
 1
 
 
 
 
DIFISEK - DISSEMINATION OF FIRE SAFETY ENGINEERING KNOWLEDGE 
 
WP 3: MEKAANINEN VASTE 
 
B. Zhao 
CTICM - Centre Technique de la Construction Metallique, France 
 
 
1. JOHDANTO PALOTILANTEESSA OLEVIEN RAKENTEIDEN MEKAANISEN VASTEEN  

ANALYYSIIN 
 

Palon aikana rakenteen mekaanista vastetta voidaan pitää viimeisenä kuvassa 
1 esitetyistä eri tapahtumista. Se on myös yksi tärkeimmistä palon aiheuttamis-
ta vaikutuksista talon rakenteisiin. 
 
 
 

 
Kuva 1. Palonkestävyys - tapahtumaketju. 
 
 
Pitää myös huomata, että rakenteen mekaaninen vaste palotilanteessa liittyy 
suoraan siihen, miten rakenne käyttäytyy joutuessaan palon kohteeksi. Yleensä 
rakenteen reaktiosta paloon voidaan tehdä seuraava yhteenveto (ks. myös kuva 
2): 
 
- lämpötilan nousu, jota kutsutaan myös termiseksi vasteeksi, jonka 

aiheuttaa lämmön siirtyminen palosta 
- kun rakenne kuumenee, sen muoto muuttuu lämpölaajenemiskertoimen 

mukaisesti 
- samaan aikaan merkittävä lämpötilan nousu johtaa materiaalin 

pehmenemiseen ja siten rakenteen sekä jäykkyyden että lujuuden 
menetykseen, mistä aiheutuu lisää rakenteen muodon muuttumista 
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- eräissä tapauksissa lujuuden ja jäykkyyden menetyksestä tulee niin suuri, 
että rakenne ei enää pysty kantamaan siihen kohdistuvia kuormituksia ja se 
romahtaa 

- lämpötilan nousu -> lämpölaajeneminen + sekä jäykkyyden että 
kestävyyden menetys ->  muodonmuutosten kasvaminen-> mahdollinen 
sortuminen 

 

22 min   θ = 720°C

t = 0   θ = 20°C 16 min   θ = 620°C

32 min   θ = 820°C

Lämpötilan kohoaminen  lämpölaajeneminen +
jäykkyyden ja kestävyyden menetys  muodonmuutosten
kasvaminen ⇒  lopulta sortuminen

Rakenteen toiminta palossaRakenteen toiminta palossa

 
 

 
  Kuva 2.  Rakenteen toiminta palossa. 
 
 
 

Ei ole vaikeaa ymmärtää rakenteen yleistä käyttäytymistä palotilanteessa. 
Mutta on äärimmäisen tärkeää, että suunnittelija pystyy ennustamaan tarkasti 
talon rakenteiden käyttäytymisen tietääkseen sen paloturvallisuustason juuri 
sellaisena kuin se on. Varsinaisessa paloturvallisuussuunnittelussa on kaksi 
pääasiallista arvioimistapaa rakenteiden tai kantavien rakenneosien mekaani-
sen vasteen arvioimiseksi niiden altistuessa palolle (ks. kuva 3). 
 
- Kuten hyvin tiedetään, palotesteillä voidaan selvittää rakenteiden tai 

kantavien rakenneosien mekaaninen vaste. Mahdollisesti korkeistakin 
kustannuksista huolimatta ne tulevat pysymään hyödyllisenä työkaluna 
tutkittaessa palolle altistuneiden rakenteiden käyttäytymistä. 

- Toisaalta on yhä tavallisempaa, että rakennesuunnittelijat ennustavat 
palolle altistuvien rakenteiden tai kantavien rakenneosien mekaanista 
suorituskykyä mitoitusohjeitten avulla, jotka ovat myös tämän esityksen 
pääaihe. 
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  Kuva 3. Rakenteiden mekaanisen vasteen arviointi palotilanteessa. 
 
 
 
 
2. PALOMITOITUKSEN YLEISET SOVELTAMISPERIAATTEET KÄYTETTÄESSÄ 

TERÄSTÄ JA  LIITTORAKENTEITA 
  
2.1 Teräksen ja liittorakenteiden käyttämisen peruspiirteet arvioitaessa 

mekaanista vastetta palotilanteessa 
 

Kun on kyse teräksestä ja liittorakenteista, niiden mekaanisen vasteen arvi-
oimiseksi palotilanteessa Eurocoden mukaisen mitoituksen avulla tarvitaan 
tiedot seuraavista asioista: 
 
- Ensiksikin, sen mekaanisen kuormituksen määrittely, jonka kohteeksi 

rakenne joutuu palotilanteessa 
- Toiseksi, kyseeseen tulevat lämpötilasta riippuvaiset materiaalin 

ominaisuudet, kuten jännitys-venymä -yhteydet,  kimmomoduli, 
myötölujuus korkeissa lämpötiloissa 

- Kolmanneksi, erilaiset mitoitusmahdollisuudet ja niiden käyttöalueet 
yksinkertaisine laskentaohjeineen ja  kehittyneine paloturvallisuus-
suunnittelun työkaluineen 

- Lopuksi, erityiskohdat, kuten  rakenteen yksityiskohdat, eri kantavien 
rakenneosien liitoskomponentit, joita ei oteta suoraan huomioon 
normaaleissa palomitoitusohjeissa, mutta jotka ovat hyvin tärkeitä  
riittävän paloturvallisuustason varmistamiseksi. 
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2.2 Mekaaninen kuormitus - Eurocoden mukainen kuormayhdistelmä 
 

Palotilanteessa rakenteisiin kohdistuvat kuormitukset saadaan seuraavasta 
kaavasta (ks. EN 1990  6.11b) 
 

 
∑ ∑

≥ ≥

Ψ+ΨΨ++
1 2

,,21,1,21,1, )(
j i

ikikdjk QQorAG  

 
missä: 
 
Gk,j  = pysyvien kuormien ominaisarvot 
Ad    = onnettomuuskuorman mitoitusarvo, mutta palomitoituksessa : 
 palosta aiheutuvat epäsuorat lämpörasitukset 
Qk,1 = pääasiallisen muuttuvan kuorman ominaisarvo 
Qk,i  =   muun muuttuvan kuorman ominaisarvo 
Ψ1   = muuttuvan kuorman tavallisen arvon yhdistelykerroin 
Ψ2   = muuttuvan kuorman pitkäaikaisarvon yhdistelykerroin 
or    = National Annexissa ilmoitetaan kumpaa käytetään 

 
 

Ψ1:n ja  Ψ2:n suositusarvot annetaan EN 1990 taulukossa A1.1, mutta ne 
voivat muuttua Kansallisessa liitteessä (National Annex). 
 
 
Taulukko A1.1   Kertoimien Ψ suositusarvot rakennuksille 
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Toinen tärkeä merkitsemistapa, jota käytetään laajasti Eurocoden palomitoi-
tusmenetelmissä, on palotilanteen kuormitustaso ηfi,t , joka määritetään  
 
ηfi,t  = Ed,fi  

             Ed 
 
jossa Ed  on voiman tai momentin mitoitusarvo normaalilämpötilassa ja Ed,fi 
vastaava mitoitusarvo palotilanteessa. Tämä voidaan vaihtoehtoisesti 
määrittää: 
 

Q + G
Q + G fi

tfi
k,1Q,1kG

k,1k
, γγ

ψ
η =  

 
missä 
ψfi  =  on muuttuvien kuormien yhdistelykerroin, joko ψ1,1 tai ψ2,1 , 
           ks. EN 1991-1-2 
γG   =  on pysyvien kuormien osavarmuusluku 
γQ,1 =  määräävän muuttuvan kuorman 1 osavarmuusluku. 
 
Itse asiassa kuormitustaso ηfi on vahvasti  riippuvainen kertoimesta Ψ1,1, joka 
vaihtelee rakennuskategorioiden funktiona. prEN 1993-1-2:ssa (teräsrakentei-
den palo-osa) ja prEN 1994-1-2:ssa (liittorakenteiden palo-osa) seuraava kuva 
(kuva 4) osoittaa selvästi sekä kuormitusasteen Qk,1 / Gk että kertoimen Ψ1,1 
vaikutuksen kuormitustasoon. 
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Kuva 4. Pienennyskertoimen ηfi vaihtelu kuormitusasteen Qk,1 / Gk mukaan. 
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Yllä olevan kuormitustason ηfi,t laskemismenetelmän lisäksi on toinen realis-
tisempi ja käytännöllisempi määrittämistapa: 
 
ηfi = Ed,fi 

           Rd 

 
jossa Rd on kestävyys normaalilämpötilamitoituksessa, jolloin tietysti tulee 
olla: 
Ed ≤ Rd. 
 
Edellä olevasta saatu kuormitustaso on yleensä pienempi kuin mitoituskuormi-
tuksesta  normaalilämpötilamitoituksessa saatu, mistä syystä päästään talou-
dellisempaan palomitoitukseen. 
 

 
 
2.3 Teräs- ja liittorakenteiden perusmateriaalien mekaaniset ominaisuudet 

korkeissa lämpötiloissa 
 
2.3.1 Teräksen jännitys-venymä -yhteydet korkeissa lämpötiloissa 
 

Kaksi perusmateriaalia, joita käytetään teräs- ja liittorakenteissa, ovat teräs ja 
betoni. Siksi on tarpeen tietää niiden mekaaniset ominaisuudet korkeissa läm-
pötiloissa. prEN 1993-1-2 ja prEN 1994-1-2 antavat yksityiskohtaista tietoa 
näistä kahdesta materiaalista. Rakenneteräksen lujuus lämpötilan funktiona 
sekä sen jännitys-venymä -yhteydet korkeissa lämpötiloissa on esitetty kuvas-
sa 5. Voidaan havaita, että teräs alkaa menettää lujuuttaan ja jäykkyyttään 
merkittävästi 400oC lähtien. 600oC:ssa sen jäykkyys voi olla pienentynyt noin 
70 %:lla ja sen lujuus alentunut noin 50 %:lla. 
 
Yksityiskohtaiset tiedot teräksen mekaanisista ominaisuuksista korkeissa 
lämpötiloissa voidaan saada käyttämällä prEN 1993-1-2:n taulukko 3.1:n ja 
kuva 3.1:n tietoja. 
 
