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RAUDOITUSJATKOKSEN TOIMINTATAPA
Raudoitusjatkosta käytetään harjatangon jatkamiseen täydelle vetokapasiteetille. Jatkettavan tangon päihin
valmistetaan ruuvikierre ja tangot liitetään toisiinsa muhviliitoksella, joka siirtää tangon voiman liitoksen yli.
Liitos valmistetaan seuraavin edellytyksin:
- Harjatangon kierteen vetokapasiteetti > harjatangon vetokapasiteetti
- Jatkoksen liitosmuhvin vetokapasiteetti > harjatangon kierteen vetokapasiteetti

2.

RAUDOITUSJATKOKSEN RAKENNE

2.1

Jatkoksen valmistusohjelma
Raudoitusjatkos valmistetaan standardin SFS 1215 mukaiseen A500HW harjateräkseen. Valmistetaan 10902:2008 mukaisesti. Liitoksen tyyppimerkinnät ovat seuraavat:
Jatkettava harjatanko
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm

2.2

Jatkoksen tyyppi
ARJ16
ARJ20
ARJ25
ARJ32

Jatkoksen materiaalit
Raudoitusjatkokset valmistetaan seuraavista materiaaleista:
Harjateräs
A500HW SFS 1215,
Jatkosmuhvi (Vakiomateriaali)
MoC 210M, 25CrMo 4 SFS-EN 10083-1 (1992)
Re min = 600 N/mm2 (d 40 mm) Rm = 800-950 N/mm2
Re min = 450 N/mm2 (d > 40 mm) Rm = 700-850 N/mm2

2.3

Valmistustapa
Raudoitusjatkoksen osat valmistetaan seuraavasti:
Harjatangon kierre:
Harjatanko katkaistaan sahaamalla.
Tangon kierteenvalmistusalueelta sorvataan harjat pois.
Tangon pää kuumennetaan ja kuumatyssätään tangon halkaisijaa suuremmaksi.
Kierre valmistetaan tangon laajennettuun päähän rullavalssaamalla.
Liitosmuhvi:
Muhvin aihiotanko katkaistaan sahaamalla
Sisäkierre valmistetaan sorvaamalla
Valmistustoleranssit:
Raudoitusjatkoksen metalliosien valmistustoleranssit ovat seuraavat:
Liitosmuhvin pituus
Muhvin kierteen tarkkuus
Harjatangon kierteen pituus
Harjatangon kierteen tarkkuus

± 2 mm
SFS 2003 tarkkuus 6h
± 5 mm
SFS 2003 tarkkuus 6g
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Raudoitusjatkoksen käyttökohteet
Raudoitusjatkosta käytetään teräsbetonirakenteissa korvaamaan normaali tankojen limijatkos. Jatkos sopii
myös teräsbetonipilareiden ja seinien raudoituksiin. ARJ-liitos soveltuu erityisen hyvin niihin rakenteisiin,
joissa tankojen limijatkokselle ei ole tilaa.
Raudoitusjatkos muodostuu asennussuunnassa katsottuna harjatangosta, jonka oikeassa päässä on kierre ja
liitosmuhvi. Kuva 1. Liittyvän harjatangon vasemmassa päässä on kierre. Liitosta tehtäessä liittyvä tanko
kierretään muhvin sisään ja kiristetään paikoilleen momenttiavaimella. Mikäli käytetään useaa liitosta
peräkkäin, on liittyvän tangon oikeassa päässä taas kierre ja liitosmuhvi.

Kuva 1. Raudoitusjatkos
Työsaumoissa raudoitusjatkoksella voidaan korvata kaikki muotin läpi menevät tangot. Muhvillinen ARJ-R
tanko on varustettu muovisella suojatulpalla, jonka laipasta tankoon helppo ruuvata tai naulata kiinni
valumuottiin.

Kuva 2. Raudoitusjatkos työsaumassa
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Vakiojatkoksia voidaan taivuttaa liitosalueen ulkopuolelta pääraudoitukselle esitettyjen normivaatimusten
mukaisesti. Liitostangon taivutuksissa täytyy huomioida tangon kierrettävyys muhviliitokseen.
Momenttijäykässä elementtipalkin ja -pilariin liitoksessa taivutettu raudoitusjatkos sijoitetaan pilariin.

