaliin tapaan kylmämuokkaamalla lujitettuja ja hitsaamalla koottuja 
teräksiä. Raudoitus korroosiosuojattiin normaaliin tapaan sementtipohjaisella ruostesuojamassalla, 
jolla on todistetusti hyvä tartunta Siporex-massaan [28, s.21]. 

Kokeessa haluttiin tutkia pelkkien poikittaisterästen vaikutusta pitkittäisraudoituksen ankkurointiin. 
Tämän takia alapinnan pitkittäisraudoitukselle tehtiin tartunnanpoisto laatan päissä 1000 mm mat-
kalla, jonka avulla eliminoitiin mahdollisen tartunnan vaikutus ankkurointiin. Tartunnanpoisto 
tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensiksi sementtipohjainen korroosiosuoja irrotettiin mekaanisesti pitkit-
täisraudoituksesta. Toisessa vaiheessa paljas raudoitus siveltiin kahteen kertaan bitumimassalla, 
jolla on tunnetusti huonot tartuntaominaisuudet ja sitä on aiemminkin käytetty tartunnanpoistossa 
Siporexiin liittyvissä tutkimuksissa [27, 3].  

       (a)              (b)  
Kuva 7.1. (a) Sementtipohjaisen korroosiosuojan poistaminen. (b) Bitumilla sivellyt raudoitukset. 

On syytä huomauttaa, että tartunnanpoisto tehtiin vain pitkittäisteräksille, ei poikittaisteräksille. 
Poikittaisterästen sementtipohjainen korroosiosuoja jätettiin ennalleen, koska kokeessa haluttiin 
tutkia kuinka paljon korroosiosuoja kasvattaa poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijaa. Tällöin 
laskelmissa voidaan soveltaa tartuntaluokkaa B2. Kuvassa 7.2 on esitetty kokeeseen valmistettujen 
laattojen mitat, pääraudoitus sekä alueet minne tehtiin tartunnanpoisto. 

 

 
Kuva 7.2. Koetta varten valmistettujen laattojen mitat, pääraudoitus sekä tartunnanpoisto. 
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Laattoihin asennettiin pitkittäisen- ja poikittaisen pääraudoituksen lisäksi normaali halkaisuraudoi-
tus, jota käytetään normaalisti KT500/4 tyypin laatoissa. Halkaisuraudoituksen tarkoituksena on 
huomioida esijännityksestä syntyvä halkeiluvaara laatan päissä. Halkaisuraudoituksena käytetään 
tikasraudoitetta ja koukkuja jotka on esitetty kuvassa 7.3. 

 
Kuva 7.3. Koelaattoihin asennetut halkaisuraudoitteet. 

Laatat numeroitiin tunnuksilla X12-1, X13-1 ja niin edespäin. Tunnuksen ensimmäinen luku viittaa 
koesarjaan, toinen luku laatassa olevaan poikittaisraudoituksen lukumäärään ja väliviivan jälkeen 
tuleva luku yksittäisen laatan tunnukseen. Esimerkiksi X15 tyyppisiä laattoja valmistettiin kolme 
kappaletta jolloin jokainen niistä sai oman tunnuksensa: X15-1, X15-2 ja X15-3. 

Laatassa X15 oli normaali poikittaisraudoitus, johon muiden laattojen murtokuormia on tarkoitus 
vertailla. Esimerkiksi laatassa X12 oli kaikkien vähiten poikittaisraudoitusta, jolloin sen oletettiin 
murtuvan niin sanotussa ankkurointimurrossa. Toista ääripäätä edusti laatta X17 jossa oli kaikkein 
järein poikittaisraudoitus, jolloin sen murtotavaksi oletettiin niin sanottu leikkausmurto. 

Yhteenveto laatoissa käytetystä raudoituksesta on esitetty taulukossa 38. Laattojen valmistuspii-
rustukset on esitetty liitteessä G. 

Taulukko 38. Yhteenveto ankkurointikokeeseen valmistettujen laattojen raudoituksesta. 
Laatan tunnus 
 

Valmistus-
päivä 

Pitkittäisraudoitus 
kpl x ϕL [mm] 

Poikittaisraudoitus kpl x ϕt [mm] Kom-
mentit Laatan päät Keskialue 

M
uo

tti
 M

2 

X12-1 30.8.2011 YP: 5 x ϕ5,5 
AP: 5 x ϕ10 

YP: 2 x ϕ7,0 
AP: 2 x ϕ7,0 

YP:4 x ϕ7,0 
AP:4 x ϕ7,0  

X13-1 30.8.2011 YP: 5 x ϕ5,5 
AP: 5 x ϕ10 

YP: 2 x ϕ7,0 
AP: 3 x ϕ7,0 

YP:4 x ϕ7,0 
AP:4 x ϕ7,0  

X14-1 30.8.2011 YP: 5 x ϕ5,5 
AP: 5 x ϕ10 

YP: 2 x ϕ7,0 
AP: 4 x ϕ7,0 

YP:4 x ϕ7,0 
AP:4 x ϕ7,0  X14-1 30.8.2011 

M
uo

tti
 M

1 

X12-1 30.8.2011 
YP: 5 x ϕ5,5 
AP: 5 x ϕ10 

YP: 2 x ϕ7,0 
AP: 5 x ϕ7,0 

YP:4 x ϕ7,0 
AP:4 x ϕ7,0 

Normaali 
poikittais
tais-
raudoitus 

X15-2 30.8.2011 

X15-3 30.8.2011 

X16-1 30.8.2011 YP: 5 x ϕ5,5 
AP: 5 x ϕ10 

YP: 2 x ϕ7,0 
AP: 6 x ϕ7,0 

YP:4 x ϕ7,0 
AP:3 x ϕ7,0  X16-2 30.8.2011 

M
2 X17-1 30.8.2011 YP: 5 x ϕ5,5 

AP: 5 x ϕ10 
YP: 2 x ϕ7,0 
AP: 6 x ϕ10 

YP:4 x ϕ7,0 
AP:3 x ϕ10  X17-2 30.8.2011 

YP = Yläpinnan raudoitus, AP = Alapinnan raudoitus 

Koelaattojen valmistuspäivämäärät selviävät taulukosta 39.  
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Taulukko 39. Laattojen valmistuspäivämäärät. 
Työvaihe Päivämäärä 
Terästen hitsaus raudoitekomponenteiksi 19.8.2011 
Raudoitusten korroosiosuojaus 23.8.2011 
Pitkittäisterästen tartunnanpoisto 25 - 30.8.2011 
Muottien valu 30.8.2011 
Laatat autoklaavissa 2 – 5.9.2011 
Laattojen kuormituskokeet 17 – 19.10.2011 

Laattojen ikä testaushetkellä oli 42 - 44 päivää, laskettuna siitä hetkestä kun laatat otettiin ulos 
autoklaavista. Tehtaan ohjeikä koekuormitettaville laatoille on ollut vähintään 28 päivää. Ohjeiällä 
varmistetaan, että ylimääräinen kosteus on ehtinyt haihtumaan elementeistä [30]. Ennen kuormi-
tuskoetta laattoja säilytettiin tehtaan sisävarastossa noin 17 °C lämpötilassa ja 60 % suhteellisessa 
kosteudessa. 

7.1.2 Kokeet ja koejärjestelyt 

Ankkurointikokeessa tehdyt kokeet voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: ennakkokokeisiin, 
kuormituskokeeseen ja jälkikokeisiin. Ennakkokokeet tehtiin ennen kuormituskoetta ja niihin kuu-
luivat poikittaisraudoituksen korroosiosuojausten mittaukset sekä muotissa valettujen koekappalei-
den kokeet. Kuormituskokeen jälkeen laatoista otettiin koepalat kosteuspitoisuuksien määrittämistä 
varten. Lisäksi kahdelle laatalle tehtiin lisäkokeita. Ankkurointikokeeseen kuuluneiden osakokei-
den sisältö, suorituspäivämäärät ja kokeen tekijät on esitetty taulukossa 40. 

Taulukko 40. Ankkurointikokeeseen kuuluvien osakokeiden sisältö, tekijä ja suorituspäivämäärät. 
Osakoe Viitestandardi Päivämäärä Tekijä 
Poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden 
mittaaminen 

- 25.8.2011 Janne Hanka 
(JHa) 

Ennakkokokeet muotissa M1 valmistetuille 
koekappaleille: 
- Siporexin puristuslujuus 
- Siporexin kuivatiheys 

 
 

EN 772-1 
EN 772-13 

10.10.2011 Pertti Salomäki 
(PSa) 

Kuormituskokeet - 17-19.10.2011 JHa ja PSa 
Jälkikokeet rikotuista laatoista kerätyille koe-
kappaleille: 
– Siporexin kosteuspitoisuus kuormitushetkellä 

 
 

EN 772-13 
23.10.2011 Pertti Salomäki 

Lisäkokeet laatoista X15-1 ja X17-2 sahatuille 
koekappaleille: 
– Siporexin puristuslujuus 
– Siporexin kuivatiheys 
– Raudoitusten sijaintien tarkistaminen 
– Raudoituksen myötö- ja murtolujuus 

 
 

EN 772-1 
EN 772-13 

- 
- 

23.10.2011 Pertti Salomäki 

Eri vaiheessa tehtyjen osakokeiden suorittaminen on kuvattu seuraavilla sivuilla. 

  



 

   

120 

Poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaaminen 

Poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijat mitattiin ennen laattojen valua. Mittausten tavoitteena 
oli selvittää, kuinka paljon korroosiosuojaus kasvattaa poikittaisraudoituksen halkaisijaa ja kuinka 
paljon paksuus vaihtelee. Korroosiosuojauksen jälkeen raudoitteita säilytetään kyljellään, jolloin 
viskoosissa tilassa oleva korroosiosuoja valuu alaspäin ja paksuntaa korroosiosuojan paksuutta 
toisessa päässä. EN 12602 mukaisissa laskelmissa käytetään korroosiosuojan paksuutena keskiar-
voa, eikä esimerkiksi miniarvoa. 

Paksuudet mitattiin työntömitalla laatan päissä olevista alapinnan poikittaisraudoituksesta. Mittaus 
tehtiin yksittäisen poikittaisraudoituksen molempiin päihin joiden avulla perusteella laskettiin ko-
konaishalkaisijan keskiarvo. Kuvassa 7.4 on esitetty poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijan 
mittausperiaate. Kuvaan merkitty ”valun noususuunta” tarkoittaa Siporex-massan paisumista muo-
tin pohjalta muotin yläpintaan. 

(a)   (b)  
Kuva 7.4. (a) Poikittaisraudoituksen tehollisen halkaisijan mittausperiaate kyljellään olevasta raudoi-
tuksesta. (b) Halkaisijan mittaaminen työntömitalla. 

Puristuslujuus ja kuivatiheyskokeet muotissa M1 valmistetuille koekappaleille 

Ennakkokokeisiin kuului myös muotissa M1 valmistettujen koekappaleiden puristuslujuuden ja 
kuivatiheyden määrittäminen. Kuvassa 7.5 on esitetty laattojen ja koekappaleiden sijainnit muo-
teissa M1 ja M2. Yksittäisen koekappaleen koko oli 100mm x 100mm x 100mm ja ne sahattiin 
haluttuun kokoon autoklaavauksen jälkeen. 

Kokeen tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon Siporexin puristuslujuuksissa on vaihtelua yksit-
täisen muotin sisällä. Kokeen tarkoitus oli myös varmistaa, että koelaatoista sahattavien koekappa-
leiden puristuslujuudet ovat samoja ennen ja jälkeen kuormituskokeen. 

 
Kuva 7.5. Eri muoteissa valmistetut laatat sekä muotista M1 valmistetut koekappaleet. 
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Siporexin materiaalikokeet tehtiin Ikaalisten tehtaan omassa testauslaboratoriossa. Testausmenette-
lyt on kuvattu tehtaan omassa laatukäsikirjassa [31] jonka viimeisen version on julkaistu 
26.11.2010. Laatukäsikirjassa noudatetaan alla olevia standardeja Siporexin puristuslujuuden ja 
kuivatiheyden määrittämisessä [31, s.14]. 

- SFS-EN 772-1 Muurauskappaleiden testimenetelmiä. Osa 1: Puristuslujuuden määrittämi-
nen [32] 

- SFS-EN 772-13 Muurauskappaleiden testimenetelmiä. Osa 13: Muurauskappaleiden netto- 
ja bruttokuivatiheyden määrittäminen [33] 

Laatukäsikirjan mukaiset materiaalikokeet eivät ole samoja kuin EN 12602 mainitut viitestandardit 
SFS-EN 679 Höyrykarkaistun kevytbetonin puristuslujuuden määrittäminen ja SFS-EN 678 Höyry-
karkaistun kevytbetonin kuivatiheyden määrittäminen. Standardien testausmenettelyissä ei ole kui-
tenkaan merkittäviä eroja joten laatukäsikirjan mukaisista kokeista saatavat tulokset ovat vertailu-
kelpoisia EN 12602 viitestandardeihin. 

Kuivatiheyden ja puristuslujuuden määritys tehtiin yksittäiselle 100x100x100 koekappaleella aina 
samalla tavalla. Kokeiden eri vaiheet ja järjestys on kuvattu taulukossa 41.  

Taulukko 41. 100x100x100 Siporex koekappaleiden koejärjestys. 
Kokeen toimenpide Koetulos  
1 Koekappaleita kuivattiin uunissa 6+2% tavoitekosteuteen [32, s.7]   
2 Koekappaleen ulkomitat mitattiin. Mittaustulosten perusteella laskettiin 

koekappaleen tilavuus sekä pinta-ala [32, s.7] 
Tilavuus 
Pinta-ala 

Vi 
Ac,i 

3 Koekappale punnittiin Massa  mhum 
4 Koekappale kuormitettiin murtoon asti [32, s.8] Murtokuorma Fc,i 
5 Murtunut koekappale kerättiin talteen, siten ettei materiaalia häviä   
6 Koekappale kuivattiin uunissa 0% kosteuteen   
7 Koekappale punnittiin kuivana Kuivamassa mdry 

Kokeesta saatavien tulosten avulla määritettiin yksittäisen koekappaleen puristuslujuus, kosteuspi-
toisuus puristuslujuuden mittaushetkellä sekä kuivatiheys kaavojen (7-1), (7-2) ja (7-3) avulla. 
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joissa fc,i = koekappaleen puristuslujuus 
 Fc,i = koekappaleen murtokuorma 
 Ac,i = koekappaleen mitattu kuormituspinta-ala 
 μm,i = koekappaleen kosteuspitoisuus painoprosentteina 
 mhum,i = koekappaleen massa juuri ennen puristuslujuuskoetta 
 mdry,i = koekappaleen massa kuivana 
 ρi = koekappaleen kuivatiheys 
 Vi = koekappaleen tilavuus 
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Kuormituskoe 

Kuormituskokeet tehtiin Ikaalisten-tehtaan koepenkissä, jota on käytetty myös laadunvalvontako-
keissa. Ennen varsinaisen kokeen suorittamista laatat punnittiin ja taipuman esikorotus mitattiin 
kyljellään laatan ollessa kuormittamattomassa tilassa. Lisäksi laattojen päämitat ja mahdolliset 
vauriot tarkistettiin.  

Kuormituskokeen koejärjestely ja pistekuormien sijainnit on esitetty kuvassa 7.7. Kuormitusjärjes-
tely on standardin SFS-EN 1356 Höyrykarkaistujen kevytbetonielementtien tai harvasta kevytrun-
koainebetonista valmistettujen elementtinen kuormituskoe poikittaiselle kuormalle mukainen sillä 
erolla, että pistekuormat eivät sijainneet elementin neljännespisteissä, koska kokeessa tarkasteltiin 
leikkausmurtoa. 

 
Kuva 7.6. Ankkurointikokeen koejärjestely. 

 
Kuva 7.7. Laatan X16-1 koejärjestely Ikaalisten tehtaalla. 

Pistekuormat sijoitettiin lähelle tukea siten, että ensisijainen murtotapa olisi. Toisaalta pistekuormat 
sijoitettiin riittävän kauaksi laatan päästä, että kaikki poikittaisteräkset pystyisivät teoriassa otta-
maan vastaan ankkurointikuormia ja ettei kuorma siirry suoraan tuelle.  

Valitun kuormitusjärjestelyn takia pitkittäisten tartunnanpoistoa ei tarvinnut tehdä laatan keskialu-
eelle. Pistekuormien välisellä alueella jänteen keskellä raudoituksen tartuntajännitys voidaan olet-
taa pieneksi, koska teräksissä oleva vetovoima on siellä vakio, kuva 7.8. 

Laatan päissä tartuntajännitys on kuormituksesta riippuva vakio, koska vetovoima muuttuu suora-
viivaisesti tuelta pistekuorman alle. Laatan päihin tehty tartunnanpoisto ei välttämättä olisi ollut 
pakollista, koska murtokuormia lähestyttäessä pitkittäisraudoituksen tartuntakapasiteetti on ylitty-
nyt ja ankkurointi tapahtuu poikittaisterästen avulla. Tartunnanpoisto oli kuitenkin koetulosten 
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kannalta välttämätön, koska sillä varmistettiin vetoraudoituksen ankkurointi kuormituksen alusta 
lähtien pelkkien poikittaisterästen avulla. Tartunnanpoistolla eliminoitiin tartunnan tuoma epävar-
muus etenkin niihin laattoihin, joissa on vähiten poikittaisraudoitusta. 

 
Kuva 7.8. Koejärjestelyn vetovoima- ja tartuntajännityspinnat. 

Laattaan kohdistuvat pistekuormat tuotettiin painetunkilla (kuva 7.9d), joka oli kalibroitu viimeksi 
26.4.2011 VTT Expert Servicen toimesta [34 s.2]. Siirtymää mitattiin mittakellolla (kuva 7.9b), 
josta lukemat kirjattiin ylös aina kunkin kuorman noston yhteydessä. 

(a)  (b)   (c)   (d)  
Kuva 7.9. Lähikuvia koejärjestelystä. (a) Kiinteä tuki. (b) Mittakello laatan jännevälin keskellä. (c) 
Laakeroitu tuki. (d) Kuormien jakamiseen käytetyt teräsosat: HEB100 pituus 620mm ja 20mm x 
60mm x 610mm lattateräs, joiden yhteispainoksi (2kpl) laskettiin 0,48 kN olettaen teräksen tiheydeksi 
7850 kg/m3. 
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Laatoille tehtiin yksi esikuormitus nimelliskuormaan Pnim asti, jonka jälkeen laatat kuormitettiin 
murtoon. Nimelliskuorma laskettiin alla olevan kaavan mukaisesti laatan kuormaluokan avulla, jota 
oli korotettu 20 %.  

kNmm
m
kNLbqP luokkakuormnim 7,1798,56,00,42,12,1 20.   (7-4) 

Kuormaa kasvatettiin molemmilla kuormituskerroilla noin 2,2–1,1 kN askelissa 30 - 60 sekunnin 
välein. Nimelliskuormaan asti kuormitusta nostettiin 2,2 kN askeleissa, kun murtokuormaa lähes-
tyttäessä kuormitusta nostettiin 1,1 kN askeleissa. Kokeen aikana pyrittiin havainnoimaan hal-
keamien syntymistä ja kuormaa, jolla ensimmäinen halkeama syntyi. Laatan murtumisen aiheutta-
nut kuorma ja murtotapa merkittiin lopuksi muistiin. 

Kokeissa käytetty välineistö ja mittausmenetelmät (kynä ja paperi) olivat vanhentuneita verrattuna 
tietokoneavusteisesti tehtäviin kuormituskokeisiin. Kokeissa olisi voitu käyttää esimerkiksi veny-
mäliuskoja muodonmuutosten tarkkaan mittaukseen. Lisäksi Siporexin kokoonpuristuvuuden vai-
kutus taipumaan olisi voitu huomioida mittaamalla laatan päiden ja jänteen puoliväin suhteellista 
siirtymäeroa.  

Toisaalta kuormituskokeiden suorittaminen tehtaalla onnistui kuitenkin varsin kohtuullisella vaival-
la taloudellisesti. Kuormituslaitteet olivat myös varsin luotettavia, koska niitä on käytetty vuosi-
kymmeniä Siporex-laattojen laadunvalvontakokeissa. 

Kokeesta saatuihin siirtymä-voima tuloksissa tulee huomioida alla olevat toleranssit, koska kaikki 
lukemat luettiin omin silmin ja kirjattiin ylös. 

- Siirtymän toleranssi +/- 1,0 mm 
- Kuorman toleranssi +/- 1,0 kN 

Toleranssit voisi olettaa pienemmiksi, jos kokeessa olisi ollut käytössä digitaalinen mittauslaitteisto 
ja tiedonkerääjä. 
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Jälkikokeet 

Kuormituskokeen jälkeen laatoista kerättiin koekappaleita vesitiiviisiin pusseihin kuormitushetken 
kosteuspitoisuuden määrittämistä varten. Kokeet tehtiin Ikaalisten Siporex-tehtaan koelaboratorios-
sa. Yksittäisen näytteen kosteuspitoisuus määritettiin kaavalla [33, s.5] 

%100
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im m

mm


   
(7-5) 

Kosteuspitoisuuden määrittämisen lisäksi laattojen murtuneesta päästä irrotettiin alapinnan raudoi-
tus noin 1000 mm matkalta, josta tarkistettiin poikittaisraudoituksen lukumäärä. 

Lisäkokeet 

Laatoille X15-1 ja X17-2 tehtiin myös lisäkokeita, joissa yksittäisestä laatasta sahattiin kuusi 
100x100x100 koekappaletta puristuslujuuden ja kuivatiheyden määrittämiseksi. Koekappaleiden 
puristuslujuus ja kuivatiheys määritettiin tehtaan koelaboratoriossa täysin samalla tavalla kuin en-
nakkokokeissa. Lisäksi laattojen päistä sahattiin koekappale, josta pystyttiin tarkistamaan raudoi-
tuksen sijainnit poikkileikkauksessa. 

Kyseisistä laatoista irrotetuille raudoitukselle tehtiin myös vetokokeita joissa määritettiin raudoi-
tuksen myötölujuus, murtolujuus sekä kokonaistasavenymä. Vetokokeet tehtiin huoneenlämmössä 
Ikaalisten tehtaan laboratoriossa Pertti Salomäen kehittämän työohjeen mukaisesti, joka on kuvattu 
taulukossa 42. 

Taulukko 42. Terästen vetokokeiden koejärjestys [35]. 
Kokeen toimenpide Koetulos  
1 Ennen vetoa teräkseen merkataan pisteitä 10 mm välein ja teräksen 

halkaisija tarkastetaan 
Teräksen halkaisija 
ja pinta-ala 

ϕ 
As 

2 Terästä vedetään 8mm/min vetonopeudella. Kokeen aikana seurataan 
vetokoneen lukemaa  

  

3 Ensimmäinen lukema merkataan ylös kun voima pysähtyy hetkeksi Myötövoima Fy 
4 Toinen lukema merkataan ylös kun suurin voima saavutetaan Murtovoima Fu 
5 Katkenneesta sauvasta mitataan mittausalueen L pituus jonka suuruus 

on vähintään 10*ϕ. Mittausalueen alkuperäinen pituus L0 määritetään 
teräkseen merkattujen pisteiden avulla 

Mittausalueen pi-
tuus 

L 
L0 
 

Koetulosten perusteella laskettiin teräksen myötölujuus fy ja murtolujuus fu alla kaavoilla. 

s

y
y A

F
f    (7-6) 

s

u
u A

Ff    (7-7) 

Kokonaistasavenymä määritettiin katkenneesta sauvasta mitattujen pituuksien avulla. Menettely 
noudattaa standardia SFS-ISO 10606 Betoniteräkset. Kokonaistasavenymän määrittäminen sillä 
erolla, että mittausalueen L pituus ei ole ollut vähintään 100 mm vaan 10 kertaa mitattavan teräksen 
halkaisija. Kokonaistasavenymä εu laskettiin kaavalla [36, s.4]. 
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Kokeiden suorittamista on esitetty kuvissa (7.10) - (7.13). 

(a)  (b)   (c)  
Kuva 7.10. (a) Laattojen säilytys ennen koetta. (b) Laatan esikorotuksen mittaaminen. (c) Laatan pun-
nitseminen. 

(a)  (b)  
Kuva 7.11. (a) Kokeen suorittaminen. (b) Esimerkki murtumisesta. 

(a)  (b)   
Kuva 7.12. (a) Koekappaleiden kerääminen kosteuspitoisuuden määrittämistä varten. (b) Alapinnan 
raudoituksen irrottaminen elementin rikkoutuneesta päästä. 

(a)  (b)  
Kuva 7.13. (a) Laatan X15-1 raudoitusten sijaintien mittaaminen koepalasta. (b) 100x100x100 koepalo-
jen sahaaminen laatasta X15-1 puristuslujuuden ja kuivatiheyden määrittämistä varten. 



 

   

127 

7.1.3 Kokeiden tulokset 

Taulukossa 43 on yhteenveto ennen valua mitattujen poikittaisterästen kokonaishalkaisijoista. 
Mittaustulokset ja -pöytäkirjat on esitetty liitteessä G. 

Taulukko 43. Poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulosten yhteenveto. 

Laatta ϕt 
[mm] 

ϕtot.min 
[mm] 

ϕtot.m,min 
[mm] 

ϕtot.m 
[mm] Laatta ϕt 

[mm] 

ϕtot.min 
[mm] 

ϕtot.m,min 
[mm] 

ϕtot.m 
[mm] 

X12-1 7 9,6 9,8 10,2 X15-3 7 9,1 9,8 10,0 
X13-1 7 9,8 10,0 10,6 X16-1 7 9,0 9,8 10,0 
X14-1 7 9,5 10,1 10,5 X16-2 7 9,0 9,6 9,9 
X14-1 7 9,9 10,2 10,6 X17-1 10 12,0 12,8 13,4 
X15-1 7 9,0 9,6 9,7 X17-2 10 12,2 12,6 13,2 
X15-2 7 9,0 9,6 9,7  

ϕt = poikittaisraudoituksen halkaisija 
ϕtot.min = pienin mitattu kokonaishalkaisija 
ϕtot.m,min = pienin yksittäisen poikittaisteräksen kokonaishalkaisijan keskiarvo 
ϕtot.m = mittaustulosten keskiarvo 

Liitteen G mittaustuloksista on selkeästi nähtävissä, kuinka korroosiosuojan paksuus vaihtelee 
poikittaisteräksen ylä- ja alapään välillä (kuva 7.4). Tämä johtuu siitä, että korroosiosuojakäsittelyn 
jälkeen raudoitteita säilytetään kyljellään ennen muottiin asentamista. Viskoosissa tilassa oleva 
korroosiosuoja valuu poikittaisterästä pitkin alaspäin, jolloin sen paksuus ja kokonaishalkaisija 
kasvaa. Tuloksista voidaan todeta, että poikittaisraudoituksen vähimmäispaksuudelle ϕtot.min asetettu 
tavoitepaksuus täyttyy kaikissa laatoissa. 

Taulukossa 44 on esitetty muotista M1 ja laatoista sahattujen 100x100x100 koekappaleiden puris-
tuslujuus, kuivatiheys sekä kosteuspitoisuus puristuslujuuden mittaushetkellä.  

Taulukko 44. Laatoista X15-1 ja X17-2 sekä muotista M1 sahattujen 100mm x 100mm x 100mm koe-
kappaleiden koetulokset. 

Koe-
kappa-

leet 

Vyö-
hyke 

A B C Keskiarvot 
fci ρi fci ρi fci ρi fcm ρm μm 

[MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] [Mpa] [kg/m3] [%] 

M
uo

tti
 M

1 

Es
ik

ok
ee

t 
m

uo
tis

ta
 P-Pääty 4,21 - 4,64 - 5,44 - 4,76 564 9,2 

Keski 3,29 - 4,17 - 5,22 - 4,23 555 8,2 
E-Pääty 3,45 - 3,51 - 4,53 - 3,83 556 7,7 

Tulosten keskiarvot 4,27 558 - 

La
at

ta
 

X
15

-1
 Keski 4,07 567 4,27 595 4,65 559 4,33 574 7,3 

Pääty 4,37 547 4,27 567 4,24 594 4,29 569 6,8 
Tulosten keskiarvot 4,31 567 - 

M
2 

La
at

ta
 

X
17

-2
 Keski 3,52 506 3,03 513 3,53 527 3,36 515 4,5 

Pääty 3,81 514 3,66 515 3,6 526 3,69 518 3,8 
Tulosten keskiarvot 3,78 534 - 

A,B,C = koekappaleen tunnus. Kuutio A edustaa valun yläosaa, B keskiosaa ja C alaosaa 
Keski, Pääty = laatan  keskeltä ja ehjästä päästä sahatut 100x100x100 koekappaleet 
fci = yksittäisen koekappaleen puristuslujuus 
ρi = yksittäisen koekappaleen kuivatiheys 
fcm = koekappaleiden puristuslujuuskokeiden keskiarvo 
ρm = koekappaleiden kuivatiheyskokeiden keskiarvo 
μm = koekappaleiden kosteuspitoisuuden keskiarvo puristuslujuuden mittaushetkellä 
Huom. 500-laadun nimellinen puristuslujuus fck = 3 MPa ja kuivatiheys ρm=500kg/m3 

Kuvassa 7.14 on esitetty ennakkokokeiden koetulokset eri kohdissa muottia. 
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Kuva 7.14. Muotista otettujen koepalojen ennakkokokeiden tulokset. 

Tulokset ovat loogisia siinä mielessä, että puristuslujuuksien arvot pienenevät valun noususuunnas-
sa. Tämä johtuu siitä, että valuvaiheessa muotin pohjalla oleva Siporex-massa paisuu ylöspäin jol-
loin se on hieman huokoisempaa kuin pohjalla oleva massa. Tuloksista nähdään, että muotin M1 
Siporex oli kuivatiheydeltään ja puristuslujuudeltaan suurempaa kuin muotissa M2 valmistettu 
Siporex. 

Muotissa M1 tehtyjen esikokeiden ja muotissa M1 valmistetusta laatasta X15-1 sahattujen koekap-
paleiden tuloksissa ei ole eroja juuri lainkaan. Kuormituskoe ei ole vaikuttanut laatoista sahattujen 
koekappaleiden koetuloksiin, kun niitä verrataan muotista sahattujen koekappaleiden tuloksiin. 
Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että koelaatoista sahattujen koekappaleiden puristuslujuudet ku-
vaavat todellisen rakenteen puristuslujuutta ennen koetta. Toisin sanoen laatoista sahattujen koe-
kappaleiden koetuloksiin voidaan luottaa myöhemmissä kokeissa. 

Monet koetulokset eivät ole kuitenkaan tyypillisiä Siporex-laatoissa käytettävälle 500-laadulle 
verrattaessa niitä sille ilmoitettuihin arvoihin (taulukko 1). Osassa kokeita puristuslujuustulokset 
ylittyvät huomattavasti ja mitatut kuivatiheydet ovat liian suuria. 

Taulukossa 45 on esitetty vetokokeiden tulokset laatoista X15-1 ja X17-2 otetuille raudoituksille. 
Raudoituksen ominaisuudet täyttävät sille asetetut vaatimukset myötölujuuden ja kokonaistasa-
venymän suhteen. Mitatut kokonaistasavenymät olivat huomattavasti vaadittua (3%) suurempia.  

Taulukko 45. Laatoista irrotetuille raudoituksille tehtyjen vetokokeiden tulokset. 

Laatta # ϕ 
[mm] 

fy 
[MPa] 

fu 
[MPa] 

εu 
[%] 

fym 
[MPa] 

fum 
[MPa] 

εum 
[%] 

X15-1 

1 10 443 525 11,0 

448 524 11 
2 10 447 521 11,1 
3 10 447 525 11,7 
4 10 447 525 11,5 
5 10 457 528 - 

X17-2 

1 10 441 512 11,2 

441 512 11 
2 10 441 490 10,9 
3 10 443 521 11,0 
4 10 443 519 11,0 
5 10 439 517 11,1 

fym , fum= koekappaleiden myötö- ja murtolujuuden keskiarvo           
εum = koekappaleiden kokonaistasavenymien keskiarvo 
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Taulukossa 46 on esitetty yhteenveto kuormituskokeiden tuloksista. Taulukkoon on myös merkitty 
laatoista kerättyjen koekappaleiden kosteuspitoisuuksien mittaustulokset. Laattojen murtomeka-
nismit jaettiin havaintojen perusteella kolmeen eri kategoriaan: ankkurointimurto, leikkausmurto 
sekä taivutusmurto. Laatan X15-1 osalta kuormitus jouduttiin keskeyttämään, koska se taipui liikaa 
ja kosketti kuormituspenkkiä. Kyseisen kokeen jälkeen kuormituspenkkiä korjattiin hitsaamalla 
laatan tukien alle 20 mm korkeat korokepalat. 

Taulukko 46. Kuormituskokeiden tulokset sekä laatoista kerättyjen koekappaleiden kosteuspitoisuuk-
sien tulokset. 

Laatta kpl x ϕt 
w0 

[mm] 
m 

[kg] 
Pcr 

[kN] 
Pu 

[kN] 
vu 

[mm] Havaittu murtotapa μ 
[%] 

M
uo

tti
 M

2 X12-1 2 x 7 - 590 17,7 26,6 62 Ankkurointimurto 8,7 
X13-1 3 x 7 - 590 25,3 33,8 55,1 Leikkausmurto 11,7 
X14-1 4 x 7 9,5 590 29,2 46,2 72,4 Leikkausmurto 13,6 
X14-1 4 x 7 - 600 25,3 40,8 64,6 Leikkausmurto 12,6 

M
uo

tti
 M

1 X15-1 5 x 7 9,0 650 26,6 46,2 79,8 Keskeytys 16,3 
X15-2 5 x 7 9,0 655 25,3 47,6 75,8 Leikkausmurto 15,8 
X15-3 5 x 7 9,0 650 25,3 47,7 79,9 Leikkausmurto 15,4 
X16-1 6 x 7 8,6 650 25,3 44,9 64,7 Leikkausmurto 14,1 
X16-2 6 x 7 8,0 655 25,3 43,6 55,3 Leikkausmurto 19,6 

M
2 X17-1 6 x 10 10 580 25,3 48,2 68,5 Taivutusmurto, puristuste-

räkset nurjahtivat 8,2 

X17-2 6 x 10 9,1 590 30,5 51,6 70 Leikkausmurto 8,7 
kpl x ϕt = alapinnan poikittaisraudoituksen lukumäärä ja halkaisija laatan päissä 
m = mitattu laatan massa 
w0 = laatan esikorotus kyljellään 
Pcr = kuorma jolla ensimmäiset halkeamat havaittiin  
Pu = laatan murtokuorma 
vu = laatan taipuma jännevälin keskellä murtohetkellä  
μ = laatasta kerättyjen kappaleiden kosteuspitoisuus 

Yleisin havaittu murtotapa oli leikkausmurto. Tämä kertoo osaltaan kuormitusjärjestelyn onnistu-
misesta. Eroavaisuudet kuivatiheyksissä on selvästi nähtävissä laattojen massoissa. Muotissa M1 
valmistettujen laattojen massat ovat selkeästi suurempia kuin muotissa M2 valmistettujen. Laatto-
jen kosteuspitoisuuksissa ei ole kovin suuria eroja. 

Halkeamakuormiin Pcr liittyy jonkin verran epävarmuutta, koska halkeamien havainnointi kokeen 
aikana oli melko vaikeaa. Ensimmäisen halkeaman tarkempi havainnointi olisi edellyttänyt lisää 
henkilökuntaa kokeeseen. On hyvin todennäköistä, että halkeamakuormat ovat joissakin laatoissa 
liian suuria koska ensimmäistä halkeamaa ei havaittu ajoissa. 

Kuvassa 7.15 on esitetty testattujen laattojen taipuma-kuorma kuvaajat. Kuvaan liittyvät laattojen 
murtotavat on esitetty kuvissa 7.16-7.21. 
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Kuva 7.15. Ankkurointikokeessa testattujen laattojen taipuma-kuorma kuvaajat ja murtokuormat. 

Esikuormitus 17,7kN 
asti 1 kerran 

X12-1 Murtokuorma  
Pu= 26,6 

Kuormituslaitteet 
0,48 kN 

X13-1 Murtokuorma 
Pu= 33,8 

X14-1 Pu= 46,2kN 

X14-2 Pu= 40,8 

X15-1 Pu=46,2kN 

X15-2 Pu=47,6kN 

X15-3 Pu=47,7kN 

X16-1 Pu= 44,9kN 

X16-2 Pu= 43,6kN 

X17-1 Pu=48,2kN 

X17-2 Pu= 51,6kN 
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X17-1: 6Ф10 poikittaisteräkset 

X17-2: 6Ф10 poikittaisteräkset 



 

   

131 

(a)   (b)  
Kuva 7.16. (a) Laatan X12-1 ankkurointimurto. (b) Laatan X13-1 leikkausmurto. 

(a)   (b)  
Kuva 7.17. (a) Laatan X14-1 leikkausmurto. (b) Laatan X14-2 leikkausmurto. 

