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KUITUOPTISET ANTURIT SILTARAKENTEIDEN MITTAUKSISSA
1

JOHDANTO
Raportissa esitellään optisen kuidun käyttöön perustuvien mittausmenetelmien soveltuvuutta betonirakenteiden, erityisesti siltarakenteiden, testaus ja kunnonvalvontamittauksiin.
Projektissa kartoitettiin eri puolilla maailmaa kehitettyjä, ja käytössä olevia betonirakenteen mittaamiseen tarkoitettuja kuituoptisia antureita ja menetelmiä. Kokeellisia
havaintoja ja uusien menetelmien kehittämistä varten tehtiin useita laboratoriokokeita.
Näiden lisäksi projektissa oli useita siltoja koekohteina. Koekohteiden avulla on kerätty tietoa kuituoptisten antureiden sopivuudesta ja kilpailukyvystä siltarakenteiden valmistuksen ja korjauksenaikaisissa mittauksissa.
Tämän raportin tarkoituksena koota yhteen monivuotinen tutkimus, joka tavoitteena
on ollut selvittää kuituoptisten antureiden ja mittausmenetelmien soveltuvuutta betonirakenteen koko elinaikaiseen valvontaan.
Toinen tavoite on luoda kokeellisen tutkimuksen ja testaustoiminnan pohjalta katsaus
tämän hetken kuituoptisiin mittausmenetelmiin ja -antureihin sekä arvioida niiden
käyttökelpoisuutta ja kustannustehokkuutta verrattuna perinteisesti käytettyihin menetelmiin.
Yleisimmin käytetyistä lämpötilan, kiihtyvyyden, nopeuden, siirtymän ja venymän
mittaamiseen soveltuvista kuituoptisista menetelmistä ja antureista annetaan raportin
alussa yleiskuva niiden käytöstä, sekä esitellään tärkeimpiä toimintaperiaatteita.
Optiseen kuituun perustuvan mittausmenetelmän vahvuus on erityisesti siinä, että kuitua pystytään käyttämään satoja metrejä tai jopa kilometrejä pitkänä anturina. Suurissa
rakenteissa kuten silloissa yksi optinen kuitu voi toimia monipuolisena rakenteen laadusta ja kunnosta tietoa välittävänä anturina.
Tässä raportissa kuvatuissa sovellutuksissa esimerkiksi lämpötilaa on mitattu etupäässä tietoliikenteeseen kehitetyllä optisella kuidulla. Projektin aikana kehitetyt menetelmät ja mittaustavat perustuvat enimmäkseen pitkän optisen kuidun käyttämiseen
mittauksissa. Yksittäisiä ”pistemäisiä” kuituoptisia antureita on käytetty vain joissakin
erikoistilanteissa, esimerkiksi, kun on tarvittu pienen koekappaleen keskipisteen lämpötila tai tarkoissa venymän mittauksissa. Yksittäisiä antureita on käytetty myös pitkien optisten antureiden kalibrointiin.
Raportin pääpaino on kuituoptisten antureiden soveltamisessa siltarakenteen mittauksissa. Raportissa esitellään esimerkkien avulla valunaikainen lämpötilan mittaus, vedenalaisen betonoinnin kuituoptinen laadunvalvontamittaus, betonirakenteen kosteuden valvonta, sillan vedeneristyksen vuodon valvonta, sillan koekuormituksen aikaiset
mittaukset, liimausvahventamisen laadunvalvonta ja lopputuloksen varmentaminen.
Osa näistä menetelmistä on tutkimustyön aikana kehitettyjä menetelmiä, joissa on eri-
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tyisesti pyritty kilpailukykyiseen menetelmään hyödyntämällä kuituoptisen mittauksen erikoisominaisuuksia.
Jokaisen esitellyn valvonta- tai mittausmenetelmän osalta on kuvattu menetelmän soveltuvuutta, esitelty asennustapoja ja mittauksia ja tyypillisiä mittaustuloksia.
Raportin loppuun on koottu ohjeita antureiden valinnasta ja asennuksista. Näissä ohjeissa on käytetty esimerkkeinä toteutettuja asennuksia.
Kokeellisen tutkimustyön ja menetelmien arvioinnin pohjana on ollut useita kohteita,
joissa teknologiaan on käytetty betonirakenteiden valvonnassa. Tärkeimmät koe- ja
pilot-kohteet ovat olleet:















Teräsbetonisen lyöntipaalun ja -paalukentän kovettumisen aikainen lämpötilamittaus, Lohja Abetonin Nummelan tehdas /1/
Tuusulantien ja Kehä I:n eritasoliittymä valunaikainen lämpötilan seuranta /2/, /3/
ja /4/
Torpin sillan kuormituskokeiden aikainen seuranta kuituoptisilla venymäantureilla
/5/
Iskuvasaran betoniperustuksen kuituoptinen värähtelymittaus /6/
Lämmitettävän betoniperustuksen ja lattian käytön aikainen valvonta
Loviisan voimalaitoksen käytetyn polttoaineen varaston laajennuksen valun aikainen lämpötilamittaus /7/
Murhasaaren sillan vahventamiseen liittyvät kuituoptiset mittaukset /8/
Kelukosken voimalaitoksen imuputken valun aikainen lämpötilamittaus /9/
Parikkalan ylikulkusillan hiilikuituvahventamiseen liittyvät kuituoptiset mittaukset
/10/
Kelukosken voimalaitoksen imuputken värähtelymittaukset koneiston koekäytön
aikana /11/
Kaikuharjun sillan vedeneristyksen valvontaan liittyvät asennussuunnitelmat
Heurekan kävelysillan värähtelyjen mittaus
Lieviön sillan tuen peruslaatan betonoinnin kuituoptinen laadunvalvontamittaus
/12/
Pinoperän sillan vedenalaisen peruslaatan betonoinnin kuituoptinen laadunvalvontamittaus

Tutkimustyön tulokset ovat syntyneet yhteistyössä Tiehallinnon asiantuntijapalvelujen, Contesta Oy:n, Kemijoki Oy:n, Lohja Abetoni Oy:n, Säteilyturvakeskuksen,
VTT:n ja Fortumin eri liiketoimintayksiköiden ja Loviisan voimalaitoksen kanssa
tehdyissä tutkimuksissa ja pilot-asennuksissa. Projektin rahoittajina ovat olleet Tiehallinnon Siltatekniikka, Kemijoki Oy, Säteilyturvakeskus ja Fortumin eri yksiköt sekä
Tekes.
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KUITUOPTISET MITTAUSMENETELMÄT
Optiset anturit voivat olla pistemäisiä, hajautettuja tai monipisteisiä. Pistemäisillä antureilla mitataan yhtä mittauspistettä. Hajautetuissa antureissa koko kuitu toimii anturina ja mittausdata saadaan kuidun jokaisesta kohdasta. Monipisteisissä antureissa
kuidun varrella on tiettyjä ennalta määrättyjä mittauskohtia.
Kuituoptisten menetelmien etuja muihin perinteisempiin menetelmiin ovat tarkkuus,
hajautetun pitkän anturi tuomat edut, passiivisuus; antureita voidaan käyttää myös räjähdysherkissä olosuhteissa, hyvä lämmön ja kosteuden sieto, sekä mahdollisuus sijoittaa anturit kilometrien päähän mittalaitteesta. Huonona puolena voidaan pitää
useissa sovellutuksissa mittalaitteiston kallista hintaa muihin menetelmiin verrattuna.
Mittausten kustannustehokkuus perustuu näissä tapauksissa tiedonsiirrossa käytettyihin optisiin kuituihin ja valokaapeleihin, joita on hyödynnetty useissa sovellutuksissa
edullisina (1-5 euroa/metri) mittaus-antureina. Tässä raportissa on esitetty joitakin arvioita antureiden ja laitteiden hinnoista. Hinta-arviot on esitetty arvonlisäverottomina.
Tämän raportin sovellutuksissa on käytetty useita mittausperiaatteita esimerkiksi valon interferenssiin, takaisinsirontaan, ja kulkuaikaan perustuvia antureita. Monipisteantureina on käytetty optisiin kuituihin valotettuja hiloja, niin kutsuttuja Bragginhila-antureita. Mittausperiaatteet ja anturit on valittu kunkin kohteen vaatimusten mukaisesti.
Lohkeama / harvavalu
halkeama

Lohkeama / harvavalu
halkeama

Kostea alue
Mittaus
Analysointi
Optinen kuitu Visualisointi

Jäätynyt alue

Kostea alue

Jäätynyt alue

Kuva 1. Pitkällä optisella kuidulla voidaan mitata useita betonirakenteen laadusta ja kunnosta
kertovia tekijöitä. Mittaustiedosta voidaan muodostaa esimerkiksi värikartta, josta nähdään
mahdolliset vauriot tai muuten poikkeavat kohdat.

2.1

Antureiden toimintaperiaatteita

2.1.1

Fabry-Perot – interferometri
Mittaustarkkuutta vaativissa sovellutuksissa on käytetty interferometriin perustuvia
antureita. Interferometrissä mitattava suure vaikuttaa osaan systeemiin tulevasta valosta. Suure aiheuttaa muutoksia esimerkiksi valon vaiheessa. Ominaisuuksiltaan
muuttunut valo interferoi alkuperäisen valon kanssa, jonka jälkeen muutos analysoidaan.
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Yksi yleisesti käytetty interferometrikokoonpano kuituantureissa on Fabry-Perot interferometri. Fabry-Perot -interferometrissä optisen kuidun päähän on asetettu osittain heijastava peili. Osuessaan peiliin osa valosta pääsee läpi ja osa heijastuu takaisin.
Peilin jälkeen läpäisevä valo kulkee valitun materiaalin läpi (esimerkiksi ilman), jonka
jälkeen se heijastuu toisesta peilistä takaisin. Osa valosta on kulkenut pidemmän matkan eri materiaalissa, joka on aiheuttanut muutoksia valon ominaisuuksiin. Valojen
yhdistyttyä ne päätyvät detektorille. Fabry-Perot interferometrillä voidaan mitata suureita jotka vaikuttavat peilien väliseen materiaaliin tai peilien väliseen matkaan, kuten
esimerkiksi lämpötilaa ja venymää, mutta epäsuorasti myös monia muitakin suureita.

Kuva 2. Fabry-Perot anturin toiminta periaate /FOSI, Fiber Optic Systems, Inc./.

Ominaisuuksia
-

Lämpötilakestoisuus (riippuu käytetystä kuidusta)
Mittausalue <10000με

Käyttösovelluksia
Fabry-Perot anturin etuina ovat muidenkin kuituoptisten antureiden tapaan sähköinen
ja kemiallinen passiivisuus, joka mahdollistaa käytön räjähdysherkässä ympäristössä.
Lisäksi Fabry-Perot anturi on erittäin tarkka, joten se soveltuu hyvin myös tieteelliseen mittaukseen. Käyttösovelluksia on pääasiassa rakenteiden kunnonvalvonnassa
esimerkkinä lämmön vaikutuksesta aiheutuvien rakenteen muutoksien seuranta, esimerkiksi ydinvoimaloiden rakenteissa
Kaupallisuus
Fabry-Perot -interferometriin perustuvien venymäanturien hinnat lähtevät noin 500
eurosta ylöspäin.
2.1.2

Valon takaisinsironta ja hajautetut kuituanturit
Takaisinsirontaan perustuvien lämpötila- ja venymäantureiden etuna on mahdollisuus
saada mittaustieto kuidun jokaisesta kohdasta. Paikan määrittämiseksi kuituun lähete-
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tään noin metrin tai sen osan pituinen valopulssi, jonka avulla lämpötila- ja/tai venymätieto saadaan mitattua metrin tai senttimetrien tarkkuudella. Optinen kuitu toimii
niin kutsuttuna hajautettuna anturina, jonka toimii useissa sovellutuksissa satoja metrejä tai kilometrejä pitkänä anturina, joka mittaa koko pituudeltaan ja vastaa tarvittaessa tuhansia pistemäisiä antureita.
Valon takaisinsirontaa tapahtuu jatkuvasti valon edetessä kuidussa. Tätä voidaan hyödyntää tarkkailemalla tiettyjen takaisinsiroavien aallonpituuksien voimakkuutta.
Kolme tärkeää kuidussa tapahtuvaa sirontaa ovat nimeltään Raman, Brillouin ja
Rayleigh sironta.
-