Kuva 3. Taivutettu raudoitusjatkos
ARJ raudoitusjatkoksella voidaan ratkaista myös monenlaisia kiinnitys- ja ankkurointitarpeita, joissa
tarvitaan suurta vetokestävyyttä, kuten ankkurointi betoni- ja kalliorakentamisessa sekä vetotangot puu- ja
teräsrakenteisiin. Tarvittaessa suurempaa kierrepituutta, kannattaa tutustua myös Anstarin täydenkapasiteetin
harjateräspultteihin AET ja AES. Samaan harjatankoon voidaan valmistaa toiseen päähän raudoitusjatkos ja
toiseen päähän pulttikierre mutterikiinnityksellä.

ANKKUROINTIJATKOKSET

ARJ-A
ARJ-LT

Kuva 4. Ankkurointijatkokset
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Raudoitusjatkosta käytetään harjatankojen jatkamiseen. Liitos muodostuu tangosta, jossa on lyhyt kierre ja
liitosmuhvi sekä liittyvästä tangosta, jossa on lyhyt kierre ja liitosmuhvi tangon oikeassa päässä. Tankolinja
päättyy lyhyen kierteen omaavaan tankoon. Liitosmuhvi lukitaan konepajalla pistehitsauksella tankoon.
Kahden tangon jatkoksessa jätetään väliosa ARJ-J pois.

Kuva 5. Raudoitusjatkoksen rakenne
Taulukko 1. Raudoitusjatkoksen mitat
Tyyppi
B1
B2
M
Tilaustunnukset
mm
mm
mm
ARJ16R-L1, ARJ16J-L1, ARJ16L-L1
23
46
20
ARJ20R-L1, ARJ20J-L1, ARJ20L-L1
27
54
24
ARJ25R-L1, ARJ25J-L1, ARJ25L-L1
32
64
30
ARJ32R-L1, ARJ32J-L1, ARJ32L-L1
40
80
38
Merkinnät: L1
= Tangon pituus (mainittava tilauksessa)
B1 = Kierteen pituus
B2 = Muhvin pituus
M
= Kierteen koko
T
= Harjatangon koko
2
= Muhvin halkaisija

T
mm
16
20
25
32

2
mm
28
35
40
55

3
mm
60
60
80
80

merkkiväri
keltainen
sininen
musta
harmaa
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Työsaumaraudoitusjatkos
Työsaumaraudoitusjatkosta käytetään siirtämään tangon vetovoima valusauman läpi. Muhvin kierre
suojataan muoviosalla ja tanko kiinnitetään siitä valumuottiin. Suojaosa toimitetaan valmiiksi asennettuna.
Suojaosan väritunnus on taulukossa 2. Liittyvä tanko ARJ-L kierretään valun jälkeen liitosmuhviin.
Taivutettua raudoitusjatkosta käytetään liitoksissa, joissa harjatanko ankkuroidaan taivutettuna liittyvään
rakenteeseen. Yleisin sovellutuskohde on betonielementtipalkin ja -pilarin momenttijäykkä liitos. Jatkos
toimitetaan suorana tilauspituuden mukaan ja taivutus tehdään työmaalla.
Raudoitusjatkosten vakiopituudet on esitetty taulukossa 2. Näistä poikkeavat pituudet on esitettävä
tilaustunnuksessa.

Kuva 6. Työsaumaraudoitusjatkoksen rakenne
Taulukko 2. Työsaumaraudoitusjatkoksen vakiomitat
Tyyppi
L1
B1
B2
M
mm
mm
mm
mm
ARJ16R
1200
23
46
20
ARJ20R
1500
27
54
24
ARJ25R
1700
32
64
30
ARJ32R
2400
40
80
38
Merkinnät: L1
= Vakio varastopituus
B1 = Kierteen pituus
B2 = Muhvin pituus
M
= Kierteen koko
T
= Harjatangon koko
2
= Muhvin halkaisija
3
= Valusuojuksen halkaisija

T
mm
16
20
25
32

2
mm
28
35
40
55

3
mm
60
60
80
80

valusuojan
merkkiväri
keltainen
sininen
musta
harmaa
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Raudoitusjatkoksen erikoissovellutukset
Ankkurointijatkosta käytetään niissä rakenteissa, joissa tangon koko vetovoima on ankkuroitava lyhyellä
matkalla rakenteeseen. Ankkurointijatkos on mitoitettu kappaleessa 4.1 esitetyillä mitoitus-parametreilla.
Ankkurointivälikappale sopii rakenteisiin, joissa tangon vetovoima viedään rakenteen läpi betonin pinnassa
olevien liitosmuhvien välityksellä.

