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Asiasanat Syvästabilointi, geotekninen mitoitus  

Ti  ivistelmä 

Syvästabiloinnin  yleistyminen  ja  pyrkimys käyttää  stabilointia  yhä  vaativammissa  
kohteissa ovat lisänneet tutkimus-  ja  kehitystyön tarvetta. Viime aikoina  on 

 kehitetty lähinnä  stabiloinnin valmistusmenetelmiä  ja  tutkittu  sideaineita.  Myös  
mitoitusmenetelmiä  olisi kehitettävä, jotta pystyttäisiin paremmin käyttämään 
hyödyksi  syvästabiloinnin  monet mandollisuudet.  

Syvästabiloinnilla  voidaan lujittaa savi-  ja  silttikerroksia  sekä nykyään myös lieju - 
ja  turvekerroksia. Suunnittelulujuus  valitaan  maalajin,  rakenteen  mitoitustavan  
sekä  stabiloitavuuskokeiden  perusteella.  Tuotantomenetelmien  kehittymisen 
myötä yritetään saavuttaa maastossa samoja  lujuuksia  kuin laboratoriossa. 

Tässä  ohjeessa  esitetyt  mitoitusmenetelmät  perustuvat  kiassiseen 
maamekaniikkaan. Penkereen  alla  olevat  syvästabiloidut plIant  jaetaan kolmeen 
ryhmään: lujat,  puolilujat  ja  pehmeät  pilarit.  Lujilla  pilareilla  tarkoitetaan paalun 
tavoin toimivia pilareita, joiden välityksellä kaikkien kuormien oletetaan siirtyvän  
kantavaan  pohjaan. Tässä menetelmässä  on  kiinnitettävä huomiota  pilarien 
homogeenisuuteen  ja  holvaanitumiseen.  Erityisesti  lujien pilarien 
mitoitusmenetelmät  kaipaavat kehittämistä.  

Puolilujien pilareiden  oletetaan toimivan yhdessä maapohjan kanssa siten, että 
 osa  kuormituksesta  siirtyy  maapohjaan.  Tällöin  on  odotettavissa pienehköjä  

painumia.  Suomessa  on  eniten kokemuksia  puolilujista pilareista,  eikä niiden 
käytössä  ja  suunnittelussa yleensä  esiinnykään  suurempia yllätyksiä.  

Pehmeiksi pilareiksi  kutsutaan pilareita, jotka  mitoitetaan  siten, että niiden  
myötölujuus ylittyy.  Pehmeiden  pilareiden  voidaan olettaa toimivan myös  
pystyojina,  jolloin  ylipengerryksellä  saadaan  nopeutettua painumia. Myötäävät 
pilarit  ovat yleisiä Ruotsissa,  ja  siellä  on  niistä hyviä kokemuksia. Erityisesti  
korkeahkoilla penkereillä  on  huolehdittava siitä, että vakavuus  on  riittävä.  

Massastabilointi  on  uudehko pohjanvahvistusmenetelmä.  Sen  mitoitus-  ja 
 valmistusmenetelmät  kaipaavat vielä tutkimus-  ja  kehitystyötä. 

Eniten virheitä  on  ilmennyt  leikkausluiskiln  tehdyissä  stabiloinneissa. Mitoituksen  
lähtökohtana  on  luiskan  luonnollinen varmuus.  Luiskiin  suositellaan  blokkimaisia 

 tai  seinämäisiä stabilointeja. 



Designquidefordeep  mixed columns. Helsinki 1997,  Finnlsh  National  RoadAdminlstration.  Report 18/1997, 
34 p.  +  7 app.  TIEL  3200465, ISSN 0788-3722, ISBN 951-726-344-9 

Key words deep stabilization, deep mixing 

ABSTRACT 

Deep stabilization has become more common and there is a trend of applying 
stabilization to more challenging tasks. This has increased the need for research and 
development. The production methods of stabilization and the research of the binders 
used have recently been the main focus of development. The design methods need also 
to be developed in order to exploit the many  possiblities  of deep stabilisation. 

Clay and silt layers can be strengthened by deep stabilization and nowadays also mud 
and peat layers. The design strength is chosen depending on the soil, on the 
selected method of structural design and on the results of stabilization tests. The 
goal is to achieve same strengths in field conditions as in laboratory by improving 
production methods. 

The design methods presented in this instruction are based on the classical soil 
mechanics. The deep stabilized columns under embankments are  devided  in three 
groups: hard,  semihard  and soft columns. The hard columns act like piles and 
transmit all the load to the bearing stratum. When hard columns are used it is 
important to pay attention to the  homogenity  of columns and arching. Particularly, 
the design methods for hard columns need development. 

The  semihard  columns are assumed to act together with the subsoil so that part of the 
load is transferred to the subsoil. The  eqnal  settlements are to be expected.  ln 

 Finland the  semihard  columns have mainly been used and generally there has been no 
big surprises in their usage and design. 

The Columns designed so that their strength is exceeded are called soft columns. The 
soft columns can be assumed to act like vertical drains so that it is possible to 
speed up the settlement by over-loading. The soft columns are common in Sweden and 
there has been good experiences of them. Especially in the case of relatively high 
embankment, the designer needs to secure the stability. 

Mass stabilization is relatively new ground improvement method. The design and 
production methods of mass stabilisation still need a lot of research and 
development. 

The most common mistakes related to stabilization have become evident in 
stabilized slopes of cuts. The design of  stabilizated  cut is based on the natural 
stability. It is  recommed  to use either wall or block type stabilization for this 
purpose.  



ALKULAUSE 

Syyästabiloinnin mitoitusohjeen  laatiminen liittyy  Tielaitoksessa  vireillä olevaan 
 syvästabiloinnin  laadun kehittämiseen, jossa  mitoituskäytännön  parantamisen 

lisäksi tavoitteena  on  pilarien  tuotannon  ja  laadun toteamisen kohottaminen. 
 Mitoitusohje  on  tarkoitettu välikauden ohjeeksi, joka uusitaan tarvittaessa piankin 

 ja  viimeistään  TPPT-projektista saatavien tulosten perusteella.  

Syvästabiloinnin  kehittämisen  ongelmallisimpana  asiana  on  koettu olevan 
tuotteen laadun vaihtelu. Tämän takia  mitoitusohjeessa  on  selostettu melko 
monipuolisesti  tuotantotekniikkaa,  jotta suunnittelijat voisivat laatuvaatimuksia 

 asettaessaan  ja  työselityksiä laatiessaan  esittää vaatimuksia tuotannon laadulle 
 ja  toisaalta voisivat paremmin määritellä realistisen  tavoitetason 

suunnittelulujuudelle.  Toisena merkittävänä asiana  on  mitoituslähtökohtien  ja  - 
 menetelmien esittäminen lujille,  puolilujille  ja  pehmeille pilareille.  Tässä 

yhteydessä  on  kiinnitetty huomiota maan  ja  pilarin/stabiloidun  maamassan 
yhteistoimintaan  ja  korostettu  sen  merkitystä. 

Helsingissä huhtikuussa  1997  
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

Syvästabilointi 	on 	vakiinnuttanut 	asemansa 	yhtenä  
pohjanvahvistusmenetelmänä. Stabiloituja  pilareita käytetään nykyään yhä 
enemmän,  ja  myös  massastabilointi  on  yleistymässä.  Syvästabilointia  käytetään 
lisäämään maapohjan  kantokykyä  ja  vakavuutta sekä pienentämään  painumia 

 ja painumaeroja.  Menetelmän kilpailukyky  on  työmenetelmien  ja sidealneiden 
 kehityksen myötä parantunut. Kehitystyö  on  mandolhstanut  myös  eloperäisten 

maapohjien  lujittamisen, suurempien  pilarien  käytön sekä menetelmän käytän 
entistä  vaativammissa  kohteissa.  

Yleisimmät sideaineet  ovat kalkki  ja sementti,  joita voidaan käyttää yksinään  tai 
 yhdessä. Näihin  sideaineisiin  voidaan vielä sekoittaa erilaisia  sivutuotepohjaisia 

lisäaineita. Sideaine  valitaan  lujitettavan  maaperän,  stabiloidun  rakenteen 
 toimintatavan  sekä  stabiloituvuuskokeiden  perusteella.  Stabilointiin  soveltuvia 

 maalajeja  ovat savi  ja siltti.  Nykyisin tutkitaan  ja  kehitetään  stabiloinnin 
soveltumista  myös lieju- sekä  turvekerrosten  vahvistamiseen. Tällöin käytetään 
yleensä  sementtipitoisia sideaineita,  ja sideaineen  tarve  on  usein melko suuri.  

Mitoitusohjeen  pääpaino  on  penkereiden mitoitusmenetelmissä. Penkereiden 
 alla  olevat  pilarit  voidaan  mitoittaa lujina, puolilujina  tai  pehmeinä pilareina 

 tilanteesta riippuen.  Penkereen mitoituksessa  ratkaisevia tekijöitä ovat 
 stabiliteetti, painumat,  kantavuus sekä  holvaantuminen. Leikkausluiskien  osalta 
 mitoittavana  tekijänä  on  stabiliteetti. Mitoitusmenetelmissä  esitetään  vain 
 perinteisiä klassiseen  maamekaniikkaan  perustuvia laskentamenetelmiä. 

 Ohjeessa  kuvataan myös ruotsalainen  mitoituskäytäntö. 

Syvästabiloitujen 	pohjarakenteiden 	ongelmana 	on 	ollut 	tuotteen  
epähomogeenisuus.  Koska  valmistusmenetelmillä  on  suuri vaikutus  stabiloidun 

 rakenteen lopulliseen laatuun,  ohjeessa  esitetään miten nykyisiä 
 valmistusmenetelmiä  tulisi kehittää, jotta saataisiin hyvä,  homogeeninen 

lopputuote. 
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2 MITOITUSOLETUKSET 

2.1  Kuormituslähtökohdat 

Penkereen  kuormitus lasketaan Tielaitoksen selvityksiä -sarjassa ilmestyneen 
ohjeen 'Tiegeotekniikan yleiset mitoitusperusteet"  (TI EL 3200150)  mukaisesti. 
Liikennekuorma otetaan huomioon stabiliteettilaskelmissa sekä 
myötäämättömien pilareiden mitoituslaskelmissa. Käyttörajatilassa tehtävissä 
painumalaskelmissa liikennekuormaa ei oteta huomioon. 