Raman sirontaa syntyy molekyylien värähtelyn seurauksena.
Brillouin sirontaa syntyy valmistusvaiheessa kuituun syntyneissä epähomogeenisissa kohdissa.
- Rayleigh sirontaa syntyy epähomogeenisten kohtien heijastuskertoimien vaihtelusta.
Rayleigh sironnan valon aallonpituus samalla aallonpituudella kuin kuituun tuleva valo λ0. Raman ja Brillouin sirontaa syntyy tulevan valon aallonpituuden λ0 molemmin
puolin. Tulevan valon aallonpituutta λ0 suurempia aallonpituuksia kutsutaan Stokesja pienempiä Anti-Stokes -komponenteiksi.
Rayleigh

Raman

Raman
Brillouin

Brillouin

Kuva 3. Rayleigh, Raman ja Brillouin takaisinsironta. Anti-Stokes Raman sirontaan vaikuttaa
lämpötila, Brillouin sirontaan lämpötila ja venymä

Kiinnostavaa ja samalla vaikeaksi valon takaisinsironnan mittaamisesta tekee takaisinsironnan riippuvaisuus venymästä ja lämpötilasta. Esimerkiksi Raman sironnan
Anti-Stokes -komponentti kasvaa lämpötilan kasvaessa, kun taas vastaava Stokes komponentti on lämpötilasta riippumaton. Vertaamalla näitä saadaan selvitettyä lämpötila. Brillouin sironta taas on riippuvainen sekä lämpötilasta, että venymästä. Vertaamalla Brillouin sirontaa Raman sironnasta saatavaan lämpötilaan, saadaan selville
kuituun kohdistuva venymä
Ominaisuuksia
-

Lämpötila-alue -270 °C - +750 °C
Taajuusalue 10Hz (riippuu kuidun pituudesta)
Venymän mittausalue alkaen 10με
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Käyttösovelluksia
Anturina toimiva kuitu on halpaa verrattuna perinteisiin antureihin. Signaalinkäsittelylaitteen korkea hinta kuitenkin rajoittaa sovellukset suuriin tai pitkiin kohteisiin. Takaisinsirontaan perustuva venymäanturi soveltuu esimerkiksi seuraaviin käyttökohteisiin:
-

Sillan ja muiden suurien betoni- ja teräsrakenteiden monitorointi
Junaraiteiden kunnonvalvonta ja liikenteen valvonta
Putkien, esimerkiksi kaasuputkien, monitorointi
Tunneleiden ja patojen turvallisuuden valvonta
Tiivistettyjen maarakenteiden ja esimerkiksi pohjaveden suojaksi rakennettujen
vedeneristyskerrosten valvonta
Sähkökaapeleiden mittaukset
Jännitteiset liitokset ja virtakiskot
Useat muut suuren pituuden tai pinta-alan omaavien kohteiden mittaukset
Yleisesti suurten rakenteiden kunnonvalvonta

Kaupallisuus
Takaisinsirontaa hyödyntävää anturia käytetään lämpötilan ja venymän mittaamiseen.
Lämpötilan mittaukseen tarvittava signaalinkäsittelylaite on toteutukseltaan yksinkertaisempi, ja siten myös halvempi. Venymää mittaavan signaalinkäsittelylaitteen hinta
onkin ratkaiseva tekijä, ja usein myös este, takaisinsirontaan perustuvan venymämittausjärjestelmän hyödyntämiselle. Vaikka anturina toimiva kuitu on mahdollista saada
muutamalla eurolla metriä kohti, on se hyödytön ilman signaalinkäsittelylaitetta, jonka hinta vaihtelee 50000 ja 150000 euron välillä.
Kuitenkin, mahdollisuus mitata sekä lämpötilaa että venymää koko kuidun matkalta
tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia. Koska anturina voidaan käyttää tavallista yksitai monimuotokuitua, suurten kohteiden kattava monitorointi tulee hyvinkin nopeasti
edullisemmaksi kuin vastaavan mittauksen toteuttaminen perinteisillä antureilla.

2.1.3

Braggin hila
Yksi yleisimmistä monipisteisistä optisista antureista perustuu Braggin hiloihin. Anturia varten yksimuotokuituun tehdään jaksollisia hilarakenteita, jotka heijastavat valosta takaisin tietyn, hilaa vastaavan aallonpituuden. Hilan muokkausväli l valitaan halutun Braggin aallonpituuden

λb = 2nl

(1)

mukaan, jossa n kuidun taitekerroin. Kun kuituun ohjataan valoa, hilaa vastaava aallonpituus valosta heijastuu takaisin.
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Kuva 4. Kuituun tehdystä hilasta heijastuu takaisin Braggin aallonpituuden mukainen osa tulevasta valosta

Kun hilarakenteeseen kohdistuu lämpötilan vaihtelua, tai tässä tapauksessa venymää,
kuidun taitekerroin muuttuu. Taitekertoimen muuttuminen vaikuttaa takaisinheijastuvan valon aallonpituuteen. Tarkkailemalla aallonpituuden muutoksia saadaan selville
hilaan kohdistuva venymä- ja lämpötilamuutos. Molemmat vaikuttavat hilaan samaan
aikaan, joten haluttaessa tietää esimerkiksi venymän suuruus, täytyy lämpötilan vaikutus tietää. Tämä onnistuu mm. referenssikuitua apuna käyttäen, joka on asennettu niin,
ettei mitattavan rakenteen aiheuttama venymä kohdistu siihen. Hiloja voi saman kuidun varrella olla useita kymmeniä tai satoja, josta ”monipiste”-nimitys.
Ominaisuuksia
-

-

Lämpötila-alue -40 °C - +100 °C (Vaihtelee materiaalin mukaan, päällystettyjä erikoiskuituja voidaan käyttää jopa välillä -270 ˚C – 500 °C, rakenne on kuitenkin
heikompi kuin muokkaamattomalla kuidulla, joten suurien lämpötilojen kohdalla
täytyy käyttää erikoisjärjestelyjä)
Taajuusalue <1000Hz (yleisesti käytetty alue kaupallisilla mittauslaitteilla); tarvittaessa muutamaan MHz:n asti
Venymän mittausalue <3400με

Käyttösovelluksia
-

Rakenteiden kunnonvalvonta ja kuormitusmittaukset
Matalataajuiset värähtelymittaukset
Lämpötilamittaukset

Kaupallisuus
Braggin hilan käytön eduiksi venymämittauksessa voidaan katsoa mahdollisuus usean
mittauspisteen sijoittamiseen yhteen kuituun ja käytettävän kuidun sähköinen ja kemiallinen passiivisuus. Braggin hilan hyödyntäminen tuo mukanaan myös mahdollisuuden mitata myös lämpötilaa. Mahdollisuuden myötä halutun suureen erottaminen kokonaisuudesta kuitenkin hankaloituu.
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Valmiit kuituun hitsattavat Braggin hilat maksavat n. 300 - 3000 euroa kappaleelta.
Lisäksi tarvitaan tietysti itse kuitu, jonka hinta vaihtelee muutamasta eurosta useaan
kymmeneen euroon per metri ominaisuuksien mukaan.
2.2

Tutkimuksessa käytettyjen antureiden ja mittausperiaatteiden ominaisuuksia
Tutkimuksessa käytettiin ja testattiin erilaisia kaupallisia antureita ja mittalaitteita. Lisäksi testattiin tutkimuksen aikana kehitettyjä prototyyppivaiheessa olevia antureita ja
mittalaitteita. Taulukkoon 1 on koottu joitakin käytössä olleiden laitteiden ja antureiden ominaisuuksia.
Taulukko 1. Projektissa käytettyjen tai kehitettyjen laitteiden ja antureiden ominaisuuksia
Valvottava suure ja
toimintaperiaate
Lämpötila
Raman takaisinsironta
Kaupalliset laitteet:
Fortum protolaite:
- HR-DTS210

Kosteuden muutos
Raman+lämpöpulssi

pH
Valon absorboituminen kemialliseen indikaattoriin

Venymä ja siirtymä
Siirtymä
Siirtymä/halkeama

Venymä
Braggin hila
Fabry Perrot
Hajautettu DTSS
Brillouin takaisinsironta

Värähtely
Speckle

Vesipitoisuuden mittaus

Mittausalue
Paikanerottelukyky
-190°C ... + 600°C
Mittausalue riippuu käytetystä kuidusta
Paikantamistarkkuus:
1,3 m, 10 cm

Tarkkuus
±1 °C

Erottelukyky
0,1°C

< 10 cm

Paikantamistarkkuus: 10 cm
pH:n muutos 2 →7

0,1 pH

Mittausalue 0...1% kuidun pituudesta
Mittausalue 0-1, 0-3 mm

0...0,5 % kuidun pituudesta (±5000 με)
pistemäinen
0 - 2500µε, 0 - 5000µε, 0 - 10 000µε, 2500 - 0µε, -5000 - 0µε, -10 000 - 0 µε
pistemäinen
±1000 µε, ± 200 µε, ± 5000 µε
paikannus 0,1 m
Taajuusalue 0,2 Hz…10 kHz
pitkä kuitu, 1000m

1 με
1 με
25 με

10 με
(1 με)

ei määritelty

ei määritelty

Mittausalue: ei määritelty

Raman+lämpöpulssi

Harvavalun paikantaminen
Raman+lämpöpulssi

2.3

Paikannetun harvavalun min koko 20 cm
Paikantamistarkkuus 10 cm

2 cm

Lämpötilan mittaus optisella kuidulla
Tässä raportissa kuvatuissa sovellutuksissa lämpötilaa on mitattu etupäässä tietoliikenteeseen kehitetyllä optisella kuidulla. Yksittäisiä ”pistemäisiä” kuituoptisia antureita on käytetty vain joissakin erikoistilanteissa, esimerkiksi, kun on tarvittu pienen
koekappaleen keskipisteen lämpötila.
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Optista kuitua pitkänä anturina käyttävä lämpötilamittauslaite mittaa valon takaisinsirontaa. Mittauslaite lähettää lyhyen valopulssin optiseen kuituun. Pieni osa kuidussa
etenevästä valosta siroaa takaisin kuidun alkupäähän. Tämä takaisinsironnut valosignaali riippuu optisen kuidun lämpötilasta. Tarkka sirontapaikka määritetään valopulssin kulkuajan perusteella.
Optinen kuitu
Takaisin siroava valo

Kuidun ydin

Etenevä valo

Etäisyys x = v * t/2
v = valon nopeus
t = kulkuaika

Kuva 5. Valon takaisinsirontaan perustuva lämpötilamittauksen toimintaperiaate.

Optisen kuidun pituus lämpötilamittauksissa voi olla useita kilometrejä. Lämpötilan
erottelukyky on tyypillisesti kaupallisilla mittauslaitteilla ±0,3°C. Mittauslaitteen
lämpötilan paikan erottelukyky kertoo kuinka paljon optista kuitua pitää olla kahden
mittauspisteen välillä, jotta laite pystyy erottamaan mittauspisteet toisistaan. Lämpötilan mittaamiseen käytettävän laitteen paikan erottelukyky voi olla esimerkiksi suurissa kohteissa metri, tarvittaessa senttimetrejä. Tässä raportissa kuvatuissa tutkimuksissa on osaksi käytetty Fortumille suunniteltua erikoismittauslaitetta, jonka paikan erottelukyky on 1,6 cm.
Mittaustarkoituksiin käytettävät valokaapelit voivat sisältää useita mittauksia varten
tarvittavia optisia kuituja, sekä näiden lisäksi tiedonsiirtoon käytettäviä kuituja.
Kuvassa 6 ja 7 on esimerkki betonirakenteen lämpötilan mittauksesta pitkällä optisella
kuidulla. Mittaustuloksista muodostettiin myös kerroksittain lämpötilakartat (kuvassa
ylhäällä). Kartat on muodostettu pakkaskokeen alkupuolella ja lämpötilakuvaavat
(kuutena eri ajanhetkenä) betonin lämmetessä -20˚C pakkaskokeen jälkeen.

Kuva 6. Esimerkki betonirakenteen lämpötilan mittauksesta pitkällä optisella kuidulla. Mittauksissa käytettiin noin 125 m pitkää kuituoptista kuitua lämpötila-anturina. Optisen kuidun asennus näkyy vasemmalla olevassa kuvassa vihreällä.

Fortum Power and Heat Oy

Y-tunnus 0109160-2

Service

Kotipaikka Espoo
© Fortum Power and Heat
2008

Raportti

CM / Marja Englund

11 (36)

27.2.2008

CMC-3929

Lämpötila kuidun pituuden suhteen
Alin kerros 2.kerros 3.kerros

30

4.kerros 5.kerros

6.kerros ylin kerros
6.2.2007 0:35
6.2.2007 0:05
6.2.2007 0:25
5.2.2007 23:34
5.2.2007 23:54
5.2.2007 23:44

25
20

Lämpötila [C]

15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
63

73

83

93

103

113

123

133

143

153

163

173

183

Optisen kuidun pituus [m]
Kuva 7. Esimerkki betonirakenteen lämpötilan mittauksesta pitkällä optisella kuidulla. Mittauksissa käytettiin noin 125 m pitkää kuituoptista kuitua lämpötila-anturina.

