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Alkulause 

Tielaitoksen geokeskuksen pyynnöstä Teknillisen korkeakoulun pohjarakennuksen ja maame-

kaniikan laboratorio laati vuoden 1989 alkupuolella suunnitelman Tielaitoksen geoinsinöörien 

täydennyskoulutusta ja teiden geoteknisessa suunnittelussa sovellettavien geoteknisten 

laskentamenetelmien kehittämistä koskevaa tutkimusta varten. Pohjarakennuksen ja 

maamekaniikan laboratorio järjesti täydennyskoulutustilaisuudet geokeskuksen hyväksymän 

suunnitelman mukaisesti vuosina 1989-1990 Teknillisen korkeakoulun rakennus- ja 

maanmittaustekniikan osastolla. Koulutusiilaisuuksissa käsiteltiin tien geotekniseen 

suunnitteluun liittyviä kysymyksiä ja geoteknisten laskentamenetelmien kehittämisprojektin 

tuloksia. 

Pehmeikölle rakennettavien tiepenkereiden geoteknisesta suunnittelua auttamaan Tielaitos 

rakensi v. 1989 koepenkereet Paimioon ja Vaasaan. Koepenkereitä on sovellettu sekä 

"vanhojen" laskentamenetelmien tulosten tarkistamiseen että "uusien" menetelmien 

testaamiseen. Koepenkereiden mittaustuloksia on vuosina 1990-1993 julkaistu useissa 

raporteissa ja kansainvälisten konferenssien julkaisuissa. Koepenkereiden painuma- ym. 

havaintoja jatketaan edelleen. 

Keväällä 1991 laadittiin tarkennettu suunnitelma geoinsinöörien täydennyskoulutuksen 

jatkamista ja geoteknillisiä laskentamenetelmiä koskevien tutkimusten loppuraporuien (LR) 

sisältöä varten. Täydennyskoulutustilaisuuksia päätettiin jatkaa yhdessä geoteknistä 

suunnittelua harjoittavien konsulttien kanssa. Koulutustilaisuuksiin kutsuttiin luennoitsijoiksi 

myös ulkomaisia asiantuntijoita. Geoteknillisiä laskentamenetelmiä koskevien tutkimusten 

tuloksista päätettiin julkaista kolme erillistä loppuraporttia LR1, LR2 ja LR3. Tämä raportti, 

LR3, on viimeinen vuonna 1989 aloitetun geoteknisiä laskentamenetelmiä koskevan projektin 

raporteiSta. 



LR3:een on koottu lähinnä alan uusimmasta kirjallisuudesta perustietoja pehmeikölle 

maanvaraiseksi rakennettavan tiepenkereen geoteknisten laskentaohjeiden laatimista varten. 

Laskentaohjeiden painopiste tulee olemaan klassisen maamekaniikan menetelmissä. Ohjeita 

täydennetään rakennuspohjan mekaanista käyttäytymistä kokonaisvaltaisesti simuloivien 

mallien perusteilla. 

Loppuraportin LR3 laatimista on Tielaitoksen puolesta ohjannut työryhmä, jonka 

puheenjohtajana on toiminut Geokeskuksen apulaisjohtaja Aarno Valkeisenmäki. Työryhmään 

on lisäksi kuulunut Geokeskuksen dipl.ins. Panu Tolla ja dipl.ms. Mikko Smura Uudenmaan 

Tiepiiristä. Tielaitoksen geoinsinöörit ovat lukeneet raportin käsikirjoituksen luonnosvaiheessa 

ja kommentoineet sitä. 

Raportin luvut 1, 4 ja 5 on kirjoittanut prof. K-H. Korhonen. Vt. apul. prof. M. Lojander on 

kirjoittanut luvun 2 ja lisäksi yhdessä va. yliassistentti M. Karstusen kanssa luvut 3 ja 6. Osa 

raportin laatimisen yhteydessä suoritetuista laskelmista on tehty YS-Engineeringissä tekn.lis. 

Pauli Vepsäläisen kehittämillä ohjelmilla. Tekn.yo. A. Repo on avustanut kirjoittajia 

laskelmien ja kuvien laatimisessa. Toimistosihteeri B. Hakomaa on huolehtinut tekstin 

puhtaaksilciijoittamisesta. Kiitämme saamastamme avusta. 

Otaniemessa, toukokuussa 1993 

K-H. Korhonen 	M. Lojander 	 M. Karstunen 



Johdanto 

Tämä raportti on laadittu Tielaitoksen geokeskuksen toimeksiannosta Teknillisen 

korkeakoulun pohjarakennuksen ja maamekaniikan laboratoriossa. Raportti on kirjoitettu 

lähinnä ulkomaisesta geoteknisesta kirjallisuudesta koottujen tietojen perusteella v. 

1992... 1993. Raporttiin on koottu perustietoja, joita Tielaitoksen geokeskus tulee käyttämään 

oppaana ja jotka tultaneen muokkaamaan maanvaraan pehmeikölle rakennettavan tiepenkereen 

geoteknisessa suunnittelussa sovellettaviksi laskentaohjei.ksi. Luonnosvaiheessa raporttia on 

käytetty Tielaitoksen ja alan konsulttien geoinsinöörien täydennyskoulutustilaisuuden 

luentomonisteena tammikuussa 1993. 

Pehmeilcölle maanvaraan rakennettavan tiepenkereen geotekninen suunnittelu ja siihen liittyvät 

laskelmat muodostavat vaikean suunnittelutehtävän, joka vaatii suunnittelijalta maamekaniikan 

teorioiden ja laskentarnenetelmien perusteellista hallintaa, kykyä määrittää mitoituksessa 

tarvittavat parametrit sekä kokemukseen perustuvaa laskentatulosten kriittistä arvioimiskykyä. 

Numeeristen laskelmien suorittamiseen käytettävien apuneuvojen nopean kehittymisen ansiosta 

voidaan geoteknisessa suunnittelussa soveltaa myös maamekaniikan uusia malleja ja teorioita 

joita on vähitellen otettu, klassisten menetelmien ohella, käyttöön myös Suomessa 1980- 

luvulta alkaen. Tämän vuoksi 1990-luvun alkupuolella on muodostunut tilanne, jossa 

geoteknisen suunnittelijan on hallittava sekä klassisen maamekaniikan edelleen käyttökelpoiset 

menetelmät että luotettaviksi osoittautuneet uudet menetelmät, joilla perinteellisillä teorioilla 

laskettuja tuloksia voidaan tarkentaa ja täydentää, ja joita on sovellettava sellaisissa tehtävissä, 

joissa klassisen maamekaniikan menetelmät eivät ole käyttökelpoisia. 

Tämä asettaa geoteknisen suunnittelijan tiedot ja harkintakyvyn entistä kovemmalle 

koetukselle. Tässä raportissa on pyritty lyhyesti esittelemään ne klassisen maamekaniikan 

laskentamenetelmät, jotka ovat edelleen käyttökelpoisia pehmeikölle maanvaraan 

rakennettavan tiepenkereen geotekniseen mitoitukseen. 
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Luvussa 1 esitetään Bjerrumin [1972] useista vanhoista niaamekaniikafl teorioista kokoarna 

maapenkereen geoteknisten rnitoituslaskelmien menetelmä, jossa Bjerrumin kehittämä suljetun 

leikkauslujuuden redusointimenettely näyttelee keskeistä osaa. Luvussa 1 esitetään lisäksi 

eräitä tärkeimpiä näkökohtia, joilla Bjerrumin menetelmää on kritisoitu [mm. Tavenas 1979]. 

Tielaitoksen geokeskus tulee käyttämään tähän raporttiin koottuja tietoja pehmeikölle maanva-

raan rakennettavan tiepenkereen geoteknisessa suunnittelussa sovellettavien laskentaohjeiden 

laatimiseen. Tiedot on koottu raportin lukuihin 3 ja 5. Lukuihin 2, 4 ja 6 on kirjoitettu lähinnä 

"esitietoja" lukuja 3 ja 5 varten. Esitiedoiksi tarkoitettuja lukuja 2, 4 ja 6 on raportin 

viimeistelyn yhteydessä huhti - toukokuussa 1993 korjai1tu vain "kevyesti". Tielaitoksen 

insinöörien em. lukujen luonnoksiin esittämät huomautukset ja toivomukset on otettu 

huomioon siinä laaj uudessa kuin se on ollut mandollista. Koska luvut 2, 4 ja 6 on tarkoitettu 

vain "oheislukemistoksi" on niiden ulkoasu jätetty luonnosasteelle. 

Raportin painopiste on luvuissa 3 ja 5. Lukuun 3 on koottu tärkeimmät perustiedot "uuden" 

maamekaniikan keskeisimniän sisällön muodostavasta kriittisen tilan mallista [Schofield, 

Wroth 1968, Roscoe, Burland 1968]. On mandollista, että kriittisen tilan malliin tullaan 

tekemään merkittäviä muutoksia ja täydennyksiä. On myös mandollista, että kriittisen tilan 

malli korvataan uudella kuormitetun maakerroksen mekaanista käyttäytymistä 

kokonaisvaltaisesti paremmin simuloivalla mallilla. Hyvin instrumentoiduista koerakenteista 

tehdyt tarkat havainnot ja mittaustulokset osoittavat kuitenkin, että kriittisen tilan malli 

simuloi todellisuutta niin hyvin, että sen perusolettamuksia ei todennäköisesti voida jättää 

huomioonottamatta mandollisissa uusissakaan malleissa. 

Kriittisen tilan mallin perusteet näyttelevät tämän vuoksi myös tulevaisuudessa keskeistä osaa 

uuden maamekaniikan sisällössä. Lukuun 3 on koottu ne kriittisen tilan mallin 

perusolettamukset ja maaparametrien määritystavat yms., jotka ovat osoittautuneet mallin yli 

30 vuotta kestäneen historian aikana luotettavimmiksi ja joita voidaan käyttää geoteknisen 

suunnittelun apuneuvoina myös silloin kun suunnittelu tehdään klassisen maamekaniikan 

menetelmillä. Pehmeikölle maanvaraan perustettavan tiepenkereen geoteknista suunnittelu- 

menetelmää, joka tehtäisiin yksinomaan kriittisen tilan mallilla ja sen numeerisilla ohjelmilla 

ei käsitellä tässä raportissa. 
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Luvussa 3 on käsitelty myös "vanhoja" kaksi- ja kolmiulotteisia primaarisia konsolidaa-

tioteorioita, koska ne simuloivat usein paremmin penkereen rakennuspohjaan muodostuvaa 

suotovirtausta kuin Terzaghin [1925, 1943] yksisuuntainen konsolidaatioteoria. Sekundaarisen 

konsolidoitumisen johdosta tapahtuvaa penkereen painumisnopeuden laskentamenetelmää on 

käsitelty lyhyesti myös luvuissa 1 ja 5. 

Lukujen 3 ja 5 "oheislukemistoksi" tarkoitetussa ja viimeistelemättä jätetyssä luvussa 4 on 

pyritty mm. osoittamaan kuinka rakennuspohjan maa-alkio käyttäytyy pengerrysaikana, 

odotusaikana ja käyttötilassa. Alkion mekaanista käyttäytymistä on kuvattu Leroueillin & al. 

[1990] esittämällä tavalla jännityspollcujen avulla. Leroueil & al. ovat kutsuneet 

rakennuspohjan mekaanisen käyttäytymisen kuvaamista ja penkereen geoteknista suunnittelua 

varten kehittämäänsä menetelmää "myötö- ja kriittisen tilan periaatteeksi" ["The principles of 

yielding and of critical states"]. Tässä raportissa on (soveltuvin osin) seurattu cm. 

yksinkertaista, mutta pehmeikköpenkereiden geotekniseen suunnitteluun soveltuvaa periaatetta. 

Penkereen rakennuspohjan mekaaninen kokonaiskäyttäytyminen, joka havaitaan 

makroskooppisessa mittakaavassa mm. penkereen painumana ja sortumisena, muodostuu 

rakennuspohjan alkioiden käyttäytymisen resultoivana "summana". Alkion käyttäytymis-

mekanismien hallitseminen on tämän vuoksi ehdoton edellytys rakennuspohjan 

kokonaiskäyttäytymisen ymmartamiseen. Alkioiden ja rakennuspohjan käyttäytyminen 

hallitaan laskennallisesti kun käytettävissä on alkion mekaanista käyttäytymistä 

kokonaisvaltaisesti simuloiva malli, joka on muokattu numeeriseksi ohjelmaksi. 

Luvussa 4 on lisäksi esitetty eräiden huolellisesti instrumentoitujen koepenkereiden sattuma- 

ja painumahavaintojen sekä laskelmien tuloksia. Kaikissa esitetyissä tapauksissa koepenkereen 

rakennuspaikan pohjasuhteet tunnetaan "tarkasti". Rakennuspohjan mekaaninen 

käyttäytyminen ennen penkereen sortumista ja sortumatapahtuman aikana hallitaan siirtymä-

painuma- ja huokospainemittausten perusteella. Eräistä penkereistä on esitetty myös 

pitkäaikaisten havaintojen tuloksia. 

Koepenkereet on rakennettu ko. tutkimuslaitoksissa kehitettyjen maan mekaanista 

käyttäytymistä simuloivien mallien ja niiden numeeristen ohjelmien testaamista varten. 

Koepenkereistä tehtyjen havaintojen ja mittausten perusteella Leroueil & al. [1990] ovat 
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lisäksi kehittäneet empiirisiä laskentamenetelmiä mm. rakennuspohjan sivusiirtymien ja 

huokosveden paineen arvioimista varten. Koepenkereistä tehtyjen havaintojen ja geoteknisten 

laskelmien tulosten esittelyllä on tässä raportissa pyritty osoittamaan se tarkkuus johon 

klassiseen maamekaniikkaan perustuvilla laskentamenetelmillä voidaan päästä erityisesti 

stabiliteetti- ja painumalaskelmissa. Luvussa 4 esitettyjen tapausten perusteella voidaan 

päätellä, että klassisen maamekaniikan laskentamenetelmillä., niiden rajallinen soveltuvuusalue 

huomioonottaen, voidaan päästä käytännön geoteknisessa suunnittelussa tarvittavaan 

tarkkuuteen, jos suunnittelija hallitsee eri laskentameneteirniin liittyvät laskentatulosten ja 

lähtöarvojen korjaamismenetelmät ja "niksit". 

Luvussa 5, joka on luvun 3 ohella raportin toinen "painopisteluku", on käsitelty pehmeikölle 

rakennettavan tiepenkereen geotekniseen suunnitteluun liittyvien laskelmien perusteita ja 

taustatietoja. Lukuun 5 on koottu laskelmien suunnittelijalle ja suorittajalle välttämättömiä 

perustietoja. "Proseduureja" ja laskentakaavioita ei ole esitetty, koska Tielaitos laatu em. 

laskelmia varten erillisen ohjeen. Perustietoja on esitetty lähinnä stabiliteetin ja vaiheittain 

rakennettavan penkereen geoteknisten laskelmien osalta. Painuman laskentamenetelmiä ei 

luvussa 5 ole käsitelty, koska klassiset laskentamenetelmät on esitetty lyhyesti jo luvuissa 1 

ja 3. 

Vaiheittain rakennettavan penkereen stabiliteettilaskelmia on esitelty lähinnä Laddin [1991] 

kehittämän laskentamenetelmän mukaisesti, koska menetelmää on tällä hetkellä (1993) 

pidettävä kehittyneimpänä. On mandollista, että tähänkin menetelmään tullaan jo lähivuosina 

esittämään parannuksia ja täydennyksiä. Vaiheittain rakennettavan penkereen geoteknisen 

suunnittelun vaikein tehtävä on suljetun leikkauslujuuden kasvun ja sen nopeuden arvioiminen 

odotusaikana ja käyttötilassa. Kun leikkauslujuuden kasvusta ei ole vielä riittävästi 

systemaattisesti koottuja tietoja olisi vaiheittaista rakentamistapaa sovellettava varovaisesti. 

Menetelmää olisi kuitenkin ryhdyttävä suunnitelmallisesti kokeilemaan, koska sillä 

saavutettavat rakennuskustannustefl säästöt saattavat olla merkittäviä. Vaiheittain pehmeikölle 

rakennettavan tiepenkereen geotekniseen suunnitteluun liittyvät avoimet kysymykset voidaan 

ratkaista nopeimmin ja luotettavimmin, niin että rakennetaan huolellisesti instrumentoituja ja 

suunniteltuja koepenkereitä eri puolille Suomea. 
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Loppuraporttiin LR3 on pyTitty kokoamaan pehmeikölle maanvaraan rakennettavn 

tiepenkereen geotekniseen suunnitteluun liittyvien laskelmien taustatietoja kun laskelmat 

tehdään pääasiallisesti klassisen maamekaniikan menetelmillä. Raportissa on lisäksi pyritty 

osoittamaan, että numeerisissa elementtimenetelmään perustuvissa laskelmissa käytettävän 

maa-elementin ja koko rakennuspohjan mekaanista käyttäytymistä voidaan selittää lähtemällä 

maa-alkion mekaanisesta käyttäytymisestä. 

Maa-alkion mekaanist.a käyttäytymistä in-situ tilasta murtotilaan saakka ei voida simuloida 

klassisen maamekaniikan menetelmillä. Alkion käyttäytymistä on tämän vuoksi pyritty selittä-

mään Leroueillin & al. [19901 kehittämällä menetelmällä: "The principles of yielding and 

critical states". Suunnittelijan oman mielikuvituksen varaan jää alkion mekaanista 

käyttäytymistä edustavan mielikuvan laajentaminen koko rakennuspohjan mekaanista 

käyttäytymistä koskevaksi visioksi, joka määrää geoteknisessa suunnittelussa sovellettavat 

laskentamenetelmät ja niiden yksityiskohdat. Rakennuspohjan, penkereen ja kuormien 

muodostama kokonaisuus on systeemi, jonka mekaaninen käyttäytymistapa (geotekninen 

toimintatapa) on selvitettävä ennen geoteknisten laskelmien aloittamista. 



1 PEHMEIKKÖPENKEREEN GEOTEKNISET LASKELMAT. 

KLASSINEN MAAMEKANIIKKA 

1.1 Pehmeikölle rakennettavien tiepenkereiden geoteknisten suunnittelumenetellfliefl 

kehittyminen. 

Pehmeikölle rakennettavien tiepenkereiden geotekniset laskelmat tehdään menetelmillä,joita 

yleisesti sovelletaan maa- ja pohjarakenteiden geoteknisessa suunnittelussa. Penkereiden 

geoteknisten suunnittelumenetelmien kehittyminen on tämän vuoksi seurannut muiden maa- 

ja pohjarakenteiden geoteknisten suunnittelumenetelmien kehittymistä. 

