Saunassa syntynyt

PVL - Peikon oma vaijerilenkki
seinäelementtien pystysaumoihin

•
•
•
•

•

Lenkki pysyy vaakasuorassa
erityisen pidikkeen ansiosta
Kokometallinen rakenne
Patentoitu ratkaisu
Suomen Betoniyhdistyksen
varmennettu käyttöseloste
BY 316
Myynnissä kaikissa
Peikkomaissa

Peikko on tuonut tänä keväänä markkinoille oman
versionsa vaijerilenkistä. Lenkin kehitystyöstä ja sen
värikkäistä vaiheista kertoo seuraavassa Petri Suur-Askola.

P

eikon tuotekehityksen tukipilari, (vai pitäisikö sanoa
Pilarikenkä), Kinnusen Jorma pohdiskeli aikanaan vaijerilenkkiä ja miten sitä voisi kehittää. Minun tehtäväkseni
tuli tutkia toimivatko Jorman ideat käytännössä. Helpoin
tapa tehdä betonitestejä oli valaa koekappale autotallissa ja
sen jälkeen tutkia toimisiko ajatus myös betonielementissä.
Koekappaleet haudattiin analysoinnin jälkeen takapihalle
terassin jalkojen alle – menivät siis hyötykäyttöön.
Ulkomaan kollega, innokas saunoja, poikkesi työmatkalla Suomessa ja saunan jälkeinen jutustelu eksyi tietysti
työasioihin. Mainitsin ohimennen vaijerilenkin kehittelystä,
ja löysimme itsemme autotallista ihmettelemästä koekappaleita. ”Hmm, mielenkiintoista”, totesi ulkomaan kollega
ja jäi miettimään miten haasteet voitaisiin ratkaista.

Kolmen viikon kuluttua tuli puhelinsoitto, kollega oli
saanut idean päästä kiinni ja hänen mielestään se toimi.
Siitä puhelinsoitosta alkoi PVL:n tuotteistus ja yhden lenkin
kotelot on saatu markkinoille tänä keväänä.
Vaijerilenkkejähän on käytetty pyörö- ja harjateräslenkkien sijasta vaarnaliitosten raudoituksena jo useita vuosia.
Elementtien välisen sauman tekeminen on helpompaa ja
mukavampaa kun jäykkien kertaalleen taivutettujen tankojen sijasta saa taivutella ja asetella joustavia vaijereita.
Vaarnakolot muodostavat yhdessä saumabetonin
kanssa leikkausvoimia vastaanottavan rakenteen, jonka
raudoitteena vaarnakoteloihin asetetut vaijerilenkit toimivat. Vaijerin ”häntä” toimii ankkurointina yhteenliitettävissä
betonielementeissä.
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Kehitystyö
Vaijerilenkki vaatii huolellisuutta asennuksessa – lenkit
olisi saatava vaakasuoraan saumaan niin että ne kykenevät
ottamaan vedon vastaan kuten laskelmissa on oletettu.
Tutkiskelimme porukalla markkinoilla olevia vaijerilenkkejä ja arvioimme miten hyvin niissä tämä asia oli otettu
huomioon.
Oli ratkaisuja, jossa ankkurina toimivan ”hännän”
suoruus jäi kokonaan käyttäjän vastuulle. Ja jos häntä
jäi vinoon, ei lenkkiäkään
saanut enää suoraan.
Oli myös malli, jossa
lenkki jäi käyräksi va<90°
pauttamisen jälkeen, ja
vaati suoristelua ja taivuttelua saumassa ennen
kuin suostui asettumaan
vaakatasoon.
Moiset piirteet saattavat kuulostaa olematto<90°
malta ongelmalta, mutta
vaikutus kapasiteettiin on
todellinen.

leikkausvoima. Oheisessa kuvassa on asia esitettynä vähän
selkeämmin.
No – nyt jos vaijerilenkit eivät ole vaakasuorassa saumassa, vetosauvaa ei muodostu ja sauma halkeaa paljon
pienemmällä leikkausrasituksella, ja sauma leviää kunnes
vaijerit ovat oikeassa asennossa.
Tämä ilmiö tuli kokeiltua ihan käytännössä kun VTT:n
kokeissa testasimme myös sauman kestävyyttä seinien
suuntaiselle vedolle: Yksi koekappaleista oli epäkelpo –
ankkurointihäntä seinänpätkän sisällä oli vinossa ja toinen
lenkkipari saumassa vinossa. Joutuessaan vetokuormituksen alaiseksi vaijeri pyrkii vedon suuntaiseksi ja halkaisee
betonin pois tieltään.

