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Lyhenteet ja määritelmät

Ekvivalentti T-osa Päätylevyn ja palkin muodostama kuvitteellinen T-osa, jota

käytetään päätylevyn taivutuskestävyyden mallintamiseen.

Eurokoodi Kantavien rakenteiden eurooppalainen suunnittelustandardi.

Komponentti Tai peruskomponentti. Liitoksen osa, esim. palkki, päätylevy,

ruuvi tai hitsi.

Tehollinen leveys Komponentin mitoituksessa käytetty leveys, joka kuvastaa

sen kestävyyden teoreettista tehollista pituutta.
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1 Johdanto

Työ tehdään Sweco Rakennetekniikka Oy:lle. Sweco Rakennetekniikka Oy on yksi Suo-

men johtavista rakennusalan asiantuntija- ja konsulttitoimistoista, jossa työskentelee

Suomessa noin 700 henkilöä. Suuressa yrityksessä toimii monta suunnittelijaa, jolloin

yhteiset työtavat ovat olennainen osa tuotettujen suunnitelmien yhtenäisyyttä. Sweco

Rakennetekniikan Teknologia-osasto on pyrkinyt tehostamaan suunnittelijoiden työtä te-

räsliitossuunnittelussa ja -mallintamisessa tuottamalla yhteiseen käyttöön tarkoitettuja

Excel-laskentapohjia ja Tekla-työkaluja vakioiduille liitostyypeille.

Tekla Structures on 3D-mallinnusohjelma, jossa voi käyttää joko ohjelman valmiiksi

asennettuja mallinnustyökaluja tai yritykset voivat itse rakentaa omia työkaluja käyt-

töönsä. Omat yrityskohtaiset työkalut paitsi helpottavat ja tehostavat suunnittelijoiden

työtä myös lisäävät kilpailukykyä, sillä kustomoidut työkalut tekevät tietomallista tarkem-

man ja monipuolisemman. Laskentapohjan tarkoituksena on antaa suunnittelijalle lähtö-

arvot Tekla Structures -ohjelmassa käytettävään liitostyökaluun. Teklan liitostyökalulla

suunnittelija luo haluamansa liitostyypin ja ohjelma asettaa liitokseen tarvittavat levyt,

ruuvit ja niiden geometrian käyttäjän asettamien asetusten mukaisesti. Nämä tarvittavat

dimensiot, kuten ruuvien sijainnit ja lukumäärä, saadaan Excel-laskentapohjasta.

Laskentapohjan toiminta perustuu siihen, että käyttäjä asettaa tietyt lähtöarvot, kuten

rakenneosien materiaalit ja niille tulevat kuormat, ja näiden perusteella laskentapohja

määrittää kyseisten rakenneosien kestävyydet. Tarkoituksena on, että suunnittelijalle jää

tehtäväksi tarkistaa liitoksen eri komponenttien käyttöasteet sen sijaan, että jokainen

suunnittelija tekisi liitoksen mitoituksen alusta saakka aina uudelleen. Täten nopeutetaan

ennen mallinnusta tapahtuvaa rakenteiden ja liitosten mitoitusta.

Työn tavoitteena on selvittää kahden teräspalkin välisen, ruuveilla kiinnitetyn päätylevy-

liitoksen mitoituksen periaatteet perustuen eurooppalaiseen standardiin SFS EN 1993-

1-8 ja kehittää sen pohjalta liitoksen mitoitukseen käytettävää laskentapohjaa. Työssä

selvitetään lisäksi standardin määrittämät liitoksen jäykkyyden mitoitukseen vaikuttavat

tekijät ja liitosluokituksen periaatteet. Liitoksen kiertymiskykyä ei työssä tutkita. Näkö-

kulma tutkimuksessa on liitoksen rakennetekniset ominaisuudet ja kestävyydet, kun kes-

kitytään tavanomaisimpiin kuormituksiin teollisuuden rakenteissa ja rakenneosina käyte-

tään EN 10034 vakioituja H- ja I-profiileja.
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Rakenteita ja rakenneosia mitoittaessa on kuitenkin aina osattava tulkita laskelmia ja

tarvittaessa kyseenalaistaa niiden toimivuus tai soveltuvuus mitoitettavaan kohteeseen.

Kyseiset tyyppiliitokset on tarkoitettu tavanomaisimpiin mitoitustapauksiin eikä niiden

laskentapohjia voida käyttää yksiselitteisesti, jos esimerkiksi liitokseen kohdistuva

kuorma on erityisen suuri tai siihen kohdistuu voimia, joita laskentapohjassa ei oteta

huomioon. Suunnittelijan on ensisijaisesti tulkittava, onko laskentapohja soveltuva käy-

tettäväksi kulloinkin kyseessä olevan liitoksen suunnitteluun.
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2 Tutkittavat liitokset

2.1 Palkki-palkki jäykkä päätylevyliitos

Tähän työhön valitun jäykän päätylevyliitoksen tarkoituksena on liittää kaksi teräspalkkia

toisiinsa niin, että liitos voi toimia palkin jatkoksena tai kiinnittyä toisen palkin kylkeen.

Palkit kiinnitetään toisiinsa palkkien päätylevyjen välisillä ruuveilla. Ruuvit voivat sijaita

joko kokonaan palkin laippojen sisäpuolella, jolloin liitoksen momenttikestävyys on pie-

nempi, tai ruuvit voivat sijaita palkin laippojen ulkopuolella kasvattaen liitoksen jäykkyyttä

(kuva 1). Liitostyypin kolmannessa versiossa päätylevy tulee palkin kylkeen, jolloin liitok-

sen momenttirasitus on pienempi, mutta on edelleen tyypillinen liitos, kun etsitään hel-

posti toteutettavia palkkien välisiä liitosratkaisuja (kuva 2). Palkin jatkoksen tapauksessa

liitoksessa vaikuttava momentti annetaan lähtöarvona ja palkin kylkeen tulevassa liitok-

sessa mitoittava momentti muodostuu liitoksen epäkeskisyydestä pääpalkin painopis-

teeseen nähden. Päätylevyliitos voidaan toteuttaa myös pilarin kylkeen - kuten eurokoodi

asiaa usein lähestyy - mutta tässä työssä ei tutkita pilari-palkki-liitoksen ominaisuuksia.

Kuva 1. Päätylevyliitos palkin jatkoksena: leikkaus A-A ruuvit sijaitsevat laippojen sisäpuolella,
leikkaus B-B ruuvit sijaitsevat myös ulokkeena laippojen ulkopuolella
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Kuva 2. Päätylevyliitos palkin kylkeen: voidaan toteuttaa ulokkeellisilla tai ulokkeettomilla ruu-
veilla kuten kuvassa 1.

2.2 Lähtötietojen rajausten tarkennus

Rakenne mitoitetaan uuman suuntaiselle ja uumaan nähden kohtisuoralle kuormalle

sekä näiden suuntaisten akselien ympäri vaikuttaville momenteille. Valitun kuormituksen

oletetaan jo sisältävän standardin SFS EN 1990+A1+AC rakenteiden suunnitteluperus-

teiden vaatimat laskentaperiaatteet ja varmuuskertoimet, joten niihin ei tässä työssä pe-

rehdytä.

Liitokselle vakioidaan palkeiksi standardin EN 10034 mukaiset H- ja I-profiilit. Vakioituja

profiileita löytyy usealta eri materiaalitoimittajalta ja siten helposti saatavilla. Teräksen

materiaaliksi voidaan valita jokin taulukon 1 lujuusluokista, joista saadaan myös teräksen

myötörajan ja vetomurtolujuuden nimellisarvot.
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Taulukko 1. Ote SFS EN 1993-1-1 taulukko 3.1: Kuumavalssattujen rakenneterästen myötöra-

jan fy ja vetomurtolujuuden fu nimellisarvoja [1, s. 26]

Laskentapohjaan ruuvien lujuudeksi rajataan 8.8 tai 10.9 ja ruuveja voidaan sijoittaa yh-

delle ruuviriville joko kaksi tai neljä kappaletta. Ruuvirivejä voi enintään olla sen mukai-

sesti kuin valitut profiilit rajoittavat ruuvien keskiöväliä ja pääty- sekä reunaetäisyyksiä.

Ruuvien pienin ja suurin keskiöväli, pääty- ja reunaetäisyydet on esitetty standardin SFS

EN1993-1-8 taulukossa 3.3, josta tiivistetysti tähän liitokseen liittyvät pienimmät      vaa-

ditut arvot esitetään kuvassa 3.

Päätyetäisyys e1 = 1,2 * d0

Reunaetäisyys e2 = 1,2 * d0

Keskiöväli p1 = 2,2 * d0

Keskiöväli p2 = 2,4 * d0

Missä: d0 = ruuvin halkaisija + 2 mm

Kuva 3. Päätylevyn ruuvien etäisyydet SFS EN 1993-1-8 mukaan [2, s. 25]

Päätylevyn materiaalit vakioidaan samaan lujuusluokkaan kuin palkit. Hitsin toteutta-

mista helpottaa, jos päätylevy on suunniteltu tarvittavan verran palkin mittoja suurem-

maksi.

Muita rakenneteräksen materiaalivakioita kuten eurokoodissa:

Kimmokerroin E = 210 000 N/mm2

Liukukerroin G = 81 000 N/ mm2

Poissonin luku ν = 0,3
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3 SFS EN 1993-1-8 mukainen liitosluokitus

Tässä luvussa tarkastellaan standardin SFS EN 1993-1-8 kappaletta 5: Analyysi, liitos-

luokitus ja mallinnus. Liitoksen luokitteluun vaikuttaa liitoksen kestävyys, kiertymisjäyk-

kyys sekä kiertymä, joiden arvojen selvittämiseen perehdytään seuraavissa kappaleissa.

