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Eurokoodeksite programm

Startis 1975 Euroopa Komisjoni algatusel
1980-te lõpus esimene komplekt Eurokoodekseid
(prENV)
1990-tel avaldati ENV standarditena
Aprill 2004 esimene EN standard
10 aasta pärast teine põlvkond EN standardeid



Eurokoodeksite programmEurokoodeksite programm

Rahvuslik lisa Rahvuslik lisa 
NA NA –– NationalNational annexannex

Antakse rahvuslikult mAntakse rahvuslikult määääratavad reeglid ja tegurid.ratavad reeglid ja tegurid.

RahvuslikRahvuslik lisalisa asubasub tavaliselttavaliselt vastavavastava standardi standardi lõpuslõpus..
StandardiStandardi põhitekstpõhitekst on on identneidentne tõlgetõlge originaalistoriginaalist



Eurokoodeksid

PõhimõttedPõhimõtted
ÜÜldised seisukohad ja definitsioonid, millel ei ole ldised seisukohad ja definitsioonid, millel ei ole 
alternatiivialternatiivi
Nõuded ja arvutusmudelid, millele lubatakse alternatiive Nõuded ja arvutusmudelid, millele lubatakse alternatiive 
vaid siis, kui on eraldi svaid siis, kui on eraldi säätestatudtestatud

RakendusjuhisedRakendusjuhised
ÜÜldtunnustatud juhised, mis vastavad põhimõtetele ja ldtunnustatud juhised, mis vastavad põhimõtetele ja 
rahuldavad nende nõudeidrahuldavad nende nõudeid
Võib kasutada alternatiivseid juhiseid, kui on tõestatud, et Võib kasutada alternatiivseid juhiseid, kui on tõestatud, et 
see on kooskõlas vastava eeskirjaga.see on kooskõlas vastava eeskirjaga.



ULS ULS –– ultimateultimate limitlimit statestate
KandepiirseisundKandepiirseisund
piirseisund, mis on seotud inimeste ohutusega ja/või piirseisund, mis on seotud inimeste ohutusega ja/või 

konstruktsiooni ohutusega konstruktsiooni ohutusega 

SLS SLS –– serviceabilityserviceability limitlimit statestate
KasutuspiirseisundKasutuspiirseisund
piirseisund, mis on seotud inimeste mugavusegapiirseisund, mis on seotud inimeste mugavusega

ja ehitise vja ehitise väälimusegalimusega

Piirseisundid



EurocodeEurocode 5 5 –– DesignDesign of of timbertimber structuresstructures

EN 1995EN 1995--11--1:20041:2004 Part 1.1: Part 1.1: CommonCommon
rulesrules and and rulesrules forfor
buildingsbuildings

EN 1995EN 1995--11--22:2004:2004 Part 1.2: Part 1.2: StructuralStructural
firefire designdesign

EN 1995EN 1995--22:2004:2004 Part 2: Part 2: BridgesBridges



Eurokoodeks 5 Eurokoodeks 5 –– Puitkonstruktsioonide Puitkonstruktsioonide 
projekteerimineprojekteerimine

PRAEGU KASUTUSEL:PRAEGU KASUTUSEL:

EVSEVS--EN EN 19951995--11--11:200:20055 ÜÜldisedldised juhendidjuhendid jaja hoonetehoonete
juhendidjuhendid

põhinebpõhineb normilnormil EN 1995EN 1995--11--1:1:20042004

EVS 1995EVS 1995--11--2:20032:2003 TulepTulepüüsivussivus
põhineb normil ENV 1995põhineb normil ENV 1995--11--2:19942:1994

EVS 1995EVS 1995--2:2003. 2:2003. PuitsilladPuitsillad
põhineb normil ENV 1995põhineb normil ENV 1995--2:19972:1997



Seletus

EVS-EN 1995-1-1:2005

EVS – Eesti vabariigi standard

EN – Euroopa norm
ENV – Euroopa eelnorm,
prENV – Euroopa eelnormi eelnõu

2005 – ilmumise aasta



EN 1995EN 1995--11--1:20041:2004
Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Puitkonstruktsioonide projekteerimine. 
ÜÜldreeglid ja reeglid hoonete ldreeglid ja reeglid hoonete 
projekteerimiseksprojekteerimiseks

Annab reeglid puitkonstruktsioonide Annab reeglid puitkonstruktsioonide 
projekteerimiseks normaaltingimustes.projekteerimiseks normaaltingimustes.