 

 
 
Kuva 5. Rakenneteräksen mekaaniset ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa. 
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Taulukko 3.1. Pienennyskertoimet hiiliteräksen jännitys-venymä -yhteydelle 
korkeissa lämpötiloissa. p

Reduction factors at temperature θa relative to the value of fy or Ea at 20 °C 

Steel 
temperature 

 
θa 

Reduction factor 
(relative to fy) 

for effective yield 
strength 

ky,θ  =  fy,θ / fy 

Reduction factor 
(relative to fy) 

for proportional limit

kp,θ  =  fp,θ / fy 

Reduction factor (relative to Ea)
for the slope of the linear 

elastic range 

kE,θ  =  Ea,θ / Ea 

20 °C 1,000 1,000 1,000 
100 °C 1,000 1,000 1,000 

200 °C 1,000 0,807 0,900 

300 °C 1,000 0,613 0,800 

400 °C 1,000 0,420 0,700 

500 °C 0,780 0,360 0,600 

600 °C 0,470 0,180 0,310 

700 °C 0,230 0,075 0,130 

800 °C 0,110 0,050 0,090 

900 °C 0,060 0,0375 0,0675 

1000 °C 0,040 0,0250 0,0450 

1100 °C 0,020 0,0125 0,0225 

1200 °C 0,000 0,0000 0,0000 

  NOTE: For intermediate values of the steel temperature, linear interpolation may be used.  
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Virhe.

 
Strain range Stress σ Tangent modulus 

ε ≤ εp,θ ε Ea,θ Ea,θ 

εp,θ < ε < εy,θ ( )[ ] 5,0
y,p, εε θθ  -  - a(b/a) + c - f 22  

( )
( )[ ]εε

εε

θ

θ

 -  aa
 - b

2 0,5
y,

2

y,

−
 

εy,θ ≤ ε ≤ εt,θ fy,θ 0 

εt,θ < ε < εu,θ ( ) ( )[ ]εεεε θθθθ t,u,t,y,  - /- - 1f  - 

ε = εu,θ 0,00 - 

Parameters εp,θ  =  fp,θ / Ea,θ εy,θ  =  0,02 εt,θ  =  0,15 εu,θ  =  0,20 

Functions 

( ) ( )Ec/ +  -  -  = a2
θθθθθ εεεε a,p,y,p,y,  

( ) c + E - c = b 22
θθθ εε a,p,y,  

( )
( ) ( )f - f2 - E - 

f - f
  =  c

2

θθθθθ

θθ

εε p,y,a,p,y,

p,y,  

Strain ε

Stress σ

α
E      =  tan αa,θ

ε y,θεp,θ ε u,θ

f y,θ

f p,θ

ε t,θ  

Key: fy,θ effective yield strength; 

 fp,θ proportional limit; 

 Ea,θ slope of the linear elastic range; 

 εp,θ strain at the proportional limit; 

 εy,θ yield strain; 

 εt,θ limiting strain for yield strength; 

 εu,θ ultimate strain. 

Figure 3.1: Stress-strain relationship for carbon steel at elevated temperatures 
 

 
Kuva 3.1 Hiiliteräksen jännitys-venymä -yhteys korkeissa lämpötiloissa. 
 
 
 

2.3.2  Betonin jännitys-puristuma -yhteydet korkeissa lämpötiloissa 
 
Samaten betonin mekaaniset ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa saadaan 
prEN 1994-1-2:sta (ks. kuva 6). Jos katsotaan tarkemmin betonin puristus-
lujuutta korkeissa lämpötiloissa, voidaan helposti havaita, että se putoaa 
asteittain noin 50 %:iin sen normaalilämpötilalujuudesta 600oC:ssa eli samaan 
tapaan kuin rakenneteräksen kohdalla tapahtuu. 
 
Yksityiskohtaista tietoa betonin mekaanisista ominaisuuksista korkeissa 
lämpötiloissa annetaan prEN 1994-1-2:n taulukossa 3.1 ja kuvassa 3.1.  
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Kuva 6. Normaalipainoisen betonin mekaaniset ominaisuudet korkeissa 
lämpötiloissa. 
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Alue II: 
Käytetään tarpeen mukaan numeerisissa malleissa. 
 
Kuva 3.2  Matemaattinen malli puristuksen alaisena olevan betonin jännitys-
puristuma -yhteyksiin korkeissa lämpötiloissa. 
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Taulukko 3.3 Arvot normaalipainoisen betonin (NC) ja kevytbetonin (LC) 
jännitys-puristuma -yhteyksien kahdelle pääparametrille korkeissa 
lämpötiloissa. 
 

Table 3.3: Values for the two main parameters of the stress-strain 
relationships of normal weight concrete (NC) and light weight concrete 

(LC) at elevated temperatures 

c,c,c ffk θθ =  Concrete Temperature 

cθ  [°C] NC LC 

3
,cu 10.θε   
NC 

20 1 1 2,5 
100 1 1 4,0 
200 0,95 1 5,5 
300 0,85 1 7,0 
400 0,75 0,88 10,0 
500 0,60 0,76 15,0 
600 0,45 0,64 25,0 
700 0,30 0,52 25,0 
800 0,15 0,40 25,0 
900 0,08 0,28 25,0 

1000 0,04 0,16 25,0 
1100 0,01 0,04 25,0 
1200 0 0 - 

 
 

 
2.3.3  Teräksen ja betonin lämpölaajeneminen 
 

Rinnan mekaanisten ominaisuuksien kanssa pitää ottaa huomioon lämpölaaje-
nemiskäyttäytyminen useissa paloturvallisuuden suunnittelutapauksissa, 
etenkin käytettäessä kehittyneitä laskentamenetelmiä. 
 
prEN 1993-1-2 ja prEN 1994-1-2 suosittelevat käytettäviksi kuvassa 7  
annettuja teräksen ja betonin laajenemiskäyriä. 
 
 

 
Kuva 7. Teräksen ja betonin lämpölaajeneminen (prEN 1992-1-2, prEN 1993-
1-2 ja prEN 1994-1-2). 
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Kuvassa 7 esitetyt käyrät on laadittu käyttäen seuraavaa 
matemaattista mallia: 
 
 

2
a

8
a

54 10.4,010.2,110.416,2/ θ+θ+−=∆ −−−ll  for 20 °C < aθ  ≤ 750 °C 

310.11/ −=∆ ll   for 750 °C < aθ  ≤ 860 °C 

a
53 10.210.2,6/ θ+−=∆ −−ll  for 860 °C < aθ  ≤ 1200 °C 

Steel 

Or in simple way: ( )2010.14/ a
6 −θ=∆ −ll  

3
c

11
c

64 10.3,210.910.8,1/ θ+θ+−=∆ −−−ll  for 20 °C  ≤ cθ  ≤ 700 °C 

310.14/ −=∆ ll  for 700 °C  < cθ ? ≤ 1200 °C Concrete 

Or in simple way: ( )2010.18/ c
6 −θ=∆ −ll  

where: 

 

l  is the length at 20°C of the steel or concrete member 
l∆  is the temperature induced elongation of the steel or concrete member 
aθ  and cθ  are respectively the steel or concrete temperature  

  
 
 

2.4 Rakenteiden mekaanisen vasteen tarkastelutavat palotilanteessa 
 

Palolle altistuvien rakenteiden mekaanisen vasteen analyysia voidaan lähestyä 
seuraavilla kolmella tavalla (ks. myös kuva 8): 
 
- rakenneosien analyysi, jossa kukin rakenteen osa arvioidaan tarkastele-

malla niitä täysin erillään muista rakenneosista ja kiinnitysehto muihin 
rakenneosiin korvataan sopivilla reunaehdoilla 

- osarakenteen  analyysi, jossa rakenteen osa otetaan suoraan huomioon 
arvioinnissa käyttämällä sopivia reunaehtoja heijastamaan sen liittymä-
kohtia muihin rakenteen osiin 

- kokonaisrakennetarkastelu, jossa koko rakennetta käytetään arvioinnissa 
 
 

 
Kuva 8. Erilaiset mitoitustavat rakenteiden mekaanisen vasteen 
selvittämiseksi palotilanteessa. 

 
 

 

rakenteen
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rakenneosan tarkastelu
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osarakenteen
tarkastelu
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Seuraavat huomautukset voidaan tehdä edellä olevista 
mitoitusmenetelmistä, kun arvioidaan rakenteiden mekaanista vastetta 
palotilanteessa: 
 
- rakenneosan analyysia käytetään yksittäisille rakenteen osille (osa osalta), 

se on helppokäyttöinen etenkin yksinkertaistetuissa laskentamenetelmissä 
ja siksi laajalti käytetty nimellisissä palo-olosuhteissa (esimerkiksi ISO-
834 standardipalo) 

- osarakenteen  analyysi tai rakenteen kokonaistarkastelu ottaa huomioon 
useita kantavia rakenteen osia yhdessä niin, että niiden välistä vuorovaiku-
tusta tarkastellaan suoraan. Kuormien uudelleen jakautuminen kuumen-
neista osista (heikenneet osat palo-osaston sisällä) kylmiin osiin (vahvem-
mat osat palo-osaston ulkopuolella) voidaan ottaa huomioon tarkasti ja 
analysoida rakenteiden kokonaiskäyttäytyminen, jolloin saadaan realisti-
sempi käsitys rakenteiden mekaanisesta vasteesta palotilanteessa. 

 

 
 

Kuva 9. Vertailu erilaisten mitoitustapojen kesken rakenteiden mekaanisesta 
vasteesta palotilanteessa. 

 
 

Eurocoden mukaan voidaan käyttää kolmea erilaista mitoitusmenetelmää 
arvioimaan rakenteiden mekaanista käyttäytymistä palotilanteessa erilaisilla 
edellä selostetuilla lähestymistavoilla. Ne ovat: 

 
- Taulukkomenetelmä, joka perustuu ennalta määritettyihin taulukoituihin 

tietoihin. Tämä menetelmä sopii vain teräksisiin ja betonisiin liittoraken-
teisiin. 

- Yksinkertaiset laskentamallit. Tämäntyyppinen mitoitusmenetelmä voi-
daan jakaa kahteen eri ryhmään. Ensimmäinen on kriittisen lämpötilan 
menetelmä, jota sovelletaan laajasti teräksisten kantavien rakenneosien 
analysoinnissa, ja toisen muodostavat kaikki yksinkertaiset mekaaniset 
mallit, joita on kehitetty sekä kantavien teräs- että liittorakenteiden osien 
analyysiin. 
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- Kehittyneet laskentamenetelmät. Tämänkaltaisia mitoitustyökaluja voi-

daan soveltaa kaikentyyppisiin rakenteisiin ja ne perustuvat yleensä joko 
elementtimenetelmään tai differenssimenetelmään. Nykyaikaisessa palo-
turvallisuussuunnittelussa tätä menetelmää käytetään yhä enemmän sen 
lukuisien etujen ansiosta. 

