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1. Johdanto
Tämä raportti liittyy laajempaan tutkimuskokonaisuuteen. Tutkimuksen osana tämä raportti muodostaa osaprojektin Haavistonjoen sillan koekuormitus ajoneuvon avulla. Tutkimuskokonaisuus on esitetty seuraavassa kuvassa.
Pitkien liikuntasaumattomien siltojen suunnitteluohjeet
Tiehallinto / TTY Maa- ja pohjarakenteiden laitos / RHK / VR-Rata
Sillan ja maan yhteistoiminta 2002-2008
Tiehallinto / TTY Maa- ja pohjarakenteiden laitos / RHK
Tiesilta 2003-2006

Tiesilta 2003-2004

Tiesilta 2004-2008

Ratasilta 2004

Kirjallisuustutkimus ja laskennallinen tutkimus.

Haavistonjoen
sillan kokeellinen
ja laskennallinen
tutkimus.

Haavistonjoen
sillan pitkän ajanjakson seuranta.

Kirjallisuustutkimus.

Olli Kerokoski

Anssi Laaksonen

Anssi Laaksonen

Olli Kerokoski

Tiesilta 2005-2006

Ratasilta 2004-2005

Haavistonjoen sillan kokeellinen tutkimus.
Koekuormitus ajoneuvon avulla.

Tekemäjärvenojan ratasillan kokeellinen
tutkimus. Koekuormitus junavaunujen
avulla.

Anssi Laaksonen

Anssi Laaksonen

Kuva 1.1

Tutkimusprojektin rakenne

Ratasillan ja maan yhteistoiminta 20032005
Oy VR-Rata Ab
Ratasillan koekuormituksen numeerinen
analyysi ja suunnitteluohjeen laadinta

Kuva 1.1 Koko tutkimusprojektin rakenne

Tämä osaprojekti on esitetty kuvassa tummennettuna. Tässä raportissa on keskitytty liikuntasaumattoman sillan koekuormittamiseen ajoneuvon avulla. Koekuormituskohteena oli
Haavistonjoen silta, joka on muissa tutkimuskokonaisuuden osaprojekteissa instrumentoitu[1, 2]. Kyseisessä sillassa on myös pitkän ajanjakson seuranta käynnissä vuoden 2008
loppuun asti. Päätehtävinä tässä raportissa on ollut tehdä mittausjärjestelyt, mitattavat suureet ja analysoida mittaustiedot mittaustuloksiksi.

5
Päätavoitteena on ollut selvittää liikuntasaumattoman sillan ja maan yhteistoimintaa ajoneuvon jarruttaessa sillalla, ajaessa sillan yli ja ollessa sillan päätypenkereen päällä. Lisäksi saatiin tietoa raskaan ajoneuvon kiihtyvyydestä jarrutustilanteessa.
Merkittävä ero tutkimuskokonaisuuden muihin osaprojekteihin tässä raportissa on liikuntasaumattoman sillan kuormitusnopeus. Ajoneuvon jarrutuksen aikaansaama ajoneuvon
hidastuvuus kohdistaa siltaan pituussuuntaisen voiman. Kuormitus on dynaaminen ja liikkuva. Liikuntasaumattoman sillan käyttäytyminen dynaamisessa kuormituksessa poikkeaa
staattisesta kuormitustilanteesta ja on merkittävä sillan kuormankantoperiaatetta tutkittaessa.
Haavistonjoen silta valittiin koekuormituskohteeksi, koska sillassa mittalaitteet olivat jo
asennettuna [1]. Lisäksi koekuormituksen tuloksia pystyttiin vertamaan Haavistonjoen
sillan pitkän aikavalin seurannan tuloksiin [3]. Vertailua pystyttiin tekemään myös Tekemäjärvenojan ratasillan koekuormitustuloksiin [4].
Raportin luvuissa 2 ja 3 on esitetty koekuormituksen toteutus ja koekuormitustyypit. Luvussa 4 on esitetty mitatut suureet ja niiden valintaperusteet. Luvussa 5 on esitetty mittaustulokset eri koekuormitustyypeistä. Viimeisessä luvussa on esitetty johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset.
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2. Koekuormituksen toteutus
2.1 Koekuormituskohde
Koekuormitus tehtiin Haavistonjoen sillalle. Koekuormituskohde sijaitsee valtatie VT9:llä
kuusi kilometriä tien 58 liittymästä Jyväskylään päin. Silta on suorapäinen liikuntasaumaton silta.

Kuva 2.1 Haavistonjoen sillan päämitat

Se on perustettu betonitäytteisillä kalliokärjellisillä teräsputkipaaluilla, joiden koko on
D*t=711*14 mm2. Paalut kiinnittyvät päätytuella jäykästi suoraan päätypalkin alle. Sillasta
on liitteessä 2.1 yleispiirustus. Sillasta ja sen instrumentoinnista on tarkempi kuvaus lähteessä [1].

2.2 Koekuormituksen ajankohta
Koekuormituksen ajankohta valittiin siten, että siltaan saatiin mahdollisimman suuri liike
päätypenkereiden muodonmuutostilan johdosta. Ajankohdaksi valittiin 6.10.05. Tällöin
sillan päätypalkki on liikkunut syksyllä tapahtuvan ilman kylmenemisen johdosta päätypenkereestä keskimäärin poispäin. Valitussa ajankohdassa oli pienemmät maanpaineet ja
pienempi päätypenkereiden muodonmuutostaso kuin kesällä tehtävässä koekuormituksessa
olisi ollut. Lisäksi päätypalkin liiketila valitussa ajankohdassa oli lähellä keskimääräistä
asentoa. Tästä johtuen koekuormitus kuvasi hyvin sillan keskimääräistä käyttäytymistä.
Koekuormitusajankohdan valintaan saatiin tietoa Haavistonjoen sillan pitkän ajanjakson
seurannasta. Ajankohdan valinnassa käytettiin vuosien 2004 ja 2003 syksyn mittaustuloksia. Seuraavassa kuvassa on esitetty sillan kansirakenteen lämpötila-antureista laskettu pai-
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notettu lämpötila pitkän ajanjakson seurannassa eli sillan kansirakenteen keskimääräisen
lämpötila [3].

Kuva 2.2 Sillan kansirakenteen painotetun lämpötilan vaihtelut loka03loka05 [3]

Sillan koekuormitusajankohta on kuvaajan esittämän ajanjakson lopussa. Kuvasta havaitaan, että sillan keskimääräinen lämpötila on laskenut lähelle sillan kahden vuoden ajanjakson keskiarvoa. Keskiarvo 7.7 ºC on esitetty kuvaajassa. Kuvaajassa on esitetty nuolella
ajankodat, joiden perusteella koekuormitusajankohta valittiin.

2.3 Koekuormitus- ja mittausjärjestelyt
2.3.1

Liikennejärjestelyt

Haavistonjoen silta sijaitsee vilkkaasti liikennöidyllä valtatiellä VT 9. Koekuormituksen
alkuvaiheessa tehtiin koekuormitusohjelma, ks. liite 1. Koekuormitusohjelman tarkoituksena oli välittää sekä osaprojektin eri osapuolille että liikenteessä matkustajille tietoa koekuormituksen järjestämisestä ja sen mahdollisista vaikutuksista liikenteen sujuvuuteen.
Koekuormitusohjelman liitteenä on liikenteenohjaussuunnitelma, jonka on tehnyt konsulttityönä Tieliikelaitos. Koekuormitusohjelma toimitettiin ennen koekuormitusta Hämeen
tiepiiriin, josta edelleen liikenteessä matkustajille tiedoksi.
Koekuormitusohjelmassa varauduttiin myös mahdolliseen tien pinnan liukkauteen toisella
mahdollisella ajankohdalla ja tienpidon suolauksen järjestelyillä.
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2.3.2

Ajoneuvon tyyppi ja instrumentointi

Koekuormituksessa käytetty nosturi on tyypiltään neliakselinen Liebherr LTM 1090. Ajoneuvon kokonaispaino oli koekuormitushetkellä 56 tonnia. Nosturin mittoja on esitetty
liitteen 2 valmistajan esittämissä teknisissä tiedoissa[5]. Nosturin valintaa kuormittavaksi
ajoneuvoksi tukivat sekä ajoneuvon suuri kokonaispaino että lyhyt pituus. Sillalle pyrittiin
saamaan ajoneuvon kiihtyvyyden seurauksena mahdollisimman suuri vaakavoima. Ajoneuvon tuli pysähtyä sillan kansirakenteen matkalle mittaustulosten tulkinnan helpottamiseksi. Kyseisen nosturin valintaa tuki lisäksi ajoneuvossa oleva ABS-jarrujärjestelmä, joka
varmisti jarrutuksesta aiheutuneen kiihtyvyyden tasaisuuden. Seuraavassa kuvassa on esitetty koekuormituksessa käytetty nosturi instrumentoituna.

Kuva 2.3 Koekuormituksessa käytetty nosturi

Nosturiin asennettiin nopeutta mittaava pyörä ja linkki jonka kautta tieto siirrettiin sillalla
olevaan vastaanottimeen. Nopeutta mittava pyörä oli nostettavissa ylös nosturin peruuttaessa. Seuraavassa kuvassa on esitetty nopeutta mittaava pyörä lähempää.

Kuva 2.4 Nopeutta mittaava pyörä
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Nopeuden mittaus pyörässä perustuu pulssien mittaamiseen. Yhtä pulssia vastaava matka
on 0,155 m. Nosturiin ohjaamon katolle asetettiin linkki ja ohjaamoon sisälle linkin virtalähde. Nopeutta mittaava pyörä kalibroitiin ennen koekuormituksia koeajoilla ja eri tiedonsiirtolaitteistoilla. Seuraavassa kuvassa on esitetty nopeutta mittaavan pyörän testikalustoa.

Kuva 2.5 Nopeutta mittaavan pyörän testikalustoa

Pyörää koeajettiin eri nopeuksilla ja kiihtyvyyksillä laitteen toiminnan varmistamiseksi.
Lisäksi koekuormittavalle ajoneuvolle tehtiin ennakkokoe 28.9.05. Ennakkokokeessa selvitettiin nopeutta mittaavan pyörän kiinnityksen sopivuus koekuormittavaan ajoneuvoon.
Lisäksi saatiin selville valitun koekuormittavan ajoneuvon kiihtyvyys jarrutuksessa ja jarrutusmatka 60 km/h nopeudesta. Tällä varmistuttiin että ajoneuvo sopi koekuormitukseen.
2.3.3

Mittalaitteet sillalla ja mittauspisteessä

Sillalle asetettiin linkin vastaanotin, josta nosturin nopeus saatiin mitattua. Seuraavassa
kuvassa on esitetty linkin vastaanotin ja virtalähde sillalla. Linkki testattiin siltapaikalla
ennen koekuormitusta yhteyden kantomatkan riittävyyden selvittämiseksi.
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Kuva 2.6 Nopeuden mittauksen linkin vastaanotin ja virtalähde sillalla

Mittalaitteet sillassa koekuormituksessa olivat pitkän ajanjakson seurannan mittalaitteita.
Mittalaitteet soveltuivat suoraan käytettäväksi koekuormituksessa[1]. Pitkän ajanjakson
seurannan datan taltioivat laitteet eivät soveltuneet koekuormitukseen. Pitkän ajanjakson
mittauksessa mittaustapahtuma on hidasta verrattuna koekuormitukseen. Koekuormitusta
varten mittalaitteiden liittimiin kiinnitettiin nopeaan mittaukseen soveltuva dataloggeri.
Kytkentöjä sillalla sijaitsevassa mittalaitteiden suojakaapissa on esitetty seuraavassa kuvassa. Kaikki siirtymien mittalaitteet olivat vahvistimella vahvistettuja 65-kertaisiksi, jotta
mittalaitteista saatiin havaittava mittaustulos.

Kuva 2.7 Kytkentöjä ja mittausjärjestelyjä mittalaitteiden suojakaapilla

Kuvassa näkyy kytkentäkaapeleita, –johtimia ja siirtymän mittalaitteisiin asennettu signaalin vahvistin. Nopean mittauksen loggeri on kaapissa oikealla oleva musta laite.
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Kuva 2.8 Nopean loggerin kytkennät pitkän ajanjakson seurannan mittalaitteisiin

Varsinainen mittauspiste oli mittausautossa hyvällä näköetäisyydellä siltaan nähden. Mittausautossa oli aggregaatti ja tietokone, johon oli asennettu datan loggerilta keräävä ohjelmisto. Data mittalaitteiden suojakaapista olevalta loggerilta siirrettiin tietokoneelle verkkokaapelin välityksellä.

3. Koekuormitustyypit
3.1 Yleistä
Koekuormitustyypeiksi valittiin mittaustekniikan ja käytännön järjestelyiden kannalta
mahdolliset ja mahdollisimman hyvin sillasta mitattavia suureita kuormittavat menetelmät.

