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1. JOHDANTO
Kun rakennus joutuu palolle alttiiksi, siihen kohdistuu sekä mekaanisia kuormituksia että lämpörasituksia. Mekaaniset kuormitukset ovat seurausta omasta
painosta ja päällekkäisistä kuormituksista, jotka vaikuttavat rakenteeseen palon syttymishetkellä. Lämpörasitukset ovat seurausta palo-osaston kaasun
lämpötilan noususta ja niihin vaikuttavat ratkaisevasti lämmön siirtymisolosuhteet rakenteen osien pinnalla. Lämpörasitusten johdosta rakenteen lämpötilat nousevat. Tätä kutsutaan ”termiseksi vasteeksi” ja se johtaa mahdollisesti
termisen venymään ja mekaanisten ominaisuuksien huonontumiseen rakenteen
kuumenneissa osissa. Tilanteesta riippuen terminen venymä voi (osaksi) estyä,
mikä johtaa termisesti syntyneisiin jännityksiin. Yhteisvaikutuksessa mekaanisten kuormitusten kanssa voi syntyä merkittäviä muodonmuutoksia ja
-- olosuhteista riippuen -- rakennus tai sen osat voivat jopa romahtaa. Tätä
prosessia kutsutaan ”mekaaniseksi vasteeksi.”
Edellä mainittu tapahtumaketju on kaavion muodossa esitetty kuvassa 1.

Palonkestävyys - Tapahtumaketju
Kuorma

Θ

aika

1: Syttyminen

2: Lämpörasitus

Teräspilarit

3: Mekaaninen rasitus

R

aika

4: Terminen
vaste

5: Mekaaninen
vaste

6: Mahdollinen
sortuma

Kuva 1. Palonkestävyys - tapahtumaketju
Tämän tekstikokonaisuuden osa 1 käsittelee palon aikaisia palosuunnittelussa
huomioon otettavia kuormituksia. Osa 3 koskee mekaanista vastetta. Tämä
käsillä oleva osa 2 koskee termistä vastetta. Asioiden käsittely rajoittuu teräksisiin ja teräs-betoni -liittorakenteiden rakenneosiin ja noudattaa asianmukaisten Eurocodien palo-osia [1], [2].
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2. PERUSTEET JA ESIMERKIT
Lämmön siirtymistä rakennuksen osiin määrää seuraava differentiaaliyhtälö
(niin sanottu Fourier’in differentiaaliyhtälö) yhdessä asiaankuuluvien reunaehtojen ja alkuehtojen kanssa:

∂( ρ c p θ )
∂t

+

∂θ
∂θ
) ∂( λ ∂θ )
) ∂( λ
∂y
∂x +
∂z = 0
+
∂x
∂z
∂y

∂( λ

(1)

missä
w, y, z
θ
ρ
cp
λ

koordinaatteja [m]
x:n, y:n ja z:n lämpötila [ oC]
tiheys [kg/m3]
ominaislämpö [J/(kg oK)]
lämmönjohtavuus [W/(m oK)]

Ks. liite A, jossa on lyhyt selitys tästä perusyhtälöstä.
Yhtälöstä (1) voidaan päätellä, että seuraavilla termisillä materiaalin ominaisuuksilla on vaikutusta lämpötilan kehittymiseen palolle altistuneen rakennuksen osissa:
-

lämmönjohtavuus
ominaislämpö

On yleistä yhdistää ominaislämpö tiheyteen, merkintä: ”lämpökapasiteetti”,
mitta J/(m3 oK). Useimpien rakennusmateriaalien sekä lämmönjohtavuus että
ominaislämpö ovat vahvasti riippuvaisia lämpötilasta. Tätä esittää kuvat 2a,b
betonin ja teräksen osalta [1], [2].
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Kuva 2. Teräksen ja betonin termiset ominaisuudet.
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Teräksen lämpökapasiteetin käyrän huippu noin 730 C:ssä johtuu teräksen
faasin muutoksesta; betonin lämpökapasiteetin käyrän huippu selittyy kosteuden höyrystymisen vaikutuksella.
On huomattava, että teräksen lämmönjohtavuus on suuruusluokaltaan suurempi kuin betonin lämmönjohtavuus. Siksi lämpötilan jakautuma palolle
altistuneessa teräksisessä rakenneosassa on paljon tasaisempi kuin liittorakenteiden betoniosissa.Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että usein jopa oletetaan,
että teräsrakenneosien lämpötilan jakautuma on tasainen. Ks. kappale 3.
Jos rakennuksen rakenneosien materiaalien termiset ominaisuudet tunnetaan,
voidaan tällaisen osan lämpötilan kehitys laskea tietyille lämpörasituksille
yhtälön (1) perusteella. Kuitenkin vain (yksinkertaisissa) poikkeustapauksissa
on saatavilla analyyttisia ratkaisuja [3]. Käytännön tilanteissa on käytettävä
numeerisia menetelmiä (tietokonemalleja), joita on tällä hetkellä käytettävissä
monenlaisia. Ks. osa 4.
Kuvissa 3, 4 ja 5 on esitetty eräitä esimerkkejä termisen vasteen mallien
kelpoisuuksista.
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Kuva 3. Terminen vaste: teräspalkki/betonilaatta (2D).
Kuvassa 3 on esitetty terminen vaste luonnollisen palon olosuhteille alhaalta
päin altistuneessa paljaassa teräspalkissa, jonka päällä on betonilaatta [4].
Voidaan havaita, että teräspalkin alemman laipan ja uuman lämpötila ovat
käytännössä identtiset. Kuitenkin lämpötilan kehitys ylemmässä laipassa jää
jälkeen. Tämä johtuu lämmönhäviöistä ylemmän laipan päällä olevaan suhteellisen kylmään betonilaattaan. EN 1993-1-2:n mukaisissa teräksen yksinkertaisissa laskentamalleissa oletetaan tasainen lämpötilan jakautuma, joka
perustuu teräksisen rakenneosan alemman osan lämpötilaan. Jotta huomioitaisiin ylemmän laipan alemmat lämpötilat, otetaan käyttöön mekaanisen kuormituksen korjauskerroin κ. Ks. osa 3.
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Kuva 4. Terminen vaste: liittolaatta (2D).
Kuvassa 4 on esitetty 2D lämpötilan jakauma betonilaatassa, jossa on profiloitua teräslevyä, 120 minuutin standardipaloaltistuksen jälkeen laskettuna
DIANA:n avulla [5]. On myös verrattu laskettuja lämpötilakenttiä ja testituloksia. Testin ja teorian välillä näyttää vallitsevan hyvä yhteensopivuus,
etenkin kriittisillä alueilla ripojen yläpuolella (esim. kuvassa 4 oikealla puolella paikassa D). On huomattava, että lämpötilan jakauma on merkittävästi
epätasainen. Tämä johtuu betonin lämmönjohtavuuden suhteellisen pienestä
arvosta.
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Kuva 5. Terminen vaste, liittorakenteinen reunapalkki (3D)
Kuvassa 5 on esitetty liittorakenteisen reunapalkin 3D terminen vaste [6].
Teräsosa on toiselta puolen koteloa suojattu ja varustettu muotokotelolla
toiselta puolelta. 3D laskelmat, joiden tulokset esitetään tässä, ovat melko
hankalia eikä niitä useinkaan käytetä käytännön mitoitustilanteissa. Tulosten
näyttämisen tarkoitus tässä on vain esitellä nykyisin saatavilla olevien laskentavälineiden mahdollisuuksia.

3. TERÄKSISTEN RAKENNEOSIEN LASKENTAOHJEET
3.1

Käyttöalue
Teräsrakenteiden termisen vasteen analyysin päätarkoitus on määrittää palonkestävyys. Koska teräsosilla ei normaalisti ole eristystoimintoa, vain kantokykyä koskeva palonkestävyyskriteeri on merkityksellinen.
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EN 1993-1-2 antaa seuraavat vaihtoehdot palolle altistuneiden teräsrakenteiden käyttäytymisen laskemiseksi1:
- yksinkertaiset laskentamallit
- kehittyneet laskentamallit
Kehittyneiden mallien terminen vaste perustuu yhtälöön (1) yhdessä asiaankuuluvien lämpörasitusten kanssa. Nämä mallit ovat yleisesti paikkansapitäviä. Yksinkertaisten mallien perusolettamus on, että lämpötilan jakautuma on
tasainen. Tämä on suurin piirtein totta teräksen melko korkean lämmönjohtavuuden takia. Katso myös edellisen kappaleen asian käsittely.
Kun oletetaan, että teräksen lämpötila on tasainen, palonkestävyyden laskeminen voi olla kuvan 6 kaavion mukainen.

