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Metal Dowel-Type Connections in a Typical Glue-Laminated Timber Frame  
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November 2019 

The objective of this thesis was to provide better understanding of designing 
dowel-type connections, used in typical glue laminated timber framed buildings 
in Finland. Typically, dowel-type connections are calculated using simplified 
methods based on Eurocode 5.  
 
This thesis presents the calculation methods and theory used in Eurocode 5 to 
calculate design capacity and stiffness of laterally loaded dowel-type connec-
tions. Connections examined in this paper are laterally loaded connections 
where two timber members are joined using dowel-type fasteners. 
 
As part of the thesis, a number of load tests were carried out at the structural la-
boratory in Tampere University of Applied Sciences. The goal of the load tests 
was to determine which parameter, d1 or def, should be used when calculating 
slip modulus for self-tapping screws.  
 
Due to small number of load tests completed and some technical issues with 
the loading apparatus, no definitive conclusion could be made on the parameter 
selection. It is recommended on basis of the tests carried out that the designer 
should use the diameter of the smooth shank of the screw when calculating slip 
modulus for self-tapping screws.  
 
Other findings of this thesis include notes and general observations about cal-
culation methods for a common beam to column connection used in glue-lami-
nated timber frames.  
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1 JOHDANTO 

 

Rakennus on kokoelma liitoksia, jotka on yhdistetty toisiinsa erilaisilla rakenne-

osilla. Puurakenteissa liitokset, ja etenkin puikkoliittimillä kasatut liitokset jäävät 

suunnitteluprosessissa usein toissijaiseen rooliin. Tässä työssä pyritään avaa-

maan eurokoodin mukaista puikkoliitosteoriaa kotimaisia yksinkertaistettuja oh-

jeita kattavammin. 

 

Työssä esitetään eurokoodin mukainen laskentamenetelmä puurakenteiden yk-

sileikkeisten puikkoliitosten mitoittamiseksi kestävyyden ja siirtymien suhteen. Li-

säksi työssä esitetään suomessa käytössä olevien ohjeiden mukaiset mitoitus-

menetelmät liimapuurunkoisten hallirakennusten yleisimmille pääkannattajien lii-

toksille. 

 

Tässä työssä ei käsitellä kosteudenmuutoksen aiheuttamia ilmiöitä puuraken-

teissa tai liitoksissa. Samoin palo- ja onnettomuustilanteiden tarkastelut on rajattu 

tämän työn ulkopuolella. 

 

Työssä kiinnitetään erityistä huomiota pääkannattajan kiepahdustukena käytetyn 

puurunkoisen kattoelementin ja pääkannattajan välisen liitoksen kestävyyden ja 

jäykkyyden mitoitukseen. Liitoksen mitoittamisesta on laadittu työn liitteeksi esi-

merkkilaskelma.  

 

Lisäksi liitoksen siirtymien laskennan vertailuksi tehtiin koekuormitus Tampereen 

ammattikorkeakoulun rakennuslaboratoriossa. Koekuormituksien perusteella yri-

tetään vastata suunnitteluohjeiden ja lähdekirjallisuuden epäselväksi jääneeseen 

kysymykseen itseporautuvien ruuvien siirtymän laskennassa käytetyn halkaisijan 

arvon osalta.  

 

Lopuksi esitetään työtä tehdessä havaittuja parannusehdotuksia suunnitteluoh-

jeisiin sekä mahdollisia lisätutkimusaiheita tuleville opinnäytetyön tekijöille. 
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2 YLEISTÄ MATERIAALEISTA JA LIITTIMISTÄ 

 

Tässä luvussa käsitellään yleisellä tasolla työn aiheena olevia materiaaleja ja il-

miöitä sekä niiden ominaisuuksia. 

 

 

2.1 Yleistä puusta 

 

Suurin osa Suomea kuuluu kasvimaantieteellisesti pohjoiseen havumetsä-

vyöhykkeeseen. Metsissä kasvavista puista mäntyä, kuusta ja koivua on 97 pro-

senttia. Puolet metsistä on mäntymetsiä. Muita kotimaisia puulajeja ovat mm. 

haapa, leppä, pihlaja, kataja, vaahtera ja lehtikuusi. (Puuinfo, puulajit) 

 

Puulajien ulkonäkö ja ominaisuudet vaihtelevat suuresti, joka mahdollistaa puun 

käytön materiaalina eri tarkoituksiin. Puulajit luokitellaan kuivatuoretiheyden pe-

rusteella kevyisiin, keskiraskaisiin ja raskaisiin puulajeihin. (Puuinfo, puulajit) 

 

Kuivatuoretiheydeltään alle 450 kg/m3 olevat puulajit luokitellaan kevyiksi puula-

jeiksi. Tällaisia puulajeja ovat kuusi, mänty, haapa, lehtikuusi, tervaleppä ja leh-

mus. Kevyet puulajit ovat yleensä pinnaltaan pehmeitä ja kestävät heikommin 

mekaanista kulutusta kuin raskaat puulajit. (Puuinfo, puulajit) 

 

Keskiraskaisiin puulajeihin kuuluvien puulajien kuivatuoretiheys on 450 - 600 

kg/m3. Tällaisia puulajeja ovat esimerkiksi jalava ja pihlaja. (Puuinfo, puulajit) 

 

Raskaisiin puulajeihin luokitellaan kaikki sellaiset puulajit, joiden kuivatuoretiheys 

on yli 600 kg/m3. Kotimaisista puulajeista raskaita ovat mm. saarni ja tammi. Ras-

kaat puulajit ovat pinnaltaan kovia ja kestävät hyvin kulutusta kalusteiden raken-

teissa ja liitoksissa. (Puuinfo, puulajit) 
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2.2 Puun käyttö rakentamisessa 

 

Puulla on lukuisia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erinomaisen rakennusmate-

riaalin. Puun kestävyyden suhde sen massaan on suurin rakentamisessa käyte-

tyistä materiaaleista. Puulla on hyvät lämmön- ja ääneneristävyysominaisuudet, 

jonka lisäksi sitä on helppo muotoilla ja liittää toisiin rakenneosiin. (Porteus, Ker-

mani. 2013) 

 

Materiaalina puu on hyvin herkkä reagoimaan ympäristöönsä, jonka takia puura-

kenteita suunnitellessa on kiinnitettävä huomiota ympäristön olosuhteisiin. Esi-

merkiksi ilmankosteudella on suora yhteys puun lujuus- ja jäykkyysominaisuuk-

siin. Lisäksi puu kutistuu tai turpoaa ympäröivän ilmankosteuden vaikutuksesta. 

Näin ollen puurakenteiden suunnittelijan on tunnettava ja huomioitava puun ma-

teriaaliominaisuudet voidakseen suunnitella turvallisia puurakenteita. (Porteus, 

Kermani. 2013) 

 

 

2.2.1 Sahatavara 

 

Rakennesahatavara sahataan puun rungosta, joten käytettävissä olevan sahata-

varan mitat rajoittuvat saatavilla olevien tukkien mittoihin. Käytettävissä olevan 

sahatavaran yleisimmät pituudet vaihtelevat 300 mm jaolla välillä 2,7…6,0 m. 

Kuva 1 on esitetty yleisimpien sahapintaisten sahatavaroiden poikkileikkausmitat. 

(Puuinfo, puutieto) 
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Kuva 1. Sahapintaisen sahatavaran yleisimmät poikkileikkausmitat. (Puuinfo) 

 

Sahatavara lujuuslajitellaan visuaalisesti tai koneellisesti. Visuaalisessa lujuusla-

jittelussa tarkastellaan silmämääräisesti oksien määrää, sijaintia ja laatua. Lisäksi 

tarkastellaan puussa olevia halkeamia, kieroutta, vääryyttä ja muita vikoja.  

 

Sahatavarakappaleen taivuttaminen on perinteinen koneellinen lujuuslajittelume-

netelmä, jonka perusteella voidaan määrittää kappaleen kimmomoduuli ja lujuus-

luokka. Muita koneellisia lujuuslajittelumenetelmiä ovat ominaistaajuuden mit-

taus, röntgenmittaus, ultraäänimittaus ja koneäänimittaus. Kuva 2 on esitetty ha-

vupuusahatavaran käytössä olevat lujuusluokat standardin EN 338 mukaan. Lu-

juusluokan C14…C30 sahatavara voidaan lajitella joko visuaalisesti tai koneelli-

sesti ja lujuusluokat C35…C50 luokitellaan vain koneellisesti.  (Puuinfo, puutieto) 

 

 

Kuva 2. Havupuusahatavaran lujuusluokat EN 338 (Puuinfo, puutieto) 
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Havupuusahatavaran lujuusluokituksessa on käytössä myös yhteispohjoismai-

nen standardi INSTA 142, jonka mukaan havupuusahatavara lujuuslajitellaan vi-

suaalisesti Kuva 3 mukaisesti. 

 

 

Kuva 3. Havupuusahatavaran lujuusluokat INSTA 142 mukaan. (Puuinfo, puu-
tieto) 

 

Sahatavaraa käytetään rakentamisessa sellaisenaan palkeissa, pilareissa, esi-

valmistetuissa ristikoissa ja muissa rakenneosissa. Sahatavaraa käytetään myös 

liimapuun valmistamisessa, jota käytetään silloin kun rakenneosalta vaaditaan 

suurempaa poikkileikkausta ja pituutta. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

 

2.2.2 Liimapuu 

 

Harmonisoidun tuotestandardin EN 14080 mukaan liimapuu on rakennusosa, 

jossa on vähintään kaksi yhteen liimattua havupuulamellia. Lamellin paksuuden 

pitää olla 6...45 mm, ja puun syiden pitää olla rakennusosan pituussuunnassa. 

Liimasaumat ovat tavallisesti poikkileikkauksen lyhyemmän sivun suuntaisia. (Lii-

mapuukäsikirja 1. 2014) 

 

Liimapuu on kantaviin rakenteisiin tarkoitettu puutuote, jolla on hyvät ympäristö- 

ja lujuusominaisuudet. Liimapuuta käytetään yleisesti laajarunkoisten hallien kan-

tavien rakenneosien materiaalina. Julkisista rakennuksista löytyy lukuisia esi-

merkkejä liimapuun käytöstä kantavina rakenteina mm. jäähalleissa, kirjastoissa, 

päiväkodeissa, kouluissa ja kauppakeskuksissa. (Liimapuukäsikirja 1. 2014) 

 

Pohjoismainen liimapuu valmistetaan pääasiassa kuusesta tai männystä. Liima-

puu valmistetaan nimensä mukaisesti liimaamalla yleensä 45 mm paksuja ja kor-

keintaan 215 mm leveitä lamelleja toisiinsa melamiiniliimalla. Lamellit voivat olla 

sormijatkettuja oikean pituuden saavuttamiseksi. (Liimapuukäsikirja 1. 2014) 
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Liimapuu on painoonsa nähden yksi lujimmista materiaaleista, mikä mahdollistaa 

suurien vapaiden jännevälien käytön. Liimapuiset rakennusosat ovat keskimäärin 

sekä lujempia että jäykempiä kuin samankokoiset tavalliset sahatavarakappaleet. 

Liimapuun paremmat lujuusarvot johtuvat laminointivaikutuksesta. Laminointivai-

kutuksella tarkoitetaan ilmiötä, jossa useista lamelleista kasatussa liimapuura-

kenteessa on pieni todennäköisyys sille, että kahdessa tai useammassa päällek-

käisessä yhteen liitetyssä lamellissa olisi heikko kohta samassa poikkileikkauk-

sessa. Lisäksi liimapuun valmistuksessa käytetyt lamellit ovat lujuuslajiteltua sa-

hatavaraa, joten niillä on paremman keskimääräisen lujuuden lisäksi myös pie-

nempi lujuusominaisuuksien hajonta, kuin vastaavilla sahatavarasta valmiste-

tuilla osilla. (Liimapuukäsikirja 1. 2014) 

 

Suurin osa Suomessa valmistetusta ja käytetystä liimapuusta on luokkaa GL30C. 

C-kirjain tulee englannin kielen sanasta combined, joka tarkoittaa yhdistettyä. Yh-

distetyssä liimapuussa liimapuun ulkolamellit ovat lujuusluokaltaan sisälamelleja 

lujempia. GL30C-tyypin liimapuun lamellien sijoittelu ja lujuusluokat on esitetty 

alla (Kuva 4). Yhdistetyn liimapuun poikkileikkauksesta vähintään 1/6 + 1/6 tulee 

olla ulkolamelleja. (Liimapuukäsikirja 1. 2014) 

 

 

 

Kuva 4. Yhdistetyn liimapuun GL30c lamellien lujuudet. (Liimapuukäsikirja 1. 
2014) 
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Homogeenisen liimapuun GL30H kaikki lamellit kuuluvat samaan lujuusluokkaan 

T22 tai T21. Homogeeninen liimapuu on Suomessa erikseen tilattava erikois-

tuote, joka on jäykkyydeltään ja aksiaalisilta lujuusominaisuuksiltaan hieman pa-

rempi, kuin yhdistelty liimapuu. Taivutuslujuus on molemmissa tyypeissä sama. 

(Liimapuukäsikirja 2, 2015.) 

 

 

2.2.3 Viilupuu 

 

Viilupuu on sorvatuista viiluista liimaamalla valmistettu rakenteellinen puutuote. 

suomalainen viilupuu valmistetaan liimaamalla 3 mm paksuisia kuusiviiluja yh-

teen. Viilupuusta riippuen kaikkien viilujen syysuunta voi olla pituussuuntaan (pal-

keissa) tai osa viiluista voi olla liimattu ristiin (laatat, vanerilevyt). (Puuinfo, viilu-

puu) 

 

Viilupuun enimmäisleveys on 2,5 metriä. Viilupuun valmistustekniikka mahdollis-

taa 25 metrin pituisten osien valmistuksen. Viilupuupalkkien paksuus vaihtelee 

27…75 mm välillä. Vakiokorkeudet vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Viilupuuta 

voidaan myös yhdistää liimaamalla liimatuiksi viilupuupalkeiksi. Kuvassa 5 on 

esitetty tyypillisiä viilupuupalkkien kokoja. (LVL Handbook Europe. 2019) 

 

 

Kuva 5. LVL-P palkkien vakiomittoja. (LVL-käsikirja 2019) 
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Viilupuu on kaksi kertaa vahvempi suhteessa omaan painoonsa kuin teräs. Val-

mistustekniikkansa ansiosta viilupuu säilyttää mittansa, vaikka suhteellinen kos-

teus muuttuisi. Viilupuussa ei myöskään esiinny sahatavarassa esiintyviä heik-

koja kohtia, vaan materiaali on homogeenista. (LVL Handbook Europe. 2019) 

 

 

 

Kuva 6. LVL-P viilupuupalkkeja. (LVL-käsikirja 2019) 

 

Viilupuulla on rakentamisessa lukuisia käyttökohteita. Käytännössä se soveltuu 

käytettäväksi lähes kaikissa rakentamisessa käytettävissä rakenneosissa. Viilu-

puulla on liimapuuta parempi kimmokerroin, ja sitä käytetäänkin usein ovien- ja 

ikkunoiden ylityspalkkina pienemmän taipumansa takia. Tämän työn kannalta 

oleellisin käyttötarkoitus on viilupuun käyttö kattoelementtien pääkannattajana 

sekä osana kattoelementin liitosta rakennuksen pääkannattajaan. Viilupuun lu-

juusominaisuudet määritellään standardin EN 14374 mukaan, ja ne ovat saata-

villa viilupuun valmistajan julkaisemassa suoritustasoilmoituksessa. (LVL Hand-

book Europe. 2019) 
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Kuva 7. LVL hallirakentamisessa. 1.LVL-seinäelementit. 2.LVL-kattoelementit. 

(LVL Handbook Europe. 2019) 

 

 

2.3 Puurakenteiden mitoittamisesta yleisesti 

 

Kantavien rakenteiden mitoittaminen tarkoittaa ensisijaisesti sen riskin rajoitta-

mista, että rakenteen murtuminen aiheuttaisi vakavia taloudellisia- tai henkilöva-

hinkoja. Lisäksi pyritään varmistamaan rakenteen tyydyttävä toiminta tavanomai-

sissa käyttöolosuhteissa. Kantava rakenne tulee mitoittaa siten, että materiaalin 

lujuudelle, rakenteiden ominaisuuksille ja rakenteen säilyvyydelle asetetut vaati-

mukset täyttyvät aiotun käyttöiän ajan. (Liimapuukäsikirja 2. 2015) 

 

Rakenteiden mitoittaminen tehdään osoittamalla valittujen rakenneratkaisujen, 

materiaalien ja mittojen täyttävän niille asetetut vaatimukset. Osoittaminen teh-

dään kulloinkin käytössä olevien suunnittelunormien mukaisilla menetelmillä. 

Yleensä rakenteen kelpoisuus osoitetaan laskennallisesti. Joissakin erikoista-

pauksissa rakenteiden kelpoisuus voidaan osoittaa koekuormituksella. (Liima-

puukäsikirja 2. 2015) 

 

Rakenteiden mitoitus perustuu aina rakennuksen sijaintipaikassa voimassa ole-

viin rakentamista koskeviin määräyksiin. Eri maissa rakentamismääräykset voi-
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vat perustua erilaisiin laskentamenetelmiin kuten rajatilamenettelyyn, luotetta-

vuustarkasteluun tai sallittujen jännitysten menetelmään. Koko tarkasteltava ra-

kenne tulee aina mitoittaa samalla mitoitusjärjestelmällä. (Liimapuukäsikirja 2. 

2015) 

 

Euroopan unionissa ja useissa muissa Euroopan unionin ulkopuolissa maissa on 

vuodesta 2010 lähtien ollut rakenteiden mitoituksessa käytössä yhteinen mää-

räyskokoelma eurokoodit. Eurokoodeissa rakenteen tai sen kestävyys osoitetaan 

murtorajatilatarkastelulla ja sen soveltuvuus käyttötarkoitukseen osoitetaan käyt-

törajatilatarkastelulla. Rakenteiden toiminta onnettomuustilanteissa tarkistetaan 

onnettomuusrajatilatarkastelulla. Puurakenteiden mitoitusta koskevat yleiset 

säännöt on esitetty standardissa SFS-EN 1995-1. (Liimapuukäsikirja 2. 2015) 

 

Murtorajatilatarkastelussa rakennesuunnittelija luo rakenteesta ja sille tulevista 

kuormista staattisen mallin ja ratkaisee rakenteessa vaikuttavat rasitukset eri 

kuormitusyhdistelmille. Kuormitusyhdistelmät valitaan siten, että samanaikaiset 

kuormat ja niiden mahdolliset toisistaan poikkeavat vaikutussuunnat ja -kohdat 

otetaan huomioon. (Liimapuukäsikirja 2. 2015) 

 

 

2.4 Yleistä puun liitoksista 

 

Rakenneosien liitokset ovat kriittisiä rakenteen kokonaisuuden kannalta. Liitokset 

vaikuttavat rakenteen mekaaniseen toimintaan liitoksessa tapahtuvan kiertymän 

ja siirtymän kautta. Liitokset voivat olla jäykkiä, eli kiertymättömiä liitoksia, tai ni-

velellisiä, eli kiertymän sallivia liitoksia. (Lidelöw, H. 2016) 

 

Liitokset aiheuttavat myös huomattavan osan koko rakenteen kustannuksista, lä-

hinnä asennuskustannusten takia. Puurakenteissa käytettävät liitokset voidaan 

jaotella kolmeen ryhmään: liimattuihin liitoksiin, perinteisiin puusepän liitoksiin ja 

puikkoliitoksiin. (Lidelöw, H. 2016) 
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Perinteisiä puusepän liitoksia käytettiin rakentamisessa aikana, jolloin teräksisiä 

liittimiä ja liitinosia ei ollut saatavilla. Liitokset ovat erilaisia tukiloveuksia, liitoslo-

veuksia tai tapituksia, joiden käyttö perustuu puristusvoimien ja loveuksien yh-

teisvaikutukseen. Liitokset ovat työläitä ja hankalia toteuttaa, mistä johtuen ne 

ovat myös hyvin kalliita. Lisäksi niiden kapasiteetti on pieni, etenkin vetojännityk-

selle, mikä rajoittaa liitosten käyttöä lyhyen jännevälin huonekaluihin ja rakentei-

siin. (Lidelöw, H. 2016) 

 

Liimattuja liitoksia käytetään pääsääntöisesti rakenteiden vahvistamisessa, insi-

nööripuutuotteiden valmistamisessa ja tehtaalla valvotuissa oloissa valmiste-

tuissa liitoksissa. Rakenteellisten liimausten tekeminen vaatii tarkasti hallittuja 

olosuhteita, sillä liima reagoi kuivuessaan hyvin voimakkaasti lämpötilan ja ilman-

kosteuden muutoksiin. Yleinen liimapuurunkoisissa hallimaisissa rakennuksissa 

käytetty rakenneosien välinen liimattu liitos on jäykästi perustuksiin kiinnitettävän 

liimapuupilarin pilarikengän kiinnitys pilariin. Liimaliitosten etuna on niiden suuri 

kestävyys. Toisaalta liitoksen hauras murtotapa estää liitoksen täyden kapasitee-

tin hyödyntämisen suunnittelussa. (Lidelöw, H. 2016)    

 

Puikkoliitokset välittävät voimia leikkauskestävyyttään hyväksikäyttäen rakenne-

osilta toisille. Puikkoliitos on yleisin liitostyyppi puurakentamisessa. Liitos voidaan 

helposti suunnitella sitkeäksi, mikä tekee liitoksesta turvallisen. Puikkoliitos on 

myös helppo ja halpa toteuttaa työmaalla. Liitoksen suurimmat riskit liittyvät vir-

heelliseen suunnitteluun ja/tai toteutukseen, mikä saattaa aiheuttaa liitoksen pet-

tämisen huomattavasti suunniteltua alemmilla kuormilla. Puikkoliitokset muodos-

tetaan puikkoliittimillä, jotka esitellään tarkemmin kohdassa 2.5. (Lidelöw, H. 

2016) 

 

 

2.5 Yleistä puikkoliittimistä 

 

Puikkoliittimiä ovat naulat, ruuvit, pultit, tappivaarnat ja naulalevyt. Tässä työssä 

keskitytään erityisesti naula- ja ruuviliitoksiin, mutta monet säännöt pätevät myös 

muihin puikkoliittimiin, pois lukien naulalevyt. Suomessa käytettävistä teräksestä 



18 

 

 

valmistettujen puikkoliittimien vaatimukset ja testausmenetelmät on esitetty stan-

dardissa SFS-EN 14592. Kaikkien kantavissa rakenteissa käytettävien puikkoliit-

timien tulee olla CE-merkittyjä standardin SFS-EN 14592 mukaan. 

 

 
2.5.1 Naulat 

 

Naulaaminen on yleisin puurakenteissa käytetty liittämismenetelmä. Naulat ovat 

suoria ja hoikkia kiinnikkeitä, joiden kärki on usein terävä ja niiden pää on tasai-

nen. Nauloja on saatavilla monissa eri pituuksissa. Naulan halkaisijan tulee olla 

välillä 1,9...8,0 mm. Naulat jaotellaan sileävartisiin nauloihin ja kampa- tai kierre-

nauloihin. Kuva 8 on esitetty joitakin eri tyyppisiä nauloja. (Porteus, Kermani. 

2013) 

 

 

Kuva 8. Eri tyyppisiä nauloja (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Standardi SFS-EN 14592 määrittelee sileävartisen naulan naulana, jonka poikki-

leikkaus on yhtenäinen koko naulan varren pituudelta. Tällaisia nauloja ovat pyö-

reät, neliskanttiset ja uritetut naulat. (SFS-EN 14592:2008 + A1:2012) 

 

Kampa- tai kierrenaula on naula, jonka varresta osa on profiloitu tai muotoiltu 

vähintään matkalta lg (Kuva 9). Kierteisen osan mitan lg on oltava vähintään 4,5 

kertaa naulan nimellishalkaisijan mittainen. (SFS-EN 14592:2008 + A1:2012) 
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Kuva 9. Kampa- ja kierrenaulojen kierreosan pituus lg (SFS-EN 14592:2008 + 
A1:2012) 

 

Naulojen valmistajan on ilmoitettava naulojen lujuuden ominaisarvot joko suo-

raan testien perusteella tai joissakin tapauksissa joidenkin naulatyyppien osalta 

standardissa EN 1995-1-1 esitettyjen yhtälöiden perusteella. Jos ilmoitetut omi-

naislujuusarvot perustuvat testaustuloksiin on ne laskettava standardin EN 14358 

mukaisesti. (SFS-EN 14592:2008 + A1:2012) 

 

Naulojen mekaanisen lujuuden tarkastelussa käytettävät ominaisarvot ovat:  

 myötömomentin ominaisarvo 
 ulosvetolujuuden ominaisarvo 
 kannan läpivetolujuuden ominaisarvo ja  
 vetokestävyyden ominaisarvo.  

 
Naulaliitosten lujuuslaskelmissa naulan halkaisijana käytetään Kuva 10 mukaista 

nimellishalkaisijaa d. (SFS-EN 14592:2008 + A1:2012) 

 

Kuva 10 Naulojen nimellishalkaisija d ja kokonaismitta I (SFS-EN 14592:2008 + 
A1:2012) 
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2.5.2 Ruuvit 

 

Ruuveja käytetään naulojen sijasta, kun liitokselta vaaditaan suurempaa kapasi-

teettia. Ruuvit ovat parhaimmillaan liitoksissa, joissa vaaditaan parempaa ulos-

vetokapasiteettia. Ruuvit soveltuvat käytettäväksi puu - puu liitoksiin ja parhaim-

millaan ne ovat teräs - puu sekä levy - puu liitoksissa. Vaatimukset ruuvin mitoille 

ja ominaisuuksille on määritetty standardissa SFS-EN 14592. (Porteus, Kermani. 

2013) 

 

Ruuvit valmistetaan valssilangoista, jotka on valmistettu niukkahiilisestä teräk-

sestä, hiiliteräksestä tai austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä voimassa 

olevien standardien mukaisesti. Ruuvin valmistuksessa käytetty teräslaatu tulee 

ilmoittaa suoritustasoilmoituksessa. (SFS-EN 14592:2008 + A1:2012) 

 

Kantavissa puurakenteissa käytettävien ruuvien nimellishalkaisija d ei saa olla 

alle 2,4 mm eikä yli 24 mm. Ruuvien kierteisen osan pienin halkaisija d1 tulee olla 

vähintään 60 % ja enintään 90 % kierteisen osan suurimmasta halkaisijasta d. 

Ruuvin kierteisen osan vähimmäispituuden lg on oltava vähintään 4 d. Ruuvin 

valmistajan on ilmoitettava suoristustasoilmoituksessa (DOP) ruuvin nimellishal-

kaisija d, ruuvin kierteisen osan pienin halkaisija d1, ruuvin kierteisen osan pituus 

lg ja ruuvin kokonaispituus l.  

 

Kuva 11. Ruuvin muoto (SFS-EN 14592:2008 + A1:2012) 

 

Puurakenteissa käytetyt ruuvit voidaan jakaa kahteen ryhmään: itseporautuviin 

ruuveihin ja kansiruuveihin. Ruuveille tulee olla määriteltynä standardin SFS - EN 
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- 14592 mukaisesti ominaislujuusominaisuudet vääntökestävyydelle, myötömo-

mentille, vetomurtolujuudelle, ulosvetolujuudelle ja kannan läpivetolujuudelle. 