Kuluvan vuosisadan alkupuolella tapahtui sekä Suomessa että Ruotsissa useita suurehkoja 

pehmeikölle rakennettujen rautatiepenkereiden sortumia. Sortumien syiden selvittämistä varten 

asetetut toimikunnat suorittivat laajoja teknistieteellisiä perusselvityksiä, joiden tulokset ovat 

osoittautuneet pysyvästi käyttökelpoisiksi. [Statens Järnvägars Geotekniska Komission 1922, 

Brenner 1925, 1928, Helenelund 1953]. Penkereiden sortumat ja vauriot sekä odotettua 

suurimmiksi muodostuneet painumat ovat tämän vuoksi edistäneet merkittävästi maa- ja 

pohjarakenteiden geoteknisten suunnittelumeneteirnien teknistieteellistä tutkimustyötä 

[Helenelund 1951, 1953]. 

Tiepenkereiden geoteknisten suunnittelumenetelmien kehittymiseen vaikuttaneet geotekniset 

teoriat, laskentameneteiniät ja merkittäviltä vaikuttavat uudet julkaisut on taulukoissa 1.11-

1.15 jaettu kolmeen ryhmään. Vanhimmat teoriat yms., vuosilta 1773-1948, on lueteltu 

taulukossa 1.11. Taulukoissa 1.12 ja 1.13 on vastaavasti lueteltu ne geotekniseen 

suminitteluun liittyvät yksityiskohdat, joissa on tapahtunut merkittävää kehittymistä v. 1948-

1970. Taulukoissa 1.14-1.15 on lueteltu vastaavat vuoden 1971 jälkeen ilmestyneet 

merkittävimmät julkaisut ja raportit. Taulukossa 1.15 on mainittu lähinnä sellaisia julkaisuja, 

jotka mandollisesti tulevat vaikuttamaan uusien geoteknisten suunnittelu- ja 

laskentamenetelmien kehittymiseen tulevaisuudessa. 

Taulukot 1.11-1.15 on laadittu käytettävissä olleen englannin-, saksan- ja ruotsinkielisen 

kirjallisuuden perusteella. Ne eivät ole täydellisiä, koska niissä ei ole mainittu esim. ranskan-, 



italian-, venäjän- ja kiinankielillä ilmestyneitä julkaisuja. Erityisesti 1950-luvulta alkaen on 

julkaistu niin runsaasti geoteknistä kirjallisuutta, ettei sen luetteloiminen ole ollut mandollista 

tämän raportin laatineelle työryhmälle. 

Taulukossa 1.11 mainitut tutkijat ovat klassisen maamekaniikan perusteiden kehittäjiä. 

Merkittävimpänä on pidettävä Terzaghia, joka julkaisi kaksi klassisen maamekaniikan 

peruskirjaa: "Erdbaumechanik auf Bodenphysikalischer Grundiage [1925]" ja "Theoretical Soil 

Mechanics [1943]". Viimeksi mainittuun kirjaan on koottu Terzaghin omien tutkimustulosten 

lisäksi tärkeimmät vuoteen 1943 mennessä kehitetyt maamekaniikan teoriat. Taulukon 1.11 

perusteella todetaan, että em. teoriat on kehitetty vuosien 1773-194 1 välisenä aikana. Taylorm 

[1942] kehittämän konsolidaatioteorian raportti ei mandollisesti ole ollut Terzaghin 

käytettävissä. Luvuissa 3-5 tullaan toteamaan, että lähes kaikki taulukossa 1.11 mainitut 

teoriat, laskentamenetelmät yms. ovat edelleen, ainakin modernisoituina, käyttökelpoisia 

pehmeiköille rakennettavien tiepenkereiden geoteknisessa suunnittelussa.Taulukossa 1.11 

tarkoitetun periodin päättymisvuosi on 1948, jolloin Skempton julkaisi 4) = 0 menetelmän 

teorian. 

Toisen maailmansodan jälkeiset vuodet 1945-1948 muodostuivat uuden geoteknisen 

kehitysperiodin "odotusajaksi". Taulukoista 1.12 ja 1.13 todetaan, että vuodet 1948-1970 

käsittävän periodin merkittävimpien tutkijoiden luettelossa on sotaa edeltäneen ajan tutkijoista 

mainittu vain Hvorslev [1949] luonnontilaisten maanäytteiden kriteerejä koskevien 

selvitystensä ansiosta. Periodin 1948-1970 aikana geoteknisiä teorioita sekä laskenta- ja 

suunnittelumenetelmiä kehitettiin eri puolilla maailmaa sekä vanhoissa että periodin aikana 

perustetuissa uusissa tutkimusi aitoksissa ja korkeakouluissa. Klassiseen maamekaniikkaan 

kuuluvia teorioita kehiteltiin myös Skandinavian maissa, erityisesti Norjassa [mm. Bjerrum 

1967, Janbu 1957, 1963, 1967]. Merkittävimmät kehittämistyöt tehtiin maaluiskien ja 

penkereiden stabiliteetin laskentamenetelmissä [B ishop 1955, Skempton 1948, Morgenstern 

& Price 1965, Spencer 1967]. Lisäksi kehitettiin sekä yksisuuntaisen että kolmiulotteisen 

primaarisen konsolidaation teorioita ja laskentamenetelmiä [Janbu 1963, 1967, Gibson & Lo 

1961, Barden 1965, Tsytovich & Zaretskii 1969]. Neuvostoliittolaiset tutkijat alkoivat 

julkaista periodin 1948-1970 aikana tutkimustensa tuloksia myös englannin kielisinä [esim. 

Sokolovskii 1960, Tsytovich & Zaretskii 1969 jne.]. 
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Klassiseen maamekaniikkaan kuuluvien teorioiden ja laskentamenetelmien kehitystyön lisäksi 

alettiin periodin 1948-1970 aikana kehittää myös "uuden maamekaniikan" teorioita. Tähän oli 

useita syitä, joista tärkeimmät ovat: 

1. Klassisen ma.amekaniikan teorioilla ja laskentamenetelmillä [Terzaghi 1943] ei 

päästy aina riittävän tarkkaan ratkaisuun. Eräissä tapauksissa klassisen 

maamekaniikan menetelmillä ei suunnittelutehtävää voitu ollenkaan ratkaista. 

Esimerkiksi pehmeikölle rakennettavan tiepenkereen painuman laskelman tulos 

muodostuu epätarkaksi jos klassisen maamekaniikan menetelmillä 

kokonaisvarmuus sortumista vastaan on yleisesti sovellettu F ̂  1.2... 1.5. 

2. Metallien piastisuusteoriassa oli kehitetty teorioita, joilla voitiin laskea myös 

myötötilassa olevan rakenteen muodonmuutoksia ja siirtymiä. Teorioiden 

muokkaaminen geoteknisessa suunnittelussa tarvittavaan muotoon näytti 

mandolliselta. 

3. Tietokoneiden kehittymisen ansiosta aikaisemmin ratkaisemattomina pidettyjen 

laskentatehtävien numeerinen ratkaiseminen tuli mandolliseksi. 

4. Elementtimenetelmä osoittautui sopivaksi menetelmäksi lukuisissa geoteknisen 

suunnittelun tehtävissä. 

5. Laboratorio- ja maastotutkimusvälineiden kehittymisen ansiosta maaparametrien 

määrittä.minen tuli entistä helpommaksi ja luotettavammaksi. 

Tietokoneita ja elementtimenetelinää ei kuitenkaan voitu 1950- ja 1960-luvuilla soveltaa 

tehokkaasti geoteknisessä suunnittelussa, koska käytettävissä ei ollut kuormitetun 

maakerroksen (rakennuspohjan kantavan kerroksen) mekaanista käyttäytymistä riittävän 

tarkasti simuloivia malleja. Mekaanisten mallien kehittely aloitettiin 1950-luvun puolivälissä 

Cambridgen yliopistossa [Roscoe & al. 19581. Mallien soveltaminen käytännön geoteknisessä 

suunnittelussa alkoi kuitenkin erittäin hitaasti. Cambridgen yliopistossa kehitettyä kriittisen 

tilan mallia [Schofield & Wroth 1968, Roscoe & Burland 1968] aloitettiin varovaisesti 

soveltaa lähinnä perustutkimusten luonteisissa tehtävissä sen jälkeen kun se oli ohjelmoitu 
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tietokoneelle [Britto & Gunn 1987]. Mallin ja sen muunnosten soveltaminen erityisesti 

pehmeikölle rakennettavan tiepenkereen geotekniseen suunnitteluun näyttää olevan mandollista 

[Näätänen 19901 ja mielekästä. 

Taulukoissa 1.14-1.15 on lueteltu käytettävissä olleista julkaisuista lähinnä sellaisia, joissa 

käsitellään sekä klassisen että uuden maamekaniikan teorioita ja laskentamenetelmiä. Näitä 

menetelmiä on sovellettu ainakin kokeiluluonteisesti pehmeikölle rakennettavan tiepenkereen 

geotekniseen suunnitteluun tai ko. tulosten selittämiseen. 

Periodin 1971-1992 aikana kehitettyjä uusia suunnittelumenetelmiä käsitellään luvuissa 3-6. 

Tämän raportin tärkeimpinä tavoitteina on ollut klassiseen maamekaniikkaan perustuvien ja 

pehmeikköpenkereiden geotekniseen suunnitteluun soveltuvien laskentamenetelmien esittely 

Suomen olosuhteisiin sopivassa muodossa ja lisäksi Leroueil & al. [1990] kehittämän uuden 

laskentamenetelmän ja geoteknisen ajattelutavan perusteiden esittely. Em. tutkijat kutsuvat 

menetelmäänsä myötötilan ja kriittisen tilan periaatteeksi (The limit- and critical state 

concept). Maamekaniikan tärkeimpiä periaatteita käsitellään luvussa 4.2. 

Taulukoihin 1.14-1.15 on sarakkeeseen Kehittäjä/Tutkija merkitty M-kirjaimella ne vuosina 

1971-1992 ilmestyneetjulkaisut, jotka ovat merkittävimmin vaikuttaneet tämän raportin (LR3) 

sisältöön. Taulukoissa 1.14-1.15 ei ole mainittu geoteknisten suunnittelumenetelmien 

kehittymiseen tulevaisuudessa mandollisesti merkittävästikin vaikuttavia julkaisuja, jos niitä 

ei ole sovellettu tässä raportissa esitettävässä pehmeikköpenkereiden suunnittelumenetelmässä. 

Tämän vuoksi on jätetty mainitsernatta japanilaisten [esim. Adachi & Oka 1982] kanadalaisten 

[esim. Graham & al. 1989] ja ranskalaisten [Lepidas & Magnan 1990] ym. tutkijoiden 

tieteellisesti korkeatasoiset ja käytännön geoteknisessa suunnittelussa mandollisesti 

soveltamiskelpoiset julkaisut. 
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Taulukko 1.11. 	Pehmeikköpenkereet. Geoteknisten suunnittelumenetelmien 
kehittyminen 1773-1948. 

KEHITTÄJÄ,TUTKIJA ASIA 

Coulomb [1773] Leikkauslujuus, maanpaine 

Collin [1846] Luiskien stabiliteetti 

Darcy [1856] Darcyn laki 

Boussinesq [1881,1883] Jännityksen jakauma rakennuspohjassa 

Fellenius [1927] Liukuympyrä-menetelmä 

Prandtl [1920] Maapohjan kantavuus. 'Slip-line' -teoria. 

SJGK [1922] Kartiokoe, hienousluku 

Terzaghi [1925] Tehokkaat jännitykset, yksisuuntainen 

konsolidaatioteoria, ödometrikoe. 

Brenner [1925,1928] 

Hvorslev [1936] 

Casagrande [19361 

Buisman [1936] 

Terzaghi & Fröhlich [1936] 

Rendulic [19361 

Kantavuuskaavat. 

Havaintoja rautatiepenkereiden sortumista 

Suomessa. 

Leikkauslujuus 

EsijännityS,(konsolidaatiOiäflflitYS), 

kriittinen huokosluku 

Sekundaaripainuman aikafunktio 

Primaarinen konsolidaatiopainuma 

Pääjännitysten ja huokosluvun välinen 
riippuvuus 

Terzaghi-RenduliCifl konsolidaatioteoria 
	Kolmiulotteinen konsolidoituminen. 

Rendulic [1936] 

Taulukko 1.11 jatkuu seuraavalla sivulla. 
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Taulukko 1.11. 	Pehmeikköpenkereet. Geoteknisten suunnittelumenetelmien 
kehittyminen 1773-1948. Jatkoa. 

KEHITI'ÄJÄTUTKIJA ASIA 

Jurgensson [1934] Kimmo- ja piastisuusteorioiden 

soveltaminen maamekaniikassa. 

Biot [1941] Kolmiulotteinen konsolidoituminen 

Taylor [1942] Yksisuuntainen primaarinen ja 

sekundaarinen konsolidoituminen 

SJGK = Statens Jämvägars Geotekniska Komission, Sverige [1922] 

Taulukko 1.12. 	Pehmeikköpenkereet. Geoteknisten suunnittelumenetelmien 
kehittyminen 1948-1970. 

KEHHTÄJÄTFUTKIJA ASIA 

1 Tutkimusvälineet: 

Hvorslev [1949] Luonnontilaiset näytteet, kriteerit 

Cadling & Odenstad [1950] Siipikaira 

Bishop & Henkel [1957] Kolmiakselilaitteen käyttöohje 

II Fysikaaliset ominaisuudet: 
Skempton [1953] 

Fysikaalisten ja kemiallisten 
Bjerrum [1954] 

ominaisuuksien vaikutus 
Bjerrum & Rosenqvist [1956] 

maaparametreihin 
Mitchell [1956] 

Lambe [1960],_jne. ________________________________________ 

Jatkuu taulukossa 1.13. 
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Taulukko 1.13. 	Pehmeikköpenkereet. Geoteknisten suunnittelumenetelmien 
kehittyminen 1948-1970. Jatkoa. 

KEHITI'ÄJÄTI1JTKIJA ASIA 

III Huokosveden paine: 

Skempton [1954] Huokospaineparametrit 

Henkel [1960] Huokospaineyhtälö 

IV Ödometrikoe: 

Leonards & Ramiah [1959] Nopeuden ja ajan vaikutus 

Crawford [1964] ödometrikokeen tuloksiin 

Leonards & Altschaeffl [1964] 
V Konsolidaatioteoria,painumalaSkelma 

Helenelund [1951] Rakennuspohjan primaarinen 

konsolidoituminen 

Skempton & Bjerrum [1957] 	 Penkereen painuma rakennusaikana ja 

käyttötilassa 

Schiffman [19581 	 Konsolidaatioteoria, muuttuva kuorma 

Gibson & Lo [1961], Tsytovich & 	Konsolidoituvan ja hiipuvan 
Zaretskii [1969], Barden [19651 

maakerroksen painuminen 

Janbu, (Mikasa) [19631 	 Primaansen konsolidaation teoria 

(muodonmuutosteoria). 

Lambe [1967] 	 1 Painumalaskelma jännityspolku- 

menetelmällä 

Janbu [19671 	 "The Tangent Modulus Concept" 
Yksisuuntaisen kons.teorian 
"kokonaisuus" 

Bjerrum [1964,1967] 	 Maakerroksen hiipuman aiheuttama 
ylikonsolidoituminen (Time Lines) 

Taulukko 1.13 jatkuu seuraavalla sivulla. 
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Taulukko 1.13. 	Pehmeikköpenkereet. Geoteknisten suunnittelumenetelmien 
kehittyminen 1948-1970. Jatkoa. 

KEHITI'ÄJÄ/TUTKIJA ASIA 

VI Stabiliteetti 

Skempton [1948] Suljetun tilan periaate 

Skempton & Goider [1948] = 0 -menetelmän teoria 

Jakobson [1948] Vas tapenkereen mitoitus 

Helenelund [1953] Tutkimus rautatiepenkereiden sortumista 

Suomessa. 

Bishop [1955] c',4)' -menetelmä, ympyrän muotoinen 

liukupinta 

Janbu [19571 c',4)' -menetelmä, liukupinnan muoto 

mielivaltainen 

Morgenstern & Price [1965] Stabiiteetti. Staattisesti 

mandollinen c',4)' -ratkaisu 

Spencer [1967] Stabiliteetti. Staattisesti 

mandollinen c',4)' -ratkaisu 

VII Kriittisen tilan malli: 

Roscoe, Schofield & Wroth [1958] Kriittisen tilan mallin "luonnos" 

Roscoe, Schofield & Thuraijanah [1963] Kriittisen tilan (ensinimäinen) malli 

Schofield & Wroth [1968] "Critical State Soil Mechanics", kirja. 

Roscoe & Burland [1968] Modified Carn Clay Model 

Huom! 
Stabiliteetin laskentamenetelmien lyhenteet: 
- 4) = 0 -menetelmä, 4):ssä ei ole pilkkua, ja se tulkitaan kitkakulman symboliksi "yleensä". 
- c',4)'-menetelmä, pilkku sekä c':ssä että 4)':ssä, koska on kysymys tehokkaista 

leikkauslujuusparametreista. 
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Taulukko 1.14. 	Pehmeikköpenkereet. Geoteknisten suunnittelumeneteinhien 
kehittyminen v. 1971-1992, 
M = tämän raportin sisältöön merkittävästi vaikuttanut julkaisu. 

KEHnTÄJÄTIUTKIJA 

Bjerrum [1972] 
M 

Bjerrum [1973] 

Tavenas [1979] 
M 

Tavenas & Leroueil [1977] 
M 

II 	 II 

Tavenas & Leroueil [1979] 
M 

Leroueil, Magnan & Tavenas [1985, 1990] 
M 

Poulos [1972] 

Lewis, Murray & Symons [1975] 

Tavenas & al. [1977] 
M 

Tavenas & Leroueil [19801 
M 

Horn [1983]  

ASIA 

1 Bjerrumin menetelmä -72 
State-of-the-Art Report. 
Embankments on Soft Ground. 

State-of-the-Art Report. Problems of Soil 
Mechanics and Construction of Soft Clays 
and Structurally Unstable Soils. 

State-of-the-Art Report. The Behaviour of 
Embankments on Clay Foundations. Mm. 
Bjerrumin menetelmän -72 kritiikki. 

II Myötötilan ja kriittisen tilan periaate 
The Concepts of Yielding and Critical 
States. 

Effects of Stresses and Time on Yielding 
of Clays. 

Clay Behaviour and the Selection of 
Design Paraineters. 

Embankments on Soft Clays. (Kirja) 

III Koepenkereet ja penkereiden geotekni-
nen suunnittelu. 
Difficulties in Prediction of Horizontal 
Deformation of Foundations, 

Settlements and Stability of Embankments 
Constructed on Soft Alluvial Soils. 

