ATOMITEKNILLISEN SEURAN JÄSENILTA
FORTUM / AUDITORIO, ESPOO
24.9.2018

BETONIMASSOJEN SUUNNITTELU,
TESTAAMINEN JA RAKENTAMISAJAN
HAASTEISIIN VARAUTUMINEN
YDINLAITOSHANKKEISSA
ELINA PAUKKU / SWECO RAKENNETEKNIIKKA OY

1
24.9.2018

Käsiteltäviä asioita:
• Mistä kaikki julkinen betoniporu alkoi…
• Betonia ja betonirakentamista säätelevä ohjeisto
• Mitä betoni on ja miksi sen koostumuksella on
merkitystä?
• Mihin asioihin betonin koostumus vaikuttaa?
• Case Hanhikivi: FH1 - Betonimassojen suunnittelu ja
testaaminen
• Rakennusaikaiset haasteet työmaalla eri toimijoiden
näkökulmasta
• Onko betonista turvallista rakentaa?
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Mistä kaikki julkinen betoniporu alkoi…
TYKSin laajennuksen
perustukset ratamontussa

Kostamon silta…

….Kemijärvellä
….Kemijärvellä

Näiden lisäksi useita tapauksia
massiivisten betonirakenteiden
liiallisesta lämmönnoususta valun
kovettumisvaiheessa sekä valun
liiallisen tiivistämisen aiheuttamia
lujuusongelmia.
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Betonia ja betonirakentamista säätelevä ohjeisto
Lait, asetukset:

YVL-ohjeet:

- MRL:iin muutoksia muutama vuosi sitten
=> muutoksia mm. suunnittelija- ja
työnjohtopätevyyksiin ja –vaatimuksiin

- Betonirakentamisen osalta edellä mainittujen ohjeiden
sisältöjä noudattavia, tarkentavia ja täydentäviä ohjeita
ja vaatimuksia

Eurokoodit ja Betoninormit:

Muut ohjeet ja vaatimukset:

- Jatkuvaa päivitystyötä
- Kantavien rakenteiden tutkimus kohtuullisen
aktiivista ja uutta tietoa syntyy jatkuvasti mm.
laskentamenetelmien tarkentuessa

- Esim. kuntien ja kaupunkien omat vaatimukset
- BY:n ja RIL:n ohjeet
- Inspectan ohjeet valmisbetonin valmistukseen
- Koulutusuudistukset

Standardit ja niiden kansalliset liitteet:
- Betonin ja betonirakentamisen standardointityö
erittäin aktiivista sekä Euroopan (EN) tasolla että
Suomessa (SFS)
=> betonikohun myötä toteutusstandardin
SFS-EN 13670 kansallisen liitteen SFS
5975 perusteellinen päivitystyö
valmistumassa vielä loppuvuodesta 2018
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Mitä betoni on ja miksi sen koostumuksella on merkitystä?
Vesi, H2O – oltava
juomakelpoista!

Kemialliset lisäaineet: Notkistimet,

Betonin haluttu
koostumus ja halutut
ominaisuudet

hidastimet, huokostimet, kiihdyttimet,
stabilaattorit, inhibiittorit…

Kiviaineet – tiukkoja
vaatimuksia ominaisuuksille

Sementti – useita eri tyyppejä,
joilla erilaiset ominaisuudet

Mineraaliset seosaineet, esim.
masuunikuona, lentotuhka, silika – näillä
voidaan vaikuttaa betonin ominaisuuksiin
ja käyttäytymiseen
+ Hieman ilmaa
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Mihin asioihin betonin koostumus vaikuttaa?