Standardin kappaleessa 6 keskitytään nimenomaan H- ja I-profiilien välisiin liitoksiin,

mikä on olennainen osio tämän työn kannalta.

3.1 Liitosluokitus

Standardin mukaan liitokset voidaan jaotella eri luokkiin niiden jäykkyyden ja lujuuden

perusteella. Kun luokitus tehdään jäykkyyden perusteella, liitos voi olla nimellisesti nive-

lellinen, jäykkä tai osittain jäykkä riippuen kiertymisjäykkyyden Sj,ini -arvosta. [2, s. 60.]

Nimellisesti nivelellisessä liitoksessa ei esiinny merkittävää momenttia ja siten liitoksen

on pystyttävä kiertymään tarpeeksi, jotta momenttia ei pääse muodostumaan. Jäykässä

liitoksessa on riittävä kiertymisjäykkyys eli liitoksen on kyettävä siirtämään siihen kohdis-

tuvat voimat ja momentit sauvojen välillä ilman, että liitoksen taivutuskestävyys pettää

tai liitoksen toimintaperiaate muuttuu liian joustavaksi. Osittain jäykkä liitos ei täytä edellä

mainittuja liitosluokan ehtoja vaan on näiden kahden liitoksen välimuoto ja liitoksen jäyk-

kyys on huomioitava rakenneanalyysissa. [2, s. 58; 3, s.83-84; 4, s. 85.]

Samankaltaisella periaatteella liitokset luokitellaan lujuuden perusteella nimellisesti ni-

velelliseksi, lujaksi tai osittain lujaksi taivutuskestävyyden Mj,Rd mukaan. Lujuuden osalta

liitoksen luokituksessa nimellisesti nivelelliseksi on samat ehdot kuin jäykkyyden suhteen

eli liitokseen ei muodostu momenttia. Poikkeuksena kuitenkin, että tähän voidaan lukea

myös liitokset, joiden määräävä taivutuskestävyyden Mj,Rd - arvo on enintään yksi neljäs-

osa siihen liittyvän palkin Mj,Rd -arvosta. Liitos luokitellaan täysin lujaksi, jos liitoksen tai-

vutuskestävyyden mitoitusarvo Mj,Rd on liittyvässä palkissa esiintyvän Mj,Rd -arvon suu-

ruinen tai suurempi. Osittain lujiin liitoksiin luokitellaan ne liitokset, jotka eivät täytä edellä

mainittuja ehtoja. [2, s. 60-61; 3, s. 88; 4, s.88.]



7

Se kuinka näitä liitosluokkia sovelletaan rakennemallissa, riippuu valitusta rakenneana-

lyysistä. Kimmoteorian mukaisessa tarkastelussa tutkitaan liitoksen kiertymisjäykkyyttä,

kun taas jäykkä- plastisessa tarkastelussa tutkitaan liitoksen lujuutta ja kiertymiskykyä.

Kiertymisjäykkyys siis kuvastaa liitoksen kykyä vastustaa muodonmuutosta ja kiertymis-

kyky sananmukaisesti kuvastaa sitä, kuinka hyvin liitos sallii rakenteen muodonmuutok-

set eli tässä kohtaa kiertymän menettämättä kestävyyttään. Kimmo-plastinen malli tutkii

sekä liitoksen jäykkyyttä että lujuutta. Liitoksen lujuus ja jäykkyys eivät ole välttämättä

sidoksissa toisiinsa vaan liitos voi esimerkiksi olla osittain luja ja täysin jäykkä, kuten

esitetty liitosmallien taulukossa 2. [2, s. 54; 3, s. 78.]

Taulukko 2. SFS EN 1993-1-8 luku 5, taulukko 5.11: Liitosmallit [2, s. 54]

Liitosten luokituksen raja-arvot määritellään kehärakenteen rakenneosien jäykkyyksien

ja rakenteen geometrian avulla kuten esitetty kuvassa 4. Liitos luokitellaan jäykäksi, jos

kiertymisjäykkyyden alkuarvo Sj,ini täyttää ehdon 1. Nimellisesti nivelellisillä liitoksilla on

ehdon 2 täyttävät Sj,ini -arvot. Osittain jäykillä liitoksilla Sj,ini -arvo on näiden välillä. [2,

s. 60]

, 	 ≥ k (1)

, 	 ≤ 0,5 (2)

missä kb Kerroin, joka kuvastaa kehän jäykistysjärjestelmää

Ib Palkin hitausmomentti [mm4]

Lb Palkin jänneväli [mm]
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Kuva 4. SFS EN 1993-1-8 kuva 5.4: Liitosluokitus jäykkyyden perusteella [2, s. 60]

Kerroin kb tulee tutkittavan kehän kerroksen kaikkien palkkien ja pilarien pituuden ja

jäyhyysmomentin suhteesta. Luokituksen raja-arvojen selvittäminen siis vaatii koko ra-

kennemallin tuntemista rakenneosien mittoineen ja jäykkyyksineen, pelkkä liitoksen omi-

naisuuksien tunteminen ei riitä. Sama liitos voi saada erilaisen luokituksen riippuen siitä

millaisessa kehärakenteessa liitos sijaitsee. Koska tätä jäykkyyden tutkimista käytetään

vain kehärakenteille, ei sitä sovelleta palkin kylkeen liittyvään liitokseen.

3.2 H- ja I-profiilien liitosten ominaisuudet

Standardin SFS EN 1993-1-8 kappaleessa 6.1.2 käsitellään H- ja I-profiilien välisten lii-

tosten rakenneominaisuuksia. H- ja I-profiilien liitoksia kuvataan kiertymisjousella, jossa

sauvat, eli tässä tapauksessa palkit, kiertyvät niiden leikkauspisteen suhteen lineaari-

sesti muodostaen momentti-kiertymäyhteyden palkkien välille. Kuvassa 5 esitetty Mj,Ed

on liitoksessa esiintyvä taivutusmomentin arvo ja Mj,Rd liitoksen taivutuskestävyyden mi-

toitusarvo. ɸEd esittää palkin kiertymän arvoa momentin Mj,Ed vaikutuksesta ja ɸXd kierty-

män raja-arvoa, sillä hetkellä, kun liitoksessa vaikuttava momentti saavuttaa liitoksen

rajoittavan taivutuskestävyyden. ɸCd on taivutuskestävyyden saavuttamisen jälkeinen



9

kiertymä, ja kuvaa liitoksen kiertymiskykyä. Kiertymisjäykkyyden alkuarvo Sj,ini määräy-

tyy momentin ja kiertymän suhteesta kuormituksen alkutilanteessa ja kiertymisjäykkyys

Sj on esiintyvän momentin ja sen aiheuttaman kiertymän suhde. [2, s. 65-66; 3, s. 90-

91.]

Kuva 5. SFS EN 1993-1-8 kappale 6 kuva 6.1: Liitoksen momentti-kiertymäyhteyden mitoitus-
arvo [2, s. 66]

Liitoksen momentti-kiertymäyhteys voidaan siis määrittää liitoksen taivutuskestävyyden

Mj,Rd, kiertymisjäykkyyden Sj ja kiertymiskyvyn ɸCd perusteella. Nämä arvot muodostuvat

liitoksessa esiintyvien peruskomponenttien perusteella. [2 s. 66.] Tässä työssä tutkittavat

peruskomponentit esitetään luvussa 4.

3.3 H- ja I-profiilien kiertymisjäykkyys

SFS EN 1993-1-8 kappaleen 6.3 mukaan yleisissä tapauksissa H- ja I-profiilien liitoksen

kiertymisjäykkyyden arvo Sj lasketaan kaavalla 3 käyttämällä liitoksen peruskomponent-

tien jäykkyystekijöiden ki-arvoja. Kaavassa käytetty momenttivarsi z riippuu vedettyjen

ruuvien lukumäärästä liitoksessa. Jos liitoksessa on vain yksi vedetty ruuvirivi, moment-

tivarsi on sen ja puristetun laipan keskilinjan välinen etäisyys. Kun vedettyjä ruuvirivejä

on kaksi tai useampi, momenttivarsi on kahden äärimmäisen vedetyn ruuvin keskipis-

teen etäisyys puristetun laipan keskilinjalle. [2, s. 93, 100; 3, s. 118.]

=
	 ∑ /

(3)
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missä E Teräksen kimmokerroin [N/mm2]

z Liitoksen sisäinen momenttivarsi [mm]

μ Jäykkyyssuhde

- kun Mj,Ed ≤ 2/3 Mj,Rd: μ =1

- kun 2/3 Mj,Rd ≤ Mj,Ed ≤ Mj,Rd : μ = (1,5* Mj,Ed / Mj,Rd)Ψ

Ψ Esitetään taulukossa 3, arvoksi saadaan 2,7 (ruuveilla

kiinnitetty päätylevy)

ki Liitoksen peruskomponentin i jäykkyystekijä [mm]

Mj,Ed Liitoksessa esiintyvä momentin mitoitusarvo [kNm]

Mj,Rd Liitoksen kestävyyden mitoitusarvo [kNm]

Taulukko 3. SFS EN 1993-1-8 taulukko 6.8: Tekijän Ψ arvot [2, s. 101]

Standardin mukaan tätä laskentaa voidaan käyttää, sillä rajauksella, että palkissa esiin-

tyvän normaalivoiman suuruus on suurimmillaan 5% kyseisen palkin poikkileikkauksen

normaalivoimakestävyyden mitoitusarvosta. Liitoksessa esiintyvä taivutusmomentti ei

myös saa ylittää liitoksen komponenttien rajoittavaa taivutuskestävyyttä. [2, s. 100; 3,

s.118.]