¾ Vaihe 1: määritä mekaaninen vaste µa ⇒ Θcrit
¾ Vaihe 2: määritä terminen vaste ⇒ Θa
¾ Vaihe 3: määritä palonkestävyys ⇒ f.r.
s.f.c.

Θ,Θ
a

Θa

vaihe 2
Θcrit

ter. lämpötila

vaihe 1
vaihe 3
f.r.

aika

käyttöaste

µ0

Kuva 6. Teräsosien palonkestävyyden laskentamenettely yksinkertaisen
laskentamenetelmän perusteella.
On suoritettava seuraavat kolme vaihetta:
- vaihe 1

- vaihe 2
- vaihe 3

Määritetään teräksen kriittinen lämpötila (lämpötila jossa
murtuminen tapahtuu). Tämä lämpötila on riippuvainen
tarkastelun alla olevan rakenneosan todellisen kuormituksen ja
kantokyvyn välisestä suhteesta huoneenlämpötilassa ja on tulos
osassa 3 käsitellyn mekaanisen vasteen analyysin tuloksesta.
Määritetään teräsosan lämpötilan kehitys. Se on teräsrakenneosan termisen vasteen analyysin tulos, jota käsitellään tässä
tekstin osassa.
Määritetään teräsrakenneosan palonkestävyys. Se on yksinkertaisesti vaiheiden 1 ja 2 yhdistelmä.

Tämän jälkeen voidaan käsitellä vaiheen 2 eri näkökulmia. Oletetaan teräksen
lämmönjohtavuus äärettömän suureksi. Tällöin teräksen lämpötila on tasaisesti
jakautunut ja yhtälö (1) supistuu seuraavasti (ks. liite B):
___________________________________________________________
1

Huomaa, että teräkselle ei anneta taulukoituja tietoja.
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dθ
A /V
= m ⋅ h& net ,tot
dt
ρ a ca

(2)

jossa
θa
t
ρa
ca
hnet,tot
Am
V

teräksen lämpötila (oletetaan olevan tasainen) [oC]
aika sekunneissa
teräksen tiheys [kg/m3]
teräksen ominaislämpö [J/(kg oK)]
kokonaisnettolämpövuo teräsosaan [W/m2]
palolle altistunut teräksisen rakenneosan pinta-ala [m2/m]
teräksisen rakenneosan teräksen tilavuus [m3/m]

Yhtälön (2) oikealla puolella erotetaan seuraavat termit:
.
- termi ”hnet,tot” edustaa lämpörasitusta, joka on riippuvainen
käytettävästä palomallista (esim. standardipalon olosuhteet,
hiilivetypalot, luonnollinen palo) ja teräksisen rakenneosan
suojauksesta (jos sellainen on) (ks. myös osa 1)
- termi ” ρaca” edustaa teräksen termisten ominaisuuksien
vaikutusta
- termi ”Am/V” edustaa teräsosan geometrian vaikutusta ja tapaa,
jolla se altistuu palo-olosuhteille (altistuminen kaikilta puolilta,
kolmelta puolelta jne); tähän termiin viitataan yleisesti
”poikkileikkaustekijänä.”
Yhtälö (2) on teräksen lämpötilan kehityksen laskentaohjeitten perusta. Se on
määritetty yksinkertaisia laskentamalleja varten teräsrakenteita koskevassa
Eurocoden palo-osassa [1]. Yhtälö voidaan ratkaista vain jos tunnetaan alkuja reunaehto. Yleinen olettamus alkuehdoista on, että ennen paloa vallitsee
normaalilämpötila eli 20oC. Reunaehdot määritetään kokonaisnettolämpövirtauksella (= lämpörasitus) paloympäristöstä teräksiseen rakenneosaan.
Tämä lämpövuo johtuu säteilystä ja konvektiosta. Katso kuva 7, jossa on
eräitä perusyhtälöitä. Katso myös osa 1.
¾ Lämpövuo säteilystä:
¾ Lämpövuo konvektiosta:

.
•

[

hnet, r = Φ ⋅ εm ⋅σ ⋅ ( Θr + 273)4 −( Θm + 273)4
.
•

hnet,c = αm ⋅ ( Θg −Θm )

missä:
θradsäteilylämpötila [°K]
θm pinnan lämpötila [°K]
εm pinnan emissiivisyys [-]
αc kuljettumisen lämmönsiirtokerroin
Φ näkyvyyskerroin [-]
ρ Stephan Boltzmann-vakio

⇒ θrad ≈ θg Æ palokäyrä
⇒ terminen vaste
⇒ oletus: 0.8
⇒ 25 - 50 W/m2K
(riippuu palomallistal)
≤ 1.0 ⇒ turvallinen oletus: 1.0
= 5.67·10-8 W/m2K4

Huom: yksinkertaistettu!; Katso tarkemmin: EN 1991-1.2

Kuva 7. Lämmön siirtyminen altistuneella sivulla.
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Voidaan tehdä seuraavat havainnot:
Stephan Bolzmannin säteilylaki määrää säteilevän lämmön siirtymisen. Tämän
lain mukaan paloympäristön ns. säteilylämpötila määrittää maksimisäteilyn
teräksiseen rakenneosaan [3]. Voidaan osoittaa, että varovaisella arvioinnilla
säteilylämpötila voidaan olettaa samaksi kuin kaasun lämpötila ja se on seurausta huomioon otetusta palomallista. Katso osa 1. Tämä on peruste säteilevän
nettolämmön siirtymisen yhtälölle, joka on määritelty EN 1993-1-2:ssa [1].
Tässä yhtälössä seuraavilla fysikaalisillä kertoimilla on osansa:
- Stephan Bolzmannin vakio (σ = 5.67 10-8 W/(m2K4) ):
tämä on fysikaalinen vakio
- rakenneosan pinnan emissiokyky (εm):
tämä on riippuvainen pintaan käytetystä materiaalista
- näkyvyyskerroin (Φ): geometrinen kerroin ≤ 1;
monissa käytännön tapauksissa (esim. standardipalotestien simulointi) tämän kertoimen voidaan olettaa olevan yhtä suuri kuin
yksi.2
On huomattava, että pintalämpötilan arvo (θm) tietyllä aikajaksolla on seurausta edellisen aikajakson lämpötilasta yhtälön (1) ratkaisulla.
Nettokonvektiivinen lämmön siirtyminen voidaan arvioida suhteessa lämpötilaeroon (θg - θm) ja sitä luonnehtii konvektiokerroin (αc). Se vaihtelee käytännössä 25:stä (standardipalon olosuhteet) 50 W/(m2K):iin (hiilivetyolosuhteet)3. Katso myös [7]. Eräitä em. laskentaohjeitten käytännön seuraamuksia
tullaan käsittelemään paljaiden ja suojattujen teräsosien osalta.
_____________________________________________________________
2
Mikäli teräksinen rakenneosa on paikallisen palon kohteena, pätee Φ < 1.
3
Luonnollisen palon olosuhteille pätee αc = 35 W/(m2K).

3.2.

Suojaamaton teräsrakenne
Suojaamattoman teräsrakenteen lämpötilan kehittymisen laskenta-ohjeet, jotka
on määritetty Eurocode 3 Part 1.2:n ENV-versiossa, perustuvat sekä säteilevän
että konvektiivisen lämmön siirtymisen kertoimien tavanomai-siin arvoihin
[8]. Nämä arvot on valittu niin, että saadaan kohtuullinen yhtä-pitävyys
testitulosten kanssa, mikä johtaa kuitenkin olettamuksiin, jotka eivät ole
fysikaalisesta näkökulmasta katsottuna kovinkaan vakuuttavia. Tämä pitää
paikkansa etenkin säteilevän lämmön siirtymiseen. Tarvitaan resultoivan
emissiokertoimen arvo, joka on niin alhainen kuin 0.5 (= εf * εm)4 , jotta
saataisiin kohtuullinen yhtäpitävyys testitulosten kanssa. Tämä ongelma on
tullut yhä selvemmäksi, kun mittauslaitteena on otettu käyttöön ns. levylämpömittari (tavanomaisten termoelementtien asemasta) valvomaan kaasun lämpötilaa palonkestävyys-testien aikana [1], [9].

