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Tiivistelmä 

Teräsbetoniset  laatta-, laattapalkki-  ja  kehäsillat  ovat yleisimpiä siltatyyppejä 
maassamme. Useimmat niistä  on  rakennettu aikana, jolloin siltojen suun-
nittelukuormat olivat selvästi nykyistä aihaisempia. Kyseisille betonisilta-
tyypeille, samoin kuin terässiltojen betonisille kansilaatoille, onkin tarvetta 
uusien vahventamismenetelmien saamiseksi. 

Teräsbetonisia laattapalkkisiltoja  on  viimeisen kymmenen vuoden aikana 
vahvennettu maassamme  jo  lähes  20  kohteen osalta liimaamalla palkkien 
alapintoihin teräslevyjä. Viime vuosina  on  tutkittu kansainvälisesti runsaasti 
erityyppisten liimattavien kuitumateriaalien, erityisesti hiilikuidun, käyttöä 
betonirakenteiden vahventamisessa. Erilaisiin vahventamistarkoituksiin 
soveltuvia hiilikuitutuotteita, kuten laminoituja nauhoja  ja  kankaita  on  myös 

 tullut  markkinoille. 

Liimattavalla hiilikuidulla suoritettavan vahventamisen  keskeisimpiä etuja 
ovat: 
• vahventamissysteemillä  on  hyvä pitkäaikaiskestävyys, ei korroosio-

ongelmia, 
• vahventava  vaikutus murtorajatilan suhteen hyvä hiilikuidun korkeasta 

lujuudesta johtuen, 
• hiilikuitutuotteet  ovat kevyitä  ja  taipuisia, mikä helpottaa niiden kuljetusta 

 ja  käsiteltävyyttä  työmaalla, 
• hiilikuitunauhoilla  ei ole pituusrajoituksia, tarvittaessa liimatut limiliitokset 

 on  helppo toteuttaa, 
• hiilikuitunauhoja  voidaan laatoissa liimata helposti kahteen suuntaan  ja  
• asennustyön helppoudesta  ja  tarvittavan vahvennusmateriaalimäärän 

vähäisyydestä johtuen vahventamisen kokonaiskustannukset ovat 
useimmiten edulliset. 

Tässä tutkimuksessa kerättiin tietoa kirjallisuustutkimuksella  mm.  hiilikui
-d  usta valmistetuista vahventamistuotteista, suunnittelumenetelmistä  sekä 

vahventamisen suorittamisesta. 

Käytännön kokemuksia menetelmän käytöstä kerättiin Lemulan  sillan  
vahventamissuunnittelun  ja  vahventamistyön  yhteydessä. Silta  on  tyypiltään 
kolmipaikkinen teräsbetoninen laattapaikkisilta  ja  jännemitaltaan  11,5 m. 

 Silta vahvennettiin täydelle ajoneuvoasetuksen kandelle kuormakaistalle 
liimaamalla paikkien alapintoihin hiilikuitunauhoja. Laskennallisesti oli  huh

-kuitunauhojen vahventava  vaikutus taivutuksen suhteen murtorajatilassa  n. 
30%.  



Vahventamistyön  yhteydessä todettiin  mm.  vahventamismateriaalin  helppo 
käsiteltävyys. Vahventamisen onnistumisen kannalta  on  työn laadulla 
keskeinen merkitys. Työvirheet ovat vältettävissä annettuja ohjeita noudat-
taen. 

Lemulan  sillan ja sen vahventamissysteemin  toimintaa tutkittiin ennen  ja 
 jälkeen vahventamisen suoritetuilla ajoneuvokuormituskokeilla. Näillä saatiin 

tietoa  mm.  hiilikuitunauhoille  tulleista venymistä  ja vahventamisen 
 vaikutuksista  sillan  toimintaan. Koekuormitusten perusteella liimatut hiilikui-

tunauhat toimivat suunnittelulaskennan mukaisesti. Silta kantaa siten suun-
nitellun kuormatason. 

Tutkimuksen yhteydessä kerätyn tiedon  ja  saadun kokemuksen perusteella 
raportoitiin ohjeet taivutusvahventamisen toteuttamiseksi hiilikuituvahven-
netta liimaamalla koskien lähinnä tutkimuksessa käytettyjä hiilikuitunauhoja. 
Ohjeita kirjattiin vahvennettavan  sillan betonirakenteiden kuntotutkimusme-
netelmiin, betonirakenteiden  kuntoon, vahventamissuunnitteluun  ja vahven-
tamistyön  toteuttamiseen liittyen. 
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Abstract 

Short-span concrete bridges with slabs, T-beams and frames as main gird-
ers are the most general bridge types in Finland. The design loads of these 
bridges are generally much lower than present design loads. For these con-
crete bridge structures, as for the concrete slabs of steel girder bridges, 
there is a clear call for new practical strengthening methods.  

ln  Finland almost 20 concrete bridges have been strengthened during the 
last decade by steel plate bonding. Recent years have seen highly active 
international research on the role of fibre materials, especially carbon-fibre, 
in the strengthening of concrete structures. Many  CFRF  products (carbon fl - 
bre  reinforced polymers) have already come on the market for various 
strengthening purposes. 

The main advances in strengthening with glued  CFRP  material are: 
 •  good durability, no corrosion,  

•  good strengthening effect in ultimate limit state due to high strength,  
•  low weight and good flexibility making transportation and handling easier, 

 •  no length limits, lap joints easy to add when needed,  
•  in slabs  CFRP  strips can easily be bonded in two directions,  
•  due to the ease of installation and small amount of material needed, total 

costs of strengthening are generally competitive. 

Information for this study was obtained from existing literature on  e.g. CFRP 
 products, design methods and installation. Some practical experience was 

gained from the strengthening of the  Lemula  bridge. The bridge is a T-beam 
bridge with three girders and a span length of 11.5 m. The bridge was 
strengthened for the full two-lane loading stipulated by vehicle law,  i.e.  2 x 60 
t, with bonding  CFRP  strips to the lower surfaces of the main girders. Ac-
cording to the design calculations the strengthening effect for bending in the 
ultimate limit state is about 30%. 

During strengthening work on the  Lemula  bridge, the ease of handling of 
 CFRP  material was clearly noted. The quality of the work was also found to 

be very important for successful strengthening. Faults can be avoided when 
the given instructions are conformed with.  



The behaviour of the  Lemula  bridge and its strengthening system were 
studied with loading tests before and after strengthening.  ln  these tests the 
designed action of the bonded strips was confirmed by strain and deflection 
measurements. According to the tests the bridge is able to carry the design 
load. 

Based on the information and experience gathered in the study, some 
guidelines for strengthening with  CFRP  strips were developed and pre-
sented. These concern the set-up of condition test methods, the required 
condition of the concrete structure, the strengthening design, and the exe-
cution of strengthening.  



Alkusanat  

Tämä julkaisu  on  laadittu  projektin  Betonisiltojen vahventaminen lIimatta  villa 
 hllhikuiduilla  yhteydessä. Projektissa tutkittiin ensimmäistä kertaa maassam-

me liimattavan hiilikuidun käyttöä betonirakenteiden vahventamisessa. Pro-
jekti toteutettiin VTT Rakennustekniikassa vuoden  1998  aikana Tielaitoksen 
Siltayksikän tilauksesta.  

Projektin  johtoryhmään kuuluivat Tielaitoksen Siltayksikön edustajina 011i 
Pyykönen (puheenjohtaja)  ja  Kari Moijanen, Ilkka Vilonen Viacon Oy:stä se-
kä VTT:n edustajina Timo Tirkkonen  ja  Pertti Pitkänen. Asiantuntija-jäseninä 
johtoryhmässä olivat mukana Esko Nikkola (Liimakon Oy)  ja  Petri Silvennoi-
nen  (Oy Sika  Finland  Ab). 

Projektin sovelluskohteena vahvennetun Lemulan sillan vahventamissuun-
nittelun ja vahventamistyön  tilasi Tielaitoksen Turun tiepiiri. Lisäksi tiepiiri 
osallistui  sillan kuntotutkimuksen ja koekuormitusten  kustannuksiin. 

Tämä Tielaitoksen julkaisu  on  tehty  projektin loppuraporttina  toimitetun VTT 
Rakennustekniikan sisäisen raportin  Betonisiltojen vahventaminen liimatta

-villa  hiihikuiduihla (Nro IR-RTE38-2/1 999)  pohjalta. VTT:n raportin toimittami-
sesta  ja sen  muuttamisesta Tielaitoksen julkaisuksi  on  vastannut Timo Tirk-
konen. 



Betonisiltojen vahventaminen hillikuidulla 

Sisältö 

TIIVISTELMÄ 	 3 

ABSTRACT 	 5  

ALKUSANAT 	 7  

SISÄLLYSLUETTELO 	 8 

1  JOHDANTO 	 11 

1.1  Yleistä 	 11 
1.2  Hiilikuitu vahventamismateriaalina 	 12 
1 .3  Vahventamissysteemin  komponentit  ja  ominaisuudet 	 12 

1.3.1  Kuitu 	 13 
1.3.2  Hiilikuitutuotteet 	 14 
1.3.3  Liima 	 16 

1 .4  Vertailu vahventamiseen teräslevyjä liimaamalla 	 18 

2  KIRJALLISUUSSELVITYS 	 21 

2.1 	Yleistä  21 
2.2  Palkkien  ja  laattojen taivutuskapasiteetin lisääminen  21 

2.2.1 	Murtumistavat  23 
2.2.2  Vahventava  vaikutus  26 
2.2.3  Suunniifeluperusteet  27 
2.2.4  Menetetmäkehitys  28 
2.2.5  Betonipalkkien taivutusvahventamiskohteita  31 
2.2.6  Laattojen taivutusvahventamiskohteita  33 

2.3  Palkkien leikkauskapasiteetin  lisääminen  36 
2.4  Pilareiden vahventaminen  39 
2.5  Muut aiheet  41 

2.5.1  Väsyminen  41 
2.5.2  Pitkäaikaiskestävyys  42 

3  TAIVUTUSVAHVENTAMISEN  TOTEUTTAMINEN  43 

3.1 	Yleistä  43 
3.2  Vahvennettavan  sillan  kunto  44 

3.2.1 	Kuntotutkimus  44 
3.2.2  Betonirakenteen kuntovaatimu kset  ja korjaustoimenpiteet  45 

3.3  Vahventamissuunnittelu  47 
3.3.1 	Yleistä  47 
3.3.2 	Murtorajatilatarkastelu  48 
3.3.3  Käyttörajatilatarkastelu  50 
3.3.4  Voimien siirtäminen hiilikuidusta rakenteeseen  50 
3.3.5  Rakenteelliset ohjeet  50 

3.4  Vahventamistyön  toteuttaminen  50 

4  LEMULAN  SILLAN VAHVENTAMINEN  54  



Betonisiltojen vahventaminen hiilikuidulta  

4.1  Yleistä 
	

54 
4.3 Siltatiedot 
	 54 

4.3  Sillan  kunto 
	 56 

4.3.1 Tutkimusmenetelmät 
	

56 
4.3.2 Kuntotutkimustulokset 

	
56 

4.4  Sillan vahventamissuunnittelu 
	 57 

4.5  Sillan vahventamistyö 
	

59 
4.5.1 Työvaiheet 
	

59 
4.5.2 Liimakokeet 
	

62 
4.5.3  Kokemukset vahventamistyöstä 

	
66 

5 LEMULAN  SILLAN KOEKUORMITUKSET 	 -  67 

5.1 	Suoritetut kokeet  67 
5.2 Kuormitusajoneuvot 69 
5.3 Mittauslaitteet 71 
5.4 Mittaustulokset staattisista  kokeista yhdellä ajoneuvolla  73 

5.4.1 	Yleistä  73 
5.4.2 Betoniterästen venymät 75 
5.4.3 Betonin venymät 75 
5.4.4 Taipumat 76 
5.4.5 Hiilikuidun venymät 76 

5.5 Mittaustulokset staattisista  kokeista kandella ajoneuvolla  78 
5.5.1 	Mittaustulosten maksimiarvot  78 
5.5.2 Poikkileikkauksen  toiminta  79 
5.5.3  Kuormien jakaantuminen  80 
5.5.4 5 min:n  kuormitus  ja  kuorman poisto  81 

5.6 Mittaustulokset dynaamisista  kokeista  81 
5.7  Johtopäätökset kuormituskokeista  84 

6  JOHTOPÄÄTÖKSET  86 

LÄHDELUETTELO 	 88  

LIITE 1:LEMULAN SILLANKOEKUORMITUS 1/ STAATTISTEN 
 KOKEIDENMITTAUSTULOKSET 

LIITE 2:LEMULAN SILLANKOEKUORMITUS 2/STAATTISTEN 
 KOKEIDENMITTAUSTULOKSET 



Betonisiltojen vahventaminen hiilikuidulla 	 11  
JOHDANTO  

1  JOHDANTO 

 1.1  Yleistä  

Teräsbetoniset  laatta-, laattapalkki-  ja kehäsillat  ovat yleisimpiä siltatyyppejä 
maassamme. Suuri  osa  näistä silloista  on  suunniteltu  ja  rakennettu  1930 - 
60  -luvuilla, jolloin suunnittelulaskelmissa käytetyt liikennekuormat olivat 
selvästi nykyisiä suunnittelukuormia alhaisemmat. Suurimmassa osassa 
vanhemmista teräsbetonisilloista onkin kapasiteetti joko normaaliliikenteen 
kuormien  tai  raskaiden erikoiskuormien osalta liian alhainen. 

Tarve uusien vahventamismenetelmien saamiseksi kyseisille betonisilta-
tyypeille  on  ilmeinen. Aiemmin  on teräsbetonisiltoja vahvennettu mm. 
mantteloimalla, jälkijännittämällä  sekä teräslevyjä lilmaamalla. Näistä ovat 
kaksi ensinmainittua menetelmää kuitenkin hinnaltaan  varsin  kalliita eivätkä 
tule kaikkien betonisiltarakenteiden osalta kysymykseen. 

Teräsbetonisia laattapaikkisiltoja  on  viimeisen kymmenen vuoden aikana 
vahvennettu  jo  lähes  20  kohteen osalta liimaamalla palkkien alapintoihin 
teräslevyjä. Menetelmä onkin todettu  varsin  toimivaksi  ja  edulliseksi 
vahventamismenetelmäksi. Teräslevyjen korroosio muodostaa kuitenkin 
korjausmenetelmän pitkäaikaiskestävyyden kannalta ongelman. Lisäksi  on 

 puuttunut vahventamistyön laatua ohjaavia määräyksiä, joilla olisi määritelty 
 mm. liimausalustan betonin kuntovaatimukset. 

Teräslevyjen pitkäaikaiskestävyyteen  kohdistuneet epäilyt ovat olleet yksi 
pääsyy, minkä takia tällä vuosikymmenellä  on  kansainvälisesti laajasti tut-
kittu lujien komposiittimateriaalien, kuten lasikuidun, muovin  ja hiilikuituma-
teriaalin  käyttämistä rakenteiden vahventamisessa. Näistä  on hiilikuitu, mm. 
keveytensä  ja lujuutensa  takia, osoittautunut useimpiin sovelluskohteisiin 
parhaaksi vahventamismateriaaliksi. Hiilikuidusta voidaan valmistaa liimatta-
vien laminaattien  ja  kankaiden lisäksi myös  mm. jännekaapeleita,  joita voi-
daan käyttää sekä uusissa rakenteissa että vanhojen rakenteiden vahven-
tamiseen. 

Tässä tutkimuksessa  on  kartoitettu lähinnä liimattavien hiilikuitulaminaattien 
käyttöä betonisten siltarakenteiden vahventamismateriaalina. Kirjallisuuden 
sekä Lemulan  sillan vahventamistyössä  saatujen kokemusten perusteella  on 

 laadittu myös ohjeita vahventamissysteemin mitoitusta  ja vahventamistyön 
 toteuttamista varten. 

Lemulan  sillan vahventamissysteemin  toiminta varmennettiin vahventamisen 
jälkeen tehdyllä koekuormituksella, jonka mittaustuloksia verrattiin ennen 
vahventamista suoritetun koekuormituksen tuloksiin. 
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1.2  Hiilikuitu vahventamismateriaaljna 

Hiilikuitua  voidaan käyttää vahventamissysteemien osana eri tavoin. Hiilikui
-dun  rakennetta vahventava vaikutus perustuu  sen  korkeaan vetolujuuteen, 

joka tavallisiin rakenneteräksiin verrattuna  on  jopa  1 0-kertainen. 

Hiilikuidusta  voidaan valmistaa erilaisia tuotteita, kuten matriisiin sijoitettuna 
kapeita nauhoja  tai leveämpiä kalvoja,  joissa kuidut ovat yhdessä suunnas-
sa,  tai  ohuita kankaita, joissa kuituja voi olla kandessa suunnassa. Tuotteet 
liimataan erityyppisillä menetelmillä rakenteen pintaan. Menetelmällä voi-
daan vahventaa  mm. palkkeja, laattoja  ja  pilareita. Viime aikoina  on  kehitetty 
myös ankku rointisysteemejä, joiden avulla voidaan vahvennettavaan 
rakenteeseen saada aikaan esijännitystä.  H iilikuidusta  voidaan muotoilla 
myös jännekaapeleita  ja  sauvoja, joita voidaan jännittää  tai  käyttää uuden 
rakenteen osana. 

Vahventamista  voidaan suorittaa eri rakenneosien  ja kapasiteettisuureiden 
 suhteen. Eri vahventamistavat  on  tässä jaoteltu neljään eri ryhmään: 

• palkkien taivutuskapasiteetin  lisääminen, 
•  laattojen taivutuskapasiteetin lisääminen, 
• palkkien leikkauskapasiteetin  lisääminen  ja 
• pilareiden vahventaminen. 

Edellämainituista  on taivutuskapasiteetin  lisääminen nimenomaan murtora-
jatilan suhteen palkkien  ja  laattojen kentissä ollut toistaiseksi eniten käytetty 
menetelmä. Liimattavan hiilikuidun käyttöä tuella päällysrakenteen taivutus- 
kapasiteetin lisäämiseksi  on  myös kokeiltu. Pitkäjänteisissä silloissa, joissa 
oman painon osuus kokonaisrasituksista  on  suuri, ei liimattava materiaali ole 
pääkannattimissa tehokas vahventamistapa. Tällöin tulee useimmiten ky-
symykseen  sillan jälkijännittäminen. 

Leikkauskapasiteetin  lisäämistä tukialueella  on  tutkittu runsaasti laboratorio- 
olosuhteissa  ja  siitä  on taivutusvahventamisen  lisäksi kehitetty  jo  valmiita 
tuotteita. Pilareita  on  myös vahvennettu useissa kohteissa menestykselli-
sesti. 

Betonisten siltarakenteiden  ohella hiilikuitua  on  käytetty  varsin  runsaasti 
 mm.  rakennusten lattia-, katto-  ja seinärakenteiden vahventamisessa.  Ah-

taisiin tiloihin taipuisa hiilikuitu sopiikin erityisen hyvin. Betonirakenteiden 
lisäksi hiilikuitu sopii myös puurakenteiden  ja muurattujen  rakenteiden 
vahventamiseen.  

1.3  Vahventamissysteemin  komponentit  ja  ominaisuudet 

Liimausvahventamissysteem  i  koostuu kuitu lujitteesta, jossa kuidut  on  sidottu 
toisiinsa esim. matriisiin muotoiltuna sekä liimakerroksesta, joka sitoo lami-
naatin pohjamateriaaliin, tässä tapauksessa betonirakenteeseen. 
Seuraavassa käydään läpi näiden eri osien ominaisuuksia. 



Betonisiltojen vahventaminen hiilikuidulla 
	 13 

JOHDANTO  

1.3.1  Kuitu  

Hiilikuitu  on  yksi vaihtoehtoinen kuitutyyppi liimausvahventamisessa käytet-
tävissä kuitulujitteisista polymeereistä  (fiber reinforced polymer =  FRP) 
valmistetuissa  tuotteissa. Muita kuitutyyppejä ovat  mm. lasikuitu  ja aramidi. 

 Taulukossa  1 vertaillaan  eri kuitutyypeistä tehtyjen tuotteiden tärkeimpiä 
ominaisuuksia teräkseen  (Bassett & al. 1998).  

Taulukko  1.  Eri kuitutyypeistä tehtyjen kuitulujitteiden ominaisuuksia verrattuna teräk-
seen  (Bassett  &  al. 1998).  

Ominaisuus Hiilikuitu Lasiku  itu Aramidi Jänneteräs 

Vetolujuus (MPa)  1700  - 
2500 

1400  - 
1800 

1200  - 
2100 

1400  - 
1900  

Kimmomoduuli  (1000  MPa)  150- 170 50-65 50-80 190-205  

Murtovenymä (%)  1,0  -  1,5 3,0  -  4,5 2,0  -  2,6 4,0  

Lämpöpitenemiskerroin (x10 6/°C)  0 10 -0,9 12  

Tiheys  (1000  kg/rn3 ) 1,6 2,4 1,25 7,9  

Hinta  (rnk/kg)  100-230 10-70 140-340  

(Lähde:  American Concrete Institute)  

Hiilikuidun  hyviä ominaisuuksia ovat suuri lujuus  ja kimmomoduuli,  olematon 
lämpöpiteneminen sekä keveys. Lasikuituun verrattuna  se on  kuitenkin 
selvästi kalliimpi. Hiilikuitukomposiitit ovat lasikuitua  ja aramidia hauraampia 
ja  voivat metalleihin suoraan kiinnitettyinä aiheuttaa galvaanista korroosiota. 
Parhaan kuidun valinta kuhunkin vahventam iskohteeseen riippuu vaaditusta 
lujuudesta, jäykkyydestä, korroosionkestävyydestä  ja  kustannuksista 

 (Bassett & al. 1998). 

Hiilikuitujen  valmistuksen lähtöaineena käytetään tavallisimmin lähteen 
(Sarvaranta  1992)  mukaan polyakryylinitriili  (PAN)  -kuitua. Muita lähtöaineita 
voivat olla esimerkiksi raion, polyvinyylialkoholi (PVA), polyimidit  (PI)  ja 
polyfenolit (PF)  sekä eräät pikipohjaiset aineet (pitchkuidut). 

Hiilikuitujen  valmistus  PAN-kuidusta  sisältää seuraavat vaiheet:  

1. Stabilointi,  joka estää kuitua sulamasta lämpökäsittelyn aikana.  
2. Hiillytys,  jolla erotetaan suurin  osa  vieraista aineista.  
3. Grafitointi, lämpökäsittely,  jolla parannetaan hiilikuidun edellisen käsitte-

lyvaiheen ominaisuuksia.  
4. Pintakäsittely,  jolla parannetaan kuitujen prosessoitavuutta  ja  tartuntaa 

matriisiin. 

Stabiloinnissa kuituja  pidetään vähintään  250 °C:ssa  muutamia tunteja. 
Tämän jälkeen kuidut kuumennetaan hitaasti inertissä kaasussa  1000 - 
1500 °C:een.  Lopullisessa lämpökäsittelyssä kuituja pidetään lyhyen aikaa 
lämpötilassa, joka voi olla jopa  3000 °C.  Lämpötilan kasvaessa kimmoker

-rom  kasvaa jatkuvasti, mutta lämpötilan ylittäessä  1500 - 1600 °C  lujuus  al- 
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kaa  heiketä. Tämän ilmiön perusteella voidaan valmistaa lujuudeltaan  ja 
jäykkyydeltään  erityyppisiä hiilikuituja. 

Hinnaltaan huomattavasti edullisemmat pitchkuidut valmistetaan saattamalla 
piki aluksi nestekiteiseen tilaan lämpökäsittelemällä sitä hapettomassa tilas-
sa  400 - 500  °C:n  lämpötilassa. Tämän jälkeen mesofaasitilassa oleva piki 
kehrätään kuiduiksi  ja lämpökovetetaan hapettavassa atmosfäärissä. 

 Lopuksi hiillytetään  ja grafitoidaan.  Tällä menetelmällä valmistetuilla kuiduilla 
 on  korkea kimmokerroin, mutta  PAL-kuituja  alhaisempi lujuus.  

PAN-pohjaiset hiilikuidut  voidaan jaotella kimmokertoimen (=  Modulus of 
elasticity)  ja vetomurtolujuuden (  Tensile strength)  perusteella luokkiin:  

SHT Superhigh  Tensile Strength, 
HT High Tensile Strength, 
IM Intermediate Modulus, 
HM High Modulus, 
SHM Superhigh  Modulus.  

Kaupallisista hiilikuitulaatujen tuoteselostuksista kerättyjen tietojen mukaan 
 on  eri hiilikuitutyypeillä taulukossa  2  esitetyt ominaisuudet(Airasmaa &  al. 