2.4

Betonoinnin laadunvalvontamittaus optisella kuidulla
Optinen kuitu pitkänä anturina soveltuu mittasuhteiltaan suurien rakenteiden kattavaan valvontaan. Optisella kuidulla voidaan mitata samanaikaisesti useampia suureita.
Betonirakenteen sisälle asennetun pitkän optisen kuidun avulla voidaan mitata esimerkiksi rakenteen lämmönjohtavuuseroja.
Menetelmää käytetään betonirakenteen valmistuksen aikana puutteellisen tiivistyksen
ja karkean kiviaineksen erottumisen aiheuttamien "kivipesien" ja harvavalukohtien
paikantamiseen. Muita tyypillisiä lämpötilamittauksessa näkyviä vauriota ovat halkeamat ja epäonnistuneesta injektoinnista johtuvat tyhjät tilat ja onkalot. Näissä mittauksissa tarvitaan yleensä erikoismittauslaitetta, jonka paikan erottelukyky on 1,6 cm.
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Kuva 8. Betonoinnin laadun tarkastusmittauksen avulla nähdään esimerkiksi rakenteessa olevat
”kivipesät”.

Kohteita, missä kehitettyä menetelmää voidaan soveltaa, ovat esim. sillan kansilaattojen, jänteiden suojaputkien injektoinnin, liittopilareiden, teräsputkipaalujen, perustuslaattojen sekä suurpaalujen ja vedenalaisten betonointien laadunvalvonnassa ja kunnonseurannassa.
2.4.1

Betonoinnin laadunvalvonta yhdistettynä elinkaaren aikaiseen kunnon
seurantaan
Rakenteiden vauriot syntyvät yleensä useamman syyn seurauksena ja elinkaaren eri
vaiheissa. Osa vaurioista syntyy jo rakenteen valmistuksen aikana. Samalla valokaapelilla, jolla on seurattu valunaikaisia lämpötiloja, voidaan myös seurata betonirakenteessa vuosien aikana tapahtuvia muutoksia. Esimerkiksi sillan valvonnassa säännöllisillä mittauksilla löydetään rakenteen vaurioista ja kosteuden muutoksista kertovat
paikalliset lämmönjohtavuuserot. Mittauksilla voidaan seurata esimerkiksi kosteuden
etenemistä rakenteessa ja arvioida mahdollisen vuodon ja vauriokohdan laajuutta.
Projektissa kehitetyt menetelmät soveltuvat myös betonirakennetta ympäröivien rakenteiden valvontaan. Teiden, katujen ja siltojen yhteyteen tai läheisyyteen asennettavien kaukolämpöverkkojen, vesijohtojen ja viemäreiden vuodot aiheuttavat kosteusrasituksia myös betonirakenteille. Nopea vuodon paikannus säästää samalla myös teiden
tai siltojen korjauskustannuksia.

2.5

Vesipitoisuuden ja kosteuden mittaus optisella kuidulla
Veden virtaamista rakenteen sisällä, rakenteessa olevia vuotoja ja rakenteen kosteuden
muutoksia voidaan havainnoida seuraamalla rakenteen lämpötilan muutoksia. Edellytyksenä on, että ilmiö synnyttää lämpötilaeroja. Esimerkiksi rakenteessa kulkeva vesi
voi olla erilämpöinen kuin rakenne. Rakenteen vesipitoisuuden ja kosteuden muutoksia voidaan mitata käyttämällä lämmityspulssia tuottamaan rakenteeseen lämpöä, ja
mittaamalla paikallisia lämmönjohtavuuseroja.
Mittausanturina käytetään kaapelia, joka lähettää hetkellisen lämpöpulssin ja mittaa
lämpötiloja koko pituudellaan. Mittauksen tuloksena saadaan esimerkiksi anturikaapelin pituudelta rakenteen vesipitoisuusprofiili. Tallentamalla kaapelin asennusgeomet-
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ria (tai koordinaatit) tulokset voidaan esittää myös vesipitoisuuskarttana, josta voidaan
paikantaa muun muassa muuta rakennetta kosteammat kohdat tai vuotopaikat.

Kuva 9. Kuvassa esimerkki mittaustuloksesta, joka saatiin betonirakenteen vesipitoisuuden mittauksesta kuituoptisella menetelmällä. Anturikaapeli asennettiin kerroksittain rakenteeseen.

2.6

Kuituoptiset venymän mittausmenetelmät
Kuituoptisia venymäantureita on käytetty tässä raportissa esitetyissä sovellutuksissa
muun muassa sillan kuormituskokeiden ja jälkijännittämisen aikana. Kuituoptisten
venymäantureiden edut tulevat parhaiten esille pitkissä venymäantureissa tai mittausverkoiksi kytketyissä anturiratkaisuissa.
Niin sanotuissa Braggin hilaan perustuvissa antureissa, rakenteeseen kohdistuva kuormitus muuttaa optiseen kuituun valotettujen hilaviivojen välistä etäisyyttä. Kun samaan kuituun kytketään peräkkäin useita hiloja, voidaan nykyisellä tekniikalla koota
1–1000 anturin mittausverkkoja. Tässä tutkimustyössä käytettyjen antureiden ja mittauslaitteiden osalta menetelmän erottelukyvyksi mitattiin 1 μm/m. Braggin hilaan perustuvia antureita käytettiin tässä tutkimuksessa esimerkiksi betonirakenteen tai betoniterästangon pinnalle liimattuna tai rakenteen sisälle valettuna venymäliuskana tai säröanturina. Lisäksi Braggin hiloja käytettiin hiilikuitunauhojen toimivuuden testaamisessa.
Braggin hilat ovat parhaillaan soveltavan tutkimuksen kohteena esimerkiksi siltojen
monitoroinnissa. Braggin hila on kuituoptinen komponentti, joka valmistetaan esimerkiksi valaisemalla optista kuitua voimakkaalla laserilla interferenssimaskin läpi.
Interferenssikuvio valottuu kuidun ytimeen aiheuttaen viivamaisia taitekerroinmuutoksia. Taitekerroinmuutokset aiheuttavat valopulssin osittaisen heijastumisen halutulla aallonpituusalueella, jolloin muu osa spektristä etenee hilan läpi vaimentumatta.
Taitekerroin muutokseen vaikuttaa myös lämpötilan muutokset. Antureiden kanssa
käytetty mittauslaite mittaa aallonpituuden muutoksen.
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Braggin hilan käytön eduiksi betonirakenteiden kuormituskokeiden aikaisissa venymämittauksissa voidaan katsoa mahdollisuus usean mittauspisteen sijoittamiseen yhteen kuituun ja käytettävän kuidun sähköinen ja kemiallinen passiivisuus. Braggin hilan hyödyntäminen tuo mukanaan mahdollisuuden mitata samanaikaisesti myös lämpötilaa. Mahdollisuuden myötä halutun suureen erottaminen kokonaisuudesta kuitenkin vaikeutuu.
Valmiit kuituun hitsattavat Braggin hilat maksavat n. 300 - 3000 euroa kappaleelta.
Lisäksi tarvitaan tietysti itse kuitu, jonka hinta vaihtelee muutamasta eurosta useaan
kymmeneen euroon per metri ominaisuuksien mukaan.
Toinen raportissa esitetyissä esimerkiksi ”hiilikuitunauhavahvennus”-sovellutuksissa
käytetty venymä anturi on Fabry-Perot anturi. Fabry-Perot-anturin rakenne on yksinkertainen. Se koostuu kahdesta kuidusta joiden väliin jää aukko. Kumpikin kuitu kiinnitetään sopivaan rakennelmaan, esimerkiksi kapillaariputken sisään. Kuitujen vastakkaiset päät päällystetään materiaalilla, joka heijastaa osan valosta takaisin lähteelle.
Ennen lähdettä valo ohjataan jakajan avulla detektorille.
Fabry-Perot anturin etuina ovat muidenkin kuituoptisten antureiden tapaan sähköinen
ja kemiallinen passiivisuus, joka mahdollistaa käytön räjähdysherkässä ympäristössä.
Lisäksi Fabry-Perot anturi on erittäin tarkka, joten se soveltuu hyvin myös tieteelliseen mittaukseen ja muiden antureiden kalibrointiin. Käyttösovelluksia on rakenteiden
kunnonvalvonnassa esimerkkinä lämmön vaikutuksesta aiheutuvien rakenteen muutoksien seuranta, esimerkiksi ydinvoimaloiden rakenteissa.
Fabry-Perot -interferometriin perustuvien venymäanturien hinnat lähtevät noin 500
eurosta ylöspäin.

Esimerkki metalliputkella suojatusta anturista Braggin-hila-anturista/OptoSmart/.

Esimerkki hiilikuituvahvennussovellutuksissa käytetystä Fabry-Perot anturista /FOSI/.

Kuva 10. Braggin hilan ja Fabry-Perot anturit.

Rakenteen muodonmuutoksia voidaan seurata myös valopulssin kulkuaikaan perustuvilla menetelmillä, joissa valon kulkuaika ilmoittaa epäsuorasti rakenteeseen kiinnitetyn optisen kuidun pituuden muutoksen. Mittaus voi olla joko heijastus- tai läpäisytyyppinen mittaus. Heijastusmittauksessa kuidun toinen pää liitetään mittauslaitteiston kuitulähtöön ja toinen pää voidaan jättää vapaaksi. Vapaasta kuidun päästä ilman ja lasin rajapinnasta tapahtuvan 4 %:n heijastuksen ansiosta mittauslaitteeseen
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saadaan kuidun pituuden muutoksen (venymän) mittauksen kannalta takaisin riittävän
suuri optinen signaali. Läpäisymittauksessa mitattavan kuidun molemmat päät liitetään laitteeseen, jolloin saadaan selville lähetetyn valopulssin kulkuaika suoraan kuidun läpi. Mitattavaan kuituun on mahdollista järjestää esim. kuituhaaroittimia tai optisia liittimiä hyväksi käyttäen useampia heijastavia rajapintoja, joista kustakin saadaan
oma heijastuspulssi.
Mittauslaite kykenee erottelemaan eri heijastuspulssit ja mittaamaan etäisyyden kuhunkin niistä, mikäli pulssin väli on vähintään 100 ns ajassa vastaten kuidun pituudessa noin 15 m kuidun taitekertoimella 1,5. Kertamittauksen resoluutio on 4-5 mm.
Mittauksen resoluutiota parannetaan keskiarvoituksella. Käytettäessä noin 1000 mittauksen keskiarvoa saavutetaan 0,15 mm:n resoluutio, jota vastaavan etäisyysmittaustuloksen mittausaika on noin 10 s.
Tässä raportissa kuvatuissa kohteissa valopulssin kulkuaikaa mittaava laitetta käytettiin esimerkiksi hiilikuitunauhan kokonaisvenymää mittaamassa ja sillan kuormituskokeen aikana.
Hajautettu, koko pituudeltaan mittaava kuituanturi soveltuu kohteisiin, joista tulee mitata suhteellista venymää tai venymien jakautumaa laajalla alueella. Hajautetulla anturilla voidaan mitata ja paikantaa tehokkaalla tavalla halkeamia laajalta tai seurata rakenteen jännityksen aiheuttamia muutoksia.

2.7

Värähtelyn mittaaminen optisella kuidulla
Optinen kuitu voi toimia myös pitkänä värähtelyanturina. Kuituun pohjautuvia värähtelyantureita on kehitetty muun muassa turvallisuusvalvontasovellutuksiin. Värähtelymittauslaitteistossa anturina käytetään yksi- tai monimuotokuitua ja valolähteenä
puolijohdelaseria. Värähtelyn ilmaisu perustuu valokuidun toiseen päähän (kaukokenttään) syntyvän, kirkkaista ja himmeistä läiskistä muodostuvan, speckle-kuvion
muutosten mittaamiseen.
Speckle kuvio on kuidussa tapahtuva ilmiö, jossa kuidun loppupäähän tuleva koherentti valo on jakautunut pistemäisiin intensiteettimaksimeihin ns. Speckle -täpliin.
Ilmiö vaihtelee myös satunnaisesti valon edetessä ja taittuessa pitkin kuitua eri reittejä.
Värähtely, paine, venymä
Speckle-kuvio
Laser valo

Muutokset kuidussa kulkevissa valon muodoissa muuttavat Seckle-kuviota

Kuva 11. Värähtelyn mittaus pitkällä optisella kuidulla.
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Speckle-ilmiötä käytettiin tässä raportissa esitetyissä sovellutuksissa lähinnä riippusillan ja sillan köysien värähtelymittauskokeissa sekä voimalaitoksen imuputken värähtelymittauksissa.