     
Kuva 7.18. Laatan X15-1 kuormitus jouduttiin keskeyttämään, koska se taipui kiinni kuormituspenk-
kiin. Ennen keskeyttämistä laatta oli murtumaisillaan. Kuorma Pu jolla kuormitus keskeytettiin antaa 
riittävän hyvän arvion laatan todellisesta murtokuormasta, jos kuormitusta olisi voitu jatkaa. 

(a)   (b)  
Kuva 7.19. (a) Laatan X15-2 leikkausmurto. (b) Laatan X15-3 leikkausmurto. 
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(a)   (b)  
Kuva 7.20. (a) Laatan X16-1 leikkausmurto. (b) Laatan X16-2 leikkausmurto. 

(a)   (b)  
Kuva 7.21. (a) Laatan X17-1 murtotapa oli taivutusmurto jossa puristusteräkset nurjahtivat. (b) 
Laatan X17-2 leikkausmurto. 

Raudoituksen sijainnit tarkastettiin laatoista X15-1 ja X17-2 sahatuista paloista. Mittaustulokset on 
esitetty kuvassa 7.22, joiden mukaan raudoitusten kevytbetonipeite on riittävä. 

 
Kuva 7.22. Raudoituksen mitatut sijainnit laatoissa X15-1 ja X17-2. 

Yhteenvetona ankkurointikokeesta ja laattojen murtomekanismeista voidaan esittää: 

- Kaikkien laattojen murtotavat olivat EN 12602 liitteen B määritelmien (kuva 4.3) mukaan 
hauraita. Tuen läheisyydessä tapahtunutta murtoa edelsi joitakin halkeamia, mutta lopulli-
nen murtoon johtanut halkeama avautui silmänräpäyksessä (kuva 7.23). Lisäksi sitkeään 
murtoon vaadittua taipumaa 3*Leff/200=88,8 mm ei saavutettu yhdessäkään laatassa (tau-
lukko 46). 
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- Etenkin koesarjan laattatyyppien ääripäät olivat ehdottomasti hauraita. Laatan X12-1 ank-
kurointimurto tapahtui täysin varoittamatta ja melko pienillä muodonmuutoksilla. X17 
leikkausmurtoa edelsi vähäisemmät taipumat ja halkeamat verrattuna X15 tyypin laattoi-
hin. 

- X15 tyypin laattojen murtotapa oli kuitenkin kokonaistoiminnaltaan sitkeää, koska niiden 
murtumista edelsi hyvin suuret taipumat ja näkyvät halkeamat. Kyseiset laatat taipuivat ja 
halkeilivat ennen murtoa eniten koko koesarjasta. 

- X13, X14 ja X16 laattatyyppeissä murtoa edelsivät suurehkot taipumat Leff/100, mutta 
murtotehtken taipumat olivat pienempiä kuin X15 laatassa. Lopullinen murtuminen tapah-
tui kaikissa laatoissa hauraasti. Yleisin murtotapa oli leikkausmurto. 

Kuten aiemmin todettu leikkausmurto on vain tekninen käsite, jolla kuvataan laatan murtumistapaa. 
Leikkausmurrossa avautui yleensä suuri halkeama tuen reunasta pistekuorman alle asti. Samalla 
hetkellä laatta putosi ja jäi roikkumaan vetoraudoituksesta. Murtumista edelsivät selkeät muodon-
muutokset yhdistettynä halkeiluun. 

Kuvassa 7.23 on esitetty kuvaus murtumista edeltäneestä halkeilusta. 

 
Kuva 7.23. Tyypillinen halkeamien eteneminen laatoissa, joiden murtotapa oli leikkausmurto. 

Laatan X12-1 (kuva 7.16a) murtotapa oli varmasti ankkurointimurto, jos vertaa sitä muihin laattoi-
hin. X17-2 laatan murtotapa oli varmasti leikkausmurto, koska sen murtokuorma ei ollut merkittä-
västi X16 ja X15 tyypin laattoja suurempi. Muiden laattojen suhteen on vaikeaa todeta ankkuroin-
timurron, leikkausmurron sekä niiden yhdistelmän eroa. Esimerkiksi laatat X13-1 (huono ankku-
rointi) ja laatta X17-2 (hyvä ankkurointi) murtuivat periaatteessa täysin samalla tavalla (kuvat 
7.16b ja 7.21b). Laatat taipuivat ja halkeilivat samalla tavalla yllä olevan kuvan mukaisesti ennen 
murtumista. Erovaisuuksia laatoissa oli lopullisissa murtokuormissa.  

Kuvasta 7.15 voidaan nähdä, kuinka poikittaisraudoituksen määrällä on merkittävä vaikutus laatan 
murtokuormaan. Laatoissa missä oli vähemmän kuin viisi poikittaisterästä (X12, X13 ja X14) mur-
tokuormat olivat selvästi pienempiä verrattuna muihin laattoihin. Laatan X16 tuloksista on myös 
nähtävissä, että yhden poikittaisteräksen lisääminen ei kasvattanut murtokuormia verrattuna nor-
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maaliin X15 laattojen murtokuormiin. Lisäksi kaikki X16 tyypin laatat murtuivat pienemmillä 
kuormilla kuin X15 tyypin laatat. Erot olivat kuitenkin pieniä. 

X17 laatoista oli havaittavissa kuinka poikittaisraudoituksen halkaisijan kasvattaminen vaikuttaa 
murtokuormiin. X17 tyypin laatat murtuivat kaikkein suurimmilla kuormilla. X17 murtokuormat 
eivät olleet kuitenkaan merkittävästi suurempia verrattuna normaalisti poikittaisraudoitettuun X15 
laattaan. 

Kuvassa 7.24 on vertailtu tyypillistä 7 mm poikittaisraudoituksen muodonmuutoksia 10 mm poi-
kittaisraudoitukseen. Kuvasta on selvästi nähtävissä kuinka 7 mm poikittaisraudoitus on taipunut 
poikittaisen paineen takia. 10 mm poikittaisraudoituksessa ollut nähtävissä minkäänlaisia muo-
donmuutoksia, jolloin se on pysynyt paljon paremmin muodossaan. 

(a)   

(b)   
Kuva 7.24. Lähikuvia laatoista irrotetuista alapinnan raudoituksista. (a) Laatasta X15-3 irrotettu rau-
doitus. (b) Laatasta X17-2 irrotettu raudoitus. 

X17 laattojen taipuma kuvaajat eroavat muista laatoista. Laattojen X15 ja X16 taipuma-kuorma 
kuvaajista on nähtävissä myötäämiskuorma, jonka jälkeen kuorma ei enää kasvanut taipuman kas-
vaessa. X17 laatoissa ei ole nähtävissä selkeää myötäämispistettä. Toisin sanoen liiallinen poikit-
taisraudoittaminen johtaa hauraaseen murtotapaan, koska rakenne ei ala missään vaiheessa myö-
täämään. Yksi mahdollinen selitys erilaisiin taipuma-kuvaajiin on raudoituksessa tapahtuvassa 
liukumassa. Muissa laatoissa raudoitus on päässyt liukumaan enemmän. Laatassa X17 liukuma on 
kuvan 7.24 perusteella ollut vähäisempää. 

7.1.4 Koetulosten analysointi 

Murtokuormien ja laattojen omien painojen perusteella laskettiin laattojen taivutus-, leikkausvoi-
ma- ja ankkurointikapasiteetit alla kuvatulla tavalla: 

- Taivutusmomenttikapasiteetti murtohetkellä Mu määritettiin pistekuorman kohdalla. 
- Leikkausvoimakapasiteetti murtohetkellä Vu määritettiin etäisyydellä dbot tuen reunasta 
- Ankkurointikapasiteetti murtohetkellä FRU määritettiin jakamalla momenttikapasiteetti Mu 

momenttivarrella z, jonka suuruudeksi arvioitiin EN 12602 mukaan arvioida 0,9dbot 
[4,s.82]. Tehollisena korkeutena dbot käytettiin arvoa 227 mm. 

Laatta X15-3 
5*ϕ7mm 

Laatta X17-2 
6*ϕ10mm 
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Ankkurointikapasiteetin laskentaa yksinkertaistettiin siten, että vetovoimapintaa ei levitetty stan-
dardissa EN 12602 määritetyllä tavalla. Tästä aiheutuva virhe on kuitenkin merkityksetön. Tarkas-
teltavat kapasiteetin laskettiin kaavoilla (7-9), (7-10) ja (7-11). 
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joissa Mu = taivutusmomentti pistekuorman kohdalla murtokuormalle Pu 
 Vu = leikkausvoima murtokuormalle Pu 

FRU = vetoraudoituksessa vaikuttava vetovoima murtokuormalle Pu a1 = pistekuorman etäisyys tuen keskipisteestä, a1 = 1100mm 
a0 = tuen leveys, a0 = 60mm 
Leff = tehollinen jännemitta, Leff  = 5920mm 

0
0 L

gmg 
  = laatan omapaino muutettuna viivakuormaksi 

Tulosten perusteella määritettiin myös jokaisen laatan halkeamamomenttikapasiteetti Mcr samalla 
tavalla kuin momenttikapasiteetti Mu. Sillä erolla, että murtokuorman Pu sijaan yhtälöön syötettiin 
halkeamakuorma Pcr. 

Taulukossa 47 on esitetty koetulosten perusteella määritetyt kestävyydet. Eri kestävyyksien las-
kelmat on esitetty liitteessä G. 

Taulukko 47. Koetulosten perusteella määritetyt halkeamamomentti-, leikkausvoima-, taivutusmo-
mentti- ja ankkurointikapasiteetit. 

Laatta 
Pcr  

[kN] 
Pu  

[kN] 
Mcr  

[kNm] 
Vu  

[kN] 
Mu  

[kNm] 
FRU  
[kN] 

X12-1 17,7 26,6 12,3* 15,9 17,2 84,0 
X13-1 25,3 33,8 16,5 19,5 21,2 103,3 
X14-1 29,2 46,2 18,6 25,7 28,0 136,6 
X14-2 25,3 40,8 16,5 23,1 25,0 122,3 
X15-1 26,6 46,2 17,5 26,0 28,2 146,3 
X15-2 25,3 47,6 16,8 26,7 29,0 141,8 
X15-3 25,3 47,7 16,7 26,7 29,1 141,9 
X16-1 25,3 44,9 16,7 25,3 27,5 134,4 
X16-2 25,3 43,6 16,8 24,7 26,8 131,0 
X17-1 25,3 48,2 16,4 26,7 29,0 141,8 
X17-2 30,5 51,6 19,3 28,4 30,9 154,6 
Mcr = halkeamamomentti, eli momentin suuruus pistekuorman kohdalla halkeaman avauduttua 
Mu = taivutusmomentin suuruus pistekuorman kohdalla murtohetkellä 
Vu = leikkausvoiman suuruus kriittisessä poikkileikkauksessa murtohetkellä 
FRU = Mu/(0,9*dbot) = Mu/(0,9*227 mm) = vetoraudoituksessa vaikuttava voima murtohetkellä. 

Verrattaessa X15-tyypin laattojen leikkauskapasiteettia Vu vanhoista laadunvalvontakokeista mää-
ritettyyn leikkauskapasiteetin keskiarvoon Vum (taulukko 30), nähdään, että X15-tyypin laattojen 
Vu arvot (noin 26 kN) ovat jonkin verran suuremmat kuin vanhojen kokeiden Vum arvo (22 kN). 
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Tämä ero selittyy kokeissa käytetyn Siporex 500-laadun ylisuurella puristuslujuudella ja erilaisista 
kuormitusjärjestelyistä. 

Taipuma-kuvaajien (kuva 7.15) avulla laskettiin myös Siporexin kimmomoduulit. Kimmomoduu-
lin suuruus ratkaistiin kaavalla (7-12) iteroimalla kunnes kuorman muutoksen aiheuttama lasken-
nallinen taipuma saavutti yhtä suuren arvon kuin todellisen taipuman muutos. Laskennallinen tai-
puma määritettiin muunnetun poikkileikkauksen menetelmällä jossa raudoituksen kimmomoduu-
liksi oletettiin 200 000 MPa. 
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Kuorman muutoksen suuruus ΔP rajattiin esikuormituksen rajaan asti. Kaikki laatat lukuun otta-
matta laattaa X12-1 pysyivät halkeilemattomana esikuormitukseen asti, jolloin poikkileikkaus voi-
tiin olettaa halkeilemattomaksi. Kimmomoduuli laskettiin kahteen kertaan jokaiselle laatalle: esi-
kuormitukselle sekä lopulliselle kuormitukselle. 

Tarkin menettely kimmomoduulin määrittämiselle olisi ollut sahata laatoista koekappaleita ja tehdä 
niille kokeita EN 1351 mukaan. Tähän ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta Ikaalisten tehtaan labora-
toriossa. Toisaalta höyrykarkaistun kevytbetonin kimmomoduuli voidaan määrittää myös element-
tiä taivuttamalla [22, s.8], joten tässä kappaleessa käytetty menettelyä voidaan pitää oikeana. Lisäk-
si taipuma-kuorma kuvaajista määritetty kimmomoduuli kuvaa laskentamallissa käytettävää kim-
momoduulia. 

Taulukossa 48 on esitetty taipuma-kuorma kuvaajista määritettyjen kimmomoduulien yhteenveto. 
Laskelmat on esitetty liitteessä G. 

Taulukko 48. Taipuma- kuvaajien (kuva 7.15) avulla määritetyt kimmomoduulien arvot. 

Laatta ΔP 
[kN] 

Δv1 
[mm] 

Δv2 
[mm] 

Ec1 
[MPa] 

Ec2 
[MPa] 

M
uo

tti
 M

2 X12-1 17,2 15,9 17,4 2053 1776* 

X13-1 17,2 16,6 15,7 1923 2086 

X14-1 17,2 15,8 15,6 2073 2110 

X14-2 17,2 17,3 16,5 1805 1937 

M
uo

tti
 M

1 

X15-1 17,2 14,9 13,8 2257 2524 

X15-2 17,2 14,8 14,5 2288 2351 

X15-3 17,2 14,3 13,9 2392 2492 

X16-1 17,2 14,7 14,0 2304 2465 

X16-2 17,2 15,2 14,2 2188 2420 

M
2 X17-1 17,2 16,8 16,1 1895 2020 

X17-2 17,2 16,5 15,9 1934 2055 
Tulosten keskiarvo Ecm = 2101 2203 

ΔP = kuorman muutos kuormituslaitteiden ja esikuormitusrajan välillä 
Δv1,2 = taipuman muutos kuorman muutokselle ΔP ensimmäisellä ja toisella kuormituskierroksella 
Ec1 = esikuormituksesta määritetty Siporexin kimmomoduuli 
Ec2 = lopullisesta kuormituksesta määritetty Siporexin kimmomoduuli 
*X12-1 halkesi jo esikuormituksen aikana, joten lopullisella kuormituskerralla määritetty kimmomoduuli ei 
ole vertailukelpoinen muiden tulosten kanssa.  
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Tuloksista voidaan huomata kuinka laattojen kimmomoduuli kasvoi noin 100 MPa toisella kuormi-
tuskerralla. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että raudoitus liikkuu suhteessa Siporexiin ensim-
mäisellä kuormituskierroksella. Toisella kuormituskierroksella raudoitus ja Siporex toimivat vasta 
tehokkaana liittopoikkileikkauksena. Samanlainen ilmiö on huomattu aiemminkin Siporex-laatoille 
tehdyissä taivutuskokeissa [26, s.2]. Tuloksista voidaan myös huomata muottien välillä olevat erot 
kimmomoduuleissa. Muotissa M1 valmistettujen laattojen kimmomoduulit ovat noin 18% suurem-
pi kuin muotissa M2 valmistettujen laattojen kimmomoduulit. 

Kuormituskokeista määritettyihin kimmomoduulien arvoihin liittyy jonkin verran epävarmuutta. 
Esimerkiksi erilaiset kosteuspitoisuudet voivat vääristää tuloksia. Kimmomoduulit ovat kuitenkin 
suurempia kuin EN 12602 laskenta-arvo 1750 MPa. Tämä selittyy osittain kokeissa käytetyn Sipo-
rex 500-laadun ylisuurella lujuudella ja kuivatiheydellä. 

7.1.4.1 Koetulosten vertailu laskennallisiin tuloksiin 

Tässä kappaleessa vertaillaan koetuloksia EN 12602 esitettyihin leikkaus- ja ankkurointikestävyy-
den laskentamalleihin. Laskentamalli kuvaa rakenneosan toimintaa ja se on materiaalien mitoi-
tusominaisuuksien funktio. Jos mitoitusmalli olisi täydellinen, se ennustaa aina edustamansa ilmiön 
lopputuloksen [18, s.24]. Koetulokset analysoidaan laskemalla jokaiselle laatalle sen leikkaus- ja 
ankkurointikestävyydet käyttämällä kokeista saatuja materiaaliominaisuuksien keskiarvoja. Kun 
nämä sijoitetaan mitoitusmalliin, saadaan mallin mukainen kestävyys Rmodel(fm,i), jota verrataan 
kokeesta saatuun arvoon Rtest. Oikein toimiva malli antaisi keskimäärin saman tuloksen [18, s.25] 
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Siporexin materiaaliominaisuudet on määritetty muottikohtaisesti laatoista sekä ennakkokokeista 
saatujen tulosten avulla. Poikittaisraudoituksen tehollinen pituus tt on laskettu EN 12602 mukaises-
ti. Poikittaisraudoituksen tehollisena halkaisijana on käytetty laattakohtaisesti määritettyä keskiar-
voa. Laskentamallissa käytettävät parametrit on esitetty taulukossa 49. Lisäksi materiaalien osa-
varmuusluvut asetetaan ykkösen suuruisiksi. 

Taulukko 49. Laattojen laskentamalleissa käytettävät materiaaliparametrit. 

Laatta dtop 
[mm] 

dbot 
[mm] 

ρm 
[kg/m3] 

fck 
[MPa] 

fyk 
[MPa] 

tt 
[mm] 

ϕtot 
[mm] 

M
uo

tti
 M

2 X12-1 45 228 510 3,5 400 384 10,2 
X13-1 45 228 510 3,5 400 384 10,6 
X14-1 45 228 510 3,5 400 384 10,5 
X14-2 45 228 510 3,5 400 384 10,6 

M
uo

tti
 M

1 X15-1 45 228 560 4,3 400 384 9,7 
X15-2 45 228 560 4,3 400 384 9,9 
X15-3 45 228 560 4,3 400 384 10 
X16-1 45 228 560 4,3 400 384 10 
X16-2 45 228 560 4,3 400 384 9,9 

M
2 X17-1 45 228 510 3,5 400 400 13,4 

X17-2 45 228 510 3,5 400 400 13,2 
fcm = Siporexin puristuslujuus          fym = raudoituksen myötölujuus 
tt = poikittaisraudoituksen tehollinen pituus EN 12602 mukaan 
ϕtot = poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisija 
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Jokaiselle laatalle laskettiin taivutusmomentti-, leikkaus- ja ankkurointikapasiteetti taulukon 49 
materiaaliparametrien avulla. Laskelmat tehtiin taulukkolaskentasovelluksella, josta on esitetty 
esimerkkilaskelma (laatasta X15-2) liitteessä G.  

Laskelmien tulokset on esitetty taulukossa 50. 

Taulukko 50. Koe- ja laskennallisten tulosten vertailua. 

Laatta 
Momenttikapasiteetti Leikkausvoimakapasiteetti Ankkurointikapasiteetti 

Mu 
[kN] 

MRk 
[kN] 

Mu/MRk 
[%] 

Vu 
[kN] 

VRk 
[kN] 

Vu/VRk 
[%] 

FRU 
[kN] 

FRA 
[kN] 

FRU/FRA 
[%] 

M
uo

tti
 M

2 X12-1 17,2 30,3 57 % 15,9 24,2 66 % 84,0 60,6 139 % 
X13-1 21,2 30,3 70 % 19,5 24,2 81 % 103,3 88,8 116 % 
X14-1 28 30,3 92 % 25,7 24,2 106 % 136,6 114,1 120 % 
X14-2 25 30,3 83 % 23,1 24,2 95 % 122,3 114,8 107 % 

M
uo

tti
 M

1 X15-1 28,2 31,0 97 % 26,0 26,9 97 % 146,3 162 90 % 
X15-2 29 31,0 94 % 26,7 26,9 99 % 141,8 165 86 % 
X15-3 29,1 31,0 94 % 26,7 26,9 99 % 141,9 166,1 85 % 
X16-1 27,5 31,0 89 % 25,3 26,9 94 % 134,4 196,3 68 % 
X16-2 26,8 31,0 87 % 24,7 26,9 92 % 131,0 195 67 % 

M
2 X17-1 29 30,3 96 % 26,7 24,2 110 % 141,8 205,5 69 % 

X17-2 30,9 30,3 101 % 28,4 24,2 117 % 154,6 236,3 66% 
Mu = kokeista määritetty momenttikapasiteetti 
MRk = mitoitusmallista määritetty momenttikapasiteetti 
Vu = kokeista määritetty leikkausvoimakapasiteetti 
VRk = mitoitusmallista määritetty leikkausvoimakapasiteetti 
FRU = kokeista määritetty ankkurointikapasiteetti 
FRA = mitoitusmallista määritetty momenttikapasiteetti 

Kokeen kannalta mielenkiintoisimmat tyypin X15 ja X16 saavuttavat juuri ja juuri teoreettisen 
leikkauskestävyyden arvon todellisilla mitatuilla puristuslujuuden arvoilla. Tuloksista on myös 
nähtävissä, että kuudennen poikittaisteräksen lisääminen ei vaikuttanut murtokuormiin millään 
tavalla. Toisaalta X15 ja X16 laattojen teoreettiset kapasiteetit on laskettu käyttäen Siporexin puris-
tuslujuutena 4,3 MPa joka on melkein 43% tavoitelujuutta suurempi.  

Kuvissa 7.25 ja 7.26 on esitetty koetulosten perusteella lasketut ankkurointi- ja leikkausvoimaka-
pasiteetit. Kuvaajiin on lisäksi piirretty KT500/4 tyyppisen laatan laskennallinen ankkurointi- ja 
leikkauskapasiteetti poikittaisterästen funktiona. Kuvaajissa on käytetty Siporexin puristuslujuutena 
kokeellisesti määritettyjä arvoja sekä nimellisarvoa 3 MPa. Poikittaisterästen kokonaishalkaisijana 
ϕtot on käytetty 10 mm ja tehollisena pituutena tt 384 mm. 

Kuvaajissa esitetyt kestävyydet on laskettu EN 12602 mukaan samalla taulukkolaskentasovelluk-
sella kuin yllä. Laatoissa X17 käytetyt 10 mm poikittaisteräkset on skaalattu niiden halkaisijan ja 
tehollisen pituuden perusteella yhteensopiviksi alla oleviin kuvaajiin. 



 

   

139 

 
Kuva 7.25. Siporex-laatan ankkurointikapasiteetti poikittaisterästen lukumäärän funktiona. 

Ankkurointikapasiteetin kuvaajasta voidaan nähdä kuinka koetuloksiin sovitettu käyrä kasvaa line-
aarisesti aina viiteen poikittaisteräkseen asti. Poikittaisterästen lukumäärän kasvattaminen ei enää 
viidennen poikittaisteräksen jälkeen kasvata merkittävästi ankkurointikapasiteettia, koska leikkaus-
kapasiteetti tulee vastaan. 

Nimellisillä materiaaliominaisuuksilla määritetty laskennallinen kapasiteetti seuraa erittäin hyvin 
koetuloksiin sovitettua käyrää. Koetuloksiin verrattuna laskentamallit vaikuttaisivat aliarvioivan 
tuella olevan ensimmäisen (nt=1) poikittaisteräksen ankkurointikapasiteettia. Toisaalta todellisilla 
puristuslujuuksilla lasketetut kapasiteetit lähestyvät koetuloksia suuremmilla poikittaisterästen 
lukumäärillä. 

 
Kuva 7.26. Siporex-laatan nimellinen leikkauskapasiteetti EN 12602 mukaan poikittaisterästen luku-
määrän funktiona. 
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Leikkauskestävyyden koetuloksista on nähtävissä kuinka se kasvaa viidenteen poikittaisteräkseen 
asti, jonka jälkeen kapasiteetti näyttäisi pysyy vakiona. 

7.1.5 Kokeiden johtopäätökset 

Koetulosten perusteella voidaan päätellä, että ankkurointikapasiteetti ei enää kasvanut viidennen 
poikittaisteräksen jälkeen, koska leikkauskapasiteetti tuli mitoittavaksi. Laattojen murtokapasiteetti 
kasvoi lineaarisesti viidenteen poikittaisraudoitukseen asti. Kuudennen poikittaisteräksen lisäys ei 
kasvattanut murtokapasiteettia suhteessa viiteen poikittaisteräkseen. Näissä kokeissa mitatut puris-
tuslujuudet olivat paljon haluttua suurempia, joten saavutetut ankkurointi- ja leikkauskapasiteetit 
ovat jonkin verran normaalia suurempia. 

Poikittaisterästen halkaisijan kasvattaminen (X17) kasvatti hieman murtokuormaa, mutta ei samas-
sa suhteessa kuin laattojen X12 – X15 välillä. X17 laattojen murtokuormat oli lähes samansuuruisia 
kuin laatalla X15 jossa oli normaali poikittaisraudoitus. 

Johtopäätöksenä kokeista voidaan todeta, että KT500/4 laatassa käytetty poikittaisraudoitus vaikut-
taisi olevan riittävä. Poikittaisraudoituksen lisääminen ja halkaisijan kasvattaminen ei kasvattanut 
murtokuormia merkittävästi. 

Tuloksista voidaan myös todeta, että EN 12602:ssa esitetty ankkurointikapasiteetin määrittämiseen 
tarkoitettu laskentamalli kuvaa todellista rakennetta melko hyvin. Laskentamalli vaikuttaisi kuiten-
kin aliarvioivan tuella olevan ensimmäisen poikittaisraudan kapasiteettia. Tukipaineen edullinen 
vaikutus on kyllä huomioitu standardissa, mutta sen vaikutus näyttäisi koetuloksiin verrattuna ole-
van hieman liian pieni. Tuella olevan poikittaisraudoituksen ankkurointikapasiteettia voitaisiin 
ilmeisesti kasvattaa, koska tuelle syntyvä poikittainen tukipaine kasvattaa poikittaistangon lähei-
syydessä olevan Siporexin lujuutta. Todellisilla materiaaliominaisuuksilla määritetyt ankkurointi-
kapasiteetit lähestyvät koetuloksia, kun poikittaisterästen lukumäärä oli 4-6. Täten EN 12602:ssa 
esitetty laskentamalli vaikuttaisi toimivan hyvin laatoissa, joissa on vähintään neljä poikittaisteräs-
tä. 

Yhteenvetona kokeista saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että on tärkeää huolehtia veto-
raudoituksen riittävästä ankkuroinnista. Vaikka leikkaus- ja ankkurointikestävyyden suunnittelu on 
EN 12602:ssa eriytetty toisistaan, niin viime kädessä ne ovat yhteyksissä toisiinsa. Laattojen lopul-
liset murtotavat olivat hyvinkin samanlaisia, mutta murtokuormat olivat erilaisia. Poikittaisraudoi-
tuksen määrällä oli suora yhteys laattojen murtokuormiin ja sitä kautta leikkauskestävyyteen. Mitä 
vähemmän laatassa oli poikittaisraudoitusta, niin sitä enemmän raudoitus pääsi liukumaan murto-
kuormaa lähestyttäessä. 
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7.2 Leikkauskoe 

Leikkauskokeen tavoitteena oli selvittää soveltuuko EN 12602:ssa esitetty leikkauskestävyyden 
kaava leikkausraudoittamattomana Siporex-laatoille. Leikkauskokeen mittaustulokset ja laattojen 
valmistuspiirustukset on esitetty liitteessä H. 

7.2.1 Koetta varten valmistettujen laattojen kuvaus 

Koetta varten kerättiin Ikaalisten-tehtaan varastosta kuusi kappaletta KT500A/4 250x600x5980 
tyypin laattoja, jotka oli valmistettu eri kuukausina vuoden 2011 elokuun ja marraskuun väliltä. 
Kokeen tavoitteena oli myös selvittää kuinka paljon tuloksiin tulee vaihtelua. 

Laattojen tavoiteltu murtotapa oli tuen läheisyydessä tapahtuva leikkausmurto. Tavoiteltu murtota-
pa varmistettiin samanlaisella kuormitusjärjestelyllä, kuin kappaleen 7.1 ankkurointikokeessa. Li-
säksi ankkurointikokeen tuloksilla pystyttiin osoittamaan, että KT500/4 laatan ankkurointiraudoitus 
on riittävä. Niin ollen leikkauskokeessa murtotavaksi voidaan olettaa leikkausmurto, eikä ankku-
rointimurto. 

Varastoelementtien lisäksi koetta varten valmistettiin kaksi KT500A/4 tyypin laattaa, joiden poikit-
taisterästen määrää oli kasvatettu. Ankkurointikokeen tulosten perusteella kyseisiä erikoislaattoja ei 
olisi välttämättä tarvinnut valmistaa, koska poikittaisraudoituksen lisääminen ei kasvattanut laatto-
jen leikkauskestävyyttä. Toisaalta leikkauskokeessa ei tehty tartunnanpoistoa laattojen vetoraudoi-
tukselle, joten erikoislaattojen tarkoitus oli selvittää, tapahtuuko murtokuormissa muutoksia poikit-
taisterästen määrää lisättäessä.  

Laatoissa käytetyn Siporexin ja raudoituksen materiaaliominaisuuksien nimellisarvot olivat samat 
kuin ankkurointikokeessa (taulukko 37). Taulukossa 51 on esitetty yhteenveto leikkauskokeessa 
testattujen laattojen raudoituksista. Laatat nimettiin tunnuksilla V25 ja X26. Kirjan ”V” viittaa 
varastolaattaan, kun kirjain ”X” viittaa koetta valmistettuun laattaan. Kirjaimen jälkeen tuleva nu-
mero ”2” viittaa koesarjaan. Numerot ”5” ja ”6” viittaavat laattojen päissä olevaan alapinnan poi-
kittaisraudoituksen lukumäärään. 

Taulukko 51. Yhteenveto leikkauskokeessa testattujen laattojen raudoituksista. 

Laatta tunnus 
ja numero 

Valmis-
tuspäivä 

Pitkittäisraudoitus 
kpl x ϕ[mm] 

Poikittaisraudoitus kpl x 
ϕ[mm] Kommentit 

Laatan päät Keskialue 

V25 

V25-1 5.8.2011 

YP: 5 x ϕ5,5 
AP: 4 x ϕ10 + 2 x ϕ7 

YP: 2 x ϕ7,0 
AP: 5 x ϕ7,0 

YP: 4 x ϕ7,0 
AP: 4 x ϕ7,0 

Normaali 
poikittais-
raudoitus 

V25-2 2.11.2011 
V25-3 1.9.2011 
V25-4 8.6.2011 
V25-5 10.8.2011 
V25-6 - 

X26 X26-1 24.9.2011 YP: 5 x ϕ5,5 
AP: 4 x ϕ10 + 2 x ϕ7 

YP: 2 x ϕ7,0 
AP: 6x ϕ7,0 

YP: 4 x ϕ7,0 
AP: 3 x ϕ7,0 

 
X26-2 24.9.2011 

YP = Yläpinnan raudoitus, AP = Alapinnan raudoitus 

Kuvassa 7.27 on esitetty kokeeseen valmistettujen laattojen päämitat ja – raudoitus. Leikkausko-
keen laatoissa oli samanlainen halkaisuraudoitus kuin ankkurointikokeeseen valmistetuissa laatois-
sa. Laattojen valmistuspiirustukset on esitetty liitteessä H. 
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Kuva 7.27. Leikkauskokeessa testattujen laattojen raudoituksen sijoittelu. 

Leikkauskokeessa tutkitut KT500A/4 laatat ovat käytännössä samanlaisia kuin ankkurointikokeessa 
tutkitut KT500/4 tyypin laatat. Ainoastaan pitkittäisraudoituksessa on joitakin eroja. KT500/4 ala-
pinnan raudoitus on 4 x ϕ10, kun KT500A/4 laatan raudoituksena käytetään 4 x ϕ10 + 2 x ϕ7. Rau-
doitusten pinta-alat ovat samansuuruiset.  

Syy kokeissa tutkittujen laattojen eroihin on inhimillinen: ankkurointikokeeseen valmistetut laatat 
perustuivat referenssilaatan (X15) osalta vanhentuneeseen raudoitustaulukkoon. Laattojen KT500/4 
ja KT500A/4 eroavaisuudet tulivat ilmi vasta tehdasvierailulla saaduista päivitetyistä raudoitetau-
lukosta. 

Laattojen eroavaisuudet eivät ole tulosten vertailun kannalta merkittäviä. KT500A/4 laatan ankku-
rointi on teoriassa hieman parempi kuin KT500/4 tyypin laatassa. Alapinnan poikittaisraudoituksen 
tehollinen pituus on KT500A/4 laatassa hieman suurempi kuin KT500/4 laatassa, koska siinä on 
yksi kappale enemmän pitkittäisraudoituksia. 

7.2.2 Kokeet ja koejärjestelyt 

Leikkauskokeeseen liittyvät testit voidaan jakaa kahteen osioon: kuormituskokeeseen ja jälkikokei-
siin. Kuormituskokeen jälkeen laatoista otettiin koepalat kosteuspitoisuuksien määrittämistä varten. 
Lisäksi kahdelle laatalle tehtiin lisäkokeita. Leikkauskokeeseen kuuluneiden osakokeiden sisältö, 
suorituspäivämäärät ja kokeen tekijät on esitetty taulukossa 52. Kaikki kokeet tehtiin Ikaalisten 
Siporex-tehtaalla. 
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Taulukko 52. Leikkauskokeeseen kuuluvien osakokeiden sisältö, tekijä ja suorituspäivämäärät. 
Osakoe Viitestandardi Päivämäärä Tekijä(t) 

Kuormituskokeet - 28 - 29.11.2011 Janne Hanka 
Pertti Salomäki 

Poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden 
mittaaminen kokeen jälkeen - 28 - 29.11.2011 Janne Hanka 

Jälkikokeet rikotuista laatoista kerätyille koe-
kappaleille: 
– Siporexin kosteuspitoisuus kuormitushetkellä 

 
 

EN 772-13 
2.12.2011 Pertti Salomäki 

Lisäkokeet laatoista V25-2 ja X26-1 sahatuille 
koekappaleille: 
– Siporexin puristuslujuus 
– Siporexin kuivatiheys 
– Raudoituksen myötö- ja murtolujuus 

 
 

EN 772-1 
EN 772-13 

- 

2.12.2011 Pertti Salomäki 

Eri vaiheessa tehtyjen osakokeiden suorittaminen on kuvattu alla. 

Kuormituskoe 

Leikkauskokeen kuormitusjärjestely oli täysin samanlainen kuin ankkurointikokeessa. Kokeet suo-
ritettiin samalla tavalla ja samalla laitteistolla kuin ankkurointikokeessa. Ennen varsinaisen kokeen 
suorittamista laatat punnittiin ja esikorotus mitattiin kyljellään kuormittamattomassa tilassa. Lisäksi 
laattojen päämitat ja mahdolliset vauriot tarkistettiin. 

Kuvassa 7.28 on esitetty leikkauskokeen kuormitusjärjestely. 

 
Kuva 7.28. Leikkauskokeen koejärjestely. 

 
Kuva 7.29. Laatan V25-1 koejärjestely Ikaalisten Siporex-tehtaalla. 



 

   

144 

Ankkurointikokeesta poiketen laatoille tehtiin yhden sijaan kaksi esikuormitusta nimelliskuormaan 
17,7 kN asti. Ylimääräisellä esikuormituksella oli tarkoitus varmistaa, että laattojen taivutusjäyk-
kyys on aina suurempi verrattuna ensimmäiseen kuormituskierrokseen. 

Kolmannella eli viimeisellä kuormituskierroksella laatat kuormitettiin murtoon asti. Kokeen aikana 
pyrittiin havainnoimaan laattoihin syntyvää halkeilua. Ensimmäisen halkeaman aiheuttanut kuor-
mat merkittiin ylös. Laatan murtumisen aiheuttanut kuorma ja murtotapa merkittiin lopuksi muis-
tiin. 

Poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaaminen 

Kuormituskokeen jälkeen laatan murtuneesta päästä irrotettiin alapinnan raudoitus. Raudoituksesta 
mitattiin alapinnan poikittaisterästen kokonaishalkaisijat työntömitan avulla. Mittaus tehtiin kol-
meen kohtaan jokaista poikittaisterästä: yläpäähän, keskelle ja alapäähän. Tulosten perusteella las-
kettiin kokonaishalkaisijan keskiarvo. 

Jälkikokeet 

Kuormituskokeen jälkeen laatan murtuneesta päästä kerättiin koekappaleita ilmatiiviiseen pussiin, 
joista määritettiin Siporexin kosteuspitoisuus kuormitushetkellä.  

Lisäkokeet 

Edellä mainittujen kokeiden lisäksi laatoille V25-2 ja X26-1 tehtiin lisäkokeita. Laatoista sahattiin 
koekuutioita (6kpl / laatta), joista määritettiin Siporexin puristuslujuus sekä kuivatiheys standardien 
EN 772-1 ja EN 773-13 mukaan. Lisäksi kyseisistä laatoista irrotetuille raudoituksille tehtiin veto-
kokeita, joissa määritettiin raudoituksen myötö- ja murtolujuus. 