3.2 Jarrutuskoe
3.2.1

Järjestely

Jarrutuskokeessa nosturi ajaa ennalta määrätyllä nopeudella sillalle. Nosturin pyörät alkavat jarruttaa silloin, kun nosturin kaikki akselit ovat sillan päällä. Nosturin tuli pysähtyä
ennen sillan toista päätä siten, että kaikki akselit ovat edelleen sillalla. Kokeita tehtiin molempiin suuntiin. Seuraavassa taulukossa on arvioitu ennen koekuormituksia ajoneuvon
nopeutta ja kiihtyvyyttä, jotta ajoneuvo pysähtyy sillan kansirakenteen matkalla.
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Taulukko 1 Ajoneuvon nopeuden ja kiihtyvyyden arviointia

km/h
v1
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

m/s
v2
8.33
9.72
11.11
12.50
13.89
15.28
16.67
18.06
19.44
20.83
22.22

s
t
10.44
8.95
7.83
6.96
6.26
5.69
5.22
4.82
4.47
4.18
3.92

m/s2
a
0.80
1.09
1.42
1.80
2.22
2.68
3.19
3.75
4.35
4.99
5.68

kN
F
47.89
65.19
85.14
107.76
133.04
160.97
191.57
224.83
260.75
299.33
340.57

m
x
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5

Taulukossa ajoneuvon massaksi on asetettu 56 tonnia. Pysähtymismatkana on käytetty 43,5
m, joka saadaan vähentämällä sillan kansirakenteen pituudesta ajoneuvon pituus: 50 – 6,5
= 43,5 m. Taulukossa esitetyt arvot on saatu kaavoista:
s
vk
a
F

vk * t
v0  v
2
v  v0
t
m*a

(2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

Taulukossa 1 on tummennettu rivi, joka ennen koekuormitusta arvioitiin mahdolliseksi
ajoneuvon nopeudeksi ennen jarrutusta. Myöhemmin esitetyistä koekuormituksen tuloksista havaitaan arvion onnistuneen melko hyvin.
3.2.2

Toimintaperiaate ja tavoitteet

Jarrutuskokeessa mitattiin liikuntasaumattoman siltarakenteen toimintaa jarrutustilanteessa.
Jarrukuorman suuruus suunnitteluohjeissa on 500 kN [6]. Tavoitteena oli saada siltarakenteelle pituussuuntainen liiketila, joka aiheuttaisi maanpaineen muutoksen päätypalkin ja –
penkereen rajapinnassa. Lisäksi tavoitteena oli tutkia liikuntasaumattoman sillan dynaamista käyttäytymistä ajoneuvon jarrutustilanteessa. Kokeiden yhteydessä saatiin tietoa
myös siltaan kohdistuvan jarrukuorman suuruudesta.
3.2.3

Sillan dynaamisen käyttäytymisen arvioiminen

Sillan kannen massa on jarruttavaan ajoneuvoon nähden huomattavan suuri. Kuitenkin
siltarakenteen pituussuuntainen jäykkyys on myös suuri. Ennen koekuormituksen tekemistä sillan mahdollista siirtymätilaa arvioitiin, jotta mittaustulokset olivat mitattavissa olevia.
Koko sillan pituussuuntaiseksi jäykkyydeksi otaksuttiin kolminkertainen jäykkyys sillan
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pitkän ajanjakson seurannan keskimääräisestä suurien muodonmuutosten jäykkyydestä.
Arvio oli karkea, koska päätypenkereen jäykkyys riippuu sen muodonmuutostilasta kuormitusnopeuden ja -ajan lisäksi. Seuraavassa on rakennesysteemi, jolla sillan siirtymää ajan
funktiona arvioitiin.

Kuva 3.1 Sillan rakennesysteemi [7]

Laskennassa ajoneuvon nopeudeksi on asetettu 20 km/h esitetyn kuvaajan lyhentämiseksi.
Seuraavasta kuvasta nähdään, että ajoneuvon nopeuden, laskennassa kuorman kerroinfunktion, lyhentäminen ei vaikuta laskentatulokseen. Tällöin jarrutuksen alkamis- ja päättymisajankohdan välillä on riittävästi aikaa, jolloin ne eivät vaikuta toisiinsa.

Vaimennus, n -aaltoa

Jäykkyys kasvaa
Massa
kasvaa
Vaimennus,

Jarrutusaika

aallon korkeus

lyhenee

Kuva 3.2 Sillan pituussuuntainen siirtymä
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Kuvassa on esitetty karkeasti eri lähtötietojen muuttamisen vaikutusta sillan siirtymään
ajan funktiona. Yhden värähtelijän systeemin massaa, jäykkyyttä ja vaimennusta muuttamalla saadaan seuraavan kuvan mukainen muutos lähtöarvoina olevaan systeemin nähden.
Seuraavassa kuvassa on liitteessä 3 lasketun perussysteemin lähtötietoja muutettu seuraavasti. Ensimmäinen kuvaaja esittää perussysteemiä. toisessa kuvaajassa sillan kansirakenteen massa on asetettu 10-kertaiseksi.
KANNEN SIIRTYMÄ AJAN FUNKTIONA
0.12

0.098

SIIRTYMÄ [mm]

0.075

0.052

0.03

0.0075

0.015

0.037

0.06

0

0.13

0.27

0.4

0.53

0.67

0.8

0.93 1.07
AIKA [s]

1.2

1.33

1.47

1.6

1.73

1.87

2

Vaimenettu perusysteemi
Vaimennettu m*10, massa 10-kertainen
Vaimennettu k*2, jäykkyys kaksinkertainen
Vaimennettu v*0.5, vaimennus puolet

Kuva 3.3 Lähtöarvojen muuttaminen perussysteemistä

Havaitaan, että siltarakenteen liiketilan muutokset tapahtuvat hitaammin massa vaikutuksesta. Kolmannessa kuvaajassa on siltarakenteen pituussuuntainen jäykkyys asetettu kaksinkertaiseksi. Havaitaan, että maksimi siirtymä laskee puoleen alkuperäisestä. Neljännessä
kuvaajassa vaimennus on puolet alkuperäisestä. Tällöin siltarakenne värähtelee isommalla
amplitudilla ja useamman aallon jarrukuorman vaikutuksen alkaessa verrattuna alkuperäiseen systeemiin.

15

3.3 Yliajo
3.3.1

Järjestely

Yliajossa nosturilla ajettiin sillan yli ennalta määrätyillä nopeuksilla. Kokeita tehtiin molempiin suuntiin. Sillan yli ajettiin eri suuruisilla nopeuksilla. Eri suuruiset nopeudet ja
suunnat on esitetty kohdassa 3.5.
3.3.2

Toimintaperiaate ja tavoitteet

Yliajossa seurattiin liikuntasaumattoman sillan käyttäytymistä ajoneuvon ajaessa sillan yli.
Tavoitteena oli mitata yliajosta seuranneet sillan vaakaliikkeet ja siitä seuranneet maanpaineet. Lisäksi seurattiin millaisia maanpaineita lähestyvä ajoneuvo aiheuttaa päätypalkin ja
–penkereen rajapintaan ennen kuin ajoneuvo on sillalla. Yliajot tehtiin eri suuruisilla nopeuksilla ja eri suuntiin, joilla selvitettiin ajoneuvon nopeuden vaikutusta siirtymien ja maanpaineiden kehittymiseen.

3.4 Staattinen koe
3.4.1

Järjestely

Staattisessa kokeessa nosturi ajettiin hitaasti tiepenkereen suunnasta päätypenkereen päälle
ennalta määrättyihin kohtiin. Nosturia siirrettiin asteittain lähemmäksi siltaa päätypenkereen T4 puolella. Seuraavassa kuvassa on esitetty sijainnit johon nosturi siirrettiin kokeen
aikana.
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Kuva 3.4 Nosturin akseleiden sijainti staattisen kokeen aikana

Akseleiden paikkojen valinnalla pyrittiin saamaan päätypalkin ja –penkereen rajapintaan
mahdollisimman suuri maanpaine.
3.4.2

Toimintaperiaate ja tavoitteet

Staattisessa kokeessa päätypenkereen päälle ajetut akselit aiheuttavat pystykuormitusta
päätypenkereelle. Pystykuorma aiheuttaa vaakasuuntaista maanpainetta, jota sillan maanpaineantureilla pyrittiin mittaamaan. Akseleiden lähestyessä siltaa maanpaineen pitäisi
muuttua suuremmaksi maanpaineantureissa. Akseleiden sijainnin annettiin olla kussakin
kohdassa noin yhden minuutin ajan, jotta maanpaineet ehtivät täysimääräisesti kehittyä.
Tavoitteena pystykuormalla oli kuvata liikennekuormaa päätypenkereellä ja mitata liikennekuorman aiheuttaa maanpainetta päätypalkin ja –penkereen rajapinnassa. Liikennekuorman suuruus penkereen päällä sillan suunnittelun ohjauksessa kuormaluokassa I on 20
kN/m2[6]. Nosturin akselien paino jaettuna nosturin ulkomittojen sisäpuoliselle alueelle on
= 550 / (2,75 * 10,5) = 19,0 kN/m2.
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3.5 koekuormitusten lukumäärä ja järjestys
Koekuormitusten lukumäärä valittaessa huomioitiin niiden vaatima sulkuaika valtatiellä.
Koekuormitusten lukumäärä ja järjestys olivat riippuvaisia myös järjestelyiden onnistumisesta koekuormituspäivänä. Koekuormituspäivä onnistui järjestelyiden osalta ennalta arvioitua paremmin ja koekuormituksia tehtiin enemmän kuin mitä koekuormitusohjemassa
liitteessä 1 on esitetty. Seuraavassa on esitetty koekuormituksen kulku koekuormituspäivänä.
Taulukko 2 Koekuormituksen kulku 6.10.05
klo
9:11
9:23
9:33
9:46
9:56
10:18
10:25

Jarrutuskoe
ori1
ori2
ori3
ori4
ori5
ori6
ori7

nopeus
60kmh
65kmh
62kmh
70kmh
70kmh
70kmh
70kmh

suunta
jämsään
orivedelle
jämsään
orivedelle
jämsään
orivedelle
jämsään

11:54
11:55
12:03
12:09
12:18
12:25
12:32

Yliajo
ori8
ori9
ori10
ori11
ori12
ori13
ori14

20kmh
20kmh
40kmh
40kmh
60kmh
60kmh
73kmh

orivedelle
jämsään
orivedelle
jämsään
orivedelle
jämsään
orivedelle

12:43
12:45
12:58

Staattinen koe
tesr
tess
staat3

2paikkaa
2paikkaa
koko mittaus

Koekuormitusten järjestys valittiin siten, että vaativin ja eniten virhemahdollisuuksia
omaavat jarrutuskokeet tehtiin ensin. Lisäksi jarrutuskoe arvioitiin tärkeimmäksi suoritettavista kokeista. Seuraavaksi tehtiin yliajokokeet, koska ne olivat järjestelyiltään samankaltaisia kuin jarrutuskokeet. Tällöin eri koekuormitustyyppien välille ei jäänyt pitkää aikaväliä. Viimeiseksi tehtiin staattiset kokeet. Staattiset kokeet vaativat pisimmän sulkuajan
koekuormituksen järjestelyistä johtuen. Kokeet tehtiin ajankohtana, jolloin liikennemäärä
valtatiellä oli hiljaisimmillaan.
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4. Mitatut suureet ja niiden valintaperusteet
4.1 Yleistä
Mitattaviksi suureiksi valittiin niitä joiden sekä mittalaitteet toimivat pitkän ajan seurannassa moitteettomasti että mitattavat suureet edustavat mahdollisimman hyvin eri koekuormituksille asetettuja tavoitteita. Lisäksi huomioitiin pitkän ajan seuranta saman aikaisesti.

4.2 Maanpaineet
Maanpaineantureista koekuormituksissa mitattiin 10 paikasta. Seuraavassa kuvassa on rasteroituna koekuormituksissa mitatut maanpaineanturit.

Kuva 4.1 Koekuormituksissa mitattujen maanpaineanturien sijainti tummennettuna

Kuvassa esitetyistä maanpaineantureista J, K, L, M, N, O ja Q ovat päätytuella T4. Maanpaineanturit V ja W ovat päätytuella T1. Lisäksi maanpaineanturia F mitattiin sillan välituen T3 pilarin juuresta [1]. Mitattavaksi maanpaineantureiksi valittiin pitkän ajan seurannan
perusteella kohdat, joissa maanpaineet kehittyivät vakaasti ja suuriksi. Erot eri maanpaineantureiden mittaaman maanpaineen kesken aiheutuvat päätypenkereessä olevan maan
epähomogeenisuudesta, joka on maalle ominaista. Lisäksi maanpaineantureiden mittaamaan maanpaineeseen vaikuttavat päätypalkin päissä olevat siipimuurit. Päätytuen T4 puoleisessa päässä sijaitsevia maanpaineantureita J ja M vastaavat maanpaineanturit V ja W
mitattiin päätytuelta T1 vertailun aikaansaamiseksi sillan eri päiden välillä.
Maanpaineantureiden K, L, N ja O sijainnit soveltuivat hyvin sekä yliajon että staattisen
koekuormituksen tavoitteisiin nähden, koska koekuormittavan nosturin leveys renkaiden
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ulkoreunasta toiseen oli 2,75 m. Tällöin renkaat sijoittuivat juuri edellä mainittujen maanpaineanturien kohdille.

4.3 Siirtymät
Sillan siirtymiä päätypenkereeseen nähden mitattiin päätytuen T1 ja T4 puoleisista päätypalkeista maanpaineanturien V ja M vierestä (kohdista 8 ja 2 [1]). Siirtymiä mitattiin myös
sillan päätytuen T4 puoleisen siirtymälaatan ja sillan välisistä siirtymän mittalaitteista. Sillan siirtymien mittalaitteiden sijainti on esitetty nuolilla sekä päätypalkin syvyyssuunnassa
että maanpaineantureihin nähden on esitetty seuraavassa kuvassa.