Tuleb kasutada koos normidega:Tuleb kasutada koos normidega:
EN 1990 Projekteerimise alusedEN 1990 Projekteerimise alused
EN 1991 KoormusedEN 1991 Koormused



TugevusklassidTugevusklassid

SaepuitSaepuit LiimpuitLiimpuit

C16C16 GL24c, GL24hGL24c, GL24h
C24C24 GL28c, GL28hGL28c, GL28h
C30C30 GL32c, GL32hGL32c, GL32h



Puidu tugevusklass

GL28c D30C24

Liimpuit Okaspuit Lehtpuit

Normatiivne paindetugevus
N/mm2

c-kombineeritud
h-homogeenne





Puidu tugevus

ULS
Tugevuse arvutusväärtus:

Xd = kmod Xk / γM

kmod modifikatsioonitegur
Xk tugevuse normväärtus
γM materjali osavarutegur

EN 1995-1-1:2004



Jäikus

Jäikuse arvutusväärtused:

ULS
Ed = Emean / γM
Gd = Gmean / γM

Emean elastsusmooduli keskväärtus
Gmean nihkemooduli keskväärtus

γM materjali osavarutegur

EN 1995-1-1:2004

SLS
Emean

Gmean



γγMM
Materjali omaduste osavarutegurid

Põhikombinatsioonid:
Monoliitpuit 1,3
Lamell-liimpuit 1,25
Spoonliimpuit, vineer, 
Orienteeritud laastuga plaat (OSB) 1,2
Puitlaastplaat, puitkiudplaat 1,3
Liited 1,3
Ogaplaatliited 1,25

Avariikombinatsioonid: 1,0

EN 1995-1-1:2004



Kasutusklass 1



Kasutusklass 1



Kasutusklass 2



Kasutusklass 2



Kasutusklass 3



Kasutusklass 3



Koormuse kestusklassid

kestuskestus nnääideide
AlalineAlaline üüle 10 ale 10 a omakaalomakaal
PikaajalinePikaajaline 6 k 6 k –– 10 a10 a laokoormuslaokoormus
KeskkestevKeskkestev 1 1 nnäädd –– 6 k6 k kasuskoormuskasuskoormus
LLüühiajalinehiajaline alla 1 nalla 1 näädaladala lumi, tuullumi, tuul
HetkelineHetkeline avariikoormusavariikoormus



kkmodmod

11 22 33
AlalineAlaline 0,60,6 0,60,6 0,50,5
PikaajalinePikaajaline 0,70,7 0,70,7 0,550,55
KeskkestevKeskkestev 0,80,8 0,80,8 0,650,65
LLüühiajalinehiajaline 0,90,9 0,90,9 0,70,7
HetkelineHetkeline 1,11,1 1,11,1 0,90,9

Tavaliselt katusetalade puhul

kmod valitakse lühima kestusklassiga koormuse järgi



fc,0,d

c – surve
t – tõmme
m – paine
v – nihe (lõige)

0 – kiudude suunas
90 – kiudude suunaga 

risti

k – normatiivne
d – arvutuslik



Normaalpinged

EN 1995-1-1:2004



Nõtketegur kc

λrel Suhteline saledus
fc,0,k normatiivne 

survetugevus
E0,05 elastsusmooduli 5 %-

line väärtus



Saledus

Saleduse piirväärtuseid ei ole sätestatud

Soovitatavad maksimaalsed väärtused
λ = 120 tõmmatud elemendid
λ = 150 surutud elemendid



