Henri Pennanen

Työkalu jälkijännitetyn pilarilaatan alustavaan
suunnitteluun

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Insinööri (AMK)
Rakennetekniikka
Insinöörityö
09.02.2019

Tiivistelmä

Tekijä
Otsikko

Sivumäärä
Aika

Henri Pennanen
Työkalu jälkijännitetyn pilarilaatan alustavaan suunnitteluun
54 sivua + 7 liitettä
09.02.2019

Tutkinto

Insinööri (AMK)

Tutkinto-ohjelma

Rakennustekniikka

Ammatillinen pääaine

Rakennetekniikka

Ohjaajat

Osastopäällikkö Mikko Mäntyranta
Vanhempi suunnittelija Anders Weckström
Lehtori Jouni Kalliomäki

Insinöörityö tehtiin Ramboll Finland Oy:n toimeksiannosta. Tämä insinöörityö keskittyi suunnittelutyökalun kehittämiseen jälkijännitettyjen pilari- ja palkkilaattojen alustavan suunnittelun tueksi. Kasvava jälkijännitettyjen pilarilaattarakenteiden kysyntä pihakansi- ja pysäköintitasorakenteina toimi kannusteena vanhentuneiden Suomen rakentamismääräyskokoelman pohjalta tehtyjen suunnittelutyökalujen päivittämiseen vastaamaan Eurokoodi 2:n suunnittelunormeja.
Insinöörityön tutkimukseen sisältyi teoriaosuus, FEM-laskentaosuus sekä käsinlaskentaosuus. Tutkimuksen esivaiheissa tutustuttiin jälkijännitettyjen rakenteiden teoriaan sekä niiden mitoitusperiaatteisiin. FEM-laskentaosuus oli tutkimuksen laajin kokonaisuus, josta saatiin suurin osa tutkimuksen tavoitetuloksista. Käsinlaskentaosuus kattoi käytännössä harjateräsmäärien määrittämisen olemassa olevilla laskentapohjilla.
Tutkimuksessa analysoitiin kaikkiaan 18 erilaista rakennemallia ADAPT-Builder-ohjelmistolla. Rakenneanalyysien tavoitteena oli määrittää eritavoin kuormitettujen rakenteiden tarvittavia rakenneosien vahvuuksia sekä jännepunosmääriä, joilla rakenteen voisi toteuttaa
todellisessa rakennushankkeessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin tasavahvoja pilarilaattoja
sekä laattapalkistoja.
Rakenneanalyyseistä sekä laskentapohjien laskelmista saadut materiaalimäärät koottiin
materiaalimenekkikäyriin, joista lopulliset tulokset olisivat helposti tarkasteltavissa. Tuloksia
verrattiin todellisten hankkeiden materiaalimenekkeihin ja todettiin määrien olevan totuudenmukaisia.
Insinöörityön varsinaiset tavoitteet, alustavan suunnittelun työkalut, ovat analyysien perusteella kootut materiaalimenekkikäyrät. Vaikka rakenteet on analysoitu todellisen tilanteen
mukaisesti, ei suunnittelutyökalua tule käyttää kuin alustavan suunnittelun tukena. Varsinainen lopullinen mitoitus on aina tehtävä tapauskohtaisesti.

Avainsanat

Jännebetoni, jälkijännittäminen, pilarilaatta, ADAPT

Abstract

Author
Title

Henri Pennanen
Initial Designing Tool for Post-tensioned Flat slab

Number of Pages
Date

54 pages + 7 appendices
09 February 2019

Degree

Bachelor of Engineering

Degree Programme

Civil Engineering

Professional Major

Structural Engineering

Instructors

Mikko Mäntyranta, Department Manager
Anders Weckström, Senior Designer
Jouni Kalliomäki, Lecturer

This study was made in collaboration with Ramboll Finland Oy. The focus of this study was
to develop a designing tool for the initial design of post-tensioned flat slabs and beam reinforced slabs. Post-tensioned slabs are in high demand for parking garages and deck structures which spurred the need for a Eurocode 2 based design tool to replace the old building regulations-based tool.
The study consists of a theory part, FEM-calculation part and calculation part. First, the
theory and design of post-tensioned structures was studied. The FEM-calculations consists the most substantial part of the study. The calculations included the reinforcement bar
quantities and were done with the existing calculation sheets.
In this study, 18 structural models in total were analyzed with ADAPT-Builder software.
The purpose for the analysis was to determine the structural component thicknesses and
tendon quantities for differently loaded actual structures. This study focuses on flat slabs
and beam reinforced flat slabs.
The results of the structural analysis and calculation sheets were compiled in charts, in
which the results are easily examined. The resulted material amounts were compared to
those of real construction projects and were found to be realistic.
The main outcome of the study the design tools for initial design, are the material quantity
charts. Even if the analysis were run imitating real-life situations, this design tool should
only be used for initial design. Proper design should always be done case-specifically.

Keywords

prestressed concrete, post-tensioning, flat slab, ADAPT

Sisällys
Lyhenteet
1

2

Johdanto

1

1.1

Tausta

1

1.2

Tavoitteet ja rajaus

1

1.3

Tutkimusmenetelmät

2

Jännittämisen teoria

2

2.1

Betonin jännittäminen

3

2.1.1

Puristusviiva

6

2.1.2

Poikkileikkauksen ominaisuudet

8

2.1.3

Rakenteen teholliset poikkileikkaukset

8

2.2

3

Jänneteräkset

9

2.2.1

Ankkurijänteet

11

2.2.2

Tartunnattomat jänteet

11

2.2.3

Betoniin kohdistuvat halkaisuvoimat ankkureista

12

Paikallavaletut jälkijännitetyt betonirakenteet

13

3.1

Jälkijännittämisen historia

13

3.2

Jännitysjärjestelmät

14

3.2.1

Ankkurit

14

3.2.2

Putket

15

3.2.3

Jännitystunkit

15

3.3

3.4

Jälkijännittäminen

16

3.3.1

Jälkijännittäminen tartunnallisin jäntein

17

3.3.2

Jälkijännittäminen tartunnattomin jäntein

18

Pilarilaatat

20

3.4.1

Pilarilaatan jännittäminen

21

3.4.2

Jännevoimien tasapainoperiaate

23

3.4.3

Mittasuosituksia

25

3.4.4

Pilarilaatan lävistyskestävyys

27

3.4.5

Betoniteräkset

28

4

Pysäköintilaitokset

29

5

Rakenneanalyysi

31

5.1

Yleistä

31

5.2

Jännittämisvoima

31

5.2.1

Jännityksen rajoittaminen betonissa

32

5.2.2

Jännevoima

33

6

FEM-ohjelmisto

36

7

FEM-analyysi

37

7.1

Rakenneanalyysien lähtötiedot

38

7.2

Rakenneanalyysin eteneminen

38

7.2.1

Kuormat

39

7.2.2

Punosgeometrian luonti

41

7.2.3

Laskenta

43

7.2.4

Tulosten analysointi

44

8

9

Tulokset

46

8.1

Materiaalimenekit

47

8.2

Materiaalimenekkikäyrästöjen tulkitseminen

48

Yhteenveto ja päätelmät

Lähteet
Liitteet
Liite 1. Tasavahvan pilarilaatan rakennemallin havainnekuvat
Liite 2. Laattapalkiston rakennemallien havainnekuvat
Liite 3. Tasavahvan pilarilaatan raudoitusperiaate
Liite 4. Tasavahvan pilarilaatan jännepunosgeometria
Liite 5. Laattapalkiston jännepunosgeometria
Liite 6. Jännepunosankkurien halkaisuraudoitemallit
Liite 7. Jälkijännitettyjen pilarilaattarakenteiden materiaalimenekkiarviot

49
53

Lyhenteet
CAD

Computer Aided Design. Tietokoneavusteinen suunnittelu.

CE

Conformité Européenne. CE-merkintä tuotteessa on valmistajan vakuutus
siitä, että se täyttää sitä koskevien direktiivien vaatimukset.

EC2

Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu.

ETA

European Technical Approval. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä.

FEM

Finite Element Method. Elementtimenetelmä.

KRT

Käyttörajatila. Tila, jonka ylittämisen jälkeen rakenteelle tai rakenneosalle
asetetut käyttökelpoisuusvaatimukset eivät enää täyty.

MRT

Murtorajatila. Sortumiseen tai muuhun senkaltaiseen rakenteen vaurioitumiseen liittyvä tila. Tila vastaa tavallisesti rakenteen tai rakenneosan suurinta kestävyyttä.

RakMK

Suomen rakentamismääräyskokoelma.

1

1

Johdanto

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu -ja konsultointialan yritys. Ramboll Group
perustettiin Tanskassa 1945. Yhtiössä työskentelee globaalisti noin 15000 eri alojen ammattilaista. Suomessa työskentelee maailmanlaajuisesti 2400 asiantuntijaa. Ramboll
Finland Oy on osa Ramboll Groupia. [5.]

1.1

Tausta

Insinöörityö toteutetaan Ramboll Finland Oy:lle projektien alustavan suunnittelun työkaluksi. Tarve uudistetulle suunnittelutyökalulle juontuu vanhentuneesta suunnittelutyökalusta sekä kasvavasta kysynnästä jälkijännitetyille pysäköintitaso- ja pihakansiratkaisulle
suunnitteluhankkeissa.

Tutkimus pohjautuu Suomen RakMK:n pohjalta tehtyihin nomogrammeihin, joita ollaan
käytetty alustavan suunnittelun tukena ennen eurokoodeihin siirtymistä. Nomogrammeista saadaan helposti yleisille laattarakenteille suunnitteluun tarvittavat dimensiot
sekä betoniteräs -ja punosmäärät kiloina neliömetriä kohden.

Eurokoodeihin päivitettyjä materiaalimenekkikäyriä voisi käyttää jatkossakin alustavaan
suunnitteluun tarjousvaiheessa.

1.2

Tavoitteet ja rajaus

Tutkimuksen tavoite on kehittää eurokoodeihin ja nykyisiin normeihin perustuva työkalu
jälkijännitetyn pilarilaattarakenteisen pysäköintitason sekä pihakannen tarjousvaiheen
alustavaan suunnitteluun. Nomogrammit materiaalimenekkiarvioista esitetään liitteessä
7.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan jälkijännitettyjä pilarilaattarakenteita kolmella kuormitustapauksella. Kahteen kuormitustapaukseen huomioidaan yleisimpiä liikennöitävän
alueen hyötykuormia luokissa F ja G (q k=2,5… 5,0 kN/m2). Kolmanteen kuormitustapaukseen huomioidaan pihakannelle tavanomaisesti tulevia kuormituksia, joissa on
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otettu huomioon pihakannelle tulevat rakennekerrokset sekä pelastusajoneuvokuormat
(qk=10,0 kN/m2, gk=12,0 kN/m2).

Tutkimus rajataan tarkastelemaan rakenteen rasituksia ja kuormituksia sekä tarkastelemaan tarvittavia betoniteräs sekä jännepunosmääriä rakenteen toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi tarkastellaan tarvittavia laatan dimensioita. Lävistysmitoituksen tarkastelu toteutetaan valmiilla laskentapohjalla.

1.3

Tutkimusmenetelmät

Tutkimus koostuu kirjallisesta osuudesta, FEM-laskentaosuudesta sekä käsin laskentaosuudesta. Kirjallisessa osuudessa käydään läpi betonin jännittämisen ja jälkijännitettyjen laattarakenteiden teoriaa sekä niiden toimintaperiaatteita. Työssä selvitetään myös
erityyppisiä järjestelmiä jälkijännittämisen toteuttamiseen.

FEM-laskentaosuus toteutetaan ADAPT-Builder 2017 -ohjelmistolla. Laskentamallianalyyseillä on tavoitteena optimoida tarvittavat jännepunosmäärät sekä määrittää rakenteelle optimaaliset laattapaksuudet sekä pilarien ja palkkien rakenneosien mitat.

Käsin laskennalla määritetään laattaan tarvittavat betoniteräsmäärät. Betoniterästen laskennassa noudatetaan EN 1992-1-1 sekä Suomen kansallisen liitteen määräyksiä rakenteen mitoitukseen.

FEM- ja käsinlaskentaosuuksista saadut tulokset taulukoidaan MS Excel -ohjelmaan ja
niiden pohjalta tehdään nomogrammeja, joista tulokset on helppo lukea.
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Jännittämisen teoria

Jännitetyillä betonirakenteilla on ominaisuuksia, joita ei löydy muilta betonirakenteilta.
Käyttörajatilassa jännitetty rakenne saadaan useimmiten pysymään halkeamattomana,
koska rakenteeseen kohdistuu puristava alkujännitystila ja oikein suunniteltuna rakenteeseen kohdistuvat kuormat eivät ole riittäviä muuttamaan alkujännitystilaa niin paljoa,
että betonin murtovenymä ylitettäisiin ja rakenteeseen pääsisi syntymään halkeamia. [2,
s.587.]
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Jännittäminen tuottaa sellaisen puristusjännitystilan rakenteeseen, että kuormattuna
poikkileikkaus pysyy puristustilassa, tai sellaisessa tilassa, ettei merkittäviä halkeamia
synny. [2, s.587.]