Kuva 7. Ankkurointijatkoksen ja ankkurointivälikappaleen rakenne
Taulukko 3. Ankkurointijatkoksen ja ankkurointivälikappaleen vakiomitat
L2
B1
M
T
B2
Tyyppi
mm
mm
mm
Tilaustunnus
220
23
20
16
46
ARJ16LT, ARJ16A-L
290
27
24
20
54
ARJ20LT, ARJ20A-L
360
32
30
25
64
ARJ25LT, ARJ25A-L
500
40
38
32
80
ARJ32LT, ARJ32A-L
Merkinnät: L = Tilauspituus
L2 = Valmistuspituus
B1 = Kierteen pituus
M = Kierteen koko
T = Harjatangon koko
B2 = Jatkosmuhvin pituus
2 = Muhvin halkaisija
3 = Valusuojan halkaisija

2
3
mm mm
28 60
35 60
40 80
55 80

valusuojan
merkkiväri
keltainen
sininen
musta
harmaa
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RAUDOITUSJATKOKSEN VALMISTUSMERKINNÄT
Raudoitusjatkokset varustetaan seuraavilla valmistusmerkinnöillä.
Inspecta-Sertifiointi Oy:n tarkkailumerkki
ANSTAR Oy:n tunnus

4.

RAUDOITUSJATKOKSEN MITOITUS

4.1

Jatkoksen mitoitusperusteet

4.1.1

Suunnittelunormit
Raudoitusjatkos suunnitellaan seuraavien normien mukaan:
1. RakMK B4, Betoninormit 2004 BY 50.
2. SFS-EN 1992-1-1, Eurokoodi 2: (+NA 2007) Betonirakenteiden suunnittelu.
ARJ-raudoitusatkoksen käyttöohje on voimassa molemmille normeille, ellei erikseen toisin ole mainittu.
Jatkoksen suunnittelu tehdään vain saman normiryhmän mukaan, jolloin eri normien yhdistely ei ole sallittua.

4.1.2

Jatkoksen kapasiteettiarvot
Raudoitusjatkoksen kapasiteettiarvot on määritetty liitoksessa vaikuttavalle veto- ja puristusvoimalle.
Jatkoksen kapasiteettiarvot ovat taulukon 4 mukaiset kaikilla betonilujuuksilla. Tuotteen riittävä ankkurointitai limityspituus on tarkistettava tapauskohtaisesti.
Taulukko 4. Raudoitusjatkoksen kapasiteettiarvot RakMK B4 sekä Eurokoodi 2 mukaan
NormaalivoimaNormaalivoimaNormaalivoimaRaudoitusjatkos
kapasiteetti
kapasiteetti
kestävyys
Fbu [kN]
Fbu [kN]
NED[kN]
RakMK B4,
RakMK B4
SFS-EN 1992-1-1,
rakenneluokka 1
rakenneluokka 2
Eurokoodi 2: (+NA 2007)
ARJ16
91,3
83,8
87,4
ARJ20
142,7
130,8
136,5
ARJ25
223,1
204,5
213,5
ARJ32
365,4
335,0
349,5
Huomautus: Standardin SFS-EN 1992-1-1 mukaisessa mitoituksessa voidaan käyttää standardin liitteen A
kohdan A2.1 mukaista ohjetta laadunvalvontajärjestelmän voimassa ollessa. Tällöin jatkoksen
normaalivoimakestävyydelle teräksen osavarmuuslukuna voidaan käyttää arvoa C,red1 =1,1. Tällöin
taulukon 4 kestävyydet NED voidaan kertoa kertoimella n=1,0455.