The Stability of Stage-Constructed 
Embankments on Soft Clays. 

The Behaviour of Embankments on Clay 
Foundations. 

Determination of Properties of Weak Soils 
by Test Embankments. 

Jatkuu taulukossa 1.15. 
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Taulukko 1.15 
	Pehmeikköpenkereet. Geoteknisten suunnittelumenetelniien 

kehitys 1971-1992. 

KEHiTTÄJÄ/TUTKIJA 

Almeida [1984] 

Magnan, Mieussens & Queyroi [19871 

Jardine & Hight [19871 
M 

Brand & Premchitt [1989] 

Bergado & al. [1991] 

Ladd [1991] 
M 

Sekiguchi [1985] 

Jamiolkowski, Leroueil & Presti [19911 

Atkinson & Säilfors [1991] 

Wood [1990] 

Feda [1992] 

ASIA 

III Koepenkereet ja penkereiden geotekni-
nen suunnittelu. 

Stage Constructed Embankments on Soft 
Clays. 

Ten Years of Observations and 
Numerical Analyses of Cubzac-Les Ponts 
Test fiil B. 

The Behaviour and Analysis of 
Embankments on Soft Gay. Moniste. 

Comparison of Predicted and Observed 
Performance of the Muar Test 
Embankment,Malaysia. 

Prediction of Embankment Sett.lements 
by In-Situ Tests. 

Stability Evaluation During Staged 
Construction. 

IV Maan mekaaniset mallit ja konstitu-
tiiviset teoriat. 

Constitutive Laws of Soils. Macromeiric 
Approaches, S tatic Intrinsically Time 
Dependent. 

Theme Lecture: Design Parameters from 
Theory to Practice. 

State-of-art-ReporL Experimental 
Determination of Stress-Strain-Time 
Characteristics in Laboratory and in 
in-Situ Tests 

Soi! Behaviour and Critical State Soil 
Mechanics 

Creep of Soils and Related Phenomena 
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1. 2 Maanvaraisen tiepenkereen geoteknisten laskelmien sisältö 

Tässä raportissa käsitellään pehmeikölle luonnontilaisten maakerrosten varaan rakennettavan 

tiepenkereen geotekniseen suunnitteluun liittyviä laskelmia. Vahvistetulle rakennuspohjalle 

perustettavien penkereiden geoteknisia laskelmia ei sitävastoin käsitellä tässä yhteydessä. 

Erityistä huomiota kiinnitetään kandessa tai useammassa vaiheessa rakennettavan penkereen 

geoteknisiin laskelmiin. Tässä yhteydessä ei käsitellä penkereen geoteknisen suunnittelun 

yksityiskohtia eikä suunnitelmaan liittyviä asiakirjoja. 

Pehmeiköllä tarkoitetaan, Suomessa jo vakiintuneen käytännön mukaisesti rakennuspohjaa, 

jossa on turve-, lieju-, savi- ja silttimaalajeista muodostuneita kerroksia. Em. kerrosten välissä 

saattaa esiintyä hyvin vettä läpäiseviä hiekka, tms. kerroksia. Nämä kerrokset vaikuttavat 

merkittävästi penkereen alla olevan rakennuspohjan mekaaniseen käyttäytymiseen ja 

geoteknisten laskelmien reunaehtoihin. 

Pehmeikölle maan varaan rakennettavan tiepenkereen geotekninen suunnittelu on 

poikkeuksetta vaativa• suunnittelutehtävä sekä geoteknisissa laskelmissa sovellettavien 

laskentamenetelmien että laskelmissa käytettävien maaparametrien valinnan suhteen. 

Suunnittelijalla on oltava omiin havaintoihin perustuvaa kokemusta laskelmien tulosten 

kriittiseen arviointiin. 

Pehmeikölle rakennettavan penkereen geoteknisiin laskelmiin kuuluu mm. seuraavat 

osatehtävät 1-5, kun laskelmiin luetaan myös tarvittavien maaperätietojen hankkiminen. 

Rakennuspaikan pohjatutkimus ja sitä täydentävät laboratoriotutkimukset 

rakennuspohjan geoteknisten maakerrosten rajojen ja geoteknisten 

laskentaparametrien sekä in-situ jännitysten ja huokosvedenpaineen 

määrittämistä vasten. Huokospainemittarit on asennettava paikoilleen jo 

penkereen rakennuspohj an pohjatutkimusten yhteydessä ennen pengerrystyön 

aloittamista. 

2. 	Penkereen stabiliteetin laskelmat pengerrysajan, (rakennusajan) ja kyttötilan 

stabi-liteetin miärittämiseksi kun penger rakennetaan yhdessä pengerrysvaiheessa 
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lopulliseen korkeuteen. Jos penger rakennetaan kandessa tai useammassa 

vaiheessa on laskettava erikseen kunkin pengerrysvaiheen paättymishetkeä 

vastaava stabiliteetti ja lisäksi käyttötilan stabiliteetti. Em. laskelmissa 

käytettävien lujuusparametrien s, c' ja 4)' sekä huokosveden paineen muutosten 

maanttäminen muodostavat laskelmien vaikeimman tehtävän. Odotusaikana 

(kuva 1.2 A) tapahtuva suljetun leikkauslujuuden lisääntyminen ja 

huokospaineen pienentyminen on tarkistettava (maastossa tehtävillä) mittauksilla 

esim. siipikairan avulla. 

3. Penkereen painuman suuruuden ja nopeuden laskelmat pengerrysaikana, 

odotusaikana ja käyttötilassa. Erityisesti odotusaikana kehittyvä painuma on 

tarkistettava mittaamalla maastossa. Tarvittaessa on laskettava rakennuspohjaan 

eri suunnissa kehittyvät siirtymät. Siirtymien suuruudet on tarvittaessa 

tarkistettava maastossa tehtävillä mittauksilla. 

4. Mittausjärjestelmän suunnittelu (tarvittaessa) penkereen ja sen alla olevan 

rakennuspohjan mekaanisen käyttäytymisen selvittämiseksi pengerrysaikana, 

odotusaikana ja käyttödlassa. Mittausjärjestelmään kuuluu tavallisesti painuma-, 

siirtymä- ja huokospainemittareita ja tarvittaessa myös jännitysmittareita. 

Mittausjärjestelmää on pidettävä välttämättömänä erityisesti silloin kun penger 

rakennetaan kandessa tai useammassa vaiheessa. Mittauslaitteet on asennettava 

paikoilleen ennen pengerrystyön aloittamista. 

Edellä olevista kohdista l...4 todetaan, että pehmeikölle rakennettavan tiepenkereen 

geotekninen suunnittelu laskelmineen jatkuu vielä rakennusaikana ja tarvittaessa myös 

käyttötilassa. Kohdassa 4 tarkoitetun mittausjärjestelmän suunnitteluun ja mittauslaitteiden 

asentamiseen on usein ryhdytty liian myöhään, tavallisesti vasta sitten kun pengerrystyö on 

aloitettu. Mittausjärjestelmän suunnittelu olisi tämän vuoksi aloitettava jo penkereen 

rakennuspaikan pohjatutkimusvaiheessa. 
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Penkereen rakennuspaikan pohjatutkimuksia ja niitä täydentäviä laboratoriotutkimuksia ei 

käsitellä tässä yhteydessä. Laboratoriotutkimuksista ja maaparametrien maanttämistavoista on 

laadittu erillinen julkaisu Loppuraportti 2, LR2 [Lojander 1991]. Penkereen ja rakennuspohjan 

mekaanisen käyttäytymisen selvittämistä varten suunniteltava ja rakennettava 

mittausjärjestelmä ei kuulu tässä julkaisussa käsiteltäviin asioihin. 

Tässä julkaisussa käsitellään niitä pehmeikölle rakennettavan tiepenkereen geotekniseen 

suunnitteluun liittyviä kysymyksiä jotka mainittiin edellä kohdissa 2, 3 ja 4. Luvuissa 1.3...1.6 

esitetään pehmeikölle rakennettavan tiepenkereen geotekninen suunnittelumenetelmä jonka 

Bjerrum [1972] kehitti 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa. Suunnittelumenetelmää sanotaan 

Bjerrumin menetelmäksi. Menetelmän yksityiskohtia ovat kehitelleet jo 1920-luvulta alkaen 

useat tutldjat [Terzaghi 1925, Fellenius 1927, Terzaghi & Fröcich 1936, Buisman 1936, 

Skempton 1948, Bishop 1955, Janbu 1957, 1963, 1967] jne. 
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1.3 Penkereen stabiliteetti 

1.3.1 Normien määräykset 

Pehmeikölle rakennettavat tiepenkereet on suunniteltava siten, että penkereellä on riittävä 

varmuus rakennusaikana ja käyttötilassa tapahtuvaa kokonaissortumaa vastaan. Penkereet on 

lisäksi mitoitettava siten, ettei niihin muodostu käyttötilassa liikennettä haittaavia painumia ja 

painumaeroja. Käyttötila ja murtotila ovat tavanomaisia geoteknisen rakenteen 

laskentatilanteita. Vaiheittain rakennettavan penkereen stabiliteetti ja painuminen joudutaan 

selvittämään kuitenkin kaildssa kuvassa 1.2A mainituissa tilanteissa. Pohjarakennusohjeen 

[PRO 1988] mukaan kantavat geotekniset rakenteet on mitoitettava rakenteen murtorajatilaa 

ja käyttötilaa vastaavia kuorma- ym. rasitustilanteita silmällä pitäen. Euronomiin luonnoksessa 

[1989] on esitetty samat vaatimukset. Luonnoksen mukaan geotekniset rakenteet on 

mitoitettava kandessa rajatilassa; murtotilassa ja käyttötilassa (ultimate limit state and 

serviceability limit state). Euronormin luonnoksessa on lisäksi maaratty, että maapenkereet-

ja luiskat on mitoitettava niin, että otetaan huomioon myös pohja- ja pintavesieroosion sekä 

pohjaveden nosteen (hydraulic uplift) aiheuttama sortumismandollisuus. Edelleen on 

huolehdittava siitä, ettei pintavesieroosio heikennä em. rakenteiden kuntoa käyttötilassa. 

Paikalliset pohjavesiolosuhteet on otettava huomioon myös pehmeiköille rakennettavien 

tiepenkereiden geoteknisessa suunnittelussa. 

Euronormin luonnoksen [1989] mukaan maapenkereen stabiliteetti on geoteknisen suunnittelun 

yhteydessä selvitettävä niin, että otetaan huomioon kaikki ko. olosuhteissa mandolliset 

penkereen murtumis- tai sortumistavat (ali possible failure mechanisms). Suomessa noudatettu 

mitoituskäytäntö ei aseta esteitä "kaikkien mandollisten sortumistapojen" analysoimiselle. 

Yleensä on kuitenkin menetelty niin, että on laskettu vain penkereen kokonaisstabiliteetti sekä 

rakennusaikana että käyttötilassa. Rakennusajan/pengerrysajan stabiliteetti on tulkittu "lyhyen 

ajan" stabiliteetiksi ja se on yleensä laskettu 4) = 0 -menetelmällä lSkempton 19481. 

Käyttötilan stabiliteetti on vastaavasti tulkittu "pitkän ajan" stabiliteetiksi ja se on laskettu c'-

4)'-menetelmällä [Bishop, Bjerrum 1961]. Penkereen rakennuspohjaan muodostuvien piastisten 

vyöhykkeiden laajuutta ja luikan alaosan paikallismurtuman mandollisuutta [Tiirke 19841 ei 

yleensä ole erikseen analysoitu. Penkereen liukumismandollisuutta perustamistasossa ei ole 

laskettu. 
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1.3.2 Lyhyen ajan stabiliteetti 

Bjerrum esitti Suomessakin sovellettua maapenkereiden stabiiteetin maanttämistapaa 

vastaavan menetelmän v. 1972 Purduessajärjestetyn konferenssin "State-of-the-Art" raportissa 

[Bjerrum 1972]. Samassa raportissa Bjerrum käsitteli myös penkereiden painuman- ja 

painumisnopeuden laskentatapoja. Ent stabiliteetin ja painuman laskentatavat muodostavat 

klassiseen maamekaniikkaan perustuvan maapenkereiden geoteknisen suunnittelun 

menetelmän, jota tässä raportissa kutsutaan "Bjerrumin menetelmäksi". Vaikka menetelmää 

on kritisoitu [mm. Tavenas 1979] on sitä kuitenkin sovellettu eri puolilla maailmaa. Bjerrumin 

menetelmän mukainen maapenkereiden stabiliteetin laskentatapa selostetaan seuraavassa 

lyhenneltynä. Menetelmää käsitellään myös luvussa 5. 

Bjerrumin menetelmän stabiliteettia koskeva osa käsittää lähinnä 4) = 0 -menetelmään 

perustuvan stabiliteetin laskemistavan. Sekä lyhyen että pitkän ajan stabiliteettia koskevan 

laskentatavan perusteet Bjerrum julkaisi v. 1961 yhdessä Bishopin kanssa [Bishop & Bjerrum 

1961]. 

Bjerrumin menetelmän stabiliteettia koskevan osan keskeisimmän sisällön muodostaa 

stabiliteettilaskelmassa tarvittavan suljetun leikkauslujuuden laskenta-arvon maanttäminen. 

Fel-leniuksen [1927], Skemptonin [1948], Bishopin [1955] ym. kehittämiin stabiiteetin 

laskentamenetelmiin Bjerrum ei puuttunut. Hän totesi vain, että stabiiteettilaskelman ongelma 

on oikean la.skentalujuuden määrittäminen. 

Bjerrum totesi [1972] tapahtuneista maaluiskien sortumista tehtyjen havaintojen ja laskelmien 

perusteella, että laboratoriossa ja siipikairalla maastossa määritetyn suljetun leikkauslujuuden 

perusteella lasketut kokonaisvarmuusluvut ovat sortuman tapahtuessa olleet yleensä suurempia 

kuin teoreettinen arvo F = 1.00. Bjerrum esitti liukupinnan läpäisernien maakerrosten 

keskimääräisen piastisuusluvun ja laskennallisen varmuusluvun (varmuuskertoimen) välisen 

riippuvuuden kuvalla 1.3A. Kuvan ja Bjerrumin [1972] julkaiseman taulukon perusteella 

todetaan, että laskennalliset varmuuskertoimen arvot ovat olleet F 0.86...1.69, kun vastaavat 

piastisuusluvun arvot ovat olleet I = 16... 108. [Peck & Lowe 1960] olivat tehneet 

aikaisemmin vastaavanlaisen selvityksen. Heidän mukaan laskennallinen varmuusluku oli 

myös ollut yleensä F ' 1.0 sortuman tapahtuessa. Eräissä tapauksissa sorturriinen oli 
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tapahtunut vaikka varmuusluku oli ollut F 	15 [Johnson 1974]. Tutkimustensa perusteella 

Bjerrum esitti, että siipikairalla mitattua leikkausluj uutta olisi stabiiteettilaskelmia varten 

korjattava yhtälön (1.3 A) mukaisesti. Bjerrum piti yhtälöä puoliempiirisenä. 

S fijJ = S 	p 
	 (1.3A) 

iieid 	 Ofl laskelmissa sovellettava suljettu leilaus1ujuus 

s 	siipikairalla maastossa mitattu leikkauslujuus 

p = i (l,) 	Korjauskerroin. Kuva 1.3 Ba 

Siipikairalla mitatun leikkauslujuuden ja sortumahetkellä liukupinnalle mobilisoituvan 

keskimäaräisen leikkauslujuuden välistä eroa Bjerrum selitti lähinnä seuraavilla tekijöilä 

L. .111: 

1 	Siipikairalla mitattu leikkauslujuus riippuu siiven kiertämisnopeudesta ts. 

leikkausjännityksen lisääntymisnopeudesta siiven koon mäaräamällä murto- 

pinnalla. (Nopeusvaikutus) 

II 	Leikkauslujuus on anisotrooppinen ts. se  riippuu murtopinnan suunnasta 

ko. maakerroksessa (Anisotrooppisuuden vaikutus) 

III 	Liukupinnan eri osat joutuvat murtotilaan eri aikoina. Progressiivisesti etenevän 

murtumisprosessin johdosta liukupinnalle murtohetkellä mobilisoituva leikkaus- 

lujuus on pienempi kuin siipikairalla mitattu luonnontilaisen maakerroksen 

lujuus. (Progressiivisuuden vaikutus) 

Bjerrumin mukaan nopeusvaikutus on tärkein em. kolmesta sortumahetkellä toimivaan 

leikkauslujuuteen vaikuttavasta tekijästä. Hän selitti koeolosuhteissa leikkausmuodon-

muutoksen nopeuden (dy/dt) ja mitatun leikkauslujuuden (t) välistä riippuvuutta empiirisesti 

kuvan 1.3C mukaisilla koetuloksilla. Näillä tuloksilla voidaan selittää vain nopeuden 

vaikutuksen suunta yksittäistapauksissa. Mitä suurempi on leikkausmuodonmuutoksen nopeus 

(dyldt) tai leikkausjännityksen lisääntymisnopeUS (dt/dt), sitä suurempi on siipikairalla 
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maastossa tai laboratoriokokeessa mitattu leikkauslujuus. Bjerrumin koetulosten mukaan 

nopeusvaikutus voidaan selittää yhtälöllä (1.3B) tai (1.3C). 

s= s(dy/dt) 	 (1.3B) 

slg  = s(dt/dt) 	 (1.3C) 

dyldt 	on leikkausmuodonmuutokSefl nopeus 

dt/dt 	leikkausjännityksen lisääntymisnopeus 

Bjenum ei esittänyt yhtälöille (1.3 B) ja (1.3 C) matemaattista ratkaisua ts. hän ei pyrkinyt 

selittämään nopeuden vaikutusta reologisilla malleilla. 

Leikkauslujuus (leikkauslujuusparametri) on anisotrooppinen maaparametri. Murtopinnalle tai 

liukupinnalle murtohetkellä mobilisoituvan leikkausvastuksen suuruus vaihtelee tämän vuoksi 

kun murtopinnan kaltevuus vaihtelee. Bjerrumin mukaan nopeuden ja anisotrooppisuuden 

vaikutus voidaan ottaa huomioon kun yhtälö (1.3A) kirjoitetaan muotoon (1.3D). 