_____________________________________________________________
4
Paloympäristön emissiokyky merkitään: εf
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Kun halutaan päästä realistisempiin ja johdonmukaisempiin laskentaohjeisiin
lämpötilan kehityksen määrittämiseksi paljaista teräksisistä rakenneosista ja
jotta myös pysyttäisiin linjassa tulevien palonkestävyystestaustapojen kanssa,
Eurocode 3 Part 1.2:n EN-versiossa on määritetty realistisemmat arvot teräksen emissiokyvyn kertoimille: teräksen pinnan emissiokyvylle (εa): 0.7 (joka
on alhainen mutta realistinen arvo) ja paloympäristölle (εfi): 1.0 (suora seuraus
levylämpömittarin käytöstä uunin säätämiseen) [9].
”Nostava vaikutus” ilmaistuna näiden muunnelmien lasketuilla lämpötiloilla
kompensoidaan yleensä ottamalla huomioon ns. ”varjostusvaikutus”, jota ei
selvästi oteta huomioon ENV-ohjeissa. Kun oletetaan, että rakenneosat ovat
täysin kiinnivaletut (kuten yksinkertaisten laskentamallien tapauksessa)
varjostusvaikutuksen aiheuttaa säteilyn paikallinen varjostuminen, joka johtuu
teräsprofiilin muodosta. Tällä on merkitystä profiileilla, joiden muoto on
kovera, kuten I-palkit. Profiileissa, joiden muoto on kupera, esim. putket, tätä
ei esiinny (ei paikallista varjostumista).
Lämpötilan nousu ∆θa,t suojaamattomassa teräksisessä rakenneosassa aikavälillä ∆t voidaan sitten määrittää:

/V
∆θa,t= ksh Am h&net,d ∆t
ca ρ a

(3)

jossa
ksh
hnet,d

varjostusvaikutuksen korjauskerroin
nettolämpövuon mitoitusarvo per pinta-alayksikkö laskettuna
paljaalle teräkselle, jossa εa = 0.7 ja εfi = 1.0 [W/m2]

Uutta kaavassa verrattuna Eurocode 3 Part 1.2:n ENV-versioon on varjostusvaikutuksen5 korjauskerroin ksh. Voidaan osoittaa, että I-palkeissa nimellisissä
palokuormituksissa varjostusvaikutus on kohtuullisen hyvin kuvattu olettamalla [9]:
ksh = 0.9 [Am/V]box / [Am/V]

(4a)

jossa
[Am/V]box

poikkileikkaustekijän6 koteloarvo

Kaikissa muissa tapauksissa ksh:n arvoksi oletetaan:
ksh = [Am/V]box / [Am/V]

(4b)

ksh:n edellä olevista määritelmistä seuraa, että putkiprofiilien osalta
varjostusvaikutus ei aktivoidu, koska [Am/V] = [Am/V]box
__________________________________________________________
5
Korjauskerroin ei tee eroa säteilevän ja konvektiivisen lämpövuon välillä.
Varjostusvaikutus vaikuttaa vähemmän konvektiiviseen lämmön siirtymiseen
kuin säteilevään lämmön siirtymiseen. Tämä vaikutus jätetään huomioon
ottamatta, koska konvektiolla on vain vähäinen merkitys palon olosuhteissa.
6
Teräksisen rakenneosan poikkileikkaustekijän koteloarvo määritetään
kuvitellun rakenneosaa ympäröivän kotelon palolle altistuneen pinta-alan
ja teräksen tilavuuden suhteena.
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Kuvassa 8 on yhteenveto lämpötilan nousun perusyhtälöistä paljaissa
teräsosissa.
d Θa
dt

= k sh

∆ Θa = k sh

Am / V &
⋅ hnet ,tot
ρ a ca

K ⋅ A ⋅( −
ρc V Θ Θ
bare

m

g

a

a

a

missä:
… (1) ∆ θa : ter.lämpötilan nousu
∆t : aika-askel
Am/V poikkileikkaustekijä
Kbare: lämmönsiirtymisker.
ksh : varjovaikutuksen
) ⋅ ∆…
t (2)
korjaustermi

missä

K

bare

= αc +




ε mσ 

(Θ g + 273) − (…Θ(3)a + 273) 
4

Θ −Θ
g

4

… (3)

a

Kuva 8. Lämpötilan nousu paljaissa teräsrakenteissa.

3.2

Eristetty teräsrakenne
Yhtälö lämpötilan kehittymisen laskemiseksi eristetyssä teräsrakenteessa on
samanlainen kuin yhtälö (3). Kuitenkin tässä tapauksessa eristyksen vaikutus
on otettava huomioon laskettaessa nettolämpövuota. Käytännön tilanteissa
lämpötilan lasku eristyksen yläpuolella on suhteellisen suuri. Siitä syystä eristyksen pintalämpötila on lähellä kaasun lämpötilaa. Tästä johtuen säteilevän
lämmön siirtymisen vaikutus on pieni ja se voidaan normaalisti jättää huomioonottamatta. Tämä merkitsee, että varjostusvaikutus ei ole tärkeä eikä siksi
ole tarvetta ottaa käyttöön korjauskerrointa ksh, kuten paljaiden teräsosien
yhteydessä. Katso myös [1]. Edellä oleva on visualisoitu kuvassa 9. Tässä
kuvassa on myös esitetty eristettyjen teräsosien perusyhtälöt. Tankoteräksen
osalta voidaan määrittää kokonaislämmönsiirtymiskerroin (merkintä: Kins).
Kins on eristyksen paksuuden (dp) ja sekä teräksen termisten ominaisuuksien
(ρa, ca) että eristysmateriaalin (λp, ρp, cp) funktio. Katso myös [1], missä yhtälöt on esitetty ottaen huomioon edellä mainitut vaikutukset. Jos eristyksen
lämpökapasiteetti on pieni verrattuna teräksen lämpökapasiteettiin, Kins voidaan arvioida: Kins ≈ λp/dp, koska näissä olosuhteissa voidaan olettaa lineaarinen lämmönjakauma eristyksen ylitse. Tämä on myös osoitettu kuvassa 9.
Eristettyjen teräsosien poikkileikkaustekijä merkitään Ap/V. Katso kohta 3.4.
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∆

k A
Θ = ρ ⋅ ⋅ (Θ − Θ ) ⋅ ∆t
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eriste
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= k ins ( , ρ , c p , ρ , ca )
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a
d

θa

… (2)

lämpötilajakauma

Huom:

(1) θg - θm <<<< θm - θa
(2) kevyelle eristeelle: k ≈ λ/d

Kuva 9. Lämpötilan nousu eristetyssä teräsrakenteessa: perusyhtälöt.

3.4

Lämpötilan kehittymisen mitoitusparametrit

3.4.1

Yleistä
Lämpötilan kehittyminen teräksisessä rakenneosassa riippuu tietyissä paloolosuhteissa kahdesta mitoitusparametrista:
- poikkileikkaustekijä Am/V, Ap/V (paljaille ja eristetyille
(suojatulle) rakenneosille kullekin erikseen)
- eristyksen ominaispiirteet dp, λp, ρp, cp (vain eristetyille
rakenneosille)
Seuraavissa kappaleissa käsitellään lyhyesti kutakin näistä parametreista.
Painopiste on standardipalon olosuhteissa, koska käytännössä nämä olosuhteet ovat laajimmin käytetyt. Tarkastelua täydentävät kommentit Luonnollisen
Palon Turvallisuuskäsitteen (Natural Fire Safety Concept, NFSC) mahdollisesta käyttämisestä paljaisiin ja eristettyihin teräksisiin rakenneosiin. Katso
kappale 3.4.4.

3.4.2

Poikkileikkaustekijän vaikutus ja määrittely
Kuvassa 10 on esitetty poikkileikkaustekijän vaikutus lämpötilan kehittymiseen paljaissa teräsosissa standardipalon olosuhteissa. Valitaan poikkileikkaustekijöiden käytännön alue eli 50 - 400 m-1. Poikkileikkaustekijän 100 m-1
osalta esitetään myös paloeristyksen mahdollinen vaikutus.
Samanlaisia tietoja on esitetty kuvissa 11a,b, mutta yleisemmällä tavalla. Kuva
11a viittaa paljaisiin teräksisiin rakenneosiin. Jokainen käyrä koskee tiettyä
standardipalon kestoaikaa. Kuva 11b viittaa teräksisiin rakenneosiin, joissa on
(käytännöllinen) eristysjärjestelmä ja jotka ovat alttiina standardipalon olosuhteille 90 minuutin ajan. Jokainen käyrä koskee tiettyä eristyksen paksuutta.
Näistä kuvista voisi päätellä, että poikkileikkaustekijällä on huomattava vaikutus teräksen lämpötilan kehittymiseen, etenkin jos poikkileikkaustekijä on pieni ja eristyksen paksuus pieni.
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Kuva 10. Lämpötilan kehittyminen teräksessä.
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Kuva 11. Teräksen lämpötilat poikkileikkaustekijän funktiona. a)
suojaamaton teräs, b) palosuojattu teräs (esim.).

