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ABSTRACT 
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There are very few instructions or recommendations in Finland for the design of steel fibre 

reinforced concrete (SFRC). Furthermore, there is a little experience available from the 

use of SFRC in the composite of steel and concrete column or pile. The objective of this 

thesis is to investigate what SFRC is and how it can be utilised in composite structures. 

Also, the effect of SFRC on the strength of composite structures is investigated. 

In this thesis, the mechanical properties of SFRC are examined and, furthermore, the 

design methods of fibre reinforced concrete and composite structured columns and 

piles are presented in accordance with the requirements of Eurocodes. In the experimental 

part of the work the suitability of fibre concrete is contemplated, and the effect of SFRC 

on the design strength of a composite structure is examined. The focus of this thesis is on 

SFRC and on the composite design of steel and concrete. The design examinations 

are made with Eurocode 4 and its simplified design method. 

A report on the properties and design methods of SFRC was obtained as a result of the 

thesis. SFRC can be designed in accordance with RILEM TC 162-TDF or FIB Model 

Code 2010. Both methods are suitable for the composite structure design under Eurocode 

4. SFRC can be used to increase the cross-sectional strength of composite structures, and 

it gives the best effect to a composite structure when the ratio of the cross-sectional 

areas of concrete and steel is big. With the fibres, it is possible to increase the bending 

stiffness of a composite structure a little. The thesis can be used to adapt SFRC for 

composite structures. However, the effect of fibres is small,  so the profitability of 

using SFRC can be questionable. 
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1 JOHDANTO 

Suunnittelutehtävien aikana on tullut vastaan tilanteita, joissa on toivottu käytettävän 

kuitubetonia liittorakenteisessa paalussa. Tällöin voitaisiin korvata liittopaalun sisälle 

asennettavat betoniraudoitteet, jolloin säästyisi raudoitteiden asentamisen aiheuttama työ, 

samalla kuidut toisivat myös rakenteelle lisäkestävyyttä (Palokangas 2016). Kuitubetonin 

käyttöä liittorakenteessa rajoittaa kuitenkin hyvin vähäinen ohjeistus ja tietotaito itse 

kuitubetonin suunnittelusta sekä mitoituksesta. Suomen Betoniyhdistys on julkaissut 

suunnitteluohjeen (BY 56, 2011) kuitubetonilattioiden suunnittelusta. Muita ohjeita tai 

mitoitusstandardeja ei ole tällä hetkellä Suomessa (Mäntyranta 2013). 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää mitä kuitubetoni on ja miten sen 

ominaisuuksia voidaan hyödyntää betonitäytteisen liittorakennepoikkileikkauksen 

mitoituksessa. Kolmantena tavoitteena on löytää Eurokoodien kanssa ristiriidattomat 

laskentamenetelmät, joiden perusteella kuitubetonia voidaan soveltaa paalujen tai 

pilareiden liittorakennemitoituksessa. Neljäntenä tavoitteena on mitoittaa kuitubetoni 

liittorakenteessa ja saada tietoon kuitubetonin aiheuttama lisäys rakenteen kestävyyteen. 

Gopal et al (2006) havaitsivat tutkimuksessaan, että kuitubetonia käyttämällä voidaan 

nostaa liittorakenteen jäykkyyttä olennaisesti tavanomaisesta betonista valmistettuun 

liittorakenteeseen verrattuna. Diplomityössä selvitetään, voidaanko tätä lisäjäykkyyttä 

ottaa huomioon Eurokoodi 4:n mukaisessa liittorakenteen mitoituksessa. 

Työn ensimmäisessä osassa määritellään kuitubetonin ominaisuudet ja etsitään 

kuitubetonin mitoitukseen tarvittava teoria. Liittorakenteen mitoituksesta löytyy runsaasti 

standarditason ohjeita muun muassa Eurokoodi 4 sekä Suomen Betoniyhdistyksen ja 

Teräsrakenneyhdistyksen yhdessä julkaisema liittorakenteiden suunnittelun oppikirja BY 

58. Näihin teoksiin pohjautuen laaditaan teoria liittorakenteiden mitoittamiseksi. 

Diplomityön toinen osa on kokeellinen, jossa pohditaan kuitubetonin ominaisuuksia, ja 

sen soveltuvuutta pilarin tai paalun liittorakenneosaksi. Kokeellisessa osassa sovelletaan 

löydettyä kuitubetonin mitoitusteoriaa EC4 mukaiseen liittorakenteeseen. 

Kuitubetoniliittorakenteen toimivuutta ja vaikutusta liittorakenteessa arvioidaan, jotta 

saadaan tietoon kuitubetonin hyödyt liittorakenteessa. Työssä tehtävät tarkastelut sekä 

laskelmat on tehty Mathcad- sekä Excel-laskentaohjelmilla.  
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Tässä diplomityössä keskitytään teräskuituihin ja käsitellään vain teräskuitubetonin 

toimintaa sekä mitoitusta. Liittorakenteen mitoituksessa käytetään Eurokoodi 4:n 

mukaisia teorioita Muut Eurokoodit ja niiden teoriat otetaan huomioon Eurokoodi 4:n 

niin vaatiessa, mutta niiden teorioita ei erikseen esitellä tässä työssä. Koska työssä 

tarkastellaan hoikkia rakenteita, joiden kohdalla EC4 mukaista teräsputken 

sulkemisvaikutusta ei voida huomioida, jätetään sulkemisvaikutus kokonaan 

tarkastelematta tässä työssä. Tarkasteltavan putkiprofiilin muoto on 

poikkileikkaukseltaan pyöreä, halkaisijaltaan 273 mm ja seinämänvahvuudeltaan 10 mm. 

Tähän profiiliin verrataan tarvittaessa joitain muita profiilin kokoja. Poikkileikkausten 

tarkasteluissa ei käsitellä lainkaan tavanomaisia betoniraudoitteita. Käsiteltävät betonin 

lujuusluokat ovat SFS-EN 1992-1-1 mukaiset C25/30 – C50/60, joista kokeellisessa 

osassa keskitytään C50/60-betoniin. Tarkasteltavat rakenneteräkset ovat SFS-EN        

1993-1-1:n vaatimusten mukaisia, joista keskitytään lujuusluokan S440J2H-teräkseen. 

Rakenteiden kuormituksissa huomioidaan ainoastaan aksiaaliset normaalivoimat ja 

kuorman epäkeskeisyydestä sekä rakenteen teoreettisista mittapoikkeamista aiheutuvat 

taivutusmomentit. Pohjarakentamisen teoriaa esitellään vain Paalutusohjeen RIL 254–

2016 mukaisella laajuudella keskittymättä tarkemmin maan vaikutukseen liittopaalun 

mitoituksessa. Paalurakenteen mitoituksessa ei huomioida korroosiota, eikä paalujen 

jatkoksien vaikutusta poikkileikkauksen kestävyyteen.  
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2 KUITUBETONI 

2.1 Yleistä 

Kuitujen käyttämisellä vahvistavana rakenneosana on jo pitkä historia. Egyptistä ja Irakin 

alueelta on löydetty jo tuhansia vuosia vanhoja todisteita siitä, että olkia on käytetty 

savitiilien seassa parantamaan niiden lujuusominaisuuksia (Bentur et al 2007). Hevosen 

karvoja on käytetty vuosisatoja rakennuslaastin seassa lujittamassa sen rakennetta 

(Kennedy et al 2013). Ensimmäinen nykyajalla laajemmin käytetty kuitubetonirakenne 

oli asbestikuitujen ja sementin sekoitus, mikä yleistyi valmistusteknologian kehityttyä 

vuoden 1900 lähettyvillä (Bentur et al 2007). Nykyaikainen teräskuitubetoni keksittiin 

1900-luvun alkupuolella (Katzer et al 2012). Kuidut olivat tuolloin muodoltaan suoria ja 

sileäpintaisia. Myöhemmin on kehitetty huomattavasti monimutkaisempia kuitujen 

muotoja lähinnä parantamaan niiden mekaanisia ominaisuuksia betonimatriisin kanssa. 

Teräskuitubetonin teoreettiset menetelmät alkoivat kehittymään huomattavasti 

myöhemmin kuitujen käytön keksimisen jälkeen 1960-luvulla, jonka jälkeen sen käyttö 

kasvoi voimakkaasti (Bentur et al 2007). Nykyisin teräskuituja käytetään yhä enemmän 

todellisena rakenteellisena ratkaisuna korvaamaan tavanomaista betoniraudoitusta 

(Detrée et al 2008). Nykyään on olemassa kymmeniä eri teräskuitujen valmistajia sekä 

satoja erilaisia kuitutyyppejä (Katzer et al 2012).  

Kuitubetonin suunnitteluohjeistusta on kehitetty vasta viime vuosikymmeninä eteenpäin 

virallisiksi suosituksiksi sekä ohjeiksi siitä, miten teräskuitubetonia tulisi suunnitella. 

Tämän kehityksen tuloksena kuitubetonia sovelletaan jo menestyksekkäästi 

maanvaraisissa lattiarakenteissa (BY56, Hedebrantt 2012). Täysin kuitubetonista 

valmistettuja pilarilaattarakenteisia kerrostaloja on jo rakennettu Virossa ja Latviassa 

(Detrée et al 2008). Näiden rakenteiden valmistuksen yhteydessä tehtyjen tutkimusten 

perusteella kuitubetonilla on paljon potentiaalia kantavan rakenteena (Detrée et al 2008). 

Lisäksi kuitubetonia voidaan käyttää suuria väsymiskuormia omaavissa laattarakenteissa, 

kuten suurilla liikennekuormilla rasitetuissa siltojen pintarakenteissa (Walraven 2009 ja 

Detrée et al 2008). 

Kuitubetonin teknisiin ominaisuuksiin vaikuttavat: kiviaineksen raekoko (Walraven, 

2009), kuitujen muoto ja hoikkuusluku (Yazici et al 2007), kuitujen suuntautuminen 

(Abrishambaf et al 2016), kuitujen lujuus- ja tartuntaominaisuudet (Bentur et al 2007) 
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sekä kuitujen suhteellinen määrä betonissa (Thomas et al, 2007). Kuitubetonin 

käyttämiselle haasteita tuovat myös epävarmuudet sen valmistamisessa: kuidut voiva 

asettua epätasaisesti betonimatriisiin, jolloin rakenteen kuormia kantavat ominaisuudet 

ovat heikommat siellä missä kuituja on vähemmän (Eik 2014). Näihin eri ominaisuuksiin 

keskitytään tarkemmin myöhempänä tässä luvussa. Kuitujen ja betonin seosta kutsutaan 

komposiittirakenteeksi (Naaman 2000). Kuitubetonikomposiitissa kuitujen pääasiallinen 

tehtävä on kantaa vetojännityksiä, ja betonimatriisi toimii puristusjännityksiä kantavana 

rakenteena (Eik 2014). Yleisesti kuitubetonin mikrorakenne ei ole merkittävästi erilainen 

kuin tavallisen betonin mikrorakenne (Bentur et al 2007). Kuitubetonissa käytetään 

yleensä hieman suurempaa sementtimäärää ja hienompaa kiviainesta kuin tavallisessa 

rakennebetonissa (Bentur et al 2007). 

Nykyaikana kuitubetonissa voidaan käyttää luonnonkuituituja, synteettisiä 

polymeerikuituja (myös hiilikuitu), lasikuituja, tai metallisista materiaaleista 

valmistettuja kuituja (Bentur et al 2007 ja Zollo 1997). Alapuolella olevassa taulukossa 1 

on listattuna erilaisia kuitumateriaaleja seko niiden ominaisuuksia. Suomessa yleisimmin 

käytetään teräskuituja ja polypropyleenikuituja (Rudus 2016). 

Taulukko 1. Kuitumateriaalien ominaisuuksia (mukaillen lähteitä Bentur et al 2007 ja                                              

Zollo 1997). 
 

Halkaisija 

(μm) 

Ominais- 

tiheys 

Kimmokerroin 

(Gpa) 

Vetolujuus 

(Gpa) 
Murtovenymä 
(%) 

Teräs 5–500 7,84 200 0,5–2,0 0,5–3,5 

Lasi 9–15 2,6 70–80 2–4 2–3,5 

Polypropyleeni 20–400 0,9–0,95 3,5–10 0,45–0,76 15–25 

Aramidi (kevlar) 10–12 1,44 63–120 2,3–3,5 2–4,5 

hiili 

(korkealujuus) 8–9 1,6–1,7 230–380 2,5–4,0 0,5–1,5 

Nylon 23–400 1,14 4,1–5,2 0,75–1,0 16,0–20,0 

Polyesteri 20 1,34–1,39 17,2 0,23–1,1 — 

Akryyli 18 1,18 14–19,5 0,4–1,0 3 

Puukuitu — 1,5 71,0 0,9 — 

Selluloosa — 1,2 10 0,3–0,5 — 
Sementtimatriisi — 1,5–2,5 10–45 0,003–0,007 0,02 

(vertailtavaksi) 
     



11 

 

2.2 Teräskuidut 

Teräskuidut ovat yleisimmin käytetty kuitumateriaali. Teräskuituja käytetään lisäämään 

betonirakenteen lujuusominaisuuksia. Alkuperäisenä käyttötarkoituksena teräskuiduilla 

oli toimia betonirakenteen halkeilua kontrolloivana rakenneosana ja korvaamassa 

sekundääriraudoitusta laatoissa, päällysrakenteissa ja erilaisissa korjaushankkeissa. 

Nykyään teräskuitubetonia käytetään edellä mainittujen käyttötarkoitusten lisäksi yhä 

enemmän rakenteellisissa ratkaisuissa korvaamaan tai vähentämään jatkuvia 

betoniraudoitteita. (Bentur et al 2007) 

Teräskuituja on saatavilla 35 – 60 mm pituisina ja paksuuden vaihdellessa välillä 0,6 – 1 

mm (ArcelorMittal 2016). Kuituja määritellään usein niiden hoikkuusluvun perusteella. 

Hoikkuusluku on kuidun pituuden ja paksuuden suhde (Naaman 2000). Teräskuitujen 

hoikkuusluku on normaalisti välillä 40 – 80 (Naaman 2000, ArcelorMittal 2016).  

Teräskuitujen yleisemmät muodot ovat: suora, päistään mutkalle taivutetut kuidut, 

aaltomaisesti muotoillut kuidut sekä päistään paksunnetut tai litistetyt kuidut. Kuitujen 

tartuntaa voidaan myös parantaa karhentamalla tai pyältämällä kuidun pintaa (Bentur et 

al 2007). Kuitujen poikkileikkaus voi olla pyöreä tai muotoiltu esimerkiksi kolmioksi 

(Naaman 2000). Täysin suoria teräskuituja käytetään nykyään vähemmän, koska niiden 

tartunta ja ulosvetolujuus ei ole riittävän hyvä betonimatriisin kanssa (Bentur et al 2007). 

Alapuolella olevassa kuvassa esitetään joitain yleisiä teräskuitujen muotoja.  

 

Kuva 1. Erillaisia teräskuitutyyppejä (Muokattu lähteestä Katzer et al 2012). 
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Teräskuidut valmistetaan yleisimmin hiiliteräksestä tai ruostumattomasta teräksestä. 

Valmistusmenetelmässä teräs kylmävedetään ohueksi langaksi, muotoillaan ja 

katkaistaan sopivan mittaisiksi (Eik 2014). Ruostumatonta terästä käytetään yleisimmin 

tehdasympäristössä sekä meriympäristössä (Bentur et al 2007). Teräskuitujen vetolujuus 

vaihtelee välillä 345 – 2100 MPa ja murtovenymä vaihtelee 0,5 – 35 % (Bentur et al 

2007). Kuiduilta vaadittavia ominaisuuksia ja niiden valmistusta ohjaa standardi SFS-EN 

14889-1. 

2.3 Hoikkuusluku 

Kuidun hoikkuusluku on yksi tärkeimpiä muuttujia kuitubetonin ominaisuuksien 

määrittämisessä (Yazici et al 2007). Hoikkuusluku määritellään kuidun pituuden ja 

paksuuden suhteella, eli mitä pitempi ja ohuempi kuitu sitä suurempi hoikkuusluku 

(Bentur et al 2007). Käyttämällä suuremman hoikkuusluvun kuituja voidaan saavuttaa 

oleellisesti lujempaa ja sitkeämmin käyttäytyvää kuitubetonia (Wang et al 2010, Yazici 

et al 2007). Pitkillä ja ohuilla kuiduilla saadaan myös kehitettyä huomattavasti suurempi 

kuitubetonin vetolujuus kuin lyhyillä ja paksuilla kuiduilla (Yazici et al 2007).  

Kuitujen pituuden määrittelyssä käytetään termiä kuidun kriittinen pituus. Mikäli kuitu 

on pitempi kuin sen kriittinen pituus, on sen tartunta betonimatriisiin niin luja, että kuitu 

katkeaa ennen kuin se lähtee luistamaan ulos betonista. Kriittiselle kuidun pituudelle 

esitetään lähteessä (Kullaa 1993) seuraava laskentayhtälö: 

Lfc = (fft ∗ df)/(4 ∗ τf).   (1) 

Yhtälössä 𝐿𝑓𝑐 on kuidun kriittinen pituus, 𝑓𝑓𝑡 on kuidun vetolujuus, 𝑑𝑓 on kuidun 

halkaisija sekä 𝜏𝑓 joka on kuidun pinnan tartuntalujuus (Kullaa 1993). Tartuntalujuudesta 

kerrotaan enemmän kohdassa 2.5 Kuidun ja betonin välinen mikrorakenne. 

2.4 Kuitumäärä ja kiviaines 

Kuitubetonissa käytettävää kuitumäärää mitataan tilavuusosasuhteella tai paino-

osasuhteella eli kuinka paljon kuituja on betonin tilavuudesta prosentteina tai kuinka 

paljon kuituja on betonin painosta. Paino-osasuhteen voidaan arvioida olevan 3,2 kertaa 
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suurempi kuin tilavuusosasuhteen. Kuitumäärää voidaan mitata myös kuitujen massalla 

yhtä betonikuutiota kohden. (Nataraja et al 1999, BY 56 2011)   

Kuitubetonit jaetaan karkeasti kahteen pääryhmään riippuen siihen käytetystä 

kiviaineksesta. Ensimmäinen kuitubetonityyppi sisältää suurimmalta osin sementtiä ja 

hiekkaa, jolloin se voi sisältää suuriakin määriä kuituja, jopa 5 – 15 tilavuus %. Hiekasta 

ja sementistä valmistettua kuitubetonia käytetään useimmin ohuissa laattarakenteissa, 

joissa rakenteen taivutuskestävyys ja keveys on tärkeimpiä ominaisuuksia. Toinen, 

suurempiin rakenteisiin käytetty rakenteellinen kuitubetonityyppi sisältää suurempaa 

kiviainesta ja siihen voidaan siten sekoittaa pienempiä kuitumääriä, yleensä alle 2 tilavuus 

%. Tehokkailla valmistusmenetelmillä ja huolellisella betonimassan suunnittelulla 

voidaan kuitujen määrää kuitenkin nostaa jopa 6 %:iin. Kuitubetonin valmistuksessa 

voidaan käyttää periaatteessa aivan vastaavia kiviaineksia kuin tavallisen betonin 

valmistamisessa. (Bentur et al 2007) 

Mitä isompia kiviaineksia kuitubetonissa on sitä vähemmän kuituja voidaan betonin 

sisään mahduttaa (Naaman 2000). Kuvassa 2 on esitetty periaatteellisesti se, miten 

kiviaines vaikuttaa kuitujen määrään betonissa. Tärkeää on huomata, että kuitujen muut 

ominaisuudet kuten pituus sekä muoto vaikuttavat myös oleellisesti kuitujen 

maksimimäärään (Bentur et al 2007).  

 

Kuva 2. Kiviaineksen raekoon vaikutus betonin kuitumäärään (Muokattu lähteestä 

Naaman 2000). 
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2.5 Kuidun ja betonin välinen mikrorakenne 

Kuidun ja betonin välisessä tartunnassa on kaksi tärkeä ominaisuutta: fyysinen ja 

kemiallinen adhesio. Adhesionaalinen tartunta on yleisesti heikko. Tyypillisessä 

sementtimatriisissa adhesionaalinen leikkausjännistys voi nousta 15 MPa:n, jolloin 

teräskuidulle vetojännitykseksi voidaan saada yleensä noin 200 MPa, mikä on 

huomattavasti vähäisempi kuin teräsmateriaaleilla yleensä saavutettava myötöjännitys 

700 MPa. Tartuntaominaisuuksiin vaikuttavat kuidun paksuus sekä sementtipastan 

huokoisuus. Tartuntaan vaikuttavat myös betonin vesisementtisuhde, jonka ylittäessä 

0,40 ei tartuntaa kuidun ja sementtimatriisin välille saada kovinkaan lujaksi. 

Tartuntajännityksen ylittyessä lähtee suora ja sileä kuitu helposti luistamaan 

betonimatriissa. Kuidun luistamisen aikana muodostuu kuidun ja sementtimatriisin välille 

mekaanista kitkaa, mikä voi toimia joko tartuntaa lujittavana tai luistoa hidastavana 

ominaisuutena. (Bentur et al 2007 s.31 – 38.)  

Lähteessä (Bentur et al 2007) kerrotaan betonimatriisin ja kuidun välisen rajapinnan 

siirtymäalueen merkityksestä kuitubetonin lujuuteen. Kuidun ja betonimatriisin 

rajapinnan alueella sementtipastan mikrorakenne poikkeaa huomattavasti muualla 

esiintyvään sementtipastaan verrattuna. Sementtipastalla tarkoitetaan 

sementtipartikkeleiden ja hienon kivianeksen muodostamaa rakennetta suurten 

kivipartikkeleiden tai kuitujen välissä. Kuidun ja sementtipastan väliseen siirtymäalueen 

luonteeseen ja kokoon vaikuttavat kuidun tyyppi ja kuitubetonin valmistustapa. 

Siirtymäalueen rakennetta on havainnollistettu kuvassa 3. (Bentur et al 2007.)  

 

Kuva 3. Havainnekuva siirtymäalueen mikrorakenteesta (muokattu lähteestä Bentur et 

al 2007). 
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Sementtipasta koostuu irrallisista sementtipartikkeleista niiden koon vaihdellessa välillä 

1 – 100 mikrometriä ja keskiarvon ollessa noin 10 mikrometriä. Sementtipartikkelit 

reagoivat hydraatioreaktiossa suurelta osin kalsiumsilikaattihydraatiksi sekä isommiksi 

kalsiumhydraattikristalleiksi. Tutkimuksissa on havaittu, että täysin kovettuneessa 

betonissa kuidun tartuntapinnalla on runsaasti kalsiumhydroksidikiteitä, jotka ovat usein 

suorassa kontaktissa kuidun pinnan kanssa. Kalsiumhydraattikerros voi olla niin ohut 

kuin 1 µm (kaksikerroksinen kalvo) tai se voi olla huomattavasti massiivisempi, jopa 

useita mikrometrejä. Kalsiumhydraattikalvon vieressä on kalsiumin, etringiitin sekä 

huokosien muodostama kerros. Huokosia syntyy silloin, kun kalsiumsilikaatti reagoi 

etringiitin kanssa muodostaen kaasukuplia. Lisäksi kuidun ympärille on taipumusta 

syntyä vesitäytteisiä alueita. Vesitäytteiset alueet aiheuttavat sen, että 10 µm 

sementtipartikkelit asettuvat väljästi 20 – 40 µm alueelle kuidun ympärille. Näin 

siirtymäalue ei kehitä yhtä tiheää mikrorakennetta kuin muualla betonimatriisissa on. 

Veden poistuminen hydraatioreaktiossa tai betonin kuivuminen johtaa suureen 

onkalotiheyteen siirtymäalueella. (Bentur et al 2007.) 

Huokoinen rakennekerros siirtymäalueella viittaa siihen, että heikoin kohta kuidun ja 

betonimatriisin välillä ei välttämättä ole aivan kuidun pintakerroksessa ja sen 

tartuntaominaisuuksissa sementtipastaan. Vaan sen voi olla tässä ohuessa huokoisessa 

kerroksessa, mikä ulottuu noin 10 – 40 µm:ä ulospäin kuidun pinnasta. Tehokkaalla 

betonimassan käsittelyllä ja kuormittamalla betonimassaa leikkausvoimilla voidaan 

kehittää tiheämpi sekä pienempi siirtymäalue. Lisäksi on havaittu, että lisäämällä betoniin 

hyvin pienipartikkelista kiviainesta, filleriä, voidaan siirtymäalue saada hyvin pieneksi 

tai mahdollisesti eliminoitua kokonaan. Näin kuidun tartunta matriisiin saadaan erittäin 

hyväksi. (Bentur et al 2007) 

2.6 Kuidun ulosvetokäyttäytyminen 

Kuten edellisessä luvussa kerrottiin, on kuidun tartunta betoniin yleisesti heikko. Heikon 

tartunnan vuoksi kuidun muodon on havaittu vaikuttavan tehokkaammin kuidun 

ulosvetokestävyyden parantamiseen. Tämän vuoksi suurin osa kaupallisista kuiduista on 

muotoiltuja kuituja. Kuitujen muodot ovat kehittyneet pitkälti kokemusperäiseen tietoon 

perustuen. (Oliveira 2010.)  
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Lähde (Oliveira 2010) kertoo muotoillun kuidun ulosvetolujuuden kehittyvän kuidun 

suorien osien tartunnan ja kaarevien osien yhteisvaikutuksesta. Sen jälkeen kun tartunta 

menetetään, muotoillulla kuidulla on jäljellä ulosvetokestävyyttä johtuen plastisista 

muodonmuutoksista sen liukuessa kuidun itsensä aiheuttaman mutkaisen ”kanavan” läpi. 

Lisäksi ulosvetokestävyyttä saadaan kitkasta, joka johtuu epätäydellisesti oienneesta 

kuidun muodosta. Lähteessä (Bentur et al 2007) esitetään periaatteellinen kuvaus 

koukkupäisen kuidun ulosvetoprosessin kulusta ja siihen liittyvistä seikoista (Kuva 4).  

 

Kuva 4. Koukkupäisen kuidun vaiheittainen käyttäytyminen ulosvedossa (muokattu 

lähteestä Bentur et al 2007). 

 

Kuidun käyttäytyminen vinossa ulosvedossa riippuu kuidun jäykkyydestä: Ohut kuitu 

käyttäytyy ulosvedossa narun tavoin kun taas jäykkä kuitu käyttäytyy palkin tavoin 

(Bentur et al 2007). Kuidun vinoon ulosvetoon liittyy betonimatriisin paikallinen 

murtuminen betonin murtopinnalla, siinä osalla johon kohdistuu kuidun ulosvedosta 

puristusjännitystä (Oliveira 2010). Alapuolella olevassa kuvassa 5. on esitettynä periaate 

vinon kuidun ulosvetoon vaikuttavasta voimatasapainosta (a) sekä kuvaus paikallisesta 

murtumisesta taipuvan kuidun läheltä (b). 
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Kuva 5. (a) kuitu vinossa ulosvedossa, (b) kuidun voimatasapaino (muokattu lähteestä 

Bentur et al 2007). 