4.2

Raudoitusjatkoksen suunnittelu
Raudoitusjatkos suunnitellaan eri käyttökohteissa seuraavasti:
1.

Raudoitusjatkos
Raudoitusjatkosta käytetään normaalin harjateräksen limijatkoksen sijasta niissä rakenteissa, joissa ei
ole riittävästi tilaa limijatkokselle.
Raudoitusjatkos suunnitellaan samalla periaatteella kuin suorat harjatangot. Liitokselle käytetään
harjatangon lujuusarvoja. Liitoksen sijoittelu ja suojabetonikerrokset pitää suunnitella tämän
käyttöohjeen kohdan 5.2 mukaan sekä huomioimalla RakMk B4:n ja Eurocode 2:n lisäohjeet
harjateräksen muhvijatkoksista. Liitoksen muhvin mahdollisesti aiheuttamat halkaisuvoimat
huomioidaan halkaisuhakoja määritettäessä.
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2.

Työsaumaraudoitusjatkos
Työsaumaraudoitusjatkos suunnitellaan RakMK B4:n kohdassa 2.2.2.8 työsauman suunnittelusta
antamien ohjeiden mukaan. Raudoitusjatkos lasketaan mukaan leikkauskapasiteettiin, mikäli ko.
kohdan edellytykset ovat voimassa.

3.

Taivutettu raudoitusjatkos
Raudoitusjatkosta käytetään elementtipalkin ja -pilarin momenttijäykässä liitoksessa vetopuolen
tankojen jatkoksessa. Elementtipilariin sijoitetaan taivutettu raudoitusjatkos, jossa liitosmuhvi sijaitsee
pilarin pinnassa. Elementtipalkkiin sijoitetaan suora tanko, jonka kierrepää sijoitetaan pilarissa olevaan
muhviin. Momenttijäykän palkki-pilariliitoksen suunnittelun yksityiskohdat on esitetty Anstar Oy:n
APK-pilarikengän käyttöselosteessa.

4.

Tyssätty ankkurointijatkos
Lyhyttä tyssättyä ankkurointijatkosta käytetään tangon voiman ankkuroimiseen betonirakenteeseen.
Ankkurointijatkoksen sijoittelu suunnitellaan tämän käyttöohjeen kohdan 5.2 mukaan sekä Anstar Oy:n
Täysikapasiteettiperuspulttien käyttöohjeen mukaan.

5.

Ankkurointivälikappale
Ankkurointivälikappaletta voidaan käyttää kaikissa sellaisissa sovellutuksissa, joissa tangon täysi
vetokapasiteetti pitää siirtää rakenteen (esim. pilarin) läpi. Välikappaleen ankkurointikapasiteettia ei
tarvitse tarkistaa, mikäli liittyvien rakenneosien tangoissa on riittävästi ankkurointikapasiteettia.

Jatkoksen mitoitus halkaisuvoimille
Raudoitusjatkosliitokseen muodostuu muhvin päähän tasaisen pinta, joka toimii ankkurikappaleen tavoin
silloin, kun tangon voima muuttuu voimakkaasti jatkoksen alueella. Liitoksen sijoittelussa on pyrittävä
välttämään aluetta, jossa tangossa vallitseva voima muuttuu jyrkästi. Tässä tapauksessa muhvin aiheuttama
halkaisuvoima on otettava poikittaisraudoituksella. Käytännössä tähän riittää haka tai muu poikittaisteräs
sijoitettuna muhvin kohdalle.
4.3