Kuva 12. Esimerkki sillan värähtelyn mittauksesta pitkällä anturilla.

Kuitusignaali

Rakennuksen
perustuksen
värähtely

Imuputken
pään
värähtely

2.75s

Kuva 13 . Voimalaitoksen imuputken värähtelymittaukset kuituoptisella Speckle-ilmiöön perustuvalla anturilla. Oikealla anturin asentaminen ja vasemmalla mittaustulos.

3

KUITUOPTISET ANTURIT SILTARAKENTEEN MITTAUKSISSA

3.1

Valunaikainen lämpötilan mittaus

3.1.1

Kuituoptisen lämpötilamittauksen soveltuvuus
Valokaapeli on parhaimmillaan mittasuhteiltaan suurten tai muuten vaativien rakenteiden valmistuksen ja käytön aikaisessa seurannassa. Esimerkiksi massiivirakenteissa
betonille ominaiseen lämmöntuottoon saattaa liittyä lujuuskatoa ja halkeilua, jos kovettumisvaiheessa olevan betonirakenteen sisäiset lämpötilaerot nousevat liian suuriksi. Vastaavasti ohuissa rakenteissa saattaa betonin jäätyminen olla talvisaikaan ongelma. Tuoreen ja kovettuvan betonin kattava lämpötilaseuranta optisella kuidulla varmistaa betonin lujuudenkehityksen hallinnan esimerkiksi muotinpurkulujuutta määri-
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tettäessä ja varmistaa kovettumisen suunniteltuun lujuuteen. Samanaikaisesti lämpötilamittaustuloksista nähdään myös rakenteessa olevat poikkeavat kohdat kuten harvavalut, ilmaontelot ja halkeamat, jos käytössä on riittävän paikkatarkkuuden omaava
mittauslaite.
3.1.2

Optisen anturin asentaminen valunaikaiseen lämpötilamittaamiseen
Betonirakenteissa lämpötila-anturina toimiva pitkä optinen kuitu tai betonivaluun soveltuva valokaapeli kiinnitetään yleensä raudoitusvaiheessa betoniterästankoihin tai
esivalmistettuihin raudoituselementteihin nippusiteillä. Pitkästä anturista muodostetaan mittausverkko, josta lämpötilatietoa saadaan koko optisen kuidun pituudelta.

Kuva 14. Optinen kuitu asennettuna sillan kannen ja teräsbetonisen lyöntipaalun ja paalukentän kovettumisen aikaiseen lämpötilamittaukseen, sekä lämmitettävän betoniperustuksen valvontaan.

Asennuksen jälkeen tehdään tärkeimpien mittauskohtien paikantaminen. Nämä kohdat
merkitään esimerkiksi raudoituspiirustuksiin ja mittauslaitteen muistiin. Tämän työvaiheen tärkeys korostuu, koska käytössä on menetelmä, jonka avulla saadaan yhdellä
kaapelilla mitattua lämpötilaa yli 10 000 pisteestä. On tärkeää tietää mistä kohtaa rakennetta tieto on peräisin. Paikannus onnistuu hyvin lämmittämällä anturikaapelia varovasti kuumailmapuhaltimella tai jäähdyttämällä kylmäsprayn avulla raudoitukseen
kiinnitettyä anturikuitua. Lämmin tai kylmä kohta tallennetaan suoraan mittauslaitteen
muistiin. Menetelmää oli helppo käyttää myös työmaaolosuhteissa.
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Kuva 15. Optisen anturin asennus olemassa olevan sillan kannen lämpötilan mittaukseen. Menetelmää käytetään, kun halutaan mitata korjattavan sillan vanhan osan ja valettavan osan lämpötiloja valun kovettumisen aikana.

3.1.3

Mittaukset ja tulostenkäsittely
Valunaikaiset mittaukset aloitetaan selvästi ennen valua ja niitä jatketaan yhtenäisesti
kunnes kovettumisvaiheen lämpötilan nousu on selvästi taittunut laskuun koko mitattavalla alueella. Kovettumisajan mittaustuloksien avulla voidaan tarkastella lämmönkehittymistä rakenteen eri kerroksissa. Joissain tapauksissa saattaa myös valun jäähtymisvaiheessa olla kovettuvan valun ja rakenteen käyttäytymiseen liittyviä ilmiöitä,
joista halutaan mittaustietoa.
Talviolosuhteissa jäähtymistä kannattaa seurata kunnes rakenteen jäätymisvaara on
ohitettu. Tarvittava näytteenottotaajuus jäähtymisvaiheessa on tyypillisesti lämpenemisvaihetta oleellisesti pienempi.
Valunaikaisten mittaustulosten käsittelyssä tulee ottaa huomioon mahdollisuus hyödyntää tietoja mahdollisessa pitkäaikaisseurannassa. Valunaikaisten mittausten ja pitkäaikaisseurannan tulosten käsittely sinänsä poikkeavat toisistaan, mutta esimerkiksi
paikkatiedot ja kohteen perustiedot ovat molemmissa mittauksissa samat ja yhteiset
osat ovat jatkossa täysin hyödynnettävissä.
Valunaikaisten mittausten tärkeimmät tulokset ovat varmuus siitä, että valu on kauttaaltaan tasalaatuinen ja että maksimilämpötiloja ei ole ylitetty massiivivalun missään
kohdassa eikä valun jäätymistä ole tapahtunut.
Valokuituantureilla mitattu laaja tietomäärä saadaan käyttäjälle havainnolliseksi esittämällä tulokset piirustuksissa graafisina värikuvaesityksinä. Yksinkertaisissa tapauksissa, varsinkin kertaluontoisissa mittauksissa saavutetaan riittävän havainnollinen
kuva esittämällä tulokset käyräparvina lämpötiloina ajan ja paikan suhteen.

3.1.4

Lämpötilamittaustulosten yhdistäminen rakenteeseen
Pitkästä anturista saatavan mittaustuloksen tulkitseminen on vaativaa johtuen suuresta
tiedon määrästä, vaihtelevista asennustavoista tai rakenteesta. Betonirakenteen pitkäaikainen valvonta perustuu yleensä määrävälein tehtäviin mittauksiin ja tulosten vertailuun. Valvontaan käytetään pitkiä valokaapeleita, jotka mittaavat koko matkaltaan.
Esimerkiksi lämpötilaprofiilin mittauksella saadaan rakenteesta lämpötilakartta, joka
tyypillisesti sisältää noin 1000–10 000 lämpötilan "mittauspistettä".
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Tulosten nopeaa tulkintaa varten on kehitetty erilaisia visualisointimalleja ja esitystapoja, joiden avulla pystytään näkemään esimerkiksi betonirakenteessa olevat harvavalut tai kansilaatan vuodon paikat ja seuraamaan niiden kehittymistä.
Tuloksen havainnollistamiseksi lämpötilan mittaustiedot tai muutokset esitetään 2- tai
3-uloitteisina lämpötilapintana. Visualisoinnin tarkoituksena on helpottaa poikkeavien
kohtien paikantamista ja analysointia. Eräs tapa visualisoida lämpötiloja ja kosteuseroja, on liittää mittaustulokset rakenteesta ja asennuksesta tehtyihin CAD-kuviin ja
muodostaa tuloksista lämpötilakarttoja suoraan rakennekuviin. Näin esimerkiksi poikkeavan valunaikaisen lämpötilan paikka ja laajuus saadaan nopeasti näkyville ja voidaan heti ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Kuvissa 16 ja 17 on esimerkki betonin
pakkaskokeen lämpötilamittaustuloksista muodostetuista lämpötilakartoista.
Tiedon automaattista tallennusta ja käsittelyä varten on kehitetty myös menetelmiä,
joilla mittaustieto saadaan yhdistettyä karttapohjaiseen rekisteriin. Näin esimerkiksi
siltojen tilasta ja kunnosta kertova lämpötila-, kosteus- ja kuormitusprofiili saadaan
jatkossa reaali-aikaisena tietona suoraan siltojen kunnossapidosta vastuussa oleville
mahdollistaen samalla myös ennakoivan hälytyksen antamisen.

Aika
Kuva 16. Betonin pakkaskokeen lämpötilamittaustuloksia ajan funktiona viidestä pisteestä .
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Kuva 17. Lämpötilamittaustuloksen yhdistäminen rakenteeseen. Lämpötilan mittaustulokset seitsemästä eri kerroksesta. Ajanhetki on sama kuin kuvassa 16.

3.2

Vedenalaisen betonoinnin kuituoptinen laadunvalvontamittaus

3.2.1

Kuituoptisen mittauksen soveltuvuus
Optiseen kuituun perustuvaa valvontamenetelmää voidaan käyttää betonirakenteen
valmistuksen aikana puutteellisen tiivistyksen ja karkean kiviaineksen erottumisen aiheuttamien "kivipesien" ja harvavalukohtien paikantamiseen. Muita tyypillisiä lämpötilamittauksessa näkyviä vauriota ovat halkeamat ja epäonnistuneesta injektoinnista
jääneet tyhjät tilat ja onkalot.
Kokeellisen tutkimuksen perusteella harvavalu näkyy jo kuivumisajan mittaustuloksissa, jos mittauslaitteen paikkaresoluutio on riittävä verrattuna esimerkiksi harvavalun kokoon. Injektoinninaikaisilla mittauksilla voidaan tarkistaa injektoinnin onnistuminen.

3.2.2

Sillan peruslaatan betonivalun kuituoptinen laadunvalvontamittaus
Betonirakenteen valmistuksen aikana puutteellisen tiivistyksen ja karkean kiviaineksen erottumisen aiheuttamien "kivipesien" ja harvavalukohtien paikantamiseen anturikaapeli asennetaan, joko suoraan raudoituksiin tai käyttämällä apuna esivalmistettuja
elementtejä
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Anturikaapeli asennetaan raudoituksiin peruslaatan ulkokehään useampaan kerrokseen
ja keskelle raudoitustankoon. Anturikaapelin kiinnitys tehdään nippusitein.
Esimerkkikuvissa anturikaapelit on asennettu esivalmistettuihin raudoituselementteihin, jotka nostetaan raudoituksen yhteydessä valvottavaan kohteeseen.

Kuva 18. Anturikaapelin asennus betonoinnin laadun valvontaan käyttämällä esivalmistettuja
anturielementtejä (tässä pilottina maan pinnalla vaikka menetelmä on tarkoitettu vedenalaisiin
valuihin)

Kuva 19. Ensimmäiset laadun valvontamittaukset tehdään valun aikana.

3.2.3

Optisen kuidun asentaminen sillan vedenalaisen valun valvontaan
Sillan betonoinnin laadunvarmistusmittausta varten anturikaapeli asennetaan valvottavaan kohteen raudoituksiin kahteen tai useampaan kerrokseen ja keskelle raudoitustankoon. Anturikaapelin kiinnitys tehdään nippusitein. Anturina toimii lämmityskaapelin ja optisen kuidun muodostama kaapelipari.
Jos valu tehdään kuivaan kuoppaan, niin valvontakaapelit asennetaan raudoituksen ollessa paikallaan. Jos valu tehdään vedenaikaisena valuna, niin kaapelit asennetaan
raudoitukseen ennen kuin se nostetaan paikalleen.
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Esimerkkikuvassa sillan vedenalaiseen anturaan anturikaapelit asennettiin nippusiteiden avulla rakenteen raudoituskehikkoon lähelle anturan ulkokehää. Anturikaapelit
kiertävät kehikkoa spiraalimaisesti, keskimäärin 30 cm nousulla.

Kuva 20. Anturin asentaminen vedenalaisen betonivalun valvontaan.

Kuva 21. Anturan valu. Ylimmän kerroksen anturikaapelit näkyvät kuvassa.

3.2.4

Mittaukset ja tulostenkäsittely
Ensimmäinen mittaus tehdään heti valun jälkeen tai sen yhteydessä. Tässä mittauksessa mitataan lämpötilajakauma. Poikkeavat kohdat näkyvät mittaustuloksessa muuta
rakennetta korkeampina tai matalampina paikallisina lämpötiloina. Seuraava tarkentava mittaus tehdään noin 2 viikkoa anturan tai laatan valamisen jälkeen, ajankohtana,
jolloin voimakkain kuivumisvaihe oli jo ohi. Hetkellisen lämmityspulssin avulla saadaan näkyviin poikkeavat kohdat kuten esimerkiksi onkalot tai harvavalukohdat.
Kuivumisajan mittaustuloksien avulla voidaan samalla tarkastella betonivalun kuivumisajan lämmönkehittymistä rakenteen eri kerroksissa.
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Anturi on asennettu raudoitukseen spiraalille.
Anturispiraali alkaa rakenteen pohjalta ja
nousee lähelle valun pintaa (noin 2,5m).
Nousu on noin 30 cm/kierros.