Kuva 12 on esitetty erilaisten ruuvityyppien jaottelu. (RIL 205-1-2017) 

 

 

Kuva 12. Ruuvityypit a, b ja c käsitellään kansiruuveina, ja ruuvityypit d (ns. yleis-
ruuvi) ja e (porakärkiruuvi) itseporautuvina ruuveina (RIL 205-1-2017) 

 

Kansiruuveilla tarkoitetaan osakierteisiä ruuveja, joiden kierteen ulkohalkaisija d 

on sileän varren suuruinen. Kansiruuveille esiporataan reiät. Poikkeuksena hal-

kaisijaltaan alle 6 mm olevat havupuuhun kiinnitettävät kansiruuvit voidaan asen-

taa ilman esiporausta. (RIL 205-1-2017)  

 

Kansiruuvin sileän varren osalle puuhun porataan esireikä, jonka halkaisija on 

0…1 mm suurempi kuin ruuvin sileä osa. Kierreosalle esiporattavan reiän halkai-

sija on havupuussa ja puulevyissä 0,6...0,75, ja lehtipuutavaralla 0,7…0,85 ker-

taa ruuvin kierteiden halkaisija. (RIL 205-1-2017) 

 

Kansiruuvin kestävyysominaisuuksien laskennassa käytettävän halkaisijan arvo 

riippuu kansiruuvin varren sileän osan tunkeumasta kärjen puoleiseen puuhun. 

Jos kansiruuvin sileän osan tunkeuma kärjen puoleisessa on suurempi kuin , 

niin kansiruuvin tehollisena halkaisijana käytetään arvoa . Mikäli ehto ei toteudu 
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käytetään kansiruuvin tehollisena halkaisijan arvoa , ∗  . Symbolien merkitys 

on esitetty kuvassa 11. (RIL 205-1-2017) 

 

Itseporautuvilla ruuveilla tarkoitetaan täyskierteisiä ruuveja ja sellaisia osakiertei-

siä ruuveja, joiden sileän varren paksuus on enintään 80 % kierteen ulkohalkai-

sijasta d, mutta vähintään 1,1 kertaa suurempi kuin d1 (Kuva 11). (RIL 205-1-

2017) 

 

Jos porakärjettömän itseporautuvan ruuvin halkaisija d on suurempi kuin 6 mm, 

tulee ruuvit esiporata. Esiporausta käytettäessä reiän halkaisija on koko ruuvin 

pituudelta 0,5…0,7 kertaa ruuvin halkaisija. Esiporauksen halkaisija ei kuiten-

kaan saa olla suurempi kuin ruuvin kierteisen osan sisähalkaisija .  (RIL 205-1-

2017) 

 

Itseporautuvien ruuvien kestävyyden laskennassa voidaan eurokoodin mukaan 

hyödyntää ruuvin kierteistä osaa siten, että ruuvien kestävyyksien laskennassa 

käytetään ruuvin halkaisijana  ruuvin sisähalkaisijan  sijasta ruuvin tehollista 

halkaisijaa . Ruuvin tehollisen halkaisijan arvo lasketaan kaavasta = , ∗
. Tehollista halkaisijaa käyttää vain standardin EN 14592 mukaisille itseporau-

tuville ruuveille. Ruuvin reunaetäisyyksien laskennassa käytetään ruuvin halkai-

sijan arvona  ruuvin kierteiden ulkohalkaisijaa .  (Porteus, Kermani. 2013) 

 

 

2.5.3 Pultit 

 

Pultteja käytetään tyypillisesti liitoksissa, joissa vaaditaan suurta leikkauslujuutta. 

Pulttiliitoksissa käytetään aina aluslevyjä siirtämään kuormia pultilta liitettäville 

rakenneosille. Pultin on kiristyksen jälkeen ulotuttava vähintään yhden täyden 

kierteen verran mutterin ulkopuolelle. Kuva 13 on esitetty tyypillisiä pultteja ja pul-

tin nimellinen paksuus d. (Porteus, Kermani. 2013) 
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Kuva 13. Tyypillisiä pultteja ja pultin nimellinen halkaisija d. (Porteus, Kermani. 
2013) 

 

 Pultit ja mutterit ovat kierteisiltä osiltaan pyöreitä. Pulttien kantojen ja mutterien 

on oltava muodoltaan kuusikulmaisia, tai jos kannat ja mutterit eivät ole kuusikul-

maisia, on pultin ominaisuuksien vastattava samankokoista pulttia, jonka kanta 

ja mutteri ovat kuusikulmion muotoisia. Pultin halkaisijan on oltava vähintään 6 

mm ja enintään 30 mm. Pulttien ja mutterien materiaalit on ilmoitettava Kuva 14 

esitetyn taulukon mukaisesti. (SFS-EN 14592:2008 + A1:2012) 

 

 

Kuva 14. Pulttien ja mutterien materiaalispesifikaatiot. (SFS-EN 14592:2008 + 
A1:2012) 
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Kuva 15. Pulttiliitos lattaraudoilla. (Liimapuukäsikirja 1. 2014) 

 

 

Kuva 16. Pulttiliitos pilarin lävitse. (Liimapuukäsikirja 1. 2014) 

 

 

2.5.4 Tappivaarnat 

 

Tappivaarnat ovat teräksestä valmistettuja tasaisia särmiöitä, joiden varret ovat 

joko pyöreitä tai uurrettuja. Tappivaarnan halkaisija on vähintään 6 mm ja enin-

tään 30 mm. (SFS-EN 14592:2008 + A1:2012) 
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Tappivaarnoja käytetään suurta leikkauskestävyyttä vaativissa liitoksissa, joissa 

on yleensä useampia liitettäviä osia. Tappivaarnat ovat Suomessa harvinaisia, 

joten niiden käsittely jätetään tämän pitkälti tämän työn ulkopuolelle.  

 

 

Kuva 17. Tappivaarnoja (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Kuva 18. Tappivaarnaliitos. (Liimapuukäsikirja 1. 2014) 

 

 

Kuva 19. Tappivaarnaliitoksilla tehtyjä niveliä. (Liimapuukäsikirja 1. 2014) 
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2.6 Leikkausrasitettujen puikkoliitosten murtoteoria 

 

Tässä luvussa kuvataan yleisesti yksileikkeisten puikkoliitosten murtoteoriaa. Lu-

vussa 2.7 esitetään kaavat leikkausrasitettujen liitosten kestävyyksien määrittä-

miseksi. 

 

 

2.6.1 Murtoteoria 

 

Leikkausrasitetut puikkoliitokset voivat murtua joko hauraalla- tai sitkeällä tavalla. 

Eurokoodin suunnittelusäännöt on laadittu siten, että murtuminen tapahtuisi aina 

sitkeästi. Suunnittelusäännöt sallivat joitakin erikoistapauksia, joissa murtuminen 

voi tapahtua sekä hauraalla että sitkeällä tavalla, tällöin suunnittelijan tulee var-

mistaa, että liitos murtuu sitkeästi. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Liittimien reunaetäisyyksien rajoitukset on laadittu siten, että liitokseen ei pääse 

syntymään halkeilumurtumaa. Lisäksi kaikki kevyestä puusta valmistetut raken-

neosat, joihin kohdistuu rasituksia kulmassa syitä vastaan, tulee tarkistaa halkei-

lun varalta.  

 

Vuonna 1949 tanskalainen K. W. Johansen julkaisi artikkelin, jossa hän esitteli 

kehittelemänsä teorian puurakenteiden liitoksista. Teoriassaan Johansen esitti 

kolme eri tapaa, joilla puikkoliitos saattoi murtua.  Murtotyypit on esitelty alla ole-

vassa kuvassa (Kuva 20) roomalaisin numeroin. (Lidelöw, H. 2016) 
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Kuva 20. Puikkoliitoksen murtotyypit. (Lidelöw, H. 2016) 

 

Murtotyypin 1 murtuminen tapahtuu, kun liitokseen kohdistuva leikkausvoima ylit-
tää puun reunapuristuskestävyyden  

Kuva 21) . Murtotyypille on tyypillistä, että puikkoliitin leikkautuu puun sisään koko 
matkaltaan. (Lidelöw, H. 2016) 

 

  

Kuva 21. Reunapuristuskestävyyden ylittyminen, (Lidelöw, H. 2016) 

 



28 

 

 

Joissain tapauksissa puussa tapahtuu murtuma ulkoreunalla, jolloin puikkoliitin 

pääsee kääntymään liitoksessa. Tällaisissa tapauksissa on vaarana, että liitin ir-

toaa kokonaan aiheuttaen liitoksen äkillisen pettämisen. Liittimen kääntyminen 

liitoksessa on pahin mahdollinen murtotyypin 1 murtumistapa (Kuva 22). (Lide-

löw, H. 2016) 

 

 

Kuva 22. Liittimen kääntyminen reunapuristuskestävyyden ylittyessä (Lidelöw, H. 
2016) 

 

Murtotyypin 2 tapauksessa liittimeen muodostuu yksi plastinen nivel jomman-

kumman liitososan sisällä (Kuva 23). Plastinen nivel voi syntyä liitokseen, jos lii-

tettävät kappaleet ovat riittävän suuria suhteessa käytettyihin liittimiin. Tällöin 

puun reunapuristuskestävyys on niin suuri, että liittimeen muodostuu plastinen 

nivel ennen puun reunapuristuskestävyyden ylittymistä. (Lidelöw, H. 2016) 
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Kuva 23. Liittimeen syntyy plastinen nivel. (Design of timber structures - Volume 
1) 

 

Kolmannen murtotyypin liitoksissa liittimeen syntyy plastinen nivel kummankin lii-

tososan sisällä ennen liitoksen pettämistä. Tätä murtotyyppiä pidetään turvalli-

simpana murtotapana liitostyypin sitkeyden ansiosta. Eurokoodi 5:n liittimille 

asettamat rajoitteet on asetettu siten, että oikein suunniteltujen liitoksen murtu-

mistapa olisi Johansenin kolmannen murtotyypin mukainen.  (Lidelöw, H. 2016) 

 

 

2.6.2 Hauras murtuminen 

 

Liitoksen hauras murtuminen voi tapahtua ennen Johanssenin teorian mukaista 

yksittäisen liittimen murtumista. Liitos voi murtua hauraasti liitosryhmän pienten 

reunaetäisyyksien aiheuttamien halkeamisten tai lohkeamisten seurauksena 

(Kuva 24), tai puun halkeamisena liitokseen kohtisuoraan puun syitä vastaan vai-

kuttavista voimista (Kuva 25). (Lidelöw, H. 2016) 

 

 

 

Kuva 24. Liitoksen hauraita murtumistapoja (Lidelöw, H. 2016) 
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Kuva 25. Puun halkeaminen, voima kohtisuoraan syitä vastaan. (Porteus, Ker-
mani. 2013) 

 

Suunnittelunormeissa asetetaan rajoitteita liittimien pienimmille sallituille reu-

naetäisyyksille, paksuudelle ja liittimen tunkeumalle liitettävään kappaleeseen. 

Näiden rajoitusten tarkoituksena on estää liitoksen hauras murtuminen. Rajoituk-

sia tarkastellaan tarkemmin luvussa 2.7. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

 

2.7 Puikkoliitosten leikkauskestävyyden määrittäminen 

 

Tässä luvussa esitetään leikkausrasitetun puikkoliitoksen kestävyyden määrittä-

minen eurokoodi 5:n mukaisesti. 

 

 

2.7.1 Yksileikkeisen puu-puu liitoksen kestävyysyhtälöt 

 

Yksileikkeisen puu-puu liitoksen yksittäisen liittimen leikkauskestävyys määrite-

tään taulukon 1 kaavoilla. Liittimen leikkauskestävyys ja murtotyyppi määräytyvät , :n pienimmän arvon mukaan.  

 

Leikkauskestävyyden kaavat koostuvat kolmesta osasta, pois lukien 1.murtotyy-

pin tapaukset (Kuva 27 a, b ja c). Kaavan perusmuoto kuvan 26 mukaisilla mer-

kinnöillä on: (Porteus, Kermani. 2013) 

 , = ∗ sin � + � ∗ cos � + ℎ  � �   
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Kuva 26. Yksileikkeinen puikkoliitos murtotilassa. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Murtotilanteessa termillä Nd tarkoitetaan liittimen ulosvetokapasiteettia. Eurokoo-

dissa kyseinen komponentti on korvattu termillä ��,�� ,ja komponentti ∗ � ∗cos � on korvattu prosenttiosuudella Johanssenin myötökuormasta. Näin ollen 

eurokoodin mukainen kaava puikkoliitoksen leikkauskestävyydelle voidaan ylei-

sellä tasolla kirjoittaa seuraavasti: (Porteus, Kermani. 2013) 

 , =  ∗  ℎ  � �  +  

 

 

Kuva 27. Yksileikkeisen puu-puu liitoksen murtotavat. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Taulukko 1. Yksileikkeisen puu-puu liitoksen kestävyysyhtälöt. (SFS-EN 1995-1) 

, = ℎ, , ∗ ∗  (a) (EC5, 8.6) 

, = ℎ, , ∗ ∗  (b) (EC5, 8.6) 
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, = ℎ, , ∗ ∗+
∗ [√ + ∗ [ + + ( ) ] + ∗ ( )
− ∗ ( + )] + ,

 

(c) (EC5, 8.6) 

, = , ∗ ℎ, , ∗ ∗+
∗ [√ ∗ ∗ + + ∗ ∗ + ∗ ,ℎ, , ∗ ∗
− ] + ,

 

 

(d) 

(EC5, 8.6) 

,= , ∗ ℎ, , ∗ ∗+ ∗
∗ [√ ∗ ∗ + + ∗ ∗ + ∗ ∗ ,ℎ, , ∗ ∗ − ]
+ ,

 

 

(e) 

(EC5, 8.6) 

, = , ∗ √ ∗+ ∗ √ ∗ , ∗ ℎ, , ∗ + ,
 

(f) (EC5, 8.6) 

ℎ, , = ℎ  .   ä  = ℎ, ,ℎ, ,  

, =  ä  ℎ  . .   

, = ℎ  . .    � �  =     .   =   

 

Liittimen leikkauskestävyys tulee laskea kaikille murtotyypeille leikkauskestävyy-

den määrittämiseksi. Alla on esitetty erään liitoksen eri murtotyypeille lasketut 

kestävyydet liitoksen toisen liitinosan paksuuden funktiona. Liitos on muodostettu 



33 

 

 

28 mm paksuisesta puuosasta 4 mm ankkurinaulalla. Liitoksen toisen osan koko 

vaihtelee.  

 

 

Kuva 28. Yksileikkeinen puu-puu liitos ankkurinaulalla, t1=28 mm ja d=4 mm. (Li-
delöw, H. 2016) 

 

Kuvasta 28 voidaan todeta, kuinka liitoksen murtotyyppi muuttuu liitososan t2 

paksuuden kasvaessa. Välillä 10…35 mm liitoksen murtotyyppi on 1-tyypin mu-

kainen ja 35 mm jälkeen murtotyyppi muuttuu tyypin 3 mukaiseksi.  

 

 

2.7.2 Reunapuristuskestävyys 

 

Reunapuristuksella tarkoitetaan puikkoliittimen puuhun kohdistamaa puristusta. 

Reunapuristuskestävyydellä tarkoitetaan puun kestävyyttä liittimen aiheuttamaa 

puristusta vastaan. (Lidelöw, H. 2016) 
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Kuva 29. Puikkoliittimen leikkauksesta puuhun kohdistuva puristusjännitys. 
Jäykkä liitin ja taipuisia liitin. (Lidelöw, H. 2016) 

 

Reunapuristuskestävyys määritellään standardin SFS-EN 383 mukaisilla tes-

teillä. Testissä jäykkää puikkoliitintä kuormitetaan puuta vasten. Reunapuristus-

kestävyys määritellään Suurimmasta mitatusta voiman aiheuttamalla jännityk-

senä puikkoliittimen alalle. Kuvassa 29 on esitetty tyypillinen koejärjestely ja ku-

vassa 30 tyypillinen tulos kuvaajana siirtymä - voima koordinaatistossa. 

 

 

Kuva 30. Reunapuristuskestävyyden määrittämisen tyypillinen koejärjestely. (Li-
delöw, H. 2016) 

 



35 

 

 

 

Kuva 31. Reunapuristuskestävyyskokeen tyypillinen tulos. (Lidelöw, H. 2016) 

 

Puun reunapuristuskestävyyteen oleellisesti vaikuttavia tekijöitä ovat puun tiheys, 

liittimen halkaisija, kuormituksen ja puun syiden välinen kulma, liittimen ja puun 

välinen kitka, puun suhteellinen kosteus, puussa syitä kohtisuoraan olevat vah-

vistukset ja liittimen reiän mahdollinen esiporaus. (Lidelöw, H. 2016) 

 

Puun reunapuristuskestävyys kasvaa puun tiheyden kasvaessa. Samoin puussa 

mahdollisesti olevat syitä vastaan kohtisuorat vahvistukset, kuten ruuvaukset pa-

rantavat puun reunapuristuskestävyyttä. Toisaalta puun korkea kosteuspitoisuus 

heikentää reunapuristuskestävyyttä. (Lidelöw, H. 2016) 

 

Kiinnikkeiden osalta puun reunapuristuskestävyys kasvaa käytettäessä pienem-

piä kiinnikkeitä. Kiinnikkeen ja puun välinen kitka lisää reunapuristuskestävyyttä. 

Lisäksi kiinnikkeen esiporaaminen kasvattaa reunapuristuskestävyyttä, sillä esi-

poratuissa rei’issä kiinnikkeen aiheuttama puristus kohdistuu puun syiden suun-

taisesti, kun esiporaamattomilla kiinnikkeillä jännitys kohdistuu myös osittain koh-

tisuoraan puun syitä vasten (kuva 32). (Lidelöw, H. 2016) 
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Kuva 32. Jännitykset esiporatussa ja -poraamattomassa tilanteessa. Esipora-
tussa tilanteessa puun syyt katkeavat ja reunapuristus kohdistuu syiden suuntai-
sesti. Esiporaamattomassa tilanteessa puun syyt taipuvat ja reunapuristus 
aiheuttaa jännitystä kohtisuoraan syitä vastaan. (Lidelöw, H. 2016) 

 

Puu-puu ja puu-LVL liitoksissa, halkaisijaltaan yli 6 mm liittimien reunapuristus-

kestävyyttä määritettäessä tulee huomioida rasituksen ja puun syiden välisestä 

kulmasta aiheutuva reunapuristuskestävyyden aleneminen. Kun kuorma vaikut-

taa kulmassa puun syihin nähden, tulee reunapuristuskestävyyden arvona käyt-

tää taulukoiden 2 ja 3 mukaista  ℎ,�, :ta. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

 

Kuva 33. Reunapuristuskestävyys, kun kuorma on syitä vastaan kohtisuorassa. 
(Porteus, Kermani. 2013) 

 

Naulojen reunapuristuskestävyys voidaan määrittää laskemalla eurokoodissa 

esitetyillä kaavoilla, jotka on esitetty taulukoissa 2.  
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Taulukko 2. Naulaliitosten reunapuristuskestävyyden laskeminen SFS-EN 1995 
- 1 mukaan. 

Sahatavaralle ja viilupuulle, kun d < 8 mm 

ℎ, = , ∗ ∗ − ,  Esiporaamattomat naulat. 

ℎ, = , ∗ ∗ − , ∗  Esiporatut naulat. 

Sahatavaralle ja viilipuulle, kun d > 8mm ℎ, , = , ∗  ∗ − , ∗   Syyn suuntaisesti kuormitetut naulat 

ℎ,�, = ℎ, ,∗ sin + cos  
Syihin nähden vinosti kuormitetut 

naulat 

Levy-puu liitokset nauloille, joiden kannan halkaisija on suurempi kuin 2d. 

ℎ, = , ∗ ∗ − ,  Vanerissa. 

ℎ, = ∗ ∗ − ,  EN 622-2 mukaisessa kuitulevyssä. 

ℎ, = ∗ , ∗ − ,  tavallisessa ja OSB-lastulevyssä. 

 

ℎ, =    ∝ =     ä   =  ℎ    =     .   =   = , + , ∗  Havupuulle. = , + , ∗  Yhteen suuntaan viilutetulle LVL:lle = , + , ∗  Lehtipuulle 

 

 

Reunapuristuskestävyys pulttiliitoksissa määritetään taulukon 3 mukaan. 

 

Taulukko 3. Pulttiliitoksen reunapuristuskestävyyden määrittäminen SFS-EN 
1995 - 1 mukaan. 

Sahatavaralle ja viilupuulle. 

ℎ, = , ∗ ∗ − ,  Esiporaamattomat naulat. 

ℎ, = , ∗ ∗ − , ∗  Esiporatut naulat. 

Sahatavaralle ja viilipuulle, kun d > 8mm 
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ℎ, , = , ∗  ∗ − , ∗   Syyn suuntaisesti kuormitetut naulat 

ℎ,�, = ℎ, ,∗ sin + cos  
Syihin nähden vinosti kuormitetut 

naulat 

Levy-puu liitokset nauloille, joiden kannan halkaisija on suurempi kuin 2d. 

ℎ, = , ∗ ∗ − ,  Vanerissa. 

ℎ, = ∗ , ∗ − ,  EN 622-2 mukaisessa kuitulevyssä. 

ℎ, = ∗ , ∗ − ,  tavallisessa ja OSB-lastulevyssä. 

 

ℎ, =    ∝ =     ä   Kuva  =  ℎ    =     .   =   = , + , ∗  Havupuulle. = , + , ∗  Yhteen suuntaan viilutetulle LVL:lle = , + , ∗  Lehtipuulle 

 

Kohdan 2.5.2 mukaisten itseporautuvien ruuvien reunapuristuskestävyys määri-

tetään taulukon 2 mukaan, kun ruuvin tehollinen halkaisija  . Ruuvin 

tehollisen halkaisijan ollessa >  , lasketaan reunakestävyys taulukon 3 

mukaan. Reunapuristuskestävyyden laskemisessa ruuvin nimellisenä halkai-

sijana  käytetään ruuvin tehollisen halkaisijan  arvoa. (SFS-EN 1995-1) 

 

Kansiruuvien reunapuristuskestävyys määritellään ruuvin tehollisen halkaisijan 

mukaan samalla tavoin kuin itseporautuville ruuveille. Kansiruuvin tehollisen hal-

kaisijan määrittäminen on esitetty kohdassa 2.5.2. (SFS-EN 1995-1) 

 
 

 
2.7.3 Puikkoliittimen myötömomentti  

 

Puikkoliittimen myötömomentilla tarkoitetaan liittimeen plastisen momenttikestä-

vyyden arvoa, eli sitä momentin arvoa, jolla liittimeen muodostuu plastinen nivel. 
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Myötömomentti ,  voidaan joidenkin liittimien osalta määritellä laskennalli-

sesti taulukon 4 mukaisilla kaavoilla. Myötömomentin määrityksen kannalta liitti-

men oleellisia ominaisuuksia ovat liittimen halkaisija  ja materiaalin murtoveto-

kestävyys , . (Design of timber structures - Volume 1) 

 

 Vaihtoehtoisesti liittimen myötömomentti voidaan määrittää standardin SFS-EN 

409 mukaisella testillä (kuvat 33 ja 34). Liittimien valmistajan on esitettävä liitti-

men myötömomentin ,  arvo liittimen suoritustasoilmoituksessa. (Design of 

timber structures - Volume 1) 

 

 

 

Kuva 34. Naulan myötömomentin määrittäminen testaamalla, kuormitus tilanne. 
(SFS-EN 409) 

 

 

 

 

 

Kuva 35. Naulan myötömomentin määrittäminen testaamalla, plastinen nivel syn-
tynyt naulan keskelle. (SFS-EN 409) 

 
Taulukko 4. Liittimen myötömomentin ominaisarvon määritys laskemalla. (SFS-
EN 1995-1) 

Nauloille 
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, = , ∗ ∗ ,  
Sileät pyöreät naulat. 

, = , ∗ ∗ ,  
Neliskulmaiset, ja uritetut naulat. 

Pulteille, tappivaarnoille ja muille kiinnikkeille joiden d > 8 mm , = , ∗ , ∗ ,   

Ruuveille: =   (Kansiruuvien nimellishalkaisija  kohdan 2.5.2 mukaan) 

, = , ∗ ∗ ,  
  

, = , ∗ , ∗ ,  >   

 

, =  � �    

,  =      =     .   mm 

 
 
 

2.7.4 Köysiefekti 

 

Köysiefektillä tarkoitetaan taulukon 1 kaavojen c,d,e ja f termiä ��,��. Termillä 

huomioidaan liittimen ulosvetokestävyyden osuus liitoksen kestävyydessä liitok-

sessa tapahtuvista siirtymistä johtuvista liittimeen kohdistuvista ulosvetovoimista.  

 

Eurokoodissa köysiefektin osuutta liitoksen kokonaiskestävyydestä rajoitetaan 

liittimestä riippuvilla kertoimilla. Köysiefektin kattoarvo lasketaan kertomalla koh-

dan 2.7.1 mukainen Johansenin myötökuorma taulukossa 5 esitetyllä liitin koh-

taisella kertoimella: (Porteus, Kermani. 2013) 

 � =  ∗ ℎ  � �  

 

Taulukko 5. Kertoimet köysiefektin kattoarvon laskemiseksi. 

Liitinkertoimet standardin EN 14952 mukaisille liittimille 

0,15 Sileät pyöreät naulat. 
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0,25 Neliskulmaiset naulat. 

0,50 Muut naulat 

1 Ruuvit 

0,25 Pultit 

0 Tappivaarnat 

 

Liittimen ulosvetokestävyys voidaan laskea eurokoodin mukaisilla kaavoilla tai 

liittimen valmistajan liittimen suoritustasoilmoituksessa määrittelemällä tavalla. 

Ulosvetokestävyys lasketaan aina sekä kärjen että kannan puoleiselle liitinosalle 

ja arvona käytetään pienintä saatua arvoa. Naulojen ulosvetokestävyysarvon las-

kemiseen tarvittavat eurokoodin mukaiset kaavat on esitetty taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Naulan ulosvetokestävyyden määrittäminen standardin SFS-EN 
1995-1 mukaan. 

Standardin EN 14952 mukaisille nauloille 

, = min  , ∗ ∗ ,
, ∗ ∗ + ℎ , ∗ ℎ  

Sileät naulat. 

, = min  , ∗ ∗ ,
ℎ , ∗ ℎ  

Muut kuin sileät naulat 

 , = ä     

ℎ , =  ä   =   ℎ  ℎ  .    

ℎ =   ℎ  = ä  . =    

,   ℎ ,  määritellään kokeellisesti tai alla olevien kaavojen mukaan:  

, = ∗ − ∗  Sileät naulat kun ∗  

ℎ , = ∗ − ∗  Sileät naulat kun ∗  

, = ∗ − ∗ ∗ ∗ −  
Sileät naulat kun: 

 ∗  ∗  

ℎ , = ∗ − ∗ ∗ ∗ −  
Sileät naulat kun: 
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 ∗  ∗  =  ℎ    

 

Muiden kuin sileiden naulojen osalta arvot ,  ja ℎ ,  määritetään koetulosten 

perusteella. Naulojen markkinoille tuoja ilmoittaa arvot naulojen suoritustasoil-

moituksessa, joka vaaditaan kaikilta CE- merkityiltä tuotteilta. Naulojen kärjen 

tunkeuman on täytettävä kohdan 2.7.6 vaatimukset.  

 

Standardin SFS-EN 14592 mukaisten muiden naulojen ulosvetokestävyyttä pie-

nennetään kertoimella 
� �∗ − , kun  . 