Raudoitusjatkoksen testaus
ARJ raudoitusjatkoksen testaus on suoritettu VTT:n laboratoriossa. Testiraportti on: Test Report VTT-S02535-10, 24.3.2010. Initial type test of ARJ 16, ARJ 20, ARJ 25 and ARJ 32 couplers for hot roller ribbed
bars A500HW according to BY22.
Testin mukaan liitoksen myötö- ja murtolujuus on suurempi kuin vastaavan ehjän harjatangon lujuusarvot.
Testisauvojen myötö- ja murtokohta oli aina liitoksen ulkopuolella. Jatkokset täyttivät betoninormien RakMk
B4 sekä ohjeen BY22 (1977) mukaiset vaatimukset.
Liitoksen toimiva poikkileikkausala on suurempi kuin suoran tangon poikkileikkausala, jolloin venymä
liitoksen kohdalla jää pienemmäksi kuin suoran tangon venymä. Liitoksen yli mitatun liukuman on todettu
testissä täyttävän ohjeen BY 22 mukaisen vaatimuksen, jolloin liukuman pitää olla <0.10 mm. Jatkokset
täyttävät myös kokonaistasavenymävaatimuksen Agt 5.0 %.
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Raudoitusjatkoksen kapasiteettiarvot on määritetty staattisille kuormille. Dynaamisille kuormille on
käytettävä suurempia kuormien osavarmuuskertoimia sekä liitoksen toiminta on tarkastettava tapauskohtaisesti. Liitoksen käyttölämpötilalle ei ole erillisiä rajoituksia, vaan liitokseen voidaan käyttää yleensä
teräsbetonirakenteille sovellettavia ohjeita.
5.2

Raudoitusjatkoksen sijoittaminen

5.2.1

Liitoksen betonilujuus
Raudoitusjatkoksen kapasiteettiarvojen käyttö edellyttää liitoksen betonilujuudelta seuraavia ehtoja:
1. Raudoitusjatkos
Raudoitusjatkos on mitoitettu RakMK B4:n mukaan kahteen rakenneluokkaa ja Eurocode 2:n mukaan
vain yhteen. Betonin lujuus ei vaikuta mitoitusarvoihin, kun tangon limityspituus on riittävä.
3. Raudoitusjatkoksen erikoissovellukset
Ankkurointijatkos on mitoitettu betonille K30-2 (C25/30). Alemmissa lujuus- ja rakenneluokissa
kestävyysarvoja korjataan kohdan 5.2.5 mukaan. Ylemmissä lujuusluokissa käytetään samoja
kestävyysarvoja.

5.2.2

Sallitut tankovälit ja reunaetäisyydet
Raudoitusjatkoksessa noudatetaan jatkettavista tangoista betoninormien RakMK B4:n ja Eurocode 2:n
ohjeita pienimmistä tankoväleistä ja reunaetäisyyksistä käyttäen nimellishalkaisijana tangon halkaisijaa.
Liitoksen muhvin halkaisija on harjatangon nimellishalkaisijaa suurempi ja se huomioidaan seuraavasti.
1.

Tankovälit
Tankovälien tulee noudattaa RakMK B4:n kohdan 4.2.3.2 ohjeita, siten että vaadittu tankojen välinen
minimietäisyys mitataan muhvin kohdalta. Tällöin vaadittu minimiväli on kahden muhvin välinen
etäisyys tai etäisyys muhvin pinnasta tangon pintaan.

2.

Reunaetäisyydet
Harjatangon betonipeitteen paksuuden tulee täyttää RakMK B4:n kohdan 4.1.1.2 mukaiset vaatimukset
myös liitoksen muhvin kohdalta. Mikäli rakenteen vaadittu suojabetonikerros määritellään haan pintaan,
voidaan liitos suunnitella siten, että jatkoksen muhvin kohdalle ei sijoiteta hakoja, jolloin haan paksuutta
voidaan käyttää hyväksi alueena, johon liitosmuhvi sijoittuu. Tällöin suojabetonikerrosta ei yleensä
tarvitse suurentaa.

3.

Tyssätty ankkurointijatkos
Tyssätyn ankkurointijatkoksen ARJ-LT-L1 minimi keskiö- ja reunaetäisyydet on esitetty kuvassa 8. ja
raudoitusohjeet kuvassa 9. Anstar Oy:n Täysikapasiteettiperuspulttien käyttöselosteessa on lisäksi
esitetty lisäohjeita tyssätyn peruspultin sijoittelusta ja rakenteen raudoituksesta.
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Minimietäisyydet
e1 mm
e2 mm
44
55
68
88

88
110
134
176

Kuva 8. Tyssätyn ankkurointijatkoksen minimi reuna- ja keskiöetäisyydet
5.2.3

Samassa poikkileikkauksessa jatkettavat tangot
Raudoitusjatkosta käytettäessä voidaan kaikki tangot jatkaa samassa poikkileikkauksessa. Tällöin on
kuitenkin huomioitava liitoksen minimitankovälit, liitettävien tankojen asennettavuus ja liitoksen
kiristämisen vaatima tila. Tankovälien minimoinnin kannalta edullisin ratkaisu on jatkaa vain joka toinen
tanko samalla kohtaa, jolloin tangoille muodostuu kaksi jatkosaluetta ja minimietäisyys määräytyy muhvin
pinnasta tangon pintaan.