3

2

Kierros 9
päättyy
rakenteen
yläosaan, jossa
valokaapeli on
vielä valun
ulkopuolella
mittaushetkellä

Massa ei uloitu muotin reunaan saakka
raudoitus on paljaana

1

0
80

-1

90

100

110

120

130

140

150

Valokaapelin pituus [m]

Kuva 22. Esimerkki mittaustuloksesta.

3.3

Betonirakenteen kosteusvalvonta

3.3.1

Kuituoptisen mittauksen soveltuvuus
Valokaapeli mahdollistaa betonirakenteessa olevan kosteuden ja vuodon paikantamisen. Valokaapelista voidaan muodostaa rakenteen sisälle mittausverkko, joka vastaa
useita tuhansia yksittäisiä antureita. Alkavat vuodot voidaan havaita jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jolloin vaurion eteneminen voidaan estää tai rajoittaa pienelle alueelle.

3.3.2

Optisen kuidun asentaminen betonirakenteen kosteuden ja vesipitoisuuden mittaamiseen
Optiset anturikaapelit kiinnitetään yleensä raudoitusvaiheessa betoniterästankoihin tai
esivalmistettuihin raudoituselementteihin nippusiteillä. Pitkästä anturista muodostetaan mittausverkko, josta mittaustietoa saadaan koko optisen kuidun pituudelta. Mittauslaite muodostaa lämpötilatiedosta betonirakenteen vesipitoisuuden.
Valvontakaapelien paikoilleen asennusta helpottaa, jos kaapelireitille asennetaan raudoitusvaiheessa vetonaru, jolla kaapelipari saadaan vedettyä vaivattomasti oikeaan
paikkaan. Kun kaapeli on vedetty, se sidotaan paikalleen raudoituksiin nippusiteillä.
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Kuva 23. Anturikaapelin asentaminen betonirakenteen kosteuden valvontaan. Esimerkkikuvissa
anturikaapelit asennettiin koelaatan kosteuden valvontaan useampaan eri kerrokseen

3.3.3

Mittaukset ja tulostenkäsittely
Paikannusmittaus tehdään heti anturikaapelin kiinnityksen jälkeen. paikannus voi joissain tapauksissa olla helpompi tehdä ennen raudoituksen nostamista muottiin.
Kovettumisprosessin aikana tehty mittaus saattaa antaa tärkeää taustatietoa myöhemmin tehtäville kosteus- ja vesipitoisuusmittauksille. Tärkeää kuitenkin on saada yksi
mittaus kun nopea kovettumisvaihe ohi ja rakenteen kosteus on vielä korkea ja mahdollisimman tasainen.
Kosteusmittaukset tuottavat, jo varsin pienestäkin kohteesta, suuren määrän tietoa,
jonka tehokas hyödyntäminen onnistuu parhaiten käyttämällä apuna vertailua aiempiin tuloksiin. Grafiikkaa ja laajaa väripalettia käyttämällä suuresta tietomäärästä voi
saada nopeasti käsityksen mitatun komponentin yleistilasta ja poikkeavista alueista.
Eri kerroksien kosteuden muutokset

Kosteuden / vesipitoisuuden muutokset

16

55 mm syvyydellä
pinnasta

14

32 mm syvyydellä
pinnasta

Rakenteen pinnassa

12
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2
0
60

65

70

75

80

85

90

-2
Optisen kuidun pituus [m]

Kuva 24. Esimerkki betonirakenteen kosteuden muutoksen mittauksesta optisella menetelmällä.
Kokeessa anturikuitu oli asennettu kolmeen erikerrokseen. Rakenteen pintaa kasteltiin useamman viikon ajan. Mittausmenetelmä perustui lämmönjohtavuuden muutokseen.
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Kuituoptisen mittauksen soveltuvuus
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Optinen kuitu soveltuu betonirakenteen sisään asennettavaksi tai pintaan kiinnitettäväksi anturiksi tarjoten mahdollisuuden rakenteen laajaan ja kattavaan valvontaan.
Tyypillisiä valvottavia asioita ovat rakenteiden lämpötilaerot, jäätyminen, vedeneristyksen vuodot ja kosteat kohdat. Menetelmää voidaan käyttää paikallisten vuotojen etsintään ja seurantaan. Valokaapelilla voidaan mitata betonirakenteen kosteuden muutoksia tai siltakannen vedeneristyksen vaurioita. Näin päästään betonirakenteen ennakoivaan kunnonvalvontaan.
3.4.2

Optisten anturin asentaminen sillan vedeneristyksen vuodon valvontaan
Sillan vedeneristyksen vuotoja valvottaessa valokaapeli asennetaan esimerkiksi kansilaatan päälle paineentasausverkon alle. Tällöin valokaapelin lämmönkestoisuuden pitää olla asfaltoinnin takia yli 210 °C.

Kuva 25. Sillan vedeneristyksen valvontaan anturi kaapeli asennetaan mahdollisimman lähelle
pintaa. Esimerkkisuunnitelmassa valvontaa on tihennetty kannen reunaosassa.
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Kuva 26. Vedeneristyksen vuodon valvonnassa anturikaapelin asennetaan sillan kanteen tehtyyn
uraan mahdollisimman lähelle pintaa.

3.4.3

Mittaukset ja tulostenkäsittely
Kohteet ovat poikkeuksetta laajoja, joten valmistelevien paikannusmittausten ja valun
sekä kovettumisen aikana tehtävien mittausten tärkeys korostuu. Referenssimittaukset
on tehtävä heti valmistumisen jälkeen ja aivan eliniän alkuvaiheesta, mittaukset olisi
tehtävä pohjoismaisissa mieluummin kaikilta vuodenajoilta.
Hyvien perustietojen pohjalta rakenteen normaaleja kosteusmuutoksia voidaan seurata
tarkkaan ja alkavat pienetkin poikkeamat tai vauriot voidaan havaita ja paikantaa ja
korjata varhaisessa vaiheessa.
Suuresta rakenteesta muodostettu graafinen värikuvaesitys ja sen taustalla oleva numeerinen tieto antavat hyvän pohjan mittaustiedon tiedon tehokkaalle hyödyntämiselle.

Kuva 27. Esimerkki mittaustuloksesta, jossa näkyy noin 20 m x 10 m alueelta betonilattian kosteuserot.
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3.5

Sillan koekuormituksen ja jännittämisen aikaiset venymän mittaukset

3.5.1

Kuituoptisen mittauksen soveltuvuus
Sillan koekuormituksessa mitataan rakenteen suhteellista venymää ja taipumia kriittisistä paikoista. Perinteisesti tehtävään on käytetty sähköisiä venymäliuskoja ja liikeantureita, joissa suhteellinen venymä liike on muutettu sähköiseksi signaaliksi. Kuituoptisia antureita on kokeissa käytetty perinteisten anturien rinnalla. Kokeissa ja koe
asennuksissa on etsitty käyttötapoja kuituoptisten menetelmien erikoisominaisuuksien
hyödyntämiselle.
Kokemukset antureista osoittavat, että kuituoptisten anturit ovat yksinkertaiset asentaa
ja anturien herkkyys on valittavissa kohteen tarpeen mukaisesti. Erityisesti suurta herkkyyttä vaativissa kohteissa saadaan häiriötöntä ja luotettavaa mittaussignaalia.
Hajautettu, koko pituudeltaan mittaava kuituanturi soveltuu kohteisiin, joista tulee mitata jännitystä tai jännitysten jakautumaa laajalta alueelta.
Kuituoptisien anturien soveltuvuus pitkäaikaisseurantaan vaikuttaa kokemusten perusteella hyvältä. Kuituoptisissa antureissa ei esiinny konventionaalisia antureita haittaavaa sähköisen eristystason alenemista ja sen aiheuttamaa herkkyyden muuttumista.
Mittaussignaalien aallonpituus on valittu niin, että rakenteisiin väistämättä tunkeutuva
kosteus ei oleellisesti vaikuta mittaustuloksiin. Anturin kunnollinen kiinnittyminen ja
pysyminen mitattavaan rakenteeseen on mittausmenetelmästä riippumatta tärkeää.

3.5.2

Kuituoptisten antureiden asentaminen
Kuituoptisilla antureilla pyritään mittaamaan suuria komponentteja ja mittaustietoa
halutaan suurilta alueilta. Kuituanturin asennus tehdään verkkona koko mitattavalle
alueelle tai suorana mitattavan rakenteen koko pituudelle.
Asennustapa ja tarkat paikat on suunniteltava kohteen rakenteen mukaan asiantuntemuksella kuten konventionaalisissakin anturoinneissa.

Kuva 28. Kuituoptisen anturin asentaminen sillan kuormituskokeiden aikaiseen mittaukseen.
Optinen kuitu liimattiin edestakaisin sillan palkkiin 10 m matkalta. Kuituanturin mittava kokonaispituus oli 20 m.

Koekuormitusta varten asennettavien anturien asennus vaatii menetelmästä riippumatta aina vahvaa asiantuntemusta. Mittauspaikkojen määrittäminen, anturin asennus ja
asennuspaikan suojaaminen on tehtävä huolella ja asianmukaisissa olosuhteissa.
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Hajautettua mittausta ei voi toteuttaa sähköisillä antureilla. Sähköiset pitkät liikeanturit (LVDT) mittaavat lähinnä samaa asiaa, mutta niillä saadaan mitattua vain anturin
päiden suhteellinen muutos. Hajautettu kuituanturi mittaa venymiä koko pituudeltaan
anturille annetulla paikkaresoluutiolla. Kuituanturilla on mahdollista seurata tarkemmin halkeamien määrää ja muodostumista tutkittavalla alueella.
Valon kulkuajan mittaamiseen perustuvia mittausmenetelmiä ja antureita käytetään
LVDT anturien tapaan mittaamaan liikettä. Pitkä kuituanturi kannattaa valita koekuormituskohteeseen, jossa mitattava pituus on useita metrejä, jopa useita kymmeniä
tai satoja metrejä pitkä. LVDT anturien käyttö pidemmillä mittauspituuksilla on altis
ulkoisille häiriöille ja asennus voi olla hankalaa.
Pistemäisten optisten anturin käyttö on suositeltavaa kohteissa, joissa koekuormituksessa käytetään pieniä kuormia ja suhteelliset venymät ovat alhaiset. Oikein
valitun Fabry-Perot anturin herkkyys ja pysyvyys pienillä arvoilla on erittäin hyvä.
Herkän anturin asennus ja mittaus on tehtävä vastaavasti tavallista huolellisemmin.
3.5.3

Mittaukset ja tiedonkäsittely
Kuituoptisia venymäantureita testattiin muun muassa sillan jälkijännittämisen ja kuormituskokeen aikana. Kohteena oli esimerkiksi Murhasaaren silta, H-1124, ja sen vahventamiseen liittyvät mittaukset. Sillan kantavuustason nostamiseksi ja taipumakehityksen pysäyttämiseksi, sillalle tehtiin kesän 1999 aikana sillan korjaustyön yhteydessä vahventaminen jälkijännittämällä.
Sillan teräsrakenteisiin liimattiin kolme Fabry-Perot venymäliuskaa, joiden mittausalue oli 0 μS – 2500 μS. Kaikki anturit liimattiin pitkittäisten kannatinpalkkien pitkittäisiin teräksiin. Anturit liimattiin 5 minuutin kuivumisajan omaavalla pikaepoksilla.
Samaa liimaa oli käytetty myös aikaisemmin tehdyissä sillan kuormituskokeissa.
Sillan etelänpuoleiseen pitkittäiseen kannatinpalkin alareunaan liimattiin akryylivaippainen (noin 50 % valoa heijastavan pään omaava) kuitu. Kuitu liimattiin siten, että se
kulki kahden halkeaman yli kaksi kertaa edestakaisin (4*585mm), joten liimattu osuus
oli noin kahden metrin mittainen. Pitkän kuidun pituuden muutosta seurattiin valon
kulkuaikamittaukseen perustuvalla laitteella.
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MURHASAAREN SILLAN KUITUMITTAUKSET

[μ S]

Kuituantureiden signaalit sillan jännitystyön aikana
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Kuva 29. Esimerkki Murhasaaren sillan jännittämisen aikaisesta mittauksista.