3.4 Jäykkyystekijöiden laskenta päätylevyliitokselle

SFS EN 1993-1-8 kappaleen 6.3.3 mukaan päätylevyliitoksille, joissa on vähintään kaksi

vedettyä ruuviriviä, voidaan jäykkyystekijän ki-arvo laskea liitoksen peruskomponenttien

ki-arvojen summana keq (kaava 4). [2, s. 105-106]

=
∑ , (4)
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missä keff,r tutkittavan ruuvirivin tehollinen jäykkyystekijä [mm]

hr tutkittavan ruuvirivin etäisyys puristetun laipan keskeltä [mm]

zeq ekvivalentti momenttivarsi [mm]

Tehollinen jäykkyystekijä keff,r saadaan kaavalla 5 ottamalla huomioon SFS EN 1993-1-

8 kappaleen 6.3.3.1 kohdan 5 mukainen jäykkyystekijöiden summa. Ekvivalentti mo-

menttivarsi lasketaan kaavalla 6, mihin vaikuttaa tehollinen jäykkyystekijä sekä tutkitta-

van ruuvirivin etäisyys puristetun laipan keskeltä. [2, s. 106.]

, =
∑ ,

(5)

missä ki,r Liitoksen komponentin jäykkyystekijä tutkittavan ruuvirivin

kohdalla [mm]

=
∑ ,

∑ ,
(6)

missä keff,r tutkittavan ruuvirivin tehollinen jäykkyystekijä [mm]

hr tutkittavan ruuvirivin etäisyys puristetun laipan keskeltä [mm]

Kun suunnitellaan palkin jatkosta, standardin mukaan riittää huomioida päätylevyn tai-

vutuksen jäykkyystekijä k5 ja vedettyjen ruuvien jäykkyystekijä k10. Pilariin liityttäessä

myös tekijät k3: pilarin uuman veto ja k4: pilarin laipan taivutus on selvitettävä, mutta

koska tässä työssä palkki- pilari liitos on rajattu pois, ei niihin perehdytä enempää. [2, s.

106] Jos liitoksen vastakappaleesta ei ole varmuutta tai liitoksen tiedetään toimivan pal-

kin jatkoksena, jäykkyystekijät on siis laskettava vain päätylevyn taivutukselle ja ruuvien

vedolle. Kestävyyden tarkastelulla otetaan kuitenkin huomioon myös liitoksen muitakin

komponentteja. Jäykkyystekijöiden ki-arvojen kaavat esitetään liitteessä 1 ja tähän työ-

hön liittyvien jäykkyystekijöiden k5 ja k10 laskenta esitetään luvussa 4 komponenttien lu-

juuden mitoituksen yhteydessä.
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4 Liitoksen peruskomponentit

Tämän työn liitostyypille tutkitaan palkin ja päätylevyn muodostamia peruskomponent-

teja, joiden kestävyyden ja jäykkyyden mitoitusarvojen laskenta esitetään SFS EN 1993-

1-8 luvun 6 taulukoissa 6.1 ja 6.11 (liitteet 1 ja 2). Liitoksen kestävyyttä mitoittaessa

standardin mukaan palkin sisäiset voimat ja momentit voidaan jättää huomioimatta liitok-

sen komponenttien laskennassa palkki-palkki päätylevyliitoksen tapauksessa. [2, s. 67-

70.] Oletetaan, että palkkien taivutus- ja leikkauskestävyydet on tarkastettu jo ennen lii-

tossuunnittelua palkkien suunnitteluvaiheessa ja niiden tarkastelulle ei ole tässä vai-

heessa tarvetta.

Ruuveilla kiinnitetyn päätylevyliitoksen komponentteja ovat palkki, päätylevy, päätylevy-

jen väliset ruuvit ja päätylevyn ja palkin väliset hitsit. Kun palkkia kuormitetaan sen uu-

man suuntaisesti, palkin pää pyrkii kiertymään ja päätylevy taipuu, mikä aiheuttaa puris-

tusta, vetoa ja leikkausta ruuveille. Puristava ulkoinen voima vaikuttaa ruuvien toimin-

taan edullisesti, joten yksinkertaistamisen vuoksi se jätetään huomioimatta. Kun liitos

toimii palkin jatkoksena, palkin ylälaipalle ja ylimmille ruuveille muodostuu puristusta ja

palkin alalaipalle ja alimmille ruuveille vetoa. Kun palkki liittyy pilarin kylkeen, muodostuu

puristusta päinvastoin alalaippaan ja vetoa ylälaippaan. Liitosta mitoittaessa on siis

muistettava huomioida liitoksen käyttäytyminen eri tilanteissa. Kun tiedetään liitoksen

rasitetut osat, valitaan liitteen 2 taulukosta mitoitettavat peruskomponentit, jotka ovat

tässä tapauksessa seuraavat: 5 – päätylevyn taivutus, 8 – palkin uuman veto, 10 – ve-

detyt ruuvit, 11 – ruuvien leikkaus, 12 – ruuvit, joihin kohdistuu reunapuristusta ja 19 –

hitsit.

Työhön valitun liitostyypin momentti-kiertymäyhteyttä tutkiessa pääpaino on siis päätyle-

vyn ja ruuvien mitoituksessa. Liitoksen hitsit on myös mitoitettava, mutta eurokoodin mu-

kaisesti on suositeltavaa, että ne suunnitellaan niin, että ne eivät ole koskaan liitoksen

kestävyyden rajoittava tekijä. Tämä johtuu siitä, että hitsit ovat liitoksen hauras kompo-

nentti, tarkoittaen, että niissä murtuminen voi tapahtua nopeasti ilman myötäämistä. [2,

s. 71; 3 s. 94.]

Seuraavissa kappaleissa käydään yllä mainittujen peruskomponenttien mitoitus läpi

komponenttikohtaisesti.
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4.1 Päätylevyn taivutus - ekvivalentti T-osa

Kappaleessa 4.1.1 käsitellään päätylevyn taivutuskestävyyden ja kappaleessa 4.1.2

päätylevyn taivutuksen jäykkyystekijän laskentaa. Ruuvein kiinnitetyn päätylevyn kestä-

vyys vetovoimalle määritellään standardin mukaisesti päätylevyn toimintaa kuvaavan

ekvivalentin T-osan laipan alimman kestävyyden mukaan. Ekvivalentti T-osa muodostuu

liitoksen eri osien kuvitteellisesta T:n muotoisesta lohkosta, joka on havainnollistettu ku-

vassa 6. T-osaa käytetään liitoksen peruskomponenttien eli yleisesti pilarin tai palkin lai-

pan, päätylevyn, laipan kulmateräksen tai pilarin vetovoimalle alttiin pohjalevyn taivutuk-

sen mallintamiseksi. Tämän työn liitoksessa on kyse vain päätylevystä ja päätylevy voi

olla ulokkeellisena, joten T-osaa sovelletaan päätylevyn ja palkin laipan sekä päätylevyn

ja uuman muodostaman T-osan mitoitukseen. [2, s. 72; 3, s. 97; 5.]

Kuva 6. SFS EN 1993-1-8 kuva 6.10: Ulokkeellisen päätylevyn mallintaminen erillisinä T-osina
[2, s. 87]

4.1.1 Ekvivalentin T-osan taivutuskestävyys

Standardi SFS EN 1993-1-8 antaa kattavan taulukon ekvivalentin T-osan kestävyyksien

mitoitukselle, jossa T-osalle on annettu eri murtumismallit. Tapaukset, joissa liitokseen

voi kohdistua vipuvoimia kestävyydet mitoitetaan murtumismallilla 1, 2 ja 3, jotka on esi-

tetty kuvassa 7. [2, s. 74.]
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Kuva 7. Ruukki hitsatut profiilit käsikirja – laskentaesimerkki 3.2 kuva murtumismuodoista [6, s.
382]

Jos vipuvoimia voi muodostua johtuen ruuvien suuresta venymäpituudesta, murtumis-

mallin 1 ja 2 kestävyydet lasketaan samasta kaavasta ja murtumismalli 3 omalla kaa-

valla. Vipuvoimia itsessään ei tarvitse laskea, sillä taulukon laskenta ottaa vipuvoimien

vaikutukset huomioon, mutta niiden mahdollinen esiintyminen voidaan todeta, kun T-

osan vetokestävyys lasketaan eri murtumismuodoille. Alin laskettu T-osan kestävyys

FT.i.Rd määrittää murtumistavan. Vipuvoimien syntyminen riippuu päätylevyn paksuudesta

sekä ruuvien poikkipinta-alasta ja voi olla mahdollinen, jos ruuvin venymäpituus täyttää

ehdon 7. Tähän vaikuttaa suuresti ruuvin sijainti T-osan uumasta sekä laipan paksuus,

joka kasvattaa Lb arvoa. Kaavassa käytetyt mitat on esitetty kuvassa 8 ja ruuvin veny-

mäpituus Lb on esitetty kuvassa 9. [2, s. 74-75; 3, s. 99; 6, s. 323.]
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L ≤ , 	 	

, 	
(7)

missä

m Ruuvirivin etäisyys T-osan uumaan [mm]

As Ruuvin poikkileikkauksen pinta-ala [mm2]

∑leff,1 ∑leff arvo murtumismallissa 1 [mm]

tf T-osan laipan paksuus [mm]

Kuva 8. SFS EN 1993-1-8 kuva 6.2: Ekvivalentin T-osan laipan mitat [2, s. 73]

Kuva 9. Ruuvin venymäpituus Lb on päätylevyjen ja ruuvin aluslevyjen yhteispaksuus lisättynä
puolet ruuvin kannan ja mutterin pituuden summan arvolla.