Kuva 4.2 Sillan siirtymien mittalaitteiden sijainti sillan päätypalkissa syvyyssuunnassa

Kuvassa ylemmät siirtymän mittalaitteet sijaitsevat siirtymälaatan ja sillan välissä [1].
Alemmat siirtymän mittalaitteet sijaitsevat sillan päätypalkissa. Siirtymistä koekuormituksissa mitattiin kaikki pitkän ajanseurannassa automatisoidussa mittauksessa olevat mittalaitteet, koska ennen koekuormitusta siirtymien arvioitiin olevan hyvin pieniä.

4.4 Ajoneuvon nopeus
Ajoneuvon nopeutta mitattiin jarrutuskokeissa ja yliajoissa. Nopeuden lisäksi mittauksesta
saatiin selvitettyä ajoneuvon kiihtyvyys jarrutuskokeissa derivoimalla nopeutta ajan suhteen. Nopeutta integroimalla ajan suhteen saatiin myös jarrutuskokeessa kuljettu matka
selvitettyä.
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4.5 Mitattujen suureiden kytkentäkaavio
Seuraavassa on esitetty koekuormituksissa käytetyt mittalaitteiden kytkentäkaaviot.
Taulukko 3 Mittalaitteiden kytkentäkaavio koekuormituksessa 6.10.06
Sekä kytkennässä 1 että 2 =

Kytkentä 1 ja 2
Box 5-2

Box 8-2
Box 7-1

Box 7-2

Box 2-1
Box 4-1

Ch Johto/Box
Linkki pitkä johdin
185
5
186
6
187
7
188
8
189
9
190
10
138
18
140
20
141
1
145
5
146
6
147
7
148
8
149
9
150
10
152
2
153
3
154
4
155
5
12
2
15
5
31
1
33
3
37
7

Loggeri
0-1
0-2
0-3
0-4
0-5
0-6
0-7
0-8
1-1
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8

Flex Pro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Suure
Nopeus
Siirt.Orivesi
Siirt.Jämsä
LT.ulko.et
LT.ulko.lä
LT.ulko.po
LT.ulko.it
Siirt.laat.et
Siirt.laat.po
Mp F
Mp J
Mp K
Mp L
Mp M
Mp N
Mp O
Mp Q
Mp V
Mp W
Siirt.laat.R
Venymä 12
Venymä 16
Venymä 28
Venymä 30
Venymä 37

PNC
RC

Kytkentä 2 kanavat 3-4…3-8 poiketen kytkennästä 1
Box 3-2

64
65
66
68
69

4
5
6
8
9

3-4
3-5
3-6
3-7
3-8

28
29
30
31
32

Venymä 21
Venymä 22
Venymä 23
Venymä 25
Venymä 26

Taulukossa on esitetty kanavan numerointi ”Ch” ja mitattavan kanavan järjestysnumero
”Johto/Box” pitkän ajanjakson seurannassa [1]. Lisäksi taulukossa on esitetty käytettävät
kanavatunnukset ”Flex Pro” mittaustietojen käsittelyssä ja taulukon oikeassa reunassa on
kuvattu mitattava suure.
Koekuormituksissa käytettiin kahta eri kytkentäkaaviota. Kytkennässä 1 mitattiin kaikki
ylemmän taulukon osan kanavat. Kytkennässä 2 mitattavista kanavista viimeiset 5 olivat
eri kanavia. Sekä kytkennässä 1 että 2 mitattiin kaikki tärkeimmiksi eri koekuormitusten
kannalta olevat suureet. Kytkentöjen kehittämisessä huomioitiin mahdollisimman pieni ja
nopeasti tehtävä muutos eri kytkentöjen välillä. Kytkentää 2 käytettiin taulukossa 2 esite-
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tyillä ”ori6” ja ”ori7” nimetyissä koekuormituksissa. Lopuissa koekuormituksissa käytettiin kytkentää 1.

4.6 Pitkän ajanjakson seuranta samanaikaisesti
Pitkän ajanjakson seuranta oli koekuormitushetkellä ajoittain pois käytöstä. Katkokset olivat suurimmillaan kahden tunnin pituisia. Pitkän ajanjakson seurannasta saatiin sillan lämpötila eri kohdissa. Lisäksi seurannasta saatiin päätypenkereen muodonmuutostila ja miten
muodonmuutostilaan on päästy. Seurannan perusteella pystyttiin arvioimaan kuinka hyvin
koekuormitus kuvasi keskimääräistä sillan ja maan välistä yhteistoimintaa. Vertailu koekuormituksen ja pitkän ajan seurannan välillä on selkeää, koska mittauksessa käytettiin
samoja mittalaitteita.

5. Mittaustulokset
5.1 Yleistä
Tässä luvussa esitetään tehdyistä koekuormituksista ja samanaikaisesti saadut pitkän ajanjakson seurannasta saadut mittaustulokset. Mittaustulosten yhteydessä on esitetty asioita,
jotka vaikuttavat mittaustuloksiin ja niiden oikeellisuuteen. Mittaustulosten suuresta määrästä johtuen mittaustulokset on esitetty graafisesti niiden tulkinnan helpottamiseksi. Mitattuja suureita on esitetty myös sekä toistensa funktioina että rinnakkain samoissa kaavioissa
mittaustuloksesta saatavan tiedon esiin tuomiseksi.

5.2 Sillan päätypalkkien kiertymien vaikutus koekuormituksissa
Koekuormituksen mittaustuloksista havaittiin, että sillan päällysrakenteen taipuman aiheuttama päätypalkin kiertymä oli suhteellisen suuri verrattuna jarrukuormasta aiheutuneeseen
sillan pituussuuntaiseen vaakaliikkeeseen. Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu sillan
päällysrakenteen taipuman aiheuttamaa päätypalkin kiertymää. Silta on kolmiaukkoinen,
mistä johtuen päätypalkkien kiertymät ovat eri suuntaiset.
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Kuva 5.1 Sillan päällysrakenteen taipumasta aiheutuva päätypalkkien kiertyminen

Päätypalkkien kiertymä muuttuu ajoneuvon edetessä sillalla. Ajoneuvon ollessa ensimmäisessä aukossa lähemmän päätytuen päätypalkin kiertymä on suurempi kuin kauempana
olevan. Kiertymän aiheuttama vaakaliike oli merkittävä, koska jarrutuksesta aiheutunut
sillan pituussuuntainen vaakaliike oli pieni. Ilmiö havaittiin sekä jarrutuskokeissa että yliajoissa. Päätypalkin kiertymien ja sillan pituussuuntaisen liikkeen osuus siirtymän mittalaitteiden mittaamasta liiketilasta pystyttiin erottamaan toisistaan, koska mittalaitteet sijaitsevat eri syvyyksillä, ks. kuva 4.2.

5.3 Jarrutuskokeet
Tässä kohdassa jarrutuskokeista perustapauksena on käsitelty taulukossa 2 esitettyä jarrutuskoetta ”ori5”. Perustapaukseksi jarrutuskoe valittiin, koska kyseisessä koekuormituksessa jarrutuskohta osui täysin sillalle. Lisäksi ajoneuvon nopeus oli suurin jarrutuskokeissa
käytetyistä. Lisäksi tässä jarrutuskokeessa jarrutuksen aiheuttama pituussuuntainen liiketila
oli päätytuen T4 suuntaan, johon sillan päätytukien instrumentointi on enemmän keskittynyt [1]. Mittaustuloksissa on pyritty johdonmukaisesti ensin esittämään perustapauksen
jarrutuskokeen ”ori5” mittaustulokset, jonka jälkeen tuloksia verrattu muihin tehtyihin jarrutuskokeisiin.
5.3.1

Ajoneuvon liiketila

Seuraavassa kuvassa on esitetty ajoneuvon nopeus, kiihtyvyys ja kulkema matka. Kiihtyvyys on saatu ajoneuvosta mitatusta nopeudesta derivoimalla ja matka vastaavasti integroimalla. Kuljetusta matkasta voidaan päätellä että jarrutus on ollut hyvin onnistunut. Ajoneuvon jarrutus on tapahtunut lähes kokonaan sillan kansirakenteen matkalla, koska jarrutusmatka on noin 53 m ja sillan kansirakenteen kokonaispituus on noin 52 m.
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Kuva 5.2 Ajoneuvon liiketila jarrutuskokeessa "ori5"

Jarrutuksen lopussa näkyvät nopeat nopeuden muutokset johtuvat ajoneuvon ”keinumisesta” jarrutustilanteen lopussa ajoneuvon pysähdyttyä. Keinuva liike on aiheuttanut liiketilaa
pyörälle vaikka ajoneuvo olikin paikallaan. Kuvasta havaitaan, että ajoneuvon keskimääräinen kiihtyvyys on ollut noin 3,2 m/s2. Kiihtyvyys vastaa taulukossa 1 ennen koekuormituksia tehtyjä arvioita. Kaavasta 2.4 saadaan siltaa kuormittavaksi pituussuuntaiseksi vaakavoimaksi 189 kN. Kuorma on riittävän suuri sillan suunnittelussa käytettävään 500 kN
jarrukuormaan [8] verrattuna. Yksi jarrutuskokeiden tavoitteista oli verrata saavutettua
jarrukuormitusta suunnittelussa käytettäviin kuormituksiin.
Seuraavassa kuvassa on esitetty ajoneuvon liiketila jarrutuskokeessa ”ori3”. Kuvasta havaitaan, että hidastuvuus on ollut lähes sama kuin jarrutuskokeessa ”ori5”. Jarrutuskokeessa
”ori3” ajoneuvon nopeus on ollut pienempi kuin jarrutuskokeessa ”ori5”. Tämän seurauksena jarrutusmatka 37 m on lyhyempi kuin jarrutuskokeen ”ori5” 52 m.
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Kuva 5.3 Ajoneuvon liiketila jarrutuskokeessa "ori3"

Seuraavassa kuvassa on esitetty ajoneuvon liiketila jarrutuskokeessa ”ori6”. Edellä esitetyistä jarrutuskokeista tämä eroaa siinä, että jarrutus on tehty eri suuntaan kuin edellä esitetyissä jarrutuskokeissa.

Kuva 5.4 Ajoneuvon liiketila jarrutuskokeessa "ori6"
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5.3.2

Maanpaineet ja siirtymät

Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaine anturissa K ja sillan siirtymä kuvassa 4.2 esitetyllä ylemmällä tasolla jarrutuskokeessa ”ori5”.

Kuva 5.5 Maanpaine K ja siirtymä SL2 jarrutuskokeessa ”ori5”

Kohdassa 5.2 esitetty päätypalkin kiertymien vaikutus näkyy sekä maanpaineen että siirtymän mittaustuloksissa. Jarrutuskoe ”ori5” tehtiin päätytuen T4 eli Jämsän suuntaan. Tällöin kuvassa 5.1 esitetty kiertymien vaikutus kuvassa 5.5 esitettyihin tuloksiin kasvaa ajoneuvon edetessä lähemmäksi päätytukea T4. Kuvasta havaitaan, että 0,7 s aikana maanpaineanturin K kohdalle kehittyi 2,7 kN/m2 maanpaineen kasvu. Sekä maanpaineen että
siirtymän kehittyminen ajan funktiona muistuttaa kuvissa 3.2 ja 3.3 ennen koekuormitusta
arvioituja sillan kansirakenteen siirtymätilaa. Siirtymää sillan kansirakenteelle kohdassa
SL2 kehittyi suurimmillaan 0,027 mm. Sillan siirtymätilan pienuuteen vaikutti, että sillan
ylittävä valtatie oli viikkoa ennen päällystetty. Päällystettä sillan päätypalkin kohdalla oli
noin 10 cm. Tällöin halkeamaa asfalttiin ei ollut ehtinyt muodostua ja suuri osa jarrutuksen
aiheuttamista vaakavoimista siirtyi asfaltin kautta päätypenkereeseen. Seuraavassa kuvassa
on esitetty vastaavat tulokset, kuten kuvassa 5.5, mutta jarrutuskokeessa ”ori3”.
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Kuva 5.6 Maanpaine K ja siirtymä SL2 jarrutuskokeessa ”ori3”

Kuvasta havaitaan 1,1 s aikana maanpaineanturin K kohdalle kehittyy 3,1 kN/m2 maanpaineen kasvu. Maanpaineen kasvu on suurempi kuin jarrutuskokeessa ”ori5”, mutta maanpaineen kehittymisaika on myös pidempi. Sillan päätypalkin siirtymä kohdassa SL2 on
suurimmillaan ollut 0,03 mm. Maanpaineen ja siirtymän kehittyminen jarrutuskokeen
”ori3” aikana on selkeämmin havaittavissa kuin jarrutuskokeessa ”ori5”. Maanpaineen
muutos on poistunut maanpaineanturin K kohdalta jarrutuksen päätyttyä 0,7 s aikana.
Seuraavassa kuvassa on esitetty mittaustulos kaikista maanpaineantureista jarrutuskokeessa
”ori5”. Kuvasta havaitaan, että kiertymien vaikutus mitattuihin maanpaineisiin on merkittävä. Kiertymien aiheuttama maanpaineen muutos päätypalkin takana on moninkertainen
verrattuna sillan pituussuuntaisesta liikkeestä aiheutuvaan maanpaineen muutokseen.
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Päätypalkin T1

Päätypalkin T4

kiertyminen

T1

T2

kiertyminen

T3

T4

Auton pysähdyttyä
auto on heilahdellut

Sillan pituussuuntaisesta liikkeestä aiheutunut maanpaine.
Päätypalkin T4 Kiertyminen ei juuri
vaikuta maanpaineisiin K ja N.