3.6

Liimausvahventamisen laadunvalvonta ja lopputuloksen varmentaminen

3.6.1

Kuituoptisen mittauksen soveltuvuus
Liimausvahventaminen on kilpailukykyinen ja dokumentoitu menetelmä betonirakenteiden korjausprojekteissa. Onnistuneen lopputuloksen kannalta on oleellista, että liimaus toteutetaan suunnitellulla tavalla ja tartunta saadaan lujaksi kauttaaltaan.
Vaativissa olosuhteissa liimausvahvennuksen laadunvalvonta ja lopputuloksen varmentaminen on välttämätöntä. Valokuidun käyttöön perustuvia optisia mittausmenetelmiä voidaan käyttää tehokkaasti suurien rakenteiden lämpötilan kattavaan seurantaan asennuksen aikana ja suhteellisten venymien mittaamiseen kuormituskokeessa.
Valvonta ja kuormituskokeet tulisi liittää mukaan jo työsuunnitelmien laadinnassa.
Valvonnat eivät korvaa kiinnittymisen lujuutta mittaavien koepalojen ottamista liimasta ja liimausalustasta.
Liimausvahvistus tehdään yleensä käyttäen valmiita hiilikuitunauhoja tai paikalla valmistettavia hiili- tai lasikuitumattoja. Mittausteknisesti kaikille asennustavoille yhtenäistä on, että vahvistuksen onnistumisen luotettava varmentaminen vaatii suuren
määrän valvontamittauksia. Kuituoptiset mittausmenetelmät ovat osoittautuneet tehokkaiksi suurten mittausmäärien ja laajojen alueiden mittausten toteutuksessa.
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Optisten anturien asentaminen hiilikuitunauhoihin
Hiilikuitunauhan päälle, koko pituudelle, asennetaan valokuitutekniikkaan perustuvat
anturit lämpötilan ja jännityksen mittaamista varten. Anturien kiinnitys tehdään nauhan liimaamisen jälkeen ennen eristyskerrosten asennusta. Anturointi on tehtävä hiilikuitunauhan liimauksen lujuutta vaarantamatta.
Anturien kiinnittäminen edellyttää rasvojen poistamisen ja nauhan pinnan kevyen hionnan ennen liimaamista. Anturien liimaamiseen käytetään tyypillisesti nopeasti kuivuvia liimoja.
Kaikki anturiasennukset suojataan ja kaapeloidaan mittauskaapille huomioiden, että
kuormituskokeet tehdään myöhemmin kun koko rakenne on teknisesti valmis.

Kuva 30. Kuva esittää anturikuidun asennusta liimaan ja hiilikuitunauhan päälle. Liimassa oleva
anturikuitu mittaa lämpötilaa ja päällä oleva anturikuitu kokonaisvenymää.

Kuva 31. Venymäanturit asennettuna hiilikuitunauhojen seurantaan.

3.6.3

Lämpötilavalvonta asfaltoinnin aikana
Asfaltoinnin aikana varmistetaan, että liiman lämpötila ei nouse liiman valmistajan
antamalle kiteytymisrajalle saakka missään kohdassa, eikä missään asennusvaiheessa.
Mittaus tehdään nauhan pintaan asennetusta lämpötila-anturista koko pituudelta, hajautetulla lämpötilamittauksella. Valvontamittausta tehdään koko asfaltoinnin ajan.
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Mittaukset kuormituskokeiden aikana
Perusparannuksen lopuksi tehtävällä kuormituskokeella mitataan, että vahvistus toimii
suunnitellulla tavalla ja samalla määritellään sillan kantavuus. Selkeimmät tulokset
vahvistuksen onnistumisesta saadaan jos silta on koekuormitettu ennen perusparannusta.
Vahvistukseen käytettyjen hiilikuitunauhojen kiinnitys varmistetaan selkeimmin vertaamalla viereisten betonitankojen ja vahvistusnauhojen suhteellisia venymiä keskenään.
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Kuva 32. Esimerkki mittauksesta kuormituskokeiden aikana.

4

ASENNUSOHJEITA
Antureiden asennusohjeet on koottu erillisiin liitteisiin. Näissä ohjeissa on käytetty
esimerkkeinä toteutettuja asennuksia.

LIITTEET
Liite 1. Optisen anturikaapelin käsittely- ja asennusohje
Liite 2. Valokaapelin läpiviennin asentaminen
Liite 3. Valunaikainen lämpötilan mittaus
Liite 4. Vedenalaisen betonoinnin laadunvarmistus- ja kunnonvalvonta
Liite 5. Betonirakenteen kosteuden valvonta

Fortum Power and Heat Oy

Y-tunnus 0109160-2

Service

Kotipaikka Espoo
© Fortum Power and Heat
2008

Raportti

CM / Marja Englund

27.2.2008

35 (36)

CMC-3929

Liite 6. Sillan vedeneristyksen valvonta
Liite 7. Sillan koekuormituksen aikaiset mittaukset
Liite 8. Liimausvahventamisen laadunvalvonta
VIITTEET
1 Ipatti, A., Englund, M. ja Patrikainen P., Teräsbetonisen lyöntipaalun ja paalukentän kovettumisen aikainen lämpötilamittaus valokuitujen avulla. IVO Teknologiakeskus, tutkimusselostus KUITU-A6-86, 5.3.1997, 20s. + 3 liitettä
2 Ipatti, A., Englund, M. ja Patrikainen P.,Siltakannen betonivalun kovettumisen aikainen lämpötilan mittaus valokuitujen avulla. IVO Teknologiakeskus, tutkimusselostus KUITU-A6-121, 1997
3 Englund, M. ja, Ipatti, A., Optinen kuitu betonin valmistuksen ja käytön aikaisissa
lämpötilamittauksissa. Artikkeli Tielaitoksen tie- ja liikennealan ajankohtaislehden
"Tiennäyttäjä" numerossa 4/Joulukuu 1997, s. 4.
4 Englund, M. ja Ipatti, A., An intelligent overpass across the motorway. Article
draft to be published in: Energy innovation 1999, IVO Group's Reseach and Development Report '99, 4p.
5 Englund, M. ja Patrikainen P, Sillan koekuormituksen mittaus kuituoptisella venymäanturilla, IVO Teknologiakeskus, tutkimusselostus KUITU-A6-152, 1999
6 Englund, M., Ipatti, A. ja Karioja P., Fibre-optic security monitoring sensor. In:
Culshaw, B. (ed.) Op-ti-cal Fibre Sensor Technologies and Applications. Proc.
European Symposium on Lasers and Op-tics in Manufacturing, 16-20 June 1997,
Munich, Germany
7 Englund, M., Ipatti, A., Patrikainen, P. ja Lappalainen, T., Loviisan voimalaitoksen KPA-varaston laajennuksen valun aikainen lämpötilamittaus. Imatran Voima
Oy, Teknologiakeskus, Raportti KUITU-A6-155, 31.1.1999, 23s. + liitteitä.
8 Englund, M. ja Patrikainen, P.,Murhasaaren sillan vahventamiseen liittyvät kuituoptiset mittaukset. Fortum Teknologia, Rapotti TECH-1947, 2000.
9 Englund, M. ja Patrikainen, P., Kelukosken voimalaitoksen imuputken valun aikainen lämpötilan mittaus ja kuituoptisen värähtelynanturin asennus. Fortum Teknologia, Rapotti TECH-4377, 6.2.2001.
10 Englund, M., Mitrunen, A., Ipatti, A., Parikkalan sillan vahventamiseen käytettyjen hiilikuitunauhojen liiman lämpötilamittaukset sillan asfaltoinnin aikana ja kuituoptisten venymäantureiden asennus. Fortum Service Oy, Raportti FES-12,
21.10.2002, 19s. + piirustusliite.
11 Englund, M., Kelukosken koetäytön aikaiset imuputken värähtelymittaukset. Fortum Energy Solutions, PowerPoint-kalvosarja, 4.2.2002, 4s.
12 Kanervo, P., Englund, M., Lieviön sillan tuen peruslaatan Betonivalun kuituoptinen laadunvalvonta, Fortum Power and Heat Oy, CMC-2593, 2006
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13 V. Lyöri, K. Määttä, S. Nissilä, H. Kopola, M. Englund, A. Mitrunen: A high
resolution reflectometer for measuring dynamic strain in a single mode optical fibre. International Conference on Applications of Photonics Technology 1996
(ICAPT'96), July 29 - August 1, 1996, Montreal, Canada, 6 p.
14 Englund, Marja., Kuituoptiset anturit sillan valvonnassa. Siltapäivät 2000.RIL
K188-2000, ss. 155-176
15 Englund, M., Mitä kuituoptisilla antureilla voidaan betonissa valvoa? Suomen betonitietoa Oy, Betonipäivät 2001, Esitelmä 17.10.2001, ss. 83 - 100.
16 Englund, M., Valokaapeli valvoo rakenteiden kuntoa. Lehtiartikkeli. Vesitaluos 3
2002, 6s.
17 Räsänen, O., Tietoisku viimeisimmistä tutkimuksista, Sillanrakentamisen ja -korjaamisen koulutuspäivät, Kuopio. Esitelmä 14.10.2003, s + ohjelmaliite.
18 Ipatti, A. ja Englund, M., Optinen kuitu ottaa mittaa betonista. Betoni 1/2002, ss.
50-53.
19 Ettala, M., Sormunen, K. Englund, M., Hyvönen, P., Laurila, T. Karha, K. and
Rintala, J., Instrumentation of a landfill. Proceedings Ninth International Waste
Management and Landfill, 2003
20 Symposium, 6-10 October 2003, S. Margherita di Pula (Cagliari), Sardinia, Italy.
21 Englund, M. ja Ipatti, A., Valokaapeli seuraa betonirakenteen kuntoa koko elinkaaren ajan. Betoni 2/2004, ss. 44–47
22 Mitrunen, A., Parikkalan ylikulkusillan koekuormitus. Fortum Power and Heat
/CM. Raportti CMC-1906M2, 29.10.2004, 7s.
23 Englund, M., Patojen valvonta, Vesitalous 5, 2004
24 Englund, M., Räsänen, O., Valokaapeliin perustuva rakenteiden valvontamenetelmä, Tiennäyttäjä 4, 2005
25 Englund, M., Suotovesien kierrätyksen seuranta valokaapelilla, Uudet monitorointimenetelmät imeytyskentän valvontaan, CMC-1916, 2005
26 Englund, M., Betonin lämpötilan seuranta optisella kuidulla, Betonikoe 3Dsuunnitelu, 2006
27 Englund, M., Patojen kuituoptinen kunnonvalvonta, Vesivoimapäivät 2006,
9.10.2006
28 Mitrunen, A., Hiilikuituvahvistuksen laadunvalvonta, CMC-3974, 2007
29 Lehtiniemi, P., Englund, M., Durafield-kenttäkokeiden alustavat kokeet ja kuituoptiset mittaukset, CMC-4002, 2007
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OPTISTEN ANTUREIDEN JA KAAPELEIDEN KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE

1

VALOKAAPELEIDEN JA KUITUOPTISTEN ANTUREIDEN KÄSITTELY
Optiset anturit voivat olla pistemäisiä, hajautettuja tai monipisteisiä. Pistemäisillä antureilla mitataan yhtä mittauspistettä. Hajautetuissa antureissa koko optinen kuitu toimii anturina ja mittaustietoa saadaan kuidun jokaisesta kohdasta. Monipisteisissä antureissa kuidun varrella on tiettyjä ennalta määrättyjä mittauskohtia.
Kun optista kuitua käytetään anturina, tehdään mittausjärjestelyn, sekä kuidun suojauksen valinta siten, että mitattava suure tulee hallitusti vaikuttamaan kuidussa kulkevan valoon. Optinen kuitu tai erillinen kuituoptinen anturi voi olla mittaussovellutuksissa alle 1 mm halkaisijaltaan oleva ohuella suojakerroksella tai kaapelilla suojattu
anturi, joka asennetaan esimerkiksi raudoitukseen liimaamalla. Joissakin sovellutuksissa käytetään paksumpaa, esimerkiksi 12 mm halkaisijaltaan olevaa, hyvin suojattua,
valokaapelia anturina. Asennuksessa on noudatettava anturin tai optisen kuidun valmistajan käsittelyohjeita.
Valokaapelien käsittelyssä ja asennuksessa tulee varoa kaapelin joutumista liian suureen puristukseen, kaapelin hankautumista teräviä kulmia ja särmiä vasten sekä kaapeliin kohdistuvia iskuja. Samalla huomioidaan taivutussäteen riittävä koko. Silmukan
syntyminen ja kaapelin kiertyminen kelalta purkamisen yhteydessä, tulee estää käyttämällä kelapukkia ja varmistamalla jatkuva sopiva kelan jarrutus.
Tärkeimmät valokaapelin tai optisen kuidun asennukseen liittyvät raja-arvot löytyvät
valokaapelin valmistajan ohjeista. Asennuksessa on huomioitava erityisesti:
–
–
–
–

pienin taivutussäde asennettaessa ja asennettuna
alin asennuslämpötila
suurin sallittu lyhytaikainen vetovoima asennuksen aikana
puristuslujuus

Alin asennuslämpötila tarkoittaa kaapelin lämpötilaa, ei ympäristön. Jos kaapeli asennetaan alemmassa lämpötilassa tai sen lämpötila on varastoinnin aikana laskenut alle
sallitun, on kaapeli siirrettävä lämpimään ennen asennusta
Jos valvontamenetelmä vaatii lämpöpulssin, niin vastaavat raja-arvot on otettava huomioon myös lämpöpulssikaapelin osalta. Lämpöpulssikaapeli voi olla erillinen kaapeli
tai se voi olla osa valvontakaapelia.
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VALOKAAPELIN PURKU KELASTA
Anturisovellutuksissa valokaapeleihin ei ole yleensä asennettu tehtaalla valmiita vetopäitä. Laajoissa asennuksissa kaapeli on yleensä suurissa keloissa, jotka nostetaan kelapukille ja asennetaan käsin vetämällä. Pieni määrä kaapelia voidaan purkaa myös
pyörittämällä kelaa maassa. Kaapelin purkaminen kelan päädyn kautta ei ole sallittua
(valokuiturakenteeseen ei saa muodostua kierrettä). Pystyasento on oikea kelan säilytys-, ja kuljetus- ja purkuasento (ei koskaan pääty maassa).