(Sjg)figw  (s) 	R EA 	
(1.3D) 

PR = PR (1, ) 	on nopeusvaikutuksen korjauskerroin 

PA PA (I,i) 	 anisotrooppisuuden korjauskerroin 

i 	 murtopinnan kaltevuus 

Yhtälö (1.3D) on oikeansuuntainen. Yhtälön soveltaminen geoteknisessa suunnittelussa ei 

kuitenkaan ole mandollista koska Bjerrum ei ole esittänyt kertoimien p ja PA 

määnttämistapaa. Kuten tunnettua on nopeuden vaikutus siipikairaustuloksiin otettu huomioon 

siten, että siipeä on kierretty mittausten yhteydessä standardisoidulla vakionopeudella. 

Siipikairaukset, samoin kuin muutkin pohjatutkimukset, on aina tehtävä Suomen Geoteknisen 

Yhdistyksen ohjeiden mukaan ja ohjeiden mukaisella kalustolla. 
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Bjerrumin mukaan maakerrosten anisotrooppisuuden vaikutus voidaan ottaa huomioon kuvassa 

1.3D esitetyn periaatteen mukaisesti tutkimalla laboratoriossa luonnontilaisia maanäytteitä 

erilaisilla laitteilla.. Kuvassa mainitut kokeet voidaan Bjerrumin mukaan tehdä niin, että 

näytteet "leikataan" suljetussa tilassa sen jälkeen kun ne on konsolidoitu luonnontiiaisessa 

maakerroksessa vallitsevaa jännitystasoa vastaavassa jännitystilassa. Kuvan 1.3 D mnkisen 

menettelytavan soveltaminen stabiliteettilaskelmassa kerros kerrokselta muuttuvien 

lujuusparametrien määrittämiseksi on suuritöinen. Kuvan mukaisen menetelmän soveltaminen 

tulee kysymykseen vain erikoistapauksissa. LaskentapoikkileikkauksiSsa esiintyvien 

maakeirosten anisotrooppisuuden vaikutus on kuitenkin otettava huomioon kun arvioidaan 

stabiliteettilaskelman tulosten luotettavuutta. Eräissä "uusissa" maan mekaanisissa malleissa 

anisotrooppisuus on pyritty ottamaan huomioon erilhisellä maaparametrilla. Klassisilla 

menetelmillä anisotrooppisuuden vaikutus voidaan ottaa huomioon lisäamällä sallitun 

varmuuskertoimen minimiarvoa kokemusperäisesti. 

Liukupinnahle progressiivisesti kehittyvän leikkausvastuksen vaikutuksen laskennallinen 

huomioonottaminen klassiseen maamekaniikkaan perustuviila menetelmillä ei ole mandollista.. 

Rakennuspohjassa progressiivisesti edistyvän myödön ja murtumisen laskennallinen 

maanttäminen on kuitenkin mandollista "uusilla menetelmillä" maakerroksen mekaanista 

käyttäytymistä simuloivan mallin ja numeeristen laskentamenetelmien avulla. 

1.3.3 Pitkän ajan stabiliteetti 

Bjerrumin "State-of-the-Art Reportissa" [1972] ei ole käsitelty pehmeikölle rakennettavan 

maapenkereen pitkäaikaisen eli käyttötilan stabiiteetin laskentaan liittyviä kysymyksiä yksi-

tyiskohtaisesti. Vaiheittain rakennettavan penkereen geotekniseen suunnitteluun liittyvät 

kysymykset on myös sivuutettu. Raportissa on kuva 1.3 E, joka esittäi kaavamaisesti 

penkereen rakennuspohjan maa-alkioon P pengerrysaikana kehittyvää huokosveden painetta 

ja sen hajoamista käyttötilassa. Alkiossa vaikuttavan huokosvedenpaineen muutosten johdosta 

muuttuu myös varrnuuskerroin sekä paikallista murtumaa että penkereen kokonaissortumaa 

vastaan alimman kuvan 1.3 E mukaisesti. Huokosveden paineen suuruus vaihtelee penkereen 

rakennuspohjassa paikkakoordinaatin (x, z) mukaan. Varmuus paikallismurtumaa vastaan 

riippuu tämän vuoksi myös x:stä ja z:sta ja lisäksi ajasta yhtälön (1.3 E) mukaisesti. 
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u= u(x,z,r) 
	 (1.3 E) 

u 	on "pistekohtainen" huokosveden paine tasomuodonmuutostilassa alkiossa P 

(alkio on äärettömän pieni maakappale) 

x ja z 	paikan koordinaatit 

t 	aika 

Yhtälön (1.3 E) muodostaminen klassisen maamekaniikan menetelmillä, esim. käyttötilan 

stabiliteetin laskemista varten, on teoreettisesti mandollista. Tulos on kuitenkin epävarma. Em. 

menetelmiä ei tämän vuoksi ole yleensä sovellettu tiepenkereiden geoteknisessa 

suunnittelussa. Pitkän ajan stabiliteettilaskelmissa tarvittava huokosveden paine voidaan 

eräissä tapauksissa arvioida suotovirtausverkoston avulla. Stabiliteettilaskelman tulos on 

tässäkin tapauksessa epävarma, koska "pitkän ajan" kuluessa suotovirtausverkoston reunaehdot 

saattavat muuttua geoteknisten ympäristövaikutusten esim. rakennustöiden johdosta. 

Tehokkaiden lujuusparametrien, c' ja ', käyttöön perustuvassa laskentamenetelmässä 

tarvittava huokospaine määritetään luotettavimmin maastossa mittausten avulla. 

Stabiliteettilaskelmia tehtäessä on tällöin huolehdittava siitä, etteivät lujuusparametrit c' ja ' 

sekä laskelmissa käytettävä huokospaineen u ole keskenään ristiriidassa ko. tapauksessa 

maaraaviksi muodostuvilla jännityspoluilla. Käyuötilan stabiliteetin laskemiseen liittyviä 

yksityiskohtia käsitellään luvussa 5. 

1.3.4 Suljetun leikkauslujuuden redusointi. Jatkotutkimuksia 

Edellä todettiin, että stabiliteetin laskemiseen sovellettavassa Bjerrumin menetelmässä suljetun 

leikkauslujuuden korjausmenetelmä, joka on esitetty edellä kuvassa 1.3 B, näyttelee tärkeintä 

osaa. Useat tutkijat, [Mesri 1975, 1989, Tavenas 1979, Hopkins 1986] ovat selvittäneet 

korjausmenetelmän soveltuvuuttaja luotettavuutta erilaisiin maaperäolosuhteisiin. Kuvassa 1.3 

F on esitetty Tavenaksen [1979] keräämä aineisto piastisuusluvun ja varmuuskertoimen 

välisestä riippuvuudesta. Kuvassa on myös Helenelundin [1977] tutkimuksen tulokset. Kuvaan 

1.3 F on lisäksi piirretty I:n ja F:n - vuorosuhde myös Bjerrumin [1972] mukaan. Kuvan 

perusteella todetaan, että Tavenaksen [19791 aineiston hajonta on huomattavasti suurempi kuin 

vastaava hajonta Bjerrumin aineistossa kuvassa 1.3 A. 
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Kuva 1.3 E Huokosveden paineen ja varmuuskertoimen muutokset penkerecn 

niaamekaniikan inukaan [Tavenas 19791. 	 raken n uspohjan pisteessä P pengerrysaikana ja käyttöti lassa. 

[Bjerrum 1972]. 
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Kuvassa 1.3 G on vastaavasti I - F - vuorosuhde Hopkinsin [1986] mukaan. Kuva on laadittu 

sortuneista maapenkereistä ja leikkauksista sekä kuormituskokeista tehtyjen havaintojen 

perusteella. Kuvien 1.3 A, 1.3 F ja 1.3 G perusteella todetaan, että laskennallinen 

varmuuskerroin F kasvaa kun I, kasvaa, vaikka varmuuskertoimen teoreettisen arvon pitäisi 

olla aina sortuman tapahtuessa F = 1.0. Bjerrumin [1972] esittämä leikkauslujuuden 

korjausmenetelmä kuvassa 1.3 B on oikeansuuntainen, mutta ei aina riittävän tarkka 

käytännön geotekniseen suunnitteluun. Suunnittelijan on sovellettava suljetun leikkauslujuuden 

redusoimiseen menetelmää, jonka hän on kokemuksen perusteella todennut parhaiten 

soveltuvan ko. olosuhteisiin. 
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1.4 Penkereen painuminen 

1.4.1 Bjerrumin tutkimukset 

Bjerrum esitti edellä mainitussa State-of-the-Art Reportissa [1972] savipohjalle rakennettavien 

penkereiden painuman suuruuden ja painumisnopeuden laskentamenetelmät, jotka perustuvat 

klassiseen maamekaniikkaan [Terzaghi 1925, 1943, Steinbrenner 1934, Buisman 1936 jne.]. 

Bjerrum oli aikaisemmin julkaissut raportin rakenteiden painumahavainnoista ja painuman 

laskentamenetelmistä; "Relasjon mellon mite og beregnede sefninger av byggverk pä leire 

og sand' [1964] sekä mm. luonnontilaisten savikerrosten reologista käyttäytymistä ja 

rakenteiden painumista käsittelevän Ranldne-Iuennon; 'Engineering geology of Norwegian 

normally-consolidated marine clays as related to settlements of buildings" [1967]. Em. 

julkaisuissa sekä Moskovassa pidetyn kansainvälisen konferenssin State-of-the-Art Reportissa 

[19731; "Problems of soil mechanics and construction in soft clays and structurally unstable 

soils" Bjerrum on esittänyt merkittävimmät tieteellisen tuotantonsa tulokset. Vuonna 1972 

julkaistussa State-of-the Art raportissa Bjerrum painotti erityisesti kahta asiaa, A ja B: 

A. Savipohjalle perustettavan rakenteen painumalaskelman onnistumisen ehtona on, 

että tunnetaan geoteknisten kerrosten konsolidaatiojännitys a' = p'. Laskelmissa 

käytettävät maaparametrit on määritettävä niin, että otetaan huomioon 

konsolidaatiojännitys (esijännitys) a',, vallitseva jännitys a' = Po ja jännityksen 

lisäys S.cy = Ap. Bjerrumin havaintojen mukaapn painumalaskelmissa oli 

yleisesti käytetty ödometrikokeen log Y-e, normaalisti konsolidoituneelta 

haaralta määritettyä C:n arvoa myös sellaisissa tapauksissa joissa (o' ± 

« 	. Kuva 1.4A. 

B. Luonnontilaiset maakerrokset tiivistyvät jatkuvasti niiden päällä olevien 

maakerrosten painon johdosta. Tiivistymisen eli ajassa hitaasti tapahtuvan 

hiipumisen (creep) johdosta luonnontilaisten maakerrosten konsolidaatiojännitys 

(' = p') kasvaa hitaasti ja jatkuvasti. Kerrokset muuttuvat (tai ovat 

muuttuneet) vähitellen ylikonsolidoituneiksi ts. 	kasvaa hiipumisen johdosta 

suuremmaksi kuin kerroksessa vallitseva tehokas jännitys 	Maakerrosten 

konsolidaatiotilan (OCR = (Y' /a 0) kehittymistä esittävä tapahtumasarja on 
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esitetty kuvassa 1.4 B [Bjerrum 1972]. Kuvan 1.4 B mukaista mekanismia on 

kutsuttu Bjerrumin "aika viiva" malliksi. Näyttää ilnieiseltä, että tämä 

mekanismi, jonka Sukije esitti ödometrikokeiden perusteella v. 1957 soveltuu 

pehmeikölle rakennettavien maapenkereiden sekundaarisen painuman 

laskentamenetelmän yhdeksi lähtöolettamukseksi. Kuvassa 1.4 B esitettyjen 

aikakäyrien (t = 0 ... iø vuotta) laskentamenetelmää kehitti mm. Garlanger 

[1972]. Sukije totesi myöhemmin [1978], että Garlanderin menetelmä on 

identtinen hänen "isotakimenetelmän" kanssa [Sukije 1957, 1969, 1978]. 

Pehmeiköllä esiintyvien maakerrosten reologisia ominaisuuksia on tutkittu 

erittäin runsaasti. Kaikkiin olosuhteisiin soveltuvaa primaansen ja sekundaarisen 

painuman nopeuden laskentamenetelmää ei ole kuitenkaan onnistuttu 

kehittämään. 

1.4.2 Painuman komponentit 

Savi- ja silttipohjalle perustettavien rakenteiden kokonaispainuma jaetaan klassisessa 

maamekaniikassa kolmeen komponenttiin yhtälön (1.4 A) mukaisesti. Jos jäykän 

anturaperustuksen kokonaisvarmuus rakennuspohjan sortumista vastaan on F ^ 2,5...3,0 

voidaan painumalaskelmassa soveltaa Boussinesqin teoriaa jännitysten jakautuman 

maanttämiseen. [Terzaghi 1943]. Penkereen painumaa laskettaessa voidaan jännityksen 

jakauma rakennuspohjassa maan..ä Boussinesqin teorialla jos kokonaisvarmuus penkereen 

ja sen alla olevan rakennuspohjan sortumista vastaan on F ̂  1.6... 1.8. Jos kokonaisvarmuus 

rakennuspohjan murturnista/sortumista vastaan on em. raja-arvoja pienempi, on-yhtälöön (1.4 

A) lisättävä neljäs komponentti, joka edustaa rakennuspohjan piastisoitumisesta aiheutuvaa 

painumaa. Tämän painumakomponentin suuruutta ja nopeutta ei voida laskea klassisen 

maamekaniikan menetelmillä Biotin [1941] konsolidaatioteoria mukaan luettuna. Todettakoon 

vielä, että kokonaisvarrnuuskertoimella ei voida "tarkasti" määrittää Boussinesqin teorian 

soveltarnismandollisuutta. 

s= s ^s^ s3 	 (1.4 A) 

S, 	on pehmeikölle (savi- tai silttipohjalle) rakennettavan penkereen tai muun 

rakenteen kokonaispainuma kun t = 

S, 	lyhyen ajan painuma (alkupainuma, pengerrysajan painuma), suljettu tila 



S, 	primaarinen konsolidaatiopainuma, kun iu 0 painuvissa maakerroksissa, avoin 

tila 

S, 	sekundaarinen painuma eli raerungon hiipumisen aiheuttama painuma (creep), 

kun u 0, avoin tila 
penkereen rakentamisen johdosta rakennuspohjan kantaviin maakerroksiin 

muodostuva huokosveden ylipaine 

Yhtälöä (1.4 A) muodostettaessa on otaksuttu, että kokonaispainuman komponentit ajassa 

kehittyvät peräkkäin. Tämän otaksuman mukaista teoriaa sanotaan Taylorin teonaksi A. Useat 

havainnot viittaavat kuitenkin siihen, että mandollisesti kaikki kolme painuman komponenttia 

saattavat tapahtua samanaikaisesti [Taylor 1942, Barden 1965]. Vastaavaa yksisuuntaista 

teoriaa sanotaan Taylorin teoriaksi B. [Taylor 1942]. 

1.4.3 Alkupainuma 

Bjerrumin meneteiniässä alkupainuman S,, otaksutaan tapahtuvan kolmiulotteisessa jännitys- 

ja muodonmuutostilassa ja suljetussa tilassa pengerrysaikana likipitäen penkereen 

rakentamisnopeuden määräämällä nopeudella. Alkupainuma S tulkitaan pengerrysajan 

painumaksi. Alkupainumaa laskettaessa rakennuspohjan otaksutaan käyttäytyvän lineaarisen 

kimmoteorian mukaisesti niin, että määräävät kokonaisjännitykset , ja tarvittaessa myös 

voidaan laskea Boussinesqin teorian avulla (v = 0.5). Alkupainuman maa.raavät 

maaparametrit ovat suljetun tilan muodonmuutosmoduuli E ja vastaava Poissonin luku v,, = 

0.50. Maaparametreilla E ja v, operoidaan laskelmissa lineaarisen muodonmuutoksen 

periaatteen mukaisesti ikäänkuin ne edustaisivat painuvan maakerroksen kimmomoduulia ja 

Poissonin lukua [Tsytovich 1981, Korhonen 1985]. Alkupainuma ei kuitenkaan ole elastinen, 

vaan elastopiastinen, sillä painuma palautuu vain osittain jos sen aiheuttanut kuorma 

poistetaan. Bjerrum [1972] on esittänyt alkupainuman laskemista varten yhtälön (1.4 B). 

Yhtälöt tässä raportissa samalla tavalla kuin RIL:n käsikirjassa "Geomekaniikka 1" [1985]. 

S= qB (1-v) 
	 (1.4 B) 

E 

S 	on suljetussa tilassa tapahtuva alkupainuma 

q 	nettopohjapaine 
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B 	anturan tai kuormituspinnan leveys 

L 	anturan tai kuormituspinnan pituus 

1= 1 (H, B, L) influenssiarvo [Janbu, Bjerrum & Kjärnsli 19561 

H 	painuvan maakerroksen paksuus 

Yhtälö (1.4 B) on kehitetty homogeeniselle ja isotrooppiselle rakennuspohjalle tasaisesti 

levitetyn kuorman (kuormituspinnan) alla tapahtuvan kolmiulotteisen painuman laskemista 

varten. Maapenkereen oma jäykkyys on yhtälössä otaksuttu nollaksi. Muodonmuutosmoduuli 

E. edustaa perustamistason alla olevan painuvan rakennuspohjan keskimääräistä 

(ekvivalenttia) suljetun tilan muodonmuutosmoduulia.. Luonnontilaisista maakerroksista 

muodostuvan rakennuspohjan keskimääräisen muodonmuutosmoduulin maanttäminen on 

mandollista esim. kolmiakselilaitteella. Pehmeikölle rakennettavan penkereen lyhyen ajan 

painumalla on yleensä toisarvoinen merkitys primaanseen ja sekundaariseen painumaan 

verrattuna. 