Jarrutus päättyy

Kuva 5.7 Maanpaineiden muutokset jarrutuskokeessa "ori5"

Kuvassa on esitetty ajoneuvon etummaisen akselin sijainti jarrutuskokeen kuluessa verrattuna sillan pääty- ja välitukiin. Jarrutuskokeen ”ori5” alussa ajoneuvo saapuu sillan kansirakenteen ensimmäisen reuna-aukon alkuun ja alkaa jarruttaa. Tällöin sillan kansirakenne
taipuu ja aiheuttaa päätytuen T1 päätypalkkiin kiertymän. Lisäksi päätytuen T4 päätypalkki kiertyy, mutta kiertymä on pienempi jarrutuskokeen alussa. Tällöin kiertymä ei vaikuta
merkittävästi päätytuella T4 mitattuihin maanpaineiden muutoksiin. Silta saa jarrutuksen
aiheuttamasta vaakavoimasta johtuen pituussuuntaisen liiketilan kiertymien lisäksi. Kuvasta nähdään, että tukea T4 kohti suuntautuvan jarrutuksen alkaessa päätytuen T4 päätypalkin ja –penkereen rajapinnassa oleviin maanpaineantureihin muodostuu kaikkiin lähes saman suuruinen maanpaineen kasvu. Kasvun suuruus on isoimmillaan 2,8 kN/m2 maanpaineanturin K kohdalla ja pienimmillään 1,6 kN/m2 maanpaineanturin Q kohdalla. Päätypalkin kiertymä aiheuttaa jarrutuskokeen alussa 4,7 ja 9,2 kN/m2 suuruiset maanpaineiden
muutokset päätuella T1 sijaitseviin maanpaineantureihin V ja W. Ajoneuvon edettyä sillan
keskimmäisen aukon kohdalle päätypalkit kiertyvät eri suuntaan kuin ajoneuvon ollessa
sillan ensimmäisen aukon kohdalla. Tällöin kiertymän päätytuella T1 aiheuttaman maanpaineen muutos on samansuuntainen sillan pituussuuntaisen siirtymätilan aiheuttamaan
maanpaineen muutokseen mitattujen maanpaineanturien kohdilla. Maanpaineantureiden V
ja W kohdilla maanpaineet laskevat lähtötilanteesta arvoihin –3,3 ja –4,4 kN/m2. Päätytuella sijaitsevista maanpaineantureista K ja N sijaitsevat lähellä päätypalkin kiertokeskiötä
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tässä kuormitustilanteessa. Tällöin maanpaineet näiden anturien kohdilla muuttuu huomattavasti muiden maanpaineanturien kohtia vähemmän. Maanpaineanturien K ja N mittamaat
maanpaineiden muutokset, jotka ovat aiheutuneet sillan pituussuuntaisesta liiketilasta.
Maanpaineen muutos sillan pituussuuntaisesta liiketilasta on kuvasta 5.7 havaittuna 2 - 2,5
kN/m2 jarrutuksen ajan. Päätytuen T4 muihin maanpaineantureihin tässä jarrutuskokeen
vaiheessa aiheuttaa päätypalkin T4 kiertymätila sillan pituussuuntaisesta liikkeestä aiheutuneita maanpaineita suuremmat, mutta eri suuntaiset maanpaineiden muutokset. Tällöin
maanpaineanturit J, M, L, O ja Q mittaavat päätytuella T4 maanpaineen suuruudeksi pienemmän kuin alkutilanteessa. Ajoneuvon etummaisen akselin ollessa hieman yli välituen
T3 kiertymien vaikutus poistuu maanpaineiden mittaustuloksista. Mittaustulokseksi jää
pituussuuntaisesta liikkeestä aiheutuneet maanpaineiden muutokset. Päätytuella T1 maanpaineanturien V ja W kohdalla maanpaine on laskenut lähtötilanteesta arvoihin –1,5 ja –1.6
kN/m2. Ajoneuvon siirtyessä sillan kolmannen aukon kohdalle päätytuen T4 puoleisen
päätypalkin kiertymä vaikuttaa merkittävästi tuelta mitattuihin maanpaineisiin. Kiertymä
vaikuttaa eniten syvimmällä sijaitsevien maanpaineanturien L, O ja Q mittaustuloksiin,
koska ne ovat kauimpana tässä kuormitustapauksessa vallitsevan päätypalkin kiertokeskiöstä. Näiden maanpaineanturien mittaamat maanpaineiden kasvut lähtötilanteeseen nähden
olivat suurimmillaan ajanhetkellä t = 11 s: 11,2 14,3 ja 10,2 kN/m2. Maanpaineanturit J ja
M jotka sijaitsevat lähempänä kiertokeskiötä saivat maanpaineiden kasvuksi lähtötilanteeseen nähden 6,3 ja 8,3 kN/m2. Ajoneuvon siirtyessä ja lopulta pysähdyttyä päätytuen T4
viereen etummaisten akselien ollessa päätypenkereen puolella sekä päätypalkin kiertymän
että sillan pituussuuntaisen liikkeen aiheuttamat maanpaineet poistuvat kokonaan tai suurimalta osaltaan. Maanpaineantureihin J - Q vaikuttaa ajoneuvon pysähtyminen osittain
päätytuen T4 siirtymälaatan päälle. Ajoneuvon akseleiden aiheuttama kuormitus siirtyy
siirtymälaatalle ja tätä kautta päätypalkin siirtymälaatan tuentakonsolille. Konsoli on epäkeskinen päätypalkin pystyakseliin nähden, jolloin tämä aiheuttaa päätypalkille kiertymistä. Tällöin maanpaineanturit mittaavat pienevän maanpaineen muutoksen päätypalkin alareunassa. Jarrutuskokeen lopussa näkyvät nopeat maanpaineiden muutokset aiheutuivat
ajoneuvon keinumisesta sen pysähdyttyä. Kuvassa 5.7 esitetty maanpaineanturin F mittaustulos on maanpaineanturista joka sijaitsee välituen T3 pilarien juuressa. Maanpaineanturin
mittaama maanpaineen muutos aiheutui sillan kansirakenteen kiertymän aiheuttamasta
välituen T3 pilarien yläpään kiertymästä. Pilarien yläpään kiertymä aiheutti pilarin alapäälle poispäin maanpaineanturista aiheutuneen siirtymätilan. Seuraavassa kuvassa on esitetty
kuvaa 5.7 vastaava tulos jarrutuskokeesta ”ori7”.
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T1

T2

T3

Jarrutus päättyy

Kuva 5.8 Maanpaineiden muutokset jarrutuskokeessa "ori7"

Sillan pituussuuntaisesta liikkeestä maanpaineantureista K ja N havaittava maanpaineen
muutos on jarrutuksen aikana välillä 1,9-3,0 kN/m2. Kuvasta 5.8 on havaittavissa samat
ilmiöt kuin kuvasta 5.7. Kuvasta havaitaan, että jarrutuskokeen ”ori7” jarrutus pysähtyi
hieman sillan välituen T3 jälkeen jääden sillan viimeisen aukon kohdalle. Jarrutuksen päätyttyä kaikki maanpaineet laskevat sillan pituussuuntaisen liikkeen palautuessa vaikka päätypalkin kiertyminen vaikuttaa päätytuella T4 sijaitsevien maanpaineantureiden mittaamiin
maanpaineisiin. Maanpaineantureiden J, K, L, M, N, O ja Q mittaamat maanpaineet laskevat 2,7 2,4 3,9 3,5 2,2 4,9 ja 3,4 kN/m2. Vastaavasti päätuella T1 sijaitsevien maanpaineanturien V ja W mittaamat maanpaineet nousevat 1,0 kN/m2. Kuvassa esitettyjen tulosten
loppuosalla päätytuella T4 sijaitsevan päätypalkin kiertymä on vaikuttanut tuloksiin vastaavasti kuin kuvassa 5.7 ajanhetkellä t = 11 s. Kiertymien vaikutus jarrutuskokeessa
”ori7” on kuvaajien loppuosalla, koska ajoneuvo pysähtyi aiemmin kuin jarrutuskokeessa
”ori5”.
Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineiden kehittymien jarrutuskokeessa ”ori6”. Tässä
jarrutus on tehty eri suuntaan kuin edellä esitetyissä jarrutuskokeissa. Tällöin sillan pituussuuntaisen liikkeen aiheuttamat maanpaineiden muutokset olivat eri suuntaisia kuin esimerkiksi jarrutuskokeessa ”ori5”.
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Päätypalkin T1

kiertyminen

kiertyminen

T3

T2

T1

T4

Maanpaine
laskee sillalle
Maanpaineen lasku sillan

saavuttaessa
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Kuva 5.9 Maanpaineiden muutokset jarrutuskokeessa "ori6"

Jarrutuskokeen ”ori6” alussa päätytuella T4 sijaitsevien maanpaineanturien mittaama
maanpaine pienenee ennen jarrutuksen alkamista. Pieneneminen johtuu todennäköisesti
aiemmin kuvasta 5.7 havaitusta siirtymälaatan tuentakonsolin epäkeskisyydestä ja siirtymälaatan tukireaktion vaakakomponentista. Ajoneuvon saapuessa sillan reuna-aukon kohdalle päätytuen T4 puoleisen päätypalkin kiertyminen kuten edellä esitetyissä jarrutuskokeissakin. Maanpaineen aleneminen maanpaineantureissa K ja N on jarrutuksen ajan 2,22,8 kN/m2. Maanpaineiden aleneminen on lähes samansuuruinen kuin maanpaineiden kasvu vastaavien maanpaineanturien kohdilla edellä esitetyissä jarrutuskokeissa. Jarrutuskokeen lopussa päätytuen T1 puoleisen päätypalkin kiertymät vaikuttavat maanpaineanturien
V ja W mittaamiin maanpaineisiin.
Seuraavassa kuvassa on esitetty kuvaa 5.9 vastaava tulos jarrutuskokeessa ”ori4”. Mittaustulokset ovat huomattavan samanlaiset kuin kuvassa 5.9. Tulosten vastaavuus osoittaa jarrutuskokeiden onnistuneen hyvin.
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Kuva 5.10 Maanpaineiden muutokset jarrutuskokeessa "ori4"

Jarrutuskokeessa ”ori4” jarrutuskohdan loppuosa meni päätypenkereen T1 päälle. Tällöin
sillan pituussuuntaisesta liikkeestä aiheutunut maanpaineen muutos poistui ajanhetkellä
t = 8 s.
Seuraavassa kuvassa on esitetty jarrutuskokeen ”ori5” maanpaineanturien mittaustulokset
ryhmittäin. Ryhmät on tehty maanpaineanturien sijaintien mukaisesti. Samassa kaaviossa
on esitetty maanpaineanturien tulokset jotka sijaitsevat samalla syvyydellä ja samassa päätypenkereessä ks. kuva 4.1. Tuloksista havaitaan, että samalla syvyydellä ja samassa paikassa sijaitsevat maanpaineanturit mittasivat lähes samansuuruisia maanpaineiden muutoksia. Lisäksi tulokset osoittavat jarrutuskokeiden onnistuneen hyvin.
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Kuva 5.11 Maanpaineiden muutokset maanpaineanturien sijaintien mukaan jaoteltuna jarrutuskokeessa "ori5"

Tehdyissä jarrutuskokeissa maanpaineet kehittyivät tulosten perusteella sillan päätypalkin
liikkeestä päätypenkereeseen nähden. Seuraavassa kuvassa on esitetty sillan päätypalkin
siirtymät jarrutuskokeessa ”ori5”. Siirtymien mittaustuloksissa on tärkeää havaita päätypalkkien kiertymien vaikutus siirtymien mittaukseen, ks. kuva 4.2.
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Kuva 5.12 Siirtymän mittaustulokset jarrutuskokeesta "ori5"

Siirtymä ”PP” tarkoittaa siirtymän mittalaiteen mittaamaa tulosta maanpaineanturien J ja
M syvyydellä päätytuella T4. Siirtymä SL1 ja SL 2 tarkoittavat sillan ja siirtymälaatan välistä siirtymää päätytuella T4. Sekä pitkän aikavälin seurannan [3] että edempänä tehtyjen
havaintojen perusteella siirtymälaatta pysyy lähes paikoillaan sillan päädyn liikkuessa pituussuuntaan. Tällöin siirtymälaatan ja sillan välisistä siirtymistä saadaan sillan päätypalkin siirtymä suhteessa päätypenkereeseen. Sekä kuvasta 5.5 että 5.12 havaitaan, että päätypalkin kiertymät vaikuttavat siirtymien mittaustuloksiin. Päätypalkin siirtymätaso oli koekuormituksessa pieni. Suurimmillaan päätypalkin siirtymät olivat jarrutuskokeessa ”ori5”
0,04 mm.
Seuraavassa kuvassa on esitetty päätytuen T4 puoleisen päätypalkin siirtymä ja maanpaineanturien K ja N mittaamat maanpaineet samassa kuvaajassa. Sekä maanpaineet että
siirtymä on mitattu lähes samalta syvyydeltä päätytuella T4.
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Kuva 5.13 Päätypalkin siirtymä ja maanpaineet M ja J jarrutuskokeesta "ori5"

Kuvasta havaitaan, että maanpaineet maanpaineanturien M ja J kohdilla käyttäytyvät melko samankaltaisesti päätypalkin siirtymään nähden. Eri suureet vastaavat hyvin toisiaan
ajanhetkeen t = 12 s asti. Tämän jälkeen suuremmassa palautuvassa muodonmuutoksessa
maanpaineet palautuvat lähtötilanteeseen. Siirtymä ei kuitenkaan täysin palaudu todennäköisesti päätypenkereessä tapahtuneiden maamateriaalin rakeiden uudelleen järjestymisestä
eli plastisista muodonmuutoksista johtuen. Lisäksi havaitaan, että siirtymän mittalaitteiden
SL1 ja SL2 mittaamat arvot ovat lähes saman suuruisia. Jarrutuskokeiden onnistuminen
voidaan havaita myös näistä.
Jotta mitatuista sillan päätypalkin siirtymistä saadaan päätypalkin siirtymä maanpaineantureiden syvyyksillä, on tutkittu millä syvyydellä päätypalkin kiertokeskiö tehdyissä koekuormituksissa sijaitsi. Jarrutuskokeissa havaittiin, että kiertokeskiö sijaitsi lähellä maanpaineantureiden K ja N syvyystasoa, koska niiden mittaamat maanpaineet muuttuivat vain
vähäisesti jarrutuskokeiden edetessä. Kuvassa 5.7 esitettyjen tulosten perusteella voidaan
laskea miten maanpaine jakaantui päätypalkin ja –penkereen rajapinnassa eri syvyyksillä.
Maanpaineantureiden ajanhetkellä t = 11 s K ja N mittaamien maanpaineiden keskiarvo on:
(6,3 + 8,3) / 2 = 7.3 kN/m2. Vastaavasti maanpaineantureiden L, O ja Q mittaamien maanpaineiden keskiarvo on (11,2 + 14,3 + 10,2) = 11.9 kN/m2. Maanpaineiden muutosten suu-

35
ruuksien avulla on seuraavassa kuvassa esitetty maanpaineiden muutosten jakautumista
päätypalkin ja –penkereen rajapinnassa.