Betonin halkeamattomuus sallii suurimman mahdollisen ehyen poikkileikkauksen taivutusjäykkyyden säilymisen käyttökuormilla ja siten saavutetaan vähäisempi taipuma kuin
jännittämättömissä betonirakenteissa. Jännitettyjen rakenteiden ei tarvitse tästä syystä
olla niin massiivisia kuin jännittämättömien rakenteiden. [2, s.587.]

2.1

Betonin jännittäminen

Betoni omaa erittäin hyvän puristusrasituskestävyyden, mutta heikon vetorasituskestävyyden. Rakennusmateriaalina betoni on erittäin edullinen vaihtoehto mm. runkorakenteissa juuri puristuslujuutensa ansiosta. Rakenteiden suunnittelussa on tavoite mitoittaa
rakenteet mahdollisimman taloudellisesti siten, että rakenne kestää siihen kohdistuvat
vaatimukset riittävällä todennäköisyydellä koko suunnitellun käyttöikänsä ajan. [6,
s.485.]

Betonin heikkoa vetolujuutta voidaan parantaa vahvistamalla rakenne raudoituksella.
Tällöin saadaan paremmin kuormituksen aiheuttamaa taivutusta kestävää teräsbetonia.
Teräsbetoni toimii niin, että betoni ottaa vastaan puristusjännitykset ja teräs vetojännitykset.

Jännitetyissä rakenteissa raudoituksen lisäksi rakennetta vahvistaa teräksiset jännepunokset. Jännepunokset ankkuroidaan betoniin, jonka johdosta ne puristavat betonia
kasaan. Puristus aiheutuu jänteiden venyttämisestä, jotka betonin kovetuttua pyrkivät
palautumaan alkuperäiseen muotoonsa, siirtäen venytyksestä muodostuneen jännityksen betoniin puristuksena. Tätä kutsutaan myös jännevoimaksi. Jänneraudoitukset eivät
toimi samalla tavalla kuin jännittämättömät raudoitukset, eikä niitä tule sekoittaa keskenään. [3, s.1.]

Jännittämisellä pyritään poistamaan betonin heikon vetolujuuden aiheuttamat haitat ja
samalla hyödyntää betonin omaa erinomaista puristuslujuutta. Nämä seikat antavat rakenteelle monia hyötyjä, joista kerrotaan lisää tulevissa luvuissa.
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Betonirakennetta kuormittaa aina vähintään betonin omapaino. Kuormitus aiheuttaa rakenteeseen ajan kuluessa muodonmuutoksia ja rakenteiden välisiä jännityksiä. Muodonmuutoksia ovat muun muassa taipumat. Taipuma voi aiheuttaa betonirakenteisiin halkeamia, jotka voivat aiheuttaa erinäisiä ongelmia esimerkiksi betoniterästen pitkäaikaiskestävyydelle.

Kuvassa 1 on esitetty jännittämättömän sekä jännitetyn rakenteen toimintaperiaate kuormituksessa. Tilanteessa 1a tavalliseen teräsbetonirakenteeseen kohdistuu kuormitettaessa vetorasitusta rakenteen alapintaan aiheuttaen taipumaa sekä halkeamia. Tilanteessa 1b jänneraudoituksella vahvistettuun rakenteeseen aiheutuu ankkuroiduista jännepunoksista puristusta koko rakenteeseen. Alussa rakenteen yläpintaan aiheutuu pieni
vetorasitus, mutta kuormattuna rakenteeseen aiheutuu vain pieniä taipumia ja rakenne
on pääosin puristettu. [8, s.19.]

Kuva 1. Raudoitetun sekä jänneraudoitetun rakenteen käyttäytyminen kuormitettuna. Kuva
tehty AutoCAD-ohjelmalla. Periaate otettu lähteestä [8, s.19.]

Kimmoteorian mukaan laskettaessa poikkileikkauksiin vaikuttavat erilaiset voimasuuret
voidaan laskea erikseen ja niiden kokonaisvaikutus voidaan laskea osavaikutuksien
summana. Kuvassa 2 voimasuureiden vaikutus rakenteeseen. [2, s. 587.]
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Kuva 2. Sisäisen normaalivoiman sekä ulkoisen momentin aiheuttama jännitystila. [2, s. 588.]

Yksinkertaistettuna rakenteeseen kohdistuva jännitys voidaan esittää seuraavilla kaavoilla. Jänneteräksen venytyksen aiheuttama puristusjännitys poikkileikkauksessa saadaan kaavasta 1.
𝐹

𝜎𝐹 = 𝐴

(1)

missä,
𝐹

on jänneteräksen venymän aiheuttama puristus

𝐴

on poikkileikkauksen pinta-ala

Ulkoisen momentin aiheuttama jännitys poikkileikkauksen eri pisteissä saadaan kaavasta 2
𝜎𝑀 (𝑦) =

𝑀∗𝑦

(2)

𝐼

missä,
𝑀

on ulkoinen momentti

𝐼

on poikkileikkauksen jäyhyysmomentti

𝑦

on jännityksen sijainti poikkileikkauksen painopisteakselista
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Ekvivalentti voimasysteemi poikkileikkauksessa vallitsevalle jännitykselle saadaan kaavasta 3. Kuvassa 3 on esitetty poikkileikkauksen jännitysjakauma normaalivoiman sekä
taivutusmomentin aiheuttamasta yhteisvaikutuksesta. Voidaan havaita, että poikkileikkaus on puristusrasituksessa koko poikkileikkauksen alueella.
𝐹

𝜎 = 𝜎𝐹 + 𝜎𝑀 (𝑦) = 𝐴 +

𝑀𝑦
𝐼

(3)

[8. s.13-14.]

Kuva 3. Normaalivoiman ja taivutusmomentin osavaikutuksien summa aiheuttaa rakenteeseen
puristusta koko poikkileikkauksen alueelle. [8, s.15.]

2.1.1

Puristusviiva

Puristusviiva havainnoi rakenteeseen kohdistuvan resultanttivoiman sijainnin, joka aiheuttaa poikkileikkauksessa kulloinkin vaikuttavan jännitysrasitustilan. Jos rakennetta
kuormittaa ainoastaan jännevoima, sijaitsee puristusviiva jännevoiman vaikutuspisteessä. Jos rakennetta kuormittaa lisäksi ulkoinen momentti, puristusviivan sijainti muuttuu. Normaalivoiman resultantti tulee aina olla jännevoiman suuruinen, mikäli rakenteeseen ei kohdistu ulkoisia normaalivoimia. [2, s. 590.]
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Kuva 4. Jännitetyn suorakaidepalkin puristusviivan muodostuminen, silloin kun jännevoiman sijainti ei muutu. [2, s.591.]

Yksinkertaista tasaisesti kuormitettua suorakaidepalkkia tarkastellen voidaan esittää puristusviivan muodostuminen. Esimerkki tilanteesta kuvassa 4. Tilanteessa tasaisesti jakautunut kuorma on sellainen, että se aiheuttaa rakenteen alapintaan nollajännityksen.
Jännevoima sijaitsee alemmassa sydänpisteessä, jonka johdosta se aiheuttaa rakenteen yläreunaan nollajännityksen. [2, s.590.]

Sydänpisteet ovat poikkileikkaukseen vaikuttavien normaalivoimien sijaintipisteitä, joissa
itseisarvoltaan pienin reunajännitys on nolla. [2, s.589.]

Silloin z-akselin jokaisessa sijaintipisteessä jännityksen resultantti on yhtä suuri kuin ulkoisesta voimasta aiheutuva puristusjännitys. Tällöin suorakaidepoikkileikkaukselle saadaan puristusviivan kaavaksi lauseke, jonka avulla voidaan esittää puristusviivan sijainti
painopisteakselilta. Puristusviivan sijainti voidaan laskea kaavalla 4.

ℎ

𝑧 2

𝑒𝐶𝐿 = 6 (8 (𝐿) − 1)

[2, s.590.]

(4)
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2.1.2

Poikkileikkauksen ominaisuudet

Rakenteen poikkileikkauksen muoto vaikuttaa rakenteessa tapahtuviin muodonmuutosjakaumiin sekä jännityksistä johtuvaan voimajakautumaan. Muodonmuutokset ja kimmoteoriaan perustuvat jännitykset jakautuvat poikkileikkauksessa lineaarisesti, mutta voimajakautuma muuttuu poikkileikkauksen leveyden muutoksen myötä. [2, s.594.]

I-poikkileikkauksissa jännitysvoimien resultantit ovat lähempänä reunoja kuin suorakaidepoikkileikkauksissa. Tästä johtuen I-poikkileikkauksien resultanttivoima joutuu siirtymään enemmän, jotta ulkoisen kuormituksen aiheuttama puristusjännitys rakenteen
alapinnassa pienenisi nollaan. [2, s.595.]

I-poikkileikkaukset ja sen kaltaiset poikkileikkaukset ovat edullisimpia muotoja taivutusrasituksia vastaan ja kestävät suuremman kuorman halkeamattomana, verrattuna saman korkuiseen suorakaidepoikkileikkaukseen, silloin kun molemmissa poikkileikkauksissa vallitsee samansuuruinen jännevoima. Poikkileikkaukset, joissa on painopisteakselista katsottuna kauempana pinta-alaa, ovat edullisia rakenteita. [2, s.595.]

Poikkileikkauksen valintaan vaikuttavat seuraavat tekijät.
•

Jännevoiman hallitseminen ja ylläpitäminen tapahtuu alalaipan avulla.
Myös ulkoisen kuormituksen hallitseminen, silloin kun puristusviiva siirtyy
ylöspäin, tapahtuu alalaipan avulla.

•

Täysin kuormitetun rakenteen taivutusmomentin hallitsemiseen tarvitaan
ylälaippaa, koska puristusviiva sijaitsee tässä tapauksessa ylälaipan läheisyydessä.

•

Pienempien jännevoimien vaikuttaessa selvitään laipallisilla poikkileikkauksilla, sillä puristusviivan ja jännitysvoiman resultantin välille syntyy suurempi etäisyys.

•

Leikkausvoiman hallitsemiseen tarvitaan pääasiassa uumaa.

Kapeat ylälaipat ovat alttiimpia kiepahdukselle kuin leveät. Tavallisesti korkeuden ja jännevälin suhde on välillä 1/16…1/22 rakennetyypeistä ja kuormituksista riippuen. [2,
s.595.]

2.1.3

Rakenteen teholliset poikkileikkaukset

Jälkijännitettyyn betoniin muodostuvat muodonmuutokset jännevoimasta ja omasta painosta ovat riippuvaisia nettopoikkileikkauksesta. Nettopoikkileikkauksesta on vähennetty
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jänneterästen, niiden jännekoteloiden, yms. pinta-alat. Betoni puristuu jänneteräksien
vaikutuksesta, siten että jänneterästen jäykkyys ei vaikuta jännevoimasta aiheutuvan
jännityksen muodostumiseen.

Jänneterästen injektoinnin jälkeen ne tarttuvat betoniin täysin, joten injektoinnin jälkeiset
betonin muodonmuutokset terästen korkeudella täytyy olla samanlaiset kuin jänneterästen muodonmuutokset. Tästä syystä kaikki ulkoiset kuormat, pois suljettuna omapaino,
muodostavat poikkileikkaukseen muodonmuutostilan, mikä on verrannollinen muunnettuun poikkileikkaukseen. Muunnettu poikkileikkaus saadaan kertomalla kaikkien terästen
ala kimmokerroinsuhteella ja lisäämällä nämä nettopoikkileikkaukseen. [2, s.595.] Kuitenkaan normaalitapauksissa ei netto- ja muunnetun poikkileikkauksen käyttämisessä
jännityksien laskentaan ole suuria eroja. [2, s.596.]

Poikkileikkausarvot, jotka mukailevat kimmoteoriaa, voidaan laskea bruttopoikkileikkausta käyttäen. Menettely antaa riittävän tarkan tuloksen normaalitapauksissa. Tämä
johtuu osittain siitä, ettei betoni ole täysin lineaarisesti käyttäytyvä materiaali ja kimmokerrointa ei tästä johtuen voida täysin tarkasti arvioida. [2, s.596.]

2.2

Jänneteräkset

Jännitetyissä rakenteissa teräsvahvistuksina ovat useimmiten tavallisen harjateräksen
lisäksi korkealujuuksiset teräsvaijerit, -tangot tai -punokset. [20, s.56.] Yleisesti jännepunos-termillä viitataan vaijeriin, tankoon tai punokseen, jotka ovat rakenteessa tarkoitus
joko esijännittää tai jälkijännittää. Jännepunoksia on monenlaisia, mutta viime vuosina
yleisimmin käytetyksi punokseksi on noussut seitsenlankainen punos. [21, s.48.] Kuvassa 5 on kuvattu eri tyyppisiä jännepunoksia.

Jänneteräksille on harmonisoitu tuotestandardi EN 10138-sarja. Jännemenetelmille ei
olla laadittu- tai näillä näkymin olla laatimassa harmonisoitua tuotestandardia. Koska menetelmille ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia eivät tuotteet ole myöskään
ole velvoitettuja olemaan CE-merkittyjä. [12, s.5.]
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Kuva 5. Kohdassa (a) on yleisesti käytetty seitsenlankainen punos. Kohdassa (b) yhdeksäntoistalankainen punos sekä vaihtoehtoinen poikkileikkaus samalle lankamäärälle. Kohdassa (c) on esitetty jännepunos, joka koostuu seitsemästä yhdeksäntoistalankaisesta
punoksesta. [21, s.48.]