1/2

Rakenteen kantavuus:
- Betonin lujuusominaisuudet
- Betonimassassa käytettävä sideainemäärä ja –
tyyppi vaikuttavat mm. tietyn, halutun
lujuustason saavuttamiseen
- Erityisvaatimuksia mm. dynaamisesti
kuormitetuille ja/tai jännitetyille rakenteille
0,60

Rakenteen säilyvyys ja käyttöikä:
- Eri sementtityypit ja seosainetyypit sietävät
erilaisia rasitusolosuhteita kemiallisesti eri
tavoin => Oikean sideainekoostumuksen
vaikutus rakenteen käyttöikään ja
rasituskestävyyteen merkityksellinen
- Merkittävä osa betonin vauriomekanismeista
tapahtuu diffuusiovälitteisesti
- Tärkein tekijä säilyvyyden kannalta on betonin
vesi-sementtisuhde (tai vesi-sideainesuhde),
jonka kautta mm. määräytyy betonin
huokosrakenteen tunkeumavastus

0,45
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Mihin asioihin betonin koostumus vaikuttaa?

2/2

Pumpattavuus ja työstettävyys työmaalla:
-

Pumpattavuus- ja työstettävyysominaisuuksia
säädellään pitkälti kemiallisten lisäaineiden
avulla

-

Myös betonimassan vesi-sideainesuhde,
ilmamäärä ja sideaineen määrä vaikuttavat
pumpattavuus- ja työstettävyystekijöihin

(Massiivisten) betonirakenteiden kovettumisen
aikaisen lämmönkehityksen hallinta:
-

Betonin kovettuminen on kemiallinen, erittäin
voimakkaasti lämpöä tuottava reaktio

-

Sideainetyypin valinta ensiarvoisen tärkeää,
mutta myös kiviainesraekoko vaikuttaa

-

Betonin kovettumisen aikainen
hallitsematon lämmönnousu voi johtaa
rakenteen merkittävään lujuuskatoon ja
säilyvyysominaisuuksien heikentymiseen
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Case Hanhikivi: FH1 - Betonimassojen suunnittelu ja testaaminen
1/3
- Urakoitsijalla betonimassojen suunnittelijoina
suomalaiset tohtoritasoiset asiantuntijat
- Betonimassat valmistaa Ruskon Betoni Oy, jolla
Suomen suurimmat betoniasemat ”keskellä
kylää” (ja vara-asema Parhalahdessa)
- Betonimassat valmistetaan suomalaisista raakaaineista, seosaineina käytetään masuunikuonaa
(Raahesta) ja silikaa (norjalainen Elkem)
- Eri rasitusolosuhteisiin tarvitaan kemiallisesti
hieman erilaisen koostumuksen ja/tai erilaisen
vesisementtisuhteen omaavia betonimassoja
=> ensimmäisessä vaiheessa testauksiin
erilaisia massatyyppiryhmiä 7 kpl
=> näiden sisällä useita eri variaatioita
sideainekoostumuksessa ja/tai
notkeudessa ja/tai kiviaineskoossa
=> ns. raskasbetonille omat testimassat
(betonin tiheys n. 3700 kg/m3)
- Eri variaatiot huomioiden yhteensä 54 erilaista
testattavaa betonimassaa!
8
ELINA PAUKKU / SWECO RAKENNETEKNIIKKA OY

Atomiteknillisen seuran jäsenilta

24.9.2018

Case Hanhikivi: FH1 - Betonimassojen suunnittelu ja testaaminen
2/3
- Lähtötilanteessa betonimassan ”raamit”:
Rasitusluokat, lujuusluokat, vesi-sementtisuhde,
sementin määrä, kokonaissideainemäärä, lisättävän
veden määrä, kierrätetyn veden määrä, ilmamäärä
<= tavoitearvot
- Ennakkokokeilla haetaan eri tavoitearvoille minimi- ja
maksimiarvot, vaihteluvälit
1. Tuoremassaominaisuudet: Betonimassan
lämpötila ja massan ilmamäärä, notkeus
(painuma/leviämä), vedenerottuminen
2. Varsinaiset ennakkokokeet
ominaisuustestauksineen:
- Betonin puristuslujuus ja tiheys
- Betonin työstettävyys- ja pumpattavuusominaisuudet
- Betonimassan lämmönkehitysominaisuudet
- Pakkasenkestävyys
Vain niille
- Vesitiiveys
betonimassakoostumuksille, joille nämä ovat
- Kaasutiiveys
rasitusluokkavaatimus- Kutistuma ja viruma
tensa puolesta
tarpeellisia määrityksiä