Kuten aiemmin on mainittu, poikkileikkaustekijä määritetään ”sen pinta-alan
jonka kautta lämpö siirtyy teräkseen” ja ”teräksen tilavuuden” suhteena.
Lisäksi pätevät seuraavat (perinteiset) ohjeet:
-

kotelosuojauksessa teräksen ympärysmitta oletetaan yhtä suureksi
kuin teräsprofiilia rajoittava kotelo
betonilaatan alla olevissa teräsosissa teräksen ja betonin välinen
lämmönsiirto jätetään huomioon ottamatta

Tätä käsitettä on kuvattu kuvassa 12. Tässä kuvassa on myös joitakin määrällisiä esimerkkejä. Katso [1]:stä asiaa koskeva laajempi katsaus.
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Suojaamattomat
teräspoikkileikkaukset

Eristetyt
teräspoikkileikkaukset

Määritelmä: lämmön siirtymiseen osallistuvan vaipan alan ja
teräspoikkileikkauksen tilavuuden suhde

IPE100
HE280A
HE320B

387
165
110

300
113
77

334
136
91

247
84
58

Huom: vaihtelurajat: ≈ 50-400 [m-1]

Kuva 12. Teräsprofiilin poikkileikkaustekijä.

3.4.3

Kantavan teräsrakenteen paloeristyksen ominaispiirteet
Kohdassa 3.4.1 on mainittu seuraavat paloeristyksen ominaispiirteet:
-

lämmönjohtavuus (λp)
ominaislämpö (cp)
tiheys (ρp)
paksuus (dp)

Kolme ensimmäistä piirrettä ovat fysikaalisia ominaisuuksia. On kuitenkin
huomattava, että niiden todelliset arvot ovat riippuvaisia eristyksen muutoksista, jotka tapahtuvat paloaltistuksen aikana, kuten halkeamat, kerrosten
irtautuminen, kosteuden kulkeutuminen jne. Tämä koskee etenkin lämmönjohtavuutta. Lisäksi yleisesti paloeristeenä käytettyjen materiaalien lämmönjohtavuus kasvaa merkittävästi lämpötilan funktiona. Siksi λp:n arvot ilmoitetaan käsikirjoissa huoneenlämpötilalle eikä niitä pitäisi käyttää palomitoituksessa.
Lämmönjohtavuuden λp määrittämiseksi on kehitetty erityinen puoliempiirinen lähestymistapa [10]. Tällöin ennakoidaan kaksi erilaista testaustyyppiä:
(a) testit kuormitetuilla ja kuormittamattomilla palkeilla
(b) testit kuormittamattomilla lyhyillä pilareilla
a): Näiden testien tarkoitus on todistaa, pysyykö eristysjärjestelmä kiinteänä ja
koossa suojattavaan rakenneosaan nähden koko paloaltistuksen ajan7, kuten
vaaditaan [1]:n kohdassa 3.4. Tätä tarkoitusta varten kaksi poikkileikkaukseltaan samanlaista palkkiparia altistetaan standardipalon olosuhteille uunissa.
Toisen parin palkit varustetaan maksimipaksuisella tutkimuksen kohteena
olevalla eristysjärjestelmällä. Toisen parin palkit taas varustetaan minimipaksuisella eristysjärjestelmällä. Termisen vasteen erojen toisen parin kuormitetun ja kuormittamattoman palkin välillä oletetaan johtuvan jännityksen
aiheuttamasta kuormitetun palkin muodonmuutoksesta. Milloin mahdollista,
otetaan käyttöön korjauskertoimet näiden vaikutusten huomioon ottamiseksi.
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b): Näiden testien tarkoitus (joihin yleisesti viitataan ”kokeellisina testeinä”)
on löytää λp:n arvot, jotka ovat edustavia palo-olosuhteissa. Tätä varten altistetaan 10 kuormittamattoman lyhyen (tyypillinen pituus 1 m) pilarin sarja
standardipalon olosuhteille. Eristyksen paksuutta sekä poikkileikkaustekijää
vaihdellaan systemaattisesti. Mitatut teräksen lämpötilat korjataan tarvittaessa
palkkitestien perusteella. Tulokset analysoidaan, jolloin saadaan mitoituskäyrät kuvan 11b esittämällä tavalla, vaikka myös muita esitystapoja on
käytetty. Käytössä on tietokoneohjelmia, joilla tällainen analyysi voidaan
tehdä, sekä ohjelmia, jotka voivat käyttää saatuja tietoja palomitoitustarkoituksiin.
_____________________________________________________________
7
Tähän viitataan yleisesti ”tarttuvuuskykynä”.

Kuvien 13a,b valokuvissa on kuormitettu palkki ennen ja jälkeen palotestin.
On huomattava merkittävät muodonmuutokset, jotka voivat johtaa ”tarttuvuusongelmiin”.

Kuva 13. Kuormitettujen palkkien muodonmuuttuminen paloaltistuksen
seurauksena a) ennen testiä, b) testin jälkeen..
Testi & analyysi -menetelmää, johon viitataan edellä, käytetään eristysjärjestelmissä, jotka ympäröivät teräsrakenneosia. Niitä on markkinoilla
useissa eri muodoissa:
- ruiskutettavat eristeet
- levyeristeet
- paisuvat eristeet
Muita palonsuojauskeinoja ovat suojaverhouksett. Niitä voidaan käyttää pystysuunnassa (palosuojaamaan teräsrankoja väliseinissä) tai vaakasuunnassa
(kuten kattolevyt suojaamaan teräspalkkeja lattia- tai kattorakenteissa). Saatavilla on eurooppalaisia standardeja, jotka perustuvat samanlaisiin periaatteisiin
kuin edellä kuvatut. Niillä voidaan arvioida näiden suojausjärjestelmien vaikutusta kantavien teräsrakenteiden palonkestävyyteen [11], [12]. Näiden standardien käsittely ei kuulu tämä tekstin aihesisältöön.
Edellä olevasta käsittelystä käy ilmi, että suositus on käyttää sellaisia eristeiden ominaispiirteitä, jotka on saatu olosuhteissa, jotka ovat edustavia sille,
mitä voisi tapahtua palon aikana. Lisäksi voi olla hyödyllistä pystyä ”nopeasti
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ja helposti” arvioimaan lämpötilan nousu palolle altistuneessa
teräsrakentees-sa. Tämä mielessä ECCS (European Convention for
Constructional Steelwork) on kehittänyt ns. Euro-nomogrammit” [13]. Kuva
14 esittää näitä nomogram-meja. Standardipaloaltistuksen tietyn ajan paljaan
teräsrakenneosan lämpötila saadaan poikkileikkaustekijän Am/V funktiona.
Eristetyn rakenneosan kohdal-la käytetään seuraavaa kerrointa
lähtöparametrina (ks. myös kuva 9):
( λp/ dp) . (Ap/V).

On huomattava, että Euro-nomogrammit määritetään Eurocode 3 Part 1.2:n
ENV-version perusteella. Tästä syystä niitä pitäisi käyttää hieman varauksellisesti.

Kuva 14. Euro-nomogrammit.

3.4.4

Normista poikkeavien palo-olosuhteitten käyttö
Osassa 1 korostettiin lähestymistapaa, joka pohjautuu Luonnollisen Palon
Turvallisuuskäsitteeseen (NFSC). Tätä tapaa voidaan suoraan käyttää paljaaseen teräkseen, koska teräksen termiset (ja mekaaniset) ominaisuudet ovat
voimassa myös normista poikkeavissa palo-olosuhteissa. Tämä ei ole yhtä
yksinkertaista terästä suojaamaan käytettyjen eristysjärjestelmien termisille
ominaispiirteille. Kuten edellisessä osassa on selitetty, nämä ominaispiirteet
määritetään standardipalon olosuhteissa. Ne pätevät asianomaisissa olosuhteissa eikä mitään systemaattista tietoa ole saatavilla siitä, miten niiden arvoille käy, jos palon olosuhteet ovat huomattavasti erilaiset kuin standardipalon
olosuhteet. Luonnollisen Palon Turvallisuuskäsitteen käyttämiseen suojattujen
teräsrakenteiden mitoituksessa pitäisi siksi suhtautua hieman varovasti.
Toisaalta on huomattava, että tällä hetkellä termiset ominaispiirteet hyväksytään välittämättä siitä, että todellisuudessa palon olosuhteet voivat olla kaukana standardista. Tästä syystä voisi väittää, että ominaispiirteitä voidaan käyttää
yhtä hyvin luonnollisen palon turvallisuuslähtökohtana.
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4. LIITTORAKENTEISTEN RAKENNEOSIEN LASKENTAOHJEET
4.1

Käyttöalue
EN 1994-1-2 kattaa monenlaisia liittorakenneosia. Katso kuva 15.