Rakenteeseen suunnitellut kevennykset otetaan huomioon kuormitusta 
pienentävänä tekijänä.  Jos  kevennys toteutetaan esikuormitusvaiheen jälkeen, 

 on  rakenteen vakavuus tarkistettava jokaisessa työvaiheessa.  

2.2  Varmuuskertoimet  

Yleensä mitoitus tehdään kokonaisvarmuuskerroinmenetelmällä ohjeen 
"Tiegeotekniikan yleiset mitoitusperusteet" (TIEL  3200150)  varmuuskertoimia 

 käyttäen. Siltoihin  tai  muihin taitorakenteisiin liittyvät stabilointirakenteet 
mitoitetaan ottaen huomioon "Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa' (TIEL 

 2172068)  olevat seikat.  

2.3  Laboratorio-  ja  suunnittelulujuudet  

Aluksi suunnittelulujuudelle valitaan lähtöarvo suunnitellun rakenteen 
toimintatavasta riippuen Laboratoriossa tehtävin ennakkokokein varmistetaan 
suunnitellun kohteen maapohjan lujittuminen. Tavallisesti laboratoriokokeissa 
testataan myös eri sidealneiden vaikutusta lujuuteen  ja  etsitään edullisinta 
sideainevaihtoehtoa. Sideaineen valinnassa tulee ottaa huomioon myös 
stabiloidun näytteen muodonmuutoskäyttäytyminen. Erityisen tärkeää tämä  on 

 myötääville pilareille. 

Laboratonossa maanäytteistä  valmistetaan koekappaleet TPPT-M33  ,  projektin 
 332  Laboratoriotutkimukset ohjeen mukaisesti. Tällöin sideainetta käytetään 

suunniteltu määrä, koekappale sekoitetaan  ja tiivistetään  huolellisesti sekä 
säilytetään ohjeen mukaisesti. Näyteestä tehdään yleensä yksiaksiaalinen 
puristuskoe. Laboratoriokokeista saadusta puristuslujuudesta 0ab  lasketaan 
leikkauslujuus yhtälön  1  mukaisesti. 

0Jab 
tjab=____ 	 (1) 

2  

0Iab  on  laboratoriossa määrätty yksiaksiaalinen puristusiujuus  

tab 	puristuslujuudesta  määrätty leikkauslujuus 

Koska maasto-olosuhteissa syvästabiloitavaa rakennetta ei pystytä 
valmistamaan yhtä hyvin  ja  hallitusti, voidaan laboratoriossa määrätystä 
leikkaus-  tai  puristuslujuudesta  hyödyntää suunnittelussa  vain  osa  (yhtälö  2).  
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Koqauskertoimen  d  arvo valitaan tapauskohtaisesti. Kun  sideaineena  käytetään  
sementtipohjaisia sideaineita  ja  mitoitetaan  lujia pilareita,  kertoimen  d  arvo 
käytännön kokemusten perusteella  on  noin  0.5  ja  puolilujilla  sekä  pehmeiHä, 
kaIkkia  ja  kalkkisementtiä sisältävillä stabiloinneilla  lähellä  1.0. 

td _t]th *fd  ; Od =01a.b *fd 	 (2) 

on laskentapuristuslujuus 

laskentaleikkauslujuus 
korjauskerroin  (0.5...1.0) 

Yksiaksiaalinen puristuskoe  ei kerro materiaalin  anisotropiasta.  Mikäli 
rakenteeseen kohdistuu  vaakakuormia  tai vaakasuuntaisella 
leikkausjännityksellä on  merkittävä osuus rakenteen  käyttäymisessä,  tulee  
puristuskokeiden  lisäksi tehdä suoria  leikkauskokeita  ja  tarvittaessa  
kolmiakselikokeita. 

Sideaineiden vaikutustavat syvästabiloinnissa  eroavat toisistaan monilta osin.  
Kalkkistabiloinnissa sitoutumisreaktiot  tapahtuvat  kaIkin  ja  saven 
mineraaliaineksen  välillä.  Sementti  sen  sijaan  on  hydraulinen  sideaine,  joka 
muodostaa  veden  kanssa  reagoidessaan  kovan,  veteen  liukenemattoman 
geelin.  Kuvassa  2 on  esitetty pelkän  sementin,  pelkän kaikin sekä näiden 
yhdistelmien jännitys  - muodonmuutossuhteita yksiaksiaalisessa 
punstuskokeessa  samoilla  kokonaissideainepitoisuuksilla. Sementillä stabiloitu  
maa käyttäytyy nopeassa  kuormituksessa  hauraan materiaalin tavoin  ja 

 murtuminen tapahtuu pienillä muodonmuutoksen arvoilla  (kuvat  I  ja  2). 
Kalkkistabiloidun  maan jännitys-muodonmuutos-käyttäytyminen muistuttaa  
myötölujittuvan  materiaalin käyttäytymistä /Lahtinen  & Kujala  1990/. 

-- 

ii  
Sem enttipilari 	Kaikkipilari  

Kuva  1:  Stabiloidun 	saven 	käyttäytyminen 	yksiaksiaalisessa 
puristuskokeessa. Periaatekuva murtumismekanismeisfa.  

Käytännön  mitoituksessa stabiloidun  maapohjan oletetaan  käyttäytyvän 
iineaarisesti kimmoplastisen materiaalimaliin  mukaisesti.  Myötöjännitykseilä  O  

tarkoitetaan sitä kuormitusta,  jota  suuremmilla arvoilla  pilari  alkaa käyttäytyä  
plastisesti  ja  muodonmuutokset  kasvavat  (kuva  3). Myötöjännitystä pienem  millä 

 kuormituksen arvoilla muodonmuutosten oletetaan olevan  kimmoisia. 
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Purstumo.E 1 °/oj  

sa  yen  käyttäytyminen 	yksiaksiaalisessa  purlst  us- 

Jännitys-muodonmuufossuhde ILahtinen & Kujala  19901  

Stabiloidun  materiaalin 	- - - - 
todellinen käyttäylyminen 

- Kimmoinen 	- - - 	Flastinen  alue - 

Puristum  a,  

Stabiloidun  materiaalin todellinen käyttäytyminen  ja  kimmoplastinen 

materiaalimalli  sekä myötöjännityksen määritys. 
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2.4 Tuotantotekniikka 

Pilarin  valmistustekniikalla  on  huomattava vaikutus pilarin  homogeenisuuteen 
 ja lujuusominaisuuksiin.  Tämän vuoksi suunnitelmassa  on  syytä esittää 
 sideaineen  laadun  ja  määrän lisäksi ohjeita sekä vaatimuksia pilarin 

sekoittamiselle.  

Oleellisimpia  asioita pilarin valmistuksessa ovat  sideaineen  syötön hallinta  ja 
sekoituksen  onnistuminen.  Sidealneen syötössä  on  käytettävä 
mandollisimman vähän  paineilmaa  maaperän  häiriintymisen minimoimiseksi. 

 Liian suuri  ilmamäärä  huonontaa myös pilarin  lujuusominaisuuksia.  

Nykyisissä koneissa  on  yleensä  sideaineen  syötön automaattinen 
 rekisteröintilaitteisto,  joka perustuu useimmiten säiliössä olevan  massan 

punnitukseen. Sekoitustyön  seuranta vaatii myös  sekoittimen kierrosnopeuden 
 ja pystysuuntaisen  liikkeen nopeuden  rekisteröintiä.  Näiden seikkojen 

automaattista seurantaa  on  syytä vaatia urakka-asiapapereissa. Sekoitustyön 
 vaikutus tuotteen laatuun  on  ilmennyt erityisesti  TPPT-tutkimushankkeeseen 

kuuluvan Kirkkonummen  koepenkereiden stabilointitöiden  yhteydessä.  

Sideaineen  määrää pitäisi pystyä  vaihtelemaan  eri  maakerroksissa,  jotta 
saadaan  lujuudeltaan tasalaatunen pilari. Vesipitoisimplin  kerroksiin pitäisi 
pystyä syöttämään enemmän  sideainetta  kuin pienemmän vesipitoisuuden 
kerroksiin. Mikäli itse  sideaineen syöttömäärää 	ei voida vaihdella eri  
maakerroksissa, 	pitää  sideaineen sekoittamisvaiheessa  enemmän  
sideainetta vaativissa kerroksissa  viipyä kauemmin. 

Oleellinen tekijä maaperän  häiriintymisessä  on  sekoittimen alaspainamisvaihe. 
 Tällöin tulisi välttää  paineilman  syöttöä.  Sideaineen syöttöaukkoja  pitäisi 

kehittää sellaisiksi, että ne voidaan sulkea  alaspainamisen  ajaksi. Mikäli tämä 
ei ole mandollista,  sekoitintanko syöttöaukkojen  yläpuolella tulee varustaa  urilla 

 tai  pikkusiivekkeillä paineilman  poistumisen helpottamiseksi. Maanpinnalle  on 
 tällöin  työturvallisuussyistä asennettava suojakupu roiskeiden  estämiseksi. 

Nykyisin  sekoittimeri kierrosluku  on 120  -  180  kierrosta minuutissa. Käytettäessä 
suurta  syöttöpainetta  näillä  kierrosluvulla sideaine paiskautuu  pilarin reuna- 
alueille,  ja pilareiden  keskustaan  jää vain  vähän  sideainetta.  Kun halutaan 

 laadukkaampia, lujempia  pilareita, suositeltava määrä  kierroslukuja  on 40.. .60 
 kierrosta minuutissa.  Puolilujille  ja pehmeille pilareille  suositeltava  kierroslukujen 
 määrä  on 100...120  kierrosta minuutissa. 

Yleisimmin käytössä olevassa  sekoitinkärjessä  on  kaksi  sekoitustasoa (terää). 
 Tällä hetkellä kehitetään  kärkiä,  joissa  on  useampia  teriä -  mielellään vähintään 

 4,  jotta saataisiin parempi  sekoitustulos.  Lisäämällä  teriä  voidaan 
 kierrosnousua  kasvattaa. Japanilaisten tutkimusten mukaan merkittävin 

 sekoitustehon  mittari  on  ns. teräkierroslukumäärä. Teräkierroslukumäärä  on 
 terien  lukumäärä  kerrottuna sekoituskierrosten lukumääräilä pilarimetriä  kohti 
 /Dong &  al 1996!.  Suositeltava  teräkierroslukumäärä  on 250  -  370  riippuen 

 tavoitelujuudesta.  Esimerkiksi  4  kpl  siipiä  13 mm  kierrosnousulla  antaa  308  
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siipikierrosta  I  pilarimetri.  

