
 
 

T E K I J Ä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

BM
KO
Koeku
 

OPI
TEK

 

T :   Jer

Joo

 

-MA
NSO
ormitus 

NNÄYTETY
KNIIKAN JA

 

re Pihavaara 

onas Miettine

 

ATAL
OLILI

ja tulos

YÖ -  AMM

A LIIKENTE

en 

  

LAPA
IITO
sten käs

MATTIKOR

EEN ALA 

 

ALKIN
OS 

ittely 

RKEAKOU

N PI

ULUTUTKI

IILO

NTO

 

 

O-



        
 

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU    OPINNÄYTETYÖ 
Tiivistelmä 

Koulutusala 
Tekniikan ja liikenteen ala 
Koulutusohjelma 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 

Työn tekijä(t)  
Jere Pihavaara ja Joonas Miettinen 

Työn nimi  
BM-matalapalkin piilokonsoliliitos. Koekuormitus ja tulosten käsittely. 

Päiväys 22.5.2015 Sivumäärä/Liitteet 29/5 

Ohjaaja(t) 
Arto Puurula, rakennetekniikan yliopettaja, TkT, ja Juha Pakarinen, päätoiminen tuntiopettaja 
Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t) 
Betonimestarit Oy, Insinööritoimisto SRT Oy 
Tiivistelmä  
 
Tämä opinnäytetyö on jatkoa Visa Järvisen opinnäytetyöhön BM-matalapalkin piilokonsoliliitos. Lujuuslaskenta ja 
koesuunnittelu, 26.5.2014. Järvisen opinnäytetyössä tarkasteltiin uudentyyppistä elementtiliitosta, jossa matala-
palkki tukeutuu piilokonsolin varaan lovipääliitoksella. Liitoksen suunnitteli Insinööritoimisto SRT Oy, ja työn tilaaja 
oli Betonimestarit Oy. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Järvisen opinnäytetyössä suunniteltu koejär-
jestely ja tehdä suunnitellut murtokuormituskokeet. 
 
Murtokuormituskokeet tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston laboratoriossa yhdessä laboratoriohenkilökunnan 
kanssa. Kokeista saatiin tulokset Excel-tiedostoina, jotka käsiteltiin luettavampaan muotoon. Kokeista saatuja tu-
loksia vertailtiin Järvisen opinnäytetyön laskelmiin. 
 
Järvisen opinnäytetyön laskelmissa liitokselle saatu kestävyys oli noin 400 kN. Tekemissämme murtokuormitusko-
keissa pilarin konsoliosa murtui kokeessa 2 noin 232 kN:n kuormalla, jolloin konsoliosien terästen jännitykset olivat 
enimmillään 345 MPa. Palkin konsoliosa murtui kokeessa 4 noin 485 kN:n kuormalla, jolloin konsolin teräksissä 
jännitykset menivät myötörajan yli noin 300 kN:n kohdalla. Kuormituskokeiden tuloksista saatiin hyödyllistä tietoa 
liitoksen käyttäytymisestä jatkokehitystä varten. 
 

Avainsanat  
runkorakenteet, liitokset, palkit, kuormituskokeet 
 



        
 

SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES   THESIS 
Abstract 
 

Field of Study 
Technology, Communication and Transport 

Degree Programme 
Degree Programme In Construction Engineering 
Author(s) 
Jere Pihavaara and Joonas Miettinen 

Title of Thesis 

Stress testing and result analyzing for BM-palkki Series Low-Beam. 

Date 22.5.2015 Pages/Appendices 29/5 

Supervisor(s) 
Mr Arto Puurula, Principal Lecturer in Structural Engineering, PhD and Mr Juha Pakarinen, Lecturer 

Client Organisation /Partners 
Betonimestarit Oy, Insinööritoimisto SRT Oy 

Abstract 
 
This thesis is a continuation of the thesis Load capacity calculation and design of test arrangement for BM-palkki 
Series Low-Beam, 26.5.2014 by Visa Järvinen. Järvinen’s thesis assessed the usability of a hidden concrete corbel 
joint between pre-stressed concrete low-beam and a concrete column. The joint was designed by Insinooritoimisto 
SRT Oy to be used by Betonimestarit Oy in manufacturing of their BM-palkki series low-beam. In this project the 
goal was to implement the test arrangement which was planned in Järvinen’s thesis and to run the load capacity 
test. 
 