Murtumismalli 1 kuvaa tilannetta, jossa päätylevyn taivutuskestävyys on liitoksen kestä-

vyyden rajoittava tekijä ja laippaan, tässä tapauksessa päätylevyyn, pääsee syntymään

mekanismi eli levyyn syntyy plastinen nivel ruuvin viereen. Päätylevyyn vaikuttava
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vetovoima FT,Rd ei ole keskeinen ruuveihin nähden, joten laipan reunojen lähelle syntyy

lisävoima Q (kuva 9), joka kasvattaa ruuveihin kohdistuvaa vetovoimaa. Koska ruuvien

kestävyys on suurempi kuin liitokseen vaikuttavasta voimasta FT,Rd ja vipuvoimista Q ai-

heutuva ruuvivoima, päätylevyn murtuessa plastinen nivel on myös palkin uuman koh-

dalla.  [2, s. 74; 3, s. 99; 6 s. 323; 8.]

Jos vipuvoimia voi syntyä, murtumismalli 1 mukaisen kestävyyden laskennassa pitää

ottaa huomioon mahdollinen liitoksessa ruuvien kohdalla käytetty taustalevy ja sen mu-

kaan T-osan vetokestävyys voidaan laskea menetelmällä 1 tai 2. Menetelmä 2 on ta-

pauksille, joissa T-osan laippaan tai päätylevyyn vaikuttava voima jakaantuu tasaisesti

ruuvin aluslaatan ja ruuvin kannan tai mutterin alla kuvan 10 mukaisesti sen sijaan, että

voima vaikuttaisi pistevoimana ruuvin keskilinjalla. Tämä menetelmä nostaa kestävyy-

den mitoitusarvoa murtumismallille 1. Menetelmä 1 on siis varmemmalla puolella ja huo-

mattavasti yksinkertaisempi laskea, joten laskentaan käytetään vain menetelmää 1. Ole-

tetaan, että liitoksessa ei käytetä taustalevyjä, joten murtumismallin 1 kestävyyden mi-

toitusarvo saadaan kaavalla 8. [2, s. 74; 6, s. 323-325; 8.]

Kuva 10. Murtumismalli 1 menetelmän 1 (vas.) ja 2 (oik.) vipuvoimien muodostumisperiaate,
jossa FEd = FT,Rd [6, s. 323]

F . . = 	 , , (8)

missä Mpl,1,Rd T-osan laipan (päätylevyn) plastinen taivutuskestävyys

murtumismallissa 1 [kNm]

m Ruuvin etäisyys T-osan uumaan [mm]

Kaavassa käytetty plastinen taivutuskestävyyden arvo lasketaan kaavalla 9, jossa leff1 on

T-osan teoreettinen tehollinen pituus. T-osan tehollinen pituus määritellään ottamalla

huomioon T-osan laipan erilaiset mahdolliset murtumistavat ja liitoksen geometriset mitat
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ja mahdollinen paikallinen lisäjäykistys. leff ei siis välttämättä ole fyysinen pituus. Teräk-

sen paksuus ja myötöraja ovat T-osan laipan eli päätylevyn arvoja. Päätylevyn tehollisen

leveyden leff laskenta eri tapauksille esitetään taulukossa 4. [2, s. 72, 74]

M , , =
, 	 	 	 (9)

missä leff1 Tehollinen pituus murtumismallissa 1 [mm]

tp Teräksen paksuus [mm]

fy Teräksen myötöraja [N/mm2]

γM0 Osavarmuusluku

Taulukko 4. SFS EN 1993-1-8 taulukko 6.6: Päätylevyn teholliset leveydet [2, s. 87]

Käytettävän kaavan valintaan vaikuttaa mitä ruuviriviä tutkitaan ja tutkitaanko yksittäistä

ruuvia vai ruuvirivien ryhmää. Käytännössä tehollinen leveys tulee aina ei–pyöreän myö-

tökuvion perusteella, mutta murtumismallissa 1 on huomioitava, että sen arvo on kuiten-

kin oltava pienempi kuin pyöreän myötökuvion antama tehollisen leveyden arvo. [2, s.87;

3, s.100] Pyöreän ja ei-pyöreän myötökuvion erot on esitetty kuvassa 11. Kuva 12 esittää

tehollisen leveyden muodostumista palkin laippojen sisäpuolella ja kuva 13 erot yksittäi-

sen ruuvirivin ja ruuviryhmän kohdalla.
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Kuva 11. Ruuveilla kiinnitetyn T-osan myötömekanismit, kun rakenneosassa on yksi ruuvirivi
[3, s. 100]

Kuva 12. Ekvivalentin T-osan tehollinen pituus uuman keskellä päätylevyn myötäessä, beff,ep =
leff [3, s. 101]
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Kuva 13. Yksittäiset ruuvirivit ja ruuviryhmät sekä niiden ekvivalentin T-osan tehollinen pituus
[3, s.101] Kuvan pilarin laipan leff voidaan soveltaa palkin ja päätylevyn tapaukseen kuten
kuvassa 6.

Palkin jatkoksen tapauksessa ”palkin vedetyn laipan ulkopuolella oleva ruuvirivi” tarkoit-

taa päätylevyn alinta ulokkeellista ruuviriviä. Pilariin liittyessä kyseinen ruuvirivi on pää-

tylevyn ylin ulokkeellinen ruuvirivi. ”Palkin vedetyn laipan alapuolella oleva ensimmäinen

ruuvirivi” on palkin jatkoksessa ja palkin kylkeen liittyvässä liitoksessa alalaipan sisäpuo-

lella sijaitseva ruuvirivi. Vedetyn laipan sisemmän puoleiselle ruuviriville tehollinen le-

veys leff saadaan kaavasta 10 ja siinä esiintyvä α-arvo saadaan kuvan 14 taulukosta

laskemalla ensin λ1 ja λ2 arvot. α-arvoa käytetään huomioimaan palkin laipan jäykistävä

vaikutus, jolloin ekvivalentin T-osan pituus on suurempi kuin todellinen ruuvirivien väli-

nen etäisyys. Ulokkeelliselle ruuviriville Ieff arvo lasketaan kaavalla 11 ja muille sisem-

mille tai muille reunan ruuviriveille kaavalla 12. [2, s. 87-88.]

l = 	αm (10)

l = 	min: (4m + 1,25e ; + 2 + 0,625 ; 0,5 ; 0,5 + 2 + 0,625 ) (11)

l = 	4m + 1,25e (12)
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missä α Kerroin, joka määrittää jäykistyksen vaikutuksen teholliseen

pituuteen (kuva 14)

m Sisemmän ruuvin etäisyys palkin uumaan [mm]

mx Ulokkeellisen ruuvin etäisyys T-osan uumaan eli palkin

laippaan [mm]

e Sisemmän ruuvin sivuttaissuuntainen etäisyys levyn

reunaan [mm]

ex Ulokkeellisen ruuvin pitkittäissuuntainen etäisyys levyn

reunaan [mm]

bp Päätylevyn leveys = b [mm]

w Ulokkeellisten ruuvien ruuviväli = b1 [mm]

Kuva 14. SFS EN 1993-1-8 kuva 6.11: α:n arvot pilarien jäykistetyille laipoille ja päätylevyille [2,
s. 88]
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Kuva 15. Kertoimen α määrittelyn m - ja e – arvot laippojen sisäpuolella

Murtumismalli 2 kuvaa ruuvien murtumista, kun päätylevy samalla myötää. Tähän ote-

taan siis huomioon sekä päätylevyn taivutuskestävyys että ruuvien yhteenlaskettu veto-

kestävyys. Verrattuna murtumismalliin 1 tässä teräs pystyy myötäämään, kunnes ruu-

vien kestävyys tulee vastaan vipuvoiman Q ja liitokseen kohdistuvan voiman vaikutuk-

sesta. Päätylevyn plastinen taivutuskestävyys Mpl,Rd lasketaan tässä tapauksessa T-

osan tehollisella pituudella Ieff,2. Murtumismallin 2 kestävyys saadaan kaavalla 13. [2, s.

74-75; 3, s. 99; 8.]

F . . = 	 , , 	 	 ∑ , (13)

missä Mpl,2,Rd T-osan laipan plastinen taivutuskestävyys murtumismallissa

2 [kNm]

Ft,Rd Ruuvin vetokestävyyden mitoitusarvo [kN]

Murtumismalli 3 tutkii tapausta, jossa pelkästään ruuvien vetokestävyys on liitoksen kes-

tävyyttä rajoittava tekijä. Tässä tilanteessa levyn paksuus on niin suuri, että ruuvit alkavat

ensimmäisenä myötäämään ja siten voidaan ajatella, ettei ruuvien myödätessä vipuvoi-

mia pääse syntymään. Toisin sanoen levy on irti alustasta ja vain ruuvien varassa. Tähän

lasketaan liitoksen ruuvien yhteenlaskettu kestävyys kertomalla yhden ruuvin vetokestä-

vyys Ft,Rd ruuvien lukumäärällä n. [2, s.74; 3, s. 99; 8.] Ruuvien vetokestävyyden mitoi-

tukseen perehdytään kappaleessa 4.2.1.

F . . = 	 , (14)

Näistä kolmesta murtumismallista valitaan pienin kestävyyden arvo FT,Rd:n arvoksi ja tar-

kistetaan sen olevan liitoksessa esiintyvää vetovoimaa suurempi ehdolla 16.