 

Bentur et al (2007) esitettelevät teoreettisia matemaattisia malleja kuitujen vinon 

ulosvedon teoreettiseen tarkasteluun. Yhden kuidun analyyttisen mitoituksen merkitys on 

kuitenkin kuitubetonin kokonaistarkastelussa hyvin vähäinen, koska kuitujen suuntia on 

vaikea tutkia tai ennustaa rakenteesta. Koska vinojen kuitujen ulosvetokäyttäytyminen on 

hyvin hankalasti mallinnettava, vetokäyttäytyminen esitetään useimmiten 

kokemusperäiseen tutkimukseen tukeutuen (Oliveira 2010). Kuvassa 6 on 

havainnollistettu koukkupäisen kuidun ulosvetokulman vaikutukset halkeamatasoon 

nähden sen ulosvedossa.  

 

Kuva 6. Kuidun suuntakulman vaikutus ulosvetokestävyyteen (Muokattu lähteestä 

Robins et al 2002). 
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Lähteessä (Bentur et al 2007) vertaillaan tutkimuksia, joissa on kokeiltu myös 

aaltomaisten ja muiden muotojen ulosveto-ominaisuuksia. Vertailun perusteella 

koukkupäisten kuitujen ulosvetokestävyyden suorituskyky säilyy tasaisimpana muihin 

kuitujen muotoihin verrattuna (ks. Kuva 7). 

 

Kuva 7. Kuidun muodon suorituskyky vetokulman muuttuessa (muokattu lähteestä 

Bentur et al 2007). 

 

2.7 Kuitujen suuntautuminen 

Kuitujen suuntautumisella tarkoitetaan sitä, missä suunnissa kuidut keskimäärin ovat 

toisiinsa tai rakenteeseen nähden. Kuitujen suuntien tuntemisella on paljon apua 

määrittäessä betonirakenteen lujuusominaisuuksia (Eik 2014). Kuitujen 

suuntautuneisuuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten muotin seinämät ja niiden muodot, 

tuoreen betonin virtaus, valumenetelmä sekä tiivistämistapa (Oliveira 2010). Näistä 

eniten vaikuttavana tekijänä lähteen Oliveira 2010 mukaan ovat muotin seinämien 

vaikutus sekä tuoreen betonin käsitettelytapa. Myös kuitubetonimassan 

valmistustekniikalla voidaan vaikuttaa siihen ovatko kuidut tasaisesti levinneenä 

betonissa. Kuitubetonin valmistuksesta kerrotaan lisää kohdassa 2.8 Työstettävyys. ja 

valmistus.  
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Ferrara et el (2011) tutkimuksissa arvioivat, että muotin vaikutus kuitubetonin 

lujuusominaisuuksiin voi olla jopa 10 %. Muotin seinämien lähellä virratessaan kuidut 

voivat kääntyillä seinämien suuntaisiksi. Tutkittaessa kuitubetonin lujuusominaisuuksia 

muotin vaikutus eliminoidaan yleensä leikkaammalla tutkittava kappale isommasta 

rakenteesta, jolloin muotin lähellä suuntautuneet kuidut eivät tule mukaan 

koekappaleeseen.  

Muotin seinämien vaikutusen lisäksi kuidut haluavat suuntautua betonin virtauksen 

mukaisesti tuoreessa betonissa. Tuoreen kuitubetonin virratessa, kuidut pyrkivät 

kääntymään virtaussuuntaa vasten poikittain, ja siten kuitubetonin lujuusominaisuudet 

ovat erilaiset rakenteen eri suunnissa (Abrishambaf et al 2013). Bentur et al (2007) 

mainitsevat, että mitä juoksevampaa betoni on, sitä enemmän kuidut haluavat suuntautua 

virtauksessa. Lähteessä (Abrishambaf et al 2013) havaittiin, että ero taivutuslujuudessa 

voi lähes kolmikertainen, kun otetaan koekappale virtausuunnan mukaisesti kuin 

virtausuuntaa vastaan. Ferrara et el (2011) havaitsivat, että kuitubetonin valusuunnan 

valinnalla voidaan vaikuttaa kuitubetonin rakenteellisiin ominaisuuksiin laatassa. Tämä 

lisää haastetta kuitubetonirakenteen suunnittelulle sekä valmistukselle.  

Tiivistyksen vaikutuksesta kuiduilla on taipumus kääntyä vaakatason suuntaisiksi, jolloin 

pystysuuntaisia kuituja on rakenteessa vähemmän (Bentur et al 2007). Vaakasuuntaisessa 

valussa ulkoisella tiivistyksellä on lujuutta parantava vaikutus verrattuna sisäiseen 

tiivistysmenetelmään. Lähteen Bentur et al 2007 mukaan se, että valetaanko rakenne 

vaakasuuntaan tasona vai pystysuoraan kerroksittain, on oleellinen merkitys kuitubetonin 

taivutuskestävyyteen. Lähteessä Bentur et al 2007 esitellään havaintoja, jossa 

vaakasuuntaan valetun kuitubetonirakenteen taivutuskestävyyden olevan jopa 40 % 

isompi kuin pystysuoraan valetulla kuitubetonirakenteella. 

Kuitujen suuntautumista voidaan tutkia kokeellisesti tai teoreettisesti. Kokeellisia 

menetelmiä ovat: magneettikuvaus, röntgen kuvaus sekä sähkömagneettiset menetelmät 

(Eik 2014). Teoreettisen kuitujen suuntautuneisuuden mallit pohjautuvat tilastollisiin 

otaksumiin, jossa määritellään kuitujen todennäköiset suuntautumiset (Kullaa 1993). 

Lähteessä (Eik 2014) kehitetään kokemusperäiseen kuitujen suuntien tutkimiseen 

pohjautuen materiaalimallia, jota voitaisiin käyttää suunnittelijoiden apuna 

kuitubetonirakenteiden suunnittelussa. 



20 

 

2.8 Työstettävyys ja valmistus 

Kuitubetonin työstettävyyteen vaikuttavat kuitumäärä, -tyyppi sekä kiviaineksen koko. 

Kuvassa 8 havainnollistetaan kuitumäärän ja kiviaineksen maksimiraekoon vaikutusta 

kuitubetonin työstettävyyteen. 

 

Kuva 8. Hoikkuusluvun 100 kuitumäärän vaikutus tuoreen betonin työstettävyyteen 

(muokattu lähteestä Bentur et al 2007).  

 

Lähteessä (Bentur et al 2007) kerrotaan pienen, alle 0,5 % kuitumäärän soveltuvan 

suoraan tavallisen betonin sekaan ilman betonimassan tarkempaa tarkastelua. Suurempia 

kuitumääriä käytettäessä lähde suosittelee betonimassan suunnitteluun tarkkuutta, jotta 

massan työstettävyys, lujuus sekä säilyvyys voidaan varmistaa. Lähteessä esitellään 

menetelmä kriittisen kuitumäärän arvioimiseksi: 

𝑃𝑊𝐶𝑐𝑟𝑖𝑡
= 75 ∗

𝜋∗𝑆𝐺𝑓

𝑆𝐺𝑐
∗

𝑑𝑓

𝑙𝑓
∗ 𝐾,  (2) 

jossa 𝑃𝑊𝐶𝑐𝑟𝑖𝑡
 on kuitujen kriittinen prosenttimäärä massassa. 𝑆𝐺𝑓 kuitujen ominaispaino, 

𝑆𝐺𝑐 betonimatriisin ominaispaino, 
𝑑𝑓

𝑙𝑓
 kuidun hoikkuusluku sekä 𝐾 = 𝑊𝑚/(𝑊𝑚 + 𝑊𝑎), 

jossa 𝑊𝑚 on hienoaineksen osuus kokonaiskiviaineksesta (raekoko alle 5 mm) ja 𝑊𝑎 on 

murskeen osuus (raekoko yli 5 mm). Kirjassa esitellään suositus käyttää 

maksimikuitumääränä 0,75 * 𝑃𝑊𝐶𝑐𝑟𝑖𝑡
, jotta kuitubetoni saadaan tiivistettyä luotettavasti. 

(Bentur et al 2007) 
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Hoikkuusluvun vaikutuksesta työstettävyyteen: Kuitujen sekoittumiseksi tasalaatuisesti 

betonimassaan, niiden tulisi olla mahdollisimman lyhyitä ja paksuja (Kullaa 1993). 

Toisaalta kuitubetonin lujuuden kehittymisen kannalta kuitujen olisi hyvä olla 

mahdollisimman pitkiä ja ohuita, kuten kohdassa 2.3 Hoikkuusluku mainitaan. Suuren 

hoikkuusluvun kuiduista valmistetun kuitubetonin valmistaminen on haastavaa (Kullaa 

1993). Katzer et al (2012) mukaan kuitubetonin työstettävyyden säilyttämiseksi ei 

kuitujen hoikkuusluku saisi olla suurempi kuin 150. Esimerkiksi lähteen (Yazici et al 

2007) mukaan kuitubetonin työstettävyys heikkenee oleellisesti käytettäessä 

hoikkuusluvun 80 teräskuituja sekä 1 – 1.5 tilavuus %:n kuitumääriä.  

Kuitubetonin valmistamisesta ja pumppaamisesta on saatavilla yleisiä ohjeita lähteen 

(BY 56 2011) liitteessä 2. Ohjeissa kerrotaan kuitubetonin valmistusmenettelyistä ja 

annetaan suosituksia kuitujen sekoittamistavalle betonimassaan. Ohjeen mukaan kuidut 

suositellaan lisättävän joko kuivan kiviaineksen sekaan tai sekoittaa yhdessä suurempien 

kiviainesten kanssa esisekoitettuun märkään betonimassaan. Liitteessä esitellään myös eri 

kiviaineskokojen mukaiset maksimikuitumäärät, jolloin kuitubetonin pumppaus voidaan 

suorittaa normaaleilla menetelmillä (ks. Taulukko 2). 

Taulukko 2. Kuitujen maksimimäärät betonissa, jolloin betonia voidaan pumpata    

(Lähdettä BY 56 2011 mukaillen). 

Hoikkuusluku 60 75 100 

Maksimiraekoko Normaali (pumppaus) Normaali (pumppaus) Normaali (pumppaus) 

(mm) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) 

4 160 (120) 125 (95) 95 (70) 

8 125 (95) 100 (75) 75 (55) 

16 85 (65) 70 (55) 55 (40) 

32 50 (40) 40 (30) 30 (25) 

 

Liittorakenteen betonoimisesta kuitubetonilla on tutkittu diplomityössä (Lahdenmaa 

2007). Tutkimuksessa valmistettiin useita liittorakennepilareita käyttäen tiivistettyä, 

tiivistämätöntä sekä itsetiivistyvällä betonilla betonoituja liittopilareita. Diplomityön 

tuloksena havaittiin kuitubetoniseoksen, jossa oli noin 0,5 tilavuusprosenttia 

hoikkuusluvun 63,6 olevan helposti pumpattavissa liittorakenteeseen. Kuidut olivat myös 

tasaisesti jakautuneita koko rakenteessa. Itsetiivistyvän betonin kohdalla oli kuitenkin 

havaittavissa kuitujen epäedullista jakautuneisuutta. 
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3 KUITUBETONIN MEKAANISET OMINAISUUDET 

Kuitubetonin mekaaniset ominaisuudet ovat hyvin monimutkaisia luokitella. Kaikki 

edellisessä luvussa esitellyt seikat, kuten kuitumäärä, kiviaines, kuidun muoto, 

hoikkuusluku, tartuntaolosuhteet, sekä kuitujen suuntautuminen vaikuttavat kuitubetonin 

lujuusominaisuuksiin. Varsinaisia teorioihin pohjautuvia yhtälöitä teräskuitulujitetun 

betonin ominaisuuksien määrittämisestä ei kuitubetonilattioiden suunnitteluohjeessa BY 

56 (2011) esitetä ollenkaan. Lähteessä (Thomas et al 2007) on etsitty analyyttista 

laskentamenetelmää teräskuitubetonin lujuusominaisuuksien määrittämiseksi. 

Tutkimuksessa vertaillaan tuloksia aikaisempiin laskentamalleihin. Vertailun perusteella 

kuitubetonin puristuslujuutta pystytään jo arvioimaan kohtalaisen luotettavalla tavalla. 

Muiden lujuusominaisuuksien, kuten esimerkiksi vetolujuuden, sekä kimmomoduulin 

analyyttisissä laskentamalleissa on eroavaisuuksia huomattavasti enemmän. Tässä 

luvussa perehdytään teräskuitubetonin lujuusominaisuuksiin eri kuormituksissa. Lisäksi 

tutustutaan taivutuslujuusominaisuuksien määrittämiseen liittyvään teoriaan. 

Kuitumäärät, joita tästä eteenpäin mainitaan, ovat pääsääntöisesti tilavuusprosentteja. 

3.1 Puristus 

Bentur et al (2007) mukaan kuitujen lisääminen betonin sekaan voi parantaa betonin 

puristuslujuutta maksimissaan 25 % käytettäessä normaaleja kuitumääriä (< 2 %). 

Artikkeleiden (Yazici et al 2007, Thomas et al 2007, Soulioti et al 2011, Nataraja et al 

1999, Miao et al 2003) tutkimustulosten perusteella kuitujen lisäämisellä voidaan lisätä 

betonin puristuslujuutta. Toisaalta useiden artikkeleiden tutkimuksissa (Barragán et al 

2000, Altun et al 2007, Mansour et al 2011) havainnoitiin kuitujen lisäämisen heikentävän 

betonin puristuslujuutta verrattuna ilman kuituja valmistettuun betoniin. Lähteessä 

(Yazici et al 2007) mainitaan, että kuitubetonin puristuslujuus lisääntyi 4 – 19 % ja 

puristuslujuus kasvoi kuitumäärän suhteessa. Lähteessä (Yazici et al 2007) kerrotaan, että 

maksimipuristuslujuus hoikkuusluvun 45, 65 ja 80 teräskuiduilla saavutettiin 1,5 %, 1,0 

% ja 0,5 % kuitumäärillä. Kuitumäärän ylittäessä nämä hoikkuuslukukohtaiset raja-arvot, 

ei puristuslujuutta saavuteta lisää. Lähteessä (Soulioti et al 2011) havainnoitiin, että 

kuitumäärä sekä kuidun muoto vaikuttavat kuitubetonin maksimipuristuslujuuteen. 

Käyttämällä aaltomaisesti muotoiltuja kuituja voidaan saada suurempi 

maksimipuristuslujuus verrattuna koukkupäisistä kuiduista valmistettuun kuitubetoniin. 

Lähteessä havaittiin, että 1 % kuitumäärällä valmistetulla kuitubetonilla on pienempi 
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puristuslujuus kuin ilman kuituja valmistetulla betonilla. Lähde (Soulioti et al 2011) 

arvelee puristuslujuuden pienemisen johtuvan suuren kuitumäärän heikommasta 

tiivistettävyydestä. Lähteessä (Miao et al 2003) kerrotaan, että betonin ilmamäärä 

lisääntyy dramaattisesti kuitumäärän ollessa suurempi kuin 0,5 % mikä Lähteen mukaan 

pienentää kuitubetonin puristuslujuutta oleellisesti kuitumäärän ollessa 1 % – 1,5 %. 

Miao et al (2003) toteavat, että kuitumäärän lisääntyessä suureksi alkaa kuitujen lujittava 

teho heikentyä.   

Itsetiivistyvän betonin kokeissa on havaittu puristuskestävyyden heikkenevän 

kuitumäärään lisäämisen suhteessa (Khaloo et al 2014, Madandoust et al 2015). Toisaalta 

lähteessä (Miao et al 2003) on valmistettu itsetiivistyvää teräskuitubetonia siten, että 

puristuslujuus kasvaa kuitumäärän kasvaessa.  Lähteessä (Madandoust et al 2015) 

tutkittiin vesisementtisuhteen sekä kiviaineksen raekoon vaikutusta kuitubetonin 

puristuslujuuteen. Kokeen tuloksissa havaittiin, että kuitujen lisääminen betoniin laski 

kuitubetonin puristuslujuutta kaikilla tutkimuksen kuitumäärillä välillä 0 – 1 %. Syyksi 

puristuslujuuden pienemiselle lähde arvelee kuitujen aiheuttaman heikennyksen tuoreen 

betonin tiivistyksessä. Tutkimuksessa pohdittiin, että kiviaineksella maksimiraekoolla on 

vain pieni merkitys puristuslujuuteen. Kiviainesta suuremmaksi puristuslujuuteen 

vaikuttavaksi muuttujaksi lähde mainitsee vesisementtisuhteen, mitä pienempi 

vesisementtisuhde, sitä lujemmaksi kuitubetonin puristuslujuus kehittyy. Liitteessä 1 on 

taulukoitu edellä mainittujen tutkimusten tuloksia sekä kerätty tietoa 

vesisementtisuhteesta, maksimikiviaineksesta ja kuitutyypistä. 

Kuitujen vaikutusta puristuslujuuteen on yritetty mallintaa kokeellisilla menetelmillä. 

Lähde (Nataraja et al 1999) esittää kuitubetonin puristuslujuuden määritykselle seuraavan 

yhtälön: 

𝑓𝑐𝑓𝑘 = 𝑓𝑐𝑘 + 2,1604(
𝑊𝑓𝑙𝑓

𝑑𝑓
).   (3) 

Yhtälö on luotu kuitubetonille, jossa on aaltomaisesti muotoiltuja teräskuituja. Termi 𝑊𝑓 

on kuitujen painon osasuhde (Weight fraction), jonka lähde (Nataraja et al 1999) esittää 

olevan 3,2-kertainen tilavuussuhteeseen nähden. Koukkupäisten kuitujen vaikutus 

kuitubetonin puristuslujuuteen on yritetty mallintaa lähteessä (Thomas et al 2007) jossa 

saatiin kuitubetonin puristuslujuudelle seuraava yhtälö: 
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𝑓𝑐𝑓𝑘 = 𝑓𝑐𝑘 + 0,014 (
𝑤𝑓𝑙𝑓

𝑑𝑓
) + 1,09 (

𝑤𝑓𝑙𝑓

𝑑𝑓
) (𝑀𝑃𝑎). (4) 

Yhtälöistä tulee huomata, että ne eivät välttämättä sovellu kaikille betonimassoille, koska 

niiden puristuslujuus saattaa jopa pienentyä kuitujen lisäämisen suhteessa, kuten 

aikaisemmin mainittiin. 

3.2 Veto 

Satunnaisesti suuntautuneiden kuitujen lisäämisellä voidaan saavuttaa joissain 

tapauksissa jopa 60 % lisäyksen kuitubetonin vetolujuuteen. Vetolujuuden lisääminen on 

kuitenkin haastavaa määrittää. Useimpien kuitubetoneiden kimmoinen vetokestävyys voi 

olla suurempi kuin haljenneen betonin vetokestävyys, jolloin maksimivetokestävyys ei 

kasva lainkaan kuituja käyttämällä. Kuidut kuitenkin toimivat halkeilun jälkeisenä 

sitkistäen betonia. Näin ollen kuidut parantavat oleellisesti betonin halkeilun jälkeisiä 

ominaisuuksia (Chanh 2004). Kuitubetonin vetolujuuteen vaikuttavat kuitumäärä sekä 

kuidun tyyppi. Hoikemmilla kuiduilla sekä suuremmalla kuitumäärällä voidaan saavuttaa 

suurempi vetolujuus. Tavanomaisilla kuitumäärillä ja kuitutyypeillä vetolujuus laskee 

voimakkaasti ensimmäisen halkeaman jälkeen. Käytettäessä suurempia kuitumääriä 

voidaan kutenkin halkeilun jälkeistä vetolujuutta nostaa jopa suuremmaksi kuin 

ensimmäiseen halkeamaan tarvittava jännitys (Oliveira 2010). Kuitujen hoikkuusluvun 

vaikutus vetolujuuteen on esitetty kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Kuitujen hoikkuusluvun vaikutus vetokestävyyteen (muokattu lähteestä Chanh 

2004). 
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Kuitubetonin vetolujuutta voidaan kehittää enemmän valmistamalla niin sanottua 

hybridikuitubetonia. Hybridikuitubetonissa voidaan käyttää monenlaisia kuituja, kuten 

pitkiä sekä lyhyitä. Pienet kuidut reagoivat välittömästi mikrohalkeamien synnyttyä 

betoniin, jolloin betonin päähalkeaman synnyttämiseen vaaditaan suurempaa kuormaa. 

Vasta suurempien halkeamien syntymisen jälkeen pitkät kuidut toimivat aktiivisena 

rakenteessa. (Walraven 2009.)  

Kuitubetonin halkeilukäyttäytyminen riippuu olennaisesti kuitubetonin halkeilun 

jälkeisestä jäännöslujuudesta. Mikäli halkeilun jälkeinen vetolujuus on pienempi kuin 

ensimmäiseen halkeamaan tarvittava lujuus, kuitubetoni käyttäytyy pehmenevästi. 

Pehmenevästi käyttäytyvään betoniin syntyy yleistäen yksi halkeama josta rakenne 

pettää. Lujittuvasti käyttäytyvään betoniin muodostuu useita halkeamia ennen kuin 

rakenteen lujuus menetetään. Kuvassa 10 on esiteltynä periaate pehmenevästi sekä 

lujittuvasti käyttäytyvän kuitubetoni halkeilukäyttäytymisestä. (Oliveira 2010) 

 

Kuva 10. Pehmenevästi ja lujittuvasti käyttäytyvän kuitubetonin halkeilukäyttäytyminen 

suorassa vedossa sekä taivutuksessa (muokattu lähteestä Oliveira 2010). 
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3.3 Taivutus 

Lukuisat kuitubetonien mekaanisia ominaisuuksia käsittelevät artikkelit (Altun et al 2007, 

Soulioti et al 2011, Thomas et al 2007, Yazici et al 2007) raportoivat tuloksia 

teräskuitubetonin taivutusominaisuuksista. Näiden tutkimusten tuloksia sekä 

kuitubetonin ominaisuuksia kuten kuitumääriä, vesisementtisuhdetta, kiviaineksen 

maksimiraekokoa sekä kuitutyyppiä on taulukoitu liitteessä 2. Lähteessä (Yazici et al 

2007) tutkittiin kuitumäärien 0 – 1,5 % kuitumäärän merkitystä kuitubetonin 

taivutuskestävyyteen. Tutkimuksessa havaittiin taivutuslujuuden kasvavan 3 – 81 % 

riippuen kuitumäärästä. Lähteessä myös mainitaan, että kuidun hoikkuuluku vaikuttaa 

oleellisesti taivutuslujuuteen. Lähteen (Soulioti et al 2011) mukaan jo 0,5 % 

kuitumäärällä voidaan saada kuormaa kantava halkeilun jälkeinen jäännösjännitys. 

Jäännösjännitys kasvaa kuitumäärän lisääntyessä. Huomion arvoista lähteen (Soulioti et 

al 2011) tutkimuksessa on, että kuidun muodolla oli runsaasti merkitystä kuitubetonin 

halkeilun jälkeisen lujuuden kehittymiselle. Koukkupäiset kuidut omasivat huomattavasti 

suuremmat jäännösjännitykset verrattuna aaltomaisesti muotoiltuihin kuituihin (Soulioti 

et al 2011). Kuitubetonin ominaisuuksia voidaan kuvata voima-taipuma kuvaajalla tai 

voima-halkeamaleveyskuvaajalla. (Soulioti et al 2011, Oliveira 2010) Näillä molemmilla 

kuvaajatyypeillä voidaan saada selville kuitubetonin taivutuskestävyys sekä 

jäännöslujuus halkeilun jälkeisessä tilassa. Jäännöslujuuden määrityksestä kerrotaan 

tarkemmin kohdassa 4.1 Jäännöslujuus. 

Halkeilun jälkeiset ominaisuudet kuitubetonilla vaikuttavat siihen, miksi kuitubetonilla 

saadaan huomattavasti tehokkaammin lisättyä kestävyyttä taivutusvetolujuuteen kuin 

suoraan vetolujuuteen. Syyksi taivutetun kuitubetonin kuormaa lisäävälle tehokkuudelle 

Bentur et al (2007) esittelee eroa halkeamattoman ja haljenneen betonin 

mitoitusteorioissa. Halkeilematon kuitubetoni käyttäytyy kimmoisen taivutusteorian 

mukaisesti ensimmäisen halkeamaan asti, jonka jälkeen taivutusominaisuudet muuttuvat 

oleellisesti. Ensimmäisen halkeaman synnyttyä Bentur et al (2007) mukaan soveltuvin 

teoreettinen kuitubetonin materiaalimalli on kimmo-plastinen, jossa kuitujen 

siltavaikutus halkeaman yli voidaan ottaa huomioon. Kimmo-plastisessa 

materiaalimallissa poikkileikkauksen neutraaliakseli siirtyy ylöspäin ja vetojännityksen 

kuvaaja alkaa muuttua suorakaiteen muotoiseksi. Tämän seurauksena taipuma-kuorma 

kuvaaja voi nousta kohti materiaalin elastista maksimia. Kuitubetonin plastisoituminen 
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vedetyllä puolella vaatii suurempaa rakenteen taivutuskuormaa. Kuvassa 11 on 

havainnollistettu edellä mainittua taivutusteoriaa. 

 

Kuva 11. Poikkileikkauksen taivutusjännitysten ideaalinen mallintaminen kimmosessa 

ja hauraassa materiaalissa sekä kimmo-plastisessa materiaalissa (muokattu 

lähteestä Bentur et al 2007). 

 

Koska tavanomaisia kuitumääriä käytettäessä kuitubetoni käyttäytyy haljenneessa tilassa 

pehmenevästi, ei kuitubetonin taivutuskäyttäytymistä voida kuitenkaan täysin mallintaa 

ideaalisella kimmo-plastisella materiaalimallilla. Tämän vuoksi pehmenevästi 

käyttäytyvän kuitubetonisen poikkileikkauksen taivutusjännityskuvaajaan 

maksimivetojännitys pienenee halkeamaleveyden kasvaessa. Se miten nopeasti 

jännityskenttä pienenee halkeamaleveyden funktiona, riippuu kuitubetonin sekä kuitujen 

ominaisuuksista. Kuvassa 12 on esitetty vaiheittain kuvaten esimerkki pehmenevästi 

käyttäytyvästä poikkileikkausjännitysjakaumasta ensimmäisen halkeamisen syntymisen 

jälkeen. (Bentur et al 2007) Edellä esitelty taivutusteoria toimii pohjana kuitubetonin 

mitoitusmenetelmille, jotka esitellään tarkemmin luvussa 4 KUITUBETONIN 

MITOITUSMENETELMÄT. 
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Kuva 12. Pehmenevästi käyttäytyvän kuitubetonipoikkileikkauksen 

poikkileikkausjännityskuvaajat vaiheittain. Vaihe 0 kuvaa tilannetta kun 

ensimmäinen halkeama syntyy. vaihe III kuvaa tilannetta kun rakenne 

menettää kestävyytensä kokonaan (muokattu lähteestä Bentur et al 2007). 

 

3.4 Leikkaus ja vääntö 

Slater et al (2015) ovat tehneet useiden tutkimusten tuloksista vertailun teräskuitubetonin 

leikkausvoimakestävyyteen liittyen. Vertailun perusteella kuitujen lisäämisellä voidaan 

saavuttaa parhaimmillaan jopa 258 % lisäys betonin leikkauslujuuteen. Pienin lisäys 

vertailussa oli kuitenkin vain 9 %. Tässä vertailussa oli mukana kuokkupäisiä, aaltomaisia 

sekä suoria teräskuituja, joista suorat kuidut lisäsivät vähiten leikkauskestävyyttä. 