Jälki- ja lisäkokeet tehtiin samalla tavalla kuin ankkurointikokeessa. 
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7.2.3 Kokeiden tulokset 

Taulukossa 53 on esitetty yhteenveto kuormituskokeiden tuloksista. Taulukkoon on myös merkitty 
laatoista kerättyjen koekappaleiden kosteuspitoisuuksien mittaustulokset ja poikittaisraudoituksen 
kokonaishalkaisijoiden mittaustulosten keskiarvot. Poikittaisraudoituksen mittaustulokset ja pöytä-
kirjat on esitetty liitteessä H. 

Laattaa V25-6 ei kuormitettu koska se kaatui ja rikkoutui noston aikana. Laattaan tuli useita hal-
keamia, joten se hylättiin. 

Taulukko 53. Yhteenveto kuormituskokeiden tuloksista. 

Laatta w0 
[mm] 

m 
[kg] 

Pcr 
[kN] 

Pu 
[kN] 

vu 
[mm] Havaittu murtotapa ϕtot.m 

[mm] 
μm 

[%] 
V25-1 - 690 33 39,5 48,1 Leikkausmurto 10,5 41,4 
V25-2 8,5 630 23 46,2 46,2 Leikkausmurto 10,6 25,7 
V25-3 12,5 580 29 44,9 44,9 Leikkausmurto 10,5 14,3 
V25-4 9,6 590 30 47,6 47,6 Leikkausmurto 10,8 8,2 
V25-5 9,0 600 25 45,5 45,5 Leikkausmurto 10,4 13,6 
V25-6 - - - - - - - - 
X26-1 10,4 600 28 43,6 43,6 Leikkausmurto 10,8 9,3 
X26-2 10,0 600 28 44,9 44,9 Leikkausmurto 10,6 5,9 

w0 = laatan esikorotus kyljellään 
m = laatan massa 
Pcr = kuorma jolla ensimmäiset halkeamat havaittiin  
Pu = laatan murtokuorma 
vu = laatan taipuma murtohetkellä  
ϕtot.m = mitattujen poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden keskiarvo 
μ = murtuneista laatoista kerättyjen koekappaleiden kosteuspitoisuus 

Tuloksista voidaan nähdä, että laatta V25-1 murtokuorma jäi pienemmäksi kuin muiden laattojen 
murtokuormat. Tämä johtui todennäköisesti laatan suuresta kosteuspitoisuudesta ja omasta painos-
ta. Laattaa oli varastoitu tehtaan pihalla, mistä se siirrettiin sisätiloihin noin kaksi viikkoa ennen 
koetta. 

Laatoista mitatut esikorotukset tukevat varsin hyvin Siporex-laattojen suunnittelussa käytettyä van-
haa oletusta, että esijännityksen vaikutukset kumoavat laatan oman painon. Laattojen esikorotukset 
ovat keskimäärin 10 mm luokkaa. Lisäksi ennen varsinaisen kokeen suorittamista oli selvästi ha-
vaittavissa, että laatta jäi edelleen käyräksi ylöspäin. Samanlaisia havaintoja tehtiin myös ankku-
rointikokeessa (taulukko 46). 

Halkeamakuormiin Pcr liittyy jonkin verran epävarmuutta, koska halkeamien havainnointi kokeen 
aikana oli melko vaikeaa. Ensimmäisen halkeaman parempi ja tarkempi havainnointi olisi edellyt-
tänyt lisää henkilökuntaa kokeeseen. On hyvin todennäköistä, että halkeamakuormat ovat joissakin 
laatoissa liian suuria, koska ensimmäistä halkeamaa ei havaittu ajoissa. 

Kuvassa 7.30 on esitetty kaikkien testattujen laattojen taipuma-kuorma kuvaajat. Taipuma-kuorma 
kuvaajan liittyvät laattojen murtotavat on esitetty kuvissa 7.31-7.34. Kuvista voidaan nähdä, että 
kaikki laatat murtuivat leikkausmurrossa. Toisin sanoen kokeen kuormitusjärjestelyssä onnistuttiin. 
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Kuva 7.30. Leikkauskokeessa testattujen laattojen taipuma-kuorma kuvaajat ja murtokuormat. 

Esikuormitus 17,7kN 
asti 2 kertraa 

Kuormituslaitteet 
0,48 kN 

V25-1 Pu= 39,5kN 

V25-2 Pu= 46,2 kN 

V25-3 Pu= 44,9kN 

V25-4 Murtokuorma 
Pu= 47,6kN 

V25-5 Pu= 45,5kN 

X26-1 Pu= 43,6kN 
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Pu = murtokuorma 

V25: 5Φ7 poikittaisterästä 
X26: 6Φ7 poikittaisterästä 

α2≈725 kN/m 
α1≈1020 kN/m α1/α2≈1,401 

X26-2 Pu= 44,9kN 
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(a)   (b)  
Kuva 7.31. (a) Laatan V25-1 leikkausmurto. (b) Laatan V25-2 leikkausmurto. 

(a)   (b)  
Kuva 7.32. (a) Laatan V25-3 leikkausmurto. (b) Laatan V25-4 leikkausmurto. 

     
Kuva 7.33. Laatan V25-5 leikkausmurto. 

 (a)   (b)   
Kuva 7.34. (a) Laatan X26-1 leikkausmurto. (b) Laatan X26-2 leikkausmurto.  
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Laattojen murtotavat ja halkeilun etenenminen oli samanlaista kuin ankkurointikokeessa X15 tyy-
pin laatoille (kuva 7.23). Laattojen murtotavat olivat EN 12602 liitteen B (kuva 4.3) määritelmien 
mukaan hauraita. Murtoa edeltänyt halkeilukuvio ei ennakoinut tuen reunasta silmänräpäyksessä 
avautunutta isoa leikkaushalkeamaa (kuva 7.23). Taulukossa 53 esitetyt murtohetken taipumat 
olivat myös pienempiä kuin sitkeään murtoon vaadittu taipuma 3*Leff/200 = 88,8 mm.  

Eniten taipuneiden laattojen kokonaiskäyttäytyminen ennen murtoa oli melko sitkeää. Laattojen 
halkeamat ja taipumat olivat selvästi nähtävissä ennen murtoa, joka tapahtui lopulta hauraasti. Toi-
saalta laatan V25-1 murtohetken taipuma jäi huomattavasti muita pienemmäksi, joten sen koko-
naiskäyttäyminen ennen murtoa oli haurasta. 

Taulukossa 54 on esitetty laatoista V25-2 ja X26-1 sahattujen koekappaleiden puristuslujuus, kui-
vatiheys sekä kosteuspitoisuus puristuslujuuden mittaushetkellä. 

Taulukko 54. Laatoista sahattujen 100mm x 100mm x 100mm koekappaleiden koetulokset. 

Laatta Vyö-
hyke 

A B C Keskiarvot 
fci ρi fci ρi fci ρi fcm ρm μm 

[MPa] [kg/m3] [Mpa] [kg/m3] [Mpa] [kg/m3] [Mpa] [kg/m3] [%] 

V25-2 
Keski 3,36 516 3,14 523 3,47 531 3,32 523 6,1 
Pääty 2,90 521 2,8 533 3,00 550 2,90 535 8,3 

Tulosten keskiarvot 3,11 529 - 

X26-1 
Keski 2,60 524 3,61 536 3,58 551 3,26 537 4,5 
Pääty 2,85 545 2,9 557 3,06 572 2,94 558 5,1 

Tulosten keskiarvot 3,10 548 - 
A,B,C = koekappaleen tunnus. Kuutio A edustaa valun yläosaa, B keskiosaa ja C alaosaa 
Keski, Pääty = laatan keskeltä ja ehjästä päästä sahatut 100x100x100 koekappaleet 
fci = yksittäisen koekappaleen puristuslujuus 
ρi = yksittäisen koekappaleen kuivatiheys 
fcm = koekappaleiden puristuslujuuskokeiden keskiarvo 
ρm = koekappaleiden kuivatiheyskokeiden keskiarvo 
μm = koekappaleiden kosteuspitoisuuden keskiarvo puristuslujuuden mittaushetkellä 
Huom. 500-laadun nimellinen puristuslujuus fck = 3 MPa ja kuivatiheys ρm = 500kg/m3 

Monet koetulokset eivät ole tyypillisiä Siporex-laatoissa käytettävälle 500-laadulle suhteessa siitä 
ilmoitettuihin arvoihin. Osassa kokeita puristuslujuustulokset olivat hieman liian pieniä ja mitatut 
kuivatiheydet olivat liian suuria. 

Koekappaleet täyttävät puristuslujuuden osalta EN 12602 vaatimuksen, jonka mukaan yksittäinen 
puristuslujuuden tulos saa vähintään olla 0,9*fck, eli 2,7 MPa [4 s.24]. Koekappaleiden kosteuspi-
toisuus on ollut oikea yhtä koesarjaa lukuun ottamatta standardin EN 772-13 sallimissa 6±2 % ra-
joissa. 

Taulukossa 55 on esitetty vetokokeiden tulokset laatoista V25-2 ja X26-1 irrotetuille raudoituksil-
le. Alkuperäiset mittaustulokset on esitetty liitteessä H. Kokonaistasavenymää εu ei pystytty mit-
taamaan, koska poikkiteräs oli tiellä. Tuloksista voidaan nähdä, että raudoituksen myötölujuus on 
kaikissa tuloksissa suurempi kuin sille asetettu myötölujuuden ominaisarvo 400 MPa.  
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Taulukko 55. Raudoitusten vetokokeiden koetulokset. 

Laatta # ϕ 
[mm] 

fy 
[MPa] 

fu 
[MPa] 

εu 
[%] 

fym 
[MPa] 

fum 
[MPa] 

V25-2 

1 7 486 527 - 

472 520 

2 7 489 533 - 
3 10 465 513 - 
4 10 462 516 - 
5 10 466 518 - 
6 10 465 511 - 

X26-1 

1 7 499 535 - 

484 528 

2 7 496 535 - 
3 10 475 527 - 
4 10 474 523 - 
5 10 475 525 - 
6 10 483 523 - 

ϕ = raudoituksen halkaisija 
fyi = yksittäisen raudoitteen myötöraja, eli myötölujuus 
fui = yksittäisen raudoitteen murtolujuus 
fym = koekappaleiden myötölujuuden keskiarvo 
fum = koekappaleiden murtolujuuden keskiarvo 

7.2.4 Koetulosten analysointi 

Taulukkoon 56 on laskettu murto- ja halkeamakuormien perusteella määritetyt koelaattojen taivu-
tus-, leikkausvoima, ankkurointikapasiteetit. Kapasiteetit laskettiin kappaleessa 7.1.4 kuvatulla 
tavalla ottaen huomioon ulkoisen kuorman lisäksi laatan oma paino. Laskelmat on esitetty liittees-
sä H. Taulukkoon on laskettu myös varastolaattojen koetulosten ominaisarvo olettamalla variaa-
tiokerroin Vx tuntemattomaksi. 

Taulukko 56. Koetulosten perusteella määritetyt halkeamamomentti-, leikkausvoima-, taivutusmo-
mentti- ja ankkurointikapasiteetit. 

Laatta Pcr 
[kN] 

Pu 
[kN] 

Mcr 
[kNm] 

Mu 
[kNm] 

FRU 
[kN] 

Vu 
[kN] 

Vum 
[kN] 

ΔVu 
[kN] Vx 

Vuk 
[kN] 

V25-1 33 39,5 21,2 22,8 121 24,7 

27,3 1,54 

 

23,7 
V25-2 23 46,2 15,2 25,9 137 28,1  
V25-3 29 44,9 18,6 25,0 133 27,2 0,056 
V25-4 30 47,6 19,3 26,4 140 28,7  
V25-5 25 45,5 16,5 25,4 135 27,7  
X26-1 28 43,6 18,0 24,4 130 26,6 26,9 - - - X26-2 28 44,9 18,0 25,1 133 27,3 

Mcr = halkeamamomentti, eli momentin suuruus pistekuorman kohdalla halkeaman avauduttua 
Mu = taivutusmomentin suuruus pistekuorman kohdalla murtohetkellä 
Vu = leikkausvoiman suuruus kriittisessä poikkileikkauksessa murtohetkellä 
Vum, ΔVu, Vx, Vuk= koetulosten keskiarvo, keskihajonta, variaatiokerroin ja ominaisarvo 
FRU = Mu/(0,9*dbot) = Mu/(0,9*227 mm) = vetoraudoituksessa vaikuttava voima murtohetkellä. 

Siporexin kimmomoduulit laskettiin taipuma-kuorma kuvaajista kappaleessa 7.1.4 kuvatulla menet-
telyllä. Ainoa ero ankkurointikokeeseen oli se, että kuormituskierroksia oli yksi enemmän. Tulos-
ten yhteenveto on esitetty taulukossa 57. Laskelmat on esitetty liitteessä H. 
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Taulukko 57. Taipuma-kuorma kuvaajista määritetyt kimmomoduulit 

Laatta ΔP 
[kN] 

Δv1 
[mm] 

Δv2 
[mm] 

Δv3 
[mm] 

Ec1 
[MPa] 

Ec2 
[MPa] 

Ec3 
[MPa] 

V25-1 17,2 18,1 17,1 16,9 1690 1849 1867 
V25-2 17,2 17,6 17,5 17,1 1756 1784 1841 
V25-3 17,2 17,9 17,5 17,4 1718 1777 1791 
V25-4 17,2 16,9 15,8 15,9 1871 2070 2042 
V25-5 17,2 17,3 16,3 16,1 1810 1972 2008 
X26-1 17,2 17,1 16,3 16,2 1841 1979 2003 
X26-2 17,2 16,7 15,9 15,9 1908 2048 2051 

 Tulosten keskiarvo Ecm = 1799 1926 1943 
Tulosten keskihajonta ΔEc = 81 122 107 

ΔP = kuorman muutos kuormituslaitteiden ja esikuormitusrajan välillä 
Δv1,2,3 = taipuman muutos kuorman muutokselle ΔP ensimmäisellä, toisella ja lopullisella kuormituskierroksella 
Ec1,2,3 = eri kuormituskierrosten perusteella määritetty laatan kimmomoduuli 

Taipuman muutokset ovat olleet yhtä suuria toisella ja kolmannella kuormituskierroksella, josta 
voidaan päätellä, että laatat eivät haljenneet esikuormituksen aikana. Laattoihin ei syntynyt piilo-
halkeamia, jotka olisivat jääneet huomaamatta kokeiden aikana. Kimmomoduulin arvot ovat kaikki 
(kahta poikkeusta lukuun ottamatta) suurempia kuin KT500 laatan kimmomoduulin laskenta-arvo 
1750 MPa. 

Taulukon 57 tuloksista nähdään, että taipumien perusteella määritetyt kimmomoduulit kasvoivat 
ensimmäisen kuormituskierroksen jälkeen 2-11 %. Toisen ja kolmannen kuormituskierroksen tai-
puman sekä kimmomoduulien muutoksissa ei ole suuria eroja. Tulokset vahvistavat ankkurointiko-
keen tulosten perusteella tehdyn olettamuksen, että Siporex-laatoissa tapahtuu vetojäykistymistä 
ensimmäisellä kuormituskierroksella. Toisin sanoen rakenne alkaa toimia tehokkaasti Siporexin ja 
raudoituksen muodostamana liittorakenteena vasta ensimmäisen kuormituskierroksen jälkeen. Täs-
tä voidaan päätellä, että toisen ja kolmannen kuormituskierroksen perusteella iteroidut kimmomo-
duulit kuvaavat rakenteen todellista kimmomoduulia. 

7.2.4.1 Koetulosten vertailu laskennallisiin tuloksiin 

Tässä kappaleessa vertaillaan kokeiden tuloksia laskennallisiin tuloksiin. Koetuloksia vertaillaan 
KT500A/4 laatan laskentamalliin, joka muodostettiin käyttämällä nimellisiä materiaaliominaisuuk-
sia. Laattojen kapasiteettien laskennallinen vertailu tehtiin ainoastaan leikkauskapasiteetin suhteen, 
koska laattojen murtotapa oli leikkausmurto. Ankkurointikokeen tulosten perusteella voidaan pää-
tellä, että KT500A/4 laattojen ankkurointi on riittävä, eli laatat eivät murtuneet ankkurointimurros-
sa. 

Kuvassa 7.35 on esitetty KT500A/4 laattojen koetulokset laattojen valmistuspäivämäärän funktio-
na. Kuvaan on myös merkitty KT500A/4 laatan nimellinen leikkauskapasiteetti EN 12602 mukaan. 
Vertailun vuoksi kuvaan on myös merkitty leikkauskapasiteetti Siporex-kevytbetonielementtien 
suunnitteluohjeen mukaan. Kuvaan 7.35 on erikseen korostettu koetta varten valmistettujen eri-
koislaattojen (X26-1 ka X26-2) tulokset, joissa oli normaalin viiden sijaan kuusi poikittaisterästä 
laatan päissä. Tuloksista voidaan nähdä, että poikittaisraudoituksen lisääminen ei kasvattanut leik-
kauskapasiteettia. 
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Kuva 7.35. KT500A/4 koelaattojen koetulosten vertailu laskennallisiin leikkauskapasiteetin arvoihin 
laattojen valmistuspäivämäärän funktiona. 

Koetulosten vertailua varten taulukkoon 58 on laskettu leikkauskokeen laattojen leikkauskestä-
vyyksien keskiarvo, keskihajonta, variaatiokerroin sekä ominaisarvo olettamalla variaatiokerroin 
tuntemattomaksi. Vertailun vuoksi taulukossa on myös esitetty laadunvalvontakokeiden yhteenve-
dosta saadut tulokset KT500/4 ja KT500A/4 laatoille (taulukko 25). Taulukossa on myös esitetty 
EN 12602 ja Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeen mukaan lasketut leikkauskestävyy-
den ominaisarvot. 

Taulukko 58. Leikkauskokeen koetulosten leikkauskestävyyksien arvoja, sekä niiden vertailua laadun-
valvontakokeiden yhteenvedon tuloksiin vastaavalle laatalle ja laskennallisiin arvoihin. 

Koesarja n(nvu) Vum 
[kN] 

ΔVu 
[kN] Vx 

Vuk 
[kN] 

VRk.sx 
[kN] 

VRk1 
[kN] 

VRk1.min 
[kN] 

Leikkauskoe (X26) 2(2) 26,9 - - - 

19,0 20,4 24,6 

Leikkauskoe (V25) 5(5) 27,3 1,54 0,056 23,7 
Laadunvalvontakokeiden 
yhteenveto 1999-2010 
KT500/4 ja KT500A/4 
laatoille 

29(24) 22,0 1,84 0,083 18,8 

n = koetulosten lukumäärä                      
( nvu) = koetulosten lukumäärä, joissa murtotapa oli leikkausmurto 
Vum = koetulosten keskiarvo, joissa murtotapa oli leikkausmurto 
ΔVu = koetulosten keskihajonta, joissa murtotapa oli leikkausmurto 
Vx = Vum / ΔVu = koetulosten variaatiokerroin, joissa murtotapa oli leikkausmurto 
Vuk = koetulosten ominaisarvo, jonka laskemiseen käytettiin ks arvoja kun Vx on tuntematon 
VRk.sc = leikkauskestävyyden ominaisarvo Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeen mukaan 
VRk1 = leikkauskestävyyden ominaisarvo EN 12602 mukaan (kaavan ensimmäinen osa) 
VRk1.min = leikkauskestävyyden ominaisarvo EN 12602 mukaan (kaavan toinen osa) 

VRk1 EN12602 

VRk1.min = 
0,06*fck*b*d 

VRk.sx Siporex-
suunnitteluohje 
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Laatan valmistuspäivä 

KT500A/4 Siporex-laatan leikkauskapasiteetti leikkausraudoittamattomana 

Koetulokset

VRk1 EN12602

VRk1.min 0,06*fck*b*d

VRk.sx Siporex-suunnitteluohje

6Φt7 Poikittaisterästä 
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Taulukossa 56 esitetty V25 varastolaattojen koetulosten ominaisarvo (23,7 kN) on suurempi kuin 
EN 12602 leikkauskestävyyden kaavan ensimmäisen osan VRk1 mukaan laskettu ominaisarvo (20,4 
kN). Eli leikkauskokeen koetulokset saavuttivat EN 12602 vaatiman laskennallisen kestävyyden. 

Verrattaessa taulukon 56 V25-tyypin laattojen leikkauskapasiteetin ominaisarvoa Vuk vanhoista 
laadunvalvontakokeista määritettyyn leikkauskapasiteetin ominaisarvoon Vuk nähdään, että V25-
tyypin laattojen leikkauskapasiteetin ominaisarvo (noin 23,7 kN) on suurempi kuin vanhojen ko-
keiden ominaisavo (18,8 kN). Tämä ero selittyy osittain erilaisista kuormitusjärjestelyistä sekä 
tulosten pienemmällä hajonnalla. Leikkauskokeen koetulosten hajontaa kuvaava variaatiokerroin 
(0,056) on huomattavasti pienempi kuin laadunvalvontakokeiden yhteenvedon koetulosten variaa-
tiokerroin (0,083). 

Jotta saadaan varmuus siihen, voidaanko EN 12602 mukaan laskettua leikkauskestävyyden sovel-
taa kriittisimmälle KT500A/400 laatalle, niin alla on esitetty leikkauskokeen koetulosten leikkaus-
kestävyyden ominaisarvon Vuk laskelma, jossa keskiarvona on käytetty leikkauskokeen keskiarvoa 
Vum (27,3 kN) ja variaatiokertoimena Vx on käytetty vanhojen laadunvalvontakokeiden yhteenve-
dosta saatua arvoa (0,083) vastaavalle laatalle. Leikkauskokeen koetulosten keskiarvo antaa suh-
teellisen hyvän kuvan Siporexin materiaaliominaisuuksista kokeen suorittamishetkellä. Laadunval-
vontakokeiden variaatiokertoimella huomioidaan leikkausmurtoon historiallisesti liittyvä suuri 
hajonta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Kerroin ks on laskettu taulukon 28 mukaan olettamal-
la variaatiokerroin Vx tuntemattomaksi. 

    kNkNVkVV xsumuk 02,22083,033,213,271   (7-14) 

Yllä oleva tulos kokeellisesti määritetylle kestävyyden ominaisarvolle on suurempi, kuin EN 12602 
mukaan määritetty leikkauskestävyyden ominaisarvo (20,4kN). Tästä voidaan tehdä perusteltu 
johtopäätös, että EN 12602 mukaan laskettu leikkauskestävyyden kaavan ensimmäinen osa VRk1 
soveltuu leikkausraudoittamattomalle KT500A/4 laatalle. 

Sen sijaan EN 12602 leikkauskestävyyden kaavan toinen osa (VRk1.min=0,06*fck*b*dbot) antaa liian 
suuria leikkauskapasiteetin arvoja (24,9 kN) suhteessa kyseiselle laatalle kaavalla (7-14) laskettuun 
koetulosten tarkkaan ominaisarvoon (22,02 kN). Todennäköisesti kevyesti raudoitetuille saman-
korkuisille Siporex-laatoille saadaan näitä koetuloksia pienempiä leikkauskapasiteetin tuloksia, 
joten kaavan toinen osa on niille huomattavasti epävarmalla puolella. Joten kappaleessa 5.2.2.1 
esitetty päätelmä leikkauskestävyyden kaavan jälkimmäisen osan soveltumattomuudesta pätee 
etenkin ohuille Siporex-laatoille.  

Koetulosten perusteella tehtiin myös taipuman laskennallinen tarkastelu soveltamalla EN 12602 
esitettyä taipuman laskentaa halkeilleessa tilassa. Laskennallisiin tarkasteluihin valittiin laatat V25-
5 ja X26-1 joiden kimmomoduulit ja halkeamakuormat olivat samassa suuruusluokassa. Laskenta-
malli tehtiin yksinkertaistetulla menettelyllä laskemalla taipuman muutosta annetulle kuorman 
muutokselle. Jakaumakertoimen laskentaan tarvittava momentti laskettiin pistekuorman kohdalla 
vaikuttavasta todellisesta momentista. Jakaumakertoimen laskennassa oletettiin, että raudoituksessa 
ei tapahdu liukumista. Taipuman laskelmat on esitetty liitteessä H. 



 

   

153 

Kuvasta 7.36 voidaan nähdä, että EN 12602 mukainen laskentamalli kuvaa Siporex-laatan taipu-
maa hyvin. On huomattava, että laskentamallin tarkkuus heikkenee murtokuormaa lähestyttäessä, 
koska raudoituksen ja Siporexin myötöjännitys tulevat vastaan. 

 

 
Kuva 7.36. Todellinen ja laskennallinen taipuma-kuorma kuvaaja laatoille V25-5 ja X26-1. 

7.2.5 Johtopäätökset 

Leikkauskokeen koetulosten perusteella voidaan päätellä, että laattojen leikkauskestävyyksissä ei 
tarkasteluajanjaksona tapahtunut suurta vaihtelua. Laattojen leikkauskestävyys oli kaikissa kokeis-
sa suurempi kuin EN 12602 mukaan laskettu nimellinen leikkauskestävyys. 

Kokeissa tarkastelluilla tapauksilla voidaan todeta, että EN 12602 mukaan laskettu leikkausraudoit-
tamattoman rakenteen leikkauskestävyyden mitoituskaava antaa Siporex-laatoille soveltuvia mitoi-
tusarvoja. Standardissa esitetyn leikkauskestävyyden kaavan toisen osan (VRk1.min) soveltamista 
Siporex-laatoille ei voida koetulosten perusteella pitää hyväksyttävänä, koska se antaa liian suuria 
tuloksia suhteessa koetuloksiin. 

Lisäksi koetulokset eivät anna perusteita muuttaa KT500A/4 laatan päiden alapinnan poikittais-
raudoitusta. Kuudennen poikittaisraudoituksen lisääminen ei koetulosten perusteella kasvattanut 
laattojen murtokuormaa ja leikkauskapasiteettia. 
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Taipuman muutos Δv jännevälin keskellä [mm] 

Todellinen ja laskennallinen taipuma-kuorma kuvaaja 

V25-5 Laskentamallin taipuma

V25-5 Todellinen taipuma

X26-1 Todellinen taipuma

Halkeama 
P≈25 kN 

Taipuman laskentakaava: 
Δvcalc = k*Δvcalc.cr+(1-k)*Δvcalc.uc  
jossa 
k =  1-0,8*(Mcr/Ma1)2  

Kuormituslaitteet P0=0,48kN 
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8 NORMIT TÄYTTÄVIEN LASKENTAPARAMETRIEN VALINTA 

Tässä kappaleessa tehdään yhteenveto eri kokeiden (laadunvalvontakokeiden, tuotekehityskokeiden 
sekä tämän DI-työn yhteydessä tehtyjen) tuloksista, sekä arvioidaan niiden perusteella normien 
mukaisia laskentaparametreja Siporex-laatoille, erityisesti tässä DI-työssä tarkastellulle KT500A/4 
250x600x5980 laatalle. Laskentaparametrien avulla tehdään esimerkkilaskelma kyseiselle laatalle 
josta tarkistetaan, että se täyttää standardin EN 12602 vaatimukset murto – ja käyttörajatilassa. 

8.1 Laskentaparametrien valinta 

Siporexin kuivatiheyden, puristuslujuuden ja kuivumiskutistuman suhteen tässä työssä ei anneta 
koetuloksiin perustuvaa arviota, koska ankkurointi- ja leikkauskokeessa saadut tulokset poikkesivat 
normaalista. Tämän takia taulukkoon 59 on kerätty Siporex-suunnittelijan käsikirjassa annetut 
arvot Siporexin kuivatiheydelle, puristuslujuudelle ja kuivumiskutistumalle. 

Taulukko 59. Eri Siporex-laatujen kuivatiheydet, puristuslujuudet ja kuivumiskutistuma Siporex-
suunnittelijan käsikirjan mukaan [7, s.A2, A5] sekä suositusarvoja kuivatiheyden toleranssille ja kos-
teuspitoisuudelle käyttöolosuhteissa. 
Siporex-

laatu 
ρm,g 

[kg/m3] 
Δρg 

[kg/m3] 
μm 

[%] 
fck,g 

[MPa] 
εcs 

[mm/m] 
500 500 28,8 4,0 2,3 0,2 400 450 26,0 3,0 

ρm,g = valmistajan ilmoittama kuivatiheyden keskiarvo 
Δρg = valmistajan ilmoittama kuivatiheyden toleranssi 
μm = Siporexin kosteuspitoisuus (paino-%) käyttöolosuhteissa 
fck,g = valmistajan ilmoittama puristuslujuuden ominaisarvo 
εcs = Siporexin kuivumiskutistuman arvo 40x40x160 koekappaleelle jonka kosteuspitoi-
suus muuttuu 30% kuuteen prosenttiin standardin EN 680 mukaan 

Kuivatiheyden toleranssin suositusarvo Δρg on haettu Siporex-suunnittelijan käsikirjan avulla, jon-
ka mukaan Siporexin suunnittelupainona tulisi käyttää vähintään 1,1 kertaista kuivatiheyttä 
[7,s.A2]. Kuivatiheyden toleranssin suositusarvo voidaan ratkaista asettamalla Siporex-
suunnitteluohjeen ja EN 12602 mukaan määritetty kuivatiheyden suunnittelupaino yhtä suuriksi 

    gmmgm ,, 1,1100/1      (8-1) 

joka voidaan kirjoittaa muotoon 















100/1
1,1

,
m

gm


     (8-2) 

jossa μm on elementin kosteuspitoisuus paino-%:ssa käyttöolosuhteissa. Siporex-suunnittelijan 
käsikirjan mukaan kosteuspitoisuus voidaan olettaa olevan 4 %, jos elementti on yläpohjassa kui-
van huonetilan yläpuolella tai alapohjassa lämmittämätöntä tilaa vasten [7, s.A2]. Oletetun koste-
uspitoisuuden avulla voidaan laskea kuivatiheyden toleranssit, jotka ovat taulukossa 58. 

Taulukon 58 on laskettu siten, että yhteys vanhaan Siporex-suunnittelijan käsikirjaan säilyy. Erik-
seen tulisi selvittää, mitä arvoja valmistaja pystyy ilmoittamaan kuivatiheydelle, kuivatiheyden 
toleranssille, puristuslujuudelle ja kuivumiskutistumalle. 
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Siporexin kimmomoduuli 

Kuten tässä työssä on todettu, Siporexin kimmomoduulit kasvavat merkittävästi suunnittelijan kä-
sikirjassa esitettyihin arvoihin verrattuna, koska EN 12602 sallii laskenta-arvojen käytön. Taulu-
kossa 60 on esitetty EN 12602 ja Siporex-käsikirjan mukaan määritetyt kimmomoduulien laskenta-
arvot. Taulukkoon on koottu myös eri kokeista saatujen kimmomoduulien keskiarvoja. 

Taulukko 60. EN 12602 laskenta-arvoja eri Siporex-laatujen kimmomoduuleille sekä niiden vertailua 
Siporex-suunnittelijan käsikirjaan ja saatavilla oleviin koetuloksiin. 

Siporex 
laatu 

Ecm 
[MPa] Lähde 

500 1750 EN 12602 laskenta-arvot [4, s.24] 450 1500 
500 1400 Siporex-suunnittelijan käsikirja [7, s.A2] 450 1200 
500 1363 Esijännityskokeen yhteydessä tehty prismakoe 2011 [24, s.4]* 
450 1384 Laadunvalvontakokeiden 1999-2010 yhteenveto** 500 1698 
500 2277 Ankkurointikokeet 2011** 
500 1934 Leikkauskokeet 2011** 

Ecm = kimmomoduulin keskiarvo 
* kokeet tehty EN 1352 mukaan 
** kimmomoduuli määritetty kuormituskokeiden taipuma-kuorma kuvaajista 

Ankkurointi- ja leikkauskokeiden taipuma-kuorma kuvaajista määritettyjen kimmomoduulien kes-
kiarvoista voisi tehdä johtopäätöksen, että EN 12602 mukaisia kimmomoduuleja voisi käyttää Si-
porex-elementeille. Laskenta-arvoja käytettäessä taipuman tulokset vastaavat todellista rakennetta 
hyvin. Vaikuttaa myös siltä, että EN 1352 mukaan tehty kimmomoduulin määritys prismakokeella 
antaa liian pieniä arvoja kimmomoduulille verrattuna Siporex-laatan taipuman laskennassa käytet-
tävään kimmomoduuliin. 

Taulukossa 61 on esitetty kahden eri laatan kimmomoduulien tulokset, jotka on määritetty ele-
menttiä taivuttamalla tai koekappaleita puristamalla. Laattojen valmistuspäivissä ei ole suurta eroa, 
mutta kimmomoduuleissa on. 

Taulukko 61. Eri tavoilla määritettyjen kimmomoduulien tuloksia. 
Laatan-
tunnus 

Laatan 
tyyppi 

Valmistus-
päivä 

Kimmomo-
duuli Ec 

Kimmomoduulin määritystapa Lähde 

”V25-4” KT500A/4 8.6.2011 1994 MPa Taipuma-kuorma kuvaajista ele-
menttiä taivuttamalla 

Ankkurointi-
kokeet 2011 

”3” KT500A/4 6.6.2011 1363 MPa Elementistä sahattuja koekappa-
leita puristamalla [24, s.4] 

Taulukon tulokset osaltaan vahvistavat yllä esitetyn johtopäätöksen siitä, että prismakokeella mää-
ritetty kimmomoduuli antaa liian pieniä arvoja. Varmistuksen tähän johtopäätökseen saisi määrit-
tämällä kimmomoduuli samalle Siporex-massalle kahdella eri tavalla: EN 1738 liitteen A mukaan 
elementtiä taivuttamalla [22, s.8] sekä samasta elementistä sahattuja prismoja puristamalla EN 
1352 mukaan. 
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Siporexin taivutusvetolujuus 

EN 12602 sallii laskenta-arvojen käytön taivutusveto- sekä veto lujuuden laskennassa. Taivutusve-
tolujuuden suhteen koetuloksia ei ollut käytettävissä, joten taulukossa 62 on esitetty EN 12602 
laskenta-arvojen sekä Siporex-suunnittelijan käsikirjan arvojen vertailu. 

Taulukko 62. EN 12602 laskenta-arvoja eri Siporex-laatujen taivutusvetolujuuksille, sekä niiden ver-
tailua Siporex-suunnittelijan käsikirjaan ja saatavilla oleviin koetuloksiin. 

Siporex laatu fcflk;0,05 
[MPa] 

fcflm 
[MPa] 

fcflk;0,95 
[MPa] 

Lähde 

500 0,54 0,81 1,08 EN 12602 laskenta-arvot  [4, s.24] 450 0,41 0,62 0,83 
500 0,56 - - Siporex-suunnittelijan käsikirjan arvot 
450 0,44 - - [7, s.A2] 

fclk,0,05 = taivutusvetolujuuden 5 % fraktiilia vastaava arvo 
fclk,0,95 = taivutusvetolujuuden 95 % fraktiilia vastaava arvo 
fclkm = taivutusvetolujuuden keskiarvo 

Tuloksista voidaan nähdä, että EN 12602 mukainen taivutusvetolujuuden 5 % fraktiili on hieman 
pienempi kuin Siporex-suunnittelijan käsikirjan mukaan määritetty arvo, jolloin EN 12602 lasken-
ta-arvojen käyttö on hieman varmemmalla puolella. Toisaalta EN 12602:ssa käytetään taivutusve-
tolujuuden keskiarvoa halkeamamomentin laskemissa määrityksessä, jolloin laskelmissa käytettä-
vässä taivutusvetolujuuden arvo kasvaa jonkin verran verrattuna vanhaan laskentaohjeeseen. On 
tarpeen tehdä taivutusvetolujuuden alkutestaukset elementeissä käytettäville Siporex-laaduille. 
Testien perusteella saadaan varmistus laskelmissa käytettäville arvoille. 

Viruma 

Taulukossa 63 on esitetty EN 12602 mukaan määritetty virumaluvun laskenta-arvo jos valmista-
jalla ei ole koetuloksia. Taulukossa on esitetty myös Siporex-suunnittelijan käsikirjan antama arvo 
virumaluvulle, joka perustuu Juha Nurmen diplomityöhön, jossa hän teki kenttätutkimuksia van-
hoille Siporex-laatoista rakennetuille vesikatoille [39, s.115]. Katso myös kappale 6.2.2. 

Taulukko 63. Virumaluvun arvoja eri Siporex-laaduille EN 12062 ja Siporex-suunnittelijan käsikirjan 
mukaan. 

Siporex 
laatu 

Virumaluku 
φ(t0,t∞) 

Lähde 

500 1,0 EN 12602 laskenta-arvo [4, s.24] 450 
500 0,5 Siporex-suunnittelijan käsikirja [7, s.A4] 450 

Koska Siporexin viruman suhteen ei tähän DI-työhön löydetty asianmukaisia koetuloksia, niin Si-
porexin virumalukuna φ on käytettävä EN 12602 laskenta-arvoa 1,0 jota voi käyttää, jos valmistaja 
ei ole tehnyt kokeita [4,s.24]. 