=> Erillisiä yksittäisiä testikoekappaleita (kuutioita
ja lieriöitä) yhteensä ainakin 1816 kpl
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Case Hanhikivi: FH1 - Betonimassojen suunnittelu ja testaaminen
3/3
Tulokset ja niiden hyödyntäminen:
- Ennakkokokeiden tulokset antavat pelisäännöt
betonin käytölle (=> työnsuunnittelu) sekä
viitearvot laadunvalvontaan (=> työnjohdon
laadunvarmistussuunnitelmat sekä valvojien työ)
- Alkuperäisestä testaussuunnitelmasta putoaa
pois sellaisia kombinaatioita, jotka eivät täytä
jotakin annettua / odotettua vaatimusta
- Esim. kaikki massiivisiin rakenteisiin alun perin
ajatellut/testattavat massakoostumukset eivät
täyttäneet vaatimusta lämmönnousun suhteen
<= rajoituksia ko. massakoostumuksen
käyttöön
- Jos rakennustyön kuluessa betonin raakaaineissa, koostumuksessa tai ominaisuuksissa
tapahtuu muutoksia, voidaan muutoksen mahd.
tapahtumakohdat jäljittää ennakkokokeiden
tulosten viitearvojen pohjalta
- Kun esim. kiviaineskasat vaihtuvat, tulee
ennakkokokeet suorittaa kokonaisuudessaan
uudelleen kaikille niille betonimassatyypeille,
joissa uusia kiviaineita on tarkoitus käyttää

Miten testitulokset viedään käytäntöön:

- Vaatimukset täyttäviä massoja tullaan käyttämään
työmaalla rasitusolosuhteiden ja lujuusluokkien
mukaan jaoteltuna eli mitä tahansa betonimassaa ei
voida valaa mihin tahansa rakenteeseen
- Työmaalle tarkka ohjeistus ja taulukot siitä, mitä
betonimassaa voi / saa käyttää minkäkin tyyppiseen
rakenteeseen
- Betonin toimittajan ja työmaan betonityönjohdon
välinen tiedonkulku avainasemassa
Laadunvalvonta, seuranta työmaalla:
- Betonin toimittajalla oma QCP
- Työmaatoiminnoille oma QCP

Valvojien
työnsuunnittelun
kriteerit

- Betonirakenteiden toteutusstandardin SFS-EN 13670
kansallisen liitteen SFS 5975 päivitetty versio
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Rakennusaikaiset haasteet työmaalla 1 / 3 – Betonin
toimittajan ja työmaan betonityönjohdon haasteita
Betoniasema:

Työmaan betonityönjohto:

- Betonin valmistuksen ja kuljetusten toimivuus,
myös pitkissä valuissa

- Työmaan resurssit, kapasiteetti ja pätevyydet
- Työvoiman riittävä perehdytys tehtäviin

- Pumppaamisen toimivuus, myös pitkissä valuissa - Pitkien valujen aiheuttamat kapasiteettiongelmat
- Laborantti työmaalla oikea-aikaisesti
- Työnsuunnittelun ja toteutussuunnittelun riittävyys ja
- Laadunvalvonnan riittävyys ja oikea-aikaisuus
oikea-aikaisuus
- Raaka-aineiden riittävyys, saatavuus ja
varastointi

- Laadunvarmistusmenettelyiden riittävyys ja oikeaaikaisuus

- Koostumusmuutoksiin ja raaka-ainemuutoksiin
varautuminen riittävän ajoissa (koska tehtävä
uudet ennakkokokeet)