 
Ennen kuin kaikkien edellä mainittujen mitoitusmenetelmien yksityiskohtaista 
soveltamista käsitellään, on tärkeää saada hyvä käsitys niiden  käyttöalueesta.  
Kuvan 10 taulukosta näkyy selvästi kolmen palonarvioimis-menetelmän eri 
käyttömahdollisuudet nimellisessä (standardi) palotilanteessa. Voidaan havai-
ta, että kaikkia kolmea arviointimenetelmää voidaan käyttää rakenneosien 
analyysiin. Hyvin harvoissa tapauksissa myös yksinkertaista laskentamenetel-
mää voidaan käyttää palolle altistuneen osarakenteen  mekaanisen kestävyy-
den analysoimiseen, kuten yksinkertaiset teräksiset portaalikehät. Siksi yksin-
kertaiset laskentamenetelmät rajoittuvat käytännössä vain rakenneosien analy-
soimiseen. Jopa nimellisen palon tilanteissa monimutkaisten rakenteiden palo-
mitoitus pitäisi yleensä toteuttaa kehittyneillä laskentamalleilla. 
 

 
Kuva 10. Eri mitoitusmenetelmien käyttöalue standardipalotilanteessa. 
 
 
Luonnollisen palon olosuhteissa yksinkertaisten laskentamenetelmien käyttö 
rajoittuu suuresti, koska rakenneosan kuumenemiskäyttäytyminen on täysin 
erilainen kuin standardipalon olosuhteissa. Tästä syystä kuvan 11 taulukko 
osoittaa kielteisiä käyttötilanteita yksinkertaisille laskentamenetelmille. Ainoa 
esimerkki, missä niitä voidaan käyttää, on teräksiset rakenneosat, joissa on tai 
ei ole passiivista palonsuojausta täysin liekkien ympäröimässä palossa. 
 
Vaativien numeeristen mallien käyttöä luonnollisen palon olosuhteissa ei 
rajoiteta siitä syystä, että ne pystyvät ennustamaan sekä kaikkien kantavien 
rakenteen osien tarkan termisen vasteen niiden altistuessa vaihteleville 
lämpörasituksille, että kantavien rakenneosien, osarakenteiden tai koko 
rakenteen mekaanisen vasteen, kun otetaan huomioon todellinen materiaalin 
lujuus ja jäykkyyden pienentämiskertoimet, lämpölaajenemisen vaikutus, 
lämpötilagradientti jne. 
 
 

Taulukko-
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KylläEi sovelluEi sovellu
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tarkastelu
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Ei sovelluOsarakenteen
tarkastelu

KylläKylläKyllä
Rakenneosan

tarkastelu

Kehittyneet
laskenta-

menetelmät

Yksinkertaiset
laskenta-

menetelmät

Rakenne-
analyysin

suoritustapa

p

 Lämpörasitus määritelty
    standardipalossa
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Kuva 11. Eri mitoitusmenetelmien käyttöalue luonnollisen palon tilanteessa. 
 
 
 
Kaikki edellä mainitut  menetelmät määritetään myös selvästi Eurocodessa 
(ks. kuva 12 alla). 
 
 

 

Prescriptive Rules
(Thermal Actions given by Nominal Fire)

Tabulated
Data

Performance-Based Code
(Physically based Thermal Actions)

Selection of Simple or
Advanced Fire Development

Models

Analysis of
a Member

Determination of
Mechanical Actions

and Boundary
conditions

Selection of
Mechanical

Actions

Analysis of Part
of the Structure

Analysis of
Entire Structure

Simple Calculation
Models

Simple Calculation
Models

(if available)

Advanced
Calculation

Models

Design Procedures

Advanced
Calculation

Models

Advanced
Calculation

Models

Determination of
Mechanical Actions

and Boundary
conditions

Analysis of
a Member

Analysis of Part
of the Structure

Analysis of
Entire Structure

Determination of
Mechanical Actions

and Boundary
conditions

Determination of
Mechanical Actions

and Boundary
conditions

Selection of
Mechanical

Actions

Simple Calculation
Models

(if available)

Advanced
Calculation

Models

Advanced
Calculation

Models

Advanced
Calculation

Models

Prescriptive Rules
(Thermal Actions given by Nominal Fire)

Tabulated
Data

Performance-Based Code
(Physically based Thermal Actions)

Selection of Simple or
Advanced Fire Development

Models

Analysis of
a Member

Determination of
Mechanical Actions

and Boundary
conditions

Selection of
Mechanical

Actions

Analysis of Part
of the Structure

Analysis of
Entire Structure

Simple Calculation
Models

Simple Calculation
Models

(if available)

Advanced
Calculation

Models

Design Procedures

Advanced
Calculation

Models

Advanced
Calculation

Models

Determination of
Mechanical Actions

and Boundary
conditions

Analysis of
a Member

Analysis of Part
of the Structure

Analysis of
Entire Structure

Determination of
Mechanical Actions

and Boundary
conditions

Determination of
Mechanical Actions

and Boundary
conditions

Selection of
Mechanical

Actions

Simple Calculation
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Kuva 12. Vaihtoehtoiset mitoitusmenetelmät 
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3. PERIAATTEELLINEN KUVAUS MITOITUSMENETELMISTÄ, JOITA KÄYTETÄÄN 
TERÄS- JA LIITTORAKENTEIDEN RAKENNEOSIEN ANALYSOIMISEEN 

 
3.1  Taulukkomenetelmä 
 

Kun on saatu käsitys kaikkien mitoitusmenetelmien käyttöalueesta,voidaan 
jatkaa tarkastelemalla eri mitoitusmenetelmien käytön periaatteita. Aloitetaan 
yhdestä kaikkein eniten käytetystä teräksisten ja betonisten  liittorakenteiden 
analyysiin tarkoitetusta yksinkertaisesta laskentamenetelmästä, taulukkomene-
telmästä. 
 
Kuten kuvasta 13 näkyy, tämäntyyppistä mitoitusmenetelmää voidaan käyttää 
seuraaviin kantaviin rakenneosiin: 
 
- teräksiset ja betoniset liittopalkit, joissa on osittain tai täysin betoniin 

koteloidut teräspalkit 
- teräksiset ja betoniset liittopilarit, joissa on osittain tai täysin betoniin 

koteloidut profiilit 
- betonilla täytetyt teräksiset putkipalkkipilarit (CHS tai RHS) 
 

 
Kuva 13. Mitoitusmenetelmien käyttöalue käytettäessä taulukkomenetelmää. 
 
 
Teräksisten ja betonisten liittorakenneosien analyysiin tarkoitetun taulukoituja 
tietoja käyttävän mitoitusmenetelmän sisältöä on esitetty kuvassa 14.  Kuvan 
14 mukaisesti se käyttää valmiiksi laskettuja arvoja, jotka pohjautuvat 
pääasiassa standardipalon testituloksiin joita on parannettu analyyttisella 
tarkastelulla. Taulukossa kytketään yhteen standardipaloluokat,  
kuormitustasot, rakenneosan minimimitat, tarvittava raudoitusten määrä ja 
raudoituksille vaadittava minimi betonipeite yhdessä tai useammassa 
taulukossa, jotta saataisiin nopeasti selville käytettävän rakenneosan koko 
vaaditulle palonkestoajalle. 
 
Tämän menetelmän suurin etu on sen käytön helppous ja se, että sillä saadaan 
varmempia tuloksia verrattuna muihin yksinkertaisiin laskentamalleihin tai ke-
hittyneisiin laskentamalleihin. Siitä seuraa, että esim. arkkitehdit tai suunnitte-
lijat voivat käyttää sitä rakennuksen esisuunnitteluvaiheen aikana saadakseen 
selville kantavien rakenneosien summittaisen minimiosakoon palotilanteessa. 
 

(betoni teräs liittorakenteet)( )
LiittopilaritLiittopalkit

  

Betoni palosuojana

Laatta

Betoni
palosuojana
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Kuva 14. Taulukkomenetelmä (esimerkkinä liittopilarit). 
 

 
Taulukkomenetelmää voidaan käyttää kahdessa eri tilanteessa (ks. kuva 15). 
Ensiksi tarkistustapauksessa, missä kantavien rakenneosien mitat ovat jo tie-
dossa, ja toiseksi esisuunnittelu-tapauksessa, jossa vain suunnittelutehtävä on 
määritetty. 
 
Tarkistustapauksessa, kun tunnetaan kantavan rakenneosan poikkileikkaus-
mitat sekä rakenneosan kantokyky Rd, sekä pystytään laskemaan mekaaninen 
kuormitus palotilanteessa Efi,d , saadan määritettyä  kuormitustaso ηfi,d = 
Efi,d/Rd. Kuormitustason arvosta ja rakenneosan poikkileikkauksen mitoista ja 
rakenteen vaatimuksista saadaan taulukoitujen tietojen avulla selville 
rakenneosan paloluokka. 
 
Esisuunnittelutapauksissa kantavan rakenneosan poikkileikkauksen mittoja ei 
ole määritetty. Sitä vastoin mitoituskuormat Ed ja Efi,d tunnetaan. Tässä tapa-
uksessa voidaan turvallisesti soveltaa kuormituksen tasoa ηfi,d = Efi,d / Ed . 
Tämän arvon ja standardipaloluokituksen perusteella voidaan määritellä 
rakenneosan minimi poikkileikkausmitat sekä rakenneosan muut asiaan 
kuuluvat ominaisuudet taulukossa esitettyjen määritysten mukaan.  Sitten 
määritetty poikkileikkaus tarkistetaan lisäksi normaalilämpötilamitoituksessa, 
jolloin tulee olla Rd ≥ Ed. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardi-
palonkestävyys

 

c As

us
us

w

ef 

e
b

A h

R30 R60 R90 R120
          Pienin  uuman  ja  laipan  paksuuksien  suhde  ew/ef 0,5

1  Kuormatasoa  vastaavat  pienimmät  poikkileikkausmitat ηfi,t ≤ 0,28

1.1
1.2
1.3

 pienimmät  sivumitat  h  ja  b  [mm]
 raud.tankojen pienin keskiöetäisyys us [mm] betonipintaan
 pienin  raudoitussuhde  As/(Ac+As)  [%]

160
-
-

200
50
4

300
50
3

400
70
4

2  Kuormatasoa  vastaavat  pienimmät  poikkileikkausmitat ηfi,t ≤ 0,47

2.1
2.2
2.3

 pienimmät  sivumitat  h  ja  b  [mm]
 raud.tankojen pienin keskiöetäisyys us [mm] betonipintaan
 pienin  raudoitussuhde  As/(Ac+As)  [%]

160
-
-

300
50
4

400
70
4

-
-
-

3  Kuormatasoa  vastaavat  pienimmät  poikkileikkausmitat ηfi,t ≤ 0,66

3.1
3.2
3.3

 pienimmät  sivumitat  h  ja  b  [mm]
 raud.tankojen pienin keskiöetäisyys us [mm] betonipintaan
 pienin  raudoitussuhde  As/(Ac+As)  [%]

160
40
1

400
70
4

-
-
-

-
-
-

Standardi-
paloluokka

Kuormataso

Poikkileik-
kausmitat

Betonipeite

Raudoitus-
tangot
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Kuva 15. Taulukkomenetelmän käyttäminen palomitoituksessa kahdessa eri 
tilanteessa. 
 