F , = min	(F . . ; F . . ; F . . ) (15)
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	 , 	

,
	≤ 1 (16)

Missä FT,Ed Liitokseen kohdistuva voima [kN]

Standardi mainitsee, että T-osan kestävyys voidaan määrittää ruuviryhmän mukaisesti,

mutta siinä tapauksessa kaikissa yksittäisissä ruuviriveissä esiintyvä voima ei kuiten-

kaan saa ylittää sen kyseisen ruuvirivin kohdalla T-osalle lasketun kestävyyden arvoa.

[2, s. 75.]

4.1.2 Päätylevyn taivutuksen jäykkyystekijä

SFS EN 1993-1-8 taulukko 6.11 antaa päätylevyn taivutuksen jäykkyystekijän k5 kaa-

vaksi liitteen 1 mukaisesti kaavan 17.

k =
, 	 	

(17)

missä leff Ruuvirivin pienin tehollinen pituus [mm] (kaavat 10, 11 ja 12)

tp Päätylevyn paksuus [mm]

m Ruuvin etäisyys uumasta, ulokkeellisella

alueella m = mx [mm] (kuva 15)

Jäykkyyttä laskiessa on otettava taas huomioon tehollisen leveyden arvon muuttuminen

riippuen siitä, mitä ruuviriviä tutkitaan. Ulokkeellista päätylevyä ja sen ensimmäistä ruu-

viriviä tutkittaessa tehollinen leveys on korkeintaan puolet päätylevyn leveyden arvosta.

Ulokkeettoman päätylevyn kohdalla ensimmäisen ruuvirivin tehollinen leveys muodostuu

palkin uuman, päätylevyn ja ruuvien etäisyyksien mukaan sekä tarvittaessa käytetään

kerrointa α. Jäykkyyden kohdalla siis voidaan joutua laskemaan useampi saman ki teki-

jän arvot ja ottaa ne kaikki huomioon laskettaessa myöhemmin k-tekijöiden summaa.

Jokaiselle näille k-arvolle on myös laskettava oma momenttivarren hi-arvo, eli ruuvirivin

etäisyys puristetun laipan keskilinjalle. Jäykkyystekijän laskentaan voidaan myös käyttää

ruuviryhmän tehollisen leveyden summaa, jolloin esimerkiksi kaikki palkin laippojen si-

säpuolella olevat ruuvit lasketaan yhden tehollisen leveyden mukaisesti. [2, s. 74, 87,

15-106; 3, s. 117-119.]
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4.2 Ruuvien veto-, leikkaus- ja reunapuristuskestävyys

Kiinnikkeiden mitoituksessa lasketaan yksittäisten ruuvien kestävyydet sekä koko ruuvi-

ryhmän kestävyys ruuvien lukumäärän mukaan. Ruuvien oletetaan olevan standardin

SFS EN 1993-1-8 määrittämän viitestandardiryhmän 4 mukaisia ruuveja. Tässä liitostyy-

pissä liukumisen estoa ei oteta huomioon eikä ruuveja esijännitetä leikkaus- tai vetokes-

tävyyden osalta. Tämä kappale esittää kiinnikkeiden mitoituksen veto-, leikkaus- ja reu-

napuristuskestävyydelle.

4.2.1 Yksittäisen ruuvin veto- ja leikkauskestävyys

Koska liukumisen estoa ei tarvitse ottaa huomioon eikä ruuveja esijännitetä, lasken-

nassa voidaan käyttää Eurokoodin mukaista ruuvien kiinnitysluokkaa A: reunapuristus-

tyyppinen kiinnitys ruuveille, joissa esiintyy leikkausvoimaa (taulukko 5). Tällöin ruuvin

mitoittava leikkausvoima murtorajatilassa Fv,Ed on jäätävä pienemmäksi kuin ruuvin leik-

kauskestävyys Fv,Rd tai reunapuristuskestävyys Fb,Rd. Ruuvien käyttäytymistä kiinnitys-

luokittain on havainnollistettu kuvassa 16. [2, s. 28.]

Taulukko 5. SFS EN 1993-1-8 taulukko 3.2 – Ruuvikiinnitysluokat [2, s. 23]
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Kuva 16. Voimien välittyminen ruuvikiinnityksen sisällä leikkausvoiman tai vedon kuormitta-
massa kiinnityksessä [6, s. 320]

Leikkauskestävyyden mitoitusarvot saadaan liitteen 3 mukaisesti kaavoilla 18 ja 19. [2,

s. 28]

, 	= 	 	 	 (18)

missä αv Pienennyskerroin, taulukkoarvo (liite 3)

fub Ruuvin vetomurtolujuuden nimellisarvo [N/mm2]

As Ruuvin jännityspoikkipinta-ala tai A bruttopoikkileikkauksen

pinta-ala [mm2]

γM2 Ruuvin kestävyyden osavarmuusluku = 1.25

, = 	 	 	 	 (19)

missä k1 Pienennyskerroin, taulukkoarvo (liite 3)

αb Pienennyskerroin, taulukkoarvo (liite 3)

fu Päätylevyn vetomurtolujuuden nimellisarvo [N/mm2]

d Ruuvin halkaisija [mm]

t Päätylevyn paksuus [mm]

γM2 Ruuvin kestävyyden osavarmuusluku = 1.25
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Leikkauskestävyyttä Fv,Rd laskettaessa αv ottaa huomioon, onko leikkaustason kohdalla

ruuvin kierteellinen vai kierteetön osa. Kierteellisen osan ollessa leikkaustasossa ruuvin

pinta-alalle käytetään jännityspoikkipinta-ala arvoa As ja kierteettömän kohdalla brutto-

poikkileikkauksen pinta-alan arvoa A. Esimerkiksi, liitoksissa, joissa esiintyy tavan-

omaista suurempia kuormia, on suositeltavaa käyttää osakierteisiä ruuveja, jolloin ruuvin

kierteetön osa on leikkaustasossa ja siten suurempi ruuvin pinta-ala kasvattaa kestä-

vyyttä. [2, s. 28; 6, s.327.]

Reunapuristuskestävyyden mitoituksessa varmuuskerroin k1 ja αb valitaan taulukon 6

mukaisesti, missä ruuvien etäisyyttä levyn reunaan tai toiseen ruuviin tarkastellaan suh-

teessa ruuvin reiän kokoon. e1 ja p1 arvot ovat voiman vaikutussuuntaan nähden yh-

densuuntaisia mittoja, kun taas e2 ja p2 arvot ovat voiman vaikutussuuntaan nähden

kohtisuoria, jotka esitettiin kappaleen 2.2 kuvassa 3. [2, s. 24, 28.]

Ruuveille, jotka altistuvat vetovoimalle käytetään liitteen 3 mukaista kiinnitysluokkaa D:

vetovoiman rasittamat kiinnitykset, joissa käytetään esijännittämättömiä ruuveja. Veto-

kestävyyden osalta ruuveihin kohdistuva vetovoima on oltava pienempi kuin vetokestä-

vyyden arvo Ft,Rd ja ruuvin sekä mutterin lävistymiskestävyys Bp,Rd. [2, s.28.]

, 	= 	 	 (20)

missä k2 Pienennyskerroin, taulukkoarvo (liite 3)

fub Ruuvin vetomurtolujuuden nimellisarvo [N/mm2]

As Ruuvin jännityspoikkipinta-ala [mm2]

γM2 Ruuvin kestävyyden osavarmuusluku

, 	= , 	 	 	 	 (21)

missä dm Pienin seuraavista arvoista: ruuvin kannan etäisimpien

pisteiden ja avainvälin keskiarvo tai mutterin etäisimpien

pisteiden ja avainvälin keskiarvo [mm]

tp Päätylevyn paksuus [mm]

fu Päätylevyn vetomurtolujuuden nimellisarvo [N/mm2]
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Liitteen 3 mukaisesti tarkastetaan vielä ruuvin yhdistetty leikkaus- ja vetokestävyys kaa-

valla 22. Tätä varten on vielä laskettava koko ruuviryhmän muodostama kokonaisveto-

voima Ft1,Ed, joka esitetään kappaleessa 5.3. [2, s. 28.]

	 , 	

,
+ 	 	 , 	

, 	 ,
≤ 1 (22)

Ruuveille tulee tehdä vielä yksittäiset tarkastukset niiden kapasiteetista seuraavilla eh-

doilla: leikkausvoiman Fv,Ed on jäätävä leikkauskestävyyden Fv,Rd ja reunapuristuskestä-

vyyden Fb,Rd arvoa pienemmäksi ehtojen 23 ja 24 mukaisesti ja ruuviin kohdistuva veto-

voima Ft1,Ed on jäätävä ruuvin vetokestävyyden Ft,Rd arvoa pienemmäksi ehdon 25 mu-

kaisesti.

	 , 	

,
	≤ 1 (23)

	 , 	

,
	≤ 1 (24)

	 , 	

,
	 ≤ 1 (25)

4.2.2 Vedetyn ruuvin jäykkyystekijä

Vedetylle ruuville jäykkyystekijän k10 mitoitusarvo liitteen 1 mukaisesti saadaan kaa-

valla 26.

k = , 	 (26)

missä As Ruuvin poikkileikkauspinta-ala [mm2]

Lb Ruuvin venymäpituus [mm]

Kuten päätylevyn taivutuksen jäykkyystekijän k5 kohdalla, ruuvin vedon tapauksessa on

myös tehtävä sama päätös, lasketaanko kaikki ruuvirivit omana tekijänään vai yksi ki-

arvo lasketaan jokaisen ruuvirivin summana. Verrattuna k5 arvoon, k10 arvojen summa

on suoraviivaisempi selvittää kertomalla arvo ruuvien lukumäärällä, koska tekijät pysyvät

samana. Silloin myös momenttivarren arvo on oltava niistä saadun ekvivalentin moment-

tivarren mukainen, joka esitettiin kaavassa 6. Standardi ei ole täysin selkeä, mitä termi
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As tässä kohtaa edustaa, mutta oletus on, että se tarkoittaa ruuvin poikkileikkauksen

pinta-alaa kuten standardin muissa kohdissa. [2, s. 104.]

