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The aim of this thesis was to study the cutting and support of glued timber trusses.
The focus of the thesis was to test load different samples and to study the results.
The objective of the testing was to find the best suitable option for supporting the
end of the glued timber trusses. The thesis was commissioned by Patenttitoimisto
T. Poutanen Oy.
The thesis consists of two parts. The theory part deals with the general attributes
of the glued timber trusses, its different uses, performance versus a regular truss,
joints, and its different types of connection models for the support. The second
part is the about test loading of the samples, analyzing the results and trying to
find the best suitable solution. The test loading was mostly done in laboratory
conditions by loading the samples until they broke.
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1 JOHDANTO

Tämä opinnäytetyö on tehty Patenttitoimisto T. Poutanen Oy:n toimeksiannosta.
Poutanen on kehittänyt liimaristikkoa ja siihen liittyvää sormiliitostekniikka jo pidemmän aikaa. Liimaristikko on kantava ristikkopalkki, joka voisi kilpailla nykyisten naulalevyristikoiden ja välipohjapalkkien kanssa. Liimaristikolla voidaan saavuttaa monenlaisia etuja perinteisiin ratkaisuihin verrattuna, kuten materiaalisäästöt, työvoimasäästöt ja LVI-suunnittelun helpottuminen. Liimaristikoiden
mahdollinen sarjatuotanto pitkinä salkoina ja katkaisu kohteen vaatimiin mittoihin parantaisi myös tuotteen kilpailukykyä. Liimaristikon katkaisulla ja onnistuneella tuennalla voitaisiin saavuttaa merkittävä tuotannollinen hyöty, koska yläpaarteelta tuettua ristikkorakennetta, joka soveltuisi mukautetusti erilaisiin käyttökohteisiin ei vielä ole kehitetty.
Opinnäytetyön tavoitteena on liimaristikon jatkokehitys. Työssä tutkitaan liimaristikon katkaisua ja tuentaa, ja pyritään selvittämään kuinka paljon kuormaa
päädyistä tuetut ristikot kestävät. Kestävyyden todentaminen tehdään koekuormituksilla. Työn on päämääränä selvittää monesta eri vaihtoehdosta paras
mahdollinen ratkaisu liimaristikon päädyn tuennalle.
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2 LIIMARISTIKKO

2.1 Ominaisuudet
Ristikkorakenteen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat lujuus, jäykkyys, keveys ja palonkestävyys, ja liimaristikolla nämä kaikki toteutuvat erinomaisesti. Liimaristikon hyvä palonkestävyys perustuu diagonaalien ja paarteiden sormijatkettuun
liitokseen, jossa ei tarvita metallisia liittimiä. Tavallisen suojaamattoman naulalevyristikon palonkestävyys on alle 10 minuuttia, kun taas liimaristikon palonkestävyyttä voidaan mallintaa sahatavaran hiiltymisnopeudella, joka on vain
noin 0,8 mm minuutissa. (Puuinfo 2021.)
Liimaristikoissa käytetään pääsääntöisesti lujuusluokiteltua sahatavaraa, joka
takaa kestävyyden puun osalta. Lujuusluokiteltu havupuusahatavara C14 - C30
välillä voidaan lajitella standardin EN 338 mukaan visuaalisesti tai koneellisesti,
ja C35 - C50 välillä vain koneellisesti. (Puuninfo 2021.) Lujuusluokitellun sahatavaran tunnistaa leimauksesta, josta selviää myös olennaiset tiedot sahatavaraan liittyen. Liimaristikon hyvät lujuusominaisuudet ovat peräisin sahatavaran
sekä liitostyypin hyvästä yhteistoiminnasta. Sormijatkettu liitos on jäykkä, kestävä sekä kustannuksiltaan edullinen ratkaisu. (Poutanen, T 2020.) Ristikkorakenteet ovat yleisesti hyvin kevyitä suhteessa kuormankantokykyynsä eikä liimaristikko ole tässä mielessä poikkeus.