5.2.4

Jatkoksen vaatima lisäraudoitus
Raudoitusjatkoksen muhvi muodostaa harjatankoon pienen ankkurointikappaleen, joka ankkuroi muhvin
pään suoran osuuden alueella tangon pituussuuntaisia kuormia. Tämä aiheuttaa rakenteeseen halkaisuvoimia
niissä tapauksissa, jolloin liitosmuhvin kohdalla tangossa vaikuttava voima muuttuu voimakkaasti. Tämä
esiintyy erityisesti palkkien ja laattojen päätangoissa.

5.2.5

1.

Lisäraudoitus puristetussa rakenteessa:
Tasaisen puristus- tai vetovoiman omaavassa tangossa ei muhviliitoksen kohdalle tarvitse lisätä hakoja,
koska muhvi ei tällöin aiheuta halkaisuvoimia betoniin.

2.

Lisäraudoitus taivutetussa rakenteessa:
Taivutetuissa rakenteissa pitää muhvin kohdalle syntyvä halkaisuvoima ottaa poikittaisraudoituksella,
johon riittää yleensä yksi 8 mm haka tai vastaava muu poikittaisteräs.

Kapasiteettiarvojen korjaaminen
Raudoitusjatkoksen kapasiteettiarvot ovat samat kaikille betonin lujuusluokille. Rakenneluokan mukaiset
kapasiteettiarvot on määritetty kohdassa 4.1.
Tyssätty ankkurointijatkos ARJ-LT-L1 on mitoitettu betonille K30-2 (C25/30). Ylemmissä lujuusluokissa
käytetään näitä arvoja. Alemmissa lujuusluokissa käytetään K30-2 mukaisia arvoja pienennettynä kertoimella
n, joka lasketaan betonin vetolujuuksien suhteessa:
n = f ctd lask/fctd K30-2
jossa fctd lask = käytettävän betonin laskentalujuus vedolle
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Tyssätyn ankkurointijatkoksen lisäraudoitus
Tyssätty ankkurointijatkos voidaan lyhyen tartuntapituuden vuoksi sijoittaa laattaan, palkkiin tai pilariin.
Rakenteeseen jatkoksen alueelle on sijoitettava lisäraudoitus tangon veto- ja puristusvoimia varten
seuraavasti:
1.

Yksittäinen ankkurointijatkos voidaan sijoittaa rakenteeseen aina ilman lisäraudoitusta.

2.

Ankkurointijatkosta sijoitetaan rakenteeseen vähintään minimi keskiöetäisyyden päähän toisistaan ja
vedetyn pultin murtokartio ankkuroidaan kuvan 9. mukaisilla ankkurointiteräksillä Art, jotka sijoitetaan
tasaisesti ankkurointijatkoksen murtokartion alueelle. Tangot ankkuroidaan rakenteen alpintaan.

Kuva 9. Tyssätyn ankkurointijatkoksen sijoitus rakenteeseen
3.

Puristetun ankkurointijatkoksen alapuolella pitää olla vähintään taulukon 5 mukainen betonikerros Hmin
tai tätä pienemmällä etäisyydellä rakenteen alapinnasta on jatkos ankkuroitava kuvan 9 mukaisilla
hakateräksillä Apt rakenteen takapinnan puristusmurtoa vastaan.