1991). 

Hiilikuidun pituussuuntainen lämpöpiteneminen  on  olematon. Poikkisuun-
nassaseon  n. + iio/°C.  

Taulukko  2.  Eri hiilikuitutyyppien ominaisuuksia  ja  niiden vaihteluvälejä (Airasmaa & 
 al. 1991).  

Hiilikuitu  

_______________ 

Tiheys 

g/cm3  

Vetolujuus  

1000 MPa 

Kimmo- 
moduuli 

1000 MPa 

Murto- 
venymä 

% 
Standardikuidut  1,78...1,82 4,3...4,9 230...234 1,8...2,1 
IM -kuidut  (PAN) 1,70...1,81 3,9...5,6 290...296 1,3...1,9 
HM -kuidut  (PAN) 1,81 ... 1,94 2,3...4,1 392...588 0,5...0,9 
Pikipohjaisetkuidut  1,9...2,2 1,4...2,2 160...827 0,3...0,9 

1.3.2  Hiilikuitutuotteet 

Liimausvahventamisessa  ei kohdan  1.3.1  mukaisia kuituja voida käyttää 
sellaisinaan, vaan ne täytyy  ensin  sitoa erilaisiksi kuitutuotteiksi. Eniten 
käytetyt hiilikuituvahventamistuotteet ovat: 
• nauhamaiset laminoidut kuitutuotteet,  joissa yhdensuuntaiset kuidut  on 

 sidottu toisiinsa matriisilla  ja 
• kangasmaiset  tuotteet, joissa kuidut  on  useimmiten kudottu kahteen 

suuntaan ristikkäin. 



Betonisiltojen vahventaminen hillikuidulla 	 15 
JOHDANT0  

Lisäksi voidaan hiilikuidusta valmistaa esim. kaapeleita, joita voidaan käyt-
tää uusissa rakenteissa (esim. vinoköydet)  tai  rakenteiden vahventamiseen 
jälkijännittämällä 

Nauhamaiset  tuotteet  

Laminoiduissa nauhoissa matriisin  tärkein tehtävä  on  muodostaa uimaan 
hyvin kiinnittyvä alusta, joka jakaa rakenteesta liimaliitoksen kautta tulevat 
voimat lujille kuiduille. Laminoituja nauhoja käytetään  mm. betonipalkkien  ja 

 -laattojen vahventamisessa. Niiden tyypilliset paksuudet ovat välillä  1,0 - 1,5 
mm  ja leveydet  50 - 300 mm. 

Matriisi  voi olla  mm. polyesteri-, vinyyli- tai epoksipohjainen. Epoksipohjaiset 
matriisit  ovat eniten käytettyjä rakenteellisissa liimauksissa, koska niillä  on 

 erinomaiset lujuus-  ja sitkeysominaisuudet ja  ne kiinnittyvät hyvin betoniin 
 (Bassett & al. 1998). Matriisissa  voi olla myös täyte-  ja lisäaineita,  joilla 

matriisin ominaisuuksia voidaan muuttaa. Täyteaineina (fillereinä) voidaan 
yleisesti käyttää  mm.  kipsiä, kalsiumkarbonaattia, kaoliinia, alumiinioksidi-
trihyd raattia.  

Kuva  1. Kuitulaminaatin  komponentteja (suulakevetomenetelmä)  (Bassett & al. 
1998).  

Kuva  2. Kuitulaminaatin  valmistaminen suulakevetomenetelmällä  (Bassett & al. 
1998). 
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Esimerkki kuitulaminaatin rakenteesta  ja valmistusprosessista ns. su ulake-
vetomenetelmällä (pultrusion)  esitetään kuvissa  1  ja  2.  

Epoksipohjaisessa hiilikuitulaminaatissa  on  kuitupitoisuus  n. 70  %.  Koska 
kaikki kuidut ovat laminaatin pituussuuntaisia, perustuu laminaatin 
poikkisuuntainen vetolujuus  ja leikkauslujuus  pelkästään matriisin lujuuteen. 
Mikäli suurta vetolujuutta tarvitaan kummassakin suunnassa,  on  mandollista 
lilmata kuituvahvennetta ristikkäin kumpaankin suuntaan. Tämä voi olla 
tarpeen esim. kahteen suuntaan kantavissa laatoissa (ristiinliimattavat nau-
hat). 

Taulukossa  3  esitetään esimerkkinä nykyisistä tuotteista erityyppisten Sika 
Carbodur -hiilikuitulaminaattien ominaisuuksia (Sika  1996e).  Hiilikuidut  on 

 sidottu epoksimatriisiin. 

Taulukko  3. Erityyppisten  Sika Carbodur -hiilikuitulaminaattien ominaisuuksia (Sika 
 1996e). 

Kuitutyyppi  

____________ 

Kimmo- 
moduuli 

MPa 

Vetolujuus 

MPa 

Keskim.  veto- 
murtolujuus 

MPa 

Murtovenymä 

%  
Sika  CarboDur  S  >  155 000  >  2400 3100  >  1,9  
SikaCarbodurM  >210000 >2000 2400 >1,1  
Sika  Carbodur  H >300000  >  1400 1600  >  0,8  

Hiilikuitukankaat 

Kankaaksi kudotuissa  tuotteissa ei ole valmista matriisia, vaan ne ovat pelk-
kää kuitua mandollisesti suojattuna. Kankaat  on  kudottu joko yhteen  tai 

 kahteen suuntaan kantaviksi. Kahteen suuntaan kudotuilla kankailla voidaan 
saavuttaa hyvä lujuus kumpaankin suuntaan  ja vahventamistyö  on  niitä 
käytettäessä nopeata. Koska kuidut menevät ristikkäin vuorotellen ylittäen  ja 

 alittaen toisensa,  on  vetolujuus  kuitenkin jonkin verran alhaisempi kuin 
yhdensuuntaisia kuituja käytettäessä. 

Hiilikuitukankaita  käytettäessä matriisi tehdään vahventamispaikalla kiinnit-
tämällä kangas alustaan levitetyn epoksihartsin päälle. Kankaan päälle voi-
daan levittää toinen hartsikerros. Syntynyt matriisi voidaan kovettaa 
kuumentamalla  tai  ultraviolettivalon  avulla. Koska kangaskerros  on  hyvin 
ohut, niitä voidaan kiinnittää useita päällekkäin. Esim. lähteessä  (Täljsten & 
Carolin  1998)  esitellyssä  kohteessa käytettiin jopa kandeksaa kerrosta. Hii-
likuitukankaita voidaan käyttää  mm.  laattojen, seinien  ja pilareiden vahventa-
misessa. Hiilikuitukangas  voidaan myös impregnoida valmiiksi kovettamat-
tomalla epoksihartsilla.  

1.3.3  Liima  

Eniten käytetty liimatyyppi hiilikuitulaminaattien tartuntaliimauksessa  on 
 epoksiliima. Epoksin  käytöllä liimassa  on  samat hyvät puolet kuin kuitulami- 

naatin matriisissa, hyvät lujuus-  ja sitkeysominaisuudet  sekä hyvä tartunta 
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betonipintaan, Epoksiliiman viruminen pysyvillä  kuormilla  on  myös pientä. 
Tämä mandollistaa myös  liimattujen jännitettyjen laminaattien  käytön 

 vahventamisessa. Epoksiliiman  muita ominaisuuksia ovat kosteuden  ens-
tyskyky  ja  vettäimemättämyys.  

Huonona puolena  epoksiliimoilla  on  niiden  lasittuminen  korkeammissa läm-
pötiloissa.  Lasittumisen transitiolämpötila  on  välillä  +50 °C ..+70 C  Epoksi-
liimalle  tyypillisiä lujuus-  ym.  ominaisuuksia esitetään taulukossa  4 (Steiner 
1996). 

Liiman lujuudenkehitys  rakenteessa riippuu  lämpötilasta.  Kuvassa  3 on 
 esitetty  epoksiliiman Sikadur-30 vetolujuuden  kehitys kandessa lämpötilas-

sa,  +15 °C  ja  +35 C  Liima  saavuttaa  90 % lujuudestaan n. 3 5 vrk:n 
 ikäisenä  ja  lopullisen  lujuutensa  alle  2  viikossa. 

Eurooppalaisen  CEN standardoinnin  yhteydessä  on  koottu  ja  kehitetty 
standardeja  liimoile,  joita käytetään  betoni  rakenteiden  vahventamisessa 
liimaamalla  mm.  teräs-  ja  hiilikuitulevyjä  rakenteen pintaan. Käytettävät 
standardit luetellaan taulukossa  5.  Standardit koskevat tuotetta sekä  sen 

 tunnistus-  ja  käyttäytymisvaatimuksia.  

Taulukko  4.  Epoksiliiman  ominaisuuksia  (Steiner 1996).  

Ominaisuus Arvo  
Käyttöaika  avoimena  40  -  80  minuuttia  20 °C:ssa  
Valuma  3  -  5 mm 35  °C:ssa 
Leviämä  3000  -  4000 mm2  15  °C:ssa 
Puristuslujuus  75  -  100 MPa 
Vetolujuus  20  -  30 MPa 
Leikkauslujuus  15  -  20 MPa 
Kimmomoduuli (staattinen)  8000  -  16000 MPa 
Kutistuminen  0,04  -  0,08  % 

Adheesio märkään  pintaan  4 MPa 
Lasittumistransitiolämpätila  50  -  70 °C 
Lämpälaajenemiskerroin  9 	1 ü  /  °C  

N/mm2  40 

30 

20 

10 

0 
Hours  

+  350 C 
 

- 

_____ _____ 

' -  
+ l5Q  C 

- I- - 

50 	100 	150 	200 	250 	300 	350  

Kuva  3.  Epoksiliiman Sikadur-30 vetolujuuden  kehitys kanden ensimmäisen vIIkon 
aikana, testi D1N43455 mukaan (Sika  I 996e).  
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Taulukko  5. Betonirakenteiden liimausvahventamisessa liimoile sovelletta via 
 standardeja. 

Aihe Standardi Nimi  
Tuotestandardi prEN  1504 -Part4 Structural Bonding  
Aineen  koestusstandardit. Tunnistusvaatimukset  (Identification Requirements) 
Fillereiden raekoon  luokitus  

___________________________ 
prEN  12192-2 
_________________  

Granulometry  size grading of fillers for 
polymer bonding agents 

Tuhkapitoisuuden  laskenta  ISO 3451-1 Ash content by direct calculation 
Polymeerien termogravimetria 

 ___________________________ 
ISO 7111 

__________________  
Thermogravimetry  of polymers: 
temperature scanning method 

IR -analyysi  prEN  1767 Infrared analysis of the resin and 
hardener 

Käyttäaika  avoimena  prEN  29514 Pot life  
Aineen  koestusstandardit. Käyttäytymisvaatimukset  (Performance Requirements) 
Kimmomoduuli taivutuksessa  ISO 178 Modulus of elasticity in flexure 
Leikkauslujuus prEN  12188 Shear strength  
Avoin aika  prEN  12189 Open time 
Tyäskentelyaika prEN  29514 Workable life 
Kimmomoduuli  puristuksessa  prEN  104-823-2 Modulus of elasticity in compression 
Lasittumistransitiolämpätila prEN  12614 Glass transition temperature 
Kokonaiskutistuma 
____________________________ 

prEN  1261 7-3 
__________________  

Total shrinkage for structural bonding 
agents  

Soveltuvuus pysty-  ja 
 vaakasuorille pinnoille  

prEN  1799 Suitability for application to vertical 
surfaces and soffits. Suitability for 
horizontal surfaces  

Soveltuvuus  injektointiin prEN  104-856-2 Suitability for injection  
Soveltuvuus 

 erikoisolosuhteisiin  
prEN  12188 Suitability for application and curing 

under special environmental conditions 
Adheesio prEN  12188 Adhesion 
Pitkäaikaiskestävyys prEN  104-851 Durability 

1.4  Vertailu  vahventamiseen teräslevyjä liimaamalla 

Liimattavien vahventamismateriaalien -  alkuvaiheessa teräksen  -  käyttöä 
alettiin tutkia, jotta saataisiin edullisesti lisättyä  betoni  rakenteen  veroteräs

-määrää.  Raudoituksen  lisääminen voi olla tarpeen  esim. aliraudoitetuissa 
 rakenteissa,  kuormitustason  noustessa,  tai  kun  teräskorroosio  on  pienen-

tänyt  betoniterästen poikkileikkausalaa.  Varsinaisen  lisäraudoituksen 
 lisääminen  ja  ankkuroiminen betonirakenteeseen  sekä  suojaavan betoni

-kerroksen lisääminen  valamalla  tai ruiskubetonoimalla on  varsin kallis  toi-
menpide.  Vahventamismateriaalin liimaamiseen  antoi mandollisuuden myös 

 korkealujuuksisten  ja  kestävien  liimojen  tulo  markkinoille.  
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Taulukko  6.  Hiilikuitu-  ja  teräslevyliimauksen  vertailu  vahventamismenetelmänä.  

Kriteeri Hiilikuitu  Teräs 

Omapaino  Alhainen Korkea 

Vetolujuus  Hyvin korkea Korkea 

Paksuus Hyvin ohut Ohut 

Korroosio  Ei Suojaamattomana  kyllä  

Levyn pituus Vapaa Rajoitettu 

Käsittely  ja  kuljetus Helppoa, taipuisa Vaikeata, jäykkä 

Kuormitussuunta  Vain pituussuunta  Kaikki suunnat 
Jatkokset Heippoja  Melko helppoja 

Väsymislujuus  Erinomainen Riittävä 

Materiaalikulut  Melko suuret Pienet 

Asennuskulut  Pienet Melko pienet 

Erikoistyökalut  Ei tarvita Nostolaitteet  ja puri sti met* 

Vaurioituminen (esim. 
tärmäykset,  ilkivalta) 

Suojaamattomana 
 melko  altis 

Melko kestävä 
___________________________ 

* tartuntaliimausta  käytettäessä, ei Suomessa sovelletussa injektointiliimauksessa 

Hiilikuidun  käyttöä vahventamismateriaalina  on  tutkittu paljon nimenomaan 
teräsmaterlaalin korvaamiseksi. Vertailua liimattavan hiilikuitu-  ja teräsmate-
riaalin  välillä esitetään taulukossa  6. Se  pohjautuu lähinnä lähteeseen 

 (Steiner 1996).  

Teräksen korroosioherkkyys alentaa  sen pitkäaikaiskestävyyttä.  Esimerkiksi 
liimatun teräslevyn yläpintaan betonipalkin  tai  -laatan alapinnassa voi 
varsinkin ulkona sijaitsevissa rakenteissa muodostua ajan mittaan korroo-
siota, joka heikentää vähitellen teräslevyn tartuntaa liimaan  ja  betoniin. 
EMPASSA Sveitsissä tehdyssä tutkimuksessa  (Meier & Munger 1995)  ha-
vaittiin teräslevyn pinnassa ensimmäiset korroosiopilkut kolmen vuoden 
kuluttua teräslevyn liimaamisesta.  15  vuoden jälkeen olivat korroosiotäplät 
halkaisijaltaan  jo  n. 10 mm.  Seurantatutkimus jatkuu edelleen. Hiilikuitu ei 
tarvitse pintakäsittelyä pitkäaikaiskestävyyden varmentamiseksi kuten teräs. 

Hiilikuidun  etuna teräkseen  on  myös  sen  keveys  ja  suuri lujuus. Hiilikuidusta 
voidaan valmistaa hyvin ohuita tuotteita, kymmenesosamillimetreistä muu-
tamaan millimetriin, jotka liimattuna rakenteeseen eivät suurenna oleellisesti 
rakenteen omaa painoa eivätkä rakennekorkeutta. Ohut materiaalipaksuus 
mandollistaa myös kuitujen liimaamisen kahteen suuntaan ristikkäin esim. 
laattakenttien vahventamisen yhteydessä. Materiaalin keveydestä  ja lii-
maustapana  käytetystä tartuntaliimauksesta johtuen ei tarvita kalliita eri-
koistyökaluja. Keveydestä  ja taipuisuudesta  johtuen hiilikuituvahvenne  on 

 myös erittäin helppo kuljettaa. 

Suuresta lujuudesta johtuen hiilikuitu  on vahventamismateriaalina  terästä 
parempi murtorajatilassa. Mutta koska hiilikuitu toimii tehokkaasti vasta 
suurilla venymäarvoilla,  sen vahventava  vaikutus käyttörajatilassa  on 

 yleensä hyvin pieni, vielä pienempi kuin teräslevyillä. Tavallisimmat hiilikui- 
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tulaminaatit  ovat lujuudeltaan teräkseen verrattuna  n. 6...10 -kertaisia  niiden 
kimmomoduulin vaihdellessa välillä  0,75. ..1 ,5 x E 5 . Hiilikuituvahventamisen 
on  kuitenkin todettu hidastavan halkeilun kehittymistä selvästi  ja  pienen-
tävän halkeamaleveyksiä verrattuna tilaan ilman vahventamista. Mikäli ra-
kenteeseen täytyy vahventamisella lisätä myös jäykkyyttä, voidaan valita hii-
likuitulaatu, jolla  on  mandollisimman suuri kimmomoduuli. 

Yleisenä heikkoutena liimattavilla vahventamismateriaaleilla  on,  että ilman 
liimattavan materiaalin jännittämistä  tai  sillan esikohotusta, vahvennussys-
teemi  toimii pelkälle hyötykuormalle. Hiilikuitunauhan jännittäminen  on  sen 
lujuusominaisuuksista  johtuen vaikeampaa kuin teräslevyn. 

Hiilikuitu  on  terästä alttiimpaa ilkivallasta  ja törmäyksistä aiheutuville 
vaurioille.  Tämä johtuu erityisesti hiilikuitunauhan pienestä poikittaista  veto- 
lujuudesta  ja leikkauslujuudesta. Vaurioille alttiissa  kohdissa tulisikin  huh-
kuituvahvenne  suojata ylitasoitukselha. 
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2  KIRJALLISUUSSELVITYS  

2.1  Yleistä  

Tämän tutkimuksen yhteydessä käytiin läpi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. 
Lähinnä kirjallisuus koostuu konferenssiesitelmistä  ja  artikkeleista. Kirjalli-
suuslähteiden sisältöä  on  kartoitettu taulukossa  6.  Pääasiassa ne käsittele-
vät rakenteiden laboratoriokokeita. Joukossa  on  kuitenkin joitain raportteja 
sekä siltarakenteille että talorakenteille tehdyistä vahventamisista. 

Eniten  on  laboratoriossa tutkittu palkkien taivutusvahventamista. Siitä  on 
 raportoitu myös suoritettuja vahventamisia. Leikkausvahventamista  on  aivan 

viime vuosina tutkittu laboratoriossa runsaasti. Laattojen laboratoriotutki-
muksia ei ole raportoitu yhdessäkään lähteessä. Niitä  on  kuitenkin suoritettu 
käytännössä melko paljon. Pilareiden vahventamista  on  tutkittu labo-
ratoriossa  ja  niiden vahventamista  on  raportoitu lähteissä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vahventamismenetelmää käytetään 
useissa maissa  jo varsin  rutiininomaisesti. Esim. Sveitsissä oli  jo  vuoteen 

 1995  mennessä vahvennettu  jo  noin  80  kohdetta käyttäen ohuita  huh-
kuitu/epoksi -nauhoja. Euroopassa  on vahvennuskohteita  tiettävästi  jo  18 

 maassa. Euroopan lisäksi  on vahventamismenetelmän  käyttö yleistä myös 
 mm.  Japanissa, Kanadassa  ja  USA:ssa.  

2.2  Palkkien  ja  laattojen taivutuskapasiteetin lisääminen 

Taivutuskapasiteetin  lisääminen palkkien alapintaan hiilikuitunauhoja lii-
maamalla  on  ollut  koko hiilikuidun lilmaamismenetelmän  ensimmäinen 
sovelluskohde. Sitä  on  tutkittu myös laboratoriossa erilaisia rakennekoe-
kappaleita käyttäen  varsin  paljon (ks. taulukko  7).  Varsinaisia laattojen  tai-
vutusvahventamiskokeita on  laboratoriossa tehty melko vähän. Laattojen 
vahventamiseen  ja vahventamisen analysointiin  voidaan käyttää kuitenkin 
samoja menetelmiä kuin palkkien vahventamiseen. 

Laboratoriokokeissa keskeisiä tutkimuskohteita ovat olleet  mm.: 

• murtumistavat  ja  niiden laskennalhinen arviointi, 
• liimatun hiilikuidun vahventava vaikutus  ja 
• vahventamissysteemien  kehittäminen. 
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Taulukko  7.  Kirjallisuuslähteiden  sisältö.  

_______Raken veussre  Muuta  

Vntteennimi 
. 
a 0 a 

T°T 
a  =  a a 

•  
T  T0T  

a a  
Ahmad & Jerrett  1997 X X X X  -  X  - 
Assih &  al. 1997 X X X X X  
Bartonl997  X X X X X X  
8assettl998  X X X X X X X X X X X X  
Blaschko&al.  1998 X X X (X) X X  
Blaschko &  Zilch 1998a X X X X  
Blaschko &  Zilch 1998b  -  X  - - -  X  - -  X X  -  X  - - 
Buyuközturk&Hearingl997 X)( X 
Czaderski  1998 X X x x x 
Demers 1997 X X X 
Dolan  &  al. 1998 X X X X X 
Emmons  &  al. 1998 X X X X X X X X X X  
Fyfe&al.1998  X X  -  X X X  -  X X  -  X X  
Green&Soudkilgg7  X X X X X X  
Haroun&al.  1997 X X X X  
Hesselle  1998 X X X X 
Hutchinson  &  al. 1997 X X X X  
Jansze  1998 X X X X X  
Joh & Kitano  1997 X X X X X  
Juvandes&al.  1997 X X X X  
Karbhari &  Howie 1997 X X X X X X X  
Karbhari & Seible  1998 X X X X X X X X X X X X  
Labossiére &  al. 1997 X X X 
Lacroix  &  al. 1998 X X X X X X  
Leeming  1997 X X X X X X  
Luycks &  al. 1997 X X X X  

alek  &  al. 1998 X X X X X  
eier  1992 X X X X X X X X  
eier  1995 X X X X X X X X  

Meierl998  X X X X X  
Meier&Mungerlg95  X X X X X  
Mtsui&al.  1997 X X X X  
anni &  Gold 1998 X X X X X X X  
eale  1998 X X X X X X X X X X X  
eale & Labossiere  1998 X X X X X X X X X  
eubauer  1998 X X X X X X X 
orris  &  al. 1997 X X X X X 
no  & Matsumura  X X X X X  

Rostasy &  Neubauer 1997  -  x x  - -  x x  
Shehata &  al. 1998 X X X X X  
Sikal9g6a  X  -  X X X  - 

ka1996b  X X X X  
ka1996c  X X X X  - 
ka1996d  X X X X X X  
ka  1996f X X X X  - - 

SeiblelO97 XJj XXXX X x 
Stabilator  1998 X X X X X 
Steiner 1996 X X X X X X X X 
Steiner 1997 X X X X X 
Thomas 1998 X X  
Triantafillou  1998 X X X X X X  
Täljsten  1995 X X X X X  
Tälj sten  1997  - 
Täljsten  & Carolin  1998 X  

- - - -  

Walser  &  Steiner 1997 X X X 

- 
- 

X  
- 

Winistoerfer & Mottram  1997 X X X  



Betonisiltojen vahventaminen hiilikuidulla 
	 23  

KIRJALLISUUSSELVITYS  

2.2.1  Murtumistavat  

Erilaisten hiilikuituvahventamissysteemin murtumistapojen selvittäminen 
kokeellisesti sekä toimivien laskentakaavojen kehittäminen suunnittelua 
varten  on  ollut yksi tärkeimmistä tutkimusalueista.  Osa vaurioista  voidaan 
ehkäistä erilaisilla materiaalien  ja  työn laatuvaatimuksilla. 

(Buyuközturk &  Hearing 1997)  esittää tuloksia  huh-  ja lasikuituvahvennettu-
jen palkkien  mu rtotapatutkimuksista  sekä laskennallisia vauriokriteereitä. 
Kuvassa  5  esitellyt murtumistavat ovat:  
a) teräksen myötä  ja  kuidun katkeaminen,  
b) betonin puristusmurto,  
c) leikkausmurto,  
d) betonin peitekerroksen leikkautuminen  pitkin vetoteräksiä,  
e) laminaatin  irtoaminen  ja  
f) kuituvahventeen  irtoaminen leikkaushalkeaman kohdalla.  

a) __  

b)  

Kuva  4.  Mandollisia murtumistapoja kuituvahvennetuissa betonipalkeissa 
(Büyüköztürk &  Hearing 1997). 