Tutkimuksessa vertaillut kuitumäärät olivat yleisimmin välillä 0,5 – 1,5 %. Tulosten 

perusteella leikkauslujuus kasvaa kuitumäärän lisäämisen suhteessa. Tutkimuksissa oli 

käytetty suurempiakin kuitumääriä kuin 1,5 %, mutta suurempaa kuitumäärää 

käyttämällä lujuuden kasvu pienentyi. Lähteen (Slater et al 2015) mukaan suurilla 

kuitumäärillä ei välttämättä saada selvää hyötyä. Kuidun hoikkuusluvulla sekä 

kuitumäärällä on havaittu myös oleva yhteys leikkauslujuuden kehittymiselle, jolloin 

hoikemmat kuidut aiheuttavat suuremman leikkauslujuuden (Slater et al 2015). 

Kuitubetonia voidaan käyttää korvaamaan raudoitetun palkin leikkausraudoituksia 

(Sahoo et al 2015). Lähteessä (Slater et al 2015) tehdyn tutkimuksen perusteella 1 – 1,5 

% kuitumääriä käyttämällä voidaan saavuttaa jopa 2,5 kertainen kestävyys palkin 

taivutuksessa. Kokeessa vertailtiin leikkausraudoitettua palkkia pelkällä kuitubetonilla 

leikkausraudoitettuun palkkiin. Teräskuidut vähensivät oleellisesti halkeaman kasvua 

kuorman suhteessa tavallisesti raudoitettuun betonipalkkiin verrattuna. (Sahoo et al 2015) 

Kuitujen on havaittu lisäävän merkittävästi betonin vääntökestävyyttä sekä 

vääntöjäykkyyttä (Gunneswara et al 2010, Patil et al 2016, Ju et al 2013, Gunneswara et 

al 2003). Edellä viitatuissa tutkimuksissa on käsitelty kuitubetonirakenteen 
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käyttäytymistä puhtaassa väännössä ja väännön, taivutuksen sekä leikkauksen 

yhdistelmissä. Kuitubetonia voidaan käyttää ”puhtaana” kuitubetonina tai tavallisen 

raudoituksen kanssa. Kuidut hillitsevät myös betonin vääntöhalkeilua. Väännössä 

halkeamat kulkevat spiraalin muotoisesti palkin ympäri. Jo pienikin kuitumäärä lisää 

vääntökestävyyttä, mutta vaadittaessa sitkeää murtotapaa tulisi käyttää minimissään 0,9 

% kuitumäärää (Gunneswara et al 2003). 

Gunneswara et al (2003) vertailivat eri kuitumäärällä valmistettuja kuitubetoneita ilman 

kuituja valmistettuun normaaliin betoniin. 1,2 % kuitumäärällä valmistetun, 

hoikkuusluvun 80 koukkupäisten kuitujen havaittiin lisäävän 28 – 40 % 

vääntökestävyyttä eri runkoainesseoksilla (Gunneswara et al 2003). Lähde (Patil et al 

2016) raportoi 1,5 % määrällä koukkupäisiä teräskuituja valmistetun kuitubetonin 

lisäävän noin 23 % vääntökestävyyttä puhtaassa väännössä, sekä 30 % väännön, 

leikkauksen sekä taivutuksen yhdistelmässä. Lähteessä (Gunneswara et al 2010) 

havaittiin eri kuitumäärien lisäävän halkeilukestävyyttä 5 – 48 %, mutta väännön 

jatkuessa tavalliset raudoitteet toimivat vääntöä vastustavana kuituja tehokkaammin. 

Kuidut toivat tavallisella raudoitteella varustettuun vääntöpalkkiin 1 – 7 % lisää 

vääntökestävyyttä halkeilun jälkeisessä murtorajatilassa (Gunneswara et al 2010).  

3.5 Kutistuma, viruma sekä kimmomoduuli 

Bentur et al (2007) mukaan kuitujen lisäämisellä betoniin ei ole huomattavaa vaikutusta 

kutistumaan tai virumaan. Kuitenkin lähteessä mainitaan tutkimuksia joiden perusteella 

teräskuiduilla voidaan pienentää vapaata kutistumaa jopa 40 % ja kuitujen määrän 

lisääminen vaikuttaa myös siihen, että kutistuma pienenee. Muotoiltujen kuitujen on 

havaittu vaikuttavan pienentävämmin kutistumaan kuin suorien ja sileiden kuitujen. 

Teräskuitujen on havaittu vähentävän betonin kutistumisen aikaista halkeilua sekä 

halkeamaleveyttä. Lähteessä mainitaan, että 1 % teräskuituja käyttämällä voi vähentää 

kuivumisen aikaista kutistumista noin 15 – 20 %. Tutkimuksissa on myös löydetty, että 

0,5 % kuitumäärän lisääminen alentaa halkeamaleveyttä jopa 80 % ja halkeamaleveyden 

keskiarvoa 90 %. Lähteen mainitsemissa tutkimuksissa kerrotaan myös, että 

hoikkuusluvun lisääminen vaikuttavat kutistumista pienentävästi. (Bentur et al 2007, 

s.259-261) 
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Virumasta mainitaan lähteessä (Bentur et al 2007 s.259-261) seuraavasti: kuidut 

vaikuttavat vain vähän betonin virumaan koska virumaan ei yleisesti sisälly 

makrohalkeamia. Kuitenkin joissakin tutkimuksissa on havaittu kuitujen pienentävän 

hieman viruman suuruutta. Yhdessä tutkimuksessa mainittiin kuitujen jopa lisäävän 

viruman suurutta 20 – 40 %. Lähde arvioi testimenetelmien vaikuttavan mahdollisesti 

erilaisiin tutkimustuloksiin. 

Kimmomoduulista: Thomas et al (2007) havaitsivat, että kuitujen lisäämisellä betoniin 

on kimmomoduulia suurentavia vaikutuksia. Suurimmillaan kuiduilla lujitetun betonin 

kimmomoduuli lisääntyy 8,3 %, kun käytetään normaalilujuuksista betonia. 

Kimmomoduulin kasvu tapahtuu likimäin lineaarisesti kuitumäärän kasvun suhteessa 

(Thomas et al 2007). Altun et al (2007) puolestaan havaitsivat, kuituja käyttämällä 

betonin kimmokerroin laski hieman. Kimmokertoimen lasku oli pienempää, kun betonin 

puristuslujuutta nostettiin. Lähteessä (Wang et al 2010) havaittiin, että käytettäessä 

hoikempia (hoikkuusluku 60) kuituja kimmomoduuli laskee verrattuna hoikkuusluvun 20 

kuituihin. Tästä kimmomoduulin pienemisestä ei kuitenkaan ole haittaa kokonaisuuden 

kannalta, koska hoikempien kuitujen muut ominaisuudet betonin rakenteessa ovat 

paremmat. Analyyttinen menetelmä kimmokertoimen määrittämiseksi on esitetty 

lähteessä (RILEM TC 162-TDF 2003), joka on esitettynä yhtälössä (5) alapuolella: 

𝐸𝑐 = 9500(𝑓𝑐𝑚)1/3.  (5) 

Yhtälöllä (5) saadaan 30 MPa betonille kimmomoduuliksi noin 32 GPa, mikä on hieman 

pienempi kuin EC2 mukainen kimmokerroin 33 GPa. Lähteen (Altun et al 2007) 

tutkimusten kimmokertoimet noudattivat likimain edellä esitettyjä laskentatuloksia. 

Itsetiivistyvän kuitubetonin tutkimuksissa on havaittu kimmokertoimen olevan 

huomattavasti pienempi kuin EC2:n mukaisella menetelmällä sekä yhtälöllä (5) saadaan. 

Lähteessä (Cunha 2010 s.181) on koetuloksiin perustuen laadittu yhtälö (6): 

𝐸𝑐 = 13 (
𝑓𝑐𝑚

10
)

0,6

,  (6) 

jolla tätä pienempää kimmokerrointa voidaan arvioida. Yhtälön (6) mukainen 

kimmokerroin 30 MPa betonille olisi 25,13 GPa, Lähteessä (Jo et al 2001) kokeellisesti 

saadut kimmomoduulin tulokset 30 MPa suunnittelulujuuden betonille ovat lähellä 



31 

 

yhtälön (6) mukaisia tuloksia. Itsetiivistyviä kuitubetonirakenteita suunnitellessa on 

huomioitava mahdollisuus pienempiin kimmokertoimen arvoihin. 

Ylempänä esitellyt yhtälöt kuvaavat kimmokerrointa puristettaessa kuitubetonia. 

Vedetyn kuitubetonin kimmokerroin on monimutkaisempi määritellä. Koska 

kuitubetonin mitoitus perustuu kuitubetonin haljenneeseen olotilaan (katso kohta 4 

Kuitubetonin mitoitusmenetelmät). Vedetyllä kuitubetonilla ei ole siten kimmokerrointa 

lainkaan. Kuidut toimivat kuitenkin siten, että vetojännitys kulkee halkeamien ylitse 

kuitujen kautta. Tällöin kuiduilla itsessään on vielä kimmoisia ominaisuuksia, mikäli 

kuidut eivät ole plastisoituneet, eli niiden vetojännitykset ovat ylittäneet niiden 

ominaislujuuden. Näin ollen Bentur et al (2007, s.106, Kuva 4.2) esittävät 

yksinkertaistetun periaatteellisen laskentayhtälön vedetyn kuitubetonipoikkileikkauksen 

kimmokertoimen määrittämiseksi: 

𝐸𝑓𝑐𝑡 = 𝐸𝑓 ∗ 𝑉𝑓,  (7) 

jossa 𝐸𝑓𝑐𝑡 on halkeilleen kuitubetonin arvioitu kimmokerroin vedossa. 𝐸𝑓 on kuidun 

materiaalin kimmokerroin ja 𝑉𝑓 kuitubetonin tilavuusosasuhde. Menetelmästä tulee 

kuitenkin huomata että se on periaatteellinen yksinkertaistus ja sen toiminta tulee 

varmentaa, mikäli sitä halutaan käyttää. 

Lyhyesti poissonin luvusta: Kuitujen lisäämisellä kuitubetoniin on havaittu olevan 

marginaalinen vaikutus betonin poissonin lukuun (Thomas et al 2007). Poissonin luvun 

on havaittu vaihtelevan 0,18 – 0,22. Kiviaineksen ominaisuuksilla on mahdollisesti 

vaikutusta poissonin lukuun. Tietoa kuitubetonin Poissonin luvusta oli hyvin vähän 

saatavilla. Poissonin luvulla ei katsota olevan vaikutusta tämän työ tulosten kannalta. 
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4 KUITUBETONIN MITOITUSMENETELMÄT 

Nykyaikaisen kuitubetonin suunnittelussa käytetään lähestymistapoja, jotka ovat 

sovellettu perinteisen betonisuunnittelumenetelmien pohjalta (Shah 1988). Kuitubetonin 

suunnittelumenetelmissä pyritään ottamaan huomioon kuitujen vetolujuutta lisäävät 

ominaisuudet. Mitoitusmenetelmät perustuvat menetelmään, jossa otetaan huomioon 

halkeilun jälkeinen jäännöstaivutusvetolujuus. Eri suunnittelumenetelmät poikkeavat 

toisistaan siinä, millä periaatteilla jäännöslujuus otetaan huomioon. Käytettäessä jotain 

menetelmää, tulee varmistua siitä, että on olemassa riittävästi empiiristä tietoa 

menetelmän toimivuudesta. Tämän vuoksi lähde (Shah 1988) varoittaakin uusien 

lähestymistapojen ottamisesta käyttöön ilman täyden mittakaavan kokeita. Lähteessä 

(Shah 1988) suositellaan, että rakenteen poikkipinnan minimimitta tulisi olla vähintään 

kolminkertainen kuidun pituuteen nähden. Kuitubetonin suunnittelussa tulee oleellisesti 

ottaa huomioon luvuissa 2 ja 3 esitellyt kuitubetonin mekaanisiin ominaisuuksiin 

vaikuttava seikat: kuidun tyyppi, hoikkuusluku, kuitujen määrä, betonimatriisin 

kestävyys, suunniteltavan kappaleen koko, muoto ja valmistustapa sekä kiviaineksien 

maksimiraekoko. Ymmärtämällä edellä mainittujen seikkojen vaikutukset kuitubetonin 

mekaanisiin ominaisuuksiin voidaan suunnitella kuitubetonirakenteita 

menestyksekkäästi. (Shah 1988) 

Kansallisesti hyväksyttyjä kuitubetonin suunnitteluohjeita on jo olemassa useissa eri 

maissa (Mäntyranta 2013). Suomessa ainoastaan BY 56 (2011) antaa ohjeita 

kuitubetonirakenteiden suunnittelulle tällä hetkellä. Kansainvälisiä suosituksia 

kuitubetonien mitoitusmenetelmistä ovat RILEM TC 162-TDF (2003) mukainen suositus 

kuitubetonirakenteiden mitoituksesta sekä lähteen (FIB 2012) mukainen Model Code 

2010 kuitubetonien mitoitusmenetelmä. Nämä edellä mainitut mitoitusohjeet noudattavat 

Eurokoodi 2 mukaisia vaatimuksia. Abid et al (2011) vertailivat diplomityössään 

kyseisten mitoitusmenetelmien soveltuvuutta raudoitetun kuitubetonipalkin 

mitoituskestävyyden laskemiseen. Tutkimuksen tulosten perusteella FIB Model Code 

2010 antaa hieman varovaisempia tuloksia kuin RILEM TC 162-TDF. Molemmat 

mitoitusmenettelyt soveltuvat tutkimuksen perusteella hyvin kuitubetonin mitoitukseen 

ja kuvaavat luotettavalla tavalla kuitubetonirakenteen toimintaa. 
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4.1 Jäännöslujuus 

Jäännöstaivutusvetolujuus määritellään kokeellisesti, koska jäännöslujuuden 

analyyttinen arviointi on vielä epävarmaa (BY 56 2011). Suomessa käytetään 

jäännöslujuuskertoimen määrityksessä yleiseurooppalaista standardia SFS-EN 

14651+A1: 2007. Standardi sisältää ohjeet teräskuitubetonin jäännöslujuuskokeessa 

käytetyistä menetelmistä, tulosten käsittelyistä sekä dokumentoinnista. Testissä 

jäännöslujuuskerroin määritellään taivutetun koekappaleen vedetyn pinnan 

halkeamaleveyden ja sitä vastaavan kuorman perusteella (SFS-EN 14651). Kuvassa 13 

𝐹𝐿 on betonimatriisin taivutushalkeamisvoima ja 𝐹𝑗 on kutakin halkeamakohtaa 𝐶𝑀𝑂𝐷𝑗  

vastaavat taivutusvoima. 

 

Kuva 13. Jäännöstaivutusjännityksen määrittäminen halkeama-voimakuvaajasta 

(muokattu lähteestä RILEM TC 162-TDF 2003). 

 

Kuvan 13 halkeama-voima kuvaajasta voidaan määrittää tiedettyä halkeamatilaa 

vastaavat jäännösjännitykset yhtälöllä (8). Yhtälön lähde on (SFS-EN 14651) 

𝑓𝑅,𝑗 =
3∗𝐹𝑗∗𝐿

2∗𝑏∗ℎ𝑠𝑝
2  ,   (8) 

jossa 𝑏 = kappaleen leveys, 

ℎ𝑠𝑝 = loven ja koekappaleen yläpinnan välinen etäisyys, 

𝐿 = koekappaleen vapaavälin pituus. 
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Standardin SFS-EN 14651 suositusten mukaisesti jäännöslujuutta määritellessä 

koekappaleen korkeuden tulisi olla 150 mm. Kappaleen vedetylle puolelle, palkin 

puoleen väliin tulee sahata lovi, jonka syvyys on 25 mm, tällöin korkeus ℎ𝑠𝑝 on 125 mm. 

Käytettäessä muita kuin standardin muotoisia koekappaleita, tulee ℎ𝑠𝑝 määrittää kyseisen 

koekappaleen mittojen perusteella. 

Lähteessä (Vandewalle et al 2008) on esitetty standardin SFS-EN 14651 mukaisten 

palkkikokeiden avulla saatuja jäännösvetolujuuden arvoja eri kuitutyypeille. Alapuolella 

olevassa taulukossa 3 on esitetty jäännösvetolujuuksia 25 mm pitkille hoikkuusluvun 65 

kuiduille sekä 60 mm pitkille hoikkuusluvun 65 kuiduille. Molemmat kuitutyypit ovat 

molemmista päistään taivutettuja kuituja. Tämän tutkimuksen tuloksia käytetään 

kokeellisessa osassa liittorakennepoikkileikkauksen mitoituksessa. Lähteen (Vandewalle 

et al 2008) tuloksista tulee kuitenkin huomioida, että koekappaleiden valua ei suoritettu 

standardin SFS-EN 14651 mukaisesti. Kokeessa tutkittiin pääasiallisesti itsetiivistyvän 

betonin virtausta ja sen vaikutusta standardin mukaisen kokeen tuloksiin, joten muotin 

seinämät vaikuttuvat mahdollisesti koetuloksiin. Näin ollen tulokset eivät ole 

mitoitusteknisesti täysin korrekteja. Kuitenkin tämän tutkimuksen tuloksia tarkastellaan 

tässä työssä, sillä tässä työssä pyritään etsimään kuitujen vaikutus liittorakenteen 

kestävyyden lisäämiselle ja kuitujen suuntautuneisuuden vaikutusta arvioidaan erikseen. 

Nyt mukaan otetut jäännösjännitykset toimivat esimerkkinä itsetiivistyvän kuitubetonin 

suorituskyvystä ja siten se soveltuu hyvin tämän työn tarkoituksiin. Todellisissa 

rakenteissa tehtävissä mitoitustarkasteluissa tulee kuitenkin tehdä tarkemmat tarkastelut 

valitulle kuitubetoniseokselle. Kuvassa 14 on esitettynä edellä mainittujen 

kuitubetonityyppien halkeama-voimakuvaaja. 

 

Kuva 14. Jäännösvetolujuudet lähteen (Vandewalle et al 2008) mukaisesti. 
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Halkeama-voimakuvaajasta (Kuva 14) määritellään lähteessä (Vandewalle et al 2008) 

jäännösvetolujuudet halkeamaleveyksissä 𝐶𝑀𝑂𝐷1 sekä 𝐶𝑀𝑂𝐷4. Lasketut tulokset ovat 

esitettynä taulukossa 3. 

Taulukko 3. Itsetiivistyvän betonin jäännösvetolujuuksia (Vandewalle et al 2008). 

kuitubetonin ominaisuudet 

𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑐𝑘.𝑐𝑢𝑏𝑒
(𝑙𝑓)

𝑙𝑓

𝑑𝑓
⁄ (𝑉𝑓) 

Jäännösvetolujuudet [Mpa] 

 

 

  

C50/60 (25 mm)/65 (0,38 %) 6,3 7,5 6,08 

C50/60 (60 mm)/65 (0,38 %) 6,01 5,96 4,89 

 

 

4.2 RILEM TC 162-TDF mukainen mitoitusmenetelmä 

RILEM TC 162-TDF suosittaa teräskuitubetonipoikkileikkauksen mitoitukselle alla 

esiteltyä venymäjännitysyhteyttä 50 MPa puristuslujuuteen saakka.  

 

Kuva 15 P14 kuitubetonin venymän ja jännityksen yhteys (Muokattu lähteestä RILEM 

TC 162-TDF 2003). 

 

Yllä esiteltyä venymän ja jännityksen kuvaajaa käytetään pohjana poikkileikkauksen 

taivutuskestävyyden laskemisessa (RILEM TC 162-TDF 2003). Vedetyllä puolella 

kuvaajaa on kuitubetonin halkeamisjännitys 𝜎1 sekä eri halkeamatiloja vastaavat 

jäännösjännitykset 𝜎2  sekä 𝜎3. Jännitys 𝜎2  vastaa jännitystä kohdassa 𝐶𝑀𝑂𝐷1 ja 𝜎3 

kohdassa 𝐶𝑀𝑂𝐷4. Jäännösvetojännitysten sekä jäännöstaivutusjännitysten yhteydet ovat 

esitettynä seuraavissa yhtälöissä: 

𝑓𝐿𝑘 𝑓𝑅,1 𝑓𝑅,4 
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𝜎1 = 0,7𝑓𝐿𝑘   (9) 

𝜎2 = 0,45 ∗ 𝑓𝑅,1 ∗ 𝜅ℎ   (10) 

𝜎3 = 0,37 ∗ 𝑓𝑅,4 ∗ 𝜅ℎ,   (11) 

jossa: 𝑓𝐿𝑘 = betonimatriisin halkeamisjännitys, 

𝑓𝑅,𝑗 = taivutusjäännöslujuus, joka on määritelty yhtälössä (8), 

𝜅ℎ = kappaleen kokoon perustuva kerroin. 

Rakenteen koon huomioiva kerroin 𝜅ℎ voidaan määrittää yhtälöllä (12), jossa rakenteen 

korkeudelle ℎ on asetettu ehto 12,5 < ℎ < 60 [𝑐𝑚]: 

𝜅ℎ = 1,0 − 0,6 ∗
ℎ[𝑐𝑚]−12.5

47,5
  (12) 

RILEM suosittelee venymien määrittämiselle seuraavia menetelmiä: 

𝜀1 =  𝜎1/𝐸𝑐   (13) 

𝜀2 =  𝜀1 + 0,1 ‰   (14) 

𝜀3 = 25 ‰   (15) 

𝜀3 on lähteessä rajoitettu arvoon 25 ‰ betonin raudoitusteräksen kohdalle ja betonin 

vedetyn alareunan sekä betoniraudoitteen välisellä alueella olevaa jäännösjännitystä ei 

huomioida lainkaan. Rakenteen sitkeyskäyttäytymiselle ei lähde anna ollenkaan ehtoja. 

(RILEM TC 162-TDF 2003.) 
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4.3 Model Code 2010 mukainen menetelmä 

FIB (2012) mukaisen mitoitusjäännöslujuuden määrityksessä käytetään 

halkeamaleveyksien 𝐶𝑀𝑂𝐷1 sekä 𝐶𝑀𝑂𝐷3 kohdista, muunnosyhtälön (8) avulla 

määritettävät jäännöslujuudet. RILEM:n TC 162-TDF (2003) mukaisessa menetelmässä 

käytetään 𝐶𝑀𝑂𝐷3 sijasta halkeamaleveyttä 𝐶𝑀𝑂𝐷4, joten tässä on pieni ero mitoituksen 

lähtökohdissa. Osavarmuus mitoitettaessa kuitubetonin jäännösvetolujuutta on 1,5 (BY 

56 2011 s.97, FIB 2012). Kuitubetonin mitoituksessa käytetään seuraavaa kuvan 16 

mukaista jäännösvetolujuuden jännitysjakaumaa: 

 

Kuva 16. Jäännösvetojännityksen määritys Model Code 2010 mukaisessa menetelmässä 

(muokattu lähteestä FIB 2012). 

 

Käyttörajatilan mukaista jännitystä kuvaava jännitys 𝑓𝐹𝑡𝑠 voidaan laskea seuraavalla 

yhtälöllä (16): 

𝑓𝐹𝑡𝑠 = 0,45 ∗ 𝑓𝑅,1   (16) 

Murtorajatilan mukainen jäännösjännitys 𝑓𝐹𝑡𝑢 voidaan määrittää seuraavalla yhtälöllä 

(17). 

𝑓𝐹𝑡𝑢 = 𝑓𝐹𝑡𝑠 −
𝑤𝑢

𝐶𝑀𝑂𝐷3
(𝑓𝐹𝑡𝑠 − 0,5𝑓𝑅,3 + 0,2𝑓𝑅,1) ≤ 0,  (17) 

jossa 𝑤𝑢 on rakennesuunnitteluun hyväksytty murtohalkeamaleveys, joka 

voidaan määrittää yhtälöllä (18): 

𝑤𝑢 = εFu𝑙𝑐𝑠.  (18) 
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εFu oletetaan olevan 2 % muuttuvalle venymäjakaumalle poikkileikkauksessa ja 1 % 

ainoastaan vedetylle poikkileikkaukselle ja 𝑙𝑐𝑠 on rakenteen ominaispituus, joka 

määritellään yhtälöllä (19): 

𝑙𝑐𝑠 = min {𝑠𝑟𝑚, 𝑦},  (19) 

jossa 𝑠𝑟𝑚 on rakenteen keskimääräinen halkemaväli  

ja y on etäisyys neutraaliakselilta poikkileikkauksen vedetylle reunalle. 

FIB (2012) vaatii seuraavien sitkeysvaatimusten toteutuvan kuitubetonin mitoitukselle, 

mikäli kuidut ovat osittain tai kokonaan korvaamassa tavanomaisia raudoituksia 

murtorajatilassa: 

 
𝑓𝑅1𝑘

𝑓𝐿𝐾
> 0.4  (20) 

 
𝑓𝑅3𝑘

𝑓𝑅1𝑘
> 0.5  (21) 
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5 LIITTORAKENNE 

Liittorakenne on kahden tai useamman eri rakenteen yhdistelmä, jossa eri 

poikkileikkauksen osat yhdessä aiheuttavat rakenteelle suuremman lujuuden kuin mitä ne 

erillisenä rakenteena kykenevät aiheuttamaan. Liittorakenteiden ensimmäiset 

nykyaikaiset sovellutukset on rakennettu jo 1900-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa. 

Siellä on myös ensimmäistä kertaa patentoitu liitosrakentenne betonilaatan liittämiseksi 

teräsrakenteeseen. Todellisen läpimurtonsa liittorakenteiden suunnittelu teki toisen 

maailmansodan jälkeisessä Saksassa, jossa materiaalipulan vuoksi kehitettiin menetelmät 

liittorakenteiden suunnittelemiseksi. Saksalaisten kehitys ja tutkimustyöt ovat pohjana 

Euroopan laajuiselle suunnittelustandardille SFS-EN 1994:lle, joka toimii 

liittorakenteiden suunnittelua ohjaavana normina. Nykyaikana betonitäytteisten 

liittorakennepilareiden käyttö lisääntyy korkeiden rakennusten, siltojen sekä 

teollisuuslaitosten rakenteina. Liittorakenteiden on havaittu olevan taloudellinen ja nopea 

rakentamistapa muottitöiden vähentyessä. Niiden ominaisuuksiin vaikuttavat oleellisesti 

seuraavat tekijät: betonin ja teräksen lujuusominaisuudet, kuten puristuslujuus ja 

vetolujuus, pilarin tai paalun hoikkuuden sekä kuorman epäkeskeisyydet, kuormien 

siirtymiset, teräksen ja betonin liittovaikutukset, teräksen plastisoituminen sekä 

paikallisten lommahdusten synty. (BY 58 2012, Gopal et al 2006.)  

Kuitubetonilla täytettyjen teräsputkiliittopilareiden tai -paalujen kuormakestävyyttä ja 

rakenteellista toimivuutta on tutkittu kokeellisissa tutkimuksissa (Gopal et al 2006, Lu et 

al 2015). Tutkimusten tuloksena on havaittu kuitujen lisäävän 

liittorakennepoikkileikkauksen puristuskestävyyttä sekä puristusmurtositkeyttä. Lisäksi 

kuitubetonin käyttäminen lisäsi hieman liittorakennevaikutusta sekä vähensi teräsputken 

seinämän paikallisen lommahduksen herkkyyttä. Lähteessä (Gopal et al 2006) havaittiin 

kuitujen lisäävän hoikempien paalujen taivutusjäykkyyttä, jolloin kuidut lisäsivät 

huomattavasti liittorakenteen aksiaalista puristuskestävyyttä. Lähteessä (Ellobody et al 

2012) havaittiin kuitujen vaikuttavan positiivisesti kuitubetonipilarin puristuslujuuteen. 