1.4.4 Rakennuspohjan piastisoituminen 

Bjerrumin menetelmässä otaksutaan, että pehmeikölle rakennettavan maapenkereen 

pengerrysaikana ts. "lyhyen ajan" kuluessa ei tapandu primaarista konsolidoitumista. Leroueil 

& al. [1990] ovat todenneet, että pengerrysaikana kehittyvä lievästi ylikonsolidoituneen 

rakennuspohjan painuma muodostuu kandesta komponentista; primaarisesta, 

ylikonsolidoituneessa (maaelastisessa) tilassa tapahtuvasta, konsolidaatiokomponentista ja 

normaalisti konsolidoituneessa ja suljetussa tilassa tapahtuvasta komponentista. Bjerrum 

[1972] on todennut, että Skä-Edebyn koepenkereissä [Osterman, Lindskog 1963] on 

tapahtunut merkittäviä leikkausjännitysten aiheuttamia painumia, kun penkereen 

kokonaisvarmuus sortumista vastaan on ollut F = 1,2. Kun varrnuuskerroin on näin pieni muo-

dostuu rakennuspohjaan vyöhykkeitä, joissa leikkausjännitys kasvaa leikkauslujuuden 

edellyttämään arvoon. Ilmiötä Sanotaan rakennuspohjan piastisoitumiseksi tai progressiivisesti 

("vähitellen", "asteittain") eteneväksi murtumaksi. Piastisoitumisesta aiheutuvaa painuman 

komponenttia ei voida laskea klassisen maamekaniikan [Terzaghi 1925, 1943, Janbu, Bjerrum 

& Kjärnsli 19561 menetelmillä. Piastisoitumisen aiheuttama painuma saattaa tapahtua joko 

pengerrysaikana, odotusaikana tai käyttötilassa. Pitkänajan kuluessa (käyttötilassa) tapahtuvaa 

plastisoitumisen aiheuttamaa painuman komponenttia on sanottu myös "leikkausjännitysten 



johdosta hitaasti tapahtuvaksi painumaksi'. Rakennuspohjan piastisoitumisesta aiheutuva 

painuma on yleensä ollut laskennallisesti hallitsematonta painumaa. Se muodostuu yleensä sitä 

suuremmaksi mitä pienempi on kokonaisvarmuus murtumista (sortumista) vastaan. 

Kun rakennuspohjassa tapahtuu piastisoitumista siirtyvät maa-alkiot allcuperäisiltä paikoiltaan 

sekä pysty- että vaakasuunnassa. Siirtymien vaakakomponentti, jota tavallisesti sanotaan 

"sivu-siirtymäksi", muodostuu sitä suuremmaksi mitä pienempi on penkereen 

kokonaisvarmuus sortumista vastaan. Sivusiirtymillä saattaa olla haitallisia vaikutuksia 

penkereen läheisyydessä oleville rakenteile yms. Pengerrysajan sivusiirtymien laskemista 

varten ei klassisessa maarnekaniikassa ole laskentamenetelmäa.. Sivusiirtymät kasvavat yleensä 

merkityksellisiin arvoihin vasta rakennuspohjan voimakkaassa myötövaiheessa. 

Kimmoteoriaan perustuvia laskentamenetelmiä ei tällöin voida soveltaa painuman 

laskemiseen. Rakennuspohjan piastisoitumista käsitellään luvuissa 4 ja 5. 

1.4.5 Primaannen konsolidaatiopainuma 

Bjerrumin raportissa [1972] on esitetty klassiseen maamekaniikkaan perustuva 

yksisuuntaisessa muodonmuutostilassa ja yksisuuntaisessa suoto tilassa tapahtuvan primaarisen 

konsolidaatiopai-numan laskentamenetelmä Terzaghin [1943] teorian mukaisesti. Tässä 

yhteydessä käsitellään vain primaarisen konsolidaatiopainumari suuruuden 

laskentamenetelmää. Suomessa on 1970-luvulta alkaen sovellettu primaarisen 

konsolidaatiopainuman laskemiseen Janbun [1963, 1967] kehittämää menetelmää, jota on 

kutsuttu "tangenttimoduulimenetelmäksi". Menetelmällä voidaan usein approksimoid.a 

paremmin ädometrikokeen tuloksia - c -tasolla kuin Bjerrumin soveltamalla log - e - 

tasolla. Menetelmien keskinäisen "paremrnuuden" vertailemiseen ei ole kuitenkaan asiallista 

syytä, koska painumalaskelman tarkkuuteen vaikuttaa useita muitakin tekijöitä kuin 

ödometrikokeen tulostustapa. 

Bjerrum on esittänyt State-of-the-Art Reportissa [19721 Skemptonin [Skempton & Bjerrum 

1957] kanssa kehittämänsä primaarisen konsolidaatiopainuman laskentamenetelmän 

muunnoksen. Tässä menetelmässä laskettua painumaa korjataan kertoimella p. 

S,,= 	 (l.4Ca) 



ij= ji(A,H,B) 	 (1.4Cb) 

S, 	on odotettavissa oleva primaaripainuma 

S 	ödometrikokeen tulosten perusteella laskettu painuma [Bjerrum 1972] 

p 	primaaripainuman korjauskerroin 

A=A (OCR) huokospaineparametri 

H 	painuvan kerroksen paksuus 

B 	anturan tai kuormituspinnan leveys 

OCR = a' /a' konsolidaatiosuhde 

Yhtälön (1.4 C) mukainen primaarisen painuman korjaamismenettely on mandollisesti 

oikeansuuntainen. Painumalaskelman lisäparametrin Ii sovellutuksista ei ole kuitenkaan 

kokemusta Suomen olosuhteissa. Tämän vuoksi primaarisen konsolidaatiopainuman 

perusyhtälöt esitetään ilman korjauskerrointa p. 

Normaalisti konsolidoituneen (NK), homogeenisen ja "tasapaksun" maakenoksen primaarinen 

konsolidaatiopainuma lasketaan yhtälöllä (1.4 D). Kuva 1.4 A. 

c 
SPNK= 1010 	

+aZH 	 (1.4D) 

S, N 	
on normaalisti konsolidoituneen ja veden kyllästämän koheesiomaakerroksen 

primaarinen konsolidaatiopainuma kun t 	oo• 

C, 	kokoonpuristuvuusindeksi NK alueella, kuva 1.4A 

e0 	luonnontilaisen kerroksen huokosluku 

= ' vallitseva jännitys "ohuen" laskentakerroksen keskellä 

kuorman (tiepenkereen) aiheuttama pystyjännityksen lisäys 

"ohuen" kerroksen paksuus, jossa C,, /1+e voidaan tulkita vakioksi 

Kokoonpuristuvuusindeksi miäritetään luonnontilaisista näytteistä ödometrikokeen tuloksen 

perusteella, joka piirretään log o- e koordinaatistoon [Helenelund 19561. Kuva 1.4 A. 
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Lievästi ylikonsolidoituneeksi (LYK) sanotaan maakerrosta joka täyttää ehdon (1.4 E). Kuva 

1.4A. 

(1.4 Ea) 

Lievästi ylikonsolidoituneen maakerroksen primaarinen konsolidaatiopainuma S, LYK 

muodostuu kandesta komponentista "ylikonsolidoituneesta komponentista" S, ja 

"normaalisti konsolidoi-tuneesta komponentista" S, . Ensiksi mainittu komponentti tulkitaan 

elastiseksi (maaelastiseksi). Normaalisti konsolidoitunut komponentti on elastoplastinen. 

Painuma lasketaan yhtiilöllä (1.4 F). Kuva 1.4 A. 

SP LYK =  SP+SPNK 	
(1.4Fa) 

s 	_______ 
AH 	 (1.4Fb) 

p YK = ____ 1+e0  

cc Iog( 0 z2) AH 	(1.4Fc) 
5pNK 1^e0 	I% 	a'p  

Cr 	 on kokoonpuristuvuusindeksi YK-alueella 

Acy 1  = 	- 	
= 	 jännityksen lisäys ylikonsolidoituneella alueella. 

Kuva 1.4A. 

- za.,, = 	 jännityksen lisäys normaalisti konsolidoituneella 

alueella. Kuva 1.4A. 

Maakerros käyttäytyy "ylikonsolidoituneesti' jos ehto (1.4 G) on voimassa. Kerrosta sanotaan 

tällöin voimakkaasti ylikonsolidoituneeksi. 

	

c5+AG< cr,, 	 (1.4 Ga) 

Voimakkaasti ylikonsolidoituneen maakerroksen primaarinen konsolidaatiopainuma lasketaan 

yhtälöllä (1.4 H). 
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= Cr 	(a+Ao 
5pVY'K 14-e 1og 

0 	ci 	
ZJAH 	 (1.4H) 

= 	, kuva 1.4A 

Yhtälöiden (1.4 E) ja (1.4 G) perusteella todetaan, että maakerroksen nimityksiä "lievästi 

ylikonsolidoitunut" ja "voimakkaasti ylikonsolidoitunut" voidaan käyttää vasta sitten kun 

tunnetaan jännitykset , a', ja Ac. Lievästi ylilconsolidoituneen maakerroksen primaarinen 

konsolidaatiopainuma muodostuu kandesta komponentista yhtälön (1.4 Fa) mukaisesti. 

Painuman laskemista varten on tunnettava kaksi muodonmuutosparametria C ja C. Lisäksi 

on tunnettava kerroksen tiiviyttä edustava parametri e0  ja jännityshistoriaa edustava parametri 

Leroueil & al. [1990] ovat kritisoineet erityisesti lievästi ylikonsolidoituneen kerroksen 

rakennusajan painuman laskentamenetelmää. 

Kuten edellä todettiin on Bjerrum [1972] korostanut erityisesti kondolidaatiojännityksen a', 
maanttämisen merkitystä. Yhtälöiden (1.4 D)...(1.4 H) mielekkään soveltamisen ehdottomana 

edellytyksenä on, että a' tunnetaan tarkasti. Parametrin määrittämiseenliittyviä yksityiskohtia 

käsitellään luvussa 3. 

Ödometrikokeella määritettyihin maaparametreihin; C, C r  ja c, tai m, f3 ja c,, perustuvaa 

painuman laskentamenetelmää voidaan soveltaa silloin kun ko. rakenteen alla olevassa 

kantavassa rakennuspohjassa vallitsee yksisuuntainen muodonmuutos- ja suotovirtaustila kuten 

ödometrikokeessa tutkittavana olevassa näytteessä. Yksisuuntaisuusehto toteutuu pehmeikölle 

rakennettavan tiepenkereen alla olevassa rakennuspohjassa suotovirtauksen suhteen vain 

harvoin, koska luonnontilaiset rakennuspohjat ovat yleensä kerrallisia ja kerroksellisia ts. 

anisotrooppisia. Vedenläpäisevyys on tällöin vaakasuunnassa suurempi kuin pystysuunnassa. 

Luonnontilainen penkereen rakennuspohj a konsolidoituu anisotrooppisuuden johdosta yleensä 

kaksiulotteisessa muodonmuutos- ja suotovirtaustilassa. Yksi- ja kaksiulotteisissa tiloissa 

kehittyvillä painumilla ja painumisnopeuksilla ei ole yksikäsitteistä riippuvuutta toisistaan. 

Ödometrissa tutkittavana olevan näytteen muodonmuutostila on yksisuuntainen. Jännitystila 

on sitävastoin kolmiulotteinen (aksisymmetrinen), sillä näytteen sivupintoihin kohdistuu 

lepopaine 	= 	cy' 1 . Vastaava jännitys - muodonmuutostila vallitsee laajan 



kuormituspinnan, esim. tasapaksun täytekerroksen, alla olevissa kantavissa maakerroksissa. 

Leveän ja matalan tiepenkereen rakennuspohjassa vallitsevaa jännitys - muodonmuutostilaa, 

voidaan ainakin likimääräisesti, verrata em. täytekerroksen alla vallitsevaan tilaan. Leveän ja 

matalan tiepenkereen primaannen konsolidaatiopainuma voidaan tämän vuoksi likimaaraisesti 

laskea ödometrikokeella määritetyillä maaparametreilla C r  ja C tai m ja [3. Jos 

kokonaisvarmuus rakennuspohjan murtumista/sortumista vastaan on riittävä. Painuman nopeus 

olisi tällöinldn laskettava kaksiulotteisessa suotovirtaustilassa [Biot 1941, Terzaghi & 

Rendulic 1936] paranietrien c,, ja Ch tai k ja kh  perusteella maakerrosten anisotrooppisuuden 

vuoksi. 

Kuten edellä mainittiin yhtälön (1.4 F) yhteydessä tulkitaan ylikonsolidoituneessa tilassa 

tapahtuva painuma S, elastiseksi. Painumaa sanotaan piastiseksi jos se ei palaudu kuorman 

poistamisen jälkeen. Normaalisti konsolidoituneessa tilassa tapahtuva painuma S, on 

sitävastoin elastopiastinen. Em. komponenttien summa s, LYK  yhtälössä (1.4 Fa) on myös 

elastoplastinen. Komponenttien erotus (S - S,, ) edustaa ko. maakerroksen piastista ei 

palautumatonta painumaa. Tähän toteamukseen liittyy klassisen maamekaniikan paradoksi; 

piastinen painuma ( S, NK - S, ) lasketaan lineaariseen kimmoteoriaan eli Hooken lakiin 

perustuvalla Boussinesqin teorialla määritetyn jännityksen lisäyksen avulla. "Itsensä" kanssa 

ristiriidassa olevaa laskentamenetelmää sanotaan lineaarisen muodonmuutoksen periaatteeksi 

[Tsytovich 1981, Korhonen 1985]. Laskentamenetelmä on kuitenkin likimaaraisesti 

käyttökelpoinen silloin kun jäykän anturaperustuksen kokonaisvarmuus rakennuspohjan 

murturnista vastaan on F ̂  2.5...3.O [Terzaghi 1942]. Tämä ehto toteutuu rakennusten ja 

siltojen maanvaraisten perustusten alla olevissa rakenuspohjissa, koska em. rakenteiden 

perustukset mitoitetaan sallittujen painumien ja painumaerojen perusteella. Tiepenkereet on 

usein mitoitettu niin, että kokonaisvarmuus rakennuspohjan ja penkereen sortumista vastaan 

on "riittävä", ts. F ̂  1.5. Yhtälöön (1.4A) on tällöin lisättävä rakennuspohjan piastisoitumisen 

aiheuttama neljäs komponentti, joka voidaan arvioida ns. uusilla laskentamenetelmillä. 

Todettakoon vielä uudelleen, että kokonaisvarmuuskertoifliefl perusteella ei voida luotettavasti 

päätellä Boussinesqin teorian soveltamismandollisuutta penkereiden geoteknisen suunnittelun 

yhteydessä. 
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1.4.6 Sekundaaripainuma 

Klassisessa maamekaniikassa [Terzaghi 1925, 1943, Janbu & al. 19561 otaksutaan, että 

koheesiomaalajeista muodostuneet rakennuspohjan maakerrokset alkavat hiipua sen jälkeen 

kun primaarinen konsolidoituminen on päättymässä, ts. kun primaarinen konsolidaatioaste on 

U, 90... 100% ja kun kuomian lisäamisen maakerrokseen aiheuttama huokosveden paine on 

samanaikaisesti häviämässä, ts. kun u 0. Hiipumisella tarkoitetaan maakerroksen 

raerungossa tapahtuvia muutoksia; maarakeiden huokostilan hidasta tiivistymistä ja rakeiden 

sijainnin ja asennon muuttumista. Tiivistymisen johdosta maakerroksen lujuusparametrit 

yleensä kasvavat ja kerroksen päällä olevan rakenteen stabiliteetti lisääntyy. Tiepenkereen 

vaiheittainen rakentaminen perustuu tiivistyrnisen johdosta tapahtuvaan suljetun 

leikkauslujuuden lisääntymiseen. Rakennuspohjan maakerrosten suljettu leikkauslujuus riippuu 

sekä primaarisen että sekundaarisen konsolidoitumisen aikana kerroksen tiiviydestä ts. 

huokosluvusta. Suljetussa leikkauslujuudessa pitkän ajan kuluessa tapahtuvaa kasvua ei tämän 

vuoksi voida arvioida yksinomaan primaarisen konsolidaatioasteen perusteella. 

Jos leikkausjännitykset ylittävät maakerroksen myötörajan saattaa kerrokseen muodostua vielä 

sekundaarivaiheessa piastisia vyöhykkeitä. Leikkausjännitysten johdosta muodostuneet ja hi-

taasti laajenevat piastiset vyöhykkeet ovat yleisiä pehmeiköille rakennettavien tiepenkereiden 

rakennuspohjissa. Ilmiön voi havaita suuriksi ja epätasaisiksi muodostuvista 

(hallitsemattomista) painumista ja maanpinnan kohoamisesta penkereen sivuilla. Pahimmissa 

tapauksissa, kun kokonaisvarmuus penkereen sortumista vastaan on pieni (F ̂  1.2... 1.3), 

saattavat hitaasti piastisoituvat ja laajenevat rakennuspohjan vyöhykkeet johtaa penkereen 

kokonaissortumaan (creep rupture) pengerrysvaiheen jälkeen. 

Buisman [1936] kehitti yhtälön (1.4 H) empiirisesti todettuaan, että heikosti kantavalle 

maapohjalle perustetun rakenteen painuminen jatkuu vielä sen jälkeen kun prirnaariseksi 

luokiteltu painuma oli päättynyt. Yhtälöä (1.4 H) sanotaan tässä yhteydessä aikafunktioksi, 

joka esittää ajan ja painuman tai ajan ja muodonmuutoksen välistä riippuvuutta. Yhtälö (1.4 

H) on tarkoitettu lähinnä ödometrikokeessa tutkittavana olevan näytteen tai tasapaksun ja 

tasaisesti kuormitetun homogeenisen maakerroksen painuman ja ajan välisen riippuvuuden 

approksimoimiseen. [Leroueil & al. 1990]. 



ss = AHCAlogt = AH Ae 	 (1.4H) 

S 	on primaarisen konsolidaatiopainuman päättymishetkellä t = t, 	alkava 

sekundaaripainuma, S = 0, kun t = 

AH 	painuvan maakerroksen paksuus 

aika 
primaarisen konsolidaation kestoaika 

= t - t 	sekundaarisen painuman S, kehittymiseen tarvittava aika 

sekundaaripainuman aikakerroin. Kuva 1.4A 

Primaarisen konsolidaatiopainuman S, kehittymiseen tarvittava aika on teoreettisesti 

äärettömän pitkä. Sekundaannen painuminen alkaa kuitenldn kun U 100 %. Jos 

ödometrikokeiden tai painumahavaintojen perusteella voidaan päätellä, että primaarinen ja 

sekundaarinen painuminen tapahtuvat (pääasiallisesti) peräkkäin voidaan laskelmissa otaksua 

kun U90% 	 (1.41) 

Maaparametrin C määritystapoja käsitellään luvussa 3. (Kuva l.4A) 

Bjerrumin [19721 kehittämää luonnontilaisen maakerroksen aikaviiva mallia kuvassa 1.4 B 

voidaan pitää "fundamentaalisena" oivalluksena, joka muodostaa loogisen lähtöolettamuksen 

savi- yms. kerrosten reologiselle yhtälölle (1.4 J). [Tavenas & al. 19871. 

R=R(a,ä,e , ,) 

R 	on reologinen yhtälö 

jännitystensori 

muodonmuutostensOri 

ja 	jännityksen ja muodonmuutoksen nopeuksia sekundaarialueella 

(1.4J) 

Yhtälössä (1.4 J) termin 	vaikutus on sekundaarisen painuman alueella ilmeisesti 

merkityksetön. Yhtälö supistuu tällöin muotoon (1.4 K). 
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R=R(q,p, 	,. e,. 	 (1.4K) 

Yhtälö (1.4 K) on Bjerrumin [1967] aikaviiva malli kun se kirjoitetaan kriittisen tilan 

maamekaniikan muuttujila. 