Jänneteräksien venymästä johtuva jännevoimaa vastaava puristus voidaan siirtää betoniin eri tavoin. Jos teräkset jännitetään ennen betonin valamista, jännevoima siirtyy betoniin tartuntajännityksien avulla. Tartuntajännitys muodostuu, kun kovettunut betoni ympäröi jänneterästä kauttaaltaan. [2, s.601.] Tartuntajänteiden käyttö on esijännitettyjen
rakenteiden jännitysmenetelmä.

Jos jänneteräkset jännitetään vasta, kun betoni on kovettunut, tarvitaan jänneterästen
päihin ankkurit ylläpitämään jännevoimaa. Ankkurijännemenetelmissä tartunta muodostetaan jännepunoksien päissä olevien ankkureiden avulla. Ankkurijänteitä käytetään jälkijännitetyissä rakenteissa. [2, s.601.]

Ankkurijännemenetelmiä ovat tartunnalliset- sekä tartunnattomat menetelmät. Tartunnallisessa menetelmässä ankkurijänteiden tartuntaa parannetaan injektoinnin avulla. [2,
s.601.]

Yleensä kitkasta ja ylimääräisistä tartunnoista on haittaa jännittämisen aikana, joten tartunnattomilla jänteillä tarkoitetaan menetelmää, jossa edellä mainitut haitat on pyritty
poistamaan mahdollisimman tehokkaasti. Lopputilanteessa tartuntaa ei pyritä muodostamaan injektoinnin avulla. [2, s.601.]
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2.2.1

Ankkurijänteet

Ankkurijänteiden jännevoimat saadaan siirrettyä betonille erillisten ankkurikappaleiden
avulla. Ankkurikappaleet ovat osa jännemenetelmiä, jotka on suunniteltu kestämään paikalliset jännityshuiput. Kestävyys saavutetaan ns. kolmiakselisen jännitystilan avulla,
missä puristusjännitykset voivat ankkurin alla nousta moninkertaisiksi betonin mitoituspuristuslujuuteen verrattuna. [2, s.605.]

Paikallinen puristus alkaa jakaantumaan tasaisemmin ankkurista poispäin mentäessä.
Ankkurijännemenetelmät on suunniteltu siten, että ankkurivoiman jakaannuttua betoniin,
se ei ylitä betonin mitoituslujuutta missään kohtaan. [2, s.605.]

Palkin päät toteutetaan suorakaiteen muotoisina, jotta saavutetaan riittävä voiman jakaantumispinta. Näitä kutsutaan päätylohkoiksi. Päätylohkoissa voi esiintyä vetojännityksistä johtuvaa halkeilua. [2, s.605.] Kuvassa 6 on esitetty periaate jännevoiman jakaantumisesta betoniin.

Kuva 6. Ankkurivoiman P jakaantuminen betoniin puristusjännitykseksi. [2, s.606.]

2.2.2

Tartunnattomat jänteet

Tartunnattomat jänteet ovat myös ankkurijänteitä, mutta sillä erolla, että tartunnattomien
jänteiden suojaputkia ei injektoida. Tartunnattomia jänteitä voidaan päällystää muovilla
tai rasvata kitkan pienentämiseksi. Teoriassa tartunnattomien jänteiden vaihtaminen tai
uusiminen jännittämisen jälkeen olisi mahdollista. Tartunnattoman jänteen käytön hyödyt
tulevat kaarevista jänteistä, jolloin esijännityksessä tuotetaan jänteen kaarevuudesta
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aiheutuvaa nostovoimaa, minkä suunta on painovoimaan nähden vastakkainen. Tilanne
on havainnoitu kuvassa 7. [2, s.610.]

Kuva 7. Kaarevan jänneteräksestä aiheutuvat nostavat jännevoimat sekä sitä vastaan vaikuttavat voimat. [2, s.593.]

2.2.3

Betoniin kohdistuvat halkaisuvoimat ankkureista

Jälkijännitetyissä rakenteissa ankkurin aiheuttamat halkeamat päätylohkossa ovat yleisiä ongelmakohtia. [21, s.315.] Halkaisuvoima syntyy ankkurikappaleen puristaessa betonirakenteen päätä jännevoiman vaikutuksesta.

Kohtalaisen pienet jännevoimat (n. 600 kN asti) voidaan ankkuroida ilman betonin halkeamista, kun
•

Käytetyn betonin lujuusluokka on vähintään C30/37.

•

Ankkurin alla oleva puristusjännitys ei ylitä betonin mitoituspuristuslujuutta
𝑓𝑐𝑑 .

•

Jänneankkurin tukipinta-ala on enintään kolmannes rakenteen päädyn kokonaispinta-alasta.

Tässä tapauksessa ankkurin eteen asetettava ristikkoverkko riittää estämään halkaisua.
[2, s.606.]

Suuremmat jännevoimat tarvitsevat suuremmat ankkurit. Suuret ankkurit aiheuttavat raskaampia jännityskeskittymiä rakenteen päähän, jolloin tarvitaan enemmän raudoitusta
estämään halkeilua. Jännityksen jakaantumiseen ei juurikaan vaikuta se, onko ankkuri
sijoitettu betonin pinnalle vai betonin sisälle. Kuvassa 8 on esitetty vetojännityksien jakaantuminen poikittaisessa suunnassa ankkurin vaikutuksesta. [2, s.607.]
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Kuva 8. Ankkurista johtuva vetojännitysjakaantuma. Tyypillinen tilanne tapauksille, joissa ankkurin ympärillä ei ole spiraaliraudoitusta. Arvo a1 on ankkuriin liittyvän päätylohkon lyhyempi sivumitta. [2, s.607.]

3

3.1

Paikallavaletut jälkijännitetyt betonirakenteet

Jälkijännittämisen historia

Jännitettyjen rakenteiden esiasteita on kokeiltu 1800-luvun loppupuolella ensimmäisiä
kertoja jännittämällä suojattuja terästankoja ja vaijereita, lähinnä halkeilun vähentämiseksi laattarakenteissa. 1900-luvun alkupuolella jännittämistä alettiin kokeilla eri henkilöiden toimesta muun muassa Itävallassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Tänä ajanjaksona havaittiin muun muassa betonin elastisen kutistuman vaikutus jännityshäviöihin. [9,
s.1-2.]

Saksalainen insinööri Franz Dischinger esitti tartunnattomat punokset ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1928 siltahankkeessa. Samana vuonna ranskalainen insinööri Eugene Freyssinet esitti korkealujuusteräksen ja -betonin edut jännityshäviöiden pienentämiseksi. Hän myös kehitti kaksitoimisen tunkin korkealujuusteräksen jännittämiseen.
Seuraavien vuosikymmenien ajan jännittämistä käytettiin yhä enemmän pitkien siltojen
rakenteissa sekä teollisuudessa holvirakenteissa. [9, s.1-2.]

Tartunnattomien punosten todellinen kehitystyö ja käyttö pilarilaatoissa aloitettiin 1950luvun loppupuolella Yhdysvalloissa. Rakennustapa saavutti suurta suosiota nopeasti ja
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sai jalansijaa perinteisten pilarilaattojen rinnalla. Menetelmää otettiin käyttöön näinä aikoina myös Aasiassa ja Australiassa. [1, s.59.]

Euroopassa menetelmä alkoi tulla suosituksi 1970-luvun taitteessa. Tästä lähtien menetelmä on vakiinnuttanut paikkaansa muun muassa Sveitsissä, Saksassa sekä Englannissa ja siellä onkin rakennettu paljon pilarilaattoja tartunnattomilla punoksilla. Menetelmää ollaan tutkittu ja kehitetty vilkkaasti. Kansalliset normit edellä mainittuihin maihin
saatiin jo 1970-luvulla. [1, s.59.]

Suomessa menetelmä alkoi yleistymään 1980-luvulla ja kansallinen suunnitteluohje BY
27 tartunnattomat jänteet betonirakentamisessa, julkaistiin vuonna 1988. [1, s.59.] Kehitystyö menee edelleen kiivaasti eteenpäin.

3.2

3.2.1

Jännitysjärjestelmät

Ankkurit

Betonin kovettumisen jälkeen punoksen venyvät osat jännitetään ja niiden päät kiinnitetään ankkureilla. Ankkurit siirtävät jännitysvoimat betoniin. On olemassa kolmen tyyppisiä ankkureita
•

Aktiiviankkureita, mitkä sallivat punoksen jännittämisen.

•

Passiiviankkureita, mitkä eivät salli punoksen jännittämistä.

•

Jatkosankkureita, kiinnittämään jännitetyn punoksen pää toiseen punokseen, mikä tullaan jännittämään toisessa rakennusvaiheessa. [11, s. 202.]

Kuva 9. Jännepunosten kanssa käytetty ankkuri. [1, s.67.]
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Ankkurikappaleessa on kartion muotoinen kiilapesä, jolla jännepunos lukittuu ankkuriin
kaksiosaisella kiilalla. Kiilapesä sijaitsee ankkurikappaleessa keskeisesti. [3, s. 81.]

3.2.2

Putket

Jännitysmenetelmästä sekä tarpeesta riippuen jännepunosten suojaputket toimivat seuraavalla tavalla
•

Muodostavat ontelon betonirakenteen sisälle mahdollistaen jännepunosten asentamisen rakenteen sisälle.

•

Mahdollistavat tartuntapinnan jännevoimien siirtämiselle rakenteeseen tartunnallisille jänteille.

•

Mahdollistavat pienikitkaisen tartuntapinnan jännevoimien siirtämiselle rakenteeseen tartunnattomille jänteille.

•

Muodostavat korroosiosuojan jännepunokselle.

Jännepunosten suojaputkina voidaan käyttää poimutettuja metalliputkia, poimutettuja
muoviputkia, sileitä metalliputkia sekä sileitä muoviputkia. [11, s. 204.] Suojaputkien täyttömateriaali valitaan käyttötarkoituksen sekä jännitysmenetelmän mukaan. Täyttömateriaali voi antaa jänteelle korroosiosuojaa, tuottaa tartuntapintaa rakenteen ja jänteen välille sekä liukastaa jänteen ja putken välistä tartuntapintaa. Täyttömateriaalina voi olla
joko injektointimassa, rasva, vaha tai hartsi. [11, s.206.]

3.2.3

Jännitystunkit

Jännitystunkkeja käytetään jännepunosten jännitystyössä. Tunkit toimivat hydraulisesti.
Erilaisissa jännejärjestelmissä käytetään erilaisia jännitystunkkeja. Esimerkiksi erillispunoksilla käytetään useimmiten kuvassa 10 oikealla puolella esitettyä tunkkia.
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Kuva 10. Jännitystöissä käytettäviä tunkkeja. Oikealla puolella malli, jota käytetään erillispunosten jännittämiseen. Vasemmalla oleva malli soveltuu väliankkurien jännittämiseen,
koska tunkki voidaan asentaa punoksen päältä. [1, s.68.]

3.3

Jälkijännittäminen

Betonin jälkijännittäminen on käytetty menetelmä monissa rakenteissa ja useimmiten
paikallavalettuna. [10, s.51.] Menetelmää voidaan käyttää myös esimerkiksi elementtirakentamisessa, mutta usein epäoptimaalisesti. Järjestelmä on edullinen massiivisissa rakenteissa ja suurten elementtirakenteiden kanssa tulisi rakenteiden koko ongelmaksi
kuljetuksen sekä painonsa vuoksi. [2, s.623.]

Jälkijännittäminen tarjoaa useita etuja verrattuna perinteiseen teräsbetonilaattaan. Rakenteet ovat hoikkia, joten betonia säästetään huomattavasti. Jännittämisen takia betoniterästä ei tarvita niin paljon. Jännittäminen mahdollistaa pitkät jännevälit betonirakentamisessa. Lyhyt- ja pitkäaikaiset taipumat pysyvät pienempinä eikä halkeamia synny
ollenkaan, tai ne ovat synnyttyään pieniä. Vähäiset halkeamat varmistavat hyvän korroosiosuojan betoniteräksille, jolloin päästään pitkiin käyttöikiin sekä vähäiseen korjaustarpeeseen. Jälkijännitetyt rakenteet kestävät erinomaisesti väsytyskuormituksia vastaan.
[1, s.59.]

Jälkijännittäminen tarjoaa merkittävää joustavuutta siinä, kuinka rakenne jännitetään.
Jännepunokset saadaan helposti jännitettyä vastaamaan rakenteen kuormausta ja tukipisteitä. [10, s.51.] Jälkijännittämisessä jänteet jännitetään vasta, kun betoni on saavuttanut suunnitellun lujuuden. Jänteen ympärillä on tiivis poimutettu galvanoitu teräs- tai
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muoviputki ja menetelmästä riippuen putken ja jänteen välissä on joko rasvaa tai putki
injektoidaan ankkuroinnin jälkeen. [2, s.623.]

3.3.1

Jälkijännittäminen tartunnallisin jäntein

Tartunnallisten jänteiden tapauksessa putki voidaan asentaa tyhjänä paikallavaluun,
jonne jänteet voidaan asentaa betonivalun jälkeen. Usein kuitenkin jänteet asennetaan
putken kanssa samaan aikaan. [2, s.623.] Jänteen jännittäminen toteutetaan jännittämiseen suunniteltujen hydraulisesti toimivien tunkkien avulla. Ankkuroinnin jälkeen tartunnallisen jänteen suojaputki injektoidaan juotosbetonilla, joka välittää kovetuttuaan tartuntavoimia jänteen ja betonin välillä. Kuvassa 11 on esitetty tartunnallisen jänteen sijoittelu
rakenteeseen. [2, s.624.]