 

Ruuvien ulosvetokestävyys havupuusahatavaralla muodostetuissa liitoksissa 

voidaan laskea taulukon 7 mukaisilla kaavoilla, kun taulukossa esitetyt ehdot to-

teutuvat. Muille ruuveille ja liitoksille käytetään ruuvin valmistajan suoritustasoil-

moituksessa esittämiä arvoja ja laskentamenetelmiä. 

 

Taulukko 7. Ruuvin ulosvetokestävyyden määrittäminen standardin SFS-EN 
1995-1 mukaan. 

Standardin EN 14952 mukaisille ruuveille havupuusahatavara liitoksissa 

, =  min ,∝, , ,ℎ ,    

,∝, = , ∗ ∗ ∗, ∗ cos ∝ + sin ∝  

    ,  ,  

, = , ∗  − , ∗  − , ∗  ,  

    ,  ,  

,∝, = , ∗ ∗ ∗, ∗ cos ∝ + sin ∝ ∗ ( ) ,
 

Kun kierteen ulko- ja sisähalkaisi-

jaa koskevat vaatimukset eivät to-

teudu. =  min ,  
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,ℎ , = ℎ , ∗ ℎ ∗ ( ) ,
 

Läpivetokestävyyden ominai-

sarvo, kun kierteisen osan tun-

keumaa kannan puolella ei huo-

mioida . 

,ℎ , =  ℎ , ∗ ℎ + , ∗ ∗∗ ∗ ( ) ,
 

Läpivetokestävyyden ominai-

sarvo, kun , kannanpuo-

leisessa osassa 

 ,∝, =  ä ä  .  

, =  ä     .    
ℎ , =  ä     .  =   ℎ  .  .  
ℎ =   ℎ . =    . =  ℎ  .  

= ä  ,   ℎ ,  ä ℎ  .  ∝ =     ä  ,  ∝ ° Kuva  

 

 

Kuva 36. Ruuvin kulma α. (SFS-EN 1995-1) 
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Pulttien ulosvetokestävyyteen vaikuttavat tekijät ovat pultin vetokestävyys sekä 

puun kestävyys pultin aluslevyn aiheuttamalle paineelle. Pultin vetokestävyys 

määritellään standardin SFS-EN 1993-1-8 mukaisesti. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Puun syysuuntainen kestävyys pultin aluslevyn aiheuttamalle puristukselle las-

ketaan standardin SFS-EN 1995-1 kohdan 6.1.5 mukaan sillä erolla, että syy-

suunnan puristuksen ominaiskestävyytenä käytettävää arvoa korotetaan 300 %. 

Eli , = , ∗  , , . Aluslevyn on oltava standardin SFS-EN 1995-1 kohdan 

10.4.3 mukainen. Aluslevyn halkaisijan tai sivun mitan on oltava vähintään  ja 

paksuuden on oltava vähintään , . (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Teräslevyllisissä liitoksissa yhden pultin kestävyys puristukselle syysuuntaan ei 

saa ylittää pyöreän aluslevyn kapasiteettia, jonka halkaisija on pienempi arvoista   , kun = ä    =  ℎ . (Porteus, Ker-

mani. 2013)  

 

 

2.7.5 Kitka 

 

Johansenin myötökestävyysyhtälöt voidaan johtaa staattisen analyysin tai virtu-

aalisen työn kautta. Staattisen analyysin kautta johtaminen on esitetty oppaassa 

Designin timber structures - Volume 1.  Johdetut yhtälöt eivät kuitenkaan suoraan 

huomioi liitoksessa aiheutuvaa kitkaa tai kohdassa 2.7.4 esitettyä köysivaiku-

tusta, jotka vaikuttavat oleellisesti leikkauskuormitetun liitoksen kestävyyteen ku-

van 20 mukaisessa tyypin II ja III murtotavassa. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Liitoksessa esiintyy kahden tyyppistä kitkaa. Kappaleiden välillä oleva kitka esiin-

tyy leikkaantuvien kappaleiden pintojen koskettaessa toisiaan. Toinen liitoksessa 

esiintyvä kitkan muoto esiintyy, kun liittimiin muodostuu leikkausvoiman aiheutta-

mana plastinen nivel. Tällöin leikkausvoimasta aiheutavassa siirtymisessä liitin 

pyrkii vetämään liitososia toisiaan kohti. (Porteus, Kermani. 2013) 

  

Ensimmäistä kitkamuotoa ei esiinny, jos liitinosat kutistuvat asennuksen jälkeen, 

näin ollen sitä ei huomioida eurokoodin kestävyysyhtälöissä. Kappaleiden välistä 



45 

 

 

kitkaa taas esiintyy aina kun liittimiin muodostuu plastinen nivel ennen liitoksen 

murtumista. Liitoksessa vaikuttava eurokoodin kestävyysyhtälöissä huomioitava 

kitka on esitetty kuvassa 26. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Kitkan vaikutus kestävyyden laskennassa huomioidaan korottamalla Johansse-

nin myötökestävyyttä kitkakertoimilla taulukon 1 murtotyypeissä d, e ja f. Liittimen 

myötäessä osittain (yksi plastinen nivel) käytettävä kerroin on 1,05 ja liittimen 

myötäessä täysin (kaksi plastista niveltä) käytettävä kerroin on 1,15. Kertoimet 

on esitetty taulukon 1 kaavoissa. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

 

2.7.6 Liittimien vähimmäistunkeuma 

 

Eurokoodin kestävyysyhtälöt leikkauskuormitetuille puikkoliitoksille on laadittu 

tietyille reunaehdoille. Yksi reunaehdoista koskee liittimen vähimmäistunkeumaa 

liitososassa. Eli liitettävien osien paksuus rajoittaa käytettävien liittimien halkaisi-

jaa ja toisaalta käytettävän liittimen halkaisija asettaa vaatimuksia liittimen pituu-

delle. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Naulojen vähimmäistunkeutumalle on annettu reunaehdot standardin SFS-EN 

1995-1 kohdissa 8.3.1.2 ja 8.3.2. Sileillä nauloilla kärjen puoleinen tunkeuma 

puuhun on oltava vähintään . Naulan tunkeuma kannan puoleiseen puuhun on 

puutavaralla oltava vähintään . Standardin SFS-EN 14592 mukaisten muiden 

naulojen kärjenpuoleisen tunkeuman tulee olla vähintään . (Porteus, Kermani. 

2013) 

 

Ruuvin kierteisen osan tunkeuma  kärjen puoleisessa liitososassa on oltava 

vähintään . Jos ruuvin kannan puolen ulosvetoarvon laskennassa käytetään 

hyväksi ruuvin kierteytetyn osan pituutta kannan puoleisessa osassa, tulee ruuvin 

kierteisen osan pituus kannanpuoleisessa osassa olla vähintään . (Porteus, 

Kermani. 2013) 
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2.7.7 Reunaetäisyydet 

 

Toinen reunaehto eurokoodin mukaisten kestävyysyhtälöiden käytölle on ase-

tettu liitinten välisille etäisyyksille, sekä liitinten etäisyyksille liitoskappaleiden reu-

noista. Ehtojen tarkoitus on estää liitososien halkeilusta aiheutuva liitoksen ennen 

aikainen hauras murtuma. Rajoitukset perustuvat koekuormituksista saatuihin tu-

loksiin. (Porteus, Kermani. 2013 

 

Liitinvälien ja reunaetäisyyksien laskennassa käytettävät merkinnät on esitetty 

kuvassa 37. Naulojen reunaetäisyyksien määrittelyyn käytettävät kaavat esite-

tään taulukossa 8, ruuveille taulukossa 9 ja pulteille taulukossa 10. 

 

 

Kuva 37. Liitinten reunaetäisyyksien merkinnät. (SFS-EN 1995-1) 
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Taulukko 8. Naulojen pääty- ja reunaetäisyyden vähimmäisarvot. (SFS-EN 1995-
1) 

 

Väli tai 

etäisyys 

(Kuva 37) 

Kulma α Naulavälin tai pääty- tai reunaetäisyyden vähim-

mäisarvo 

  Ei reikien esiporausta 

  
  <  

α1 °  ∝ ° <  : + ∗ |cos ∝| ∗   : + ∗ |cos ∝| ∗  

+ ∗ |cos ∝| ∗  

α2 °  ∝ °   

α3,t − °  ∝ ° + ∗ cos ∝ ∗  + ∗ cos ∝ ∗  

α3,c °  ∝ °   

α4,t 

°  ∝ ° <  : + ∗ |sin ∝| ∗   : + ∗ |sin ∝| ∗  

<  : + ∗ |sin ∝| ∗   : + ∗ |sin ∝| ∗  

α4,c °  ∝ °   

  Esiporatuille nauloille: 

α1 °  ∝ ° + |cos ∝| ∗  

α2 °  ∝ ° + |sin ∝| ∗  

α3,t − °  ∝ ° + ∗ cos ∝ ∗  

α3,c °  ∝ °  

α4,t 

°  ∝ ° <  : + ∗ |sin ∝| ∗   : + ∗ |sin ∝| ∗  

α4,c °  ∝ °  
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Taulukko 9. Ruuvien liitinvälien sekä reuna- ja päätyetäisyyksien vähimmäisar-
vot. (SFS-EN 1995-1) 

Väli tai 

etäisyys 

(Kuva 37) 

Kulma α Ruuvit    ei esiporausta 

  
  <  

α1 °  ∝ ° <  : + ∗ |cos ∝| ∗   : + ∗ |cos ∝| ∗  

+ ∗ |cos ∝| ∗  

α2 °  ∝ °   

α3,t − °  ∝ ° + ∗ cos ∝ ∗  + ∗ cos ∝ ∗  

α3,c °  ∝ °   

α4,t °  ∝ ° <  : + ∗ |sin ∝| ∗   : + ∗ |sin ∝| ∗  

<  : + ∗ |sin ∝| ∗   : + ∗ |sin ∝| ∗  

α4,c °  ∝ °   

Ruuvit    esiporattu 

α1 °  ∝ ° + |cos ∝| ∗  

α2 °  ∝ ° + |sin ∝| ∗  

α3,t − °  ∝ ° + ∗ cos ∝ ∗  

α3,c °  ∝ °  

α4,t 

°  ∝ ° <  : + ∗ |sin ∝| ∗   : + ∗ |sin ∝| ∗  

α4,c °  ∝ °  

Ruuvit  >    
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Taulukko 10. Pulttien ja tappivaarnojen liitinvälien sekä reuna- ja päätyetäisyyk-
sien vähimmäisarvot. (SFS-EN 1995-1) 

 

 

 

 

2.7.8 Liittimien reikien esiporaus 

 

Kaikille puurakenteissa käytetyille liittimille, jotka kiinnitetään ominaistiheydeltään 

yli 500 kg/m3, olevaan puuhun, tulee esiporata kiinnitysreikä. 

 

Nauloille joiden halkaisija d > 6 mm tulee esiporata reikä, joka on halkaisijaltaan , … , .  

α1 °  ∝ ° + |cos ∝| ∗  

α2 °  ∝ °  

α3,t − °  ∝ ° max ;   

α3,c 

°  ∝ ° °  ∝ ° °  ∝ ° 
+ ∗ |sin ∝| ∗  

 + ∗ |sin ∝| ∗  

Väli tai 

etäisyys 

(Kuva 37) 

Kulma α Pultit Tappivaarnat 

α1 °  ∝ ° + |cos ∝| ∗  + ∗ |cos ∝| ∗  

α2 °  ∝ °   

α3,t − °  ∝ ° max ;   max ;   

α3,c 

°  ∝ ° °  ∝ ° °  ∝ ° 
+ ∗ |sin ∝| ∗  

 + ∗ |sin ∝| ∗  

α , t ∗ |sin ∝| max , ;   α , t ∗ |sin ∝| 
α4,t °  ∝ ° max ; + ∗ sin ∝  

max ; + ∗ sin ∝  

α4,c °  ∝ °   
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Itseporautuvalle ruuville, joka kiinnitetään havupuuhun ja jonka halkaisija    ei tarvitse porata esireikää. Esiporattavan reiän halkaisija ei saa ylittää ruu-

vin kierteen sisähalkaisijaa .(SFS-EN 1995-1) 

 

Kansiruuvien kohdalla noudatetaan kohdan 2.5.2 ohjeita ruuvin esiporauksesta 

ja käytettävästä nimellisestä halkaisijasta.  

 

Pulteille porattavien reikien halkaisija puussa saa olla korkeintaan +  . (RIL 

205-1-2017)  

 

 

2.7.9 Liitinryhmät 

 

Kuvan 38 mukaista liitinryhmä kutsutaan liitinriviksi. Liitinrivissä n kappaletta liit-

timiä on peräkkäin syiden suunnassa, siten että niiden etäisyys toisistaan kohti-

suoraan syytä vasten on korkeintaan naulan halkaisijan . Naulojen syysuuntai-

nen etäisyys ∝  on vähintään taulukon 8 mukainen mitta.  (Porteus, Kermani. 

2013) 

 

Kuva 38. Nauloista muodostettu liitinrivi, kun sivuetäisyys < d. (Porteus, Kermani. 
2013) 

 

Kun liitinrivissä on enemmän kuin 1 liitin, niin rivin tehollinen ominaisleikkauskes-

tävyys , ,  määritellään eurokoodin kaavan 8.1 mukaisesti: 

, , = ∗ ,  

missä  =   ää ä  ä 
, = ℎ   ä  ℎ ä  
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Liitinrivin tehollinen liittimien lukumäärä on riippuvainen liittimen tyypistä ja kuor-

mituksen kulmasta suhteessa syysuuntaan. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Kun nauloja kuormitetaan syysuunnan mukaisesti ja naulat on sijoiteltu kuvan 38 

mukaiseen liitinriviin, ne kuuluvat kaikki samaan riviin. Jos naulojen sivuetäisyys 

on suurempi kuin , muodostuu kaksi erillistä liitinriviä. Yhden syysuuntaan kuor-

mitetun liitinrivin tehollinen liittimien lukumäärä lasketaan kaavalla:  =  

missä =   ää ä ä =    . 
 

Taulukko 11. Eksponentin kef arvot, syysuuntaan kuormitetuille nauloille. (SFS 
EN 1995-1) 

  

Liitinväli* Esiporattu Esiporaamaton ∝ =  ,  ,  ∝ =  ,  ,  ∝ =  ,  ,  ∝ =  ,  ,  ∝ =  ,  ,  ∝ =  ,  ,  ∝ =  ,  − 

* Väliarvot voidaan määrittää interpoloimalla  

 

Jos naulaliitos on kuormitettu kohtisuoraan syitä vastaan kuvan 39 mukaisesti 

saadaan teholliseksi liitinrivin arvoksi: 

 = .  
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Kuva 39. Syitä vastan kohtisuoraan kuormitettu naulaliitos. Liitinrivissä tehollinen 
naulojen lukumäärä yhdessä liitinrivissä = . (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Kun liitokseen kohdistuu voima kulmassa α syihin nähden, tulee kuorma jakaa 

syyn suuntaiseen ja syitä vastaan kohtisuoraan vaikuttaviin komponentteihin. Lii-

toksen kestävyys tarkastellaan erikseen molempien komponenttien osalta. (Por-

teus, Kermani. 2013) 

 

Pultit ovat huomattavasti nauloja jäykempiä, joten niiden kapasiteetin vähennys 

on pienempi kuin nauloilla. Syysuuntaan kuormitetun pulttiliitoksen tehollinen liitin 

määrä  lasketaan kaavasta: = min ; , ∗ √ ∝∗4
 

missä ∝ =     ä  ä  =  ℎ  =   ää ä ä 
(Porteus, Kermani. 2013) 

 

Kohtisuoraan syitä vastaan kuormitetussa tilanteessa pulttien tehollinen liitin-

määrä = . Syitä vastaan kulmassa kuormitetussa liitoksessa liitinryhmän 

kestävyys määritellään samalla tavalla kuin naulatuissa liitoksissa. (Porteus, Ker-

mani. 2013) 
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Ruuviryhmät joiden tehollinen halkaisija on suurempi kuin 6 mm liitinryhmän kes-

tävyys määritellään pulttien sääntöjen mukaan. Ruuviryhmät joiden tehollinen 

halkaisija on pienempi 6 mm liitinryhmän kestävyys määritellään naulojen sään-

töjen mukaan. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

 

2.7.10 Puun syysuuntaa vasten kohtisuorat liitosvoimat 

 

Syysuuntaa vasten kulmassa aiheutuva kuorma alistaa puutavaran hauraalle 

murtumiselle, joka voi tapahtua ennen liitoksen leikkauskestävyyden saavutta-

mista. Liitoksen kestävyys puun halkeamista vastaan tulee tarkistaa aina kun lii-

tosisiin kohdistuu kuvan 40 mukainen kuormitus. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Kuva 40. Kuormitus kulmassa syitä vasten. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Sahatavaran kestävyys ,   syysuuntaa kohtisuoraan vaikuttavalle vedon kom-

ponentille lasketaan eurokoodin kaavalla 8.4 : 

 

, = ∗ ∗ √ ℎ− ℎℎ  

missä = ℎ      ä     ℎ =    ä  ℎ = ℎ    
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Liitoksen tulee toteuttaa ehto:  ,   ,  

 

Kuva 41. Syitä vastaan kohtisuoran kestävyyden laskennan merkinnät. (Lidelöw, 
H. 2016) 

 

2.7.11 Leikkausrasitetun yksileikkeisen puikkoliitoksen kestävyys murto-

rajatilassa 

 

Tässä luvussa oletetaan, että liittimen leikkauskestävyys on suurempi kuin puis-

ten liitososien kestävyys ja näin ollen liitoksen kestävyys rajoittuu liitososien kes-

tävyyteen. Liittimien leikkauskestävyys tulee tarkistaa erikseen standardin SFS-

EN 1993-1-1 mukaisesti.  

 

Syysuuntaan kuormitetun liitoksen murtorajatilan kestävyys lasketaan kaavalla: 

(Porteus, Kermani. 2013) 

 

, = ∗ ,
 

missä =  −   ℎ  =  . ,  , = �ℎ   ä  ä ℎ . 
 

Kohdan 2.7.9 mukaisen liitinryhmän leikkauskestävyys lasketaan kaavalla: (Por-

teus, Kermani. 2013) 
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, , = ∗ ∗ , ,
 

missä =  ää ä. 
, , =  ℎ  ä  ä ℎ . 

 

Syysuuntaan nähden kohtisuoraan kuormitettu liitos voi murtua joko hauraasti 

kohdan 2.7.10 mukaisesti tai sitkeästi liitoksen liitinten myötäessä. Liitoksen mur-

totyyppi voidaan määritellä kaavasta:  = max ,, ;  , ,  

missä 

, = ∗ ,  ℎ  . .   =       

 

Kun liitokseen kohdistuu kuvan 39 mukainen kuormitus kulmassa syitä vastaan 

ja liitos on muodostettu kohdan 2.7.9 mukaisista liitinriveistä, tulee liitinryhmän 

kestävyys tarkastaa erikseen voiman komponenteille syitä vastaan kohtisuoraan 

ja syiden suuntaisesti: (Porteus, Kermani. 2013) 

  ,, , ,  ,    ,, , ,   ,  

missä , =      . 
, =    ä  ℎ . 

 

Hyvän suunnittelutavan mukaisesti rakenteet tulisi suunnitella siten, että ne eivät 

murru hauraasti. Näin ollen suunnittelijan tulisi varmistaa, että liitoksen käyttöaste 

kohdan 2.7.10 mukaiselle murtumiselle on pienempi kuin liitoksen liitinten myö-

täämiselle. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

 

2.8 Leikkausrasitettujen puikkoliitosten siirtymä 
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Tässä luvussa esitetään suunnitteluoppaiden ja lähdekirjallisuuden mukaiset oh-

jeet yksileikkeisen puu-puu puikkoliitoksen siirtymien laskentaan.  

 

 

2.8.1 Yleistä  

 

Leikkausrasitetussa liitoksessa tapahtuu aina siirtymää. Siirtymää aiheutuu asen-

nuksen toleransseista, kuten pulttiliitoksille porattavista ylisuurista rei’istä, ja lii-

toksen kiinnikkeiden myötäämisestä. Siirtymään suuruus riippuu käytetyistä liitin-

tyypistä, liittimen halkaisijasta ja liittimien määrästä liitoksessa. Tyypilliset siir-

tymä-voima kuvaajat nauloille/ruuveille ja pulteille on esitetty alla. (Porteus, Ker-

mani. 2013)  

           

 

Kuva 42. Naulojen ja ruuvien tyypillinen siirtymä-voima kuvaaja. (Porteus, Ker-
mani. 2013) 
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Kuva 43. Tyypillinen pulttien siirtymä-voima kuvaaja. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Puun jäykkyyden suhde kestävyyteen on suhteellisen pieni verrattuna muihin tai-

vutetuissa rakenteista käytettyihin materiaaleihin. Käyttörajatilan taipumatarkas-

telu tulee useimmiten mitoittavaksi tekijäksi, jolloin liitosten siirtymät voidaan 

usein unohtaa. RIL 205- 1 - 2017 mukaan puurakenteiden mekaaniset liitokset 

voidaan yleensä olettaa kiertymävapaiksi niveliksi. (Porteus, Kermani. 2013. RIL 

205 - 1 - 2017) 

 

Poikkeuksena nivelellisesti oletettaviin liitoksiin, ovat puikkoliittimillä toteutetut 

jäykät liitokset. Jäykkiä liitoksia voidaan mallintaa käyttäen liitokselle siirtymäker-

toimen mukaan määritettyä kiertymäjäykkyysjousta. Puikkoliittimistä kasatta liitos 

voidaan mallintaa täydellisen kiertymäjäykäksi vain, jos liitoksessa syntyvällä 

kiertymällä ei ole merkittävää vaikutusta sauvojen voimasuureiden jakautumi-

seen. (RIL 205 - 1 - 2017) 

 

Murtorajatilan tarkastelussa liitossiirtymät voidaan jättää huomioimatta, jos niillä 

ei ole merkittävää vaikutusta rakenteen sisäisten voimien ja momenttien jakaan-

tumiseen. Murtorajatilassa tarkasteltavia liitossiirtymiä esiintyy liimapuuhalleissa 

pääkannattajan kiepahdustuennan liitoksissa sekä valitusta jäykistysjärjestel-

mästä riippuen myös pääkannattajan ja pilarin liitoksessa heikompaan suuntaan. 

(RIL 205 - 1 - 2017) 
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Aiemmin käytössä olleissa sallittujen jännitysten menetelmään perustuneissa mi-

toitusmenetelmissä liitoksen jäykkyydelle asetettiin raja-arvo käyttökuormitusti-

lanteessa. Yleensä raja-arvona liitoksen siirtymälle käytettiin 0,4 mm. (Porteus, 

Kermani. 2013 

 

Eurokoodissa esitettään menetelmät liitoksen siirtymäkertoimen määrittämiseksi 

käyttö- ja murtorajatilassa, mutta liitoksen siirtymän raja-arvon määrittelystä oh-

jeeksi annetaan yleisohje, jossa todetaan, että liitoksen muodonmuutosten tulee 

olla yhteensopiva kokonaistarkastelussa otaksutun arvon kanssa. Käytännön 

raja-arvon määrittely jätetään siis suunnittelijan tehtäväksi.  (Porteus, Kermani. 

2013. SFS -EN 1995 - 1) 

 

 

2.8.2 Liitoksen siirtymän laskeminen 

 

Liittimen jäykkyys määritetään jakamalla liittimeen kohdistuva leikkausvoima ta-

pahtuneella siirtymällä. Eurokoodi 5:ssa liittimen jäykkyysominaisuutta kutsutaan 

siirtymäkertoimeksi. (Porteus, Kermani. 2013) 

 

Käyttörajatilan siirtymäkerroin  määritellään kuvan 42 mukaisesti siirtymä-

voima kuvaajasta voiman arvolla , ∗  . Tutkimusten perusteella on osoi-

tettu, että siirtymän arvioiminen lineaarisella menetelmällä antaa riittävällä tark-

kuudella olevia tuloksia liitoksen siirtymästä. Taulukossa 12 esitetään laskenta-

kaavat käyttörajatilan siirtymäkertoimelle. (Porteus, Kermani. 2013) 
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Taulukko 12. Käyttörajatilan siirtymäkertoimen määrittäminen laskemalla eri liitti-
mille. (Porteus, Kermani. 2013) 

Liitintyyppi: Käyttörajatilan siirtymäkerroin    , ∗ , ∗    , ∗ , ∗  

 , ∗ ∗  ,  ä ä* , ∗ ∗  

 , ∗ ∗  

  =  ää ä  ℎ  

Jos Liitoksessa käytetään eri tiheyden omaavia liitososia: = √ ∗   =  ℎ  

* Pultin välys tulee huomioida siirtymän laskennassa  
 

Liittimessä tapahtuva välitön siirtymä  on liitoksen liitinosissa tapahtuvien siir-

tymien summa = . + . . Jos liitinosien ominaisuudet ovat identti-

siä, voidaan välitön siirtymä laskea kaavalla = ∗ . . (Porteus, Ker-

mani. 2013)  

 

Yhden liittimen välitön siirtymä liitososassa käyttörajatilassa lasketaan kaavalla: 

 = +  

missä = ä �    . =    ä . = ℎ    ä ,     ä. 
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Käyttörajatilan siirtymää määritettäessä tulee hetkellisen siirtymän lisäksi huomi-

oida virumasta aiheutuva siirtymä. Viruman vaikutus huomioidaan kokonaissiirty-

män kaavassa = + .  

 

Jos liitoksen liitososilla on samankaltainen virumakäyttäytyminen, saadaan siir-

tymä  kaavasta = ∗ . Tällöin siirtymä voidaan laskea suo-

raan RIL 205 - 1 2017 kaavalla 2.2.  

 = , + , , +∑ , ,  
missä 

, = , ∗ ( + ) 
, , =  , , ∗ + � , ∗  

, , =  , , ∗ � , + � , ∗  

 � ,   � , =   ä  ℎ  � , = ℎ ä ä ä ä   ℎ    
 = ,       =   ∗   

 

Liitokset joissa liitososien virumakertoimet eivät ole yhtä suuria, siirtymä määri-

tellään käyttämällä siirtymäkertoimen keskiarvoa ,   ja käyttämällä pitkäai-

kaista yhdistelmää sekä muuttuvien kuormien lyhytaikaisen osuuden ominaisyh-

distelmää. (RIL 205 - 1 - 2017. Porteus, Kermani. 2013) 

  = , +   
missä = , +∑ � , ∗ , + ( − � , ) ∗ , + ∑(� , − � , ) ∗ , >  

, =  + � ∗  � = Kuorman pitkäaikaisarvon yhdistelykerroin sille muuttuvalle kuormalle, joka                   

aiheuttaa lujuuteen nähden suurimman jännityksen. Jos pysyvä kuorma aiheuttaa 

suurimman jännityksen, arvo on 1.  
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= ∗ √ , ∗ ,  

,   , =    . 

 

Kuormien yhdistelykertoimien � arvot eri kuormille on esitetty kuvassa 44, ja vi-

rumaluvun  arvot eri materiaaleille kuvassa 45. 

 

 

Kuva 44. Kuormien yhdistelykertoimet (RIL 201 - 1 - 2017) 
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Kuva 45. Virumaluvun kdef arvot eri käyttöluokissa. (SFS-EN 1995 -1) 

 

Liitoksen siirtymiä tarkastellaan murtorajatilanteessa silloin kuin liitoksen siirty-

mällä tai kiertymällä on vaikutusta muiden rakenneosien kestävyyteen, esimer-

kiksi pääkannattajan kiepahdus/tai nurjahdustuen liitoksen siirtyminen tulee tar-

kistaa murtorajatilassa. Murtorajatilan siirtymäkerroin ,  liittimelle lasketaan 

kaavalla: 

 

, = + � ∗  

missä 
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= ∗  � = Kuorman pitkäaikaisarvon yhdistelykerroin sille muuttuvalle kuormalle, joka                   

aiheuttaa lujuuteen nähden suurimman jännityksen. Jos pysyvä kuorma aiheuttaa 

suurimman jännityksen, arvo on 1. 