2.2 Käyttökohteet
Liimaristikon pääasialliset käyttökohteet ovat vesikaton ja välipohjan kantavana
rakenteena. Tällä hetkellä liimaristikoita valmistetaan vain tasakorkuisina, jolloin
ne soveltuvat hyvin välipohjan pääkannakkeiksi kuten kuvassa 2 näkyy. Välipohjassa liimaristikoiden diagonaalien väliin jäävä tilaa voidaan hyödyntää LVI-suunnittelussa putkien sijoittelussa kuten alla olevassa kuvassa 1 näkyy.
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KUVA 1. Talotekniikka välipohjassa. (Tk-palkki 2021)

KUVA 2. Liimaristikoita välipohjassa. (Poutanen, T 2020.)

2.3 Liitostyyppi
Liimaristikko hyödyntää sormijatkosta paarteiden ja diagonaalien liitoksessa. Sormijatkosta käytetään yleisesti rakennesahatavaran pituussuuntaiseen jatkamiseen. Sormijatkos mahdollistaa siistin ja kestävän liitoksen, ja siksi se on myös
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suosittu puusepänteollisuudessa. Sormijatketun liitoksen hyvät lujuusominaisuudet perustuvat sen sormimaiseen muotoon, jolla saadaan paljon leikkaus pintaalaa, jonka liima voi ottaa vastaan. (Puuproffa 2021.)

KUVA 3. Sormijatkettu liitos (Puuproffa 2021.)

2.4 Liimaus
Puuliimat ovat avainasemassa nykyajan puuteollisuudessa ja sen kehityksessä.
Liimauksen avulla puusta voidaan rakentaa kevyitä ja vahvoja rakenteita, kuten
CLT ja LVL tuotteita. (woodproducts.fi 2021.) Puun liimaus mahdollistaa myös
sormijatkoksen tekemisen, jota myös liimaristikko hyödyntää. Puun liimaukseen
voidaan käyttää monenlaisia erilaisia liimoja, kuten ureaaliliimoja, melamiiniliimoja, fenoliliimoja, resorsinoli-liimoja ja polyuretaaniliimoja. Liimojen ominaisuudet vaihtelevat käyttökohteiden mukaan. Liimaristikoissa voidaan käyttää vain ns.
rakenneliimoja, joilla on kyseiseen tarkoitukseen hyväksyntä, tällaisia liimoja ovat
mm. resorsinoli, melamiini ja polyuretaani. (Poutanen, T 2021.) Liimauksen onnistuminen edellyttää tuotekohtaista tutustumista valmistajan ohjeisiin ja niiden
noudattamista.
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3 RISTIKON KATKAISU JA TUENTA

3.1 Yleistä
Tällä hetkellä kaikki Suomessa valmistettavat naulalevyristikot joudutaan suunnittelemaan jokaiseen kohteeseen erikseen ristikkokaavion perusteella. Liimaristikon katkaisu ja tuenta mahdollistaisi joustavamman ristikkorakentamisen.
Liimaristikoita voitaisiin mahdollisesti valmistaa pitkinä salkoina varastoon, joka
mahdollistaisi ristikon katkaisun haluttuun mittaan kohteen tarpeiden mukaan.
Katkaisu ja tuenta mahdollistaisi joustoa ristikkotehtaan tuotantoon ja edistäisi
myös kysynnän ja kausivaihtelun tasaamista. Liimaristikon katkaistu pääty voitaisiin tukea esimerkiksi alla olevan kuvan mukaan OSB-levyn ja U-teräsprofiilin
avulla.

KUVA 4. Periaatekuva päädyn tuennasta (Poutanen, T 2021)
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3.2 Posi-Palkki
Posi-palkki on rakennesahatavarasta ja Posi-Joist metalliprofiileista valmistettu
palkki. Alla oleva kuva havainnollistaa Posi-palkkien käyttöä rakentamisessa.

KUVA 5. Posi-palkkeja asennettuna työmaalla. (Mitek Finland 2021)