Viruman suhteen olisi suositeltavaa tehdä alkutestaus standardin SFS-EN 1355 Höyrykarkaistun 
kevytbetonin tai harvan kevytrunkoainebetonin viruman määrittäminen puristukselle mukaan. Toi-
saalta herää jälleen kerran sama kysymys kuin kimmomoduulin suhteen: kuvaako standardin mu-
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kaisesta prismakokeesta määritetty virumaluku todellisen rakenteen virumaa? Tähänkin asiaan 
voisi hakea vastausta tekemällä virumakoe raudoitetuille elementille. 

Raudoituksen myötölujuus 

Siporex-elementeissä käytetyn raudoituksen myötölujuuden ominaisarvo fyk on 400MPa, jonka 
käytön EN 12602 sallii. Siporex-kevytbetonielementtien tuoteohjeen mukaan raudoituksen koko-
naistasavenymän on oltava vähintään 3 %. EN 12602 vaatimus kokonaistasavenymälle on 2,5 %, 
eli raudoituksen voidaan todeta täyttävän tämän vaatimuksen. 

Kyseisen tuotelehden mukaan raudoitus vastaa standardissa SFS 200 laadulla Fe37B esitettyjä vaa-
timuksia. Tuotelehteä tulisi tämän määritelmän osalta päivittää, koska SFS 200 ei ole enää voimas-
sa. Raudoituksen ominaisuudet tulisi määrittää SFS-EN 10080 Hitsattavat betoniteräkset. Osa 1: 
yleiset vaatimukset mukaan ja koestaa voimassa olevien eurooppalaisten testistandardien mukaan 
[4, s.28]. 

Raudoituksen hitsausliitosten leikkauslujuus 

Raudoituksen hitsausliitosten luokitus on F30 [11, Liite 1, s.2], jolloin hitsausliitoksen leikkauslu-
juutta laskiessa leikkauskerroin Sf saa arvon 0,3. Näin ollen hitsausliitosten lujuusluokkana voidaan 
käyttää EN 12602 mukaista luokitusta S1. 

Poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisija 

Tampereen teknillisessä yliopistossa tehtyjen kokeiden [27] tulosten avulla pystytään osoittamaan, 
että EN 12602 vaatimus korroosiosuojan jäykkyydelle täyttyy. Eli korroosiosuojan paksuntava 
vaikutus voidaan huomioida ja laskelmissa voidaan käyttää poikittaisraudoituksen nimellishalkaisi-
jan sijaan kokonaishalkaisijaa. 

Laskelmien suhteen herää kysymys kuinka suurta poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijaa las-
kelmissa kannattaa käyttää. Tätä kysymystä varten on taulukkoon 64 kerätty yhteenveto ankku-
rointi- ja leikkauskokeessa tehtyjen poikittaisterästen kokonaishalkaisijan mittaustuloksista. Taulu-
kossa on myös esitetty Ikaalisten tehtaan asettamat vähimmäisarvot korroosiosuojan paksuudelle. 

Taulukko 64. Halkaisijaltaan 7 mm olevan poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijan mittaustulosten 
yhteenveto sekä vertailu tehtaalla asetettuihin minimiarvoihin. 

ϕtot,i,min 
[mm] 

ϕtot,m,min 
[mm] Lähde 

9,0 9,7 Ankkurointikoe 2011 
10,0 10,4 Leikkauskoe 2011 
8,7 - Tehtaan asettama tavoitearvo 
8,4 - Tehtaan asettama minimiarvo 

ϕtot,i,min = pienin mitattu arvo 
ϕtot,m,min = pienin mittaustulosten keskiarvo 

Tulosten perusteella voidaan suositella laskelmissa käytettäväksi valmistajan ilmoittamaksi arvoksi 
ϕtot,g = 9,0 mm. Kyseinen arvo on hieman suurempi kuin tehtaan asettamat tavoite- ja minimiarvot. 
Arvoa voidaan perustella siten, että raudoitteiden säilytysasennon takia korroosiosuoja valuu poi-
kittaisterästä pitkin alaspäin (kuva 7.4). Tämä oli havaittavissa kaikista kokeissa tehtävissä poikit-
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taisterästen kokonaishalkaisijan mittauksissa. Lisäksi on suositeltavaa, että tehdas tarkistaa kor-
roosiosuojan paksuudelle asetetut tavoite- ja miniarvot suhteessa valittuu keskiarvoon. 

Tartunta ja tartuntaluokka 

Tampereen teknillisessä yliopistossa tehtyjen [28] kokeiden mukaan on perustelua käyttää EN 
12602 mukaista tartuntaluokkaa B2 Siporex-elementeille. Eli tartunta voidaan huomioida element-
tien mitoituslaskelmissa. 

Esijännitys 

Työssä tehdyn laadunvalvontakokeiden esijännitysmittausten yhteenvedon perusteella voitiin tode-
ta, että Siporex-elementteihin syntyy valmistuksessa esijännitysvoimia. Eli EN 12062 mukaista 
esijännitysluokkaa P2 voidaan soveltaa Siporex-elementeille. 

Kappaleessa 6.2.1 esitetyn yhteenvedon perusteella voidaan antaa suositusarvo valmistajan ilmoit-
tamaksi suhteellisen muodonmuutoksen keskiarvoksi ε0m,g = 0,6‰. Kyseinen arvo on varmalla 
puolella ja se on suositeltavaa tarkistaa kun uusia esijännitysmittauksia tehdään. 

Esijännityksen relaksaatiossa ei tarvitse huomioida huonosta tartunnasta johtuvaa pitkäaikaista 
raudoituksen liukumaa. Tämä osoitettiin kappaleessa 6.2.2 esitetyssä yhteenvedossa, jossa oli ver-
tailtu seitsemän vuotta vanhoista elementeistä mitattuja esijännitysten suuruuksia samalta aikakau-
delta olemassa oleviin jännitysmittausten tuloksiin. 

Siporex-laatan mitoituslaskelmissa käytetään kuitenkin suhteellisen muodonmuutoseron suunnitte-
luarvoa ε0d, joka saadaan vähentämällä valmistajan ilmoittamasta keskiarvosta ε0m,g kuivumiskutis-
tuman loppuarvo ε0∞. Kuivumiskutistuman loppuarvo kuvaa todellisen rakenteen kutistumaa ja se 
on EN 12602 mukaan riippuvainen elementin muunnetusta paksuudesta h0 ja ympäristön suhteelli-
sesta kosteudesta RH. Muunnettu paksuus h0 pystytään laskemaan elementtikohtaisesti, mutta suh-
teellinen kosteus on olosuhteista riippuva tekijä johon elementin valmistaja ei voi vaikuttaa. Tämän 
takia onkin suositeltavaa käyttää RH:lle arvoa 50% jolloin kuivumiskutistuman loppuarvo on EN 
12602 mukaan (taulukko 17) suurimmillaan. 

8.2 Esimerkkilaskelma valituilla laskentaparametreilla 

Tässä kappaleessa on esitetty KT500A/4 250x600x5980 Siporex-laatan mitoituslaskelman tulokset. 
Laskelma tehtiin kappaleessa 0 esitettyjen EN 12602 mukaisten mitoituskaavojen mukaan. Esi-
merkkilaskelmassa poikettiin EN 12602:ssa esitettyjen mitoituskaavojen kohdalla leikkaus ja ank-
kurointikestävyydelle, joissa oli havaittu puutteita. Puutteellisten kaavojen osalta esimerkkilaskel-
massa sovelletaan kappaleessa 5 esitettyjä korjattuja kaavoja. 

Taulukkoon 65 on kerätty yhteenveto laskelmissa käytettävistä materiaaliparametreista. Kunkin 
parametrin perustelu on esitetty edellisessä kappaleessa.  
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Taulukko 65. Yhteenveto laskelmissa käytettävistä materiaaliparametreista 500 kg/m3 tiheysluokan 
Siporex-elementeille. 

Materiaaliparametri  Sym-
boli 

Parametrin 
arvo Kommentit 

Kuivatiheys:    
– Keskiarvo  ρm.g 500 kg/m3 [7, A2] 
– Toleranssi Δρg 29 kg/m3  
Kosteuspitoisuus käyttöolosuhteissa: μm 4 % [7, A3] 
Puristuslujuus:    
– Ominaisarvo fck,g 3,0 MPa [7, A2] 
Taivutusvetolujuus:    
– 5% fraktiili  fcflk,0,05 0,8*0,54 MPa EN 12602 laskenta-arvoja 
– 95% fraktiili  fcflk,0,95 0,8*1,08 MPa joissa on huomioitu 
– Keskiarvo fcflm 0,8*0,81 MPa pienennyskerroin 0,8 
Kimmomoduuli:    
– Keskiarvo  Ecm 1750 MPa [4, s.25] EN 12602 laskenta-arvo 
Kuivumiskutistuma:    
– Tavanomainen arvo ɛcs.ref 0,2 ‰ [7, A5] 
Virumaluku: φ 1,0 [4, s.26] EN 12602 laskenta-arvo 
Tartunta:    
– Tartuntaluokka  B2  
– Lyhytaikaisen tartuntalujuuden ominaisarvo  fbk 0,37 MPa [28] 
– Lyhytaikaisen tartuntalujuuden keskiarvo  fbm 0,49 MPa [28] 
– Pitkäaikaisen tartuntalujuuden keskiarvo  fbl.mean 0,33 MPa [28] 
– Pitkäaikaisvaikutukset huomioiva kerroin  k1 0,8 [4, s.80] Laskenta-arvo. 
– Lyhytaikaisvaikutukset huomioiva kerroin  k2 1,0 [28] 
– Korrelaatio EN 12609-1 ja EN 989 mukaan 
tehtyjen tartuntakokeiden välillä 

 Ei ole tehty  

Korroosiosuojan paksuus (ϕ7):   Kappaleessa 8.1 esitetyn yhteen-
vedon mukaan. – Laskelmissa käytettävä keskiarvo ϕtot,g 9,0 mm 

Raudoituksen myötölujuus:    
– Ominaisarvo fyk 400 MPa [11, Liite 1, s.2] 
– Kokonaistasavenymä εuk ≥ 3 % [11, Liite 1, s.2] 
Raudoituksen hitsausliitokset    
– Hitsausliitosten lujuusluokka  S1  
– Hitsausliitosten lujuus Fwg F30 [11, Liite 1, s.2] 
Esijännitys    
– Esijännitysluokka  P2  
– Suhteellisen muodonmuutoseron  keskiarvo  ɛ0m,g 0,6 ‰ Kappaleessa 6.2.1 esitetyn 
– Suhteellisen muodonmuutoseron  maksimiarvo ɛ0 1,0 ‰ yhteenvedon mukaan. 
Suhteellinen kosteus RH 50 %  
Laskenta-arvo = EN 12602 mukaan määritetty ominaisuuden laskenta-arvo jota voi käyttää ilman koetuloksia. 

Laskelmiin vaikuttaa myös kuormien ja materiaalien osavarmuusluvut. Esimerkkilaskelmassa so-
vellettiin kuormien osavarmuuslukuihin EN 1990 Suomen kansallisessa liitteessä annettuja arvoja. 
Materiaaliosavarmuusluvuiksi valittiin kappaleessa 4.3.1 esitetyt Antti Koposen arviot. Yhteenveto 
eri osavarmuusluvuista on esitetty taulukossa 65. 
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Taulukko 66. Esimerkkilaskelmaan valitut kuormien ja materiaalien osavarmuusluvut. 
Kuormaosavarmuusluku tai kerroin Symboli EN 1990 FI NA 
Kuormakerroin KFI 1,0 
Pelkän pysyvän kuorman osavarmuusluku γG 1,35 
Pysyvän kuorman osavarmuusluku ξγG 1,15 
Muuttuvan hyötykuorman osavarmuusluku γQ 1,50 
Muuttuvan höytykuorman yhdistelykertoimet ψ0, ψ1, ψ2 1,0 
Materiaaliosavarmuusluku tai kerroin Symboli EN 12602 AKO 
Raudoituksen osavarmuusluku γS 1,15 
AAC:n (Siporexin) osavarmuusluku hauraassa murrossa γC 1,35 
AAC:n (Siporexin)  osavarmuusluku hauraassa murrossa γC.brittle 1,62 
Pienennyskerroin jolla huomioidaan kuormitusnopeuden 
vaikutus puristuslujuuteen α 1,00 

EN 12602 AKO  = Antti Koposen arvio materiaaliosavarmuusluvuille sekä pienennyske-
roimelle α 

Esimerkkilaskelma tehtiin kahteen kertaan vaihtelemalla laatan tukipintaa. Normaalisti tukipinnan 
pituus a0 on 90mm. Toinen tarkastelu tehtiin 65 mm tukipituudella. Suurempaa tukipituutta käytet-
täessä tuen päällä on enemmän poikittaisteräksiä, jotka kasvattavat laskennallista ankkurointikapa-
siteettia. Elementin mitat, raudoitus ja tasaisen hyötykuorman suuruus on esitetty taulukossa 67. 

Taulukko 67. Esimerkkilaskelmassa käsitellyn KT500A/4 250x600x5980 laatan lähtötiedot. 
Parametri  Suuruus 
Hyötykuorman suuruus qk = 4 kN/m2 
Laatan korkeus h = 250 
Laatan leveys b = 600 
Laatan pituus L0 = 5980 
Tuen pituus a0 = 65mm / 90mm (laakeroimaton) 
Jännemitta Leff = 5893 mm / 5860 mm  
Yläpinnan raudoituspinta-ala As.top = 119 mm2 
Alapinnan raudoituspinta-ala As.bot = 392 mm2 
Yläpinnan kevytbetonipeite ctop = 42,5 mm 
Alapinnan kevytbetonipeite cbot = 17,5 mm 
Sivujen kevytbetonipeite cside = 100 mm 

Poikittaisraudoitus  5ϕ7 laatan päissä  
4ϕ7 laatan keskellä 

Taulukossa 68 on esitetty mitoituslaskelmien tulosten yhteenveto murto- ja käyttörajatilassa.  

Taulukko 68. Esimerkkilaskelmien tulokset. 
Tukileveys Murtorajatila Käyttörajatila 

a0 
[mm] 

MEd/MRd 
≤ 1,0 

VEd/VRd 
≤ 1,0 

Fld/FRA 
≤ 1,0 

Leff/vqp 
≥ 200 

σc.max/fck 
≤ 0,45 

σs.max/fyk 
≤ 0,80 

Mmax/Mcr 
≤ 1,0 

65 0,78 0,98 1,10 198 0,43 0,45 0,88 
90 0,77 0,97 0,98 202 0,42 0,44 0,87 

MEd/MRd = taivutusmomenttikapasiteetin käyttöaste 
VEd/VRd = leikkausvoimakapasiteetin käyttöasete 
Fld/FRA = ankkurointikestävyyden käyttöaste 
Leff/vqp = jännevälin suhde taipumaan jännevälin keskellä 
σc.max/fck = AAC:n maksimijännityksen suhde ominaislujuuteen 
σs.max/fck = raudoituksen maksimijännityksen suhde ominaislujuuteen 
Mmax/Mcr = halkeamamomentin käyttöaste (<1 ei halkeile) 
*Laskelma esitetty liitteessä 
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Taulukosta 68 voidaan nähdä, että kaikki murto- ja käyttörajatilan vaatimukset täyttyvät tukile-
veyden ollessa 90mm. Pienemmällä tukileveydellä (65mm) ankkurointikestävyys ei ole riittävä. 
Lisäksi Siporex-laatoille asetettu taipumaraja ylittyy hieman. 

Laskelmien perusteella herää kysymys tarvitseeko esimerkkilaskelmassa tarkastellun raudoitusta 
muuttaa (lisätä poikittaisraudoitusta) pienempää tukileveyttä varten? Tässä työssä tehdyissä kokeis-
sa pystyttiin osoittamaan, että esimerkkilaatan poikittaisraudoitus on riittävä. Lisäksi poikittais-
raudoituksen lisääminen ei kasvattanut murtokuormia. 

Siporex-laatan CE-merkintä kuitenkin edellyttää, että laatan kestävyys osoitetaan standardissa esi-
tetyillä yhtälöillä. Murtorajatilakestävyyksiin vaikuttavat merkittävästi valitut osavarmuusluvut. 
Pienemmällä tukileveydellä lasketun taipuman arvoa pystyisi pienentämään esimerkiksi korotta-
malla suhteellisen muodonmuutoseron arvoa ε0mg. Yhteenvetona esimerkkilaskelmasta voidaan 
todeta, että laskelmissa tehdyillä oletuksilla laatta täyttää kaikki mitoitusehdot murto- sekä käyttö-
rajatilassa, jos laatan tukipituus on normaali 90 mm. 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tärkeimpänä johtopäätöksenä voidaan todeta, että tässä työssä tutkittu Siporex-laatta KT500/4 
250x600x5980 soveltuu mitoittavaksi EN 12602 standardin liitteen A ”design by calculation” me-
nettelyllä. Eritoten empiirisiin tuloksiin perustuva EN 12602 leikkauskestävyyden kaavan ensim-
mäisen osan soveltuvuus tarkastellulle Siporex-laatalle pystyttiin varmistamaan kokeellisesti. 

Kokeellisen tutkimuksen ensimmäisessä koesarjassa, ankkurointikokeessa, pystyttiin osoittamaan, 
että standardissa esitetty ankkurointikestävyyden kaava kuvaa todellista rakennetta melko hyvin. 
Koetuloksista oli kuitenkin nähtävissä, että laskentamalli aliarvioi tuella olevan poikittaisteräksen 
ankkurointikapasiteettia. Toisaalta laskentamallin on hyvä olla varmalla puolella suhteessa koetu-
loksiin. Ankkurointikapasiteetin laskentamallia voisi parantaa huomioimalla tuelle syntyvän tuki-
paineen edullisen vaikutuksen. Nykyinen laskentamalli huomioi tukipaineen edullisen vaikutuksen 
kertoimella Kc2, mutta sitä voisi parantaa ottamalla kertoimessa huomioon todellisen tukipaineen 
suuruus. Ankkurointikokeessa pystyttiin osoittamaan, että tutkitun laatan poikittaisraudoitus on 
riittävä. Koetuloksia vääristi jonkin verran koe-elementtien liian suuret puristuslujuudet, verrattuna 
Siporexille tyypillisiin arvoihin.  

Toisessa koesarjassa, leikkauskokeessa, kuormitettiin varastosta kerättyjä KT500/4 laattoja leikka-
usmurtoon.  Koetta varten valmistettiin myös muutama erikoislaatta, joissa oli enemmän ankku-
rointiraudoitusta. Leikkauskokeen koetulokset olivat kaikki varmalla puolella suhteessa EN 12602 
mukaan laskettuun leikkauskapasiteettiin. Koetulosten mukaan standardilla EN 12602 laskettu 
leikkauskapasiteetti leikkausraudoittamattomana sopii kyseiselle laattatyypille. Kokeet myös tuki-
vat käsitystä, että poikittaisraudoituksen lisääminen ei kasvattanut murtokuormia. Toisin sanoen 
laatan KT500/4 nykyinen poikittaisraudoitus on riittävä. 

Työn tavoitteisiin kuului myös selvittää, mitä materiaaliparametreja Siporex-laatoille tulee käyttää 
EN 12602 mukaisessa mitoituksessa. Näistä suurimpina kysymyksinä olivat laskelmissa käytettävät 
Siporexin kimmomoduulin ja esijännityksen arvot. Ankkurointi ja leikkauskokeiden taipuma-
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kuorma kuvaajista saadut tulokset tukivat käsitystä, että Siporex-laatoille voidaan käyttää standar-
din antamaa kimmomoduulin laskenta-arvoa. Standardin antama kimmomoduulin laskenta-arvo 
kasvattaa elementeille käytettävää kimmomoduulia verrattuna vanhaan suunnitteluohjeeseen. Ko-
keiden perusteella standardin laskenta-arvo kuvaa todellisen rakenteen kimmomoduulia hyvin. 

Esijännityksen suhteen tässä työssä saatiin selville tarvittavat parametrit, joilla Siporex-laattoihin 
syntyvä esijännitys pystytään hyödyntämään EN 12602 mukaisissa laskelmissa. Vanhoista laadun-
valvontakokeista saatiin selville, että Siporex-laattojen raudoituksiin syntyy esijännitystä. Laadittu 
yhteenveto johti arvioon suhteelliselle muodonmuutoserolle ε0m,g. Harmittavasti vanhoihin mittaus-
tuloksiin liittyy mittausvirheiden takia jonkin verran epävarmuutta. Tämän takia tässä työssä annet-
tu arvo suhteelliselle muodonmuutoserolle ε0m,g on pyritty valitsemaan konservatiivisesti. Esijänni-
tyksen suhteen tarvitaan lisää teräsjännitysmittauksia, jotta jännitystason todellinen vaihtelu saatai-
siin paremmin selville. 

Työn yhteydessä teetettiin esijännitysmittauksia vanhoille laatoille, jotka oli valmistettu vuonna 
2004. Tuloksia verrattiin vuonna 2004 valmistettuun ja mitattuun laattaan. Tulosten perusteella 
pystyttiin toteamaan, että esijännitys oli säilynyt vanhoissa laatoissa varsin hyvin. Koetulosten ja 
niiden vertailujen perusteella päädyttiin johtopäätökseen, että raudoituksen liukumaa ei tarvitse 
huomioida jännityshäviöiden laskennassa. 

Lisäksi työn tuloksena syntyi luettelo EN 12602 mukaisiin laskelmiin vaadittavista laskentapara-
metreista, joita sovellettiin kokeissa tutkittuun laattaan tekemällä siitä esimerkkilaskelma. Esi-
merkkilaskelman mukaan tarkasteltu laatta täytti kaikki EN 12602 asettamat murto- ja käyttörajati-
lan vaatimukset. 

9.1 Suosituksia 

Jatkotoimenpiteinä ehdotan tekemään EN 12602 mukaiset mitoitustarkastelut kaikille tuotevali-
koimassa oleville laattatyypeille sekä muille rakenneosille (palkkielementeille, kantaville seinä-
elementeille ja maanpainelementeille). Näin varmistuttaisiin tarvitseeko ehdotettuja materiaalipa-
rametreja muuttaa joiltakin osin. Samalla tulisi selvittää, ovatko Siporex-laattojen kuormaluokat 
riittäviä eurokoodien mukaisille höytykuormille ja tarvitseeko raudoitteita muuttaa. 

Tärkeää olisi myös selvittää empiirisesti johdetun EN 12602 mukaisen leikkauskestävyyden mitoi-
tuskaavan ensimmäisen osan soveltuvuus muille laattatyypeille. Leikkauskestävyyden kaavan jäl-
kimmäinen osan soveltumattomuus pystyttiin osoittamaan laadunvalvontakokeiden yhteenvedosta, 
jossa se antoi liian suuria kestävyyksiä suhteessa koetuloksiin kaikille laattatyypeille. Toisaalta 
paksuille laatoille EN 12602 leikkauskestävyyden ensimmäinen osan mukaan laskettu kestävyys on 
joissakin tapauksissa ylivarma suhteessa koetuloksiin. Tämän takia olisi suositeltavaa tutkia EN 
12602 leikkauskestävyyden kaavan soveltuvuutta paksummille Siporex-laatoille. 

Valmistan on syytä ottaa kantaa tässä tutkimuksessa ehdotettuihin materiaaliparametreihin. Tär-
keimpiä tälläisiä parametreja ovat korroosiosuojan paksuus ja esijännitykseen liittyvä suhteellinen 
muodonmuutosero. Kaikki nämä ovat viime kädessä riippuvaisia tehtaan sisäisestä laadunvalvon-
nasta ja valmistusprosesseista. 
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CE-merkintää ja suoritustasoilmoituksen tekemistä olisi hyvä ennakoida tekemällä kattavat alkutes-
taukset laatoissa käytetyille Siporex-laaduille. Esimerkiksi kimmomoduuli puristukselle ja taivu-
tusvetolujuus kannattaisi selvittää riittävän pitkistä koesarjoista. Kokeista saataisiin varmuus tässä 
työssä esitettyihin arvoihin eri materiaaliparametreille. Alkutestauksiin voisi ottaa Siporexin viru-
man selvittäminen kokeellisesti EN 1355 mukaan, jolloin ehkä on mahdollista pienentää käytettyä 
virumalukua 1,0. Lisäksi Siporex laadun 450 kg/m3 alkutestauksista puuttui pitkäaikaisen tartunta-
lujuuden selvittäminen, joka olisi syytä tehdä jos tartuntalujuutta halutaan huomioida kyseisen ti-
heysluokan laattojen mitoituksessa. Jatkuvaa laadunvalvontaa ennakoiden olisi järkevää tehdä sa-
massa yhteydessä EN 989 mukainen ”push-out” koe. Kokeista saataisiin selville korrelaatio ”push-
out” ja alkutestauksessa sovellettujen ”beam” kokeiden välillä. 

Valmistajan on hyvä myös varautua CE-merkinnän tuomaan jatkuvaan laadunvalvontaan. Valvon-
nan suurin muutos tulee todennäköisesti esijännityksen jatkuvaan laadunvalvontaan, jonka vuosit-
taiset testimäärät kasvavat yhdestä testistä neljään testiin vuodessa. Valmistajan on syytä varautua 
myös tartuntalujuuteen liittyvään jatkuvaa laadunvalvontaan. EN 12602 vaatii tekemään tartuntalu-
juuteen liittyviä ”push-out” kokeita EN 989 mukaan neljästi vuodessa, jos valmistaja hyödyntää 
tartuntaa mitoituksessa. 

EN 12602 mukainen laadunvalvonta ei enää vaadi kuormituskokeiden tekemistä elementeille, kun 
elementtien kuormakestävyys osoitetaan laskennallisesti. Laadunvalvonnan painopiste siirtyy täy-
sin laskentaan tarvittavien parametrien valvomiseen. Jotta valmistajalla on varmuus Siporex-
laattojen kuormituskapasiteetista, niin jatkossakin on kuitenkin suositeltavaa tehdä säännöllisesti 
Siporex-laattojen koekuormituksia. Kuormituskokeita kannattaa tehdä uusille tuotteille tai jos tuot-
teisiin tehdään merkittäviä muutoksia. Kuormituskokeilla varmistuttaisiin siitä, että lopputuote ja 
eri materiaaliparametreista riippuva laskentamalli ovat luotettavia.  

EN 12602 kansallisen dokumentin valmistelu olisi myös hyvä aloittaa. Tässä DI-työssä esitettyihin 
materiaaliosavarmuuslukujen ja kansallisten parametrien arvioihin pitäisi hakea perusteluita esi-
merkiksi tilastollisilla menettelyillä. Lisäksi Eurokoodien ja EN standardien tuomat muutokset on 
hyvä päivittää Siporex-suunnittelijan käsikirjaan ja Siporex-laattojen raudoitusten tuotelehteen. 

9.2 Jatkotutkimustarpeita 

EN 12602 standardissa annettu sitkeän ja hauraan murron rajauksen (kappale 5.2) soveltuvuus 
Siporex-elementeille olisi hyvä varmistaa kokeellisesti. Voiko yliraudoitetun palkin taivutusmurto 
olla sitkeä EN 12602 liitteen B (kappale 4.3.1.1) mukaisesti, jos vetoterästen venymä murtohetkel-
lä on yhden promillien suuruinen. 

Esijännitykseen liittyviä ilmiöitä olisi hyvä myös tutkia, koska siihen liittyvät ilmiöt jäivät tässä DI-
työssä sivuosaan. On kuitenkin monia asioita mitkä pitäisi selvittää. Siporexin tarkka muodonmuu-
toskäyttäytyminen olisi mielenkiintoista selvittää. Lisäksi olisi syytä selvittää missä vaiheessa tar-
tunta tarkalleen ottaen alkaa kehittyä ja onko esijännityksen mallinnuksessa tehty oletus Siporexin 
ja raudoituksen välisestä jännityksettömästä tilasta ennen autoklaavin avaamista paikkansapitävä. 
Lisäksi esijännityksestä syntyvän halkaisujännityksiä olisi syytä tutktia syvällisemmin. Paremman 
laskentamenettelyn avulla olisi mahdollista saavuttaa materiaalisäästöjä Siporex-laattojen hal-
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kaisuraudoitteissa (kuva 5.24). Myös esijännitykseen vaikuttavia jännityshäviöitä pitäisi tutkia 
lisää. Esimerkiksi kuivumiskutistuman loppuarvon ε0∞ selvittäminen kokeellisesti olisi hyödyllistä. 
Kyseisellä arvolla on merkittävä vaikutus jännityshäviöihin, koska standardissa esitetyt arvot eivät 
perustu kokeisiin vaan asiantuntijoiden arvioihin. 

Siporex-elementeissä käytettävän raudoituksen suhteen olisi mielenkiintoista selvittää autoklaava-
uksen vaikutus raudoituksen materiaaliominaisuuksiin. Autoklaavikäsittelyllä on havaittu olevan 
vaikutusta kylmämuokatun raudoituksen sitkeysominaisuuksiin, mutta ilmiötä ei ole tutkittu riittä-
vän tarkasti. Asiaa voisi tutkia tekemällä vetokokeita erilaisille raudoituksille: autoklaavattomalle 
raudoitukselle ja autoklaavissa käytetylle raudoitukselle. Vetokokeiden jännitys-venymä käyriä 
vertailemalla asiaan saataisiin lisää tietoa. 
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A1. Johdanto 
 
Tässä liitteessä on johdettu höyrykarkaistun kevytbetonin puristusresultantin ja sen sijainnin etäi-
syys puristetun pinnan yläreunasta betonin reunapuristuman εc eri arvoilla.  
 
A2. Kolmion ja puolisuunnikkaan pinta-alat ja painopisteen etäisyys yläreunasta 
 
Tässä kappaleessa on esitetty kolmion ja puolisuunnikkaan muotoisten pintojen pinta-alat ja paino-
pisteet.  
 
A2.1. Kolmio 
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A2.2. Puolisuunnikas, jonka yksi sivu on suora 
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A3. Kevytbetonin puristusresultantin ja painopisteen suuruus eri reunapuristuman εc arvoille 

 
Tässä kappaleessa on johdettu höyrykarkaistun kevytbetonin puristusresultantit ja painopisteet eri 
puristuman arvoille edellisessä kappaleessa johdettujen pinta-alojen avulla.  

Kuva A1. Kolmion pinta-ala ja painopiste 

Kuva A2. Puolisuunnikkaan 

pinta-ala ja painopiste 
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Myötöpuristuma:        εcy Murtopuristuma: εcu 

Resultantti:  
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A3.1. Betonin puristuma εc < εcy 
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A3.2. Betonin puristuma εc = εcy  
 

Resultantti: bfyF cdc 
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A3.3. Betonin puristuma εcy < εc < εcu 
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A3.4. Betonin puristuma εc = εcu = 0,003 ja εcy = 0,002 

Resultantti:
  

ybfF cdc 
3

2

 

Painopiste:
  

yCr 36

13
  

 

Kuva A4. AAC:n puristusresultantti kun muodon-
muutos on rajattu murtopuristumaan εcu  

Kuva A3. AAC:n puristusresultantti kun muodon-
muutos on rajattu myötöpuristumaan εcy    
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B1. Johdanto 
 
Tässä liitteessä on johdettu höyrykarkaistun kevytbetonilaatan taivutustarkasteluja varten eri mitoi-
tustilanteet.  

 
Kuva B1. Raudoitetun poikkileikkauksen taivutustarkastelun merkinnät. 

Yllä olevan kuvan mukaiselle raudoitetulle poikkileikkaukselle voidaan laskea sisäisten voimien 
summa sekä momentti vetoterästen suhteen muotoon 

0 cscs FFF       

MFzFz ccscsc       

joissa Fs = vetoteräksissä vaikuttava jännitysresultantti 
 Fsc = puristusteräksissä vaikuttava jännitysresultantti 
 Fc = betonissa vaikuttava puristava jännitysresultantti 
 zsc = puristusterästen momenttivarsi vetoteräksiin 
 zc = betonin puristusresultantin momenttivarsi vetoteräksiin 
 M = poikkileikkaukseen vaikuttava taivutusmomentti 

Yllä olevat yhtälöt voidaan kirjoittaa tarkemmin muotoon 
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ccccssbotstopbot  
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jossa As.bot = alapinnan, eli vetoterästen pinta-ala 
 As.top = yläpinnan, eli puristusterästen pinta-ala 

b = poikkileikkauksen leveys 
dbot = vetoterästen painopisteen etäisyys poikkileikkauksen yläpintaan 

 dtop = puristusterästen painopisteen etäisyys poikkileikkauksen yläpintaan 
εs = vetoterästen venymä 

 εsc = puristusterästen venymä 
 εc = betonin puristuma 
 y = puristetun pinnan korkeus 
 σsc(εsc) = puristusterästen jännitys puristumalla εsc 

 σs(εs) = vetoterästen jännitys venymällä εs 

 σc(εc) = betonin puristusjännitys puristumalla εc 

zc(εc) = betonin puristusresultantin etäisyys vetoteräksistä puristuman εc 

funktiona 
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Höyrykarkaistun kevytbetonin ja raudoituksen murtorajatilamitoituksessa käytettävät materiaali-
mallit on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 
Kuva B2. Kevytbetonin (AAC) ja raudoituksen jännitys-muodonmuutoskuvaajat 

Yllä olevassa kuvassa käytetyt merkinnät  

 εcy = betonin myötöpuristuma 

 εcu = betonin murtopuristuma 

 εyd = raudoituksen myötövenymä murtorajatilassa 

 εsuk = raudoituksen sallittu enimmäisvenymä 

 fcd = betonin mitoituslujuus 
 fyd = raudoituksen mitoituslujuus 
 Es = raudoituksen kimmokerroin 
  
Betonin puristusresultantin suuruus Fc voidaan kirjoittaa liitteessä A johdettujen yhtälöiden ja yllä 
olevien jännitys-muodonmuutoskuvaajien perusteella muotoon 
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Betonin puristusresultantin etäisyys zc vetoteräksistä voidaan kirjoittaa liitteessä A johdettujen 
yhtälöiden avulla muotoon 
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Seuraavissa alikappaleissa käydään läpi taivutusmitoituksen tekeminen. Mitoitus on jaettu kahteen 
osaan.  

- Vaihe1: Vaaditun raudoituksen laskeminen 
- Vaihe2: Momenttikapasiteetin laskeminen annetulla raudoitukselle 

 
Näiden kahden vaiheen välissä valitaan sopiva raudoitus, joka on suurempi kuin vaadittu raudoitus. 
Jälkimmäinen vaihe on tärkeämpi, koska poikkileikkauksessa on aina jokin tietty määrä raudoitus-
ta. Tämän takia toisessa vaiheessa tarkasteltavat mitoitustilanteet on jaettu viiteen eri tapaukseen 
jotka on esitetty alla olevassa taulukossa. 
 
Taulukko B1. Tässä diplomityössä tarkasteltavat momenttikapasiteetin mahdolliset eri tapaukset ja 
niihin liittyvät oletukset muodonmuutoksista. 

Tapaus # Selite Betonin 
puristuma 

Puristusterästen 
puristuma 

Vetoterästen 
venymä 

Murron 
tyyppi 

Tapaus 1 Sitkeä taivutusmurto, 
kaikki teräkset myötäävät 

εc = εcu IεscI ≥ fyd/Es  εs ≥ fyd/Es 
εs ≤ εsuk 

Sitkeä 

Tapaus 2 Sitkeä taivutusmurto, vain 
vetoteräkset myötäävät 

εc = εcu IεscI ≤ fyd/Es  εs ≥ fyd/Es 
εs ≤ εsuk 

Sitkeä 

Tapaus 3 Vähän raudoitetun palkin 
sitkeä taivutusmurto, kun 
vetoterästen venymä on 
rajoitettu 

εc ≤ εcu 
εc ≥ εcy 

Ei puristusteräksiä εs = εsuk Sitkeä 

Tapaus 4 Vähän raudoitetun palkin 
sitkeä taivutusmurto, kun 
vetoterästen venymä on 
rajoitettu 

εc ≤ εcy Ei puristusteräksiä εs = εsuk Sitkeä 

Tapaus 5 Yliraudoitetun palkin 
taivutusmurto 

εc = εcu Ei puristusteräksiä εs ≤ fyd/Es 

εs ≤ 0,001 
Sitkeä 
Hauras 

 
Momenttikapasiteetin laskennassa tulee aina tarkistaa, että veto- ja puristusraudoituksen muodon-
muutokset täyttävät niille asetetut oletukset riippuen siitä mitä tapausta on tarkastelemassa. Veto- ja 

puristusraudoituksen muodonmuutokset εc ja εsc lasketaan kaavoilla 
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Tapauksissa 3 ja 4 vetoterästen venymä sidotaan sallittuun enimmäisvenymään εsuk, jolloin on tar-

peellista laskea betonin puristuma εc alla olevalla kaavalla  
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Laskelmiin tarvitaan myös puristetun pinnan korkeus tasapainomurrossa ybal, jossa betoni saavuttaa 
murtopuristuman samanaikaisesti kun raudoitus saavuttaa myötövenymän. Puristetun pinnan kor-
keus tasapainomurrossa ybal havainnollistaa haurasmurtuman raja-arvoa taivutusmitoituksessa. 

bot

s

yd
cu

cu
bal d

E

f
y






 

  



LIITE B. Kevytbetonilaatan mitoitus taivutukselle 5(12)
        

B2. Vaihe 1: Vaaditun raudoituksen laskeminen 
 

B2.1 Vaaditun vetoraudoituksen laskeminen 
 
Ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena on saada arvio vaaditulle raudoituspinta-alalle annetulle 
momentille, eli poikkileikkaukseen vaikuttava momentti M saa arvon MEd.  
 
