E-Paalut valmistajan silmin
Betonipaalu soveltuu hyvinkin moniin ympäristörasituksiin. Jotkut ympäristörasitukset voidaan hoitaa betonin
koostumusta muuttamalla ja joihinkin tarvitaan myös paalun rakenteen muuttamista. BY65 säätelee näitä rasitusluokkia.

XD- ja XS-luokat, joissa siis voidaan tarvita E-Paaluja
Paalujen raudoitteet ovat yleensä hyvin suojassa korroosiolta betonin emäksisyyden ja erittäin tiiviin kovan
betoni ansiosta. Hyvin hidasta karbonatisoitumista tapahtuu myös maan alla.
Edellä mainittuun ilmiöön poikkeuksen tekevät kloridit ( suolat ), sillä kloridien läsnä ollessa teräskorroosio
saattaa alkaa myös silloin, kun terästen ympärillä on vielä emäksinen ympäristö.
Kloridien tunkeutuminen betonirakenteisiin rajoittaa usein käyttöikää, koska teräskorroosio pienentää teräksen
poikkipinta-alaa ja korroosiotuotteiden aiheuttama teräksen tilavuuden kasvu aiheuttaa betoniin lohkeamia.
Kloridien aiheuttamaa korroosiota voidaan vähentää betonipeitepaksuutta kasvattamalla ja tekemällä
betonista mahdollisimman tiivistä
Klorideille alttiiksi betoni joutuu XS luokkien mukaan merivedestä mutta myös muista lähteistä, maantiesuolat,
suolavarastot tms. voivat myös aiheuttaa tuon >1000 mg/l ylityksen ja silloin kyseeseen tulevat XD-luokat.
Rasitusluokka XD2 on siis mahdollinen teräsbetonipaaluille.

Merivedet:
Itämeressä n. 7 000 mg/l
Atlantti n. 35 000 mg/l
Kuolleessameressä n. 250 000 mg/l

E-paalujen raudoitus on valittu siten, että kestää pystyynnostotilanteen samoilla
paalupituuksilla kuin vakiopaalu, kestää nurjahdusta vähintään saman verran ja
kestävyys N-M yhteisvaikutukselle on puristuspuolella kaikilta osin vakiopaalua
parempi niin sivun kuin diagonaalin suuntaan tarkasteltaessa.

E-Paalujen vaikutukset tarvittaviin
jatkoskappaleisiin…

Mistäs näitä E-paaluja tupsahtaa ?
Yleensä esitetään suunnitelmissa, joskus perutaan kun pohditaan ja tarkastellaan tai teetetään maaperätutkimuksia.
Kovin usein myös perustellusti pitäydytään suunnitelmissa ja mennään niillä…
Joskus taas tulee vastaan kesken työmaan, tänäkin kesänä eräs työmaa (n. 37 000 m ), jossa huomattiin töiden jo
alettua, olleen maantiesuolavarasto pitkältä ajalta keskellä paalutettavaa aluetta… maaperätutkimus tehtiin ja sen
perusteella XD2 luokan paaluja tarvittiinkin yhtäkkiä n. 600 kappaletta ( n. 7000 m ) sinne muiden paalujen lisäksi
… ja tietenkin ilman keskeytystä.

Vaikutuksen hintoihin ja saatavuuteen:
Mentäessä sulfaatinkestävään betoniin, eli SR-sementti tarvitaan, on hintavaikutus 5-10 % , ei
vaikutusta jatkosten ja kärkien hintaan
Mentäessä E-paaluihin, teräsmäärä kasvaa 35-50 %:a ja betonin lujuusluokka nousee esim.
RTB300> RTB300-E C40/50>>C45/55, 5 MPa ja mahdollinen SR- lisä erikseen.
E-Paaluilla hinta nousee paalumetrillä noin 25-30 %:a ja teräsosista jatkokset kallistuvat myös
25-30 %:a ( 8 Lukkoisena saattaa olla jatkos jopa 160 %:a kalliimpi )

Saatavuus ja erityisesti ns. ’’vaihdokkien’’ saatavuus on huonompi. E-Paalut ovat aina
tilaustuotteita, joten toimitusaika on pidempi ja edellyttää aina huolellista koepaalutusta ja
mittaluetteloiden tekemistä yhdessä paalutehtaan kanssa.