(Blaschko &  al. 1 998)  esittää tuloksia kokeista, joissa tutkittiin liimaliitoksen 
murtumistapoja. Koetuloksia verrattiin kunkin murtumistavan osalta 
laskentatuloksiin. Tarkasteltuja murtumistapoja olivat kuituvahventeen  jr-
toaminen  1) ankkurointialueella  uloimman taivutushalkeaman jälkeen,  2) tai-
vutushalkeamien  kohdalla maksimitaivutusmomentin alueella,  3)  taivutus-
halkeamien kohdalla ankkurointialueen  ja maksimitaivutusmomentin  välillä, 

 4) leikkaushalkeamien  johdosta  ja  5) betonipinnan epätasaisuuksien 
 johdosta. Murtumistavat  1 - 5 on  esitetty kuvassa  5. 
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I_____________  ___ g.q 

embedded 
reinIocement 

externally bonded 
- - 	

-- 
 -"--z( rethtorcement 

unc , ocked\l 
s.chon/'4 	 crocked section 

/t  
/uuIe(snool  crock 	macmum b,ndrn9 

/ 	 moment 

torture mode 	tartur  mode 3 	todure mode 

rs'rcr  cc kid 
section 

outermost crock  

ladun  mode S 	torture mode 1.  

Kuva  5. Liimaliitoksen  murtumista  vat (failure mode) kuituvahvennetussa betonipal
-kissa (Blaschko &  al. 1998). 

Lähteessä  esitetään eri lähteistä koottuja laskentakaavoja murtumistapauk
-sia  vastaavien kapasiteettisuureiden laskemiseksi. Esimerkiksi murtumista - 

van 4  mukaiselle leikkauskapasiteetille esitetään lähteessä (Blaschko &  al. 
1998)  yhtälö  (1),  joka pohjautuu Eurocode 2:een: 

VR_[rRk.(1,2+40.pL)+O,15.cyCPI.b.d 	 (1) 

P,= b 1 d As +AL .J 	 (2)  

missä 
yR 	leikkauskapasiteetti,  
k 	=  1,6  -  d  ^  1 ,0, d  metreissä, mittakaavatekijät huomioonottava 

kerroin,  
d 	= vetoterästen  etäisyys puristetusta betonipinnasta,  
b 	= betonipoikkileikkauksen  leveys,  
EL 	= kuituvahventeen kimmomoduuli, 
E 	= vetoteräksen kimmomoduuli, 
AL 	= kuituvahventeen poikkileikkausala, 
A 	= vetoterästen poikkileikkausala  ja 

= puristusjännitys betonipoikkileikkauksessa. 

Eurocode  1:n  mukaan,  5 %:n fraktiilia  käyttäen, voidaan  'rR:lle  määrittää arvo  

1/3  
rRk =O,15•fCk 	 , 	 (3)  

missä 
 Ck 

 = betonin puristuslujuuden ominaisarvo.  

Suomen betoninormeissa  (B4 1990)  esitetään kaava  (1)  muodossa  

V 0  =  0,3k(1  + 50p)fCldbWd 	 (1 b) 

Murtumistavan  5  suhteen esitetään lähteessä betonipinnalle suurimpien sai- 
littujen epätasaisuuden arvoja. Sallituiksi epätasaisuuksiksi  2,0 m:n  matkalla 
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annetaani  mm, kunt<0,5mm, 2mm,  kun  0,5  ^t^ 1,O ja5 mm, kunt> 
1,0 mm.  Vastaaviksi sallituiksi epätasaisuuksiksi  0,3 m:n  matkalla annetaan 

 0,5 mm,  kun  t  <  1,0 mm  ja  1,0 mm,  kun  t  >  1,0 mm (t  = kuituvahventeen 
 paksuus). Esitetyt sallitut epätasaisuuden arvot  varsin  pieniä  ja  niitä  on 
 käytännössä vaikeata saavuttaa.  

(Malek &  al. 1998)  esittää eri murtumistapojen analysointia analyyttisten 
 mallien ja FEM-laskennan avulla. Tutkimuksessa todetaan, että suunnitte-

lussa täytyy tarkastella  mm.  leikkaus-  ja normaalijännityskeskittymiä  lähellä 
hillikuitunauhan päätä sekä taivutushalkeilua. Tutkimuksessa todetaan, että 
suunnittelussa täytyy tarkastella  mm.  leikkaus-  ja normaalijännityskeskitty-
miä  saumassa lähellä hiilikuitunauhan päätä (ankkurointialue, vrt,  kuva  5, 
vauriomuoto 1)  sekä taivutushalkeilua. Leikkausjännityksen 'r(x)  ja normaa-
lijännityksen f(x) maksimiarvoille  esitetään yhtälöt  (4)  ja  (5). Jännityskom-
ponenttien  suunnat esitetään kuvassa  6. 

=t(b3 -si5+b2 ) 	 (4) 

K  (_V 	V+/3M0 	qEI 
, 	 (5)  fnnax 2J3E1 -  EI 	J  bEI  

missä  
t 	kuituvahventeen  paksuus,  
b 	= kuituvahventeen  leveys,  
A 	= G/(ta tpE), 
Ga  = epoksiliiman kimmomoduuli,  
ta 	= epoksiliimankerroksen  paksuus,  
E 	= kuituvahventeen kimmomoduuli, 
b2 	=  mm. leikkausvoiman  arvosta riippuva parametri,  
b3 	=  mm. taivutusmomentin  suuruudesta riippuva parametri, 

epoksin vetojäykkyys/pinta-alayksikkö, 
SB 	= normaalijännityksen määrittämisessä  käytetty vakio,  
V 	= leikkausvoima kuituvahventeessa, 

= kuituvahventeen jäyhyysmomentti,  
V, 	= leikkausvoima betonipalkissa, 
M0  = taivutusmomentti betonipalkissa  ulkoisista kuormista 

vahvennelevyn pään kohdalla,  
E 	= betonin kimmomoduuli, 

= betonipalkin jäyhyysmomentti  ja  
q 	=  ulkoinen tasainen kuorma betonipalkilla. 
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f(x)  

(x) 

fp(x)..._E 	FRP  _______________ 	ox  
dx  

Kuva  6. Kuituvahventeessa  (FRP)  vaikuttavat jännitykset  (Malek  &  al. 1998). 

(Jansze  1998)  esittelee tuloksia laboratoriokokeista, joita  on  verrattu  Diana-
ohjeimalla  tehtyyn laskentaan. Tutkimuksissa selvitettiin  mm. jännitysten  ja-
kautumista kuitulaminaatin päässä. 

(Rostasy &  Neubauer 1997)  esittelee  mm. hiilikuitulevyn ankkurointikapasi-
teetin määrittämistä koetuloksiin  perustuen. Tutkimuksen yhteydessä kehi-
tettiin yhtälöt  (6)  suurimman liitosvoiman Tmmax  ja  (7) ankkurointipituuden 
l ctma  määrittämiseksi.  Kun  l  < lcm ,  lasketaan suurin liitosvoima yhtälöstä  (8). 
Yhtälöissä on määritetty koekappaleiden liimakokeista. 

	

Tcmm  =  O,75• kb  b, .jE1  t, f 	 [N] 	 (6) 

I E1 t 1  

= 1,43f 
[mm] 	(7) 

=Tcmm 
/ 	

2— i 	 (8) 
Ct,max  

missä  
kb 	= nauhanleveyden huomioonottava  kerroin,  
b1 	= hiilikuitunauhan  leveys,  
E, 	= hiilikuitunauhan kimmomoduuli 

= hiilikuitunauhan  paksuus 
= pintabetonin vetolujuus.  

2.2.2  Vahventava  vaikutus  

H iilikuituvahvennetta liimaamalla  saavutettava vahventava vaikutus taivu-
tusmomentin suhteen riippuu  mm.  rakenteen mitoista, materiaalien lujuuk

-sista ja betoniteräsalasta.  Kun betoniteräsala  on  pieni, esim. korroosion 
johdosta, voidaan päästä jopa  100 %:n vahventavaan  vaikutukseen. Kun 
teräsalat ovat ennestään kohtuullisen suuret, esim. palkkien alapinnassa, 
voidaan vahventamalla saavuttaa  n. 20 %:n taivutuskapasiteetin  lisäys. 

Lähteessä  (Steiner 1997)  esitellään vahvennetun teräsbetonipalkin laborato-
riokoetulokset, jotka edelsivät kolmen Dresdenissä sijaitsevan vanhan  sillan 
vahventamista. Betoniterästen korroosio  oli silloissa edennyt  varsin  pitkälle, 
paikallisesti jopa  30 %:iin poikkileikkausalasta. Vahventamisessa  vaadittiin 
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korroosiosta  johtuen taivutusvahvennuskertoimelle arvoa  1,98,  kokeellisesti 
saatiin kerroin  2,10.  Suurimmat laskennalliset  ja  kokeelliset taivutuskapasi-
teetit esitetään taulukossa  8.  

Taulukko  8. Hiilikuituja liimaamalla  saavutettu vahventava vaikutus. 

Laskennallinen Kokeellinen  

M 0  MUd  11B  __________________  

Laskettu taivutuskapa- Taivutusmomentti  Vaadittu taivutus- Mitattu taivutus- Todellinen taivu- 
siteetti  ennen vahven- suunnittelukuor- vahvennuskerroin  kapasiteetti tusvahvennus- 
tamista  perustuen mi-  masta murtoraja-  kerroin 
tattuihin  materiaali- tilassa 
ominaisuuksiin _________________  

167 kNm 331 kNm 1,98 350 kNm 2,10 

Lähteessä (Juvandes  et al. 1997)  esitetään koetuloksia kokeista, joissa tut-
kittiin eri tekijöiden vaikutusta liimaliitoksen lujuuteen. Liimaliitos betonin  ja 
hiilikuidun  välillä  on  pääasiallinen vahventumiseen vaikuttava tekijä.  Mm. 
betonipinnan esikäsittelyllä, esim. hiekkapuhaltamalla,  voidaan parantaa lii-
toksen murtolujuutta. Myös hiilikuitunauhojen päätyankkuroinnin todettiin 
lisäävän kantavuutta. Kokeissa tutkittiin myös  mm. betonin karbonatisoitu

-minen  vaikutusta.  Sillä  oli selvä vaikutus  mm. leikkauslujuuteen. 

2.2.3  Suunnitteluperusteet  

Lähteen  (Neubauer 1998)  mukaan taivutusvahventaminen hiilikuitua liimaa- 
maila tulee suunnitella siten, että estetään seuraavat tapahtumat: 
• hiilikuidun vetomurtuma murtorajatilassa, 
• hiilikuidun  ennenaikainen irtoaminen taivutushalkeamien kohdalla, 
• betoniteräksen myötääminen käyttäkuormilla  ja 
• betoniterästen  väsyminen käyttökuormilia. 

Nämä lähtökohdat johtavat seuraaviin ehtoihin, joista aiempaa sovelletaan: 

Ei  sali 	5e 
	 (9)  

^  e / 2 	 (10)  

missä 
=  suurin sallittu kuituvahventeen venymä taivutukselle 

suunnittelussa, 
= betoniteräksen myötövenymä  ja 
= hiilikuituvahventeen murtovenymä.  

Jotta rakenteella olisi varmuutta murtumista vastaan hiilikuituvahventeen ir-
rotessa, rakenteen taivutusvahvennuskertoimen  11B  = MJMUO  tulee olla  fiB ̂  

 2,0.  (Suositus perustuu rakenteen kokonaisvarmuudelle otettuun minimiar-
voon tI =  2,0.) 
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Hiilikuitunauhan  pään ankkurointikapasiteetin T m  ja  -pituuden  Itmax  laskemi-
seksi suunnittelussa annetaan seuraavat kaavat:  

T 	=O,64•b, .k/E  •t1  fcm, 	 [Ni 	 (11) 

lE1  •t 1  

t.max 2f 	 [mm] 	(12)  

missä  
kb 	= nauhanleveyden huomioonottava  kerroin,  
b 	= hiilikuitunauhan  leveys,  
E 	= hiilikuitunauhan kimmomoduuli 
t 	= hiilikuitunauhan  paksuus 
1ctm 	= pintabetonin vetolujuus.  

2.2.4  Menetelmäkehitys 

Taivutusvahventamista hiilikuituja liimaamalla  kehitetään edelleen. Tärkein 
kehityskohde  on  ollut ehkäpä liimattavan hiilikuidun jännittäminen. Näin 
saataisiin myös rakenteen pysyvien voimien rasituksia siirrettyä hiilikuidulle. 
Toinen esitelty tuotekehityssovellus  on  uusi tapa liimata hiilikuitulaminaattia 
viillettyyn koloon. 

Hiilikuidun  jännittäminen 

Tällä hetkellä kehitetään tekniikoita hiilikuidun esijännittämiseksi rakenteissa. 
Esijännittäminen saa aikaan palkkipoikkileikkaukseen negatiivista taivutus - 
momenttia,  joka nostaa poikkileikkauksen taivutus-  ja leikkauskapasiteettia, 
kuva  7 (Meier 1995).  Kuvassa  M = betoniteräksen myötöä  vastaava taivu-
tusmomentti,  M5  = leikkausmurtoa  vastaava taivutusmomentti  ja  MR = huh-
kuitulaminaatin vetomurtoa  vastaava taivutusmomentti. Esijännittäminen 
pienentää myös palkin taipumia, kuten kuvan  8 kuvaajista  voidaan havaita. 
Kuvassa  on  esitetty kuorma-taipuma -kuvaajat  T-palkille vahventamatto

-mana  sekä vahvennettuna jännittämättämällä  ja jännitetyllä hiilikuitunauhal
-la.  

Keskeistä tekniikan käyttöönotossa  on ankku rointikappaleiden  kehittäminen. 
Niiden avulla hiilikuitunauhaa  tai kaapehia  voidaan vetää päästää esijänni-
tyksen aikaansaamiseksi  ja hiilikuitu  voidaan kiinnittää betonirakenteeseen. 
Ilman ankkurointikappaletta pelkästään liimattuna voi hiilikuitunauha irrota 
alustastaan  jo  5 %:n esijännitysasteella (Meier 1995).  Jotta menetelmä olisi 
tehokas, tulisi voida käyttää  n. 50 %:n esijännitysastetta 

Liimaamalla kiinnitettävän  kuidun lisäksi hiihikuitua voidaan käyttää esijänni-
tetyissä kaapeleissa, kuten siltojen vinoköysissä  ja sillan vahveritamisessa 

 käytettävissä jälkijännityskaapeleissa. Kuvassa  9  esitetään  sillan vinoköyden 
ankkurikappale  (Meier 1997),  jossa hiilikuidut  on  valettu epoksi-täyteaine 
massaan. Täyteaineeria  on  käytetty alumiinioksidi-rakeita (Al203). 
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Kuvassa  10  esitetään piirros ulkoisilla hiilikuitujännekaapeleilla vahvenne-
tusta betonipalkista koejärjestelyineen Vahventamisen seurauksena oli 
murtokuorma suorakaidepalkeilla  158 %  ja  T-palkeilla 205 % vahventa-
mattomien paikkien  arvoista.  
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Degree of  pretensloning  i 

Kuva  7. Hiilikuitulaminaatin esijännitysasteen  vaikutus taivutuskapasiteettiin  T-poik-
kileikkauksessa, (Meier 1995). 
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Kuva  8.  Kuorma-taipumakuvaajat  T-poikkileikkaukselle (Meier 1995). 
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Kuva  9.  Sillan hiilikuituvalmisteisen vinoköyden lieriömäinen  ankkuri  (Meier 1997). 
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Kuva  10.  Ulkoisila hiiikuitujännekaapeleilla vahvennettu betonipaikki (Ahmad & 
Jerrett  1997).  

Hiilikuitunauhan lilmaaminen  uraan  

(Blaschko &  Zilch 1 998a)  esittää koetuloksia uudesta tavasta hiilikuitulami-
naatin liimaamiseksi betoniin viillettyyn uraan  (kuva  11).  Menetelmällä voi-
daan kohdistaa hiilikuituun selvästi suurempia vetovoimia ennen  sen  irtoa-
mista alustastaan. Kuvassa  6b  esitetään koekappaleiden  (kuva  12a) veto- 
kokeissa mitatut käyrät hiilikuitunauhan vetovoiman  ja hiilikuidun ja betonin 
välisen  suhteellisen siirtymän välillä. 

CFK-Iamet(  ton  

Kuva  11.  Betoniin viillettyyn uraan sijoitettu hllhikuitunauha (Blaschko &  Zilch 1998a).  
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Kuva  12. a) koekappaleetja b) hiilikuitunauhan vetovoiman  ja  hiilikuidun  ja  betonin 
 välisen  suhteellisen muodonmuutoksen yhteys (Blaschko &  Zilch 1998a). 

2.2.5  Betoni paikkien taivutusvahventamiskohteita 

Ibach Brücke,  Luzern,  Sveitsi  (Meier 1995)  

Silta  on  valmistunut vuonna  1969. Se on  tyypiltään moniaukkoinen kotelo-
palkkisilta, kokonaispituudeltaan  228 m.  Sillan  kotelon ulommassa uumassa 
sijainnut jännekaapeli vau rioitui poraustyön yhteydessä. 

Korjausmenetelmäksi  valittiin rakenteen vahventaminen hiilikuidulla. Kaik-
kiaan työssä käytettiin  6,2 kg hiilikuitunauhaa, 2 kpl 150 x 5000 x 1,75 mm  ja 

 1 kpl 150 x 5000 x 2 mm.  Vaihtoehtona olisi ollut teräsmateriaali,  jota  olisi 
tarvittu kaikkiaan  175 kg. Vahventamissysteemin  toimivuus varmistettiin 
koekuormittamalla silta  84  t:n ajoneuvolla. Hiilikuitunauhat  pystyttiin 
kiinnittämään ajoneuvonostu rin työlavalta käsin. 
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Niederwartha,  Dresden,  Saksa (Sika  1996b)  

Tiesillan pituussuuntaisia betonipaikkeja vahvennettiin liimaamalla hiilikuitu
-nauhoja niiden alapintaan. Betonirakenteiden korjauksen yhteydessä havait-

tiin, että betonipoikkileikkauksia tulee vahventaa taivutuksen suhteen alku-
peräisten vetoterästen korroosiosta johtuen (vrt, kohta  2.2.2). Vahventa-
mistyössä  käytettiin kaikkiaan  250 m 80  mm:n  ja  250 m 50  mm:n levyistä 
hiilikuitunauhaa  (kuva  13).  

Kuva  13.  Dresdenissä sijaitsevan ties//Ian betonipaikkien vahventaminen (Sika 
 1 996b). 

St. Rupert  -  Church, Stuttgart,  Saksa (Sika  1996f)  

Betonielementtipalkit  olivat huonolaatuisia  ja betoniteräksiä  suojaavat 
peitekerrokset olivat liian ohuita. Näistä syistä johtuen betoniteräkset olivat 
ruostuneita. Palkkien vahventamista tarvittiin taivutuskapasiteetin 
nostamiseksi. Vahventaminen suoritettiin liimaamalla paikkien alapintoihin 

 1000 m 80  mm:n  ja  750 m 50  mm:n levyistä hiilikuitunauhaa  (kuva  14).  

Kuva  14.  Betonielementtipa/kkien vahventaminen  (Sika  1996f).  

Haversham  bridge, Bucks.,  Iso-Britannia  (Bridge strengthening 1998) 

3-aukkoista jatkuvaa betonipalkkisiltaa vahvennettiin  40  t:n  ajoneuvoille lii-
maamalla hiilikuitunauhoja kansilaatan yläpintaan välituilla  (kuva  15).  Eri-
tyistä huomiota kiinnitettiin  sillan päällystystöiden  aiheuttamaan lyhytaikai-
seen lämpötilavaikutukseen hiilikuitunauhoille. Materiaali valittiin, koska  se 
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on  vahvempaa kuin teräs,  se  ei ruostu  ja  se  tarvitsee mandollisimman vähän 
kunnossapitoa. Hiilikuitu  on  myös helpompaa  ja  nopeampaa asentaa kuin 
perinteiset pulteilla kiinnitetyt teräslevyt.  Täten vahventamistäiden  häiriöt 
liikenteelle vähenivät oleellisesti. 

Vahventamistyössä  käytettiin yhteensä  768 m hiilikuitunauhaa,  jotka olivat 
kahta kokoa  120 x 3 mm  ja  76 x 2,5 mm.  Nauhat kiinnitettiin neljä kerrallaan. 
Vahventamistyössä todettiin, että pitkiäkin nauhoja  on  helppo käsitellä ih-
misvoimin. Siksi jatkokset voidaan kokonaan välttää  tai  niiden määrää mini-
moida. 

- 

*  

Kuva  15. Hiilikuitunauhoilla vahvennettua kansilaattaa (Bridge strengthening 1998). 

2.2.6  Laattojen taivutusvahventamiskohteita 

Siltojen  ja jalankulkutunneleiden  osalta  on laatastoja vahvenneifu  varsin 
 paljon. Laattojen osalta hiilikuidun erityisenä etuna  on  mandollisuus laatan 

kummankin suunnan vahventamiseen hiilikuitunauhoja ristiin liimaamalla. 
Seuraavassa  on  esitelty muutamia vahvennuskohteita: 
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Ellison Street Subways, Tyne and Wear,  Iso-Britannia (Sika  1996a) 

Jalankulkutunnelin kansilaattaa vahvennettiin  kantamaan  40  t:n  ajoneuvo- 
kuorma. Vahventamiseen käytettiin  100  mm:n levyisiä hiilikuitunauhoja  n. 
1,0  m:n  jaolla  (kuva  16).  Hiilikuitunauhaa  käytettiin vahventamisessa kaik-
kiaan  130 m.  

Hiilikuitunauhat  suojattiin ylitasoituslaastilla  ja  pinnoitteella niiden ilkivaltai
-sen vau rioittamisen  ehkäisemiseksi. Vahventamissysteemin materiaaliker-

rokset betonipinnasta ulospäin olivat  1)  epoksiliima,  2)  hiilikuitunauhat,  3) 
 epoksiliima,  4)15  mm:n ylitasoituslaasti  ja  5)  elastinen  pinnoite.  

a) 
	

b)  

Kuva  16. EI/ison Street Subways, jalanku/kutunnelin kansi/aatan vahventaminen 
 (Sika  1996a).  

Reinin silta, Oberriet-Meiningen, Itävallan  ja  Sveitsin välinen  raja 
(Steiner 1997)  

Sillan  pituus  on 105 m.  Silta  on  kaksipaikkinen (palkkiväli  5,0 m)  jatkuva 
teräspaikkisilta  (kuva  17).  Nykyisten  SIA-standardien mukaan laskettuna 

 sillan kansilaattaa  piti vahventaa  sillan poikkisuunnassa. Vahventamissys-
teemiksi  valittiin  8,0  cm:n paksuisen raudoitetun betonikerroksen  lisääminen 
laatan yläpintaan sekä hiilikuitunauhojen lisääminen laatan alapintaan. 
Samalla voitiin poistaa kannen yläpinnasta kloridisoitunut betonikerros. 

Laattakenttä vahvennethin liimaamalla  laatan alapintaan  sillan poikkisuun-
nassa  80 mm  leveitä,  1,2 mm  paksuja hiilikuitunauhoja  75  cm:n  välein. 
Kantavuuden lisäys kentässä oli kaikkiaan  2,4-kertainen,  joka koostuu 
lisätyn betonikerroksen vaikutuksesta  1,4  ja hiilikuitunauhojen  vaikutuksesta 

 1,7  (kuva  18).  
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Kuva  17.  Reinin silta Oberriet-Meiningen, kansilaatan vahventaminen  (Steiner 1997). 
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Kuva  18.  Reinin silta Oberriet-Meiningen, vahventamisen vaikutus  (Steiner 1997).  

Erilaisten talorakenteiden betonilaattojen vahventaminen kenttämomenttien 
suhteen  on  ollut eniten käytetty liimattavan hiilikuidun käyttömuoto. Kohteet 
ovat olleet usein rakennusten välipohjia, kattoja  ja parvekkeita.  Myös raken-
nusten betonipalkkeja  on vahvennettu. Talorakenteiden vahventamiseen hii-
likuitu  sopiikin erityisen hyvin, koska  se on  kevyttä  ja taipuisana  helposti 
käsiteltävää ahtaissa tiloissa. 