Vaadittu raudoituksen pinta-ala saadaan selville ratkaisemalla ensiksi puristetun pinnan korkeus 
ypl.req momenttien tasapainoyhtälöstä. Puristetun pinnan korkeuden avulla pystytään ratkaisemaan 
vaadittu raudoitus As.bot.req voimien tasapainoyhtälöstä. 
 

 
Kuva B3. Momentin MEd vaatiman vetoraudoituksen pinta-alan laskeminen. 
 
Ensiksi tehdään seuraavat olettamukset betonin ja raudoitusten myötäämisestä. 
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joissa ypl.req = puristetun pinnan vaadittu korkeus annetulle momentille 
 MEd = poikkileikkaukseen vaikuttava momentti 

 

Ratkaistaan ensin vaadittu puristetun pinnan korkeus ypl.req momenttien tasapainon yhtälöstä 
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Jolloin vetoraudoituksen vaadittu pinta-ala As.bot.req voidaan ratkaista sisäisten voimien tasapainon 
yhtälöllä 
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B2.2 Vaaditun veto- ja puristusraudoituksen pinta-alan laskeminen 
 
Jos puristetun pinnan korkeus ypl.req on suurempi kuin puristetun pinnan korkeus tasapainomurrossa 
ybal, niin tarvitaan puristusraudoitus. Alla olevassa kuvassa on näytetty puristusraudoituksen huo-
miointi taivutusmitoituksessa. Laskennan periaatteena on jakaa momentti MEd kahteen osaan: beto-
nin ottamaan momenttiin MEd.c ja puristusraudoituksen ottamaan momenttiin MEd.sc. 
 

 
Kuva B4. Puristusraudoituksen huomiointi. 
 
Olettamukset 
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Voimien ja momenttien summa vetoterästen suhteen voidaan ratkaista muotoon 
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Momenttien summa vetoterästen suhteen voidaan myös kirjoittaa alla olevaan muotoon jossa ko-
konaismomentti MEd on jaettu betonin ottamaan momenttiin MEd.c ja puristusterästen ottamaan 
momenttiin MEd.sc 

 EdscEdcEd MMM  ..      
Yllä olevasta yhtälöstä poikkileikkaukseen vaikuttava momentti MEd on tiedossa. Lisäksi betonin 
ottama momentti MEd.c on tiedossa, koska puristetun pinnan korkeus y on rajoitettu tasapainomur-
toon ybal. Näin ollen voidaan ratkaista puristusterästen ottama momentti MEd.sc

 

 





  balbotbalcdEdscEd ydyfbMM

36

13

3

2
.    

Puristusterästen vaadittu pinta-ala As.top.req ratkaistaan momenttien summasta vetoterästen suhteen 
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Vetoterästen vaadittu pinta-ala As.bot.req ratkaistaan sisäisten voimaresultanttien summasta 
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B3. Vaihe 2: Momenttikapasiteetin laskeminen annetulle raudoitukselle 
 
AAC laattojen raudoitukset ovat yleensä vakioituja, jolloin on järkevämpää laskea poikkileikkauk-
sen taivutusmomenttikapasiteetti MRd annetulle raudoitukselle, jota verrataan mitoittavaan taivu-
tusmomenttiin MEd. Tässä kappaleessa johdetaan tarvittavat yhtälöt taivutetun poikkileikkauksen 
momenttikapasiteetin MRd ratkaisemiseen. 
 

B3.1. Tapaus 1: Kaikki teräkset myötäävät 
 

 
Kuva B5. Taivutusmomenttikapasiteetin laskeminen tapauksessa jos kaikki teräkset 
myötäävät. 
 
Betonin puristumasta ja terästen venymistä tehtävät olettamukset ja reunaehdot ovat muotoa 
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Voimien tasapainosta voidaan ratkaista puristetun pinnan korkeus ypl1 sitkeässä taivutusmurrossa, 
kun kaikki teräkset myötäävät 
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Poikkileikkauksen taivutusmomenttikapasiteetti MRd1 saadaan selville laskemalla momentti vetote-
rästen suhteen 
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Yllä olevia yhtälöitä voidaan yksinkertaistaa, koska betonin myötö- ja murtopuristuman arvot εcy ja 
εcu ovat kuvan B2 mukaan tunnettuja 
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B3.2. Tapaus 2: Vain vetoteräkset myötäävät 
 
Ensimmäisessä tapauksessa tehtiin oletus puristusterästen myötäämisestä. Puristusteräkset eivät 
välttämättä kaikissa tapauksissa myötää, kun puristusterästen pinta-ala on riippuvainen valitus tan-
kokokojen yhdistelmästä. Tämän takia on tarpeellista johtaa momenttikapasiteetin yhtälöt tapauk-
selle jossa betoni saavuttaa murtopuristuman, vetoteräkset myötäävät ja puristusteräkset ovat kim-
moisessa tilassa.  
 
Reunaehdot ovat tässä tapauksessa muotoa 
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ja poikkileikkauksen taivutusmomenttikapasiteetti ratkaistaan samalla tavalla kuin edellisessä tapa-
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B3.3. Tapaus 3: Momenttikapasiteetin laskeminen annetulle vetoterästen venymälle, kun 
betonin puristuma on rajoitettu murtopuristumaan 
 
Paksujen ja vähän raudoitettujen laattojen momenttikapasiteetin laskennassa voi käydä niin, että 
vetoterästen venymä ylittää EN 12602 salliman enimmäisvenymän 1%. Näissä tapauksissa voidaan 
menetellä kahdella eri tavalla: 

- Lisätään vetoterästen määrää, kunnes niiden venymä εs on pienempi kuin 1% 

- Rajoitetaan betonin puristuman ylärajaa εc pienemmäksi kuin εcu  

 
Näistä vaihtoehdoista tulee jälkimmäinen ensisijaisesti kyseeseen. Raudoitusta tulee ainoastaan 
silloin lisätä, jos saatu momenttikapasiteetti MRd on pienempi kuin mitoittava taivutusmomentti 
MEd. Muussa tapauksessa hukattaisiin terästä ja kasvatettaisiin momenttikapasiteettia, vaikka poik-
kileikkaukseen kohdistuva momentti ei sitä vaatisi. 
 
Alla olevassa kuvassa on esitetty vetoterästen venymän rajaamisen ja betonin puristuman pienen-
tämisen periaate.  
 

 
Kuva B6. Vetoterästen venymän pienentämisen periaate. 
 
Tässä ja seuraavassa kappaleessa on johdettu kaksi eri tapausta momenttikapasiteetin laskentaan, 

kun vetoterästen venymä εs on sidottu. Tässä kappaleessa (B3.3) on johdettu tapaus, jossa kevytbe-

tonin puristuma rajoitetaan murtopuristumaan εcu. Seuraavassa kappaleessa (B3.4) on johdettu toi-

nen tapaus, jossa kevytbetonin puristuma on rajoitettu myötöpuristumaan εcy.  

 
Molemmissa tapauksissa jätetään yksinkertaistuksen vuoksi puristusraudoitus huomioimatta. Puris-
tusraudoitusta käytetään vähän raudoitetuissa laatoissa yleensä vain asennus- ja työteräksinä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

εc=εcu 

εs>εsuk εs=εsuk 

εc<εcu 

Fc(εcu) = Fc(εc) 

Fs=fydAs.bot Fs=fydAs.bot 

Fc(εcu) Fc(εc) 
Ei sallittu myötökuvio, koska 
εs on suurempi kuin εsuk  

Kasvatetaan puristetun pinnan korkeutta pienen‐
tämällä betonin puristumaa taivutusmurrossa.

Jännitysjakaumat 
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Kuva B7. Poikkileikkauksen taivutuskestävyys kun vetoterästen venymä on rajoitettu ja ke-

vytbetonin puristuma on rajoitettu murtopuristumaan εcu. 

 
Yllä olevan kuvan perusteella tehdään reunaehtojen rajaus 
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Jolloin voimien summa poikkileikkauksessa saadaan muotoon 
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jossa ysuk1 = puristetun pinnan korkeus sitkeässä taivutusmurrossa, kun  

vetoterästen venymä on rajoitettu εsuk arvoon 

  

Yllä olevassa yhtälössä käytetty kevytbetonin puristuma εc voidaan ratkaista venymäjakauman 

avulla 
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Sijoitetaan ratkaistu kevytbetonin puristuman εc arvo voimien summan yhtälöön, jolloin voidaan 

ratkaista puristetun pinnan korkeus ysuk1 
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Poikkileikkauksen momenttikapasiteetti MRd.suk1 saadaan selville laskemalla momenttien summa 
puristusresultantin suhteen 

  scsukRd FzM 1.   

Joka voidaan ratkaista muotoon 
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jossa MRd.suk1 = poikkileikkauksen momenttikapasiteetti, kun vetoterästen  

venymä on rajoitettu εsuk arvoon ja kevytbetonin puristuma on  

rajoitettu pienemmäksi kuin murtopuristuma εcu  
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B3.4. Tapaus 4: Momenttikapasiteetin laskeminen annetulle vetoterästen venymälle, kun 
betonin puristuma on rajoitettu myötöpuristumaan 
 
Edellisen tapauksen yhtälöt ovat voimassa, jos betonin puristuma on suurempi kuin myötöpuristu-

ma εcy. Jos puristuma on pienempi tai yhtä suuri kuin myötöpuristuma, niin momenttikapasiteetin 

laskemista varten täytyy johtaa uudet yhtälöt. 
 

 
Kuva B8. Poikkileikkauksen taivutuskestävyys kun vetoterästen venymä on rajoitettu ja ke-

vytbetonin puristuma on rajoitettu myötöpuristumaan εcy. 

 
Yllä olevan kuvan mukaisesti mitoitusyhtälöiden reunaehdot ovat muotoa 
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Kevytbetonin puristuma εc voidaan ratkaista venymäjakauman avulla muotoon 
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Sijoitetaan ratkaistu puristuma εc voimien summan yhtälöön ja ratkaistaan ysuk2 
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Poikkileikkauksen momenttikapasiteetti MRd.suk2 saadaan selville laskemalla momenttien summa 
puristusresultantin suhteen 
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Joka voidaan ratkaista muotoon 
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jossa MRd.suk2 = poikkileikkauksen momenttikapasiteetti, kun vetoterästen  

venymä on rajoitettu εsuk arvoon ja betonin puristuma on rajoitettu 

myötöpuristumaan εcy  

ysuk2 = puristetun pinnan korkeus taivutusmurrossa, kun vetoterästen  

venymä on rajoitettu εsuk arvoon ja betonin puristuma on rajoitettu 

myötöpuristumaan εcy  
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B3.5. Tapaus 5: Momenttikapasiteetti puristusmurrossa 
 
Kaikissa edellä olevissa tapauksissa on oletettu, että vetoteräkset myötäävät. Tämä varsin järkevä 
oletus, koska silloin poikkileikkauksen murtumistapa on yleensä sitkeä. 
 
EN 12602 sallii kuitenkin yliraudoituksen käytön, jossa vetoteräkset eivät myötää kun betoni saa-
vuttaa murtopuristuman. Yliraudoitusta käytettäessä rakenne murtuu hauraasti, koska rakenteen 
muodonmuutokset jäävät yleensä pieniksi ennen murtumista. 
 
Yliraudoituksen käyttö ei ole rakenteen turvallisuuden eikä taloudellisuuden kannalta järkevää, 
joten sitä tulisi lähtökohtaisesti välttää. Johdetaan kuitenkin poikkileikkauksen momenttikestävyy-
den lauseke mielenkiinnon vuoksi yliraudoitetulle poikkileikkaukselle. 

 
Kuva B9. Yliraudoitetun poikkileikkauksen taivutuskestävyys. 
 
Yllä olevan kuvan mukaisesti voidaan asettaa reunaehdot kevytbetonin puristumalle, sekä vetote-
rästen venymälle. 
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Poikkileikkauksessa vaikuttavien sisäisten voimien summa saadaan muotoon 
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jossa fcd.br = betonin mitoituslujuus puristusmurrossa 

  fcd.br saa arvon fcd, jos vetoterästen venymä on 0,001<εs<fyd/Es 

fcd.br saa arvon fcd.brittle, jos vetoterästen venymä on εs<0,001 

ybr = puristetun pinnan korkeus puristusmurrossa 

 εs = vetoterästen venymä puristusmurrossa 

Ratkaistaan vetoterästen venymä εs venymäkuvion avulla 
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C1. Johdanto 
 
Tässä liitteessä on johdettu höyrykarkaistun kevytbetoninlaatan ankkurointiin ja tartuntajännitysten 
laskemiseen tarvittavat yhtälöt.  
 
C2. Tartuntajännitysten laskeminen 
 
C2.1. Vetoterästen tartuntajännitys kun poikkileikkauksessa on samankokoisia tankoja 
 

 
Kuva C1. Tartuntajännityksen laskeminen. 

 
Tartuntajännityksen perusyhtälö yllä olevan kuvan mukaisesti on muotoa 
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Vetovoima Fs ja vetoterästen piiri ”u” lasketaan kaavoilla 
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Sijoitetaan Fs(x) ja vetoterästen piiri ”u” alkuperäiseen yhtälöön 
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Momentin Mda derivaatta on leikkausvoima Vda. Vetoterästen tartuntajännitysten laskennassa täy-
tyy huomioida vetovoimapinnan levitys mitan a1 verran. Näin ollen leikkausvoima Vda kohdassa x 
lasketaan kaavalla 
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Sijoitetaan ratkaistu Vda(x) tartuntajännityksen yhtälöön ja saadaan 
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jossa τb(x) = tartuntajännitys kohdassa x 

 Vda(x) = levitetyn momenttipinnan Mda leikkausvoimapinta 
 nbot = tankojen lukumäärä 
 ϕbot = tankojen halkaisija 

 z = botd9.0  
 dbot = vetoterästen painopisteen etäisyys poikkileikkauksen yläpinnasta 
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C2.2. Vetoterästen tartuntajännitys kun poikkileikkauksessa on erikokoisia tankoja 
 
Oletetaan, että vetoterästen painopisteet sijaitsevat samalla korkeudella. Näin ollen voidaan sovel-
taa muodonmuutosten yhteensopivuusehtoa 

  m  ...21
 

Teräksillä on sama kimmomoduuli jolloin yhtälö voidaan laventaa muotoon 

msss EEE   ...21
 

Hooken lain mukaan venymä kerrottuna kimmomoduulilla on jännitys. Eli voimme todeta että 
kaikissa teräksissä vallitsee yhtä suuri jännitys σs 

ms   ...21
 

 

Teräksissä vaikuttava voima voidaan kirjoittaa muotoon 

ms FFFF ...21 
 

ssmssssss AAAA  ...21 
 

Tartuntajännitys voidaan nyt laskea jokaiselle tankokoolle erikseen. 
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Laskelmissa käytettävä tartuntajännitys on se, joka antaa suurimman tartuntajännityksen arvon. 
Näin ollen mitoittava tartuntajännitys ratkaistaan yhtälöllä. 
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Merkitään jännityksen derivaatta dFs/dx yhteiseksi tekijäksi ja kirjoitetaan yhtälö muotoon 
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Yhtälöä voidaan supistaa muotoon 
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Yksinkertaistetaan yhtälöä merkitsemällä vetovoiman derivaattaa momentin ja momenttivarren 
avulla muotoon 
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Momentin derivaatta on leikkausvoima. Tartuntajännityksen mitoittava arvo poikkileikkauksessa, 
jossa on erikokoisia tankoja, saadaan muotoon 
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jossa τb(x) = tartuntajännityksen mitoitusarvo kohdassa x 
 Vda(x) = levitetyn momenttipinnan Mda leikkausvoimapinta 

As.bot = vetoterästen kokonaispinta-ala = 
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 mmnnn  

ϕ1, ϕ2… ϕm = eri tankokokojen halkaisijat 
 n1,n2…nm = eri tankokokojen lukumäärät  
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C3. Kriittisten pisteiden laskeminen 
 
Höyrykarkaistun kevytbetonilaatan ankkuroinnin suunnittelussa on ensimmäiseksi selvitettävä 
missä kohtaa tartuntajännitys τb ylittää tartuntalujuuden suunnitteluarvon fbd. Nimitetään kohtaa 
pistettä kriittiseksi pisteeksi. Alla olevassa kuvassa on esitetty kriittisen pisteen määritelmä. 
 

 
Kuva C2. Kriittisen pisteen laskeminen vetoteräksille. 

 
  

Vetoterästen kriittinen piste, jossa tartuntajännitys τb ylittää 
tartuntalujuuden fbd arvon 
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C3.1. Kriittinen piste vetoteräksille, kun poikkileikkauksessa on samankokoisia tankoja 
 
Tavoitteena on löytää x:n arvo xbd jossa tartuntajännitys on yhtä suuri kuin tartuntalujuuden suun-
nitteluarvo 

bdbdbotb fx )(.
 

Tartuntajännitys voidaan kirjoittaa kappaleen C2.1 avulla muotoon 

bd
botbot

bdda f
nz

xV


 
)(

 

Muotoillaan yhtälöä siten, että Vda(xb.bot) jää vasemmalle puolelle ainoaksi tuntamattomaksi 

bdbotbotbdda fnzxV  )(
 Tasaisesti kuormitetulle laatalle voidaan hyödyntää kuormituksen symmetriaa jolloin riittää, että 

kriittinen piste ratkaistaan alueelle x < 0.5Leff - a1.  
 
Tasaisesti kuormitetun laatan levitetyn leikkausvoimapinnan leikkausvoima Vda pisteessä xdb.bot 
lasketaan kaavalla 

),()( 1axpVxV bddbdda 
 

dbddeffbdd paxpLaxpV  )(
2

1
),( 11

 

dbddeffbdda paxpLaxV  )(
2

1
)( 11

 
Sijoitetaan ratkaistu leikkausvoima pisteessä xbd.bot alkuperäiseen yhtälöön 

 bdbotbotddbddeff fnzpapxpL  12

1

 
Ratkaistaan xbd 

d
bdbotbotddeffdbd p

fnzpapLpx
1

2

1
1  

 
Jolloin saadaan ratkaistua yhtälö tasaisesti kuormitetun yksiaukkoisen laatan kriittiselle pisteelle 
xbd.bot, jossa tartuntajännitys saavuttaa tartuntalujuuden suunnitteluarvon 
  

d

bdbotbot
effbd p

fnz
aLx





12

1

 
jossa Leff = laatan tehollinen jännemitta 
 a1 = etäisyys jolla momenttipintaa levitetään, a1 = dbot 

z = momenttivarsi vetoteräksiin, z = 0,9dbot 
nbot = vetoterästen lukumäärä 

 ϕbot = vetoterästen halkaisija 
 fbd = tartuntalujuuden suunnitteluarvo 
 pd = tasaisen kuorman suunnitteluarvo 
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C3.2. Kriittinen piste vetoteräksille, kun poikkileikkauksessa on erikokoisia tankoja 
 
Kuten edellä, tavoitteena on löytää xbd jossa tartuntajännitys saavuttaa tartuntalujuuden suunnittelu-
arvon 

bdbdbotb fx )(.
 

Sijoitetaan yhtälön vasemmalle puolelle kappaleessa C2.2 ratkaistu tartuntajännityksen yhtälö, kun 
poikkileikkauksessa on erikokoisia tankoja 

  bdm
bots

da f
Az

xV



 ;...;;max

4

)(
21

.  

Joka voidaan kirjoittaa muodossa 

 m

bdbots
da

fAz
xV

 ;...;;max

4
)(

21

. 


 

Sijoitetaan edellisessä kappaleessa ratkaisu levitetyn leikkausvoimapinnan arvo Vda kohdassa xbd.bot 

yhtälön vasemmalle puolelle 

 m

bdbots
ddbddeff

fAz
papxpL

 ;...;;max

4

2

1

21

.
1




 

Ratkaistaan xbd.bot 

  dm

bdbots
ddbddeff p

fAz
papxpL

1

;...;;max

4

2

1

21

.
1 




  
 
Tasaisella kuormalla pd kuormitetun yksiaukkoisen laatan, jossa on erikokoisia tankoja, kriittinen 
piste jossa tartuntajännitys ylittää tartuntalujuuden suunnitteluarvon lasketaan kaavalla  

 md

bdbots
effbd p

fAz
aLx

 ;...;;max

4

2

1

21

.
1 




 

 
jossa Leff = laatan tehollinen jännemitta 
 a1 = etäisyys jolla momenttipintaa levitetään, a1 = dbot 

z = momenttivarsi vetoteräksiin, z = 0,9dbot 
As.bot = vetoterästen yhteenlaskettu pinta-ala 

 fbd = tartuntalujuuden suunnitteluarvo 
 pd = tasaisen kuorman suunnitteluarvo 

ϕ1, ϕ2… ϕm = eri tankokokojen halkaisijat 
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C4. Poikittaisterästen vaaditun lukumäärän ja sijaintien laskenta 
 
Alueilla missä tartuntajännitys ylittää tartuntalujuuden suunnitteluarvon, pitkittäisraudoitus ankku-
roidaan siihen hitsatuilla poikittaisraudoituksella. Tässä kappaleessa johdetaan tarvittavat yhtälöt 
poikittaisterästen vaaditun lukumäärän arvioimiseen ja sijoitteluun laatassa. 
 

 
Kuva C3. Poikittaisterästen vaadittujen sijaintien laskeminen. 

 
C4.1. Poikittaisterästen vaaditun lukumäärän laskeminen 
 
Poikittaisterästen vaadittua lukumäärää voidaan arvioida kaavalla 

 RApreqRApbdld FnnFnxF  )()( sup.  
Järjestellään yhtälöä siten, että poikittaisterästen vaadittu lukumäärä nreq ainoaksi tuntemattomaksi 
yhtälön vasemmalle puolelle 

RApRAreqRApbdld FnFnFnxF  sup.)(
 

RApRApbotbddaRAreq FnFnxFFn  sup.. )(
 

Poikittaisterästen vaadittu lukumäärä saadaan muotoon  

 
RA

RARApbdld
req F

FFnxF
n




 sup.)(

 
jossa nreq = vaadittu poikittaisterästen lukumäärä (pyöristettävä ylöspäin) 

Fld(xbd) = vetoteräksissä vaikuttava voima kriittisessä pisteessä 
 FRA.sup = tuella olevan poikittaisteräksen ankkurointikestävyys 

ΔFRA = ankkurointikestävyyden muutos kentässä  
np = tuella olevien poikittaisterästen lukumäärä 
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C4.2. Vetoraudoituksen poikittaisterästen sijaintien laskeminen 
Tavoitteena on löytää x:n koordinaatti annetulle ankkurointikestävyydelle poikittaisteräksen nt 
kohdalla. 

)()( tRAreqld nFxF   
Teräksissä vaikuttava vetovoima Fld(xreq) voidaan kirjoittaa muodossa 

)(
)(

tRA
reqda nF

z

xM


 
znFxM tRAreqda  )()(  

Ratkaistaan levitetyn momenttipinnan Mda yhtälö kohdassa xreq 
),()( 1axpMxM reqdreqda 

 










 





eff

reqreqeff
reqda L

axaxLp
xM

)(
1

2

)(
)( 11

 2

)(

2

)(
)(

2
11 axpaxpL

xM reqdreqdeff
reqda







 
Sijoitetaan ratkaistu momenttipinnan yhtälö alkuperäiseen yhtälöön ja sievennetään sitä 

d
tRA

reqdreqdeff

p
znF

axpaxpL 2
)(

2

)(

2

)( 2
11 





 

d

tRA
reqreqeff p

znF
axaxL




)(2
)()( 2

11  

d

tRA
reqreqeffreqeff p

znF
axaxaLxL




)(2
2 2

11
2

1  

Järjestetään termit toisen asteen yhtälön muotoon 

0
)(2

)2( 2
111

2 






 


d

tRA
effreqeffreq p

znF
aaLxaLx  

Ratkaistaan toiseen asteen yhtälö 

)1(2

)(2
)1(4)2()2( 2

11
2

11










 


 d

tRA
effeffeff

req

p

znF
aaLaLaL

x  

Avataan lauseketta ja sievennetään sitä 

2

)(8
44442 2

111
2

1
2

1
d

tRA
effeffeffeff

req

p

znF
aaLLaaLaL

x




  

Jolloin saadaan vaadittu poikittaisteräksen sijainti annetulle ankkurointikestävyydelle 

d

tRA
eff

eff
req p

znF
La

L
x




)(8

2

1

2
2

1   

jossa xreq = poikittaisteräksen nt vaadittu sijainti laskentamallissa 
FRA(nt) = ankkurointikestävyys poikittaisteräksen nt kohdalla 
a1 = mitta jolla momenttipintaa levitetään 
Leff = tehollinen jännemitta 
z = momenttivarsi vetoteräksiin 
pd = jatkuvan tasaisen kuorman suunnitteluarvo 
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C5. Poikittaisteräksen tehollisen pituuden laskentaesimerkki. 
 
Poikittaisraudoituksen tehollinen pituus tt on riippuvainen pitkittäisraudoituksen sijoittelusta, lu-
kumäärästä nL ja poikittaisraudoituksen halkaisijasta ϕt. Tässä kappaleessa on esitetty pitkittäiste-
rästen tehollisen pituuden laskentaesimerkki Siporex-laattojen raudoitusjärjestelylle. 
 
Alla olevassa kuvassa on näytetty Siporex-laattojen mahdolliset eri raudoitusjärjestelyt.  
 

 
Kuva C4. Siporex-laattojen raudoitusjärjestely. 

Raudoitusjärjestely on vakioitu, koska raudoitteet kootaan automaattisella hitsauskoneella. Pitkit-
täisraudoitus sijoitellaan alla olevan kuvan mukaisesti uriin, joita pitkin ne liikkuvat koneessa. Poi-
kittaisteräkset kiinnitetään pistehitsauksella pitkittäisraudoitukseen ennalta määriteltyihin kohtiin. 
Alla olevassa kuvassa on näytetty periaatekuva Siporex-laattojen raudoituksen hitsauskoneesta. 

 

 
Kuva C5. Siporex-laattojen raudoituksen hitsauskone. 

 
Poikittaisterästen systeemiväli ja jako on sidottu siihen kuinka monta pitkittäisterästä raudoituksen 
hitsauskoneella voidaan liittää yhteen. Pitkittäisterästen enimmäislukumäärä nLmax Siporex laatoissa 
on seitsemän. 
 
Lasketaan esimerkin vuoksi poikittaisraudoituksen tehollinen pituus tt, kun pitkittäisterästen luku-
määrä on viisi. 
 

Pitkittäisraudoituksen  
mahdolliset paikat 

Poikittaisraudoituksen 
kiinnitys pistehitsauksella 
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Raudoitus ylittää reunimmaiset pitkittäisteräkset arvolla   

mmt L 20  

Laatan leveys b on 600mm ja betonipeite cside sivuilla on 100mm, jolloin poikittaisteräksen koko-
naispituus on 

mmmmmmcbL sidetot 40010026002   

Raudoituksen systeemiväli väli on 

 mm
mmmm

n

tL
t

L

Ltot 60
7

2024002

max







  

Poikittaisraudoituksen tehollinen pituus lasketaan EN 12602 mukaan kaavalla 

54321 ttttttt   
EN 12602 on asettanut yllä olevalle yhtälölle reunaehtoja 

tnt 14      tnn tt 8'','   
Poikittaisteräksen halkaisija ϕt on yleensä 7mm jolloin reunaehdot saavat arvon 

mmt 7  mmtn 98      mmtt nn 56'','   

Poikittaisteräksen tehollinen pituus lasketaan nyt kaavalla 

)''';min()''';min()''';min(

)...''';min()''';min(

555444333

222111

ttttttttt

tttttttt




 

mmmmmmmmmmtt 7686608676   
mmtt 384  

Alla olevassa kuvassa on näytetty, kuinka tehollinen pituus tt lasketaan. 

 

Kuva C6. Poikittaisraudoituksen tehollinen pituus laatassa jossa, on 5 pitkittäisterästä.
 

 
Alla olevassa taulukossa on esitetty tehollisen pituuden tt mahdolliset eri arvot riippuen pitkittäiste-
rästen lukumäärästä ja poikittaisterästen halkaisijasta. 
 
Taulukko C1. Poikittaisraudoituksen tehollinen pituus tt Siporex-laattojen raudoitusjärjestelyille. 

 Pitkittäisraudoituksen lukumäärä nL 
2  3 4 nL = 5 6 7 

P
oi

k
it

ta
is

-
ra

u
do

it
u

k
se

n 
h

al
ka

is
ij

a 
ϕ

t 5,5 128 205 282 336 368 400 
ϕt = 7 mm 152 250 348 tt = 384 mm 392 400 
8 168 280 384 400 400 400 
10 200 340 400 400 400 400 
12 232 388 400 400 400 400 
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D1. Johdanto 
 
Tässä liitteessä on johdettu höyrykarkaistun kevytbetonilaatan poikkileikkausominaisuudet käyttö-
rajatilassa halkeilemattomassa ja halkeilleessa tilassa muunnetun poikkileikkauksen menetelmäl-
lä. Muunnetun poikkileikkauksen menetelmässä raudoitus muutetaan kevytbetoniksi kertomalla se 
kevytbetonin ja raudoituksen kimmomoduulien suhteella n = Es/Ec. 
 
Lisäksi tässä liitteessä on johdettu kevytbetonin tehollisen kimmomoduuli Ec.eff. 
 

D2. Poikkileikkausominaisuudet halkeilemattomana 

 
Kuva D1. Halkeilematon poikkileikkaus. 

 

D2.1 Painopisteakselin korkeus 

Lasketaan eri osien pinta-alojen summa yläpinnan suhteen 


 


n

nn
uc A

Ay
y  

Joka voidaan ratkaista muotoon 

hbAAn

hbAdAdn
y

botstops

botsbottopstop
uc 




)(

5.0)(

..

2
..  

D2.2 Jäyhyysmomentti 

Sovelletaan Steinerin sääntöä poikkileikkauksen painopisteen suhteen  

 
  )( 2

nnnuc AyII

 Raudoituksen jäyhyysmomentti Is on niin pieni muuhun poikkileikkaukseen verrattuna, että se voi-
daan yksinkertaistuksen vuoksi jättää huomioimatta. Poikkileikkauksen jäyhyysmomentti halkei-
lemattomana saadaan muotoon 























 




2
.

2
.

23

)(

)(

212 topuctops

ucbotbots

iucuc
dyA

ydA
ny

h
hb

hb
I  

D2.3 Pinta-ala 

Pinta-ala on eri osien summa 

 )( nuc AA

 Joka ratkeaa muotoon 

 topsbotsuc AAnhbA .. 
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D3. Poikkileikkausominaisuudet halkeilleena 
 

 
Kuva D2. Halkeillut poikkileikkaus. 

 
D3.1 Painopisteakselin korkeus 
Poikkileikkauksen sisäisten voimien summan on oltava tasapainossa ulkoisen voiman kanssa 

NFn  )(
 

Avataan yhtälön vasen puoli

 NAAyb botsbotstopstopscuc  ....)5.0( 

 Kirjoitetaan jännitykset muodonmuutosten ja kimmomoduulien avulla muotoon 
NEAEAEyb sbotsbotsstopstopsccuc  ....5.0   

Muunnetaan raudoitus kevytbetoniksi kimmomoduulien suhdeluvulla n 
NnEAnEAEyb cbotsbotsctopstopsccuc  ....5.0 

 Veto- ja puristusraudoituksen muodonmuutokset pystytään ratkaisemaan muodonmuutosjakauman 
perusteella muotoon 

 
cr

topcrc
tops

topcr

tops

cr

c

y

dy

dyy











.

.

 
 

cr

crtopc
bots

crtop

bots

cr

c

y

yd

ydy










.
.

 
Sijoitetaan ratkaistut muodonmuutokset alkuperäiseen lausekkeeseen 

   
cc

cr
c

cr

crtopc
botsc

cr

topcrc
topscccr E

y
NnE

y

yd
AnE

y

dy
AEyb













 ..5.0

 

   
cc

cr
crtopbotstopcrtopscr E

y
NnydAndyAyb


 ..

25.0
 

Yllä oleva yhtälö ei ratkea suljetussa muodossa. Asetetaan poikkileikkaukseen vaikuttava ulkoinen 
voima N nollaksi, jolloin yhtälö saadaan muotoon 

    05.0 ..
2  nydAndyAyb crtopbotstopcrtopscr

 Avataan yhtälö 

05.0 ....
2  icrbotstopbotstoptopscrtopscr nyAndAndAnyAyb

 
Asetellaan termit toisen asteen yhtälön muotoon

       05.0 ....
2  ndAndAynAnAyb topbotstoptopscrbotstopscr

 Ratkaistaan puristetun pinnan korkeus halkeilemattomana ycr toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla 

      
 b

ndAndAbnAnAnAnA
y

topbotstoptopsbotstopsbotstops

cr 5.02

5.04 ..
2

.... 
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Jolloin puristetun pinnan korkeus ycr saadaan ratkaistua muotoon 

             

     
b

dAdAnbnAnAAAn
y

topbotstoptopsbotstopsbotstops

cr




..
2

.... 2

 
Puristetun pinnan korkeus ycr kuvaa neutraaliakselin korkeutta poikkileikkauksen puristetusta pin-
nasta. Ratkaisussa oletettiin, että poikkileikkaukseen ei vaikuta ulkoista normaalivoimaa (N=0), 
jolloin neutraaliakseli yhtyy painopisteakseliin. 
 
D3.2 Jäyhyysmomentti 

Sovelletaan Steinerin sääntöä poikkileikkauksen painopisteen ycr suhteen  

  
  )( 2

nnncr AyII

 Raudoituksen jäyhyysmomentti on niin pieni muuhun poikkileikkaukseen verrattuna, että jätetään 
se yksinkertaistuksen vuoksi huomioimatta. Halkeilleen poikkileikkauksen jäyhyysmomentti saa-
daan muotoon 
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Joka yksinkertaistuu muotoon 
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D3.3 Pinta-ala 

Pinta-ala on eri osien summa 

 )( ncr AA

 Joka ratkeaa muotoon

  topsbotscrcr AAnybA .. 
 

 

 
D4. Kevytbetonin tehollinen kimmomoduuli 
 
Kevytbetonin muodonmuutos ajanhetkellä t (t>t0) voidaan laskea alla olevalla kaavalla 

 ),(1)(),( 000 ttttt ccc  
 Sovelletaan Hooken lakia (ε*E=σ) 

 
)(

1
),(1
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0
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Ratkaistaan Ec.eff(t0,t) 

  1
0

0.

1),(1
1

),(

1  tt
EttE cmeffc


 

Merkitään Ec.eff(t0,t)=Ec.eff ja φ(t0,t)=φ jolloin saadaan kevytbetonin tehollinen kimmomoduuli Ec.eff, 
jossa on huomioitu kuorman pitkäaikaisvaikutukset  
 

)1(. 
 cm

effc

E
E
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E1. AAC Epsilon nollan määrittäminen kappaleessa 5.3.2.3 esitetyllä menettelyllä 
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‰ 0.001AAC Epsilon nolla
Tällä laskentapohjalla lasketaan kevytbetonilaatan suhteellisen muodonmuutoseron ε0 arvo

tarkasteltavasta laatasta mitattujen teräsjännitysten fs0m perusteella EN 12602 Liitteen E mukaisesti,

kun teräsjännitykset on määritetty testistandardin EN 1738 mukaan.