1.5 Sivusiirtymät rakennuspohjassa 

Tiepenkereen rakennuspohjaan kehittyy liikenteen ja penkereen painon johdosta 

kolmiulotteinen jännitys- ja muodonmuutostila, jossa maa-alkiot siirtyvät kaikissa suunnissa. 

Pitkän ja korkeudeltaan muuttumattoman tiepenkereen rakennuspohjaan kehittyvää mekaanista 

tilaa voidaan approksimoida tasomuodonmuutostilalla. Jännitystila on tässäkin tapauksessa 

kolmiulotteinen. Liikenteestä ja penkereen painosta rakennuspohjaan siirtyvien jännitysten 

lisäksi on geoteknisissä laskelmissa otettava huomioon myös vallitseva jännitys ja 

maakeifosten jännityshistoria. Klassisen maamekaniikan menetelmiä sovellettaessa in-situ-

jännitystensorista otetaan huomioon vain pystykomponentti, jota kutsutaan vallitsevaksi 

jännitykseksi 	Jännityshistoriaa edustavasta tensorista otetaan vastaavasti huomioon 

samoin pystykomponentti 	jota sanotaan konsolidaatiojännitykseksi (tai esijännitykseksi). 

Tiepenkereen rakennuspohjassa oleva maa-alkio voi tasomuodonmuutostilassa liikkua niin että 

siirtymällä on penkereen symmetria-akselia lukuunottamatta komponentit iX ja iZ kun 

rakennuspohjan koordinaateille käytetään kuvan l.3D mukaisia symboleja Xja Zja siirtymille 

akselien suunnissa vastaavasti symboleja X ja Z. Penkereen perustamistasossa 

pystysuunnassa tapahtuva siirtymä i.Z edustaa penkereen painumaa eli S = iZ, kun Z 0. 

Siirtymän komponenttia X kutsutaan sivusiirtymäksi. 

Klassisessa maamekaniikassa ei ole laskentajärjestelmää rakennuspohjaan kehittyvien 

siirtymien; ja iY laskemista varten. Eräissä tapauksissa siirtymiä on yritetty laskea ns. 

"elastisella menetelmällä" [Poulos 1972]. Tämä painumien ja siirtymien laskentamenetelmä 

on rinnastettavissa aikaisemmin mainittuun 'lineaarisen muodonmuutoksen periaatteeseen" 

[Tsytovich 1981]. Em. menetelmiä sovellettaessa otaksutaan, että rakennuspohjaan 

muodostuvat jännitykset voidaan laskea Hooken lakiin perustuvalla Boussinesqin teorialla. 

Muodonmuutokset lasketaan Hooken lain kanssa analoogisella yhtälöllä, jota sovellettaessa 

muodonmuutos-moduuleilla operoidaan ikäänkuin ne olisivat kimmoparametreja. Poulos 



[1972] on todennut, että elastisella menetelmällä lasketut siirtymät ovat eräissä tapauksissa 

olleet samaa suuruusluokkaa kuin havaitut siirtymät. Eräissä tapauksissa laskettujen ja 

havaittujen painumien erot ovat kuitenkin niin suuria, ettei laskentamenetelmää voida pitää 

luotettavana. Laskelmien epäluotettavuuden Poulos [19721 on katsonut aiheutuvan mm. 

Poissonin luvun arviointivirheistä, maakerrosten anisotrooppisuudesta muodonmuutos-

parametrien suhteen, jännitysten ja muodonmuutosten keskinäisestä epälineaarisuudesta sekä 

maapenkereen ja rakennuspohjan kosketuspinnassa (perustamistasossa) vaikuttavasta kitkasta. 

Pouloksen [1972] mukaan laskettu vaakasiirtymä AX on ollut yleensä suurempi kuin vastaava 

mitattu siirtymä. 

1.6 Huokosveden paine 

Pehmeikölle rakennettavan penkereen rakennuspohjan huonosti vettä läpäiseviin savi-, siltti-

yms. kerroksiin muodostuu "nopeasti" tapahtuvan rakennustyön johdosta pengenysaikana 

huokosveden ylipainetta. Suljetussa tilassa kehittyvä ylipaine voidaan arvioida useilla 

menetelmillä. Seuraavassa esitetään tunnetuimmat huokosveden ylipaineen arvioimista varten 

kehitetyt "klassiset" yhtälöt [Skempton 1954, Henkel 1960]. Yhtälöitä on kuitenkin sovellettu 

harvoin maapenkereiden geoteknisessa suunnittelussa. 

Yksinkertaisimmassa tapauksessa otaksutaan, että maakerrokseen kehittyvä huokosveden 

ylipaine on yhtä suuri kuin penkereestä kerrokseen siirtyvä keskimäarainen jännitys p. 

Au= 	 (l.6A) 

p= 	 (l.6B) 

Au 	on huokosveden ylipaine 

Ap 	kolmen toisiaan vastaan kohtisuorassa suunnassa vaikuttavan 

normaalijännityksen lisäyksen keskiarvo (hydrostaattinen jännitys) 

ja 	jännityksiä suunnissa x, y ja z (kokonaisjännityksiä) 

Kun ödometrikokeessa näytteen pystyjännitystä lisätään Ao:llä, voidaan otaksua, että 

näytteeseen kehittyvä hetkellinen huokosveden ylipaine on yhtä suuri. 



(1.6 C) 

Yhtälöissä (1.6A), (1.6B) ja (1.6C) on otaksuttu, että jännityksen lisäykset ip ja ia 

tapahtuvat suljetussa tilassa. Maakerros ja näyte otaksutaan homogeenisiksi ja veden 

kyllästämiksi. Huokosissa oleva vesi otaksutaan kokoonpuristumattomaksi. Erityisesti on 

huomattava, että yhtälöissä (1.6A), (1.6B) ja (1.6C) ei ole maapararnetreja. 

Yhtälöiden (1.6A), (1.6B) ja (l.6C) muodostamiseen käytetyt olettamukset eivät kuitenkaan 

ole aina voimassa, sillä luonnontilaiset maakerrokset ovat yleensä anisotrooppisia ja kerroksen 
huokosissa oleva vesi voi olla kokoonpuristuvaa. Lisäksi maa-alkioon kohdistuvat 

leikkausjännitykset aiheuttavat tilavuuden muutoksia; joko tiivistymistä tai löyhtymistä (tai 

molempia jännitystasosta riippuen), ilmiötä sanotaan dilataatioksi ja kontrataattioksi. Hooken 

lakia noudattavissa materiaaleissa leikkausjännitykset eivät sitävastoin aiheuta 

tilavuudenmuutoksia. Em. syiden vuoksi Skempton [1954] kehitti yhtälön (1.6 D), joka on 

voimassa kolmiakselilaitteen sellissä vallitsevassa jännitys-muodonmuutostilassa ja muissa 

vastaavissa olosuhteissa. Yhtälö on analooginen Hooken lain kanssa. Jännitysten lisäykset A 

ja Aa3  voidaan Skemptonin mukaan laskea Boussinesqin teorialla. 

Iu= B[o3 ^A(L,1-Ia3)] 	 (1.6 D) 

on huokosveden ylipaine 

suurimman pääjännityksen lisäys 

pienimmän ja keskimmäisen pääjännityksen lisäys 

A ja B 	Skemptonin huokospaineparametreja 

Parametri B riippuu mm. maakerroksenlnäytteen kyllästymisasteesta ja erittäin herkästi myös 

parametrin määrittämiseen käytettävän näytteen tilasta (kunnosta) ja lisäksi koetekniikasta. 

Parametri A riippuu puolestaan maakerroksen/näytteen konsolidaatiotilasta (OCR), 

leikkausjännitysten tasosta ja sensitiivisyydestä. Yhtälö (1.6 D) on muodostettu 

aksisymmetristä jännitys - muodonmuutostilaa varten. Tiepenkereen geotekniset 
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mitoituslaskelmat olisi kuitenkin tehtävä tasomuodonmuutostilassa. Skemptonin 

huokospaineyhtälön (1.6D) soveltuvuus tiepenkereiden rakennuspohjaan kehittyvän 

huokosveden ylipaineen analysoimiseen on em. syiden vuoksi kyseenalainen. Yhtälöllä on 

kuitenkin oma merkityksensä geoteknisten laskentamenetelmien kehityshistoriassa. Sama 

toteamus voidaan tehdä yhtälöstä (1.6D) edelleen kehitetyn yhtälön (1.6E) johdosta. 

B 	B[1-(1-A)(1 
Ao3 (1.6 E) 

Ao 1  

Au 
rM 	 (1.6 F) 

B 	on huokospaineparametri 

r 	huokospainesuhde 

maakerroksen tilavuuspaino 

H 	maakerroksen paksuus tarkasteltavana olevan pisteen yläpuolella 

(esim. Bishopin lamellimenetelmässä) 

Yhtälöitä (1.6E) ja (1.6F) on sovellettu mm. maaluiskien ja maapatojen 

stabiliteettilaskelmissa. Yhtäiö (1.6 F) soveltuu "uusilla" menetelmillä lasketun huokospaineen 

tulostamiseen piirroksilla. Huokospainesuhde r on tällöin (yH):lla normaalistettu dimensioton 

huokospainetta edustava vertailuluku. 

Henkel [1960] kehitti yhtälön (1.6 G), jota voidaan soveltaa kaikissa jännitys-

muodonmuutostiloissa. Henkel otaksui, että huokosveden paineen muutos M riippuu sekä 

hydrostaauisesta- että leikkausjännityksestä kuten vastaava resultoiva muodonmuutos. 

Au= pAo0 ^ 3aAt0 	 (1.6 G) 

= 	on jännitysavaruudessa (o, o, o) ns. oktaedripinnalle vaikuttava normaali- 

jännityksen muutos (hydrostaattisen jännityksen muutos) 

oktaedripinnalla vaikuttavan leikkausjännityksen muutos 

a ja 3 	Henkelin huokospaineparametreja 



51 

Yhtälön (1.6 G) jännityskomponenttien muutokset lasketaan pääjännitysten muutosten 

perusteella yhtälöilä (1.6 H) ja (1.61). 

io =  tp= 1/3(Aa1i-Ao2 ^ Ao3) 	 (1.6H) 

r= 	
(1.6 1) 

Parametrin (3 likiarvo on (3 1.0. Parametri a riippuu mm. OCR:sta, jännityspolusta [kuten 

B yhtälössä (1.6 E)] ja jännitystasosta. [Tavenas 1979]. Yhtälön (1.6 (3) soveltuvuus on 

luonnollisesti parempi kuin yhtäiön (1.6 D) soveltuvuus. Yhtälöä (1.6 G) ei kuitenkaan voida 

pitää "yleispätevänä" koska siinä ei ole kolmatta jännitysinvarianttia. [Chen 1972] on 

osoittanut, että elastisellekin alueelle tarkoitetussa huokospaineyhtälössä on otettava huomioon 

kaikld kolme jännitysinvarianttia ja lisäksi jännitysinvarianttien ja t ja vastaavien 

muodonmuutos-invarianttien e ja y välinen epälineaarinen riippuvuus. 
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1.7 Klassisen suunnittelumenetelmän soveltuvuusalue 

Kiassiseen maamekaniikkaan perustuvia laskentamenetelmiä sovellettaessa geotekniset 

laskelmat tehdään Skemptonin [1948] esittämän "suljetun ja avoimen tilan periaatteen" 

mukaisesti kandessa vaiheessa A ja B. Kuva l.7A. 

A. Pengerrysajan eli "lyhyen ajan" stabilit.eettiaja painumaa laskettaessa otaksutaan, 

että rakennuspohjan maakerrokset (Sr=lOO %) ovat suljetussa tilassa. Penkereestä 

rakennuspohjaan siirtyvät jännitykset eivät tällöin aiheuta kantaviin maa- 

kerroksiin tilavuudenmuutoksia. Stabiliteetti ja painuma lasketaan kokonais-

jännitysten perusteella. 

B. Käyttötilan eli "pitkän ajan" stabiliteettia ja painumaa laskettaessa otaksutaan 

vastaavasti, että rakennuspohjan kantavat maakerrokset ovat pengerrysajan 

päättymishetkestä alkaen avoimessa tilassa ja että pengerrysaikana maakerroksiin 

kehittynyt huokosveden ylipaine häviää rakennuspohjasta Terzaghin [1925] 

yksisuuntaisen konsolidaatioteorian mukaisesti niin, että maakerrosten 

raerungossa ei konsolidoitumisprosessin yhteydessä tapandu hiipumista. Taylonn 

[1942] teorian A ja tehokkaiden jännitysten periaatteen [Terzaghi 1925] 

otaksutaan olevan voimassa. Taylorin teoriassa A otaksutaan, että primaarinen 

ja sekundaarinen konsolidoituminen/painurfliflefl tapahtuvat ajassa peräkkäin. 

Tavenas [1979] on osoittanut, että Skemptonin [1948] esittämä suljetun ja avoimen tilan 

periaate (A, B) ei sovellu Bjerrumin menetelmässä otaksutulla tavalla pehmeikölle 

rakennettavan tiepenkereen geoteknisen suunnittelun menetelrnäksi jos rakennuspohjassa on 

jännitysten lisäyksiin AcY nähden "lievästi" ylikonsolidoituneita maakerroksia. LYK-

kerroksissa initiaalijännitysti laa edustava piste on vastaavan myötöpinnan sisäpuolella. 

Leroueil & al. [1990] ovat kehittäneet Bjerrumin menetelmästä merkittävästi poikkeavan 

suunnittelu filosofian: "The concepts of yielding and critical states", jota esitellään luvuissa 

4 ja 5. 

Suljetun ja avoimen tilan periaatteen [Skempton 1948] lisäksi Bjerrumin menetelmässä on 

yksityiskohtia, joiden kaavamainen noudattaminen saattaa johtaa merkittäviin geoteknisiin 
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mitoitusvirheisiin. Menetelmän keskeisimmät kohdat; suljetun leikkauslujuuden mitoitusarvon 

redusoiminen piastisuuslukua apuna käyttäen saattaa myös yksityistapauksissa aiheuttaa 

virheitä. Kuitenkin on todettava, että kuvan 1.3 B mukainen suljetun leikkauslujuuden 

korjausmenettely on oikean suuntainen. Kuvan 1.4 B mukaisesta aikaviiva mallista Ym ja 

Graham [1992] ovat todenneet etteivät "aika-viivat" ole invariantteja. ["The time lines in 

Bjerrum's model are not unique"]. Em. tutkijat ovat ehdottaneet, että Bjerrumin "aika-viivat" 

olisi korvattava ns. ekvivalenteilla aikaviivoilla. Bjerrumin esittämää mallia on kuitenkin 

pidettävä oikean suuntaisena. Malli ei sellaisenaan sovellu käytännön geotekniseen 

suunnittelutyöhön. 

Bjerrumin rnenetelmässä ja perinteellisessä pehmeikölle rakennettavien tiepenkereiden 

geoteknisen suunnittelun menetelmässä on useita "heikkoja" kohtia. Seuraavassa on toistettu 

tärkeimmät (1...5): 

Suljetun ja avoimen tilan periaate ei sovellu sellaisenaan [Skempton 1948] 

stabiliteetti- eikä painumalaskelman "perusideaksi". Jos rakennuspohjassa on 

lievästi (LYK) ylikonsolidoituneita maakerroksia, joiden käyttäytyminen muuttuu 

penkereen korkeuden lisääntyessä normaalisti konsolidoituneeksi, saattaa 

perinteellinen painumalaskelma johtaa merkittäviin virheisiin. 

2. Piastisuusluvun tai juoksurajan soveltaminen suljetun leikkauslujuuden 

(mitoitusarvon) laskenta-arvon redusoimiseen on vain empiirinen, mutta 

ilmeisesti oikean suuntainen menettely. Suunnittelija joutuu ottamaan lujuuden 

korjaustavan epävarmuuteen liittyvän riskin, jos käytettävissä ei ole ko. 

maaperäolosuhteissa luotettavaksi osoittautuneita mittauksiin ja havaintoihin 

perustuvia vertailuarvoja. 

3. Bjerrumin menetelmässä ei ole menetelmää vaiheittain rakennettavan penkereen 

geoteknista rnitoittamista varten. Vaiheittain rakennettavan penkereen 

odotusaikana ja viimeistelyaikana rakennuspohjan kantavissa kerroksissa 

tapahtuvalle suljetun leikkausi ujuuden lisääntymisnopeudelle on vasta 1980- 

luvulla onnistuttu kehittämään laskentamenetelmä [Ladd 1991]. Menetelmän 

luotettavuutta ei kuitenkaan toistaiseksi ole testattu todellisessa mittakaavassa. 
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4. Bjerrumin menetelmässä rakennuspohjassa tapahtuvan primaansen 

konsolidoitumisen nopeus lasketaan Terzaghin [1925] teorialla, jossa 

suotovirtaustila ja muodonmuutostila otaksutaan yksisuuntaisiksi. Teoriaa 

voidaan soveltaa, jos painuva rakennuspohja on homogeeninen ja jos sen 

paksuus on "pieni" penkereen pohjan leveyteen verrattuna. Kerroksellisessa ja 

kerrallisessa rakennuspohjassa suotovirtaua on yleensä kaksiulotteinen joten 

primaaripainuman nopeus olisi laskettava joko Biotin [1941] tai Terzaghi-

Rendulicin [Rendulic 1936] teorialla. 

5. Bjerrumin aikaviiva malli soveltuu sekundaaripainuman modernin laskenta- 

menetelmän lähtöolett.amukseksi, mutta ei sellaisenaan käytännön geoteknisen 

suunnittelun laskentamenetelmäksi. Klassisessa maamekaniikassa ei ole kaikkiin 

olosuhteisiin soveltuvaa ja luotettavaa sekundaaripainuman laskentamenetelmää. 

Buismanin [1936] puolilogaritminen aikafunktio (1.4 H) on kuitenkin usein 

käyttökelpoinen. Painumahavaintojen perusteella olisi tarkistettava sen 

soveltuvuusalue ko. maaperäolosuhteissa. Buismanin aikafunktion avulla ei 

kuitenkaan voida määrittää pehmeikölle rakennetun tiepenkereen painuman 

loppuarvoa kun t 	øo• 
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2 RAKENNUSPOHJA 

2.1 Pehmeikkömaalajit 

Pehmeikkömaalajeiksi luetaan Geoteknisen maaluokituksen [Korhonen & al. 1974] ja 

Pohjarakennusohjeiden [RIL 1988] mukaisesti eloperäiset maalajit ja hienorakeiset maalajit. 