Lähteen (Ellobody et al 2012) yksi huomio oli, että Eurokoodi 4:n mukainen 

yksinkertaistettu mitoitusmenetelmä antaisi reilusti ylimitoittavia tuloksia.  

Liittorakenteiden mitoitusstandardi SFS-EN 1994-1-1 käsittelee pilarirakenteita, joissa 

on betonilla kokonaan tai osittain ympäröityjä teräsprofiileja sekä betonitäytteisiä 

putkiprofiileja. Materiaalien käyttöä SFS-EN 1994-1-1 rajoittaa siten, että teräksen 
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suunnittelulujuudet tulee olla välillä S235 – S460 ja normaalikiviainesbetonien 

suunnittelulujuudet C20/25 – C50/60. BY 58 (2012) mukaan käytettäessä suuremman 

puristuslujuuden materiaaleja, ei rakenteen sitkeysominaisuuksia voida täyttää riittävällä 

varmuudella, tällöin korkeamman lujuuden rakenteille vaaditaan tarkempaa tarkastelua. 

Liittopilareiden murtumistapa on yleensä poikkileikkauksen murtuminen johtuen 

rakenteen sivuttaissiirtymistä ja normaalivoimien epäkeskeisyyksien aiheuttamista 

taivutusmomenttikuormista poikkileikkauksessa. Murtumistapoja voivat olla myös 

teräsrakenteen paikallisen stabiliteetin menetys hoikilla teräsosilla sekä koko rakenteen 

nurjahtaminen suhteellisen pitkillä rakenneosilla. Rakenteen murtumistapaan vaikuttavat 

myös pilarin päiden tuenta sekä niiden aiheuttama pilarin tehollinen pituus (BY 58 2012).  

5.1 Yksinkertaistettu mitoitusmenetelmä 

Standardissa SFS-EN 1994-1-1 esitellään liittorakenteiden mitoitukselle kaksi erillistä 

mitoitusmenettelyä, joista ensimmäinen on yleinen mitoitusmenetelmä ja toinen on 

yksinkertaistettu mitoitusmenetelmä. Mikäli tarkasteltava rakenne ei täytä 

yksinkertaistetun menetelmän ehtoja, tulee mitoitus tehdä yleisen mitoitusmenetelmän 

mukaisesti. Yksinkertaistetulla menetelmällä tarkastellaan kaksoissymmetrisiä 

poikkileikkauksia ja poikkileikkaukseltaan muuttumattomien pilareiden mitoitusta. 

Liittorakenteiden mitoituksessa tulee huomioida myös muiden standardien kuten EC2 

betonille sekä EC3 rakenneteräkselle asettamat vaatimukset, niillä osin kuin EC4 niin 

vaatii. Yksinkertaistetussa menetelmässä liittorakennepoikkileikkaus ei saa koostua 

useasta toisiinsa yhdistämättömästä teräsprofiilista. Mitoitusmenetelmä sisältää 

yksinkertaistuksia ja mitoitusehtoja, joita noudattamalla voidaan rakenteen mitoitus laatia 

käsilaskennalla. Menettelyssä rakenteen oletetaan kiertyvän rajattomasti ja rakenne 

mitoitetaan jäykkäplastisella materiaalimallilla. Jäykkä-plastisen menetelmän virheitä 

korjataan yleisen menetelmän mukaiseen kimmo-plastiseen mitoitukseen verrattuna 

erillisellä kertoimella 𝛼𝑀, joka määräytyy käytettävän teräksen myötölujuuden 

perusteella. (SFS-EN 1994-1-1, BY 58 2012, Hanswille 2008, Nethercot 2003.) 

  



41 

 

Liittorakenteiden suunnittelussa käytetään materiaaliosavarmuuslukuina lähteiden (EN 

1992-1-1, EN 1993-1-1 ja FIB 2012) mukaisia arvoja (ks. Taulukko 4). 

Taulukko 4. Materiaalien osavarmuusluvut 

Materiaali Osavarmusluku Lähde 

Rakenneteräs 𝛾𝑠 = 1,0  SFS-EN 1993-1-1 

Betoni  𝛾𝑐 = 1,5  SFS-EN 1992-1-1 

Kuitubetoni 𝛾𝑐 = 1,5  FIB 2012 

 

Jotta EC4 mukainen liittorakennemitoitus voidaan toteuttaa, tulee aivan mitoituksen 

aluksi tarkistaa rakenteen teräsosakerroin, joille EC4 asettaa yhtälön (22) mukaisen 

ehdon: 

0,2 ≤ 𝛿𝑎 ≤ 0,9.   (22) 

Teräsosakerroin voidaan laskea yhtälöstä (23), jossa teräksen plastinen puristuskestävyys 

jaetaan koko poikkileikkauksen plastisella puristuskestävyydellä: 

𝛿𝑎 =
𝐴𝑎𝑓𝑦𝑑

𝑁𝑝𝑙.𝑅𝑑
.  (23) 

Teräsosakertoimen kasvaessa betonin merkitys poikkileikkauksen kestävyyteen 

pienenee. Kertoimeen vaikuttavat myös betoniraudoitteet. Liittorakennemitoituksen 

perusteena on lähteen BY 58 (2012) mukaan parametriehto, mikäli 𝛿𝑎 < 0,2, pilarin 

mitoitus perustuu betonipilarin mitoitusteorioihin ja mikäli 𝛿𝑎 > 0,9 pilari mitoitetaan 

teräsrakenteena. 

Jotta pyöreän poikkileikkauksen putkiprofiili voi saavuttaa plastisuusteorian mukaisen 

kestävyyden, täytyy seuraava ehto täyttyä (SFS-EN 1994-1-1): 

𝐷

𝑡
≤ 90𝜀𝑘

2,  (24) 

jossa 𝜀𝑘 =  √235/𝑓𝑦𝑘.  
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Mikäli profiilin halkaisijan ja seinämänvahvuuden suhde ei täytä raja-arvon vaatimuksia, 

tulee paikalliseen lommahtamiseen vaikuttavat seikat huomioida poikkileikkauksen 

mitoituksessa EC3 mukaisesti (BY 58 2012). 

Yläpuolella esitettyjen ehtojen rajoissa voidaan laskea betonitäytteisen putken 

poikkileikkauksen plastinen puristuskestävyys yhtälöllä (25). Mikäli liittorakenteessa 

teräsosat ovat betonin sisällä, tulee betonin puristuslujuutta pienentää kertoimella 0,85. 

𝑁𝑝𝑙.𝑅𝑑 = 𝐴𝑎𝑓𝑦𝑑 + 𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑  (25) 

Pyöreissä liittorakenneputkissa puristuskestävyyttä lisäävä liittovaikutus tulee 

teräsputken sulkemisvaikutuksesta, jossa teräsputki laajenee vähemmän vaakasuunnassa 

kuin betoni ja siten rakenne yhdessä lisää betonin puristuskestävyyttä. Taivutetussa 

putkiliittorakenteessa taivuttavat momentit synnyttävät sitovan voiman, jolloin 

paikallisesti teräksen ja betonin taivutuskestävyys yhdessä voidaan olettaa olevan 

suurempi. Pyöreäprofiilisessa liittorakennepoikkileikkauksessa liittorakenteen 

määrittävät periaatteessa jo se, että poikkileikkauksen teräs- ja betonipoikkileikkaus 

kantavat samanaikaisesti normaalivoimia (BY 58 2012 s.183). Eurokoodissa EN 1994-1-

1 on esitelty menetelmä putken aiheuttaman sulkemisvaikutuksen huomioimiseksi. 

Sulkemisvaikutusta rajoittavana raja-ehtoina ovat normaalivoiman epäkeskisyys 𝑒𝐹 <

0,1𝐷 sekä pilarin muunnettu hoikkuus 𝜆 ̅ ≤ 0,5. Tässä työssä tarkastellaan hyvin hoikkia 

rakenteita 𝜆 ̅ ≥ 0,5, joten sulkemisvaikutuksen teorioita ei erikseen avata tässä työssä. 

Poikkileikkauksen taivutuskestävyys lasketaan yksinkertaistetussa menetelmässä 

jäykkäplastisella materiaalimallilla, jossa vedetyn ja puristetun osan jännitysjakaumat 

kuvataan suorakaiteen muotoisina (Nethercot 2003). Alapuolella oleva kuva 17 esittää 

EC4 mukaisen yksinkertaistetun mitoitusmenettelyn mukaisen periaatteen 

yhteisvaikutuskuvaajan määrittämisestä. 

 

Kuva 17. Yhteisvaikutusdiagrammi ja mitoitusperiaate (muokattu lähteestä SFS-EN 

1994-1-1). 
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Eurokoodin taustamateriaalissa (Hanswille 2008) esitetään laskentamenetelmä plastisen 

taivutusmomentin laskemiseksi normaalivoiman ja momentin yhteisvaikutuksessa: 

𝑀𝑝𝑙.𝑁.𝑟𝑑 = ∑ 𝐴𝑖 ∗ 𝑓𝑖𝑑 ∗ ei
𝑘
𝑖=1 .  (26) 

Yhtälössä 𝑒𝑖 on kunkin poikkileikkauksen suorakaiteen muotoisen jännityskentän 

resultanttivektorin etäisyys poikkileikkauksen pintakeskiöstä (Huomaa, ei sama kuin 

etäisyys neutraaliakselista) (Hanswille 2008). Rakenneosien mitoitusjännitys voidaan 

laskea yhtälöllä (27) (SFS-EN 1994-1-1): 

𝑓𝑖𝑑 = 𝑓𝑖𝑘/𝛾𝑖.  (27) 

Normaalivoiman 𝑁𝐸𝑑 suuruus plastisen neutraaliakselin kaikissa pisteissä voidaan 

ratkaista yhtälöstä (28) (Hanswille 2008): 

𝑁𝐸𝑑 = ∑ 𝐴𝑖 ∗ 𝑓𝑖𝑑
𝑘
𝑖=1 .  (28) 

Plastisen taivutusmomentin maksimi voidaan ratkaista yhtälöstä (28) merkitsemällä 

normaalivoima 𝑁𝐸𝑑 nollaksi ja etsimällä se neutraaliakselin paikka, jossa poikkipinnan 

puristetun puolen ja vedetyn puolen voimavektoreiden summa on 0. (Hanswille 2008) 

Lähteessä (BY 58 2012) annetaan tavallisella betonilla täytetyn pyöreän putkiprofiilin 

neutraaliakselin sijainnin määrittämiseksi seuraava yhtälö: 

𝐷𝑛 =
𝜋

4
𝑓𝑐𝑑∗𝑑^2

2𝐷∗𝑓𝑐𝑑+4𝑡(2𝑓𝑦𝑑−𝑓𝑐𝑑)
 .  (29) 

Yhtälössä (29) ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käyttää kuitubetonin jäännösvetolujuutta 

hyväksi, joten neutraaliakselin sijaintipaikan määrittämiseksi tulee käyttää tarkempaa 

laskentamenetelmää. (BY 58 2012) 
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5.1.1 EC4 mukainen taivutusjäykkyys 

𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 on pilarin tehollinen taivutusjäykkyys pilarin kriittisen nurjahduskuorman 𝑁𝑐𝑟 

laskemista varten (EN 1994-1-1): 

𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑎𝐼𝑎 + 𝐾𝑒𝐸𝑐𝐼𝑐   (30) 

jossa 𝐾𝑒 on korjauskerroin 0,6. 

Betonin pitkäaikaisvaikutukset otetaan huomioon pienentämällä kimmokerrointa yhtälön 

(31) mukaisesti. 

𝐸𝑐.𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑐
1

1+
𝑁𝐺.𝐸𝑑

𝑁𝐸𝑑
𝜑𝑡

 ,  (31) 

jossa  𝑁𝐺.𝐸𝑑 on pysyvä mitoituskuorma  

𝑁𝐸𝑑 on mitoituskuorman kokonaisarvo 

𝜑𝑡 on betonin virumaluku EN 1992-1-1 mukaisesti, kun otetaan huomioon 

 betonin ikä kuormituksen alkaessa.  

Toisen kertaluvun vaikutukset voidaan lähteen (SFS-EN 1994-1-1) mukaan ottaa 

huomioon toisella tehollisella jäykkyydellä 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓.𝐼𝐼 

𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓.𝐼𝐼 = Ko(𝐸𝑎𝐼𝑎 + 𝐾𝑒,𝐼𝐼𝐸𝑐𝐼𝑐),   (32) 

jossa  𝐾𝑜 on korjauskerroin, jonka arvo on 0,5, 

 𝐾𝑒,𝐼𝐼 on kalibrointikerroin jonka arvo on 0,9. 

EC4 määrittelee kertoimen 𝑘, jolla voidaan huomioida toisen kertaluvun vaikutukset 

pilarin pituudella. Kertoimella 𝑘 kerrotaan lineaarisen tarkastelun mukaisen 

taivutusmomentin mitoitusarvoa 𝑀𝐸𝑑. Kerroin 𝑘 voidaan laskea yhtälöllä (33) (SFS-EN 

1994-1-1) 

k =
𝛽𝑘

1−𝑁𝐸𝑑/𝑁𝑐𝑟.𝑒𝑓𝑓
 ,  (33) 
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jossa  𝑁𝑐𝑟.𝑒𝑓𝑓 on yhtälöllä (38) saadun vastaavan kriittisen normaalivoiman arvo, 

𝛽𝑘 on ekvivalentin momentin kerroin pelkästään aksiaalisia kuormia 

sisältävälle pilarirakenteelle. 

Putkiprofiilin sekä betoniytimen taivutusjäyhyydet määritellään yhtälöillä (34) ja (35) 

(Tekniikan kaavasto 2010): 

𝐼𝑎 =
𝜋(𝐷4−𝑑4)

64
  (34) 

𝐼𝑐 =
𝜋d4

64
.  (35) 

Yhtälöissä (34) ja (35) mitta D tarkoittaa teräsputken ulkohalkaisijaa sekä mitta d 

betoniytimen ulkohalkaisijaa. 

5.1.2 Pilarin nurjahduskestävyys 

Yksinkertaistetun laskentamenetelmän käytölle on EC4:ssä esitetty ehto pilarin 

hoikkuudelle: 

�̅� ≤ 2.0.  (36) 

Suhteellinen hoikkuus voidaan laskea yhtälöstä (37): 

�̅� = √
𝑁𝑝𝑙.𝑅𝑘

𝑁𝑐𝑟
,  (37) 

missä 𝑁𝑝𝑙.𝑅𝑘 on poikkileikkauksen plastinen normaalivoima materiaalien 

ominaislujuuksilla laskettuna ja 𝑁𝑐𝑟 on kimmoteorian mukainen kriittinen kuorma, joka 

lasketaan ottaen huomioon pilarin nurjahdus sen todennäköisimmässä suunnassa: 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓

𝑙2  .  (38) 
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5.1.3 Pyöreän putkipoikkileikkauksen geometriaa 

Pyöreän putkipoikkileikkauksen tarkastelemiseksi tarvitaan yhtälöt, joilla ratkaistaan 

poikkileikkauksen puristettujen osien pinta-alat sekä niiden painopisteiden etäisyydet 

putken keskipisteestä. Lähteessä (Tekniikan kaavasto 2010) on esitetty laskentayhtälöt, 

joiden perusteella voidaan poikkileikkauksen pinta-alat sekä niiden painopisteet ratkaista: 

 

Kuva 18. a) ympyräkaarisektorin, b) ympyräsegmentin poikkipintasuureet Tekniikan 

kaavastoa (2010) mukaillen. 

Ympyrän kaarisektorille on olemassa yhtälöt, joiden avulla voidaan laskea teräsputken 

seinämän pinta-alat sekä painopisteen etäisyydet neutraaliakselin molemmin puolin. 

(Tekniikan kaavasto 2010) 

𝐴 = 𝛼(𝑅2 − 𝑟2)  (39) 

𝑒 =
2

3

(𝑅3−𝑟3) sin 𝛼

(𝑅2−𝑟2)𝛼
   (40) 

𝐼𝑧 =
𝑅4−𝑟4

4
(𝛼 + sin(𝛼) cos(𝛼)) −

4((𝑅3−𝑟3)
2

sin2(𝛼))

9(𝑅2−𝑟2)𝛼
 (41) 

Ympyräsegmentille ovat seuraavat yhtälöt, joiden avulla voidaan laskea 

betonipoikkileikkauksen pinta-alat sekä painopisteen etäisyydet neutraaliakselin 

molemmin puolin. (Tekniikan kaavasto 2010) 

𝐴 =
𝑟2

2
(2𝛼 − sin 2𝛼)  (42) 
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𝑒 =
4

3

𝑟 sin3 𝛼

2𝛼−sin 2𝛼
     (43) 

𝐼𝑧 = 𝑟4 (
𝛼

4
−

sin 4𝛼

16
−

(1−cos 2𝛼)3

9(2𝛼−sin 2𝛼)
)    (44) 

Poikkipintasuureet voidaan myös ratkaista integroimalla ympyrän funktiota. 

Poikkileikkausta kuvataan kahdella eri funktiolla, joiden säteet ovat 𝑅 ja 𝑟. 𝑅 kuvaa 

putkipoikkileikkauksen ulkosädettä ja 𝑟 kuvaa sisäsädettä. Laskennassa ympyröiden 

keskipiste on x-y koordinaatiston origossa. Integraalifunktio on esitetty yhtälössä (45) 

(Tekniikan kaavasto 2010) 

𝐹(𝑥) = ∫ ± √𝑅2 − 𝑥2 𝑑𝑥.  (45) 

5.1.4 Pilaripoikkileikkauksen puristuskestävyys 

Ainoastaan keskeisesti puristetuille pilareille voidaan yksinkertaistettuna laskea 

puristuskestävyyden mitoitus yhtälöllä (46) 

𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑁𝑝𝑙.𝑅𝑑
≤ 1.0,  (46) 

jossa  𝜒 on standardin EN 1993-1-1 kohdan 6.3.1.2 mukainen, pyöreän 

betonitäytteisen putkipoikkileikkauksen tapauksessa, nurjahdusmuotoa a 

vastaava ja siihen liittyvän suhteellisen hoikkuuden �̅� mukainen 

pienennyskerroin. 

Mikäli rakennetta kuormittavat normaalivoima sekä taivutusmomentti yhtä aikaa yhden 

akselin suhteen. Voidaan mitoitus suorittaa kuvan 17 mukaiseen yhteisvaikutuskäyrään 

perustuen seuraavalla yhtälöllä (47): 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑁.𝑅𝑑
≤ αM  (47) 

jossa  αM riippuu teräslajista: Teräslajien S235 – S355 tapauksessa kerroin on 0,9 

ja teräslajeilla S420 ja S460 kerroin on 0,8. 

Mikäli rakenteella on samanaikaisesti taivutusmomenttia useamman akselin suhteen, 

tulee yhteisvaikutus tarkistaa (SFS-EN 1994-1-1). 
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5.2 Paalun mitoitus 

Suunnitteluohjeessa RIL 254-2016 esitellään menetelmä paalun 

nurjahdusmurtokestävyyden laskemiselle. Menetelmän käytettävyyden ehtoina 

vaaditaan, että paalu tulee olla koko nurjahduspituudeltaan pehmeässä maakerroksessa, 

paalun tulee olla pelkästään aksiaalisesti kuormitettuna, nurjahdustarkasteluissa tulee 

huomioida paalun arvioitu alkutaipuma tai mitattu paalun taipuma. Ohjeessa määritellään 

nurjahdusta vastaan riittämättömästi tuetuiksi paaluiksi ne paalut, jotka ovat osittain tai 

kokonaan ilmassa, vedessä tai maakerroksessa, jonka redusoitu, siipikairauksella 

määritelty alustaluku on pienempi kuin 20 kN/m2. Maan sivutuentaa ei lähteen mukaan 

yleensä käytetä hyväksi siinä tapauksessa kun paalun ympärillä olevan eloperäisen 

maakerroksen leikkauslujuus on pienempi kuin 5 kN/m2.  

Kuvassa 19 esitellään paalun nurjahdusmalli hienojakoisessa maakerroksessa. Paalun 

nurjahdusmuodon ajatellaan olevan siniaallon muotoinen (RIL 254-2016). 

 

Kuva 19. Paalun nurjahdusmalli hienojakoisessa maakerroksessa (muokattu lähteestä 

RIL 254-2016) 

 

Kuvassa 19 on esitettynä periaatteellinen mitta nurjahduspituudelle 𝐿𝑐, joka lasketaan 

yhtälöllä (48):  
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𝐿𝑐 =  𝜋 ∗ √
𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓

𝑘𝑠∗𝐷

4
,  (48) 

jossa 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 on paalun taivutusjäykkyys, 𝑘𝑠 on maan alustaluku ja 𝐷 on paalun halkaisija 

(RIL 254-2016). Paalun taivutusjäykkyys 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 määritellään liittorakennemitoituksessa 

EC4 mukaisella yhtälöllä (30).  

Lähteen RIL 254-2016 mukaan rakenteen murtokestävyys nurjahduksen suhteen 

saavutetaan silloin, kun paalun taipumasta aiheutuva sivupaine ylittää paalua ympäröivän 

maan sivuvastuksen murtoarvon 𝑝𝑚 tai paalun poikkileikkauksen 

taivutusmurtokestävyys ylittyy (RIL 254-2016). Mikäli paalu taipuu niin paljon, että 

taipumasta aiheutuva sivupaine ylittää maan sivuvastuksen murtoarvon 𝑝𝑚, tulee 

taipuneen paalun nurjahdusmurtokestävyys maan murtumisen hetkellä laskea lähteen RIL 

254-2016 mukaisella yhtälöllä (49): 

𝐹𝑑,𝑠 =
𝐹𝑐𝑟

1+
(𝑘𝑠∗𝛿𝑔)

𝑝𝑚

,  (49) 

jossa 𝐹𝑑,𝑠 on taipuneen paalun nurjahdusmurtokestävyys maan murtuessa, 𝐹𝑐𝑟 on suoran 

paalun nurjahdusmurtokestävyys, 𝛿𝑔 on paalun geometrinen alkutaipuma ja 𝑝𝑚 on 

sivuvastuksen ääriarvo, jonka arvioidaan olevan tässä tapauksessa 0,4 ∗ 𝑘𝑠 (RIL 254-

2016). Lähde RIL 254-2016 antaa suoran paalun nurjahdusmurtokestävyydelle seuraavan 

laskenta yhtälön: 

𝐹𝑐𝑟 = 2 ∗ √𝑘𝑠 ∗ 𝐷 ∗ 𝐸𝐼𝑐𝑜𝑚.  (50) 

 

Nurjahdustarkasteluun tulee myös sisällyttää paalujen asentamisen jälkeinen alkutaipuma 

𝛿𝑔 (RIL 254-2016). Alkutaipuman lukuarvoja esitellään seuraavalla sivulla olevassa 

taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Paalujen alkutaipuman arvoja (lähdettä RIL 254-2016 mukaillen). 

 Jatkamaton paalu Jatkettu paalu 

Alkutaipuma 𝛿𝑔 (𝑚) (taipuma 

tarkastettavissa esimerkiksi avoimen 

profiilin tapauksessa) 

𝐿𝑐

300
 – 

𝐿𝑐

600
 

𝐿𝑐

200
 – 

𝐿𝑐

400
 

Alkutaipuma 𝛿𝑔 (𝑚) (kun taipumaa ei 

voida tarkastaa) 

𝐿𝑐

300
  

𝐿𝑐

150
  

 

Teräspaalun mitoituksessa tulee ottaa huomioon fiktiivinen alkutaipuma 𝛿𝑓, joka sisältää 

teräksen jäännösjännitykset sekä alkukäyryyden. Pituus ja kierresaumahitsatuille 

paaluputkille fiktiivinen alkutaipuma 𝛿𝑓 = 0,0013 ∗ 𝐿𝑐. Laskennassa käytettävä 

alkutaipuma 𝛿0 on yllä esitellyn alkutaipuman ja fiktiivisen alkutaipuman summa: 

𝛿0 = 𝛿𝑔 + 𝛿𝑓.  (51) 

Lähteessä RIL 254-2016 esitellään liittorakennepaalun taivutusmurtokestävyyden 

laskemiselle mitoitusyhtälön (52): 

𝐹𝑑,𝑝 =
𝐵

2
− √

𝐵2

4
− 𝐶.  (52) 

Laskentayhtälöt aputermien B ja C ratkaisemiseksi ovat lähteen (RIL 254-2016) mukaan 

seuraavat: 

𝐵 = 𝐹𝑐𝑟 + 𝐹𝑐,𝑢 + 0,5 ∗ 𝐹𝑐𝑟 ∗ 𝛿0 ∗ (𝐹𝑐,𝑢 − 𝐹𝑐,𝑢,𝑐)/𝑀𝑝𝑙.𝑅𝑑, (53) 

𝐶 = 𝐹𝑐𝑟 ∗ 𝐹𝑐,𝑢,  (54) 

joissa 𝐹𝑐,𝑢 on paalun poikkileikkauksen puristuskestävyys murtorajatilassa. 𝐹𝑐,𝑢,𝑐 on 

paalun betonipoikkileikkauksen puristuskestävyys murtorajatilassa. 𝑀𝑝𝑙.𝑅𝑑 on paalun 

liittorakennepoikkileikkauksen taivutuskestävyys murtorajatilassa. RIL 254-2016 
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mukaan poikkileikkauksen liittorakennemitoitus on mahdollinen kun betoniosakerroin on 

0,1 ≤ 𝛼𝑐 ≤ 0,8. kerroin 𝛼𝑐 saadaan yhtälöstä (55):  

𝛼𝑐 =
𝐹𝑐,𝑢,𝑐

𝐹𝑐,𝑢
= (𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝐴𝑐)/𝐹𝑐,𝑢   (55) 

Poikkileikkauksen puristuskestävyys voidaan ratkaista yhtälöllä (56): 

𝐹𝑐,𝑢 = 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑎 ∗ 𝑓𝑦𝑑  (56) 

Paalutusohjeessa on esitetty menetelmä liittorakennepoikkileikkauksen murtorajatilan 

mukaisen taivutusmomenttikestävyyden laskemiselle, mikä on sovellettu käyttäen EC4 

mukaisesta yksinkertaistetusta mitoitusmenetelmästä poikkeavia mitoitusyhtälöitä. 

Lähteessä (BY 58 2012) ovat esitettynä myös EC4 mukaisten menetelmien lisäksi lähteen 

RIL 254-2016 kanssa vastaavat laskentayhtälöt, ja todettu niiden antavan EC4 mukaisten 

menetelmien kanssa vastaavia tuloksia. Lähteen RIL 254-2016 mukaisessa 

laskentaprosessissa ei ole mahdollista soveltaa suoraan kuitubetonin vetolujuutta, joten 

paalun mitoituksessa käytetään EC4 mukaisia poikkileikkauksen mitoitusmenetelmiä. 

(RIL 254-2016, BY 58 2012, SFS-EN 1994-1-1) 
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5.3 Liittorakenteen taivutusjäykkyys 

Lähteessä (BY 58 2012) esitellään taivutusjäykkyyden laskentamenetelmä ideaaliselle 

liittorakennepoikkileikkaukselle (ks. Kuva 20). Menetelmässä taivutustilanteen 

venymätila ajatellaan toimivan lineaarisesti koko poikkileikkauksen matkalla. 

 

Kuva 20. Yleiset liittorakenteen poikkileikkauksen suureet (muokattu lähteestä BY 58 

2012). 

