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Jouni Punkki

Paaluseminaari

21.11.2019

Rasitusluokat 
XS3 & XD3 
teräsbetonipaalujen 
suunnittelussa

BETONI-LEHTI

Betonirakenteiden rasitusluokat
Koskevat myös betonipaaluja
• Perustuvat eurooppalaiseen standardiin SFS-EN206

• Rasitusluokat ympäristöolosuhteiden mukaan
• X0: Ei korroosion tai syöpymisrasituksen riskiä
• XC: Karbonatisoitumisen vaikutuksesta aiheutuva (teräs)korroosio
• XD: Muun kuin meriveden kloridien aiheuttama (teräs)korroosio
• XS: Meriveden kloridien aiheuttama (teräs)korroosio
• XF: Jäätymis-sulamisrasitus jäänsulatusaineilla tai ilman niitä
• XA: Kemiallinen rasitus

• Jako rasitusluokissa on aika karkea, yleensä 3..4 luokkaa
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Rasitusluokat XS ja XD

Rasitusluokka XS

• XS1: Kosketuksissa ilman 
kuljettaman suolan kanssa, mutta ei 
suoraan kosketuksissa meriveteen. 
Lähellä rannikkoa tai rannikolla 
olevat rakenteet.

• XS2: Pysyvästi veden alla. 
Merirakenteiden osat.

• XS3: Vuoroveden ja roiskeen 
vyöhykkeellä. Merirakenteiden osat.
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Rasitusluokka XD

• XD1: Kohtalaisen kostea. 
Betonipinnat, jotka alttiina ilman 
sisältämille klorideille.

• XD2: Märkä, harvoin kuiva. Uima-
altaat. Betoni on alttiina 
kloridipitoisille teollisuusvesille.

• XD3: Märkä ja kuiva vaihtelevat. 
Sillan osat, jotka ovat alttiina 
kloridipitoisille roiskeille. 
Jalkakäytävät. Paikoitustalojen laatat.

Rasitusluokka XS

• XS1: Kosketuksissa ilman 
kuljettaman suolan kanssa, mutta ei 
suoraan kosketuksissa meriveteen. 
Lähellä rannikkoa tai rannikolla 
olevat rakenteet.

• XS2: Pysyvästi veden alla. 
Merirakenteiden osat.

• XS3: Vuoroveden ja roiskeen 
vyöhykkeellä. Merirakenteiden osat.

XS ja paalut

• Kloridien lähde on merivesi
• XS1 edellyttäisi että kloridit 

tulisivat ilman mukana paaluun 
(merivesisumuna)

• XS3 edellyttäisi että paalut 
olisivat osan aikaa merivedessä 
ja osan aika ilmatilassa

• XS2 on mahdollinen paaluille
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XS2 ja paalut

• Periaatteet:
• Paalut meren pohjassa tai lähellä meren rantaa ja siten pohjaveden 

kloridipitoisuus on kohonnut
• Kriittisenä kloriditasona pidetään 1000 mg/l

• Mikäli pohjaveden kloridipitoisuus: > 1000 mg/l
• Valitaan rasitusluokka XS2

• Käytetään E-Paalua (RTB-300-16E ja RTC-350-16E)
• Mikäli lisäksi XA2 sulfaattirasitus, E-Paalu, sulfaatinkestävä

• Mikäli kloridipitoisuus < 1000 mg/l, riittää rasitusluokka XC2
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XD ja paalut

• Kloridien lähde on jäänsulatus-
aineet
• XD1 edellyttäisi että kloridit 

tulisivat ilman mukana paaluun
• XD3 edellyttäisi kloridipitoisen 

veden roiskumista

• XD2 on mahdollinen paaluille
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Rasitusluokka XD

• XD1: Kohtalaisen kostea. 
Betonipinnat, jotka alttiina ilman 
sisältämille klorideille.

• XD2: Märkä, harvoin kuiva. Uima-
altaat. Betoni on alttiina 
kloridipitoisille teollisuusvesille.

• XD3: Märkä ja kuiva vaihtelelevat. 
Sillan osat, jotka ovat alttiina 
kloridipitoisille roiskeille. 
Jalkakäytävät. Paikoitustalojen laatat.
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XD2 ja paalut
• Periaatteet:

• Jäänsulatusaineet kohottavat pohjaveden kloridipitoisuutta ja siten 
kloridit voivat tunkeutua pohjavedestä paaluun

• Rasitus olennainen vain tierakenteiden välittömässä läheisyydessä
• Jäänsulatusaineita käytetään vain osan aikaa vuodesta
• Kriittisenä kloriditasona pidetään 1000 mg/l

• Mikäli pohjaveden kloridipitoisuus: > 1000 mg/l
• Valitaan rasitusluokka: XD2

• Käytetään E-Paalua (RTB-300-16E ja RTC-350-16E)
• Mikäli lisäksi XA2 sulfaattirasitus, E-Paalu, sulfaatinkestävä

• Mikäli kloridipitoisuus < 1000 mg/l, riittää rasitusluokka XC2
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Yhteenveto
• Paaluissa vain rasitusluokat 

XS2 ja XD2 käytännössä 
mahdollisia
• Käytetään mikäli pohjaveden 

kloridipitoisuus > 1000 mg/l
• Kloridipitoisuus on selvitettävä

• XS2 ja XD2 edellyttää E-Paalun 
käyttöä

• Rasitusluokkia XS2 ja XD2 ei tule 
käyttää ”varmuuden vuoksi”
• Kloridipitoisuus on selvitettävä
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Taulukko Paaluinfosta 1/2019 – Betoni-lehti
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KIITOS
Rasitusluokat nyt selvät?

Jouni Punkki
21.11.2019
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