Liitteessä  2  olevassa taulukossa  on  VTT:n  laatima ehdotus, miten  
laboratonolujuuksia  voidaan muuntaa  maastolujuuksiksi sekoittimen kärkityypin  
sekä suljetun  leikkauslujuuden  perusteella. Taulukon arvot perustuvat 
pelkästään Kirkkonummen  koekohteesta  saatuihin tuloksiin, joten niitä 
tarkistetaan, kun saadaan lisää hyvin  dokumentoituja koetuloksia.  

2.5  Roudan vaikutus 

Stabilointi  muuttaa maapohjan  routakäyttäytymistä. Sideaine  vaikuttaa siihen, 
miten  routakäyttäytyminen  muuttuu.  Sementti-,  kipsi-  ja rikinpoistojätepitoisilla 
sideaineilla stabiloidun  rakenteen  jäätyminen  ja  sitä seuraava  sulaminen 

 aiheuttavat  haurastumista  ja  murtumista. Käytettäessä kaikkia  sideaineena  
huonosti vettä  läpäisevä  ja  lievästi  routiva maapohja  muuttuu  stabiloitaessa  
paremmin vettä  iäpäiseväksi  ja  herkemmin  routivaksi.  Siksi roudan vaikutus  on 

 syytä ottaa huomioon suunnittelussa. Normaalissa  pengertapauksessa  ei  
pilarien yläpään haurastumiseila  ole välttämättä suurta vaikutusta, mutta  
vaativissa erikoisrakenteissa  on  syytä ottaa huomioon roudan vaikutus.  

2.6  Koepilarointi 

Koepilarointia  tehdään yleensä  suurehkoissa stabilointikohteissa,  jolloin tehty  
mitoitus  voidaan tarkistaa todellisissa käyttöolosuhteissa.  Koepilarointikentän 
pilarien  annetaan  lujittua,  minkä jälkeen  tulos  testataan  puristin-, pilarisiipi-, 
pilarikairalla  tai  näytteenotolla.  Pilarin  ylösveto  on  harvemmin käytetty tapa 
testata  pilaroinnin  onnistumista.  Koepilaroinnilla  voidaan tarkistaa  yhtälön  2 

 korjauskerrointa  d•  Tulosten perusteella voidaan muuttaa esimerkiksi  
sideainepitoisuutta  tai  pilarivälejä. Koepilaroinnilla  saatu  tulos  on  kone-  ja 
tuotantomenetelmäkohtainen. 
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3. STABILOINTITYYPT 

Stabiloinnissa  käytetään termejä luja,  puoliluja  ja  pehmeä  pilari. Lujifla pilareilla  
tarkoitetaan tässä  ohjeessa  pilareita, jotka  on  mitoitettu vastaanottamaan  koko 

 kuormitus  ja  joiden suunniteltu  leikkauslujuus  on  suurempi kuin  150  kPa. Lujien 
pilareiden mitoitus  on  esitetty kappaleessa  4.1.  Pehmeällä  pilarilla  tarkoitetaan 

 pilaria,  jonka suunniteltu  leikkauslujuus  on  enintään  100  kPa  ja  jonka  
myötölujuuden  oletetaan  ylittyvän  (kappale  4.3).  Puolilujien pilarien  oletetaan  
käyttäytyvän  yhteistoiminnassa maapohjan kanssa, mutta niiden  myötölujuus  ei  
ylity  (kappale  4.2).  Pilarityypin  valintaan vaikuttaa myös pilarin  ja  pohjamaan 
muodonmuutosmoduulien  suhde. Koska  muodonmuutosominaisuudet  ovat 
harvoin tarkkaan tunnettuja, voidaan  ko.  suhdetta arvioida  leikkauslujuuksien  
suhteella.  Jos  pilarin  ja  pohjamaan leikkauslujuuksien  suhde  on  suurempi kuin 

 10,  ei voida olettaa, että  pohjamaa  toimisi yhdessä  pifarin  kanssa. Taulukossa 
 1 on  esitetty  pilarien  määritelmät  ja  esimerkkejä  sovellutuskohteista.  

Taulukko  1.  Pilaristabiointityypit. 

Pilarityyppi  Lujat pilarit Puolilujat pilarit  Pehmeät pilarit 

Mitoitusme-  luja,  paalumai- myötälujuus  ei  ylity, Myötäävät pilarit, 
netelmä  ja  nen mitoitus,  toimivat toimivat 
määritelmä kaikki kuormitus yhteistoiminnassa yhteistoiminnassa  

pilareille,  mo-  maan kanssa maan kanssa  
menttikapasi- 
teetti  

Ohjeellinen ^  150  kPa ^  150  kPa ^  100  kPa 
leikkauslu- 
juusalue 

Sovellusalue Korkeahkot  Matalat  tai  Matalat  -  korkeat  
penkereet, matalahkot penkereet,  
sallitut  painumat penkereet, Stabiliteetti  
pieniä, ei tilaa  painumat  pieniä hoidetaan  
vastapenkereille, vastapenkerein,  
mielellään  työaikaisia  
kovaan pohjaan  painumia 

Huomatta- Holvaantuminen Holvaantuminen  Kalkki-sementti- 
vaa pilarille  max.  ko- 

konaispuristu  ma 
3-5  %,  ei sovi  
hauraille pilareille 
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Massastabilointi  on  stabilointitapa,  jossa  pohjamaa  sekoitetaan  huoleflisesti 
 maanpinnasta haluttuun syvyyteen.  Sekoituksen  yhteydessä maahan lisätään 
 sideainetta.  Tällä hetkellä  massastabilointi  pystytään ulottamaan  5  metrin 

syvyyteen.  Massastabilointia  voidaan käyttää yksinään  tai  yhdessä  pilarien 

 kanssa. Tavanomainen ratkaisu  on  korvata  massanvaihto massastabiloinnilla. 

Massastabiloinnilla  saadaan  halutun paksuinen laattamainen  rakenne lisäämään 
kantavuutta, tasaamaan kuormitusta, pienentämään  painumia  ja 

 painumaeroja  sekä varmistamaan  holvaantuvuutta.  

Kuvassa  4 on  esitetty erilaisia  stabilointiratkaisuja. Blokkimaisella stabiloinnilla 

 tarkoitetaan  massastabilointia  tai  sellaista  pilarointia,  jossa  pilarit  ovat kahteen 
suuntaan  sisäkkäin  vähintään  50 mm.  Seinämäisellä pilaroinnilla  tarkoitetaan 

 pilaririvejä,  joissa  pilant  ovat seinän suuntaan  sisäkkäin  vähintään  50 mm.  Näitä 
 stabilointitapoja  tai  yksittäisiä pilareita voidaan yhdistää monin eri tavoin. Näin 

saadaan laaja kirja erilaisia  stabilointiratkaisuja. 

Blokkimainen 	Seinämäinen 	 Yksittäiset  
stabilointi 	 stabilointi 	 plIant  

Kuva  4.  Erilaisia stabilointiratkaisuja /Terashi  1990/  
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4.  PENKEREEN MITOITUSLASKELMAT  

4.1  Lujat  pliant  

Lujille pilareille  on  tyypillistä suuri puristuslujuus  ja  se,  että ne murtuvat hyvin 
pienillä muodonmuutoksen arvoilla. Kuormitus pyrkii keskittymään pilareilie, 
koska maan  ja pilarien muodonmuutosmoduuleilla  on  huomattava ero. Ne 
toimivat siis vetoa kestämättöminä pilareina, joiden tarkoitus  on  siirtää kuor-
mitukset kovaan pohjaan. Myötäämättömät, lujat pilant mitoitetaan kuten paalut, 
jolloin oletetaan, että pilarit vastaanottavat  kaiken  kuormituksen, eikä 
sivuvastusta oteta huomioon. Tällöin myös liikennekuorma  tai  muut 
hyötykuormat  on  laskettava mukaan kuormitukseksi (yhtälö  3).  Koska lujat pilarit 
mitoitetaan kuten paalutus,  on  kokonaisvarmuuskertoimen  murtumista vastaan 
pilaroinnilla oltava sama kuin paalutuksia mitoitettaessa eli  2.0.  Lujia pilareita 
käytettäessä  on  erityisesti kiinnitettävä huomiota pilarien valmistustekniikkaan 

 ja laadunvalvontaan,  jotta voidaan varmistua niiden tasalaatuisuudesta. 

Yksittäisen pilarin kantokyky muodostuu pääasiassa kärkivastuksesta. Pilarin 
lujuus määrätään laboratoriokokeiden ja/tai koekuormitusten perusteella,  ja  se 

 sisältää riittävän varmuuden murtumista vastaan. Yhtälön  4  mukaan 
tarkastetaan, ettei pilarille tuleva kuormitus yhtä pilarin laskentapuristuslujuutta  

0d  Pilarien  keskeltä keskelle väli saadaan yhtähöstä  5.  

q 0 =y*Hpg +q 	 (3)  

ci 	*  A  = qkok *  A'  *  F 	0d 	 (4)  SlZUIZfl 	p 

(5) 
N  q*F 

qkok  on  pilareille  tuleva kokonaiskuormitus  

y 	pengermassan titavuuspaino 

Hpng  penkereen  korkeus 

qIk tilkennekuormat  ja  muut hyötykuormat  
A' 	yhden pilarin kannettavaksi tuleva alue  (kuva  5)  

pilarille  suunniteltu puristusjännitys  

0d 	pilarin laskentapuristusmurtolujuus (kaava  2) 
A0 	pilarin poikkipinta-ala  

b 	pUarien  keskeltä keskelle-väli (k/k)  
F 	varmuuskerroin ( ^  2)  

Yli  2  metriä korkeissa penkereissä luiskan  alla  on  syytä käyttää vinoja pilareita 
(esim.  6:1).  Käytännön kokemusten perusteella odotettavissa olevat painumat 
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kovilla  pilareilla  ovat pieniä,  ja  ne tapahtuvat nopeasti.  Painuman  suuruutta voi 
arvioida  kimmoteorian  perusteella (yhtälö  6). 

z h  * 	*  A' 

* 

	 (6)  

h on maakerroksen  paksuus  
E 	pilarin  muodonmuutosmoduuli  

F-  F-I 
Piarin  

F- 
pinta-alaA 

/ 
/ 	/ 

/ 
/ 

I  ----- 

ZZ AP±A 

-. --- 
. 	 aa  pinta-ala,  

Kuva  5. Pinta -alojen  A, Am  ja  A'  määrittäminen. 