 

Liittorakennepoikkileikkauksen taivutusjäykkyys lasketaan seuraavalla menettelyllä (BY 

58 2012): 

𝐸𝐼𝑐𝑜𝑚 = 𝐸𝐼𝑡𝑜𝑝 − 𝑒𝑡𝑜𝑝
2 𝐸𝐼𝑐𝑜𝑚,  (57) 

josta neutraaliakselin etäisyys 𝑒𝑡𝑜𝑝 etäisyys poikkileikkauksen yläreunan suhteen voidaan 

määrittää yhtälöillä (58) ja (59):  

𝑒𝑡𝑜𝑝 =
∑ 𝐸𝐴𝑗𝑒𝑗

𝑘
𝑗=1

𝐸𝐴𝑐𝑜𝑚
,  (58) 

𝐸𝐴𝑐𝑜𝑚 = ∑ 𝐸𝐴𝑗
𝑘
𝑗=1 .  (59) 

Rakenteen jäykkyys yläreunan suhteen voidaan määrittää seuraavalla yhtälöllä (60) (BY 

58 2012): 

𝐸𝐼𝑡𝑜𝑝 = ∑ (𝐸𝐼𝑜𝑗 + 𝑒𝑗
2𝐸𝐴𝑗)𝑘

𝑗=1   (60) 
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6 KOKEELLISET MITOITUSTARKASTELUT 

Tässä luvussa tarkastellaan kokeellisesti, kuinka kuituja voidaan soveltaa 

teräsputkiprofiilisen liittopilarin tai -paalun betonitäytteenä. Tarkastelussa arvioidaan 

materiaaliominaisuuksien teoreettista mallintamista ja millä kuitumäärällä voidaan 

tehokkaimmin vaikuttaa liittorakenteessa käytettävän betonin ominaisuuksiin. Lisäksi 

pohditaan kuitubetonin suunnitteluun liittyviä huomioita. Laskelmissa tarkastellaan 

kuitubetonin merkitystä liittorakennepoikkileikkauksen puristus- ja 

taivutusmomenttikestävyyteen. Poikkileikkauksesta tarkastellaan tapauksia, joista 

toisessa on kuitubetonia mukana ja toisessa on normaalia betonia. Pilarin ja paalun 

tapauksissa tarkastellaan, kuinka kuitubetoni vaikuttaa nurjahduskestävyyteen. Lisäksi 

kokeellisessa osassa tarkastellaan tarkemmin liittorakennepoikkileikkauksen 

taivutusjäykkyyttä. 

6.1 Kuitubetonin ominaisuuksista 

6.1.1 Puristuslujuus 

Kuitubetonin puristuslujuudelle on jo kehitetty empiirisiä laskentamenetelmiä, joiden 

toimivuutta kokeillaan tässä luvussa. Liitteessä 1 on kootusti kerättynä yhteen eri 

tutkimustulosten puristuslujuuksia. Näistä tuloksista on laskettuna taulukkoon 6 

keskimääräinen puristuslujuuden suhteellinen kasvu eri kuitumäärillä. Taulukosta 6 

voidaan havaita, että kuituja käyttämällä voidaan saada maksimissaan 6,8 %:n lisä 

betonin puristuslujuuteen. 

Taulukko 6 Kuitujen vaikutus betonin puristuslujuuteen kuitumäärän mukaisesti (ks. 

Liite 1). 

Kuitumäärä [Vol. %] 0,5 0,75 1 1,5 

Puristuslujuuden kasvu 
normaalibetoniin nähden[%] 

5,1 
 

2,9 
 

6,8 
 

5,4 
 

 

Liitteen 1 taulukosta voidaan päätellä, että sopivassa betonimassassa kuidut lisäävät 

puristuslujuutta. Kuituja ei kuitenkaan ole kannattavaa lisätä ylisuuria määriä, mikäli 

kuiduilla halutaan parantaa betonin puristuslujuutta. Teoriassa mainituissa tutkimuksissa 

suuremmat kuitumäärät aiheuttivat betonin tiivistymisongelmia, jolloin betonin 
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ilmamäärä lisääntyy. Tämä ongelma on myös havaittavissa taulukon 6 tuloksissa: kun 

kuitumäärää kasvatetaan, alkaa puristuslujuus pienentymään. Eri tutkimusten tuloksista 

on havaittavissa vesisementtisuhteen vaikutus lujuusominaisuuksiin etenkin 

itsetiivistyvillä betoneilla. Vesisementtisuhde on vertailun perusteella hyödyllistä pitää 

mahdollisimman alhaisena, jolloin kuitubetonin lujuus kehittyy suuremmaksi 

normaalibetoniin nähden. Suuremmasta lujuudesta on hyötyä rakenteen kestävyydelle. 

Rakenteellisesti kannattavinta on lisätä 0,5 – 0,75 tilavuusprosenttia kuituja betoniin, 

jolloin puristuslujuus kehittyy tehokkaasti, mutta kuitumäärä pysyy maltillisena. Tällöin 

teorian perusteella betonin työstettävyys myös säilyy hyvänä. 

Vertailun kuitubetonit muodostuivat lähes kokonaan koukkupäisistä kuiduista. Yhden 

tutkimuksen (Soulioti et al 2011) kuitubetonissa käytettiin aaltomaisesti muotoiltuja 

kuituja. Kun lähteen (Soulioti et al 2011) puristuslujuuden kehittymistä kuitujen 

suhteessa tutkitaan teoreettisella yhtälöllä (3), saadaan laskennallisesti puristuslujuuden 

kasvuksi 0,5 % kuitumäärällä: 

𝑓𝑐𝑓 = 46,6 𝑀𝑃𝑎 + 2.1604 (
3,2∗0,005∗25 mm

0,75 mm
) = 47,752 MPa. 

Kokeellisesti lähteessä (Soulioti et al 2011) saatiin puristuslujuudeksi 49,8 MPa, jolloin 

kuitubetonin puristuslujuus kasvaa 6,867 % normaalibetoniin nähden. Yhtälöllä (3) 

saadaan 2,472 % kasvu normaalibetoniin nähden.  

Kun kokeillaan Yhtälöä (4) koukkupäisille kuitubetoneille lähteen (Yazici et al 2007) 

tutkimukseen perustuen saadaan yhden tilavuusprosentin kuitubetonille teoreettisesti 

seuraava puristuslujuus. 

𝑓𝑐𝑢𝐹 = 49,1 𝑀𝑃𝑎 + 0.014 (
3,2∗0,01∗60 mm

0,75 mm
) + 1,09 (

3,2∗0,01∗60 mm

0,75 mm
)   

= 51,926 𝑀𝑃𝑎.  

Lähteen (Yazici et al 2007) kuitubetonikoekappaleen puristuskokeessa saatiin 

puristuskestävyydeksi 58,3 MPa. Tällöin teoreettinen puristuslujuuden lisäys kuiduilla on 

5,756 %. Kokeellisesti määritettynä kuidut lisäsivät puristuslujuutta 18,737 %. Näin ollen 

tarkastelun perusteella kokeelliset menetelmät eivät soveltuneet juuri lainkaan 

todentamaan kuitubetonien puristuslujuutta. Ehkä positiivista näissä menetelmissä on se, 

että ne olivat kuitenkin keskimääräisesti varmemmalla puolella. Kuitubetonin 
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puristuslujuuden teoreettinen mallintaminen ei ole vielä riittävän luotettavalla tasolla. 

Tämän vuoksi täytyy tehdä lisätutkimuksia, jotta voidaan luotettavalla tavalla mallintaa 

kuitubetonin puristuslujuutta. 

6.1.2 Taivutuslujuus 

Kuitujen edut taivutuslujuuden lisäämiseen ovat selkeät. Liitteessä 2 on esiteltynä kolmen 

artikkelin (Thomas et al 2007, Yazici et al 2007, ja Soulioti et al 2011) tutkimustuloksia 

kuitubetonirakenteiden taivutuksesta. Tutkimuksissa mitattiin maksimaallista 

taivutuskestävyyttä. Varsinaisia jäännöslujuuksia ei mitattu. Liitteen 2 mukaisesta 

taulukosta on laskettu kuitumäärän mukainen keskimääräinen taivutuskestävyyden lisäys 

ilman kuituja valmistettuun betoniin. Kuitujen keskimääräinen suhteellinen vaikutus 

betonin taivutuslujuuteen on esitetty taulukossa 7 

Taulukko 7. Kuitujen lisäämisen keskimääräinen merkitys kuitubetonin 

taivutusjännityskestävyyteen (keskiarvot laskettu lähteiden liitteen 2 

perusteella). 

Kuitumäärä [%] 0,5 1,0 1,5 

Taivutuskestävyyden kasvu 

normaalibetoniin verrattuna [%] 
11 31 40 

 

Taulukon 7 perusteella kuituja käyttämällä saadaan tehokkaasti lisättyä betonin 

taivutuskestävyyttä. Taivutuskestävyys lisääntyy huomattavasti vielä 1 % kuitumäärää 

suuremmilla kuitumäärillä, vaikka teoriaosassa havaittiin betonin tiivistymisessä 

ongelmia suuremmilla kuitumäärillä. Taivutustapauksessa ei kuitumäärälle ole 

kestävyyden kannalta mitään rajamäärää. Rajoitteista ehkä tärkeimpänä tekijänä on 

työstettävyys ja tiivistettävyys, jotka alkavat heikentyä oleellisesti, kun kuitumäärä 

kasvaa suureksi. Tutkimuksissa esitettyjen havaintojen perusteella kuitujen 

maksimaaliseksi tilavuusosasuhteeksi voisi soveltua 1 %. Tämä määrä on vielä 

mahdollista pumpata liittorakenteeseen, kun betonimassa muutoin suunnitellaan huolella.  
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6.1.3 Suunnittelunäkökohtia kuitubetonilla 

Luvussa 2 KUITUBETONI esiteltiin seikkaperäisesti hoikkuusluvun- ja kiviaineksen 

vaikutusta kuitubetoniin ja yksittäisen kuidun tartuntaominaisuuksia sekä kuidun muodon 

vaikutusta ulosvetokestävyyteen. Ehkä tärkeimpinä seikkoina Luvusta 2 suunnittelijan 

olisi omaksua kuitumäärän vaikutukset tuoreen betonin tiivistettävyyteen, ja siten 

kovettuneen betonin lujuuteen. Yläpuolella olevissa taulukoissa 6 ja 7 ovat esitettynä 

suuntaa antavat kuitumäärät, ja niiden vaikutukset betonin lujuusominaisuuksiin. Lisäksi 

on hyvin tärkeää ymmärtää kuinka kuitujen suuntautuminen kehittyy rakenteessa, ja siten 

mahdollisesti vaikuttaa rakenteen kestävyyteen. Tutkimuksissa on havaittu, että 

kuitubetonit haluavat suuntautua betonin virratessa ja mekaanisessa tiivistyksessä. 

Suunnittelijan on hyvä ohjeistaa kuitubetonien valutöissä betonoinnin lähtöpisteet ja 

betonimassan valusuunnat, jolloin kuitubetonin lujuusominaisuudet ovat halutut 

rakenteelle kriittisissä kohdissa. 

Kuidun muodolla voidaan myös vaikuttaa betonilta haluttuihin ominaisuuksiin etenkin 

jäännöslujuuteen sekä puristuslujuuteen. Näin ollen suunnittelija voi suositella jotain 

kuitutyyppiä, joka soveltuu parhaiten suunniteltavaan rakenteeseen. Kuidun pituus tulee 

valita valmistettavan betonirakenteen koon mukaisesti. Luvun 4 KUITUBETONIN 

MITOITUSMENETELMÄT aluksi kerrottiin, että soveltuva kuidun mitta olisi 

maksimissaan kolmasosa poikkileikkauksen pienimmästä sivunmitasta. Tämä ohje on 

todennäköisesti toimiva edelleenkin. Teoriassa esiteltyjen tutkimusten perusteella 

koukkupäiset kuidut ovat tehokkaimpia jäännöslujuuden kannalta ja niitä kannattaa 

yleisesti käyttää. Aaltomaisesti muotoillut kuidut kehittävät tehokkaammin rakenteen 

puristuslujuutta, mutta vetolujuudessa jäännöslujuus on huomattavasti tehottomampaa 

kuin koukkupäisillä kuiduilla. Itse kuitubetonin mitoitus perustuu jäännöslujuuteen, 

jolloin suunnittelijan on sovittava kuitubetonitoimittajan kanssa mitoituksessa 

käytettävistä jäännöslujuuksista.  

Kohdassa 6.1.1 Puristuslujuus havaittiin, että kuituja käyttämällä saadaan selkeästi 

kasvatettua betonin puristuslujuutta. Kuitubetonirakenteita valmistettaessa tämä 

puristuslujuuden kasvu voidaan ottaa huomioon rakenteiden mitoituksessa. Kuitujen 

lisääminen voi myös heikentää betonin puristuslujuutta, mitä on havaittu itsetiivistyvien 

kuitubetonien kohdalla. Tällöin suunnittelijan tulee olla tarkkana sen kanssa, kuka vastaa 

siitä, jos näin käy. Kuitubetonin lujuuteen vaikuttavat oleellisesti kivi- ja hienoaines, 

valittu sideainetyyppi sekä vesisementtisuhde. Tämän vuoksi suositellaan 
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lähestymistapaa, jossa kuitubetonin valmistajan kanssa sovitaan kuitubetonin 

suunnittelussa käytettävästä lujuusluokasta. Tällä menetelmällä voidaan kuituja 

käyttämällä saada lisää puristuskestävyyttä. Toisaalta ilman kuituja valmistetun betonin 

suunnittelulujuutta voidaan nostaa suunnittelemalla tavallisen betonimassan seos 

uudelleen, joten kuitujen käyttäminen pelkästään puristuslujuutta nostamaan ei 

välttämättä ole kannattavaa.  

Liittorakenteet betonoidaan yleensä pumppaamalla betoni alhaalta ylöspäin. Vaikka 

lähteessä (Lahdenmaa 2007) saatiin tutkimustulokseksi liittopilarin kohdalla, että kuidut 

suuntautuvat hyvin alhaaltapäin pumpattaessa, voi paalujen kohdalla tilanne olla toinen. 

Paalut betonoidaan usein valuttamalla tai pumppaamalla betoni ylhäältä paalujen 

pohjalle. Pilareissa täyttö tapahtuu pumppaamalla betoni pilarin alapäässä olevasta 

täyttöaukosta. Näissä menetelmissä on periaatteellinen ero, joka on tarpeellista tutkia 

paalujen kohdalla. Toisaalta, tutkimuksissa oli havaittu, että kuitujen suuntautuminen on 

merkittävämpää silloin, kun rakenne virtaa pitempiä matkoja vaakasuuntaan. Tämän 

perusteella käytettäessä itsetiivistyvää betonia ja valettaessa pieniprofiilisia 

paalupoikkileikkausta, voidaan olettaa, että kuidut ovat suunnittelun kannalta edullisesti 

suuntautuneet ja rakenne käyttäytyy samalla tavalla pystysuunnassa kuin 

vaakasuunnassa. Suuriläpimittaisissa paaluissa kuitubetoni joutuu kuitenkin virtaamaan 

vaakasuunnassa kohti ulkoreunoja silloin, kun valu tapahtuu poikkileikkauksen 

keskipisteessä. Tällöin kuitujen epäedullinen suuntautuneisuus voi olla mahdollista. 

Suosituksena on kyseisen valumenettelyn testaamista ja kuitujen suuntautuneisuuden 

vaikutuksen tarkistamista valettaessa kuitubetonia suurissa paalurakenteissa. 
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6.2 Liittorakennepoikkileikkaus 

6.2.1 Lähtökohdat 

Kokeelliset mitoitustarkastelut suoritetaan paalupoikkileikkaukselle, jonka halkaisija on 

273 mm ja seinämän vahvuus 10 mm. Teräsmateriaalina käytetään S440J2H lujuusluokan 

terästä. Kuitubetonin suunnittelulujuudeksi valitaan C50/60, koska työssä käytettävät 

mitoitusjäännöslujuudet ovat otettu betonilaadusta, jonka mitoituspuristuslujuus on 

edellä mainittu C50/60. Kuva 21 mitoituspoikkileikkauksesta alapuolella. 

 

Kuva 21. Mitoitettavat poikkileikkaustyypit, mittayksikkö on millimetreissä. 

 

Kuitubetonipoikkileikkauksen tarkastelut tehdään EC4 mukaisella yksinkertaistetulla 

mitoitusmenetelmällä. Vertailevat laskelmat laaditaan liittorakennepoikkileikkaukselle 

ilman kuituja, jolloin betonin suunnittelulujuudet puristukselle ovat molemmissa 

poikkileikkauksissa samat. 

Kuitubetonin mitoituksessa käytetään FIB (2012) mukaista yksinkertaistettua 

laskentaperiaatetta, mikä perustuu jäykkä-plastiseen teoriaan, kuten myös EC4 mukainen 

yksinkertaistettu mitoitusmenetelmä. Koska jäännöslujuutta kohdassa 𝐶𝑀𝑂𝐷3 ei ollut 

lähteessä (Vandewalle et al 2008) määritelty, se määritetään kuvasta 14 (määritys esitetty 

tarkemmin liitteessä 3). Muutoin (Vandewalle et al 2008) tutkimuksen jäännöslujuudet 

ovat valmiiksi esitettyinä taulukossa 3 (ks. kohta 4.1 Jäännöslujuus). Laskelmissa 

käytettävät ominaislujuudet on esitetty kootusti alapuolella olevassa taulukossa 8.  
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Taulukko 8.  Materiaalien ominaislujuudet. *Katso Liite 3 

Materiaali 
Teräs Betoni  

 

 

 

Lujuus [MPa] 440 50 1,196 

 

EC4 mukainen poikkileikkauksen mitoitus suoritetaan osavarmuuslukuja käyttäen (ks. 

taulukosta 4.). Mitoituslujuudet kaikille ominaislujuuksille saadaan yhtälöllä (27), jolloin 

mitoituslujuudeksi saadaan: teräkselle 440/1,0 = 440 MPa, betonille 
50

1,5
= 33,33 MPa ja 

kuitubetonin jäännösvetolujuudelle 
1,196

1,5
= 0,797 MPa. 

EC4 mukainen liittorakennemitoitus on voimassa, kun yhtälön (22) mukainen 

teräsosakertoimen ehto toteutuu. Liitteessä 4 esitetyissä laskelmissa todetaan, että 

rakenteen teräsosakerroin 𝛿𝑎 = 0,684. Näin ollen teräsosakertoimen ehto: 0,2 ≤ 𝛿𝑎 ≤

0,9 toteutuu ja rakenne voidaan mitoittaa liittorakenteena. Poikkileikkauksen 

mitoituksessa ei tarvitse huomioida paikallisen lommahduksen vaikutuksia, koska 

yhtälön (24) perusteella saadaan: 
273

10
≤ 90 ∗

235

440
, joka sievenee muotoon 27,3 ≤ 48,068. 

Näin ollen rakenne voidaan mitoittaa plastisuusteorialla (Liite 4). 

  

𝑓𝑐𝑘 𝑓𝐹𝑡𝑢𝑘* 𝑓𝑦𝑘 
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6.2.2 Poikkileikkauksen geometrian laskeminen 

Poikkileikkauksen suureet lasketaan Tekniikan kaavaston (2010) mukaisilla yhtälöillä 

(39 – 44). Vertailevia laskelmia tehdään tarkoilla integraalilaskennalla saatavilla 

menetelmillä. Suureiden laskemisessa käytetyt merkinnät ovat esitettynä alapuolella 

olevassa kuvassa 22: 

 

Kuva 22. Poikkileikkauksen laskennassa käytettävät merkit ja koordinaatiston suunnat. 

 

Poikkileikkauksen pinta-alojen laskemiseksi tulee tietää neutraaliakselin sijaintipaikat. 

Suljettuja laskentayhtälöitä neutraaliakselin sijaintipaikan ratkaisemiseksi on kuitenkin 

vaikea määrittää, joten neutraaliakselin sijaintipaikat määritetään kokeilemalla eri lukuja 

niin kauan, että yhtälön (28) mukainen ehto on nolla. Iteroimalla saadaan 

kuitubetoniliittorakenteen neutraaliakselin sijaintipaikaksi 30,26 mm ja normaalille 

betonille 31,22 mm. Vertailun vuoksi lasketaan BY 58 (2012) mukainen neutraaliakselin 

sijaintipaikka yhtälöllä (29), joka antaa tulokseksi 32,18 mm normaalille betonille. BY 

58 (2012) mukaisella menetelmällä laskettu tulos vastaa hyvin käsilaskennan tuloksia ja 

ero on vain 2,98 %. Yhtälöä (29) ei voida kuitenkaan soveltaa kuitubetonille. Liitteessä 5 

on esitettynä kuitubetonirakenteen tarkistuslaskelmat neutraaliakselin laskennasta. 

Poikkileikkauksen pinta-alat lasketaan yhtälöillä (39) ja (42). Integraalimenetelmän 

laskenta-periaate on esitettynä alapuolella: 

𝐴1 = ∫ 2 ∗ √𝑅2 − 𝑥2𝑑𝑥
𝑅

ℎ𝑛
− 𝐴2, 
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jossa  𝐴2 = ∫ 2 ∗ √𝑟2 − 𝑥2𝑑𝑥
𝑟

ℎ𝑛
. 

Poikkipinta-alat kohdissa 𝐴3 ja 𝐴4 määritellään vastaavalla menettelyllä vaihtaen 

integraalien rajat. Lasketut poikkipinta-alat ovat esitettynä taulukossa 9. 

Taulukko 9.  Poikkileikkausosien pinta-alat eri laskentamenetelmillä 

Menetelmä 𝐴1 (𝑚𝑚2) 𝐴2 (𝑚𝑚2) 𝐴3 (𝑚𝑚2) 𝐴4 (𝑚𝑚2) 

Yhtälöt (39) ja (42) 

kuitubetoni 

normaalibetoni 

 

4766,5 

4787,2 

 

32717 

32955 

 

3495,9 

3475,2 

 

17554 

17317 

Integrointi 

kuitubetoni 

normaalibetoni 

 

4741,8 

4761,5 

 

33000 

33000 

 

3520,5 

3500,8 

 

17554 

17318 

Suhde 

kuitubetoni 

normaalibetoni 

 

1,0052 

1,0054 

 

0,9914 

0,9986 

 

0,9930 

0,9927 

 

1,0000 

0,9999 

 

Taulukon perusteella Tekniikan kaavaston (2010) mukaiset yhtälöt soveltuvat hyvin 

poikkileikkausosien pinta-alojen määrittämiseen. Poikkipinta-aloissa on pieniä eroja, 

mutta ne katsotaan merkityksettömiksi.  

Vielä tulee määrittää poikkileikkausosien painopisteet. Painopisteiden laskennassa 

käytetään yhtälöitä (40) ja (42) sekä integrointimenetelmää. Yhtälöt (40) ja (42) ovat 

selkeitä laskentayhtälöitä ja niiden avulla voidaan suorittaa laskelmat suoraan. Integrointi 

on huomattavasti haastavampaa, mutta seuraavalla yhtälöparin periaatteella painopisteet 

voidaan ratkaista Mathcad laskentaohjelmaa käyttäen: 

Merkitään 𝐴1.1(𝑒1) = ∫ 2 ∗ √𝑅2 − 𝑒1
2𝑑𝑒1 −

𝑒1

ℎ𝑛
∫ 2 ∗ √𝑟2 − 𝑒1

2𝑑𝑒1
𝑒1

ℎ𝑛
, 

ja 𝐴1.2(𝑒1) = ∫ 2 ∗ √𝑅2 − 𝑒1
2𝑑𝑒1 −

𝑅

𝑒1
∫ 2 ∗ √𝑟2 − 𝑒1

2𝑑𝑒1
𝑟

𝑒1
. 
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Ratkaisemalla yhtälöstä 𝐴1.1(𝑒1) = 𝐴1.2(𝑒1) muuttuja 𝑒1 saadaan ensimmäisen 

poikkileikkausosan painopisteen etäisyys ratkaistua. Vastaavalla periaatteella lasketaan 

myös muiden poikkileikkausosien painopisteiden etäisyydet. Yhtälöiden (40) ja (43) 

mukaiset sekä integroimalla määritetyt painopisteet ovat määritettynä taulukossa 10. 

Taulukko 10.  Poikkileikkausosien painopisteet eri laskentamenetelmillä 

Menetelmä 𝑒1 (𝑚𝑚) 𝑒2 (𝑚𝑚) 𝑒3 (𝑚𝑚) 𝑒4 (𝑚𝑚) 

Yhtälöt (40) ja (42) 

Kuitubetoni 

normaalibetoni 

 

70,49 

70,04 

 

37,76 

37,26 

 

-96,10 

-96,48 

 

-70,37 

-70,92 

Integrointi 

Kuitubetoni 

Normaalibetoni 

 

81,58 

81,19 

 

35,15 

34,66 

 

-103,1 

-103,4 

 

-69,11 

-68,67 

suhde 

Kuitubetoni 

Normaalibetoni 

 

0,86 

0,86 

 

1,07 

1,08 

 

0,93 

0,93 

 

1,02 

1,03 

 

Taulukossa 10 esitettyjen poikkipintaosien painopisteiden laskentatulosten perusteella 

Tekniikan kaavaston (2010) painopisteiden laskentayhtälöt aliarvioivat reilusti 

teräputken poikkileikkausosien painopisteiden etäisyydet ja hieman yliarvioivat 

betoniytimen painopisteiden etäisyydet. Suurimmillaan Tekniikan kaavaston (2010) 

mukaisten painopisteiden ero integroituihin poikkileikkausosiin on 14 %. 

Betonipoikkileikkausosiin nähden normaalibetonilla laskettaessa ero on 8 %. Betoniosan 

poikkeama näyttää kasvavan kun neutraaliakseli siirtyy kohti poikkileikkauksen 

keskipistettä.  

6.2.3 Plastinen normaalivoimakestävyys 

Poikkileikkauksen plastinen normaalivoimakestävyys lasketaan yhtälöllä (25) teräksen ja 

betonin suunnittelupuristuslujuuteen perustuen. Laskelmista saadaan 

normaalivoimakestävyydeksi:  

𝑁𝑝𝑙 = 5311 𝑘𝑁  

Koska sekä tavallisella betonilla että kuitubetonilla varustetun poikkileikkauksen betonin 

suunnittelupuristuslujuudet ovat samat, ei kuitujen lisääminen siten lisää 
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poikkileikkauksen plastista normaalivoimakestävyyttä. Esimerkkilaskelma on 

tarkasteltavana liitteessä 4. 

6.2.4 Jäykkäplastinen taivutusmomenttikestävyys 

Paalupoikkileikkauksen plastinen momenttikestävyys lasketaan seuraavaa 

jännitysjakaumaperiaatetta käyttäen (Kuva 23): 

 

Kuva 23. Kuitubetonipoikkileikkauksen jäykkäplastinen mitoitusjännitysjakauma. 

 

Kuvassa 23 esitetty jännitysjakauma on laadittu sillä periaatteella, että vedetyn puolen 

betonissa vallitsee murtorajatilan mukainen mitoitusjäännösjännitys. Ilman kuituja 

valmistetussa liittorakennepoikkileikkauksessa betonin vedetyn puolen 

jännityskestävyyttä ei huomioida. Tämä mitoitusperiaate soveltuu 

kuitubetonipoikkileikkauksen mitoitukseen ristiriidattomasti EC4 yksinkertaistetun 

mitoitusmenetelmän kanssa.  