Rautatiesilta,  Luulaja, Ruotsi  (Täljsten  & Carolin  1998)  

Betonirakenteista rautatiesiltaa vahvennettiin hiilikuitua liimaamalla sallitta
-vien akselipainojen nostamiseksi 25:stä  30 t:iin.  Sillalla kulkee raskaita 

malmijunia. Silta  on  tyypiltään kolmiaukkoinen kaukalosilta.  Sen  pisin jän-
nemitta  on 14,5 m. Vahventamismenetelmän  yhtenä valintaperusteena oli 
alikulkukorkeuden säilyminen lähes ennallaan, vahvennussysteemin pak-
suus oli  vain 1 - 2 mm. 
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Siltaa vahvennettiin ensisijaisesti poikkisuuntaiselle taivutukselle. Liimattujen 
hiilikuitujen vahventava vaikutus kriittisissä kohdissa oli  n. 20 %.  Myös muita 
suuntia  ja betonilatan yläpintaa vahvennettiin. Vahvennetut  kohdat esitetään 
kuvassa  19. Vahventamisessa  käytettiin  0,3 m  leveää ohutta hii-
likuitukangasta. Sitä liimattiin paikoitellen jopa kandeksan kerrosta. Käytetty 
hiilikuitukankaan kokonaispituus oli  3200 m.  Kohde  on  toistaiseksi Euroopan 
suurin hiilikuituvahventamiskohde. 

Vahventamistyö  kuului Luulajan teknillisen korkeakoulun vetämään tutki-
musprojektiin. Vahventamistyön tilasi  Banverket.  Tutkimusprojektin yhtey-
dessä tutkittiin vahvennetun rakenteen toimintaa taipuma-  ja venymämit-
tauksin  junien ylittäessä  sillan.  Mittauksissa vertailtiin myös vielä vahventa

-matta  olevan siltaosan toimintaa vahvennettuun.  

Figur  2.  Skiss av bro underifrån med 
undersidans förstärkning  

- 1 	 schematisld  inritad. 

torsthrkning  Wars  biii 

PorstarKning  I *_45  grasor IIøtal..,..  

Kuva  19.  Sillan alapinnan vahvennussysteemi (Täljsten & Carolin  1998). 

2.3 Palkkien leikkauskapasiteetin  lisääminen 

Betonipalkkien leikkauskapasiteetin  lisäämistä hiilikuitua liimaamalla  on  vii-
meisen viiden vuoden aikana tutkittu  varsin  runsaasti (ks. taulukko  7)  labo-
ratorioissa. Valmiita tuotteita leikkausvahventamiseen  on  myös alkanut 
ilmestyä. 

Leikkausvahventamisessa  voidaan hiilikuitu liimata palkkeihin hyvin erilaisilla 
tavoilla. Vahventamisessa voidaan käyttää joko nauhamaista laminaattia  tai 
ohuempaa kalvoa,  jolla voidaan peittää laajempia alueita joko yhtenä  tai 

 kahtena kerroksena (kuitusuunnat ristikkäin). 

Tehokkain tapa  on liimata hiilikuitu esim. ohuina kalvoina  koko suorakaide-
palkin  ympäri. Tämä tapa ei kuitenkaan onnistu käytännön olosuhteissa, 
palkin yläpinta rajoittuu lähes aina suoraan laattaan. Käytännön rakenteisiin 
onkin jouduttu kehittämään vahventamismenetelmiä, joissa vahventeet si-
jaitsevat palkin sivupinnoissa, mandollisesti kuitenkin ankkuroituna laatan 
läpi yläpinnan tasolle. 

Luulajan  teknillisessä korkeakoulussa  (Täljsten  1997)  tutkittiin betonipalk-
kien vahventamista leikkaukselle käyttäen neljää erityyppistä hiilikuitukan-
kaan liimausmenetelmää. Menetelmissä  A  ja  B  kiinnitettiin eri valmistajien 
hiilikuitukankaat käsin levittämällä liima maalitelalla. Menetelmässä  C 
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käytettiin epoksilla kyllästettyä mattoa, jonka kiinnittämisessä käytettiin 
apuna tyhjiötä  ja lämmfttämistä.  Menetelmä  D  oli tyhjiöinjektointimenetelmä. 

Tutkimuksessa oli mukana kandeksan palkkia  (kuva  20),  joista kolme oli 
referenssipalkkeja  ja  viisi vahvennettuja paikkeja. Lisäksi kaksi kuormitettua 
referenssipalkkia vahvennettiin (palkki  R2 - SR2  ja  R3 - SR3).  Kaikissa 
testatuissa vahvennetuissa palkeissa oli vahventuminen huomattavaa. 
Koetulokset esitetään taulukossa  9.  

Kuva  20. Koepalkit leikkausvahventamiskokeessa  (Täljsten  1997). 

 Taulukko  9. Koetulokset leikkausvahventamiskokeista  (Täljsten  1997). 

Beam System b (mm) Failure F 	(kN)  ö 	(mm) F/F1 
Ri  Reference. 800 Shear 212 10 1.0 
R2 Reference, 1600 Shear 241 9 1.0 
P.3 Reference, 2000 Shear 226 9 1.0 
Si A 16001/2000 II 681//834 321/46 2.8//3.7 
S2 C 1600 II/III  548 22 2.3 
S3 D 1600 III 546 30 2.3 
S4 B 1600 I 662 31 2.7 
S5 B 1600/12000 II 6951/839 34/139 2.9/13.7  
SRi  B 800 III 390 22 1.8 
SR2  B 1600 III 486 20 2.0 

Vahvennettujen paikkien  kokeissa havaittiin kolme erityyppistä murtotapaa: 
 I) vetomurto hiilikuidussa,  Il) puristusmurto betonissa ja  Ill) liimaliitosvaurio 

betonin  ja hiilikuidun  välillä. Vahventuminen oli suurimmillaan lähes  300 %, 
 pienimmillään täysin halkeilleissa palkeissakin jopa  100 %. Vahventamisen 

 seurauksena murtotapa muuttui hauraammaksi.  

(Hutchinson & al. 1997)  esittää koetuloksia hiilikuitunauhoilla vahvennettujen 
esijännitettyjen betonipalkkien kokeista. Vahventamisessa käytettiin eri 
valmistajien tuotteita, joiden leveys oli  250 mm  ja  paksuus tuotteesta riip-
puen joko  0,11 tai 0,79 mm. 
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a)  

Kuva  21. a) Leikkausvahvennuselementtj "CarboShear L", b)  elementin ankkurointi
-alue  (Meier 1998). 

Ff4  F/4 	 F/4  Ff4 

DOOm  6 
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6 
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0.26 m 

	

p 	•  
Kuva  22. Koepalkki Ti  ja vahvennuselementtien sjoitus (Czaderski  1998).  

Nauhat liimattiin paikkien kylkiin joko pystyyn  tai 45°:een  kulmaan. Hiilikuitu-
nauhojen vahventava vaikutus oli murtokuormaa verrattaessa pystysuorilla 
nauhoilla  lo  - 17 %  ja diagonaalinauhoilla  26 - 29 %.  Kun vahvennenauho-
jen yläpäiden päälle liimattiin vaakasuora hiilikuitunauha, nousi murtokuorma 
vahventamattomaan palkkiin verrattuna  34 - 36 %. 

Lähteessä (Czaderski  1998)  esitetään koetuloksia  ja  niiden perusteella ke-
hitettyjä laskentakaavoja betonipalkkien vahventamiseksi leikkaukselle 
käyttäen pystysuoria  L-mallisia vahvennenauhoja  (kuva  19).  Kuvassa  20 

 esitetään kokeessa ollut vahvennettu paikki  Ti. 

Hiilikuitunauhojen  ottamat voimaosuudet kokonaisleikkausvoimasta vaihteli-
vat koepalkista riippuen välillä  18 - 28 %.  Varsinainen leikkausmurtuma 
saatiin aikaan tosin  vain lyhyimmällä palkilla. 

Betonipalkin leikkauskapasiteetin  voi laskea betoni-  ja raudoiteosan (sis. hii-
likuituvahventeet) summana,  kun hiilikuituvahvennenauha  on  ylös asti ank-
kuroitu: 

	

VR  =VCJ, + VW R 	 (13) 

VCR 	c,R  •b .z 	 (14)  
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VWR  =A •f  •---•cota+AL  fL ---•cota 	 (15)  
ss 	 SL  

missä  
VCR  = betonin  ottama osuus leikkauskapasiteetista, 

= raudoitteiden  ottama osuus leikkauskapasiteetista, 
= betonin leikkauslujuus (sveitsiläisten  normien mukaan  =  0), 

A 	= betoniterästen poikkileikkausala, 
AL 	= hiilikuituvahventeen poikkileikkausala, 
b 	= palkin uuman  leveys,  
z 	= poikkileikkauksen  sisäisten voimien momenttivarsi =  0,9d, 

=  teräksen vetolujuus, 
= hiilikuidun vetolujuus,  

s 	= hakaraudoituksen k/k-mitta  ja  
s 	= hiilikuituvahventeiden klk -mitta. 

Suomen betoninormissa (BY4  1990) betonin leikkauslujuudelle  otetaan arvo 
tc. R =  

2.4  Pilareiden vahventaminen 

Siltapilareita  on vahvennettu hiilikuitua liimaamalla mm.,  kun  on  haluttu pa-
rantaa pilarin muodonmuutoskykyä maanjäristyskuormilla  tai  kun pilarin 
betoniteräksissä  on  havaittu korroosiovau noita. Hiilikuituvahventeilla  on 

 parannettu lähinnä pilarin taivutus-  ja leikkausvoimakestävyyttä.  Yleisimpiä 
vahventeita ovat erilaiset ohuet kankaat. niitä voidaan liimata myös useam-
pia kerroksia, jolloin voidaan käyttää eri kuitusuuntia. 

Korroosiovaurioituneiden pilareiden vahventamisia kuituvahventeilla  on 
 esitelty  mm. lähteissä (Blaschko & Zilch 1998b), (Labossière 1997), (Neale 

& Labossière 1998)  ja (Stabilator  1998). Korjatut pilarirakenteet  ovat sijain-
neet esim. pysäköintitaloissa  ja  siltojen välituilla.  

Hi ilikuituvahventamisen  etuina pilareissa  ovat lähteiden mukaan  mm.: 
•  voidaan korvata hakaraudoitu ksen ruostunutta poikkileikkausalaa, 
• voidaan suojata betonia lisäklonidien  ja  kosteuden tunkeutumiselta, 
• ei suurenna poikkileikkausmittoja, 
•  liikennettä ei tarvitse rajoittaa  ja 
•  korjaaminen  on  nopeaa. 

Lähteessä (Blaschko &  Zilch 1 998b) on  esitelty Münchenissä toteutettua 
pysäköintihallin pilareiden korjaamista. Samoja menetelmiä voidaan sovel-
taa myös siltapilareiden korjauksissa.  Kuva hiilikuidulla korjatusta betonipila-
nista  on  esitetty kuvassa  23. Korjaustyä  sisälsi seuraavat vaiheet: 

• lohkeilleen  ja kloridipitoisen betonin  poisto, 
• ruostuneen raudoituksen  puhdistus hiekkapuhalluksella, 
• ruostuneen hakaraudoituksen  poisto, mikäli  se on  pahoin vaurioitunut  tai 

betonipeitteen  paksuus  on  liian pieni, 
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•  pilarin muotoilu uudestaan PCC-laastilla betoniterästen suojaamiseksi, 
• primerin levitys pilarin  pinnalle, 
•  pilarin kulmienpyöristys hiomalla käyttäen  3 cm:n pyöristyssädettä, 
• hiilikuitukankaan liimaus  betoniin epoksihartsilla, reunat vähintään  20 cm 

 päällekkäin, 
• kvartsihiekan puhatlus  vielä kostealle  pinnalle sementtilaastin  pohjaksi  ja 
• hiilikuidun pinnoitus sementtilaastilla.  

C  FRP  

LI  

Cross Section:  

CFRP  sheet 

cement  

tR3cm)  

Kuva  23. Hiilikuitukankaalla  korjattu  betonipilari (Blaschko &  Zilch 1998b). 

Hiilikuitukangasta  ei saa levittää  koko  pilarin korkeudelle, jotta kosteus 
pääsisi pilarista poistumaan. Lähteen (Blaschko &  Zilch 1 998b)  tapauksessa 
vahvennettava alue vaihteli välillä  0,5 - 0,75 m  pilarin alapäästä. Siltapila-
reissa  on  korjattava alue kuitenkin selvästi tätä korkeampi. Lähteen mukaan 
pilarikorjauksen kestoikää  on  vaikea ennustaa.  Se  riippuu  mm.  miten paljon 
vanhaa kloridipitoista betonia rakenteesta poistetaan. Korjauksen pitkäai-
kaistoimivuudesta  on  käynnissä seu rantatutkimus. 

Erilaisilla hiilikuituvahventeilla  on vahvennettu  pilareita myös maanjäristys-
kuormille. Tällaisia vahvennuskohteita  ja laboratoriotutkimuksia  esitellään 

 mm. lähteissä (Karbrani & Seible 1998), (Seible 1997)  ja (Haroun &  al. 
1997). 
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2.5  Muut aiheet 

 2.5.1  Väsyminen  

Hiilikuidun  ja  siitä valmistettujen tuotteiden väsymiskestävyys  on  yleisesti 
todettu hyväksi. Kriittisempää  on vahvennetuissa  rakenteissa vetoterästen 
väsyminen (Leem  ing  1997). Hiilikuituvahventamisella teräsjännitykset  ui-
koisesta kuormituksesta hieman pienenevät  ja väsymiskestävyys  siten hie-
man paranee. Mikäli sallittavaa normaalikuormatasoa vahventamisen 
jälkeen kuitenkin sillalla nostetaan, voi väsytysrasitus kuitenkin nousta 
väsymiskestävyyttä enemmän. 

Lähteessä  (Meier 1995) esitellyissä vahvennettujen betonipalkkien 
väsytystesteissä  ensimmäinen vaurio  12  milj. kuormitussyklin  jälkeen oli en-
simmäisen betoniteräksen väsytysvaurio. Hiilikuitulaminaatin  ja betonin 

 saumassa ei havaittu tällöin mitään vakavaa väsymistä. Toisen betonite
-räksen vaurioiduttua  14  milj. syklin  jälkeen kasvoivat taivutushalkeamat 

huomattavasti. Kun  kolmas betoniteräs myöti, hiilikuitunauhat irtosivat 
 nopeasti betonista leikkaantumaila. Hiilikuidun  tai liimaliitoksen väsymiseilä 

 ei siis ollut osuutta rakenteen murtumiseen. 

Vahventamiseen  tarkoitettujen hiilikuitutuotteiden väsymistä vetorasitettuna 
 on  tutkittu  Arizonan  yliopistossa  (Demers 1997).  Kuvassa  24  esitetään mit-

tausten perusteella konstruoituja väsymiskestävyyden alarajakäyriä erityyp-
pisille hiilikuitutuotteille kuormanvaihtoluvun  N  ja kuormitusasteen S/S L  
funktiona. Mukana ovat lyhyitä kuituja sisältävät tuote  (short fiber reinforce-
ment),  jatkuvia kuituja kandessa suunnassa sisältävät kankaat 

 (reinforcement)  sekä yhdensuuntaisia kuituja sisältävät tuotteet, esim. nau-
hat  (unidirectional reinforcement).  Tuotteita  on  testattu kuitusuuntiin nähden 
eri suunnissa.  

S 
m 
a 
xi 
S 
U 

1 	2 	
4LogN5 	

6 	7 	8 

Shcrt 	(±4M)), ()), (±35) Piafcitnant Snax/Sult =0.78.0778Log  N  
- -  ((Y90) Reinfcvennt lepoxy and  ek  resin] Snax/Sult ).8133-0.0415Log N 

(cY45I Reinfccenant [eixxy resin] Snax/Sult = 0. 	0.(56g N 

- (Y45i0) Reinfc*nent [çeek  resin] Srmx/SuIt =0.8&430.0547*Log  N 

-° 1idirec1iona1 Reinfczcenent [qxxy  and k]  Snax/Sult = 0.8227M.0519'1g  N  
-*- (±45) Reinfricenant (epoxy] Snax/Sult = 0.91  8&0.0832*Log  N  

'  (±45) Remfc*tenesit  [ek] Snax/Sult  =0.8012-0.(4&Log  N  

Kuva  24.  Väsymiskestävyyden alarajakäyriä hiilikuitutuotteille (Demers 1997). 
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2.5.2 Pitkäaikaiskestävyys 

(Green & Soudki 1 997)  esittelee tuloksia jäädytys-sulatus -testien vaikutuk-
sesta vahvenneifujen pilari-  ja palkkikoekappaleiden  lujuuteen. Jäädytys-
sulatus -kokeessa kappaleet olivat  16 h -18  °C:n  lämpötilassa ilmassa, jonka 
jälkeen ne siirrettiin  8 h:ksi +18 °C  lämpimään veteen.  Koetta toistettiin pila-
rikoekappaleille  200  ja palkkikoekappaleille  50  kertaa. Johtopäätökset olivat 
pilareissa, että hiilikuitulaminaatti oli tehokasta palauttamaan jäädytys-sula-
tus  -vaikutuksesta vau rioituneen betoni rakenteen kantokyvyn. Palkkikoe-
kappaleissa ei liimakerroksessa havaittu mitään vaurioita jäädytys-sulatus-
testien seurauksena.  

(Neale & Labossiére 1998)  esittelee kokemuksia komposiittimateriaaleilla 
tehdyistä betonirakenteiden korjauksista kylmässä ilmastossa.  Huh-  ja  lasi- 
kuitua käyttäen oli korjattu  mm.  siltojen betonipilareita. Rakenteiden pitkäai 
kaistoimivuutta seurataan optisia kuituja käyttäen  mm.  lämpötilojen, beto-
niterästen korroosion  ja kuorm ituksen  vaikutusten suhteen. 



Betonisiltojen vahventaminen hiilikuidulla 	 43 
TAI  VUTUSVAHVENTAMISEN  TOTEUTTAMINEN  

3  TAIVUTUSVAHVENTAMISEN  TOTEUTTAMINEN  

3.1  Yleistä 

Kun betonisillan kantavuutta taivutuksen suhteen halutaan nostaa, tulee 
vahventaminen liimattavilla hiilikuitulevyillä kyseeseen erityisesti seuraavissa 
tapauksissa: 

•  rakenteen murtorajatilan mukainen taivutuskapasiteetin nostotarve  on 
20  -  50  %, 

• vetoteräsmäärää  halutaan lisätä, 

• hiilikuitunauhat  voidaan liimata yhtenäisinä yli vahvennettavan alueen 
(rakenteen yhden kentän vahventaminen  riittää)* ,  

•  halutaan vahventaa kaksi suuntaa kerrallaan (laatat), 

•  rakenteen vetoteräksiä suojaavan betonin kunto  on  riittävä. 

* esim. pääpalkkeja matalampien poikkipalkkien  tai  laattojen vahventaminen voi olla 
vaikeata 

Hiilikuitulaminaattia liimaamalla  voidaan vahventaa rakennetta erityisen hy-
vin murtorajatilan suhteen, jolloin hiilikuidun suuri vetolujuus saadaan 
hyödynnettyä. Poikkileikkauksen yliraudoitusta, joka johtaa betonin 
hauraaseen puristusmurtoon, ei sallita. 

Haluttaessa vahventaa rakennetta käyttörajatilan suhteen, voidaan käyttää 
jäykempää kuitutyyppiä (korkeampi kimmomoduuli)  tai  suurempaa hiilikuitu-
alaa. Käyttörajatilassa voidaan rakenteen halkeamaleveyksiä hyötykuormi-
tukselle  ja muodonmuutoksia  pienentää. Mikäli nimenomaan käyttörajatila-
tarkastelu  on  kriittinen, ovat muut vahventamismenetelmät, kuten jälkijän-
nittäminen, kuitenkin tehokkaampia.  

Sillan vahvennettavien betonirakenteiden  kunto  on  syytä tutkia ennen 
vahventamismenetelmän lopullista valintaa. Tärkeintä  on,  että voidaan 
varmentua betonipinnan riittävästä lujuudesta  ja tartunnasta betoniteräksiin. 

 Tarvittavista kuntotutkimuksista annetaan ohjeita kohdassa  3.2.  

Taivutusvahventamisen  suunnittelu hiilikuitunauhoja käyttäen sisältää joita-
kin vahventam ismateriaalille huomioonotettavia erityispiirteitä. Vahventa-
missuunnittelu  on  käyty pääpiirteissään läpi kohdassa  3.3.  

Vahventamistyön  oikea suorittaminen vaikuttaa ratkaisevasti hiilikuituvah-
venteen siltaa vahventavaan vaikutukseen  ja  varsinkin vahvennustyön  pit

-käaikaiskestävyyteen. Vahventamistyön  suorittamiseksi annetaan ohjeita 
kohdassa  3.4.  
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3.2  Vahvennettavan  sillan  kunto 

 3.2.1  Kuntotutkimus  

Ensimmäisenä vaiheena  sillan vahventamisprojektissa  on  sen kuntotutki-
mus. Kuntotutkimuksen  tarkoituksena  on  saada tiedot betonirakenteen 
kunnosta erityisesti vahvennettavan betonipinnan osalta. Tärkeätä  on  saada 
varmuus liimattavien vahvikelevyjen kiinnipysymisestä, johon vaikuttavat 
betonirakenteen osalta  mm.  betoniterästen  mandollinen korroosio sekä 
betonipeitteen lujuus  ja  kunto. 

Kuntotutkimuksella määritetään vahvennettavan betonirakenteen  osalta ai.. 
nakin seuraavat  asiat: 
• silmämääräinen  kunto,  mm.  halkeilu  ja lohkeamat, 
• karbonatisoitumissyvyys, 
• kloridipitoisuus  (eri syvyyksillä), 
• betoniteräksiä suojaavan betonipeitteen  paksuus  ja 
• betonipinnan tartuntalujuus. 

Betonin puristuslujuuden  määrittäminen poratuista näytteistä sekä betonin 
mikrorakenteen selvittäminen ohuthiekokeilla  on  myös suositeltavaa. Van-
hojen siltojen osalta ei lujuuden arviointi kimmovasaralla toimi luotettavasti, 
koska karbonatisoituminen seurauksena betonin pintaosan lujuus kasvaa. 

Betonirakenteen silmämääräisessä  tarkastelussa kiinnitetään erityistä 
huomiota vahvennettavan betonipinnan kuntoon. Näkyvien halkeamien si-
jainti, halkeamaleveydet, betonipinnan kolot  ja lohkeamat  sekä paljastunei

-den  betoniterästen  sijainti kirjataan. Vesivuotokohdat (esim. laatan läpi me-
nevien halkeamien kautta) kirjataan. lrtiolevat betonipinnat selvitetään 
vasaralla koputtelemalla. Betoniterästen betonipeitteen paksuus selvitetään 
betonipeitemittarilla. Paikallisesti voidaan betoniterästen sijainti  ja korroosio 

 selvittää myös piikkaamalla betoniteräs esille. 

Silmämääräisen  tarkastuksen yhteydessä määritetään näytteenottokohdat. 
Poraamalla irrotetuista näytteistä voidaan määritellä karbonatisoitumissy-
vyys, kloridipitoisuus  ja betonin puristuslujuus  sekä mikrorakenne 
ohuthieistä tehtävillä mikroskooppitutkimuksilla. Porattavan näytteen läpi-
mitta riippuu  mm.  betonin runkoaineen  suurimmasta raekoosta. Tarkemmat 
ohjeet annetaan standardissa  SFS  5441  (Näytteenotto. Rakennekoekap-
paleet. Irrotus, säilytys  ja  valmistus.). 

Karbonatisoitumissyvyys  selvitetään esimerkiksi levittämällä näytteen  pin-
nalle fenolftaleiiniliuosta  käyttäen. Kloridipitoisuus selvitetään betonipinnan 
eri syvyyksiltä otetuista jauhenäytteistä  (SFS  5451).  Mikäli betoniterästen 
korroosio  on  ilmeisimmin alkanut,  on  suositeltavaa selvittää korroosiolle 
otolliset alueet esimerkiksi betonipinnan potentiaalimittauksella. 

Betonipinnan tartuntalujuus  voidaan selvittää tartuntavetokokeella  (kuva  25). 
 Kokeiden suositeltava minimimäärä  on 6  kpl  määrän kasvaessa vahvennet- 
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tavan kohteen ollessa laaja. Ennen  koetta  on betonipinta esikäsiteltävä 
esim. teräsharjauksella tai hiekkapuhalluksella  sekä hiontapöly pinnasta 
poistamalla. 

Kun karbonatisoitumis-  ja  kloridien etenemissyvyydet  tiedetään voidaan 
arvioida, milloin ne saavuttavat betoniteräkset, joiden syvyys  on  selvitetty. 
Mikäli karbonatisoituminen  tai kioridit  ovat edenneet betoniterästen tasolle, 

 on  syytä tarkemmin selvittää betoniterästen kunto sekä määrittää tarvittavat 
korjaustoimenpiteet. 