Painumaeroja  ja  suuria  painumia  syntyy  vain,  jos  pilareiden  alle  jää painuvia 
maakerroksia,  jonne muodostuu tällöin  plastisoitunut  alue. Tämä voi johtaa 

 pilareiden  alla  olevan maapohjan murtumiseen.  Mitoitettaessa pilarit lujiksi  ne 
tulisikin ulottaa kovaan pohjaan. Mikäli lujia pilareita ei  uloteta  kovaan pohjaan, 

 on  tarkastettava, että pilarin  geotekninen  kantavuus  on  riittävä, jotta pilarin 
 alapuolinen maapohja  ei  murru.  Tarkastelu voidaan tehdä  Suurpaalutusohjeen 
 kohtien  7.2.4-7.2.6  mukaisesti  ISPO-951 tai  esimerkiksi  kantavuustarkastelun 
 perusteella  kokonaisvarmuuskerroin  menetelmällä.  Kokonaisvarmuuskertoimen 

 arvona tässä tapauksessa voidaan pitää  2.0. Yhtälötlä 7  voidaan arvioida 
 koheesiomaakerrokseen  ulottuvan pilarin kantavuutta. Tässä tarkastelussa  on 

 otettu huomioon  vain  pilarin  kärkivastus. Lujien pilareiden yläpään 
ho!vaantuminen  on  myös tarkistettava.  

(7) 

Q on  pilarin  geotekninen kantokyky  

N 	kantavuuskerroin 
s, 	maakerroksen  suljettu  leikkauslujuus  pilarin alapäässä  

y' 	maakerrosten  tehokas  tilavuuspaino  

H 	pilarin pituus  
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Kun  pilarien perustamissyvyys  H on  suuri verrattuna  halkaisijaan  D  (D»H), 
kantavuuskertoimen  N  voidaan olettaa olevan noin  9-lo.  

Lujia pilareita suunniteltaessa  on  varmistuttava,  että  stabiloitavan  alueen  
luonnontilainen stabiliteetti  ennen  pilarointia  ja  pilaroinnin lujittumisvaiheessa  on 

 riittävä.  LujHla pilareilla stabiloidun penkereen  vakavuuden arviointi  on  erittäin 
vaativa tehtävä, johon ei ole ratkaisua  klassisen  maamekaniikan  puolella.  Lujien 
pilarien murtumistapa  poikkeaa niin paljon  puolilujan  pilarin  murtumistavasta,  
ettei perinteisiä  liukupintalaskelmia  voida soveltaa. Ongelmaa voitaneen 
lähestyä  FEM-ohjelmilla. Suurin ongelma  on  luiskan  alla  olevien  pilareiden 
momenttikapasiteetti. Penkereen painuma  (lähinnä  alkupainuma)  aiheuttaa  
luiskan  alla  oleviin  pilareihin vaakasuuntaista  kuormitusta, joka voi katkaista 
pilarin,  sillä  pilarin  vetolujuus  on  usein pieni  tai  olematon. Tilannetta voidaan 
parantaa  vastapenkerein  tai  vinoilla pilareilla.  Tässä tapauksessa  geolujitteiden  
käyttö  on  ongelmallista,  sillä  toimiakseen ne vaativat suuria  muodonmuutoksia.  

Liitteessä  1 on  esitetty  esimerkkilaskelmat lujien, puolilujien  sekä pehmeiden  
pilarien mitoituksesta.  

4.2 Puolilujat pilarit 

4.2.1 Painumalaskelmat 

Myötäämättömien puolilujien pilareiden mitoituksessa  voidaan käyttää  Bromsin 
ja Bomanin  (1977)  esittämää menetelmää, joka perustuu tasaisen  painuman  pe-
riaatteeseen. Tällöin oletetaan sekä maapohjan että  pilareiden painumat  yhtä 
suuriksi. Kuormien oletetaan  jakaantuvan  kuvan  6  osoittamalla tavalla maa- 
pohjaan  ja  pilareille.  Kuormien  tasapainoehdosta  saadaan yhtälö  8,  joka esittää 
tasaisen kuorman jakautumista  pilareille  sekä  maapohjalle.  Yhtälö  on  voimassa, 
kun  pilarien myötökuormaa  o,  ei  ylitetä  (a,  <  a)  /Pohjarakenteetl. 

q=o* -+o  * 	 (8) 
A' 	A'  

A'=Ap +Am 	 (9) 

q on  tasainen kuormitus, sisältää  vain  pysyvät kuormat  

°m  jännitys maassa  
c 	jännitys  pilarissa ( 	o,) 
Am 	maan  pinta-ala  (kuva  5) 
A 	pilarin  pinta -ala  (kuva  5) 
A' 	poikkileikkauspinta-ata  (kuva  5)  
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2  

f  
/ 

/ 

Kuva  6.  Kuormien jakaantumisen periaate pilaroidulle maa pohjalle. 
Kuormasta  q  osuus  q 1  siirtyy pilareille  ja  osuus  q2  maa pohjalle. 
IKalk-  och  kalkcementpelare  I 995t  

Yhdistämällä tasaisen painuman periaate  ja  Hooken  laki saadaan jännitykseksi 
pilarissa  o  yhtälö  12  ja  maapohjassa  o  yhtälö  13: 

A 
(10)  

A ' 

E 
(11) 

M 

q 
0  = _________  

a+(1  -a)/m 	 (12) 

q a  = 	 (13) 1  +a(m-  1) 

a on  pilarisuhde  
E 	pilarin muodonmuutosmoduuli  
M 	maan kokoonpuristuvuusmoduuli  
m 	pilarin  ja  maa kokoonpuristuvuusmoduulien suhde 

Pilarivälin optimointiin  voidaan käyttää yhtälöitä  24  ja  25,  jolloin pilareille 
saadaan myötökuorma. Oikeastaan suhteen  m  pitäisi esittää pilarin  ja  maan 
kokoonpuristuvuusmoduulien suhdetta, mutta avoimessa tilassa, kun 
Poissonin luku  v on  pieni, pilarin muodonmuutosmoduulia voidaan käyttää 
kokoonpunstuvuusmoduulin likiarvona.  CRS-kokeiden perusteella  on  arvioitu, 
että kalkkipilann muodonmuutosmoduulin arvo  on 50-150  * jännitysvälillä  100 
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-400  kPa,  kalkki-sementtipilarin  100-200  * t,jännitysvälillä  200-400  kPaja 
sementtipilanlle  noin  150-250  * tjännitysvälillä  200  -  400  kPa  /Ekström,  1992/. 

 Pilareiden painuma  voidaan laskea  yhtälöllä  14.  Vaihtoehtoisesti voidaan 
 painuma  laskea maapohjan  painumana,  jolloin lasketaan tavallinen  kon-

solidaatiopainuma  käyttäen  kuormana  maahan kohdistuvaa kuormitusta  0m  
yhtälön  13  mukaan.  

q*H  s=  
a*±(1  -a) *M 	 (14) 

s on  pilarin  painuma  
H 	pilarin pituus 

Edellä esitetyssä menetelmässä siis oletetaan, että  pilarien  ja  maapohjan 
 painumat  ovat yhtä suuria riippumatta  pilarivälistä, penkereen geometriasta  ja  

penkereen materiaaliominaisuuksista. Pengermateriaalin holvaantuminen 
 vaikuttaa  jännitysten jakautumaan pilarien  ja  maapohjan kesken  ja  edelleen 
 painumien  kehittymiseen  I  Vepsäläinen,  1990/.  Tämän ilmiön merkitys korostuu 
 pilarivälin  ja  toisaalta  pilarien  ja  maapohjan  lujuuksien  suhteen kasvaessa.  

Stabiloidun  maapohjan  sekundääripainuman  nopeutta  ja  suuruutta  on  tutkittu 
vähän.  Sekundääripainuma aiheutunee  pääasiassa  pilareiden hiipumasta. 
Sekundääripainuman  nopeutta voitaneen arvioida  Buismanin empiiristä 

 menetelmää  soveltanialla.  

4.2.2  Penkereen stabiliteetti 

Penkereen  alle  tulevaa  stabilointia mitoitettaessa  erotetaan kaksi  en  tapausta 
riippuen  penkereen  luonnollisesta varmuudesta ilman vahvistuksia: 

 varmuuskerroin  on 1.2-1.5 tai  pienempi kuin  1.2  /Vägverket,  Kalkpelare,1987/. 

 Ensimmäisessä tapauksessa, kun  penkereen  luonnollinen  varmuuskerroin 
 on 1 .2-1.5,  oletetaan  pilarien käyttäytyvän  yhteistoiminnassa pehmeiden 

 maakerrosten  kanssa siten, että lujuus  pilareissa  ja  maapohjassa mobitisoituu 
 samalla tavoin.  Liukupintalaskelmissa  voidaan  stabiloidulle  alueelle käyttää 

keskimääräistä lujuutta, jossa maapohjan  ja  pilareiden lujuudet  kerrotaan niiden 
 tilavuuksien  suhteilla (yhtälö  15,  kuva  7).  Toinen mandollisuus  on  kuvata 

yksittäiset  pilaririvit  vastaavan tilavuuden  omaavina pilarilamelleina  (yhtälö  16 
 ja kuva  8).  Yksittäisten  pilanen lujittava  vaikutus ulottuu  vain  liukupinnan 

aktiivipuolelle (puristuspuolelle). Passiivipuolella stabiloinnin  vaikutus voidaan 
ottaa huomioon  vain  blokki-  tai  seinämätyyppisissä stabiloinneissa  (kuva  7). 