Kuva 1. Kaapelikelan säilytysohje. /1/

Kuva 2. Kaapelikelan nosto-ohje. /1/
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Kuva 3. Kevyen valokaapelin purkaminen kelalta.
3

VALOKAAPELIEN JA ANTUREIDEN ASENNUKSEN SUOJAUS
Suunnitteluvaiheessa pitää määritellä pistemäisille antureille ja pitkille anturikaapeleille mittauksen ja asennuksen kannalta sopivat tavat ja paikat. Valokaapelit ja anturit
suojataan asennuksen yhteydessä. Suojaustavat riippuvat muun muassa kohteesta,
käytetyistä asennus- ja kiinnitystavoista sekä valokaapelin ja antureiden rakenteesta.
Betoniraudoitukseen kiinnitettävät valokaapelit saadaan hyvin suojattua asentamalla
ne betoniterästangon alapuolelle kuten liitteen 3 kuvassa. Pitkien kaapelien paikoilleen asennusta helpottaa, jos raudoitusvaiheessa kaapelien lopulliseen paikkaan asennetaan vetonaru, jolla kaapelit saadaan vedettyä vaivattomasti oikeaan paikkaan. Kun
kaapeli on oikeassa paikassaan, se sidotaan raudoituksiin esimerkiksi nippusiteillä
noin 30 - 40 cm välein. Näin betoniterästanko suojaa kaapeleita betonivalun sekä betonimassan tiivistämisen ja täryttämisen aikana. Metallisia kiinnikkeitä käytettäessä
pitää olla varovainen kiristyksen kanssa, koska kiinnikkeet voivat huolimattomasti kiristettäessä mennä kaapelin kuoresta läpi.
Sillan kannen pinnan lämpötilan ja uusittavan sillan reunan lämpötilan ja kosteuden
mittaamisesta on esimerkki liitteen 5 kuvassa. Liitteen 6 kuvassa on esimerkki vedeneristyksen valvontaan asennettavista kaapeleista. Kannen pintaan tehtäviin uriin
asennetaan valokaapelit. Lämpötila-anturiksi valitaan yleensä ohut valokaapeli, jota
käytetään myös uudelleen rakennettavissa kannen reunassa ja reunapalkissa. Urien
täyttö tehdään SILKO-hyväksytyllä sementtipohjaisella juotoslaastilla. Lämpötiloja
voidaan seurata kannen reunan valun kovettumisen aikana ja myös myöhemmin.
Joissakin tapauksissa uraan asennettu lämpötilan mittaamiseen tarkoitettu valokaapeli
on suojattu (eli ura täytetty) hartsilla. Epoksin (hartsin) tulee olla Tiehallinnon hyväksymä tuote, laatuvaatimukset SYL 6 liite 4, esim. kuumankestävyys.
Venymän mittaamiseen anturit kiinnitetään tehtävään sopivalla liimalla ja suojataan
kosteuden ja ympäristön lämpötilaa kestävällä massalla. Kiinnityksessä ja suojauksessa on muistettava, etteivät ne saa estää anturin toimintaa.
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VALOKAAPELEIDEN LÄPIVIENTI RAKENTEESTA
Kaapeleiden läpivientikohtaan, josta kaapelit tulevat valuun putken sisällä, pitää tehdä
erillinen erikseen purettava aihio.

Kuva 4. Esimerkki kaapeleiden läpivientiaihiosta
5

ANTUREIDEN JA KAAPELEIDEN PÄÄTEKOTELON ASENNUS JA
SIJAINTI
Antureiden ja kaapeleiden päätekotelo tulee olla mahdollisimman lähellä kaapeleiden
läpivientiä rakenteeseen. Kotelo on hyvä sijoittaa säältä suojaisaan paikkaan, esim.
sillan reunapalkin alle kuten kuvassa 5. Suojaisan paikan lisäksi koteloiden sijainnissa
on syytä huomioida sopiva työskentelykorkeus ja mahdollisimman helppo paikalle
pääsy.
Jos kotelolle tulee suora sähkösyöttö, myös se voi vaikuttaa kotelon sijaintiin.

Fortum Power and Heat Oy

Y-tunnus 0109160-2

Service

Kotipaikka Espoo
© Fortum Power and Heat
2008

Ohje

CM / Marja Englund

27.2.2007

5 (5)
Liite 1

CMC-3929

Kuva 5. Päätekotelot sillan reunapalkin alla
6

MITTAUSTEN SÄHKÖNSYÖTÖT
Mittauksissa käytettävän mittauslaitteiston syöttöön tarvitaan 230V/16A verkkosähkö.
Määräajoin tehtäviin mittauksiin riittää, kun lähistöllä on käytettävissä suojamaadoitettu pistorasia. Kiinteään asennukseen tarvitaan vikavirtasuojalla varustettu 16A lähtö, joka kytketään mittauskaapin riviliittimiin.
Mikäli verkkosähköä ei ole kohtuudella saatavissa asennuspaikalle, syöttö voidaan toteuttaa mittauslaitteiston varustukseen kuuluvalla polttomoottorikäyttöisellä aggregaatilla.
Laajoissa kohteissa, joissa mitataan rakenteen vesipitoisuutta lämpöpulssimenetelmällä, syöttö voidaan toteuttaa parhaiten 400V/16 A 3-vaihesyötöllä. Jatkuvan mittauksen
energiatarve pidetään pienenä käyttämällä harvaan ja lyhyitä lämmitysjaksoja.

7

PAIKKATIETO
Tarkan paikannuksen edellytyksenä on, että valokaapeleiden ja antureiden asennuksesta vastaava merkitsee valokaapeleiden pinnassa olevat metrilukemat asennuspöytäkirjaan. Lisäksi talletetaan kaikkien käännöspisteiden pituuslukemat sellaisella tarkkuudella, että kaapelin todellinen kulkureitti voidaan piirtää rakenteen AutoCad kuviin oikean pituisena. Tärkeitä pisteitä lukeman kirjaukselle ovat:
– kaapeleiden tulo läpiviennistä rakenteeseen
– kaapeleiden paluu rakenteesta läpivientiin
– kääntöpisteet, mahdolliset mittauskaivot, pääte- tai jatkoskotelot jne.

VIITTEET:
/1/ Draka: Kuljeta ja siirrä kaapelit oikein
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VALUNAIKAINEN LÄMPÖTILAN MITTAUS
Tuoreen ja kovettuvan betonin kattava lämpötilaseuranta optisella kuidulla
varmistaa betonin lujuudenkehityksen hallinnan esimerkiksi muotinpurkulujuutta määritettäessä ja varmistaa kovettumisen suunniteltuun lujuuteen. Samanaikaisesti lämpötilamittaustuloksista nähdään myös rakenteessa olevat
poikkeavat kohdat kuten harvavalut, ilmaontelot ja halkeamat, jos käytössä on
riittävän paikkatarkkuuden omaava mittauslaite.
Anturikaapeli asennetaan, joko suoraan raudoituksiin tai käyttämällä apuna
esivalmistettuja elementtejä. Katso asennusohjeet.
1

BETONIN KUIVUMISENAIKAISET MITTAUKSET
Valunaikaiset mittaukset aloitetaan ennen valua ja niitä jatketaan yhtenäisesti
kunnes kovettumisvaiheen lämpötilan nousu on selvästi taittunut laskuun koko
mitattavalla alueella. Kovettumisajan mittaustuloksien avulla voidaan tarkastella lämmönkehittymistä rakenteen eri kerroksissa. Joissain tapauksissa saattaa myös valun jäähtymisvaiheessa olla kovettuvan valun ja rakenteen käyttäytymiseen liittyviä ilmiöitä, joista halutaan mittaustietoa.
Valokuituantureilla mitattu laaja tietomäärä saadaan käyttäjälle havainnolliseksi esittämällä tulokset piirustuksissa graafisina värikuvaesityksinä. Yksinkertaisissa tapauksissa, varsinkin kertaluontoisissa mittauksissa saavutetaan
riittävän havainnollinen kuva esittämällä tulokset käyräparvina lämpötiloina
ajan ja paikan suhteen.

2

KUNNONVALVONTAMITTAUKSET
Mittausanturin asennuksessa ja valunaikaisten mittaustulosten käsittelyssä tulee ottaa huomioon mahdollisuus hyödyntää tietoja mahdollisessa pitkäaikaisessa kunnonseurannassa. Valunaikaisten mittausten ja pitkäaikaisseurannan
tulosten käsittely sinänsä poikkeavat toisistaan, mutta esimerkiksi paikkatiedot
ja kohteen perustiedot ovat molemmissa mittauksissa samat ja yhteiset osat
ovat jatkossa täysin hyödynnettävissä.
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VEDENALAISEN BETONOINNIN LAADUNVALVONTA JA VEDENALAISTEN
RAKENTEIDEN KUNNONVALVONTA OPTISELLA KUIDULLA
Menetelmää käytetään betonirakenteen valmistuksen aikana puutteellisen tiivistyksen ja karkean kiviaineksen erottumisen aiheuttamien "kivipesien" ja
harvavalukohtien paikantamiseen. Muita tyypillisiä lämpötilamittauksessa näkyviä vauriota ovat halkeamat ja epäonnistuneesta injektoinnista johtuvat tyhjät tilat ja onkalot. Näissä mittauksissa tarvitaan yleensä erikoismittauslaitetta,
jonka paikan erottelukyky on 1,6 cm.
Menetelmää käytetään, esim. sillan kansilaattojen, jänneraudoitteiden suojaputkien injektoinnin, liittopilareiden, teräsputkipaalujen, peruslaattojen sekä
suurpaalujen ja vedenalaisten betonointien laadunvalvonnassa ja kunnonseurannassa.
Anturikaapeli asennetaan, joko suoraan raudoituksiin tai käyttämällä apuna
esivalmistettuja elementtejä.
Jos valu tehdään kuivaan kuoppaan, niin valvontakaapelit asennetaan raudoituksen ollessa paikallaan. Jos valu tehdään vedenaikaisena valuna, niin kaapelit asennetaan raudoitukseen ennen kuin se nostetaan paikalleen. Katso
asennusohjeet.
1

BETONOINNIN AIKAISET MITTAUKSET
Ensimmäinen mittaus tehdään heti valun jälkeen tai sen yhteydessä. Tässä
mittauksessa mitataan lämpötilajakauma. Poikkeavat kohdat näkyvät mittaustuloksessa muuta rakennetta korkeampina tai matalampina paikallisina lämpötiloina. Seuraava tarkentava mittaus tehdään noin 2 viikkoa anturan tai laatan
valamisen jälkeen, ajankohtana, jolloin voimakkain kuivumisvaihe on jo ohi.
Hetkellisen lämmityspulssin avulla saadaan näkyviin poikkeavat kohdat kuten
esimerkiksi onkalot tai harvavalukohdat.
Kuivumisajan mittaustuloksien avulla voidaan samalla tarkastella betonivalun
kuivumisajan lämmönkehittymistä rakenteen eri kerroksissa.