 

3.2 Yksinkertaiset laskentamenetelmät 
 

Verrattuna taulukoituja tietoja käyttävään mitoitusmenetelmään, yksinkertai-
sia laskentamalleja voidaan käyttää sekä teräksisiin että teräksisiin ja 
betonisiin  liittorakenneosiin, joten niiden kattama käyttöalue on paljon 
suurempi kuin taulukkomenetelmän kattama alue. 

 
Kuten kuvasta 16 näkyy, tämäntyyppistä mitoitusmenetelmää voidaan käyttää 
seuraaviin kantaviin rakenneosiin: 
 
- melkein kaikentyyppisiin teräksisiin rakenneosiin, kuten vedetyt osat, 

palkit, pilarit jne, joissa on tai ei ole passiivista palonsuojausta 
- teräksiset ja betoniset liittopalkit, joissa on tai ei ole teräsprofiilien 

betonikotelointia 

 
Kuva 16. Yksinkertaisia laskentamalleja käyttävien mitoitusmenetelmien 
käyttöalue 
 

Poikkileikkausmitat
Raudoitukset
Betonipeite

ηfi,t = Efi.d / Rd

Efi.d

   Rd  ja  θ = 20°C

TODENTAMINEN ESIMITOITUS

Poikkileikkausmitat
Raudoitukset
Betonipeite

ηfi,t = Efi.d / Ed

Efi.d ja  Ed

   Rd ≥ Ed

Standardipaloluokka

Standardipaloluokka

( j )( j )
PilaritPalkit

  

 

   Liittimien kanssa tai ilman
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Yksinkertaisia laskentamalleja käyttävä mitoitusmenetelmä voidaan jakaa 
kolmeen seuraavaan ryhmään: 
 
- joko aksiaalivoiman tai taivutusmomentin rasittamat rakenneosat, joihin ei 

liity stabiliteettiongelmaa. Tässä tapauksessa yksinkertainen laskentamalli 
perustuu poikkileikkauksen plastiseen kestävyyteen korkeissa 
lämpötiloissa. 

- rakenneosat, jotka ovat aksiaalisen puristusvoiman alaisia, ja joissa voi 
esiintyä stabiliteettiongelmia, kuten aksiaalisesti kuormitetut hoikat pilarit.  
Tässä tapauksessa yksinkertainen laskentamenetelmä perustuu yleensä    
palotilanteessa käytettyyn nurjahduskäyrämenettelyyn. 

- rakenneosat, jotka joutuvat yhdistetyn taivutuksen ja aksiaalisen puris-
tuksen kohteeksi, kuten hoikat pilarit jotka ovat epäkeskisen kuormituksen 
alaisia, pitkät palkit joissa on palkin kiepahdusta jne. Tämäntyyppisillä 
rakenneosilla yksinkertainen laskentamalli ottaa huomioon yhdistetyn 
taivutus- ja puristusvaikutuksen yhdistämällä edellä olevat kaksi mallia.  

 
 
 
3.2.1 Esimerkki yksinkertaisista laskentamenetelmistä - palolle altistuneet 

teräksiset ja betoniset liittopalkit 
 

Yksi tyypillinen esimerkki ensimmäisen ryhmän rakenneosista on yksin-
kertaisesti tuettu teräksinen ja betoninen liittopalkki kuvan 17 esittämällä 
tavalla. Yksinkertaisessa laskentamallissa profiiliteräksen lämpötilalla voi  
olla kolme eri arvoa, jotka vastaavat profiiliteräksen alempaa laippaa, uumaa 
ja ylempää laippaa, ja betonilaatan lämpötilalle yksi-dimensionaalinen lämpö-
gradientti sen paksuuden osalta. Tässä tapauksessa on varsin helppo  tehdä 
plastinen jännityksen tasapainokaavio ja laskea poikkileikkauksen taivutus-
momenttikestävyys, josta voidaan johtaa palkin kantokyky. 
 
 

 
 
Kuva 17. Esimerkki palolle altistuneista teräksisistä ja betonisista 
liittopalkeista. 
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3.2.2 Esimerkki yksinkertaisista laskentamenetelmistä - palolle altistuneet 
osittain betonilla suojatut liittopilarit 

 
Toinen tyypillinen esimerkki yksinkertaisista laskentamalleista ovat teräksiset 
ja betoniset liittopilarit, joissa on osittain betonilla suojattuja profiileja (ks. 
kuva 18). 
 
Yleensä menetellään seuraavasti: 
 
- kantokyky voidaan yksinkertaisesti määrittää yhdistämällä aksiaalinen 

plastinen poikkileikkauksen kestävyys kohonneissa lämpötiloissa Nfi,pl,Rd  
asianmukaisen nurjahduskäyrän χ ( λθ ) pienennyskertoimen kanssa 

- asianmukaisen nurjahduskäyrän pienennyskerroin χ ( λθ ) on riippuvai-
nen suhteellisesta hoikkuudesta palotilanteessa λθ , joka vuorostaan on 
suhteessa aksiaaliseen plastiseen osan kestävyyteen Nfi,pl,Rd , poikkileik-
kauksen teholliseen jäykkyyteen (EI)eff,fi  ja  nurjahduspituuteen Lfi 
korkeissa lämpötiloissa. 

 
Voidaan havaita, että mikäli rakenneosilla on stabiliteettiongelmia, niiden 
palonkestävyys pitäisi arvioida sekä lujuuden perusteella korkeissa lämpö-
tiloissa että ottaa mukaan myös osien jäykkyys. 

 
 
 
 
 

 
Kuva 18.  Esimerkki mitoitusmenetelmästä, jossa on käytetty yksinkertaisia 
laskentamalleja osittain betonilla suojatuille liittopilareille. 
 
 
 
 

P

Puristuskestävyys:         Nfi.Rd  =  χ Nfi.pl.Rd

  Nurjahduskest. pienen.kerroin χ  = 1 / [ φ + (φ2 -  λθ)0.5 ]
       φ  = 0.5 [1 + α (λθ - 0.2) + λθ

2 ]     ; α  = 0.49
Suhteellinen hoikkuus:           λθ  = (Nfi.pl.Rd / Nfi.cr) 0.5

Plastinen puristuskestävyys:   Nfi.pl.Rd   = ∑ Aai fay,θi  + ∑ Acj fc,θj  + ∑ Ask fs,θk   ; (γM,fi)ijk = 1.0
Eulerin nurjahduskuorma:     Nfi.cr = π² (E I)fi.eff / Lfi²
Tehollinen taivutusjäykkkyys: (EI)fi.eff = ∑ ϕa,θi Ea,θi Iai + ∑ϕc,θj Ec,sec,θj  Icj + ∑ϕs,θk Es,θk  Isk

Ask

Lfi

Tehollinen
poikkileikkaus

Z

Y

Aai

Acj

0

0.5

1.0

λθNurjahduskäyrä  c

χ
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3.3 Kriittisen lämpötilan menetelmä 
 

Eurocodeissa 3 ja 4 annettujen yksinkertaisten laskentamallien joukosta 
voidaan löytää erityinen menetelmä, jota kutsutaan ”kriittisen lämpötilan 
menetelmäksi”. Periaatteessa tätä menetelmää voidaan käyttää vain kantaviin 
rakenneosiin, jotka muodostuvat tasaisesti kuumenneista profiiliteräksistä tai 
joissa on vain vaatimaton lämpötilagradientti. Siitä seuraa, että tätä menetel-
mää voidaan käyttää seuraaviin kantaviin rakenneosiin (ks. kuva 19): 
- suojatut tai suojaamattomat teräs- tai liittopalkit, joissa profiiliteräs altistuu 

neljältä tai kolmelta sivulta 
- teräspilarit joissa on tai ei ole passiivista palonsuojausta täysin liekkien 

ympäröimässä palossa  
- palolle altistuvat vedetyt rakenneosat 

 
 

  
Kuva 19. Kriittisen lämpötilan mitoitusmenetelmän käyttöalue 
 
 
 
Kriittisen lämpötilan menetelmä perustuu itse asiassa tasaisesti kuumenneiden 
teräksisten rakenneosien yksinkertaisiin laskentamalleihin. Tässä tapauksessa 
huomataan helposti, että rakenneosan lujuus korkeissa lämpötiloissa Rfi,d,t 
voidaan saada kertomalla osan kestävyys 20oC:ssa Rfi,d,0  lujuuden pienennys-
kertoimella ky,θ, jolloin  Rfi,d,t  = ky,θ Rfi,d,0. 
 
Toisaalta rakenneosan palonkestävyys tyydytetään, jos Rfi,d,t ≥ Efi,d . Jos merki-
tään hyväksikäyttöaste µ0 = Efi,d / Rfi,d,0 , saadaan johdettua helposti tulos  
Rfi,d,t ≥ µ0 Rfi,d,0 (ks. kuva 20). Jotta rakenneosan palonkestävyys olisi riittävä, 
pitää olla ky,θ  ≥ µ0. Tapausta, jossa ky,θ = µ0 (myös optimitapaus vaaditun 
palonkestävyyden tyydyttämiseksi) vastaava lämpötila θcr määritetään kriitti-
senä lämpötilana. 
 