- Tiedonkulku ja yhteistyö betoniaseman kanssa, myös
palautteen osalta
- Betonimassatyyppien riittävyys ja käytettävyys

- Raaka-aineiden lähtölämpötilojen vaikutuksen
- Aloituspalaverit ja koevalut
huomioiminen vuodenaikojen mukaan, erityisesti
- Valujen lämmönhallinnan suunnittelun riittävän
massiivivaluissa
varhainen aloitus
- Erilliset aloituspalaverit ajoissa ennen vaativia
- Lämmönkehitysten mallintaminen riittävän ajoissa ja
valuja
tiheästi vuodenajan vaatimukset huomioiden
Tiedonkulku ja yhteistyö työmaan kanssa,
- Massiivivalujen betonoinnin kuormakohtainen
kielimuurista (?) huolimatta
suunnittelu riittävän ajoissa
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Rakennusaikaiset haasteet työmaalla 2 / 3 – Valvojien /
tilaajan sekä viranomaisten haasteita
Valvojat / tilaaja ja viranomaiset:

- Saavatko valvojat riittävästi tietoa riittävän ajoissa?
- Valvojan tekemät ”pistokokeet” virallisten katselmusten ja tarkastusten lisäksi

=> valvojien omalla aktiivisuudella roolinsa
- Valvojien perehtyneisyys määräyksissä, vaatimuksissa ja ohjeistuksissa tapahtuviin muutoksiin
- Valvojien omat pätevyydet, esim. betonitöiden valvojille nykyään oma FISE-pätevyytensä
- Uskallus puuttua tilanteisiin sekä kyseenalaistaa asioita / tekemisen malleja, jos tarvetta ilmenee –
kielimuurista huolimatta
- Vuoropuhelun, kysymysten esittämisen ja keskusteluyhteyden säilyttämisen avoimuus ”matalan kynnyksen”
periaatteella, kulttuurisista ja ehkäpä asenteellisistakin eroavaisuuksista huolimatta
=> Rohkeutta pitää kiinni asetetuista vaatimuksista ja niiden saavuttamiseksi annetuista
määräyksistä!
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Rakennusaikaiset haasteet työmaalla 3 / 3 – Työtekniikat ja –
tavat sekä materiaalitekniikan aiheuttamia haasteita
1. Pitkät pumppauslinjat valukohteissa:
=> Betonimassakoostumus, käytettävät
lisäaineet ja pumpputehot

2. Massiivirakenteiden lämmönkehityksen
hallinta ja hallitsemattomuuden
seuraukset:
- Jos betonin kovettumisen aikainen lämpötila nousee
liian korkeaksi (> +60…+70 °C), niin seurauksina voi
olla mm.
A.

Betonin lujuuskato, jopa 30 – 70 %
=> Rakenteen kantavuusongelma

B.

Rakenteiden (turhaa ja tarpeetonta)
halkeilua
=> Rakenteen kantavuus- ja/tai
säilyvyysongelma, töiden ja aikataulun
viivästyminen ja ylimääräisiä korjaustöitä
=> Kustannusvaikutuksia

C.

Viivästynyt ettringiittireaktio (DEF)
=> Säilyvyysongelma <= käyttöikä alenee
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Onko betonista turvallista rakentaa?

Betonista ON edelleen turvallista rakentaa.

Oikein käytettynä, oikealla koostumusvalinnalla betoni on loistava,
monin tavoin jopa ylivertainen rakennusmateriaali!

14
ELINA PAUKKU / SWECO RAKENNETEKNIIKKA OY

Atomiteknillisen seuran jäsenilta

24.9.2018

ILMALANPORTTI 2,
FIN-00240 HELSINKI

KIITOS
MIELENKIINNOSTANNE!
ELINA PAUKKU
PUH. 0400 – 58 77 97
ELINA.PAUKKU@SWECO.FI
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