A  
tkesk = 	* 	

A' 	
tm 	 (15)  
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tkk  on  keskimääräinen leikkausmurtolujuus  
A 	pilarien pinta-ala  (kuva  5) 
A' 	pinta-ala  (kuva  5) 
Am  maan  pinta-ala poikkileikkauksessa  (kuva  5) 
t 	pilarin leikkauslujuus (= 
tm 	maan leikkauslujuus  

d=  irD2  
4e (16) 

d on  laskennassa käytettävä pilarilamellileveys  
D 	pilarin halkaisija  
e 	pilariväli luiskan pituussuunnassa 

Pa'viDuoli 	Aktiivi,  

Iuuu - 
-----IJJ—I.-I.—.--- 

- - - - 	 Keslclmaaraznen - 	
- Saven leikkauslyjuy mlujjsvce  

Kuva  7.  Liukupinnan muodosfuminen. 
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b 
	

b 

d  

Tm  
T on  pilorin Leikkaustujuus  

b b  
d 	7T0 2/  I.e ( lameltin 'eveys)  

T 	Cp 1 	d 1  ton 	(pilorin  lujuus  

Kuva  8.  Stabiliteetin laskeminen.  Pilanen  muuttaminen  Iaskennallisiksi 
lamelleiksi / Näätänen  1992/.  

Japanilaisessa  mitoituskäytännössä  sovelletaan suljetun  leikkauslujuuden 
laskemiseksi yhtälöä  17.  Stabiloidulle  alueelle  'asketaan  keskimääräinen  
leikkauslujuus  pinta -alojen suhteessa kuten  yhtälöllä  15,  mutta maapohjan  
leikkauslujuudesta  ei käytetä  maksimiarvoa  vaan pilarin  muodonmuutoksella 

 c  kehittyvää leikkauslujuutta  t  (kuva  9).  Leikkauslujuus ;  voidaan määrittää 
esimerkiksi  kolmiaksiaalikokeella, yksiaksiaalisella puristuskokeella  tai 

 kehittyneellä slipikairauslaitteistolla.  Tämä lähestymistapa kuvaa  oikeammalla  
tavalla maapohjan käyttäytymistä, joten  yhtälön  17  käyttö  on  suositeltavaa. 
Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan  vain  kolmasosa  saven 
huippuleikkauslujuudesta  kehittyy  pilann murtoa  vastaavalla  muodonmuutoksella 
/Kivelö  1996/.  

a*t  ±(1 -a) *t  kesk 	 p (17)  

kesk  on  keskimääräinen  leikkauslujuus  
a 	pilarien  suhteellinen  pinta-ala  

pilarien leikkauslujuus (= 
- 	maapohjan  leikkauslujuus,  joka kehittyy samalla muodon- 

muutoksella kuin  pilarien leikkauslujuus  

Toisessa  mitoitustapauksessa penkereen  luonnollinen varmuus liukumista 
vastaan  on  alle  1.2.  Tässä tilanteessa oletetaan, että  pilareiden  ja  maan 
yhteistoimintaa ei voida käyttää hyväksi, vaan  stabiloidun  alueen lujuus koostuu 
yksinomaan  pilarien  lujuudesta.  Pilarit  asennetaan  luiskaa  vastaan  
kohtisuorassa  oleviin  seinämäisiin  riveihin siten, että ne peittävät toisiaan 
vähintään  50 mm.  Liukupintalaskelmilla mitoitetaan pilaririvien  vakavuus sekä  
k/k-mitat.  Pilarit  sijoitetaan  liukupinnan aktiivipuolelle. 

Penkereen  luonnollista vakavuutta voidaan lisätä  vastapenkerein. 
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tP 	 Pin  käyttäytyminen  

Saven  käyttäytyminen  

Puristuma, %  

Kuva  9.  Savenja pi/arm  jännitys- muodonmuutoskäyttäytyminen.  

4.3  Pehmeät, myötäävät pilarit  

4.3.1  Painumalaskelmat  

Kuormien  tasapainoyhtälö  8  kirjoitetaan  yhtälön  muotoon  18,  kun  pilareille  
kohdistuva  kuorrnitus  ylittää  pilarien myötökuorman  (ar > og).  Pilarien  oletetaan 
tällöin kantavan  myötökuomian  suuruisen  vakiokuorman  ja  kaikki muu kuormitus 
siirtyy  maapohjalle. Jännitysten  jakaantumisen periaate  on  esitetty kuvassa  10. 

A' 
	 (18)  

Kuormien  tasapainoehdon  mukaan saadaan  maapohjaan  kohdistuvaksi  
kuormaksi  yhtälö  19. 

q -ci *  a 
0m 1-a 

(19)  
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Maalle  jUvA jity.  a 

w w  
I/I/I//I il/I 1/1/II//XII  

LL 	i  tJ  i 

Kuva  1O.Jännitysten  jakaantuminen myötäävien pilarien tapauksessa /RIL, 
Pohjarakenteet  1986/  

Myötökuorman  oletetaan yleensä olevan  0.65-0.7 	murtokuormasta.  
Ruotsalaisten ohjeiden  /Carlsten  1989!  mukaan  myötökuorma  kalkki-  ja 

 kalkkisementtipilareille  on 0.65  -  0.8  murtokuormasta.  Maastossa pilarin 
 myötökuorma  voidaan määrittää esimerkiksi  ruuvilevykokeella. Murtokuorman 
 suhdetta pilarin  leikkauslujuuteen  ja  vaakasuuntaiseen  jännitykseen voidaan 

kuvata  yhtälöllä  20  /Åhnberg&Holm  1987/.  

cYP(ll1UIO) =  2 	+ 	 (20)  

°p(murto)  on 	pilarin  murtokuorma  
pilarin  leikkauslujuus  

0h 	maassa vallitseva  horisontaalijännitys  

Kun tunnetaan maahan kohdistuva kuormitus, voidaan  painuma  laskea  ta
-vanomaisena konsolidaatiopainumana.  Kalkki-  ja  kalkki-sementtipilareille 

 voidaan olettaa, että  pliant  toimivat  pystyojina  ja  nopeuttavat painumaa. Täfiöin 
painumanopeus  voidaan arvioida  Barronin  esittämän  laskentamenetelmän 

 avulla.  Konsolidaatioaste  saadaan  yhtälöstä  21  ja  funktio  f(n)  on  määritelty 
 kaavassa  22  /Pohjarakenteet  1986/.  Painumaa  voidaan nopeuttaa myös 

 ylipengertä  käyttämällä, kunhan huolehditaan  penkereen riittävästä 
 vakavuudesta kaikissa  rakennusvaiheissa. 

- 2Ch*  t 

U= 1  -  e  R2f(n) 	 (21) 

U on  konsolidaatioaste  
Ch 	vaakasuuntainen konsolidaatiokerroin  

aika  
R 	pilanin vaikutussäde 
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r 	pilarin  säde  
n 	Rir  

3n 2 - 1 1(n)  = _____ ln  (n)  - 	 (22) 

	

.n21 	 42  

Yhtälö  20  ei ota huomioon  pilareiden  kantavuutta eikä kantavuuden kasvamista 
  lujittumisen  seurauksena. Todellisuudessa  myötökuormaa  pienemmillä 

kuormilla kuormitus keskittyy ajan myötä  pilareille  ja painuminen  nopeutuu. 
 "Tiepenkereen holvaantuminen,  loppuraportti"-tutkimuksessa  on  havaittu, että 

 sementtipilareilla vedenläpäisevyys maapohjaan  verrattuna  on  pieni, eikä 
 pystyojavaikutusta  voida ottaa huomioon /Vepsäläinen  & Arkima  1992/. 

 Japanilaiset ovat havainneet, että  stabiloidun  maan  vedenläpäisevyys 
 pienenee  sementtimäärän  kasvaessa  /Kawasaki  &  al. 1981!.  

Kun oletetaan  myötölujuuden  olevan  0.65  murtolujuudesta,  voidaan  yhtälöstä  23 
 ratkaista yksittäisen pilarin  maksimikapasiteetti /KaIk-  och kalkcementpelare 
 1995!. 

	

0.65 	 p(rnzx.r(o) 	 (23) 

q1<  on  yksittäisen  pilari maksimikapasiteetti 

0p(murto) murtolujuus  

Jos  pyritään  optimoimaan piarimäärä  ja mitoittamaan pilareille myötöjännitys, 
 asetetaan yhtälöt  12  ja  19  yhtä suuriksi  ja  ratkaistaan  pilarisuhde  a.  Ratkaisun 

 a  =  0  lisäksi saadaan ratkaisu  a,  jota  kutsutaan  knittiseksi pilarisuhteeksi  (yhtälö 
 24).  Yhtälöstä  25  saadaan  em.  pilarisuhdetta  vastaava  pilariväli  b. 

q  *  E 
 -  M a= 	

E 	 (24) 

	

a  ( 	-  1) 
M 

E  
*  a  ( .- -  1) 

M (25)  
q*E 

 —O 
M  
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4.3.2  Stabiliteettilaskelmat 

Pehmeille pilareille  suunnitellun penkereen vakavuus  on  aina tarkastettava. 
Myötäävien pilarien lujuudet arvioidaan samoilla periaatteilla kuin puolilujien 
pilarien  (4.2.2). Penkereen  vakavuuden parantamiseksi käytetään yleensä 
vastapenkereitä. Vastapenkereiden mitoittava tekijä  on  yleensä työaikainen 
ylipenger. Myötäävien pilarien vakavuuslaskelmissa  on  tarkistettava vähintään 
seuraavat kuormitustilanteet  /Kalk- och kalkcementpelare  1995/: 

-  Luonnollinen varmuus ilman vahvistuksia 
-  Varmuus eri pengerrysvaiheiden jälkeen  ja  ennen seuraavaa 

vaihetta 
-  Valmiin penkereen varmuus liikennekuormituksen alaisena  

4.3.3  Ruotsalainen mitoituskäytäntö 

Ruotsalainen mitoituskäytäntö pilareille perustuu edellisessä kappaleessa 
esitettyyn myötäävien pilarien periaatteeseen. Ruotsalaisen ohjeen mukaan 
pilarin murtolujuus määritetään tehokkaiden jännitysten avulla 
kokemusperäisestä yhtälöstä  26. 

0p(mzzrto) =  2 	+ 3 	 (26) 

0h on  tehokas vaakajännitys 

Yhtälö perustuu  Broms  et al. 1987  esittämään kokonaisjännitysanalyysiin, jossa 
 on  oletettu, että pilarin kitkakulma  30 Vaakajännitys c  voidaan asettaa 

samaksi kuin alkuperäisen pohjamaan vaakajännitys,  jos  otetaan huomioon 
sekoittumisesta aiheutunut maapohjan häiriintyminen. Vaakajännitykseen  Oh'  

voidaan ottaa mukaan myös lisätty kuorma. Vaakajännityksen lisäyksen 
oletetaan olevan  50 %  koko kuormituslisäyksestä.  Tällöin pilarin murtokuorma 
kasvaa,  ja pilari  vastaanottaa suuremman osan kuormasta. Kun pilarin 
vastaanottama kuorma lisääntyy, pienentyy maapohjan vastaanottama kuorma 

 ja  samalla pilareihin kohdistuva vaakajännitys pienenee. Tämä laskentatapa 
edellyttää siis useita iteraatiokierroksia.  