 

Lopullinen siirtymä murtorajatilassa saadaan kaavasta: = ,  

missä, = ℎ    ℎ ä ä ℎ . 
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3 HALLIN JA TUTKITTAVIEN LIITOSTEN ESITTELY 

 

Tässä luvussa esitellään tutkittavan hallityypin rakennemalli, sekä rakenteellisesti 

keskeisimmät liitokset. Halli ja liitokset esitellään hyvin yleisellä tasolla, tarkoituk-

sena on muodostaa lukijalle käsitys rakenteen kokonaisuuden toiminnasta ja tyy-

pillisten liitosten roolista osana rakenteen kokonaisuutta. 

 

 

3.1 Hallin rakennemallin esittely 

 

Työhön valitun halli on rakennemalliltaan yleistymässä nykyaikaisessa toimitila-

rakentamisessa. Rakenteen etuna on hyvä muunneltavuus ja helppo laajennet-

tavuus.  

 

Hallin runkona toimii massiivipuurunkoiset mastopilarikehät, jotka ovat jäykistetty 

hallin pituussuunnassa levyiksi mitoitetuilla puurunkoisilla yläpohjaelementeillä 

(Kuva 47). Hallin kehän suuntaiset lisävaakavoimat voidaan jättää huomioimatta, 

jos pilareiden nurjahdusmitoitusmenetelmä huomioi toisen kertaluvun rasitukset 

ja pilarit ovat toisesta päästään jäykästi kiinnitettyjä. (HalliPES 1.0 osa 11) 

 

Pituussuunnassa jäykisteenä toimivat päätyseinien mastopilarit ja niiden ylä-

päässä oleva palkki. Yläpohjaelementtien kantavat palkit toimivat välittävät ulkoi-

set kuormat päätyjen mastopilareille. Kehien mastopilarit mitoitetaan kestämään 

heikomman suunnan nurjahdus sekä mahdollinen seinään kohdistava tuulen kit-

kavaikutus.  

 

Yläpohjaelementtien kantavat palkit toimivat pääkannattajan kiepahdustukena. 

Elementin ja pääkannattajan välinen puikkoliitos mitoitetaan sekä ulkoisille jäy-

kistyskuormille, että sisäisille jäykistysvoimille. Sisäiset jäykistysvoimat palaute-

taan yläpohjatasoon puuelementtien ja kehien pääkannattimen välisen liitoksen 

kautta. (kuva 46).  
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Kuva 46. Esimerkkihallin toiminta pituussuunnassa. 

 

 

Kuva 47. Hallin toiminta leveyssuunnassa. 
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Kuva 48. Esimerkkihallin runko sivulta. 

 

 

3.2 Pilarin liitos perustuksiin 

 

Mastopilarin jäykkä liitos perustuksiin toteutetaan kiinnittämällä teräksinen liitos-

kappale liimaruuveilla pilariin. Työmaalla pilari kiinnitetään peruspulteilla perus-

tuksiin. Toinen aikaisemmin yleisempi liitostapa, on pilarin asentaminen betoni-

sen jälkivalettavan holkin sisään. Holkkiliitos altistaa pilarin alapään huomatta-

valle kosteusriskille ja tekee pilarin silmämääräisestä tarkastelusta mahdotonta. 

Tässä työssä esitetään puuinfon julkaiseman HalliPES:n mukaisen liitoksen mi-

toitus. Liitos on esitetty tarkemmin alla kuvissa 49 ja 50. 

 

 

Kuva 49. Pilarin liitos perustuksiin pilarin sivulta. (HalliPES 1.0 osa 14) 
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Liitoksessa käytettävät liimaruuvit ovat epoksi- tai polyuretaaniliimalla syiden 

suuntaisesti liimattuja kansiruuveja, jotka ovat kärkiosaltaan kierteistettyjä 

100…150 mm pituudelta. Liimaruuvien sileän osan halkaisija on 19 mm ja lujuus-

luokka on 5.8 (ISO EN 892-1) tai S235JRG2 (EN 10025). Ruuvien sileän osan 

matkalle porataan 20 mm esireikä ja kierteiselle osalla 16 mm reikä. (HalliPES 

1.0 osa 14) 

 

 

3.2.1 Yleistä 

 

Liitos mitoitetaan kuvan 50 mukaisille rasituksille. Mitoitus tulee tehdä pahim-

malle mahdolliselle kuormitusyhdistelmälle. Liitos suositellaan mitoitettavaksi 

suurimman momentin aiheuttavalle kuormitusyhdistelmälle, sekä suurimman nor-

maalivoiman aiheuttavalle yhdistelmälle.  

 

Liitoksessa tarkistetaan pilarikengän kestävyys veto- ja puristusvoimalle, liima-

ruuvin normaalivoimakestävyys, liimaruuvin leikkauskestävyys, liimapuun veto-

kestävyys ja betonin puristuskestävyys lopputilanteessa. Tässä työssä esitetään 

edellä mainituista tehtävistä ainoastaan liimaruuvin ja liimapuun mitoitus.  
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Kuva 50. Pilari-perustus liitoksen rasitukset. (HalliPES 1.0 osa 14) 

 

 

3.2.2 Pilarikengän rasitukset 

 

Pilarikenkä mitoitetaan standardin SFS EN 1993-1 mukaan kuvan 50 mukaisille 

rasituksille ,  ja . (HalliPES 1.0 osa 14) 

 = −  

= +   
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3.2.3 Liimaruuvin normaalikestävyyden mitoitusarvo 

 

Yksittäisen liimaruuvi mitoitetaan suurimmalle ruuviin kohdistuvalle vedolle. Ruu-

vin kestävyyden mitoittaa ruuvin vetomyötääminen tai ruuvin ja liimapuun välisen 

tartunnan pettäminen. Liimaruuvin normaalikestävyyden mitoitusarvon ,  las-

kentakaavat on esitetty alla. 

 

, = {  
  ..∗ .  

 . =     � � ä   

. =  � ää  .  .  =    ℎ  . . =  ä     . =  .  ℎ   .   
  

Vetorasitetun liimaruuviryhmän tulee lisäksi täyttää liitinryhmän huomioiva ehto: ,  , ∗ ,  

missä , =  ℎ ä   =   ää ä. 
, = ∗ .

 

 

Taulukko 13. Liimaruuvin myötökestävyys (HalliPES 1.0 osa 14) 

Ruuvin lujuusluokka Ruuvin myötökestävyys .  

 (EN 10025)   

5.8 (ISO EN 892-1)    
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Taulukko 14. Liimaruuvin tartunkestävyyden ominaisarvo. (HalliPES 1.0 osa 14) 

Ruuvin lujuusluokka Ruuvin tartuntakestävyyden ominai-

sarvo  . * 

 (EN 10025) . = ∗   

5.8 (ISO EN 892-1)  . = ∗   =     . 
*  .  kerrotaan luvulla 0,8 käyttöluokassa 2. 

 

 

3.2.4 Liimaruuvin leikkauskestävyyden mitoitusarvo 

 

Pilarin vedetyn puolen liimaruuvien ei oleteta pystyvän vastaanottamaan leik-

kausta. Leikkauskapasiteetti lasketaan puristusrasitettujen ruuvien mukaan, jotka 

sijaitsevat yli 0,5*h etäisyydellä liitoksen leikkauskuormitetusta reunasta.  

 

Taulukko 15. Liimaruuvin leikkauskestävyyden mitoitusarvo. 

Puristetun liimaruuvin leikkauskestävyyden mitoitusarvo ,  kun ℎ   ℎ.   

Ruuvi 
Aikaluokka 

Pysyvä Keskipitkä Hetkellinen 

S235JRG2 ,   ,   ,   

5.8 ,   ,   ,   

Puristetun liimaruuvin leikkauskestävyyden mitoitusarvo kun ℎ   ℎ.   

S235JRG2 ℎℎ. ∗ ,   
ℎℎ. ∗ ,   

ℎℎ. ∗ ,   

5.8 ℎℎ. ∗ ,   
ℎℎ. ∗ ,   

ℎℎ. ∗ ,   

ℎ =  ä   � ä ,   ℎ,   ℎ, = ℎ  . .   ℎ   ä  ä  

 

Liimaruuvien leikkauskestävyys ,  lasketaan kaavalla 

 , = ∗ ,  = ℎ  ä     
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, =     ä  . 
 

 

 

Kuva 51. Liimaruuvien reunaetäisyydet ja vaikutuspinta-alat. (HalliPES 1.0 osa 
14) 

 

 

3.2.5 Liimaruuvien reunaetäisyydet 

 

Taulukossa 16 esitetään liimaruuvien pienimmät sallitut keskiöetäisyydet. Taulu-

kossa 17 esitetään yleiset keskiöetäisyydet. Jos liimaruuvien keskinäinen etäi-

syys ℎ on pienempi kuin taulukon 17 reunaehto mutta suurempi kuin taulukossa 

16 esitetty vähimmäisarvo, käytetään liimaruuvin leikkauskestävyyden laskemi-

sessa taulukon 15 mukaista kertoimella ℎℎ.  pienennettyä arvoa.  

 

Taulukko 16. Liimaruuvien pienimmät keskiöetäisyydet. (HalliPES 1.0 osa 14) 

Liimaruuvien pienimmät keskiöetäisyydet 

ℎ.    

.    
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Taulukko 17. Liimaruuvien yleiset keskiöetäisyydet. (HalliPES 1.0 osa 14) 

Liimaruuvien pienimmät keskiöetäisyydet. ℎ.    Ruuvi S235 ja hetkellinen aikaluokka on mitoittava. 

.    Ruuvi S235 ja hetkellinen aikaluokka on mitoittava. 

ℎ.    Yleensä. 

.    Yleensä. 

 

 

3.2.6 Liimapuun vetokestävyys 

 

Liimapuun vetokestävyys yhtä liimaruuvia kohti lasketaan liimaruuvin rasittaman 

tehollisen pinta-alan  omaavan kappaleen vetokestävyyden mukaan. Pinta-

ala määritellään kuvan 51 mukaan, siten että siitä vähennetään 16 mm:n pora-

reikää vastaava pinta-ala eli 200 mm2. Kun liimaruuvit täyttävät taulukon 16 ja 

kuvan 51 mukaiset reunaehdot, niin liimaruuvien vetokestävyys saadaan kaa-

vasta: 

 

, = , ∗∑ ,  
missä: = ℎ ä    ää ä. , =  ℎ  �ℎ  −   . 
, = ∗ ,

 = .  ,   ,  , =  ä   . =     ℎ  . 
 

Liimapuun vetokestävyyden tulee täyttää ehto: ,   ,  

, =  ℎ ä  .   . 
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3.3 Pääkannattimen liitos mastopilariin 

 

Tässä luvussa esitetään hankolautaliitoksen laskeminen HalliPES 1.0 mukaisilla 

ohjeilla. Ohjeista poiketaan hieman liitokseen kohdistuvan rakennuksen pituus-

suuntaisten kuormien määrityksen osalta. Lisäksi luvussa esitetään menetelmä 

palkin yläpään siirtymän laskemiselle, kun pystykuormia ei huomioida. 

 

 

3.3.1 Yleistä 

 

 

Kuva 52. Yleiskuva hankolautaliitoksesta. (HalliPES 1.0 osa 14) 

 

Liimapuurunkoisissa halleissa käytetään yleisesti hankolautaliitosta pilarin ja pal-

kin liittämiseksi toisiinsa. Liitoksessa palkki kiinnitetään pilariin pilarin päähän 

kiinnitettyjen yleensä halkaistusta liimapuusta valmistettujen puuosien välityk-

sellä. 

 

Liitos ajatellaan nivelelliseksi kehän suunnassa, sillä lauta on hyvin pieni ja suh-

teessa liitettävään palkkiin, joten sen liittimien ajatellaan sallivan palkin vapaan 

kiertymän kehän suunnassa. 

 

Rakennuksen pituussuunnassa liitos mitoitetaan momenttijäykäksi ja sen tehtä-

vänä on estää pääpalkin siirtyminen siten, että palkin yläpinta joutuisi alttiiksi kie-

pahdukselle.  
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Liitos mitoitetaan murtorajatilassa liitososien kestävyydelle, sekä pääkannattajan 

yläpään siirtymälle. Liitoksen tulee olla niin jäykkä, että pääpalkin yläpään siir-

tymä ei ylitä arvoa / , kun  on pääkannattajan jänneväli. 

 

Tässä työssä esitetään puuinfon julkaiseman HalliPES 1.0 ohjeesta poikkeava 

tapa liitokseen vaikuttavien kuormien määrittelemiseksi. Lisäksi tässä työssä esi-

tetään kaikki voimat ja kestävyydet samassa koordinaatistossa HalliPES 1.0 las-

kentaohjeesta poiketen. 

 

 

3.3.2 Kuormat 

 

Pääkannattajan ja pilarin liitokseen kohdistuvat kuormat on esitetty alla olevassa 

kuvassa. Liitokseen kohdistuu rakennuksen pituussuunnassa kuormituksia ulkoi-

sista kuormista ja sisäisistä pääpalkin kiepahduksen tuentavoimista. Ulkoisia 

kuormia aiheuttaa rakennuksen päätyyn kohdistuva tuuli rakennuksen suuntai-

sesti, sekä tuulen imuvaikutus kehän suuntaisesti. Rakennuksen pystysuuntai-

sista kuormista aiheutuu lisävaakavoimia, jotka vaikuttavat rakennuksen pituus-

suunnassa. Kuormat on esitetty kuvassa 53. 

 

Lisävaakavoimat huomioidaan vain yhteen suuntaan kerrallaan. Mastopilarike-

hässä lisävaakavoimaa ei tarvitse huomioida, jos pilarit ovat toisesta päästään 

jäykästi kiinnitetyt ja nurjahdusmitoitusmenetelmä huomioi toisen kertaluvun vai-

kutukset. (HalliPES 1.0 osa 11) 

 

Mastopilarikehä on käytännössä jäykästi kiinnitetty kehän suunnassa. Kehän hei-

kommassa suunnassa liimaruuviliitos on osittain jäykkä, ellei jopa nivel. Kun lii-

mapuupilarin nurjahduspituus määritetään HalliPES 1.0 osa 3 mukaisella mene-

telmällä, voidaan kehän suuntaiset lisävaakavoimat jättää huomioimatta.  
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Kuva 53. Hankolautaliitokseen rasituksia aiheuttavat kuormat. 

 

Kuvassa 54 alla on esitetty liitokseen kohdistuvat kuormat ylhäältäpäin kuvat-

tuna. Voima  koostuu  sisäisten voimien tukireaktiosta, yläpohjatason tuulikuor-

masta rakennuksen suunnassa ja pystykuormien rakennuksen suuntaisista lisä-

vaakavoimista. Voima  vaikuttaa palkin yläreunan korkeudella.  

 

Kuvan 54 voima  koostuu tuulen imukuormasta ja se vaikuttaa kehän suun-

nassa. Voiman  vaikutus piste on pilarin yläpinnan korkeudella. 

 

 

Kuva 54. Hankolautalitokseen vaikuttavien voimien suunta. 
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3.3.3 Rasitukset 

 

Ulkoisista voimista aiheutuu rasituksia hankolautaan kahdessa suunnassa yhtä 

aikaa. Kuvassa 55 on esitetty kehän suuntaisista voimista aiheutuvat rasitukset 

liitokseen. Rasituksen laskemiseen tarvittavat kaavat on esitetty taulukossa 18. 

 

 

 

Kuva 55. Hankolautaliitokseen kohdistuvat rasitukset y-suunnan voimista. (Halli-
PES 1.0 osa 14) 
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Taulukko 18. 

Hankolautaliitoksen Y-akselin suuntaisten rasitusten laskeminen. = ∗ ℎ 

. = ∗ +
 

. = ∗  =  ää ä   . = ℎ  ää ä ℎ    . = ℎ ä   �  ä   ä . = ℎ     �  ä  ä . =     .   ℎ =   . =  ℎ  �  ä   � ä. 
 

 

Kuvassa 56 esitetään liitoksessa z-akselin suuntaiset rasitukset. Taulukossa 18 

esitetään kuvan 56 rasitusten laskentakaavat. 

 

 

Kuva 56. Hankolautaliitoksen rasitukset z-suunnassa. (HalliPES 1.0 osa 14) 
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Taulukko 19 

Hankolautaliitoksen Z-akselin suuntaisten rasitusten laskeminen. 

. = ∗ + ∗∗  =  ää ä   . = ℎ  ää ä ℎ    . = ℎ ä   �  ä   ä . = ℎ     �  ä  ä . =     .   
 

 

3.3.4 Ruuviryhmän mitoitus kestävyydelle ja siirtymälle. 

 

Ruuviryhmät mitoitetaan leikkausrasituksille .  ja  . , sekä vetorasitukselle . . Lisäksi ruuviryhmät mitoitetaan leikkauksen ja vedon yhteisvaikutukselle 

standardin SFS-EN 1995 - 1 kohdan 8.3.3 mukaan. Ruuviryhmien tulee täyttää 

taulukossa 20 esitetyt ehdot. 

 

Taulukko 20 

Ruuviryhmän kestävyyden kannalta tarkistettavat mitoitus ehdot. 

Ehto 1.  

Ruuviryhmän x-akselin suuntai-

nen kestävyys 

..  ,  

Ehto 2.  

Ruuviryhmän z-akselin suuntai-

nen kestävyys 

.. ,  

Ehto 3.  

Ruuviryhmän leikkauskestävyys  
( .. ) + ( .. ) ,  

Ehto 4 

Ruuviryhmän vetokestävyys 

.. ,  

Ehto 5 

Ruuviryhmän veto ja leikkaus 

kestävyys 

( .. ) + ( .. ) + .. ,  
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Taulukon 20 ehtojen lisäksi, tulee tarkistaa hankolaudassa mahdollisesti tapah-

tuva palamurtuminen, sekä syitä vastaan kohtisuorasta vedosta aiheutuva mur-

tuminen ruuviryhmän kohdalta. 

 

Ruuviryhmien siirtymä käyttörajatilassa z-akselin suunnassa tulee rajoittaa sa-

maan arvoon mastopilarin siirtymän kanssa.  

 

 

3.3.5 Hankolaudan mitoitus 

 

Hankolauta mitoitetaan momentista  aiheutuville normaalivoimille, leikkaus-

kestävyyden osalta leikkausta aiheuttaville voimille ja leikkausvoimista aiheutu-

valle taivutukselle. Hankolaudan mitoitusvoimien laskenta on esitetty taulukossa 

21.  

 

Taulukko 21. Hankolautaan kohdistuvat voimat.  

Ruuviryhmän kestävyyden kannalta tarkistettavat mitoitus ehdot. 

Normaalivoima = ∗ ,  

Leikkausvoima z-suuntaan , =  

Leikkausvoima y-suuntaan  , =  

Momentti y-suuntaan . = ∗ − ∗∗  

Momentti z-suuntaan . = ∗ − ∗∗  

 

Hankolaudan kestävyys lasketaan standardin SFS-EN 1995-1 ohjeiden mukaan. 

Hankolaudan tulee täyttää kestävyysehdot yksittäisille ja yhdistetyille jännityk-

sille.  
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3.3.6 Palkin yläpinnan siirtymä liitoksen kohdalla 

 

Tässä luvussa esitetyt laskentakaavat perustuvat työn tekijän laskelmiin ajatuk-

siin hankolautaliitoksen siirtymän laskemisesta. HalliPES ei anna ohjeita palkin 

yläpään siirtymän laskemiseksi, sillä se olettaa, että rakennuksen pituussuuntai-

set voimat johdetaan pituussuuntaisten jäykisterakenteiden siirtymistä. Suunnit-

telijalla ei kuitenkaan aina ole tietoa jäykisterakenteiden tarkoista siirtymistä, jo-

ten tässä työssä vaakakuormien määritystä on lähestytty HalliPES:stä poikkea-

valla tavalla. 

 

Hankolaudassa vaikuttavasta taivutuksesta aiheutuva y-suuntainen kiertymä ei 

saa aiheuttaa palkin yläpäässä siirtymää, jonka arvo on suurempi kuin / , 

kun  on pääkannattajan jänneväli. 

 

Hankolaudassa tapahtuma kiertymä voidaan ratkaista kaavalla � = . ∗ℎ ∗  .ℎ  

missä =     . .ℎ =  ä ℎ  −  . 
ℎ =   . 

 

Kun kiertymä tiedetään, saadaan vaakasuuntainen siirtymä palkin päässä lasket-

tua kaavalla: 

 = ℎ ∗ tan� + ,  

missä ℎ =  . , = ℎ ä   ä  ,    . 
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3.4 Pääpalkin kiepahdustuenta kattoelementillä 

 

Tässä luvussa esitetään pääpalkin ja kattoelementin liitoksen välisen mitoituksen 

kulku pääpiirteissään. Tarkempi esimerkkilaskelma on esitetty tämän työn liit-

teessä 1, jossa lasketaan liitos katon keskialueella ja liitteessä 2, jossa käsitel-

lään katon reuna-alueen liitosta 

 

  

3.4.1 Yleistä  

 

Pääpalkin ja kattoelementin liitoksessa vaikuttavat voimat tulisi tarkastella vä-

hintään kuormitusyhdistelmillä, joissa tuuli on määräävänä muuttuvana kuor-

mana ja toisaalta yhdistelmällä, jossa lumikuorma toimii määräävänä muuttu-

vana kuormana ja tuulikuorma on mukana.  

 

Lisäksi tulee tarkastella liitosta keskellä levykenttää sekä levykentän reunassa. 

Levykentän reunassa liitokseen vaikuttaa 1.kiepahdusmuodon aiheuttama tuki-

reaktio (kuva 57), ja keskellä levykenttää huomioidaan liitoksessa 2.kiepahdus-

muodon aiheuttama tukivoima (kuva 58).  
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Kuva 57. Kattoelementin liitos pääpalkkiin levykentän reunassa. 

 

 

 

 

Kuva 58. Kattoelementin ja pääpalkin liitos keskialueella. 
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3.4.2 Palkin kiepahdustuennasta aiheutuvat sisäiset jäykistysvoimat 

 

Sisäisten jäykistysvoimien laskennassa tarkistetaan tuettavan palkin kiepahduk-

sen ensimmäinen ja toinen muoto. Kiepahduksen ensimmäisessä muodossa 

koko palkki pyrkii kiepahtamaan yhteen suuntaan (kuva 59). Kiepahduksen toi-

sessa muodossa palkki pyrkii kiepahtamaan s-muodossa eri suuntiin (kuva 60). 

 

 

Kuva 59. Kiepahduksen 1. muoto. (HalliPES 1.0 osa 11) 

 

Kuva 60. Kiepahduksen 2.muoto. (HalliPES 1.0 osa 11) 

 

Tässä työssä esitetään toisen kiepahdusmuodon stabiliteettituen voiman .  

mitoitus eurokoodia täydentävällä mitoitusmenetelmällä, joka perustuu VTT:n 
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lausuntoon VTT-s-05262-14. Menetelmä on esitetty ohjeessa HalliPES 1.0 osa 

11.  

 

Palkin kiepahdustuennan kannalta kriittinen aallonpituus  lasketaan kaavalla: 

 = √ ∗ . ∗4  ∗  

missä =  ℎ  ä  = ä ä  ä  . =    =  ä ℎ  ℎ  . 
 = + ∗ cos ° ∗  

missä = ä     ää ä. =   ää ä  . = − ∗ ℎ  

missä =    ℎ . =     ℎ =   

 

 

Kriittisellä aallonpituudella stabiliteettitukeen syntyvä voima  saadaan laskettua 

kaavalla (kuva 61). 

, = −  

missä =  ℎ , 
=    :    
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Kuva 61. Kiepahduksen 2.muoto kriittinen aallonpituus. (HalliPES 1.0 osa 11) 

 

Jos palkin kiepahduksen 2. muodon kriittinen aallon pituus on suurempi kuin pal-

kin jännevälin puolikas, niin palkissa ei tapahdu 2.muodon kiepahdusta ja tällöin 

liitokset mitoitetaan palkin 1. muodon kiepahduksen mukaan. 

 

Palkin kiepahduksen 1.muodon stabiliteettituen voima .  lasketaan kaavasta: . = ∗  

 = ∗ ∗  

missä = .  ℎ  ℎ   =   . 
= {√  

=   ää     

 



86 

 

 

 

Kuva 62. 1.kiepahdusmuodon kriittinen aallonpituus. (HalliPES 1.0 osa 11) 

 

Yhteen suuntaan tapahtuvasta kiepahduksesta aiheutuva suurin voima liitokselle 

aiheutuu jäykistyskentän päihin palautettavasta tukireaktiosta /  , joka on puo-

let 1.kiepahdusmuodon viivakuorman aiheuttamasta resultantista (kuva 59). 

 

 

3.4.3 Ulkoiset kuormat 

 

Liitokseen kohdistuu ulkoisia kuormia rakennuksen päätyyn kohdistuvasta tuu-

lesta (kuva 63) ja pystykuormien lisävaakavoimista rakennuksen pituussuun-

nassa.  

 

 

Kuva 63. Tuulikuorma rakennuksen päätyyn. (HalliPES 1.0 osa 11) 

 

Rakennuksen pituussuuntaiset lisävaakavoimat otetaan huomioon RIL 201-1-

2017 kohdan 6.5S mukaan. Lisävaakavoima  määritetään viivakuormaksi pää-

kannattimen yläreunaan, josta se johdetaan jäykisteiden avulla perustuksille. Li-

sävaakavoima lasketaan kaavalla: 

 

= { ∗
 

missä 
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=  . =  . = ää    . 
 

 

3.4.4 Liitoksen kestävyys ja siirtymä 

 

Liitos mitoitetaan suurimman leikkausrasituksen aiheuttamalle kuormitusyhdistel-

mälle. Keski- ja reuna-alueiden liitokset tulisi tarkistella erikseen, sillä reuna-alu-

een liitokseen voi joissakin tapauksissa kohdistua huomattavasti suurempi kuor-

mitus sisäisistä voimista.  

 

Liitoksen jäykkyyden tulee toteuttaa ehto: ,   
missä =  ä . =   ä . 
 

HalliPES ohjeistaa laskemaan liitoksen kokonaisjäykkyyden kaavalla: 

 =  

missä =  ä . =    . =   ä  .  
 = . + .  

missä. . = ä −   ä ä . 
. = ä −    . 

 

. = . .  
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missä . = �ℎ   ℎ   . . = �ℎ    ä   

 

, = + � ∗  

missä = ∗ ,  ä       � =  ä  ℎ   ℎ  = ∗  

missä =  12 mukainen liittimen siirtymäkerroin. 

 

 

3.5 Kattoelementin liitos päätypalkkiin 

 

Tässä luvussa esitetään kattoelementin ja päätypalkin liitokselle asetettavat eri-

tyisvaatimukset sekä kuormat, joille liitos tulee mitoittaa. Laskenta itsessään on 

hyvin samanlainen kuin kattoelementin liitoksessa pääpalkkiin, joka on esitetty 

kohdassa 3.4. 

 

 

3.5.1 Kuormat 

 

Liitokseen vaikuttaa sisäisten ja ulkoisten voimien yhdistelmä. Liitos tulee tarkis-

taa näiden yhdistelmien eri suuntaisille tapauksille. Eri tapaukset on esitetty ku-

vissa 64 - 66. Tapausten voimayhdistelmät esitetään taulukoissa 22 ja 23. 
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Kuva 64. Päätypalkki kuormitustilanne 1. 