Kuva 5.14 Maanpaineiden jakautumisen arviointia päätypalkin ja –penkereen rajapinnassa ajanhetkellä t = 11 s jarrutuskokeesta "ori5"

Kuvassa on esitetty päätypalkin siirtymien mittalaitteiden sijainti päätypalkin syvyyssuunnassa. Lisäksi kuvassa on esitetty alempien maanpaineanturien tuloksista lineaarisesti interpoloimalla ratkaistu maanpaineanturien K ja N mittaamat maanpaineet. Maanpaineen
suuruus 2.4 kN/m2 vastaa hyvin kuvasta 5.7 saatavaa maanpaineen arvoa 2.1 kN/m2. Kuvan 5.14 perusteella voidaan laskea päätypalkin siirtymät suhteessa päätypenkereeseen
siirtymäanturien SL1, SL2 ja PP mittaustuloksista.
Seuraavassa kuvassa on esitetty siirtymäanturien mittaamista tuloksista lasketut siirtymät
kunkin maanpaineanturin sijaitsemalla syvyydellä. Siirtymät maanpaineanturien kohdille
on laskettu yhdistämällä siirtymän mittalaitteiden SL1 ja SL2 mittaamia siirtymiä siirtymän mittalaitteen PP mittaamien siirtymien kanssa.
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Kuva 5.15 Siirtymäantureiden SL1, SL2 ja PP mittaamista siirtymistä lasketut siirtymät kunkin
maanpaineanturin sijaitsemalla syvyydellä jarrutuskokeesta "ori5"

Kuvasta havaitaan, että siirtymien suuruudet maanpaineanturien sijaitsemalla syvyydellä
ovat suurimmillaan 0,059 mm ajanhetkellä t = 11 s maanpaineantureiden L, O ja Q kohdilla. Vastaavalla ajanhetkellä siirtymän suuruus maanpaineanturien M ja J kohdalla on 0,046
mm ja maanpaineanturien K ja N kohdilla 0,022 mm.
Seuraavassa kuvassa on esitetty periaate miten maanpaineen muutos jakaantuu päätypalkin
ja –penkereen rajapinnassa päätypalkin ollessa kiertyneenä eri suuntiin.

Kuva 5.16 Maanpaineen jakaantuminen päätypalkin ja –penkereen rajapinnassa
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Kuvassa on oletettu, että päätypalkin kiertyessä sen kiertokeskiö sijaitsee syvyyssuunnassa
päätypalkin keskellä. Maanpaineen jakautumisessa ei ole huomioitu siirtymälaatan vaikutusta. Kuvasta havaitaan, että maanpaineen muutoksen nollakohta muuttuu päätypalkin
kiertosuunnan mukaan. Kuvassa ei ole huomioitu maanpaineiden epälineaarista kehittymistä, koska kappaleessa 5.3.3 on havaitaan maanpaineiden kehittymisen olevan koekuormituksissa kehittyneellä pienellä muodonmuutostasolla ja päätypenkereessä koekuormitusajankohtana vallinneessa muodonmuutostilassa melko lineaarista. Seuraavassa kuvassa
on laskettu maanpaineen nollakohdan sijainti ylempien maanpaineantureiden K ja N keskilinjaan nähden jarrutuskokeessa ”ori5”.

Kuva 5.17 Maanpaineen nollakohdan sijainti ylempien maanpaineantureiden K ja N keskilinjaan
nähden jarrutuskokeessa ”ori5”

Kuvassa on esitetty päätypalkin poikkileikkaus ja maanpaineanturien sijainti mittaustulosten tulkinnan helpottamiseksi. Kuvasta havaitaan, että maanpaineen muutoksen nollakohta
vaihtelee jarrutuskokeen edetessä maanpaineanturien K ja N syvyystason molemmin puolin. Mittaustulos vastaa kuvassa 5.16 esitettyä tilannetta. Maanpaineen muutoksen nollakohta käy jarrutuskokeen edetessä äärettömän kaukana. Tämä tarkoittaa, että tällä ajanhetkellä päätypalkin ja –penkereen rajapinnassa vallitsee teoriassa tasainen maanpaineen jakauma. Tällöin jarrutuskokeessa käytetty ajoneuvo on ollut jarrutuskokeessa sillan tuen
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kohdalla, jolloin päätypalkin kiertymän aiheuttama maanpaineen muutos on poistunut.
Maanpaineen muutoksen tällä ajanhetkellä vastaa maanpainetta, joka on kehittynyt sillan
pituussuuntaisesta liiketilasta.
Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineet K ja N ja päätypalkin siirtymä kuvan 5.15
mukaisesti suhteessa päätypenkereeseen kyseisten maanpaineanturien kohdilla jarrutuskokeessa ”ori5”. Kuvasta 5.16 havaitaan, että maanpaineanturien K ja N mittaama maanpaine
seuraa hyvin anturien syvyydellä vallitsevaa päätypalkin siirtymää.

Kuva 5.18 Siirtymäantureiden SL1, SL2 ja PP mittaamista siirtymistä laskettu siirtymä maanpaineanturien K ja N sijaitsemalla syvyydellä jarrutuskokeesta "ori5"

Maanpaineanturin K mittaama maanpaine seuraa lähes täysin päätypalkin siirtymää maanpaineanturin kohdalla. Maanpaineanturin N mittaama maanpaine ei seuraa niin hyvin vastaavaa siirtymää jarrutuskokeen loppuosalla. Maanpaineiden muutosten erot johtuvat
maamateriaalille ominaisesta epähomogeenisuudesta ja mahdollisesti sen aiheuttamista
erilaisista jännitystiloista eri kohdin päätypalkin ja –penkereen rajapintaa.
Seuraavassa kuvassa on esitetty kuvan 5.18 mittaustuloksia vastaavat mittaustulokset
maanpaineanturien M ja J kohdilta.
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Kuva 5.19 Siirtymäantureiden SL1, SL2 ja PP mittaamista siirtymistä laskettu siirtymä maanpaineanturien M ja J sijaitsemalla syvyydellä jarrutuskokeesta "ori5"

Kuvasta havaitaan, että mittaustuloksista laskettu siirtymä maanpaineanturien M ja J tasolla seuraa maanpaineiden muutoksia hyvin ajanhetkeen t = 11 s asti. Ajanhetkestä eteenpäin
maanpaineiden muutosten palautuessa havaitaan siirtymän poikkeavan maanpaineanturien
mittaamista maanpaineista. Ilmiö johtuu maamateriaalin epälineaarisesta käyttäytymisestä.
Seuraavassa kuvassa on esitetty kuvien 5.18 ja 5.19 mittaustuloksia vastaavat mittaustulokset maanpaineanturien L, O ja Q kohdilta. Kuvasta 5.20 havaitaan vastaava ilmiö kuin kuvasta 5.19 maan epälineaarisen käyttäytymisen suhteen. Jarrutuskokeen alkuosalla maanpaineiden muutokset seuraavat päätypalkin ja –penkereen välistä siirtymää hyvin ajanhetkeen t = 11 s asti. Kuvien 5.18 – 5.20 tuloksista voidaan päätellä, että maan epälineaarinen
käyttäytyminen kasvaa muodonmuutostason kasvaessa, vaikka muodonmuutostasot ovat
hyvin pieniä.
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Kuva 5.20 Siirtymäantureiden SL1, SL2 ja PP mittaamista siirtymistä laskettu siirtymä maanpaineanturien L, O ja Q sijaitsemalla syvyydellä jarrutuskokeesta "ori5"

Seuraavassa kuvissa on esitetty vastaavat tulokset jarrutuskokeessa ”ori7”, kuin mitä kuvissa 5.18 – 5.20 on esitetty jarrutuskokeesta ”ori5”.

Kuva 5.21 Siirtymäantureiden SL1, SL2 ja PP mittaamista siirtymistä laskettu siirtymä maanpaineanturien K ja N sijaitsemalla syvyydellä jarrutuskokeesta "ori7"

41

Kuva 5.22 Siirtymäantureiden SL1, SL2 ja PP mittaamista siirtymistä laskettu siirtymä maanpaineanturien M ja J sijaitsemalla syvyydellä jarrutuskokeesta "ori7"

Kuva 5.23 Siirtymäantureiden SL1, SL2 ja PP mittaamista siirtymistä laskettu siirtymä maanpaineanturien L, O ja Q sijaitsemalla syvyydellä jarrutuskokeesta "ori7"
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Kuvista 5.21 – 5.23 havaitaan, että mittaustuloksista lasketut siirtymät seuraavat maanpaineiden muutoksia paremmin jarrutuskokeessa ”oir7” kuin jarrutuskokeessa ”ori5”, vastaavat tulokset on esitetty edellä. Eroa jarrutuskokeiden välille aiheuttaa sekä jarrutuskohdan
osuminen sillalle että mahdollisesti maan epälineaarisesta käyttäytymisestä johtuva jarrutuskokeista jäävä pysyvä muodonmuutos.
Seuraavissa kuvissa 5.24 – 5.26 esitetyt tulokset vastaavat edellä esitettyjä, mutta ovat jarrutuskokeesta ”ori4”. Tässä jarrutuskokeessa jarrutussuunta on edellä esitetyistä jarrutuskokeista ”ori5” ja ”ori7” poiketen Oriveden suuntaan, ks. taulukko 2.

Kuva 5.24 Siirtymäantureiden SL1, SL2 ja PP mittaamista siirtymistä laskettu siirtymä maanpaineanturien K ja N sijaitsemalla syvyydellä jarrutuskokeesta "ori4"

Kuvasta havaitaan, että jarrutuskokeen alkuosan jälkeen ajanhetkestä t = 5 s lähtien maanpaineiden muutokset seuraavat hyvin siirtymää maanpaineanturien kohdilla.
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Kuva 5.25 Siirtymäantureiden SL1, SL2 ja PP mittaamista siirtymistä laskettu siirtymä maanpaineanturien M ja J sijaitsemalla syvyydellä jarrutuskokeesta "ori4"

Kuva 5.26 Siirtymäantureiden SL1, SL2 ja PP mittaamista siirtymistä laskettu siirtymä maanpaineanturien L, O ja Q sijaitsemalla syvyydellä jarrutuskokeesta "ori4"
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Edellä esitettyjen tulosten perusteella maanpaineen ja siirtymän välinen yhteys on melko
lineaarista jarrutuskokeissa kehittyneillä muodonmuutostasoilla päätypenkereessä koekuormitusten aikana vallinneessa muodonmuutostilassa.
5.3.3

Päätypenkereen pituussuuntainen jäykkyys

Kappaleen 5.2.2 tulosten perusteella voidaan maamateriaalin olettaa käyttäytyneen melko
lineaarisesti jarrutuskokeissa. Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineanturin K mittaama maanpaine sitä vastaavan siirtymän funktiona.

Kuva 5.27 Maanpaine K siirtymän funktiona jarrutuskokeessa "ori5"

Kuvasta havaitaan, että maanpaineen ja siirtymän välinen yhteys on huomattavan lineaarinen. Mittaustulokseen on sovitettu painotettu suora mittaustuloksista. Päätypenkereen pituussuuntaisen jäykkyyden arvo jarrutuskokeessa ”ori5” maanpaineanturin K kohdalla pystytään laskemaan kuvan tuloksista seuraavasti: k = 3,57 / 0,027 = 132 MN/m3.
Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineanturin M mittaama maapaine sitä vastaavan
siirtymän funktiona jarrutuskokeessa ”ori5”.
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Kuva 5.28 Maanpaine M siirtymän funktiona jarrutuskokeessa "ori5"

Kuvasta havaitaan, että maanpaineen ja siirtymän välinen yhteys ei ole yhtä lineaarinen
kuin lähempänä maanpintaa sijainneessa ja pienempiä muodonmuutoksia jarrutuskokeessa
saaneessa maanpaineanturin K kohdassa. Painotettu suora kuvastaa melko hyvin päätypenkereen pituussuuntaista jäykkyyttä epälineaarisesta käyttäytymisestä huolimatta melko
hyvin.
Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineanturin L mittaama maapaine sitä vastaavan
siirtymän funktiona jarrutuskokeessa ”ori5”. Kuvasta havaitaan vastaavanlaista päätypenkereen käyttäytymistä kuin kuvasta 5.28.
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Kuva 5.29 Maanpaine L siirtymän funktiona jarrutuskokeessa "ori5"

Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineen ja siirtymän välisen yhteyden lineaarinen
interpolaatio edellä esitettyjen tulosten mukaisesti kaikkien mitattujen maanpaineanturien
kohdilla.