Laskennan aluksi tulee määrittää plastinen neutraaliakselin sijainti, poikkileikkausosien 

pinta-alat sekä painopisteet, joiden laskennasta on esitetty periaatteet kohdassa 6.2.2 

Poikkileikkauksen geometrian laskenta. Plastinen taivutusmomenttikestävyys lasketaan 

yhtälöllä (26) sekä integroimalla. Laskelmat ovat tarkasteltavana liitteissä 4 – 6, 

integrointimenetelmän esimerkki liitteessä 9. Menetelmillä saadut plastiset 

taivutusmomenttikestävyydet ovat esitettynä alapuolella taulukossa 11: 
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Taulukko 11. Plastiset taivutusmomenttikestävyydet, kun normaalivoima on nolla. 

Betoni 

 

Kuitu 

𝑀𝑝𝑙.𝑁.𝑅𝑑 [kNm] 

Normaalibetoni 

𝑀𝑝𝑙.𝑁.𝑅𝑑 [kNm] 

Poikkileikkausosien laskentamenetelmä 

Yhtälöt (39, 40, 42 ja 43) 

Integrointimenetelmällä 

 

337,81 

370,657 

 

336,005 

368,996 

 

Kuitubetoni lisää rakenteen taivutusmomenttikapasiteettia kuten taulukosta 11 voidaan 

havaita. Kuitujen suhteellinen lisäys liittorakenteen plastiseen 

taivutusmomenttikestävyyteen on 0,54 %, kun painopisteet ovat laskettuna Tekniikan 

kaavaston (2010) mukaisilla menetelmillä. Integrointimenetelmillä laskettujen plastisten 

taivutusmomenttikestävyyksien ero oli 0,45 %. Näin ollen laskennallisesti kuitubetonista 

on integraalimenetelmällä vähemmän hyötyä. Toisaalta integroimalla voidaan saada 

suurempi plastinen taivutusmomenttikestävyys kuin Tekniikan kaavaston (2010) 

mukaisilla menetelmillä. Integraalilaskennalla voidaan saada 9,72 % enemmän 

taivutusmomenttikestävyyttä verrattuna Tekniikan kaavaston (2010) mukaisiin 

menetelmiin. Ero johtuu painopisteiden laskentaperiaatteesta, integroimalla 

teräspoikkileikkausosien painopisteet ovat kauempana poikkileikkauksen keskeltä, 

jolloin poikkileikkausosien momenttivarsi kasvaa.  

6.3 Tarkastelut eri poikkileikkauksilla sekä lujuuksilla 

Tässä luvussa tarkastellaan miten profiilin halkaisija, seinämänvahvuus, teräksen 

myötölujuus, betonin puristuslujuus sekä kuitubetonin jäännöslujuus vaikuttavat 

mitoitustuloksiin. Tarkastelut tehdään tekniikan kaavaston (2010) mukaisilla 

laskentamenetelmillä, koska nämä menetelmät soveltuvat tehokkaammin laskentaan ja 

niillä voidaan saada selville kuitubetonin vaikutus poikkileikkauksessa vastaavasti 

integrointimenetelmän kanssa. 

Profiilin halkaisijan sekä seinämän vahvuuden vaikutusta tutkitaan pienentämällä 273 

mm halkaisijaltaan olevan paalun 10 mm seinämän vahvuutta asteittain 2 mm 

vahvuiseksi. Näin voidaan laskea kuitubetonin aiheuttama kestävyyden lisäys, kun suhde 

𝐷/𝑡 kasvaa. Laskenta suoritettiin Liitteissä 3 – 6 esitettyjen laskentamenetelmien 

mukaisesti vaihdellen paalun seinämän vahvuutta sekä suorittamalla neutraaliakselin 
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iterointi jokaiselle poikkileikkaukselle kuitubetonilla ja normaalilla betonilla. 

Tarkastelussa ei huomioida lainkaan poikkileikkausluokan ja siten paikallisten 

lommahdusten vaikutusta kestävyyteen. Kun kokeillaan 1 mm seinämän vahvuutta 

halkaisijaltaan 273 mm putkeen, jossa on C50/60 betonia, tulee teräsosakertoimen arvoksi 

alle 0,2, joten 1 mm seinämä suljettiin pois tarkastelusta. Tarkastelun tulokset ovat 

nähtävillä kuvassa 24. 

 

Kuva 24. Putken halkaisijan ja seinämän suhteen vaikutus kuitubetonilla saatavaan 

suhteelliseen kestävyyden lisään. 

 

Kuvasta 24 voidaan havaita, että kun kasvatetaan paalun halkaisijan ja seinämän suhdetta, 

kuitubetoni lisää momenttikestävyyttä likimain lineaarisesti. Kun valitaan SSAB 

valikoimasta suurin paalukoko 1220 mm pienimmällä seinämällä 10 mm, saadaan 

suhteeksi: 
1220 𝑚𝑚

10 𝑚𝑚
=  122. Kun tämä suhde on 122, saadaan lisäkestävyyttä 

kuitubetonilla lisää 3,837 % normaalibetoniin verrattuna. Suhteella 27,3 saatiin 

vastaavaksi luvuksi 0,54 %. Kun tarkastellaan taivutusmomenttikestävyyden muutosta, 

kun paalusta lähdetään pienentämään seinämän paksuutta (ks. Kuva 25). Voidaan havaita, 

että kun ohennetaan putken seinämänpaksuutta, pienenee liittorakenteen 

taivutuskestävyys oleellisesti. Kuitubetonia käyttämällä saadaan enemmän tehoa 

ohentamalla seinämänpaksuutta, mutta tämä vaikuttaa siten 

kokonaistaivutusmomenttikestävyyteen olennaisesti. 
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Kuva 25. Putken seinämän vaikutus 273 mm paalun kestävyyteen. Momentti on kNm ja 

seinämän paksuus on millimetreissä.  

 

Kuvaajista 24 ja 25 voidaan havaita, että teräksellä on hyvin vahva rooli liittorakenteen 

taivutusmomenttikestävyyden määräytymiseen. Tämän vuoksi tutkitaan, kuinka paljon 

teräksen eri lujuusluokat vaikuttavat 273 mm halkaisijaltaan olevan paalun 

jäykkäplastiseen taivutusmomenttikestävyyteen. Tarkastelun teräksiksi otetaan 

lujuusluokat S235, S355, S440 sekä S550. Huomioitavaa on, että lujuuden S550 ei ole 

EC4 mukaisen mitoituksen ehtojen rajoissa, joten teräslujuuden S550 laskentatulos on 

suuntaa antava. Lujuuden vaikutusta voidaan tarkastella kuvista 26 ja 27. 

 

Kuva 26. Teräsmateriaalin lujuuden vaikutus kuitubetonilla saatavaan suhteelliseen 

kestävyyteen. 
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Kuva 27. Teräsmateriaalin mitoituslujuuden vaikutus liittopilarin plastiseen 

taivutusmomenttikestävyyteen. 

 

Kuvien 26 ja 27 perusteella teräsmateriaalin lujuuden lisääminen heikentää kuiduilla 

saatavaa tehoa, joten edullisempaa olisi käyttää S235 terästä. Tällöin saavutettava etu 

taivutusmomenttikestävyydessä on 1,177 %. 1220 mm halkaisijan ja 10 mm seinämällä 

varustetulla paalulla voidaan saada 7,925 % etu taivutusmomenttikestävyyteen 

käyttämällä S235 terästä sekä kuitubetonia.  

Betonin puristuslujuus sekä jäännöstaivutusvetolujuuden keskinäinen yhteys on 

huomattavasti vaikeampi määritellä, sillä betonin puristuslujuus sekä kimmoinen 

vetolujuus korreloivat keskenään, mutta kuitubetonin jäännösvetolujuus voi vaihdella 

enemmän. Kuitenkin tekemällä oletus, että jäännösvetolujuus on 
1

40
 betonin 

lieriöpuristuslujuudesta 𝑓𝑐𝑘, voidaan määrittää, miten kuitubetonin puristuslujuuden 

muutoksella on merkitystä kuitubetonilla liittorakenteessa saatavaan etuun (Kuva 28). 

Kuvassa 29 esitetään betonin puristuslujuuden vaikutus siten että jäännöslujuus pysyy 

vakiona. Lisäksi kuvassa 30 esitetään jäännösvetolujuuden vaikutus kuitubetonilta 

saatavaan hyötyyn.  
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Kuva 28. Betonin puristuslujuuden vaikutus kuitubetonilla saatavaan suhteelliseen 

kestävyyden lisään. *Kuitubetonin ominaisjäännösvetolujuus on laskettu 

yhtälöllä 𝑓𝐹𝑡𝑢𝑘 =
𝑓𝑐𝑘

40
, mikä on diplomityöntekijän itse laatima yhtälö tähän 

tarkasteluun. 

 

 

Kuva 29. Betonin puristuslujuuden vaikutus kuitubetonilla saatavaan suhteelliseen 

kestävyyden lisään. *Kuitubetoni jäännösvetolujuus 𝑓𝐹𝑡𝑢𝑘 on taulukon 8 

mukainen. 
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Kuva 30. Kuitubetonin ominaisjäännösvetolujuuden vaikutus kuiduilla saatavaan 

hyötyyn liittorakennepoikkileikkauksen taivutusmomenttikestävyyden 

lisäämisessä. 

 

Kuvista 28 – 30 voidaan selkeästi havaita se, että betonin lujuuden muuttaminen ei anna 

paljoa etua liittorakenteen kestävyyden nostamiselle. Tehokkaampi tapa kehittää 

kuitubetonilla saatavaa hyötyä liittorakenteessa on kasvattaa kuitubetonin 

jäännösvetolujuutta. 

6.4 Liittopilarin tarkastelut 

Liittopilarin mitoitustarkastelut tehdään kohdan 5.1 Yksinkertaistettu mitoitusmenetelmä 

mukaisesti ja laskelmat ovat tarkasteltavana liitteessä 7. Toisen kertaluvun vaikutukset 

huomioidaan tehollisen taivutusjäykkyyden 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓.𝐼𝐼 (Yhtälö 32) avulla. Tarkasteltavan 

pilarin pituus on 4 m, jolloin kuvan 21 mukaisen poikkileikkauksen suhteellinen hoikkuus 

kuitubetonilla varustettuna on 0,959 (liite 7). 

Mitoituksessa huomioidaan kuitubetonin ja tavallisen betonin ero kimmokertoimessa: 

yhtälön 5 mukainen kimmokerroin on pienempi kuin EC2 mukainen kimmokerroin. 

Muutoin mitoitus tapahtuu vastaavilla mitoitusarvoilla ja poikkileikkaussuureilla 

molemmissa tapauksissa. Kun kokeillaan, miten tämä kimmokertoimien ero vaikuttaa 

rakenteen taivutusjäykkyyteen, voidaan huomata taivutusjäykkyyden 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓.𝐼𝐼 = 1,084 ∗

107𝑁𝑚2 ja tavallisella betonilla 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓.𝐼𝐼 = 1,089 ∗ 107𝑁𝑚2. Suhteellisesti kuitubetonin 

vaikutus liittorakenteen teholliseen taivutusjäykkyyteen on -0,459 %. 
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Kuitubetoniliittopilarin hoikkuus kasvaa vastaavasti 0,209 %. Kimmokertoimien 

eroavaisuuden vaikutus puristuskestävyyden käyttöasteeseen EC3:n (kohdan 6.3.1.2) 

mukainen pienennystekijä 𝜒 mukaan huomioiden, on 0,139 %. Mitoitustarkastelussa 

𝑁𝐸𝑑 = 0.5 ∗ 𝑁𝑝𝑙.𝑅𝑑. Jäykkyyden laskenta sekä puristuskestävyyden esimerkkilaskelmat 

ovat tarkasteltavissa liitteestä 7. Kun kokeiluluontoisesti vertaillaan putkiprofiilia 2 mm 

seinämällä, pienenee puristuskestävyys 0,402 % verrattuna 10 mm seinämällä olevaan 

halkaisijaltaan 273 mm putkeen.  

Yläpuolella esitetyn tarkastelun perusteella kuitubetonin lisäämisellä on rakenteen 

kestävyyttä pienentävä vaikutus. Teräksen rooli vähentämässä kuitubetonin 

kimmokertoimen pienentymisen vaikutusta näyttäisi toimivan vastaavasti kuin lujuuden 

kehittyminen poikkileikkauksen taivutusmomenttikestävyyden tapauksessa. Kohdassa 3 

KUITUBETONIN MEKAANISET OMINAISUUDET havaittiin, että itsetiivistyvällä 

kuitubetonilla on mahdollisesti jopa vielä pienempi kimmokerroin kuin nyt tarkastelussa 

oleva. Itsetiivistyvän kuitubetonin tapauksessa kimmokertoimen mahdollinen 

aleneminen pienentää vielä enemmän kuitubetonilta saatavaa hyötyä.  

6.5 Paalun tarkastelut 

Liittopaalurakennetta tarkastellaan paalutusohjeen RIL 254-2016 mukaisilla 

yksinkertaistetuilla laskentamenetelmillä. Laskentamenetelmät ovat esiteltynä kohdassa 

5.2 Paalun mitoitus, ja laskelmat ovat tarkasteltavana liitteessä 8. Tarkastelussa käytetään 

maan alustalukuna 𝑘𝑠 = 10 𝑘𝑁/𝑚2. Paalun mitoituksessa huomioidaan myös 

paalurakenteen arvioidut alkutaipumat sekä epätarkkuudet. Paalun 

liittorakennemitoituksessa käytetään EC4 mukaista, yhtälössä (30) esitettyä 

poikkileikkauksen taivutuskestävyyden laskentayhtälöä. Nurjahduskestävyys lasketaan 

yhtälöllä (49). Paalun mitoituspituutena käytetään sen kriittistä nurjahduspituutta 𝐿𝑐, joka 

määritetään yhtälön (48) mukaisesti. 

Taivutusmurtokestävyys lasketaan yhtälöillä (52 – 54). Taivutusmurtokestävyyden 

laskennassa ovat mukana liittorakennepoikkileikkauksen plastiset taivutusmomentin 

mitoituslujuudet, jotka ovat esitettynä taulukossa 12. Paalun mitoituksessa ei huomioida 

liittorakenteiden pienennyskerrointa 𝛼𝑀. Laskennan tulokset ovat esitettynä taulukossa 

12. 
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Taulukko 12. Paalun mitoituslujuudet. 

Betonityyppi Puristuskestävyys (N) 

Kuitubetoni 4,316*10^5 

Normaalibetoni 4,253*10^5 

Suhde (kuitubetoni/Normaalibetoni) 0,9984 

 

Paalutusohjeen mukaisella laskentamenetelmällä kuitubetonin käyttäminen pienentää 

paalun mitoituskestävyyttä 1,62 % normaalilla betonilla varustettuun liittopaaluun 

verrattuna. 

6.6 Mahdollisuudet suunnittelulujuuden nostamisella 

Kuten kohdassa 6.1.3 Suunnittelunäkökohtia kuitubetonilla pohdittiin, voidaan 

kuitubetonin puristuslujuus ottaa huomioon, kun siitä on sovittu kuitubetonin valmistajan 

kanssa. Tässä kappaleessa selvitetään, kuinka paljon poikkileikkauksen kestävyyttä 

voidaan saada lisää, mikäli huomioidaan kuitujen aiheuttama lisäys betonin 

puristuslujuuteen. Tarkastelut tehdään kuvitteellisella 10 % puristuslujuuden kasvulla 

Tällöin mitoituspuristuslujuus 𝑓𝑐𝑘 = 1,1 ∗ 50 = 55 𝑀𝑃𝑎. Teräsrakenteen mitoituslujuus 

sekä kuitubetonin jäännösvetolujuuden mitoitusarvot ovat taulukon 8 mukaisia.  

Laskennassa käytetään kohdan 6.2.3 Plastinen normaalivoimakestävyys mukaista 

menetelmää.  

Tarkastelussa poikkileikkauksen plastiseksi puristuslujuudeksi saatiin korotetulla 

puristuslujuudella 5478,7 kN, joka on 3,159 % suurempi kuin kohdassa 6.2.3 Plastinen 

normaalivoimakestävyys betonilujuudella C50/60 saatu puristuslujuus 5311 kN. 

Taivutuskestävyyteen betonin puristuslujuuden nosto vaikuttaa siten, että plastinen 

taivutusmomenttikestävyys on 340,049 kNm, mikä on 0,662 % suurempi kuin 

kuitubetoniliittorakenne, jossa on mitoituslujuutena 50 MPa. Taivutusmomenttikestävyys 

korotetulla puristuslujuudella on siten 1,204 % suurempi kuin ilman kuituja valmistetun 

liittorakennepoikkileikkauksen kestävyys. Kun paalupoikkileikkaus on 1220 mm ja 

seinämän vahvuus on 10 mm, saadaan korotetulla betonin lujuudella 4,73 % etu 

verrattuna ilman kuituja valmistettuun betoniin. 
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6.7 Taivutusjäykkyyden tarkempi arvioiminen 

Gobal et al (2006) havaitsivat tutkimuksessaan, että kuitubetonia käyttämällä voidaan 

saada huomattavasti lujempi ja jäykempi liittorakenne, kuin ilman kuituja valmistetulla 

liittorakenteella. Pilarin nurjahduskestävyys kasvoi tutkimuksessa jopa 30 % ilman 

kuituja valmistettuun pilariin verrattuna. Tämän vuoksi heräsi kiinnostus tutkia 

tarkemmin liittorakennepoikkileikkauksen taivutusjäykkyyden laskentamenetelmiä ja 

selvittää, voiko kuitubetonin vetolujuutta käyttää jotenkin hyödyksi taivutusjäykkyyden 

määrittämisessä. Laskelmissa käytetään BY 58 (2014) mukaisia menetelmiä jotka ovat 

esiteltynä kohdassa 5.3 Liittorakenteen taivutusjäykkyys. Poikkileikkaussuureiden 

laskenta integrointimenetelmällä on tarkasteltavana liitteessä 10.  

Aluksi tarkastellaan kohdan 6.2 Liittorakennepoikkileikkaus mukaisen putkiprofiilin 

taivutusjäykkyyttä. Lasketun taivutusjäykkyyden lukuarvoa verrataan EC4 mukaisen 

taivutusjäykkyyden laskentayhtälöön (30). Pyöreän poikkileikkauksen vuoksi suljettuja 

yhtälöitä kimmoisen neutraaliakselin sijaintipaikan 𝑒𝑡𝑜𝑝 löytämiseksi ei kyetä luomaan, 

joten sen laskennassa käytetään iteratiivisia menetelmiä. Laskenta aloitetaan arvaamalla 

neutraaliakselin sijaintipaikka aluksi poikkileikkauksen pintakeskiöön ja tämän 

mukaisesti lasketaan poikkileikkausosien pinta-alat sekä näiden painopisteet. 

Poikkileikkausosien suureiden laskemisessa käytetään tekniikan kaavaston (2010) 

mukaisten yhtälöiden (39 – 44) laskentamenetelmiä, sekä integraalilaskennalla saatavia 

poikkileikkausosien suureita. Kimmokertoimet rakenneteräkselle sekä puristetulle 

betonille määritellään standardien EC3 ja EC2 mukaisesti. Kuitubetonin 

kimmokertoimena käytetään RILEM:in (2003) suosituksen mukaista laskentayhtälöä (5) 

sekä vedetylle kuitubetonille yhtälöä (7). Vedetyn kuitubetonin kimmokertoimen 

arvioimiseksi käytetään kuituja joiden kimmokertoimeksi arvioidaan 210 GPa sekä 

kuitumääräksi oletetaan 0,75 tilavuusprosenttia, jolloin kimmokertoimeksi saadaan 1,575 

GPa. Kun neutraaliakselin paikka on saatu ratkaistua riittävällä tarkkuudella, voidaan 

laskea rakenteen taivutusjäykkyys 𝐸𝐼𝑐𝑜𝑚 yhtälöiden (57 – 60) avulla. (ks. Liite 10). Eri 

laskentamenetelmillä saadut taivutusjäykkyydet ovat esiteltynä taulukossa 13. 
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Taulukko 13. Liittopilarin taivutusjäykkyydet Tekniikan kaavaston (2010) mukaisilla 

yhtälöillä sekä integroimalla lasketuilla poikkileikkausosien suureilla. 

 𝐸𝐼𝑐𝑜𝑚 (𝑁𝑚2) 
 

𝐸𝐼𝑐𝑜𝑚.𝐸𝐶4 (𝑁𝑚2) 𝐸𝐼𝑐𝑜𝑚/𝐸𝐼𝑐𝑜𝑚.𝐸𝐶4 

yhtälöillä (39 – 44)  

kuiduilla 

ilman kuituja 

 

1,803*107 

1,780*107 

 

1,946*107 

1,952*107 

 

0,926 

0,912 

Integraalimenetelmällä 

kuiduilla 

ilman kuituja 

 

2,074*107 

2,054*107 

 

1,946*107 

1,952*107 

 

1,065 

1,052 

 

Taivutusjäykkyyden laskentatuloksista havaittiin yhtälöiden (39 – 44) antavan 8,8 % 

pienempiä jäykkyyden arvoja verrattuna EC4 yksinkertaistetun laskentamenetelmän 

mukaisiin arvoihin silloin, kun vertaillaan ilman kuituja valmistettua poikkileikkausta. 

Integraalilaskennalla saadaan EC4 mukaista laskentamenetelmää 5,2 % suurempi 

taivutusjäykkyys ilman kuituja olevalle liittorakennepoikkileikkaukselle. 

Laskentamenetelmillä saadaan siten hyvin erilaisia taivutuskestävyyden arvoja, joista 

integroimalla laskettaessa päästään lähemmäksi EC4 mukaista laskentamenetelmää. 

Kuitujen vaikutus saadaan vertailemalla laskentatuloksia kuitubetoniin ja normaaliin 

betoniin, jolloin saadaan Tekniikan kaavaston (2010) mukaisilla yhtälöillä eduksi 1,292 

% ja integraalimenetelmillä 0,974 %. Näin ollen kuitubetonin etu taivutusjäykkyydestä 

noudattelee kohdassa 6.2.4 Jäykkäplastinen taivutusmomenttikestävyys esiteltyjä 

laskentatuloksia.  

Miten Gopal et al (2006) tutkimustuloksissaan havaitsivat kuitujen vaikuttavan 

huomattavasti rakenteen taivutusjäykkyyteen? Yläpuolella esitettyjen laskentatulosten 

perusteella teoreettisesti kuitujen vaikutus on vähäinen, ja pelkästään tarkentamalla 

laskentaa voidaan saada suurempi taivutusjäykkyys, kuin kuituja lisäämällä. Aluksi 

tarkastellaan lähteen (Gopal et al 2006) tutkimuksen betonin lujuusominaisuuksia, jotka 

ovat esitettynä taulukossa 14.  

Taulukko 14. Betonin ominaisuuksia lähteen (Gopal et al 2006) mukaisesti (*𝑓𝑐𝑘 on 

ilmeisesti taivutuslujuus). 

Betonityyppi 𝑓𝑐𝑘.𝑐𝑢𝑏𝑒 (𝑀𝑃𝑎) 𝑓𝑐𝑘
∗ (𝑀𝑃𝑎) 𝑓𝑐𝑡𝑘 (𝑀𝑃𝑎) 𝐸𝑐 (𝑀𝑃𝑎) 

ilman kuituja 49,2 4,9 1,9 35020 

kuitujen kanssa 50,0 6,0 2,8 36480 
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Vertaillessa lähteen (Gopal et al 2006) puristuslujuuksia, voidaan havaita, että 

kuitubetonin puristuslujuus on 1,626 % suurempi kuin ilman kuituja valmistetun betonin. 

𝑓𝑐𝑘, jonka oletetaan olevan betonimatriisin halkeamiseen johtava taivutusjännitys, kasvaa 

22,449 % kuitujen lisäämisen jälkeen. Lisäksi betonin vetolujuus kasvaa 47,368 %. 

Kimmokerroin on kuitubetonilla 4,169 % suurempi kuin ilman kuituja valmistetulla 

betonilla. Tutkimuksessa ei esitetä tai ole tutkittu kuitubetonin jäännöslujuuksia. 

Vertailusta havaitaan, että kuitujen lisäämisellä betoniin on suuria vaikutuksia 

halkeilemattoman betonin ominaisuuksiin, jotka yksinään voivat vaikuttaa rakenteen 

nurjahduskestävyyteen.  

Tarkastellaan liitteen 10 mukaisesti liittorakenteen taivutusjäykkyyttä Gopal et al (2006) 

tutkimuksen putkipoikkileikkauksella sekä käyttämällä taulukon 14 mukaisia betonin 

ominaisuuksia. Laskelmissa käytetty poikkileikkauksen halkaisija on 76 mm ja seinämän 

paksuus on 2 mm, teräksen myötölujuutena käytetään 300 𝑀𝑃𝑎. Tarkasteluissa 

huomioidaan lähteen (Gopal et al 2006) havaitsema ero betonin kimmokertoimissa. 

Vedetylle kuitubetonille kimmokerroin määritettiin kertomalla keskenään yhden 

tilavuusprosentin kuitumäärän ja oletettu kuidun kimmokerroin 210 GPa, jolloin vedetyn 

betonin kimmokerroin on 2,1 GPa. Saadut tulokset ovat tarkasteltavana taulukossa 15.  

Taulukko 15. Gopal et al (2006) mukaisen liittopilarin taivutusjäykkyyksien laskenta 

integroiduilla poikkipintasuureilla.  

Betonityyppi 𝐸𝐼𝑐𝑜𝑚 (𝑁𝑚2) 
 

𝐸𝐼𝑐𝑜𝑚.𝐸𝐶4 (𝑁𝑚2) 𝐸𝐼𝑐𝑜𝑚/𝐸𝐼𝑐𝑜𝑚.𝐸𝐶4 

kuiduilla 

ilman kuituja 
9,097*104 

9,364*104 

9,142*104 

9,257*104 

0,995 

1,012 

 

Kun verrataan kuitubetoniliittopilarin taivutusjäykkyyttä ilman kuituja valmistettuun 

liittopilariin, saadaan 2,935 % kasvu taivutusjäykkyydessä. Taulukosta 15 voidaan 

havaita, että EC4 mukainen yksinkertaistettu laskentamenetelmä kuvaa todella tarkasti 

integraalimenetelmällä saatavaa taivutusjäykkyyttä.  

Tarkastelun perusteella taivutusjäykkyys 𝐸𝐼𝑐𝑜𝑚 ei riitä yksin kuvaamaan koeasetelmassa 

saatua lujuuden kasvua. Oletettavasti koetuloksissa havaittuun eroon pilarin 

taivutuskestävyydessä ja -jäykkyydessä vaikuttavat halkeilemattoman betonin jäykkyys 

sekä betonin halkeamiseen tarvittava jännitys, mikä on suurempi kuitubetonilla kuin 

ilman kuituja valmistetulla betonilla. Toinen vaihtoehto on, että yhtälö (7) ei kuvaa 

vedetyn kuitubetonin oletettua kimmokerrointa riittävällä tarkkuudella. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

Kokeellisessa osassa pohdittiin lyhyesti kuitujen vaikutusta betonin 

lujuusominaisuuksiin. Kuidut vaikuttavat positiivisesti betonin lujuusominaisuuksiin, ja 

siten ne toimivat myös liittorakenteen kapasiteettia lisäävänä rakenteena. Kuitubetonin 

haasteita olivat erityisesti kuitujen suuntautuneisuus, joka mahdollisesti vaikuttaa 

kuitubetonisen paalurakenteen kestävyyteen. Suuntautuneisuuden vaikutus voidaan 

olettaa vähäiseksi pienillä paalupoikkileikkauksilla. Kuitubetonin mitoitukselle löytyneet 

mitoitusmenetelmät soveltuvat hyvin Eurokoodi 4:n mukaiseen mitoitukseen. Vaikka 

EC4 mitoituksessa betonin vetolujuutta ei saa ottaa huomioon, voidaan kuitubetonin 

vetolujuus huomioida kuitujen aiheuttamana halkeilun jälkeisenä vetolujuutena. Tällä 

perusteella ristiriitaa EC4:n kanssa ei ole. Vedetyn betonin kimmokertoimen 

määrittäminen tässä työssä tehdyillä menetelmillä vaatii vielä jatkotutkimusta, ennen kuin 

sitä voidaan soveltaa käytännön mitoituksessa. 