Posi-palkkeja jälleenmyy suomessa muutama toimia, ja niiden valmistukseen
käytettäviä koneita markkinoi ja myy Mitek Finland Oy. Posi-palkki on kevyt,
vahva, helppo asentaa ja suunniteltu Eurokoodin mukaisesti. (Mitek Finland
2021).
Tilaaja on työssä määrittänyt, että koekuormitukset tehdään Posi-palkeilla.
Kaikki koekuormitettavat palkit ovat PS8 Posi-palkkeja, jotka ovat hieman alle
200 mm korkeita. Koekuormitettavien palkkien pituus yläpaarteelta mitattuna on
1,4 m ja 1,8 m välillä. Posi-palkkien kuormankantokyky ei kuitenkaan ole aivan
samalla tasolla liimaristikoiden kanssa näin ollen niitä joudutaan vahventamaan
lastulevyllä koekuormituksia varten.
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3.3 Päädyn tuennan vaihtoehdot
Liimaristikon päädyn tuentaan ei ole vielä saatu kehitettyä parasta ratkaisua,
mutta suunnitteilla on neljä erilaista vaihtoehtoa, jotka koostuvat OSB-levyistä,
teräslevyistä ja niiden kombinaatioista naulattuna ylä- ja alapaarteeseen.

3.3.1 Vaihtoehto 1 OSB-levy tuenta
Ensimmäisessä vaihtoehdossa päädyn tuenta toteutetaan OSB-levyillä, jotka
naulataan 2,8 x 70 nauloilla noin 30 mm välein koko matkaltaan ylä- ja alapaarteeseen kiinni. Vaihtoehto on kustannuksiltaan halvin, koska OSB-levy on suhteellisen halpa ja helposti saatava rakennustarvike, ja työteknisesti liitos on
helppo ja nopea toteuttaa. Liitoksen kestävyys vaan saattaa jäädä liian alhaiseksi OSB-levyn lujuus ominaisuuksien vuoksi.

KUVIO 1. Vaihtoehto 1

3.3.2 Vaihtoehto 2 L-teräsprofiili tuenta
Toisessa vaihtoehdossa liimaristikon pääty tuetaan naulaamalla 2,8 x 70 nauloilla noin 30 mm välein kuvion 2 mukainen 0,75 mm teräslevyosa molemmille
puolille ylä- ja alapaarteeseen kiinni.
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KUVIO 2. Vaihtoehto 2 L-teräsprofiili

Tällä vaihtoehdolla voitaisiin saavuttaa paremmat lujuusarvot liitokselle, mutta
ongelmaksi muodostuu teräsosan lommahdus mahdollisuus paarteiden välille.
Teräsosan lommahduksen mahdollisuus voitaisiin estää, joko asentamalla puupala paarteiden väliin ottamaan puristusvoima vastaan tai profiloimalla teräsosa. Sarjatyönä valmistetun teräsosan profiloinnin kustannus on olematon,
joten profiloitu teräsosa olisi halvin vaihtoehto, mutta sitä vaihtoehtoa ei tässä
työssä ehditty testata. Työssä päädyttiin testaamaan kuvion 3 mukaista puupalikka ratkaisua aikataulullisista syistä johtuen.

KUVIO 3. Vaihtoehto 2
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3.3.3 Vaihtoehto 3 U-teräsprofiili ja OSB-levy tuenta
Kolmannessa vaihtoehdossa liitoksessa yhdistetään OSB-levy sekä U-teräsprofiili. Kuvion 4 mukainen U-teräsprofiili asetetaan yläpaarteelle tuen alueelle
OSB-levyn taakse ja naulataan tämän jälkeen kuviossa 5 esitetysti 2,8 x 70
nauloilla noin 30 mm välein yläpaarteeseen kiinni, ja OSB-levy naulataan kiinni
myös alapaarteeseen vastaavasti kuin vaihtoehdossa 1.

KUVIO 4. Vaihtoehto 3 U-teräsprofiili.

OSB-levyn sekä U-teräksen yhdistelmäliitoksella voidaan oletettavasti saavuttaa tarpeeksi hyvä kestävyys liitokselle, eikä kumpikaan osa ole kovin vaikeasti
saatavilla tai monimutkainen valmistaa. Näin ollen tämä vaihtoehto toinen varteenotettava ratkaisu.

KUVIO 5. Vaihtoehto 3
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3.3.4 Vaihtoehto 4 vino teräsprofiili ja OSB-levy tuenta
Neljännessä vaihtoehdossa liitos koostuu kuviossa 6 esitetystä molemmin puolin vinoon asennetusta teräslevystä sekä OSB-levyistä.

KUVIO 6. Vino teräsprofiili

Vino teräslevy asennetaan OSB-levyn taakse ja osat naulataan kuviossa 7 esitetysti kiinni ylä- ja alapaarteeseen 2,8 x 70 nauloilla noin 30 mm välein. Kyseinen liitos kestää oletettavasti hyvin kuormitusta, mutta teräsosan valmistus
saattaa myös tulla hintavammaksi kuin kolmannen vaihtoehdon U-teräsprofiilin.