Koko  kuorma jaetaan pilareille  ja maapohjalle  tulevaan osaan yhtälön  27 
 mukaan  (kuva  10). 

q=q1 +q2 	 (27) 

q on kokonaiskuormitus 
q 1 	pilarille  tuleva kuormitus  
q 2 	maapohjalle  tuleva kuormitus 

Stabiloidun pilann painumat  lasketaan yhtälöllä  28. Maapohja  jaetaan kerroksiin, 
joiden paksuus  on h. 
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zlh*q1  

a*M  
(28)  

S 1  on  pilarin  painuma  
h  maakerroksen  paksuus  

a 	pilarin  peittävyys  
M 	pilarin  kokoonpuristuvuusmoduuli  (50...100  *  

Ylikonsolidoituneen  maapohjan  painuma  lasketaan  yhtälöllä  29  ja  normaalisti 
 konsolidoituneen  kaavalla  30.  Näiden  yhtälöiden  täydelliset muodot  ja  tarkempi 

käyttö  on  esitetty  Limeset-ohjelman käsikirjassa  /Carlsten  1989/.  

Ah*q  2I2 	 (29) 
(1-a)  *  

2 on  maapohjan  painuma 

Sm=S= 	
h*q 

a*.M+(1  -a) *J4, 	(30) 

M 0  on  ylikonsolidoituneen  osan  kokoonpuristuvuusmoduuli  

M e  maapohjan 	kokoonpuristuvuusmoduuli 	(ruotsalainen 
 määritystapa)  

Ensimmäinen  painumalaskelma  tehdään olettaen, että  q 1  =  q.  Pilarien 
 laskettua  painumaa  S 1  verrataan maapohjan painumaan  S2 . Jos  pilarin  painuma 
 on  suurempi,  pienennetään pilareille  kohdistuvaa kuormitusta  q 1  portaittain, 

kunnes  painumat  ovat yhtä suuria. Laskettu  painuma Sm  on  tällöin  Sm  =  S  =  
Jos  pilanen painuma  on  pienempi kuin maapohjan  painuma 	<  2  eivät  pilarit 

 voi ottaa enempää  kuormaa,  jolloin  painuma  on  yhtä kuin maapohjan  painuma 
Sm  =  S2  /Kalk- och  kalkcementpelare  1995/. 

Jos  pilareita ei  uloteta  kovaan pohjaan, lasketaan niiden  alapuolisen  osan 
 painumat  normaalisti  konsolidaatiopainumana.  Ruotsissa  on  kehitetty erillinen 
 laskentaohjelma "LimeseV  kalkki-  ja  kalkkisementtipilarien painumien  ja  

painumanopeuksien  laskemiseen. 

Ruotsalaisissa tutkimuksissa  on  havaittu, että  kaikkipilarien vedenjohtavuus  on 
100-1000  ja  kalkki-sementtipilarien  100-500  kertaa suurempi kuin  sta-
biloimattoman pohjamaan.  Tähän perustuu heidän  oletuksensa,  että  pliant 

 toimivat myös  pystyojina.  Tämä  pystyojavaikutus  voidaan ottaa huomioon 
aika-painumalaskelmissa  esimerkiksi  Barronin  esittämällä tavalla (yhtälöt  21  ja 

 22)  /Carlsten.  P. 1989/.  
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Penkereen  vakavuus  on  aina tarkistettava kohdassa  4.3.2  esitetyllä  tavalla.  

4.4  Määrämittaiset pilarit 

Määrämittaisia  pilareita voidaan käyttää esimerkiksi  siirtymärakenteissa  tai  hyvin 
 syvillä pehmeiköillä,  kun  stabilointikoneella  ei päästä  syvempiin  kerroksiin. 

 Määrämittaisia  pilareita  mitoittaessa  on  syytä huomata, että  pilarien 
pystyojavaikutus  nopeuttaa  pilarien alapuolisten maakerrosten painumaa.  

Kuvassa  11 on  esitetty kuormien jakaantuminen  stabiloidussa maapohjassa  ja 
sen alla.  Painuma  h 2  pilareiden  alla  lasketaan normaalina 

 konsolidaatiopainumana,  jolloin kuormitus  q on  pintakuormana pilarien alapään 
 tasossa syvyydellä  H. 

Applied load, q 

4, 'k.*'  ____  

Column 
length,  

- - - - 	th 2  

i•' 	_____  
z— 	T<-  ; 	 -;  L  <  

Kuva  11. 	Kuormien jakaantuminen määrä mittaisille pilareille  ja  niiden 
alapuolelle  /Broms  &  Boman 19 77/  

Määrämittaisissa pilareissa  pilarin  alle  jää  painuvaa maapohjaa. Pilarien 
geoteknisen kantokyvyn riittävyys  on  tarkastettava kappaleen  4.1  mukaan.  

4.5  Massastabilointi 

Massastabiloidun  maapohjan voidaan olettaa olevan yhtenäinen  lineaarisesti 
kimmoplastinen  maakerros.  Massastabiloinnin  sekoittamiseen  ja  sideaineen 

 tasaiseen  levittymiseen  liittyvät  epävarmuudet  on  otettava huomioon 
 mitoituksessa. Mitoituksessa  on  otettava myös huomioon, että  myötäjännitystä 

 ei saa tietyllä varmuudella ylittää.  Myötöjännitystä  pienemmillä jännityksen 
arvoilla  painumat  voidaan laskea  yhtälöstä  31.  Kokoonpuristuvuusmoduulin 
likimääräisenä  arvona voi käyttää ruotsalaisten esittämää  50...100  * leik-
kauslujuutta. 
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S 	H*q  
stal, 	 (31)  E ah 

Sstab  on  massastabiloidun  kerroksen  painuma  
H 	massastabiloidun  kerroksen paksuus  
q 	pintakuorma 

Estab 	stabiloidun pohjamaan kokoonpuristuvuusmoduuli 

Massastabiloinnin  alle  jäävien  kokoonpuristuvien maakerrosten painumat  
lasketaan normaalina  konsolidaatiopainumalaskelmana.  Jos  massa-stabiloinnin 

 alle  tehdään  plIant,  lasketaan niiden  mitoitus  kuten kappaleissa  4.1-4.3 on 
 esitetty.  Blokkimainen stabilointi  voidaan  mitoittaa  kuten  massastabilointi. 

Penkereen stabiliteetti  lasketaan kohdan  4.2.2  mukaan.  

Massastabilointityön  yhteydessä  stabiloitu pohjamaa esikuormitetaan  pian 
sekoittamisen jälkeen. Näin  maapohja  tiivistyy  ja  lujittuminen  paranee. Erityisen 
tärkeää  esikuormitus  on  stabiloitaessa  turvetta. 

Koska  massastabilointi  on  uudehko pohjanvahvistusmenetelmä,  on  sen 
 tutkimus-  ja  kehitystyöhön uhrattava vielä aikaa. Tässä yhteydessä tulisi myös  

mitoitusmenetelmiä  kehittää.  
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5.  LEIKKAUSLUISKAN STABILITEETTI 

Stabiloitu leikkausluiska mitoitetaan  aina siten, että  kokonaisvarmuuskerroin  (F) 
 luiskan sortumaa  vastaan  on  vähintään  1.5.  Yleensä  mitoitus  tehdään suljetun 

tilan  tarkasteluna.  Mikäli halutaan tehdä avoimen tilan laskelmia, ne voidaan 
tehdä ruotsalaisen ohjeen mukaisesti  /Kalk- och  kalkcementpelare/. 

Mitoituksessa  tulee ottaa huomioon kaksi tapausta:  luiskan  luonnollinen 
 varmuuskerroin  sortumista vastaan ilman vahvistuksia  on 1.0-1.5 tai  kun 
 varmuuskerroin  on  pienempi kuin  1.0. Ka  istamalla pilaririvit  ulospäin 

leikkausluiskasta  voidaan  luiskan  stabiliteettia  parantaa  / Kalkkipilariohjeet,  
1986!.  

Kun  varmuuskerroin  sortumista vastaan luonnollisessa tilassa ilman vahvistuksia 
 on 1.0-1.5,  asennetaan  pilarit luiskaa  vastaan  kohtisuoriin  yhtenäisiin 
 seinämäisiin  riveihin siten, että ne peittävät toisiaan vähintään  50 mm. 

 Stabiloidulla  alueella katsotaan vahvistetun  maakerroksen  lujuuden koostuvan 
yksinomaan  pilanrivien  lujuudesta.  Liukupinnan  ulottuessa  stabiloitavan  alueen 
ulkopuolelle otetaan siellä huomioon  maakerrosten  oma lujuus. 

Kun  varmuuskerroin  sortumista vastaan luonnollisessa tilassa ilman vahvistuksia 
 on  pienempi kuin  1.0,  vahvistetaan kaivanto  yhtenäisellä pilareista muodostetulla 

blokilla  tai  massastabiloinnilla. Blokit mitoitetaan  sekä kaatumista että  liu-
kusortumaa  vastaan siten, että  varmuuskerroin  on  vähintään  1.5  (kuva  12). 

 Lisäksi tarkistetaan varmuus pohjan nousua vastaan. Tällöin  varmuuskertoimen 
 tulee olla vähintään  1.3.  

Taulukko  2.  Mitoitusmenetelmä  luonnollisen varmuuskertoimen (ilman 

stabiointia) funktiona. 

_______________________ Leikkausluiska 

Varmuuskerroin  F=1.0-1.5 F<1.0  

Stabilointimalli Seinämäiset pilaririvit Blokkimainen 
stabilointi 
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/ 1  

/ 	I  
/ 

//  

 

Om 

94 m  KALKPELARE  c Q5  mJ. 

  

F  =  M  /  Ma  

M a  =  a  *  Z 

M  =  W  *  a 

50 40 30 20 10 0'  /  7'/  / / 
hN/m 	i.- KALKPELARE 

Aktivt  )ordtcyck  mot kalkpel.arna. 