Siltarakenteiden tutkimusmenetelm istä  on  annettu ohjeita Tielaitoksen  Sil
-latarkastusohjeessa (Tielaitos  1993). 

V .  

Kuva  25. Irtivetolaite betonipinnan tartuntavetokokeisiin  (Sika  I 996d). 

3.2.2  Betoni  rakenteen kuntovaati mukset  ja  korjaustoimenpiteet  

Tärkeimmät vaatimukset vahvennettavalle betonirakenteelle ovat betonipin-
nan riittävä tartuntavetolujuus sekä varmuus siitä, ettei betoniterästen  kor

-roosio  tule  i  rrottamaan  betonipintoja rakenteen suunniteltuna käyttöikänä. 
Näillä taataan hiilikuituvahventeiden kiinnipysyminen betonirakenteen osalta.  

Tartu  ntavetol ujuus 

Irtivetokokeella mitatun betonin pintaosan tartuntavetolujuuden minimiarvo
-vaatimus  on 1,5 MPa.  Mikäli betonipinnan lujuus  on  laskenut esim. pakkas-

rapautumisen johdosta  tai  siinä  on irtoavia  osia,  on  hauras betoniaines 
poistettava esim. vesipiikkauksella. Tällöin lujuusvaatimus koskee myös 
betonipinnan korjauksia. 
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Karbonatisoituminen  ja  kioridit 

Hiiliku ituvahventamisen pitkäaikaiskestävyyden  kannalta  on varminta,  että 
betonipeitteen karbonatisoituminen  ja kioridit  eivät ole vielä edenneet 
uloimpien betoniterästen tasalle (hakateräkset). 

Betonin kloridipitoisuus  ei saisi ylittää normaaliraudoitetu issa betoneissa 
raudoituksen tasolla arvoa  0,07 % betonin  painosta happoliukoisena mitat-
tuna  ja  0,05 % vesiliukoisena  mitattuna.  Jos  arvot ovat tätä korkeampia,  pu-
kataan betoni pois. Mikäli hiilikuituvahventam  isen pitkäalkaiskestävyys  ha-
lutaan taata, tulisi kuitenkin noudattaa jonkin verran tiukempia kriteereitä, 
esim. arvoa  0,03 % betonin  painosta vesiliukoisena mitattuna. 

Kun tiedetään  sillan  ikä, betonipeifteen paksuudet  ja ko. tunkeutumissyvyy-
det,  voidaan arvioida, missä vaiheessa betoniterästen korroosio alkaa. Tätä 
aikaa voidaan verrata korjauksen tavoitekäyttöikään (esim.  20 - 50  vuotta). 
Tämä tarkoittaa normaalisti suositusarvona noin  15 - 20  mm:n karbonati-
soitumissyvyyttä. Karbonatisoitumis-  ja kioridien tunkeutumissyvyyden 

 ollessa näitä suurempi tarvitaan erikoistoimenpiteitä. 

Karbonatisoitumisen  ja kloridien  etenemistä voidaan hidastaa pinnoituksilla 
 ja kloridien  etenemistä erilaisilla impregnointiaineilla. Betonin emäksisyys 

voidaan palauttaa normaalitasolle,  pH > 13, uudelleenalkalointiaineita 
 käyttäen. Betoniterästen korroosiota voidaan hidastaa käsittelemällä betoni

-pinnat  ennen vahventamista betoniin tunkeutuvalla korroosioinhibiittorilla, 
joka muodostaa betoniteräksiin niitä suojaavan kalvon. Kloridien tunkeutu-
mista betoniin voidaan hidastaa myös huolehtimalla  sillan  kannen vesieris-
tyksen hyvästä kunnosta  ja  sekä injektoimalla halkeamia umpeen. 

Esim. betonipalkkien alapinnan  osalta  jo hiilikuidun liimaus (liima +  nauha) 
tiivistää  pinnan  niin, että kosteuden  ja  hiilidioksidin pääsy betoniteräksiin 
betonipinnan kautta oleellisesti hidastuu. Samalla tulee kuitenkin kiinnittää 
huomiota siihen, ettei kosteus keräänny betoniin vahventeen sisäpintaa 
(esim. laattojen halkeamien kautta). Tällöin voi toistuva jäätymis-sulamisra-
situs aiheuttaa betonin vaurioitumista. 

Betoniterästen korroosio 

Hiilikuitu-  tai teräslevyvahventamisen  yksi syy voi olla korroosion takia pie-
nentynyt betoniterästen poikkileikkausala,  jota  halutaan korvata betonira-
kenteen pintaan liimattavalla materiaalilla. Mikäli betoniterästen poikkileik-
kausala  on  oleellisesti pienentynyt,  on se  jo  todennäköisimmin aiheuttanut 
suojaavan betonipeitteen lohkeamisia. Ennen liimausvahventamistyästä  on 
betonipinnat  korjattava  ja terästankojen korroosio  poistettava. 

Ruostuneiden betoniterästen  aluetta  ja  tarpeellista korjausaluetta voidaan 
selvittää potentiaalimittausten avulla. Betonipinnan paikkausten yhteydessä 
poistetaan raudoitustankojen ruoste  ja raudoitustangot  käsitellään korroo-
sionestolaastilla. Mikäli korroosio  on  vasta alkamassa, betonipeite  on  vielä 
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hyvin kiinni betoniteräksissä eikä lohkeamisia ole vielä tapahtunut, voidaan 
harkita toimenpiteenä myös pelkkää korroosioinhibiittorikäsittelyä.  

Hal  keamat 

Vahvennettaessa  sillan betonirakennetta  pelkästään taivutukselle, ei raken-
teessa saa olla leveää leikkaushalkeilua vahventeiden liimausalueella. 
Pysyvillä kuormilla sallitaan leikkaushalkeamaleveydeksi betonin pinnassa  w 
= 0,1 mm  ja vahventamisen  jälkeen korotetuilla ajoneuvoilla kokonaishal-
keamaleveys  w = 0,2 mm.  Leveät halkeamat pyrkivät irrottamaan vahven-
nuslevyjä. 

Taivutushalkeilun  osalta kriteerit eivät ole yhtä tiukkoja. Niiden osalta voi-
daan soveltaa normaaleja halkeamaleveyskriteereitä (betoninormit). Yli  0,2 
mm  leveät halkeamat  on  suositeltavaa injektoida umpeen vahventamistyön 
yhteydessä. 

Betonipintojen  korjaukset 

Ennen hiilikuituvahventamista tulee tehdä tarpeelliset betonipintojen kor-
jaustyöt. Näitä voivat olla  mm.: 

• Kolojen, lohkeamien  ja epätasaisuuksien täytöt 
- sallittavat  epätasaisuudet riippuvat vahvennusmateriaalista, ks.  mate-

riaalivalmistajien  ohjeet, 
-  mikäli tarkempia ohjeita ei ole annettu, voidaan tasaisuusvaatimuksina 

soveltaa  
5 mm  kanden metrin  ja  1 mm 0,3 m:n  matkalla. 

• Karbonatisoituneen  ja kloridisoituneen pintabetonin  poisto  ja paikkaukset. 

• Betoniterästen korroosion  poisto. 

Valittavien betonipintojen korjausmenetelmien sopivuutta hiilikuituvahven
-tamisen  kanssa tulee tapauskohtaisesti harkita. Hyvin laajojen betonipinto-

jen korjausten järkevyyttä yhdistettynä hiilikuidulla vahventam iseen  tu  lee 
 harkita tarkkaan. Tällöin voivat muut vahveritamismenetelmät, kuten rau-

doituksen lisääminen mantteloimalla  tai ruiskubetonoimalla,  olla järkeväm-
piä. Laajojen korjausten jälkeen tulee suorittaa betonipinnan tartuntavetoko-
keet.  

3.3  Vahventamissuunnittelu 

 3.3.1  Yleistä 

Valittavat vahventamis-  ja  muut korjaustoimenpiteet sekä niiden suunnittelu 
perustuvat vahventamis-  ja  muun korjaustarpeen selvittämiseen, johon 
vaikuttavat:  
1. sillalle haluttavan kantavuustason  ja käyttöiän  valinta,  
2. sillan kantavuuslaskennan  tulokset vahventamattomana  ja  
3. sillan kuntotutkimuksen  tulokset. 
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Sillan  alustava kantavuuslaskenta vahventamattomana tehdään yleensä 
 sillan  teoreettisilla mitoilla. Suositeltavaa  on  tehdä laskenta rakenteesta 

riippuen kehä-,  arma-  tai  laattaohjelmilla,  joilla saadaan totuudenmukainen 
 kuva  myös kuormien poikkisuuntaisesta jakaantumisesta. Alustavassa 

laskennassa tulee tarkistaa myös  sillan palkki- ja laattarakenteiden leik-
kauskestävyys.  

Mikäli  sillan kuntotutkimuksissa  todetaan oleellisia poikkeamia  sillan  suun-
nitteluasiakirjoissa esitetyistä suu reista, voidaan todetut suureet ottaa 
huomioon laskennassa. Tällaisia voivat olla  mm.  betoniteräsmäärä, betoni-
peitepaksuudet, betonin  lujuus  ja sillan  mitat.  Sillan halkeilua  ei poikkileik-
kausten voimasuureita määritettäessä oteta tavallisesti huomioon. Paikalli-
sen halkeilun huomioonottaminen edellyttää koekuormituksella kuormituk-
sen jakaantumisesta saatuja tuloksia. 

Asetettava kantavuustavoite riippuu lähinnä tieosalla kulkevasta liikenteestä. 
 Sillan  käyttöikä riippuu lähinnä betonirakenteen kunnon kehittymisestä tule- 

vaisu udessa. Ottaen huomioon myös vahventamismenetelmästä saatu ly-
hytaikainen  kokemus,  on  järkevä maksimikäyttöikätavoite vähintään  20 

 vuotta. 

Kun vahventamis-  ja korjaustarpeet  on  selvitetty, voidaan valita tarkoituk-
senmukaisimmat menetelmät. Hiilikuituvahventaminen tulee kysymykseen 
erityisesti, kun luvussa  3.1  esitetyt  asiat  sekä ovat voimassa.  Sillan  edelly-
tetty kunto  on  esitetty kohdassa  3.2.2.  

Vahventamissuunnittelu liimattaville hiilikuiduille  perustuu normaaliin rajati-
lamitoitukseen, jossa tarkastellaan erikseen murtoraja-  ja käyttörajatilaa. 

 Näiden tarkastelujen lisäksi  on  keskeistä varmistaa liimattavan hiilikuitulami-
naatin kiinnipysyminen. Suunnittelussa voidaan tähän vaikuttaa  mm.:  
•  laskemalla sallittavat leikkausjännitykset hiilikuidun  ja betonirakenteen  

välisessä saumassa ottaen huomioon betonin  pinnan  lujuus, 
• varmistamalla  riittävät ankku rointipituudet  ja 
•  tarkastelemalla hiilikuidun irtoamista mandollisten leikkaushalkeamien 

kohdalla. 

Lisäksi edellytetään liimaustyön toteuttamista kohdan  3.4  mukaisesti lii-
mauksen laadun varmentamiseksi.  

3.3.2 Murtorajatilatarkastelu 

M  urtorajatilatarkastelussa  voidaan normaalisti tarkastella yhtä palkkipoikki-
leikkausta, jonka kuormitussuureet  on  saatu  koko sillan  mallista. Hiilikuitu-
vahventaminen muuttaa normaalitapauksissa niin vähän rakenteiden 
keskinäisiä jäykkyyssuhteita, että hiilikuidun mukaanottaminen  koko sillan 

 malliin ei ole välttämätöntä. 

Mitoituslaskelmissa  on  voimassa Hooken laki  ja Bernoullin otaksuma,  jonka 
mukaan poikkileikkauksen tasot pysyvät taivutettaessa tasoina. 
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Laskelmissa tulee ottaa huomioon betonirakenteen  ja betoniterästen  pysy-
vä,  lähinnä omasta painosta aiheutuva venymätila. Hiilikuidulle ei ilman 
esijännittämistä aikaansaada pysyvää voimaa.  

Mu rtorajatilassa  voidaan vahvennettavalle poikkileikkaukselle valita tarkas-
teltavaksi kolme murtumistapaa (tällöin edellytetään hiilikuitulevyn kiinnipy

-syminen):  
1. Vetoteräkset myötäävät  ja hiilikuitu  saavuttaa sille sallitun  raja-arvon  YsaII.  

2. Vetoteräkset  murtuvat ennen kuin hiilikuitu saavuttaa venymän  raja-arvon  
I f 0/ 
I;_, /00. 

3. Betoni  murtuu puristetulta reunalta. 

Eri murtumistavat tulevat kriittisiksi riippuen  mm. vetoterästen  määrästä  ja 
 valitun hiilikuitulaminaatin mitoista  ja  ominaisuuksista. Esimerkkinä hiilikui-

tumateriaalin vaikutuksista esitetään taulu  kossa  9  kolmen erityyppisen hii-
likuidun sallitut jännitykset, kimmomoduulit  ja  vastaavat venymät. 

Taulukossa  10  annetut hiilikuidun vetolujuuden sallitut arvot ovat materiaali- 
valmistajan antamia. Esim. lähteessä  (Neubauer 1998)  rajoitetaan hiilikuidun 
jännitystä ottamalla sallituksi venymäksi puolet hiilikuituvahventeen murto-
venymästä. Tämä vastaa materiaalin osavarmuuskerrointa Ym =  2,0.  Tällöin 
saadaan esim. taulukon  10  mukaiselle tyypille  S  saadaan sallittavaksi jän-
nitykseksi  1550 MPa.  

Taulukko  10.  Sallittavat järinitykset, kimmomoduulitja  vastaavat venymät kolmella 
erityyppisellä hlllikuidulla (Sika CarboDur  S,  Mia  H)  

Tyyppi saII  E Evast  

S 2400 155000 15,5 

M 2000 210000 9,5 

H 1 400 300 000 4,7  

Yksikkö MPa MPa  %o  

Esimerkiksi taulukon  10 materiaaleilla  kriteeri  1  tulee eteen yleensä tyypillä 
 H,  joskus tyypillä  M.  Kriteeri  2  tulee eteen yleensä tyypin  S,  joskus tyypin  M 

 kohdalla. Betoni murtuu puristuspuolelta (kriteeri  3),  kun yhdistetty vetote-
räs-  ja hiilikuitumäärä  on  suuri (yliraudoitus). 

Murtorajatilatarkastelussa  on  hyvä vertailla useita eri vaihtoehtoisia hiilikui-
tulaminaatin  kokoja ja  tyyppejä. Esimerkki murtorajatilatarkastelusta 
esitetään luvussa  4.4 (Lemulan  silta). 
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3.3.3 Käyttörajatilatarkastelu 

Vahvennetun  sillan  tulee täyttää normaalit betoninormeissa annetut käyttö-
rajatilakriteerit. Näitä ovat: 
• taipumarajatila  ja 
• halkeamarajatila. 

Käyttörajatilalla  on  merkitystä erityisesti silloin, kuin siltaa vahvennetaan ta-
voitteena täyttää ajoneuvoasetuksen kuormakriteerit (esim.  7-akselinen  yh-
distelmä  60 t). Vahvennettaessa  siltaa raskaille erikoiskuljetuksille, käyttö-
rajatilaa tarkastellaan yleiskuljetuksen mutta ei valvotun erikoisku Ijetus-
kuorman suhteen. 

Mikäli vahventamattomassa rakenteessa  on  ongelmia käyttörajatilakriteerel
-den täyttym  isessä,  ei hiilikuituvahventaminen ole siltarakenteissa tavallisesti 

 paras vahventamismenetelmä.  Jotta jäykkyyttä saataisiin hiilikuidulla lisää, 
 on  valittava mandollisimman jäykkää hiilikuitua, jolla  on  suuri kimmomoduuli. 

Jäykän hiilikuidun lujuus  on  myös alhaisempi, jolloin sitä tarvitaan 
poikkileikkauksen vahventamisessa suurempi määrä.  

3.3.4  Voimien siirtäminen hiilikuidusta rakenteeseen 

Hiilikuitunauhan ankkurointikapasiteetin  ja ankkurointipituuden  määrittämi-
nen voidaan suorittaa kaavojen  (11)  ja  (12)  mukaan. 

Betonin  kunnon suhteen edellytetään seuraavaa: 
• betonipinnan  ja paikkausten vetolujuus  vähintään  1,5 MPa, 
•  ei leveätä leikkaushalkeilua ankkurointialueella (leikkauskestävyys tar-

kistettava), ks. kohta  3.2.2, 
• betonipinnan  tasaisuuden suhteen tulee noudattaa käytettävälle vahven- 

tamismateriaalille  annettuja ohjeita  tai  kohdan  3.2.2  ohjeita  ja 
•  kun edellytetään hyvin laajoja betonipintojen korjauksia, tulee parhaiten 

soveltuva vahventamismenetelmä harkita tarkkaan.  

3.3.5  Rakenteelliset ohjeet 

Hiilikuitunauhojen maksimivälimatkoja määriteltäessä laattarakenteissa 
 sovelletaan betoninormien vetoteräksille annettuja ohjeita. Niissä  on maksi-

mivälimatkaksi  annettu  450 mm  (enintään kolme kertaa laatan paksuus). 
Pienempää välimatkaa kuin  250 mm  ei tarvitse kuitenkaan käyttää. Leik-
kausvahventamisessa voidaan hiilikuitunauhojen maksimivälinä käyttää 
betoninormien leikkausterästen maksimietäisyyttä,  0,7 x d. 

3.4 Vahventamistyön  toteuttaminen 

Tässä esitetyt ohjeet perustuvat lähinnä tässä projektissa saaduista koke-
muksista, jotka  on  kerätty Lemulan  sillan betonipalkkien vahventamisesta 
taivutukselle liimatuilla hiilikuitunauhoilla. Hiilikuitunauhojen liimaus  suoritet-
tiin tartuntaliimauksena, jossa liima levitettiin kumpaankin pintaan  ja  ne pu-
ristettiin kiinni toisiinsa. Esitettyjä periaatteita voidaan noudattaa myös esim. 
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laattojen vahventamisessa. Mikäli käytettävät vahventamistuotteet poikkea-
vat esim.  paksuuden  ja  leveyden osalta tässä projektissa käytetyistä 
selvästi  on  niiden tuotekohtaiset vaatimukset selvittävä. 

Betonipaikkien  ja  -laattojen hiilikuitujanauhoja liimaamalla suoritettavan  tai-
vutusvahventamisen päätyövaiheet  ovat: 
• liimausalustan  korjaukset, karhennus  ja  puhdistus, 
• hiilikuituvahventeen  puhdistus, 
• liiman  sekoitus  ja  levitys, 
• hiilikuituvahventeen  kiinnitys, 
• liimasauman  tarkastus  ja  mandolliset korjaukset, 
• hiilikuituvahventeen  mandollinen pinnoitus, 
• vahventamistyön laadunvalvonta  ja 
• vahventamistyön raportointi. 

Liimausalustan  korjaukset  ja  esikäsittelyt 

Betonipintojen  tarvittavat korjaustyöt  on  esitetty kohdassa  3.2.  Ennen 
vahventamistyötä varmistetaan  mm. tuotekohtaiset  vaatimukset alustan 
tasaisuudelle. (esim. Lemulan  sillan  tapauksessa Sika Carbodur -nauhoilla 
toleranssit alustan tasaisuudelle  0,5 m:n  pituudelle  2,5 mm  ja  2  metrin pi-
tuudelle  10 mm).  Mikäli vaatimukset eivät täyty, tasoitetaan alusta tarkoituk-
seen soveltuvalla korjausmassalla.  Pinnan kohoumat hiotaan  pois. 

Betonipintojen korjaustäiden  jälkeen esikäsitellään betonialusta liimattavan 
vahventeen kohdalta alustan  ja vahventeen välisen  tartunnan maksimoimi-
seksi. Esikäsittelyllä karhennetaan alustaa liiman tartunnan lisäämiseksi  ja 

 poistetaan pinnasta irtonainen heikko aines, öljy  ja  rasva, sementtiliimaker
-ros  sekä paljastetaan betonin runkoaine. 

Käsittelyvaihtoehtoja  ovat betonirakenteille hiekkapuhatlus, hionta, karhen
-nus neulapistoolilla ja vesipiikkaus.  Parhaaksi menetelmäksi  on  osoittau-

tunut hiekkapuhallus, koska  se  ei riko betonin  pinnan mikrorakennetta. Hiek-
kapuhalluksen  jälkeen pöly poistetaan betonin pinnasta imurilla. Märkä 
hionnan jälkeen suoritetaan korkeapainepesu. 

Hiilikuituvahventeen  puhdistus 

Hiilikuitunauhat Pu hdistetaan  tarkoitukseen sopivalla puhdistusaineella (ks. 
nauhan valmistajan suositukset) niin monta kertaa, että pinnasta ei enää 
irtoa mustaa väriä. Puhdistetut nauhat säilytetään liiman levitykseen saakka 
siten, että ne eivät pääse likaantumaan. 

Liiman  sekoitus  ja  levitys 

Liima  sekoitetaan liimatoimittajan ohjeiden mukaisesti. Epoksiliima sekoite-
taan tavallisesti kandesta komponentista. Liiman käsittelyssä noudatetaan 
valmistajan antamia ohjeita  mm. käyttäajan  suhteen. 
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Epoksiliima  levitetään normaalisti sekä betonipintaan että hiilikuituvahven-
teeseen. Hiilikuitunauhoja käytettäessä  on levitettävän liiman  paksuus 
esikäsiteltyyn betonialustaan  n. 1 mm  ja liimattavalta  pinnalta puhdistettuun 
hiilikuitunauhaan  n. 1 mm.  Alustaan liima levitetään lastalla. Hiilikuitunau-
haan liima voidaan levittää esim. käyttäen erityistä liimalaatikkoa  (kuva  31), 

 jolla saadaan nauhaan halutun paksuinen tasainen liimakerros. Liimalaatik-
koa käyteifäessä  on  kiinnitettävä huomiota oikeaan liimamäärään laatikossa 
tasaisen liimakerroksen varmentamiseksi. 

Liimaa voidaan kohteesta  ja työntekijämäärästä  riippuen levittää kerralla 
betonialustaan joko yhden  tai  useamman nauhan liimaamista varten. Liiman 
sallittuun avoimeen aikaan tulee kiinnittää huomiota. Epoksililman käyttöaika 
avoimena vaihtelee  20  °C:en  lämpötilassa  mm.  tuotteesta riippuen välillä  40 
-  80 min. Liiman sitoutumisaika  nopeutuu lämpötilan noustessa. Sallitut 
avoimet ajat annetaan tarkemmin tuotekohtaisesti. 

Hiilikuitunauhan  kiinnitys 

Hiilikuitunauha,  jonka toiselle puolelle  on  levitetty liima, painetaan kiinni 
alustaan. Kiinnitystyö aloitetaan nauhan päästä. Samalla kun nauhaa 
painetaan alustaan kiinni, sitä telataan kumirulla liiman tasaiseksi levittämi-
seksi  ja  ilman poistamiseksi saumasta  (kuva  33).  Samalla poistuu 
ylimääräinen liima. 

Hiilikuitunauhan  kiinnityksen jälkeen poistetaan ylimääräinen liima  ja  huh-
kuitunauha  puhdistetaan. 

Hyvissä liimausolosuhteissa, vuorokauden keskilämpätila ̂   15 °C  ja 
 suhteellinen kosteus  <  80  %, liima kovettuu  melko nopeasti, eikä hiilikuitu-

nauhojen tukemista tarvita. Kun olosuhteet ovat huonommat,  on  syytä tukea 
hiilikuitunauhat jatkuvasti esim. betonirakenteeseen kiinnitetyllä puutava

-ralla.  Suositeltava minimilämpötila kiinnitystyölle  on 10 °C. 

Liimasauman  tarkastus  ja  mandolliset korjaukset 

Kun hiihikuitunauhat  on  kiinnitetty  ja liima  on  kovettunut, suoritetaan liima-
saumoille silmämääräinen tarkastus. Siinä havainnoidaan mandollisia kun-
nitysvirheitä. Nauhan  ja  alustan välisiä onkaloita voidaan etsiä tarkemmin 

 mm. lämpökamerakuvauksehla tai  kuuluvan äänen perusteella, kun nauhan 
pintaa pitkin vedetään kovaa muoviesinettä. 

Löytyneet pienet onkalot injektoidaan injektointiepoksilla. Laajojen liimasau
-man  virheiden kohdalla tulee korjaustyö suunnitella erikseen. Ne voivat 

johtaa myös  koko  työn uusimiseen. 