Kuva 5.30 Päätypenkereen T4 pituussuuntainen jäykkyys jarrutuskokeessa "ori5"
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Kuvassa on esitetty vertailuarvot tulosten tulkinnan helpottamiseksi. Vertailuarvot kuvassa
ovat 20, 100 ja 200 MN/m3. Havaitaan, että päätypenkereen pituussuuntainen jäykkyys
jarrutuskokeessa ”ori5” oli mittauspaikasta riippuen välillä 94 – 135 MN/m3. Kuvasta nähdään lisäksi kuinka suuri siirtymä on ollut jarrutuskokeessa.
Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineiden kehittyminen siirtymän funktiona maanpaineantureiden K, N, M ja J kohdilla jarrutuskokeessa ”ori7”.

Kuva 5.31 Maanpaine K, N, M ja J siirtymän funktiona jarrutuskokeessa "ori7"

Kuvasta havaitaan, että maanpaineen ja siirtymän yhteys on hyvin lineaarinen. Painotetut
suorat kuvaavat hyvin maanpaineen kehittymistä siirtymän funktiona. Seuraavassa kuvassa
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on esitetty on esitetty maanpaineiden kehittyminen siirtymän funktiona maanpaineantureiden L, O ja Q kohdilla jarrutuskokeessa ”ori7”.

Kuva 5.32 Maanpaine L, O ja Q siirtymän funktiona jarrutuskokeessa "ori7"

Kuvasta havaitaan, että maanpaineiden kehittyminen on melko lineaarista siirtymän funktiona. Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineen ja siirtymän välisen yhteyden lineaariset interpolaatiot jarrutuskokeessa ”ori7”. Kuvasta havaitaan, että jäykkyydet ovat suurempi kuin jarrutuskokeessa ”ori5”.
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Kuva 5.33 Päätypenkereen T4 pituussuuntainen jäykkyys jarrutuskokeessa "ori7"

Päätypenkereen pituussuuntainen jäykkyys vaihteli jarrutuskokeessa ”ori7” välillä 118 –
236 MN/m3. Sekä kuvasta 5.30 että 5.33 on havaittavissa, että päätypenkereen jäykkyys
ylempien maanpaineanturien tasolla on pienempi kuin syvemmällä sijaitsevien maanpaineanturien kohdilla.
Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineiden kehittyminen siirtymän funktiona maanpaineantureiden K, N, M ja J kohdilla jarrutuskokeessa ”ori6”, jossa kuormitussuunta oli
poispäin päätypenkereestä T4. Kuvasta havaitaan, että lineaariset interpolaatiot eivät kuvaa
yhtä hyvin maanpaineiden kehittymistä kuin edellä esitetyissä mittaustuloksissa. Kuvassa
on esitetty myös toiset interpolaatiot. Näissä suora on sovitettu suurimpien muodonmuutosten kohdalle, jotta se kuvaa mahdollisimman hyvin koekuormitustilannetta. Nämä suorat on nimetty lisämerkinnällä ”r”, eli ajanhetkien väliin rajattu mittaustulos.
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Kuva 5.34 Maanpaine K, N, M ja J siirtymän funktiona jarrutuskokeessa "ori6"

Suorat, jotka on sovitettu suurempien muodonmuutosten alueelle, ovat jyrkemmässä kulmassa verrattuna suoriin, jotka on sovitettu koko jarrutuskokeen aikaisiin mittaustuloksiin.
Jyrkempi kulma tarkoittaa, että jäykkyys on suurempi.
Seuraavassa kuvassa on esitetty on esitetty maanpaineiden kehittyminen siirtymän funktiona maanpaineantureiden L, O ja Q kohdilla jarrutuskokeessa ”ori6”.
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Kuva 5.35 Maanpaine L, O ja Q siirtymän funktiona jarrutuskokeessa "ori6"

Kuvassa 5.35 esitetyistä mittaustuloksista havaitaan sama ilmiö kuin kuvan 5.34 mittaustuloksista. Suurempien muodonmuuotosten alueelle sovitettu lineaarinen yhteys kuvaa
maanpaineen ja siirtymän välistä yhteyttä paremmin kuin koko jarrutsukokeen aikaisille
tuloksille sovitettu lineaarinen yhteys.
Seuraavassa kuvassa on koottuna edellisissä kuvissa esitetyt maanpaineen ja siirtymän välistä yhteyttä jäykemmin kuvaavat lineaariset yhteydet.
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Kuva 5.36 Päätypenkereen pituussuuntainen jäykkyys jarrutuskokeessa ”ori6”

Kuvasta 5.36 havaitaan, että jäykkyys hajoaa enemmän mittauspaikkojen kesken kun liike
on isommalta osaltaan poispäin päätypenkereestä. Lisäksi havaitaan, että ylimmällä sijaitsevien maanpaineanturien K ja N kohdilla jäykkyys on selkeästi pienin. Suurin jäykkyys
259 MN/m3 on maanpaineanturin O kohdalla ja pienin 81 MN/m3 maanpaineanturin O
kohdalla.
5.3.4

Jarrukuorman rasitusten jakaantuminen

Tässä kappaleessa on arvioitu mittaustulosten perusteella kuinka suuri osa jarrukuormasta
välittyi päätypenkereiden kautta maapohjaan. Arvio on tehty olettamalla tasainen jakauma
sillan pituussuuntaisesta liiketilasta aiheutuneelle maanpaineelle päätypalkin- ja penkereen
rajapinnassa. Päätypalkkien pinta-alat ovat 11,5*2,5 = 28,8 m2. Pinta-alaan on otettu mukaan sillan leveyssuunnassa siipimuurien paksuudet 0,45 m. Kuvasta 5.7 havaittiin että
päätytuella T4 pituussuuntaisesta liiketilasta aiheutunut maanpaineen kasvu jarrutuskokeessa ”oir5” oli noin 2,3 kN/m2. Vastaavasti maanpaineen lasku päätytuella T1 oli 1,6
kN/m2. Tällöin päätypenkereiden kautta välittynyt voima jarrukuormasta oli: (2,3 +
1,6)*28,8 = 112 kN. Kuvasta 5.2 havaitaan, että ajoneuvon hidastuvuus oli keskimäärin 3,2
m/s2. Tällöin jarrukuorma oli: F = ma = 3,2*56000 = 189 kN. Tällöin päätypenkereelle
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päätypalkin ulkopinnan kautta välittyi: (112/189)*100 = 59 %. Rasitusten jakaantumiseen
vaikuttaa maan epähomogeenisuus, joka saattaa vaikuttaa mittaustulokseen. Vastaava laskelma kuvan 5.8 esittämistä jarrutuskokeen ”ori7” maanpaineiden muutoksista: (2,3 +
1,7)*28,8 = 115 kN. Tällöin päätypenkereelle päätypalkin ulkopinnan kautta jarrutuskokeessa ”ori7” välittyi: (115/189)*100 = 61 %.
Jarrukuormaa maapohjaan välittää myös siipimuurin ja päätypenkereen välinen kitka ja
siirtymälaatan ja sillan välisen liitoksen kitka. Lisäksi merkittävä jarrukuorman päätypenkereelle välittävä rakenteen osa on tien päällystekerros. Tien oli viikkoa ennen koekuormituksia päällystetty. Uutta päällystettä sillan päällysrakenteen ja päätypenkereen rajapinnassa oli arviolta 0,1 m. Vaakakuomia maapohjaan välittää myös sillan alusrakenteet, jonka
osista merkittävimpinä päätytukien liittorakenteisiksi betonoidut teräsputkipaalut. Edellä
lueteltujen jarrukuormaa välittävä osuus oli jarrutuskokeessa ”ori5” : 100 – 59 = 41 % ja
jarrutuskokeessa ”ori7”: 100 – 61 = 39 %.

5.4 Yliajot
5.4.1

Maanpaineen ja siirtymät

Ylijoissa siirtymien ja maanpaineiden kehittymisessä merkittävä tekijä oli jarrutuskokeissakin havaitut päätypalkkien kiertymät. Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineiden
kehittyminen yliajossa ”ori9”.
Maanpaineen kasvu
ennen kuin ajoneuvo
on sillalla

T1

Kuva 5.37 Maanpaineiden muutokset yliajossa "ori9"

T2

T3

T4
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Yliajo 9 tehtiin 20 km/h päätytuen T4 suuntaan. Kuvasta havaitaan, että päätypalkkien
kiertymät hallitsevat maanpaineiden kehittymistä. Ajanhetkellä t = 14 s ajoneuvo saapuu
sillan päätytuelle T1. Tämän jälkeen kiertymät vaikuttavat enemmän päätytuelta T1 kuin
T4 mitattaviin maanpaineisiin. Tällöin kiertymät ovat suurempia päätytuella T1. Kuormituksen edetessä päätytuen T4 päähän kiertymät vaikuttavat puolestaan enemmän päätytuelta T4 mitattaviin maanpaineisiin. Suurimmillaan maanpaine muuttuu 13,1 kN/m2 kiertymien johdosta maanpaineanturin O kohdalla. Seuraavassa kuvassa on esitetty edellistä kuvaa vastaava tulos yliajosta ”ori8”, jossa ajoneuvon liikesuunta oli yliajosta ”ori9” poiketen
tuen T1 suuntaan.

Maanpaineen kasvu ,
kun ajoneuvo on pois
sillalta

T4

T3

T2

T1

Kuva 5.38 Maanpaineiden muutokset yliajossa "ori8"

Kuvista 5.37 ja 5.38 havaitaan, että kunkin maanpaineanturin kohdalla vallitseva maanpaine kehittyy samalla tavalla, mutta eri yliajojen kesken peilikuvina. Molemmista kuvista
havaitaan maanpaineanturien mittaaman maanpaineen muuttuvan ennen kuin ajoneuvo on
sillan kansirakenteen päällä. Muutokset johtuvat siirtymälaatan tukireaktion aiheuttamasta
päätypalkin kiertymästä ja siirtymälaatan tukireaktion vaakakomponentista. Ajoneuvon
lähestymisestä mahdollisesti aiheutunutta vaakasuuntaista maanpainetta ei mittaustulokset
pystytä tarkasti havaitsemaan. Ajoneuvon ollessa päätytuen T1 puoleisen päätypenkereen
päällä on kuvassa 5.37 havaittavissa maanpaineen kasvu päätytuella T1 sijaitsevien maanpaineanturien V ja W mittaustuloksissa ennen kuin ajoneuvon on sillan kansirakenteen
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päällä. Maanpaineiden kasvu maanpaineantureissa V ja W on 3,7 ja 1,1 kN/m2. Vastaava
ilmiö on havaittavissa kuvasta 5.38, kun ajoneuvon poistuu sillan kansirakenteen päältä.
Maanpaineiden muutokset ovat tällöin 0,9 ja 4,2 kN/m2. Vastaavaa ilmiötä päätytuella T4
ei havaita. Ero voi johtua päätypenkereen painumista päätytuella T4. Tällöin siirtymälaatta
siirtää pystysuuntaisen kuorman sekä tuentakonsolilleen ja toisesta päästään kauemmaksi
päätypenkereeseen ja vaakasuuntaista maanpainetta päätypenkereen ja –palkin rajapintaan
ei kehity. Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineanturien K ja N mittaamat maanpaineet ja maanpaineantureiden kohdilla valitseva siirtymätila.

Kuva 5.39 Siirtymäantureiden SL1, SL2 ja PP mittaamista siirtymistä laskettu siirtymä maanpaineanturien K ja N sijaitsemalla syvyydellä jarrutuskokeesta "ori9"

Kuvasta havaitaan, että siirtymä ja maanpaineiden kehittyminen vastaavat hyvin toisiaan.
Vaikka sillalla ei ole yliajossa jarrukuormitusta, jarrutuskokeissa päätypalkin kiertokeskiön
kohdalla sijaitseviin maanpaineantureihin kehittyy maanpaineen muutosta. Maanpaineantureiden mittaama maanpaineiden muutos poistuu ajoneuvon ollessa sillan keskimmäisessä
aukossa. Ilmiö voi johtua siitä, että kiertokeskiön paikka vaihtelee eri koekuormitusten
välillä päätypenkereen epähomogeenisuudesta ja epälineaarisesta käyttäytymisestä johtuen.
Seuraavassa kuvissa on esitetty vastaavat mittaustulokset sekä maanpaineantureiden M ja J
että L, O ja Q kohdilta.
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Kuva 5.40 Siirtymäantureiden SL1, SL2 ja PP mittaamista siirtymistä laskettu siirtymä maanpaineanturien M ja J sijaitsemalla syvyydellä jarrutuskokeesta "ori9"

Kuva 5.41 Siirtymäantureiden SL1, SL2 ja PP mittaamista siirtymistä laskettu siirtymä maanpaineanturien L, O ja Q sijaitsemalla syvyydellä jarrutuskokeesta "ori9"
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Kuten kuvassa 5.39 kuvista 5.40 ja 5.41 havaitaan, että siirtymät vastaavat hyvin maanpaineiden kehittymistä. Maanpaineiden kehittymisen voidaan päätellä olevan melko lineaarista siirtymän funktiona. Suurimmillaan päätypalkin T4 kiertymän aiheuttama siirtymä on
maanpaineantureiden L, O ja Q syvyydellä on 0,04 mm. Seuraavassa kuvassa on esitetty
maanpaineiden kehittyminen yliajossa ”ori11”, jossa yliajojen ”ori8” ja ”ori9” yliajonopeus 20 km/h kasvatettiin 40 km/h.