Elementin lähtötiedot KT500A/4.0 250x600x5980

Leveys b 600mm

Korkeus h 250mm

Kokonaispituus L0 5980mm Laskentapituus Leff L0

Kuivatiheys pm 500
kg

m
3



Suojabetonin paksuus, yläpinta ctop if h 200mm 17.5 42.5( ) mm ctop 42.5 mm

Suojabetonin paksuus, alapinta cbot 17.5mm

Pitkittäinen raudoitus

Yläpinta TOP x

Alapinta BOT x +

Raudoituksen kimmokerroin Es 200000MPa

Mittaustulokset EN 1738 mukaan

Mittaustulosten lähde: Höyrykarkaistujen kevytbetonielementtien teräsjännitysten
mittaaminen SFS-EN 1738 mukaan, Tutkimusselostus Nro
VTT-S-07589-11, VTT Expert Services Oy, 27.10.2011

Valmistus 6.6.2011

Testaus 3.10.2011

t0 = 119

Aika mittauksen ja valmistuksen välillä
[päivissä]

t0 119

Ap-terästen jännitys
fs0m

78.4 71 87.8( )MPa

3
 fs0m 79.067 MPa

Esikäyristymä ennen mittausta w0
9mm 9mm

2
 w0 9 mm

Mitatut kimmokertoimen arvot Ec0m
1303MPa 1407MPa 1379MPa

3
 Ec0m 1363 MPa

Standardin suositusarvo betonin 
kimmokertoimelle Ecm 5 pm

m
3

kg
 150









 MPa Ecm 1750 MPa

Laskelmat EN 12602 liitteen E mukaan

Laskelmissa käytettävä 
betonin kimmokerroin Ec Ec0m

Ec 1363 MPa

Yläpinnan raudoitus As.top π 0.5Φtop 2 nl.top
As.top 118.791 mm

2


Alapinnan raudoitus
As.bot π 0.5Φbot 2 nl.bot π 0.5Φbot2 2 nl.bot2 As.bot 391.128 mm

2


Yhteensä As.tot As.top As.bot As.tot 509.92 mm
2
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Vetoterästen tehollinen 
korkeus dbot

dbot1 As.bot1 dbot2 As.bot2

As.bot
 dbot 227.205 mm

Puristusterästen tehollinen 
korkeus dtop ctop 0.5 Φtop dtop 45.25 mm

Virumakerroin ja 
virumaluku mittaushetkellä φ1 0.1 φ0 if t0 0= 0 φ1 t0

0.2




 φ0 0.26

Betonin tehollinen 
kimmokerroin mittaushetkellä Ecm.t

Ec

1 φ0
 Ecm.t 1081.7 MPa

Kimmokertoimien suhde nt

Es

Ecm.t
 nt 184.898

Halkeilemattoman poikkileikkauksen ominaisuudet

Puristetun pinnan korkeus mitattuna poikkileikkauksen yläpinnasta

yuc.t

nt dtop As.top dbot As.bot  0.5 h b h

nt As.top As.bot  b h
 yuc.t 148.087 mm

Jäyhyysmomentti

Iuc.t
b h

3

12
b h

h

2
yuc.t





2



nt As.bot dbot yuc.t 2 As.top yuc.t dtop 2





 Iuc.t 1546173801 mm
4



Pinta-ala Auc.t b h nt As.bot As.top  Auc.t 244283 mm
2



Raudoituksen painopisteen 
etäisyys poikkileikkauksen 
yläpinnasta

ys

dtop As.top dbot As.bot

As.tot
 ys 184.816 mm

Raudoituksen ja liittopoikkileikkauksen 
painopisteiden erotus

es.t ys yuc.t es.t 36.73 mm

Suhteellinen muodonmuutosero ε0

ε0t

fs0m

Es 1 nt

As.tot

Auc.t

As.tot es.t

Iuc.t
dbot yuc.t 




















 ε0t 0.9 ‰

Tarkitustukset (mitatun ja lasketun esijännityksen sekä -käyristyksen vertailu)

σs.tark ε0t Es nt

Es As.tot ε0t

Auc.t

Es As.tot ε0t es.t

Iuc.t
dbot yuc.t 









 σs.tark 79.067 MPa

wc.tark
1

8

Es As.tot ε0t es.t

Ecm.t Iuc.t
 L0

2
 wc.tark 9.06 mm

Mitatun esijännityksen suhde laskettuun esijännitykseen
fs0m

σs.tark
1

Mitatun esikäyristyksen suhde laskettuun esikäyristykseen
w0

wc.tark
0.993
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VERTAILULASKELMAT EN12602 LIITTEEN E (KORJATUILLA) KAAVOILLA
E.1.3 Calculation for cross section values of AAC Components

φ0 0.26 Ecm.∞

Ec

1 φ0
 Ecm.∞ 1081.7 MPaAAC Tehollinen kimmomoduli

Kimmomodulien suhe n
Es

Ecm.∞
 n 184.898

Poikkileikkausominaisuuksien laskenta EN 12602 Annex E mukaan

Yläpinnan raudoituksen pinta-ala
ja tehollinen korkeus

As2 As.top As2 118.791 mm
2



d2 dtop d2 45.25 mm

As1 As.bot As1 391.128 mm
2

Alapinnan raudoituksen pinta-ala
ja tehollinen korkeus d1 dbot d1 227.205 mm

Brutto poikkileikkauksen
painopisteakselin korkeus hbr 0.5 h hbr 125 mm

Yläpinnan raudoituksen etäisyys brutto
painopisteakselista s2 hbr dtop s2 79.75 mm

Alapinnan raudoituksen etäisyys brutto
painopisteakselista

s1 dbot hbr s1 102.205 mm

Poikkileikkauksen muunnettu pinta-ala
(E.2)

At b h n( ) As1 As2  At 244283.262 mm
2



Geometrisen keskilinjan etäisyys
(Painopiste)neutraaliakselista (E.3) e

n( ) As1 s1 As2 s2 

At
 e 23.087 mm

Raudoituksen painopisteakselin
etäisyys (Painopiste)
neutraaliakselista (E.5)

es.

As1 0.5 h s1  As2 0.5 h s2  
As1 As2

e 0.5 h
es. 36.73 mm

Poikkileikkauksen jäyhyysmomentti
(halkeilemattomana) (E.1)

IE.1
b h

3


12
n( ) As1 s1

2
 As2 s2

2




 At e

2


IE.1 0.00155 m
4



Positiivinen ja negatiivinen taivutusvastus
(E.7) & (E.8)

W1

IE.1

h

2
e

 W2

IE.1

h

2
e



Vertailulaskelmat Liitteen E-kaavojen kanssa

IE.1

Iuc.t
1

es.

es.t
1

At

Auc.t
1

E.1.4 Calculation for prestrain from steel measurement

External force (E.6)
Huom. Miinus merkki!

Ftot ε0t As1 As2  Es Ftot 92.294 kN

Strains at top (E.8) ε2 Ftot
1

At

es.

W2











1

Ecm.∞
 ε2 0.04913 ‰

Strains at bottom (E.8) ε1 Ftot
1

At

es.

W1











1

Ecm.∞
 ε1 0.5559 ‰

Strain of AAC at the 
level bot. steel (E.10) εc ε1 ε1 ε2  h

2
s1






1

h
 εc 0.5097 ‰

Steel stress (E.11) σsteel Es ε0t εc  σsteel 79.067 MPa
σsteel

fs0m
1
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LIITE F. Laadunvalvonta‐ ja tuotekehityskokeiden yhteenveto

F1. JOHDANTO

Tässä liitteessä on esitetty Laadunvalvontakokeista ja Tuotekehityskokeista

laadittujen yhteenvetojen taulukot.

F2. LAADUNVALVONTAKOKEIDEN YHTEENVETO

Laadunvalvontakokeista tehtyyn yhteenvetoon käytettyjen raporttien lähdetiedot

on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko F1. Laadunvalvontaraporttien lähteet

[kpl] [kpl]

27.10.2011 Nro VTT‐S‐07589‐11 VTT Expert Services Oy Espoo 0 3

22.02.2011 Nro VTT‐S‐01529‐11 VTT Expert Services Oy Espoo 2 0

22.12.2010 Nro VTT‐S‐10484‐10 VTT Expert Services Oy Espoo 2 0

10.02.2010 Nro VTT‐S‐01136‐10 VTT Expert Services Oy Tampere 6 2

16.04.2008 Nro VTT‐S‐02022‐08 VTT Tampere 4 1

29.08.2007 Nro VTT‐S‐07220‐07 VTT Tampere 3 1

16.03.2007 Nro VTT‐S‐01994‐07 VTT Tampere 7 2

28.02.2006 Nro VTT‐S‐02130‐06 VTT Tampere 5 1

28.02.2005 Nro RTE684/05 Tampere 3 1

19.10.2004 Nro RTE3258/04 Tampere 3 1

28.10.2003 Nro RTE3724/03 Tampere 3 1

28.02.2003 Nro RTE299/03 Tampere 4 0

29.10.2002 Nro RTE3775/02 Tampere 5 1

25.10.2001 Nro RTE3801/01 Tampere 4 0

15.03.2001 Nro RTE3775/02 Tampere 0 2

16.01.2001 Nro RTE81/01 Tampere 3 0

31.05.2000 Nro RTE1757/00 Tampere 3 0

10.12.1999 Nro RTE1527/99 Tampere 3 1

30.04.1999 Nro RTE489/99 Tampere 4 1

Raportin pvm. = Raportin allekirjoituspäivämäärä

Kuormituskoe = Siporex‐elementtien laadunvalvontasopimuksen mukainen kuormituskoe

Esijännitykoe = EN 1738 mukainen jännitysten mittaus Siporex‐elementistä

Raporttien tekijät:

Tekijä

22.12.2010‐27.10.2011 VTT Expert Services, Espoo, PL1001, 02044

Kuormi‐

tuskoe

Esijänni‐

tyskoe

VTT Rakennus ja yhdyskuntatekniikka, Korkeakoulunkatu 5 L, Tampere, PL 345, 33101 

Tampere
30.4.1999‐10.02.2010

Aikaväli

PaikkaTekijäRaportin numero
Raportin 

pvm.

VTT Rakennus ja 

yhdyskuntatekniikka

VTT Rakennus ja 

yhdyskuntatekniikka

VTT Rakennus ja 

yhdyskuntatekniikka

VTT Rakennus ja 

yhdyskuntatekniikka

VTT Rakennus ja 

yhdyskuntatekniikka

VTT Rakennus ja 

yhdyskuntatekniikka

VTT Rakennus ja 

yhdyskuntatekniikka

VTT Rakennus ja 

yhdyskuntatekniikka

VTT Rakennus ja 

yhdyskuntatekniikka

VTT Rakennus ja 

yhdyskuntatekniikka

VTT Rakennus ja 

yhdyskuntatekniikka
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LIITE F. Laadunvalvonta‐ ja tuotekehityskokeiden yhteenveto

F2.1 Kuormituskokeiden yhteenveto

Kuva F1. Laadunvalvontakokeen koejärjestely.

Kuva F2. Esimerkki leikkausmurrosta. Kuva F3. Esimerkki taivutusmurrosta.

Laadunvalvontakokeiden kuormituskokeiden yhteenvetotaulukossa F2 käytetyt merkinnät

Raportin pvm. = Raportin allekirjoituspäivämäärä

Elementin tyyppi = Elementin tyyppi

Tiheysluokka = Siporex‐laatu (450 tai 500) ja nimellinen kuivatiheys

Kuormaluokka = Siporex‐laatan kuormaluokka

h, b, L0  = Laatan ulkomitat

Massa = Kokeessa mitattu laatan massa

pk = m*g/L0 = Laatan massa muutettuna elementin jatkuvaksi kuormaksi

jossa g = 9,81 m/s2

As.top, As.bot = Raudoituksen pinta‐alat

etop, ebot = Raudoituksen painopisteen etäisyys laatan ulkopintaan

dtop = etop = Puristusraudoituksen tehollinen korkeus

dbot = h‐etop = Vetoraudoituksen tehollinen korkeus

ρ =As.bot/(dbotb) = Vetoraudoituksen suhde

Es = Raudoituksen kimmomoduuli

Valmistus = Raporttiin merkitty laatan valmistuspäivämäärä

Testaus = Raporttiin merkitty laatan testauspäivämäärä

Ikä = t0 = Laatan ikä päivissä testaushetkellä

a0 = Tukileveys kokeessa

a1 = Pistekuormien etäisyys tuelta sekä etäisyys toisiinsa

Leff = L0 ‐ a0 = Laatan tehollinen jännemitta

μm = Rikotusta laatasta kerättyjen koekappaleiden kosteuspitoisuus

Pu = Murtokuorma

Murtotapa = Laatan murtotapa: leikkausmurto, taivutusmurto tai keskeytys

Vu = Pu/2+g0(Leff/2‐a0/2‐dbot)

Leikkausvoiman suuruus etäisyydellä dbot tuen reunasta murtohetkellä

Mu = = Pu/4(a1+2a1)+g0Leff
2
/8

Momentin suuruus jänteen keskellä murtohetkellä

Ec = Siporexin kimmomoduuli

no = Es/Ec = Raduoituksen ja siporexin kimmomoduulien suhde

yuc, Iuc = Halkeilemattoman poikkileikkauksen neutraaliakselin korkeus ja

jäyhyysmomentti muunnetun poikkileikkauksen menetelmällä laskettuna

ΔP = Raportin taipuma‐kuorma kuvaajasta mitattu kuorman muutos

Δv = Kuorman muutosta vastaava mitattu taipuman muutos

Δvcalc = (ΔP/4)*Leff
2a1/(24EcIuc)*(3‐a1

2/Leff
2)+(ΔP/4)*Leff

22a1/(24EcIuc)*[3‐(2a1)
2/Leff

2]

Kuorman muutosta vastaava laskettu taipuman muutos

Δv‐Δvcalc = Siporexin kimmomoduulin iterointiin käytetty solu = 0
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LIITE F. Laadunvalvonta‐ ja tuotekehityskokeiden yhteenveto

Taulukko F2. Laadunvalvontakokeiden
yhteenveto.
Elementin tiedot

h 

[mm]

b 

[mm]

L0 
[mm]

Massa 

[kg]

pk
[kN/m]

As.top 

[mm2]

As.bot

[mm2]

etop
[mm]

ebot
[mm]

dtop
[mm]

dbot
[mm]

ρ

[%]

Es
[MPa]

64 22.2.2011 KT500A/4.0 250x600x5980 250 600 5980 516 0,85 118,8 391,1 56,0 24,4 56,0 225,6 0,29 % 2,E+05
63 22.2.2011 KT500/2.3 200x600x5980 200 600 5980 404 0,66 153,9 314,2 44,5 26,8 44,5 173,25 0,30 % 2,E+05
62 22.12.2010 KT500A/4.0 250x600x5980 250 600 5980 520 0,85 118,8 391,1 45,0 22,5 45,0 227,5 0,29 % 2,E+05
61 22.12.2010 KT450/3.2 250x600x5980 250 600 5980 520 0,85 118,8 251,3 55,0 25,0 55,0 225 0,19 % 2,E+05
60 10.2.2010 KT500A/4.0 250x600x5980 250 600 5980 520 0,85 118,8 391,1 49,8 21,8 49,8 228,21 0,29 % 2,E+05
59 10.2.2010 KT450/2.3 250x600x5980 250 600 5980 550 0,90 118,8 392,7 56,8 25,0 56,8 225 0,29 % 2,E+05
58 10.2.2010 KT500A/4.0 250x600x5980 250 600 5980 580 0,95 118,8 391,1 56,0 24,4 56,0 225,6 0,29 % 2,E+05
57 10.2.2010 KT500A/4.0 250x600x5980 250 600 5980 520 0,85 118,8 391,1 56,0 24,4 56,0 225,6 0,29 % 2,E+05
56 10.2.2010 KT450/3.2 300x600x5980 300 600 5980 540 0,89 118,8 251,3 55,0 25,0 55,0 275 0,15 % 2,E+05
55 10.2.2010 KT450/3.2 300x600x5980 300 600 5980 580 0,95 118,8 251,3 55,0 25,0 55,0 275 0,15 % 2,E+05
54 16.4.2008 KT450/3.2 300x600x5980 300 600 5980 550 0,90 118,8 251,3 42,6 28,6 42,6 271,4 0,15 % 2,E+05
53 16.4.2008 KT450/2.3 250x600x5980 250 600 5980 460 0,75 118,8 251,3 42,6 28,6 42,6 221,4 0,19 % 2,E+05
52 16.4.2008 KT450/3.2 250x600x5980 250 600 5980 495 0,81 153,9 351,9 48,8 28,0 48,8 222 0,26 % 2,E+05
51 16.4.2008 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 535 0,88 118,8 392,7 45,3 22,5 45,3 227,5 0,29 % 2,E+05
50 29.8.2007 KT450/3.2 375x600x5980 375 600 5980 810 1,33 118,8 251,3 40 30 40,0 345 0,12 % 2,E+05
49 29.8.2007 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 450 0,74 118,8 392,7 51,2 25,8 51,2 224,2 0,29 % 2,E+05
48 29.8.2007 KT450/2.3 250x600x5980 250 600 5980 460 0,75 118,8 251,3 45,3 21,5 45,3 228,5 0,18 % 2,E+05
47 16.3.2007 KT450/4.0 300x600x5980 300 600 5980 610 1,00 118,8 301,6 40 35 40,0 265 0,19 % 2,E+05
46 16.3.2007 KT450/2.3 250x600x5980 250 600 5980 502 0,82 118,8 251,3 42,2 30,75 42,2 219,25 0,19 % 2,E+05
45 16.3.2007 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 620 1,02 118,8 392,7 45,3 22,5 45,3 227,5 0,29 % 2,E+05
44 16.3.2007 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 610 1,00 118,8 392,7 45,3 22,5 45,3 227,5 0,29 % 2,E+05
43 16.3.2007 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 610 1,00 118,8 392,7 45,3 22,5 45,3 227,5 0,29 % 2,E+05
42 16.3.2007 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 550 0,90 118,8 392,7 45,3 22,5 45,3 227,5 0,29 % 2,E+05
41 16.3.2007 KT500/2.3 200x600x5980 200 600 5980 480 0,79 153,9 314,2 46,0 22,5 46,0 177,5 0,29 % 2,E+05
40 28.2.2006 KT450/3.2 300x600x5980 300 600 5980 555 0,91 118,8 251,3 43,6 32 43,6 268 0,16 % 2,E+05
39 28.2.2006 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 585 0,96 118,8 392,7 45,3 22,5 45,25 227,5 0,29 % 2,E+05
38 28.2.2006 KT450/3.2 300x600x5980 300 600 5980 622 1,02 118,8 251,3 45,3 21,5 45,25 278,5 0,15 % 2,E+05
37 28.2.2006 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 550 0,90 118,8 392,7 45,3 22,5 45,25 227,5 0,29 % 2,E+05
36 28.2.2006 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 570 0,94 118,8 392,7 45,3 22,5 45,25 227,5 0,29 % 2,E+05
35 28.2.2005 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 578 0,95 118,8 392,7 39,4 26,4 39,4 223,6 0,29 % 2,E+05
34 28.2.2005 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 610 1,00 118,8 392,7 45,3 22,5 45,25 227,5 0,29 % 2,E+05
33 28.2.2005 KT450/3.2 250x600x5980 250 600 5980 460 0,75 153,9 351,9 46,0 21,5 46 228,5 0,26 % 2,E+05
32 19.10.2004 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 540 0,89 118,8 392,7 35 25 35 225 0,29 % 2,E+05
31 19.10.2004 KT450/3.2 250x600x5980 250 600 5980 540 0,89 153,9 351,9 46,0 21,5 46 228,5 0,26 % 2,E+05
30 19.10.2004 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 600 0,98 118,8 392,7 45,3 22,5 45,25 227,5 0,29 % 2,E+05
29 28.10.2003 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 580 0,95 118,8 392,7 45,3 19,2 45,25 230,8 0,28 % 2,E+05
28 28.10.2003 KT450/3.2 300x600x5980 300 600 5980 690 1,13 153,9 251,3 46,0 21,5 46 278,5 0,15 % 2,E+05
27 28.10.2003 KT450/4.0 300x600x5980 300 600 5980 690 1,13 118,8 301,6 45,3 22,5 45,25 277,5 0,18 % 2,E+05
26 28.2.2003 KT450/3.2 300x600x5980 300 600 5980 700 1,15 118,8 251,3 46 30 46 270 0,16 % 2,E+05
25 28.2.2003 KT450/3.2 300x600x5980 300 600 5980 655 1,07 118,8 251,3 51,8 24,8 51,8 275,2 0,15 % 2,E+05
24 28.2.2003 KT450/3.2 250x600x5980 250 600 5980 540 0,89 153,9 351,9 46,0 21,5 46 228,5 0,26 % 2,E+05
23 28.2.2003 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 620 1,02 118,8 392,7 45,3 22,5 45,25 227,5 0,29 % 2,E+05
22 29.10.2002 KT450/3.2 250x600x5980 250 600 5980 550 0,90 153,9 351,9 35,0 20,0 35 230 0,25 % 2,E+05
21 29.10.2002 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 505 0,83 118,8 392,7 48,0 26,6 48 223,4 0,29 % 2,E+05
20 29.10.2002 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 590 0,97 118,8 392,7 45,3 22,5 45,25 227,5 0,29 % 2,E+05
19 29.10.2002 KT500/2.3 200x600x5980 200 600 5980 600 0,98 142,5 314,2 45,3 22,5 45,25 177,5 0,29 % 2,E+05
18 29.10.2002 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 610 1,00 118,8 392,7 45,3 22,5 45,25 227,5 0,29 % 2,E+05
17 25.10.2001 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 553 0,91 118,8 392,7 51,6 26,8 51,6 223,2 0,29 % 2,E+05
16 25.10.2001 KT450/2.3 300x600x5980 300 600 5980 602 0,99 118,8 192,4 50,0 25,0 50 275 0,12 % 2,E+05
15 25.10.2001 KT450/2.3 300x600x5980 300 600 5980 640 1,05 118,8 192,4 45,3 21,0 45,25 279 0,11 % 2,E+05
14 25.10.2001 KT450/3.2 250x600x5980 250 600 5980 560 0,92 153,9 351,9 46,0 21,5 46 228,5 0,26 % 2,E+05
13 16.1.2001 KT450/2.3 300x600x5980 300 600 5980 713 1,17 118,8 192,4 55,0 21,2 55 278,8 0,12 % 2,E+05
12 16.1.2001 KT450/3.2 250x600x5980 250 600 5980 525 0,86 118,8 351,9 45,3 21,5 45,25 228,5 0,26 % 2,E+05
11 16.1.2001 KT450/2.3 300x600x5980 300 600 5980 600 0,98 118,8 192,4 45,3 21,0 45,25 279 0,11 % 2,E+05
10 31.5.2000 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 561 0,92 118,8 392,7 59,6 18,2 59,6 231,8 0,28 % 2,E+05
9 31.5.2000 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 630 1,03 118,8 392,7 45,3 22,5 45,25 227,5 0,29 % 2,E+05
8 31.5.2000 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 585 0,96 118,8 392,7 45,3 22,5 45,25 227,5 0,29 % 2,E+05
7 10.12.1999 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 585 0,96 118,8 392,7 50 25 50 225 0,29 % 2,E+05
6 10.12.1999 KT450/3.2 300x600x5980 300 600 5980 665 1,09 153,9 251,3 50,0 25,6 50 274,4 0,15 % 2,E+05
5 10.12.1999 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 585 0,96 118,8 392,7 47,8 28,8 47,8 221,2 0,30 % 2,E+05
4 30.4.1999 KT450/3.2 300x600x5980 300 600 5980 685 1,12 118,8 251,3 51,4 24,8 51,4 275,2 0,15 % 2,E+05
3 30.4.1999 KT450/3.2 250x600x5980 250 600 5980 540 0,89 153,9 351,9 34,5 24,714 34,5 225,29 0,26 % 2,E+05
2 30.4.1999 KT450/3.2 300x600x5980 300 600 5980 685 1,12 118,8 251,3 53,4 31,2 53,4 268,8 0,16 % 2,E+05
1 30.4.1999 KT450/3.2 250x600x5980 250 600 5980 540 0,89 153,9 351,9 53,25 23,571 53,25 226,43 0,26 % 2,E+05

K
o
e
 #

Elementin tyyppi
Raportin 

pvm.

RaudoitusElementin mitat ja massa
Lähtötiedot
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T

64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

K
o
e
 # Kosteus Iterointi

Valmistus Testaus
t

[d]

a0
[mm]

a

[mm]

Leff
[mm]

μm

[%]

Pu
[kN]

Murto

tapa

Vu

[kN]

Mu

[kNm]

Ec
[MPa]

n0
=Es/Ec

yuc
[mm]

Iuc

[mm4]

ΔP

[kN]

Δv

[mm]

Δvcalc
[mm]

Δv‐Δvcalc
[mm]

10.5.2010 15.2.2011 281 65 820 5915 6,45 45,4 Leikkaus 25,0 31,6 1834 109,06 141,52 1,E+09 9 10,0 10,0 0,00
20.1.2010 16.2.2011 392 65 820 5915 5,03 23,1 Leikkaus 13,4 17,1 1480 135,12 110,67 7,E+08 4 10,0 10,0 0,00
5.10.2009 16.3.2010 162 65 820 5915 4,3 41 Leikkaus 22,8 28,9 1463 136,74 144,04 1,E+09 14,5 18,0 18,0 0,00
3.11.2009 16.3.2010 133 65 820 5915 4,8 29 Leikkaus 16,8 21,6 1207 165,76 138,19 1,E+09 11 18,0 18,0 0,00
3.6.2009 30.11.2009 180 65 820 5915 4 41 Leikkaus 22,8 28,9 1697 117,84 142,63 1,E+09 16 18,2 18,2 0,00
27.4.2009 26.6.2009 60 65 820 5915 24 26 Taivutus 15,4 19,9 1132 176,75 147,92 1,E+09 12 18,2 18,2 0,00
5.3.2009 26.6.2009 113 65 820 5915 10 38 Leikkaus 21,6 27,5 1771 112,94 141,95 1,E+09 16 18,2 18,2 0,00
15.9.2009 25.11.2009 71 65 820 5915 15 40 Keskeytys 22,3 28,3 1771 112,94 141,95 1,E+09 16 18,2 18,2 0,00
19.9.2008 19.5.2009 242 65 820 5915 6 24,6 Leikkaus 14,6 19,0 1122 178,27 164,59 2,E+09 18 18,2 18,2 0,00
19.9.2008 1.7.2009 285 65 820 5915 9 38,6 Taivutus 21,8 27,9 1418 141,04 162,23 2,E+09 21 18,2 18,2 0,00
22.3.2007 19.10.2007 211 65 820 5915 7 39 Leikkaus 21,9 27,9 1250 159,99 161,87 2,E+09 19,5 18,2 18,2 0,00
12.6.2007 30.10.2007 140 65 820 5915 5 34 Taivutus 19,0 24,2 1416 141,28 135,08 1,E+09 12,5 18,2 18,2 0,00
5.7.2007 13.12.2007 161 65 820 5915 16 37 Taivutus 20,7 26,3 1702 117,51 137,56 1,E+09 15,5 18,2 18,2 0,00

21.11.2007 13.12.2007 22 65 820 5915 4 37 Leikkaus 20,9 26,6 1435 139,37 144,38 1,E+09 14,5 18,2 18,2 0,00
18.9.2006 23.2.2007 158 65 820 5915 25 50 Leikkaus 28,4 36,6 1041 192,05 201,81 4,E+09 12 6,7 6,7 0,00
1.2.2007 27.6.2007 146 65 820 5915 5 41 Leikkaus 22,5 28,4 1816 110,14 141,11 1,E+09 16,3 18,2 18,2 0,00
9.5.2007 27.6.2007 49 65 820 5915 ‐ 30 Taivutus 17,0 21,8 1470 136,06 136,23 1,E+09 13,2 18,2 18,2 0,00

13.12.2005 8.2.2006 57 65 820 5915 16 41 Leikkaus 23,2 29,6 1258 158,99 163,92 2,E+09 17 15,5 15,5 0,00
9.6.2006 11.9.2006 94 65 820 5915 6 30 Taivutus 17,2 22,1 1351 148,04 135,01 1,E+09 12 18,2 18,2 0,00
1.3.2006 30.6.2006 121 65 820 5915 14 33 Leikkaus 19,2 24,7 1681 118,97 142,37 1,E+09 16 18,2 18,2 0,00
9.2.2006 30.6.2006 141 65 820 5915 34 35,6 Leikkaus 20,5 26,3 1681 118,97 142,37 1,E+09 16 18,2 18,2 0,00
10.5.2006 12.7.2006 63 65 820 5915 21 36,4 Leikkaus 20,9 26,8 1517 131,86 143,66 1,E+09 15 18,2 18,2 0,00
20.10.2006 28.11.2006 39 65 820 5915 ‐ 39 Leikkaus 21,9 27,9 1517 131,86 143,66 1,E+09 15 18,2 18,2 0,00
2.11.2006 28.11.2006 26 65 820 5915 ‐ 25 Taivutus 14,7 18,8 1979 101,05 109,68 6,E+08 9 18,2 18,2 0,00
25.5.2005 26.10.2005 154 65 820 5915 5,4 37 Taivutus 20,9 26,7 1033 193,57 163,09 2,E+09 17 18,2 18,2 0,00
23.2.2005 8.6.2005 105 65 820 5915 ‐ 42 Taivutus 23,6 30,0 2097 95,37 139,77 1,E+09 18,5 18,2 18,2 0,00
21.5.2005 8.6.2005 18 65 820 5915 ‐ 38 Taivutus 21,7 27,8 1500 133,37 161,54 2,E+09 22,5 18,2 18,2 0,00
6.10.2005 20.12.2005 75 65 820 5915 ‐ 38 Taivutus 21,4 27,3 1517 131,86 143,66 1,E+09 15 18,2 18,2 0,00
25.10.2005 20.12.2005 56 65 820 5915 ‐ 42 Taivutus 23,5 29,9 1517 131,86 143,66 1,E+09 15 18,2 18,2 0,00
20.7.2004 4.2.2005 199 65 820 5915 35 38 Leikkaus 21,6 27,5 1453 137,68 142,83 1,E+09 10 12,6 12,6 0,00
8.12.2004 15.12.2004 7 65 820 5915 ‐ 42 Leikkaus 23,7 30,2 1681 118,97 142,37 1,E+09 16 18,2 18,2 0,00
18.9.2004 15.12.2004 88 65 820 5915 ‐ 40 Leikkaus 22,0 27,9 1417 141,11 140,46 1,E+09 14,5 18,2 18,2 0,00
1.4.2004 17.9.2004 169 65 820 5915 15 42 Leikkaus 23,4 29,7 1495 133,79 142,50 1,E+09 11,7 14,2 14,2 0,00
27.4.2004 29.6.2004 63 65 820 5915 27 43 Taivutus 23,9 30,3 1838 108,84 137,87 1,E+09 17 18,2 18,2 0,00
26.5.2004 29.6.2004 34 65 820 5915 25 43 Leikkaus 24,2 30,7 1847 108,30 141,23 1,E+09 17 18,2 18,2 0,00
2.4.2003 10.9.2003 161 65 820 5915 21 39 Leikkaus 22,1 28,1 1555 128,65 144,12 1,E+09 10 11,7 11,7 0,00
25.2.2003 26.6.2003 121 65 820 5915 20 31,9 Leikkaus 18,9 24,6 1430 139,86 159,62 2,E+09 18,5 15,0 15,0 0,00
22.1.2003 26.6.2003 155 65 820 5915 25 37,8 Leikkaus 21,9 28,2 1408 142,02 165,41 2,E+09 18,5 15,0 15,0 0,00
5.12.2002 15.1.2003 41 65 820 5915 27 28,5 Leikkaus 17,3 22,5 1335 149,84 161,33 2,E+09 15 13,6 13,6 0,00
13.12.2002 28.2.2003 77 65 820 5915 ‐ 31,5 Leikkaus 18,6 24,1 1814 110,27 159,89 2,E+09 13,8 10,0 10,0 0,00
15.10.2002 16.12.2002 62 65 820 5915 25 32,3 Leikkaus 18,5 23,7 1334 149,95 141,11 1,E+09 14 18,2 18,2 0,00
28.11.2002 16.12.2002 18 65 820 5915 26 37,7 Leikkaus 21,6 27,6 1681 118,97 142,37 1,E+09 16 18,2 18,2 0,00
16.10.2001 5.2.2002 112 65 820 5915 25 36 Leikkaus 20,4 26,1 1384 144,53 139,96 1,E+09 16 19,5 19,5 0,00
10.6.2002 7.8.2002 58 65 820 5915 18 36 Leikkaus 20,2 25,8 1650 121,22 141,86 1,E+09 12 14,3 14,3 0,00
10.6.2002 18.6.2002 8 65 820 5915 ‐ 33,9 Leikkaus 19,6 25,1 1895 105,54 140,92 1,E+09 19 20,0 20,0 0,00
1.6.2002 18.6.2002 17 65 820 5915 ‐ 25,5 Leikkaus 15,5 20,0 1578 126,71 111,78 7,E+08 8,5 20,0 20,0 0,00
3.9.2002 13.9.2002 10 65 820 5915 ‐ 40 Leikkaus 22,7 29,0 1744 114,69 141,92 1,E+09 18 20,0 20,0 0,00
18.5.2001 20.6.2001 33 65 820 5915 21 29,1 Leikkaus 17,0 21,9 1717 116,46 141,58 1,E+09 12 14,0 14,0 0,00
24.4.2001 20.6.2001 57 65 820 5915 19,5 27 Taivutus 16,1 20,9 1233 162,17 158,57 2,E+09 11 11,0 11,0 0,00
24.4.2001 30.5.2001 36 65 820 5915 ‐ 27,7 Taivutus 16,6 21,6 1553 128,81 157,25 2,E+09 9 7,5 7,5 0,00
19.12.2000 30.5.2001 162 65 820 5915 ‐ 37,7 Taivutus 21,3 27,2 1503 133,03 139,85 1,E+09 16,5 20,0 20,0 0,00
16.5.2000 30.10.2000 167 65 820 5915 ‐ 27,1 Taivutus 16,6 21,8 1429 140,01 158,45 2,E+09 10 9,0 9,0 0,00
17.9.2000 10.10.2000 23 65 820 5915 ‐ 34,9 Leikkaus 19,8 25,2 1351 148,09 143,16 1,E+09 15 20,0 20,0 0,00
1.6.2000 10.10.2000 131 65 820 5915 ‐ 24,7 Taivutus 15,0 19,5 1279 156,33 158,46 2,E+09 10,5 10,0 10,0 0,00
1.3.2000 17.3.2000 16 65 820 5915 ‐ 40 Leikkaus 22,5 28,6 1822 109,76 143,19 1,E+09 11,1 12,0 12,0 0,00
5.11.1999 8.3.2000 124 65 820 5915 ‐ 42 Leikkaus 23,8 30,3 1744 114,68 141,92 1,E+09 18 20,0 20,0 0,00
2.3.2000 8.3.2000 6 65 820 5915 ‐ 43 Leikkaus 24,1 30,6 2047 97,70 140,04 1,E+09 20 20,0 20,0 0,00
5.8.1999 20.10.1999 76 65 820 5915 ‐ 42 Leikkaus 23,6 30,0 1805 110,82 141,28 1,E+09 15 16,7 16,7 0,00
18.3.1999 6.10.1999 202 65 820 5915 ‐ 39 Taivutus 22,4 28,8 1607 124,47 158,57 2,E+09 13 10,0 10,0 0,00
29.1.1999 6.10.1999 250 65 820 5915 ‐ 47 Taivutus 26,1 33,1 1859 107,61 140,01 1,E+09 18 20,0 20,0 0,00
16.9.1998 16.3.1999 181 65 820 5915 ‐ 38 Taivutus 22,0 28,3 1188 168,35 163,72 2,E+09 15 14,5 14,5 0,00
16.12.1998 4.3.1999 78 65 820 5915 ‐ 37 Taivutus 20,9 26,6 1295 154,43 139,46 1,E+09 10 13,0 13,0 0,00
16.9.1998 16.3.1999 181 65 820 5915 ‐ 39 Taivutus 22,5 28,9 1636 122,22 159,97 2,E+09 15 12,0 12,0 0,00
16.12.1998 4.3.1999 78 65 820 5915 ‐ 41 Taivutus 22,9 29,1 1610 124,25 139,39 1,E+09 10 12,0 12,0 0,00

Laskelmat
Kestävyydet PL‐Ominaisuudet

Koetulokset
Kuorm.järjestely Murtokuorma Graafista
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LIITE F. Laadunvalvonta‐ ja tuotekehityskokeiden yhteenveto

F2.2 Teräsjännitysmittauskokeiden yhteenveto

Kuva F3. Esimerkki vuosina 1999‐2010 Kuva F4. Esimerkki vuonna 2011 tehdystä

tehdyistä teräsjännitysmittauksista teräsjännitysmittauksesta

Teräsjännitysmittauskokeiden yhteenvetotaulukossa F3 käytettävät merkinnät

Lähtötietoihin käytetään samoja merkintöjä kuin laadunvalvontakokeiden taulukossa.

fs1, fs2, fs3 = EN 1738 mukaan mitattu teräsjännitysmittaus

Δfs0m = Teräsjännitysmittausten (otos)keskihajonta

fs0m = EN 1738 mukaan mitattu teräsjännitysmittausten keskiarvo

w0 = Mitattu esikäyristymä ennen terästen katkaisua

w1 = Mitattu esikäyristymä terästen katkaisun jälkeen

μm = Rikotusta laatasta kerättyjen koekappaleiden kosteuspitoisuus

Ec0m = Kokeellisesti määritetty kimmomoduuli

Leff = Tehollinen jännemitta, esikäyristymään tarkastellessa Leff = L0
Ec = Laskelmissa käytettävä kimmomoduuli, saa arvon Ec0m jos kimmomoduuli 

on määritetty kokeellisesti teräsjännityskokeen yhteydessä.

Muussa tapauksessa käytetään alla olevia kimmomoduulien suositusarvoja:

Sx‐ohjeen kimmomoduulit: 1200MPa ja 1400 MPa

EN 12602 k Tässä taulukossa on esitetty vain EN 12602 kimmomoduulien

HUOM! suositusarvoilla lasketut tulokset.