 

 

Kuva 65. Päätypalkki kuormitustilanne 2. 
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Kuva 66. Päätypalkki kuormitustilanne 3. 

 

Taulukko 22. Päätypalkin ja kattoelementin liitoksessa vaikuttavat kuormat. 

 

Liitoksessa vaikuttavat kuormat 

Kuorman tunnus Kuormat 

1 Ulkoiset kuormat 

2 1.kiepahdusmuodon viivakuorma (kuva 59)  

3 1.kiepahdusmuodon tukireaktio (kuva 59) 
∗

  

4 2. kiepahdusmuodon voima ,  (kuva 61) 

5 2. kiepahdusmuodosta palautettava reaktio , �� 
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Taulukko 23. Kattoelementin liitos päätypalkkiin. Liitoksen laskennassa huomioi-
tavat tapaukset. 

Kuormitustilanne 1: 1.kiepahdusmuoto samaan suuntaan ulkoisten voimien 

kanssa 

Laskettava osa Vaikuttavat kuormat taulukon 

22 mukaan. 

Päätypalkin siirtymä 1 + 2 

Liitoksen leikkauskestävyys  keskialueella 1 + 2 

Liitoksen leikkauskestävyys reuna-alueella 1 - 3 

 

Kuormitustilanne 2: 1.kiepahdusmuoto eri suuntaan ulkoisten voimien kanssa 

Laskettava osa Vaikuttavat kuormat taulukon 

22 mukaan. 

Päätypalkin siirtymä 1 - 2 

Liitoksen leikkauskestävyys  keskialueella 1 - 2 

Liitoksen leikkauskestävyys reuna-alueella 1 + 3 

 

Kuormitustilanne 3: 2.kiepahdusmuoto aallonpituus a tai 2 a 

Laskettava osa Vaikuttavat kuormat taulukon 

22 mukaan. 

Päätypalkin siirtymä 1  

Liitoksen leikkauskestävyys  keskialueella 1 + 4 

Liitoksen leikkauskestävyys reuna-alueella 1 + 5 

 

 

3.5.2 Kestävyys ja siirtymä 

 

Liitoksen kestävyys lasketaan suurimman leikkausrasituksen aiheuttavan kuor-

mitustilanteen mukaan. Kestävyyden laskenta tehdään kohdan 3.4.4 ohjeiden 

mukaan.   

 

Päätypalkin kokonaissiirtymän laskennassa on otettava huomioon päätypalkin ja 

koko rakennusta jäykistävän mastopilarin siirtymä. 
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4 RUUVILIITOKSEN KOEKUORMITUS 

 

Tässä luvussa esitellään laboratoriossa tehtävän koekuormituksen järjestely 

sekä sen tulokset. Koekuormituksen tarkoituksena on selvittää kuinka hyvin 

työssä esitetyt teoriaan perustuvat kaavat pitävät paikkansa liitoksen siirtymien 

osalta. Koekuormituksista saatujen tulosten perusteella lasketaan käytettyjen liit-

timien siirtymäkertoimet. 

 

 

4.1 Koejärjestelyn esittely 

 

Kuormituskokeet tehtiin Tampereen ammattikorkeakoulun rakennustekniikan la-

boratoriossa, opetuskäytössä olevalla palkkien taivutuskehälaitteella 

(Zwick/Roell 250 kN).  

 

 

Kuva 67. Koekappale valmiina kuormitettavaksi. 
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Kokeissa kuormitettiin kahdella puikkoliittimellä toisiinsa liitettyä puukappaletta. 

Kuormitettavia koekappaleita oli kahden tyyppisiä, jotka eroavat toisistaan käy-

tettyjen liittimien osalta. Liitokset kuormitettiin murtumistilaan tai kunnes liitok-

sessa syntyi 15 mm siirtymä.  

 

Tyypin 1 liitoksessa viilupuinen kappale on kiinnitetty liimapuiseen kappaleeseen 

kahdella 6 mm itseporautuvalla ruuvilla. Tyypin 2 liitos on kiinnitetty kahdella 8 

mm itseporautuvalla ruuvilla. Havainnekuva koetilanteesta on esitetty alla (kuva 

68). 

 

Kuva 68. Havainnekuva koetilanteesta 

 

Ruuvit asennettiin akkuporakoneella siten, että ruuvin kannan yläpinta oli kerto-

puun yläpinnan kanssa samalla tasolla. Ruuveille ei tehty esiporausta.  

 

Kuormituskokeet oli tarkoitus tehdä standardin SFS-EN 26891 mukaan. Koepäi-

vänä laitteelle tehdyssä kuormitusohjelmassa ilmeni ongelmia, joten kuormituk-

set tehtiin ohjelmalla, joka noudatti satunnaisesti standardin SFS-EN 26891 mu-

kaista kuormitustapaa. Lisäksi tyypin yksi koesarjan kappale nro 2 tulokset jou-

dutaan hylkäämään, sillä koe jouduttiin keskeyttämään kesken kuormituksen, jo-

ten vaikka koekappale kuormitettiin myöhemmin lopputilanteeseen, sen siirtymä 

- voima kuvaaja on vertailukelvoton muiden koekappaleiden kanssa.  
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Koekuormituksen perusteella saaduista kappaleiden venymä-voima kuvaajista 

laskettiin molemmille liitostyypeille keskiarvot. Saatuja siirtymä-voima kuvaajia 

verrattiin laskennallisesti määritettyihin siirtymän arvoihin. Ruuvien laskennalliset 

siirtymäkertoimet määritetiin sekä ruuvin tehollisella halkaisijalla , että ruuvin 

sileän osan halkaisijalla . Tarkoituksena oli saada käsitys laskennallisen kaa-

van arvoista suhteessa todelliseen siirtymään.  

 

 

Kuva 69. Koekuormitus käynnissä. 

 

 

4.2 Tulosten esittely 

 

Tässä kohdassa esitetään koekuormituksessa saadut tulokset. Kokeen osittai-

sesta epäonnistumisesta johtuen, tulokset on syötetty manuaalisesti siirtymä-

voima kuvaajiin siten, että tarkastelupisteet on valittu , ∗   välein.  on 

voima, jolla liitoksessa mitattiin 15 mm siirtymä tai liitos murtui. Alkuperäiset siir-

tymä - voima kuvaajat on esitetty tämän työn liitteenä.  
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4.2.1 Liitos 1  

 

 

 

 

Kuvio 1. Siirtymä - voima kuvaaja tyypin 2 liitoksille. 

 

Position yksi kappaleessa on selkeästi havaittavissa alkusiirtymä, joka johtuu lii-

toksen väljyydestä tai puun paikallisesta heikkoudesta ruuvin kohdalla. Kappale 

saavutti 15 mm siirtymän 7,93 kN kuormalla.  

 

Position kaksi kappaleen koekuormitus epäonnistui väärän ohjelman takia, mikä 

on selkeästi nähtävissä sen muista kappaleista poikkeavasta muodosta. Kappale 

kaksi jätettiin pois tulosten keskiarvon määrittämisestä. Käyrästä voidaan kuiten-

kin nähdä, kuinka kertaalleen lähes liitoksen murtorajatilaan asti kuormitetun lii-

toksen siirtymä kehittyy uudelleen kuormitettaessa, tässä yksittäistapauksessa. 

Kappale saavutti 15 mm siirtymän 8,62 kN kuormituksessa.  
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Position kolme kappaleen siirtymä-voima kuvaaja vastaa ideaalista puikkoliitok-

sen kuvaajaa. Siirtymässä tapahtuu hyppäys voiman arvon ollessa välillä 

5000…6000 N. Hyppäys johtuu luultavasti puun heikkoudesta. Kappale oli ainoa 

testatuista kappaleista, jossa tapahtui murtuma ennen 15 mm siirtymää. Murto 

tapahtui voiman arvolla 9,18 kN. 

 

Kuvassa 70 on esitetty koekappale testin jälkeen. Kuvasta on nähtävissä viilu-

puun siirtymä suhteessa liimapuuhun, sekä liitoksen murtumatapa, joka on tässä 

tapauksessa ruuvien kantojen leikkautuminen viilupuuhun. Kaikki kuormitetut 

koekappaleet päätyivät samantapaiseen lopputilanteeseen.  

 

 

Kuva 70. Liitos 1 koekappale testin jälkeen. 
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4.2.2 Liitos 2 

 

Koekuormitusten tulokset on esitetty kuviossa 2.  

 

Kuvio 2. Siirtymä - voima kuvaaja tyypin 2 liitoksille. 

 

Position 1 kappale saavutti 15 mm siirtymän 11,4 kN kuormituksella. Kappaleesta 

kuului voimakasta puun murtumisen ääntä kuormituksen ylittäessä 9 kN arvon. 

Kuviossa 2 esitetyssä siirtymä kuvaajassa on nähtävissä voimakasta alkusiirty-

mää, joka johtunee liitoksen löysyydestä tai puuosan heikosta kohdasta.  

 

Position 2 kappale saavutti 15 mm siirtymän 12 kN kuormituksella. Kappaleesta 

kuului puun murtumisen ääniä kuormituksen ylittäessä 9 kN arvon.  

 

Position 3 kappale saavutti 15 mm siirtymän 10,9 kN kuormituksella. Kappaleesta 

kuului voimakasta puun murtumisen ääntä kuormituksen ylittäessä 8 kN arvon.  
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Kuvassa 71 on esitetty liitoksen 2 koekappale kuormituksen jälkeen. Kaikki kap-

paleet päätyivät samaan tilanteeseen. Kuvasta on nähtävissä kertopuun siirtymä 

suhteessa liimapuuhun, sekä ruuvien kantojen alkava uppoaminen kertopuuhun. 

 

 

Kuva 71. Liitos 2 koekappale kuormituskokeen jälkeen 
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5 KOEKUORMITUKSEN TULOSTEN ARVIOINTI 

 

Tässä luvussa verrataan koekuormituksessa saatuja tuloksia laskennalliseen siir-

tymään. Kohdassa 5.1 esitetään liitostyyppien laskennalliset siirtymäkertoimet, 

sekä liitosten laskennalliset kestävyydet murtorajatilassa hetkellisessä aikaluo-

kassa. Kohdassa 5.2 vertaillaan laskennallisia tuloksia koekuormituksen tuloksiin 

ja kohdassa 5.3 esitetään työn tekijän päätelmiä tuloksista. 

 

 

5.1 Vertailuarvot 

 

Liitoksille lasketut kestävyysarvot ja siirtymäkertoimet on esitetty taulukossa 24 

liitokselle 1 ja taulukossa 25 liitokselle 2. Tarkempi laskenta on esitetty tämän 

työn liitteenä.  

 

Taulukko 24. Liitoksen 1 siirtymäkertoimet ja kestävyys murtorajatilassa 

Liitoksen kestävyys murtorajatilassa  

.  ,   

Siirtymäkertoimet =  

,    

,    

Siirtymäkertoimet =  

,    

,    
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Taulukko 25. Liitoksen 2 siirtymäkertoimet, sekä kestävyys murtorajatilassa. 

Liitoksen kestävyys murtorajatilassa  .  ,   

Siirtymäkertoimet =  

,    

,    

Siirtymäkertoimet =  

,    

,    

 

 

5.2 Tulosten vertailu 

 

 

5.2.1 Liitos 1 

 

Kuviossa 3 on esitetty liitoksen 1 koetulosten perusteella laskettu keskimääräinen 

siirtymä sekä laskennalliset siirtymäsuorat, jotka on laskettu taulukossa 24 esite-

tyillä siirtymäkertoimilla ,  ja , .  

 

Kuviosta on nähtävissä, että koetulosten siirtymien keskiarvo vastaa lähes täy-

dellisesti käyttörajatilan laskennallista siirtymäsuoraa aina voiman arvoon 3500 

N asti. Murtorajatilan siirtymäsuora antaa suurempia siirtymän arvoja, kuin koe-

kappaleiden keskiarvo voiman arvoon 5500 N asti.  
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Kuvio 3. Liitos 1. liitoksen siirtymän keskiarvo, käyttö- ja murtorajatilan laskennal-
linen siirtymä ja liitoksen laskennallinen kestävyys murtorajatilassa. Kser laskettu 
ruuvin tehollisella halkaisijalla 

 

Kuviossa 4 esitetään liitoksen 1 koekuormituksen molempien hyväksyttyjen kap-

paleiden siirtymä, sekä kuvion 3 suoria vastaavat laskennalliset siirtymäsuorat, 

jotka on laskettu käyttäen ruuvin tehollista halkaisijaa . 

 

Kuviossa 4 käyttörajatilan siirtymäsuora kulkee positio 3 koekappaleen vasem-

malla puolen. Tällöin laskennalliset siirtymäarvot ovat pienempiä kuin kappaleen 

kuormituksesta mitatut arvot. Murtorajatilan siirtymäsuora (ku (def)) leikkaa posi-

tion 3 siirtymäkuvaajan laskennallisessa murtorajatilan kestävyyspisteessä. Mur-

torajatilassa lasketut siirtymät ovat siis, joko hieman varmalla puolella tai vastaa-

vat todellisia siirtymiä.  
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Kuvio 4. Liitos 1. Position 1 ja 3 koekappaleiden siirtymä, sekä ruuvin tehollisen 
halkaisijan arvoilla lasketut siirtymäkertoimet. 

 

Kuviossa 5 on esitetty siirtymäsuorat, joiden siirtymäkerroin on laskettu käyttäen 

ruuvin sileän osan halkaisijaa, siirtymäkertoimet on esitetty taulukossa 24. 

 

Käyttörajatilan siirtymäsuora seuraa lähes täydellisesti suurimman siirtymän koe-

kappaletta voiman arvoon 3400 N asti. Murtorajatilan siirtymäsuora taas antaa 

huomattavan varman päälle olevia siirtymiä voiman arvoon 5000 N asti. 
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Kuvio 5. Liitos 1. Position 1 ja 3 koekappaleiden siirtymä, sekä ruuvin sileän osan 
halkaisijan arvolla lasketut siirtymäkertoimet. 

 

Kuviossa 6 on esitetty koekappaleiden siirtymien keskiarvo, sekä ruuvin sileän 

osan halkaisijalla lasketut siirtymäsuorat. Kuviossa molemmat siirtymäsuorat an-

tavat koetuloksiin nähden suurempia siirtymän arvoja laskennallisen murtorajati-

lakestävyyden alapuolella. 
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Kuvio 6. Liitos 1. liitoksen siirtymän keskiarvo, käyttö- ja murtorajatilan laskennal-
linen siirtymä ja liitoksen laskennallinen kestävyys murtorajatilassa. Kser laskettu 
ruuvin sileän osan halkaisijalla. 

 

 

5.2.2 Liitos 2 

 

Kuviossa 7 on esitetty liitoksen 2 koetulosten perusteella laskettu keskimääräinen 

siirtymä sekä laskennalliset siirtymäsuorat, jotka on laskettu taulukossa 25 esite-

tyillä siirtymäkertoimilla ,  ja , .  

 

Kuviosta on nähtävissä, että koetulosten siirtymien keskiarvo vastaa lähes täy-

dellisesti käyttörajatilan laskennallista siirtymäsuoraa aina voiman arvoon 5000 

N asti. Murtorajatilan siirtymäsuora antaa suurempia siirtymän arvoja, kuin koe-

kappaleiden keskiarvo voiman arvoon 7000 N asti, joka on suurempi kuin liitok-

sen laskennallinen kestävyys murtorjatilassa. 
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Kuvio 7. Liitos 2. Liitoksen siirtymän keskiarvo, käyttö- ja murtorajatilan lasken-
nallinen siirtymä ja liitoksen laskennallinen kestävyys murtorajatilassa. Kser las-
kettu ruuvin tehollisella halkaisijalla 

 

 

Kuviossa 8 on esitetty liitoksen 2 koetulosten siirtymät sekä laskennalliset siirty-

mäsuorat, jotka on laskettu taulukossa 25 esitetyillä siirtymäkertoimilla ,  ja 

, .  

 

Position 1 kappaleen siirtymäkuvaaja poikkeaa n. 0,5 mm käyttörajatilan siirty-

mäsuorasta. Kaikkien positioiden siirtymäkuvaajat ovat murtorajatilan siirtymä-

suoran vasemmalla puolen aina murtorajatilan kestävyyteen asti.  
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Kuvio 8. Liitos 2. Position 1, 2 ja 3 koekappaleiden siirtymä, sekä ruuvin tehollisen 
halkaisijan arvolla laskettu siirtymäsuora. 

 

Kuviossa 9 on esitetty liitoksen 2 koetulosten siirtymäkuvaajat ja siirtymäsuorat, 

joiden siirtymäkerroin on laskettu käyttäen ruuvin sileän osan halkaisijaa, siirty-

mäkertoimet on esitetty taulukossa 25. 

 

Position yksi siirtymäkuvaaja on edelleen hieman käyttörajatilan siirtymäsuoran 

oikealla puolen, mutta ero on huomattavasti pienempi kuin kuviossa 8. Murtora-

jatilan siirtymäsuoran ja koekappaleiden kuvaajien välissä on myös hieman 

enemmän tilaa, eli murtorajatilan siirtymien arvoissa on enemmän varmuutta kuin 

kuviossa 8.  
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Kuvio 9. Liitos 2. Position 1, 2 ja 3 koekappaleiden siirtymä, sekä ruuvin sileän 
osan halkaisijan arvolla laskettu siirtymäsuora. 

 

Kuviossa 10 on esitetty liitoksen 2 kappaleiden siirtymäkuvaajien keskiarvo ja 

siirtymäsuorat, joiden siirtymäkerroin on laskettu käyttäen ruuvin sileän osan hal-

kaisijaa, siirtymäkertoimet on esitetty taulukossa 25. 

 

Käyttörajatilan siirtymäsuora leikkaa keskimääräisen siirtymäkuvaajan voiman 

arvolla 5500N. Ennen leikkaamista siirtymäsuoralta luetut siirtymäarvot ovat hie-

man suurempia kuin siirtymäkuvaajalta luettavat arvot. Murtorajatilan siirtymä-

suora leikkaa keskimääräisen siirtymäkuvaajan voiman arvolla 7500 N, joka vas-

taa lähes täydellisesti kohdassa 2.8.1 esitettyä idealisoitua murtorajatilan siirty-

mäsuoran ja leikkausrasitetun puikkoliittimen siirtymän kuvaajan leikkauspistettä.  
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Kuvio 10. Tyypin 2 liitoksen siirtymän keskiarvo, käyttö- ja murtorajatilan lasken-
nallinen siirtymä, laskettu ruuvin sileän osan halkaisijalla, ja liitoksen laskennalli-
nen kestävyys murtorajatilassa. 

 

 

5.3 Havaintoja tulosten vertailusta 

 

Saaduista tuloksista on mahdotonta tehdä lopullisia tai kovin pitkälle johdettuja 

päätelmiä, sillä testatut kappalemäärät ovat hyvin pieniä ja lisäksi testauksessa 

käytetty kuormitusohjelman laatiminen epäonnistui, joten testattuja kappaleita ei 

kuormitettu standardin SFS-EN 26891 mukaisesti. Lisäksi laitteen kappaleisiin 

kohdistama kuormitus vaihteli tuntemattomista syistä eri kappaleiden välillä.  

 

Tuloksista voidaan kuitenkin tehdä karkeita johtopäätöksiä siitä, kuinka hyvin las-

kennallinen siirtymäkertoimilla määritetty siirtymä vastaa testeissä mitattuja siir-

tymäarvoja. Siirtymiä verrattiin ruuvin tehollisen halkaisijan kautta laskettuun siir-

tymään sekä ruuvin sileän osan kautta laskettuun siirtymään. Tämä tehtiin siitä 
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syystä, että suunnittelustandardeissa ei ole annettu yksiselitteistä ohjetta siirty-

män laskennassa käytettävästä halkaisijasta itseporautuvien ruuvien kohdalla. 

Ohjeita ei myöskään löytynyt valmistajan julkaisemasta suoritustasoilmoituk-

sesta, eikä standardi SFS-EN 14592 sellaista velvoita julkaisemaan.  

 

Vertailusta voidaan todeta, että joissakin tilanteissa tehollisella halkaisijalla las-

kettu siirtymä on pienempi kuin liitoksessa todellisesti tapahtuva siirtymä. Suu-

rimmillaan eroa lasketussa ja todellisessa siirtymässä on n. 25 %. Ruuvin sileän 

varren halkaisijan avulla laskettu siirtymä taas antaa hieman suurempia siirtymiä 

ja tuottaa tuloksia, jotka ovat lähempänä mitattua siirtymää. 

 

Mielestäni aihe kaipaisi lisätutkimuksia erilaisilla ruuveilla ja suuremmilla kappa-

lemäärillä luotettavan ja selkeän laskentaohjeen muodostamiseksi. Lisäksi tulisi 

tutkia miten ruuvin kierteisen osan pituus vaikuttaa liitoksessa tapahtuvaan siirty-

mään, ja tulisiko kenties joillakin kierrepituuksilla siirtymän laskennassa käyttää 

sileän osan halkaisijan arvoa ja toisilla pituuksilla tehollisen halkaisijan arvoa. Nyt 

testatuissa ruuveissa oli hyvin lyhyt juuri ja juuri standardin SFS-EN 14592 vaa-

timukset täyttävä kierteitys.  

 

Vaikka näistä testeistä ei voidakaan tehdä lopullisia johtopäätöksiä ruuvien siirty-

mäkertoimen laskennassa käytettävästä halkaisijan arvosta, aikoo työn tekijä jat-

kossa käyttää laskennassa ruuvin sileän osan halkaisijaa, kunnes asiaa on tut-

kittu enemmän.  
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6 TULOKSET 

 

Tässä luvussa esitellään työn tekemisen aikana ilmenneitä ajatuksia liittyen puik-

koliitoksiin sekä liimapuurakenteisissa halleissa yleisesti käytettyihin liitoksiin ja 

niiden suunnitteluohjeisiin.  

 

6.1 Puikkoliittimien suunnitteluohjeet  

 

Rillissä on yleisesti esitetty yksinkertaistettu ohje, joka on hankalasti ymmärrettä-

vissä, ellei suunnittelija ymmärrä liitoksen eri murtumatapoja. Yleisesti ohjeita on 

lyhennetty viittaamalla ruuvien osalta mitoituksen menevän joko naulojen tai pult-

tien mitoitusohjeiden mukaisesti. Viittauksiin perustuva esitystapa tekee mitoitus-

ohjeesta hankalaselkoisen ja mahdollistaa helpot väärinymmärrykset, joka voi 

pahimmassa tapauksessa johtaa liitoksen ali- tai ylimitoitukseen.  

 

Ruuvien osalta sekaannuksen mahdollisuuksia kasvattaa SFS-EN 1995-1 koh-

dassa 10.4.5 esitetyt ohjeet ruuvien esiporauksesta. Ohjeessa sanotaan: ”Havu-

puuhun kiinnitettäviä esiporausruuveja varten ei tarvita esiporausta, jos ruvin si-

leän varren halkaisija on  .”. Ohjeessa käytettävä termi esiporausruuvi, 

jota ei ole määritelty aikaisemmin. Lisäksi ohjeessa ei mainita tuleeko itseporau-

tuvien porakärjillä varustetuille ruuveille esiporata reikä.  

 

RIL 205-1-2017 oppaassa ohjeistetaan suunnittelijaa siten, että jos porakärjettö-

män itseporautuvan ruuvin halkaisija  , tulee ruuvit esiporata. Käytän-

nössä ohjeessa ei ota kantaa porakärjellä varustettuihin itseporautuviin ruuveihin. 

Näin ollen ruuvin valmistajan tulee ottaa asiaan kantaa ETA-menettelyn kautta, 

jos valmistaja haluaa hyödyntää porakärjen vaikutusta.  

 

Suunnittelijan kannalta ohjeet liittyen itseporautuvien ruuvien mahdollisesta esi-

porauksesta ovat vaikeaselkoisia, eivätkä missään nimessä yksiselitteisiä. Olisi 

toivottavaa, että asiaan kiinnitettäisiin huomiota tulevaisuudessa väärinymmär-

rysten ja mahdollisten virheiden välttämiseksi.  
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6.1.1 Naularyhmät 

 

Suomalaisissa eurokoodin mukaisissa suunnitteluoppaissa esitetään naulojen 

sallituista etäisyyksistä kuvan 72 mukaan. Suunnitteluohjeissa ei kuitenkaan il-

moiteta huomioitavan etenkin pyyn syysuunnassa olevien naularivien naulojen 

välisen etäisyyden vaikutusta naularyhmän kestävyyteen. Eurokoodin mukaisesti 

naularyhmän kestävyyttä tulisi vähentää tämän työn kohdan 2.7.9 mukaisesti. 

Oletettavasti suomalaiset yksinkertaistetut ohjeet huomioivat kyseisen vähennyk-

sen yksittäisen naulan ominaiskestävyyden kaavassa, joka on eurokoodeihin ver-

rattuna hyvin pelkistetty ja perustuu korotus, sekä pienennys kertoimien käyttöön. 

 

 

Kuva 72. RIL 205 -1- 2017 mukaiset naulojen sallitut reunaetäisyydet. 

  

 

6.2 Liitosten siirtymä 

 

Yleinen ohjeistus liitosten siirtymästä on hyvin yleistä ja se jättää suunnittelijalle 

paljon valinnanvaraa. Rakennusinsinööriliiton julkaisemassa ohjeessa todetaan, 

että liitosten muodonmuutosten tulee olla yhteensopivia kokonaisrakenneanalyy-

sissä tehtyjen oletusten kanssa. Lisäksi liitoksissa tapahtuvat siirtymät tulisi ottaa 

huomioon voimasuureiden laskentamallissa.  
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Liitosten siirtymien huomioonottamisen väljä ohjeistus johtaa helposti siihen, että 

etenkin kokemattomammat suunnittelijat jättävät liitosten siirtymätarkastelun ko-

konaan tekemättä.  

 

On hyvä, että suunnittelunormisto tarjoaa suunnittelijalle mahdollisuuden huoleh-

tia liitosten siirtymän huomioinnista monella tapaa, käytännössä joko sallimalla 

siirtymä ja ottamalla siirtymästä johtuva voimien jakautuman muutos huomioon, 

tai estämällä liitoksessa tapahtuva siirtymä liitoksen jäykkyyttä parantamalla. 

Käytännössä suunnittelijalle annettu vapaus valita, johtaa helposti tilanteeseen 

jossa kokemattomampi suunnittelija jättää asian kokonaan huomioimatta. Mieles-

täni puuinfon tai vastaavan toimijan tulisi laatia selkeä ohjeistus puurakenteiden 

liitosten siirtymien hallintaan. Lisäksi tulisi esittää tyypillisille liitoksille sallittuja 

siirtymän raja-arvoja, tai muita konkreettisia tapoja liitosten siirtymien raja-arvojen 

määrittämiseksi 

  

 

6.3 HalliPES 1.0 

 

 

6.3.1 Hankolautaliitoksen suunnitteluohjeen vajavuus 

 

Mitoitusohje jättää ilmoille vähintäänkin paljon kysymyksiä vailla selkeitä vastauk-

sia. Ensimmäinen ja kenties merkittävin mieleen tuleva kysymys koskee liitoksen 

jäykkyyttä kehän suunnassa. Uudella ohjeella lasketussa liitoksessa on yleensä 

16 kappaletta 10 mm itseporautuvia ruuveja molemmissa hankolaudoissa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että palkki kiinnitetään pilarin päälle 32:lla 10 mm itseporautuvalla 

ruuvilla. Liitoksen kiertojäykkyyttä laskemattakin voidaan todeta liitoksella olevan 

jonkinasteista jäykkyyttä jo itsessään.  