KUVIO 7. Vaihtoehto 4
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4 KOEKAPPALEIDEN KOEKUORMITUKSET

4.1 Yleistä
Koekuormitusten avulla voidaan tutkia liimaristikon päädyn tuennan eri vaihtoehtojen kestävyyttä. Koekuormituksessa koekappale pyritään kuormittamaan murtoon asti, jonka avulla voidaan selvittää murtotapa sekä koekappaleen kestämä
kuorma. Tavoitteena on löytää paras mahdollinen kustannustehokas vaihtoehto
liimaristikon päädyn tuennalle, joka kestäisi riittävän kuormituksen.
Koekuormituksia tehtiin kolmella eri kerralla, joista kaksi ensimmäistä kertaa oli
enemmän suuntaa antavia koekuormituskertoja. Pääpaino koekuormituksissa sijoittui kolmanteen koekuormituskertaan, jolloin huonoin vaihtoehto päädyn tuennalle oli karsittu pois ja jäljelle oli jäänyt vain kolme kilpailukykyisintä vaihtoehtoa.

4.2 Ensimmäinen koekuormituskerta
Koekuormitukset suoritettiin 26.2.2021. Tuolloin tavoitteena oli selvittää lastulevystä tehdyn päädyn vahvistuskappaleen kestävyys. Kuormituskoe suoritettiin
aluksi kuvan 6 kappaleelle, jossa OSB-levy on kiinnitetty ylä- ja alapaarteeseen
naulapyssyllä ja tämän jälkeen vielä yhdelle pelkälle OSB-levyn palalle tuloksen
varmistamiseksi. Koekappaleet olivat kuormituksessa tuettuna yläpaarteelta.

KUVA 6. OSB-levystä ja sahatavarasta tehty koekappale.
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4.2.1 Ensimmäisen kerran koetulokset
OSB-levystä ja sahatavarasta tehty koekappale kesti 17,45 kN ja pelkkä OSBlevyn pala kesti 8,75 kN. Molemmat koekappaleet murtuivat odotusten mukaan
samalla tavalla tuen vierestä kuvan 7 mukaisesti. Tulokset olivat hyvin linjassa
keskenään, kun kahdesta OSB-levystä koostuva koekappale oli noin kaksi kertaa kestävämpi.

KUVA 7. Koekappaleiden leikkausmurtuma.

4.3 Toinen koekuormituskerta
Koekuormitukset suoritettiin 9.4.2021. Tuolloin tarkoituksena oli testata sekä lastulevystä, että metallilevystä tehtyä ratkaisua koekappaleen päädyn tuentana.
Koekuormituksia tehtiin yhteensä 5 kertaa. Koekuormituksissa kuormitettiin kuvan 8 mukaisia PS8 Posi-palkkeja, jotka oli vahvistettu päistään. Koekappaleet
olivat tuettuina yläpaarteelta molemmista päistä kuvan 8 mukaan, ja niitä kuormitettiin tasaisella kuormalla hyvin nopealla kuormitusnopeudella.
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KUVA 8 PS8 Posi-palkki vahvistettuna toisesta päästä L-teräsprofiililla.

4.3.1 Toisen kerran koetulokset
Kuormituskokeiden tulokset ovat koottuna alla olevassa taulukossa.
TAULUKKO 1. Toisen koekuormituskerran tulokset.
No Päädyn tuenta:

Murtotapa:

Murtokuorma:

1

PS8 Posi-palkki (ilman pään

teräskiinnikkeen

7,8 kN

vahvistusta)

irtoaminen

OSB-levy toisessa päässä ja

teräslevyn lom-

teräslevy toisessa päässä

mahdus

OSB-levy toisessa päässä ja

teräslevyn lom-

teräslevy toisessa päässä

mahdus

OSB-levyt molemmissa päissä

leikkausmurto le- 12,0 kN

2
3

4

9,6 kN
15,0 kN

vyn kulmassa
5

OSB-levyt molemmissa päissä

leikkausmurto le- 8,0 kN
vyn kulmassa
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Koekuormitusten tulokset olivat hieman ristiriidassa keskenään ja aikaisempien
kuormitus tulosten kanssa, mutta selkeää oli, että teräslevy ei yksinään pysty ottamaan vastaan päädylle tulevaa kuormaa lommahduksen vuoksi. Lastulevyjäykiste, jossa on tuen päälle ulottuva nokka on kyseenalainen, sillä asennustarkkuuden mukaan lastulevyt eri puolilla palkkia saavat erilaiset kuormat eli lujuudet
eivät summaudu.