Taulukko 5. Ankkurointijatkoksen puristusmurron haat leikettä kohti
Ankkurointijatkos
Minimimitta
Haat
Hmin mm
Apt mm2
Betoni K30-2, (C25/30)
ARJ16LT-220
80
45
ARJ20LT-290
100
120
ARJ25LT-360
120
180
ARJ32LT-500
130
300
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Palosuojaus
Raudoitusjatkoksen muhvi muodostaa rakenteellisen kokonsa vuoksi liitoksen mitoittavan kohdan
palosuojauksessa. Suojabetonikerroksen paksuus määritetään palomitoituksessa muhvin kohdalla olevan
betonipeitteen mukaan, jolloin muhvin suojabetonikerros määrää koko tangon suojabetonikerroksen
palomitoituksessa. Haan sijoittamista juuri muhvin kohdalle tulisi välttää, koska se muodostaa liitokseen
lämpöä johtavan osan.

5.5

Liitoksen käyttöikä ja säilyvyys
Raudoitusjatkoksen käyttöikä ja säilyvyys suunnitellaan BY 50 kappaleen 3 tai EC-2 kappaleen 4 mukaan.
Liitoksen rasitusluokat ja betonipeite määritetään raudoitusjatkokselle ja sen erikoissovelluksille seuraavasti:
1.

Raudoitusjatkoksen betonipeite
Raudoitusjatkoksen betonipeitteen nimellisarvo valitaan liitoksen ympäristöolosuhteen määräämän
rasitusluokan mukaan. Sallittu mittapoikkeama on vähintään normin mukainen minimivaatimus
huomioimalla lisäksi asennustoleranssi, mikäli se tulee määrääväksi.

2.

Raudoitusjatkoksen erikoissovellutusten betonipeite
Betonipeite ja liitoksen suojaus huomioidaan ankkurointiosan muhvin teräsosan pintakäsittelyssä
rasitusluokan mukaan seuraavasti:
Rasitusluokka X0:
- Kuivissa ja lämpimissä tiloissa näkyviin jäävä jatkoksen kierreosa maalataan.
- Mikäli jatkoksen kierreosaa ei pystytä myöhemmin huoltamaan, pitää kierreosa suojata rasitusluokan
mukaisella betonipeitteellä.
Rasitusluokat XC1 ja XC3:
- Jatkoksen kierreosa suojataan rasitusluokan mukaisella betonipeitteellä. Rakenteellisella ratkaisulla
estetään veden pääsy kierreliitokseen.
- Kylmissä ja kosteissa tiloissa jatkokset kuumasinkitään.
Rasitusluokat XC2, XD4, XD, XS ja XF.
- Näissä rasitusluokissa jatkoksia voidaan käyttää tapauskohtaisesti harkiten. Jatkoksen kierreosa on
kuitenkin aina suojattava riittävällä betonipeitteellä, jonka halkeilu on estettävä. Rakenteellisilla
ratkaisuilla pitää lisäksi estää veden pääsy liitoksen sisään.

6.

RAUDOITUSJATKOKSEN ASENTAMINEN

6.1

Raudoitusjatkoksen valmistelu asennuskuntoon
Raudoitusjatkoksen osat ovat sellaisenaan valmiita asennettavaksi muottiin. On tarkistettava, että osat eivät
ole kuljetuksen aikana vaurioituneet ja kierteen muovisuojus on ehjä.

6.2

Asentaminen

6.2.1

Raudoitusjatkos
ARJ-R tangon muhvi on kiinnitetty jo tehtaalla oikeaan syvyyteen ja muhviin on kierretty muovinen
suojatulppa. Työsaumoissa muhvillinen tanko sijoitetaan ensiksi valettavaan rakenteeseen. Tangon muhvi
asennetaan valusauman muottia vasten ja naulataan kiinni muhvin muovisuojuksen laipasta.
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Liitosta koottaessa muovisuojus ARJ-S kierretään pois muhvista. Vastatanko ARJ-L kierretään muhvin
puoliväliin saakka siten, että tankojen päät tulevat vastakkain. Liitos lukitaan kiristämällä harjatanko
taulukon 6 mukaiseen vääntömomentin arvoon ja tanko sidotaan muuhun raudoitukseen.