LeikkausliitShear
timet
connectors

RaudoiteReinforcing
bar
tanko

Teräsprofiilit
Profiles
with

Flat concrete slab
Betonilaatta
tai or
teräksisellä
composite slab with
liittolevyllä
profiled steel sheeting
toteutettu
liittolaatta

orpalosuojattuna
without fire
tai ilman material
protection
palosuojausta

palkit

Shear
Leikkausliittimet
connectors

(a)

laatat

a:
Mahd.
Optional
slab
laattapalkki
Profiilin welded
Stirrups
uumaan
tohitsatut
web of profile
hakaset
Raudoite bar
Reinforcing

(b)

(c)

betonilla ympäröity teräsydin (perinteinen keski-eur. tyyppi)

b:

laippojen välinen betonointi (palonkest. riippuu raudoituksesta)

c:

betonitäytteiset putkipoikkileikkaukset
- ilman raudoitusta (palonkestävyys n.30 min tai vähemmän)
- raudoitettuna
(palonkestävyys riippuu raudoituksesta)

Kuva 15. Vaihtoehdot komposiittirakenneosille EN 1994.1.2:n mukaan. a) liittopalkit ja
laatat, b) liittopilarit.
Luonteestaan riippuen teräs-betoni -liittorakenneosilla voi olla kuormaa
kantava ja erottava toiminto. Siksi kolme palonkestävyyskriteeriä voivat olla
asiaankuuluvia:
-

kantokyky
eristys
tiiviys8

Betoni on olennainen osa jokaisen liittorakenneosan poikkileikkausta. Olettamus koko poikkileikkauksen tasaisesta lämpötilasta (kuten teräksisten rakenneosien yksinkertaisissa malleissa) ei ole realistinen liittorakenteisille rakenneosille. Tämä monimutkaistaa huomattavasti liittorakenteiden laskentamenettelyä. Siksi EN 1994-1-2 ei anna vaihtoehtoja vain yksinkertaisista ja kehittyneistä laskentamalleista (kuten teräksen osalta), vaan myös taulukoiduista
tiedoista [2].
Tässä tekstissä ei käsitellä termisen vasteen analyysin roolia liittorakenneosien
taulukoiduissa tiedoissa, koska kantokyvyn taulukoiduissa tiedoissa ei viitata
termisen vasteen olettamuksiin, vaikka annetut tiedot perustuvat pääasiassa
standardipalotesteistä saatuihin kokemuksiin. Eristystä koskevissa taulukoiduissa tiedoissa viitataan yleisesti hyväksyttyihin ohjeisiin tasaisten betonilaattojen osalta, kun on kyseessä palkit, joiden päällä on tasaiset laatat. Taulukoituja tietoja ei anneta teräslaatoille, joissa on profiloitua teräslevyä.
_______________________________________________________________
8
Tiiviys-kriteerin todistamiseksi ei ole toistaiseksi olemassa laskentamalleja ja
siksi tämä kriteeri ei kuulu tämän tekstin piiriin. Katso [2], jossa on joitakin
mahdollisia ratkaisuja tiiviys-kriteerin täyttämiseksi.
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Yksinkertaisissa laskentamalleissa terminen vaste perustuu usein, mutta ei
aina, kehittyneeseen lämmönsiirtymismalliin, joka on selostettu kappaleessa 2.
Periaatteessa tässä käytetään kolmea vaihtoehtoa:
-

-

-

yksinkertainen laskentamalli perustuu puoliempiirisiin ohjeisiin,
jotka perustuvat tavanomaisiin olettamuksiin; tätä lähestymistapaa
käytetään esim. liittopilareissa, joissa on betonia laippojen välissä
(ks. kuva 15b)
kehittyneeseen malliin perustuvia systemaattisten laskelmien
tuloksia käytetään parametrisessa tutkimuksessa, jotta saataisiin
yksinkertaiset laskentaohjeet; tämä lähestymistapa on käytössä
liittolaatoille (ks. kuva 15a)
kehittynyttä mallia sellaisenaan käytetään yksinkertaisessa mallissa
(joka itse asiassa ei olekaan enää niin yksinkertainen) ja yksinkertaistamiset viittaavat mekaaniseen vasteeseen. Tätä lähestymistapaa
on käytetty betonilla täytettyihin SHS-pilareihin (ks. kuva 15b).

Tarkasteltaessa EN 1994-1-2:ssa mainittuja erilaisia vaihtoehtoja, jotka koskevat taulukoituja tietoja ja termisen vasteen analyysia yksinkertaisissa malleissa, viitataan liitteeseen C.
Pohjana kehittyneille termisen vasteen malleille on (ja pitäisi olla) lämmön
siirtymisen yhtälö kappaleen 2 mukaisesti. Kuvissa 3, 4 ja 5 on joitakin esimerkkejä. Tämän liittorakenteisia rakenneosia koskevan yhtälön ratkaisemiseksi tarvittavat menettelytavat ovat samanlaisia kuin betonin ja teräksen
osalta käytettäessä kehittyneitä termisen vasteen malleja.
Seuraavissa kappaleissa käsitellään edellä olevien periaatteiden käyttämistä:
-

4.2

laskentaohjeet liittopilareiden termiselle vasteelle, kun pilareissa
on osaksi koteloituja teräsosia (teräspilareissa betonia laippojen
välillä)
yksinkertaiset laskentaohjeet, joilla tarkistetaan sellaisten betonilaattojen termisen eristyksen kriteeri, joissa on profiloitua teräslevyä
yksinkertaiset laskentaohjeet lämpötilan arvioimiseksi sellaisten
betonilaattojen positiivisessa raudoituksessa (positiivinen
momentti), joissa on profiloitua teräslevyä
kehittyneen termisen vasteen mallin käyttö ”yksinkertaisessa”
mallissa betonilla täytettyjen SHS-pilareiden palonkestävyyden
laskemiseksi

Yksinkertaiset ohjeet liittopilarien termisestä vasteesta
(pilareissa osittain koteloituja teräsosia)
Kun selvitetään sellaisten liittopilareiden termistä vastetta, joissa on osaksi
koteloitu teräsosa, poikkileikkaus jaetaan neljään osaan:
-

teräsprofiilin laipat
teräsprofiilin uuma
teräsprofiilin sisältämä betoni
raudoitus
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Kukin osa arvioidaan pienentyneen lujuuden ja jäykkyyden pohjalta (riippuen
keskimääräisestä lämpötilasta). Betonin ja teräsosan uuman osalta otetaan
huomioon myös pienentynyt poikkileikkaus. Katso kuva 16.

b
Z
ef
u1

Y

bc,fi

h
h w,fi
u2

b c,fi
ew

Kuva 16. Sellaisen liittopilarin pienentynyt poikkileikkaus, josnka uuma on
betonin ympäröimä.
Yksinkertaiset laskentaohjeet koskevat vain standardipalon olosuhteita ja
altistumista neljältä puolelta.
Keskimääräinen lämpötila ja betonipoikkileikkauksen pienentyminen riippuvat
standardipalon altistusajasta. (30, 60, 90 ja 120 minuuttia) ja poikkileikkauksen geometriasta. Viimeksi mainittua edustaa poikkileikkaustekijä, jonka muoto on (tässä tapauksessa) (ks. myös kuva 16):

A /V
m

=

2 (b + h)
b.h

(5)

Tarvittavat yhteydet ovat luonteeltaan puoliempiirisiä ja ne johdetaan standardipalon testeistä, ks. [2]. Joitakin taustatietoja on annettu [20]:ssä.