Hiilikuituvahventeen  mandollinen  pinnoitus 

Hiihikuituvahvenne  on  melko herkästi vaurioituvaa materiaalia. Sitä voidaan 
vaurioittaa  mm.  puukolla. Ilkivallalle alttiina olevilla paikoilla, joilla vahven- 
nettava rakenne  on  helposti saavutettavissa, tulisikin hiimattu hiilikuituvah- 
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venne pinnoittaa esim.  sopivalla ylitasoituslaastilla. Mikäli vahvennettu silta 
ylittää tien  ja  vahvennettujen palkkien  tai  laatan alapintaan  on  mandollista 
tärmätä,  on ylitasoituslaastin  käyttö myös suositeltavaa. 
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4  LEMULAN  SILLAN  VAHVENTAMINEN  

4.1  Yleistä 

Tutkimusprojektin vahventamiskohteeksi valittiin tiepiireille tehdyn kyselyn  ja 
 eri vaihtoehtojen vertailun perusteella Suomusjärvellä sijaitseva Lemulan 

silta. Keskeisinä valintaperusteina olivat: 

• siltatyyppi (teräsbetoninen laattapalkkisilta), 
•  kapasiteetin lisäystarve pääpalkkien taivutuskapasiteetin suhteen  ja 
• sillan  riittävä kunto. 

Koska kohde oli maassamme ensimmäinen vahventamiskohde liimattavilla 
hiilikuiduilla, haluttiin  se  valita siten, että  vahventamistyö olisi puuttuvasta 
kokemuksesta huolimatta helppo toteuttaa. Ensimmäiseksi vahvennetta-
vaksi siltatyypiksi valittiin yksiaukkoinen laattapalkkisilta, jonka pääpalkkeihin 
hiilikuitua liimaamalla saavutettaisiin selvää taivutuskapasiteetin nousua 
liikennekuormille. Siltatyypin valintaan vaikutti myös tarvittava melko 
vähäinen materiaali-  ja  työmäärä. 

Lemulan  sillalla ei ennen vahventamista ollut painorajoitusta, mutta alhaisen 
kantavuutensa takia  se  oli joutunut jatkuvasti tarkkaittavien siltojen listalle. 
Tämä tarkoittaa, että  sen  varmuus normaalille raskaalle liikenteelle ei ollut 
laskennallisesti riittävä. Silta  on  myös kapea  (HL 5,7 m),  joten sille mahtuu 

 vain  yksi ajokaista. Siltaa haluttiin vahventaa siten, että  sen leventäminen 
kaksikaistaiseksi  (HL  ^  6,0 m)  olisi myöhemmin mandollista pelkästään reu-
naulokkeita leventämällä  tai kaiteita  siirtämällä.  

4.3  Siltatiedot 

Lemulan  silta,  T-41,  sijaitsee Suomusjärvellä Tielaitoksen Turun tiepiirissä, 
Kitulan  ja Kiskon  välisellä tiellä. Silta  on  tyypiltään teräsbetoninen laattapalk-
kisilta. Sulassa  on  kolme pääpalkkia  ja  yksi poikkipalkki aukon keskellä.  Sil-
lan jännemitta  on  sillan pituussuunnassa  11,5 m  ja kohtisuorassa  linjassa 
tukilinjojen välillä  9,96 m  sekä hyödyllinen leveys  5,5 m.  Sillan  vinous on 
30°.  Silta  on  esitetty valokuvassa  26,  sen tasokuva  kuvassa  27  ja poikkileik-
kaus  kuvassa  28. 
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Kuva  26.  Lemulan  silta.  

\\  

Kuva  27.  Lemulan  sillan tasokuva.  
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Kuva  28.  Lemulan  sillan poikkileikkaus. 
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4.3  Sillan  kunto  

4.3.1 Tutkimusmenetelmät  

Sillan  kuntoa tutkittiin VTT Rakennustekniikan suorittamassa  sillan kuntotut-
kimuksessa,  josta laadittiin tutkimusselostus nro RTE30202/98 (VTT  Ra-
kennustekniikka  1998).  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää  sillan betoni

-rakenteiden kunto mandollista vahventamista varten. 

Sillalle suoritettiin  12.6.1998 tarkastuskäynti,  jonka yhteydessä suoritettiin: 

• betonipintojen silmämääräinen  tarkastus, 
• tartuntavetokokeita palkkien alapinnasta  niiden lujuuden selvittämiseksi  ja 
•  näytteiden irrottaminen  sillan kansilaatasta ja palkeista  laboratoriossa 

tehtäviä tutkimuksia varten. 

Laboratoriossa tehtiin kaikille näytteille silmämääräinen tarkastus. Betonin 
kunnon yksityiskohtaisemmaksi määrittämiseksi osalle näytteistä tehtiin lu-
juus-  ja mikroskooppitutkimuksia.  

4.3.2 Kuntotutkimustulokset  

Suoritettujen tutkimusten tulosten mukaan  sillan betonirakenteet  olivat niiden 
ikä huomioonottaen hyvässä kunnossa. Silmämääräisten havaintojen mu-
kaan betonirakenteiden  pinnat  olivat kovat  ja  kiinteät, rapautumista ei 
todettu. 

Palkeissa  ja laatassa  todetut vau  riot  olivat yksittäisiä pienialaisia paikallisia 
lohkeamia  ja lohkeamien  alkuja, joiden syynä  on  rakennusvaiheessa liian 
pintaan jääneiden raudoitustankojen alkanut ruostuminen. 

Mikrorakennetutkimusten  tulosten mukaan betoni oli hyvin tiivistetty, beto
-nissa  käytetyn sementin määrä  on  suuri, vesisementtisuhde  on 0,5  ja hyd-

rataatioaste  korkea. Käytetty betoni oli huokostamatonta. Mikrorakennetut-
kimuksissa laatan alapinnasta otetusta näytteestä todettiin kaksi pakkasen 
aiheuttamaa vaakasuuntaista säröä. Mainittujen säräjen  ja  huokosten 
seinämissä todettujen pienien ettringiitti-  ja kalsiumhydroksiidikiteytymien 

 merkitys  on  sillan  ikä huomioonottaen betonin laadulle merkityksetön. 

Pääpalkkien alapinnan tartuntavetolujuudet  olivat hyvät. Kandeksan  veto- 
kokeen tuloksen keskiarvo oli suurempi  tai yhtäsuuri  kuin  2,6 MPa. Karbo-
natisoitumissyvyydet  olivat yleensä  5 - 15 mm  suuruusluokkaa, paikallisesti 
pinnassa olevan särän kohdalla  tai  enemmän huokosia olevassa kohdassa 
enimmillään suuruusluokkaa  20 mm. Betonin puristuslujuudet  olivat korkeita. 
Tutkimusten tulosten mukaan betoni  on  alunperin hyvin tehty  ja  tiivistetty.  

Sillan vahventamistyän  aikana havaittiin pääpalkkien alapinnassa tasaväli-
sesti esiintyvää halkeilua. Ne olivat tulleet esille, kun  pinnat  oli hiekkapu-
hallettu. Halkeamaleveydet olivat kuitenkin hyvin pieniä. 
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Lemulan  sillan betonirakenteiden kuntotutkimustulosten  perusteella todettiin, 
että silta soveltuu hyvin vahventamiskohteeksi projektiin  

4.4  Sillan vahventamissuunnittelu 

Lemulan  sillan vahventamissuunnitelma  Laadittiin  Tampereen Siltatekniikas-
sa.  Silta suunniteltiin vahvennettavaksi pääpalkkien taivutuksen suhteen. 
Leikkauskapasiteetin nostaminen ei sillalle ollut tarpeen. Tehty korjaussuun-
nitelma sisälsi piirustuksen  ja työselityksen. Työselityksessä  esitetään suo-
ritettavat kokeet, käytettävät materiaalit, ohjeet työtavoiksi  ja  laadun var-
mistamiseksi. 

Vahventamislaskenta  perustui Tielaitoksen Siltayksikön sillalle vahventa-
mattomana tekemään laskentaan. Siinä silta oli mallinnettu arinamallina. 
Kuormana käytettiin ajoneuvoasetuksen  7-akselista  yhdistelmää joko 
perävaunun kanssa  tai  ilman.  Sillan  tämänhetkinen kapeus, hyödyllisen 
leveyden ollessa  5,5 m,  edellyttää ainostaan yhden kuormakaistan 
huomioonottamisen laskennassa. Koska haluttiin kuitenkin varautua  sillan 
leventämiseen,  käytettiin laskennassa myös kanden kuormakaistan kuor-
mitusta. 

Vahventamattomana  tehdyn laskennan perusteella joudutaan kahta kuor-
makaistaa käytettäessä rajoittamaan esim. perävaunullisen yhdistelmän  3-
akselisen  telin akselikuormaa  70 kN:iin  ja  ilman perävaunua vastaavasti  73 
kN:iin (normaaliarvo 80 kN). Vahvennuslaskennassa  otettiin tavoitteeksi  3-
akseliselle telille  ilman perävaunua  90 kN/akseli. 

Vahventamislaskennassa  tarkasteltiin keskimmäistä palkkipoikkileikkausta, 
 jolle  kohdistuva rasitus kanden kuormakaistan kuormituksessa  on  suurin. 

Taivutusmomenttikapasiteetin nostotavoitteeksi otettiin  200 kNm,  jolloin 
saadaan  

M uta  =  M  +  200=1214 kNm 

Vahventamistavoite  vastaa sallitun akselipainon nostoa  3-akseliselle telille 
 (ilman perävaunua)  96 kN:iin. Taivutusmomenttikapasiteetti  nousisi siten 

vahventamisesta johtuen  n. 20 %  ja  sallittava liikennekuorman akselipaino  n. 
32 %. Omapainon  aiheuttama taivutusmomentti oli  M 9  =  329 kNm 
(käyttätila). 

Vahventamislaskenta  perustui materiaalien maksimivenymiin betoniteräk-
selle  t  ^  10 %  ja betonille < =  3,5 %o.  Osavarmuuskertoimina  käytettiin 
omalle painolle =  1,2  ja liikennekuormalle =  1,3 (2  kaistaa, harvinainen 
kuormitus). Liikennekuorman sysäyskerroin oli  1,33. 
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Laskennassa vertailtiin hiilikuitumateriaaleja Sika CarboDur  S  ja  H.  Lasket - 
tuja  jännityksiä vertaillaan taulukossa  11.  Laskennan perusteella valittiin 
vahvennusmateriaaliksi Carbodur  S.  Laskennan perusteella valittiin tarvitta-
vaksi nauhakooksi joko  1,4 x 80 tai 1 ,2 x 100 mm 2 .  Koska kyseisiä  kokoja  ei 
ollut saatavilla, valittiin lopulliseksi nauhakooksi  1,4 x 90 mm 2 .  Nauhoja oli  2 
kpl  kussakin kolmessa pääpalkissa  ja  ne olivat pituudeltaan  10,0 m.  Lopul-
lisesti valittujen nauhojen vahventava vaikutus  on  jonkin verran suurempi 
kuin tavoite.  Sillan vahventamissuunnitelma  esitetään kuvassa  29.  

Taulukko  11.  Laskettuja  jännityksiä  pa/kin a/apinnassa betonissa, vetoteräksessä  ja  
hii/ikuidussa vahventamattomana  ja  vah vennettuna. 

Poikkileikkauksen 
tila  

Akselikuormai 
3-aks.teli 

, betoni  
MPa 

o,  teräs 
 MPa 

, hiilikuitu  
MPa 

Vahventamaton  rakenne  

Halkeilematon  P  =  73  kN  5,15 64  - 

P=9OkN  6,14 71  - 

Halkeillut  P  =  73  kN -  138  - 

P=9OkN -  162  - 

Vahvennettu, CarboDur  S,  2kpI  1,4 x 80  mm 2 	 ____________ 

Halkeilematon  P  =  90  kN  6,09 70 20  

Halkeillut  P 	90  kN -  158 69  

Vahvennettu, CarboDur  H,  2kpI  1,4 x 80  mm2  

Halkeillut  P  =  90  kN -  155 64 

4.5  Sillan  vahventamistyö 

 4.5.1  Työvaiheet  

Sillan vahventamistyön  suoritti  15.-17.8.1998 Liimakon  Oy. Vahventamis-
työstä laadittiin liimausraportti (Liimakon Oy/Esko Nikkolal2.9.1998). 

Ensimmäisenä vaiheena suoritettiin betonipalkeille ennen liimaustyötä hiek-
kapuhallus puhallustasoon normaali (Silko  1 .203).  Tämän jälkeen tehtiin 
tarvittavat paikkaukset. Pienet paikkaukset (<  5 mm)  tehtiin epoksiliimalla 
Sikadur  30  ja syvemmät  kolot täytettiin laastilla Sikadur  41. Hiilikuitunauhat 

 puhdistettiin ennen liiman levitystä Colma cleanilla. 

Liima  levitettiin hiilikuitunauhoihin käyttäen liimalaatikkoa  ja betonipintoihin 
teräslastalla.  Nauhojen asennuskiinnitys tehtiin kumirullalla telaamalla  ja  ne 
tuettiin liiman kovettumisen ajaksi palkkeihin puusoiroilla. Jälkikäteen paikal-
lisesti tehdyssä injektoinnissa käytettiin liimaa Sikadur  52. Vahventamistyötä 
on  esitetty kuvissa  30 - 34. 
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Kuva  30.  Hiilikuitunauhan puhdistusta. 

Kuva  31.  Liiman  levitys hiilikuitunauhaan.  
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Kuva  32. Liiman  levitys betonipalkin alapintaan. 

Kuva  33. Hiilikuitunauhan  kiinnitys.  
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Kuva  34. Hiilikuitunauhat liimattuna  sillan pääpalkkien alapintaan. 

4.5.2 Liimakokeet 

Liiman  lujuuden testaamiseksi tehtiin työmaalla kolme prismaa  40 x 40 x 160 
mm 3 ,  joille tehtiin VTT:llä taivutusvetokokeet. Liiman tartuntalujuuden 
testaamiseksi liimattiin kandeksan metallinappia työmaalla teräskappalee

-seen.  Napit vedettiin irti VTT:llä. Kaikki  testatut koekappaleet  esitetään ku-
vassa  35. 

Prismakokeissa  oli testausmenetelmänä  3  pisteen taivutusvetokoe, jänne-
mitta  120 mm,  yksi pistevoima keskellä  (kuvat  36  ja  37). Kuormaa  nostettiin 
joko  1)  joko suoraan kuormitusnopeudella  0,2 kN/s murtoon  (taulukko  11, 
koekappale L8) tai 2) kolmevaiheisella  menetelmällä, johon kuului kuorman 
nosto  0,5 kN portain  arvoon  5,0 kN  (kuorman pito joka portaalla  1 min), 

 kuorman poisto + odotus  5 min  sekä kuorman nosto murtoon kuormitusno-
peudella  0,1 kN (koekappaleet Li 0  ja  L9). 

Prismoja  säilytettiin ennen testejä ensimmäinen viikko ulko-olosuhteita vas-
taavissa lämpötila-  ja kosteusolosuhteissa (VTT:  +13 °C,  RH =  98 %).  



Kuva  35. Koekappaleet epoksiliiman testaamiseksi.  

Kuva  36. Liimaprisma taivutusvetokokeessa. 
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0T  

L=120 	
H 

160  

Kuva  37.  Liimaprisman  kolmen pisteen taivutuskoe.  

Testatut murtolujuudet  vaihtelivat kolmen pisteen taivutuskokeessa välillä  31 
- 45 MPa.  Viikon lisäkovettumisella ei ollut merkittävää vaikutusta lujuuteen, 

 jo  viikon vanhana saavutettiin riittävä lujuustaso. Testitulokset esitetään 
taulukossa  12.  

Taulukko  12.  Koetulokset liimaprismojen taivutusvetokokeista. 

Nro  Testi Pvm  Murtokuorma  Jännitys  Taipuma Huom! 

_____ _____  [NI  [MPa]  [mm]  ____________________  

L8 1 
____ 

24.8. 
____ 

11009 
___________ 

31,0 
________ 

0,214  
________ 

llmakuplavetopuolella 

w(lOkN) =  0,190 mm 

LW 2 24.8. 15918 44,8 0,356 w(10  kN) 	0,191 mm 

L9 2 31.8. 14618 41,1 0,324  w(lOkN) =  0,201 mm  

Tartuntavetokokeita  tehtiin liimalle kaikkiaan kandeksan. Suoritetuissa  tar-
tuntavetokokeissa  käytetyt metallinapit olivat joko alumiinia  (72 mm, 5 kpl) 
tai ruostumatonta  terästä  (50 mm, 3 kpl).  Näihin materiaaleihin  on liiman 

 tartunta huonompi kuin teräkseen. Suoritetuissa vetokokeissa irtosivat napit 
osittain liiman  ja  napin rajapinnasta. Tämä laski laskennallista tartuntaveto-
lujuuden arvoa  ja  nosti selvästi hajontaa tuloksissa. Pienemmillä napeilla  (50 
mm, ruostumaton  teräs) saavutettiin tartuntavetolujuuden keskiarvoksi  6,7 
MPa  ja  suuremmilla napeilla  (72 mm, alumiini) 3,9 MPa. 50  mm:n nappien 
vetokokeet tehtiin käsikäyttöisellä irtivetolaitteella.  72  mm:n nappien  vetoko-
keet  tehtiin aineentestauskoneella. 

Vetokoetulokset  esitetään taulukossa  13.  Kuvassa  38  esitetään tartuntave-
tokokeen suorittamista  72  mm:n alumiininapilla. 
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Kuva  38. Tartuntavetokoe 72  mm:n alumiininapeilla. 

Taulukko  13. Tartuntavetokokeiden  tulokset.  

Operator 
_______ 

Site  
_______ 

Testi 
______ 

Lujuus 
MPa  

Läpimitta 
mm  

Liimaa  
%  

Liimapaksuus  
mm  

Lujuus 
 MPa (korj.) 

VTT!JAH Lemuliim iT  6,73 50 60 0,5 11,2  

VTT/JAH+A 
P _________ 

Lemuliim  2T 
________ 

4,04 
_________ 

72 
_________ 

60 
 _________ 

-  
_____________ 

6,7 
_________ 

VTT!JAH Lemulilm  3T* 7,13 50 70 2,1 10,2  

VTT/JAH Lemuliim  4T 2,88 72 40 1,7 7,2  

VTT/JAH Lemuliim  5T 4,22 72 60 2,0 7,0  

VTT/JAH Lemulilm  6T 6,14 50 75 1,2 8,2  - 

VTT/AP Lemuliim  7T 3,44 72 50  -  6,9  

VTT/AP Lemuliim  8T 4,76 72 70  -  6,8  

keskiarvo  50  mm:n  napeista  6,67  _________ _________ ____________  9,9  

keskiarvo  72  mm:n  napeista  3,87 6,9  
*)  nappi liukunut sivusuunnassa ennen  kovettumista  
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Kun saatuja vetolujuusarvoja korjataan jakamalla  i rtivedettyyri  nappiin 
jääneen liimapinta-alan osuudella kokoriaisalasta (%), saadaan taulukon  13 

 viimeisen sarakkeen tulokset. Tällöin ovat lujuustulokset selvästi suurem-
mat,  50  mm:n napeilla keskiarvo  on 9,9  MPa  (tulokset välillä  8,2  -  11,2  MPa) 

 ja  72  mm:n napeilla  6,9  MPa  (tulokset välillä  6,7  -  7,2  MPa).  Myös tulosten 
hajonta  on  korjauksen jälkeen oleellisesti pienempi.  

4.5.3  Kokemukset  vahventamistyöstä 

Liimaustyön  aikana todethin  mm.  seuraavaa: 
•  1  mm:n tavoite liimapaksuutena liian pieni, vaatisi pintojen hiontaa,  2 mm 

 todethin optimipaksuudeksi, 
•  nauhan rullaaminen puhdistamisen jälkeen hankalaa, laite olisi kehitettä-

vissä, 
•  materiaali  on  muuten helppo käsitellä  ja  kuljettaa, 
• liima  ja  käytetty levityslaite olivat toimivia, 
•  etukäteen arvioitu liimamäärä oli suurempi kuin todellinen, 
• annetuilla ohjeilla työvirheet  ovat vältettävissä, 
• hiilikuitumateriaali  olisi erinomainen laattojen vahventamiseen, 
•  työn suorittamiseen vastaavissa kohteissa  on  suositeltavaa käyttää  2 

 ammattimiehen  ja  1  apumiehen  ryhmää  ja 
• materiaalitoimittajan  antamat työmenekit olivat oikeansuuntaisia. 

Liimakokeiden  perusteella todettiin: 
•  Käytetty epoksiliima saavuttaa riittävän taivutusvetolujuuden viikon aika-

na myös kosteissa  (RH  90  -  100  %)ja viileissä  olosuhteissa (lämpötila 
 10  -  15 °C).  

• Tartuntavetokokeissa  tulisi käyttää mieluimmin teräksisiä nappeja riittä-
vän tartunnan varmistamiseksi  ja  varsinaisen liimalujuuden testaamiseksi. 
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5  LEMULAN  SILLAN  KOEKUORMITUKSET 

 5.1  Suoritetut kokeet  

VTT Rakennustekniikka  suoritti Lemulan sillalle koekuormituksia kandessa 
vaiheessa,  1)  ennen vahventamista  ja  2)  vahventamisen  jälkeen. Kuormi-
tuskokeiden tarkoituksena oli: 
•  tutkia vahventamattoman rakenteen toimintaa, 
•  tutkia vahvennetun rakenteen  ja vahventamissysteemin  toimintaa, 
• arvioida vahvennussysteemin vahventavaa vaikutusta  ja 
•  saada tietoa  sillan  todellisesta kantavuustasosta. 

Ennen vahventamista,  13.8.1998,  suoritettiin sillalle staattisia kuormitusko-
keita  4-akselisella kuormitusajoneuvolla  sillan  toiminnan tutkimiseksi 
vahventamattomassa tilassa. Vahventamisen jälkeen,  3.9.1998,  toistettiin 

 sillalle  ensin  samat kuormituskokeet kuin ennen vahventamista. Tämän 
jälkeen sillalle suoritettiin vielä staattisia lisäkokeita kandella ajoneuvolla 
sekä dynaamisia ajokokeita. Vahventamisen jälkeen tehdyillä kokeilla halut-
tiin saada  kuva vahventamissysteemin  toiminnasta  ja sen vahventavasta 

 vaikutuksesta.  Sillan kuormituskokeet  esitetään taulukossa  14.  

Staattisissa  kokeissa käytetyt kuormitusasennot  on  esitetty  sillan  pituus- 
suunnassa kuvassa  39  ja  ajolinjat  sillan poikkisuunnassa  kuvassa  40.  Sillan 
koekuormitusta  vaiheissa  I  ja  Ill  esitetään kuvissa  41  ja  42.  

oo 

Kuva  39.  Staattisten  kokeiden  kuormitusasennot  1  -  15  sillan  pituussuunnassa. 
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Taulukko  14.  Lemulan  sillan  kuormituskokeet  ennen  ja  jälkeen vahventami
-sen.  (P  =  pohjoinen,  E  =  etelä) 

Vaihe  Koetyyppi Ajoneuvot, ajosuunta Ajolinja  Kuormitus- 
asennot 

Mittaus -
kierro  ks  et  

Ennen  vahventamista  

la Staattinen  koe  1x4-aks., LFA-642, P—E  keskilinja  1  -  15 0  -  16 

lb Staattinen  koe  1x4-aks., LFA-642, P—E  länsireuna  1  -  15 17  -  33  

Ic Staattinen  koe  1x4-aks., LFA-642, P—>E  itäreuna  1  -  15 34  -  50 

id Staattinen  koe  1x4-aks., LFA-642, P—E  keskilinja  1  -  15 51  -  67  

Vahventamisen  jälkeen  _______________________ __________ __________ _________  

la Staattinen  koe  1x4-aks., LFA-642, P—E  keskilinja  1  -  15 0  -  16 

lb Staattinen  koe  1x4-aks., LFA-642, P—E  länsireuna  1  -  15 17  -  33  

Ic Staattinen  koe  1x4-aks., LFA-642, P—*E  itäreuna  1  -  15 34- 50 

1b2 Staattinen  koe  1x4-aks., LFA-642, P—E  länsireuna  10  (2.kerta)  51  -  53  

Il  Staattinen  koe  1x4-aks., LFA-642, E—P  länsireuna  15  -  1 54  -  70  

Illa  
______ 

Staattinen  koe  
_______________ 

2x4-aks., LFA-642, P—E 
 ZFO-706, E—*P  

länsireuna  
itäreuna  

10 
1  -  10 

72  
73  -  82  

IlIb  5 min.  kuormitus kandella  ajoneuvolla,  mittaukset  1 min  välein  82  -  87  

IlIc  5 min  palautuminen  ilman kuormitusta, mittaukset  1 min  välein  88  -  93  

lIld  5 min.  kuormitus kandella  ajoneuvolla (vrt. Ilib),  mittaukset alussa  ja  lopussa,  
kuorman poisto  ________________________ ___________ ___________ 

94  -  96  
_________  

Koe Ajoneuvo, suunta  Ajolinja Ajonopeus Nauhal.  