Ja tähän kohtaan on
vähän statiikkaa:
Vaijerilenkkisauman leikkauskapasiteetti perustuu vaarnakoteloiden väliin vinoon syntyvästä betonisesta puristussauvasta. Sen vaakasuora komponentti on vetoa, joka
siirtyy vaijerilenkeille saumateräksen ja saumabetonin
välityksellä. Se pystysuora komponentti on sitten se
Diagonal compression
(concrete)

Shear force as
resultant

Peikon vaijerilenkkiratkaisussa vaijeria pitelee metalliset
koukut, jotka pitävät vaijerin kotelossaan asennuksen
ajan. Kun lenkki avataan, nämä koukut pitävät lenkin auki
ja tukevat sitä elementin asennuksen aikana. Metallikoukut
pitävät lenkin suorana vaikka vaijerilenkki olisi kiinni ohuessa seinäelementissä, jossa ankkurointihännän joutuu taivuttamaan raudoituksen sekaan. Vastuu ankkurointihännän
ja lenkin suoruudesta jää tietysti elementin valmistajalle ja
elementin asentajalle, mutta asennuksen onnistumiseen
on ainakin luotu edellytykset.

Horisontal
tension
(wires)

Diagonal compression
(concrete)

Shear force as
resultant

<90°

Horisontal tension
Full tension takes place when wires are
straight.
-> greate deformations and earlier
cracking before loops start to work.
(wires)
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Inclined anchoring
creates cracking and
loss of capacity

Osassa markkinoilla olevista vaijerilenkeistä on muoviosia vaijerin pidikkeissä. Muovistahan ei ole käytännössä
mitään haittaa – näillä määrillä palotilanteessa erittyvät
kaasumäärät menevät saivartelun puolelle eivätkä varmaan
ole edes mitattavissa. Samoin, vaijerin pidikkeen sulaminen talvella kun saumoja sulatellaan kaasutoholla ei haittaa
lenkin toimintaa mitenkään. No, oli miten oli, ulkomaisten

kehitystiimin jäsenten vaatimuksesta Peikon PVL lenkissä
ei ole rakenteeseen jääviä muoviosia.
Sen lisäksi että vaijerilenkeillä saadaan hoidettua leikkausvoimat elementtien saumoissa, se toimii hyvin jatkuvan
sortuman rajoittamisessa.

Tämä voima – siirtymä -käyrä näyttää käytännössä kuinka
lenkit ottavat kuormaa vastaan myös sauman leikkausmurron
jälkeenkin.

Peikon oma PVL vaijerilenkki sai Suomen Betoniyhdistyksen
varmennetun käyttöselosteen tammikuussa. Hyväksyntää
varten suoritettiin testisarja VTT:n rakentamistekniikan
laboratoriossa. Kouvolan Betoni valmisti koe-elementit
omalla tuotantolinjallaan ja saumavalut tehtiin normaalisti
käytettävällä betonilla. Halusimme näin varmistaa että
testin antamat kapasiteetit vastaavat todellista tilannetta.
Kelloseppätyylillä tehdyillä koe-elementeillä ja erikoissaumabetonilla olisi ehkä saanut komeammat kapasiteetit
käyttöselosteeseen, mutta päätimme toimia itseämme
kohtaan reilulla tavalla.
Peikko kehitti ja toi markkinoille oman PVL vaijerilenkin
palvellakseen asiakkaitaan mahdollisimman hyvin tälläkin
tuotesektorilla. Nyt meillä on suora yhteys asiakaspalautteen
ja tuotteen valmistuksen välillä - päätökset muutoksista ja
parannuksista syntyvät asiakkaiden ja käyttäjien palautteen
pohjalta nopeassa aikataulussa. Kolmen kuukauden pilottijakson aikana palautetta onkin tullut kiitettävästi – sekä
kiitosta että kritiikkiä. Perustuote on kunnossa mutta yksityiskohdissa riittää vielä viilaamista. Lenkin avaamistakaan
ei ole koettu työlääksi edellyttäen että lenkki on asennettu
nuolen mukaisesti niin että lenkki on kotelon alaosassa
kun seinä on pystyssä. Joissain elementtikuvissa on vaijerilenkit piirretty niin että vaijeri on kotelon yläsosassa,
mutta metallikoukuilla tuettu lenkki on mukavampi avata
vetämällä alaspäin kuin yrittää työntää ylöspäin.
Jos sinulla on PVL-aiheisia risuja/ruusuja tai kehitysehdotuksia, niin ota yhteyttää myyntiimme tai suoraan Petriin.
Ukomaan kollega on tulossa taas syksyllä saunaan.
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