 
 
 
 

( j y p )( j y )
PilaritPalkit

 

   

Liittimien kanssa tai ilman  
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Tämä kriittinen lämpötila voidaan saada prEN 1993-1-2 taulukossa 3.1 
annettujen ky,θ:n arvojen perusteella. Kuitenkin useimmissa tapauksissa 
interpolointi on tarpeen tarkan kriittisen lämpötila-arvon saamiseksi. Tämän 
hankaluuden välttämiseksi voidaan kriittisen lämpötilan laskemiseksi käyttää  
yksinkertaista kaavaa, joka perustuu suoraan  hyväksikäyttöasteeseen µ0 : 
 

4821  
0,9674

1n19.39
0

3,833cr +











−

µ
=θ l  

 
Jos ky,θ ja µ0 piirretään käyrinä jossa y-akselina on lämpötila (ks. kuva 20), 
voidaan havaita, että ne  kulkevat lähes päällekkäin, mikä osoittaa  em. kaavan 
käyttökelpoisuuden minkä tahansa sopivan palolle altistuneen kantavan raken-
neosan kriittisen lämpötilan määrittelemiseksi. 
 
On huomattava, että yllä olevaa yksinkertaista kaavaa voidaan käyttää vain 
rakenneosille, joilla stabiiliustarkasteluja ei tarvitse tehdä. 
 

 
Kuva 20. Kriittistä lämpötilaa käyttävän mitoitusmenetelmän periaate. 
 
 
Käytännön palomitoituksessa kriittisen lämpötilan menetelmää voidaan 
käyttää seuraavalla tavalla (ks. kuva 21): 
 
- ensiksi, pitää määrittää kuormituksen vaikutus palotilanteessa Efi,d 
- toiseksi, on laskettava kestävyys Rd tai mitoituskuormitus Ed  
- kolmanneksi, vastaava  kuormitustaso ηfi,d  voidaan saada käyttämällä 
      ηfi,d =  Efi,d / Rd 
- sitten voidaan helposti määrittää  hyväksikäyttöaste µ0 käyttäen 

 µ0 = ηfi,d γM,fi /γM 
- lopuksi kriittinen lämpötila θcr voidaan laskea suoraan käyttäen 
 

4821  
0,9674

1n19.39
0

3,833cr +











−

µ
=θ l  

 
tai tämän suhteen iteroivaa laskentaa (rajoitettu kahteen iteraatioon) 
 
 

Yksinkertaisen laskentamenetelmän mukaan, kun lämpö-
tilajakautuma on tasainen, terässauvalle : Rfi,d,t = ky,θ Rfi,d,0

Toisaalta, palonkestävyydelle tulee olla :

Tilannetta ky,θ = µ0 vastaavaa
lämpötilaa kutsutaan kriittiseksi
lämpötilaksi θcr

θcr (°C)

0

400

800

1200

0 0.5 1.0
µ0 (ky,θ)

µ0
ky,θ

θcr = 39.19 ln  
0.9674µ0

3.833  
1  

- 1  + 482

  Rfi,d,t ≥ Efi,d =  
Rfi,d,0

Efi,d  Rfi,d,0 = µ0Rfi,d,0 ky,θ ≥ µ0

EN1993-1-2 antaa yksinkertaisen
kaavan kriittisen lämpötilan θcr
määrittämiseksi :
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Erityistä huomiota tulee kiinnittää hyväksikäyttöasteen µ0 laskemiseen 
kuormitustasosta ηfi,t. Niiden välinen ero on, että hyväksikäyttöaste µ0 
määritetään ottaen huomioon palonkestävyys Rfi,d,0 ajanhetkellä 0  normaali-
lämpötilassa mutta käyttäen varmuuskerrointa γM,fi palotilanteessa. Sitä vastoin 
kuormitustaso ηfi,d määritetään käyttäen normaalilämpötilan kestävyyttä Rd 
vastaavalla varmuuskertoimella γM, joka voi olla National Annexissa määri-
telty erisuureksi kuin γM,fi (ks. kuva 21). Siitä seuraa että Rfi,d,0 = Rd γM / γM,fi , 
josta 
 

M

fi,M
t,fi

M

fi,M

d

fi,d

fi,MMd

fi,d

0,fi,d

fi,d
0 R

E
R

E
R
E

γ

γ
η=

γ

γ
=

γγ
==µ  

 
Näin ollen voidaan huomata, että hyväksikäyttöaste µ0 voi olla alempi kuin 
kuormitustaso ηfi,d koska γM saattaa tyypillisesti olla suurempi kuin γM,fi . 
 

 
Kuva 21. Kriittisen lämpötilan menetelmä ; soveltaminen palomitoituksessa. 
 
 
Kuvassa 21 mainitaan kriittisen lämpötilan θcr laskemiselle myös iteratiivinen 
menetelmä. Iteratiivista menetelmää tarvitaan esimerkiksi palolle altistuneen 
teräspilarin tapauksessa (ks. kuva 22). 
 
- jos pilari on kyllin lyhyt, jotta sen nurjahdusta ei esiinny, sen lujuus 

korkeissa lämpötiloissa voidaan poikkileikkausluokissa PL 1...3 
yksinkertaisesti laskea seuraavasti: fi,Mymax,yRd,t,fi,b fAkN γ= θ . Tässä 
tapauksessa pilarin lujuus vastaan lämpötila riippuu vain lujuuden 
pienennyskertoimesta ky,θ, koska kaikki muut arvot ovat kiinteitä 
parametreja. 

- Muuten jos pilari on niin hoikka että  se saattaa nurjahtaa, sen lujuus 
korkeissa lämpötiloissa pitäisi laskea käyttäen ( ) fi,Mymax,yRd,t,fi,b fAkN γλχ= θθ . 
Näissä olosuhteissa pilarin lujuus lämpötilan funktiona riippuu sekä 
lujuuden pienennyskertoimesta ky,θ  että suhteellisesta hoikkuudesta 
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palotilanteessa  λθ  , joka  puolestaan vaihtelee ei vain lujuuden  ky,θ 
funktiona,vaan myös jäykkyyden kEθ funktiona, koska λθ = λ [ky,θ / 
kE,θ]0.5. Siitä seuraa että ei ole enää mahdollista saada suoraan laskemalla 
kriittistä lämpötilaa θcr, joka on riippuvainen vain ky,θ:sta, ja tarvitaan 
yksinkertainen iteroiva menetelmä (enintään kaksi iterointia) saamaan 
tarkka θcr :n arvo stabiliteettiongelman ollessa kyseessä. 

 
Edellä selitetty iteroiva menetelmä näyttää hankalalta kriittisen lämpötilan 
menetelmän käytössä. Sen välttämiseksi on mahdollista käyttää kiinteää ja 
turvallista [ky,θ / kE,θ]0.5:n arvoa niin, että λθ = λ [ky,θ / kE,θ]0.5 ei enää 
vaihtele lämpötilan mukaan ja kriittisen lämpötilan suoraa laskentaa voidaan 
käyttää jopa stabiliteettiongelman ollessa kyseessä. 
 

 

 
Kuva 22. Suora ja iteroiva laskenta kriittisen lämpötilan saamiseksi. 
 
 
 

3.4 Kehittyneet laskentamenetelmät 
 

Mikäli on kyse kehittyneistä laskentamenetelmistä, niitä voidaan periaatteessa 
käyttää kaikentyyppisiin kantavien rakenneosien analyyseihin palomitoituk-
sessa. Seuraavat seikat on kuitenkin otettava huomioon: 
 
- Mekaanisen vasteen osalta kehittyneiden laskentamenetelmien tulisi 

perustua rakennusmekaniikan teorian tunnustettuihin periaatteisiin ja 
olettamuksiin ottaen huomioon mekaanisten ominaisuuksien muutokset 
lämpötilan mukaan. 

- Kaikki sellaiset potentiaaliset murtumistyypit, joita ao. laskentamenetel-
mäkään ei kata (mukaan luettuna lommahdus ja murtuminen leikkautu-
malla) olisi eliminoitava sopivin keinoin. Esimerkiksi numeerisessa ana-
lyysissa käytettäessä sauvaelementtejä. 

- Kehittyneitä laskentamenetelmiä voidaan käyttää yhdessä minkä tahansa 
kuumenemiskäyrän kanssa edellyttäen että materiaalin ominaisuudet ovat 
tunnetut ko. lämpötila-alueella. 

 
 
 
 

• Lyhyt pilari,
    ei epästabiiliutta Nb,fi,t,Rd = A ky,θmax fy

1
γM,fi

• Pilari, kun nurjahdus
on mahdollinen Nb,fi,t,Rd = χfi A ky,θmax fy

1
γM,fi

Lujuuden pienennystekijä ky.θ.max  lämpötilassa θa,max

Nurjahduksen pienennystekijä χfi riippuu :
• lujuudesta
• jäykkyydestä

• Joten tarvitaan yksinkertainen iteratiivinen menetelmä jolla
voidaan määrittää tarkka θa,max silloin kun stabiliteetti täytyy
huomioida
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- Termisesti aiheutuneiden muodonmuutosten ja jännitysten vaikutukset  

-- jotka johtuvat sekä lämpötilan noususta että hystereesilämpötiloista -- 
pitäisi ottaa huomioon. 

- Mekaanisen vasteen mallin pitäisi myös ottaa huomioon: 
o Mekaanisten kuormitusten, geometristen epätäydellisyyksien ja 

lämpörasitusten yhdistyneet vaikutukset 
o Lämpötilasta riippuvaiset aineen mekaaniset ominaisuudet,  

ks. osa 3 
o Geometriset epälineaariset vaikutukset 
o  Materiaalin epälineaarisuuden  vaikutukset 
 

 
Yksi tyypillinen käyttöesimerkki kehittyneistä laskentamenetelmistä on 
annettu kuvassa 23, joka koskee standardipalolle altistunutta  liittopalkkia. 
Tarve käyttää  kehittyneitä laskentamenetelmiä johtuu siitä, ettei mikään 
olemassa olevista Eurocoden yksinkertaisista ohjeista kata tätä rakenneosaa. 
Toistaiseksi ainoa tapa ratkaista ongelma on turvautua vaativiin laskentamal-
leihin. Ennen em. mallien käyttöä niiden soveltuvuus pitää varmentaa vertaa-
malla asianmukaisiin palotesteihin, ei vain  rakenteen globaalin käyttäytymi-
sen kannalta (taipumat, murtumisaika jne) vaan myös rakenneosan yksityis-
kohtainen murtumismuoto paloaltistuksen aikana. Kuvan 23 esimerkistä voi-
daan nähdä, että kaikki nämä ehdot voidaan täyttää melko helposti, jos käyte-
tään sopivia  kehittyneitä numeerista malleja. 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 23. Kehittyneiden laskentamenetelmien käyttöesimerkki 
palomitoituksessa ( liittopalkki). 
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4. RAKENTEEN KOKONAISTARKASTELUN PERIAATTEELLINEN KUVAUS 
 