IV Dyn.koe  1 1x4-aks., LFA-642, P—*E  keskilinja  n. 5 km/h 9  -  14  

_____ Dyn.koe  2 1x4-aks., LFA-642, E—*P  keskilinja  n. 5 km/h 43  -  50  

_____ Dyn.koe  3 1x4-aks., LFA-642, P—*E  keskilinja  n. 25 km/h 70  -  72  

______ Dyn.koe  4 1x4-aks., LFA-642, E—P  keskilinja  n. 25 km/h 90  -  93  

_____ Dyn.koe  5 1x4-aks., LFA-642, P—E  keskilinja  n.  45km/h  109-110  

_____ Dyn.koe  6 1x4-aks., LFA-642, E—P  keskilinja  n. 30 km/h 134- 135  

_____ Dyn.koe  7 1x4-aks., LFA-642, P—E  keskilinja  n. 50 km/h 163- 164  

_____ Dyn.koe  8 1x4-aks., LFA-642, E—P  keskilinja  n. 50 km/h 188  -  189  
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a) Vaihe  I, 1  ajoneuvo  

0,9 ___O,9 	 Län  

wri  
0,6  

b) 

C) 

b) Vathe  III, 2  ajoneuvoa  

Kuva  40.  Ajolinjat staattisissa kokeissa.  

52  Kuormitusajoneuvot 

Kuormitusajoneuvoina  käytettiin ennen vahventamista yhtä  ja vahventami-
sen  jälkeen kahta  4-akselista  kuorma-autoa, joissa oli  3-akselinen teli. 

 Kuorma-autot oli lastattu soralla. Ajoneuvot punnittiln kuormituskokeiden 
yhteydessä Tielaitoksen siltayksikön pyöräkuormavaaoilla. Ajoneuvojen mi-
tat  ja  painot esitetään taulukossa  15. 

a) 



Kuva  41.  Staattinen kuormituskoe  vaiheessa  I.  

Kuva  42.  Staattinen kuormituskoe vatheessa IlIb. 
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Taulukko  15.  Lemulan  sillan kuormituskokeissa  käytetyt  ajoneuvot.  

Auton rek.nro 

LFA-642 
4-aks.  kuorma-auto 

Al  A2A3  Y2  _____ _____ ____ 

Akselivalit  ja  yht [mJ _____  3 05 1 55 1,35  _____ - _____ 

Kokonaispituus  [ml  - Ääriakseleiden väli_[ml  5,95  _____  

13.8.,  ennen  vahv.  Pi P2 P3 P4  _____ -- _____ _____ 

Akselipainot  [t] 7,3 4,9 10,4 9,7  _____  

Kokonaispaino  [t] 32,3  _____ _____ _____  

3.9.,  vahv.  jälkeen  i  P2 P3 P4  

Aksetipainot  [t] 7,7 4,8 10,8 10,1  _____  

Kokonaispaino  [tJ  33,4  ___________ - ___________ _____  

Auton rek.nro 

ZFO -706 
4-aks.  kuorma-auto 

Y2  ____ 
Akselivalit  ja  yht 	[mli _____  3,05 1 55 1,35  _____ 

Kokonaispituus  [ml  - Ääriakseleiden  väli  [m] 5,95 

3.9.,  vahv.  jälkeen  

Akselipainott]  

P1 

7,5 
P2 

3,8 
P3 

10,8 
P4  

10,7  ____  1  
Kokonaispaino  [tJ  32,8  ___________ _____ ___________ _____  

5.3  Mittauslaitteet 

Lemulan  sillan  kuormituskokeiden  aikana mitattiin  

• venymiä betoniteräksistä  ja  hiilikuitunauhoista vastusvenymäliuskoilla, 
• venymiä  betonista  1  m:n  pituisilla  liikeantureilla, 
• taipumia keskiaukosta liikeantureilla, 
•  eteläisen  maatuen  liikettä  lasermittalaitteella  sekä  
•  lämpötiloja rakenteesta  ja  ulkoilmasta. 

Mittauslaitteet  esitetään tarkemmin taulukossa  16  sekä kuvissa  43  ja  44. 
 Sillan  keskiosassa  olevat  taipuma-anturit  näkyvät myös kuvassa  34.  
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Taulukko  16.  Lemulan  sillan mittausanturit. 

Nro  Tyyppi  Mittaussuure  Sijainti  

1  Vastusvenymä- 
liuska=vw 

betoniteräksen  
venymä 

Läntinen  pääpalkki  (1),  keskiaukko 
________________________________  

2  vvv - 	 - Länt.pääp.(1),  0,62 m  keskiaukosta pohj.  
3  wv - 	 - Länt.pääp.(1),  1,24 m  keskiaukosta pohj.  
4  wv - 	 - Keskimm. pääpalkki  (2),  keskiaukko  

5  
_____ 

vw 
_______________ 

- 	 - 

____________________  
Poikkipaikki keskiaukossa, pääpalkkien  1  
ja  2  puoliväli  

6  liikeanturi,  1 m  betonin venymä Länt.pääpalkki, keskiaukko, alareuna  
7  liikeanturi,  1 m  - 	 - Länt.pääpalkki, keskiaukko, yläreuna  

8  liikeanturi taipuma Pääp.1, keskiaukko  

9  liikeanturi - 	 - Pääp.2, keskiaukko  

10  liikeanturi - 	 - Pääp.3, keskiaukko  
11*  vw hiilikuidun venymä  Läntinen  pääpalkki  (1),  keskiaukko  
12*  vw hiilikuidun venymä Länt.pääp.(1),  0,62 m  keskiaukosta pohj.  
13*  vw hiilikuidun venymä Keskimm. pääpalkki  (2),  keskiaukko  
14*  vw hiilikuidun venymä  Itäinen  pääp.(3), keskiaukko  

Li  lasermittalaite maatuen painuma  Eteläinen  maatuki  

Ti  PT100  lämpötila  Ulkolämpötila  

T2  PT100  lämpötila Rakenteen lämpötila  
vain  Koekuormituksessa vahventamisen jalkeen  

Kuva  43.  Lemulan  sillan mittausantureiden  sijainti. 
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Kuva  44. Lemulan  sillan mittausantureiden  sijainti  sillan poikkileikkauksessa.  

5.4  Mittaustulokset staattisista  kokeista yhdellä ajoneuvolla 

 5.4.1  Yleistä 

Lemulan  sillan mittaustulokset  esitetään staattisten kokeiden osalta koko-
naisuudessaan liitteissä  A  ja  B.  Liitteessä  A  esitetään tulokset staattisista 
kuormituskokeista ennen vahventamista (koekuormitus  I)  ja  liitteessä  B  tu-
lokset staattisista kokeista vahventamisen jälkeen (koekuormitus  Il). 

 Esimerkkinä mittaustuloksista esitetään kuvissa  45  ja  46 mittaustulokset 
liuskoilta 1, 2  ja  3 staattisissa  kokeissa ennen  (I)  ja  jälkeen  (Il) vahventami-
sen.  

Taulukossa  17 vertaillaan  keskenään mitattuja venymän  ja taipuman  arvoja 
koekuormituksissa ennen  ja  jälkeen vahventamisen. Mittaustulokset 
vahventamisen jälkeen  on skaalattu  myös kuormitusajoneuvon kokonaispai-
nojen suhteella eri mittauksissa (GOJGVJ =  0,967)  vertailukelpoisten tulosten 
saamiseksi. 

Taulukosta  17  havaitaan, että mittausarvot vahvennetussa rakenteessa ovat 
pienentyneet hyvin vähän vahventamisen seurauksena. Pientä epävar-
muutta mittausarvojen vertailuun antaa tarkka ajolinja. Pienehköt ajolinjan 
sivusuuntaiset muutokset vaikuttavat heti kuormien jakaantumiseen palkeille 

 ja  niiden mittausarvojen suuruuteen. Koekuormituksen  Il länsireunan 
ajolinjan  tulokset ovat mittauskierrokselta  52,  jossa toistettiin reunakuormitus 
asennon  10  suhteen tarkemman ajolinjan saamiseksi koekuormitukseen  I 

 verrattuna. Ensimmäisessä länsireunan ajolinjan kuormituksessa (mk  17 - 
33)  oli ajoneuvo  n. 0,15 m  liian reunalla. 



Betonisiltojen vahventaminen hIIIIkuIduIIa 

LEMULAN  SILLAN  KOEKUORMITUKSET  

Lemulan  silta  13.8.-98  
Staattiset  kokeet  I 
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Kuva  45.  Mittaustuloksot liuskoilta  1,  2ja  3  staaff.  kokeista ennen  (I)  vahventamista.  

Lem  ulan  silta  3.9.-98  
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Kuva  46.  Mitta ustulokset liuskoilta  1, 2/a 3  staaff.  kokeista vahventamisen jälkeen 
 (I!).  
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Taulukko  17.  Staattisten kuormituskokeiden  (1  ajoneuvo) suurimpia mittausarvoja antureittain 
ajoneuvon sijaitessa  sillan  länsireunalla  ja  keskilinjalla  ennen  ja  jälkeen vahventamisen.  

Anturi- 
nro  

Mittaussuure Koekuormitus  I,  
ennen vahventamista 

Koekuormitus  II,  
vahventamisen  jälkeen_________  ________  

Suure Yksikkö  Länsir., 
BiO 

Keskil. 
AiO  

Länsir,, 
B10**  

Länsir., 
B10,korj. 

Keskil.  
AiO 

Keski! 
 A1O,korj.  

1  teräsvenymä iiS 6  77 41 74 72 46 44 

2  teräsvenymä iiS  92 45 82 79 43 42 

3  teräsvenymä iiS  67 30 59 57 32 31 

4  teräsvenymä 1iS  54 62 42 41 56 54 

5  teräsveriymä 1iS  27 48 22 21 49 47 

1+4  iS  131 103 116 113 102 98 

6  bet.venymä 1iS  49 32 66 63 27 26 

7  bet.venymä 1iS  -13 -4 -6 -5 -9 -9 

8  taipuma  mm 0,926 0,517 0,951 0,920 0,597 0,577 

9  taipuma  mm 0,707 0,793 0,697 0,674 0,823 0,796 

10  taipuma  mm 0,186 0,556 0,217 0,209 0,553 0,535 

8+9+10 mm 1,82 1,87 1,87 1,80 1,97 1,91 

11  hiilik.ven. - -  76 73 47 45 

12  hiilik.ven. p.S - -  71 69 41 40 

13  hiilik.ven  I-LS  - -  47 45 62 60 

14  hiilik.ven p.S - -  16 15 71 69  

* p.S = microstrain = venymä  [-1  x 106  

** mittaustulokset mittauskierrokselta  52,  jossa  kuormitusasento BiO toistettlin  

5.4.2 Betoniterästen venymät 

Betoniterästen venymissä  on  tapahtunut jonkin verran pienenemistä 
vahventamisen seurauksena. Esim. verrattaessa kanden liuskan  1  ja  4 
venymän  summaa (ajolinjalla summaan hieman pienempi vaikutus), piene-
nee venymäarvo (ajoneuvopainoilla korjattu arvo) keskilinjan kuorm itukses

-sa 103:sta  98 p.S:iin (-5  %)ja länsireunan kuormituksessa  131  :stä  113 S:iin 
(-14 %). Betoniteräksen venymäarvoihin  eri palkeissa vaikuttaa  mm. halkei-
lutilanne. Länsireunan palkissa halkeilutilanne  oli ilmeisesti pahempi kuin 
keskipalkissa. Pientä pienentävää vaikutusta betoniterästen venymiin voi 
aiheuttaa myös piikkauskohtien täyttäminen liuskojen päällä.  

5.4.3 Betonin venymät 

Betonin venymiä  mitattiin kandella anturilla länsireunan puoleisen pääpalkin 
keskiaukosta.  M ittauksen  mukaan länsireunalinjan ajossa venymä vahven

-tamisen  jälkeen palkin alapinnan tasolla  1 m:n  matkalla oli jopa suurempi 
kuin ennen vahventamista. Keskilinjalla ajettuna vahvennetun rakenteen 
mittausarvo,  26 j.tS,  oli kuitenkin pienempi kuin ennen vahventamista  (32 
iiS).  Käyttäytyminen vahventamisen jälkeen reunalinjaa ajettaessa oli 
johdonmukaista kummallakin kuormituskerralla, suurimmat mittausarvot oli- 
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vat  yhtä suuria. Onkin mandollista, että reunimmaisen pääpalkin halkeiluti-
lanne  on  ensimmäisen koekuormituksen seurauksena  (ja  jälkeen) hieman 
pahentunut, joka suu rentaa betonin venymäarvoja pidemmältä matkalta 
mitattuna, mutta ei teräsjännityksiä, mikäli venymäliuskat eivät ole halkea

-man  kohdalla.  

5.4.4  Taipumat  

Mitatut taipumat eivät ole keskimäärin pienentyneet vahventamisen 
seurauksena lainkaan. Tarkasteltaessa kolmen pääpalkin yhteenlaskettuja 
taipumia, pienenee kokonaistaipuma länsireunaa ajettaessa  1,82 mm:stä 
1,80 mm:iin (-1,1 %)  ja suurenee keskilinjaa ajettaessa  1,87 mm:stä 1,91 
mm:iin (+2 %).  Mikäli pääpalkkien halkeilutilanne  on esim.  ensimmäisessä 
koekuormituksessa hieman pahentunut, näkyy  se  myös taipumatuloksissa 
pääpalkkien jäykkyyden laskiessa. 

Epävarmuutta taipumamittaustulosten absoluuttiseen arvoon aiheuttavat 
myös maatukien painumat. Eteläiseltä maatuelta painumaa mitattiin  laser-
mittalaitteella.  Laserin mittaustarkkuuden  rajoilla olleista pienistä mitta-ar-
voista sekä auringonpaisteen aiheuttaman ilma väreilystä (hyvin kostea 
ilma) johtuen mittaustulosten lukeminen oli kuitenkin vaikeata.  

5.4.5  Hiilikuidun venymät 

Liimattujen hiilikuitujen  suurimmat venymät olivat mittausten mukaan hieman 
suurempia kuin vastaavalla kohdalla olevien betoniterästen, esim. länsireu-
nan kuormituksessa reunimmaisessa palkissa hiilikuidussa  76 tS (liuska 11) 

 ja teräksessä  74 iS (liuska 1)  sekä keskimmäisessä palkissa hiilikuidussa 
 47 pS (liuska 13)  ja teräksessä  42  pS (liuska 4).  Laskennallisesti keskim-

mäisessä pääpalkissa hiilikuidun  ja betoniteräksen venymäsuhteen  pitäisi 
olla halkeilemattomassa tilassa  n. 1,07.  Tämä edustaa  varsin  hyvin keski-
määräistä arvoa eri mittauspisteissä. 

Mittaustulosten vertailu hiilikuitu-  ja teräsvenymien  osalta  on  esitetty myös 
kuvassa  47  yhden ajoneuvon kuormituksella.  Sen  perusteella hiilikuidut 
saavat suhteessa betoniteräksiin suurempia venymiä keskipalkissa. Paikal-
lisia eroja hiilikuidun  ja betoniteräksen venymien  suhteeseen aiheuttavat 
lähinnä halkeamat. 
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Lemulan  sillan koekuormitus  II, 1  ajoneuvo 
Teräs-  ja  hillikuituvenymien  vertailu  
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Kuva  47.  Mitatut betoniteräs-  ja hii!ikuituvenymätpääpalkeissa  1  ja  2 1  ajoneuvon kuormituksella.  

Lemulan  sillan koekuormitus  11,2  ajoneuvoa 
Teräs-  ja  hiilikuituvenymien  vertailu  
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Kuva  48.  Mitatut betoniteräs-  ja  hiilikuituvenymät pääpalkeissa  1  ja  22  ajoneuvon kuormituksella. 
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5.5  Mittaustulokset staattisista  kokeista kandella ajoneuvolla 

Kuormituskoe  kandella kuormitusajoneuvolla tehtiin ainoastaan vahventami
-sen  jälkeen. Lyhyiden pysähdysten lisäksi kanden ajoneuvon kuormaa 

pidettiin sillalla  5 min. 5 min:n  jälkeen koe vielä toistettiin. 

Kanden kuormitusajoneuvon kuormitus vastaa ajoneuvoasetuksen mukai-
sen kuormituksen käyttätilan mukaista arvoa. Mielenkiintoisimpia tuloksia 
ovat: 

•  mittaustulosten maksimiarvot, 
• poikkileikkauksen  toiminta, 
•  kuormien jakaantuminen  ja 
• mittausarvojen  kehitys  5 min:n  kuormituksen  ja  5 min:n  kuorman poissa-

olon aikana.  

5.5.1  Mittaustulosten maksimiarvot 

Mittaustulosten suurimmat arvot (mittauskierroksilta  71 - 82,  ilman pitkäai-
kaiskoetta) antureittain esitetään taulukossa  18.  

Suurin mitattu venymä oli pääpalkin betoniteräksessä  121 p.S  (jännitys  24 
MPa) pääpalkin 2 keskiaukossa (liuska 4).  Suurin teräsvenymä poikkipalkin 
liuskassa  5  oli  150 p.S  eli  0,15 %  (jännitys  30 MPa).  

Taulukko  18.  Staattisten kuormituskokeiden  (2  ajoneuvoa) suurimmat mittausarvot 
antureittain mittauskierroksilta  71  -  82.  

Anturin 
nro __________________ 

Mittaussuure  Yksikkö  
_________  

Mittausarvon 
maksimi  

Mittauskierros 
________________  

1  teräsvenymä _________  94 82 
2  teräsvenymä pS  114 82 
3  teräsvenymä .iS  82 81, 82 
4  teräsvenymä pS  121 82 
5  teräsvenymä 1.tS  150 82 
6  bet.venymä pS  -105,5 79 
7  bet.venymä pS  9,9 82 
8  taipuma  mm 1,31 82 
9  taipuma  mm 1,51 81 
10  taipuma  mm 1,25 80 
11  hiilikuidun venymä .tS  103 82 
12  hillikuidun venymä .tS  102 82 
13  hiilikuidunvenymä pS  118 81 
14  hillikuidun venymä _________  152 80  

* 	= microstrain = venymä 	x 10  
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5.5.2 Poikkileikkauksen  toiminta  

Poikkileikkauksen  toiminta oli suurimmillakin kuormilla  varsin  lähellä 
halkeamatonta tilaa, kun verrataan mitattuja venymäarvoja vastaaviin 
laskennallisiin. Taulukossa  18  esitetään laskennallisia venymäarvoja 
halkeamattomassa tilassa vetoterästen  ja hiilikuidun  tasalla pääpalkeissa  1 

 ja  2,  kun kuormien jakaantuminen pääpalkeille  on  otettu taipumamittauksista 
 ja palkin jäykkyytenä  on  käytetty keskipalkin arvoa vetoteräkset  ja hiilikuitu

-nauhat jäykkyydessä huomioonotettuna. Kuormana  on  käytetty todellisia 
kuormia. *Lasketut  arvot ovat suoran yksiaukkoisen palkin keskeltä. 

Pientä halkeilua palkeissa kuitenkin  on,  joka aiheuttaa  mm.  hajontaa beto-
niterästen  ja hiilikuitunauhojen  väliseen venymäsuhteeseen. Laskennallisesti 
halkeamattomassa tilassa hiilikuidun venymien esim. keskipalkissa pitäisi 
olla  1 ,07-kertaisia betoniterästen venymiin  verrattuna. Taulukon  19  arvoihin 
aiheuttaa poikkeamaa laskennallisen  ja mitatun  arvon välillä halkeilun lisäksi 
myÖs  mm. palkkien  toiminta pituussuunnassa  ja vinouden  vaikutus. 

Taulukko  19.  Halkeamattomassa  tilassa laskettujen  ja  mitattujen venymien [1uSJ  ver-
tailu pääpalkeissa  1  ja  2. 

1  ajoneuvo/mk72  2  ajoneuvoa/mk82 	- 

Pääpalkki Kohta/liuska  Laskenta*  Mittaus Laskenta* Mittaus  

Palkki  1  Vetoteräs/1  83 76 102 94  

________ Hiilikuitu/il  89 80 109 103  

Vetoteräs/2  83 90 102 114  

_________ Hiilikuitu/12  89 79 109 102  

Palkki  2  Vetoteräs/4  56 42 116 121  

Hiilikuitu/13  61 48 125 113  

Kuvasta  48 (S. 77)  nähdään, että pääpalkissa  1 venymäsuhteet vetoteräSten 
 ja hiilikuitunauhojen  välillä pysyivät kanden ajoneuvon kuormituksessa 

 varsin  tarkkaan vakiona. Palkin keskiaukossa hiilikuitunauhassa (liuska  11) 
 oli hieman suurempi venymä kuin betoniteräksessä (liuska  1), palkin 1 

maksimivenymän  kohdassa  (n. 0,62 m  pohjoiseen) oli taas teräsvenymä 
(liuska  2)  suurempi kuin hiilikuituvenymän arvo. 

Erot venymäsuhteessa hiilikuidun  ja betoniteräksen  välillä riippuvat  mm.  sii-
tä, miten betoniteräksen venymäliuska sijaitsee verrattuna betonirakenteen 
halkeamiin. Mikäli halkeama  on  liuskan kohdalla, aiheutuu halkeamasta 
teräkseen paikallinen jännityshuippu, joka  on  korkeampi, kuin hiilikuidussa. 

 Jos  teräksen venymäliuska sijaitsee ehjän betonin kohdalla,  on venymä 
poikkileikkauksen  lineaarisesta toiminnasta johtuen hiilikuidussa suurempi. 

Kuvasta  48  nähdään myös, että keskimmäisessä pääpalkissa teräsvenymä 
kasvaa mittauskierrosten  81  ja  82  välillä hiilikuituvenymää suuremmaksi. 
Pääpalkkien  2  ja  3  osalta kriittisin asento (vrt, myös taipuma-anturit  9  ja  10) 
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on  mfttauskierrosta  81  vastaava asento. Hiilikuidun liuskat  13  (ja  14) 
 seuraavat tätä maksimikuormitusta hyvin.  Sen  sijaan pääpalkin  2  betonite

-räksen  liuskan  4  arvo kasvaa jatkuvasti  ja  siihen  jää  pysyvää venymää. 
Tämä voi johtua  mm.  betonirakenteen lisähalkeilusta  liuskan kohdalla.  

5.5.3  Kuormien jakaantuminen 

Kuormien jakaantumista voidaan tutkia parhaiten taipuma-antureiden  ja  huh
-kuituun  sijoitettujen liuskojen avulla, koska niitä mittaavat anturit sijaitsivat 

kaikissa kolmessa pääpalkissa. Vertailua kuormien jakaantumisen suhteen 
voidaan tehdä sekä vahvennetussa tilassa yhden  ja  kanden kuormitusajo-
neuvon välillä että vahventamattoman  ja  vahvennetun  tilan välillä. 

Taulukossa  20  esitetään mitatut taipumat  ja  hiihikuituvenymät  sekä näiden 
osuudet kokonaisarvoista sekä vahventamattomassa että vahvennetussa 
tilassa yhden  ja  kanden ajoneuvon kuormituksella. 

Taulukko  20.  Kuormien jakaantuminen kolmelle pääpalkille. 

Paikkinro  Ennen  vahventamista Vahventamisen  jälkeen  _______ 

___________  
Taipuma 

mm  
% 

______  
Taipuma 

mm  
% 

______ 

Hiilikuitu- 

venymä, pS 
% 

______  

1  ajoneuvo  keskilinjalla ______ ___________ _______ ___________ ______ 

Pääpalkki  1 0,515 27,3 0,571 29,1 44 24,7  
Pääpalkki2  0,809 42,8 0,819 41,8 59 33,1  
Pääpalkki  3 0,564 29,9 0,570 29,1 75 42,1 
1  ajoneuvo  länsireunalla,  EV:  mk.  27,  JV:  mk.  27  _______ ___________ ______ 

Pääpalkki  1 0,948 50,2  i  n ol  1 54,3 76 57,6  
Pääpalkki  2 0,728 38,6 0,657 35,3 45 34,1  
Pääpalkki  3 0,211 11,2 0,193 10,4 11 8,3 
1  ajoneuvo  itäreunalla,  EV:  mk.  42,  JV:  mk.  42  ______ __________ ______ 

Pääpalkki  1 0,205 11,1 0,223 11,6 12 6,5  
Pääpalkki  2 0,695 37,6 0,727 37,8 45 24,2  
Pääpalkki  3 0,950 51,3 0,974 50,6 129 69,4 
2  ajoneuvoa,  JV:  mk.  82  _______ ___________ 

Pääpalkki  1  __________ ______  1,307 32,8 103 29,8  
Pääpalkki  2  __________ ______  1,493 37,4 113 32,7  
Pääpalkki  3  _________ ______  1,190 29,8 130 37,6  
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Tau  lukossa  20  esitettyjen taipumamittaustulosten perusteefla vahventami
-sen kokonaisvai kutus kuorm len  jakaantumiseen pääpalkeille  on  varsin  pieni. 