Taulukko 6. Raudoitusjatkosliitoksen kiristysmomentit.
Raudoitusjatkos Vääntömomentti
Nm
ARJ16
70
ARJ20
110
ARJ25
200
ARJ32
250

Kuva 10. Työsaumaraudoitusjatkoksen asennus
6.2.2

Työsaumaraudoitusjatkos
Työsaumaraudoitusjatkos valmistetaan kiinnittämällä ensiksi valettavaan valualueeseen muhviosalla
varustettu harjatanko. Muhvi on lukittu pistehitsauksella kiinni harjatankoon jo tehtaalta toimitettaessa.
Tangon muhvi asennetaan valusauman muottia vasten ja naulataan kiinni muhvin muovisuojuksen laipasta.
Betonin kovetuttua muotti ja muovisuojus poistetaan. Harjatanko kierretään muhvin sisään niin pitkälle kuin
se menee. Liitos lukitaan kiertämällä harjatanko taulukon 6 mukaiseen vääntömomentin arvoon ja tanko
sidotaan muuhun raudoitukseen. Työsauma-alueen toinen puolisko voidaan valaa.

6.2.3

Taivutettu raudoitusjatkos
Liitoksessa taivutettu raudoitusjatkos asennetaan ensiksi valettavaan rakenneosaan tai ensiksi asennettavaan
elementtiin. Liitettävä tanko asennetaan muhviin ja kierretään niin pitkälle kuin se menee. Liitos lukitaan
kiertämällä harjatanko taulukon 6 mukaiseen vääntömomentin arvoon ja tangot sidotaan muuhun
raudoitukseen.

6.3

Jatkoksen asennustoleranssit
Tankojen sijoittelun asennustoleranssien tulee noudattaa RakMk B4:n kohdan 4.2.7 mukaisia määräyksiä,
ellei rakennesuunnitelmissa anneta tiukempia ohjeita.
Jatkoksen kierteen ja muhvin mitat on valittu siten, että kun muhvi on kierretty lyhyen kierteen kohdalla
olevaan maalausrajaan, liitos täyttää toimivan kierteen pituuden edellyttämät toleranssivaatimukset.
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Toimenpiteet asennustoleranssien ylityksessä
Ennen rakenteen valua havaitut puutteet on korjattava ja rakenne on muutettava vastaamaan suunnitelmien
mukaisia toleransseja ja tämän ohjeen mukaisia vaatimuksia. Valun jälkeen havaitut poikkeamat rakenteen
laadussa käsitellään RakMK B4:n kohdan 6.6 mukaisesti.

6.5

Turvallisuustoimenpiteet
Jatkoksen asennuksessa on noudatettava seuraavia turvallisuusohjeita:
Raudoitusjatkoksen muhvin ja tangon kierteiden hitsaus tai muu lämpökäsittely ei työmaalla ole
sallittua.
Raudoitusjatkoksen muhviin ei saa kiinnittää tai ripustaa muita kuin siihen tarkoitettuja rakenteita.
Raudoitusjatkoksen kohdalta ei harjatankoa saa taivuttaa. Taivutus on tehtävä niin etäällä liitoksesta ja
siten, että taivutuksen vaikutus ei ulotu tangon kierteisiin edes taivutuksen aikana.

7.

LAADUNVALVONTA
Raudoitusjatkosten valmistuksen laadunvalvonnassa noudatetaan Suomen Rakentamismääräyskokoelman
vaatimuksia. ANSTAR Oy on tehnyt raudoitusjatkosten valmistuksesta laadunvalvontasopimuksen Inspecta
Sertifiointi Oy:n kanssa.
Työmaalla noudatetaan RakMK B4:n mukaisia määräyksiä raudoituksen laadunvalvonnasta.

8.

ASENNUKSEN VALVONTAOHJE
Toimenpiteet jatkoksen asennuksessa.
Tarkistetaan, että suunnitelmien mukainen raudoitusjatkos on käytössä (tyyppi, tunnus ja mitat) ja ettei
jatkoksen rakenteet ole kuljetuksessa vaurioituneet.
Tarkistetaan, että liitos on asennettu suunnitelmien mukaisesti.
Tarkistetaan pistokoeluontoisesti, että liitos on kiristetty annetuilla vääntömomentilla.
Tarkistetaan tankojen keskinäiset etäisyydet ja suojabetonikerrokset vastaamaan suunnitelmien mukaisia
vaatimuksia.
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