ϕ1 = 0,1 = EN 12602 liitteen E mukaan määritetty virumaluvun perusarvo

ϕ0 = ϕ1*t0
0,2

= EN 12602 liitteen E mukaan määritetty virumaluku

Ec.eff = Ec/(1+ϕ0) = Siporexin tehollinen kimmomoduuli

nt = Es/Ec.effs = Raudoituksen ja tehollisen kimmomoduulin suhde

yuc.t, Iuc.t, Auc.t = Muunnetun poikkileikkauksen ominaisuudet laskettuna suhteella nt
ys = Pelkän raudoituksen painopisteen etäisyys poikkileikkauksen yläpinnasta

es=ys.t ‐ yuc = Raudoituksen ja liittopoikkileikkauksen painopisteiden erotus

ɛ0t = Mitatun esijännityksen perusteella laskettu suhteellinen muodonmuutosero

σs.bot = Vetoraudoituksessa vaikuttavan jännityksen tarkistuslaskelma

wc = Laskennallinen esikäyristymä ennen terästen katkaisua
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LIITE F. Laadunvalvonta‐ ja tuotekehityskokeiden yhteenveto

Taulukko F3. Teräsjännitysmittauskokeiden yhteenveto

Elementin tiedot

Elementin tyyppi
h 

[mm]

b 

[mm]

L0 
[mm]

As.top 

[mm2]

As.bot

[mm2]

etop
[mm]

ebot
[mm]

dtop
[mm]

dbot
[mm]

Es
[MPa]

Valmistus

pvm.

Testaus

pvm.

t

[d]

fs1
[MPa]

fs2
[MPa]

fs3
[MPa]

Δfs0m
[MPa]

fs0m
[MPa]

w0

[mm]

w1

[mm]

μm

[%]

Ec0m
[Mpa]

Leff
[mm]

18 27.10.2011 KT500A/4.0 250x600x5980 250 600 5980 119 391 45,3 22,1 45,3 227,9 2E+05 6.6.2011 3.10.2011 119 78,4 71 87,8 8,4 79 9 8 27 1363 5980

17 27.10.2011 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 119 393 45,3 22,1 45,3 227,9 2E+05 24.8.2004 3.10.2011 2596 69,6 74,5 65,7 4,4 70 11 11 16,9 ‐ 5980

16 27.10.2011 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 119 393 45,3 22,5 45,3 227,5 2E+05 24.8.2004 3.10.2011 2596 68,9 75 74 3,3 73 11 11 17,7 ‐ 5980

15 10.2.2010 KT450/2.3 250x600x5980 250 600 5980 119 251 45,3 21,5 45,3 228,5 2E+05 23.6.2009 18.12.2009 178 55 68 108 27,6 77 10 8 5 ‐ 5980

14 10.2.2010 KT500/2.3 200x600x5980 200 600 5980 154 314 46,0 22,5 46,0 177,5 2E+05 27.5.2009 10.7.2009 44 50 49 52 1,5 50 10 9 4 ‐ 5980

13 16.4.2008 KT450/3.2 300x600x5980 300 600 5980 119 251 45,3 21,5 45,3 278,5 2E+05 22.5.2007 12.11.2007 174 74,8 90,5 108,8 17,0 91 5 ‐ 7 ‐ 5980

12 29.8.2007 KT450/4.0 250x600x5980 250 600 5980 119 393 45,3 22,5 45,3 227,5 2E+05 6.10.2006 13.3.2007 158 38,4 80,6 88,9 27,1 69 10 ‐ 25 ‐ 5980

11 16.3.2007 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 119 393 45,3 22,5 45,3 227,5 2E+05 9.2.2006 29.6.2006 140 48,7 52,1 80,5 17,5 60 7 ‐ 8 ‐ 5980

10 16.3.2007 KT450/4.0 300x600x5980 300 600 5980 119 302 45,3 21,5 45,3 278,5 2E+05 13.12.2005 3.3.2006 80 59,4 72,3 100,2 20,9 77 5 ‐ 13 ‐ 5980

9 28.2.2006 KT450/3.2 300x600x5980 300 600 5980 119 201 45,3 21,5 45,3 278,5 2E+05 25.5.2005 2.11.2005 161 82 104 108 14,0 98 5 4 18 ‐ 5980

8 28.2.2005 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 119 393 45,3 22,5 45,3 227,5 2E+05 20.7.2004 24.2.2005 219 36 48 60 12,0 48 10 9 10 ‐ 5980

7 19.10.2004 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 119 393 45,3 22,5 45,3 227,5 2E+05 1.4.2004 29.9.2004 181 54 67 92 19,3 71 9 ‐ ‐ ‐ 5980

6 28.10.2003 KT450/4.0 250x600x5980 250 600 5980 119 352 45,3 21,5 45,3 228,5 2E+05 4.3.2003 14.3.2003 10 53 86 102 25,0 80 10 ‐ ‐ ‐ 5980

5 29.10.2002 KT450/3.2 250x600x5980 250 600 5980 154 352 46,0 21,5 46,0 228,5 2E+05 24.1.2002 30.8.2002 218 53 57 76 12,3 62 5 ‐ 3,2 ‐ 5980

4 15.3.2001 KT450/3.2 250x600x5980 250 600 5980 154 352 46,0 21,5 46,0 228,5 2E+05 25.1.2001 1.3.2001 35 66 78 78 6,9 74 5 ‐ ‐ 1170 5980

3 15.3.2001 KT450/3.2 250x600x5980 250 600 5980 154 402 46,0 21,5 46,0 228,5 2E+05 1.1.2000 1.3.2001 425 49 59 54 5,0 54 7 ‐ ‐ 1300 5980

2 10.12.1999 KT500/4.0 250x600x5980 250 600 5980 119 393 45,3 22,5 45,3 227,5 2E+05 5.8.1999 10.11.1999 97 56 70 108 26,9 78 ‐ ‐ ‐ 1160 5980

1 30.4.1999 KT450/3.2 300x600x5980 300 600 5980 119 251 45,3 21,5 45,3 278,5 2E+05 16.9.1998 9.1.1999 115 84 122 ‐ 26,9 103 ‐ ‐ 4,4 1220 5980

K
o
e
 # Raportin 

pvm.

Lähtötiedot Koetulokset

RaudoitusElementin mitat EN 1738 ‐ Mittaustulokset
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18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

K
o
e
 #

Laskelmissa käytettävä Siporexin

kimmomoduuli Ec jos ei mitattu:

Tiheys

ρm
450

500

Tulos

Ec
[MPa]

ϕ1

ϕ0=

ϕ1t
0,2

Ec.eff
[MPa]

nt=

Es/Ec.eff
yuc

[mm]

Iuc

[mm4]

Auc

[mm2]

ys
[mm]

es=ys‐

yuc
[mm]

ɛ0t
[‰]

σs.bot
[MPa]

wc

[mm]
Kommentti

1363 0,1 0,260 1082 185 148 1,6E+09 2,4E+05 185,4 37,1 0,91 79 9,1 Liitteen E esimerkkilaskelma

1750 0,1 0,482 1181 169 147 1,5E+09 2,4E+05 185,5 38,4 0,77 70 7,6 7 vuotta vanha laatta

1750 0,1 0,482 1181 169 147 1,5E+09 2,4E+05 185,2 38,1 0,80 73 7,9 7 vuotta vanha laatta

1500 0,1 0,282 1170 171 138 1,3E+09 2,1E+05 169,7 31,4 0,68 77 4,5

1750 0,1 0,213 1443 139 112 7,0E+08 1,8E+05 134,3 22,2 0,49 50 4,5

1500 0,1 0,281 1171 171 164 2,2E+09 2,4E+05 203,6 39,7 0,75 91 3,8

1500 0,1 0,275 1176 170 147 1,5E+09 2,4E+05 185,2 38,1 0,76 69 7,5

1750 0,1 0,269 1379 145 145 1,4E+09 2,2E+05 185,2 40,3 0,61 60 5,8

1500 0,1 0,240 1209 165 167 2,3E+09 2,5E+05 212,6 45,2 0,68 77 4,1

1500 0,1 0,276 1175 170 160 2,1E+09 2,3E+05 191,9 32,2 0,73 98 2,7

1750 0,1 0,294 1353 148 145 1,4E+09 2,3E+05 185,2 40,0 0,49 48 4,7

1750 0,1 0,283 1364 147 145 1,4E+09 2,2E+05 185,2 40,1 0,72 71 6,9

1500 0,1 0,158 1295 154 144 1,4E+09 2,2E+05 182,2 38,6 0,80 80 7,1

1500 0,1 0,294 1160 172 143 1,5E+09 2,4E+05 173,0 30,3 0,64 62 5,0

1170 0,1 0,204 972 206 145 1,7E+09 2,5E+05 173,0 28,3 0,84 74 6,7

1300 0,1 0,335 973 205 148 1,7E+09 2,6E+05 178,0 30,1 0,66 54 5,9

1160 0,1 0,250 928 215 150 1,7E+09 2,6E+05 185,2 34,7 0,98 78 10,0

1220 0,1 0,258 970 206 166 2,4E+09 2,6E+05 203,6 37,7 0,91 103 4,8

EN12602

1500

Ec [MPa]

1500

Tarkistukset

1750

Käytä

1750

1200

1400

EN12602SX‐ohje

Ec [MPa] Ec [MPa]

Laskelmat

PL‐OminaisuudetEN 12602 Liite E ‐ Laskelmat
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LIITE F. Laadunvalvonta‐ ja tuotekehityskokeiden yhteenveto

Projekti: JHanka DI‐työ Pvm:

Sisältö: AAC Bond tests 2010 yhteenveto Tekijä: Janne Hanka

F3. TUOTEKEHITYSKOKEIDEN YHTEENVEDOT

Tässä kappaleessa on esitetty yhteenvedot tähän diplomityöhön valituista

tuotekehityskokeista, joiden tuloksia voidaan hyödyntää EN 12602 mukaisissa

laskelmissa.

F3.1. "Bond tests" yhteenveto

Tässä kappaleessa on esitetty yhteenveto vuonna 2010 tehdystä raportista:

Raportin tulosten avulla on tarkoitus osoittaa, että tartuntaluokkaa B2 voidaan soveltaa

Siporex‐laatoille EN 12602 kohdan 4.4 mukaan.

Kokeet tehtiin alla olevien standardien mukaisesti

F3.1.1. Pienennyskertoimet

k1 = 0,8 [EN 12602, s.80]
k2 = 1 [s.13] Pienennyskerroin pitkäaikaisvaikutuksille

F3.1.2. Siporex laadun ρm,g = 500kg/m3 tulokset

fbk = 0,37 MPa [s.18] Lyhytaikaisen tartuntalujuuden ominaisarvo
fbm = 0,49 MPa [s.18] Lyhytaikaisen tartuntalujuuden keskiarvo

fbl,mean =  0,33 MPa [s.19] Pitkäaikaisen tartuntalujuuden keskiarvo
fbl,k =  0,28 [s.19] Pitkäaikaisen tartuntalujuuden ominaisarvo

F3.1.3. Siporex laadun ρm,g = 450kg/m3 tulokset

fbk = 0,27 MPa [s.15] Lyhytaikaisen tartuntalujuuden ominaisarvo
fbm = 0,36 MPa [s.15] Lyhytaikaisen tartuntalujuuden keskiarvo

Pitkäaikaisen tartuntalujuuden kokeita ei tehty 450kg/m3 massalle,

vaan niiden suuruudet on arvioitu 500kg/m3 kokeiden tuloksista alla kuvatulla tavalla [s.20].

fbl,mean,450 =  fbm,450*(fbl,mean,500/fbm,500) Pitkäaikaisen tartuntalujuuden keskiarvo
fbl,mean =  0,24 MPa

fbl,k,450 =  fbk,450*(fbl,k,500/fbk,500) Pitkäaikaisen tartuntalujuuden ominaisarvo
fbl,k,450 =  0,20 MPa

F3.1.4. Yhteenveto

Tartuntaluokkaa (Bond Class) B2 voidaan käyttää Siporex‐laatoille.

9.1.2012

‐ SFS‐EN 12269‐1: Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete 
by the beam test. Part 1: Short term test
‐ SFS‐EN 12269‐2:  Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete 
by the beam test. Part 2: Long term test

Bond behavior between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete (AAC): Beam test results, TRT/1848/2010, 
Tampere University of Technology, 31.3.2010
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LIITE F. Laadunvalvonta‐ ja tuotekehityskokeiden yhteenveto

Projekti: JHanka DI‐työ Pvm:

Sisältö: AAC Pull‐out tests 2003 yhteenveto Tekijä: Janne Hanka

F3.2. "AAC pull‐out tests" yhteenveto

Tässä kappaleessa on esitetty yhteenveto vuonna 2003 tehdystä raportista:

"AAC pull‐out tests, Research report 1244, Tampere University of Technology, 7.5.2003"

Raportin tulosten avulla on tarkoitus osoittaa, että poikittaisraudoituksen tehollista

halkaisijaa voidaan käyttää laskelmissa EN 12602 kohdan 4.3.3 mukaan.

F3.2.1. B‐test specimens / B‐tyypin koepalojen tulokset.

‐ Pitkittäisteräksessä bitumisively.

‐ Poikittaisteräksessä bitumisively.

Taulukko F4. Vetokokeiden tulokset EN 15361 mukaan.

Siirtymä F1,B L ϕt
Tunnus [mm] [N] [mm] [mm]

A V1‐60 0,348 2342,3 60 7

B V1‐60 0,256 2738,7 60 7

C V1‐60 0,288 2601,4 60 7

F1m,B = 2561 N Vetokokeiden tulosten keskiarvo

Фt,m = 7,0 mm Poikittaisteräksen halkaisija

L = 60 mm Poikittaisteräksen pituus

fcb,B = 6,10 MPa Poikittainen puristusjännitys

fcb,B = F1m,B/(Фt*L)

Taulukko F5. Samassa muotissa valmistettujen 100x100x100 koepalojen

puristuslujuudet EN 679 mukaan.

fc ρ μm

[MPa] kg/m3 %

KA 3,0 466 4,6

KB 3,1 466 4,6

KC 3,3 448 4,6

ρm = 460 MPa Kuivatiheystulosten keskiarvo

μm = 4,6 & Kosteuspitoisuustulosten keskiarvo

fcm,B = 3,13 MPa Puristuslujuuksien keskiarvo

Kuva F4. Koekappaleen "B" kuvaus. EN 15361 sivu 8.

9.1.2012
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LIITE F. Laadunvalvonta‐ ja tuotekehityskokeiden yhteenveto

Projekti: JHanka DI‐työ Pvm:

Sisältö: AAC Pull‐out tests 2003 yhteenveto Tekijä: Janne Hanka

F3.2.2. C‐test specimens / C‐tyypin koepalojen tulokset.

‐ Pitkittäisteräksessä bitumisively.

‐ Poikittaisteräksessä sementtipohjainen korroosiosuojaus.

Taulukko F6. Vetokokeiden tulokset EN 15361 mukaan.

Siirtymä F1,B L ϕt ϕtot
[mm] [N] [mm] [mm] [mm]

A I V1‐60 0,661 4964,4 60 7 9,9

B I V1‐60 0,375 4631,3 60 7 10

C I V1‐60 0,276 8847,2 60 7 9,8

F1m,C = 6148 N Vetokokeiden tulosten keskiarvo

Фtot,m = 9,9 mm Poikittaisterästen kokonaishalkaisijan keskiarvo

L = 60 mm Poikittaisteräksen pituus

fcb,C = 10,3 MPa Poikittainen puristusjännitys

fcb,C = F1m,C/(Фtot,m*L)

Taulukko F7. Samassa muotissa valmistettujen 100x100x100 koepalojen

puristuslujuudet EN 679 mukaan.

fc ρ μm

[MPa] kg/m3 %

KA 4,07 433 1,56

KB 4,26 443 1,56

KC 4,41 448 1,56

ρm = 441 MPa Kuivatiheystulosten keskiarvo

μm = 1,56 % Kosteuspitoisuustulosten keskiarvo

fcm,C = 4,25 MPa Puristuslujuuksien keskiarvo

Kuva F5. Koekappaleen "C" kuvaus. EN 15361 sivu 9.

9.1.2012
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LIITE F. Laadunvalvonta‐ ja tuotekehityskokeiden yhteenveto

Projekti: JHanka DI‐työ Pvm:

Sisältö: AAC Pull‐out tests 2003 yhteenveto Tekijä: Janne Hanka

F3.2.3. A‐test specimens / A‐tyypin koepalojen tulokset.

‐ Pitkittäisteräksessä bitumisively

‐ Ei poikittaisterästä

Taulukko F8. Vetokokeiden tulokset EN 15361 mukaan.

Siirtymä F1,B
[mm] [N]

A T 0,387 831,6

B T 0,077 481,6 Tulosten perusteella voidaan olettaa

C T 0,253 480,7 että tartunta on eliminoitu onnistuneesti!

F1m,B = 598 N Tulosten keskiarvo

Kuva F6. Koekappaleen kuvaus. EN 15361 sivu 7.

F3.2.4. Tulosten käsittely EN 12602 kohdan 4.3.3 mukaan soveltamalla kaavaa b)

Korroosiosuoja kasvattava vaikutus poikittaisteräkseen voidaan huomioida jos

alla oleva kaava on voimassa

fcb,C/fcm,C ≥ 0,9*fcb,B/fcm,B

2,44 ≥ 1,75

missä

fcb,B = poikittaisteräksen puristusjännitys B‐tyypin koekappaleille

fcb,C = poikittaisteräksen puristusjännitys C‐tyypin koekappaleille

fcm,B = B‐tyypin koekappaleiden puristuslujuus

fcm,C = C‐tyypin koekappaleiden puristuslujuus

F3.2.5. Johtopäätökset

Koetulokset täyttävät EN 12602 vaatimuksen.

Poikittaisraudoituksen halkaisijan kasvaminen korroosiosuojan ansioista voidaan huomioida 

elementtien suunnittelussa.

Viitteet:

‐ SFS‐EN 12602: Höyrykarkaistusta kevytbetonista valmistetut raudoitetut elementit.

‐ AAC pull‐out tests, Research report 1244, Tampere University of Technology, 7.5.2003

9.1.2012

‐ SFS‐EN 15361: Höyrykarkaistujen kevytbetonielementtien poikittaisten ankkurointitankojen 

korroosionestokäsittelyn vaikutuksen määrittäminen ankkurointikapasiteettiin.
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LIITE F. Laadunvalvonta‐ ja tuotekehityskokeiden yhteenveto

Projekti: JHanka DI‐työ Pvm:

Sisältö: T.Tupalan di‐työ 2004 materiaalikokeiden yhteenveto Tekijä: Janne Hanka

F3.3. Toni Tupalan diplomityön materiaalikokeiden yhteenveto

Tässä dokumentissa on esitetty yhteenveto Toni Tupalan Diplomityössä

vuodelta 2004 tehtyjen kokeiden tuloksista.

Työssä tutkittiin "Normaalivalun" ja "Lentotuhkavalun" materiaaliominaisuuksia.

Tässä yhteenvedossa esitetään ainostaaan normaalivalun tulokset

Tulosten lähde:

F3.3.1. Standardin mukaisten kokeiden tulokset

Taulukko F9. Kuivatiheys, normaalivalu [s.74]

Tiheys

kg/m3

Vyöhyke 1 530
Vyöhyke 2 525

Vyöhyke 3 515

pm = 523

Taulukko F10. Puristuslujuus, normaalivalu [s.74]

Puristuslujuus Kosteus Kuivatiheys

[MPa] % kg/m3

Vyöhyke 1 4,25 6,45 525

Vyöhyke 2 4,3 6,25 525

Vyöhyke 3 4,2 5,45 520

fcm= 4,25

Taulukko F11. Kuivumiskutistuma, 30‐ ja 6 paino‐% välillä [s.75, 77]

ɛsc = 0,08 ‰ Koesarja 1

ɛsc = 0,12 ‰ Koesarja 2

Taulukko F12. Taivutusvetolujuus [s.79]

Taivutusvetolujuus Kosteus Kuivatiheys

[MPa] % kg/m3

Vyöhyke 1 1,3 5,3 540

Vyöhyke 2 1,09 5,8 530

Vyöhyke 3 1,21 5,6 520

fcflm= 1,2

Taulukko F13. Kimmomoduuli [s.80]

Taiv.vetolujuus Kosteus Kuivatiheys

[MPa] % kg/m3

Vyöhyke 1 1865 8,3 530

Vyöhyke 2 1860 8,1 530

Vyöhyke 3 1885 8,6 520

Ecm = 1870

Kosteuspitoisuus ei täytä 6+/‐2% vaatimusta

SFS‐EN 1352: Höyrykarkaistun kevytbetonin tai harvan 
kevytrunkoainebetonin kimmomoduulin määrittäminen 
puristukselle

9.1.2012

SFS‐EN 678: Höyrykarkaistun kevytbetonin 
kuivatiheyden määrittäminen

SFS‐EN 679: Höyrykarkaistun kevytbetonin 
puristuslujuuden määrittäminen'

SFS‐EN 680: Höyrykarkaistun kevytbetonin 
kuivumiskutistuman määrittäminen

SFS‐EN 1351: Höyrykarkaistun kevytbetonin 
taivutusvetolujuuden määrittäminen

‐Toni Tupala, Siporex‐väliseinän kutistuman hallinta, Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere, 2004
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LIITE F. Laadunvalvonta‐ ja tuotekehityskokeiden yhteenveto

Projekti: JHanka DI‐työ Pvm:

Sisältö: T.Tupalan di‐työ 2004 materiaalikokeiden yhteenveto Tekijä: Janne Hanka

F3.3.2. Kosteuspitoisuuden vaikutus puristuslujuuteen, taivutusvetolujuuteen ja kimmomoduuliin.

Kaikki alla listatut tulokset ovat keskiarvoja

Taulukko F14. Kosteuspitoisuuden vaikutus puristuslujuuteen, Normaalivalun tulokset [s.81]

Puristuslujuus Kosteus Kuivatiheys

[MPa] % kg/m3

4,6 3,9 520 Kosteus = μm = (mhum‐mdry)/mdry

4,2 6 525

4,0 9,8 525 mhum = koekappaleen massa kosteana

4,0 20,6 525 mdry = koekappaleen massa kuivana

Taulukko F15. Kosteuspitoisuuden vaikutus taivutusvetolujuuteen [s.87]

Taivutusvetolujuus Kosteus Kuivatiheys

[MPa] % kg/m3

1,51 1,9 530

1,17 4 530

1,2 5,6 530

1,27 7,6 530

1,27 12,2 530

1,3 17,7 530

1,32 21,9 530

1,15 27,1 530

Taulukko F16. Kosteuspitoisuuden vaikutus kimmomoduuliin [s.89]

Kimmomoduuli Kosteus Kuivatiheys

[MPa] % kg/m3

1998 3 530

1927 4 540

1870 8 530

1958 20 510

1897 30 480

Kuva F7. Kosteuspitoisuuden vaikutus Siporexin materiaaliominaisuuksiin.

9.1.2012
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LIITE G. Ankkurointikokeen koetulokset ja laskelmat. 
        

 
 
 
G. SISÄLLYSLUETTELO 
 
G1. JOHDANTO 
 
G2. KOKEIDEN MITTAUSTULOKSET 
 G2.1 Poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset. 
 G2.2 Siporexin materiaalikokeiden koetulokset 
 G2.3 Raudoituksen vetokokeiden koetulokset 
 G2.4  Kuormituskokeiden koetulokset 
 
G3. LASKENTAMALLIN TULOKSET 
 
G4. KOELAATTOJEN VALMISTUSPIIRUSTUKSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G1. JOHDANTO 
 
Tässä liitteessä on esitetty ankkurointikokeeseen liittyvien kokeiden laattojen valmistuspiirustukset, 
koetulokset, sekä niistä tehdyt laskelmat. Lisäksi tässä liitteessä on esitetty tuloste laskennallisia 
tarkasteluita varten kehitetystä taulukkolaskentasovelluksesta, jolla määritettiin laattojen laskennal-
liset kestävyydet. 
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LIITE G. Ankkurointikokeen koetulokset ja laskelmat.

G2. KOKEIDEN MITTAUSTULOKSET.

G2.1. Poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Kuva G1. Poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittausperiaate.

Taulukko G1. Laatan X12‐1 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1

9,6 9,6 10,8 10,4

9,9 10,0 10,8 10,4

9,75 9,8 10,8 10,4

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7 7

Taulukko G2. Laatan X13‐1 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1

10,0 9,8 9,9 10,0 10,8 10,7

11,3 10,9 11,3 10,0 11,0 11,0

10,65 10,35 10,6 10,0 10,9 10,85

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7 7 7

Taulukko G3. Laatan X14‐1 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1

10,0 9,7 9,7 9,5 9,8 10,3 10,0 10,4

10,9 10,5 11,0 10,9 11,5 11,5 11,4 11,0

10,45 10,1 10,35 10,2 10,7 10,9 10,7 10,7

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 7 ‐ ‐ ‐ 7 7 7 7

Taulukko G4. Laatan X14‐2 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1

10,9 11,1 11,1 10,1 10,0 9,9 10,0 10,3

10,2 10,5 10,2 10,2 11,1 11,4 11,0 11,4

10,55 10,8 10,65 10,15 10,6 10,7 10,5 10,85

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 7 ‐ ‐ ‐ 7 7 7 7

Taulukko G5. Laatan X15‐1 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1

9,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,4 9,2 9,2 9,1 9,8

11,0 10,0 10,1 10,0 10,0 10,1 10,9 10,4 10,0 10,1

10 9,55 9,6 9,55 9,55 9,8 10,1 9,8 9,6 9,95

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 7 7 ‐ 7 7 7 7 7

Taulukko G6. Laatan X15‐2 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1

9,1 9,1 9,1 9,1 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

10,5 10,3 10,9 11,1 10,5 10,0 10,7 10,4 10,6 11,1

9,8 9,7 10 10,1 9,75 9,6 9,9 9,8 9,9 10,1

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 7 7 ‐ 7 7 7 7 7

Eteläpää Pohjoispää

Eteläpää Pohjoispää

Mittaustulos [mm]
Yläpää

Alapää

Keskiarvo

Mittaustulos [mm]
Yläpää

Alapää

Keskiarvo

Mittaustulos [mm]
Yläpää

Alapää

Keskiarvo

Eteläpää Pohjoispää

Eteläpää Pohjoispää

Eteläpää Pohjoispää

Eteläpää Pohjoispää

Mittaustulos [mm]
Yläpää

Alapää

Keskiarvo

Mittaustulos [mm]
Yläpää

Alapää

Keskiarvo

Keskiarvo

Mittaustulos [mm]
Yläpää

Alapää

X12‐1

X13‐1

X14‐1

X14‐2

X15‐1

X15‐2

2(10)



LIITE G. Ankkurointikokeen koetulokset ja laskelmat.

Taulukko G7. Laatan X15‐3 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1

9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,5 9,5 9,2 9,1 9,1

10,8 10,8 11,0 10,8 11,1 10,0 10,1 11,5 10,5 10,8

10,0 10,0 10,1 10,0 10,1 9,8 9,8 10,4 9,8 10,0

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 7 7 ‐ 7 7 7 7 7

Taulukko G8. Laatan X16‐1 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1

9,0 9,2 9,0 9,2 9,1 9,1 9,4 9,4 9,5 9,1 9,1 9,1

10,5 10,9 11,5 11,0 10,5 10,5 11,0 10,7 11,0 11,2 10,5 11,0

9,8 10,1 10,3 10,1 9,8 9,8 10,2 10,1 10,3 10,2 9,8 10,1

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Taulukko G9. Laatan X16‐2 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1

9,0 9,0 9,1 9,1 9,1 9,0 9,5 9,1 9,1 9,1 9,0 9,2

10,5 11,0 11,0 11,0 10,9 11,0 11,1 10,5 10,5 10,5 10,2 11,0

9,8 10,0 10,1 10,1 10,0 10,0 10,3 9,8 9,8 9,8 9,6 10,1

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Taulukko G10. Laatan X17‐1 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1

12,0 12,2 12,0 12,0 12,0 12,0 13,2 13,0 13,4 13,6 12,9 13,0

15,5 14,0 14,0 14,0 14,0 13,5 14,5 14,3 13,7 14,4 14,4 14,1

13,8 13,1 13,0 13,0 13,0 12,8 13,9 13,7 13,6 14,0 13,7 13,6

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Taulukko G11. Laatan X17‐2 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1

12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 13,2 13,3 13,2 13,8 13,5 13,1

13,0 13,3 13,3 13,5 13,2 13,5 14,0 14,0 14,0 14,3 14,0 14,0

12,6 12,7 12,8 12,9 12,7 12,9 13,6 13,7 13,6 14,1 13,8 13,6

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Taulukko G12. Laatan X14‐1 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulosten yhteenveto.

= pienin mitattu kokonaishalkaisija
= pienin yksittäisen poikittaisteräksen kokonaishalkaisijan keskiarvo
= mittaustulosten keskiarvo

Eteläpää Pohjoispää

Eteläpää Pohjoispää

X14‐1

X15‐1

X15‐3

X16‐1

Eteläpää Pohjoispää

Eteläpää Pohjoispää

Eteläpää Pohjoispää

Mittaustulos [mm]
Yläpää

Alapää

Keskiarvo

Mittaustulos [mm]
Yläpää

Alapää

Keskiarvo

Mittaustulos [mm]
Yläpää

Alapää

Keskiarvo

Φtot.m,min Φtot.m

X12‐1

X13‐1

X14‐1

9,6

9,8

9,5

Mittaustulos [mm]
Yläpää

Alapää

Keskiarvo

9,6

9,8

9,8

9,9

9,0

9,0

9,1

9,0

9,0

10,0

9,9

13,4

13,2

[mm] [mm] [mm]

9,6

12,8

12,6

10,2

10,6

10,5

10,6

9,7

9,7

10,0

12,0

12,2

9,8

10,0

10,1

10,2

9,6

Φtot.m,min

Φtot.min

Φtot.m

Laatta

X16‐2

X17‐1

X17‐2

X15‐2

X15‐3

X16‐1

X16‐2

X17‐1

X17‐2

Φtot.min

Mittaustulos [mm]
Yläpää

Alapää

Keskiarvo
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LIITE G. Ankkurointikokeen koetulokset ja laskelmat.

G2.2 Siporexin materiaalikokeiden mittaustulokset

Siporexille tehtiin materiaalikokeita, joissa selvitettiin 100x100x100 koekappaleiden puristuslujuus ja kuvitiheys

sekä kosteuspitoisuus puristuslujuuden mittaushetkellä. Koekappaleita kuivattiin uunissa 6+‐2% tavoitekosteuteen

ennen kokeita.

Kokeet tehtiin muotissa M1 valmistetuille koekappaleille (9kpl). Kokeet tehtii myös laatoista X15‐1 (6kpl) 

ja X17‐2 (6kpl) sahatuille koekappaleille.

Taulukko G13. Muotista ja laatoista sahattujen 100x100x100 koekappaleiden

puristuslujuudet ja kuivatiheydet.

Keskiarvot

fci pi fci pi fci pi fcm pm μm

[MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] [%]

Pääty 4,21 ‐ 4,64 ‐ 5,44 ‐ 4,76 564 9,2

Keski 3,29 ‐ 4,17 ‐ 5,22 ‐ 4,23 555 8,2

Pääty 3,45 ‐ 3,51 ‐ 4,53 ‐ 3,83 556 7,7

KA = 4,27 558 ‐

Keski 4,07 567 4,27 595 4,65 559 4,33 574 7,3

Pääty 4,37 547 4,27 567 4,24 594 4,29 569 6,8

KA = 4,30 567 ‐

Keski 3,52 506 3,03 513 3,53 527 3,36 515 4,5

Pääty 3,81 514 3,66 515 3,6 526 3,69 518 3,8

KA = 3,78 534 ‐

fc = puristuslujuuus fcm = puristuslujuuksien keskiarvo

p = kuivatiheys pm = kuivatiheyksien keskiarvo

μ = kosteuspitoisuus puristuslujuuden mittaushetkellä

G2.3 Raudoituksen vetokokeiden koetulokset

Laatoista X15‐1 ja X17‐2 irrotetuille raudoituksille tehtiin vetokokeita, joiden tulokset

on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko G14. Raudoituksen vetokokeiden koetulokset.

Φ Fy Fu Ag fy fu εu fym fum εum
[mm] [kN] [kN] [%] [MPa] [MPa] [%] [MPa] [MPa] [%]

1 10 34,8 41,2 10,7 443 525 11,0

2 10 35,1 40,9 10,8 447 521 11,1

3 10 35,1 41,2 11,4 447 525 11,7

4 10 35,1 41,2 11,2 447 525 11,5

5 10 35,9 41,5 ‐ 457 528 ‐

1 10 34,6 40,2 10,9 441 512 11,2

2 10 34,6 38,5 10,7 441 490 10,9

3 10 34,8 40,9 10,7 443 521 11,0

4 10 34,8 40,8 10,7 443 519 11,0

5 10 34,5 40,6 10,8 439 517 11,1

Φ = raudoituksen halkaisija Ag=(L‐L0)/L0 = plastinen tasavenymä suurimmalla voimalla

Fy = myötövoima εu = kokonaistasavenymä

Fu = murtovoima fym = koekappaleiden myötölujuuden keskiarvo

fyi = myötölujuus fum = koekappaleiden murtolujuuden keskiarvo

fui = murtolujuus εum = koekappaleiden kokonaistasavenymien keskiarvo

A B C

X15‐1

X17‐2

Es
ik
o
ke
et
 

m
u
o
ti
st
a 
M
1

X
1
5
‐1

X
1
7
‐2

11

441 512 11

Laatta

448 525
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LIITE G. Ankkurointikokeen koetulokset ja laskelmat.

G2.4 Kuormituskokeiden koetulokset

Kuormituskokeiden sekä laatoista kerättyjen koekappaleiden kosteuspitoisuuksien

mittaustulokset on esitetty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa.

Taulukkoon on myös esitetty kuormituskokeiden perusteella lasketut kestävyydet murtohetkellä

ja taipuma‐kuorma kuvaajista lasketut Siporexin kimmomoduulit.

Kuva G2. Laatan kestävyyksien laskeminen murtokuormalle Pu.

Kuormituskokeiden yhteenvetotaulukossa G15 käytettävät merkinnät.

h, b, L0  = Laatan ulkomitat

m = Kokeessa mitattu laatan massa

pk = m*g/L0 = Laatan massa muutettuna elementin jatkuvaksi kuormaksi

jossa g = 9,81 m/s2

As.top, As.bot = Raudoituksen pinta‐alat

etop, ebot = Raudoituksen painopisteen etäisyys laatan ulkopintaan

dtop = etop = Puristusraudoituksen tehollinen korkeus

dbot = h‐etop = Vetoraudoituksen tehollinen korkeus

Es = Raudoituksen kimmomoduuli

Фt = Poikittaisraudoituksen halkaisija

Фtot.m = Mittaustuloksista laskettu poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijan keskiarvo

Valmistus = Raporttiin merkitty laatan valmistuspäivämäärä

Testaus = Raporttiin merkitty laatan testauspäivämäärä

Ikä = t0 = Laatan ikä päivissä testaushetkellä

a0 = Tukileveys kokeessa

a1 = Pistekuorman etäisyys tuelta

Leff = L0 ‐ a0 = Laatan tehollinen jännemitta

μm = Rikotusta laatasta kerättyjen koekappaleiden kosteuspitoisuus

wc = Laatan esikäyristymä kyljellään

vu = Laatan kokonaistaipuma murtohetkellä

Pcr = kuorma jolla ensimmäiset halkeamat havaittiin

Pu = Murtokuorma

Murtotapa = Laatan murtotapa: leikkausmurto, taivutusmurto tai keskeytys

Vu = Leikkausvoiman suuruus etäisyydellä dbot tuen reunasta murtohetkellä

Mu = Momentin suuruus pistevoiman kohdalla murtohetkellä

FRU = Mu/(0,9*dbot)

Ec1, Ec2 = Taipuma‐kuorma kuvaajista laskettu Siporexin kimmomoduuli

ensimmäisellä ja toisella kuormituskierroksella

no = Es/Ec = Raduoituksen ja siporexin kimmomoduulien suhde

yuc, Iuc = Halkeilemattoman poikkileikkauksen neutraaliakselin korkeus ja

jäyhyysmomentti muunnetun poikkileikkauksen menetelmällä laskettuna

ΔP = Raportin taipuma‐kuorma kuvaajasta mitattu kuorman muutos

Δv = Kuorman muutosta vastaava mitattu taipuman muutos

Δvcalc = Kuorman muutosta vastaava laskettu taipuman muutos

Δv‐Δvcalc = Siporexin kimmomoduulin iterointiin käytetty solu = 0
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LIITE G. Ankkurointikokeen koetulokset ja laskelmat.

Taulukko G15. Kuormituskokeiden tulokset sekä kestävyyksien ja kimmomoduulien laskenta.