Tämä oli myös oletettavaa laskelmien perusteella, koska hiilikuituvah-
venteen pääpalkkia jäykistävä vaikutus  on  hyvin pieni. Kuormitus näyttäisi 
jakaantuvan hiiliku itunauhoille jonkin verran epätasaisesti. Vaikutelma 
johtunee siitä, että halkeamien sijainti eri pääpalkeissa suhteessa hiilikuitu-
liuskojen sijaintiin  on  erilainen. Halkeamien kohdalla hiilikuidun venymä 
nousee jonkin verran.  

5.5.4 5  min:n  kuormitus  ja  kuorman poisto 

Kun molemmat kuormitusajoneuvot oli ajettu sillalle (mk  82),  luettiin mittaus- 
arvoja minuutin välein  5 min:iin  asti (mk  83 - 87).  Tällöin kuorma poistettiin  ja 
mittaustuloksia  luettiin edelleen minuutin välein  5 min  ajan (mk  88 93). 

 Kuorma-autot ajettiin vielä takaisin sillalle  ja  pidettiin siellä vielä  5 min  (mk 
 94, 95). 

Mittausarvot  pysyivät ensimmäisen  5  minuutin kuormituksen ajan  varsin  hy-
vin paikallaan (ks.  kuva  48).  Ainoat  selvät  muutokset mittauskierrosten  82  ja 

 87  välillä tapahtuivat keskimmäisen pääpalkin mittausarvoissa. Teräs- 
liuskalla  4 venymä  kasvoi  5 min:n  aikana arvosta  121 iS  arvoon  134 p.S 
(+10,7 %).  Vastaavassa kohdassa olevassa hiilikuituliuskassa  13 venymä 

 kasvoi arvosta  113 p.S  arvoon  120 p.S (+6,2 %).  

Arvojen muutos lienee pääosin aiheutunut pienestä halkeilutilanteen etene-
misestä mittauskohdassa. Osuutta voi olla myös betonin viskoosilla käyt-
täytymisellä  ja  hitaalla' kimmoisuudella. Lisäksi alkaa betonissa tapahtua 
suurilla kuormitusasteilla mikrohalkeilua, lähteen (Mehta  1986)  mukaan  n. 
75 % murtokuormasta.  Näin suureen kuormitustasoon ei koekuormituksessa 
kuitenkaan ilmeisesti ylletty. 

Kyseisiin mittausliuskoihin  4  ja  13  jäi selvästi pysyvää venymää, kun kuor-
mitus poistettiin. Tämä venymä ei nollaantunut  5  minuutin aikana  sillan 

 ollessa tyhjillään.  

5.6  Mittaustulokset dynaamisista  kokeista  

Dynaamisten ajokokeiden  1, 2, 3, 4, 7  ja  8  mittaustulosten maksimiarvot 
esitetään taulukossa  21.  Taulukossa esitetään vertailun vuoksi maksimiarvo 
myös staattisesta kokeesta  la vahventamisen  jälkeen, jossa oli sama ajolinja 

 sillan  keskellä kuin ajokokeissa. Esimerkkejä mittaustuloksista esitetään 
kuvissa  49  ja  50. 

Dynaamisten  kokeiden mittausarvot olivat yleisesti samalla tasolla kuin 
staattisessa kokeessa  la.  Selvää kasvua mittaustuloksissa staattisen 
kokeen  la  ja dynaamisten  kokeiden  1  ja  2  välillä oli lähinnä betoniteräksen 
venymäliuskan  4, betonin venymäanturin 6  ja hiilikuituliuskan  13  osalta. 
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Taulukko  21.  Dynaamisten  kokeiden mittaustulosten maksimiai'vot  (B  = betoni,  T  = 
 teräs,  HK  = hiilikuitu,  .1  pohjoisesta etelään,  t  etelästä pohjoiseen). 

Anturi Yks. St.koe 
la  

Dynaamiset  kokeet  
Nro,  nopeus  km/h,  suunta  

Kesk.  1, 5, 	L 2, 5, '1' 3, 25, 4, 25, 1' 7, 50, L 8, 50, 1 
T-venymä  1  tS  46 49 40 47 38 48 37 

T-venymä  4  jiS  56 73 70 73 69 54 51 

T-venymä  5  .tS  49 47 47 45 46 41 37 

B-venymä  6  jiS  27 33 42 43 36 32 29 

HK-ven.  11  iS  47 50 42 48 44 45 37 

HK-ven.  13  j.tS  62 70 68 70 66 56 48 

HK-ven.  14  tS  71 74 87 74 88 72 75  

Taipuma  9 mm 0,82 0,83 0,83 0,81 0,84 0,81 0,74  

Koska keskimmäisen pääpalkin halkeamatilanne ilmeisesti hieman pahentui 
staattisen koekuormituksen aikana (ks. luku  5.5.2), on  halkeilutilanne  dy-
naamisten  kokeiden  ja staathsten  kokeiden osalta siinä erilainen. Tämä 
selittää anturien  4  ja  13  osalta dynaamisissa kokeissa havaitut suuremmat 
mittausarvot, esim. anturilla  4  nousua  on 56  jiS:stä  73  j.tS:iin  (dyn.  koe  1),  + 

 30%.  

Hajontaa mittaustuloksiin aiheuttaa kuormitusajoneuvon ajolinja, joka  dy-
naamisissa  kokeissa ei ollut aina tarkalleen keskellä siltaa. Ero havaitaan 

 mm.  ajosuunnan vaikutuksessa mittaustuloksiin. 

Sysäyskerroin,  eli dynaamisen mittaustuloksen suhde staattiseen arvoon,  on 
 sillan  rakenteissa hyvin pieni. Nopeudella  50 km/h  havaitaan miftausarvojen 

olevan jopa pienempiä kuin nopeudella  5 km/h.  Mittausarvojen  kehitys 
esitetään kuvassa  51.  
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Kuva  49. Mittaustulokset betoniteräsliuskalta 4  ajosta  3. 
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Kuva  50. Mittaustulokset hiilikuituliuskalta 13  ajosta  3. 
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Kuva  51.  Mittausaniojen  kehitys kolmen ajokokeen  5, 25,  ja  50 km/h  perusteella 
(-  pohjoisesta etelään,  E-  etelästä pohjoiseen).  

5.7  Johtopäätökset  kuormituskokeista  

Suoritettujen kuormituskokeiden  ja  niihin liittyneiden mittausten perusteella 
 sillan  pääpalkkien betonipoikkileikkaukset  toimivat lähes halkeamattomassa 

tilassa. Betoniteräksistä mitatut venymäarvot olivat hyvin lähellä halkea-
mattomassa tilassa laskettuja arvoja. 

Vertailtaessa yhdellä kuormitusajoneuvolla suoritettujen staattisten kokeiden 
mittaustuloksia ennen  ja  jälkeen vahventamisen, voidaan todeta pääpalkkien 
alapinnan betoniterästen venymien pienentyneet jonkin verran, ajolinjasta  ja  
mittausantureista  riippuen  n. 5  -  10  %. Taipumamittaustuloksissa  ei 
vahventavaa vaikutusta juuri näkynyt. Tämä voi johtua myös siitä, että  sillan  
halkeamatilanne  oli saattanut hieman muuttua  jo  I  koekuormituksen 

 seurauksena. Tähän viittasivat myös betonin venymämittaustulokset. 

Vahventamisen  jälkeen suoritetun koekuormituksen perusteella hiilikuitu-
nauhat toimivat hyvin mukana poikkileikkauksessa. Hiilikuitujen venymän 
suhde vastaavalla kohdalla olevan betoniteräksen venymään vastasi 
keskimäärin laskennallista arvoa  1,07.  Havaittuja  paikallisia eroja 
venymäsuhteessa aiheuttivat ilmeisesti  mm.  halkeamien  sijainti. 

Mitatut hiilikuituvenymät olivat eri pääpalkeissa eri suuruisia. Suurimmat ar- 
vot mitattiin itäisimmässä pääpalkissa  3.  Eroja hiilikuituvenymiin aiheuttaa 
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ilmeisesti myös halkeilu. Kun hiilikuitunauhan mittausliuska sattuu olemaan 
palkin halkeaman kohdalla,  on  mitattu venymäarvo selvästi suurempi kuin 
ehjän poikkileikkauksen kohdalta mitattu. Pääpalkin  3 hiilikuitunauhan liuska 
on  ilmeisesti sijainnut halkeaman kohdalla. 

Dynaamisten  kokeiden perusteella  sillan  dynaamisesta kuormituksesta  al-
heutuva sysäyskerroin  oli hyvin pieni. Mittausarvot jopa selvästi pienenivät, 
kun ajonopeutta suurennettiin 5:stä  50 km/h:iin.  Tähän vaikutti  mm. tienpin-
nan  tasaisuus  sillan  kohdalla. 

Koekuormitu ksen  perusteella voidaan vetää seuraavat keskeisimmät 
johtopäätökset: 
•  silta toimi lähes halkeamattomassa tilassa, 
• liimatut hiilikuitunauhat  toimivat suunnitellulla tavalla, 
• hiilikuitunauhoilla  oli käyttörajatilassa pieni vahventava vaikutus, 
•  silta kantaa mitatun toiminnan perusteella suunnitellun kuormitustason  ja 
• sillan  toiminnassa  mm. hiilikuidun venymien  suhteen  on  paikallisia eroja 

riippuen  mm.  halkeamista. 
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tutkimuksessa kerättiin kokemuksia betonirakenteiden vahventamisesta hii-
likuitua liimaamalla sekä kirjallisuuden että käytännön sovelluksen avulla. 
Tässä tutkimuksessa vahveritamismenetelmää sovellettiin vahventamalla 
Lemulan siHan pääpalkkeja taivutuksen suhteen liimaamalla palkkien ala- 
pintaan hiilikuitunauhoja. 

Palkkien taivutusvahventamisen  lisäksi menetelmä sopii erinomaisesti laat-
tojen vahventamiseen taivutukselle joko yhteen  tai  kahteen suuntaan. 
Lisäksi menetelmää  on  kehitetty palkkien vahventamiseen leikkauksen 
suhteen sekä pilareiden vahventamiseen taivutuksen  ja  leikkauksen 
suhteen. Tällä hetkellä kehitetään myös esijännitettyjen hiilikuituvahventei

-den  käyttöä taivutusvahventamiseen. 

Tutkimuksessa selvitettiin hiilikuituvahventamisen etuja  ja  haittoja nimen-
omaan teräslevyjen liimaamiseen verrattuna.  H iilikuituvahventamisen  etuja 
ovat: 
• hiilikuidulla  on  parempi pitkäaikaiskestävyys, ei ruostu, 
• hiilikuidulla  on  suurempi lujuus, 
• hiilikuitu  on  helppoa  ja  kevyttä kuljettaa  ja  käsitellä eikä erillisiä nostolait-

teita vaadita, 
• hiilikuitunauhoilla  ei ole pituusrajoituksia, tarvittaessa ovat liimatut limilii

-tokset  helppo toteuttaa  ja 
• hillikuitunauhoja  voidaan laatoissa liimata helposti kahteen suuntaan.  

H iilikuituvahvennustuotteiden materiaalikulut  ovat vielä selvästi korkeammat 
kuin teräslevyillä. Kirjallisuuden perusteella korkeammat materiaalikulut 
saadaan useimmiten takaisin alhaisempina työkustannuksina  ja nopeam-
pana vahventamistyön läpimenoaikana.  Lisäksi voidaan myös liimamääräs

-sä  säästää.  

H iilikuitua liimaamalla  saavutetaan betonipalkkisiltasiltojen pääpalkeissa 
murtorajatilan suhteen taloudellisesti melko helposti  20 - 30 %:n  lisäys  tai-
vutuskapasiteettiin.  Rakenteesta  ja kuormituksesta  riippuen voi vahventava 
vaikutus olla tätä suurempikin, enimmillään jopa  100 %.  

Esimerkiksi Lemulan  sillan  osalta sallittavia akselipainoja edellytettiin 
vahventamisella nostettavaksi  73 kN:sta 90 kN:iin (+ 23 %).  Lopullisesti 
valitulla hiilikuitutyypillä kapasiteetin nousu liikennekuormille oli laskennal-
lisesti kuitenkin yli  30 %. Vahventamisen  jälkeen suoritetussa koekuormituk

-sessa mitattujen venymien  perusteella hiilikuitunauhat toimivat laskennan 
mukaisella tavalla eli saivat sijainnistaan johtuen selvästi suurempia 
venymiä kuin betoniteräkset. Vaikka hiilikuitunauhojen vahventavaa vaiku-
tusta ei voitu murtotilassa suoraan mitata,  on  oletettavaa, että todellinen 
vahventava vaikutus vastaa laskennallista arvoa. 

Murtorajatilatarkastelun  perusteella suunnitellun hiilikuituvahvennussys- 
teemin vahventava vaikutus käyttötilassa  jää esim. betoniterästen  jännitys- 
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ten  suhteen usein melko pieneksi. Tämä johtuu hiilikuidun suuresta 
tujuudesta, joka tulee käyttöön murtorajatilassa vasta suurilla venymäarvoil

-la. M urtorajatilatarkastelun  perusteella määrätty hiilikuituvahventeen ala  on 
 niin pieni, että  se  ei paljonkaan jäykistä poikkileikkausta. Tämä tuli esille 

myös Lemulan  sillan  mittauksissa, jossa mitatut betoniterästen venymäarvot 
pienenivät  varsin  vähän, enimmillään  5 - 10 %. 

Hiilikuituvahventamisen  yleisiä suunnitteluperusteita taivutukselle murtoraja-
tilassa ovat: 
• hiilikuidun  jännitys  on  pienempi kuin materlaalille sallittu jännitys 
• betoniterästen kokonaisvenymät ovat pienemmät kuin lO  %o,  

• betonipoikkileikkaus  ei murru puristuspuolelta, 
• hiilikuituvahventeen kiinnipysymisen varmentaminen betonipinnassa  ja 
• hiilikuitunauhan irrotessa  rakenne kestää vähintään kokonaisvarmuudella 

 1,0.  

Lisäksi tulee varmentaa hiilikuitunauhojen kiinnipysyminen betonissa. Siihen 
vaikuttavia asioita ovat  mm.: 
• betonipinnan tartuntavetolujuus  on  riittävä, vähintään  ^  1,5 MPa, 
• hiilikuitunauhojen ankkurointipituus on  riittävä, 
• ankkurointialueella  ei ole leveää ieikkaushalkeilua, 
• vahventamistyön  laatu varmistetaan annettuja ohjeita noudattamalla. 
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Mittaustulokset graafisesti antureittain  (tyyppi  ja  järjestysnumero 
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Liuskat  1  ja  4 	 3  
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2 	 Betonlsiltojen vahventaminen hilhikuldulla 

LuTE  1:  LEMULAN  SILLAN KOEKUORMITUS  1  

Taulukko  1.  Lemulan  sillan kuormituskokeet  1.  Staattisten  kokeiden mittaustulokset 
numeromuodossa 

Lukukjerro Juskal Lkjska2 Uuska3 Liuska4 Ijuka Venyma  6  Venymä  7  Taipuma  8  Taipuma  9  Taipuma  10  LrnpÖtiIa  silta  '.ämpotIa uIk' LaserX Laserv  Aika  Fi 
MPa MPa MPa MPa MPa % %,  mm mm mm C C mm mm 0 

-0. -0. -0,0001 Q 000 0,0 -0,0 15,1 17,3 -0,1 
0. 0.4 0, 0. 0, -00036 -0,0 002 0 0 15 1 17,2 0, 11 0, 
0_ 1.2 1, 0. 1, -0,0061 -0, 006 0 1 0.1  ________  17 0,5 0,8 0 

2,4 1, 2. 1, -00093 -0. 0,12 0. 0.1  ________  171 0, 0,6 0, 
4 4 4 34 -0,0185 -0. 0,21 0. 0  ________  17,1 0 1,6 0 

5,4 6,2 4, 5, -0,0262 -0, 035 0. 0,4 7  ________  17,1 0.  jl  0 
6, 7,4 5,4 7, 6, -00278 0, 041 0,7 547  ________  17 0. 0. 
7 8 4 5, 7 -0,0321 0 0474 0,7  _________  1 7 0.6 -1 ,2 0. 
T 86 104 7 -0,0346 0, 050 0, 7  _________  17 0, j8 0. 
8. 8.8 5 11 8. -00357 0, 0,514 0  _______  17,1 0, -2,6 0, 

10  ____  ______9  -  ___j.4  ____,  -0,0324 __•9 Q1 0,7 15, 17, -1,2 -5 0, 
11 7, 8.4 5 11.2 9, -00317 0.  QO  0 51 15, 17, -0,9 7 0, 
12 7. 7.4 4. 8.4 -0027 0. 0,46 0. 15 17, -1, -5,1 0, 	61 
13 6, 6,4 4 5.6 7 -0,0189 0. 0,41 0. 15 17 -0,3 0, 0 
14 4, 44 2, 2,6 4, -00091 0. Q9 0. 21 15. 17 -0 S C) 
15 2, 2 1,4 1,4 1, -0,0023 0, 014 0 15. 17.  -  -5,8 0 
16 0,4 0 0, 0,4 0,0009 0, 0,027 0, 15. 17. -0.3 0. 
17 0 0, 0 -0,4 0 0051 0, -0022 -0, -0 15.2 17. -1.2 1 0. 	1 
18 0 0 0 ,2 0, 0, 0013 0, 	7  -  15,2 1  -  2 0. 	714 
19 1. 1 0 0087 0, 01 16,2 18,1 0,2 -3 0, 
20 4 3 2.2 1.  -  0 0184 0 7 15, 17, -1,6 -3,4 0, 
21 7 5_ 4 2.  -  0. 0297 0 0  10 1 _______  17 0 -3,3 0,3 
22 7. 9  ____i-  ____±. 2  3.  . 	0 	7 0. 0,499 0  1 _______  17, -0,9 5 0 944 
23 o. 5.2 3. -0 0. 0,626 0 0  1 _______  17,  -  -3,1 03 
24 10, 136 11.4 6.6 4 -0 	34 0. 0738 0. 0  1 _______  17, -0,4 -4, 0,4 
25 12, 1 12. 8.4 4. 94 0. 0841 0. 0  1 _______  l7 -0 B -3, 0,4 	7 
26 1 174 13, 10 4, 94 0. 0,893 0. 0 	7  1 ______  1T -18 -a 04 	6 
27 15,4 184 13, 10 5.4 0. 0.926 0. 0  1 _______  17. -08 -4 0 4 	8 
28 ___j•, 1 7 12,4 0, 0,91 0. 0 1 1 1 7. -2.7 -3. 04 	7 
29 14,4 10, 4, 994 0, 0866 0. 	7 0 1  1 	2 _______  17. -1.3 -3. 0.4 	1 
30  ____,  ___i?  _____  6 3, 0, 0791 0, 0 1  1 ______  17. -1.6 -3. 0.4 	8 
31 8 5,4 _4  _  -001 7 0, 	1 0, 71 0.  1 ________  1 -2.4 -3. 7 
32 3, 0, -000 7 0, 0, 0 0  1 _______  16. -1.4 -2. 0.4 	2 
33 1, 1,4 ,4 000 0, 0, -0 0 1 18. -1.6  -  047 1 
34 -p-  _____- -  4 _-1 0,01 0,  -  -0, 0 0 1 	4 18, -1,7 -1,7 .7l 
35 0 1 0 -0, 0 0,  -  0,  1 	,4 _______  1 -1,7 -0, 0,7 
36  i  4 -0 0 0, 0, 0 14  1 	4 _______  17, -1,3 -0,7 0,7 
37 1 1 -0 0 0, 0 0, 0 2  1 	,4 ________  1 -1 ,6 -0, 0,7 
38 2, 2. -0. 0 0,3 0 5 1 	,4 1 7, -2,2 -3, 074 
39 1  . _  7 -0.  -  ___Q 1 0,5 0 7 1 	,4 1 7, -2,9 -2, 0 
40  -i  -a.  -  o 1 05  1 	,4 _______  17,7 -2 -1, 0,7 
41 2. 4  ____.  0.  -  0.0 1 0. 1 	4 17, -1,9 -0, 0,7 
42 4  _____.  ___.4 0. -0 _0 1 0.6 1 17, -1,7 -1,4 0,7 
43  -i_  _4______. 10,8 -0. 0.0 1 0  1 _____  17,  TSO,  0,7 
44  -  -:4, a  io.s  1.4 -0 0.0 1 o  _______  17 -17 -0, 0,7 44 
45 2, 4 9,6 l,  -  0,0___ 1. 0,5  ,.  17,. -1,9 
46 2,8 4 3 7,4 2 -00072 00078 0161 0447 0553 15,4 17,6 -2,1 0,1 0,8025 
47 2 3,2 2,6 5,2 1,8 -0008 0,006 0,139 0,355 0,421 15,4 17,7 -1,6 1,3 0,8086 
48 1,6 2,2 1,8 2,4 0,8 -0,0034 0,0054 0,079 0174 0189 15,4 17,7 -2,2 1,5 0,8133 
49 0,8 1,2 1 1 -0,4 0,0008 0,0041 002 0,029 0,027 15,4 17,7 -1,1 0,4 0,8175 
50 0,2 0,6 0,6 0,8 -0,8 0,0025 0,0031 -0,018 -0,032 -0,03 15,4 17,8 -0,9 1 0,8225 
51 0,2 0,6 0,4 0,6 -1 0,0025 0,0005 -0,038 -0,057 -0,052 15,4 17,9 -1 -0,9 0,8886 
52 0,4 0,8 0,6 1 -0,8 0,0014 0,0006 -0,011 0,005 -0,005 15,4 17,8 -0,8 0,8 0,9011 
53 1,2 1,8 1,4 1,6 0,2 -0,0004 0,0014 0029 0,08 0,051 15 4 17,8 -0,7 0,4 0,9064 
54 2,4 3,2 2,4 3,4 1 -0,0034 0,0024 0,095 0,185 0,138 15,4 17,8 0,1 0,2 0,9106 
55 3,6 4,8 3,4 5,8 2,4 -0,0124 0,0028 0187 0,35 0,267 15,4 17,8 -0,9 -0,3 0,9153 
56 6 7 5 7,2 4,6 -0,0179 0,0046 0,316 0,545 0,411 15,4 17,8 -0,6 -0,4 0,92 
57 7 8,2 5,8 8,6 5,2 -0,0187 0,0057 0,387 0,653 0479 15,5 17,8 0,4 -0,1 0,9239 
58 7,8 9,2 6,4 10 6 -0,0223 0,0062 0433 0,718 0,516 15,4 17,8 -0,4 -0,7 0,9281 
59 8 9,6 6,6 11,4 6,8 -0,0255 0,006 0,453 0,746 0,521 15,4 17,7 0,3 -1 0,9317 
60 8,4 9,6 6,6 12,6 7,2 -0,0293 0,0057 0,477 0,752 0,512 15,4 17,7 -0,2 -1,3 0,9356 
61 8,8 9,8 6,6 13,6 8,8 -0,0297 0,0062 0,477 0,726 0,479 15,4 17,8 -0,2 -2 0,9519 
62 8,6 9,2 6,2 11,8 8,2 -0,0283 0,0063 0,456 0,659 0,42 15,4 17,8 -0,3 -2,5 0,9547 
63 8,4 8 4 5,4 9,4 8,4 -0,0226 0,007 0,424 0,582 0,36 15,4 17,9 0,2 -2,7 0,9583 
64 7,6 7,2 4,6 6,4 6,4 -0,0141 0,0078 0,373 0,479 0,279 15,4 17,9 -1 -1,1 0,9622 
65 5,2 4,8 3 3 3,2 -0,0021 0,007 0,243 0,282 0,134 15,4 18 0 -2,1 0,9661 
66 2,2 2,6 1,4 1,8 0,6 0,005 0,0057 0,097 0,088 0,018 15,4 18 -0,1 -0,1 0,9706 
67 0,6 1,2 0,6 1,2 -0,6 0,0089 0,0049 -0,032 -0,044 -0,048 15,4 18 -0,2 0 0,9756  
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