 

Liitoksen sijainti keskellä pilaria tarkoittaa sitä, että liitokseen muodostuu mo-

menttikapasiteettia, palkin aiheuttaessa painetta pilarin etureunaa vasten sa-

malla, kun tiukasti kiinnitetty hankolautaliitos vastustaa palkin keskiosaan kohdis-

tuvaa vetorasitusta. Nykyisten suunnitteluohjeiden mukaan liitos ajatellaan kui-

tenkin niveleksi ja sen oletetaan kiertyvän vapaasti pilarin päässä. Tällöin pilarin 
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ja palkin välissä tulisi olla kiertymisen salliva neopreeni kaista. Tällaista kaistaa 

ei kuitenkaan esitetä käytettäväksi liitoksessa, eikä niitä myöskään käytetä.  

Kiertymisen huomioimatta jättäminen voi johtaa palkin alapinnan leimapainekes-

tävyyden ylittymiseen, kun palkki yrittää kiertyä pilarin ulkonurkan ympäri. Sa-

malla hankolautaliitoksen puikkoliittimissä voi tapahtua siirtymää, joka heikentää 

hankolautaliitoksen jäykkyyttä rakennuksen pituussuunnassa. 

 

Hankolautaliitoksen mitoitusohjeesta puuttuu myös maininta hankolaudan mitoit-

tamisesta syitä vastaan kohtisuoralle voimalle. Suunnitteluohjeiden mukaan tar-

kistus voidaan jättää tekemättä, jos liitoksessa käytetään ruuveja, joiden teholli-

nen halkaisija on vähemmän kuin 6 mm.  

 

Hankolautaliitoksen suunnitteluohje ei myöskään ota kantaa pääkannattajan 

vääntökestävyyteen, vaikka liitos itsessään mitoitetaan momenttijäykäksi pilarin 

heikommassa suunnassa (kuva 73). Mielestäni ohjeessa olisi syytä vähintään 

mainita, jos ilmiötä on tutkittu, ja sen on todettu olevan merkityksetön liitoksen 

toimivuuden kannalta.  

 

Kuva 73. Palkissa vääntöä pituussuuntaisesta momentista. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työssä perehdyttiin puikkoliitosten leikkauskestävyyden laskemiseen ja liitoksen 

siirtymän määrittämiseen. Suomenkielisissä teoksissa puikkoliitosten leikkaus-

kestävyyden laskenta ohjeistetaan tekemään rakennusinsinööriliiton julkaiseman 

yksinkertaistetun ohjeen mukaan. Samaa ohjetta käytetään yleisesti puuraken-

teiden opetuksessa, jolloin varsinainen eurokoodin mukainen mitoitusmenetelmä 

jää opiskelijan oman perehtymisen varaan.  

 

Työssä kiinnitettiin erityistä huomiota pääkannattajan kiepahdustukena toimivan 

kattokannattajan ja kattoelementin välisen liitokseen. Nykyinen trendi, jossa pyri-

tään välttämään erillisten jäykisterakenteiden käyttämistä liimapuurakenteisissa 

halleissa pakottaa suunnittelijat kiinnittämään entistä enemmän huomiota raken-

teiden ja liitosten eri suuntaiseen kestävyyteen sekä mahdollisten sekundäärira-

kenteiden stabilisoivaan vaikutukseen. Puuinfon julkaisemista mitoitusohjeista 

löytyi jonkin verran jo aiemmin esitettyjä selkeyttämistä kaipaavia elementtejä.  

 

Puikkoliitosten osalta sopivia jatkotutkimustarpeita etenkin siirtymien osalta, löy-

tyy jäykkien tai osittain jäykkien puikkoliitosten parista. Sopivia aiheita voisivat 

olla esimerkiksi osittain jäykän ruuviliitoksen kiertymisen määrittäminen. Lisäksi 

olisi hyvä tutkia minkälaisia mahdollisia vahinkoja rakenteissa tapahtuu, jos to-

dellisuudessa osittain jäykkä liitos mallinnetaan rakennemallissa ideaalisena ni-

velenä, kuten nykyään on monesti tapana. Tutkimuksen yhteydessä olisi myös 

hyvä tarkastella hankolautaliitoksen todellista käyttäytymistä, tarkempien lasken-

taohjeiden luomiseksi.  
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LIITTEET 

Liite 1. Esimerkkilaskelma: pääkannattajan kiepahdustuenta jännevälin keskellä 

Liite 2. Esimerkkilaskelma: pääkannattajan kiepahdustuenta kehän reunalla 

Liite 3. Koekuormituksen tulokset 

Liite 4. Koekuormituksen vertailulaskenta 6 mm ruuveilla 

Liite 5 Koekuormituksen vertailulaskenta 8 mm ruuveilla 



LIITE 1
Palkin kiepahdustuen mitoitus keskellä kenttää

(22)1

Tässä esimerkissä lasketaan erään hallin pääkannattajan kiepahdustuen liitos.

Rakennejärjestelmän kuvaus

Rakennus on mastonivelkehäinen hallimainen rakennus.

Jokainen kehä toimii yksittäisenä jäykisteenä suunnassaan. 

Pituussuunnassa päätypilarit toimivat mastojäykisteenä vieden ulkoiset kuormat 
perustuksille. Yläpohjan kattoelementit mitoitetaan levymäiseksi kentäksi, jolloin ne 
palauttavat sisäiset jäykistyskuormat yläpohjatasoon. Jokainen pääkannattimien 
väli mitoitetaan levykentäksi, joka palauttaa jäykistysvoimat kentän päihin, joten 
jokaiselle levykentälle aiheutuu kuormitusta vain yhdeltä pääkannattajalta.

Tässä mitoitusesimerkissä lasketaan yläpuolella olevaan kuvaan ympyröidyn 
kattoelementin ja pääkannattajan välinen liitos. 

1. LÄHTÖTIEDOT JA KUORMIEN MÄÄRITYS

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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1. LÄHTÖTIEDOT JA KUORMIEN MÄÄRITYS

Pääkannattaja: GL30C 215x1530

≔bpalkki 215 mm Palkin leveys

≔hpalkki 1530 mm Palkin korkeus

≔E0.05 10800 ――Nmm 2 Alimman 5% kimmokerroin

≔L 20000 mm Palkin pituus

≔Iz 1267142813 mm 4 Jäyhyysmomentti z-akselin suhteen

Kuormat:

≔gyp.k 0.6 ――kN
m2 Yläpohjan omapaino

≔gripustus.k 0.3 ――kN
m2 Ripustuskuorma pääkannattajalle

≔qtuuli.k 2.3 ――kN
m Tuuli viivakuormana yläpohjatasossa

≔qlumi.k 2 ――kN
m2 Lumikuorma katolla

Lisävaakavoimat pystykuormista (RIL 201-1-2017 kohta 6.5S):

Viivakuormat pääkannattajalle:

≔s 6000 mm Kehäväli

≔b 20000 mm Rakennuksen leveys

≔l 42000 mm Rakennuksen pituus

≔gyp.k =⋅gyp.k s 3.6 ――kN
m Yläpohjan omapaino

≔gripustus.k =⋅gripustus.k s 1.8 ――kN
m Ripustuskuorma pääkannattajalle

≔qlumi.k =⋅qlumi.k s 12 ――kN
m Lumikuorma

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Lisävaakavoima omastapainosta:

≔Hdl.g1 =⋅―bl ―――――+gyp.k gripustus.k
150 0.017 ――kN

m Vaihtoehto 1

≔Hdl.g2 =―――――+gyp.k gripustus.k
250 0.022 ――kN

m Vaihtoehto 2

≔Hdl.g =ma⎞ ,Hdl.g1 Hdl.g2 0.022 ――kN
m Valitaan suurin arvo

Lisävaakavoima lumikuormasta:

≔Hdl.qlumi1 =⋅―bl ――qlumi.k
150 0.038 ――kN

m Vaihtoehto 1

≔Hdl.qlumi2 =――qlumi.k
250 0.048 ――kN

m Vaihtoehto 2

≔Hdl.qlumi =ma⎞ ,Hdl.qlumi1 Hdl.qlumi2 0.048 ――kN
m Valitaan suurin arvo

Kuormitusyhdistelmät: 

Kuormitusyhdistelmä 1: 1,15 * op + 1,5 x lumi + 0.6*1.5*Tuuli

≔qKY01.tuuli.d =⋅⋅0.6 1.5 qtuuli.k 2.07 ――kN
m

≔PKY01.palkki =+⋅1.15 +gripustus.k gyp.k ⋅1.5 qlumi.k 24.21 ――kN
m Palkin viivakuorma

≔HKY01.dl.qlumi.d =⋅1.5 Hdl.qlumi 0.072 ――kN
m Lisävaakavoima lumesta

≔HKY01.dl.g =⋅1.15 Hdl.g 0.025 ――kN
m Lisävaakavoima op

≔MKY01.d =⋅⋅PKY01.palkki L2 ―18 ⋅1.211 103 ⋅kN m Momentti palkissa

≔NKY01.d =―――MKY01.d
hpalkki 791.176 kN Puristusvoima palkissa

Liitoksen sisäiset jäykistyskuormat:

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Liitoksen sisäiset jäykistyskuormat:

Määritetään palkin kiepahduksen lyhin aallonpituus ( Hallipes osa 11 kohta 3)

≔a 2500 mm Tukiväli

≔m =―ba 8 Välein a tuettujen kenttien määrä

Kiepahdustuelta vaadittava jousijäykkyys:

≔CKY01.vaad =⋅+2 ⋅2 cos ―πm ―――NKY01.d
a ⋅1.218 103 ――Nmm

Kriittinen nurjahdusaallon pituus

≔LKY01.crit =ma⎞ ,―――――π
‾‾‾‾‾‾‾‾‾4 ――――CKY01.vaad

⋅⋅a E0.05 Iz
⋅2 a 7.233 m

≔FKY01.d =―――NKY01.d
80 9.89 kN Tukivoima aallonpituuksille a ja 2 a

≔ks.red =――――a
-LKY01.crit a 0.528 Tukivoiman pienennyskerroin

≔FKY01.d.tuki =⋅ks.red FKY01.d 5.224 kN Tukivoima Fd sisäisistä kuormista

Tarkistetaan, voidaanko S-muoto jättää huomioimatta:

S-kiepahdusta ei tapahdu 
jos Lcrit > L/2

≔ehto if ,,>LKY01.crit ―b2 Ei  S-m⎛odon kiepahd⎛sta S-m⎛oto tapaht⎛⎛
=ehto S-m⎛oto tapaht⎛⎛

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Rakenneosan kiepahdus yhteen suuntaan: (Hallipes 11 kohta 3.3 mukaan)

≔kL =ma⎞ ,1 ‾‾‾‾‾‾‾‾―――15
⋅b mm-1 1 korotuskerroin

≔qKY01 =⋅kL ―――NKY01.d
⋅50 b 0.791 ――kN

m
≔FKY01.d.tuki.yht =⋅qKY01 a 1.978 kN

Jokainen levykenttä mitoitetaan sisäiselle jäykistekuormalle q sekä ulkoisille 
voimille. levykentän kokonaissiirtymä murtorajatilassa ei saa ylittää arvoa L/500

≔FKY01.1muoto.palautus =⋅qKY01 ―L2 7.912 kN

Liitos keskellä kenttää:

Sisäiset voimat:

≔FKY01.d.sis =ma⎞ ,FKY01.d.tuki.yht FKY01.d.tuki 5.224 kN
Liitoksen leikkauskuorma:

≔PKY01.d.1 =+++⋅HKY01.dl.g a ⋅HKY01.dl.qlumi.d a ⋅qKY01.tuuli.d a FKY01.d.sis 10.641 kN
Jokaisessa liitoksessa on kattoelementtien sauma. Voima yhden kattoelementin 
liitokselle:

≔FKY01.d.1 =―――PKY01.d.1
2 5.321 kN

Kuormitusyhdistelmä 2: 1,15 * op + 1,5 * Tuuli + 0.7 * 1.5 * Lumi

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Kuormitusyhdistelmä 2: 1,15 * op + 1,5 * Tuuli + 0.7 * 1.5 * Lumi

≔qKY02.tuuli.d =⋅1.5 qtuuli.k 3.45 ――kN
m

≔PKY02.palkki =+⋅1.15 +gripustus.k gyp.k ⋅⋅1.5 0.7 qlumi.k 18.81 ――kN
m Palkin viivakuorma

≔HKY02.dl.qlumi.d =⋅⋅1.5 0.7 Hdl.qlumi 0.05 ――kN
m Lisävaakavoima lumesta

≔HKY02.dl.g =⋅1.15 Hdl.g 0.025 ――kN
m Lisävaakavoima op

≔MKY02.d =⋅⋅PKY02.palkki L2 ―18 940.5 ⋅kN m Momentti palkissa

≔NKY02.d =―――MKY02.d
hpalkki 614.706 kN Puristusvoima palkissa

Liitoksen sisäiset jäykistyskuormat:

Määritetään palkin kiepahduksen lyhin aallonpituus ( Hallipes osa 11 kohta 3)

≔a 2500 mm Tukiväli

≔m =―ba 8 Välein a tuettujen kenttien määrä

Kiepahdustuelta vaadittava jousijäykkyys:

≔CKY02.vaad =⋅+2 ⋅2 cos ―πm ―――NKY02.d
a 946.096 ――Nmm

Kriittinen nurjahdusaallon pituus

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Kriittinen nurjahdusaallon pituus

≔LKY02.crit =ma⎞ ,―――――π
‾‾‾‾‾‾‾‾‾4 ――――CKY02.vaad

⋅⋅a E0.05 Iz
⋅2 a 7.704 m

≔FKY02.d =―――NKY02.d
80 7.684 kN Tukivoima aallonpituuksille a ja 2 a

≔ks.red =――――a
-LKY02.crit a 0.48 Tukivoiman pienennyskerroin

≔FKY02.d.tuki =⋅ks.red FKY02.d 3.691 kN Tukivoima Fd sisäisistä kuormista

Tarkistetaan, voidaanko S-muoto jättää huomioimatta:

S-kiepahdusta ei tapahdu 
jos Lcrit > L/2

≔ehto if ,,>LKY01.crit ―b2 Ei S-m⎛odon kiepahd⎛sta S-m⎛oto tapaht⎛⎛

=ehto S-m⎛oto tapaht⎛⎛
Rakenneosan kiepahdus yhteen suuntaan: (Hallipes 11 kohta 3.3 mukaan)

≔kL =min ,1 ‾‾‾‾‾――15 m
L 0.866 Pienennyskerroin

≔qKY02 =⋅kL ―――NKY02.d
⋅50 b 0.532 ――kN

m

≔FKY02.d.tuki.yht =⋅qKY02 a 1.331 kN
Jokainen levykenttä mitoitetaan sisäiselle jäykistekuormalle q sekä ulkoisille 
voimille. levykentän kokonaissiirtymä murtorajatilassa ei saa ylittää arvoa L/500

≔FKY02.1muoto.palautus =⋅qKY02 ―L2 5.324 kN

Sisäiset voimat:

≔FKY02.d.sis =ma⎞ ,FKY02.d.tuki.yht FKY02.d.tuki 3.691 kN

≔PKY02.d.1 =+++⋅HKY02.dl.g a ⋅HKY02.dl.qlumi.d a ⋅qKY02.tuuli.d a FKY02.d.sis 12.504 kN

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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≔PKY02.d.1 =+++⋅HKY02.dl.g a ⋅HKY02.dl.qlumi.d a ⋅qKY02.tuuli.d a FKY02.d.sis 12.504 kN
Liitoksen leikkauskuorma:

Jokaisessa liitoksessa on kattoelementtien sauma. Voima yhden kattoelementin 
liitokselle:

≔FKY02.d.1 =―――PKY02.d.1
2 6.252 kN

Kuormitusyhdistelmä 3: 1,15 * op + 1,5 * Tuuli 

≔qKY03.tuuli.d =⋅0 qtuuli.k 0 ――kN
m

Palkin viivakuorma

≔PKY03.palkki =+⋅1.15 +gripustus.k gyp.k ⋅1.5 qlumi.k 24.21 ――kN
m

≔HKY03.dl.qlumi.d =⋅1.5 Hdl.qlumi 0.072 ――kN
m Lisävaakavoima lumesta

≔HKY03.dl.g =⋅1.15 Hdl.g 0.025 ――kN
m Lisävaakavoima op

≔MKY03.d =⋅⋅PKY03.palkki L2 ―18 ⋅1.211 103 ⋅kN m Momentti palkissa

≔NKY03.d =―――MKY03.d
hpalkki 791.176 kN Puristusvoima palkissa

Liitoksen sisäiset jäykistyskuormat:

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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≔a 2500 mm Tukiväli

≔m =―ba 8 Välein a tuettujen kenttien määrä

Kiepahdustuelta vaadittava jousijäykkyys:

≔CKY03.vaaρ =⋅+2 ⋅2 cos ―m ―――NKY03.ρ
a ⋅1.218 103 ――Nmm

Kriittinen nurjahdusaallon pituus

≔LKY03.πrit =ma⎞ ,―――――‾‾‾‾‾‾‾‾‾4 ――――CKY03.vaaρ
⋅⋅a E0.05 Iz

⋅2 a 7.233 m

≔FKY03.ρ =―――NKY03.ρ
80 9.89 kN Tukivoima aallonpituuksille a ja 2 a

≔ks.reρ =――――a
-LKY03.πrit a 0.528 Tukivoiman pienennyskerroin

≔FKY03.ρ.tuki =⋅ks.reρ FKY03.ρ 5.224 kN Tukivoima Fd sisäisistä kuormista

Tarkistetaan, voidaanko S-muoto jättää huomioimatta:

S-kiepahdusta ei tapahdu 
jos Lcrit > L/2

≔ehto if ,,>LKY03.πrit ―b2 Ei S-m⎛odon kiepahd⎛sta S-m⎛oto tapaht⎛⎛

=ehto S-m⎛oto tapaht⎛⎛
Rakenneosan kiepahdus yhteen suuntaan: (Hallipes 11 kohta 3.3 mukaan)

≔kL =min ,1 ‾‾‾‾‾――15 m
L 0.866 Pienennyskerroin

≔qKY03 =⋅kL ―――NKY03.ρ
⋅50 b 0.685 ――kN

m

≔FKY03.ρ.tuki.yht =⋅qKY03 a 1.713 kN
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Jokainen levykenttä mitoitetaan sisäiselle jäykistekuormalle q sekä ulkoisille 
voimille. levykentän kokonaissiirtymä murtorajatilassa ei saa ylittää arvoa L/500

≔FKY03.1muoto.palautus =⋅qKY03 ―L2 6.852 kN

Sisäiset voimat:

≔FKY03.ρ.sis =ma⎞ ,FKY03.ρ.tuki.yht FKY03.ρ.tuki 5.224 kN

≔PKY03.ρ.1 =+++⋅HKY03.ρl.g a ⋅HKY03.ρl.qlumi.ρ a ⋅qKY03.tuuli.ρ a FKY03.ρ.sis 5.466 kN

Liitoksen leikkauskuorma:

Jokaisessa liitoksessa on kattoelementtien sauma. Voima yhden kattoelementin 
liitokselle:

≔FKY03.ρ.1 =―――PKY03.ρ.1
2 2.733 kN

2. LIITOKSEN LEIKKAUSKESTÄVYYDEN LASKENTA
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2. LIITOKSEN LEIKKAUSKESTÄVYYDEN LASKENTA

Liitos keskellä kenttää:

Ruuvien lähtötiedot: (ETA-11/0190)

Ruuvi: ASSY VG PLUS 8x140 mm 

≔lruuvi 140 mm Ruuvin pituus

≔ρ 8 mm Ruuvin kierteen halkaisija

≔ρh 15 mm Ruuvin kannan halkaisija (DOP)

≔ρ1 5.1 mm Ruuvin sileän osan halkaisija

≔ρef =⋅ρ1 1.1 5.61 mm Ruuvin effektiivinen halk. 
(käytetään ruuvin reunakestävyyden laskemiseen)

≔lef 121 mm Ruuvin kierteisen osan 
pituus

≔My.Rk ⋅20 N m Myötömomentti (kierteisellä osalla )

≔ftens.k 20 kN Vetokestävyys

≔ftor.k ⋅23 N m Vääntökestävyys

≔fax.Rk 13 ――Nmm 2 Ulosvetokestävyys syitä vastaan kohtisuoraan
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≔fax.Rk 13 ――Nmm 2 Ulosvetokestävyys syitä vastaan kohtisuoraan

≔fheaρ.Rk 13 ――Nmm 2 Pään ulosvetoparametri

Kerto Q 100 x 51 materiaaliominaisuudet: (alaindeksi 1)

≔t1 51 mm Ruuvin uppoama

≔b1 51 mm Puun paksuus

≔1.k 480 ――kg
m3 Kertopuun ominaistiheys

≔1.m 510 ――kg
m3 Kertopuun tiheyden keskiarvo

Liimapuun materiaaliominaisudet: (alaindeksi 2)

Tarkistetaan kierteisen osan tunkeuman reunaehto: (EC5, 8.7.2(3))

≔t2 =-lruuvi t1 89 mm Ruuvin uppoama liimapuussa 

≔b2 =bpalkki 215 mm Kappaleen leveys

≔2.m 430 ――kg
m3 Liimapuun GL30c tiheyden keskiarvo

≔2.k 390 ――kg
m3 Liimapuun GL30c ominaistiheys

Kärjenosan tunkeuman puussa tulee olla vähintään 6 x halkaisija

≔traja =⋅ρ 6 48 mm

=――t2traja 1.854 t2/traja > 1 -> Ok

Reunapuristuslujuuden ominaisarvot: (ei esiporausta)
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Reunapuristuslujuuden ominaisarvot: (ei esiporausta)

≔f1.h.k =⋅⋅⋅⋅0.082 ⋅ρ1.k ――m3

kg ⋅def mm-1 -0.3 N mm-2 23.462 ――Nmm 2

(EC 1995-1-1 kaava 8.15)

≔f2.h.k =⋅⋅⋅⋅0.082 ⋅ρ2.k ――m3

kg ⋅def mm-1 -0.3 N mm-2 19.063 ――Nmm 2

(EC 1995-1-1 kaava 8.15)

≔Fax.Rk.2 =⋅⋅fhead.Rk dh2 ―――ρ1.k
350 ――kg

m3

0.8
3.766 kN Kannan ulosvetokestävyys 

kertopuusta

≔ =――f2.h.k
f1.h.k 0.813

Ulosvetokestävyyden määritys:

≔kuv 1 Kerroin ruuvin ulosvedon 
hyväksikäytölle

≔Fax.Rk.1 =⋅⋅⋅lef d fax.Rk ―――ρ2.k
350 ――kg

m3

0.8
13.722 kN Ulosvetokestävyys liimapuusta

≔Fax.RkA =min ,Fax.Rk.1 Fax.Rk.2 3.766 kN

Liitoksen murtotyypit (EC-1995-1 kuva 8.2)

Murtotyyppi A: (EC-1995-1 kaava 8.6) Kertopuun reunakestävyys  murtuu
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Murtotyyppi A: (EC-1995-1 kaava 8.6) Kertopuun reunakestävyys  murtuu

≔Fv.Rk.A =⋅⋅f1.h.k t1 d 9.573 kN

Murtotyyppi B: (EC-1995-1 kaava 8.6) Liimapuun reunakestävyys murtuu

≔Fv.Rk.B =⋅⋅f2.h.k t2 d 13.573 kN

Murtotyyppi C: (EC-1995-1 kaava 8.6) Molemmat puut myötäävät ja liitin irtoaa 
liimapuusta 

Lasketaan köysiefektin suurin sallittu arvo:

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅4 kuv ⋅――――⋅⋅f1.h.k t1 def
+1 -

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
++ ⋅⋅2 2 ++1 ―t2t1 ―t2t1

2
⋅3 ―t2t1

2
⋅ +1 ―t2t1

=Fax.Rk 3.766 kN

≔Fv.Rk.C +⋅――――⋅⋅f1.h.k t1 def
+1 -

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
++ ⋅⋅2 2 ++1 ―t2t1 ―t2t1

2
⋅3 ―t2t1

2
⋅ +1 ―t2t1 ――Fax.Rk

4

=Fv.Rk.C 4.446 kN

Murtotyyppi D: (EC-1995-1 kaava 8.6) Ruuviin syntyy plastinen nivel, liimapuussa

Lasketaan köysiefektin suurin sallittu arvo:

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅⋅4 kuv ――――⋅⋅f1.h.k t1 def
+1 2 -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 (( +1 )) ――――――⋅⋅4 (( +2 )) My.Rk

⋅⋅f1.h.k t12 def
=Fax.Rk 3.766 kN

≔Fv.Rk.D +⋅⋅1.05 ――――⋅⋅f1.h.k t1 d
+1 2 -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 (( +1 )) ――――――⋅⋅4 (( +2 )) My.Rk

⋅⋅f1.h.k t12 d ――Fax.Rk
4

=Fv.Rk.D 4.807 kN

Murtotyyppi E: (EC-1995-1 kaava 8.6) Ruuviin syntyy plastinen nivel 
kertopuussa
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Murtotyyppi E: (EC-1995-1 kaava 8.6) Ruuviin syntyy plastinen nivel 
kertopuussa

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅⋅4 kuv ――――⋅⋅f1.h.k t2 d
+1 2 -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 2 (( +1 )) ――――――⋅⋅4 (( +2 )) My.Rk

⋅⋅f1.h.k t22 def
=Fax.Rk 3.766 kN
≔Fv.Rk.E +⋅⋅1.05 ――――⋅⋅f1.h.k t2 d

+1 2 -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 2 (( +1 )) ――――――⋅⋅4 (( +2 )) My.Rk
⋅⋅f1.h.k t22 def

――Fax.Rk
4

=Fv.Rk.E 6.221 kN
Murtotyyppi F: (EC-1995-1 kaava 8.6) Ruuviin syntyy 2 plastista niveltä

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅⋅4 kuv ‾‾‾‾‾――2
+1 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 My.Rk f1.h.k def

=Fax.Rk 3.766 kN

≔Fv.Rk.F =+⋅⋅1.15 ‾‾‾‾‾――2
+1 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 My.Rk f1.h.k def ――Fax.Rk

4 3.44 kN

=Fv.Rk.F 3.44 kN

Yhden ruuvin ominaisleikkauskestävyys:

≔Fv.Rk =min ,,,,,Fv.Rk.A Fv.Rk.B Fv.Rk.C Fv.Rk.D Fv.Rk.E Fv.Rk.F 3.44 kN

Leikkauskestävyys ja siirtymä  murtorajatilassa KY01 
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Leikkauskestävyys ja siirtymä  murtorajatilassa KY01 

≔kmod 1.1 Aikaluokka: hetkellinen

≔γM 1.3 Liitosten varmuuskerroin

≔Fv.Rd =――――⋅kmod Fv.Rk
γM 2.911 kN

≔Fd.1 =FKY01.d.1 5.321 kN
≔Cvaad =CKY01.vaad ⋅1.218 103 ――Nmm

≔nKY01.ruuvi =ceil ――Fd.1
Fv.Rd 2 ≔Käyttöaste =――――――Fd.1

⋅nKY01.ruuvi Fv.Rd 0.914

3. LIITOKSEN KOKONAISJÄYKKYYS KY01

Lasketaan yhden liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa:

≔ρm =‾‾‾‾‾‾‾‾⋅ρ1.m ρ2.m 468.295 ――kg
m3

Käyttörajatilan siirtymäkerroin:

≔Kser =⋅⋅⋅⋅ρm ――m3

kg
1.5

――――⋅d1 mm-1

23 N mm-1 ⋅2.247 103 ――Nmm

Murtorajatilan siirtymäkerroin

≔Ku =⋅―23 Kser ⋅1.498 103 ――Nmm
Leikkausvoima yhdessä ruuvissa:

≔Fd.ruuvi =――――Fd.1
nKY01.ruuvi 2.66 kN

Määräävän kuorman yhdistelykerroin. 1 varman päälle

≔ψ2 0 Lumi = 0.2

Virumakerroin
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Virumakerroin

≔kdef 0.8
Lasketaan yhden liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa:

≔Ku.fin =―――――Ku
+1 ⋅⋅ψ2 2 kdef ⋅1.498 103 ――Nmm

Liittimen siirtymä kertopuussa:

≔u1.fin =―――Fd.ruuvi
Ku.fin

1.776 mm

Liittimen siirtymä liimapuussa

≔u2.fin =―――Fd.ruuvi
Ku.fin

1.776 mm

Kokonaissiirtymä:

≔ufin =+u1.fin u2.fin 3.552 mm

Tuen kokonaisjäykkyys:

≔C =――Fd.1
ufin ⋅1.498 103 ――Nmm =Cvaad ⋅1.218 103 ――Nmm

Käyttöaste tuen jäykkyydelle

=――Cvaad
C 0.813 ≔ehto2 if ,,<――Cvaad

C 1 OK EI KELPAA

=ehto2 OK

Leikkauskestävyys ja siirtymä  murtorajatilassa KY02 
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Leikkauskestävyys ja siirtymä  murtorajatilassa KY02 

≔kmod 1.1 Aikaluokka: hetkellinen

≔γM 1.3 Liitosten varmuuskerroin

≔Fv.Rd =――――⋅kmod Fv.Rk
γM 2.911 kN

=FKY02.d.1 6.252 kN Leikkausvoima KY02, aikaluokka hetkellinen

=FKY03.d.1 2.733 kN Leikkausvoima KY03, aikaluokka pysyvä

≔Fd.1 =FKY02.d.1 6.252 kN
≔Cvaad =CKY02.vaad 946.096 ――Nmm

≔nKY02.ruuvi =ceil ――Fd.1
Fv.Rd 3 ≔Käyttöaste =――――――Fd.1

⋅nKY02.ruuvi Fv.Rd 0.716

3. LIITOKSEN KOKONAISJÄYKKYYS KY02

Lasketaan yhden liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa:

≔ρm =‾‾‾‾‾‾‾‾⋅ρ1.m ρ2.m 468.295 ――kg
m3

Käyttörajatilan siirtymäkerroin:

≔Kser =⋅⋅⋅⋅ρm ――m3

kg
1.5

――――⋅d1 mm-1

23 N mm-1 ⋅2.247 103 ――Nmm

Murtorajatilan siirtymäkerroin

≔Ku =⋅―23 Kser ⋅1.498 103 ――Nmm

Leikkausvoima yhdessä ruuvissa:

≔Fd.ruuvi =――――Fd.1
nKY02.ruuvi 2.084 kN
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Määräävän kuorman yhdistelykerroin. 1 varman päälle

≔ψ2 0 Lumi = 0.2

Virumakerroin

≔kdef 0.8
Lasketaan yhden liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa:

≔Ku.fin =―――――Ku
+1 ⋅⋅ψ2 2 kdef ⋅1.498 103 ――Nmm

Liittimen siirtymä kertopuussa:

≔u1.fin =―――Fd.ruuvi
Ku.fin

1.391 mm

Liittimen siirtymä liimapuussa

≔u2.fin =―――Fd.ruuvi
Ku.fin

1.391 mm

≔ufin =+u1.fin u2.fin 2.782 mm

Tuen kokonaisjäykkyys:

≔C =――Fd.1
ufin ⋅2.247 103 ――Nmm =Cvaad 946.096 ――Nmm

Käyttöaste tuen jäykkyydelle

=――Cvaad
C 0.421 ≔ehto2 if ,,<――Cvaad

C 1 OK EI KELPAA

=ehto2 OK

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



LIITE 1
Palkin kiepahdustuen mitoitus keskellä kenttää

(22)20

Leikkauskestävyys ja siirtymä  murtorajatilassa KY03

≔kmod 0.8 Aikaluokka: keskipitkä

≔γM 1.3 Liitosten varmuuskerroin

≔Fv.Rd =――――⋅kmod Fv.Rk
γM 2.117 kN

≔Fd.1 =FKY03.d.1 2.733 kN
≔Cvaad =CKY03.vaad ⋅1.218 103 ――Nmm

≔nKY03.ruuvi =+ceil ――Fd.1
Fv.Rd 1 3 ≔Käyttöaste =――――――Fd.1

⋅nKY03.ruuvi Fv.Rd 0.43

3. LIITOKSEN KOKONAISJÄYKKYYS KY03

Lasketaan yhden liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa:

≔ρm =‾‾‾‾‾‾‾‾⋅ρ1.m ρ2.m 468.295 ――kg
m3

Käyttörajatilan siirtymäkerroin:

≔Kser =⋅⋅⋅⋅ρm ――m3

kg
1.5

――――⋅d1 mm-1

23 N mm-1 ⋅2.247 103 ――Nmm

Murtorajatilan siirtymäkerroin

≔Ku =⋅―23 Kser ⋅1.498 103 ――Nmm

Leikkausvoima yhdessä ruuvissa:

≔Fd.ruuvi =――――Fd.1
nKY03.ruuvi 0.911 kN

Määräävän kuorman yhdistelykerroin. 1 varman päälle

≔ψ2 0.2 Lumi = 0.2
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Virumakerroin

≔kdef 0.8
Lasketaan yhden liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa:

≔Ku.fin =―――――Ku
+1 ⋅⋅ψ2 2 kdef ⋅1.135 103 ――Nmm

Liittimen siirtymä kertopuussa:

≔u1.fin =―――Fd.ruuvi
Ku.fin

0.803 mm

Liittimen siirtymä liimapuussa

≔u2.fin =―――Fd.ruuvi
Ku.fin

0.803 mm
≔ufin =+u1.fin u2.fin 1.605 mm

Tuen kokonaisjäykkyys:

≔C =――Fd.1
ufin ⋅1.702 103 ――Nmm =Cvaad ⋅1.218 103 ――Nmm

Käyttöaste tuen jäykkyydelle

=――Cvaad
C 0.715 ≔ehto2 if ,,<――Cvaad

C 1 OK EI KELPAA

=ehto2 OK

4. YHTEENVETO

Liitoksen mitoittavin leikkausvoima saadaan kuormitusyhdistelmästä 2:

=FKY01.d.1 5.321 kN Leikkausvoima KY01, aikaluokka hetkellinen
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=FKY01.d.1 5.321 kN Leikkausvoima KY01, aikaluokka hetkellinen

=FKY02.d.1 6.252 kN Leikkausvoima KY02, aikaluokka hetkellinen

=FKY03.d.1 2.733 kN Leikkausvoima KY03, aikaluokka pysyvä

Ruuvien lkm. liitoksessa määräytyy KY02 kestävyyden 
mukaan, sekä KY03 jäykkyysehdon mukaan..

≔nruuvi =nKY02.ruuvi 3 Ruuvien lkm.

Jäykkyysehto täyttyy kaikilla kuormitustapauksilla
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Tässä esimerkissä lasketaan erään hallin pääkannattajan kiepahdustuen liitos.

Rakennejärjestelmän kuvaus

Rakennus on mastonivelkehäinen hallimainen rakennus.

Jokainen kehä toimii yksittäisenä jäykisteenä suunnassaan. 

Pituussuunnassa päätypilarit toimivat mastojäykisteenä vieden ulkoiset kuormat 
perustuksille. Yläpohjan kattoelementit mitoitetaan levymäiseksi kentäksi, jolloin ne 
palauttavat sisäiset jäykistyskuormat levykentän päissä oleville katto-orsille. 
Jokainen pääkannattimien väli mitoitetaan levykentäksi, joka palauttaa 
jäykistysvoimat kentän päihin, joten jokaiselle levykentälle aiheutuu kuormitusta 
vain yhdeltä pääkannattajalta.

Tässä mitoitusesimerkissä lasketaan yläpuolella olevaan kuvaan ympyröidyn 
kattoelementin ja pääkannattajan välinen liitos. 

1. LÄHTÖTIEDOT JA KUORMIEN MÄÄRITYS
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1. LÄHTÖTIEDOT JA KUORMIEN MÄÄRITYS

Pääkannattaja: GL30C 215x1530

≔bpalkki 215 mm Palkin leveys

≔hpalkki 1530 mm Palkin korkeus

≔E0.05 10800 ――Nmm 2 Alimman 5% kimmokerroin

≔L 20000 mm Palkin pituus

≔Iz 1267142813 mm 4 Jäyhyysmomentti z-akselin suhteen

Kuormat:

≔gyp.k 0.6 ――kN
m2 Yläpohjan omapaino

≔gripustus.k 0.3 ――kN
m2 Ripustuskuorma pääkannattajalle

≔qtuuli.k 2.3 ――kN
m Tuuli viivakuormana yläpohjatasossa

≔qlumi.k 2 ――kN
m2 Lumikuorma katolla

Lisävaakavoimat pystykuormista (RIL 201-1-2017 kohta 6.5S):

Viivakuormat pääkannattajalle:

≔s 6000 mm Kehäväli

≔b 20000 mm Rakennuksen leveys

≔l 42000 mm Rakennuksen pituus

≔gyp.k =⋅gyp.k s 3.6 ――kN
m Yläpohjan omapaino

≔gripustus.k =⋅gripustus.k s 1.8 ――kN
m Ripustuskuorma pääkannattajalle

≔qlumi.k =⋅qlumi.k s 12 ――kN
m Lumikuorma
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Lisävaakavoima omastapainosta:

≔Hdl.g1 =⋅―bl ―――――+gyp.k gripustus.k
150 0.017 ――kN

m Vaihtoehto 1

≔Hdl.g2 =―――――+gyp.k gripustus.k
250 0.022 ――kN

m Vaihtoehto 2

≔Hdl.g =ma⎞ ,Hdl.g1 Hdl.g2 0.022 ――kN
m Valitaan suurin arvo

Lisävaakavoima lumikuormasta:

≔Hdl.qlumi1 =⋅―bl ――qlumi.k
150 0.038 ――kN

m Vaihtoehto 1

≔Hdl.qlumi2 =――qlumi.k
250 0.048 ――kN

m Vaihtoehto 2

≔Hdl.qlumi =ma⎞ ,Hdl.qlumi1 Hdl.qlumi2 0.048 ――kN
m Valitaan suurin arvo

Kuormitusyhdistelmät: 

Kuormitusyhdistelmä 1: 1,15 * op + 1,5 x lumi + 0.6*1.5*Tuuli

≔qKY01.tuuli.d =⋅⋅0.6 1.5 qtuuli.k 2.07 ――kN
m

≔PKY01.palkki =+⋅1.15 +gripustus.k gyp.k ⋅1.5 qlumi.k 24.21 ――kN
m Palkin viivakuorma

≔HKY01.dl.qlumi.d =⋅1.5 Hdl.qlumi 0.072 ――kN
m Lisävaakavoima lumesta

≔HKY01.dl.g =⋅1.15 Hdl.g 0.025 ――kN
m Lisävaakavoima op

≔MKY01.d =⋅⋅PKY01.palkki L2 ―18 ⋅1.211 103 ⋅kN m Momentti palkissa

≔NKY01.d =―――MKY01.d
hpalkki 791.176 kN Puristusvoima palkissa

Liitoksen sisäiset jäykistyskuormat:
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Liitoksen sisäiset jäykistyskuormat:

≔a 2500 mm Tukiväli

≔m =―ba 8 Välein a tuettujen kenttien määrä

Kiepahdustuelta vaadittava jousijäykkyys:

≔CKY01.vaad =⋅+2 ⋅2 cos ―πm ―――NKY01.d
a ⋅1.218 103 ――Nmm

Rakenneosan kiepahdus yhteen suuntaan: (Hallipes 11 kohta 3.3 mukaan)

≔kL =ma⎞ ,1 ‾‾‾‾‾‾‾‾―――15
⋅b mm-1 1 korotuskerroin

≔qKY01 =⋅kL ―――NKY01.d
⋅50 b 0.791 ――kN

m

≔FKY01.d.tuki.yht =⋅qKY01 a 1.978 kN

Jokainen levykenttä mitoitetaan sisäiselle jäykistekuormalle q sekä ulkoisille 
voimille. levykentän kokonaissiirtymä murtorajatilassa ei saa ylittää arvoa L/500

≔FKY01.1muoto.palautus =⋅qKY01 ―L2 7.912 kN

Liitos keskellä kenttää:

Sisäiset voimat:

≔FKY01.d.sis =ma⎞ FKY01.1muoto.palautus 7.912 kN
Liitoksen leikkauskuorma:

≔PKY01.d.1 =+++⋅HKY01.dl.g ―a2 ⋅HKY01.dl.qlumi.d ―a2 ⋅qKY01.tuuli.d ―a2 FKY01.d.sis 10.62 kN
Jokaisessa liitoksessa on kattoelementtien sauma. Voima yhden kattoelementin 
liitokselle:

≔FKY01.d.1 =PKY01.d.1 10.62 kN

Kuormitusyhdistelmä 2: 1,15 * op + 1,5 * Tuuli + 0.7 * 1.5 * Lumi
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Kuormitusyhdistelmä 2: 1,15 * op + 1,5 * Tuuli + 0.7 * 1.5 * Lumi

≔qKY02.tuuli.d =⋅1.5 qtuuli.k 3.45 ――kN
m

≔PKY02.palkki =+⋅1.15 +gripustus.k gyp.k ⋅⋅1.5 0.7 qlumi.k 18.81 ――kN
m Palkin viivakuorma

≔HKY02.dl.qlumi.d =⋅⋅1.5 0.7 Hdl.qlumi 0.05 ――kN
m Lisävaakavoima lumesta

≔HKY02.dl.g =⋅1.15 Hdl.g 0.025 ――kN
m Lisävaakavoima op

≔MKY02.d =⋅⋅PKY02.palkki L2 ―18 940.5 ⋅kN m Momentti palkissa

≔NKY02.d =―――MKY02.d
hpalkki 614.706 kN Puristusvoima palkissa

Liitoksen sisäiset jäykistyskuormat:

≔a 2500 mm Tukiväli

≔m =―ba 8 Välein a tuettujen kenttien määrä

Kiepahdustuelta vaadittava jousijäykkyys:

≔CKY02.vaad =⋅+2 ⋅2 cos ―πm ―――NKY02.d
a 946.096 ――Nmm

Rakenneosan kiepahdus yhteen suuntaan: (Hallipes 11 kohta 3.3 mukaan)

≔kL =min ,1 ‾‾‾‾‾――15 m
L 0.866 Pienennyskerroin

≔qKY02 =⋅kL ―――NKY02.d
⋅50 b 0.532 ――kN

m

≔FKY02.d.tuki.yht =⋅qKY02 a 1.331 kN

Jokainen levykenttä mitoitetaan sisäiselle jäykistekuormalle q sekä ulkoisille 
voimille. levykentän kokonaissiirtymä murtorajatilassa ei saa ylittää arvoa L/500
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Jokainen levykenttä mitoitetaan sisäiselle jäykistekuormalle q sekä ulkoisille 
voimille. levykentän kokonaissiirtymä murtorajatilassa ei saa ylittää arvoa L/500

≔FKY02.1muoto.palautus =⋅qKY02 ―L2 5.324 kN

Sisäiset voimat:

≔FKY02.d.sis =ma⎞ FKY02.1muoto.palautus 5.324 kN
≔PKY02.d.1 =+++⋅HKY02.dl.g ―a2 ⋅HKY02.dl.qlumi.d ―a2 ⋅qKY02.tuuli.d ―a2 FKY02.d.sis 9.73 kN

Liitoksen leikkauskuorma:

Jokaisessa liitoksessa on kattoelementtien sauma. Voima yhden kattoelementin 
liitokselle:

≔FKY02.d.1 =PKY02.d.1 9.73 kN

Kuormitusyhdistelmä 3: 1,15 * op + 1,5 * Tuuli 

≔qKY03.tuuli.d =⋅0 qtuuli.k 0 ――kN
m

Palkin viivakuorma

≔PKY03.palkki =+⋅1.15 +gripustus.k gyp.k ⋅1.5 qlumi.k 24.21 ――kN
m

≔HKY03.dl.qlumi.d =⋅1.5 Hdl.qlumi 0.072 ――kN
m Lisävaakavoima lumesta

≔HKY03.dl.g =⋅1.15 Hdl.g 0.025 ――kN
m Lisävaakavoima op

≔MKY03.d =⋅⋅PKY03.palkki L2 ―18 ⋅1.211 103 ⋅kN m Momentti palkissa

≔NKY03.d =―――MKY03.d
hpalkki 791.176 kN Puristusvoima palkissa

Liitoksen sisäiset jäykistyskuormat:
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≔a 2500 mm Tukiväli

≔m =―ba 8 Välein a tuettujen kenttien määrä

Kiepahdustuelta vaadittava jousijäykkyys:

≔CKY03.vaad =⋅+2 ⋅2 cos ―πm ―――NKY03.d
a ⋅1.218 103 ――Nmm

Rakenneosan kiepahdus yhteen suuntaan: (Hallipes 11 kohta 3.3 mukaan)

≔kL =min ,1 ‾‾‾‾‾――15 m
L 0.866 Pienennyskerroin

≔qKY03 =⋅kL ―――NKY03.d
⋅50 b 0.685 ――kN

m

≔FKY03.d.tuki.yht =⋅qKY03 a 1.713 kN

Jokainen levykenttä mitoitetaan sisäiselle jäykistekuormalle q sekä ulkoisille 
voimille. levykentän kokonaissiirtymä murtorajatilassa ei saa ylittää arvoa L/500

≔FKY03.1muoto.palautus =⋅qKY03 ―L2 6.852 kN

Sisäiset voimat:

≔FKY03.d.sis =ma⎞ FKY03.1muoto.palautus 6.852 kN

≔PKY03.d.1 =+++⋅HKY03.dl.g ―a2 ⋅HKY03.dl.qlumi.d ―a2 ⋅qKY03.tuuli.d ―a2 FKY03.d.sis 6.973 kN

Liitoksen leikkauskuorma:

Jokaisessa liitoksessa on kattoelementtien sauma. Voima yhden kattoelementin 
liitokselle:

≔FKY03.d.1 =―――PKY03.d.1
2 3.486 kN

2. LIITOKSEN LEIKKAUSKESTÄVYYDEN LASKENTA
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2. LIITOKSEN LEIKKAUSKESTÄVYYDEN LASKENTA

Liitos keskellä kenttää:

Ruuvien lähtötiedot: (ETA-11/0190)

Ruuvi: ASSY VG PLUS 8x140 mm 

≔lruuvi 140 mm Ruuvin pituus

≔d 8 mm Ruuvin kierteen halkaisija

≔dh 15 mm Ruuvin kannan halkaisija (DOP)

≔d1 5.1 mm Ruuvin sileän osan halkaisija

≔def =⋅d1 1.1 5.61 mm Ruuvin effektiivinen halk. 
(käytetään ruuvin reunakestävyyden laskemiseen)

≔lef 121 mm Ruuvin kierteisen osan 
pituus

≔My.Rk ⋅20 N m Myötömomentti (kierteisellä osalla )

≔ftens.k 20 kN Vetokestävyys

≔ftor.k ⋅23 N m Vääntökestävyys

≔fax.Rk 13 ――Nmm 2 Ulosvetokestävyys syitä vastaan kohtisuoraan

≔fhead.Rk 13 ――Nmm 2 Pään ulosvetoparametri
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≔fhead.Rk 13 ――Nmm 2

Kerto Q 100 x 51 materiaaliominaisuudet: (alaindeksi 1)

≔t1 51 mm Ruuvin uppoama

≔b1 51 mm Puun paksuus

≔ρ1.k 480 ――kg
m3 Kertopuun ominaistiheys

≔ρ1.m 510 ――kg
m3 Kertopuun tiheyden keskiarvo

Liimapuun materiaaliominaisudet: (alaindeksi 2)

Tarkistetaan kierteisen osan tunkeuman reunaehto: (EC5, 8.7.2(3))

≔t2 =-lruuvi t1 89 mm Ruuvin uppoama liimapuussa 

≔b2 =bpalkki 215 mm Kappaleen leveys

≔ρ2.m 430 ――kg
m3 Liimapuun GL30c tiheyden keskiarvo

≔ρ2.k 390 ――kg
m3 Liimapuun GL30c ominaistiheys

Kärjenosan tunkeuman puussa tulee olla vähintään 6 x halkaisija

≔traja =⋅d 6 48 mm

=――t2traja 1.854 t2/traja > 1 -> Ok

Reunapuristuslujuuden ominaisarvot: (ei esiporausta)

≔f1.h.k =⋅⋅⋅⋅0.082 ⋅ρ1.k ――m3

kg ⋅def mm-1 -0.3 N mm-2 23.462 ――Nmm 2

(EC 1995-1-1 kaava 8.15)

≔f2.h.k =⋅⋅⋅⋅0.082 ⋅ρ2.k ――m3

kg ⋅def mm-1 -0.3 N mm-2 19.063 ――Nmm 2
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(EC 1995-1-1 kaava 8.15)

≔Fax.Rk.2 =⋅⋅fhead.Rk dh2 ―――ρ1.k
350 ――kg

m3

0.8
3.766 kN Kannan ulosvetokestävyys 

kertopuusta

≔ =――f2.h.k
f1.h.k 0.813

Ulosvetokestävyyden määritys:

≔kuv 1 Kerroin ruuvin ulosvedon 
hyväksikäytölle

≔Fax.Rk.1 =⋅⋅⋅lef d fax.Rk ―――ρ2.k
350 ――kg

m3

0.8
13.722 kN Ulosvetokestävyys liimapuusta

≔Fax.RkA =min ,Fax.Rk.1 Fax.Rk.2 3.766 kN

Liitoksen murtotyyppi: (EC-1995-1 kuva 8.2)

Murtotyyppi A: (EC-1995-1 kaava 8.6) Kertopuun reunakestävyys  murtuu

≔Fv.Rk.A =⋅⋅f1.h.k t1 d 9.573 kN

Murtotyyppi B: (EC-1995-1 kaava 8.6) Liimapuun reunakestävyys murtuu

≔Fv.Rk.B =⋅⋅f2.h.k t2 d 13.573 kN

Murtotyyppi C: (EC-1995-1 kaava 8.6) Molemmat puut myötäävät ja liitin irtoaa 
liimapuusta 
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Murtotyyppi C: (EC-1995-1 kaava 8.6) Molemmat puut myötäävät ja liitin irtoaa 
liimapuusta 

Lasketaan köysiefektin suurin sallittu arvo:

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅4 kuv ⋅――――⋅⋅f1.h.k t1 def
+1 -

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
++ ⋅⋅2 2 ++1 ―t2t1 ―t2t1

2
⋅3 ―t2t1

2
⋅ +1 ―t2t1

=Fax.Rk 3.766 kN

≔Fv.Rk.C +⋅――――⋅⋅f1.h.k t1 def
+1 -

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
++ ⋅⋅2 2 ++1 ―t2t1 ―t2t1

2
⋅3 ―t2t1

2
⋅ +1 ―t2t1 ――Fax.Rk

4

=Fv.Rk.C 4.446 kN

Murtotyyppi D: (EC-1995-1 kaava 8.6) Ruuviin syntyy plastinen nivel, liimapuussa

Lasketaan köysiefektin suurin sallittu arvo:

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅⋅4 kuv ――――⋅⋅f1.h.k t1 def
+1 2 -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 (( +1 )) ――――――⋅⋅4 (( +2 )) My.Rk

⋅⋅f1.h.k t12 def
=Fax.Rk 3.766 kN

≔Fv.Rk.D +⋅⋅1.05 ――――⋅⋅f1.h.k t1 d
+1 2 -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 (( +1 )) ――――――⋅⋅4 (( +2 )) My.Rk

⋅⋅f1.h.k t12 d ――Fax.Rk
4

=Fv.Rk.D 4.807 kN

Murtotyyppi E: (EC-1995-1 kaava 8.6) Ruuviin syntyy plastinen nivel 
kertopuussa

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅⋅4 kuv ――――⋅⋅f1.h.k t2 d
+1 2 -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 2 (( +1 )) ――――――⋅⋅4 (( +2 )) My.Rk

⋅⋅f1.h.k t22 def
=Fax.Rk 3.766 kN
≔Fv.Rk.E +⋅⋅1.05 ――――⋅⋅f1.h.k t2 d

+1 2 -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 2 (( +1 )) ――――――⋅⋅4 (( +2 )) My.Rk
⋅⋅f1.h.k t22 def

――Fax.Rk
4

=Fv.Rk.E 6.221 kN

Murtotyyppi F: (EC-1995-1 kaava 8.6) Ruuviin syntyy 2 plastista niveltä
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Murtotyyppi F: (EC-1995-1 kaava 8.6) Ruuviin syntyy 2 plastista niveltä

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅⋅4 kuv ‾‾‾‾‾――2
+1 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 My.Rk f1.h.k def

=Fax.Rk 3.766 kN

≔Fv.Rk.F =+⋅⋅1.15 ‾‾‾‾‾――2
+1 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 My.Rk f1.h.k def ――Fax.Rk

4 3.44 kN

=Fv.Rk.F 3.44 kN

Yhden ruuvin ominaisleikkauskestävyys:

≔Fv.Rk =min ,,,,,Fv.Rk.A Fv.Rk.B Fv.Rk.C Fv.Rk.D Fv.Rk.E Fv.Rk.F 3.44 kN

Leikkauskestävyys ja siirtymä  murtorajatilassa KY01 

≔kmod 1.1 Aikaluokka: hetkellinen

≔M 1.3 Liitosten varmuuskerroin

≔Fv.Rd =――――⋅kmod Fv.Rk
M

2.911 kN

≔Fd.1 =FKY01.d.1 10.62 kN
≔Cvaad =CKY01.vaad ⋅1.218 103 ――Nmm

≔nKY01.ruuvi =ceil ――Fd.1
Fv.Rd 4 ≔Käyttöaste =――――――Fd.1

⋅nKY01.ruuvi Fv.Rd 0.912

3. LIITOKSEN KOKONAISJÄYKKYYS KY01

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



LIITE 2
Kattoelementin liitos pääpalkkiin reuna-alueella

(19)13

3. LIITOKSEN KOKONAISJÄYKKYYS KY01

Lasketaan yhden liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa:

≔ρm =‾‾‾‾‾‾‾‾⋅ρ1.m ρ2.m 468.295 ――kg
m3

Käyttörajatilan siirtymäkerroin:

≔Kser =⋅⋅⋅⋅ρm ――m3

kg
1.5

――――⋅d1 mm-1

23 N mm-1 ⋅2.247 103 ――Nmm

Murtorajatilan siirtymäkerroin

≔Ku =⋅―23 Kser ⋅1.498 103 ――Nmm
Leikkausvoima yhdessä ruuvissa:

≔Fd.ruuvi =――――Fd.1
nKY01.ruuvi 2.655 kN

Määräävän kuorman yhdistelykerroin. 1 varman päälle

≔ψ2 0.0 Lumi = 0.2

Virumakerroin
≔kdef 0.8

Lasketaan yhden liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa:

≔Ku.fin =―――――Ku
+1 ⋅⋅ψ2 2 kdef ⋅1.498 103 ――Nmm

Liittimen siirtymä kertopuussa:

≔u1.fin =―――Fd.ruuvi
Ku.fin

1.772 mm

Liittimen siirtymä liimapuussa

≔u2.fin =―――Fd.ruuvi
Ku.fin

1.772 mm
≔ufin =+u1.fin u2.fin 3.545 mm

Tuen kokonaisjäykkyys:

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



LIITE 2
Kattoelementin liitos pääpalkkiin reuna-alueella

(19)14

Tuen kokonaisjäykkyys:

≔C =――Fd.1
ufin ⋅2.996 103 ――Nmm =Cvaad ⋅1.218 103 ――Nmm

Käyttöaste tuen jäykkyydelle

=――Cvaad
C 0.406 ≔ehto2 if ,,<――Cvaad

C 1 OK EI KELPAA

=ehto2 OK

Leikkauskestävyys ja siirtymä  murtorajatilassa KY02 
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Leikkauskestävyys ja siirtymä  murtorajatilassa KY02 

≔kmod 1.1 Aikaluokka: hetkellinen

≔γM 1.3 Liitosten varmuuskerroin

≔Fv.Rd =――――⋅kmod Fv.Rk
γM 2.911 kN

=FKY02.d.1 9.73 kN Leikkausvoima KY02, aikaluokka hetkellinen

=FKY03.d.1 3.486 kN Leikkausvoima KY03, aikaluokka pysyvä

≔Fd.1 =FKY02.d.1 9.73 kN
≔Cvaad =CKY02.vaad 946.096 ――Nmm

≔nKY02.ruuvi =ceil ――Fd.1
Fv.Rd 4 ≔Käyttöaste =――――――Fd.1

⋅nKY02.ruuvi Fv.Rd 0.836

3. LIITOKSEN KOKONAISJÄYKKYYS KY02

Lasketaan yhden liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa:

≔ρm =‾‾‾‾‾‾‾‾⋅ρ1.m ρ2.m 468.295 ――kg
m3

Käyttörajatilan siirtymäkerroin:

≔Kser =⋅⋅⋅⋅ρm ――m3

kg
1.5

――――⋅d1 mm-1

23 N mm-1 ⋅2.247 103 ――Nmm

Murtorajatilan siirtymäkerroin

≔Ku =⋅―23 Kser ⋅1.498 103 ――Nmm

Leikkausvoima yhdessä ruuvissa:

≔Fd.ruuvi =――――Fd.1
nKY02.ruuvi 2.433 kN

Määräävän kuorman yhdistelykerroin. 1 varman päälle
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(19)16

Määräävän kuorman yhdistelykerroin. 1 varman päälle

≔ψ2 0.0 Lumi = 0.2

Virumakerroin

≔kdef 0.8
Lasketaan yhden liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa:

≔Ku.fin =―――――Ku
+1 ⋅⋅ψ2 2 kdef ⋅1.498 103 ――Nmm

Liittimen siirtymä kertopuussa:

≔u1.fin =―――Fd.ruuvi
Ku.fin

1.624 mm

Liittimen siirtymä liimapuussa

≔u2.fin =―――Fd.ruuvi
Ku.fin

1.624 mm
≔ufin =+u1.fin u2.fin 3.248 mm

Tuen kokonaisjäykkyys:

≔C =――Fd.1
ufin ⋅2.996 103 ――Nmm =Cvaad 946.096 ――Nmm

Käyttöaste tuen jäykkyydelle

=――Cvaad
C 0.316 ≔ehto2 if ,,<――Cvaad

C 1 OK EI KELPAA

=ehto2 OK

Leikkauskestävyys ja siirtymä  murtorajatilassa KY03 

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



LIITE 2
Kattoelementin liitos pääpalkkiin reuna-alueella

(19)17

Leikkauskestävyys ja siirtymä  murtorajatilassa KY03 

≔kmod 0.8 Aikaluokka: hetkellinen

≔γM 1.3 Liitosten varmuuskerroin

≔Fv.Rd =――――⋅kmod Fv.Rk
γM 2.117 kN

≔Fd.1 =FKY03.d.1 3.486 kN
≔Cvaad =CKY03.vaad ⋅1.218 103 ――Nmm

≔nKY03.ruuvi =+ceil ――Fd.1
Fv.Rd 1 3 ≔Käyttöaste =――――――Fd.1

⋅nKY03.ruuvi Fv.Rd 0.549

3. LIITOKSEN KOKONAISJÄYKKYYS KY03

Lasketaan yhden liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa:

≔ρm =‾‾‾‾‾‾‾‾⋅ρ1.m ρ2.m 468.295 ――kg
m3

Käyttörajatilan siirtymäkerroin:

≔Kser =⋅⋅⋅⋅ρm ――m3

kg
1.5

――――⋅d1 mm-1

23 N mm-1 ⋅2.247 103 ――Nmm

Murtorajatilan siirtymäkerroin

≔Ku =⋅―23 Kser ⋅1.498 103 ――Nmm

Leikkausvoima yhdessä ruuvissa:

≔Fd.ruuvi =――――Fd.1
nKY03.ruuvi 1.162 kN

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Kattoelementin liitos pääpalkkiin reuna-alueella

(19)18

Määräävän kuorman yhdistelykerroin. 1 varman päälle

≔ψ2 0.2 Lumi = 0.2

Virumakerroin

≔kdef 0.8
Lasketaan yhden liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa:

≔Ku.fin =―――――Ku
+1 ⋅⋅ψ2 2 kdef ⋅1.135 103 ――Nmm

Liittimen siirtymä kertopuussa:

≔u1.fin =―――Fd.ruuvi
Ku.fin

1.024 mm

Liittimen siirtymä liimapuussa

≔u2.fin =―――Fd.ruuvi
Ku.fin

1.024 mm
≔ufin =+u1.fin u2.fin 2.048 mm

Tuen kokonaisjäykkyys:

≔C =――Fd.1
ufin ⋅1.702 103 ――Nmm =Cvaad ⋅1.218 103 ――Nmm

Käyttöaste tuen jäykkyydelle

=――Cvaad
C 0.715 ≔ehto2 if ,,<――Cvaad

C 1 OK EI KELPAA

=ehto2 OK

4. YHTEENVETO
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Kattoelementin liitos pääpalkkiin reuna-alueella

(19)19

4. YHTEENVETO

Liitoksen mitoittavin leikkausvoima saadaan kuormitusyhdistelmästä 1:

=FKY01.d.1 10.62 kN Leikkausvoima KY01, aikaluokka hetkellinen

=FKY02.d.1 9.73 kN Leikkausvoima KY02, aikaluokka hetkellinen

=FKY03.d.1 3.486 kN Leikkausvoima KY03, aikaluokka keskipitkä

Ruuvien lkm. liitoksessa määräytyy KY01 mukaan

≔nruuvi =nKY01.ruuvi 4 Ruuvien lkm.

Jäykkyysehto täyttyy kaikilla kuormitustapauksilla

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Test report
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Material : Kerto-S

Pre-load : 50  N

Test results:
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Ruuvit 2 x profis 6x140 
Kappaleen tunnus: Pos 1 
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Ruuvit 2 x profis 6x140
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Vertailu laskenta 6 mm ruuveilla kiinnitetyille kappaleille

1

Kattoelementin ja palkin välinen ruuviliitos

Kattoelementin materiaali: Kerto - T paksuus 39 mm

Liimapuupalkki:    GL30C 90*225

Ruuvit: Prof  6X140 ZN

LASKETAAN LIITOKSEN MAKSIMI VOIMA Fd JA SITÄ VASTAAVA SIIRTYMÄ

Kertopuun materiaaliominaisuudet: (alaindeksi 1)

≔t1 39 mm Ruuvin uppoama

≔b1 39 mm Puun paksuus

≔ρ1.k 480 ――kg
m3 Kertopuun ominaistiheys

≔ρ1.m 510 ――kg
m3 Kertopuun tiheyden keskiarvo

Liimapuun materiaaliominaisudet: (alaindeksi 2)

≔t2 101 mm Ruuvin uppoama

≔b2 1060 mm Kappaleen paksuus

≔ρ2.k 390 ――kg
m3 Liimapuun GL30c ominaistiheys

≔ρ2.m 430 ――kg
m3 Liimapuun GL30c ominaistiheys

Ruuvien lähtötiedot: (Ruuvin valmistajan suoritustasoilmoituksesta)

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Vertailu laskenta 6 mm ruuveilla kiinnitetyille kappaleille

2

≔ρ2.m 430 ――kg
m3

Ruuvien lähtötiedot: (Ruuvin valmistajan suoritustasoilmoituksesta)

≔lruuvi =+t1 t2 140 mm Ruuvin pituus

≔d 6 mm Ruuvin kierteen halkaisija

≔dh 11.5 mm Ruuvin kannan halkaisija (DOP)

≔d1 3.55 mm Ruuvin sileän osan halkaisija

≔def =⋅d1 1.1 3.905 mm Ruuvin effektiivinen halk. 
(käytetään ruuvin reunakestävyyden laskemiseen)

≔lef 70 mm Ruuvin kierteisen osan pituus

≔My.Rk ⋅12.04 N m Myötömomentti (kierteisellä osalla )

≔ftens.k 14.76 kN Vetokestävyys

≔ftor.k ⋅3.31 N m Vääntökestävyys

≔fax.Rk 17.27 ――Nmm 2 Ulosvetokestävyys syitä vastaan kohtisuoraan

≔fhead.Rk 20.39 ――Nmm 2 Pään ulosvetoparametri

Tarkistetaan kierteisen osan tunkeuman reunaehto: (EC5, 8.7.2(3))

Kärjenosan tunkeuman puussa tulee olla vähintään 6 x halkaisija

≔traja =⋅d 6 36 mm
=――t2traja 2.806 t2/traja > 1 -> Ok

Reunapuristuslujuuden ominaisarvot: (ei esiporausta)

≔f1.h.k =⋅⋅⋅⋅0.082 ⋅ρ1.k ――m3

kg ⋅def mm-1 -0.3 N mm-2 26.156 ――Nmm 2

(EC 1995-1-1 kaava 8.15)

≔f2.h.k =⋅⋅⋅⋅0.082 ⋅ρ2.k ――m3

kg ⋅def mm-1 -0.3 N mm-2 21.252 ――Nmm 2

(EC 1995-1-1 kaava 8.15)

≔β =――f2.h.k
f1.h.k 0.813
Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Vertailu laskenta 6 mm ruuveilla kiinnitetyille kappaleille

3

≔β =――f2.h.k
f1.h.k 0.813

≔Fax.Rk.1 =⋅⋅⋅lef d fax.Rk ―――ρ2.k
400 ――kg

m3

0.8
7.108 kN Ulosvetokestävyys liimapuusta

≔Fax.Rk.2 =⋅⋅fhead.Rk dh2 ―――ρ1.k
400 ――kg

m3

0.8
3.12 kN Kannan ulosvetokestävyys 

kertopuusta

≔Fax.RkA =min ,Fax.Rk.1 Fax.Rk.2 3.12 kN
≔kuv 1 Kerroin ruuvin ulosvedon 

hyväksikäytölle

Liitoksen murtotyyppi: (EC-1995-1 kuva 8.2)

Murtotyyppi A: (EC-1995-1 kaava 8.6) Kertopuun reunakestävyys  murtuu

≔Fv.Rk.A =⋅⋅f1.h.k t1 def 3.983 kN

Murtotyyppi B: (EC-1995-1 kaava 8.6) Liimapuun reunakestävyys murtuu

≔Fv.Rk.B =⋅⋅f2.h.k t2 def 8.382 kN
Murtotyyppi C: (EC-1995-1 kaava 8.6) Molemmat puut myötäävät ja liitin irtoaa 
liimapuusta 

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅4 kuv ⋅――――⋅⋅f1.h.k t1 def
+1 β -

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
++β ⋅⋅2 β2 ++1 ―t2t1 ―t2t1

2
⋅β3 ―t2t1

2
⋅β +1 ―t2t1

=Fax.Rk 3.12 kN

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Vertailu laskenta 6 mm ruuveilla kiinnitetyille kappaleille

4

=Fax.Rk 3.12 kN

≔Fv.Rk.C +⋅――――⋅⋅f1.h.k t1 def
+1 β -

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
++β ⋅⋅2 β2 ++1 ―t2t1 ―t2t1

2
⋅β3 ―t2t1

2
⋅β +1 ―t2t1 ――Fax.Rk

4

=Fv.Rk.C 3.695 kN

Murtotyyppi D: (EC-1995-1 kaava 8.6) Ruuviin syntyy plastinen nivel, liimapuussa

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅⋅4 kuv ――――⋅⋅f1.h.k t1 def
+1 2 β -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 β (( +1 β)) ――――――⋅⋅4 β (( +2 β)) My.Rk

⋅⋅f1.h.k t12 def
β

=Fax.Rk 3.12 kN

≔Fv.Rk.D +⋅⋅1.05 ――――⋅⋅f1.h.k t1 def
+1 2 β -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 β (( +1 β)) ――――――⋅⋅4 β (( +2 β)) My.Rk

⋅⋅f1.h.k t12 def
β ――Fax.Rk

4

=Fv.Rk.D 2.531 kN

Murtotyyppi E: (EC-1995-1 kaava 8.6) Ruuviin syntyy plastinen nivel kertopuussa

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅⋅4 kuv ――――⋅⋅f1.h.k t2 def
+1 2 β -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 β2 (( +1 β)) ――――――⋅⋅4 β (( +2 β)) My.Rk

⋅⋅f1.h.k t22 def
β

=Fax.Rk 3.12 kN

≔Fv.Rk.E +⋅⋅1.05 ――――⋅⋅f1.h.k t2 def
+1 2 β -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 β2 (( +1 β)) ――――――⋅⋅4 β (( +2 β)) My.Rk

⋅⋅f1.h.k t22 def
β ――Fax.Rk

4
=Fv.Rk.E 3.95 kN
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Vertailu laskenta 6 mm ruuveilla kiinnitetyille kappaleille

5

Murtotyyppi F: (EC-1995-1 kaava 8.6) Ruuviin syntyy 2 plastista niveltä

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅⋅4 kuv ‾‾‾‾‾――2
+1 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 My.Rk f1.h.k def

=Fax.Rk 3.12 kN

≔Fv.Rk.F =+⋅⋅1.15 ‾‾‾‾‾――2
+1 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 My.Rk f1.h.k def ――Fax.Rk

4 2.488 kN

=Fv.Rk.F 2.488 kN

Yhden ruuvin ominaisleikkauskestävyys:

≔Fv.Rk =min ,,,,,Fv.Rk.A Fv.Rk.B Fv.Rk.C Fv.Rk.D Fv.Rk.E Fv.Rk.F 2.488 kN
Kestävyys murtorajatilassa:

≔kmod 1.1
≔M 1.3 Liitokset

≔Fv.Rd =――――⋅kmod Fv.Rk
M

2.105 kN
=⋅2 Fv.Rd 4.21 kN

Vaadittava ruuvien lkm
≔Fd 6.8 kN

≔nruuvi =ceil ――FdFv.Rd 4

LIITOKSEN SIIRTYMÄ d = def

Lasketaan liitoksen keskimääräinen tiheys

≔ρm =‾‾‾‾‾‾‾‾⋅ρ1.m ρ2.m 468.295 ――kg
m3

Ruuvin siirtymäkerroin

≔Kser =⋅⋅⋅⋅ρm ――m3

kg
1.5

――――⋅def mm-1

23 N mm-1 ⋅1.721 103 ――Nmm

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Vertailu laskenta 6 mm ruuveilla kiinnitetyille kappaleille

6

≔Kser =⋅⋅⋅⋅ρm ――m3

kg
1.5

――――⋅def mm-1

23 N mm-1 ⋅1.721 103 ――Nmm

Välitön siirtymä kertopuussa

≔u1.inst =――Fv.Rk
Kser

1.446 mm
Välitön siirtymä liimapuussa

≔u2.inst =――Fv.Rk
Kser

1.446 mm

Välitön siirtymä liitoksessa:

≔uinst =+u1.inst u2.inst 2.892 mm

Liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa d = def

≔Ku =―23 Kser ⋅1.147 103 ――Nmm

LIITOKSEN SIIRTYMÄ d = d1

Lasketaan liitoksen keskimääräinen tiheys

≔ρm =‾‾‾‾‾‾‾‾⋅ρ1.m ρ2.m 468.295 ――kg
m3

Ruuvin siirtymäkerroin

≔Kser =⋅⋅⋅⋅ρm ――m3

kg
1.5

――――⋅d1 mm-1

23 N mm-1 ⋅1.564 103 ――Nmm

Välitön siirtymä kertopuussa

≔u1.inst =――Fv.Rk
Kser

1.59 mm
Välitön siirtymä liimapuussa

≔u2.inst =――Fv.Rk
Kser

1.59 mm

Välitön siirtymä liitoksessa:

≔uinst =+u1.inst u2.inst 3.181 mm
Liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa d = d1

≔Ku =―23 Kser ⋅1.043 103 ――Nmm

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Vertailulaskenta 8 mm ruuveilla kiinnitetyille kappaleille

1

Kattoelementin ja palkin välinen ruuviliitos

Kattoelementin materiaali: Kerto - T paksuus 39 mm

Liimapuupalkki:    GL30C 90*225

Ruuvit: Prof  8 X 200 ZN

LASKETAAN LIITOKSEN MAKSIMI VOIMA Fd JA SITÄ VASTAAVA SIIRTYMÄ

Kertopuun materiaaliominaisuudet: (alaindeksi 1)

≔t1 39 mm Ruuvin uppoama

≔b1 39 mm Puun paksuus

≔ρ1.k 480 ――kg
m3 Kertopuun ominaistiheys

≔ρ1.m 510 ――kg
m3 Kertopuun tiheyden keskiarvo

Liimapuun materiaaliominaisudet: (alaindeksi 2)

≔t2 161 mm Ruuvin uppoama

≔b2 255 Kappaleen paksuus

≔ρ2.k 390 ――kg
m3 Liimapuun GL30c ominaistiheys

≔ρ2.m 430 ――kg
m3 Liimapuun GL30c ominaistiheys

Ruuvien lähtötiedot: (Ruuvin valmistajan suoristustasoilmoitus)

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Vertailulaskenta 8 mm ruuveilla kiinnitetyille kappaleille

2

≔ρ2.m 430 ――kg
m3

Ruuvien lähtötiedot: (Ruuvin valmistajan suoristustasoilmoitus)

≔lruuvi =+t1 t2 200 mm Ruuvin pituus

≔d 8 mm Ruuvin kierteen halkaisija

≔dh 15 mm Ruuvin kannan halkaisija (DOP)

≔d1 5.3 mm Ruuvin sileän osan halkaisija

≔def =⋅d1 1.1 5.83 mm Ruuvin effektiivinen halk. 
(käytetään ruuvin reunakestävyyden laskemiseen)

≔lef 80 mm Ruuvin kierteisen osan pituus

≔My.Rk ⋅20 N m Myötömomentti (kierteisellä osalla )

≔ftens.k 14.76 kN Vetokestävyys

≔ftor.k ⋅3.31 N m Vääntökestävyys

≔fax.Rk 11 ――Nmm 2 Ulosvetokestävyys syitä vastaan kohtisuoraan

≔fhead.Rk 13 ――Nmm 2 Pään ulosvetoparametri

Tarkistetaan kierteisen osan tunkeuman reunaehto: (EC5, 8.7.2(3))

Kärjenosan tunkeuman puussa tulee olla vähintään 6 x halkaisija

≔traja =⋅d 6 48 mm
=――t2traja 3.354 t2/traja > 1 -> Ok

Reunapuristuslujuuden ominaisarvot: (ei esiporausta)

≔f1.h.k =⋅⋅⋅⋅0.082 ⋅ρ1.k ――m3

kg ⋅def mm-1 -0.3 N mm-2 23.193 ――Nmm 2

(EC 1995-1-1 kaava 8.15)

≔f2.h.k =⋅⋅⋅⋅0.082 ⋅ρ2.k ――m3

kg ⋅def mm-1 -0.3 N mm-2 18.844 ――Nmm 2

(EC 1995-1-1 kaava 8.15)

≔β =――f2.h.k
f1.h.k 0.813

≔Fax.Rk.1 =⋅⋅⋅lef d fax.Rk ―――ρ2.k
350 ――kg

m3

0.8
7.677 kN

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Vertailulaskenta 8 mm ruuveilla kiinnitetyille kappaleille

3

≔β =――f2.h.k
f1.h.k 0.813

≔Fax.Rk.1 =⋅⋅⋅lef d fax.Rk ―――ρ2.k
350 ――kg

m3

0.8
7.677 kN Ulosvetokestävyys liimapuusta

≔Fax.Rk.2 =⋅⋅fhead.Rk dh2 ―――ρ1.k
350 ――kg

m3

0.8
3.766 kN Kannan ulosvetokestävyys 

kertopuusta

≔Fax.RkA =min ,Fax.Rk.1 Fax.Rk.2 3.766 kN
≔kuv 1 Kerroin ruuvin ulosvedon 

hyväksikäytölle

Liitoksen murtotyyppi: (EC-1995-1 kuva 8.2)

Murtotyyppi A: (EC-1995-1 kaava 8.6) Kertopuun reunakestävyys  murtuu

≔Fv.Rk.A =⋅⋅f1.h.k t1 d 7.236 kN

Murtotyyppi B: (EC-1995-1 kaava 8.6) Liimapuun reunakestävyys murtuu

≔Fv.Rk.B =⋅⋅f2.h.k t2 d 24.271 kN

Murtotyyppi C: (EC-1995-1 kaava 8.6) Molemmat puut myötäävät ja liitin irtoaa 
liimapuusta 

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅4 kuv ⋅――――⋅⋅f1.h.k t1 d
+1 β -

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
++β ⋅⋅2 β2 ++1 ―t2t1 ―t2t1

2
⋅β3 ―t2t1

2
⋅β +1 ―t2t1

=Fax.Rk 3.766 kN

≔Fv.Rk.C +⋅――――⋅⋅f1.h.k t1 d
+1 β -

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
++β ⋅⋅2 β2 ++1 ―t2t1 ―t2t1

2
⋅β3 ―t2t1

2
⋅β +1 ―t2t1 ――Fax.Rk

4
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≔Fv.Rk.C +⋅――――⋅⋅f1.h.k t1 d
+1 β -

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
++β ⋅⋅2 β2 ++1 ―t2t1 ―t2t1

2
⋅β3 ―t2t1

2
⋅β +1 ―t2t1 ――Fax.Rk

4

=Fv.Rk.C 9.311 kN

Murtotyyppi D: (EC-1995-1 kaava 8.6) Ruuviin syntyy plastinen nivel, liimapuussa

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅⋅4 kuv ――――⋅⋅f1.h.k t1 d
+1 2 β -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 β (( +1 β)) ――――――⋅⋅4 β (( +2 β)) My.Rk

⋅⋅f1.h.k t12 d β

=Fax.Rk 3.766 kN

≔Fv.Rk.D +⋅⋅1.05 ――――⋅⋅f1.h.k t1 d
+1 2 β -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 β (( +1 β)) ――――――⋅⋅4 β (( +2 β)) My.Rk

⋅⋅f1.h.k t12 d β ――Fax.Rk
4

=Fv.Rk.D 4.076 kN

Murtotyyppi E: (EC-1995-1 kaava 8.6) Ruuviin syntyy plastinen nivel kertopuussa

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅⋅4 kuv ――――⋅⋅f1.h.k t2 d
+1 2 β -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 β2 (( +1 β)) ――――――⋅⋅4 β (( +2 β)) My.Rk

⋅⋅f1.h.k t22 d β

=Fax.Rk 3.766 kN

≔Fv.Rk.E +⋅⋅1.05 ――――⋅⋅f1.h.k t2 d
+1 2 β -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⋅2 β2 (( +1 β)) ――――――⋅⋅4 β (( +2 β)) My.Rk

⋅⋅f1.h.k t22 d β ――Fax.Rk
4

=Fv.Rk.E 9.864 kN

Murtotyyppi F: (EC-1995-1 kaava 8.6) Ruuviin syntyy 2 plastista niveltä

≔Fax.Rk min ,Fax.RkA ⋅⋅⋅4 kuv ‾‾‾‾‾――2 β
+1 β ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 My.Rk f1.h.k d

=Fax.Rk 3.766 kN

≔Fv.Rk.F =+⋅⋅1.15 ‾‾‾‾‾――2 β
+1 β ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 My.Rk f1.h.k d ――Fax.Rk

4 3.908 kN
Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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≔Fv.Rk.F =+⋅⋅1.15 ‾‾‾‾‾――2
+1 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 My.Rk f1.h.k d ――Fax.Rk

4 3.908 kN

=Fv.Rk.F 3.908 kN

Yhden ruuvin ominaisleikkauskestävyys:

≔Fv.Rk =min ,,,,,Fv.Rk.A Fv.Rk.B Fv.Rk.C Fv.Rk.D Fv.Rk.E Fv.Rk.F 3.908 kN
Kaksi ruuvia liitoksessa

≔Fv.Rk.liitos =⋅Fv.Rk 2 7.816 kN

Kestävyys murtorajatilassa:

≔kmod 1.1
≔M 1.3 Liitokset

≔Fv.Rd =――――⋅kmod Fv.Rk
M

3.307 kN

Vaadittava ruuvien lkm
≔Fd 6.6 kN

≔nruuvi =ceil ――FdFv.Rd 2

SIIRTYMÄT Siirtymäkerroin laskettu tehollisen halkaisijan avulla

Lasketaan liitoksen keskimääräinen tiheys

≔ρm =‾‾‾‾‾‾‾‾⋅ρ1.m ρ2.m 468.295 ――kg
m3

Ruuvin liukumakerroin kertopuussa:

≔K1.ser =⋅⋅⋅⋅ρm ――m3

kg
1.5

――――⋅def mm-1

23 N mm-1 ⋅2.569 103 ――Nmm

Välitön siirtymä kertopuussa

≔u1.inst =――Fv.Rk
K1.ser

1.521 mm

Ruuvin liukumakerroin liimapuussa:
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Ruuvin liukumakerroin liimapuussa:

≔K2.ser =K1.ser ⋅2.569 103 ――Nmm

Välitön siirtymä liimapuussa

≔u2.inst =――Fv.Rk
K2.ser

1.521 mm

Välitön siirtymä liitoksessa:

≔uinst =+u1.inst u2.inst 3.043 mm

KOKO LIITOKSEN SIIRTYMÄKERROIN MURTORAJATILASSA 

≔Ku =―23 K1.ser ⋅1.712 103 ――Nmm

SIIRTYMÄT Siirtymäkerroin laskettu ruuvin sileän osan halkaisijalla

Lasketaan liitoksen keskimääräinen tiheys

≔ρm =‾‾‾‾‾‾‾‾⋅ρ1.m ρ2.m 468.295 ――kg
m3

Ruuvin liukumakerroin kertopuussa:

≔K1.ser =⋅⋅⋅⋅ρm ――m3

kg
1.5

――――⋅d1 mm-1

23 N mm-1 ⋅2.335 103 ――Nmm

Välitön siirtymä kertopuussa

≔u1.inst =――Fv.Rk
K1.ser

1.673 mm

Ruuvin liukumakerroin liimapuussa:

≔K2.ser =K1.ser ⋅2.335 103 ――Nmm

Välitön siirtymä liimapuussa

≔u2.inst =――Fv.Rk
K2.ser

1.673 mm

Välitön siirtymä liitoksessa:
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Välitön siirtymä liitoksessa:

≔uinst =+u1.inst u2.inst 3.347 mm

KOKO LIITOKSEN SIIRTYMÄKERROIN MURTORAJATILASSA 

≔Ku =―23 K1.ser ⋅1.557 103 ――Nmm
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