Jälkijännitysmenetelmässä joudutaan aina käyttämään päätyankkureita jännevoimien
hallitsemiseen. Monesti ankkurit ovat valurautaisia kappaleita ja niiden muoto riippuu
käyttötarkoituksesta, eli siitä onko ankkuri tarkoitettu jänteen aktiivi- vai passiivipäähän.
[2, s. 624.]

Kuva 11. Tartunnallisen jänteen havainnekuva jatkuvassa laattarakenteessa. Kuvassa näkyvillä
päätyankkurit, juotosreiät sekä jänneputki. [21, s.53.]

Tartunnallisilla jänneteräksillä päästään parempaan taivutusmurtolujuuteen verrattuna
tartunnattomiin jänteisiin. Suojaputkien injektoinnin jälkeen jännevoimia ei välitetä betoniin ankkurien avulla. Mahdollisten vaurioiden sattuessa punokseen, jännitys menetetään vain paikallisesti. [1, s. 59.] Tartunnallisten jännepunosten työvaiheet ovat aikaa
vievempiä verraten tartunnattomiin. Jänneterästen ollessa järeämpiä, jäävät jännitystöissä myös jännityshäviöt merkittävimmiksi. [1, s. 60.]
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3.3.2

Jälkijännittäminen tartunnattomin jäntein

Jännepunoksista yleisimmin käytettyjä ovat seitsenlankaiset punokset, joiden halkaisija
voi vaihdella 7…15,7 mm välillä. Vetolujuuden ominaisarvo vaihtelee 1760…2060 MPa
välillä punoksen halkaisijasta riippuen. [10, s. 49.] Halkaisijaltaan 15,2 mm (139 mm2) ja
15,7 mm (150 mm2) ovat yleisesti käytössä olevia seitsenlankaisia punoksia. Punokset,
jotka omaavat 1600 MPa myötörajan, sekä 1860 MPa ominaisvetolujuuden (𝑓𝑝0,1𝑘 /𝑓𝑝𝑘 =
1600 MPa/1860 MPa) ovat yleisimmin käytettyjä. Jänteiden myötöraja on noin kolminkertainen tavalliseen harjateräkseen verrattuna. [1, s. 66.] [14, s. 15.] Taulukossa 3.1 on
esitetty standardin EN 10138 mukaisia lujuus- ja poikkileikkaussuureita 7-lankaisille tartunnattomille jännepunoksille.
Taulukko 1.

7-lankaisten jännepunosten ominaislujuuksia sekä poikkileikkaussuureita. [14,
s.15.]

Jännepunokselle voidaan laskea lujuuden mitoitusarvo kaavalla 5.
𝑓𝑝𝑑 = 𝑓𝑝0,1𝑘 /𝛾𝑠

(5)

missä
𝛾𝑠

on jänneteräksen osavarmuusluku

𝑓𝑝0,1𝑘

on jänneteräksen 0,1-rajan ominaisarvo

[14, s.15.]

Mitoitustilanne vaikuttaa jänneteräksen osavarmuuslukuun. Taulukossa 2 on Suomen
kansallisen liitteen mukaiset osavarmuuskertoimet eri mitoitustilanteille. [2, s. 624.]
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Taulukko 2.

Materiaalien osavarmuuskertoimet betonille, betoniteräksille sekä jänneteräksille.
[15, s.15.]

Jänteen ja sitä ympäröivän rakenteen kiinnittyminen toisiinsa estetään tarkoituksellisesti
tartunnattomassa jännemenetelmässä. Suojaputki täytetään vaseliinilla tai muulla rasvalla minimoimaan kitka, jolloin ankkurivoimat siirretään betoniin pelkästään päätyankkurien avulla. Tämänkaltaisista jännepunoksista voidaan puhua myös rasvapunoksina.
[2, s. 624.] Tämänkaltaisen jännepunoksen kitkakerroin µ on hyvin pieni, 0,05…0,07 välillä. [11, s. 212.] Tartunnattoman jännepunoksen rakenneleikkaus on esitetty kuvassa
12. Tartunnattoman jänteen jännittäminen tapahtuu myös hydraulisten laitteiden avulla.
[2, s. 624.]

Kuva 12. Tartunnaton punos suojaputkessa. Muoviputki parantaa tartuntaa betonin ja jänteen välillä ja rasva vähentää kitkaa jänteen ja putken välillä. [1, s.67.]
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Tartunnaton jänneteräs on nopea ja yksinkertainen asentaa. Punosjärjestelmät ovat pieniä, joten ankkurit ja tunkit ovat myös pieniä. Työmäärä vähenee, kun putkia ei jälkikäteen tarvitse injektoida. Jänneteräs on todella hyvin korroosiosuojattu. Jännityksessä
jännityshäviöt jäävät pieniksi. Tartunnattomalla punoksella päästään parhaaseen mahdolliseen epäkeskisyyteen, jolloin saavutetaan parempi teräksen käyttöaste. [1, s. 60.]

Pienien jännevoima-ankkurien ansiosta tartunnattomien jänteiden ympärille ei tarvita
halkaisuraudoitusta. Kuvassa 9 on esitetty tartunnattoman jänteen ankkuri. [1, s. 67.]

Tartunnattomien punosten kanssa tulisi noudattaa erityistä huomiota, jotta punokset eivät vahingoitu jännitystöiden aikana. Vahingoittuessaan tartunnattomasta punokset häviää jännitys koko punoksen pituudelta. [11, s. 202.]

3.4

Pilarilaatat

Laatalla tarkoitetaan yleensä vaakasuoria tasorakenteita. Laatan rakenteellinen tarkoitus on siirtää laatan oman painon lisäksi siihen kohdistuvia kuormia sitä tukeville tuille.
Tuet voivat olla esimerkiksi seiniä, palkkeja tai pilareita. [4, s. 7.] Pilarilaatta-määritelmä
kattaa rakenteet, joissa laatta tukeutuu suoraan pilareihin. Kuvassa 13 on esitetty yleiset
pilarilaattarakenteet. Laatta voi olla yhteen tai kahteen suuntaan kantava, tasavahva tai
sieni- tai kaistavahvikkeilla vahvistettu. Laatta voidaan tehdä paikallavalettuna teräsbetoni- tai jännebetonilaattana sekä jännitettynä tai jännittämättömänä. Laatta voi myös olla
elementti- tai liittorakenteinen. Pilarit voivat olla poikkileikkaukseltaan pyöreitä tai suorakaiteita. Pilarit voivat olla teräsbetonisia tai liittorakenteisia. Pilarilaatoissa pilarit voidaan
olla sijoiteltu säännöllisesti tai epäsäännöllisesti. [14, s. 44.]
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Kuva 13. Erilaisia pilarilaattarakenteita. Kohdassa a on tasavahva pilarilaatta. Kohdassa b on sienivahvistettu pilarilaatta. Kohdassa c on laattapalkisto. [1, s. 61.]

Jännitettyjen pilarilaattojen toiminta perustuu siihen, että jänteet, tässä tapauksessa tartunnattomat punokset, asetetaan rakenteeseen aaltomaisesti niin, että punos kulkee laatan alapinnassa kentän alueella ja pilarin kohdalla se nousee laatan yläpintaan. Jännepunokset muodostavat verkoston, joiden päälle rakenteen omapaino saadaan ripustettua jännittämisen jälkeen. [1, s.62.]

3.4.1

Pilarilaatan jännittäminen

Pilarilaattarakenteen laatan kenttien sivumittojen noustessa 8… 13 metriin ja hyötykuorman pysyessä alle 10 kN/m2, alkaa pilarilaatan jännittäminen olemaan perusteltua. Pilarilaatan jännittäminen pitää olla mahdollista kahteen suuntaan. Edullisin tilanne saadaan
silloin, kun jänneteräkset saadaan asennettua rakenteeseen mahdollisimman pitkinä, jolloin ankkurien menekki on mahdollisimman vähäistä. Pilarilaatan jännittäminen on tehokasta silloin, kun valualueet ovat suuria ja laatan reunamuodot säännöllisiä. [14, s.45.]
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Jännitettyinä pilarilaatoissa korostuu pilarilaatoille ominaiset matalat rakennekorkeudet,
pitkät jännevälit sekä rakenteelliset joustavuudet. [14, s.45.]

Jännitettyjen pilarilaattojen suunnittelussa käytetään usein niin sanottua korvauskuormaperiaatetta, joka kuvastaa havainnollisesti jännitetyn laatan rasitustilaa. Jännittämistilanteessa aaltomaisesti asennetut jänteet pyrkivät oikenemaan kovettuneen betonin sisällä. Kun oikeneminen ei ole mahdollista, rakenteeseen syntyy ohjausvoimia, jotka tasapainottavat rakenteen omasta painosta syntyviä kuormituksia. [1, s.63.] Ohjausvoimista lisää luvussa 3.4.2.

Kuvassa 14 havainnollistetaan tilannetta. Kuvasta voidaan havaita, että laatan lopulliseksi rasitukseksi jää vain hyötykuorman suuruinen kuormitus, sekä jännityksen aiheuttama puristus. Jännevoimat keräävät pilarien kohdalle kuormakeskittymän, mutta keskittymä sijaitsee yleensä lävistyskartion sisäpuolella, jolloin se ei aiheuta ongelmia. [1,
s.64.]

Kuva 14. Jännevoimat muodostavat korvauskuorman, joka käytännössä tasapainottaa oman painon lopputilanteessa. Kahteen suuntaan vaikuttavan korvauskuorman voi laskea kaavalla 6. [1, s. 64.]

Pilarilaatoissa jännepunosten asentamiseen on useita tapoja, kuten kuvasta 15 voidaan
nähdä. Taloudellisinta on kuitenkin asentaa punokset kaistoina pilarilinjoille joko yhteen
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tai kahteen suuntaan, sekä niiden lisäksi asentaa punoksia kenttään. Tällöin tarvittava
harjateräsmäärä jää pieneksi. Yleisimmät asennustavat ovat kuvan 15 tapaukset c ja d,
juuri taloudellisuuden vuoksi. Suomessa yleisimmin käytetty asennustapa on vaihtoehto
c, sen yksinkertaisemman asennustyön takia. [1, s.67.]

Kuva 15. Jännepunosten erilaisia asennustapoja. [1, s. 68.]

Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa ollaan tutkittu vaihtoehdon c mukaista tapausta sen
ollessa yleisin sekä yksi taloudellisimmista tapauksista.

3.4.2

Jännevoimien tasapainoperiaate

Kaarevasti asennetut jännepunokset aiheuttavat nostavaa voimaa rakenteeseen. Nostavan voiman myötä syntyy myös taipumia ylöspäin. Kahteen suuntaan jännitettyjen jännepunosten nostovoimat ovat rakenteen jokaisessa pisteessä summautuvia. Jänteille
voidaan valita optimaaliset muodot, sijainnit ja jännitysvoimat jolloin rakenne on teoriassa mahdollista tasapainottaa niin, että ulkoiset kuormitukset sekä niistä aiheutuvat taipumat ovat rakenteen jokaisessa pisteessä olemattomat. [14, s.59.] Kahteen suuntaan
vaikuttava ohjausvoima on esitetty kuvassa 16.
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Pilarilaatalle, joka on kahteen suuntaan jännitetty, voidaan laskea kumpaankin suuntaan
vaikuttavien jännepunosten aiheuttama kokonaisnostovoima 𝑤 kaavalla 6.

𝑤=8

𝑝𝑥𝑒𝑥
𝐿2𝑥

+8

𝑝𝑦 𝑒𝑦
𝐿2𝑦

(6)

missä
𝑝𝑖

on jännevoima vaikuttavassa suunnassa i

𝑒𝑖

on jännepunoksen epäkeskisyys vaikuttavassa suunnassa i

𝐿𝑖

on rakenteen sivumitta vaikuttavassa suunnassa i

[14, s.59.]

Jännepunokset tulee jakaa mahdollisimman tasaisesti molempien sivujen suunnassa,
jotta kumpaankin suuntaan aiheutuva betonin jännitystila olisi jakaantunut tasaisesti riittävällä tarkkuudella. [2, s.707.]

Kuva 16. Vasemmalla kahteen suuntaan jännitetty ristikenttä, jossa kummankin suunnan jännevoimat aiheuttavat nostavan voiman. Oikealla tilanne jossa jännevoimat ovat vastakkaisilla pinnoilla ja näin aiheuttavat vastakkaiset voimat rakenteessa. [14, s.60.] [2, s.707.]