Taulukoissa 2.1 on lueteltu tärkeimmät pehmeikkömaalajit. 

Taulukossa 2.1 lueteltuja maalajeja 3...8 kutsutaan yleisesti koheesiomaalajeiksi, koska ne 

käyttäytyvät suljetussa tilassa ikäänkuin niiden leikkauslujuus muodostuisi yksinomaan 

koheesiosta ja kitkaosa olisi nolla. 

Lieju ja maatunut turve käyttäytyvät lähes samalla tavoin kuin koheesiomaalajit. Tiepenkereitä 

ei yleensä rakenneta vahvistamattomien turve- ja liejukerrosten varaan. Tämän vuoksi turve- 

ja liejukerrosten (ryhmien 1 ja 2) mekaanisia ominaisuuksia ei käsitellä tässä yhteydessä. 

Taulukko 2.1 Pehmeikkömaalajit. 

MaalajirYhinä Maalaji Lyhenne 

E1operiSet maalajit 1. Turve Tv 

2. Lieju Lj 

3. Savinen lieju saLj 

4. Silttinen lieju siLj 

HienorakeiSet maalajit 5. Liejuinen savi ljSa 

6. Liejuiflefl siltti ljSi 

7. Savi Sa 

8. Siltti Si 
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2.2 Tehokkaiden jännitysten periaate 

Maan tilavuudenmuutokset ja muodonmuutokset riippuvat kuormitusten aiheuttamista 

tehokkaiden jännitysten muutoksista. Tehokkaat jännitykset voidaan maanttä 

kokonaisjännitysten ja huokospaineen avulla. Täysin vedellä kyllästetyissä maakerroksissa 

jakautuu kokonaisjännitys kahteen komponenttiin, jotka ovat rakeiden kautta välittyvä tehokas 

jännitys ja huokosveden paine (2.1). Osittain vedellä kyllästetyissä maakerroksissa vaikuttaa 

tehokkaan jännityksen ja huokosveden paineen lisäksi myös huokosilman paine (2.2) [Bishop 

1959]. Tehokkaiden jännitysten periaatetta sovelletaan tiepenkereiden suunnittelussa Siten, että 

kaikki tarvittavat yhtälöt kirjoitetaan tehokkaiden jännitysten avulla. 

a.= 	 kun S=  100% 	 (2.1) 

0= 	 kun Sr<100% 	 (2.2) 

tehokas jännitys 

kokonaisjännitys 

u 	huokosveden paine 

Sr 	kyllästysaste 

u2 	huokosilman paine 

kyllästysasteesta riippuvainen parametri (i = 1, kun S = 100 %, kyllästetty maa; 

x = 0, kun S r  = 0, kuiva maa). 

2.3 Maakerroksen komponentit 

Maa koostuu kolmesta komponentista: kiinteä maa-aines ja huokostilan täyttävä huokosvesi 

ja -ilma. Kuvassa 2.1 on esitetty komponenttien väliset tilavuus- ja massasuhteita kuvaavat 

merkinnät. Kuvassa 2.2 on esitetty tehokkaiden jännitysten periaate maan komponenttien 

avulla. 
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2.4 Fysikaaliset tilat 

Maakerrosten mekaaniseen käyttäytymiseen vaikuttaa ratkaisevasti maalajin lisäksi 

maakerroksen komponenttien keskinäiset määrät. Taulukossa 2.2 on esitetty tärkeimmät 

maakerroksen mekaaniseen käyttäytymiseen vaikuttavat fysikaaliset tilat 

Konsolidaatiotila: 

Konsolidaatiotilalla tarkoitetaan esijännityksen ja vallitsevan jännityksen suhdetta (2.3) 

yksisuuntaisessa muodonmuutostilassa. Esijännityksen suuruutta voidaan arvioida 

ödometrikokeen tulosten perusteella. Vallitseva tehokas jännitys lasketaan maakerrosten 

paksuuksien ja tilavuuspainojen avulla. Kappaleessa 2.6 konsolidaatiotila laajennetaan 

käsittämään kolmiulotteista jännitys- ja muodonmuutostilaa, ja nimitystä tarkennetaan 

ilmaisulla rajatilapinta. 

cJ. 
OCR= _L (2.3) 

OCR 	on ylikonsolidoitumisaste 

esijännitys 

vallitseva jännitys 

Ominaistilavuus: 

Ominaistilavuudella tarkoitetaan laadutonta tilavuusmittaa, joka saadaan käyttämällä 

vertailuarvona kiinteän i,aa-aineksen tilavuutta (2.4) (kuva 2.1). Ominaistilavuuden tai 

huokosluvun laskemiseksi on maanäytteen tilavuuden ja kuivan massan lisäksi tunnettava 

rakeiden tiheys eli kiintotiheys. Luokitusominaisuuksien määritysohjeet on esitetty Suomen 

Geoteknisen Yhdistyksen Geoteknisissä laboratorio-ohjeissa {GLO-85]. 

v v= e+1= - 	 (2.4a) v 
$ 



Taulukko 2.2 Maakerroksen fysikaalinen tila ja rakenne [Korhonen 1989]. 

N:o Ominaisuus Symb. Fysikaalinen tila! 

Rakenne 

1 Konsolidaatiotila OCR Normaalisti konsolidoi- 

tunut (NK) 	OCR = 1.0 

Ylikonsolidoitunut 

(YK) 	OCR > 	1.0 

2 Ominaistilavuus v Löyhä 	v > 

Tiivis 	v < 	v 

3 Kyllästysaste S Kyllästynyt 	S 	' 100% 
Osittain kyllästynyt 

S 	< 100% 

4 Isotrooppisuus Q Isotrooppinen 

Anisotrooppinen 

5 Konsistenssi 1 Plastinen 	< 1.0 

Juokseva 	> 1.0 
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v= ps v 	 (2.4b) 

v on ominaistilavuus 

e huokosluku 

V maanäytteen tilavuus 

V kiinteän maa-aineksen tilavuus 

kiinteän maa-aineksen massa 

kiintotiheys 

Ominaistilavuutta käytetään kriittisen tilan mallissa [Schofield & Wroth 19681 

tilavuudenmuutosta edustavana konstitutiivisenä muuttujana (2.5). 

€y= 	 (2.5) 

on suhteellinen tilavuudenmuutos 

Kriittistä ominaistilavuutta tai kriittistä huokoslukua voidaan käyttää maan tiiviyden kuvaajana 

(kuva 2.3). Maanäyte (tai maakerros), jonka huokosluku on suurempi kuin kriittinen 

huokosluku tiivistyy kuormitettaessa. Tällainen maanäyte on löyhässä tilassa. Tiiviin 

maanäytteen huokosluku on kriittistä huokoslukua pienempi, ja maanäyte löyhtyy 

kuormitettaessa. Kriittinen huokosluku on jännitystasosta riippuvainen parametri. 

Kyllästysaste: 

Kyllästysasteella kuvataan kuinka suuri osa maakerroksen huokosista on veden täyttämä (2.6). 

Pohjavedenpinnan alapuolella maakerros on yleensä veden kyllästämä. 

s = -= 
	 (2.6) 

V,, 	p(w+1)-p 	ep 

S r 	on kylliistysaste 

V 	veden tilavuus 

v 	huokosten tilavuus 
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w 	 vesipitoisuus 

p 	tiheys 

kiintotiheys 

veden tiheys 

e huokosluku 

Isotrooppisuus: 

Isotrooppisuudella kuvataan maakerroksen pystysuunnan" lujuuden, moduulin, veden-

läpäisevyyden tms. suhdetta vastaaviin "vaakasuunnan" arvoihin (2.7) 

Isotrooppisuus suljetun leikkausluj uuden suhteen: 

= 	 (2.7a) 

Isotrooppisuus muodonmuutosmoduulin suhteen: 

E 
QE -;: 	

(2.7b) 

Isotrooppisuus vedenläpäisevyyden suhteen: 

Qk= 	
(2.7c) 

Konsi sten ssi: 

Maakerroksen konsistenssilla tarkoitetaan 1 uonnontilaisen vesipitoisuuden ja olomuotojen 

vaihtumista vastaavien vesipitoisuusrajojen (juoksuraja, kieritysraja) avulla laskettuja lukuja. 

Yleisimmin käytetyt konsistenssiorninaisuudet ovat piastisuusluku (2.8a), konsistenssiluku 

(2.8b)jajuoksevuusluku (2.Sc). Konsistenssiominaisuuksien perusteella voidaan saven lujuus- 

ja muodonmuutosominaisuuksia arvioida kokemusperäisten kaavojen avulla [Carter & Bentley 

1991]. 
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kriittinen tila 
(töyhän maa- 
kerroksen 
murtotila) 
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Es 

löyhä kriittinen huo- 
kosluku 

e ---{------- 

jivis 

Es 

Kuva 2.3 Kriittinen huokosluku. 
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IP= W,-W,, 	 (2.8a) 

WLW - 
Ic = 	- 

WLW 	 (2.8b) _____ 
WLWp Ip 

w- wP  
_____ = 

w-wP 	 (2.8c) ____ 
WLWp Ip 

WL on juoksuraja 

w, kieritysraja 

w luonnontilainen vesipitoisuus 

piastisuusluku 

konsistenssiluku 

juoksevuusluku 

2.5 Suljettu ja avoin tila 

Suljetulla tilalla tarkoitetaan huonosti vettäläpäisevissä koheesiomaakerroksissa olevaa 

hypoteettista tilaa, jota sovelletaan klassisessa maamekaniikassa pohja- ja maarakenteiden 

lyhyen ajan stabiliteetin ja koheesiomaakerrosten lyhyen ajan kantavuuden laskemiseen. 

Suljetussa tilassa muodonmuutosten ja murtumisen oletetaan tapahtuvan siten, että 

maakerroksen tilavuus ja vesipitoisuus eivät muutu (kuva 2.4). Suljetun tilan paranietreja 

merkitään alaindeksilla u. 

Suljetun tilan voidaan olettaa vallitsevan lyhyenä rakennusaikana, ja tällöin maakerroksen 

kitkakulmaksi voidaan olettaa nolla, ja mm. tiepenkereen vakavuusanalyysi voidaan suorittaa 

=O-menete1mällä. 

Suljetun tilan jälkeen seuraa primäärinen konsolidaatio, jolloin suljetussa tilassa kohonnut 

huokospaine alkaa purkautua, ja ylipaineen johdosta vesi alkaa purkautua lähinnä niihin 

kerroksiin, jossa virtausvastus on pienin. Huokosveden virratessa pois huokosista 

maakerroksen tilavuus pienenee. Tätä pienenemistä sanotaan primääriseksi 

konsolidoitumiseksi. Primäärinen konsolidoituminen tapahtuu avoimessa tilassa, ja se jatkuu 
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() 	hond ol your 
() 	fovorite soilS 

,,,, f,,_ 	yH ,,, 	 -- 	 = 0 

fhev&velSCIOSed 	

. 

Deuxieme etope: long te'-me 

o ra i n e d 
stote (5.2) 

L\'; 	0 
he '.clve s cen 
	 AV 	=O 

c . 	 K is finite 
<0.5 

Kuva 2.4. 	Suljettu tila, konsolidaatiO ja avoin tila. 

a) Suljettu tila [Leroueil & al. 1990]. 

b) KonsOlid0itUmmn [Leroueil & al. 1985]. 

c) Avoin tila [Leroueil & al. 19901. 
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niin kauan kunnes huokosveden ylipaine on pienentynyt ja lähestyy kriittistä kynnysarvoa, 

joka vaaditaan veden liikkeelle saamiseksi maan huokosista. Kuvassa 2.4b on esitetty 

primaansen konsolidoitumisen periaate. 

Primäärisen konsolidaation jälkeen maakerros on edelleen avoimessa tilassa, mutta 

huokosveden ylipainetta ei enää ole. Maakerroksen tilavuus kuitenkin pienenee edelleen ns. 

sekundaarisen konsolidaation johdosta. Tehokas jännitys on saavuttanut vakioarvon, ja 

tilavuudenmuutokset aiheutuvat raerungon hiipumisesta (kuva 2.4c). 

2.6 Initiaalijännitykset ja rajatilapinta 

Maakerrosten mekaanista käyttäytymistä tiepenkereen alla (= geotekninen toimintatapa) 

säätelee maakerroksen fysikaalisten tilojen lisäksi initiaalijännitystila sekä rajatilapinnan (state 

boundary surface) sijainti p'-q-v -avaruudessa (kuva 2.5). 

Initiaalijännityksillä tarkoitetaan ennen kuormituksen lisäämistä maakerroksessa vallitsevia 

jännityksiä eli geostaattisia jännityksiä (taulukko 2.3). 

Esijännitys maantetään yleensä ödometrikokeella yksisuuntaisessa muodonmuutostilassa 

(kuva 2.6). Esijännitys on rajatila, jossa yleensä on selvästi havaittava muutos maanäytteen 

käyttäytymisessä: pienet jännityslisäykset aiheuttavat suuria elastoplastisia muodonmuutoksia. 

Maanäyte myötää. Ödometrinäytteen jännitystila on I< -tila, koska jäykkä metallirengas estää 

sivusiirtymät. Lepopainekerroin (I() on yleensä I( ̂  1, joten jännitystila näytteessä on 

anisotrooppinen. Maanäytteen (maakerroksen) rakenne on myös anisotrooppinen, ja tämän 

vuoksi myös esijännityksen arvo eri suunnissa vaihtelee. 

Kuvassa 2.7 on esitetty erilaisilla jännityssuhteilla tehtyjen kolrniakselikokeiden avulla 

määritetty myötöpinta p'-q -avaruudessa. Myötöpintaa voidaan kuvata ellipsillä [Korhonen & 

Lojander 1987, 1988, 1989]. Myötöpinnan sisäpuolella muodonmuutokset ovat lähes elastisia, 

ja maan käyttäytymistä voidaan kuvata ilmaisulla maaelastisuus. Jännityksen saavuttaessa 

myötöpinnan, näytteessä alkaa tapahtua elastoplastisia muodonmuutoksia eli näyte myötää. 

Kuvassa 2.7 on esitetty myötötapahtuma p'-q-v -avaruudessa (state boundary surface) 

[Schofield & Wroth 1968]. Jännityksen kasvaessa (joko hydrostaattisen jännityksen p' 
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Kuva 2.5 Rajatilapinta. 
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Kuva 2.6 Ödometrikokeen tulostuskuva. Esijännitys. 

NK on normaalisti konsolidoitunut 

YK on ylikonsolidoitunut 
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Kuva 2.7 Mvötöpinnan määriuiminen anisotrooppisten konso]idointikokeiden avul!a 

a) Jännityspolut 

b) Myötökohdan määrittäminen 

c) Anisotrooppisten konsolidointikokeiden avulla 

määritettvj initiaalirnyötöpintoja. 



Jännitys Symboli Selitys 

Vallitseva pysty- - = 	z' 	10 
jännitys 

Vallitseva vaaka- 
, 

	

, 	Tz 

	

hO 	- 	vO 

jännitys 

Esijönnitys = 	vO 

> 

Huokosveden paine Jos 	110 = y 
hydrostaattinen 

Konsolidaatiotila OCR OCR = c' / y 0 ' 

NK 

YK 

on U0  
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Taulukko 2.3. Maakerroksen initiaalijiinnitykset ja konsolidaatiotila. 

Taulukko 2.4. Luonnontilaisen pehmeikön maakerrostyypit. 

Maakerros- 

tyyppi 

Maalajit Konsolidaatiotila Kuva 

1 Tv, 	Lj Yleensä NK 2.8d 

II saLj, 	siLj NK tai LYK 2.8a 

ljSa, 	ljSi 

III Sa, 	Si NK, YK 2.8b 

2.8c 
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suunnassa tai deviatorisen jännityksen q suunnassa) myötöpinta p'-q-tasossa liikkuu, ja jää 

uuteen paikkaansa, vaikka jännityspiste siirtyisikin takaisinpäin. 

Maakerroksen käyttäytyminen tiepenkereen alla - ainakin keskilinjan ulkopuolella - on 2-3 - 

ulotteinen sekä jännitysten että muodonmuutosten suhteen, ja tästä johtuen rajatilapinnan 

tunteminen vaativissa suunnittelutehtävissä on välttämätöntä. 

2.7 Pehmeikön maakerrostyypit 

Taulukossa 2.1 esitetyistä maalajeista muodostuvat pehmeikön maakerrokset. Taulukossa 2.4 

kerrokset on ryhmitetty maalajin perusteella kolmeen ryhmään 1, II ja III. Geoteknisessä 

suunnittelussa sovellettavien laskentamenetelmien valitsemista varten on cm. tyypit jaettava 

edelleen konsolidaatiotilan perusteella normaalistikonsolidoituneisiin ja ylikonsolidoituneisiin 

kerroksiin. 

Kyllästysaste on aina otettava huomioon laskentarnenetelmää ja tutkimismenetelmää 

valittaessa. Pohjatutkimusten perusteella on aina pystyttävä selvittämään pohjavedenpinnan 

taso. Osittain kyllästetyt maakerrokset - ja varsinkin kuivakuorikerrokset - merkitsevät yleensä 

hankaluuksia menetelmien valinnassa. Kuivakuorikerrosten tutkimisessa tulisi pyrkiä 

maaparametrien määritykseen kuormituskokeilla in situ. 

Tässä yhteydessä käsitellään maakerrostyyppien II ja III mekaanista käyttäytymistä. 

Esimerkkiaineistona on käytetty Paimion, Vaasan ja Taasian koepenkereiden tutkimustuloksia. 

Koepenkereiden pohjatutkimusten tulostuspiirrokset on esitetty kuvissa 2.8. 

Geotekniset maakerrokset: 

Maaparametrien arvot samassa maalajiryhmässä saattavat vaihdella huomattavasti. Tästä 

johtuen maapohja on geoteknisiä laskelmia varten jaettava geoteknisiin kerroksiin. 

Geoteknisellä maakerroksella tarkoitetaan sellaista maakerrosta, jonka maaparameuit voidaan 

esittää yhdellä luvulla tai lukuparilla. 

Rakennuspohja muodostuu niistä välittömästi penkereen alla olevista geoteknisistä kerroksista, 
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joihin penkereestä siirtyvät lisäjännitykset aiheuttavat niin suuria muodonmuutoksia, että ne 

on otettava huomioon geoteknisessä suunnittelussa. Rakennuspaikan pohjatutkimuksila ja 

niitä täydentävillä laboratoriotutkimukSilla selvitetään rakennuspohjan geoteknisten 

maakerrosten rajat, kerrosten fysikaaliset tilat sekä initiaalijännitykset ja geoteknisissä 

laskelmissa tarvittavat maaparanletrit. 
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Kuva 2.8b Paimio, koepenger. Geotekniset maakerrokset [Vepsälainen & al. 1991]. 