KUVA 9. Teräslevyn lommahdus kuormituksesta johtuen.

4.4 Kolmas koekuormituskerta
Koekuormitukset suoritettiin 19.5 - 20.5.2021 Tampereen ammattikorkeakoulun
rakennuslaboratoriossa Zwick/Roell 250 kN taivutuskehällä. Koekuormituskerralla testattiin kolmea parasta vaihtoehtoa päädyn tuennalle, ja tarkoituksena oli
selvittää niiden kestävyys.

KUVA 10. 1. koekappale kuormitus valmiudessa.
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Kokeissa kuormitettiin vahvennettuja Posi-palkkeja, ja tarkoituksena oli selvittää
päädyn tuennan kestävyyttä. Palkin päädyn tuentaratkaisuja oli kolmea eri tyyppiä, ja päädyn tuentatapa myös vaihteli kuormitusten välillä. Tarkasteltava palkin
pääty oli aina tuettu yläpaarteelta, mutta vastakkainen pääty saattoi olla tuettuna
myös alapaarteelta, jolloin yhdestä palkista oli mahdollista saada kaksi kuormitustulosta.
Koekappaleita pyrittiin kuormittamaan murtumistilaan asti, kunnes kuorma tippui
10 % maksimiarvosta. Kuormitusnopeus oli 0,08 MPa/s, jota laboratoriossa oli
aikaisemminkin käytetty puuhun liittyvissä koekuormituksissa. Taivutuskehän
muodostaman pystyvoiman F kuormitusalue palkin pituussunnassa oli noin 90
mm pituinen, ja tässä tapauksessa se on mielletty pistekuormaksi suhteellisen
pienen pinta-alansa takia suhteessa koko jännevälin pinta-alaan. Taivutuskehän
voima F kohdistettiin kaikissa kuormituksissa palkin keskelle kuvion 8 mukaan.

KUVIO 8. Koekuormituksen periaatekuva.

4.4.1 Toisen vaihtoehdon koekuormitus
Koekuormitus suoritettiin päädyn toisen vaihtoehdon periaatteen mukaisesti,
jossa hyödynnettiin L-teräsprofiilia ja puupalikkaa. Koekuormitettava koekappale
oli kuvan 11 mukainen yläpaarteeltaan 1,4 m pitkä PS8 Posi-palkki, jonka toinen
pää ja keskiosa oli vahvistettu 11 mm OSB-levyllä, jotta koekappale kestäisi paremmin kuormitusta ja mahdollinen murto tapahtuisi tuen liitoksen alueella. Koekappale oli tuettuna yläpaarteelta tarkasteltavassa päässä ja alapaarteelta toisesta päästä.
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KUVA 11. Toisen vaihtoehdon mukainen koekappale valmiina koekuormitettavaksi.

Koekappale koottiin paikan päällä laboratoriossa kiinnittämällä 0,75 mm L-teräsprofiili ja puupalikka 4 x 40 ja 4 x 45 yleisruuvein Posi-palkkiin kiinni. Kiinnittäminen tehtiin ruuveilla, koska paineilmanaulainta ei tuolloin ollut käytettävissä.
Ruuvi kiinnittäminen ei ole optimaalinen ratkaisu työteknisesti, koska työnopeus
on huomattavasti hitaampi kuin paineilmanaulaimella ampumalla, mutta tässä tapauksessa se oli ainoa vaihtoehto.

4.4.2 Toisen vaihtoehdon koetulokset
Kyseinen koekappale kesti hyvin koekuormituksen, ja koekuormitus päättyi vasta
noin 6 minuutin jälkeen, kun maksimikuorma 27,4 kN oli saavutettu ja voima pääsi
laskemaan 10 % verran. Koekappaleen tuen liitoksen alue kesti kyseisen kuorman rikkoutumatta kuten kuvasta 12 selviää, ja lopullinen koekappaleen murtuma
tapahtui Posi-palkin sisällä, kun Posi-raudat lommahtivat lopullisesti kuvan 13
mukaisesti.
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KUVA 12. Toisen vaihtoehdon mukainen koekappale murtumishetkellä.