4.3

Laskentaohjeet termisen eristyskriteerin tarkistamiseksi liittolaatoissa,
joissa on profiloitua teräslevyä

Yksinkertaisissa laskentamalleissa termisen eristyksen kriteeri on identtinen
sen kanssa, jota käytetään standardipalon testauksessa: keskimääräinen lämpötilan nousu rakenneosien epäsuorasti altistuneella puolella ei saa olla enempää
kuin 140oC tai missään kohtaa ei enempää kuin 180oC [14], kumpi onkaan
määräävä. Kun on kyse liittolaatoista, joissa on profiloitua teräs-levyä, lämpötila epäsuorasti altistuneella pinnalla vaihtelee mittauspisteen sijainnin funktiona, mikä johtuu poikkileikkauksen profiloidusta muodosta. Ks. kuva 17.

19

temperature [ºC]
average

Kuva 17. Tyypillinen lämpötilan jakautuma palolle altistuneen laatan
altistumattomalla puolella.

Eristyskriteerin arvioimisen yksinkertaisessa laskentamallissa tämä vaikutus
otetaan huomioon. Tästä syystä on tehty systemaattisia termisen vasteen laskelmia tällä hetkellä Euroopassa saatavilla olevilla teräspoimulevyillä, joihin
kuuluu sekä trapetsimuotoisia että lohenpyrstömuotoisia profiileja.
Ks. taulukko 1.
Taulukko 1. Termiset laskelmat nykyisin käytettävissä olevilla poimulevyillä.

Poimulevyn tyyppi
lohenpyrstö (6x)
trapetsipoimulevy (49x)

Betonin syvyys HB
(mm)
50, 60, 70, 80
90, 100, 110, 120

Betonin tyyppi
NWC ja LWC*
Eurocode 4, 1994

*NWC normaalipainoinen betoni
LWC kevytbetoni
Laskelmat perustuvat yhtälöön (1) ja ne on tehty sekä normaalipainoiselle että
kevytbetonille. On tehty seuraavat oletukset:
-

standardipalon olosuhteet koskevat suoraan altistunutta sivua (eli
alapintaa)
lämmön siirtymisen olosuhteet altistuneella sivulla (konvektio ja
säteily) selittävät laattojen profiloitua muotoa ja sinkkikerroksen
vaikutusta, katso yksityiskohdat lähteestä [15]
betonin lämmönjohtavuus (λc) ja lämpökapasiteetti (ρccc) otetaan
huomioon Eurocoden olettamusten mukaisesti
normaalipainoisen betonin keskimääräinen kosteuspitoisuus 4 % ja
kevytbetonin 5 % (kuivasta painosta)
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Kullekin analysoidulle tapaukselle (katso taulukko 1) lasketaan aika em.
eristyskriteerien täyttämiseksi (= tf,i). Tulokset analysoidaan lineaarisen
regression avulla käyttämällä seuraavia parametreja:
-

rivan geometriakerroin (A/Lr)
ylemmän laipan näkyvyyskerroin (Φ)
betonilaatan korkeus (h1)
ylemmän laipan leveys (l3)

Regressiovakiot määritettiin yksinkertaisella lineaarisen regression tekniikalla,
jota on saatavilla tietokoneohjelmina. Kuvassa 18 tarkastellaan tätä menettelytapaa. Liite D, joka on otettu [2]:sta, kuvaa asiaa yksityiskohtaisemmin.
Täydelliset taustatiedot on esitetty [15]:ssä.

Merkintöjä:
HB

tf = tf (L1, L2, …, A/0, φ)

Hs

L3
L2
L1

A
O

missä:
L1, L2, .. laatan geometria
A
rivan tilavuus
O
rivan vaipan ala
φ
konfiguraatiotekijä

tf = a0 + a1·HB + a2· φ + a3·A/O + a4·1/L3 + a5·A/O·1/L3 [min]
missä:
ai kertoimia, jotka riippuvat standardipalolle altistumisen kestosta

Kuva 18. Terminen eristys, liittolaatat.

Tuloksena saatu yhtälö palonkestävyydestä eristyskriteeriin nähden määritetään EN 1994-1-2:ssa ja se korvaa vastaavan ENV-versiossa annetun yhtälön.
Kuva 19a vertailee yksinkertaistetun ja kehittyneen mallin tuloksia. Asiaan perehtymistä varten kuvassa 19b on esitetty samanlainen vertailu, joka kuitenkin
pohjautuu Eurocoden liittorakenteiden palo-osan ENV-versiossa annettuihin
ohjeisiin. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että uusien ohjeiden käyttäminen
antaa tulokseksi tarkemman arvion palonkestävyydestä eristykseen nähden.
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1.50

.
[-] ==>

.
[-] ==>

1.50

Unsafe

Fire resistance (Eurocode 4)
Fire resistance (adv. model)

Fire resistance (new rule)
Fire resistance (adv. model)

1.25

1.00

Safe

0.75

µ

1.015

σ

0.073

0.50
30

60

90

120

150

180

210

1.25

Unsafe

1.00

Safe

0.75

µ

0.962

σ

0.148

0.50
30

60

90

120

150

180

210

Fire resistance (adv. model) [min] ==>
Fire resistance (adv. model) [min] ==>

(b) ENV rule

(a) new rule

Kuva 19. Vertailu eristyskriteeriohjeista kehittyneen mallin tuloksiin nähden.

Vastaavien regressiokerrointen tarkastelua varten on taulukko 2.
Taulukko 2. Kertoimet palonkestävyyden määrittämiseksi termiseen
eristykseen nähden.
a0
a1
a2
a3
a4
a5
(min) (min/mm) (min) (mm/min) (mm min) (min)

Normaalipainoinen
betoni
-28.8
Kevytbetoni
-79.2

4.4

1.55
2.18

-12.6
-2.44

0.33
0.56

-735
-542

48.0
52.3

Laskentaohjeet positiivisen raudoituksen (positiivinen momentti)
laskemiseksi liittolaatoissa, joissa on profiloitua teräslevyä

Tiedot lämpötilan jakautumisesta liittolaatan poikkileikkauksessa ovat tarpeen,
jotta voitaisiin laskea plastisen momentin kapasiteetti. Ero tehdään positiivisen
momentin kapasiteetin (usein keskellä jänneväliä) ja negatiivisen momentin
kapasiteetin (tukipisteessä, mikäli tarkoituksenmukaista) välillä. Tässä osassa
keskitytään lisäraudoituksen lämpötilaan, jota käytetään vaikuttamaan positiivisen momentin kapasiteettiin.
Lämpötila lisäraudoituksessa(jos sellainen on), joka yleensä sijoitetaan ripojen
keskilinjalle, on erityisen tärkeä positiivisen momentin kapasiteetille9. Näiden
raudoitustankojen lämpötilaan vaikuttaa suuresti palolle altistuminen.
_______________________________________________________________
Lämpötilat poikkileikkauksen ylemmässä osassa (puristusvyöhyke) ovat
alhaiset. Siksi positiivisen momentin kapasiteetin laskelmissa oletetaan olevan
normaalilämpötilan arvot betonin lujuuden osalle.

9
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Samalla tavalla kuin kohdassa 4.2 on kuvattu eristyskriteeriä, on kehitetty
regressiokaavat, joista saadaan lisäraudoituksen lämpötila (Φr) pääparametrien
funktiona eli:
etäisyys alempaan laippaan (u3)
raudoitustangon sijainti rivassa (z) liitteen E mukaan
uuman kulma (α)
Systemaattisten laskelmien perusteella saadaan seuraava yhtälö:

 u
 h2 





A
Lr 

θR =c0 +c1 ⋅ 3 +(c2 ⋅ z) +c3 ⋅ +(c4 ⋅α) +c5 ⋅




1
l3 

(6)

Menettelyä tarkastellaan kuvassa 20. Yksityiskohtainen kuvaus on liitteessä E.
Täydelliset taustatiedot ovat [15]:ssä.

Θr

z

u1

u3

u2

Θr = Θr (u1 , A/Lr, l3, z ..)
z = z(u1, u2,u3)

Kuva 20. Positiivisen raudoituksen lämpötilan laskentaohjeet.