Lähteessä (Lu et al 2015) havaittiin, että kuitubetoni lisäsi rakenteen liittovaikutusta sekä 

vähensi teräksen alttiutta paikallisille lommahduksille. Mikäli halutaan kuitubetonia 

käyttämällä saada lisää kestävyyttä liittorakenteessa, voidaan tätä ominaisuutta 

mahdollisesti käyttää hyväksi poikkileikkausluokan 3 ja 4 teräsprofiileissa. Tällöin 

kuitubetonin käytöllä voisi olla mahdollista nostaa poikkileikkausluokkaa ylöspäin. Tässä 

olisi hyvä aihe jatkotutkimukselle, jossa selvitettäisiin sitä miten kuitubetoni vaikuttaa 

ohutseinämäisen liittorakenteen poikkileikkausluokkaan. 

Kokeellisessa osassa tarkasteltiin liittorakenteen mitoitusta EC4 sekä RIL 254-2016 

mukaisilla yksinkertaistetuilla mitoitusmenetelmillä pilarille sekä paalulle. 

Mitoitustarkastelujen perusteella kuitubetonilla voidaan nostaa poikkileikkauksen 

kestävyyttä, mutta nurjahdusmitoituksessa kuitubetoni jopa pienensi lujuutta. 

Teräsmateriaalin lujuus on ylivertainen betonin lujuuteen nähden, mikä vaikuttaa 

poikkileikkauksen kestävyyteen huomattavasti enemmän. Tarkasteluissa otettiin 

huomioon kuitubetonin aiheuttama puristuskestävyyden nousu ja tulosten perusteella 

mitoituslujuuden nostamisella voidaan saada enemmän hyötyä kestävyydessä, mutta 

kokonaisuutena tämäkään ei auta maksimissaan kuin 4,73 % suurpaalulla. Tämäkin etu 

voi olla pienempi jos kuitujen suuntautuneisuus on epäedullisempi suurissa 

paalupoikkileikkauksissa. 
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Jäykkyyden arvioinnissa saatiin vastaavia tuloksia kuin poikkileikkauksen kestävyyden 

arvioinnissa. Vedetyn kuitubetonin kimmokerroin vaikutti vain hieman 

liittorakennepoikkileikkauksen jäykkyyteen. Eurokoodi 4:n mukaiset 

mitoitusmenetelmät ovat siten riittävät kuvaamaan liittorakenteen taivutusjäykkyyttä. 

Vedetyn ja haljenneen kuitubetonipoikkileikkauksen periaatteellinen kimmokerroin on 

kuitenkin hieman tuntematon käsite, jota tutkimalla lisää voidaan mahdollisesti saada 

taivutusjäykkyyttä lisättyä verrattuna tämän diplomityön tuloksiin. Gopal et al 2006 

tutkimuksesta tehdyn analyysin perusteella kuidut paransivat halkeamattoman betonin 

ominaisuuksia oleellisesti, mutta mitoitusstandardien rajoissa tätä etua ei voida käyttää 

hyväksi liittorakenteen mitoituksessa.  

Eurokoodi 4 yleisellä liittopilarin mitoitusmenetelmällä on mahdollista käyttää 

suurempaa kuitubetonin jäännösjännitysjakaumaa, mutta diplomityön laajuudessa näitä 

tarkasteluja ei ehditty tehdä. Yleisessä menetelmässä on mahdollista tarkastella 

rakennetta yksinkertaisesta menetelmästä vapaammin. Kuitubetoniliittopilarin lujuuden, 

jäykkyyden ja nurjahduksen tarkastelu yleisen menetelmän mukaisesti voisi olla hyvä 

jatkotutkimuskohde. 

Kuitubetoni osoittautui haasteelliseksi materiaaliksi soveltaa yleisesti rakentamisessa. 

Tämän diplomityön rajoissa ehdittiin esitellä perusteet kuitubetonin teknologiasta ja 

mitoituksesta. Liittopilareiden ja paalujen laskentamenetelmät esiteltiin yksinkertaisissa 

tapauksissa. Tämän työn tavoitteena oli selvittää kuitubetonin vaikutus liittorakenteen 

kestävyyteen ja työn perusteella kuitubetonia käyttämällä voidaan lisätä rakenteen 

kestävyyttä. Kuitubetonin vaikutus kestävyyteen on kuitenkin pieni, jolloin sen käytön 

kannattavuus voi olla kyseenalaista. 
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8 YHTEENVETO 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä kuitubetoni on ja mitä suunnittelijan tulee 

huomioida kuitubetonirakenteiden suunnittelussa. Kolmas tavoite oli löytää Eurokoodi 

4:n kanssa ristiriidattomat menetelmät, joilla voi soveltaa kuitubetonia 

teräsputkiprofiilisen liittorakenteen mitoituksessa. Neljäntenä tavoitteena oli tutkia 

kuinka paljon kuitubetoni vaikuttaa liittorakenteen kestävyyteen. Lisäksi arvioitiin 

kuitujen vaikutusta liittorakennepilarin jäykkyyteen. 

Työn tuloksena saatiin monipuolinen selvitys kuitubetonin ominaisuuksista sekä 

mitoitusmenetelmistä, jolloin työtä lukeva suunnittelija saa hyvän lähtökohdan 

teräskuitubetonin suunnitteluun. Kuitubetonin mitoitukseen vaikuttavat oleellisesti 

kuitujen ominaisuudet kuten, kuitujen määrä, muoto, pituus, hoikkuusluku, 

suuntautuneisuus, ja levinneisyys sekä betonin ominaisuudet kuten puristuslujuus, 

kiviaineksen koko, sekä vesisementtisuhde. Lisäksi rakenteen, koko, muoto sekä 

kuormitustapa vaikuttavat kuitubetonirakenteen mitoitukseen. Tutkimuksessa havaittiin, 

että kuitujen suuntautuminen voi olla epäedullista valettaessa liittorakenteita 

pystysuuntaisesti etenkin poikkileikkaukseltaan suurien paalurakenteiden tapauksessa. 

Työn laajuudessa ei ehditty tutkimaan tarkemmin, kuinka kuidut suuntautuvat paalun 

pystysuuntaisessa valussa, joten tämä on tärkeä jatkotutkimuskohde. 

Kuitubetonirakenteiden mitoitukseen löydettiin kaksi yleistä mitoitussuositusta: RILEM 

TC 162-TDF ja FIB Model Code 2010:n mukainen menetelmä. Molemmissa 

mitoitusmenetelmissä rakenteen mitoitus perustuu palkkikokeista saataviin 

jäännösvetolujuuksiin, joiden perusteella saadaan vedetylle kuitubetonin poikkipinnalle 

mitoitusjännitysjakauma. Molempien menetelmien todettiin soveltuvan Eurokoodi 4:n 

mukaiseen mitoitukseen. 

Kuitubetonitäytteisen liittorakenteen mitoitustarkastelut laadittiin Eurokoodi 4:n 

yksinkertaistetulla mitoitusmenettelyllä. Kuitubetonin mitoitusmenetelmistä sovellettiin 

FIB Model Code 2010 mukaista yksinkertaistettua mitoitusjännitysjakaumaa. 

Tarkasteluissa havaittiin, että kuitubetonilla voidaan lisätä liittorakenteen 

poikkileikkauksen normaalivoima- sekä taivutusmomenttikestävyyttä. Tarkasteluissa 

lisäksi havaittiin, että liittorakenteen teräsputken lujuus on huomattavan suuri verrattuna 

betonin lujuuteen. Joten muutokset betonin lujuusominaisuuksissa vaikuttivat vähemmän 
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rakenteen kokonaiskestävyyteen kuin muutokset teräksen materiaalissa. Näin ollen 

kuidut lisäävät tehokkaimmin rakenteen kestävyyttä, kun teräksen myötölujuus on pieni 

ja putken halkaisijan sekä seinämän suhde on hyvin pieni. Eurokoodi 4 yleisellä 

liittopilarin mitoitusmenetelmällä on mahdollista käyttää suurempaa kuitubetonin 

jäännösjännitysjakaumaa, mutta diplomityön laajuudessa näitä tarkasteluja ei ehditty 

tehdä. Yleisen menetelmän mukaiset tarkastelut ovat hyvä jatkotutkimuskohde.  

Työssä tarkasteltiin myös kuitubetonin vaikutusta liittorakenteisen pilarin 

taivutusjäykkyyteen. Eurokoodi 4:n mukaisessa mitoituksessa betonia ei voida ottaa 

huomioon vedetyssä poikkileikkauksen osassa. Tähän löydettiin ratkaisuksi se, että 

vedetylle betonipoikkileikkaukselle arvioidaan periaatteellinen kimmokerroin 

kuitumäärästä ja kuidun kimmokertoimesta. Tällä menetelmällä voidaan kasvattaa 

kuitubetonipoikkileikkauksen jäykkyyttä hieman. Halkeilemattoman betonin 

ominaisuudet näyttäisivät vaikuttavan oleellisesti pilaripoikkileikkauksen 

taivutusjäykkyyteen nurjahduskokeessa. Kun mitoitetaan rakenne haljenneena 

poikkileikkauksena, ei tätä jäykkyyden lisäystä saada täysin hyödynnettyä. 

Jatkotutkimuksena olisi hyödyllistä tutkia lisää vedetyn kuitubetonin kimmoisia 

ominaisuuksia. Tällöin voi olla mahdollista saada kuitubetonilla kestävyyttä lisää 

liittorakenteessa. 

Kuitubetoni osoittautui haasteelliseksi materiaaliksi soveltaa rakentamisessa. Tämän 

diplomityön rajoissa ehdittiin esitellä perusteet kuitubetonin teknologiasta ja 

mitoituksesta. Liittopilareiden ja paalujen laskentamenetelmät esiteltiin yksinkertaisissa 

tapauksissa. Tämän työn tavoitteena oli selvittää kuitubetonin vaikutus liittorakenteen 

kestävyyteen ja työn perusteella kuitubetonia käyttämällä voidaan lisätä rakenteen 

kestävyyttä. Kuitubetonin vaikutus kestävyyteen on kuitenkin pieni, jolloin sen käytön 

kannattavuus voi olla kyseenalaista. 

 



79 

 

LÄHDELUETTELO 

Abid A., Franzén K. B., 2011. Design of Fibre Reinforced Concrete Beams and Slabs. 

Master of Science Thesis, Chalmers University of Technology, Deparment of Civil and 

Enviromental Engineering. 67 s.  

Abrishambaf A., Cuncha V. M. C. F., Barros A. O., 2016. A two-phase material approach 

to model steel fibre reinforced self-compacting concrete in panels. Engineering Fracture 

Mechanics, 162, 1–20. 

Abrishambaf A., Barros J. A. O., Cunha V. M. C. F., 2013. Relation between fibre 

distribution and post-cracking behavior in steel fibre reinforced self-compacting concrete 

panels. Cement and Concrete Research, 51, 57–66. 

Altun F., Haktanir T., Ari K., 2007. Effects of steel fiber addition on mechanical 

properties of concrete and RC beams. Construction and Building Materials, 21, s. 654–

661. 

ArcelorMittal, 2016. Internetsivusto. saatavilla http://ds.arcelormittal.com/wiresolutions/ 

steelfibres/products. [viitattu 4.11.2016]. 

Barragán B., Gettu R., Zalochi R. F., Martín M. A., Agulló L., 2000. A Comparative study 

of the toughness of steel fiber reinforced concrete in tension, flexure on shear. Fifth 

RILEM Symposium on Fibre-Reinforced Concretes, s. 441 – 4450. ISBN: 2-912143-18-7. 

Bentur, A., Mindess, S. Fibre reinforced cementitious composites. Second 

edition. Oxfordshire 2007, Taylor & Francis. 449 s. 

BY 56, Suomen betoniyhdistys r.y., Teräskuitubetonirakenteet 2011. 

BY 58, 2012. Teräsrakenneyhdistys r.y. ja Suomen betoniyhdistys r.y. yhteisjulkaisu. 

Liittorakenteiden suunnittelu ja mitoitus, Eurocode 4 –oppikirja BY 58, 1. painos, 335 s. 

ISBN 978-952-9683-52-9. 

Chanh N. V., 2004. Steel fiber reinforced concrete. Faculty of Civil Engineering. Ho Chi 

Min City University of Technology, 2004. s.108–16. 

http://ds.arcelormittal.com/wiresolutions/%20steelfibres/products
http://ds.arcelormittal.com/wiresolutions/%20steelfibres/products


80 

 

Cunha V. M. C. F., 2010. Steel Fibre Reinforced Self-Compacting Concrete (from Micro-

Mechanics to Composite Behaviour). Doctoral Thesis, 304 s. ISBN: 978-972-8692-44-5. 

Destrée X., Mandl J., 2008. Steel fibre only reinforced concrete in free suspended 

elevated slabs: Case studies, design assisted by testing route, comparison to the latest 

SFRC standard documents. Tailor Made Concrete Structures – Walraven & Stoelhorst 

(eds) © 2008 Taylor & Francis Group, London, s. 437 – 443. ISBN 978-0-415-47535-8. 

Eik M., 2014. Orientation of short steel fibres in concrete: measuring and modelling. 

Aalto University publication series. Doctoral Dissertations 28/2014, 143 s. 

Ellobody E., Ghazy M. F., 2012. Experimental investigation of eccentrically loaded fibre 

reinforced concrete-filled stainless steel tubular columns. Journal of Constructional Steel 

Research, 76, s. 167–176. 

Fédération Internationale du Béton (FIB), 2012, Model Code 2010 - Final draft. Volume 

1, Bulletin 65. Lausanne, Switzerland 2012, fédération internationale du béton. 350 s. 

Fédération Internationale du Béton (FIB), 2012. Model Code 2010 - Final draft. Volume 

2, Bulletin 66. Lausanne, Switzerland 2012, fédération internationale du béton. 370 s. 

Ferrara L., Ozturt N., 2011. High mechanical performance of fibre reinforced 

cementitious composites: the role of ‘‘casting-flow induced’’ fibre orientation. Materials 

and Structures, 44, s. 109–128. 

Gopal S. R., Manoharan P. D., 2006. Experimental behaviour of eccentrically loaded 

slender circular hollow steel columns in-filled with fibre reinforced concrete. Journal of 

Constructional Steel Research, 62, s. 513–520. 

Gunneswara Rao T. D., Rama Seshu D., Warnitchai P., 2010. Effect of Steel Fibers on 

the Behavior of Over-Reinforced Beams Subjected to Pure Torsion. Civil Engineering 

Dimension, 12, s. 44-51. 

Gunneswara Rao T. D., Rama Seshu D., 2003. Torsion of steel fiber reinforced concrete 

members. Cement and Concrete Research, 33, s. 1783–1788. 



81 

 

Hansville G., 2008. Eurocode 4 Composite Columns. Eurocodes, Backgroun and 

Applications, Dissemination of information for training, 19. – 20. February 2008, 

Brussels. 

Hatzigeorgiou G. D., Beskos D. E., 2005. Minimum cost design of fibre-reinforced 

concrete-filled steel tubular columns. Journal of Constructional Steel Research, 61, s. 

167–182. 

Hedebrantt J. 2012 Industrial Fibre Concrete Floors: Experiences and Tests on Pile-

Supported Slab. TRITA-BKN. Bulletin 113, 2012. Printed by US-AB, Stocholm, 

September 2012. 

Jo B. W., Shon Y. H., Kim Y. J., 2001. The Evalution Of Elastic Modulus for Steel Fiber 

Reinforced Concrete. Russian Journal of Nondestructive Testing, 37 (2), s. 152–161. 

Ju H., Lee D. H., Hwang J. H., Kang J. W., Kim K. S., Oh Y. H., 2013. Torsional behavior 

model of steel-fiber-reinforced concrete members modifying fixed-angle softened-truss 

model. Composites, Part B 45, s. 215–231. 

Katzer J., Domski J., 2012. Quality and mechanical properties of engineered steel fibres 

used as reinforcement for concrete. Construction and Building Materials, 34, s. 243–248. 

Kennedy C. J., Revie W. A., Troalen L., Wade M., Wess T. J., 2013. Studies of hair for 

use in lime plaster: Implications for conservation and new work. Polymer Degradation 

and Stability, 98, s. 894 – 898. 

Khaloo A., Raisi E. M., Hosseini P., Tahsiri H., 2014. Mechanical performance of self-

compacting concrete reinforced with steel fibers. Construction and Building Materials, 

51, s. 179–186. 

Kullaa, J., 1993. Vedonalaisen kuitulujitetun betonin konstitutiivinen mallintaminen. 

Espoo 1993, VTT. VTT Julkaisuja, 774. 111 s. 

Lahdenmaa J., 2007. Kuitubetonin käyttö liittopilarissa, valmistus ja kuitubetonin 

ominaisuudet. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto 68 s. 



82 

 

Lu Y., Li N., Li S., Liang H., 2015. Behavior of steel fiber reinforced concrete-filled steel 

tube columns under axial compression. Construction and Building Materials, 95, s. 74–

85. 

Madandoust R., Ranjbar M. M., Ghavidel R., Shahabi F., 2015. Assessment of factors 

influencing mechanical properties of steel fiber reinforced self-compacting concrete. 

Materials & Design, 83, s. 284–294. 

Mansour F. R., Parniani S., Ibrahim I. S., 2011. Experimental Study on Effects of Steel 

Fiber Volume on Mechanical Properties of SFRC. Advanced Materials Research, 214, s. 

144–148. 

Miao B., Chern J. C., Yang C. A., 2003. Influences of Fiber Content on Properties of Self-

compacting steel fiber reinforced concrete. Journal of the Chinese Institute of Engineers, 

26 (4), s. 523–530. 

Mäntyranta M., 2013. Kantavien teräskuitubetonirakenteiden mitoitus. Diplomityö, 

Tampereen teknillinen yliopisto. 108 s. 

Naaman A.E., 2000. Fiber reinforcements for concrete: looking back, looking ahead. 

Fifth RILEM Symposium on Fibre-Reinforced Concretes, s. 65 – 86. ISBN: 2-912143-18-

7. 

Nataraja M. C., Dhang N., Gupta A. P., 1999. Stress±strain curves for steel-®ber 

reinforced concrete under compression. Cement & Concrete Composites, 21, s. 383–390. 

Nethercot D. A., 2003. Composite Construction. e-kirja julkaisu 2004. Julkaistu 

Lontoossa vuonna 2003. 242 s. ISBN 0-203-45733-1 

Oliveira F. L., 2010. Design-oriented constitutive model for steel fiber reinforced 

concrete. Doctoral Thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, Departament 

d´Enginyeria de la Construcció. 200 s. 

Palokangas A., 2016. Suunnittelupäällikkö, Sweco rakennetekniikka Oy. Keskustelut 

syksyllä 2016.  



83 

 

Patil S. P., Sangle K. K., 2016. Tests of steel fibre reinforced concrete beams under 

predominant torsion. Journal of Building Engineering, 6, s.157–162. 

RIL 254-2016, 2011, Paalutusohje 2011. Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry, 261 

s. ISBN 978-951-758-528-6. 

RILEM, 2017. Internetsivusto saatavilla http://www.rilem.org/gene/main.php? 

base=500178, [viitattu 28.2.2017]. 

RILEM TC 162-TDF, 2003. Test and design methods for steel fibre reinforced concrete. 

Materials and Structures, Vol. 36, October 2003, s. 560–567. 

Robins P., Austin S., Jones P., 2002. Pull-out behavior of hooked steel fibres. Materials 

and structures, Vol. 35, August 2002, s.434-442. 

Sahoo D. R., Kumar N., 2015. Monotonic behavior of large-scale SFRC beams without 

stirrups. Engineering Structures 92, s. 46–54. 

SFS-EN 14889-1, 2006. Betoniin käytettävät kuidut. Osa 1: teräskuidut. Määritelmät, 

vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus. Suomen standardoimisliitto SFS: 1+26 s. 

SFS-EN 14651 + A1, 2009. Test Method for Metallic Fibre Concrete. Measuring the 

Flexural Tensile Strength (Limit of Proportionality (LOP), Residual). Suomen 

standardoimisliitto SFS: 1+17 s. 

SFS-EN 1994-1-1+AC, 2005. Eurokoodi 4: Betoni-teräs –liittorakenteiden suunnitelu. 

Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt. Suomen standardoimisliitto 

SFS: 1+101 s. 

SFS-EN 1992-1-1+A1+AC, 2015, Eurokoodi 2: betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: 

Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt. 2. painos. Suomen standardoimisliitto 

SFS: 1+218 s. 

SFS-EN 1993-1-1, 2005. Eurocode 3. Teräsrakenteiden suunnitelu. Osa 1-1: Yleiset 

säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt. Suomen standardoimisliitto SFS: 1+99 s. 

http://www.rilem.org/gene/main.php?%20base=500178
http://www.rilem.org/gene/main.php?%20base=500178


84 

 

Shah S. P., 1988. ACI 544.4R-88 (reapproved 1999). Design consideration for steel fiber 

reinforced concrete. ACI Struct J 1988, 85 (12), 563–80. 

Soulioti D. V., Barkoula N. M., Paipetis A., Matikas T. E., 2011. Effects of Fibre 

Geometry and Volume Fraction on the Flexural Behaviour of Steel-Fibre Reinforced 

Concrete. Strain, 47, s. 535–541. 

Slater E., Moni M., Alam S., 2012. Predicting the shear strength of steel fiber reinforced 

concrete beams. Construction and Building Materials, 26, s. 423–436. 

Tekniikan kaavasto, 2010. Amk-Kustannus Oy Tammertekniikka, Hämeenlinna. 9. 

painos 205 s. ISBN 978-952-5491-48-7. 

Thomas J., Ramaswamy A., 2007. Mechnical properties of steel Fiber-Reinforced 

Concrete. Journal of Materials in Civil Engineering 19, s. 385 – 392. 

Tokgoz S., Dundar C., 2010. Experimental study on steel tubular columns in-filled with 

plain and steel fiber reinforced concrete. Thin-Walled Structures, 48, s. 414–422. 

Vandewalle L., Heirman G., Rickstal F. V., 2008. Fibre orientation in self-compacting 

fibre reinforced concrete. In:Proceedings of the 7th RILEM symposium on fibre 

reinforced concrete: design and applications (BEFIB 2008). Chennai, India, s. 719–728. 

Walraven J. C., 2009. High performance fiber reinforced concrete: procress in knowledge 

and design codes. Materials and Structures, 42, s. 1247-1260. 

Wang Z. L., Wu J., Wang J. G., 2010. Experimental and numerical analysis on effect of 

fibre aspect ratioon mechanical properties of SRFC. Construction and Building Materials, 

24, s. 559–565. 

Yazici S., Inan G., Tabak V., 2007. Effect of aspect ratio and volume fraction of steel 

fiber on the mechanical properties of SFRC. Construction and Building Materials, 21, s. 

1250–1253. 

Zollo R. F., 1997. Fiber-reinforced Concrete: an Overview after 30 Years of 

Development. Cement and Conrete Composites, 19, s. 107 – 122. 



LIITE 1 Eri lähteistä taulukoituja kuitubetonin puristuslujuuksia

Lähde Vesi-
sementtis

uhde

maksimiraek
oko

kuidun pituus kuidun 
paksuus

hoikkuusl
uku

Tehonotkistin Huomioita

0 0,5 0,75 1 1,5 (mm) (mm) (mm) (dm)

Nataraja et al 1999
29,42 36,03 33,48 38,48 - 0,49 20 27,5 0,5 55 -

*kuidun muoto 
aaltomainen

Nataraja et al 1999
29,42 32,83 36,31 34,7 - 0,49 20 41 0,5 82 -

*kuidun muoto 
aaltomainen

Nataraja et al 1999
43,01 45,84 41,59 46,97 - 0,38 20 27,5 0,5 55 7,5

*kuidun muoto 
aaltomainen

Nataraja et al 1999
43,01 45,65 46,12 49,23 - 0,38 20 41 0,5 82 7,5

*kuidun muoto 
aaltomainen

Thomas et al 2007 36,6 37 - 37,5 37,9 0,48 10 30 0,55 55 -

Thomas et al 2007 66,6 67,1 - 67,5 68,4 0,35 10 30 0,55 55 4,5

Thomas et al 2007 86,1 86,5 - 87 88,3 0,28 10 30 0,55 55 4,5

Yazici et al 2007 49,1 50,8 - 53,7 57,7 0,36 15 30 0,62 45 10,95

Yazici et al 2007 49,1 53,5 - 58,3 56,4 0,36 15 60 0,90 65 10,95

Yazici et al 2007 49,1 56 - 58,3 52,1 0,36 15 60 0,75 80 10,95

Soulioti et al 2011 46,6 50,4 - 43,9 50,2 0,5 10 31 0,75 41 3 - 4

Soulioti et al 2011
46,6 49,8 - 46 54,8 0,5 10 25 0,75 33 3 - 4

*kuidun muoto 
aaltomainen

Mansour et al 2011 25,8 - 25,74 25,52 - - 10 - - - - Itsetiivistyvä

Altun et al 2007 24,4 - 22,6 - - 0,54 - 60 0,75 80 -

Altun et al 2007 34,8 - 30,2 - - 0,44 - 60 0,75 80 -

Barragán et al 2000 40,2 38,3 - - - - - 60 - - -

Barragán et al 2000 77,7 77,8 - - - - - 30 - - -

Khaloo et al 2014 39,7 38 - 35,1 33,9 0,48 12,5 21 0,5 20 8 Itsetiivistyvä

Khaloo et al 2014 59,5 59,1 - 58,2 57 0,38 12,5 21 0,5 20 7,5 Itsetiivistyvä

Keskimääräinen 
suhteellinen vaikutus 1,000 1,051 1,029 1,068 1,054

puristuslujuus Mpa kuitujen tilavuusprosentin 
mukaisesti. Pyöristys lähimpään tarvittaessa



LIITE 2 Kuitubetonin taivutusjännityksiä eri lähteistä koostettuna. Kuitujen muoto koukkupäinen

Lähde
betonin 

lujuusluokka
Vesi-sementtisuhde

maksimirae-
koko

kuidun 
pituus

kuidun paksuus hoikkuus Tehonotkistin

MPa 0 0,5 1 1,5 (mm)  (mm)  (mm) (dm^3)

Thomas et al 2007 35 5,2 6 6,8 7,6 0,48 10 30 0,55 55 -

Thomas et al 2007 65 7,2 8 9,2 10 0,35 10 30 0,55 55 4,5

Thomas et al 2007 85 8 9,2 10,4 11,2 0,28 10 30 0,55 55 4,5

Yazici et al 2007 55 5,94 6,14 6,32 7,75 0,36 15 30 0,62 45 10,95

Yazici et al 2007 55 5,94 6,24 8,08 9,33 0,36 15 60 0,90 65 10,95

Yazici et al 2007 55 5,94 6,42 9,74 10,76 0,36 15 60 0,75 80 10,95

Soulioti et al 2011 50 4,45 3,8 4,55 5,15 0,5 10 31 0,75 41 3 - 4

Altun et al 2007 20 5,4 8,3 9,8 - 0,54 - 60 0,75 80 -

Altun et al 2007 30 7,8 9,4 11,4 - 0,44 - 60 0,75 80 -

Taivutusjännitys MPa kuitumäärien 
mukaisesti [%]

Keskiarvoistettu suhteellinen kasvu 
taivutuskestävyydessä

1 1,11 1,31 1,40



LIITE 3 (1) 

FIB model code 2010 mukainen kuitubetonin jäännöslujuus

Lähtöarvot 

Mitoitukseen valittu betoni
C50/60 25mm/65 30 kg/m3
Luku 4.1 Jäännöslujuus taulukko 3

Suunnittelulujuudet Taulukko 8

Poikkileikkauksen mitat

D 273:= mm Paalun ulkohalkaisija

t 10:= mm Seinämän vahvuus

d D 2 t- 253=:= mm betoniytimen ulkohalkaisija

Mitoituslujuudet 

fck 50:= MPa Betoni 

fyk 440:= MPa Teräs

Osavarmuudet 

γs 1.0:= Teräksen osavarmuus

γc 1.5:= Betonin osavarmuus  (myös kuitubetoni)

Mitoitusluudet 

fcd

fck

γc

33.333=:= MPa

fyd

fyk

γs

440=:= MPa

Jäännöslujuudet lähteen Taulukon 3x mukaisesti 

fLK 6.01:= MPa Betonin halkeamajännitys

fR1 5.96:= MPa



LIITE 3 (2) 

Lähteessä Vandewalle et al (2008) ei esitetty jäännösjännityksiä kohdassa CMOD3, joten se
määritetään kuvasta 14 mittaamalla.