KUVA 13. Posi rautojen lommahdus palkin keskellä.

4.4.3 Kolmannen vaihtoehdon koekuormitus
Koekuormitus tehtiin kolmannen vaihtoehdon U-teräsprofiili ja OSB-levy tuenta
periaatteen mukaisesti 1,4 m yläpaarteelta pitkälle PS8 Posi-palkkille. Koekuormitus kyseiselle vaihtoehdolle tehtiin kaksi kertaa tuloksien varmistamisen
vuoksi. Ensimmäisellä koekuormituskerralla koekappaleen tarkasteltava pääty oli
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tuettuna yläpaarteelta ja toinen pääty oli tuettuna alapaarteelta. Toisella koekuormituskerralla koekappaleen molemmat päät olivat tarkastelun kohteena, ja tällöin
koekappale oli tuettuna yläpaarteelta molemmista päistä kuvan 14 mukaan.

KUVA 14. Kolmannen vaihtoehdon koekappale tuettuna molemmista päistä yläpaarteelta

Myös Kolmannen vaihtoehdon molemmat koekappaleet koottiin käsin laboratoriossa samana päivänä 11 mm OSB-levystä ja 0,75 mm U-teräsprofiilista käyttämällä ruuviliittimiä, kun paineilmanaulainta ei ollut käytettävissä.

4.4.4 Kolmannen vaihtoehdon koetulokset
U-teräsprofiilia ja OSB-levyä hyödyntävä liitos saavutti kaikkein suurimman maksimivoiman 29,5 kN koekuormituksen aikana. Maksimivoima 29,5 kN saavutettiin
ensimmäisellä koekuormituskerralla, jossa koekappaleen tarkasteltava pääty oli
tuettuna yläpaarteelta ja toinen pääty tuettuna alapaarteelta. Toisella koekuormituskerralla, kun koekappaleen molemmat päädyt olivat tuettuna yläpaarteelta
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maksimivoimaksi saatiin 25,9 kN. Kyseiset koekappaleet eivät kummallakaan
kuormituskerralla murtuneet tuen liitoksen alueelta, vaan keskemmältä Posi-rautojen lommahduksesta johtuen. Tuen liitoksen alue näytti kestäneen kuormituksen vauriotta kuten kuvassa 15 näkyy, mutta keskellä koekappaletta näkyy selvää muodonmuutosta Posi-rautojen lommahduksen jälkiseurauksena.

KUVA 15. Kolmannen vaihtoehdon koekappale kuormituksen jälkeen.

4.4.5 Neljännen vaihtoehdon koekuormitus
Koekuormitus tehtiin neljännen vaihtoehdon mukaan tukemalla koekappaleen
pääty vinolla teräslevyosalla ja OSB-levyllä. Koekuormitus suoritettiin kaksi kertaa samalle koekappaleelle, mutta tarkasteltava pääty vaihtui välissä. Koekappale oli yläpaarteelta 1,4 m pitkä PS8 Posi-palkki, joka oli tuettuna tarkasteltavasta päädystä yläpaarteelta ja toisesta päästä alapaarteelta. Ensimmäisellä
koekuormituskerralla Posi-palkin rakennetta tukeva lastulevy ei ylettynyt aivan
koko palkin matkalle kuten kuvassa 16 näkyy, mutta toisella kerralla lastulevy
asennettiin koko palkin matkalle.

KUVA 16. Neljäs vaihtoehto ennen koekuormitusta.
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Myös neljännen vaihtoehdon koekappaleet koottiin käsin laboratoriossa samana
päivänä 11 mm OSB-levystä ja 0,75 mm vinosta teräsprofiilista käyttämällä ruuviliittimiä, kun paineilmanaulainta ei ollut käytettävissä.