4.3 Palkin uuman veto

Standardin viittaus 6.2.6.8 antaa uuman vetokestävyydelle kaavan 27, joka tulee profii-

lissa käytetyn teräksen myötörajan ja uuman tehollisen pituuden pinta-alan tulosta. Te-

holliselle pituudelle voidaan käyttää uuman ja päätylevyn muodostaman T-osan teholli-

sen pituuden arvoa muun sisemmän ruuvirivin kohdalla eli aiemmin esitettyä leff kaavaa

12, mutta sen on kuitenkin oltava vähintään yhtä suuri kuin ruuvirivien välinen etäisyys

p. Uuman tarkasteltava alue on esitetty kuvassa 17. Mitoittava voima ruuvirivin kohdalla

on jäätävä uuman kestävyyden mitoitusarvoa pienemmäksi eli täytettävä ehto 28. Voima

Ftr,Ed saadaan kertomalla ruuviin kohdistuva voima Fti,Ed ruuvirivin ruuvien lukumäärällä,

mikä on siis sama kuin ekvivalentin T-osan laskennassa käytetty ulkoinen mitoittava

voima. [2, s. 67, 90; 3, s. 111-112.]

Kuva 17. Uuman tarkasteltava vyöhyke

, , =
	 	

(27)

missä beff Uuman teoreettinen tehollinen pituus, tässä tapauksessa

beff = min (4m + 1,25e; p) [mm] (kaava 11)

tw Uuman paksuus [mm]

	 , 	

, ,
	≤ 1 (28)
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4.4 Hitsien mitoitus

Kun mitoitetaan liitoksen kestävyyttä, standardi suosittelee mitoittamaan hitsit niin, että

ne eivät toimi liitoksen mitoittavana tekijänä. Kun lasketaan hitsauksen kestävyyttä voi-

mien jakaantuessa hitsille, hitsin oletetaan toimivan joko kimmo- tai plastisuusteorian

mukaisesti. Liitoksissa, joissa on mahdollista muodostua plastinen nivel, on oleellisinta

mitoittaa hitsi liitoksen heikoimman osan mukaan vähintään yhtä kestäväksi, tai vaadit-

taessa mahdollista liitoksen muodonmuutoskykyä, vähintään niin kestäväksi, että hitsin

lujuus ei petä ennen liitettävän osan myötäämistä. Päätylevyliitoksissa palkin uuman hit-

sin mitoitus tehdään palkkiin vaikuttavalle leikkaus- ja vetovoimalle. Vedetyn ruuvirivin

kohdalla uuman hitsiin voi kohdistua myös vetovoimaa, joka voi olla merkittävä lisärasi-

tus hitsille. [2, s. 70; 6, s.343.]

Yksinkertaisin ja tavallisesti käytetty hitsityyppi on pienahitsi, jota voidaan käyttää liitok-

sen osien liitoskulman ollessa 60 – 120°. Tässä tyyppiliitoksessa kulman oletetaan ole-

van aina 90° ja pienahitsiä pystytään siis käyttää kauttaaltaan liitoksessa. Pienahitsien

mitoitus voidaan laskea standardin SFS EN 1993-1-8 mukaan komponenttimenetelmällä

tai yksinkertaistetulla menetelmällä. Yksinkertaistetulla menetelmällä hitsiin ajatellaan

kohdistuvan vain leikkausta ja se on menetelmistä varmemmalla puolella oleva lasken-

tatapa. Lisäksi liitokseen vaikuttavan kokonaisvoiman suuntaa ei tarvitse tietää vaan hit-

sin mitoitukseen riittää sen suuruus. Tästä syystä tässä liitosmitoituksessa käytetään

vain yksinkertaistettua menetelmää. [2, s. 47; 4, s. 105.]

Yksinkertaistetulla menetelmällä hitsin leikkauslujuus riippuu liitoksessa olevan teräslaa-

dun lujuudesta. Hitsin leikkauslujuus saadaan kaavasta 29, jossa käytetyn korrelaatio-

kertoimen βw arvo saadaan taulukosta 6. [2, s. 47; 1, s.45, 47.]



29

Taulukko 6. SFS EN 1993-1-8 taulukko 4.1 - Pienahitsien korrelaatiokerroin βw [2, s.47]

, 	= (
√

) 	 (29)

missä fu Teräksen vetomurtolujuuden nimellisarvo [N/mm2]

βw Korrelaatiokerroin

γM2 Hitsin kestävyyden osavarmuusluku = 1.25

Kaavan fu arvo valitaan liitoksen heikoimman liitettävän teräslaadun mukaan vetomurto-

lujuuden nimellisarvoksi. Kun on selvitetty hitsin leikkauslujuus, voidaan laskea hitsin

efektiivinen a-mitta. Efektiivinen a-mitta on pienan juuresta pisin kohtisuora mitta hitsin

uloimpaan pintaan. Hitsin suunnittelussa mahdollista tunkeumaa ei huomioida vaan

suunnitelmissa määritellään laskennan perusteella vaadittava hitsin a-mitta. Standardin

SFS EN 1993-1-8 mukaisesti pienahitsin a-mitta on aina oltava vähintään 3mm. [2, s.45

– 47; 3, s. 66.]

Hitsin kestävyys saadaan kertomalla hitsin leikkauslujuuden mitoitusarvo fvw,d, joka las-

ketaan hitsin efektiivisellä a-mitalla ja hitsin kokonaispituudella lw kaavan 30 mukai-

sesti.[2, s. 47.]

, 	= , 	 	 (30)

missä fvw,d Hitsin leikkauslujuuden mitoitusarvo [N/mm2]

a Hitsin efektiivinen a-mitta [mm]

lw Hitsin pituus [mm]
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5 Standardin soveltaminen tutkittavaan liitokseen

Tässä luvussa käydään läpi edellä käsitellyt komponenttien mitoitukset tarkastelemalla

mitä soveltavia osuuksia niihin on vielä lisättävä, jotta mitoitus sopii tämän työn liitostyy-

pille. Luvussa esitetään myös ajatuksia, joita on herännyt mitoitusperiaatteita läpikäy-

dessä, ja jotka tulisi ottaa huomioon liitossuunnittelua sovellettaessa.

5.1 Kiertymisjäykkyys ja jäykkyystekijät

Koska tässä työssä tarkastellaan vain liitoksen yleistapausta, ja sitä on pystyttävä sovel-

tamaan liitoskohtaisesti riippumatta siitä mihin liitos liittyy, kiertymisjäykkyyden tutkimista

ei pystytä tässä lopullisesti ratkaisemaan. Kappaleen 3.1 mukaisia kokonaisen raken-

nuksen eri rakenneosien mitoista ole tietoa eikä näille voida tehdä olettamuksia ilman,

että laskennan periaate voi muuttua täysin vääräksi. Liitosluokitusta päästään hyödyntä-

mään siis vasta siinä vaiheessa, kun tiedetään todellinen rakennus ja sen todelliset ra-

kenneosat mittoineen ja kestävyyksineen. Laskentapohjaan lisätään erillinen sivu, jossa

lasketaan liitoksen kiertymisjäykkyys, jotta sitä voi hyödyntää myöhemmässä vaiheessa,

jos halutaan selvittää koko rakennuksen todellinen rakenteellinen toiminta liitoksineen.

Kappaleeseen 3.3 liittyen standardin kohta 6.3.1 (3) huomauttaa seuraavaa:

”Ruuveilla kiinnitetyissä päätylevyliitoksissa, jossa on useampia kuin yksi vedetty
ruuvirivi, voidaan mikä tahansa ruuvirivi jättää huomioon ottamatta edellyttäen,
että myös kaikki muut ruuvirivit, jotka ovat lähempänä puristuskeskiötä, jätetään
huomioon ottamatta. Menettely on varmalla puolella. Jäykkyyden laskemisessa
hyödynnettyjen ruuvirivien lukumäärän ei tarvitse välttämättä olla sama kuin niiden
ruuvirivien lukumäärä, joita hyödynnetään taivutuskestävyyden mitoitusarvon
määrittämiseksi.” [2, s. 100.]

Jos liitoksen oletetaan toimivan kimmoteorian mukaisesti, ja siten voimien jakaantuvan

ruuveille lineaarisesti, tätä yksinkertaistusta voidaan käyttää, kun ruuvirivien lukumäärä

on enemmän kuin kolme. Olettaen, että kolmen ruuvirivin tapauksessa keskimmäinen

ruuvirivi sijaitsee symmetrisesti palkin keskellä, jossa on puristuksen ja vedon vaikutuk-

sen nollakohta. Tätä voidaan soveltaa vain jäykkyyttä tutkittaessa.