Regressiovakiot ovat riippuvaisia standardipaloaltistuksen ajasta ja ne on
annettu sekä normaalipainoisen että kevytbetonin osalta taulukossa 3.
Kuvassa 21a on verrattu yksinkertaisen ja kehittyneen mallin tuloksia.
Asiaan perehtymiseksi kuvassa 21b on esitetty samanlainen vertailu, joka
kuitenkin perustuu Eurocoden liittorakenteita [16] koskevan palo-osan ENVversion ohjeisiin. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että uusien ohjeiden käyttäminen antaa tulokseksi tarkemman arvion lisäraudoituksen lämpötilasta.
Taulukko 3. Kertoimet rivan raudoitustankojen lämpötilojen määrittämiseksi.
Betoni Palonkestävyys c0
c1 c2
c3
c4
c5
(min)
(oC) (oC) (oC/mm0.5) (oC/mm) (oC/o) (oCmm)
______________________________________________________________________________________________

normaalipainoinen
betoni
kevytbetoni

60
90
120

1191 -250
1342 -256
1387 -238

-240
-235
-227

-5.01
-5.30
-4.79

1.04
1.39
1.68

-925
-1267
-1326

30
809 -135 -243
-0.70
0.48
-315
60
1336 -242 -292
-6.11
1.63
-900
90
1381 -240 -269
-5.46
2.24
-918
120
1397 -230 -253
-4.44
2.47
-906
______________________________________________________________
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1.50
1

/2L3

u1

safe

1.25

O

/2L3

H
α

A

Temperature (EC 4)
Temperature (adv. model)

1

Temperature (new rule) .
Temperature (adv. model) [-] ==>

.
[-] ==>

1.50

1.00

unsafe

0.75

0.50
350

450

550

µ

0.913

σ

0.082
650

Temperature (adv. model) [0C] ==>

750

u1

safe

1.25

O

H
α

A

1.00

unsafe

0.75

0.50
350

450

µ

0.981

σ

0.032

550

650

750

0

Temperature (adv. model) [ C] ==>

Kuva 21. Vertailu yksinkertaisten ohjeitten mukaan laskettujen lisäraudoituksen lämpötilojen ja kehittyneellä mallilla saatujen tulosten kesken

EN 1994-1-2 käyttää edellä olevaa lähestymistapaa. On huomattava tässä
yhteydessä, että myös teräspoimulevy saattaa huomattavasti vaikuttaa positiivisen momentin kapasiteettiin. Siksi EN 1994-1-2 antaa myös yksinkertaiset
laskentaohjeet lämpötilan kehittymiselle teräslevyn eri osissa. Luonteeltaan
nämä ohjeet ovat samanlaiset kuin tässä lisäraudoituksen lämpötilalle kuvatut.

4.5

Termisen vasteen malli, joka käytetään betonilla täytettyjen
teräsputkipilarien (SHS) palonkestävyyden laskemiseksi

Yksinkertaiset ohjeet betonilla täytetyille SHS-pilareille perustuvat yhtälön (1)
mukaiseen kehittyneeseen laskentamalliin, mikäli on kyseessä terminen vaste,
kun taas yksinkertaistamiset ovat mekaanisen vasteen mallissa. Terminen vaste perustuu edelleen standardipalon olosuhteisiin yhdessä lämmön siirtymisolosuhteitten kanssa, jotka on määritetty [7]:ssä.
Pääparametrit ovat10:
-

(standardi)paloaltistuksen aika
SHS-pilarin poikkileikkauksen mitat

Tämä lähestymistapa tarkoittaa, että betonilla täytettyjen SHS-pilarien palonkestävyydelle ei ole olemassa yksinkertaisia analyyttisia laskentaohjeita. Tästä
johtuen tarvittaisiin suuri määrä käyriä, jotta käyttäjä saisi suoraa mitoitustietoutta. Esimerkiksi CIDECT mitoitusopas palolle altistuneille SHS-pilareille
esittelee tätä mitoitustietoutta Eurocode 4 Part 1.2:n ENV-version pohjalta. Se
sisältää yli 40 kaavakuvaa [17]. Katso myös kuva 22a.
____________________________________________________________
Asiaankuuluvat mekaanisen vasteen parametrit ovat: teräslaatu, betonin
laatu, raudoitus-%

10
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p
¾ Mitoituskäyrästöt saatavilla
¾ Epäkäytännöllisiä
¾ Tarvetta “käyttäjäystävällisille”
mitoitustyökaluille
⇒ esim COMCOL, POTFIRE
Raudoitus
rebar

%
1.0
2.5
4.0
1.0
2.5
4.0
1.0
2.5
4.0

input

output

Kuva 22. Betonilla täytettyjen SHS-pilarien palomitoitus. a) perinteiset
taulukkomenetelmät, b) kehittyneemmät menetelmät, esim. Potfire.

Tässä syystä on kehitetty erikoistarkoituksiin sopiva käyttäjäystävällinen tietokoneohjelma määrittämään betonilla täytettyjen SHS-pilareiden palonkestävyyttä standardipalon olosuhteissa: POTFIRE [18]. Tämä ohjelma on täysin
linjassa Eurocoden oletusten kanssa. Kuvassa 22b esitetään syöttö- ja tulostustietojen näytöt. Ohjelma on laajasti tarkastettu (standardi)palotestien tuloksiin
nähden [19]. Esimerkin vuoksi viitataan kuvaan 23, jossa lämpötilamittausten
tuloksia eri kohdista (standardi)palolle altistuneen SHS-pilarin poikkileikkausta verrataan POTFIRE’llä tehtyjen laskelmien tuloksiin [19]. Yhteensopivuus
on tyydyttävä.
1100

lämpötila / koe

N.o. concreteBetonilaatu
no.
quality
1
C20
2
C20
3
C20
4
C30
5
C30
6
C30
7
C40
8
C40
9
C40

1000
900
800

oletukset:

700
600

- αconv = 25 W/m2k

500

- εres

400

= 0.7

300
200
100
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000 1100

lämpötila / Potfire

Kuva 23. Tarkistus, Potfire-malli.

Huomaa: On tärkeää havaita, että niinkin kehittyneisiin malleihin kuin
POTFIRE liittyy käyttörajoituksia. Katso taulukko 4. Kuvasta 23 käy selville,
että tämä johtuu mieluummin mekaanisen vasteen mallin epävarmuuksista
kuin termisen vasteen mallin epävarmuuksista.
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Taulukko 4. Betonilla täytettyjen SHS-pilarien palomitoituksen
soveltamisalue EN 1994-1-2:n mukaan.
Alaraja
Piirre
Yläraja
_______________________________________________________________
0
nurjahduspituus
13.5 m
230 mm
poikkileikkauksen korkeus
1100 mm
230 mm
poikkileikkauksen leveys
500 mm
0%
raudoitusteräs-%
6%
0 min
standardipalonkestävyys
120 min
_______________________________________________________________

4.5

Evaluointi

Betoni-teräs-liittorakenneosien termisen vasteen laskeminen on monimutkaista
verrattuna paljaiden ja eristettyjen teräsrakenneosien termisen vasteen analyysiin. Tämä johtuu siitä, että lämpötilan jakauma näissä osissa on yleensä hyvin
epätasainen. Tämän ongelman kanssa pärjäämiseksi EN 1994-1-2 antaa seuraavat työkalut:
-

taulukoidut tiedot
yksinkertaiset laskentamallit

Taulukoidut tiedot perustuvat kokemukseen, joka on saatu standardipalotestien
tuloksista.
Yksinkertaisten laskentamallien tausta vaihtelee huomattavasti: joskus ne
pohjautuvat standardipalotestien tulosten suoraan tulkintaan, jossa otetaan
esille joitakin teoreettisia peruskäsitteitä. Esimerkkinä voisivat olla liittopilarit,
joissa on betonia laippojen välissä. Jossakin sovellutuksissa ne ovat seurausta
systemaattisten laskelmien yleistämisestä kehittyneiden laskelmien pohjalta.
Esimerkiksi: liittolaatat, joissa on profiloitua teräslevyä. Toisissa tapauksissa
kehittynyttä mallia käytetään termiseen vasteeseen (esim. betonilla täytetyt
SHS-pilarit). Termisen vasteen analyysiin käytettävien yksinkertaisten mallien
yleispiirre on, että niiden käyttö rajoittuu käytännössä standardipalon olosuhteisiin.
NFSC-lähestymistapa (= Natural Fire Safety Concept) on toteuttamiskelpoinen
liittorakenteiden termisen vasteen laskemiseen, mutta se edellyttää vaativaa
mallintamista. Tällä hetkellä on saatavilla monenlaisia tarpeellisia työkaluja
(tietokoneohjelmia). Katso osa 4.
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LIITE A:

FOURIER’IN DIFFERENTIAALIYHTÄLÖ

¾ Lämmönjohtuminen (= λ)
¾ Lämpökapasiteetti (= ρ·cp)

z
q + ∆q

q
DV: (näytetty vain yhteen suuntaan)