4.4.6 Neljännen vaihtoehdon koetulokset
Ensimmäisessä koekuormituksessa maksimivoimaksi saatiin 24,6 kN, kunnes
kuormituskoe keskeytyi 10 % voiman tiputuksen vuoksi. Murtuminen koekappaleeseen syntyi keskemmälle Posi-rautojen lommahduksen vuoksi, mutta myös
tuen liitoskohdan alue ei kestänyt kuormitusta täysin ehjänä. Koekappaleen yläpaarteeseen syntyi halkeama kuormituksen aikana kuten kuvassa 17 näkyy.

KUVA 17. Yläpaarteen halkeama koekuormituksen jäljiltä.

Toisen päädyn koekuormituksessa saavutettiin 27,7kN maksimivoima, kunnes
10 % voiman tiputus katkaisi kokeen Posi-rautojen lommahduttua. Tälläkin kertaa
tuen alueen liitos kesti kuormituksen, muttei täysin ehjänä. Yläpaarteeseen syntyi
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tälläkin kertaa kuvan 18 mukainen halkeama, mutta hieman eri paikkaan kuin
ensimmäisellä kerralla.

KUVA 18. Halkeama yläpaarteen pystypinnalla koekuormituksen jälkeen.
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5 KOETULOSTEN ANALYSOINTI JA VAIHTOEHTOJEN VERTAILU

5.1 Koetulosten analysointi
Kolmannella koekuormituskerralla saadut koetulokset olivat hyviä liitosten kestävyyden kannalta, ja ehkä jopa odotettuja parempia. Liitosten hyvä kestävyys kävi
ilmi, kun kaikki kolme päädyn tuennan vaihtoehtoa kestivät koekuormituksen lähes ehjänä, ja jokainen kuormitettu koekappale murtui keskemmältä palkkia. Ainoastaan neljännen vaihtoehdon koekuormituksissa oli havaittavissa ongelmia
pään liitoksen alueella, kun yläpaarteeseen syntyi leveä halkeama kuormituksesta johtuen, joka näkyy kuvassa 17. Halkeaman synty saattoi johtua oksan sijainnista tuen alueella, mutta varmaksi ei voi sanoa vähäisten koekuormituskertojen takia. Alla olevassa taulukossa 2 on kolmannen koekuormituskerran tulokset koottuna.
Taulukko 2. Kolmannen koekuormituskerran tulokset koottuna.
Vaihtoeh- Päädyn tuennat:

Murtotapa:

don nro:
2

Murtokuorma:

0,75 mm L-teräsprofiili ja puupalikka,

Posi-raudan

toinen pääty tuettuna alapaarteelta

lommahdus

3 (1. koe-

0,75 mm U-teräsprofiili ja 11 mm

Posi-raudan

kuormi-

OSB-levy, toinen pääty tuettuna ala-

lommahdus

tuskerta)

paarteelta

3 (2. koe-

0,75 mm U-teräsprofiili ja 11 mm

Posi-raudan

kuormi-

OSB-levy molemmissa päissä

lommahdus

4 (1. koe-

0,75 mm vino teräsproofili ja 11 mm

Posi-raudan

kuormi-

OSB-levy, toinen pääty tuettuna ala-

lommahdus

tuskerta)

paarteelta

4 (2. koe-

0,75 mm vino teräsproofili ja 11 mm

Posi-raudan

kuormi-

OSB-levy, toinen pääty tuettuna ala-

lommahdus

tuskerta)

paarteelta

27,4 kN

29,5 kN

25,9 kN

tuskerta)
24,6 kN

27,7 kN

ka. 27,0 kN
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Eri tuentavaihtoehtojen äärimmäistä murtolujuutta ei lopulta päästy testaamaan
missään koekuormitus tapauksessa, kun koekappaleet murtuivat aina muualta
kuin päädyn alueelta. Näin ollen tiedetään, että kaikkien eri vaihtoehtojen liitostyypit kestävät ainakin 27 kN keskeisen kuormituksen palkille ja oletettavasti vielä
enemmänkin. Yhtäläisistä tuloksista käy hyvin myös ilmi, kuinka samantasoisesti
jokainen koekappale kesti kuormituksen, ja kuinka vahvennettu Posi-palkki antoi
aina periksi keskimäärin noin 27 kN kohdalla. Jokaisen koekappaleen murto oli
hyvin sitkeä kuten alla olevasta kuviosta 9 voi nähdä. Kaikki kolmannen koekuormituskerran koeraportit ovat nähtävissä liitteinä työn lopussa.