The load capacity test was made in the laboratory of Tampere University of Technology with the help of the labor-
atory staff. The results of the test were in an Excel file which we then converted to more readable form. The re-
sults from the load capacity test were compared to the calculations of Järvinen’s thesis. 
 
In Järvinen’s thesis the load capacity of the joint was approximately 400 kN. In the load capacity test for this thesis 
the console of column broke at 232 kN load in a second test, but steel stresses of console parts did not exceed 345 
MPa. Console part of beam broke at 485 kN load in fourth test, but steel stresses of console exceeded the yield 
strength at about 300 kN load. The results provided useful information about the behavior of the joint for further 
development. 

Keywords 
skeleton frame, joints, beams, loading test 

 

 



        
 

ESIPUHE 
 

Kiitämme Pauli Oksmania Insinööritoimisto SRT Oy:stä sekä Timo Venhoa Betonimestarit Oy:stä 

mielenkiintoisesta insinöörityöaiheesta sekä mahdollisuudesta osallistua käytännön tuotekehityk-

seen. 

 

Kiitämme Savonia-ammattikorkeakoulun rakennetekniikan yliopettajaa tekniikan tohtori Arto Puuru-

laa työmme ohjauksesta, arvokkaista kommenteista sekä tutkimustiedon käsittelystä. Kiitämme 

myös Tampereen teknillisen yliopiston henkilökuntaa liitoskokeiden ja mittausten suorittamisesta.  

 

Kuopiossa 31.5.2015 

Jere Pihavaara 

Joonas Miettinen 

  



5 (29) 
 

SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO ......................................................................................................................... 6 

2 MURTOKUORMITUSKOKEEN JÄRJESTELYT ........................................................................... 7 

3 KOKEET 1-3 (KEHÄJÄRJESTELMÄ) JA TULOSTEN KÄSITTELY ............................................... 11 

4 KOKEET 4 JA 5 (PALKIN KONSOLIOSAN MURTAMINEN) JA TULOSTEN KÄSITTELY ................ 19 

5 PORANÄYTTEIDEN OTTO JA BETONIN PURISTUSKOKEET ................................................... 25 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................. 28 

LÄHTEET ................................................................................................................................ 29 

LIITE 1: KOKEEN 1 TERÄSTEN VENYMÄKÄYRÄT 

LIITE 2: KOKEEN 2 TERÄSTEN VENYMÄKÄYRÄT 

LIITE 3: KOKEEN 3 TERÄSTEN VENYMÄKÄYRÄT 

LIITE 4: KOKEEN 4 TERÄSTEN VENYMÄKÄYRÄT 

LIITE 5: KOKEEN 5 TERÄSTEN VENYMÄKÄYRÄT 

 

  



6 (29) 
 

1 JOHDANTO 

 

Työn taustalla on Visa Järvisen opinnäytetyö BM-matalapalkin piilokonsoliliitos. Lujuuslaskenta ja 

koesuunnittelu. 26.5.2014. Järvisen työssä suunniteltiin uudenlainen matalapalkin lovipääliitos, las-

kettiin kuormituskestävyydet kyseiselle liitokselle ja suunniteltiin murtokuormitukseen koejärjestelyt. 

Tarkoitus oli myös koekuormittaa liitos ja käsitellä koetulokset, mutta elementtitehtaan työtilanteen 

takia tätä ei keretty tekemään Järvisen opinnäytetyössä.  

 

Nyt elementtitehdas on saanut valmistettua koestettavat pilarit ja palkit ja tässä työssä toteutetaan 

Järvisen työssä suunniteltu koejärjestely ja suoritetaan murtokuormituskoe. Tuloksia vertaillaan Jär-

visen opinnäytetyön laskelmiin. Koekappaleista porataan myös koelieriöt, joille tehdään puristusko-

keet betonin todellisen puristuskestävyyden selvittämiseksi.  

 

Työn tarkoituksena on selvittää vastaako Järvisen opinnäytetyön laskelmista saadut tulokset ja koe-

kuormituksista saadut käytännön tulokset toisiaan. Toimiessaan liitos olisi taloudellisempi vaihtoehto 

teräksisille piilokonsoliliitoksille. Liitoksen kehitys on vielä kesken, joten opinnäytetyössä on piilotettu 

tai poistettu kaikki liitoksen rakenteeseen viittaavat osat. 
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Liitoksessa palkin lovipään ja pilarikonsolin pohjan väliin on suunniteltu 5 mm:n rako. Kokeessa 1 

raoksi mitattiin molemmissa päissä 12 mm. Siirtymäantureiden 7 ja 9 arvoista voidaan määrittää 

missä vaiheessa kuormitusta rako on umpeutunut. Anturi 9 oli painunut 12,07 mm 232,7 kN:n 

kuormalla ja anturi 7 oli painunut 12,34 mm 252,0 kN:n kuormalla. Kuten kuvasta 7 huomataan, pi-

larin konsoliosassa oli jo suuret halkeamat ennen kuin palkin lovipää oli painunut pohjaan kiinni. 