Kappaleessa 3.4 todettiin standardin mainitsevan, että palkin jatkoksen tapauksessa

päätylevyliitokselle on tarpeen tutkia vain päätylevyn ja pulttien vetoon vaikuttava jäyk-

kyystekijä. Tämä yksinkertaistaa jäykkyystekijöiden laskentaa, vaikka edelleen
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jäykkyystekijä k5 kohdalla on oltava huolellinen mitä komponentin osaa mitoitetaan, ku-

ten tuli ilmi kappaleessa 4.1.2. Liitoksen eri osia mitoittaessa tulee huomioida eri T-osien

teholliset pituudet. Laskentapohjassa tämä tulee huomioida niin, että liitokselle ei välttä-

mättä tule vain yhtä k5 arvoa eikä eri laskentavaiheiden teholliset leveydet leff saa mennä

sekaisin keskenään. Nämä tehollisen leveyden arvot saadaan kuitenkin samalla lasken-

nalla kuin T-osan kestävyyden laskennassa, joten samoja arvoja voidaan hyödyntää

siinä.

5.2 Taivutuskestävyys

Jotta laskentapohja olisi mahdollisimman yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä, turhat

kestävyyden tarkastelut jätetään siitä pois kokonaan. Palkin taivutus- ja leikkauskestä-

vyys kuuluu tähän osioon, josta aiemmin mainittiin, että näiden tarkastelu on suoritettu

jo ennen liitosmitoitusta. Palkin uuman paikallinen veto ruuvien kohdalla kuitenkin lisä-

tään tarkasteltavaksi osioksi, koska tämä paikallinen rasitus johtuu liitoksen toiminnasta.

Kappaleessa 4.1.1 esitetty ekvivalentin T-osan mitoitus edellyttää, että liitoksen mitoituk-

sessa on pystyttävä huomioimaan voiko mahdollisia vipuvoimia syntyä tai ei. Vipuvoi-

mien syntymiselle on annettu tarkastuskaava ruuvin venymäpituuden Lb suhteen ja tämä

on helposti tarkastettavissa, kun liitoksessa olevat levypaksuudet ovat tiedossa. Varmin

tapa lähestyä asiaa on ottaa niiden vaikutus huomioon ja laskea T-osan kestävyydet

kaikille eri murtumismalleille.

Päätylevyn mitoituksessa kestävyyden tarkastus on tehtävä jokaiselle tarvittavalle ruuvi-

riville kussakin murtumismallissa 1-3 [2, s.95]. Muuttuvia tekijöitä ovat ruuviriviin vaikut-

tava ulkoinen voima ja tehollinen pituus, joihin taas vaikuttaa ruuvirivin sijainti.

Esimerkki päätylevyn T-osien muodostumisesta ja siinä esiintyvistä muuttujista palkin

jatkoksessa esitetään kuvassa 18.
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Kuva 18. T-osien muodostuminen palkin jatkoksessa, kun ruuvit sijaitsevat laippojen sisällä
(ylempi) ja laippojen ulkopuolella (alempi). T-osa 1 kuvastaa T-osan mallinnusta ruuvirivillä
1, T-osa 2 ruuvirivillä 2 jne.

Koska tarkastelun joutuu kuitenkin tekemään ruuvikohtaisesti, laskenta pysyy yksinker-

taisempana ja varmemmalla puolella, jos laskentapohjassa tutkitaan yksittäisiä ruuviri-

vejä ruuviryhmän sijaan. Jos ruuvit sijaitsevat kokonaan laippojen sisäpuolella tarkastelu

on tarpeen ensimmäiselle ja toiselle ruuviriville. Ulokkeellisilla ruuveilla, jotka sijaitsevat

palkin vedetyllä puolella, tulee tutkia kolme ensimmäistä ruuviriviä, joista ensimmäinen

on ulokkeellinen ruuvirivi.
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5.3 Ruuvien mitoitus

Kappaleessa 4.2.1 tutkittiin yksittäisten ruuvien kestävyyksiä eri rasituksille. Tämän

vuoksi haluamme saada selvitettyä momentista aiheutuvan yksittäisellä ruuvilla vaikut-

tavan voiman, johon sovelletaan jännityksen σ lauseketta (kaavaa 32). Yksinkertaista-

misen vuoksi liitoksen oletetaan toimivan kimmoteorian mukaisesti eli voimat siirtyvät

liitoksessa lineaarisesti.

σ = 	 [N/mm2] (32)

missä MEd Momentin mitoitusarvo [Nmm]

Iz Profiilin jäyhyysmomentti [mm4]

y Painopisteen etäisyys profiilin reunaan [mm]

symmetriselle profiilille y = ½ h

Koska jännityksen σ yksikkönä on N/mm2, sovelletaan tätä lauseketta niin, että saamme

ruuviin kohdistuvan voiman FtiM [N] käyttämällä jäyhyysmomenttina ruuvien lukumäärän

ja sijaintien avulla laskettua ruuviryhmän jäyhyysmomenttia. Tämä lasketaan ruuvien

jäyhyyden summana, jossa ruuvirivin ruuvien lukumäärä kerrotaan niiden etäisyyden po-

tenssilla puristetun laipan keskelle kaavan 33 mukaan.

= 	 	= ∑ 	ℎ  [mm2] (33)

missä ni Ruuvien lukumäärä ruuvirivillä

hi Ruuvirivin etäisyys puristetun laipan keskelle [mm]

Ruuviin kohdistuvaan voimaan vaikuttaa sen painopisteen etäisyys liitoksen puristetusta

laipasta. Vahvemman eli y-akselin ympäri vaikuttava momentti jaetaan siis pulttien

jäyhyydellä ja kerrotaan kulloinkin tutkittavan ruuvin etäisyydellä hi, joka on esitetty ku-

vassa 19. Momentti heikomman eli z-akselin ympäri saadaan jakamalla momentti ruu-

vien momenttivarrella, joka on puolet uloimpien ruuvien välisestä etäisyydestä. Momen-

tin aiheuttama veto yhdelle ruuville saadaan näiden summasta kaavalla 34.
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Kuva 19. Ruuvirivillä vaikuttava kokonaisvetovoima Fti,Ed, kun ruuvit sijaitsevat laippojen sisäpuo-
lella ja sen etäisyys hi puristetun laipan keskeltä.

	= ,

	
	h + 	 ,

( 	 	/	 )
(34)

missä My,Ed Momentti vahvemman akselin suhteen [Nmm]

Ibolts Ruuvien jäyhyys [mm2]

hi Ruuvirivin etäisyys puristetun laipan keskeltä [mm]

Mz,Ed Momentti heikomman akselin suhteen [Nmm]

r Ruuvirivien lukumäärä

n Ruuvien lukumäärä yhdellä ruuvirivillä

b1 Uloimpien ruuvien keskiöväli [mm]

Ruuvien määrä ja ruuviryhmän kokonaiskorkeus kasvattaa liitoksen jäykkyyttä ja pienen-

tää yhdelle ruuville kohdistuvaa rasitusta. Aksiaalivoiman aiheuttama veto ja pystysuun-

taisen voiman aiheuttama leikkaus ruuville lasketaan ruuvia kohden jakamalla voimat

ruuvien lukumäärällä:

, 	= ,
	 	

(35)

, 	= ,
	 	

(36)
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Ruuviin kohdistuva kokonaisvetovoima Fti,Ed saadaan momenttien ja aksiaalivoiman ai-

heuttamasta vedon summasta, joka on riippuvainen ruuvin sijainnista h i.

, 	= + , (37)

Ainoa muuttuva tekijä ruuvien voimia laskettaessa on sijainti hi, eli h-mitan pienentyessä

y-akselin ympäri vaikuttavasta momentista jakaantuu pienempi voima ruuville. Kaikkein

rasitetuin ruuvirivi on puristetusta osasta kauimmaiset ruuvit, jossa ruuviin kohdistuva

voima on suurin.

5.4 Hitsit

Hitsin a-mitta mitoitetaan huomioiden liitoksessa esiintyvä kokonaisvetovoima Fti,Ed, jota

käsiteltiin edellisessä kappaleessa. Hitsin a-mitta mitoitetaan liitoksen sen osan mukai-

sesti, jossa esiintyy suurin rasitus, joka palkin jatkoksen tapauksessa on alin ruuvirivi. A-

mitta lasketaan ruuviriviin kohdistuvien voimien, hitsin leikkauslujuuden fvw,d ja hitsin pi-

tuuden suhteesta kaavoilla 38 ja 39:

= 	 ,
	 	 ,

(38)

=
	 , , ,

	 	 ,
(39)

missä Fti,Ed Tutkittavalle ruuviriville kohdistuva vetovoima [kN]

Fv,eff,Ed Tutkittavalle ruuviriville kohdistuva leikkausvoima [kN]

b Päätylevyn leveys [mm]

fvw,d Hitsin leikkauslujuuden mitoitusarvo [N/mm2]

leff Tehollinen pituus tutkittavalla ruuvirivillä [mm]

n Ruuvien lukumäärä ruuvirivillä
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Kuva 20. Havainnekuva hitseistä ja vaikuttavista voimista, kun suurin vetorasitus vaikuttaa alim-
malla ruuvirivillä.

Kuvan 20 mukaisesti hitsi a1 mitoitetaan laipan alueelle, johon alimmalla ruuvirivillä vai-

kuttaa jännitys Ft1,Ed ja a2 uuman alueelle, johon vaikuttaa yhdistetty veto- ja leikkaus-

voima. Arvoa a1 laskettaessa kerrotaan voima Ft1,Ed ruuvirivin ruuvien lukumäärällä ja

jaetaan leikkauskestävyyden arvo kerrottuna hitsin pituudella, joka tässä tapauksessa

on laipan ylä- ja alapuolen pituuden summa. Arvoa a2 laskettaessa lisätään kokonaisvoi-

maan vaikuttava leikkausvoima uuman kohdalla Fv,eff,Ed ja jaetaan hitsin kestävyyden

sekä uuman molemmin puolisella tehollisen pituuden leff summalla. Tässä tapauksessa

leff on laippojen sisäisten ruuvirivien tehollinen pituus tai ruuvirivien etäisyys kuten uuman

vedon tutkimisessa kappaleessa 4.3. Hitsin leikkauskestävyys voidaan laskea kaavasta

40, jossa leikkausvoiman jakaantuminen katsotaan tehollisen pituuden suhteesta uuman

pituuteen.