KUVIO 9. Toisen vaihtoehdon ensimmäisen koekuormituksen voiman ja muodonmuutoksen välinen riippuvuus.

5.2 Eri vaihtoehtojen vertailu
Koekuormitustulosten perusteella voidaan ainakin sanoa, että vaihtoehdot kaksi
ja kolme toimivat hyvin Posi-palkin päädyn tuennassa. Vaihtoehtoa neljä pitäisi
vielä testata enemmän, että saataisiin parempi tulos liitoksen kestävyydestä.
Koska vaihtoehdot kaksi ja kolme kestivät kuormitusta kokeiden perusteella koko
lailla yhtä hyvin, niin täytyy näin ollen vertailla niiden muita ominaisuuksia kuten
hintaa ja asennusnopeutta.
Hintaa voidaan arvioida materiaalikustannusten kautta. OSB-levyn hinnaksi voidaan arvioida noin 300 € / m3 eli 4 € / m² ja teräslevyn hinnaksi noin 1 € / kg eli
noin 6 € / m². Yhden pään tuentaan vaihtoehdossa kaksi, jossa hyödynnetään L-
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teräsprofiilia, kuluu noin 0,18 m² teräslevyä ja vaihtoehdossa kolme, jossa hyödynnetään U-teräsprofiilia niin teräslevyä kuluu noin 0,06 m² ja OSB-levyä noin
0,14 m². Vaihtoehto kaksi tulee kustantamaan näin ollen noin 1,08 € / ristikon
pääty ja vaihtoehto kolme noin 0,92 € / ristikon pääty, joka on hieman vähemmän.
Nauloja käytetään molemmissa vaihtoehdoissa keskimäärin yhtä paljon, ja puupalikan tai teräsprofiloinnin hinta vaihtoehdossa kaksi on hyvin pieni osa kokonaiskustannusta. Hinta ei sisällä asennuksen, kiinnikkeiden eikä teräksen työstön
osuutta. Asennusnopeus ei olennaisesti muutu käsin työtä tehdessä, koska kiinnikkeiden määrä on samassa suuruusluokassa. Näiden tietojen pohjalta voidaan
todeta, että kolmas vaihtoehto, joka hyödyntää U-teräsprofiilia ja OSB-levyä on
paras ja kilpailukykyisin vaihtoehto ristikon päädyn tuennalle.
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6 POHDINTA

Opinnäytetyön tavoitteena oli liimaristikon jatkokehitys, ja nimenomaan sen katkaisu ja tuenta ratkaisuiden tutkiminen ja kehittäminen koekuormitusten avulla.
Koekuormitusten järjestelyissä ilmeni hieman ongelmia työn aikana.
Koekuormituksia tehtiin kolmessa eri paikassa yhteensä 12 kappaletta. Koekuormitusten vähäinen lukumäärä johtui aikataulullisista ongelmista työn tekemiseen
varattuna ajanjakson aikana. Pelkästään se, että koekuormitukset tehtiin eri kuormituslaitteilla, erilaisilla kuormitustapauksilla ja ilman minkäänlaista standardia
rajoittaa jo hyvin paljon tuloksien vertailukelpoisuutta keskenään. Edellä mainituista syistä johtuen työssä keskityttiin analysoimaan vain 3. koekuormituskerran
tuloksia syvällisemmin, koska nämä koekuormitukset tapahtuivat harkitusti tehden laboratorio-olosuhteissa
Kahdella ensimmäisellä koekuormituskerralla selvisi hyödyllistä tietoa OSB-levyn
ja teräslevyn toiminnasta koekappaleen päädyn tuentana. Tulos oli, että OSBlevy ja teräslevy toimivat yksinään huonosti päädyn tuentana. Kolmannella koekuormituskerralla selvisi, että OSB-levyn ja teräslevyn kombinaatioliitoksella voidaan saavuttaa hyvin kuormitusta kestävä kokonaisuus. Näiden tulosten pohjalta
parhaan tuentaratkaisun valinta onnistui suhteellisen helposti. Työssä ei kuitenkaan vielä kokeiltu parhaaksi todettua päädyn tuentaratkaisua itse liimaristikolle,
ja näin ollen tuennan toiminnan varmentaminen liimaristikolla vaatii vielä jatkoselvitystä.
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