
Ahvenkosken sillan monitorointi, S115



Tiivistelmä
• Tavoitteena tutkia toimiiko teräskaarella kannatetun silta-aukon 

rakenneosat suunnitelmien mukaisesti ja selvittää minkälaisia 
rasituksia betonin kutistuminen ja lämpötilakuormat aiheuttavat 
rakenteelle.

• Lisäksi halutaan valvoa ylikuormia ja erikoiskuljetuksia

• Asiakas: TYL Pulteri ja Liikennevirasto

• Monitorointiaika: v. 2013 – 2026

• Anturit: 23 x venymä + 12 x lämpötila + IP-kamera

• Kuituoptiset FBG-anturit ja mittalaitteet (Micron Optics, Inc. /USA)

• Internet-portaali: hälytykset, tiedon pitkäaikainen tallennus, raportit



Mittausinstrumentti Micron Optics sm130-700

• Tarkkuus:  1 pm, vastaa < 1 
venymämittauksessa

• Näytteenottotaajuus: max 1000 
Hz, tässä projektissa 62.5 Hz

• 4 kanavaa, tyypillisesti 8 FBG-
anturia / kanava

• 3 sisäistä referenssiä                        
 ei tarvetta kalibroinnille

• Kanavalukumäärä kasvatettu 
16:een sm041 -multiplekserin
avulla

sm130-700

sm041



Venymäanturit
Micron Optics os3600 ja os3610

• FBG-tyyppinen valokuituanturi

• Venymäherkkyys: < 1 

• Venymäalue: ± 2500 

• Anturin pituus: 25 tai 100 cm

• Toimintalämpötila: -40 … +80 °C (IP68)

• Vaatii esivenytyksen

• Antureita voidaan kytkeä peräkkäin samaan 
kuituun  vähentää kaapeloinnin tarvetta

• Sisäisesti lämpötilakompensoitu

• Valmistajan kalibrointi
os3600, 100 cm
betonikannen sisällä

os3610, 25 cm
teräspalkeissa



Venymäantureiden sijainti alapaarteessa

• Pääkannattajien alalaipat, 3 kpl (m2, m4, m6)

• Poikkipalkkien alalaipat, 3 kpl (m11, m12, m15)

• Vääntöristikot, 2 kpl (m7, m8) Maatuki T3

Helsinki Kotka 

¼ Jänne



Venymäantureiden sijainti yläpaarteessa

• Pääkannattajien ylälaipoissa,  3 kpl (m1, m3, m5)

• Poikkipalkkien ylälaipoissa, 3 kpl (m13, m14, m16)

• Kaaren vetotangossa ja puristussauvassa, 2 kpl (m9, m10)

• Betonikannen alapinnassa, 2 kpl (m22 ja m23)

• Betonikannen sisällä, 2 kpl (m20 ja m21)

Helsinki 

Maatuki T3

Kotka 

¼ Jänne¼ Jänne



Venymäantureiden sijainti teräskaaressa

• Teräskaaressa, 2 kpl (M18, M19)

• Vetotangossa,  1 kpl (M17)

Maatuki T3
¼ Jänne



Anturiasennukset

• Valokuva poikkipalkin ylälaipassa olevasta venymäanturista (M16)

• Putkimainen anturi (25 cm) on kiinnitetty laipassa oleviin hitsattuihin 
korvakkeisiin kierretankojen, asennushaarukoiden ja muttereiden avulla

Venymä-
anturi 

Hitsattu
korvake

Anturi-
haarukka 

Kiinnitys-
mutterit



Anturiasennukset …

Anturi betonikannen 
raudoituksessa

Vetotankoanturi Anturi betonikannen 
alapinnassa



Valmiit anturiasennukset



Valvontatila
• Mittausinstrumentit on sijoitettu moottoritien valvontatilaan 

noin kilometrin päähän Ahvenkosken sillasta Helsinkiin päin

• Ilmastoidussa ja sähkökatkoilta suojatussa valvontatilassa on 
100M symmetrinen laajakaistayhteys mittauksen etähallintaa 
varten

• Samaa mittalaitteistoa käytetään Ahvenkosken vanhan sillan 
monitorointiin, vanhan sillan 8 venymäanturia on kytketty 
mittalaitteiston vapaina oleviin kanaviin erillisellä 
kuitukaapelilla

FBG-mittalaite

Kanava-mux

Modeemi

Verkkotallennin, 
4 TB, RAID

Mittaus-PC

Mittalaitekaappi



Mittausvaiheet

1. Teräskehikko siltapaikan penkereellä rasituksettomassa 
tilassa (5/2013)

2. Betonikannen valu (7/2013)

3. Aputukien poisto ja vetotankojen asennus (10/2013)

4. Koekuormitus (6/2014)

5. Pitkäaikainen monitorointi  v. 2014 – 2026



Venymä- ja lämpötilakäyrien yhtäläisyyttä havainnollistava 
kuvaaja. Kuvassa on myös lämpötilakompensoitu käyrä
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Esimerkkikuvaaja betonikannen sisällä olevien antureiden M20
ja M21 jännityksistä B-kannen valupäivänä.
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Koekuormitus

• 4 tukkirekkaa, á 76 tn

• staattiset ja dynaamiset kuormitukset

• 12 kuormitusvaihetta, joista 3 
dynaamista
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Äkkipysäytys

Koekuormitusmittaus, tukkirekka 76 tn
anturi M6 (uloimman pääkannattajan alalaippa)
vauhtiajo 45 km/h + äkkipysäytys keskelle siltaa



Mittausjärjestelmän yleiskuva

PC

Palomuuri ja
reititin

Tallen-
nin

Mitta-
laite

Valokuitu
antureille

Valokuitu
kameralle

220V UPS

Tekstiviestillä ohjattava kytkin

Media-
muunnin

On/off



Web-portaalin tärkeimmät ominaisuudet

• Reaaliaikaiset mittaustulokset

• Reaaliaikainen videokuva

• Raja-arvon ylittävän anturiarvon laukaisema tallennus
(anturiarvot ja video) ja hälytystallenteiden tarkastelu

• Anturiarvojen historian tallennus ja tarkastelu

• Anturiarvojen rainflow-analyysi ja tulosten esitys

• Määrämuotoiset raportit

• Mobiililaitetuki (Android, iOS)



Ote Web-portaalista



Monitoroinnin haasteet

• Kuinka saadaan mittauksen nollakohta pysymään paikallaan yli 10 
vuotta kestävässä monitoroinnissa?
Mittalaitteen sisäiset kalibrointipiirit (3 kpl)
Mitataan absoluuttista suuretta (mittalaitteen voi tarvittaessa vaihtaa)
 Antureiden huolellinen kiinnitys

• Mittaustulosten valtava määrä (> 2000 mittausta / s)
 Tulosten reaaliaikainen käsittely, vain tietyn rajan ylittävät tulokset 
rekisteröidään (esim. tukkirekat, tankkiautot jne.)

• Mittaustulosten pitkäaikainen tallennus
 Tallennus mittauspaikan muistiyksikön lisäksi myös yrityksen etäserverille 
sekä pilvipalveluun

• Kuinka erotetaan rakenteen hitaat muutokset normaalista 
lämpölaajenemisesta?
 Verrataan mittaustuloksia sillan FEM-malliin