Ristlõike kõrguse tegur

Liimpuidu puhul on vastavaks kõrguseks 600 mm

Saepuidust ristkülikulise ristlõikega elemendi 
paindetugevust võib suurendada, kui ristlõike kõrgus on 
väiksem, kui 150 mm

EN 1995-1-1:2004



Surve ristikiudu
Surve ristikiudu

σc,90,d − Arvutuslik survepinge ristikiudu
fc,90,d − Arvutuslik survetugevus ristikiudu
kc,90 − tegur, mis arvestab koormuse asetust jm, 

kc,90 = 1,0...4,0
leitakse efektiivpikkuse kaudu

σσc,9c,900,d,d ≤≤ kkcc,,9900 f f cc,,990,d0,d

EN 1995-2:2004





Nihe (lõige)

Toest kuni kauguseni h mõjuva 
koormuse mõju võib jätta 
nihkepingete kontrollil arvestamata

ττdd ≤≤ ffVV,d,d

EN 1995-1-1:2004



Läbivajumised

winst wnet,fin wfin

Tala 2 toel l/300 l/250 l/150
kuni kuni kuni
l/500 l/350 l/300

Konsoolne tala l/150 l/125 l/75
kuni kuni kuni
l/150 l/175 l/150

EN 1995-1-1:2004



Liited

EN 1995-1-1:2004



EN 1995EN 1995--11--2:20042:2004
Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Puitkonstruktsioonide projekteerimine. 
TulepTulepüüsivussivus

MMäääärab erinevused ja trab erinevused ja tääiendused võrreldes iendused võrreldes 
normaaltemperatuuri kohaste arvutustega.normaaltemperatuuri kohaste arvutustega.

Tuleb kasutada koos normidega:Tuleb kasutada koos normidega:
EN 1990 Projekteerimise alusedEN 1990 Projekteerimise alused
EN 1991 KoormusedEN 1991 Koormused

sh EN 1991sh EN 1991--11--2. Tulekahjukoormused2. Tulekahjukoormused

EN 1995EN 1995--11--1 Puitkonstruktsioonide projekteerimine1 Puitkonstruktsioonide projekteerimine



Tugevus ja jäikus

Arvutustugevus
fd,fi = kmod,fi f20 / γM,fi

Arvutusjäikus
Sd,fi = kmod,fi S20 / γM,fi

EN 1995-1-2:2004

fd,fi arvutustugevus  
tulekahjuolukorras

kmod,fi modifikatsioonitegur
f20 tugevusnäitaja 20%-ne 

fraktiil
γM,fi materjali osavarutegur

γM,fi=1



Tugevus ja jäikus
f20 = kfi fk

S20 = kfi S05

EN 1995-1-2:2004

kfi teisendustegur, mis 
sõltub materjali 
variatsioonitegurist  

fk normtugevus
S05 jäikuse 5% väärtus

(E, G)
kfi väärtused

Saepuit 1,25

Lamell-liimpuit 1,15

Spoonliimpuit(Kerto) 1,1



Kaitstud pinnad

tch söestumine algab
tf kattematerjal puruneb
ta söestumissügavus 25 mm

EN 1995-1-2:2004

aeg t

dchar,0

või
dchar,n

[mm]

1 kaitsmata pind
2a kattematerjal jääb veel paigale
2b kattematerjal on ära kukkunud
2c söestumiskiirus ühtlustub 
kaitsmata puidu s.k.-ga



Efektiivristlõikemeetod
Efektiivsöestumissügavus
def = dchar,n + k0d0

EN 1995-1-2:2004

1 ristlõike algne pindala
2 jääkristlõike piir
3 efektiivristlõike piir

d0 = 7 mm

k0

Kaitsmata pind Kaitstud pind

kmod,fi = 1



Söestumiskiirused
ββoo, , ββnn
mm/minmm/min mm/minmm/min

OkaspuitOkaspuit
LiimpuitLiimpuit 0,650,65 0,70,7
SaepuitSaepuit 0,650,65 0,80,8

LehtpuitLehtpuit
normtihedus 290 kg/mnormtihedus 290 kg/m33 0,650,65 0,70,7
normtihedus normtihedus üüle 450 kg/mle 450 kg/m330,50,5 0,550,55

