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Tutkimushanke: 

• Tausta: Teräsputkisiltoja on perinteisesti käytetty tie- ja rautatieympäristössä 
”rumpuina” sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävinä. Edullisten 
rakennuskustannusten vuoksi kiinnostus suurempiläpimittaisten aallotettujen 
teräsputkien käyttämisestä myös alikulkusiltoina on herännyt. 
 

•  Tavoite: Tutkia mittaamalla radan alle rakennetun suuriläpimittaisen, 
monilevyrakenteisen, putkisillan käyttäytymistä rautatieliikennekuorman 
vaikuttaessa. Saada lisätietoa teräsputkisillan teknisestä 
pitkäaikaistoimivuudesta ja elinkaaritaloudesta osana rataa. Myöhemmässä 
vaiheessa mittauksen tuloksia tultaneen käyttämään jatkoanalyysiin 
suuriläpimittaisten teräsputkisiltojen rakenteellisen toiminnan sekä rakenteen 
ja maan yhteistoiminnan ymmärtämiseksi. 
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Kohde: 
• Torpparin AKS, Karjaan Kaskimaalla 

– Hanko-Karjaa radalla (km161+820) 
– 2,3 Mbrt / a 
– Korvaa 3 tasoristeystä 

• Kaksi erillistä putkisiltaa: 
– Pienempi kevyelle liikenteelle  

• pyöreä (di = 4735 mm) 

– Suurempi ajoneuvoliikenteelle 
•  pisara (hi x bi = 6865 x 7755 mm2) 

– Monilevyrakenteita (MP200x55,t=7 mm) 

– Asennettiin liikennekatkon aikana 

• Mittauksissa keskitytään 
pääasiassa: 
– Suuremman putken lakialueen 

tarkasteluun 
– Raideliikennekuorman vaikutuksiin 
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Mittausjärjestelyt: 
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Mittausjärjestelyt: 
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Liikennekuorman vaikutukset 
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Liikennekuorman aiheuttamat 
jännitysvaihtelut 
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Laen pystysuuntainen siirtymä sekä taivutusmomentti liukuva maksimi(0.25 s) 



Jännitysvaihtelut liikenteen vaikutuksesta 
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Monitoring 
period 

Number of 
observed freight 
trains 

Total gross tonnes 
of observed freight 
trains [t] 

I 33 48,600 
II 8 9,500 
III 20 28,300 



Rakenneosien väsyminen: 
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36.4 MPa 

Suurimpien mitattujen 
jännitysvaihteluiden 
suuruusluokka ~20 MPa 

Väsymisluokat: 
Levyille: 90 MPa ΔσL=36.4 MPa 
Pulteille: 100 MPa ΔτL= 46.7 MPa 
 
Pulttiliitoksen väsymisen arviointi: 
Päätyliitoksessa puristus välitetään levyltä toiselle 
pulttiliitoksella. 15xM20  Asb= Aplate/1.76,  Δτb ≈ 19 MPa 

Mitatut jännitysvaihtelut eivät väsytä rakenneosia. 



Plaxis-mallinnus: 
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Plaxis-analyysit: 
-Rakentamisen aikainen tilanne 
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Vertailu: Kuormapositio B 
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q.mit~110 kN/m 
q.LM71-25 ~207 kN/m 



Keskeiset tulokset 
Mittaukset 
• Mittaamalla voitiin todeta liikennekuorman 

aiheuttamien jännitysvaihteluiden olevan paljon 
pienempiä kuin mitä suunnittelussa on käytetty. 
Epäilyt rakenteen väsymiskäyttöiän 
rajallisuudesta voitiin kumota. 

• Teräslevyrakenteen väsymistä ei mitatulla 
liikenteellä tapahdu. 

• Putken muodonmuutokset liikennekuormasta 
ovat hyvin pieniä. Rautatiesilloille sallittuun 
verrattuna havaitut siirtymät ovat kertaluokkaa 
pienempiä. 

• Putken toiminta routaantuneen ympärystäytön 
tapauksessa osoittautuu poikkeukselliseksi 
verrattuna sulan maan aikana tehtyihin 
mittauksiin. Jäätynyt maa tehostaa maa-teräs 
liittovaikutusta, josta syystä jännitykset ja 
muodonmuutokset pienenevät entisestään. 
Lisäksi laen teräslevyihin syntyy liikennekuorman 
vaikutuksesta vetojännitystä. 

• Ennen talvea ja talven jälkeen sulan maan aikaan 
mitatuissa putkisillan toimintaan liittyvissä 
suureissa ei havaittu mainittavaa eroa näiden 
mittausjaksojen välillä. 
 

FE-analyysit 
• Putken mallintaminen ja rakentamisenaikainen 

simulointi Plaxis-2D-ohjelmalla antaa realistisia 
tuloksia, taivutusmomentin ja muodonmuutoksen 
osalla, ja varsin käyvillä maaparametrien arvoilla. 

• Plaxis-2D-simulaatiossa myös radan ja tukikerroksen 
jäykkyys on kyetty mallintamaan siten, että putken 
pintaan liikennekuormasta syntyvä 
maanpainevaikutus on suuruudeltaan mitatun 
kaltainen. 

• Liikennekuorman vaikutus simulaatiossa putken 
käyttäytymiseen ei valituilla parametreilla vastaa 
mitattuja arvoja. Simulaatiotulokset ovat 
kertaluokkaa liian suuria. Ympärystäytön jäykkyyttä 
lisäämällä voidaan saada mittaustulosten mukaisia 
tuloksia Plaxis-simulaatiosta.  

• Simulaatiotuloksista lasketut jännitysmuutokset eivät 
ylitä väsymisrajaa edes staattisella laskennalla ja 
alkuperäisillä parametreilla vaikka siirtymät ovat 
mitattuun verrattuna noin 8-kertaisia.  

• Plaxis-ohjelma ymmärtää kuormat staattisina ja siten 
simulaatiossa eivät hitausvoimat ole mukana. Maan 
dynaaminen jäykkyys on huomattavasti korkeampi 
staattiseen verrattuna.  
 

10.2.2016 Olli Asp 15 



10.2.2016 Olli Asp 16 

Olli Asp, olli.asp@tut.fi, +358 40 171 6008 

Kiitos, kysyttäviä? 

mailto:olli.asp@tut.fi
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