Neliönmuotoisilla laattakentillä on kustannustehokkainta jännittää laatta molempiin suuntiin samansuuruisilla jännevoimilla. Kokonaisnostovoima voidaan kuitenkin saavuttaa
myös erisuurilla eri suuntaisilla jännevoimilla. Jos pilarilaatan jännevälit ovat x- ja y-suuntaan merkittävästi eri suuruiset, voidaan pilarilaatta jännittää lähes täysin lyhyemmän
jännevälin suuntaisesti. Pilarilaatan rakenneanalyysi voidaan myös toteuttaa kahteen
suuntaan erikseen, jolloin kahteen suuntaan tasapainottamista ei tarvitse tehdä. [14,
s.60.] Kuvassa 17 on esitetty edellä mainittu punosten tasapainomenetelmä.
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Kuva 17. Tasapainoperiaatetta mukaileva punosgeometria. Kuvassa pystysuunnassa sekundäärijänteet, jotka muodostavat tukilinjan vaakasuunnassa kulkeville primäärijänteille. [2,
s.708.] Tämän opinnäytetyön rakenneanalyyseissä on noudatettu tasapainoperiaatteellista punosgeometriaa.

Tasapainotarkastelussa huomioidaan yleensä rakenteen omapaino ja osa pitkäaikaisesta hyötykuormasta. Runsaasti rakenteen oman painon ylittävää tasapainottamista on
syytä välttää. Vaikka rakennetta kuormittavan hyötykuorman osuus olisikin suuri, alkaa
se vaikuttamaan vasta rakenteen jännittämisen jälkeen. Ennen kuin hyötykuorma alkaa
kuormittamaan rakennetta, ehtii rakenteen yläpintaan muodostua turhaa halkeilua. [2,
s.708.]

Lyhytaikaisten hyötykuormien vaikutus samalla periaatteella toteutetuissa laatoissa ovat
samankaltaisia kuin jännittämättömissä teräsbetonilaatoissa, joten niiden tarkasteluun
voidaan käyttää samoja menetelmiä. [2, s.708.]

3.4.3

Mittasuosituksia

Pilarilaattojen alustavan suunnittelun tueksi on laadittu mittasuosituksia laatan muodolle.
Yleensä edullisin ratkaisu pilarilaattarakenteelle on sijoittaa pilarit säännöllisesti toisiinsa
nähden. Välttämättömyys säännöllinen pilarijako ei kuitenkaan ole. Pilarilaattojen jännevälit ja niiden mittasuhteet voivat vaihdella, mutta pilarilinjat ovat järkevintä pitää yhtenäisinä. Tasavahvan pilarilaatan muodolle annettuja mittasuosituksia esitetään kuvassa
18. [14, s.46.]
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Pilarilaattojen suunnittelussa pilarien sijainti tulee valita siten, että laatan sisäkentän jännevälien suhde noudattaa kaavaa 7. [14, s.46.]
𝐿𝑦

0,7 ≤ 𝐿 ≤ 1,5
𝑥

(7)

missä,
𝐿𝑦

on pilarilaatan sisäkentän jänneväli Y-suunnassa

𝐿𝑥

on pilarilaatan sisäkentän jänneväli X-suunnassa

[14, s.46.]

Kuva 18. Tasavahvalle pilarilaatalle annettuja mittasuosituksia. [14, s.46.]

Pilarilaatan laatan paksuudelle pidetään suositeltuna vähimmäisarvona 160 mm. Tästä
paksuutta kasvatetaan tarpeen mukaan 20 mm kerrannaisina. [14, s.47.] Eri kuormitusolosuhteiden mukaan pilarilaatan paksuus voidaan määrittää alustavasti seuraavien
hoikkuussuhteiden mukaan kaavalla 8, kun pilarilaatta kuormitetaan kevyesti. Kaavalla
10, kun pilarilaattaan kohdistuu normaali kuormitus. Kaavalla 9, kun pilarilaatta altistuu
raskaaseen kuormitukseen. Kaavat tarkastelevat laatan paksuuden suhdetta jänneväliin.
[1, s.62.]
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𝐿
48

𝐿
42

𝐿
36

𝐿

≤ ℎ ≤ 40
≤ℎ≤

(8)

𝐿

(9)

34

𝐿

≤ ℎ ≤ 28

(10)

missä,
ℎ

on pilarilaatan paksuus

𝐿

on pilarilaataston suurin jänneväli.

[1, s.62.]

3.4.4

Pilarilaatan lävistyskestävyys

Pilarilaattarakenteesta tulee aina tarkistaa lävistyskestävyys. Lävistyskestävyyden kannalta edullisimpia pilarimuotoja ovat kaksoissymmetriset (ympyrä tai neliö) pilarit. [14,
s.47.] Pilarilaatan lävistyskestävyyttä ei ensisijaisesti kannata kasvattaa rakennevahvuuksilla. Lävistyskestävyyden parantamiseksi lävistyksen vaikutuspiiri kannattaa vahvistaa laatan sisäisillä teräksisillä lävistysvahvikkeilla. [1, s.66.] Kuvassa 19 on esitelty
yleisesti käytettyjä lävistysraudoitteita. Lävistyskestävyyttä voi parantaa myös sienivahvistamalla pilarilaatan tai käyttämällä lujempaa betonimassaa lävistyspiirin alueella. [14,
s.47.] Sienivahvistettu laatta on esitelty kuvassa 13.

Kuva 19. Esimerkkejä erilaisista lävistysraudoitteista. [14, s.48.]

28

Lävistysraudoitteena voidaan käyttää myös valmiita, usein patentoituja teräsosia, joiden
lävistyskestävyys on todennettu kokeellisesti. [14, s.48.]

Tässä tutkimuksessa jokaisen rakenteen lävistyskestävyys on tarkastettu standardi EN
1992-1-1 kohdan 6.4 sekä kansallisen liitteen mukaisesti.

3.4.5

Betoniteräkset

Jännitetyissä pilarilaatoissa käytetään jänneterästen lisäksi myös tavallista tartunnallista
harjaterästä. Harjaterästä kuitenkin tarvitaan merkittävästi vähemmän kuin tavanomaisissa teräsbetoni pilarilaatoissa. Jännitetyissä pilarilaatoissa tavallisen raudoituksen
määräävät
•

rakenteen hyötykuormat,

•

käyttörajatilan vaatimukset,

•

onnettomuustilanteen vaatimukset,

•

jatkuvan sortumisen ehkäiseminen sekä

•

aukkojen ja muiden vastaavien erikoiskohtien raudoitusvaatimukset. [1,
s.69.]

Raudoitusta tulee kuitenkin aina olla tukien kohdalla laatan yläpinnassa kahteen suuntaan. Rakenteeseen tulee muutenkin asentaa vähintään miniraudoitusta vastaava raudoitus, mikäli jännitysrasitukset betonissa ovat suuremmat kuin raudoittamattomalle laatalle asetetut maksimiarvot. Vapaat reunat tulee raudoittaa samankaltaisesti kuin jännittämättömässä teräsbetonilaatassakin. [1, s.69.] Tartunnattomin jäntein jännitetyssä pilarilaatassa tulee olla vähintään EN 1992-1-1 kohdan 9.2.1.1 mukainen vähimmäisraudoitus. [14, s.62.]

Käyttörajatilan vaatima tankoraudoitus sijaitsee pilarilaatassa pääosin kentän alueilla
laatan alapinnassa ja tuen kohdalla laatan yläpinnassa. Pilarien kohdalla myös lävistysraudoitteiden käyttö on yleistä. [14, s.63.]

Betoniteräksen ja jänneteräksen optimaalisella yhteiskäytöllä voidaan vähentää tarvittavaa jännitettävän punoksen määrää. Näin myös jännitystöihin kuluva aika ja kustannukset saadaan pysymään optimaalisina. [14, s.63.]
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4

Pysäköintilaitokset

Pysäköintilaitoksella tarkoitetaan pysäköintiä varten rakennettua ja varustettua rakennusta tai rakennuksen osaa. Pysäköintilaitos voi myös olla pysäköintiä varten varustettu
merkitty alue. [13, s.1.]

Pilarilaattarakenne on hyvin yleinen rakenneratkaisu pysäköintilaitoksissa, eritoten jännitettynä. Jännittämisen ansiosta päästään hoikkiin rakenteisiin ja pitkiin jänneväleihin,
jotka ovat edullisia pysäköintitilan suunnittelun kannalta.
Pysäköintiruudun leveys voi vaihdella 2,5…2,7 m välillä käyttötarkoituksesta riippuen.
Tavallisesti pysäköintiruudun pituus on viisi metriä. [13, s.4.]

Vino parkkiruutu tarvitsee hieman vähemmän pitkittäistilaa, mutta pituusero on niin vähäinen, että sitä ei huomioida rakennemallissa.

Ajoväylän leveys vaihtelee sen mukaan, onko parkkiruudut suorakulmaisesti vai vinolla
kulmalla pysäköintilaitoksessa. Pysäköintilaitoksissa, joissa on vinopysäköinti, on liikenne yksisuuntaista, kun taas suorakulmaisessa pysäköinnissä liikenne on kaksisuuntaista. [13, s.4.]

Kuva 20. Mitoitusohjeita pysäköintiruutujen ja ajoväylän suunnitteluun. Tässä työssä ollaan tarkasteltu 90°, 75° ja 60°:n pysäköintitapauksia. [13, s.4.]
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Ajoväylän leveys vaihtelee käyttötarkoituksen sekä pysäköintikulman mukaan. Suorakulmaisessa pysäköinnissä ajosuunta on kahteen suuntaan ja ruutuun kääntyminen vaatii
enemmän tilaa. Ajoväylän leveys on tällöin 6,5…7,5 m. Vinopysäköinnissä ajoväylän leveyteen vaikuttaa pysäköintikulma. Kun kulma on 75°, on ajoväylän suositusleveys
5,25…6,0 m. Kun kulma on 60°, on ajoväylän suositusleveys 4,25…5,0 m. [13, s.4.] Ajoväylän ohjeistettu leveys pienenee pysäköintikulman pienentyessä, sillä ruutuun ajaminen on tässä tapauksessa helpompaa. Pysäköintiruutujen ja ajoväylän leveydelle annettuja ohjemittoja kuvassa 20.

Vinopysäköinnin vähäisemmän tilantarpeen takia myös jännevälit voivat olla lyhyempiä.
Suorakulmaisessa pysäköinnissä jännevälin suositusmitta on vähintään 17 metriä, jolloin
siihen saadaan mahdutettua ohjeistuksen mukaisesti kaksi parkkiruutua sekä ajoväylä.
[13, s.4.]

Pysäköintitasojen pilarien sijoitteluun on ohjeita pysäköinnin helpottamiseksi kuvassa
21. Pysäköintiruutu tulisi ulottua 0,5 metriä pilarin pinnasta yli ruudun takapäässä. Pysäköintiruutu tulisi ulottua maksimissaan pilarin puoleen väliin ruudun etupäässä. [13, s.5.]

Kuva 21. Ohjeita pilarien sijoitteluun, kun pysäköintiruudut ovat suorassa kulmassa. [1, s.5.]
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5

Rakenneanalyysi

5.1

Yleistä

Eurokoodi 2:ssa tarkasteltavalla esijännityksellä tarkoitetaan jänteillä betoniin aiheutettua rasitustilaa. Esijännityksen aiheuttamat rasitukset ovat rakenteelle sisäisiä ja -betonille ulkoisia. [12, s.17.]

Rakenteet, joissa käytetään tartunnattomia jänteitä, suunnitellaan siten, että eri rajatilatarkasteluiden edellyttämät ehdot täyttyvät, kun yksi punos poikkileikkauksessa jätetään
huomioimatta suunnittelussa. Menetelmällä varaudutaan siihen, että yksi punos ei ankkuroidu halutulla varmuudella tai vaurioituu muulla tavalla rakentamisen aikana. Laattarakenteissa jänteet, jotka sijaitsevat jänteen molemmilla puolilla etäisyydellä L/3, katsotaan kuuluvaksi samaan poikkileikkaukseen. Tässä tapauksessa termi L on jänneväli.
[12, s.17.]

5.2

Jännittämisvoima

Jännepunosten jännittämiselle on asetettu rajoituksia EC 2:ssa. Jännitys-venymä-yhteys
on havainnollistettu kuvassa 22. Jänteeseen kohdistuva vetävä voima, pmax (eli jännittämisvaiheessa jänteen aktiivipäässä vaikuttava voima) saa olla enintään kaavan 11 mukainen.
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑝 ∗ 𝜎𝑝,𝑚𝑎𝑥
missä
𝐴𝑝

on jännepunoksen poikkileikkauksen pinta-ala

𝜎𝑝,𝑚𝑎𝑥

on jännepunoksessa suurin vaikuttava jännitys

𝜎𝑝,𝑚𝑎𝑥 = min{𝑘1 ∗ 𝑓𝑝𝑘 ; 𝑘2 ∗ 𝑓𝑝0,1𝑘 }
missä

(11)
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𝑓𝑝𝑘

on jänneteräksen ominaisvetolujuus

𝑓𝑝0,1𝑘

on jänneteräksen 0,1-rajan ominaisarvo

𝑘1

on pienennyskerroin, jonka suositusarvo on 0,8

𝑘2

on pienennyskerroin, jonka suositusarvo on 0,9

[7, s. 78.]

Jänneteräksen 0,1 -raja määritetään, kun kuorman ominaisarvo, mikä aiheuttaa 0,1%
pysyvästä muodonmuutoksesta, jaetaan jännepunoksen nimellispoikkileikkausalalla. [7,
s.43.] 0,1-rajan arvoja 7-lankaisille jännepunoksille esitetään edellä taulukossa 1.

Kuva 22. Tyypillinen kuvaaja, jolla esitetään jänneteräksen jännitys-venymäyhteyttä. [7, s. 43.]