SpoonliimpuitSpoonliimpuit 0,650,65 0,70,7

EN 1995-1-2:2004



Liited

EN 1995-1-2:2004

Tulepüsivus td,fi
Nõutud kaugusi suurendada afi võrra

afi = βn kflux (treq – td,fi )

βn söestumiskiirus

kflux soojuse kandumist läbi 
kinniti arvestav tegur

kflux =1,5

treq nõutav tulepüsivusaeg



Täpsemad arvutusmeetodid

EN 1995EN 1995--11--2:20042:2004

Võib rakendadaVõib rakendada

••SSööestumissestumissüügavuse mgavuse määääramiseksramiseks

••Temperatuuri kasvu ja jagunemise mTemperatuuri kasvu ja jagunemise määääramiseksramiseks

••Konstruktsiooni kKonstruktsiooni kääitumise mitumise määääramiseksramiseks

Lisas B esitatud graafikud puidu omaduste Lisas B esitatud graafikud puidu omaduste 
muutumisest temperatuuri muutumiselmuutumisest temperatuuri muutumisel





EN 1995-2:2004 Puitsillad

MMäääärab erinevused ja trab erinevused ja tääiendused võrreldes iendused võrreldes 
standardiga EN 1995standardiga EN 1995--11--1.1.

Tuleb kasutada koos normidega:Tuleb kasutada koos normidega:
EN 1990 Projekteerimise alusedEN 1990 Projekteerimise alused
EN 1991 KoormusedEN 1991 Koormused

sh EN 1991sh EN 1991--2. Sillakoormused2. Sillakoormused

EN 1995EN 1995--11--1 Puitkonstruktsioonide projekteerimine1 Puitkonstruktsioonide projekteerimine



Puit võib kesta sajandeid kui seda hoida 
kuivana

Konstruktiivne kaitse on alati tähtis!



Konstruktiivne kaitse
EN 1995-2:2004









Modifikatsioonitegur arvutustugevuse Modifikatsioonitegur arvutustugevuse 
leidmiseksleidmiseks

SilladSillad ja ja sillaosadsillaosad, , millelmillel puudubpuudub kaitse kaitse otseseotsese
ilmastikumõjuilmastikumõju eesteest, , loetakseloetakse 3. 3. kasutusklassikasutusklassi
kuuluvakskuuluvaks. . 
KKatusegaatusega kaetudkaetud võivõi kreosoodigakreosoodiga immutatudimmutatud
osad võib liigitada 2.kasutusklassi.osad võib liigitada 2.kasutusklassi.

LiikluskoormustLiikluskoormust arvestataksearvestatakse llüühiajalisehiajalise
koormusenakoormusena..

Sildade puhul tavaliselt  kmod = 0,7

EN 1995-2:2004



Konstruktsiooniarvutus

1 - teekate, 

2 - puitplaat, 

3 - puitplaadi
kesktasand

Jõud rakendatakse elemendi kesktasandile. 

β=45° piki lamellide suunda

β=15° lamellide suunaga risti

EN 1995-2:2004



Pingelamellplaat

Ettepuuritud
avadAnkru-

plaat

Ankru-
mutter

Monoliit- või liimpuidust 
lamellid
Terasvardad s=0,6...1 m 
Pikkus ca 10 m
σ~ 1,0 Mpa
(Skandinaavias)

Karpristlõige























Kokkuvõte

EC 5 EC 5 vsvs SNiPSNiP
•• Puitelementide ristlõiked ja liited on Puitelementide ristlõiked ja liited on 

öökonoomsemadkonoomsemad
•• Eurokoodeks on turvaline normEurokoodeks on turvaline norm
•• Inseneridel lasub suurem vastutus lahenduse Inseneridel lasub suurem vastutus lahenduse 

õigsuse eestõigsuse eest

•• Lihtne projekteerida Lihtne projekteerida üükskõik kuhu Euroopaskskõik kuhu Euroopas