∂Θ
∂( λ )
∂( ρ c Θ)
∂x = 0
+
∂x
∂t
p

reunaehto:
alkuehto:

x

y
∆q/ ∆x + ∆(ρcp Θ) / ∆t = 0

sisään-/ulosmenevä vuo
pinnalla: hnet,tot
huonelämpötila olosuhteet

q = λ ∆ Θ / ∆x

Kuva A.1: Termisen vasteen perusteet

Otetaan huomioon lämmön virtaus (q [W/m2]) tilavuusalkioon, jossa ρ
[kg/m3], cp [J/(kg oK)]], λ [W/(mK)] ja mitat ∆x, ∆y, ∆z [m] x-suunnassa.
Θ on lämpötila [oC]; t on aika [s].
Lämpötasapaino: (tilavuusalkiossa ei synny lämpöä)
∆q. ∆y. ∆z. + ∆(ρ. cp. Θ).∆x. ∆y.∆z = 0
Æ
∆q/ ∆x + ∆(ρ. cp. Θ)/ ∆t = 0
Fourier’in laki (vain x-suunnassa):
q = λ ∆Θ/ ∆x
Tällöin:
∆(λ ∆Θ/ ∆x)/ ∆x + ∆(ρ. cp. Θ)/ ∆t = 0
Kun ∆ Æ 0, tuloksena on yllä oleva differentiaaliyhtälö (ks. kuva A.1), jota
voidaan helposti laajentaa y- ja z-suuntiin. Tämä yhtälö on ratkaistavissa
(numeerisesti) tunnetuille reunaehdoille (-> termiset rasitukset) ja alkuehdoille
(-> normaalilämpötila).
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LIITE B:

TERÄSOSIEN TERMINEN VASTE, KUN OLETETAAN TERÄKSEN
LÄMPÖTILAN OLEVAN TASAINEN

∂( ρ c θ )
+
∂t

∂θ
)
∂x = 0
∂x

∂( λ

p

d θ a h&net Am
=
ρ a ca V
dt

reuna- & alkuehdot

missä
Am on poikkileikkauksen vaipan ala [m2/m]
V on poikkileikkauksen tilavuus [m3/m]

Huom: asian ydin on tasainen lämpötilan jakautuminen

Kuva B.1: Terminen vaste, teräsprofiilit (tasainen teräksen lämpötila)

Oletetaan poikkileikkauksen lämpötilan jakautuman olevan tasainen
(λ Æ ∞). Tällöin: ∂ θ /∂x Æ 0, ∂ θ /∂y Æ 0, ∂ θ /∂zÆ 0.
Oletetaan teräskappaleen olevan täysin liekkien ympäröimä (tilavuus V,
altistunut pinta-ala: Am). Kappaleeseen tuleva nettolämpövirtaus aikavälillä dt
on seurausta:

 &

 ∫ htot dA  ⋅ dt = h&tot Am dt


A


in [J]

... (B.1)

Teräksen tilavuuden lämpömäärän kasvu aikavälillä dt on seurausta (tasainen
lämpötilan jakautuma):

ρ a caV ⋅ dΘ a

in [J]

... (B.2)

Lämpötasapaino vaatii, että teräskappaleen lämpömäärän kasvu on yhtä suuri
kuin kappaleeseen menevä lämpövirtaus. Kaavoista (1) ja (2) seuraa:

dΘ a Am / V &
=
⋅h
dt
ρ a ca net ,tot

... (B.3)

jossa:
Am/V
caρa

on teräsprofiilin poikkileikkaustekijä [m-1]
on teräksen lämpökapasiteetti [J/(m3oK)]

Tämä tavallinen differentiaaliyhtälö voidaan ratkaista numeerisesti tietyille
alku- ja reunaehdoille.
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LIITE C:

EN 1994-1-2:N MUKAISET TAULUKOIDUT TIEDOT JA YKSINKERTAISET
MALLIT

Taulukko C.1: Katsaus yksinkertaisten mallien taulukoiduista tiedoista & termisen vasteen analyysista
(vaakasuuntaiset rakenneosat)
type of element

Reinforcing
bar

Shear
connectors

tabulated
data
available

thermal response analysis
used in simple model

yes

no

no

semi-empirical approach

no

semi-empirical approach

no

generalisation of the outcomes of advanced
calculation model

Flat concrete slab or
composite slab with
profiled steel sheeting
Shear
connectors

Profiles with
or without fire
protection material

Optional
l b
Stirrups
to web
ld d of
fil
Reinforcing
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Taulukko C.2: Katsaus yksinkertaisten mallien taulukoiduista tiedoista & termisen vasteen analyysista
(pystysuuntaiset rakenneosat).

type of element

tabulated
data
availabe

thermal response analysis
used in simple model

yes

no simple model

yes

semi-empirical approach

yes

direct application of advanced thermal model
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LIITE D

EUROCODE-OHJEET PALONKESTÄVYYDESTÄ, KUN
OTETAAN HUOMIOON SELLAISTEN LIITTOLAATTOJEN
TERMINEN ERISTYS, JOISSA ON PROFILOITUA TERÄSLEVYÄ

(1) Määräävä palonkestävyys sekä keskimääräiseen lämpötilan nousuun (=
140°C) että maksimilämpötilan nousuun (= 180°C) nähden, kriteeri “I”, on
seurausta seuraavasta yhtälöstä:
A
A 1
1
.. (D.1)
t i = a0 + a1 ⋅ h1 + a 2 ⋅ Φ + a3 ⋅ + a 4 ⋅ + a5 ⋅ ⋅
l3
l
Lr
3
Lr
missä:
ti
A

L
A

Φ

r

L

r

l3

palonkestävyys lämpöeristykseen nähden
rivan betonin tilavuus per rivan juoksumetri
rivan altistunut alue per rivan juoksumetri

[min];
[mm3/m];
[mm2/m];

rivan geometriakerroin

[mm];

ylemmän laipan näkyvyyskerroin
ylemmän laipan leveys (ks. kuva. D.1.1)

[-];
[mm].

Mitä tulee kertoimiin a1, betonin syvyyden h1 eri arvoihin sekä normaali- että
kevytbetonin osalta, katso päätekstin taulukko 1. Väliarvoille sallitaan lineaarinen interpolointi.

½l

h

h

l

3

1

area: A

1

A
=
Lr

2

exposed surface: O
l

l +l 
h2 . 1 2 
 2 

… (D.2)

l −l 
2
l 2 + 2 h2 +  1 2 
 2 

2

2

Kuva D.1: Rivan geometriakertoimen A/Lr määritelmä liittolaattojen rivoille.

(2) Ylemmän laipan näkyvyyskerroin Φ voidaan määrittää seuraavasti:





Φ =  h22 +  l3 +



2
2
l1 − l 2 
 l1 − l 2  
2
−
+
h



2
2 
 2  

l3

[-]

(D.3)
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LIITE E:

EUROCODE-OHJEET POSITIIVISESTA RAUDOITUKSESTA
LIITTOLAATOISSA, JOISSA ON PROFILOITUA LEVYÄ

(1) Määritetään rivan raudoitustankojen (jos niitä on) lämpötila kuvan E.2.1
mukaan seuraavasti:



u
h2 



1
l3 



A
Lr 

θR =c0 +c1 ⋅ 3  +(c2 ⋅ z) +c3 ⋅  +(c4 ⋅α) +c5 ⋅ 






… (E.1)

missä:
θR
u3
z
α

rivan lisäraudoituksen lämpötila
etäisyys alempaan laippaan
paikan osoittaminen rivassa
uuman kulma

[°C];
[mm];
[mm-0.5];
[astetta];

Kertoimet ci palonkestävyyden eri arvoille normaali- ja kevytbetonin osalta,
katso päätekstin taulukko 3. Väliarvoille sallitaan lineaarinen interpolointi.
(2) Määritetään z-kerroin, joka osoittaa raudoitustangon sijainnin:
1
1
1
1
=
+
+
Z
u1
u2
u3

… (E.2)

Slab
Reinforcing
bar

u1

u2

α

u3

Steel Sheet

u2

u1
u3

Kuva E.1: Raudoituksen sijainti.

(3) Etäisyydet u1, u2 ja u3 merkitään mm’inä ja määritetään seuraavasti:
-

u1, u2: lyhin etäisyys raudoitustangon keskeltä mihin tahansa
teräslevyn uuman kohtaan
u3: etäisyys raudoitustangon keskeltä teräslevyn alempaan laippaan