T1

T2

T3

T4

Kuva 5.42 Maanpaineiden muutokset yliajossa "ori11"

Maanpaineiden kehittymisessä ei havaita eroa yliajon ”ori9” mittaustuloksiin. Seuraavassa
kuvassa 5.43 on esitetty maanpaineiden kehittyminen yliajossa ”ori13”, jossa yliajonopeus
oli 60 km/h. Myös tällä yliajonopeudella maanpaineet kehittyvät lähes vastaavasti kuin
ylijoissa joissa yliajonopeus oli pienempi. Erona yliajon ”ori13” mittaustuloksissa on se,
että maanpaineiden muutokset eivät ole aivan niin nopeita kuin aiemmin esitetyissä tuloksissa.
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T1

T2

T3

T4

Kuva 5.43 Maanpaineiden muutokset yliajossa "ori13"

Tällöin maanpaineiden muutosten kuvaajat ovat tasaisempia. Tämä sama havaitaan seuraavasta kuvasta, jossa yliajossa ”ori14” käytettiin suurinta yliajonopeutta 73 km/h.

T4

T3

Kuva 5.44 Maanpaineiden muutokset yliajossa "ori14"

T2

T1
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Kuvaan 5.38 maanpaineiden kuvaajat ovat tasaisempia. Maanpaineiden muutokset ovat
samansuuruisia ja samat maanpaineiden muutosten eri ilmiöt tapahtuvat yliajonopeuksien
vaihdellessa.
5.4.2

Päätypenkereen pituussuuntainen jäykkyys

Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineiden kehittyminen siirtymän funktiona maanpaineanturien K, N, M ja J kohdilla yliajossa ”ori9”.

Kuva 5.45 Maanpaine K, N, M ja J siirtymän funktiona jarrutuskokeessa "ori9"

Kuvasta havaitaan vastaava ilmiö kuin kappaleessa 5.4.1, että maanpaine kehittyy hyvin
lineaarisesti siirtymän funktiona. Kuvaan on sovitettu maanpaineiden kehittymistä lineaarisesti kuvaavat suorat. Vastaavat mittaustulokset maanpaineantureiden L, O ja Q kohdilta
yliajossa ”ori9” on esitetty seuraavassa kuvassa.
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Kuva 5.46 Maanpaine L, O ja Q siirtymän funktiona jarrutuskokeessa "ori9"

Vastaavasti kuten edellisen kuvan mittaustuloksissa maanpaineiden kehittyminen on hyvin
lineaarista. Sama ilmiö havaittiin myös muissa yliajoissa yliajonopeudesta riippumatta.
Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineen ja siirtymän välisen yhteyden lineaarinen
interpolaatio edellä esitettyjen tulosten mukaisesti kaikkien mitattujen maanpaineanturien
kohdilla. Päätypenkereen jäykkyydet eri maanpaineanturien kohdilla hajoaa enemmän kuin
jarrutuskokeissa, joissa sillan pituussuuntainen liiketila oli päätypengertä T4 kohti.
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Kuva 5.47 Päätypenkereen T4 pituussuuntainen jäykkyys yliajossa "ori9"

Päätypenkereen pituussuuntaiset jäykkyydet eri maanpaineanturien kohdilla ovat suuremmat kuin jarrutuskokeissa havaittiin. Ero johtuu siitä, että aikaansaatu muutos muodonmuutostilaan oli yliajoissa pienempi kuin jarrutuskokeissa. Tästä johtuu osittain myös se,
että maanpaineet kehittyivät lineaarisemmin siirtymän mukaan ylijoissa kuin jarrutuskokeissa. Suurimmillaan päätypenkereen pituussuuntainen jäykkyys 300 MN/m3 oli maanpaineanturin O kohdalla. Pienimmillään jäykkyys oli 97 MN/m3 maanpaineanturin K kohdalla.
Seuraavissa kuvissa on esitetty päätypenkereiden pituussuuntaiset jäykkyydet yliajossa
”ori11” ja ”ori14”. Kuvista havaitaan, että päätypenkereen pituussuuntaiset jäykkyydet
ovat vastaavia kuin yliajossa ”ori9”. Suurimmillaan päätypenkereen T4 pituussuuntainen
jäykkyys yliajossa ”ori11” oli maanpaineanturin O kohdalla 302 MN/m3 ja pienimmillään
105 MN/m3 maanpaineanturin K kohdalla.
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Kuva 5.48 Päätypenkereen T4 pituussuuntainen jäykkyys yliajossa "ori11"

Kuva 5.49 Päätypenkereen T4 pituussuuntainen jäykkyys yliajossa "ori14"
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Suurimmillaan päätypenkereen T4 pituussuuntainen jäykkyys yliajossa ”ori14” oli maanpaineanturin O kohdalla 299 MN/m3 ja pienimmillään 94 MN/m3 maanpaineanturin K
kohdalla. Jäykkyyksien suuruudet eri maanpaineanturien kohdilla ovat samassa suuruusjärjestyksessä ja suuruusluokaltaan samoja kaikissa yliajoissa.

5.5 Staattiset kokeet
Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineiden kehittyminen staattisessa kokeessa
”staat3”.

Kuva 5.50 Maanpaineiden muutokset staattisessa kokeessa"staat3"

Kuvaan on merkitty ajanhetket joissa ajoneuvoa siirrettiin staattisessa kokeessa kuvassa
3.4 esitetyille kohdille. Kuvasta havaitaan, että ajoneuvon lähestyessä siltaa maanpaine
päätypalkin ja –penkereen rajapinnassa laskee. Maanpaineiden lasku johtuu todennäköisesti päätypalkin kiertymistä ja siirtymälaatan tukireaktion vaakakomponentista kuten jarrutuskokeissa ja yliajoissa. Staattisen kokeen loppuosassa nosturi on ajettu sillan kansirakenteen päältä pois staattisen kokeen paikalta, jolloin päätypalkin kiertymät kansirakenteen
taipumista alkoivat vaikuttaa. Seuraavassa kuvassa on esitetty päätypalkin T4 siirtymät eri
syvyyksillä suhteessa päätypenkereeseen.
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Kuva 5.51 Päätypalkin siirtymät staattisessa kokeessa"staat3"

Siirtymistä havaitaan muutoksia kun ajoneuvoa on siirretty päätytuen T4 puoleisella päätypenkereellä. Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineen muutos ja siirtymä maanpaineanturin O kohdalla.

Kuva 5.52 Maanpaineen O muutos ja vastaava siirtymätila staattisessa kokeessa"staat3"
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Kuvasta havaitaan, että siirtymä ja maanpaineanturin K mittaaman maanpaineen muutos
eivät seuraa toisiaan. Maanpaineen muutos ei näytä tapahtuvan tässä koekuormituksessa
sillan pituussuuntaisesta liikkeestä. Maanpaineen muutos on aiheutunut päätypenkereessä
tapahtuvien maamateriaalin muodonmuutosten seurauksena.

5.6 Pitkän ajanjakson seuranta
Seuraavassa kuvassa on esitetty maanpaineanturin K kohdalla sijaitsevan maanpaineanturin ja päätytuen ja –penkereen välisen liikkeen yhteyttä. Kuvassa on esitetty kuvissa 5.30 –
5.36 olevien jäykkyyksien vertailuarvojen lisäksi arvo 10 MN/m3.

Kuva 5.53 Maanpaine K ja päätypalkin T4 siirtymä 10.10.2003 – 10.10.2005 ǻ1h [3]

Kuvasta voidaan havaita rajatulla välillä olevia lähes lineaarisia yhteyksiä. Pienemmillä
muodonmuutoksilla siirtymän ja maanpaineen välinen yhteys on lineaarisempaa kuin suuremmilla. Maanpaineiden kehittymiseen siirtymään funktiona vaikuttaa missä muodonmuutostilassa päätypenger on muodonmuutoksen tapahtuessa ja mihin suuntaan muodonmuutos tapahtuu. Kuvasta voidaan saada useita jäykkyyden vertailuarvoja koekuormituksiin. Koekuormituksissa aikaansaatu muodonmuutostilan muutos oli hyvin pieni. Tällöin
vertailua jäykkyyksien kesken voi tehdä pitkän aikavälin seurannassa havaittujen pienten
muodonmuutosten maanpaineen kehittymistä kuvaavissa jäykkyyksissä. Kuvasta havai-
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taan, että pienissä muodonmuutoksissa jäykkyys on suuruudeltaan noin 100 MN/m3. Päätypenkereen sillan pituussuuntainen jäykkyys on siis mittaustulosten perusteella pienissä
muodonmuutoksissa lähes sama sekä pitkän aikavälin seurannassa että dynaamisissa koekuormituksissa. Jäykkyys jarrutuskokeissa ja yliajoissa on 5-10 -kertainen pitkän aikavälin
seurantaan verrattuna, jos vertailuarvoksi otetaan pitkän aikavälin seurannasta jäykkyydet
10 – 20 MN/m3, joiden maanpaineiden kehittymisessä tapahtuu enemmän plastisia muodonmuutoksia. Seuraavassa kuvassa on esitetty sillan keskimääräisen lämpötilan vaihtelu
pitkän aikavälin seurannassa [3].

Kuva 5.54 Sillan kansirakenteen painotetun lämpötilan vaihtelut 10.10.2003 – 10.10.2005 ǻ1h [3]

Koekuormitukset tehtiin 6.10.05. Ajankohta on kuvaajan oikeassa reunassa. Kuvasta havaitaan, että päätypenkereen muodonmuutostila oli koekuormitus ajankohtana suuruusluokaltaan keskimääräinen. Tällöin koekuormituksista saadut mittaustulokset kuvaavat hyvin
keskimääräistä liikuntasaumattoman sillan käyttäytymistä tehdyissä koekuormituksissa.
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6. Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset
6.1 Johtopäätökset
Koekuormituksissa aikasaatu muodonmuutostilan muutos oli pieni. Tehdyt koekuormitukset kuvaavat hyvin sillan käyttäytymistä esimerkiksi jarrutustilanteissa. Jarrutuskokeissa ja
ylijoissa sillan päätypalkkien kiertymien merkitys oli ennalta arvioitua suurempi. Päätypenger oli tehdyissä koekuormituksissa hyvin jäykkä.
Koekuormituksista saadut sillan päätypenkereen jäykkyydet vastasivat pitkän ajanjakson
seurannasta saatuihin tuloksiin. Pitkän ajanjakson seurannassa pienten muodonmuutosten
jäykkyys joissa ei tapahtunut myötäämistä vastasivat erittäin hyvin koekuormituksissa saatuja päätypenkereen jäykkyyksiä. Jäykkyydet olivat huomattavasti suurempia kuin pitkän
ajanjakson suurilla muodonmuutoksilla kussakin muodonmuutostilassa vallitseva arvo.
Suuri jäykkyys johtui pienestä muodonmuutostilasta eikä niinkään dynaamisesta koekuormituksesta.
Sillan päätypenkereiden käyttäytymisessä havaittiin eroja sillan päätytukien kesken ajoneuvon siirtyessä päätypenkereeltä sillan kansirakenteen päälle. Todennäköisesti ero johtui
siitä, että päätytuella T4 päätypenger on painunut ja siirtymälaatan alle on muodostunut
rako. Kuorman siirtyessä siirtymälaatan päälle vaakasuuntaista maanpainetta päätypenkereen ja –palkin rajapintaan ei kehity.
Suunnitteluohjeissa mainittu[8] jarrukuormituksen suuruus on 500 kN Haavistonjoen kokoiselle sillalle. Jarrutuskokeissa saavutettiin 58 tonnin ajoneuvolla suuruusluokaltaan lähes 200 kN jarrukuorma. Suunnitteluohjeen jarrukuorma suuruutta lähelle päästäisiin esimerkiksi 100 tonnin vastaavalla nosturiajoneuvolla. Tehtyjen koekuormitusten perusteella
mitoituksessa käytettävän jarrukuorman suuruus tuntuu oikealta.
Koekuormitukset onnistuivat hyvin ja lähes kaikille mitatuille ilmiöille saatiin selkeä fysikaalinen tausta.

6.2 Jatkotutkimusehdotukset
Koekuormituksia olisi hyvä tehdä Haavistonjoen sillalle erilaisissa päätypenkereen muodonmuutostiloissa eri vuodenaikoina, jotta saataisiin selville lähtötilanteen muodonmuutostilan vaikutus tehtyihin dynaamisiin ja staattisiin koekuormituksiin.
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LIITE 1

Koekuormitusohjelma Haavistonjoen sillalle
1. Silta ja sen sijainti
Koekuormitettava silta on Haavistonjoen silta. Silta sijaitsee VT 9:llä noin 5 kilometriä
Orivedeltä Jyväskylän suuntaan. Sillalla ajoradan leveys on 11.0 m.