Laatta
h 

[mm]

b 

[mm]

L0 
[mm]

m [kg]
pk

[kN/m]

As.top 

[mm2]

As.bot

[mm2]

etop
[mm]

ebot
[mm]

dtop
[mm]

dbot
[mm]

Es
[MPa]

ntot
Фt

[mm]

Фtot.m

[mm]
Valmistus Testaus

Ikä

[d]

a0
[mm]

a1
[mm]

Leff
[mm]

μ

[%]

wc

[mm]

vu
[mm]

Pcr
[kN]

Pu
[kN]

Murtotapa

X12‐1 250 600 5980 590 0,97 119 393 45,3 22,5 45 228 2E+05 2 7 10,2 5.9.2011 17.10.2011 42 60 1100 5920 8,7 ‐ 62 17,7 26,6 Ankkurointi

X13‐1 250 600 5980 590 0,97 119 393 45,3 22,5 45 228 2E+05 3 7 10,6 5.9.2011 17.10.2011 42 60 1100 5920 12 ‐ 55 25,3 33,8 Leikkaus

X14‐1 250 600 5980 590 0,97 119 393 45,3 22,5 45 228 2E+05 4 7 10,5 5.9.2011 17.10.2011 42 60 1100 5920 14 9,5 72 29,2 46,2 Leikkaus

X14‐2 250 600 5980 600 0,98 119 393 45,3 22,5 45 228 2E+05 4 7 10,6 5.9.2011 17.10.2011 42 60 1100 5920 13 ‐ 65 25,3 40,8 Leikkaus

X15‐1 250 600 5980 650 1,07 119 393 45,3 22,5 45 228 2E+05 5 7 9,7 5.9.2011 18.10.2011 43 60 1100 5920 16 9 80 26,6 46,2 Kesk.

X15‐2 250 600 5980 655 1,07 119 393 45,3 22,5 45 228 2E+05 5 7 9,9 5.9.2011 18.10.2011 43 60 1100 5920 14 9 76 25,3 47,6 Leikkaus

X15‐3 250 600 5980 650 1,07 119 393 45,3 22,5 45 228 2E+05 5 7 10 5.9.2011 19.10.2011 44 60 1100 5920 8,2 9 80 25,3 47,7 Leikkaus

X16‐1 250 600 5980 650 1,07 119 393 45,3 22,5 45 228 2E+05 6 7 10 5.9.2011 18.10.2011 43 60 1100 5920 8,7 8,6 65 25,3 44,9 Leikkaus

X16‐2 250 600 5980 655 1,07 119 393 45,3 22,5 45 228 2E+05 6 7 9,9 5.9.2011 19.10.2011 44 60 1100 5920 15 8 55 25,3 43,6 Leikkaus

X17‐1 250 600 5980 580 0,95 119 393 45,3 22,5 45 228 2E+05 6 10 13,4 5.9.2011 18.10.2011 43 60 1100 5920 20 10 69 25,3 48,2 Taivutus

X17‐2 250 600 5980 590 0,97 119 393 45,3 22,5 45 228 2E+05 6 10 13,2 5.9.2011 19.10.2011 44 60 1100 5920 16 9,1 70 30,5 51,6 Leikkaus

Taulukko G15. Kuormituskokeiden tulokset sekä kestävyyksien ja kimmomoduulien laskenta.

Mcr

[kNm]

Vu

[kN]

Mu

[kNm]

FRU
[kN]

ΔP

[kN]

Δv1
[mm]

Ec1
[MPa]

n0=

Es/Ec

yuc
[mm]

Iuc

[mm4]

Δvcalc
[mm]

Δv‐

Δvcalc

ΔP

[kN]

Δv2
[mm]

Ec2
[MPa]

n0=

Es/Ec

yuc
[mm]

Iuc

[mm4]

Δvcalc
[mm]

Δv‐

Δvcalc
X12‐1 12,3 15,9 17,2 84 17,2 15,9 2053 97 140 1,E+09 15,9 0,0 17,2 17,4 1776 113 147 1,E+09 17,4 0,0

X13‐1 16,5 19,5 21,2 103 17,2 16,6 1923 104 141 1,E+09 16,6 0,0 17,2 15,7 2086 96 137 1,E+09 15,7 0,0

X14‐1 18,6 25,7 28,0 137 17,2 15,8 2073 96 140 1,E+09 15,8 0,0 17,2 15,6 2110 95 139 1,E+09 15,6 0,0

X14‐2 16,5 23,1 25,0 122 17,2 17,3 1805 111 141 1,E+09 17,3 0,0 17,2 16,5 1937 103 138 1,E+09 16,5 0,0

X15‐1 17,5 26,0 28,2 138 17,2 14,9 2257 89 139 1,E+09 14,9 0,0 17,2 13,8 2524 79 134 1,E+09 13,7 0,0

X15‐2 16,8 26,7 29,0 142 17,2 14,8 2288 87 139 1,E+09 14,8 0,0 17,2 14,5 2351 85 138 1,E+09 14,5 0,0

X15‐3 16,7 26,7 29,1 142 17,2 14,3 2392 84 138 1,E+09 14,3 0,0 17,2 13,9 2492 80 137 1,E+09 13,9 0,0

X16‐1 16,7 25,3 27,5 134 17,2 14,7 2304 87 139 1,E+09 14,7 0,0 17,2 14,0 2465 81 136 1,E+09 14,0 0,0

X16‐2 16,8 24,7 26,8 131 17,2 15,2 2188 91 139 1,E+09 15,2 0,0 17,2 14,2 2420 83 135 1,E+09 14,2 0,0

X17‐1 16,4 26,7 29,0 142 17,2 16,8 1895 106 141 1,E+09 16,8 0,0 17,2 16,1 2020 99 138 1,E+09 16,0 0,0

X17‐2 19,3 28,4 30,9 151 17,2 16,5 1934 103 141 1,E+09 16,5 0,0 17,2 15,9 2055 97 138 1,E+09 15,9 0,0

Mitat

Kimmomoduulin määritys esikuormituksesta Kimmomoduulin määritys lopullisesta kuormituksesta

Laskelmat

Lähtötiedot Koetulokset
Koetulokset

Kestävyydet

Raudoitus Koejärjestely

Laatta
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LIITE G. Ankkurointikokeen koetulokset ja laskelmat.

G3. Laskentamallin tulokset.

Tässä kappaleessa on esitetty koekuormitettujen laattojen laskennallisten

kestävyyksien määrittämistä varten tehdyn taulukkolaskentasovelluksen tuloste.

Taulukkolaskentasovellut on laadittu EN12602 liitteen A mukaan.

G3.1 Lähtötiedot

G3.1.1 Geometria

Laatta X15‐2

h = 250 mm Poikkileikkauksen korkeus

b = 600 mm Poikkileikkauksen leveys
L0 = 5980 mm Laatan valmistuspituus

(m)ass = 655 Laatan massa
pk = 1,075 kN/m Laatan omapaino per metri pk = (mass*9,81m/s2) / L0
a0 = 60 mm Tukileveys
Leff = 5920 Tehollinen jännemitta Leff = L0 ‐ a0
a1 = 1100 mm Pistekuorman etäisyys tuen keskilinjasta

G3.1.2 Raudoitus

Pitkittäisraudoitus
etop = 45,25 mm dtop = 45,250 mm Φtop = 5,5 mm As.top = 118,8 mm2

ebot = 22,5 mm dbot = 227,5 mm Φbot = 10 mm As.bot = 392,7 mm2

Poikittaisraudoitus
ntot = 5 Poikittaisterästen lukumäärä laatan päissä

Φt = 7 mm Poikittaisterästen halkaisija

Φtot = 9,9 mm Poikittaisterästen kokonaishalkaisija

G3.1.3 Laskelmissa käytettävät materiaalien suunnitteluarvot.

Materiaalit
fyk = 400 MPa Raudoituksen myötölujuus

Es = 200000 MPa Raudoituksen kimmokerroin

fck = 3,5 MPa Betonin puristuslujuus

α = 1,0 Aikavaikutukset huomioiva kerroin

Osavarmuuskertoimet EN12602 §D.2 mukaan.

Koetuloksia vertailtaessa osavarmuusluvut ovat ykkösen suuruisia.
yC.ductile= 1,0 Betoni, sitkeä murto yS = 1,0 Raudoitus

yC.brittle = 1,0 Betoni, hauras murto

Materiaalien suunnitteluarvot EN12062 §A.3

Siporex Raudoitus
fcd = 3,5 MPa fcd = α*fck /yC.ductile fyd = 400 MPa fyd = fyk / yS
ɛcy =  ‐0,002 ɛs.req =  0,20 % ɛs.req = fyd / Es
ɛcu =  ‐0,003 ɛs.req = Myötäämiseen vaadittu venymä

G3.2 Kestävyyksien laskenta

G3.2.1 Taivutuskestävyyden laskenta

Tapaus 1: Kaikki teräkset myötäävät Tapaus 2: Vain vetoteräkset myötäävät
ypl1 = 78,3 mm ypl2 = 87,6 mm

MRk1 = 30,5 kNm MRk2 = 30,3 kNm

Ehtojen tarkistukset

Tapaus1 Tapaus2
ɛs.top =  0,13 % 0,15 % Puristusteräkset eivät myötää!

ɛs.bot =  0,57 % 0,48 % Vetoteräkset myötää

‐‐‐> Tapaus 2: Vain vetoteräkset myötäävät

MRk = 30,3 kNm Momenttikapasiteetti

G3.2.2 Leikkauskestävyys leikkausraudoittamattamana EN12602 §A.4.1.2 mukaan
ρL = 0,29 % ρL = As.bot/(b*dbot)
τRd = 0,118 MPa τRd = 0,063*fck

0,5/yC
VRk = 22,1 kN VRk = τRd(1‐0,83*dbot/1000)*(1+240*pL)*b*dbot
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LIITE G. Ankkurointikokeen koetulokset ja laskelmat.

G3.2.3 Ankkurointikestävyyden laskeminen EN12602 §A.10.3 mukaan.
e = 31 mm e = ebot+0,5*(Φbot+Φt)

np = 1 Tuella olevien poikittaisterästen lukumäärä

tt =  384 mm Tehollinen pituus

Bond class = B2

Ankkurointikestävyyden laskenta
m=1+0,3*np/nt Bond class Kc1 Kc2 Kc2 tuki

fld1 = Kc1*m*(e/Φtot)
1/3*α*fck/yC.brittle B1 1,35 2,2 2,2

fld2 = Kc2*fck/yC.brittle B2 1,5 2,7 3,2

fld = min[ fld1 ; fld2 ]

Ankkurointikestävyys tuella
FRA.sup = 31,5 kN FRA,sup = 0,83*(1)*tt*min[ Kc1*(1,3)*(e/Φtot)

1/3*α*fck/yC.brittle ; Kc2.tuki*fck/yC.brittle ]

FRA = np*FRA.sup jos i ≤ np
FRA = np*FRA.sup + 0,83*(nt‐np)*tt*fld jos i > np

i np nt m Kc1 Kc2 fld1 fld2 fld FRA
MPa MPa MPa kN

1 1 1 1 1,30 1,5 3,2 10,0 11,2 10,0 31,5

1 2 1 2 1,15 1,5 2,7 8,8 9,5 8,8 59,4

1 3 1 3 1,10 1,5 2,7 8,4 9,5 8,4 84,8

1 4 1 4 1,08 1,5 2,7 8,3 9,5 8,3 109,7

1 5 1 5 1,06 1,5 2,7 8,1 9,5 8,1 134,3

0 6 1 6 1,05 1,5 2,7 8,1 9,5 8,1 158,7

8,125 1 8,125 1,04 1,5 2,7 8,0 9,5 8,0 210,6

FRA = 134,3 kN Ankkurointikestävyys viimeisen poikittaisteräksen kohdalla
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LIITE G. Ankkurointikokeen koetulokset ja laskelmat.

G4. KOELAATTOJEN VALMISTUSPIIRUSTUKSET

Kuva G3. Laatan X12 valmistuspiirustus.

Kuva G4. Laatan X13 valmistuspiirustus.

Kuva G5. Laatan X14 valmistuspiirustus.
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LIITE G. Ankkurointikokeen koetulokset ja laskelmat.

Kuva G6. Laatan X15 valmistuspiirustus.

Kuva G7. Laatan X16 valmistuspiirustus.

Kuva G8. Laatan X17 valmistuspiirustus.
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LIITE H. Leikkauskokeen koetulokset ja laskelmat. 
        

 
 
 
H. SISÄLLYSLUETTELO 
 
H1. JOHDANTO 
 
H2. KOKEIDEN MITTAUSTULOKSET 
 H2.1 Poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset. 
 H2.2 Siporexin materiaalikokeiden koetulokset 
 H2.3 Raudoituksen vetokokeiden koetulokset 
 H2.4  Kuormituskokeiden koetulokset 
 
H3. LASKENTAMALLIN TULOKSET 
 
H4. KOELAATTOJEN VALMISTUSPIIRUSTUKSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H1. JOHDANTO 
 
Tässä liitteessä on esitetty leikkauskokeeseen otettujen laattojen valmistuspiirustukset, koetulokset, 
sekä niistä tehdyt laskelmat. Lisäksi tässä liitteessä on esitetty tuloste laskennallisia tarkasteluita 
varten kehitetystä taulukkolaskentasovelluksesta, jotalla määritettiin laattojen laskennalliset kestä-
vyydet sekä taipuma. 
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LIITE H. Leikkauskokeen koetulokset ja laskelmat.

H2. KOKEIDEN MITTAUSTULOKSET.

H2.1. Poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijat mitattiin varsinaisen

kuormituskokeen jälkeen.

Mittaukset tehtiin vain rikotusta päästä irrotetulle poikittaisraudoitukselle.

Mittaukset tehtiin jokaiselle laatan päässä olevalle poikittaisraudalle,

kolmeen eri kohtaan: yläpäähän, keskelle ja alapäähän.

Taulukko H1. Laatan V25‐1 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6

10 10 10 10 10

10,5 10,5 10,5 10,5 10

11 11 11 11 11

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 7 7 ‐

Taulukko H2. Laatan V25‐2 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6

10 10 10 10 ‐

11 11 11 10,5 ‐

11 11 11 11 ‐

10,5 10,5 10,5 10,5

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 7 7 ‐

Taulukko H3. Laatan V25‐3 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6

10 10 10 10 10

10 11 10,5 11 11

10 10,9 11 11 10,9

10 10,45 10,5 10,5 10,45

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 7 7 ‐

Taulukko H4. Laatan V25‐4 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6

10,5 10 10,5 10 10,5

10,5 11 11 11 11

10,5 11,5 11,5 11 11

10,5 10,75 11 10,5 10,75

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 7 7 ‐

Taulukko H5. Laatan V25‐5 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6

10 9,5 10 10 10

10,3 10 10,5 10,5 10,5

10,7 11 10,5 11 11

10,35 10,25 10,25 10,5 10,5

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 7 7 ‐

V25‐3

V25‐5

Mittaustulos 

[mm]

V25‐2

Mittaustulos 

[mm]

Yläpää

Keski

Alapää

Keskiarvo

Yläpää

Keski

Alapää

Keskiarvo

Mittaustulos 

[mm]

Yläpää

Keski

Alapää

Keskiarvo

V25‐4

Mittaustulos 

[mm]

Yläpää

Keski

Alapää

Keskiarvo

Mittaustulos 

[mm]

V25‐1

Yläpää

Keski

Alapää

Keskiarvo
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LIITE H. Leikkauskokeen koetulokset ja laskelmat.

Taulukko H6. Laatan X26‐1 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6

10,5 10,5 10,5 10 10 10

11 11 11 11 11 11

11 11 11,5 11,5 11 11

10,75 10,75 11 10,75 10,5 10,5

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 7 7 7

Taulukko H7. Laatan X26‐2 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulokset.

Elementti:

Poikittaisteräksen sijainti 1 2 3 4 5 6

‐ 10 10 10 10 10

‐ 11 10,5 11 11,5 10

‐ 11 11 11 11 11

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Poikkiteräksen halkaisija[mm] 7 7 7 7 7 8

Taulukko G12. Laatan X14‐1 poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijoiden mittaustulosten yhteenveto.

= pienin mitattu kokonaishalkaisija
= pienin yksittäisen poikittaisteräksen kokonaishalkaisijan keskiarvo
= mittaustulosten keskiarvo

10,0 10,5 10,5

10,0 10,5 10,7

9,5 10,3 10,4

10,0 10,5 10,7

10,0 10,5 10,5

10,0 10,0 10,4

10,0 10,5 10,5

Φtot.min Φtot.m,min Φtot.m

[mm] [mm] [mm]

Φtot.min

Φtot.m,min

Φtot.m

V25‐1
V25‐2
V25‐3
V25‐4
V25‐5

X26‐2
X26‐1

X26‐1

X26‐2

Laatta

Mittaustulos 

[mm]

Yläpää

Keski

Alapää

Keskiarvo

Mittaustulos 

[mm]

Yläpää

Keski

Alapää

Keskiarvo
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LIITE H. Leikkauskokeen koetulokset ja laskelmat.

H2.2 Siporexin materiaalikokeiden mittaustulokset

Siporexille tehtiin materiaalikokeita, joissa selvitettiin 100x100x100 koekappaleiden puristuslujuus ja kuvitiheys

sekä kosteuspitoisuus puristuslujuuden mittaushetkellä. Koekappaleita kuivattiin uunissa 6+‐2% tavoitekosteuteen

ennen kokeita.

Materiaalikokeet tehtiin varsinaisen kuormituskokeen jälkeen laatoista V25‐2 (6kpl) 

ja X26‐1 (6kpl) sahatuille koekappaleille.

Taulukko H8. Kaatoista sahattujen 100x100x100 koekappaleiden

puristuslujuudet ja kuivatiheydet.

Keskiarvot

fci pi fci pi fci pi fcm pm μm

[MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] [%]

Keski 3,36 516 3,14 523 3,47 531 3,32 523 6,1

Pääty 2,9 521 2,8 533 3 550 2,90 535 8,3

Laatan V25‐2 koetulosten keskiarvot = 3,11 529 ‐

Keski 2,6 524 3,61 536 3,58 551 3,26 537 4,5

Pääty 2,85 545 2,9 557 3,06 572 2,94 558 5,1

Laatan X26‐1 koetulosten keskiarvot = 3,10 541 ‐

fc = puristuslujuuus fcm = puristuslujuuksien keskiarvo

p = kuivatiheys pm = kuivatiheyksien keskiarvo

μ = kosteuspitoisuus puristuslujuuden mittaushetkellä

H2.3 Raudoituksen vetokokeiden koetulokset

Laatoista V25‐2 ja X26‐1 irrotetuille raudoituksille tehtiin vetokokeita, joiden tulokset

on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko H9. Raudoituksen vetokokeiden koetulokset.

Φ Fy Fu Ag fy fu εu fym fum εum
[mm] [kN] [kN] [%] [MPa] [MPa] [%] [MPa] [MPa] [%]

1 7 18,7 20,3 ‐ 486 527 ‐

2 7 18,8 20,5 ‐ 489 533 ‐

3 10 36,5 40,3 ‐ 465 513 ‐

4 10 36,3 40,5 ‐ 462 516 ‐

5 10 36,6 40,7 ‐ 466 518 ‐

6 10 36,5 40,1 ‐ 465 511 ‐

1 7 19,2 20,6 ‐ 499 535 ‐

2 7 19,1 20,6 ‐ 496 535 ‐

3 10 37,3 41,4 ‐ 475 527 ‐

4 10 37,2 41,1 ‐ 474 523 ‐

5 10 37,3 41,2 ‐ 475 525 ‐

6 10 37,9 41,1 ‐ 483 523 ‐

Kokonaistasavenymiä ei voitu mitata, koska poikkiteräs oli tiellä.

Φ = raudoituksen halkaisija Ag=(L‐L0)/L0 = plastinen tasavenymä suurimmalla voimalla

Fy = myötövoima εu = kokonaistasavenymä

Fu = murtovoima fym = koekappaleiden myötölujuuden keskiarvo

fyi = myötölujuus fum = koekappaleiden murtolujuuden keskiarvo

fui = murtolujuus εum = koekappaleiden kokonaistasavenymien keskiarvo

X26‐1 484 528 ‐

A B C

V
2
5
‐2

X
2
6
‐1

Laatta

V25‐2 472 520 ‐
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LIITE H. Leikkauskokeen koetulokset ja laskelmat.

H2.4 Kuormituskokeiden koetulokset

Kuormituskokeiden sekä laatoista kerättyjen koekappaleiden kosteuspitoisuuksien

mittaustulokset on esitetty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa.

Taulukkoon on myös esitetty kuormituskokeiden perusteella lasketut kestävyydet murtohetkellä

ja taipuma‐kuorma kuvaajista lasketut Siporexin kimmomoduulit.

Kuva G2. Laatan kestävyyksien laskeminen murtokuormalle Pu.

Kuva H1. Kuormituskokeiden yhteenvetotaulukossa H10 käytettävät merkinnät.

h, b, L0  = Laatan ulkomitat

m = Kokeessa mitattu laatan massa

pk = m*g/L0 = Laatan massa muutettuna elementin jatkuvaksi kuormaksi

jossa g = 9,81 m/s2

As.top, As.bot = Raudoituksen pinta‐alat

etop, ebot = Raudoituksen painopisteen etäisyys laatan ulkopintaan

dtop = etop = Puristusraudoituksen tehollinen korkeus

dbot = h‐etop = Vetoraudoituksen tehollinen korkeus

Es = Raudoituksen kimmomoduuli

Фt = Poikittaisraudoituksen halkaisija

Фtot.m = Mittaustuloksista laskettu poikittaisraudoituksen kokonaishalkaisijan keskiarvo

Valmistus = Raporttiin merkitty laatan valmistuspäivämäärä

Testaus = Raporttiin merkitty laatan testauspäivämäärä

Ikä = t0 = Laatan ikä päivissä testaushetkellä

a0 = Tukileveys kokeessa

a1 = Pistekuorman etäisyys tuelta

Leff = L0 ‐ a0 = Laatan tehollinen jännemitta

μm = Rikotusta laatasta kerättyjen koekappaleiden kosteuspitoisuus

wc = Laatan esikäyristymä kyljellään

vu = Laatan kokonaistaipuma murtohetkellä

Pcr = kuorma jolla ensimmäiset halkeamat havaittiin

Pu = Murtokuorma

Murtotapa = Laatan murtotapa: leikkausmurto, taivutusmurto tai keskeytys

Vu = Leikkausvoiman suuruus etäisyydellä dbot tuen reunasta murtohetkellä

Mu = Momentin suuruus pistevoiman kohdalla murtohetkellä
FRU = Mu/(0,9*dbot)

Ec1, Ec2, Ec3 = Taipuma‐kuorma kuvaajista laskettu Siporexin kimmomoduuli

ensimmäisellä ja toisella kuormituskierroksella

no = Es/Ec = Raduoituksen ja siporexin kimmomoduulien suhde

yuc, Iuc = Halkeilemattoman poikkileikkauksen neutraaliakselin korkeus ja

jäyhyysmomentti muunnetun poikkileikkauksen menetelmällä laskettuna

ΔP = Raportin taipuma‐kuorma kuvaajasta mitattu kuorman muutos

Δv = Kuorman muutosta vastaava mitattu taipuman muutos

Δvcalc = Kuorman muutosta vastaava laskettu taipuman muutos

Δv‐Δvcalc = Siporexin kimmomoduulin iterointiin käytetty solu = 0
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LIITE H. Leikkauskokeen koetulokset ja laskelmat.

Taulukko H10. Kuormituskokeiden tulokset sekä kestävyyksien ja kimmomoduulien laskenta.

Koetulokset

Laatta
h 

[mm]

b 

[mm]

L0 
[mm]

m [kg]
pk

[kN/m]

As.top 

[mm2]

As.bot

[mm2]

etop
[mm]

ebot
[mm]

dtop
[mm]

dbot
[mm]

Es
[MPa]

ntot
Фt

[mm]

Фtot.m

[mm]

Ikä

[d]

a0
[mm]

a1
[mm]

Leff
[mm]

μm

[%]

wc

[mm]

vu
[mm]

Pcr
[kN]

Pu
[kN]

Murto‐

tapa

V25‐1 250 600 5980 690 1,13 118,8 391,1 45,3 22,5 45 228 200000 5 7 10,467 115 60 1100 5920 41,4 ‐ 48,1 33,2 39,5 Leikkaus

V25‐2 250 600 5980 630 1,03 118,8 391,1 45,3 22,5 45 228 200000 5 7 10,625 27 60 1100 5920 25,7 8,5 62,6 22,7 46,2 Leikkaus

V25‐3 250 600 5980 580 0,95 118,8 391,1 45,3 22,5 45 228 200000 5 7 10,487 88 60 1100 5920 14,3 12,5 58,9 29,2 44,9 Leikkaus

V25‐4 250 600 5980 590 0,97 118,8 391,1 45,3 22,5 45 228 200000 5 7 10,767 173 60 1100 5920 8,2 9,6 62,4 30,5 47,6 Leikkaus
V25‐5 250 600 5980 600 0,98 118,8 391,1 45,3 22,5 45 228 200000 5 7 10,367 110 60 1100 5920 13,6 9 59,2 25,3 45,5 Leikkaus
V25‐6 Laatta kaatui rikkoutui nostossa. Ei tuloksia
X26‐1 250 600 5980 600 0,98 118,8 391,1 45,3 22,5 45 228 200000 6 7 10,806 66 60 1100 5920 9,3 10,4 53,5 28,0 43,6 Leikkaus
X26‐2 250 600 5980 600 0,98 118,8 391,1 45,3 22,5 45 228 200000 6 7 10,6 66 60 1100 5920 5,9 10 53,5 28,0 44,9 Leikkaus

Taulukko H10. Kuormituskokeiden tulokset sekä kestävyyksien ja kimmomoduulien laskenta.

Mcr

[kNm]

Vu

[kN]

Mu

[kNm]

FRU
[kN]

ΔP

[kN]

Δv1
[mm]

Ec1
[MPa]

n0=

Es/Ec

yuc
[mm]

Iuc

[mm4]

Δvcalc
[mm]

Δv‐

Δvcalc
[mm]

ΔP

[kN]

Δv2
[mm]

Ec2
[MPa]

n0=

Es/Ec

yuc
[mm]

Iuc

[mm4]

Δvcalc
[mm]

Δv‐

Δvcalc
[mm]

ΔP

[kN]

Δv2
[mm]

Ec2
[MPa]

n0=

Es/Ec

yuc
[mm]

Iuc

[mm4]

Δvcalc
[mm]

Δv‐

Δvcalc
[mm]

V25‐1 21,2 22,8 24,7 121 17,2 18,07 1690 118 142 1E+09 18,1 0,00 17,2 17,05 1849 108 141 1E+09 17,05 0,00 17,2 16,9 1867 107 137 1E+09 16,9 0,00

V25‐2 15,2 25,9 28,1 137 17,2 17,63 1756 114 142 1E+09 17,6 0,00 17,2 17,45 1784 112 142 1E+09 17,45 0,00 17,2 17,09 1841 109 139 1E+09 17,1 0,00

V25‐3 18,6 25,0 27,2 133 17,2 17,88 1718 116 142 1E+09 17,9 0,00 17,2 17,5 1777 113 142 1E+09 17,50 0,00 17,2 17,4 1791 112 140 1E+09 17,4 0,00

V25‐4 19,3 26,4 28,7 140 17,2 16,92 1871 107 141 1E+09 16,9 0,00 17,2 15,82 2070 97 140 1E+09 15,82 0,00 17,2 15,94 2042 98 137 1E+09 15,9 0,00

V25‐5 16,5 25,4 27,7 135 17,2 17,29 1810 111 141 1E+09 17,3 0,00 17,2 16,34 1972 101 140 1E+09 16,34 0,00 17,2 16,11 2008 100 136 1E+09 16,11 0,00

V25‐6 Laatta kaatui rikkoutui nostossa. Ei tuloksia
X26‐1 18,0 24,4 26,6 130 17,2 17,1 1841 109 141 1E+09 17,1 0,00 17,2 16,3 1979 101 140 1E+09 16,30 0,00 17,2 16,15 2003 100 137 1E+09 16,1 0,00

X26‐2 18,0 25,1 27,3 133 17,2 16,7 1908 105 141 1E+09 16,7 0,00 17,2 15,93 2048 98 140 1E+09 15,93 0,00 17,2 15,9 2051 98 137 1E+09 15,9 0,00

28.11.2011

24.9.2011

24.9.2011 29.11.2011

29.11.2011

5.8.2011

2.11.2011

1.9.2011

8.6.2011

10.8.2011

Mitat Raudoitus

Kestävyydet
Laatta

Lähtötiedot

Kimmomoduulin määritys esikuormituksesta Kimmomoduulin määritys toisesta esikuormituksesta

Valmistus

Koejärjestely

28.11.2011

28.11.2011
29.11.2011

28.11.2011

Testaus

Kimmomoduulin määritys lopullisesta kuormituksesta

Laskelmat
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LIITE H. Leikkauskokeen koetulokset ja laskelmat.

H3. LASKENTAMALLIN TULOKSET

Tässä kappaleessa on esitetty KT500A/4 250x600x5980 nimellisen leikkauskapasiteetin laskenta.

Lisäksi tässä kappaleesa on esitetty laatan V25‐5 todellisen ja laskennallisen taipuman vertailu.

H3.1 Lähtötiedot

H3.1.1 Geometria

Laatta V25‐5

h = 250 mm Poikkileikkauksen korkeus

b = 600 mm Poikkileikkauksen leveys
L0 = 5980 mm Laatan valmistuspituus

m = 600 Laatan massa
pk = 0,984 kN/m Laatan omapaino per metri pk = (mass*9,81m/s2) / L0
a0 = 60 mm Tukileveys
Leff = 5920 Tehollinen jännemitta Leff = L0 ‐ a0
a1 = 1100 mm Pistekuorman etäisyys tuen keskilinjasta

H3.1.2 Raudoitus

Pitkittäisraudoitus
etop = 45,25 mm dtop = 45,3 mm Φtop = 5,5 mm As.top = 118,8 mm2

ebot = 22,5 mm dbot = 227,5 mm Φbot = 4*10 mm As.bot = 391,1 mm2

Poikittaisraudoitus Φbot = 2*7 mm

ntot = 5 Poikittaisterästen lukumäärä laatan päissä

Φt = 7 mm Poikittaisterästen halkaisija

Φtot = 10,4 mm Poikittaisterästen kokonaishalkaisija

H3.1.3 Laskelmissa käytettävät materiaalien suunnitteluarvot.

Materiaalit
fyk = 400 MPa Raudoituksen myötölujuus

Es = 200000 MPa Raudoituksen kimmokerroin
fck = 3,0 MPa Siporexin puristuslujuus

α = 1,0 Aikavaikutukset huomioiva kerroin
Osavarmuuskertoimet EN12602 §D.2 mukaan.

Koetuloksia vertailtaessa osavarmuusluvut ovat ykkösen suuruisia.

yC.ductile= 1,0 Betoni, sitkeä murto yS = 1,0 Raudoitus

yC.brittle = 1,0 Betoni, hauras murto

Materiaalien suunnitteluarvot EN12062 §A.3

Siporex Raudoitus
fcd = 3 MPa fcd = α*fck /yC.ductile fyd = 400 MPa fyd = fyk / yS

ɛcy =  ‐0,002 Myötöpuristuma ɛs.req =  0,20 % ɛs.req = fyd / Es
ɛcu =  ‐0,003 Murtopuristuma ɛs.req = Myötäämiseen vaadittu venymä

H3.2 Kestävyyksien laskenta

H3.2.1 Nimellisen taivutuskestävyyden laskenta

Tapaus 1: Kaikki teräkset myötää Tapaus 2: Vain vetoteräkset myötää
ypl1 = 90,8 mm ypl2 = 98,3 mm

MRk1 = 29,9 kNm MRk2 = 29,7 kNm

Ehtojen tarkistukset
Tapaus1 Tapaus2

ɛs.top =  0,15 % 0,16 % Puristusteräkset eivät myötää!

ɛs.bot =  0,45 % 0,39 % Vetoteräkset myötää

‐‐‐> Tapaus 2: Vain vetoteräkset myötäävät
MRk = 29,7 kNm Momenttikapasiteetti

H3.2.2 Nimellinen leikkauskestävyys leikkausraudoittamattamana EN12602 §A.4.1.2 mukaan
ρL = 0,29 %
τRd = 0,109 MPa τRd = 0,063*fck

0,5/yC
VRk = 20,4 kN VRk = τRd(1‐0,83*dbot/1000)*(1+240*pL)*b*dbot

VRk.min = 24,57 kN VRk.min = 0,06*b*dbot*fck/yC.brittle
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LIITE H. Leikkauskokeen koetulokset ja laskelmat.

H3.3 Laatan jännevälin keskipisteen taipuman laskenta EN12602 §A.9.4.3 mukaan ja vertailu koetuloksiin
Mcr = 16,6 kNm Kokeiden perusteella määritetty halkeamamomentti

Ec = 2008 MPa Taipuma‐kuorma kuvaasta määritetty Siporexin kimmomoduuli

Poikkileikkausominaisuuksien laskenta muunnetun poikkileikkauksen menetelmällä

n0 = 99,6 n0=Es/Ec Kimmokertoimien suhdeluku

yuc  = 140,2 mm Puristetun pinnan korkeus halkeilemattomana

Iuc = 1,2,E+09 mm4 Jäyhyysmomentti halkeilemattomana
ycr = 112 mm Puristetun pinnan korkeus halkeilleena
Icr = 8,5,E+08 mm4 Jäyhyysmomentti halkeilleena

P Laattaan vaikuttava pistekuorma
vtod Laatan todellinen taipuma jännevälin keskellä

ΔP = Pi‐Pi‐1 Kuorman muutos (Pi‐Pi‐1)

Δvtod = vi‐vi‐1 Taipuman muutos (vi‐vi‐1)

Ma1 = Pu/2+g0*(Leff/2‐a0/2‐dbot) Momentti pistekuorman kohdalla

Δvcalc.uc = (ΔP/2)*Leff2a1/(24EcIuc)*(3‐a1
2/Leff

2) Taipuma muutos halkeillemattomana

Δvcalc.cr = (ΔP/2)*Leff2a1/(24EcIcr)*(3‐a1
2/Leff

2) Taipuman muutos halkeilleena

k =  1‐0,8*(Mcr/Ma1)
2 Jakaumakerroin. Raudoitus ei liu'u

Δvcalc = k*Δvcalc.cr+(1‐k)*Δvcalc.uc Laskennallinen taipuma jännevälin keskellä

P vtod ΔP Δvtod Ma1 Δvcalc.UC Δvcalc.CR k Δvcalc
[kN] [mm] [mm] [kNm] [mm] [mm] [mm]

0,48 1,08 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2,68 3,47 2,2 2,4 4,1 2,1 3,0 0,0 2,1

5,08 5,49 4,6 4,4 5,4 4,3 6,2 0,0 4,3

7,48 7,99 7,0 6,9 6,7 6,6 9,4 0,0 6,6

9,98 10,44 9,5 9,4 8,1 8,9 12,7 0,0 8,9

12,48 12,74 12,0 11,7 9,5 11,3 16,1 0,0 11,3

14,98 15,29 14,5 14,2 10,8 13,6 19,5 0,0 13,6

17,68 17,19 17,2 16,1 12,3 16,1 23,1 0,0 16,1

20,18 19,94 19,7 18,9 13,7 18,5 26,4 0,0 18,5

22,68 22,54 22,2 21,5 15,1 20,8 29,8 0,0 20,8

25,28 25,24 24,8 24,2 16,5 23,3 33,3 0,0 23,3

26,58 27,54 26,1 26,5 17,2 24,5 35,0 0,3 27,2

27,98 29,89 27,5 28,8 18,0 25,8 36,9 0,3 29,4

29,18 31,64 28,7 30,6 18,7 26,9 38,5 0,4 31,2

30,48 33,14 30,0 32,1 19,4 28,2 40,2 0,4 33,2

31,68 35,39 31,2 34,3 20,0 29,3 41,9 0,5 35,0

33,18 37,09 32,7 36,0 20,9 30,7 43,9 0,5 37,2

34,28 39,04 33,8 38,0 21,5 31,7 45,3 0,5 38,8

35,68 40,89 35,2 39,8 22,2 33,0 47,2 0,6 40,9

37,18 43,49 36,7 42,4 23,1 34,5 49,2 0,6 43,1

38,28 45,19 37,8 44,1 23,7 35,5 50,7 0,6 44,7

39,48 46,94 39,0 45,9 24,3 36,6 52,3 0,6 46,5

40,78 49,24 40,3 48,2 25,0 37,8 54,1 0,6 48,4

42,18 51,54 41,7 50,5 25,8 39,1 55,9 0,7 50,4

43,58 54,14 43,1 53,1 26,6 40,5 57,8 0,7 52,4

44,88 56,74 44,4 55,7 27,3 41,7 59,6 0,7 54,3

45,53 59,24 45,1 58,2 27,7 42,3 60,4 0,7 55,2
45,53 59,24 45,1 58,2 27,7 42,3 60,4 0,7 55,2
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LIITE H. Leikkauskokeen koetulokset ja laskelmat.

vsal = Leff/200 = 29,6 mm Taipumaraja Siporex‐kevytbetonielementtien suunnitteluohjeen mukaan

Kuva H2. Laatan V25‐5 todellinen ja laskennallinen taipuma‐kuorma kuvaaja.
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LIITE H. Leikkauskokeen koetulokset ja laskelmat.

H4. KOELAATTOJEN VALMISTUSPIIRUSTUKSET

Kuva H3. Laatan V25 valmistuspiirustus.

Kuva H4. Laatan X26 valmistuspiirustus.
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