Kuva  12.  Stabilointiblokin mitoitus./Vägverket,  Kalkpelare  1978/. 
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6.  HOLVAANTUMINEN 

Tiepenkereen holvaantumista  on  tutkittu Suomessa vähän.  Tielaitoksen  
selvityksiä- sarjassa ovat ilmestyneet julkaisut  "Tiepenkereen holvaantuminen,  
teoreettinen  osa" ja  "Tiepenkereen holvaantuminen,  loppuraportti", joissa 
aihetta  on  käsitelty. Teoreettisessa osassa  on  kehitetty  tietokonesimulaatiolta,  
joilla pyritään kuvaamaan  rakeisen  materiaalin  holvaantumisen  kehittymisen eri 
vaiheet sekä  pilari-  ja  paalukuormien  muutokset vastaavissa vaiheissa. 
Selvityksen  loppuraportissa  on  tehty laskelmia  elementtiohjelmilla Paimion 
koepenkereen holvaantumisesta. 

Syvästabiloidun  maapohjan  ja  tiepenkereen  yhteistoiminta vaikuttaa  jännitysten  
jakaantumiseen  ja  sitä kautta  painumien  suuruuteen.  Tiepenkereen geometria, 
pengermateriaalin  ominaisuudet,  pilarien  ja  maapohjan  lujuuksien  suhteet 
sekä muut yhteistoimintaan vaikuttavat tekijät voidaan ottaa huomioon  vain 

 numeerisiin  menetelmiin perustuvilla ohjelmilla. 

Koska  penkereen holvaantumiselle  pilarin yläpäässä ei ole olemassa 
yksinkertaisia  laskentatapoja,  voi tilannetta tarkastella  pilarien peittävyyden  
perusteella. Tähän tarkasteluun voi  soveltuvin  osin käyttää  Pengerpaalutus -
julkaisussa  (TI  EL32001  47)  esitettyjä  hattupaalutukseen  liittyviä  peittävyysarvoja.  
Yleensä ottaen  pilareiden  keskeltä keskelle-väli  matalilla penkereillä  ei saa ylittää  
rakennekerrospaksuutta. 

Pilarointia  suunniteltaessa olisi pyrittävä säilyttämään  kuivakuori,  koska  se 
 edesauttaa  penkereen holvaantumista. Kuivakuoren  rooli korostuu erityisesti 

mitä  pehmeämpää pohjamaa  on.  Myös  penkereen tiivistämisellä edistetään hol-
vaantumista.  Rakennettaessa pidetään huoli siitä, ettei  maapohjaa  häiritä 
tarpeettomasti.  Pengerrys  suoritetaan  matalana kerrospengerryksenä /  
Vepsäläinen  1990/.  

Tiepenkereen  alaosassa sekä  luiskissa  voidaan käyttää  lujitteita  varmistamaan 
riittävä  holvaantuminen.  Nämä  yhteisrakenteet  ovat erityisen käyttökelpoisia 
suunniteltaessa  lujien pilareiden  varassa toimivia rakenteita.  Lujitteiden mitoitus 

 on  esitetty  ohjeessa "Geovahvisteiden  käyttö, Suunnittelu  ja  rakentaminen" 
/Tanska  et al. 1995/.  

Massastabilointia  ja  pilaristabilointia yhdistettäessä  on  syytä varmistaa myös  
pilareiden  ja  massastabiloinnin yhtymäkohdan holvaantuminen,  jotta  pilarit  eivät  
stanssaudu  läpi  massastabiloinnista. 
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LASKENTAESIMERKIT 

V?i.  Vei,-,  - <n,nIr,  Pi  

_________________ Kor'kea  pa  
neke 

ger- 	(5.0 m(  
rimerk 	I 	7  __________________ ________  

Mo,  :10  pengar 	(2.0 	nI 
LoskentoeserkkI 

_____  30 

31.  

____ __ ____ 

Moreeni,  H  ___________  

25  25  

pl.3iI.LI  

20 10 	 10 20 30 20  

Laskentapoikkileikkaus Vtl  Vista-Kevola, P1 p1.320 

LASKENTAESIMERKKI  1:  KORKEA  PENGER 
( 

5.Om 
 ), 

LUJAT  PILARIT, Mitoituslaskelmat  

Pilarin halkaisija  800 mm,  pilarin  pinta-ala  A  =  0.5024 m2  

Kaikkien kuormien oletetaan siirtyvän pilareille, pengerkuorma  98 kPa 
 vasemmassa reunassa, ilo  kPa oikeassa reunassa.  Em. kuormiin  lisätään 

Ilikennekuorma  q1, <  lo  kPa,  joten kuormitus  qk0k  108  -  120 kPa  (kaava  3).  

Alustavien lasekelmien perusteella  on  valittu pilanen laskenta klk-väli  1 .0 m  -  1 .1 
m.  Tarkistetaan pilarin jännitykset. 

Ratkaistaan kaavasta  4 suunnittelujännitys 	^ 
 q0* A'  *  F I A  

klk-väli qkOk  A' F 	A 
[m} [kPa] [m2 J  [m2] [kPa]  

1.0 120 1.00 2.0 	0.5024 477 

1.1 120 1.21 2.0 	0.5024 578  

Laskelman pohjana  on  käytetty  3  viikon  ja  3  kuukauden laboratoriolujuuksia. 
Näytteet  on  käsitelty Tielaitoksen Geokeskuksen laboratoriossa. Naytteista 
tehdään myös  6  kk punstuskokeet, joiden perusteella suunnitelmaa tarkistetaan. 
Laboratonotuloksista  on  laskettu punstuslujuuksien  0 b  (  viikkoa  ja  3  kuukautta, 

 2 rinnakkaisnäytettä 
) 
 avulla keskiarvot, laskentapuristuslujuudet  0d  (fd =  0.5) 

 sekä stabiloidun materiaalin muodonmuutosmoduulit  E. 
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LHTE  1,  LASKENTAESIMERKIT  

Side-  Aika  Suh- 	Sideaine-  C E  
aine  teet 	määrä  [%] [kPa] 

[kg/mi 

CaO +  '(se 3  vk  50+50 	123 195/98 2.0 33333.  

CaD + Yse  3  vk  50+50 	155 263/132 2.3 27598.  

CaO + Yse  3  vk  50+50 	185 362/181 1.9 59660.  

CaO +  '(se 3  vk  70+30 	155 190/95 3.3 16667. 

K2  3vk  93 361/181 0.9 56667. 

K2  3vk  123 458/229 1.6 40742. 

K2 3  vk  155 828/414 0.8 153950. 

KS  3vk  155 374/187 1.1 38235.  

CaD +  '(se 3  kk  50+50 	123 262/31 1.8 31250.  

CaD +  '(se 3  kk  50+50 	155 439/220 2.5 30785.  

CaD + Yse 3kk  50+50 	185 51 9/260 2.2 42500. 

K2 3  kk  93 389/1 95 1.2 27000. 

K2  3kk  123 625/313 1.1 36458. 

K2 3  kk  155 1007/504 1.5 38594. 

Vain sideaineella K2, lo  %  3  kuukauden  lujittumisajalla  päästään riittävään 
lujuuteen. Koska  tavoiteleikkauslujuus  on  suun, eikä maasto-olosuhteissa päästä 
helposti näin suuriin  lujuuksiin, 	valitaan  pilariväliksi 	1.0 m. 	Pilarit  ulotetaan  
moreenikerroksen yläpintaan,  joten ei  kantavuusongelmia. 

Luonnontilainen  vakavuus ilman  pilarointia  ja  pengerkuormaa  on  riittävä, joten ei  
vakavuusongelmia. 
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LASKENTAESIMERKKI  2:  KORKEA PENGER, MYÖTÄÄVÄT 
PILARIT,  Limeset-laskelmat 
Yhteenveto kandella eri kuormituksella tapahtuvista painumista, pilareiden 
tavoiteleikkauslujuudeksi  on  valittu  75 kPa, sideaineena  käytetään kalkki  - 
sementtiseosta  50  % +  50  %,  joka vastaa noin  2  %  muodonmuutosta murtohetkellä. 
Laskelman merkin  nät  ovat  Limeset-ohjelmasta, saven kokoonpuristuvuusparametrit  on 
määritetty  CRS-ödometrikokeista  ruotsalaisen käytännön mukaisesti.  

H 	Eff. 	a c 	ML 	 M' 	M0 	T M 
[m] 	dens 	[kPa] 	[kPa] 	[kPa] 	[kPa] 	[kPa] 	[kla] [kPa] 

[tJm3]  

1.00 	1.65 	90.0 	400.0 	120.0 	13.0 	1800. 	50. 3750. 

1.60 	.65 	90.0 	400.0 	120.0 	13.0 	1800. 	75, 5625. 

1.00 	.54 	90.0 	320.0 	120.0 	12.5 	1800. 	75. 5625. 

1.00 	.49 	60.0 	270.0 	90.0 	13.0 	1150. 	75. 5625. 

1.50 	.52 	70.0 	200.0 	85.0 	14.2 	1150. 	75. 5625.  