2. Koekuormitusajankohta
Koekuormitusajankohta valitaan tarkasti lähempänä koekuormitusajankohtaa. Koekuormitusajankohta riippuu siitä onko tie jäässä ja sataako mahdollisesti lunta. Koekuormitus on
tarkoitus järjestää lokakuun kahden ensimmäisen viikon aikana joko 6.10, jos olosuhteet
ovat hyvät tai 13.10, jos tie on pahasti jäässä 6.10. Koekuormitus kestää yhden päivän.

3. Koekuormittava ajoneuvo
Koekuormittava ajoneuvo on 4-akselinen nosturi, kokonaispainoltaan 60 tonnia. Nosturi on
varustettu ABS-jarruin. Nosturi on tyypiltään: Liebherr LTM 1090, katso kuva 3.1. Huippunopeus on 80 km/h. Hämeen tiepiiriltä anotaan lupa kyseisen nosturin käyttämiselle.

Kuva 3.1 Koekuormittava ajoneuvo, johon on kiinnitetty nopeuden mittalaite
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4. Silla sulkemien liikenteeltä koekuormituksen aikana
Koekuormituksen osakuormitusten aikana sillan molemmat kaistat ovat suljettuina enimmillään noin 8 minuuttia kerrallaan. Arvioidut liikennekatkot ovat kerralla suhteellisen
pieniä. Sulkuajat riippuvat koekuormitustyypistä, ks. taulukko 1. Koekuormitusten ja katkojen lukumäärä on noin 11 yhden päivän aikana.

5. Liikenteen ohjaus
Tieliikelaitos vastaa liikenteen ohjauksesta koekuormituspäivänä, liikenteenohjaussuunnitelma on liitteenä 1.

6. Koekuormitustyypit
Koekuormitustyyppejä on kolme kappaletta:
1) Jarrutuskoe
2) Yliajo
3) Staattinen koe

Jarrutuskokeessa nosturi ajaa ennalta määrätyllä nopeudella sillalle. Nosturin pyörät alkavat jarruttaa silloin, kun nosturin kaikki akselit ovat sillan päällä. Nosturin tulee pysähtyä ennen sillan toista päätä siten, että kaikki akselit ovat edelleen sillalla. Koe tehdään
molempiin suuntiin.
Yliajossa nosturilla ajetaan sillan yli ennalta määrätyllä nopeudella. Koe tehdään molempiin suuntiin.
Staattisessa kokeessa nosturi ajetaan hitaasti tiepenkereen suunnasta päätypenkereen päälle ennalta määrättyihin kohtiin. Mahdollisuuksien mukaan koe järjestetään myös sillan
päällä riippuen koekuormitusten aikataulun toteutumisesta.

7. Koekuormitusaikataulu
Suunnitelman mukainen koeohjelma sisältää 8 jarrutuskoetta, 6 yliajoa ja 3 staattista koetta
taulukon 1 mukaisesti.

3
Taulukko 1 Koekuormitusaikataulu
Klo Koekuormitustyyppi Tehtävä / Osakoekuormitus
Jarrutuspaikan määrittäminen
8 Jarrutuskoe
Jarrutuskoe
Ensimmäinen jarrutuskoe
Ensimmäinen mittaustulosten tarkistus
9
Jarrutuskoe
Toinen jarrutuskoe(samaan suuntaan)
Toinen mittaustulosten tarkistus
10
Jarrutuskoe
Kolmas jarrutuskoe(toisesta suunnasta)
Kolmas mittaustulosten tarkistus
11
Jarrutuskoe
Neljäs jarrutuskoe(toisesta suunnasta)
Yliajo 20 km/h
12 Yliajo
Ensimmäinen mittaustulosten tarkistus
Yliajo 40 km/h
13 Yliajo
Toinen mittaustulosten tarkistus
Yliajo 60 km/h
14 Yliajo
Kolmas mittaustulosten tarkistus
Ajoneuvo etäisyydellä 1+tul. tark.
15 Staattinen koe
Staattinen koe
Ajoneuvo etäisyydellä 2+tul. tark.
Ajoneuvo etäisyydellä 3+tul. tark.
16 Staattinen koe

Sulkuaika [min]
8
8
Liikenne vapaa
5
Liikenne vapaa
5
Liikenne vapaa
5
2
Liikenne vapaa
3
Liikenne vapaa
5
Liikenne vapaa
8
6
6

Koekuormitusaikatauluun voidaan tehdä muutoksia tilanteen mukaan koekuormituksen
edetessä. Perusaikataulu kuitenkin pysyy muuttumattomana. Mahdollinen muutosten aiheuttaja on samojen koekuormitusten uusiminen. Koekuormittava ajoneuvo pystytään ajamaan pois VT 9:ltä lähellä oleviin liittymiin tai bussipysäkeille ajoneuvon kääntämistä ja
sivuun ajamista varten.

8. Edellytykset
Tiehallinto luovuttaa pyörävaa’at tutkimuskäyttöön koekuormitusta varten ja toimittaa ne
viimeistään koekuormitusta edeltävänä päivänä Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan koehalliin.

DI Anssi Laaksonen

27.9.05

Tampereen teknillinen yliopisto
anssi.laaksonen@tut.fi
050-5403231, 03-31155804

Liite
1) Liikenteen ohjaussuunnitelma (TIELL)

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA
Vt 9:n sulkeminen

Pvm. 4.10.2005
Laatija: Jarkko Peurala
Pvm.
Hyväksyjä:

Jyväskylä
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Orivesi
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+ pysäytysmerkki
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SILLAN SIIRTYMÄTILA
JARRUKUORMITUKSESSA

JARRUKUORMAN AIHEUTTAMA KANNEN SIIRTYMÄ AJAN FUNKTIONA:
x Yhden vapausasteen systeemin impulssivaste
x Impulssi alkaa vaikuttamaan ajan hetkellä t = 0 s
x Impulssi välittyy kitkan välityksellä

1. LÄHTÖTIETOJA:
Jarruttavan ajoneuvon massa

majon  59000 kg

Jarruttavan ajoneuvon nopeus ennen jarrutusta

km
vajon  70
h

Sillan pituussuuntainen jäykkyys, jousivakio

k  2000

MN
m

3

Siltakannen betonimäärä

V  400 m

Betonin tiheys teräksineen

U  2500

kg
3

m
Siltakannen kokonaismassa

mkansi  U  V *

Ajoneuvon kiihtyvyys putoamiskiihtyvyydestä

mkansi

1000000 kg

P  0.35

Suhteellinen vaimennusvakio
x
x
x

betonirakenteilla n. 7 %
teräsrakenteilla n. 3 % - 4 %
maalla jopa 50 %

]  0.4

Tässä on mukana
päätypenkereen
vaimennusta

Anssi Laaksonen
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SILLAN SIIRTYMÄTILA
JARRUKUORMITUKSESSA

Vaimentamaton ominaiskulmataajuus

Vaimennettu ominaiskulmataajuus
Putoamiskiihtyvyys

k

Z

2

Zd 

g  9.81

Z

mkansi
1  ] Z

44.721 Hz

Zd

40.988 Hz

FP

203 kN

m
2

s
Ajoneuvon painovoima

Gajon  majon g

Kitkavoima rajapinnassa

FP  P  Gajon

Gajon

Jarruttavan ajoneuvon liikemäärä ennen jarrutusta

579 kN

p  majon vajon

p

1147222

kg m
s

Jos jarruttavan ajoneuvon oletetaan pysähtyvän sillan matkalla, liikemäärä muuttuu kokonaan
impulssiksi, joka antaa sysäyksen kannelle
Kokonaisimpulssi

I p

2. SIIRTYMÄVASTEEN LASKENTA OTTAEN HUOMIOON JARRUKUORMAN AIKARIIPPUVUUDEN:
Jarrutuksen aiheuttama impulssi on kitkavoiman ja sen vaikutusajan tulo, joten
Kitkavoiman vaikutusaika

tp 

p

tp

FP *

5.66 s

Kitkavoiman kerroin ajan funktiona on tällöin
f W 

0 if W  0
Kuorman kerroinfunktio

1 if 0 d W d tp

1.5

0 if W ! tp
Kerroin

1
0.5
0
0.5

1

0

1

2
3
AIKA [s]

4

Ykkösimpulssivasteet:
x

Vaimentamaton systeemi:

h t W 

sinª¬Z t  W
mkansi Z

º¼

x

Vaimennettu systeemi:
e
h] t  W 

 ]  Z  ( t W )

 sinªZd t  W

¬

mkansi Zd

º¼

5

6
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SILLAN SIIRTYMÄTILA
JARRUKUORMITUKSESSA

Todellinen siirtymävaste DUHAMELin integraalilla eli konvoluutiointegraalilla:
x

Vaimentamaton systeemi:

´
u21( t)  FP  µ
¶

t
´p
u22( t)  FP  µ f W  h t  W
¶

t

f W h t  W

dW

0

u2( t) 

dW

0

u21( t) if 0 d t d tp
u22( t) if t ! tp
( break) otherwise

x

Vaimennettu systeemi:

´
u21]( t)  FP  µ
¶

t
´p
u22]( t)  FP  µ f W  h] t  W
¶

t

f W  h] t  W

dW

0

u2]( t) 

dW

0

u21]( t) if 0 d t d tp
u22]( t) if t ! tp
( break) otherwise

3. SIIRTYMIÄT ERI MENETELMILLÄ:

KANNEN SIIRTYMÄ AJAN FUNKTIONA

0.28

0.22

SIIRTYMÄ [mm]

0.16

0.09

0.025

0.04

0.1

0.17

0.23

0.3

0

0.067

0.13

0.2

0.27

0.33

0.4

0.47 0.53
AIKA [s]

0.6

0.67

0.73

0.8

0.87

0.93

1
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SILLAN SIIRTYMÄTILA
JARRUKUORMITUKSESSA

JARRUKUORMAN AIHEUTTAMA KANNEN SIIRTYMÄ AJAN FUNKTIONA:
x Yhden vapausasteen systeemin impulssivaste
x Impulssi alkaa vaikuttamaan ajan hetkellä t = 0 s
x Impulssi välittyy kitkan välityksellä

1. LÄHTÖTIETOJA:
Jarruttavan ajoneuvon massa

majon  60000 kg

Jarruttavan ajoneuvon nopeus ennen jarrutusta

km
vajon  20
h

Sillan pituussuuntainen jäykkyys, jousivakio

k  2760

MN
m

3

Siltakannen betonimäärä

V  450 m

Betonin tiheys teräksineen

U  2500

kg
3

m
Siltakannen kokonaismassa

mkansi  U  V *

Ajoneuvon kiihtyvyys putoamiskiihtyvyydestä

mkansi

1125000 kg

P  0.35

Suhteellinen vaimennusvakio
x
x
x

betonirakenteilla n. 7 %
teräsrakenteilla n. 3 % - 4 %
maalla jopa 50 %

]  0.45

Tässä on mukana
päätypenkereen
vaimennusta
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SILLAN SIIRTYMÄTILA
JARRUKUORMITUKSESSA

Vaimentamaton ominaiskulmataajuus

Vaimennettu ominaiskulmataajuus
Putoamiskiihtyvyys

k

Z

2

Zd 

g  9.81

Z

mkansi
1  ] Z

49.531 Hz

Zd

44.233 Hz

FP

206 kN

m
2

s
Ajoneuvon painovoima

Gajon  majon g

Kitkavoima rajapinnassa

FP  P  Gajon

Gajon

Jarruttavan ajoneuvon liikemäärä ennen jarrutusta

589 kN

p  majon vajon

p

333333

kg m
s

Jos jarruttavan ajoneuvon oletetaan pysähtyvän sillan matkalla, liikemäärä muuttuu kokonaan
impulssiksi, joka antaa sysäyksen kannelle
Kokonaisimpulssi

I p

2. SIIRTYMÄVASTEEN LASKENTA OTTAEN HUOMIOON JARRUKUORMAN AIKARIIPPUVUUDEN:
Jarrutuksen aiheuttama impulssi on kitkavoiman ja sen vaikutusajan tulo, joten
Kitkavoiman vaikutusaika

tp 

p

tp

FP *

1.62 s

Kitkavoiman kerroin ajan funktiona on tällöin
0 if W  0
Kuorman kerroinfunktio

1 if 0 d W d tp

1.5

0 if W ! tp

1
Kerroin

f W 

0.5
0
0.5

1

0

1

2
3
AIKA [s]

4

5

6

Anssi Laaksonen

LIITE 3.2 3

SILLAN SIIRTYMÄTILA
JARRUKUORMITUKSESSA

Siirtymävaste DUHAMELin integraalilla eli konvoluutiointegraalilla:
Ykkösimpulssivaste:
x

Vaimennettu systeemi:
e

 ]  Z  ( t W )

h] t  W 
x

 sinªZd t  W

¬

º¼

mkansi Zd

Vaimennettu systeemi:

´
u21]( t)  FP  µ
¶

t
´p
u22]( t)  FP  µ f W  h] t  W
¶

t

f W  h] t  W

dW

0

u2]1 ( t) 

dW

0

u21]( t) if 0 d t d tp
u22]( t) if t ! tp
( break) otherwise

3. SIIRTYMÄ:

KANNEN SIIRTYMÄ AJAN FUNKTIONA
0.1

0.084

0.068

SIIRTYMÄ [mm]

0.052

0.036

0.02

0.004

0.012

0.028

0.044

0.06

0

0.2

Vaimennettu

0.4

0.6

0.8

1
AIKA [s]

1.2

1.4

1.6

1.8

2