5.2.1

Jännityksen rajoittaminen betonissa

Jännitystyön aikana betoniin ei saa muodostua merkittäviä halkeamia ankkurointialueella. Halkeilun muodostumista jännittämisankkureiden takana tai paikallisesti betonissa
voidaan ehkäistä noudattamalla asianmukaisia ETA-hyväksynnän betonin lujuuden
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arvoa, ankkureiden reuna- ja keskiöetäisyyksiä sekä ankkurointialueen raudoitusvaatimuksia jännityshetkellä. Ankkurointialueella voi tarvita myös muuta halkaisuraudoitusta.
[12, s. 18.]

Betonin lujuus jännittämishetkellä tai jännevoiman siirron hetkellä tulee olla vähintään
asianmukaisessa eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä määrittelyn arvon suuruinen. [12, s. 18.]

Jännittämisessä ei kuitenkaan suositella käytettäväksi pienempää jännevoiman arvoa
kuin 100 kN/jännepunos, jotta jännepunoksen kiilaus ankkuriin toimisi halutulla varmuudella. [12, s. 19.]

Kun jännepunosta jännitetään tai jännevoimaa siirretään rakenteeseen, rajoitetaan jännevoimasta ja muista kuormista aiheutuva betoniin kohdistuva puristusjännitys kaavan
12 mukaisesti arvoon
𝜎𝑐 ≤ 0,6𝑓𝑐𝑘 (𝑡)

(12)

missä
𝑓𝑐𝑘 (𝑡)

on betonin ominaispuristuslujuus ajanhetkellä 𝑡, jona betoniin kohdistuu
jännitysvoima.

[12, s. 19.]

Ankkurijänteiden jännevoimaa ja siitä johtuvia pituudenmuutoksia tulee tarkistaa mittauksien avulla. Todellisia kitkahäviöitä tulee valvoa jännitystyön aikana. [12, s. 19.]

5.2.2

Jännevoima

Välittömästi jännittämisen ja ankkuroinnin jälkeen betoniin kohdistuva alkujännevoima
𝑃𝑚0 (𝑥) (hetkellä 𝑡 = 𝑡0 ) voidaan laskea vähentämällä jännittämisen hetkellä vaikuttavasta jännevoimasta 𝑃𝑚𝑎𝑥 alun jännityshäviöt. Alkujännevoima saa olla enintään kaavan
13 mukainen.
𝑃𝑚0 (𝑥) = 𝐴𝑝 ∗ 𝜎𝑝𝑚0 (𝑥)

(13)
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missä
𝜎𝑝𝑚0 (𝑥)

on jänneterästä rasittava jännitys välittömästi jännittämisen tai jännevoiman siirtämisen jälkeen

𝜎𝑝𝑚0 (𝑥) = min{𝑘7 ∗ 𝑓𝑝𝑘 ; 𝑘8 ∗ 𝑓𝑝0,1𝑘 }
𝑘7

on pienennyskerroin, jonka suositusarvo on 0,75

𝑘8

on pienennyskerroin, jonka suositusarvo on 0,85

[7, s. 77.]
Ankkurijännejärjestelmissä jännepunoksen välittömiä jännityshäviöitä 𝛥𝑃𝑖 (𝑥)määritettäessä huomioidaan tilanteessa kulloinkin vaikuttavat seuraavat välittömät vaikutukset.
𝛥𝑃𝑒𝑙

on betonin kimmoisesta muodonmuutoksesta johtuva häviö.

𝛥𝑃µ (𝑥)

on kitkahäviö.

𝛥𝑃𝑠𝑙

on jännepunosankkurin liukumisesta johtuva häviö.

Tarkat kaavat jännityshäviöiden laskemiseen katso BY 69 kohta 5.10.5 ja 5.10.6.

[12, s. 19.]

Murtorajatilassa jännevoiman mitoitusarvo voidaan yleisesti laskea kaavalla 14.
𝑃𝑑,𝑡 (𝑥) = 𝛾𝑝 𝑃𝑚,𝑡 (𝑥)
missä
𝑃𝑚,𝑡 (𝑥)

on jännevoiman keskimääräinen arvo ajanhetkellä t

(14)
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𝛾𝑝

on jännevoiman osavarmuusluku. Normaalisti käytetään arvoa 1,0. Mikäli
tarkastelussa tarvitaan osavarmuuslukua edullisille tai epäedullisille tilainteille, voidaan jännevoiman osavarmuuslukuna käyttää arvoa 0,9 tai 1,1.

[7, s.25, 80.]

Jos rakenne on pysyvästi tartunnattomin jäntein rakennettu, on jänneteräksen jännityksen lisäyslaskelmissa yleensä tarpeen ottaa huomioon koko rakenneosan pituuden muutos. Mikäli tapauksesta ei tehdä yksityiskohtaista laskelmaa, voidaan olettaa, että Jännityksen lisäys tehollisesta jännevoimasta murtorajatilan jännevoiman arvoon on 𝛥𝜎𝑝,𝑈𝐿𝑆 =
50 MPa. [12, s.24.]
Tarkempi jänteen pituudenmuutoksesta 𝛥𝐿 muodostuva jännityksen lisäys kentässä voidaan laskea kaavalla 15. Tuella jännityksen lisäys voidaan laskea kaavalla 16.
𝛥𝐿

𝛥𝜎𝑝,𝑈𝐿𝑆 = 𝐿 ∗ 𝐸𝑝

(15)

𝐴

𝛥𝜎𝑝,𝑈𝐿𝑆 =

𝛥𝐿1 +𝛥𝐿2
𝐿𝐴

∗ 𝐸𝑝

(16)

missä
𝐿𝐴

on jänneankkurien välimatka

𝐸𝑝

on jännepunoksen kimmokerroin

𝛥𝐿1 ja 𝛥𝐿2

ovat jännepunoksen pituuden muutoksia kentässä, tuen vieressä

Jänneteräksen on tämän lisäksi täytettävä kaavan 17 ehto
𝛥𝜎𝑝,𝑈𝐿𝑆 + 𝜎𝑝 < 𝑓𝑝𝑑
missä
𝑓𝑝𝑑

on jänneteräksen mitoituslujuus

(17)
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𝜎𝑝

on jänneteräksen jännitys tarkastelun hetkellä

Murtorajatilatarkastelussa jännityksen lisäyksen maksimiarvo kuitenkin rajoitetaan arvoon 𝛥𝜎𝑝,𝑈𝐿𝑆 = 100 MPa.
[12, s.24.]

Käyttörajatilatarkasteluissa ja väsymislaskelmissa tulee huomioida mahdolliset vaihtelut
jännevoimassa. Jännevoiman yläraja voidaan laskea kaavalla 18 ja alaraja kaavalla 19.
𝑃𝑘,𝑠𝑢𝑝 = 𝑟𝑠𝑢𝑝 𝑃𝑚,𝑡 (𝑥)

(18)

𝑃𝑘,𝑖𝑛𝑓 = 𝑟𝑖𝑛𝑓 𝑃𝑚,𝑡 (𝑥)

(19)

missä
𝑃𝑚,𝑡 (𝑥)

on jännevoiman keskimääräinen arvo ajanhetkellä t

𝑟𝑠𝑢𝑝 ja 𝑟𝑖𝑛𝑓

ovat varmuuskertoimia, tartunnattomille jänteille suositellaan arvoa 1,0

[15, s.19.]

6

FEM-ohjelmisto

Opinnäytetyön tutkimuksessa rakenneanalyysit tehtiin ADAPT-Builder 2017 -ohjelmalla,
ADAPT-Floor Pro -moduulilla. Floor Pro -moduuli analysoi rakennetta yksi kerros kerralla. ADAPT-ohjelmistot ovat jänneteräs- sekä teräsbetonirakenteisiin erikoistuneita
FEM-laskentaohjelmia. Erityisesti jälkijännitettyjen rakenteiden analysointi on edistyksellistä eri ADAPT-ohjelmistoversioilla. ADAPT-Builder -ohjelmakokonaisuudella on mahdollista analysoida kahteen suuntaan kantavia rakenteita sekä monikerroksisia teräs- ja
jännebetoni rakennekokonaisuuksia samassa rakennemallissa. ADAPT-Builder suorittaa rakenneanalyysit 3D-ympäristössä. [17.]

ADAPT-PT/RC-ohjelma on myös laajalti käytössä oleva 2D FEM -ohjelmisto, joka soveltuu yksikerroksisten jälkijännitettyjen rakenteiden analysointiin yhteen suuntaan. [17.]
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7

FEM-analyysi

Rakennemallina tutkimuksessa oli kaksi eri rakenneratkaisua. Ensimmäinen rakennemalli oli kolmeaukkoinen kahteen suuntaan kantava tasavahva pilarilaatta, kuvan 13 tapaus a. Toinen rakennemalli oli yhteen suuntaan kantava laattapalkisto, kuvan 13 tapaus
c.

Ensimmäisen tapauksen FEM-laskennassa analysoitiin kahteen suuntaan kantavaa, kolmeaukkoista pilarilaattaa, joissa muuttujana oli toiseen suuntaan keskimmäinen jänneväli. Eli todellisessa tilanteessa muuttujana toimisi parkkitason ajoväylän leveys.

Toisessa tapauksessa, eli laattapalkiston FEM-laskennassa rakenne toimi yhteen suuntaan kantavana. Muuttujana käytettiin palkin jänneväliä, jolloin todellista tilannetta ajatellen muuttujana toimi parkkikasetin leveys.

Pilarilaatan dimensiot valittiin todellisen tilanteen mittaohjeistuksien mukaan. Rakennemalli ajateltiin niin, että pilarijako olisi kolmen parkkiruudun välein, koska tämä on hyvin
yleinen sekä edullinen ratkaisu nykyään toteutettavissa pysäköintilaitoksissa. Pilarijako
toiseen suuntaan sekä palkkikaistan jänneväli määritettiin ajoväylän leveyden sekä pysäköintiruutujen pituuden mukaan.

Rakennemallien osalta päätettiin, että simuloidaan yksinkertaistetusti kolmea tilannetta,
jotka olisivat sovellettavissa suoraan todellisiin rakenneratkaisuihin. Ensimmäiseksi tilanteeksi valittiin pysäköintilaitos, jossa pysäköinti tapahtuu suoraan kulmaan, jolloin ajoväylän leveys olisi seitsemän metriä. Toiseksi tilanteeksi valittiin pysäköintilaitos, jossa
pysäköinti tapahtuu vinosti 75° kulmaan, jolloin ajoväylän leveydeksi tuli ohjeistuksen
mukaan kuusi metriä. Kolmas tilanne simuloi tilannetta, jossa pysäköinti on 60° kulmassa, jolloin ajoväylän leveydeksi tuli viisi metriä.

Kuvassa 20 on esitetty periaate rakennemalleille sekä liitteessä 1 on esitetty työssä tutkittujen rakennemallien rakennemitat.

Rakennevahvuuksien lähtökohdiksi valittiin sellaisia dimensioita, jotka ovat usein käytettyjä samankaltaisissa rakenneratkaisuissa. Pilarin kooksi valittiin D=500 mm, sillä tämä
koko on yleinen käytetty pilarin halkaisija tämän kaltaisissa rakennuksissa.
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7.1

Rakenneanalyysien lähtötiedot

Rakenneanalyysien lähtötietoina käytettiin taulukon 3 mukaisia arvoja. Molemmissa rakennemalleissa, tasavahvassa pilarilaatassa sekä laattapalkistossa, lähtötiedot pysyivät
muuttumattomina, sillä rakenteiden käyttötarkoituksessa ei ollut eroavaisuuksia. Ainoat
erot lähtötiedoissa johtui kuormitustapauksista. Eroavaisuudet eritelty taulukon alla.
Taulukko 3.

Tasavahvan pilarilaatan sekä laattapalkiston rakenneanalyysien lähtötiedot.

Taulukon halkeamaleveyden arvo pätee q k=2,5 kN/m2 ja qk=5,0 kN/m2 kuormitetuille rakenteille. Pihakansikuormituksilla halkeamaleveys rajoitetaan arvoon 0,10 mm, jolloin
betonilaatan voidaan olettaa säilyvän vesitiiviinä.

7.2

Rakenneanalyysin eteneminen

ADAPT-Floor Pro:n ollessa 3D FEM -laskentaohjelma, täytyi analyyseihin mallintaa rakenne täysimittaisena. Laatan paksuutta lähdettiin määrittämään analyyseihin kirjallisuudesta löytyvien suositusmittojen mukaisesti (kaavat 8… 10) sekä sen jälkeen lopullinen
paksuus määräytyi kuormitustapauskohtaisesti. Useassa tapauksessa muun muassa pihakansikuormituksissa lävistyskestävyyden saavuttaminen vaati laatan paksuuden kasvattamista suositusmittojen ulkopuolelle. Lävistystarkastelut suoritettiin Excel-laskentapohjalla, mikä pohjautuu standardin EN 1992-1-1 sekä Suomen kansallisen liitteen
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määräyksiin. Pilarin halkaisijaksi valikoitui D=500 mm. Tämä säilyi vakiona kaikissa analyyseissä.