, , = , 	
(40)

missä Fz,Ed Liitoksessa vaikuttavan leikkausvoiman mitoitusarvo [kN]

hw Uuman korkeus [mm]

leff Tutkittavan ruuvirivin tehollinen pituus [mm]



37

6 Excel-laskentapohja

Yleisissä laskentapohjissa tärkeänä ominaisuutena on niiden helppokäyttöisyys. Tässä

työssä kehitettyä laskentapohjaa pitää pystyä käyttämään itsenäisesti tai lyhyellä ohje-

liitteellä ja ulkoasu tulee olla sellainen, että laskennan vaiheita on helppo seurata ja ym-

märtää. Yksi Excelin hyvä ominaisuus on se, että haetut arvot voi hakea solun sisältä ja

näin niin sanotusti jäljittää arvon alkuperän. Excelissä voi myös laittaa solukohtaisia kom-

mentteja ohjeistamaan käyttäjää. Kuvissa 21-25 esitetään esimerkki palkin jatkoksen

laskentapohjasta, kun ruuvit sijaitsevat laippojen sisäpuolella. Laskentapohja kokonai-

suudessaan on liitteessä 4.

Laskentapohjaan määritetään liitokseen kohdistuva aksiaalivoima Fx,Ed ja leikkausvoima

Fz,Ed. Kyseisen liitoksen oletetaan pystyvän toimimaan myös momenttiliitoksena, joten

laskentaan voidaan syöttää myös liitokseen vaikuttavat momentit My,Ed ja Mz,Ed. Momentti

My,Ed vaikuttaa palkin kohtisuoran akselin ympäri ja momentti Mz,Ed heikomman pysty-

suuntaisen akselin ympäri.

Kuva 21. Laskentapohjaan syötettävät lähtötiedot keltaisella, vihreällä pohjalla olevat arvot Excel
laskee lähtötietoina annetuista arvoista. Merkinnät: 1 - materiaaliarvot, osavarmuusluvut ja
ruuvien lujuus, 2 - kuormatiedot, 3 - ruuvien sijainnit ja profiilin geometria, 4 - ruuvin kestä-
vyydet.

Taulukkoon lisätään käytettävä profiili, ruuvien lukumäärät ja sijainnit. Laskentapohjassa

on ehto, joka varoittaa suunnittelijaa, jos ruuvit eivät näytä mahtuvan liitokseen. Tämä
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ehto käyttää kappaleen 2.2 kuvan 3 ruuvien etäisyyksien reunaehtoja. Suunnittelijan on

kuitenkin tarkistettava itse vaadittujen ruuvietäisyyksien täyttyminen ja ruuvien sijoittumi-

nen niin, että ne ovat myös työmaalla helposti asennettavissa. Taulukkoon annetaan

vielä päätylevyn ainevahvuus ja päätylevyn lujuusluokaksi oletetaan sama kuin teräspal-

kille. Ruuvien kestävyyksien laskenta tehdään kappaleen 4.2.1 mukaan.

Kuva 22. Ruuviryhmän mitoitus. Merkinnät: 5 – ruuviryhmän jäyhyys Ibolts.

Ruuviryhmän ja T-osan mitoitus ulokkeettomilla ruuveilla tehdään alalaipasta laskettuna

kahdelle ensimmäiselle ruuviriville. Ruuviryhmän suunnittelussa sovelletaan kappaleen

5.3 ruuvien jäyhyyttä Ibolts. T-osan mitoituksessa huomioidaan kappaleen 4.1.1 eri tehol-

lisen leveyden arvot sekä murtumismuodot ensimmäisellä ja toisella ruuvirivillä.

Kuva 23. T-osan mitoitus 1. ruuvirivillä. Merkinnät: 6 - α kertoimen ja tehollisen leveyden las-
kenta, 7 – T-osan murtumismuotojen 1-3 laskenta.
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Kuva 24. T-osan mitoitus 2. ruuvirivillä. Merkinnät: 8 – uuden tehollisen leveyden laskenta ko.
ruuviriville, 9 – T-osan murtumismuodot 1-3 toisella ruuvirivillä.

Kuva 25. Merkinnät: 10 – hitsien mitoitus, 11 – palkin uuman mitoitus vedolle.

Lopuksi laskentapohjassa mitoitetaan vielä liitoksen hitsit kappaleen 5.4 ja palkin uuma

kappaleen 4.3 mukaan. Esitetty laskentapohja keskittyy vain liitoksen kestävyyden tutki-

miseen eikä sen jäykkyyteen. Jäykkyyden tutkiminen lisätään työn jälkeen myöhem-

mässä vaiheessa omalle sivulle laskentapohjaan.
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset

Tässä työssä tutkittiin jäykän päätylevyliitoksen mitoituksen periaatteita, kun liitos toimii

palkin jatkoksena tai palkki liittyy toisen palkin kylkeen ja laskenta perustuu standardiin

SFS EN 1993-1-8. Työssä selvennettiin ensin standardin esittämää liitosluokittelua ja

kuinka sen määrittelyyn tarvittavat kestävyyden ja kiertymisjäykkyyden arvot selvitetään

ja mitkä liitoksen peruskomponentit tulisi tämän liitoksen tapauksessa tutkia. Sovelletta-

vassa osuudessa mitoitusta lähestyttiin standardin teorian mukaisesti ja perehdyttiin tar-

kemmin erityisesti päätylevyn taivutusta kuvaavan T-osan ja liitoksen ruuvien mitoituk-

seen. Työn tuloksena kehitettiin liitoksen kestävyyden laskentapohja, mutta liitoksen

jäykkyyden mitoituksen osalta laskentapohja jäi vielä työstettäväksi.

Kun tutkittava liitostyyppi on rajattu tarpeeksi selkeästi, standardin antamia suunnitte-

luohjeita on helpompi lähestyä, joskin niiden tulkitseminen ja soveltaminen on edelleen

paikoin haasteellista. Esimerkiksi hitsien laskennan osalta on käytetty vain yksinkertaista

laskumenetelmää, mutta sen tarkempi laskenta voi olla tarpeen, jos hitsit näyttävät muo-

dostuvan liitoksen kriittiseksi osaksi.

Koska työ keskittyi jäykän päätylevyliitoksen suunnitteluun, yritettiin työssä selvittää sai-

siko liitokselle määriteltyä selkeää jäykkyyden tarkkaa tai suuntaa-antavaa luokitusar-

voa. SFS EN 1993-1-8 mukainen rakenneanalyysi ja liitosluokitus vaatii kuitenkin koko-

naisen rakennejärjestelmän tuntemista, joten luokitusta ei voida tehdä vain liitosta tutki-

malla. Siinä vaiheessa, kun puhutaan todellisesta projektista, jolloin rakenneanalyysin

kehärakennemalli on tiedossa, liitoksen luokitusta voisi käyttää hyödyksi esimerkiksi sel-

vittämään miten suunniteltu liitos toimii kehärakenteessa ja miten liitoksen jäykkyys pi-

täisi huomioida kehärakenteen rakenneanalyysissä.

On myös hyvä muistaa, että standardissa määritetty kiertymisjäykkyys Sj kuvaa kehä-

rakenteessa olevan liitoksen jäykkyyttä. Kehärakenteissa on jäykkiä momenttiliitoksia,

mutta kehärakenteiden suunnittelu ei ole kovin yleistä, sillä usein runkorakenteen jäykis-

tykseen käytetään jäykistäviä siteitä. Siteillä jäykistetyssä rakenteessa jäykistyksestä ai-

heutuvat voimat ovat siteissä vaikuttavia aksiaalisia voimia, jotka on helpompi todentaa

ja liitokset pysyvät kevyempinä. Jäykkää kehäliitosta voitaisiin hyödyntää siinä tapauk-

sessa, jos tarvitaan suuria esteettömiä tiloja kehien välillä. Jos on kyseessä toistuvat

samanlaiset kehärakenneteet, joihin kaikkiin kopioidaan sama jäykäksi luokiteltu liitos,

voidaan halutessa myös tutkia kuinka liitoksen yhden komponentin muuttaminen
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muuttaa liitoksen luokitusta kehärakenteessa (jäykkä/ puolijäykkä/ nivel) ja kuinka liitok-

sen jäykkyyden muutos vaikuttaa voimien jakaantumiseen.

Liitoksen mitoituksessa vastaan tulleista ominaisuuksista todetaan, että yksinkertaisinta

on luoda laskentapohja erikseen haluttujen liitostyyppien kestävyyden ja niiden jäykkyy-

den laskemiseksi. Laskentapohjassa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, etteivät

laskennassa käytetyt tehollisen leveyden arvot, joita esiintyy useampi laskennan vaiheen

mukaan, mene sekaisin keskenään. Osassa laskentapohjan kaavoista on selvyyden

vuoksi hyvä käyttää eurokoodeista poikkeavia symboleita tekijöille, jotta laskentapohjaan

ei tule päällekkäisiä merkintöjä. Laskentapohja jää vielä kehitettäväksi myöhempään vai-

heeseen liitoksen jäykkyyden osalta.
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