4.1   Rakenteen kokonaistarkastelun yleiset soveltamisohjeet palomitoituksessa 
 

Rakenteen kokonaistarkastelu on yhä enemmän käytetty malli paloturvalli-
suussuunnittelussa. Siitä seuraa, että Eurocodesta löytyy tarkkoja ohjeita 
tämäntyyppisen tarkastelun tekemiseksi. Tarkasteltaessa mekaanisen vasteen 
analyysia tätä menettelytapaa käyttäen tulisi seuraavat seikat ottaa huomioon: 
 
- ensiksikin, rakenteen kokonaistarkastelussa pitää useimmissa tapauksissa 

käyttää kehittyneitä laskentamenetelmiä 
- on tärkeää valita sopiva rakenteen mallintamisstrategia (koko, tyyppi jne) 
- olemassa olevat reunaehdot pitäisi olla edustettuina oikealla tavalla 
- mallinnetun rakenteen kuormitusehtojen pitää vastata palotilanteen ehtoja 
- numeerisessa mallintamisessa käytettyjen materiaalimallien pitäisi edustaa 

todellista materiaalin käyttäytymistä korkeissa lämpötiloissa 
- kun mallinnetaan rakenteen osaa, rakenteen mallintamattomien osien 

synnyttämä kiinnitysehto pitäisi myös ottaa huomioon sopivalla tavalla 
- tarvitaan perusteellinen analyysi numeerisista tuloksista ja mistä murtumis-

kriteerien yksityiskohtainen tarkistus pitää toteuttaa 
- on tehtävä yleiskatsaus ominaisuuksista, joita ei käsitellä varsinaisessa 

analyysissa, jotta varmistetaan yhteensopivuus numeerisen mallin ja raken-
teellisten yksityiskohtien välillä 

 
Kaikki edellä mainitut seikat esitetään yksityiskohtaisesti seuraavissa kuvissa 
todellisena käyttöesimerkkinä rakenteen kokonaistarkastelusta eräässä suunnit-
teluprojektissa. 
 
 
 

4.2 Kehittyneiden laskentamenetelmien soveltamisavaatimukset teräs- ja 
liittorakenteille rakenteen kokonaistarkasteluissa 

 
Teräs- ja liittorakenteiden kokonaisrakennetarkastelun käytössä tulee kiinnit-
tää huomiota seuraaviin kohtiin: 
 
- Materiaalimalleissa pitää huomioida: 

o venymien muodostuminen useista eri komponenteista korkeissa 
lämpötiloissa 

o kinemaattinen materiaalimallli lämpötilan kehityksessä 
o tiettyjen materiaalien lujuus jäähtymisvaiheen aikana, esim. betoni 

- Lämpötilan nousun kehittyminen rakenteissa palon aikana vaatii käytettä-
väksi asteittaista iteroivaa ratkaisumenettelyä mieluummin kuin vakio-
olosuhteitten analyysia tiettynä ajanhetkenä 

- Olemassa olevien reunaehtojen pitäisi olla oikein edustettuina 
- Mallinnetun rakenteen kuormitusehdon pitää vastata palotilanteen ehtoa. 
- Numeerisessa mallintamisessa käytettyjen materiaalimallien pitäisi edustaa 

todellista materiaalin käyttäytymistä korkeissa lämpötiloissa. 
- Vaativien laskentamenetelmien yhteydessä teräs- ja liittorakenteiden 

palomitoituksessa on aina oltava huolellinen tiettyjen erikoispiirteiden 
suhteen, joita yleensä ei oteta huomioon suorassa mallintamisessa, kuten 
raudoitusteräksen murtuminen liiallisen venymän seurauksena, betonin 
halkeilu ja murskautuminen, saumojen kestävyys, teräksen ja betonin 
välinen liitos jne. 
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4.2.1 Venymän eri komponentit käytettäessä kehittyneitä numeerisia 
                                           materiaalimalleja 
 

Teräs- ja liittorakenteiden kehittyneissä numeerisissa kokonaistarkasteluissa 
on pidettävä mielessä, että minkä tahansa palolle altistuneen rakenneosan 
muodonmuutos koostuu useista komponenteista ja se voidaan ilmaista 
eksplisiittisesti käyttäen seuraavaa kaavaa (ks. kuva 24): 
 

rtrctht )( ε+ε+ε+ε+ε=ε σ  
 
missä 
 
εt   kokonaisvenymä 
εth lämpölaajenemisesta aiheutuva venymä 
εσ mekaanisen kuormituksen 

aiheuttama venymä 
εc virumisesta aiheutuva venymä 
εtr transienttivenymä 
εr teräksessä usein esiintyvän jäännösjännityksen aiheuttama  

venymä 
 
Eurocodessa virumismuodonmuutoksen εc  sekä transienttivenymän εtr 
katsotaan sisältyvän epäsuorasti asianomaisen materiaalin jännitys-venymä  
-yhteyksiin korkeissa lämpötiloissa. Lisäksi jäännösjännitys jätetään yleensä  
huomioon ottamatta muissa kuin eräissä erityisissä rakenneanalyyseissa. 
 

 
Kuva 24. Venymän eri komponentit kehittyneissä numeerisissa 
materiaalimalleissa. 
 
 
 

4.2.2 Lämpötilan kehittymisen huomioiva kinemaattinen materiaalimalli 
 

Palotilanteessa kantavien rakenneosien lämpötila vaihtelee ajan suhteen. 
Toisaalta kaikki materiaalin mekaaniset ominaisuudet ovat enemmän tai 
vähemmän lämpötilasta riippuvaisia. Siitä seuraa, että palon aikana raken- 

εt  :  kokonaisvenymä
εth:  lämpölaajenemisesta aiheutuva venymä
εσ :  kuormituksen aiheuttama venymä
εc : virumisesta aiheutuva venymä
εtr  :  transienttivenymä

y

z G

εth  

εc εt 

εr 

θ

εσ  

Lämpötilajakautuma
z = vakio

Venymät Poikkileikkaus 

εt = εth + εσ + εc + εtr

Venymän komponentit (EN 1992-1-2)
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teen materiaalit käyttäytyvät niin, että niiden ominaisuudet muuttuvat jatku-
vasti. Tämän tyyppinen materiaalin käyttäytyminen on otettava huomioon 
sopivalla tavalla kehittyneissä laskentamenetelmissä ns. kinemaattisen 
materiaalimallin avulla. Mikäli on kyse teräs- ja liittorakenteiden kahdesta 
päämateriaalista eli teräksestä ja betonista, ne ovat kaksi hyvin erilaista 
materiaalia, joihin on käytettävä erilaisia kinemaattisia ohjeita (ks. kuva 25). 
 
Teräksen osalta siirtyminen yhdestä jännitys-venymä -käyrästä toiseen 
lämpötilan muutoksen takia on tehtävä pysymällä kahden lämpötilatason 
välisessä muuttumattomassa plastisen muodonmuutoksen arvossa. Tämä 
siirtymisohje on käytettävissä teräksen minkä tahansa jännitystilan aikana 
(veto tai puristus). 
 
Betonin osalta kaikki on paljon monimutkaisempaa, koska se on materiaali, 
joka käyttäytyy eri tavalla vedossa ja puristuksessa. Siksi voidaan käyttää 
erilaisia siirtymisohjeita sen mukaan, onko materiaali vedossa tai puristuksessa 
(ks. kuva 25). 
 
Normaalisti näissä materiaalimalleissa on jo toteutettu kaikki asiaankuuluvat 
vaativat laskentamallit paloturvallisuussuunnittelussa. On kuitenkin tärkeää, 
että käyttäjät tietävät miten käyttää näitä materiaalimalleja käytännön työssä. 
 
 
 

Kuva 25. Lämpötilan kehittymisen huomioiva kinemaattinen materiaalimalli. 
 

 
 

4.2.3 Step-by-step iteroivan ratkaisumenettelyn periaate  kehittyneessä 
numeerisessa laskennassa 

 
Rakenteiden analyysi palotilanteessa perustuu yleensä murtorajatilan ana-
lyysiin, mikä tarkoittaa rakenteen mitoittamista sen kestävyyden ja käytetyn 
kuormituksen suhteen eri kuumennusvaiheissa. Kuitenkin väistämättä tapahtuu 
merkittäviä rakenteen siirtymiä sekä materiaalin pehmenemisen että lämpölaa-
jenemisen seurauksena, mikä johtaa materiaalin plastisoitumiseen. Siksi kehit-
tynyt paloanalyysi ei ole enää lineaarisesti kimmoisa vaan epälineaarisesti 
kimmoplastinen laskelma, jossa sekä lujuus että jäykkyys käyttäytyvät epäli-
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neaarisesti. Matemaattiselta kannalta tällaisen analyysin ratkaisua ei voida 
saada suoraan, vaan on käytettävä seuraavaa menetelmää (ks. kuva 26): 
 
- step-by-step analyysi, jotta saadaan rakenteen tasapainotila eri hetkinä, eri 

lämpötila-alueilla 
- jokaisella aika-askeleella tarvitaan iteratiivista menettelyä jotta saadaan 

määritettyä kimmoplastisesti käyttäytyvän rakenteen tasapainotila 
 

 
Kuva 26. Step-by-step iteroivan ratkaisumenettelyn periaate kehittyneessä 
numeerisessa laskennassa. 
 
 
 

4.2.4  Betonin mekaaninen käyttäytyminen jäähtymisvaiheen aikana 
 

Toinen huomiota tarvitseva erityiskohta kehittyneitä  laskentamalleja käytet-
täessä teräs- ja liittorakenteilla  luonnollisen palon olosuhteissa on materiaalin 
käyttäytyminen jäähtymisvaiheen aikana. Tiedetään hyvin, että yleisesti käy-
tettyjä teräslaatuja pidetään lämpötilavaikutukseen nähden palautuvina mate-
riaaleina, mitä tulee niiden mekaanisiin ominaisuuksiin, mikä tarkoittaa, että 
kun ne ovat kerran kuumentuneet ja sitten jäähtyneet, ne saavat alkuperäiset 
mekaaniset ominaisuutensa takaisin. Tämä positiivinen ilmiö ei pidä kuiten-
kaan paikkaansa betonin suhteen, jonka koostumus muuttuu täysin, jos se 
kuumentuu tiettyyn lämpötilatasoon. Jäähtymisen jälkeen se ei saa takaisin  
 
 
alkuperäistä lujuuttaan. Sen lujuus voi olla jopa vielä huonompi kuin maksimi-
kuumennusvaiheen aikainen lujuus. Siitä seuraa, että prEN 1994-1-2 on mää-
rittänyt erityisohjeen tästä ilmiöstä (ks. kuva 27). Sen mukaan, jos betoni kuu-
menee yli 300oC:n ja sitten jäähtyy 20oC:seen, sen jäännöslujuus pienenee 
toiset 10 % sen maksimikuumennustilan lujuuden pienenemisen lisäksi. 
 