 
Kokeessa 2 palkin lovipään ja pilarin konsolin pohjan raoksi mitattiin molemmissa päissä 7,5 mm. 

Siirtymäanturien sijainnit olivat samat kuin kokeessa 1 (kuva 9). Anturi 9 oli painunut 7,53 mm jo 91 

kN:n kuormalla. Anturi 7 oli painunut 7,5 mm 204,7 kN:n kohdalla. 

 

Kokeessa 3 palkin lovipään ja pilarin konsolin pohjan raoksi mitattiin molemmissa päissä 8,7 mm. 

Siirtymäanturien sijainnit olivat samat kuin kokeessa 1 ja 2 (kuva 9). Anturi 9 oli painunut 8,7 mm jo 

164,4 kN:n kuormalla. Anturi 7 oli painunut 8,72 mm 189,4 kN:n kohdalla. 
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Kun koekappaleita on 3-14 kpl, vertailulujuus Kk on pienempi seuraavista arvoista 

Kk = fcm - fn tai 

Kk = fcmin + 4 

missä  fcm on koetulosten keskiarvo, joka on 104,5 (taulukko 1) 

fcmin on pienin koetulos, joka on 93,2 (taulukko 1) 

fn on tässä tapauksessa 4, koska koekappaleita on 10-14 (RIL 131-2004, 

Taulukko 6.1). 

 

Vertailulujuudeksi Kk saadaan 97 N/mm2 ilmoitettuna 0,5 N/mm2 tarkkuudella. Todellinen puristuslu-

juus on siis huomattavasti suurempi kuin ilmoitettu betonin lujuus, joten voidaan todeta, että liitok-

sen laskelmia pienempi kestävyys ei johtunut betonin huonosta laadusta. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tavoitteena opinnäytetyössä oli jatkaa Visa Järvisen opinnäytetyötä BM-matalapalkin piilokonsolilii-

tos. Lujuuslaskenta ja koesuunnittelu. 26.5.2014. Tarkoitus oli koekuormittaa Järvisen työssä suun-

niteltu liitos ja vertailla tuloksia Järvisen työn laskelmiin.  

 

Koekuormitusten perusteella liitoksen pilariosan kestävyys oli noin 230 kN. Palkin lovipää murtui 485 

kN:n kuormalla, mutta terästen jännitykset ylittyivät noin 300 kN:n kohdalla, joten palkin lovipään 

kestävyys rajataan siihen.  

 

Liitoksen jatkokehitys on tarpeen, jotta sen kestävyyttä saadaan kasvatettua ilman kustannusten 

huomattavaa nousua. Kehitystä tarvitaan myös tuotannollisista syistä, koska nykyisissä osissa on-

gelmana oli suojabetonin riittävyys ja tämän takia terästen asennus oli hankalaa. Jos kehityksessä 

onnistutaan, saadaan markkinoille kilpaileva tuote teräksisille piilokonsoleille. Kokeiden aikana ja nii-

den jälkeen pohdittiin vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

 

Suojabetonin riittävyyteen ainoa järkevä keino on liitoksen geometrian muutos. Yksi vaihtoehdoista 

olisi ollut laittaa teräksiksi ruostumatonta terästä, mutta ruostumaton teräs on kallista ja tämän 

vuoksi liitoksesta ei saataisi tarpeeksi taloudellista.  

 

Liitoksen geometrian muutos on myös tarpeen kestävyyden kannalta. Teräksen lujuuden kasvatta-

minen olisi hyödyllistä palkissa, koska siinä teräksen myötörajat ylittyivät huomattavasti pienemmillä 

kuormilla kuin murto tapahtui. Lisäksi pohdittiin, olisiko liitos tarpeeksi taloudellinen, jos liitoksen 

heikompi osa eli pilariosa vaihdettaisiin teräksiseen konsoliosaan. Paljaana oleva teräksinen konsolin 

pinta vaatii kuitenki palosuojauksen ja tästä tulisi lisäkustannuksia. 
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