FR3 17330:= N

L 0.5:= m Koekappaleen vapaa aukkoväli

b 0.15:= m Koekappaleen leveys

hsp 0.125:= m Etäisyys koekappaleen loven kärjestä yläpintaan

Saadaan 

fR3

3 FR3 L

2 b hsp
2


5.546 10

6
=:= Pa Yhtälö (8)

fR3

fR3

10
6

5.546=:= MPa

Käyttörajatilan mukaista jännitystä kuvaava jännitys ilman osavarmuutta

fFtsk 0.45 fR1 2.682=:= MPa Yhtälö (16)

Murtorajatilan mukaista jännitystä kuvaava jännitys

Halkeamien välinen etäisyys

Srm D:=

Halkeamien välinen etäisyys on haastava määritellä. Etäisyytenä arvioidaan olevan putken halkaisija D,
jolloin neutraaliakselin etäisyys vedetyn puolen ulkoreunasta otetaan mukaan laskelmiin.

Neutraaliakselin etäisyys vedetyn puolen reunasta

Plastisen neutraaliakselin sijaintipaikka BY 58  2012 mukaisesti laskettuna ilman kuituja
toimikoon alkuarvauksena

y
D

2

π

4
fcd d

2


2 D fcd 4 t 2 fyd fcd-( )+
+ 168.685=:= mm Yhtälö (29)

lcs

min Srm y, ( )
1000

0.169=:= m Yhtälö (19)

CMOD3 0.0025:= m



LIITE 3 (3) 

Oletettu murtovenymä muuttuvan venymäjakauman poikkileikkauksessa

εFu 0.02:=

wu εFu lcs 3.374 10
3-

=:= m Yhtälö (18)

Murtorajatilan mukaiseksi jäännösvetolujuudeksi ilman osarmuuslukua saadaan 

fFtuk fFtsk

wu

CMOD3

fFtsk 0.5fR3- 0.2 fR1+( )- 1.196=:= MPa Yhtälö (17)

FIB model coden mukaiset ehdot kuitubetonin mitoitukselle

fR1

fLK

0.992=
fR1

fLK

0.4> 1 Yhtälö (20)

fR3

fLK

0.923=
fR3

fLK

0.5> 1 Yhtälö (21)



LIITE 4 (1)

Poikkileikauksen plastinen normaalivoimakestävyys

Lähtöarvot 

Mitoitukseen valittu betoni
C50/60 25mm/65 30 kg/m3
Luku 4.1 Jäännöslujuus, taulukko 3

Suunnittelulujuudet: Taulukko 8

Poikkileikkauksen mitat
mm Paalun ulkohalkaisija

D 273=

mm Seinämän vahvuus
t 10=

Dc D 2 t- 253=:= mm Betoniytimen ulkohalkaisija

R
D

2
136.5=:= mm Paalunputken ulkosäde

r R t- 126.5=:= mm Betoniytimen ulkosäde

Mitoituslujuudet 

fck 50= MPa Betoni 

fyk 440= MPa Paalun teräsmateriaali

fFtuk 1.196=

Osavarmuudet 

γs 1.0:= Teräksen osavarmuus

γc 1.5:= Betonin osavarmuus tavalliselle betonille sekä kuitubetonille

Mitoitusluudet 

fcd

fck

γc

33.333=:= MPa

fyd

fyk

γs

440=:= MPa

fFtud

fFtuk

γc

0.797=:= MPa



LIITE 4 (2)

Poikkileikkausosien pinta-alat

Aa π R
2

 π r
2

- 8.262 10
3

=:= mm
2 Putki 

Ac π r
2

 5.027 10
4

=:= mm
2 Betoniydin 

Paalun poikkileikkausluokan tarkastaminen

D

t
27.3=

εk
235

fyk

0.731=:= Yhtälö (24)

90 εk
2

 48.068=

EC4 mukainen ehto

D

t
90 εk

2
 1= Ok. Voidaan suorittaa plastinen mitoitus Yhtälö (25)

Poikkileikkauksen plastinen normaalivoimakestävyys

Yhtälö (23)
Npl.Rd Aa fyd Ac fcd+ 5.311 10

6
=:= N

Paalun teräsosakertoimen tarkastaminen

δa

Aa fyd

Npl.Rd

0.684=:= Yhtälö (22)

EC4 mukainen ehto

0.2 δa 0.9 1 Ok. voidaan suorittaa liittorakennemitoitus



LIITE 5

Plastisen neutraaliakselin määrittäminen

Suljetun yhtälön luominen plastisen neutraaliakselin ratkaisemiseksi osoittautui liian vaikeaksi, joten
neutraaliakseli ratkaistaan iteratiivisesti kokeilemalla eri neutraaliakselin paikkoja, kunnes vedetyn
puolen sekä puristetun puolen plastisesta taivutuksesta aiheutuva normaalivoima on yhtäsuuri.

Arvattu neutraaliakselin paikka

hn 30.26- 30.26-=:= mm

Määritetään kulma alfa  neutraaliakselin sijaintipaikan suhteen puristetulle poikkileikkauksen osalle
(katso Kuva 22)

α
π

2
asin

hn

r









+ 1.329=:= rad

Vedetyn puolen osien pinta-alojen laskemisessa käytetään kulman alfa yhteyttä, jolloin saadaan kulma
beta

β π α- 1.812=:= rad

Vedettyjen poikkipintojen pinta-alat (Veto negatiivista

A1 β R
2

r
2

-( ) 4.766 10
3

=:= mm
2 Teräkselle Yhtälö (39)

A2
r
2

2
2 β sin 2 β( )-( ) 3.272 10

4
=:= mm

2
Betonille Yhtälö (42)

Puritettujen poikkipintojen pinta-alat

A3 α R
2

r
2

-( ) 3.496 10
3

=:= mm
2 Yhtälö (39)

Teräkselle 

A4
r
2

2
2 α sin 2 α( )-( ) 1.755 10

4
=:= mm

2 Betonille Yhtälö (42)

Jotta neutraaliakseli on laskettu oikein, tulee vedetyn poikkipinnan jännitysten summan olla nollat, 

(Puristus negatiivista)

A1 fyd A2 fFtud+ A3 fyd-+ A4 fcd-+ 4.691-= N Yhtälö (28)

Normaalivoimien resultantti on hyvin lähellä
nollaa

Ehto 
A3 fyd A4 fcd+

A1 fyd A2 fFtud+
1=



LIITE 6 

Taivutusmomenttikestävyyden laskeminen

R 136.5= mm

r 126.5= mm

β 1.812= rad

α 1.329= rad

A1 4.766 10
3

= mm
2

A2 3.272 10
4

= mm
2

A3 3.496 10
3

= mm
2

A4 1.755 10
4

= mm
2

fyd 440= MPa

fcd 33.333= MPa

fFtud 0.797= MPa

Laskenta-arvot määritetty liitteissä 3-5

Etäisyydet ympyrän keskipisteestä

e1
2 R

3
r
3

-( ) sin β( )

3 R
2

r
2

-( ) β
70.485=:= mm Yhtälö (40)

e2
4 r sin β( )

3


3 2 β sin 2 β( )-( )
37.757=:= mm Yhtälö (43)

e3
2 R

3
r
3

-( ) sin α( )

3 R
2

r
2

-( ) α
96.103=:= mm Yhtälö (40)

Yhtälö (43)
e4

4 r sin α( )
3



3 2 α sin 2 α( )-( )
70.374=:= mm

Mpl.N.rd

A1 fyd e1 A2 fFtud e2+ A3 fyd e3+ A4 fcd e4+

1000
2

337.814=:= kNm Yhtälö (26)



LIITE 7 (1)

Pilarin nurjahdusmitoitus EC4 kohta 6.7.3.3

Ominaislujuudet 

fyk 440= MPa

fck 50= MPa

fFtuk 1.196= MPa

Poikkileikkauksen pinta-alat

Aa 8.262 10
3

= mm
2

Ac 5.027 10
4

= mm
2

Materiaalien kimmokertoimet

Teräs 

Ea 210 10
9

:=

Betonin kimmokerroin riippuu onko kuituja betonissa vai ei

EC2 mukainen RILEM mukainen (Yhtälö 5)

Ec if fFtud 0= 22
fck 8+

10









0.3

, 
9500

1000
fck 8+( )

1

3





, 











19 58

1

3


2
 float 36.773328085964069099:= GPa

Ec Ec 10
9

:=

Rakenneosien taivutusjäykkyydet

Ia

π
D

1000






4
d

1000






4

-










64
7.154 10

5-
=:= m

4 Yhtälö (34)

Ic

π
d

1000






4



64
2.011 10

4-
=:= m

4 Yhtälö (35)

Korjauskerroin 

Ke 0.6:=

Tehollinen taivutusjäykkyys

EIeff Ea Ia Ke Ec Ic+ 1.946 10
7

=:= Nm
2 Yhtälö (30)



LIITE 7 (2)

Toisen kertaluvun vaikutukset huomioiva toinen tehollinen taivutusjäykkyys

Ko 0.5:= Korjauskerroin 

Ke.II 0.9:= Kalibrointikerroin 

EIeff.II Ko Ea Ia Ke.II Ec Ic+( ) 1.084 10
7

=:= Nm
2 Yhtälö (32)

Pilarin pituus

L 4:= m

Suhteellinen hoikkuuden laskenta 

Npl.Rk Aa fyk Ac fck+ 6.149 10
6

=:= N Yhtälö (25 sov.)

Ncr

π
2
EIeff.II

L
2

6.687 10
6

=:= N Yhtälö (38)

λ
Npl.Rk

Ncr

0.959=:= Yhtälö (37)

Nurjahduskäyrän laskeminen EC3 kohdan 6.3.1.2 mukaisesti

EC4 taulukon 6.5 mukaisesti pyöreän liittopilarin nurjahdus noudattaa nurjahduskäyrää a

α 0.21:= Nurjahduskäyrällä a

Φ 0.5 1 α λ 0.2-( )+ λ
2

+  1.039=:=

χ
1

Φ Φ
2

λ
2

-+( )
0.694=:=

Mitoitus ilman toisen kertaluvun vaikutuksia yhtälöllä 23x

NEd 0.5 Npl.Rd 2.656 10
6

=:=

Puristuskestävyyden mitoitusyhtälö

NEd

χ Npl.Rd
0.72= Yhtälö (46)



LIITE 8 (1)

Paalutusohjeen RIL 254-2016 mukainen paalun mitoitus

Poikkileikkaus

D 273:= mm

t 10:= mm

Poikkileikkaus m

D
D

1000
0.273=:= m

t
t

1000
0.01=:= m

Pinta-alat m2

Ac π
D 2 t-( )

2






2

0.05=:= m
2

As π
D

2






2

 Ac- 8.262 10
3-

=:= m
2

Materiaaliosavarmuudet (ks. Taulukko 4) 

γs 1:= Teräs 

γc 1.5:= Betoni 

Ominaislujuudet 

fyk 440 10
6

:= Pa

fck 50 10
6

:= Pa

Suunnittelulujuudet

fyd

fyk

γs

4.4 10
8

=:= Pa

fcd

fck

γc

3.333 10
7

=:= Pa



LIITE 8 (2)

Kimmomoduulit 

Ea 210 10
9

:= Pa

Ec 36.773 10
9

:= Pa

Taivutusjäykkyydet 

Ic
π D 2 t-( )

4


64
2.011 10

4-
=:= m

4 Betonille Yhtälö (35)

Ia
π D( )

4


64
Ic- 7.154 10

5-
=:= m

4 Teräkselle Yhtälö (34)

Taivutusjäykkyys

Korjauskerroin 

Ke 0.6:=

EIeff Ke Ec Ic Ea Ia+ 1.946 10
7

=:= Nm
2

Yhtälö (30)

Maan alustaluku

ks 10000:=
N

m
2

Tehollinen halkaisija m

D 0.273= m

Paalun kriittinen nurjahduspituus m

Lc π

4
EIeff

ks D
 28.867=:= m Yhtälö (48)

Paalun alkutaipuma

δg

Lc

300
0.096=:= Taulukko 5



LIITE 8 (3)

Fiktiivinen alkutaipuma

δf 0.0013 Lc 0.038=:=

Laskennassa käytettävä alkutaipuma

δ0 δg δf+ 0.134=:= m Yhtälö (51)

Suoran paalun nurjahdusmurtokestävyys

Fcr 2 ks D EIeff 4.61 10
5

=:= Yhtälö (50)

Mitoitus liittorakenteena 

Fc.u Ac fcd As fyd+ 5.311 10
6

=:= Yhtälö (56)

Fc.u.c fcd Ac 1.676 10
6

=:=

Tarkistetaan betoniosakerroin 

αc

Fc.u.c

Fc.u

0.316=:= ehto 0.1 αc 0.8 Yhtälö (55)

Taivutusmurtokestävyys 

ks. LIITE 6 
Mpl.Rd 337.81 10

3
:= Nm

Aputermit B C taivutusmurtokestävyyden laskemiseen

Yhtälö (53)
B Fcr Fc.u+ 0.5 Fcr δ0

Fc.u Fc.u.c-( )
Mpl.Rd

+:=

C Fcr Fc.u:= Yhtälö (54)

Paalun poikkileikkauksen taivutusmurtokestävyys

Fd.p
B

2

B
2

4
C-









- 4.316 10
5

=:= N Yhtälö (52)



LIITE 9 (1) 

Plastinen taivutusmomentti integraalimenetelmällä

Merkinnät ja koordinaatit kuvasta 22

Lähtöarvot 

D 0.273:= m

R
D
2

0.137=:= m

t 0.010:= m

r R t- 0.127=:= m

d 2r 0.253=:= m

Ominaislujuudet 

fyk 440:= MPa

fck 50:= MPaMPaMPa

fftk 1.196:= MPa

Osavarmuudet 

γs 1:=

γc 1.5:=

γf 1.5:=

Mitoituslujuudet

fyd
fyk

γs
440=:= MPa

fcd
fck

γc
33.333=:= MPaMPaMPa

fftd
fftk

γf
0.797=:= MPa



LIITE 9 (2) 

Määritellään kimmoinen neutraaliakselin paikka iteroimalla.
Iterointi aloitetaan poikkileikkauksen pintakeskiöstä.

hn 0.03026- 0.03-=:= m

Poikkileikkausten pinta-alat

A1
hn

R

x2 R
2

x
2-





d A2- 0.0047417695707557150496:= m
2

A2
hn

r

x2 r
2

x
2-





d 0.033=:= m
2

A3
R-

hn

x2 R
2

x
2-





d A4- 0.003520513373143760144:= m
2

A4
r-

hn

x2 r
2

x
2-





d 0.017554147496978415874:= m
2

Lasketaan painopisteiden etäisyydet integroimalla

Poikkileikkausosien painopisteiden etäisyydet profiilin
keskipisteestä

Poikkileikkausosa 1

A1.1 x( )
hn

x

x2 R
2

x
2-





d
hn

x

x2 r
2

x
2-





d-:=

A1.2 x( )
x

R

x2 R
2

x
2-





d
x

r

x2 r
2

x
2-





d-:=

e1 A1.1 x( ) A1.2 x( )= solve x, 0.081575058984305272342:= m



LIITE 9 (3) 

Poikkileikkausosa 2

A2.1 x( )
hn

x

x2 r
2

x
2-





d
0.03026-

x

x2 0.01600225 x
2-





d:=

A2.2 x( )
x

r

x2 r
2

x
2-





d:=

e2 A2.1 x( ) A2.2 x( )= solve x, 0.035149685102668091541:= m

Poikkileikkausosa 3

A3.1 x( )
R-

x

x2 R
2

x
2-





d
r-

x

x2 r
2

x
2-





d-:=

A3.2 x( )
x

hn

x2 R
2

x
2-





d
x

hn

x2 r
2

x
2-





d-:=

e3 A3.1 x( ) A3.2 x( )= solve x, 0.10308983882693967157-:= m

Poikkileikkausosa 4

A4.1 x( )
r-

x

x2 r
2

x
2-





d:=

A4.2 x( )
x

hn

x2 r
2

x
2-





d:=

e4 A4.1 x( ) A4.2 x( )= solve x, 0.068112486214684824651-:= m

Näin saadaan taivutusmomenttikestävyydeksi (Yhtälö 26) 

Mpl.N.Rd A1 1000 fyd e1 A2 1000 fcd e2+ A3 1000 fyd e3- A4 1000 fftd e4-:=

Mpl.N.Rd 369.173= kNm



LIITE 10 (1)

Taivutusjäykkyyden laskeminen integrointimenetelmällä

Lähtöarvot 

D 0.273:= m

R
D
2

0.137=:= m

t 0.010:= m

r R t- 0.127=:= m

d 2r 0.253=:= m

Ominaislujuudet 

fyk 440:= MPa

fck 50:= MPa

fftuk 1.195:= MPa

Vf 0.01:=

Osavarmuudet 

γs 1:=

γc 1.5:=

γf 1.5:=

Mitoituslujuudet

fyd
fyk

γs
440=:= MPa

fcd
fck

γc
33.333=:= MPa

fftud
fftuk

γf
0.797=:= MPa



LIITE 10 (2)

Poikkileikkauksen osien kimmokertoimet

Teräs 

Ea 210 109:= Pa

Puristettu betoni
EC2 mukainen RILEM (Yhtälö 5)

Ec if fftuk 0= 22000
fck 8+

10







0.3

106, 9500 fck 8+( )
1

3
106, 









3.677 1010=:= Pa

Vedetty betoni

Eft if fftuk 0= 0, Ea Vf, ( ) 2.1 109=:= Pa Yhtälö (7)

Poikkileikkausosien kimmokertoimet

E1 Ea:=

E2 Ec:=

E3 Ea:=

E4 Eft 2.1 109=:=

Määritellään kimmoinen neutraaliakselin paikka iteroimalla.
Iterointi aloitetaan poikkileikkauksen pintakeskiöstä.

hn 0.00 0=:= m etop R hn- 0.137=:= m

Merkitään 

etop.0 etop 0.137=:= m

Iterointilaskelmista näytetään vain ensimmäinen ja viimeinen kierros



LIITE 10 (3)

1. Iteraatio

Poikkileikkausten pinta-alat

Poikkileikkausten pinta-alat

A2
hn

r

x2 r
2

x
2-





d 0.025=:= m
2

A1
hn

R

x2 R
2

x
2-





d A2- 0.0041311176926488235338:= m
2

A4
r-

hn

x2 r
2

x
2-





d 0.025136275520453634425:= m
2

A3
R-

hn

x2 R
2

x
2-





d A4- 0.004131194339470578109:= m
2

Etäisyydet ympyrän keskipisteestä

Poikkileikkausosa 1

A1.1 x( )
hn

x

x2 R
2

x
2-





d
hn

x

x2 r
2

x
2-





d-:=

A1.2 x( )
x

R

x2 R
2

x
2-





d
x

r

x2 r
2

x
2-





d-:=

e1 A1.1 x( ) A1.2 x( )= solve x, 0.092962055688518995036:= m

Poikkileikkausosa 2

A2.1 x( )
hn

x

x2 r
2

x
2-





d
0

x

x2 0.01600225 x
2-





d:=

A2.2 x( )
x

r

x2 r
2

x
2-





d:=

e2 A2.1 x( ) A2.2 x( )= solve x, 0.051102553292388926977:= m



LIITE 10 (4)

Poikkileikkausosa 3

A3.1 x( )
R-

x

x2 R
2

x
2-





d
r-

x

x2 r
2

x
2-





d-:=

A3.2 x( )
x

hn

x2 R
2

x
2-





d
x

hn

x2 r
2

x
2-





d-:=

e3 A3.1 x( ) A3.2 x( )= solve x, 0.092962055688518995036-:= m

Poikkileikkausosa 4

A4.1 x( )
r-

x

x2 r
2

x
2-





d:=

A4.2 x( )
x

hn

x2 r
2

x
2-





d:=

e4 A4.1 x( ) A4.2 x( )= solve x, 0.051102553292388926977-:= m

Etäisyydet yläreunasta

e1 R e1- 0.044=:= m e3 R e3- 0.229=:= m

e2 R e2- 0.085=:= m e4 R e4- 0.188=:= m

Lasketaan uusi neutraaliakselin paikka

etop
E1 A1 e1 E2 A2 e2+ E3 A3 e3+ E4 A4 e4+

E1 A1 E2 A2+ E3 A3+ E4 A4+
0.12=:= m Yhtälö (58)

hn R etop- 0.016=:= m etop.1 etop 0.12=:= m

Lasketaan  nykyisen etäisyyden sekä edellisen kierroksen neutraaliakselin
etäisyyden suhde. Kun suhde on 1 on neutraaliakeselin etäisyys riittävän tarkka

etop.1

etop.0
0.88=

Ero liian suuri iterointia jatketaan seuraavaan iteraatioon otetaan mukaan edellisen neutraaliakselin sijainti.



LIITE 10 (5)

....4. Iteraatio

Poikkileikkausten pinta-alat

Poikkileikkausten pinta-alat

A2
hn

r

x2 r
2

x
2-





d 0.021=:= m

A1
hn

R

x2 R
2

x
2-





d A2- 0.003809567920410715079:= m

A4
r-

hn

x2 r
2

x
2-





d 0.029183019407042212206:= m

A3
R-

hn

x2 R
2

x
2-





d A4- 0.004452758216350426783:= m

Etäisyydet ympyrän keskipisteestä

Poikkileikkausosa 1

A1.1 x( )
hn

x

x2 R
2

x
2-





d
hn

x

x2 r
2

x
2-





d-:=

A1.2 x( )
x

R

x2 R
2

x
2-





d
x

r

x2 r
2

x
2-





d-:=

e1 A1.1 x( ) A1.2 x( )= solve x, 0.098461339795372183005:= m

Poikkileikkausosa 2

A2.1 x( )
hn

x

x2 r
2

x
2-





d
0.016038105515584836

x

x2 0.01600225 x
2-





d:=

A2.2 x( )
x

r

x2 r
2

x
2-





d:=



LIITE 10 (6)

e2 A2.1 x( ) A2.2 x( )= solve x, 0.060007290603831752061:= m

Poikkileikkausosa 3

A3.1 x( )
R-

x

x2 R
2

x
2-





d
r-

x

x2 r
2

x
2-





d-:=

A3.2 x( )
x

hn

x2 R
2

x
2-





d
x

hn

x2 r
2

x
2-





d-:=

e3 A3.1 x( ) A3.2 x( )= solve x, 0.087113398227003180649-:= m

Poikkileikkausosa 4

A4.1 x( )
r-

x

x2 r
2

x
2-





d:=

A4.2 x( )
x

hn

x2 r
2

x
2-





d:=

e4 A4.1 x( ) A4.2 x( )= solve x, 0.042492101480632252934-:= m

Etäisyydet yläreunasta

e1 R e1- 0.038=:= m e3 R e3- 0.224=:= m

e2 R e2- 0.076=:= m e4 R e4- 0.179=:= m

Lasketaan uusi neutraaliakselin paikka

etop
E1 A1 e1 E2 A2 e2+ E3 A3 e3+ E4 A4 e4+

E1 A1 E2 A2+ E3 A3+ E4 A4+
0.12=:= m Yhtälö (58)

hn R etop- 0.016=:= m etop.4 etop 0.12=:= m



LIITE 10 (7)

Lasketaan neutraaliakselin nykyisen etäisyyden sekä edellisen etäisyyden suhde

etop.4

etop.3
1=

Ero on riittävän pieni, joten iterointi lopetetaan.

Taivutusjäykkyyden laskenta iteroidulla neutraaliakselin sijaintipaikalla

Määritellään neutraaliakelin avulla kulmat:

α
π
2

asin
hn

r









+ 1.698=:= rad

β π α- 1.444=:= rad

Määritetään liittorakenteen aksiaalijäykkyydet

EAcom E1 A1 E2 A2+ E3 A3+ E4 A4+ 2.572 109=:= N Yhtälö (59)

Lasketaan kunkin poikkileikkausosan jäyhyydet
yhtälöiden 41 ja 44 mukaisesti  

I1
R

4
r
4-

4
β sin β( ) cos β( )+( )

4

9

R
3

r
3-( )2

sin β( )
2

R
2

r
2-( ) β

- 4.714 10 6-=:= m
4

I2 r
4 β

4

sin 4 β( )
16

-
1 cos 2β( )-( )

3

9 2β sin 2 β( )-( )
-









 1.796 10 5-=:= m
4

I3
R

4
r
4-

4
α sin α( ) cos α( )+( )

4

9

R
3

r
3-( )2

sin α( )
2

R
2

r
2-( ) α

- 9.422 10 6-=:= m
4

I4 r
4 α

4

sin 4 α( )
16

-
1 cos 2α( )-( )

3

9 2α sin 2 α( )-( )
-









 4.146 10 5-=:= m
4



LIITE 10 (8)

Lasketaan poikkileikkauksen taivutusjäykkyys yläreunan suhteen

EItop E1 I1 e1
2

E1 A1+( ) E2 I2 e2
2

E2 A2+( )+

E3 I3 e3
2

E3 A3+( ) E4 I4 e4
2

E4 A4+( )++

...:=

Yhtälö (60)

EItop 5.813 107= m

Taivutusjäykkyydeksi saadaan

EIcom EItop etop
2

EAcom- 2.081 107=:= Nm
2

Yhtälö (57)

EC 4 yksinkertaistetun laskentamentelmän mukainen taivutusjäykkyys

Teräsprofiilin jäyhyys

Ia
π D

4
d

4-( )
64

7.154 10 5-=:= m
4

Yhtälö (34)

Betonisylinterin jäyhyys

Ic
π d

4( )
64

2.011 10 4-=:= m
4

Yhtälö (35)

Taivutusjäykkyydeksi saadaan

EIcom.EC4 Ia Ea 0.6 Ic Ec+ 1.946 107=:= Nm
2

Yhtälö (30)