Tämä käyttäytyminen on varsin tärkeä, koska se tarkoittaa että rakenne jossa 
on betonia, voisi romahtaa palon jäähtymisvaiheen aikana. 
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Kuva 27. Betonin mekaaninen käyttäytyminen jäähtymisvaiheen aikana. 
 
 
 

4.3 Käyttöesimerkki teräs- ja liittorakenteiden kokonaistarkastelusta 
 
4.3.1 Kuvaus tutkittavasta rakenteesta 
 

Kun edellä on selostettu kehittyneiden laskentamenetelmien käyttövaatimuksia 
teräs- ja liittorakenteiden kokonaistarkastelussa, voidaan nyt tarkastella erästä 
käyttöesimerkkiä asian paremmin ymmärtämiseksi. Valittu esimerkki (ks. 
kuva 28) vastaa kaksitasoista teräksistä ja betonista liittorakennetta, joka 
muodostuu liittolaattajärjestelmästä (teräspalkit yhdistettyinä liittolaattaan ) ja 
teräspilareista. Rakenteen päämitat ovat seuraavat: 
 
- sekundaaripalkin jänneväli 15 m 
- pääpalkin jänneväli 10 m 
- liittolaatan jänneväli  3.33 m 
- ensimmäisen tason korkeus 4.2 m 
- toisen tason korkeus 3.2 m 

 
Palotilanteessa ylempi laatta kuumenee paikallisesti luonnollisen palolähteen 
vaikutuksesta, jonka alue on 5 m x 12 eli 60 m2. 
 
Palomitoitus tehdään käyttäen luonnollista paloa eikä standardipalokäyrää. 
 
 
 

Esimerkiksi jos θmax ≥ 300 °C  ja  fc,θ,20°C = 0.9 fc,θ max

fc,θ saadaan jäähtymisvaiheessa lineaarisella interpoloinnilla
lämpötiloilla θmax ... 20°C
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Kuva 28. Esimerkki teräs- ja  liittolaattarakenteesta. 
 
 
Tästä esimerkistä selostetaan vain rakenteen mekaanisen vasteen analyysiin 
liittyvät piirteet. Muut tekijät, kuten paloskenaario, palon kehittyminen ja 
rakenteen lämpövaste, jätetään tahallaan huomioon ottamatta. 
 
 
 

4.3.2 Mallinnettavan rakenteen valinta ja mallintamisen yksityiskohtia 
 

Kun tarkastellaan kyseisen rakenteen mekaanista analyysiä luonnollisessa 
palossa, rakenteeseen on mahdollista käyttää kahdenlaista kehittynyttä 
mallintamismenetelmää: ensiksi sitä, joka vastaa 2D liittokehän mallia, ja 
toiseksi sitä, jossa käytetään monimutkaisempaa 3D liittolaatan mallia. Näiden 
kahden vaativan mallin välillä täytyy tehdä valinta. Ennen ehdotuksen 
tekemistä tarkastellaan ensin kummankin mallin hyviä ja huonoja puolia: 
 
- 2D liittokehän malli, jossa on vain palkkirakenneosia: 

o kuorman uudelleenjakautuminen  liittopalkkia pitkin on 
mahdollista 

o laattaefektiä vierekkäisten palkkien välillä ei 
oteta huomioon 

o tarvitaan useita numeerisia simulaatioita yhden paloskenaarion 
käsittelemiseksi 

o kunkin numeerisen simulaation laskentakustannukset ovat alhaiset, 
siis hyvä tehokkuus 

- 3D liittolaatan malli, jossa on laatta, palkki ja ne yhteenliittävät osat : 
o laattaefekti koko liittolaatan yli otetaan huomioon 
o kuorman uudelleen jakautuminen tulee mahdolliseksi kuori-

elementtien avulla 
o yhteen paloskenaarioon tarvitaan yksi numeerinen simulaatio 
o laskentakustannukset ovat korkeat mallintamisessa käytettyjen 

elementtien suuren määrän takia 
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15 m
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Verrattaessa edellä olevaa kahta mallintamisstrategiaa voidaan havaita, että 2D 
mallintaminen on tehokkaampi, mutta eräitä paikalliselle kuumenemiselle 
altistuneen liittolaatan tärkeitä mekaanisia hyviä puolia ei oteta huomioon, 
mikä rankaisee rakenteen palossa suoriutumista ja johtaa joko raskaampaan 
teräsrakenteeseen tai sen palosuojaukseen. Siitä seuraa, että tässä tekstissä 
annetaan ehdoton etusija 3D mallintamiselle. 
 
Kuitenkin sellaisen monimutkaisen laskentamallin käyttämisessä tulee olla 
huolellinen tarkasteltaessa sen vastaavuutta todellisuuteen nähden. Esimerkiksi 
edellä mainittu 3D liittolaattamalli on varmistettu täysin käyttökelpoiseksi 
erilaisilla luonnollisen palon kokeilla, jotka on tehty tuoreissa ECSC:n 
tutkimusprojekteissa täysimittaisilla luonnollisen palon kokeilla. 
 
Tyypillinen mallin käyttökelpoisuuden arviointitilanne on luonnollisen palon 
kokeet avoimissa autojen pysäköintipaikoissa (ks. kuva 29). Voidaan helposti 
havaita, että 3D-malli antaa paremmat ja realistisemmat tulokset kuin 2 D-
malli. 
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Kuva 29. 3D-liittolaattamallin käyttökelpoisuus. 
 
 
Kun kerran on päätetty käyttää 3D-mallintamisstrategiaa, on tarpeen  harkita 
kuinka suurelta osin 3D-mallintamista käytetään, koska 3D-mallintamisessa 
on mahdotonta mallintaa koko liittolaattarakennetta liian suurten laskenta-
kustannusten takia (jopa viikkoja tai kuukausia tavallisia tietokoneita 
käyttäen). 
 
Kuitenkin se seikka, että on paikallisesti kuumentunut lattia (ks. kuva 30), 
antaa mahdollisuuden käyttää 3D-mallissa pienennettyä pinta-alaa, joka vastaa 
tarkasti yhtä Eurocoden ehdottamasta kolmesta palomitoituksen rakenneana-
lyysimenettelystä, nimittäin osarakenteen analyysia. Tässä tapauksessa otetaan 
lattiapinta-ala mahdollisimman pieneksi numeerisessa mallintamisessa, mikä 
johtaa oleellisesti pienentyneeseen rakenteen mallinnettuun osaan (yksi taso 
pinta-alaltaan 15 x 20 = 300 m2 kaksitasoisesta rakenteesta, jonka pinta-ala on 
45 x 30 = 1350 m2). 
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Yllä olevan rakenteen osan valinnan lisäksi kannattaa myös mainita käytetyt 
mallintamisen yksityiskohdat. Liittolaattaa edustavat seuraavat elementit: 
 
- kuorielementit edustavat liittolaattaa ja raudoitusteräksiä 
- palkkielementit edustavat teräspalkkia, teräsohutlevyprofiilia ja ripoja 
- jäykkiä liitoselementtejä käytetään luomaan täydellinen liittovaikutus 

palkin ja laatan välille 
 

 

 
 

Kuva 30. Osarakenteen valinta  kehittyneessä laskentamallissa. 
 

 
 

4.3.3 Kuormitus- ja reunaehdot 
 

Palomitoitukseen käytetyn osarakenteen valinnan jälkeen on harkittava kahta 
seuraavaa näkökohtaa: 
 
- rakenteen kuormitusehto 
- rakenteen mallinnetun osan reunaehto 

 
Normaalilämpötilamitoituksessa laattaan oletetaan kohdistuvan neljän tyyp-
pistä kuormitusta: 
 
-  pysyvät kuormat (rakenteen, valaistusjärjestelmän jne oma paino): G 
- muuttuva kuorma: Q 
- tuulikuorma: W 
- lumikuorma: S  

 
Palotilanteessa on otettava huomioon erilaisia kuormituksen yhdistelmiä 
epäsuotuisimman löytämiseksi. Tämän rakenteen tapauksessa, koska erillinen 
jäykistetty runkorakenne takaa sivuvakavuuden, tuulen vaikutus lattiaan 
voidaan jättää huomioon ottamatta. On siis seuraavat mahdollisuudet yhdistää 
kuollut paino G, muuttuva kuorma Q ja lumikuorma S: 
 
 

 

Numeerisen
mallin
yksityis-
kohta

Koko rakenne ilman
liittolaattaa

 

Paloalue
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Q7.0GS0.0Q7.0GSQG 1,21,1 +=++=Ψ+Ψ+  

S2.0Q6.0GQSG 1,21,1 ++=Ψ+Ψ+  
 
Edellä olevista kuormitusyhdistelmistä on tarkistettu, että epäsuotuisin on 
ensimmäinen yhdistelmä, koska se johtaa suurimpaan kokonaiskuormituksen 
arvoon. 
 
Reunaehtoja ajatellen mallinnettuun rakenteeseen ei kohdistu mikään 
alkuperäinen reunaehto. Siitä huolimatta koska on kyse vain rakenteen osasta, 
on otettava huomioon rakenteen mallintamattomasta osasta muutamia 
kiinnitysehtoja. Näitä kiinnitysehtoja voivat edustaa ekvivalentit reunaehdot, 
kuten (ks. kuva 31): 
 
- täysin kiinteä pilarin tukilaatta, jonka aiheuttaa pilarin jatkuvuusehto ja 

alempi kylmänä pysyvä lattia 
- kiertymistä ja sivuttaista siirtymistä estävä laatta laatan jatkuvuusehdon 

takia 
 

 
Kuva 31. Mekaanisen kuormituksen sekä reunaehdon käyttäminen rakenteen 
mallinnettuun osaan. 
 
 
 
 

4.3.4 Numeeristen tulosten tutkiminen 
 

Rakenteen mallinnetusta osasta voidaan tehdä numeerinen simulaatio sen 
palokäyttäytymisen tutkimiseksi. Esimerkin avulla saadut numeeriset tulokset 
on esitetty kuvassa 32, jossa kuvataan  laatan  muodonmuutoksia kahdessa eri 
palotilanteessa. Koska laatta on paikallisen luonnollisen palon kohteena, voi-
daan helposti havaita palon kehittymisen seuraukset laatan siirtymiin, missä 
maksimi pystysuora taipuma kasvaa 140 mm:iin palon kestettyä 20 min, ja 
310 mm:iin kun palo on kestänyt 40 minuuttia. 
 