Ensi alkuun ohjelmaan asetettiin analyyseihin tarvittavat lähtötiedot sekä suunnittelukriteerit. Ohjelmaan sai asetettua standardin EN 1992-1-1 esiasetukset, mutta kansallisen
liitteen mukaiset suunnittelukriteerit täytyi itse korjata esiasetuksiin. Kuvassa 23 esimerkki suunnittelukriteerien asettamisesta.

Kuva 23. Valikkonäkymä suunnittelukriteerien asettamisesta. Kriteerit asetettiin erikseen laatoille
sekä palkeille. Kuvasta poiketen todelliset sallitut halkeamaleveydet olivat taulukon 3
mukaiset.

Kuvassa 23 näkyvät valikot käytiin läpi ja tehtiin tarvittavat korjaukset esitietoihin. Betonin, betoniterästen sekä jänneterästen ominaisuudet asetettiin materiaaleille omistetussa asetusvalikossa.

7.2.1

Kuormat

Tämän opinnäytetyön rakenneanalyyseissä huomioitiin pysäköintitasorakenteilla ajoneuvoista aiheutuvan hyötykuorman lisäksi laattarakenteen omapaino. Pihakansirakenteiden analyyseissä huomioitiin ajoneuvoista aiheutuvan hyötykuorman lisäksi pihan rakennekerrosten aiheuttama pysyvä kuorma sekä laattarakenteen omapaino. ADAPT-ohjelmat huomioivat rakenteiden oman painon kuormitusyhdistelmien luomisen yhteydessä. Taulukossa 4 on eritelty analyyseissä käytettyjä kuormituksia sekä niiden kertoimia. Materiaalien osavarmuuskertoimet analyyseissä olivat taulukon 2 mukaisia.
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Taulukko 4.

Rakenneanalyyseissä käytetyt kuormitukset.

ADAPT-ohjelmistossa kuormitusyhdistelmä luodaan manuaalisesti. Muodostin omiin rakenneanalyyseihin kuormitusyhdistelmät BY69 esimerkkilaskelman kohtaa 1.3 mukaillen. Rakenneanalyysien peruskuormitustapauksina käytettiin taulukon 5 mukaisia yhdistelmiä.

Taulukko 5.

Rakenneanalyysissä käytössä olleet peruskuormitustapaukset. [18, s.6.]

Peruskuormitusyhdistelmien lisäksi tehtiin niin sanotut shakkilautayhdistelmät hyötykuorman huomioimiseksi epäedullisimmassa tilanteessa. Shakkilautayhdistelmät saavat
ohjelman huomioimaan hyötykuorman vain joissain määrätyissä osissa laattaa. Tällä tavoin saadaan epäedullisimmat tilanteet laatan mitoituksen kannalta. Esimerkki shakkilautayhdistelmästä kuvassa 24.

Kuormitusyhdistelmissä huomioitiin myös haljenneen poikkileikkauksen tarkastelu sekä
pitkäaikaistaipumatarkastelut.
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Kuva 24. Shakkilautayhdistelmien yksi kuormitustapaus tasavahvassa pilarilaattarakenteessa.
Analyyseissä huomioitiin kokonaisuudessaan kahdeksan eri yhdistelmää. Kuva
ADAPT-Floor Pro:sta.

Rakenneanalyyseissä pilarien yläpään ja laatan liitos on oletettu nivelelliseksi.

7.2.2

Punosgeometrian luonti

Jännepunokset mallinnettiin rakenteeseen tukilinjoja hyödyntämällä. Tasavahvassa pilarilaatassa tukilinjat luotiin pilarilinjoille x- ja y-suunnassa. Laattapalkiston ollessa yhteen suuntaan kantava, luotiin tukilinjat vain kantavaan suuntaan.

Tasavahvan pilarilaatan rakenneanalyyseihin punokset mallinnetaan yleensä vastaamaan todellista jännepunosjakoa, joko yksittäisinä tai niputettuna, kuten tässäkin opinnäytetyössä tehtiin. Palkkien jännepunokset mallinnetaan rakenneanalyyseihin yhdellä
punoksella, mihin määritetään erikseen oikea jännemäärä. Kuvassa 26 mallinnetut jännepunokset.

Jännepunoksen voimasuureet määritettiin itse. Jännitysvoima laskettiin jännejärjestelmän sekä valitun punoskoon mukaisesti. Pitkäaikaiset häviöt ovat yleisesti 50…100
MPa, joten tässä tutkimuksessa valittiin käytettäväksi keskiarvoa 75 MPa. Kuvassa 25
valikkonäkymä arvojen asettamisesta.
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Kuva 25. Punokseen määritetään jännitysvoima, ankkurikappaleen liukuma sekä pitkäaikaisjännityshäviöt. Kuvassa opinnäytetyön rakenneanalyyseissä käytetyt arvot. Kuva ADAPTFloor Pro:sta.

Jännitettyjä rakenteita analysoidessa tulee kuitenkin muistaa jättää pois yksi punos per
palkki ja yksi punos per laatan toimiva leveys (2/3L) laskentamallista, kuin mitä punossuunnitelmassa esitetään. Tämä tehdään siltä varalta, että yksi punos vaurioituu rakentamisvaiheessa.

Kuva 26. Tasavahvan pilarilaatan jännepunokset mallinnettu. Punosten aktiivipää esitetty nuolella. Kuva ADAPT-Floor Pro:sta.

Jännepunoksia on mahdollista muokata yksilöllisesti sekä asettaa tiettyjä arvoja, jotka
vaikuttavat rakenteen analyyseihin. Jännepunoksen parametrejä kuvassa 27.
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Kuva 27. Jännepunoksen profiili. Muun muassa punoksen aaltoisuusluku sekä kitkakerroin asetetaan tässä valikossa. Kuva ADAPT-Floor Pro:sta.

7.2.3

Laskenta

Ennen laskentaa rakenteelle täytyy luoda elementtiverkko. Elementtiverkon avulla rakennetta voidaan analysoida elementtimenetelmän periaatteiden mukaisesti. Elementtimenetelmä perustuu lineaarisen kimmoteorian mukaiseen analyysiin tai epälineaariseen
analyysiin. Rakenne jakaantuu pieniin, kolmen tai neljän solmupisteen elementteihin,
jotka analysoidaan erillisinä rakennekappaleina, mutta kootaan lopulta yhdeksi kokonaisuudeksi. [14, s.56.] Esimerkki pilarilaatan rakennemallin elementtiverkosta kuvassa 28.

Elementit ovat kiinnittyneinä toisiinsa solmupisteistä. Solmupisteistä kiinnittyneet elementit muodostavat elementtiverkon. Elementtiverkon solmutus on yleensä tiheämpi alueilla, missä jännitykset ja siirtymät muuttuvat nopeammin. Elementtiverkon ollessa tiheämpi, myös laskenta-aika kasvaa. Elementtimenetelmällä tehtävät rakenneanalyysit
tehdään käytännössä aina tietokoneavusteisesti. [14, s.56.]
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Kuva 28. Tasavahvan pilarilaatan rakenneanalyysin elementtiverkko. Kuva ADAPT-Floor Pro:
sta.

Ohjelma määrittelee komennolla mitoituspoikkileikkaukset automaattisesti. Ohjelma
määrittää mitoituspoikkileikkaukset luotujen tukilinjojen perusteella. Poikkileikkausten
luonnin jälkeen on kuitenkin syytä tarkistaa, että niiden leveydet ovat oikein.

Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen rakenteen voi analysoida halutuilla kuormitusyhdistelmillä. Analysoinnin jälkeen on hyvä tarkistaa, että rakenne käyttäytyy oletetun mukaisesti, eli taipumat ovat oikeanlaiset sekä tukipisteet oikeissa paikoissa.

Ohjelmalla täytyy myös mitoittaa luodut mitoituspoikkileikkaukset erikseen, joten se voidaan tehdä, kun rakenteen on todettu toimivan oikeanlaisesti.

7.2.4

Tulosten analysointi

Rakenneanalyysien suorittamisen jälkeen tulokset pitää aina tarkistaa. Vaikka rakenteen
analysointi tapahtuukin tietokoneavusteisesti, pitäisi elementtimenetelmän teoria olla
laskijalle tuttu. Laskennoista saatu tulos vaatii aina tarkkaa tulkintaa. [14, s.57.]
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Tärkeitä rakenneanalyysin tarkastuskohtia olivat laatan ylä- ja alapinnan jännitykset, jännepunosten jännitykset, laatan taipumat sekä kuormituksista laattaan vaikuttavien voimasuureiden tarkistaminen.

Laatan ylä- ja alapinnan jännitykset tuli tarkastaa laatan halkeilun varalta. Mikäli betonin
ominaisveto- tai puristuslujuuden arvot ylittyivät laskennan yhteydessä, pystyi laatan
olettaa olevan haljennut. Kuvassa 29 esimerkki laatan yläpinnan jännitysten ilmaisemisesta.

Kuva 29. Tasavahvan pilarilaatan yläpinnan jännitykset. Arvoista on syytä käydä läpi ainakin voimasuureiden maksimialueet. Mitoituskaistoja pystyi tarkastelemaan myös erikseen. Kuvan esimerkissä yhdessäkään mitoituspoikkileikkauksessa jännitykset eivät ylitä betonin kapasiteettia, joten laatta voidaan olettaa säilyvän halkeamattomana. Kuva ADAPTFloor Pro:sta.

Ohjelma tarkastelee taipumat annettujen rajoitusten mukaisesti. Taipumat rajoitettiin arvoon L/500, jossa L on jänneväli, kaikissa rakenneanalyyseissä. Taipuman arvoja voidaan myös tarkastella kuvan 30 mukaisessa näkymässä. Taipuman suurin sallittu arvo
on syytä tarkistaa rakennekohtaisesti ja verrata ohjelmasta saatuun, jotta osutaan oikeaan taipuman viitekehykseen.
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Kuva 30. Taipumien tarkastelunäkymä. Näkymästä on helppo havaita taipumien maksimialueet.
Symmetrisen rakenteen myötä myös taipumat ovat jakaantuneet lähes symmetrisesti
kentille. Maksimitaipumien sijainti kertoo myös rakenteessa vaikuttavien maksimi kenttämomenttien sijainnit. Kuva ADAPT-Floor Pro:sta.

8

Tulokset

Opinnäytetyön tutkimuksessa analysoitiin kaiken kaikkiaan 18 eri rakennemallia. Rakennemalleissa toimi merkitsevänä muuttujana jokin jännevälin pituus. Rakennemallien rakennevahvuudet sekä jännepunosmäärät pyrittiin optimoimaan tapauskohtaisesti vastaamaan muuttuvaa jänneväliä.

Opinnäytetyön tuotoksena syntyi kolme alustavan suunnittelun työkalua tasavahvalla pilarilaatalla sekä kolme työkalua laattapalkistolla. Työkalut ovat käytännössä materiaalimenekkikäyrästöjä tietyllä kuormitustapauksella. Materiaalimenekkikäyrät löytyvät kokonaisuudessaan liitteestä 7.

Jokainen materiaalimenekkikäyrä kattaa kolme rakenneratkaisua yhdellä kuormitustapauksella.
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8.1

Materiaalimenekit

Seuraavissa kappaleissa on tarkoitus käydä läpi analyyseistä ja laskennoista saatuja
materiaalimääriä. Tarkastelulla voidaan vertailla jännevälin muuttumisen vaikutusta materiaalien määrään.
Tasavahvan pilarilaatan tapauksessa yksi, eli silloin kun hyötykuorma on 2,5 kN/m2 ja
muuttuvan jännevälin pituus vaihteli välillä 5… 7 metriä, jännepunosta tarvittiin 3,15…
3,85 kg/m2. Harjaterästä tarvittiin 8,10… 9,42 kg/m2. Jännevälistä riippuen vaadittava
laatan vahvuus vaihteli välillä 200… 220 mm.
Tapauksessa kaksi, hyötykuorman ollessa 5,0 kN/m2 ja jännevälin muutosten säilyessä
samana, jännepunosta tarvittiin 3,34… 4,35 kg/m 2, betoniterästä 8,82…12,75 kg/m2.
Laatan vahvuus vaihteli välillä 220… 240 mm.
Tapauksessa kolme vaikutti pihakansikuormitus. 10,0 kN/m 2 hyötykuorman lisäksi vaikutti 12,0 kN/m2 pysyvä, pihan rakennekerroksista muodostuva kuorma. Jännepunosta
rakenteeseen vaadittiin 4,75… 6,57 kg/m2 ja harjaterästä 15,47… 19,44 kg/m2. Suurien
kuormien takia ja riittävän lävistyskestävyyden saavuttamiseksi laatan paksuudeksi vaadittiin 400… 460 mm.