Grundvattens läge  under my 	 1.00 m  
Pelarnas  diameter 	 0.60 m  
Pelarnas längd 	 6.10 m  
Hänsyn tas  till  lastens inverkan  på  horisontaltrycket 
Korrektionsfaktor för kryplasten 	 0.65 
°vh 	 0.200E-07 m 21s  
Permeabilitetskvot  k-kalkpel./k-lera 	 400.  
Kvadratiskt mönster och dubbelsidig dränering 

C-avstånd:  .90 m 	Q: 100.0 kPa 

U 	30 	50 	60 	70 	75 	80 	85 	90 	95 99  
[%]  

T 	8 	16 	21 	28 	32 	38 	44 	54 	70 108  
[dygnj  

H 	Eff. 	Tot. 	M era 	Tpei 	M 	Q 1 J 	Q i 	SI 	S2  SM  
[ml 	tr 	tr 	[kPa} 	[kPa] 	[kPa] 	dQ 	[kPa] 	[m] 	[ml [m] 

[kPa} 	[kPa]  

1.00 	8.25 	8.25 	1800. 	50. 	3750. 	52.90 	52.73 	.04 	.04 .04 

1.60 	21.70 	29.70 	1800. 	75. 	5625. 	69.93 	62.70 	.06 	.04 .05 

1.00 	29.60 	50.60 	1800. 	75. 	5625. 	79.33 	62.50 	.04 	.02 .03 

1.00 	34.75 	65.75 	742. 	75. 	5625. 	86.09 	80.22 	.04 	.02 .04 

1.50 	41.10 	84.60 	791 	75. 	5625. 	94.53 	79.20 	.07 	.01 .06 

Total  sättning  .225 m 
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C-avstånd:  .90 m 	Q: 110.0  kPa  

H 	Eff.  Tot. 	M e  Tpei  M  QJ  Q 1  Si S2  SM  
[m] 	tr tr 	[kPa] [kPa] [kPa] dQ [kPa]  [ml Em] [m]  

[kPa] [kPa]  

1.00 	8.25 8.25 	1748. 50. 3750. 56.33 .04 .05 .05 

1.60 	21.70 29.70 	1800. 75. 5625. 73.36 68.96 .06 .05 .06 

1.00 	29.60 50.60 	1714. 75. 5625. 82.71 70.25 .04 .02 .04 

1.00 	34.75 65.75 	695. 75. 5625. 89.54 89.43 .05 .04 .05 

1.50 	41.10 8460 	730. 75. 5625. 97.95 88.60 .07 .02 .07 

Total  sättning  .252 m  

Pilariväli  0.9 m on  valittu  alustavilla laskelmilla.  Valitaan  painuma-ajaksi  6  kk, 
joten kaikki  konsolidaatiopainumat  ehtivät tapahtua.  Ylipengertä  ei tarvita, koska  
painumat  tapahtuvat nopeasti.  
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Syvästabiloinnin mitoitusohje 
LHTE  1,  LASKENTAESIMERKIT 

Vakavuuslaskelmat 

Vahvistamattoman penkereen  vakavuus  on 0.77 (=0-menetelmä). 

YS -Yhdyskunta Oy 	 25-NOV -96  
_________  60 

LIUKUPINTA-ANALYYSI: 	Vtl  pi  PL.320 LUONNONTILAINEN  VAKAVUUS  
Ste6  L 00 	I 	¼ennekuor'non  MATERIAALIT  I600T  

KERROS 	KOHEESIO KITKAKULMA TIL.PAINO  TEN. 	TIL.PAINO 	VAKAVUUSTIEOOT  

1 	20.00 	0.00 	11.00 	1.00 	Fmjn 	: 	0.769 
2 	12.30 	0.00 	16.00 	6.00 	Np 	/.62h.01 
3 	hO.00 	30.00 	11.00 	1.00 	Mc 	I 	6015.6 

108 0 

	

o 	0 	0 

	

o 	0 	0 

	

120. 	.mo  

0 	0 

0 	0 

o 

3  _______________________ _______________________ 
__________ ___________  

-211 -111 0 10 20 30 

Vastapenkereen mitoitus,  tilanne heti penkereen rakentamisen jälkeen =  0  - 
 menetelmällä, stabiloitu alue laskettu keskimääräisenä pilarien lujuutena (otettu 

huomioon  vain  pilarien  oma lujuus).  

60 

50 

co 

30 



Syvästabiloin nm mitoitusohje 	 39  
LuTE  1,  LASKENTAESIMERKIT 

STABILOINTITAPOJEN  VERTAILU 
ESIMERKKI  1:  LUJAT  PILARIT (Tavoiteleikkauslujuus  240  kPa) 
Pilann haikaisija  800 mm,  kuormitus  108-120  kPa,  sis.  10  kPa liikennekuormaa, 
kimmoinen painuma  75 mm 

 Pengerkorkeus  5.0  -  5.6 m p1.320 

Pliant 
Pi  k/k kpl  syy.  jm  

320 1.00 460 6.10 2,806 

340 1,00 380 5,80 2,204 

360 1,00 380 4,80 1824 

380 1,10 252 440 1,106 

400 1,20 170 4,50 765 

420 1,20 136 5,80 789  

Yhteensa  9,497  jm  

Yksikköhinta  70  mk/jm  

Kustannus  664,790  mk 

Vaihtoehdon edut:  
+  Lähes  painumaton, paalutukseen  verrattava rakenne 

Vaihtoehdon haitat:  
-  Näin suuria  iujuuksia  vaikea saavuttaa maasto-olosuhteissa nykyisillä  
tuotantomeneteimiliä 
- Kailiimpi  kuin  myötäävät  pliant  
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ESIMERKKI  2:  PEHMEÄT PILARIT (Tavoiteleikkauslujuus  75  kPa) 
Pilann  halkaisija  600 mm,  painumat  työaikana  230  -  260 mm, 6  kk  painuma-ajan jälkeen 
ei merkittäviä  painumia, riitävän  vakavuuden takaamiseksi tarvitaan  vastapenkereet. 

Pilarit  Vasta- 
pener  

PI  Ic/k kpl  syy  jm  m 

230 0.90 624 6.10 3,931 1,040 

340 0.90 528 5.80 3,115 520 

360 1.20 306 4.80 1499 372 

380 1.20 270 4.40 1,269 288 

400 1.20 216 4.50 1,080 140 

420 1.20 144 5.80 691  

Yhteensä  11,585jm  2,360m 3  

Yksikköhinta  35 mkijm 15 mklm 3  

Kustannus  405,475  mk  35,400  mk 

Kustannus 
yhteensä  440875  mk 

Vaihtoehdon edut:  
+ Painuma-ajan jälkeen ei merkittäviä  painumia 
+  Edullisempi ratkaisu 

Vaihtoehdon haitat:  
-  Tarvitaan  painuma-aikaa  6  kk  
-  Tarvitaan tilaa  vastapenkereille 
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LUTE 1,  LASKENTAESIMERKIT  

LASKENTAESIMERKKI  3:  MATALA  PENGER, PUOLILUJAT 
PILARIT, Mitoituslaskelmat  
Valitaan pilarin  halkaisijaksi  4= 600 mm,  jolloin  A = 0.2826 m 2  .  Pilarin 

 tavoiteleikkauslujuudeksi  t  valitaan  90 kPa,  joka saavutetaan esimerkiksi 
 sideaineella CaO+YSe  (50%+50%) 10 %  pitoisuudella  3  kuukauden  lujittumi  sen 

 aikana. Pilarin  myötökuorma  o,, 0.65 * 2 * 90 = 117 kPa.  Pilarin 
 muodonmuutosmoduuliksi  E  valitaan  9000 kPa.  Matala  penger (  H = 2.Om) 
 aiheuttaa kuorman  q = 40 kPa. Mitoitetaan pilanväli  kaavalla  29. Maapohja on  hieman 
 ylikonsolidoitunutta,  joten maapohjan  muodonmuutosmoduulina  voidaan käyttää 
 ylikonsolidoituneen  osan keskiarvoa  M = 1500 kPa  (ruotsalaisen  määntystavan 
 mukaan  M0).  

Sijoitetaan kaavaan  24  yllä olevat arvot  ja  saadaan  

40*9000/1500  117 
akr =  117(9000/1500-1) =0.210  

Ratkaistaan  A'  kaavasta  10 => A' = A! a = 0.2826 / 0.210 = 1.344 m 2 . Pilareiden k / 
k  -väliksi saadaan  1.16 m.  Valitaan arvo  1.1 m,  jolloin  a = 0.2826/1.21 = 0.2336. 

 Tarkistetaan maan  ja  pilarien  jännitykset  m  ja  o (  kaavat  12  ja  13). 

Om  = 40 1(1+ 0.2336 (9000 /1500 -1)) = 18.45 kPa 
o =40/(0 .2336+(10 . 2336)*1500/9000)=110 . 7kPa<o117kPa 

Painuma s  lasketaan  yhtälöstä  14. 

s40 * 6.1 /(0.2336 * 9000 + (1 - 0.2336) * 1500) = 79 mm 

Penkereen konsolidaatiopainuma  ilman  syvästabilointia  on 200 mm 20 - 30  vuodessa. 
 Penkereen kionnontilainen stabiliteetti penger-  ja  lilkennekuormalle  on 1.62 ,  joten 

vakavuus  on  kunnossa.  

-  YS  - Yhdyskunlo  Oy 	
28 -VOV -96  

LILJVIPINTA-M4#40y51: 	 VII Pt.. 	320  LtX)N?4T!LAI6EP4 VAKAV1..TJS 	1 	2.0  

MATERIAALI TIEDOT  

VERROS 	ROtEESID K!TICAIO.LMA TIL.PAII 	TEll. 	TIL.PAINO 	 VAKAVWSTIEOOT  

1 	20.00 	 0.00 	17.D0 	 7.00 	 1 	1.615 
2 	12.30 	 0.00 	16.00 	 6.00 	 M 	 6381.39 
3 	 ADDO 	 30.00 	17.00 	 1.00 	 Plo 	 395h.O7  

00___ 
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LHTE  2,  TAULUKKO  1  

LABORATORIO-  JA  SUUNNITTELULUJUUKSIEN  SUHDE 

Seuraava taulukko perustuu  koepilarointeihin  ja  pilarien laadunvalvontaan,  jotka 
 on  tehty Kirkkonummella  TPPT-tutkimusohjelrnari koerakennuskohteen 

 rakentamisen yhteydessä. Tulosten yleistäminen muihin kohteisiin  edeDyttää 
 lisäselvityksiä.  

Pilaristabiloinnin  laboratoriossa  määritetyn leikkauslujuuden Tiab  ja  maastossa 
saavutettavan  leikkauslujuuden  välisen  reduktiokertoimen  k  arvot, kun 

 stabiloinnissa  käytetään  syöttöpainetta  p  <  3,0 bar  ja  kärjen  nousunopeus 
sideainetta  maahan  sekoitettaessa  on 12  mm/kierros.  Mikäli  nousunopeus  on 
5  mm/kierros,  alla  esitetyt kertoimet voidaan kertoa luvulla  1,3.  Mikäli 

 nousunopeus  on 20  mm/kierros,  tulee kertoimet jakaa luvulla  2,  Väliarvot 
 voidaan  interpoloida lineaarisesti.  Suurempaa  redusointikertoimen  arvoa kuin  1 

 ei kuitenkaan tule käyttää.  

k =  
Tiab 

Saven  suljettu  leikkauslujuus  

Kärki- 
tyyppi-tasoja  

Sekoitus  <  10  kPa  
_________________ 

10.15  kPa  
_________________ 

15.25  kPa  
____________________________  

2 0,3 0,4 0,5  

_____  3 0,45 0,7 0,85 

4 0,8 1,0 1,2 

0,9 1,1 1.3  
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