 
 
 

θ = 0

θ = 0

Laatan jatkuvuus-
ehdot tuennoille

Tasaisesti jakautunut kuorma

Pilareiden
jatkuvuusehdot
tuennoille
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Kuva 32. Rakenteen mallinnetun osan kokonaismekaanisen käyttäytymisen 
numeeristen tulosten analyysi. 
 
 
Palon kestettyä 60 minuuttia lattian maksimitaipuma pienenee 230 mm:iin, 
mutta muotoa muuttanut alue kasvaa palon kehittyessä. Taipuman pienenemi-
sen aiheuttaa se, että palo on ohittanut maksimi kuumenemisvaiheensa ja tullut 
jäähtymisvaiheeseen (ks. kuva 33). 
 
Tarkasteltaessa teräspalkkien maksimitaipumaa voidaan havaita, että se on  
sekundaaripalkkien osalta vain 280 mm ja pääpalkkien osalta 110 mm, mikä 
on kaukana määritetyistä murtumiskriteereistä, jotka rajoittavat maksimi-
taipuman jännevälin 20:nteen osaan. Tältä kannalta laatan suoriutumiskykyä 
voidaan pitää täysin tyydyttävänä vastaavassa paloskenaariossa. 
 
 

 
 
Kuva 33. Murtumiskriteerien tarkistus taipumaan liittyen. 
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Toinen tutkittava murtumiskriteeri yllä olevassa mallinnetussa rakenteessa on  
raudoitusterästen venymä liittolaatassa (ks. kuva 34). Huomioon on otettu, että 
raudoitusteräksen maksimivenymä ei saa ylittää 5 %:ia, mikä itse asiassa 
vastaa kaikentyyppisten raudoitusterästen venymäkyvyn minimiarvoa, joka on 
määritelty prEN 1992-1-2:ssa (betonirakenteen palo-osa). Lisäksi nämä 
murtumiskriteerit on tarkistettu kahdessa ECSC:n projektissa palotestien 
numeerisella mallintamisella todellisissa rakennuksissa (ks. viitteet). 
 
Todellisessa esimerkissä numeerisessa simulaatiossa saatu raudoitusteräs-
ristikon maksimivenymä on 1.4 %, mikä on siis paljon alle 5 %. Siksi tämä 
kelpoisuuskriteeri on myös täysin täytetty  esimerkin mukaisessa laatassa. 

 
 

 
 
Kuva 34. Murtumiskriteerien tarkistus raudoitusteräksen venymään liittyen. 
 
 
 

4.3.5 Rakenteen yksityiskohtien vaatimukset johdonmukaisen numeerisen 
analyysin saamiseksi 

 
Rinnan numeerisen analyysin kanssa on hyvin tärkeää määritellä rakenteen 
yksityiskohdat, jotta oltaisiin johdonmukaisia numeerisissa malleissa 
käytettävissä olettamuksissa. Edellä olevassa liittorakenteessa edellytetään 
seuraavia rakenteen yksityiskohtia (ks. kuva 35): 
 
- mekaaninen kytkentä lisäraudoitusterästen avulla reuna- ja kulmapilarien 

ja liittolaatan välillä vahvistamaan lattian reunaosan  kestävyyttä palossa 
- pieni rako palkkien ja pilarien alemman laipan välillä sekä sekundaari- ja 

pääpalkkien alempien laippojen välillä, jotta hyödynnettäisiin negatiivisen 
momentin kestävyyttä palotilanteessa 

- yksinkertaisia  palkki-palkki ja palkki-pilari -liitoksia voidaan käyttää 
kahden edellä olevan vaatimuksen ansiosta 

- täydellinen leikkausliitos teräspalkkien ja liittolaatan välillä 
 
 
 
 

Murtokriteerin tarkistus: raudoitusteräksen venymä

Raudoitusteräksen venymä
// laatan jänneväli

Raudoitusteräksen venymä
⊥ laatan jänneväli

1.3 % �  5 %

1.4 % �  5 %
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Kuva 35. Numeeristen mallien ja rakenteen yksityiskohtien välinen 
johdonmukaisuus. 
 
 
 

4.3.6 Todellinen rakenne-esimerkki,  jolle on suoritettu palomitoitus 
rakenteellisella kokonaistarkastelulla 
 
Tyypillinen ranskalainen esimerkki on annettu kuvassa 36, jossa on todelli- 
nen palomitoitukseen perustuva rakenne. Apuna on käytetty rakenteellista 
kokonaistarkastelua ja kehittyneita laskentamenetelmiä luonnollisen palon 
olosuhteissa. 
 
Tähän rakennukseen on käytetty useita paloskenaarioita ja kullekin skenaari-
olle on tehty  kehittynyt laskentamalli. Kaikissa paloskenaarioissa on huolel-
lisesti tarkistettu teräspalkkien taipumaan ja raudoitusteräksen venymään liit-
tyvät murtumiskriteerit liittolaatassa. 
 
Tämän paloturvallisuussuunnittelun käyttö on johtanut ensimmäisen näin 
suuren rakennuksen rakentamiseen Ranskassa; rakennuksen, jossa on käytetty 
täysin paljasta teräsrakennetta. 
 
 
 

 
      Keskeneräinen rakenne  Valmis 
 
Kuva 36. Todellinen esimerkki palomitoituksesta käyttäen rakenteellista 
kokonaistarkastelua luonnollisen palon olosuhteissa. 
 
 
 

Palkin ja pilarin,
sekä palkkien
alalaippojen välinen
rako max. 15 mm rako  

rako �  15 mm

Laatan ja reuna-
pilareiden väliset
raudoitustangot

 φ12 , S500
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5. ERITYISHUOMIOITA TERÄS- JA LIITTORAKENTEIDEN PALOMITOITUKSESTA 
 

Edellä olevan käyttöesimerkin esittelyssä on mainittu, että teräs- ja liitto-
rakenteiden palomitoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakenteen 
yksityiskohtiin eli: 
- liitoksiin 
- betonin ja teräksen välisiin kytkentöihin 

 
Itse asiassa on helppo ymmärtää, että rakenteelliseen kokonaistarkasteluun 
pohjautuva palomitoitus olettaa, että rakenteen eheys pitää taata. Ellei näin ole, 
tämäntyyppisen analyysin perusasiat eivät ole enää totta. Lisäksi missään 
olosuhteissa ei ole hyväksyttävää, että syntyy minkäänlaisia rakenteen 
kokonaisromahtamisia yhdistävien osien murtumisen takia. 
 
Toinen liitoksiin liittyvä näkökohta, joka on pidettävä mielessä, on mahdolli-
nen liitoksen murtuminen jäähtymisvaiheen aikana. Ominaisuus on hyvin 
tärkeä, ei vain rakenteellisessa kokonaistarkastelussa luonnollisen palon 
aikana, jossa yksi rakenteen osa voi yhä kuumeta ja toinen osa on jo alkamas-
sa jäähtyä. 
 
prEN 1993-1-2 (Eurocode 3:n palo-osa) ja prEN 1994-1-2 (Eurocode 4:n 
 palo-osa) suosittelevat joko yksinkertaista laskentamallia tai Eurocoden mu-
kaisia rakenteen yksityiskohtia liitosten palomitoituksessa.Yksi tyypillinen 
esimerkki koskee liittorakenteen liitoksen yksityiskohtaa palkin ja pilarin 
välillä (ks. kuva 37). Itse asiassa ehdotetaan käytettäväksi pientä rakoa teräs-
palkin ja teräspilarin alemman laipan välillä. Siitä seuraa normaalilämpötila-
olosuhteissa, että liitosta pidetään yksinkertaisena nivelellisenä pulttiliitok-
sena, koska palkin taipuma on hyvin rajoitettu. Kuitenkin palotilanteessa sekä 
lämpötilan kaareutumisvaikutuksen että lujuuden menetyksen johdosta siihen 
kohdistuu suuri taipuma, mikä johtaa merkittävään kiertymiseen tuen kohdal-
la. Jos alemman laipan ja teräspilarin välissä on pieni aukko, palkin alempi 
laippa joutuu helposti kosketuksiin pilarin kanssa, mistä syntyy yhdessä beto-
nilaatassa olevien raudoitusterästen kanssa  palkille negatiivisen momentin 
kestävyyttä. Tämä lisää suuresti palkin palonkestävyyttä. 
 

Kuva 37. Esimerkki rakenteellisista yksityiskohdista negatiivisen momentin 
kestävyyden aikaansaamiseksi palotilanteessa prEN 1994-1-2:n mukaisesti. 
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Liittorakenteiden teräspalkkien ja betonilaatan välisen liitoksen lisäksi toinen 
tyypillinen esimerkki on teräksen ja betonin välinen liitos, kun käytetään 
osittain betonilla suojattuja liittopalkkeja.  Jotta saataisiin riittävä  leikkaus-
kestävyys niin, että lisänä olevat terästangot pystyvät toimimaan yhdessä 
teräsprofiilin kanssa, prEN 1994-1-2 suosittelee kuvan 38 mukaisia rakenteen 
yksityiskohtia. Näiden rakenteen yksityiskohtien päätarkoitus ei ole vain luoda 
mekaaninen liitos palkin eri osien välille, vaan myös antaa suojaa betonin 
lohkeilua vastaan, mikä kuuluu betonin haitalliseen käyttäytymiseen 
paloaltistuksen aikana, joka tässä tapauksessa voisi johtaa raudoitusteräksen 
altistumiseen suoraan palolle. 
 
On olemassa paljon muitakin rakenteen yksityiskohtia. Suunnittelijan pitäisi 
palomitoituksessa kiinnittää aina erityistä huomiota niihin, jotta saataisiin 
aikaan paloturvallisuuden kannalta paras mahdollinen ratkaisu teräs- ja 
liittorakenteille. 

 
Kuva 38. Esimerkki rakenteellisista yksityiskohdista, jotta saataisiin tarpeeksi  
leikkauskestävyyttä teräksen ja betonin välille palotilanteessa prEN 1994-1-
2:n mukaisesti. 
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Teräsprofiilin ja sisäänvaletun betonin kiinnitykset

Hakojen hitsaus
palkin uumaan

hits itφr ≥ 8 mm
a w ≥ 0,5 φs

lw ≥ 4 φs

φr ≥ 8 mm

φs ≥ 6 mm

Tappien hitsaus
palkin uumaan

vaarnatapit
d ≥ 10 mm
hν ≥ 0,3b

b