Laattapalkistorakenteitakin tarkasteltiin kolmella eli kuormituksella. Kaikissa kuormitustapauksissa jännevälin pituus vaihteli välillä 16… 18 metriä. Palkin leveys säilytettiin vakiona 1600 mm, jotta muuttuvia rakennedimensioita ei tule liikaa. Ensimmäisessä tapauksessa kuormituksena oli 2,5 kN/m2 hyötykuorma, toisessa tapauksessa kuormituksena oli 5,0 kN/m2 hyötykuorma ja kolmannessa tapauksessa rakenne ajateltiin pihakantena. Tällöin rakennetta kuormitti 10,0 kN/m2 hyötykuorman lisäksi 12,0 kN/m2 pysyvä
kuorma.
Laattapalkiston ensimmäisessä tapauksessa punosta vaadittiin 6,80… 9,21 kg/m2, harjaterästä 19,73… 28,35 kg/m2. Laatan paksuus vaihteli 220… 240 mm. Palkin korkeus
oli uusi muuttuva dimensio laattapalkistossa ja ensimmäisessä tapauksessa palkin korkeus vaihteli välillä 700… 850 mm.
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Toisen tapauksen rakenteisiin tarvittiin 8,46… 9,88 kg/m2 punosta ja 25,35… 28,58
kg/m2 terästä. Laatan paksuun vaihteli 240… 260 mm välillä ja palkin korkeus 900… 950
mm välillä.
Kolmas kuormitustapaus vaati 13,41… 16,45 kg/m2 punosta ja 32,95… 35,05 kg/m2 terästä. Laatan paksuudeksi saatiin 360… 400 mm ja palkin korkeudeksi 1200… 1400
mm.

8.2

Materiaalimenekkikäyrästöjen tulkitseminen

Materiaalimenekkikäyrästöt ovat tarkoitettu ainoastaan alustavan suunnittelun tueksi nopeaan rakennevahvuuksien määrittämiseen. Varsinainen lopullinen rakenteen mitoitus
on aina suoritettava tapauskohtaisesti.
Kuvissa 31… 33 on ohjeita materiaalikäyrien tulkitsemiseen.

Kuva 31. Rakennekohtaiset tiedot. Laatan vahvuus lähtökohtaisesti määräytyi mittasuosituksien
mukaisesti. Joissain tapauksissa rakenne ei kestänyt ja vahvuuksia täytyi kasvattaa.

Kuva 32. Käyrän arvot luetaan pystysuuntaisilta, taulukon vasemmassa reunassa olevilta arvoasteikoilta. Arvoasteikot ja käyrät ovat nimetty yhtenäisesti.
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Kuva 33. Lyhyemmässä suunnassa keskimmäisen, eli muuttuvan jännevälin pituus luetaan alimmalta asteikolta. Pilarin halkaisija säilyy vakiona ja on esitetty viivan yläpuolella.

Taulukoita käyttävän on syytä tutustua tutkittuihin rakennemalleihin ja käyttää liitteiden
yksi ja kaksi mittapiirustuksia apuna käyrästöjen tulkitsemiseen. Käyrästöt löytyvät kokonaisuudessaan liitteestä seitsemän.

9

Yhteenveto ja päätelmät

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli luoda alustavan suunnittelun työkalu paikallavaletuille jälkijännitetyille pilarilaatoille. Työkalu tulisi Ramboll Finland Oy:n käyttöön alustavan suunnittelun tueksi. Työ pohjautui Tapio Ahon teokseen: Paikallavalurakentaminen (1995) ja teoksessa esitettyihin materiaalimenekkikäyrästöihin. Pohjana olleen teoksen sisältö oltiin tuotettu Suomen rakentamismääräyskokoelman pohjalta. Tämän
opinnäytetyön tarkoitus olikin tehdä samankaltaiset käyrästöt Eurokoodi 2:n sekä Suomen kansallisten liitteiden pohjalta.

Opinnäytetyön tutkimusosuus kulminoitui paljolti FEM-ohjelmisto ADAPT-Builderin käyttöön, sekä jälkijännitettyjen rakenteiden toiminnan ymmärtämiseen. Insinöörityön käynnistyttyä jälkijännitetyt betonirakenteet olivat minulle ennestään täysin tuntematon aihealue. Jälkijännitettyjen rakenteiden ymmärtämiseen auttoi kovasti BY210 jälkijännitettyjä
rakenteita koskevat luvut, Mikko Mäntyrannalta saatu Ralf Lindbergin kokoama Tampereen teknillisen yliopiston luentomoniste sekä Tapio Ahon kirjoittama nidos jälkijännitetyistä pilarilaatoista.

Jälkijännitettyjen rakenteiden mitoitus eroaa tavanomaisesta teräsbetonirakenteesta
monilta osin todella paljon, joten jälkijännityksen teoriaan perehtyminen oli melko työläs
prosessi. Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin jälkijännittämisen teorian ja mitoituksen perusteita.
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ADAPT-ohjelmiston käyttö ei ollut minulle ennestään tuttua. Ennen jälkijännitettyihin rakenteisiin tutustumista myöskin FEM-rakenneanalyysit olisivat olleet todella hankala toteuttaa. Rakenteen toiminta täytyy kuitenkin ymmärtää ennen, kun analyyseista saatuja
tuloksia voi hyödyntää. Ohjelmaan tutustuminen ja käytön oppiminen oli pitkä prosessi.
Osaksi opettelun tukena oli adaptsoft:n kokoamat ADAPT-käyttöohjeet. Suurena tukena
ohjelman opetteluun olivat kuitenkin Ramboll Finland Oy:n, erityisesti paikallavalurakenneosaston työntekijät.

Tutkimusmenetelmät materiaalimenekkikäyrästöjen tekemiseen olivatkin käytännössä
ADAPT-Builderilla toteutetut rakennemallit, joita tehtiin yhteensä 18 kappaletta ja joista
jokainen analysoitiin omana rakenteenaan ja jokainen täytyi optimoida rakennevahvuuksien ja jännepunosmäärien osalta. Toinen osa tutkimusmenetelmiä olivat harjateräsmäärien määrittäminen. Harjateräsmäärät saatiin osittain ADAPT-Builderista ja osittain niiden määrittämiseen käytettiin Ramboll Finland Oy:n valmiita laskentapohjia teräsbetonirakenteille.

Alkuperäinen ajatus tasavahvan pilarilaatan rakennemallista muuttui opinnäytetyön edetessä. Alkuperäinen tasasivuinen ja tasaisella pilarijaolla ajateltu rakenne muutettiin nykyseinlaiseksi.

Insinöörityön tavoitteena oli siis alustavan suunnittelun työkalu jälkijännitetyille tasavahvoille pilarilaatoille sekä laattapalkistoille. Työkalun käyrästöistä tulisi saada karkea arvio
laatan paksuudelle sekä harjateräs- sekä jännepunos määrille alustavan suunnittelun
tueksi rakenteen ollessa rakennemallien kaltainen sekä sen ollessa kuormitettu samankaltaisesti. Materiaalimenekkikäyrien esitystavan haluttiin olevan selkeä ja mielestäni
siinä onnistuttiin. Materiaalimääräarviot saatiin asiantuntijan arvion mukaisesti vastaamaan todellisuutta. Laskelmista saatu teräs-/punossuhde asettui välille 2,1… 3,3. Eli
harjaterästä tulisi rakenteesta riippuen 2,1… 3,3 kertaa jännepunosta enemmän. Asiantuntijan kokemukseen pohjautuvan arvion mukaan määrien suhde heittelisi 2,0… 3,5 välillä.

Rakenneanalyyseissä tuli havaittua, että monessa tilanteessa tasavahva pilarilaatta ei
ole se optimaalisin rakenne halutun kestävyyden saavuttamiseksi. Monessa tilanteessa,
esimerkiksi jännevälien kasvaessa pitkiksi tai kuormitusten kasvaessa pihakansien suuruusluokkiin, voisi rakennetta optimoida vahvistamalla tasavahvaa pilarilaattaa sienivahvistuksilla. Sienivahvikemalli on esitetty kuvassa 13 kohdassa b. Sienivahvistus sallisi
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hoikan laattarakenteen kenttien alueella, mutta mahdollistaisi lävistyskestävyyden saavuttamisen tukien alueella. Tällöin kokonaisbetonimäärät pysyisivät tasavahvaa pilarilaattaa pienempinä, mutta toiminnallisesti laatta säilyisi halutunlaisena.

Analyyseissä kokeiltiin useita laatan korkeuksia eri kuormituksilla. Laatan paksuutta kasvattamalla saavutetaan parempi lävistyskestävyys, mutta samalla vaadittu punosmäärä
kasvaa. Punosmäärää joudutaan kasvattamaan pitämään betonipoikkileikkaus puristettuna, sillä jännittämisvoimaa ei voida kasvattaa jännejärjestelmän sallimien arvojen yli.

Hoikempi laattarakenne sallii käytettävän vähemmän jännepunoksia, mutta tapauksesta
riippumatta rakenteen taipumat sekä halkeamaleveydet täytyy pystyä hallitsemaan. Monissa tilanteissa tämä kasvattaa tarvittavaa kokonaisteräsmäärää merkittävästi. Kasvava
jänneväli edistää rakenteen taipumista ja samalla altistaa rakenteen halkeilulle.

Laattapalkistojen tapauksessa rakenteelle toiminnan kannalta optimaalisempi vaihtoehto olisi käyttää analyyseissä korkeita palkkeja matalien sijaan. Tällöin hyödynnettäisiin
palkin poikkileikkaus tehokkaammin ja tarvittavat teräsmäärät saataisiin pysymään pienempinä. Usein kuitenkin tilan ahtaus määrittelee, minkälaisia rakenteita on mahdollista
käyttää. Tämän opinnäytetyön analyyseissä tutkittiin matalia palkkeja, sillä usein tilaa on
rajoitetusti tämänkaltaisissa rakenteissa.

Opinnäytetyössä käsitelty tutkimuskohde jätti mielestäni varaa jatkokehitykselle. Rakennemallin voisi muokata vastaamaan monikerrosta rakennetta ja tältä osin saada selville
kerrosten vaikutuksen laatan mitoitukseen ja materiaalimääriin.

Tasavahvaa pilarilaattarakennetta voisi optimoida betonikuutiomenekkien näkökulmasta
optimoimalla laatan paksuudet kentillä sekä tuilla, samalla säilyttämällä rakenteen halutunlainen toimivuus. Samankaltaisen materiaalioptimoinnin voisi toteuttaa myös laattapalkistojen rakenneanalyyseissä analysoimalla rakenteet hyödyntämällä korkeita palkkeja. Tuloksia voisi verrata tämän opinnäytetyön analyysien pohjalta saatuihin materiaalimenekkeihin.

Pilarien huomioiminen analyyseissä voisi myöskin olla hyvä lisä. Kuitenkaan pilarien vaikutus laatan harjateräs- sekä punosmääriin ei ole kovinkaan merkittävä. Tietylle rakenteelle optimaalisen pilarikoon löytyminen voisi kuitenkin olla tarpeellinen tieto. Tämän
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opinnäytetyön analyyseissä pilarikoko säilytettiin vakiona jokaisessa rakennemallissa,
sillä työn keskiössä oli laatan analysointi.
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Tasavahvan pilarilaatan rakennemallin havainnekuvat

Kuva 34. Tasavahva pilarilaatta. Keskimmäinen jänneväli 8,5 metriä.
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Kuva 35. Tasavahva pilarilaatta. Keskimmäinen jänneväli 7,5 metriä.
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Kuva 36. Tasavahva pilarilaatta. Keskimmäinen jänneväli 6,5 metriä.
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Laattapalkiston rakennemallin havainnekuvat

Kuva 37. Palkkilaatasto, Jänneväli 18 metriä.
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Kuva 38. Palkkilaatasto. Jänneväli 17 metriä.
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Kuva 39. Palkkilaatasto. Jänneväli 16 metriä
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Pilarilaatan raudoitusperiaate

Kuva 40. Pilarilaatan alanpinnan raudoitus. Alapinta voidaan raudoittaa verkoilla tai irtotangoilla.
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Kuva 41. Pilarilaatan reuna- ja lävistysraudoitteet havainnollistettu.
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Kuva 42. Pilarilaatan yläpinnan raudoitteet havainnollistettu.
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Tasavahvan pilarilaatan jännepunosgeometria

Kuva 43. Tasapainoperiaatteella sijoitellut jännepunokset tasavahvassa pilarilaatassa. Kuva
ADAPT-Builderista.
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Laattapalkiston jännepunosgeometria

Kuva 44. Tasapainoperiaatteella sijoitellut jännepunokset laattapalkistossa. Kuva ADAPT-Builderista
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Jännepunosankkurien halkaisuraudoitemallit

Kuva 45. CONA CMM 0106 -jännepunosjärjestelmän ankkuroinnin halkaisuraudoitemalli laattarakenteille. Raudoitteet soveltuvat laatoille, joissa h=210… 260 mm. [16.]
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Kuva 46. CONA CMM 0106 -jännepunosjärjestelmän ankkuroinnin halkaisuraudoitemalli palkkirakenteille. [16.]
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Jälkijännitetyn pilarilaatan materiaalimenekkiarviot

Kuva 47. Tasavahvan jännitetyn pilarilaatan materiaalimenekkiarviot, kun qk=2,5 kN/m2.
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Kuva 48. Tasavahvan jännitetyn pilarilaatan materiaalimenekkiarviot, kun qk=5,0 kN/m2.
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Kuva 49. Tasavahvan jännitetyn pilarilaatan materiaalimenekkiarviot, kun qk=10,0 kN/m2 ja
gk=12,0 kN/m2.
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Jälkijännitetyn pilarilaatan materiaalimenekkiarviot

Kuva 50. Laattapalkiston materiaalimenekkiarviot, kun qk=2,5 kN/m2.
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Kuva 51. Laattapalkiston materiaalimenekkiarviot, kun qk=5,0 kN/m2.
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Kuva 52. Laattapalkiston materiaalimenekkiarviot, kun qk=10,0 kN/m2 ja gk=12,0 kN/m2.