2

KUNNONVALVONTAMITTAUKSET
Kunnonvalvontamittauksia tehdään vedenalaisten rakenteiden seurantaan,
esimerkiksi alusrakenteiden rapautumisen ja peruslaatan alta tapahtuvan
maan huuhtoutumisen valvontaan.
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BETONIRAKENTEEN KOSTEUSVALVONTA JA VUODON PAIKANNUS
Betonirakenteessa olevan kosteuden ja vuodon paikantamiseen anturikaapelista muodostetaan rakenteen sisälle mittausverkko, joka vastaa tuhansia yksittäisiä antureita. Anturina toimii lämmityskaapelin ja optisen kuidun muodostama kaapelipari.
Anturikaapelit asennetaan, joko suoraan raudoituksiin tai käyttämällä apuna
esivalmistettuja elementtejä.
1

KOSTEUS- JA VESIPITOISUUSMITTAUKSET
Rakenteen vesipitoisuuden ja kosteuden muutoksia mitataan laitteella, joka
mittaa paikallisia lämmönjohtavuuseroja.
Paikannusmittaus tehdään heti anturikaapelin kiinnityksen jälkeen. paikannus
voi joissain tapauksissa olla helpompi tehdä ennen raudoituksen nostamista
muottiin.
Asennuksen jälkeen tehty mittaus saattaa antaa tärkeää taustatietoa myöhemmin tehtäville kosteus- ja vesipitoisuusmittauksille. Tärkeää kuitenkin on
saada yksi mittaus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, esimerkiksi betonivaluun asennettaessa, heti kun valun kovettumisvaihe ohi ja rakenteen kosteus on vielä korkea ja mahdollisimman tasainen.
Kosteusmittaukset tuottavat, jo varsin pienestäkin kohteesta, suuren määrän
tietoa, jonka tehokas hyödyntäminen onnistuu parhaiten käyttämällä apuna
vertailua aiempiin tuloksiin. Grafiikkaa ja laajaa väripalettia käyttämällä suuresta tietomäärästä voi saada nopeasti käsityksen mitatun komponentin yleistilasta ja poikkeavista alueista.

Fortum Power and Heat Oy

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin/Faksi

Y-tunnus 0109160-2
Kotipaikka Espoo

Service

PL 10
00048 FORTUM

Kilterinkuja 2
Vantaa

Puhelin 010 4511
Faksi 010 45 33340
www.fortum.fi

© Fortum Power and Heat
2008

Ohje

CM / Marja Englund

1 (1)
Liite 6

19.2.2008

CMC-3929

SILLAN VEDENERISTYKSEN VUOTOJEN VALVONTA
Sillan vedeneristyksen vuotoja valvottaessa valokaapeli asennetaan esimerkiksi kansilaatan päälle paineentasausverkon alle. Tällöin valokaapelin lämmönkestoisuuden pitää olla asfaltoinnin takia yli 210 °C.
Vedeneristyksen vuodon paikantamiseen anturikaapelista muodostetaan rakenteen sisälle mittausverkko, joka vastaa tuhansia yksittäisiä antureita. Anturina toimii lämmityskaapelin ja optisen kuidun muodostama kaapelipari.
Vedeneristyksen vuodon valvonnassa anturikaapelin asennetaan esimerkiksi
sillan kanteen tehtyyn uraan mahdollisimman lähelle pintaa.
1

KOSTEUS- JA VESIPITOISUUSMITTAUKSET
Rakenteen vuotoja, vesipitoisuuden ja kosteuden muutoksia mitataan laitteella, joka mittaa paikallisia lämmönjohtavuuseroja.
Paikannusmittaus tehdään heti anturikaapelin asennuksen jälkeen.
Asennuksen jälkeen tehty mittaus saattaa antaa tärkeää taustatietoa myöhemmin tehtäville kosteus- ja vesipitoisuusmittauksille. Tärkeää kuitenkin on
saada yksi mittaus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, esimerkiksi betonivaluun asennettaessa, heti kun valun kovettumisvaihe ohi ja rakenteen kosteus on vielä korkea ja mahdollisimman tasainen.
Kosteusmittaukset tuottavat, jo varsin pienestäkin kohteesta, suuren määrän
tietoa, jonka tehokas hyödyntäminen onnistuu parhaiten käyttämällä apuna
vertailua aiempiin tuloksiin. Grafiikkaa ja laajaa väripalettia käyttämällä suuresta tietomäärästä voi saada nopeasti käsityksen mitatun komponentin yleistilasta ja poikkeavista alueista.
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SILLAN KOEKUORMITUKSEN AIKAISET VENYMÄMITTAUKSET
1

YLEISTÄ
Sillan koekuormituksessa mitataan rakenteen suhteellista venymää ja taipumia kriittisistä paikoista ennalta määrätyillä kuormituksilla. Perinteisesti tehtävään on käytetty sähköisiä venymäliuskoja ja liike-antureita, joissa suhteellinen venymä ja liike on muutettu sähköiseksi signaaliksi. Kuituoptisia antureita
on kokeissa käytetty perinteisten anturien rinnalla. Kokeissa on etsitty käyttötapoja kuituoptisten menetelmien erikoisominaisuuksien hyödyntämiselle.
Kokemukset kuituoptisista antureista osoittavat, että anturien asennus on
ammattilaiselle yksinkertainen toimenpide ja niiden herkkyys on valittavissa
kohteen tarpeen mukaisesti. Erityisesti suurta herkkyyttä vaativissa kohteissa
saadaan häiriötöntä ja luotettavaa mittaussignaalia.
Hajautettu, koko pituudeltaan mittaava kuituanturi soveltuu kohteisiin, joista
tulee mitata suhteellista venymää tai venymien jakautumaa laajalla alueella.
Hajautetulla anturilla voidaan mitata ja paikantaa tehokkaalla tavalla halkeamia laajalta tai seurata rakenteen jännityksen aiheuttamia muutoksia.
Kuituoptiset anturit soveltuvat hyvin pitkäaikaisseurantaan, koska niissä ei ole
konventionaalisia antureita haittaavaa sähköisen eristystason alenemista ja
sen aiheuttamaa herkkyyden muuttumista. Koekuormitusta tai jännitystä mittaamaan asennettuja antureita voidaan käyttää kunnonvalvonnassa tai jatkuvassa seurannassa.

2

SILLAN MITTAUKSET KUORMITUSKOKEIDEN AIKANA
Perusparannuksen lopuksi tehtävällä kuormituskokeella mitataan, että uusittu
rakenne toimii suunnitellulla tavalla ja samalla määritellään sillan kantavuus.
Selkeimmät tulokset vahvistuksen onnistumisesta saadaan, jos rakenteen
kuormitettavuus ennen perusparannusta on tunnettu.
Mikäli vahvistukseen on käytetty liimattavia hiilikuitunauhoja, niiden kiinnitys
alustaan mitataan parhaiten vertaamalla viereisten betoniterästankojen ja
vahvistusnauhojen suhteellisia venymiä keskenään. Lähempänä tukipistettä
olevien betoniterästankojen venymien tulee olla nauhojen venymiä pienemmät.
Kattavat tulokset kiinnittymisestä koko pituudelta saadaan jos nauhoihin on
asennettu koko pituudelta suhteellista venymää mittaava optinen mittauskuitu.
Pistemäisillä antureilla toteutettu vahvistusnauhojen mittaus antaa luotettavia
tuloksia vain anturin kiinnityspaikkojen välittömästä läheisyydestä.
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OPTISTEN JA SÄHKÖISTEN MITTAUSTEN VERTAILU JA
VALINTAPERUSTEITA
Koekuormitusta varten asennettavien anturien asennus vaatii menetelmästä
riippumatta aina vahvaa asiantuntemusta. Mittauspaikkojen määrittäminen,
anturin asennus ja asennuspaikan suojaaminen on tehtävä huolella ja asianmukaisissa olosuhteissa.
Hajautettua mittausta ei voi toteuttaa sähköisillä antureilla. Sähköiset pitkät liikeanturit (LVDT) mittaavat lähinnä samaa asiaa, mutta niillä saadaan mitattua
vain anturin päiden suhteellinen muutos. Hajautettu kuituanturi mittaa venymiä
koko pituudeltaan anturille annetulla paikkaresoluutiolla. Kuituanturilla on
mahdollista seurata tarkemmin halkeamien määrää ja muodostumista tutkittavalla alueella.
Valon kulkuajan mittaamiseen perustuvia mittausmenetelmiä ja antureita käytetään LVDT anturien tapaan mittaamaan liikettä. Pitkä kuituanturi kannattaa
valita koekuormituskohteeseen, jossa mitattava pituus on useita metrejä, jopa
useita kymmeniä tai satoja metrejä pitkä. LVDT anturien käyttö pidemmillä
mittauspituuksilla on altis ulkoisille häiriöille ja asennus voi olla hankalaa.
Pistemäisten optisten anturin käyttö on suositeltavaa kohteissa, joissa koekuormituksessa käytetään pieniä kuormia ja suhteelliset venymät ovat alhaiset. Oikein valitun Fabry-Perot anturin herkkyys ja pysyvyys pienillä arvoilla on
erittäin hyvä. Herkän anturin asennus ja mittaus on tehtävä vastaavasti tavallista huolellisemmin.
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LIIMAUSVAHVENTAMISEN LAADUNVALVONTA JA LOPPUTULOKSEN VARMENTAMINEN KUITUOPTISEN MITTAUKSEN AVULLA
Liimausvahventaminen on kilpailukykyinen ja dokumentoitu menetelmä betonirakenteiden korjausprojekteissa. Onnistuneen lopputuloksen kannalta on
oleellista, että liimaus toteutetaan suunnitellulla tavalla ja tartunta saadaan lujaksi kauttaaltaan. Tartuntalujuus tulee mitata koepaloilla liiman valmistajan
ohjeiden mukaisesti riippumatta muiden valvontamittausten laajuudesta.
Vaativissa olosuhteissa liimausvahvennuksen laadunvalvonta ja lopputuloksen varmentaminen on välttämätöntä.
Hiilikuitunauhan päälle, koko pituudelle, asennetaan valokuitutekniikkaan perustuvat anturit lämpötilan ja jännityksen mittaamista varten. Anturien kiinnitys
tehdään nauhan liimaamisen jälkeen ennen eristyskerrosten asennusta. Anturointi on tehtävä hiilikuitunauhan liimauksen lujuutta vaarantamatta. Katso
asennusohje.
1

LÄMPÖTILAN VALVONTA LIIMAUKSEN JA KOVETTUMISEN AIKANA
Liimausvahvennuksessa käytettävissä epoksiliimoissa on valmistajan ilmoittamat lämpötilan ja ilmankosteuden rajat koko prosessin ajalle. Suunniteltu
tarttumislujuus saavutetaan vain määritellyissä olosuhteissa.
Liimauksen laadunvalvonnan tulee sisältää dokumentoitu ympäristöolosuhteiden valvonta koko liimausprosessin ajalta. Laajoissa kohteissa valvonta edellyttää jokaisen liimauserän valvontaa. Jos samaa liimaerää käytetään toisistaan selvästi poikkeavissa paikoissa, kuten esimerkiksi rakenteen ylä- ja alapinnassa, tulee molemmat sisällyttää valvontaan.
Kattava lämpötilavalvonta voidaan toteuttaa hajautetulla kuituanturilla. Kuitenkin, myös riittävä määrä pistemäisiä lämpötila-antureita ja ilmankosteuden
seuranta varmistaa, että olosuhteet ovat olleet sallituissa rajoissa.

2

LÄMPÖTILAVALVONTA ASFALTOINNIN AIKANA
Asfaltin laskun aikana varmistetaan, että liiman lämpötila ei nouse liiman valmistajan antamalle kiteytymisrajalle saakka missään kohdassa, eikä missään
asennusvaiheessa. Kattava mittaus tehdään nauhan pintaan asennetusta
lämpötila-anturista koko pituudelta, hajautetulla lämpötilamittauksella.

3

MITTAUKSET KUORMITUSKOKEIDEN AIKANA
Sillan perusparannuksen lopuksi tehtävällä kuormituskokeella mitataan, että
vahvistus toimii suunnitellulla tavalla ja samalla määritellään sillan kantavuus.
Vahvistukseen käytettyjen hiilikuitunauhojen kiinnitys varmistetaan vertaamalla viereisen betoniterästangon ja vahvistusnauhojen suhteellisia venymiä.
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