Jatkoa. 



0 

0 	20 	10 	80 	80 	¶00 	¶20 	¶40 	i80 	160 	200 m 220 A 

J38 

CN 34  

b Leikkotis A -0 	 1 	 - 

eo 	___— i7.errostumo.-. 	
1 

L 	

usoE— 	 L 

— 	L 	 L 	
® 

iSo, Yoidio sovi 

L 	 -------- ---- 
	 L 

1L 	 ou:u 

	

L00 0 	
20 

-L — — 
- 	 0 20 40 60-IO2m 	'--_ 	 50 

— 	
'00 

c ______________________________ ______ ______________________ 

30 - 

20 

T!ulvu.i%f101flfl VS.(),IflS(JU )iuf»OSiiJku HurnuS Sovipilonuus 
So 	V. 

0 	0 	?0 	30 k 80 	 ___________________ ________ 	________ ____________ 0 	40 	¶30 	¶000 ¶ 	2 	3 0 	2 	4 	8 20 	40 	60 	80 

L_L_ iL _____ 

tT liE TE____ 
J- - Lj-- L--- — 

.1- 

- 
' Di- 

1.1 

d 
J8nnityl 	.JriityIeSPOA 	Meduvi4uiiU 	M0duuiiIuU 	K0000hdootok:rroIn 

e 
SuIp 	Ieik0uSIUIUUt 	5eiiivi$yy 	 ,tkouim0 	 0hee SiS 

.20 

,, 

A 60 
•• • 2 iO' 

.30 

•.i° 
L 	 iso 	.25 	o. 1 

1,.1 	-- 
-- 	c. .2 10 

' 	.-. I\ 	 --- 	Ii,•5 _-1 
1 	- 	-.5 	c.lO 	1 A..-0.3 \\ 

j• 
• 30 	Ii I \ — 	c., • 	¶0' 	.20 

1 	 i _- 1 	\ 	®ioSo 	 —4,n,.60 
1 	\ -ii 

1 	.o.i,' 	c. 

" 	' 	.7 	c • 20 / 	_..-' 	80 
.201 	 j.40 	•• 

1 	xo 
,. t 	.7r1' 

1 / 	,' 	- 	80 

• 	40 	,. '0 - 	¶20 
0 	c 	—1B 

14. Pehmdn savialueen IakeniamaIli, Taasia, 	a) kartio b) Ieikkiis A•A 	c) IiIcikit%I1r1iinai. 
suudel 	cl 	n1IInd0nmlluIÖ1Ön1nSi1iIudel 	e) Iujtills(imifl3isulidet 1n33s10n1311i 

Kuva 2.8c Taasia, koepenger. Geotekniset maakerrokset [Lojander 1985]. 

..s.ssIs.ss.s.s...s.ss..s.ssss..e.ss..sss.I..I....s.....ss. 



.ss.ss.sssss.s..ss.sss.ssssss..ssssss.s.sss.ss.s.s....sssss 

Weight Descrpton 	Unt 	weght Woter content 	Shear strenght 'Consohdation stressl 
ounding of 	sois €E 	and 	overburden 

Wc'ght 	kN 	Hoit turnsfm kN/m w, 	'0 	 c 	kN/m 2 	stress 	kN/ m ? 

1 	0 0 	100 200 
1 	1 ___________ 

10 	15 	20 	25 	0 _____________ 50 100 120O 	0 	10 	20 	30 	20 	40 60 	80 
1 	1 	1 	1 

GW Peat 
---- 

Peot 
- - 

NC w43O... 1200 

'20 
clqy4C 

0 cJ, 
J Clay 1 x 1-1 

0 NC x 1 O + 
II = 

o 	[ 

- - 
tc 

X 1'— • a0 
44 

T x 
o4.v 4\ 

II Clay 	fl X 
8 

+ 
1 NC 

410 L_ 
Siit 	11 x 

_____ • - 

= w + 	Vane test,tield 4 
E 1 o Unconfined 

NC Normolly Wp 	Tp 	W1 compression - 
consoldated test 

Not 	got oc over- ' 	FoUcone 
test 

d eeper consoltdoted 

Sit.e 	Lonsisolmi, 	Vantaa 	Point 	12 

Kuva 2.8d Länsisalmi. Koepenger. Geotekniset maakerrokset [Korhonen 1977]. 

—1 



SD] 

Kirjallisuus lukuun 2 

Bishop, A.W. (1959), The Principle of Effective Siress. Tekniske ukeblad nr 39. 

Carter, M., Bentley, S.P. (1991), Correlations of Soil Properties. Pentech Press, London. 

GLO (1985). Geotekniset laboratorio-ohjeet 1. Luokituskokeet. Suomen geoteknillinen 

yhdistys ty, Rakentajain Kustannus Oy. 107 s. 

Korhonen, K-H. (1989), Maamekaniikka 1. Moniste. Teknillinen korkeakoulu. Pohjarakennus 

ja maamekaniikka. Otaniemi. Julkaisematon. 82 s. 

Korhonen, K-H., Gardemeister, R., Tammirinne, M. (1974), Geotekninen maaluokitus. VTT, 

Geotekniikan laboratorio, tiedonanto 14. Otaniemi. 

Korhonen, K-H., Lojander, M. (1987), Yielding of Perno clay. Constitutive laws for 

Engineering Materiais: Theory and applications. C.S. Desai & aL, Editors. 

Korhonen, K-H., Lojander, M. (1988), The mechanical model for anisotropic clay. Nordiske 

Geoteknikermöte. Oslo. 

Korhonen, K-H., Lojander, M. (1988), Saven mekaaninen malli. III Suomen 

Mekaniikkapäivät. Otaniemi. 

Leroueil, S., Magnan, J-P.. Tavenas, F. (1985), Remblais sur argilea molles. LCPC et 

Tehnique et Documentation (Lavoisier), Paris. 

Leroueil, S., Magnan, J-P., Tavenas. F. (1990), Embankments on soft clays. Ellis Honvood 

Lojander, M. (1985), Pehmeän savialueen laskentamalli. RIL 157-1. Geomekaniikka 1 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 207...212. 

Lojander, M., Pehmeikkömaalajien laboratoriotutkimukset. RIL K73-1987 



1pJ 

PehmeikkörakefltalfliSefl geotekniikka. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 1987. 

77... 105. 

Lojander, M. (1988), The parameters of the mechanical model of anisotropic clay. Nordiske 

Geoteknikermöte. Oslo. 

Lojander, M. (1989), Saven mekaanisen mallin parametrien mäarittäminen. Lisensiaatintyö. 

Teknillinen korkeakoulu. Otaniemi. 97 s. 

Näätänen, A. (1990), Pehmeikölle rakennettavien maanvaraisten tiepenkereiden geotekniset 

laskelmat Dipiomityö. Teknillinen korkeakoulu. Otaniemi. 86 s. 

Schofield, A.N., Wroth, P. (1968), Critical State Soil Mechanics. McGraw-Hill, London. 310 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Pohjarakennusohjeet. RIL 121-1988. 92 s. 

Vepsäläinen, P., Arkima, 0., Näätänen, A., Lojander, M. (1991), The Trial Embankments in 

Vaasa and Paimio, Finland. X ECSMFE, Florence. 



3. MAAKERROKSEN MEKANIIKKA 

3.1 Jännitykset ja muodonmuutokset 

Tämä raportti on kirjoitettu geomekaniikassa yleisesti käytettyjä merkintätapoja noudattaen 

[Vepsäläinen 1985, Laaksonen & Lojander 1990]. Vakiintuneita alkuperäisiä merkintätapoja 

käytettäessä on poikkeamat tavanomaisesta käytännöstä mainitty tekstin yhteydessä. 

Keskeisirnmät merkinnät on esitetty taulukossa 3.1.1. 

Kuvissa 3.2.1...3.2.13 on esitetty ideaalisesti käyttäytyvän saven jännitysten ja 

muodonmuutosten välisiä riippuvaisuuksia. Kuvissa on esitetty luonnontilaisen saven 

käyttäytymistä erilaisissa kuormitustilanteissa laboratorio-olosuhteissa- Kuvia tarkasteltaessa 

on erityistä huomiota kiinnitettävä erilaisiin koordinaattiakseleihin. Kuvissa on yleisimmin 

käytetty kriittisen tilan mallin koordinaatistoja, joissa muuttujina ovat mm. hydrostaattinen 

jännitys p' ja deviatorinen jännitys q sekä ominaistilavuus v tai huokosluku e. Alkuperäisessä 

muodossaan lainatuissa kuvissa on kuitenkin täsmälleen samoilla nimityksillä ja lyhenteilä 

joissakin tapauksissa erilainen merkitys kuin kriittisen tilan mallissa. Kriittisen tilan malli on 

kehitetty kolmiakselikokeessa toteutuvaa jännitystilaa vastaavaksi. 

Luvussa 5 on esitetty jännityspolku kuvina ja myös ns. MIT-koordinaatistossa, jolla 

tarkoitetaan Lamben ja Whitmannin [19691 esittämää koordinaatistoa. Lambe ja Whitmann 

[19691 käyttivät koordinaattiakseleille symboleja p' ja q, mutta sekaannusten välttämiseksi 

tässä yhteydessä on käytetty kanadalaisten [Tavenas & al. 1990] käyttämiä symboleja t ja s 

(taulukko 3.1.1). Pitkiä penkereitä analysoitaessa voidaan käyttää tasomuodonmuutostilaa, 

jolloin muodonmuutos penkereen pituussuunnassa oletetaan nollaksi. Tällöin laskennassa 

käytettävien parametrien merkitys muuttöu kolmiulotteiseen jännitystilaan tai 

aksisymmetriseen jännitystilaan verrattuna. 
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Taulukko 3.1.1. Jännitykset ja muodonmuutokset 

Nimitys Symboli Kaava 

Klassiset merkinnät: 

Suurin pääjännitys 

Keskimmäinen pääjännitys 

Pienin pääjännitys (33 

Leikkausjännitys 

Muodonmuutokset 

pääjännitysten suunnissa C2  

Tilavuuden muutos c V =c l +c2 +g 3  

Leikkausmuodonmuutos = 

Kriittisen tilan mallin 

merkinnät: 

Hydrostaattinen jännitys p p = 1/3( 	+2(33) 

Deviatorinen jännitys q q=(3 1 	(33  

Leikkausmuodonmuutos c=2/3(c 1  -c 3) 

Ominaistilavuus v 

MIT-merkinnät: 
t (3(33  1 

2 

s 1 	3 

2 
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3.2 Ideaalisavefl käyttäytyminen 

3.21 Ideaalisavi 

Ideaalisavella tarkoitetaan isotrooppista savea, jonka jännitysmuodonmuutoskäyttäYtYmiseen 

ei vaikuta aika eikä saven rakenteellinen lujuus, jota voidaan kuvata esijännityksellä. 

Luonnontilaisesta savesta saadaan ideaalisavea vaivaamalla näyte hainintyneeksi tai 

konsolidoimalla se isotrooppisesti. [Leroueil & al. 19901. 

Ideaalisaven avulla voidaan helposti selvittää saven käyttäytymistä kuvaavat keskeiset 

käsitteet: 

elastinen tila 

- 	 myötötila 

- 	 kriittinen tila 

- 	 murtotila 

Alkuperäinen kriittisen tilan malli on kehitetty kuvaamaan ideaalisaven käyttäytymistä 

[Roscoe & al. 1958, Schofield & Wroth 19681. Kriittisen tilan mallin käytännön sovellutukset 

ovat osoittaneet, että useimmat mallin perusolettamuksista ovat voimassa ideaalisaven lisäksi 

myös luonnontilaisella savella. 

3.22 Rajatilapinta 

Keskeisin saven - sekä ideaalisaven että luonnontilaisen saven - käyttäytymisen kuvaamisessa 

käytettävä käsite on rajatilapinta. 

Rajatilalla tarkoitetaan sellaista rasitustilannetta, jossa maa-alkion rnekaaninen käyttäytyminen 

muuttuu merkittävästi. 

KokonaismuodonmuutOS voidaan jakaa elastiseen eli 	palautuvaan ja 	piastiseen 	eli 

palautumattomaafl 	osaan (Kuva 3.2.1). Kaavoihin ei 	yleensä 	ole indeksein 	merkitty 

minkälaatuisesta muodonmuutoksesta on kyse. 
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Kuva 3.2.1. Ideaalisaven elastopiastinen käyttäytyminen. 



Jännityksen T kasvaessa alkuarvosta 0 arvoon Y muodonmuutos c on täysin palautuva ja 

näyte käyttäytyy elastisesti. Jännityksen saavuttaessa arvon Y näyte alkaa myötää eli syntyy 

myös piastisia muodonmuutoksia, eli näyte on rajatilassa. Mikäli jännitys edelleen kasvaa, 

sanotaan näytteen lujenevan. Mikäli jännitys vähenee muodonmuutoksen kasvaessa näyte 

pehmenee. Kuomiitusta edelleen jatkettaessa näyte murtuu pisteessä R. Mikäli jännitystä 

vähennetään välillä Y...R jää myötöä vastaava piste uuteen arvoon (piste y kuvassa 3.1). 

Kuvassa 3.2.2 on esitetty ideaalisaven rajatilapinta kriittisen tilan mallin koordinaatistossa. 

Alkuperäisessä kriittisen tilan mallissa (Cam Clay) myötöpintaa on kuvattu logaritmiselia 

spiraalila (kuva 3.2.3a). [Roscoe & al. 1963]. Muunnetussa kriittisen tilan mallissa (Modified 

Cam Clay) myötöpintaa on kuvattu ellipsillä (kuva 3.2.3b) [Roscoe and Burland 1968]. 

3.23 Ideaalisaven elastinen käyttäytyminen 

Savi käyttäytyy elastisesti silloin kun jännityspiste liikkuu myötöpinnan sisäpuolella. Elastisia 

muodonmuutoksia voidaan laskea joko vakioarvoisilla moduuleilla tai jännitystasosta 

riippuvaisilla moduuleilla. 

Ideaalisaven käyttäytymistä voidaan kuvata Hooken laista johdettujen yhtälöiden avulla 

[Korhonen 1985, Vepsäläinen 1985, Wood 19901. Kuvassa 3.2.4 on esitetty ideaalisaven 

elastinen käyttäytyminen avoimessa kolmiakselikokeessa. Kuvassa 3.2.5 on esitetty 

ideaalisaven elastinen käyttäytyminen suljetussa kolmiakselikokeessa. Kuvissa 3.2.4 ja 3.2.5 

on käytetty Woodin käyttämiä merkintöjä [Wood 19901, jotka poikkeavat tässä julkaisussa 

muuten käytettävistä merkinnöistä. 

Kriittisen tilan mallissa elastiset muodonmuutokset lasketaan olettamalla hydrostaattisen 

jännityksen logaritmin (lnp') ja ominaistilavuuden (v) välinen riippuvaisuus suoraviivaiseksi 

(kuva 3.2.6). Luvussa 4 on esitetty muodonmuutosmoduulien ja kriittisen tilan mallin elastisen 

parametrin (K) väliset riippuvaisuudet. 
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Kuva 3.2.2. Saven rajatilapinta. {Leroueil & al. 1990]. 
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Modified Cam Clay-maili. [Roscoe and Burland 1968]. 
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Fji. 24 Elastic constants deduced froni conventjonal drained triaxial 
compression test: (a) deviator srress q and triaxia! shear strain e q; (b) volumetric 
strain . and triaxial shear strain c q: (c) deviator stress q and axial strain &. 

rti 

 

(a) 

   

Ea 

(c) 

5q 	3c5p' 

G' 
c5 q 	K' 

Kuva 3.2.4. Ideaalisaven käyttäytyminen avoimessa kolmiakselikokeessa. {Wood 1990]. a) 
leikkausmuodonmuutos - deviatorinen jännitys. b) leikkausmuodonmuutos - tilavuudenmuutos. 
c) puristuma - deviatorinen jännitys. 
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Fi. .5 Elastic constants deduced from converitional undrained triaxial 
comprcssion test: (a) deviator stress q and triaxial shear strain ; (b) pore 
pressure ii and triaxial shear strain (c) deviator stress q and axial sirain c. 

UI 

(a) 	 (c) 

u 

(b) 

Eq  

[h/K' 

[& qJ L 0 
o 1[' 

1/3G'][j5q 

The imposition ofa condition ofconstant volume 

whjch requires either that 
K'=cc 

or that 
= 0 

Kuva 3.2.5. Ideaalisaven käyttäytyminen suljetussa kolmiakselikokeessa. [Wood 1990]. a) 
leikkausmuodonmuutos - deviatorinen jännitys. b) leikkausmuodonmuutos - huokosvedenpaine. 
c) puristuma - deviatorinen jännitys. 
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Kuva 3.2.6. Kriittisen tilan mallin parametrien määritys. [Schofield and Wroth 1968]. 
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3.24 Myötö 

Myötäämisellä tarkoitetaan palautumattomien muodonmuutosten syntymistä. Maanäyte 

käyttäytyy elastisesti, kun jännityspiste on myötöpinnan sisäpuolella. Kun jännitystä lisätään 

siten, että jännityspiste sijaitsee alkuperäisen myötöpinnan ulkopuolella, syntyy paJautuvien 

muodonmuutosten lisäksi palautumattomia muodonmuutoksia. Näytteen myötäessä myötöpinta 

siirtyy uuteen paikkaan (kuva 3.2.7). 

Kriittisen tilan mallissa ideaalisaven elastopiastisia muodonmuutoksia kuvataan parametrilla 

, joka kuvaa hydrostaattisen jännityksen logaritmin (lnp') ja ominaistilavuuden kuvaajan 

kaltevuutta (kuva 3.2.6) isotrooppi sessa konsolidointikokeessa. Yksiulotteisessa 

muodonmuutostilassa (ödometrikoe, K0  -tila) kuvaaja on samansuuntainen kuin isotrooppisessa 

konsolidoinnissa (kuva 3.2.8). Klassisessa maamekaniikassa ödometrikokeen tulokset on 

yleensä esitetty lO-kantaisessa logaritmijärjestelmässä (lga1-e) (kuva 3.2.9), ja tällöin saadaan 

suoran kaltevuudesta painumalaskelmiin parametriksi kokoonpuristuvuusindeksi C. 

3.25 Murto ja kriittinen tila 

Hvorslev [1937] osoitti leikkauskokeiden avulla, että jännityssuhteella (t/G) on kriittinen 

alaraja, joka on riippumaton näytteen vesipitoisuudesta. Roscoe, Schofield ja Wroth [1958] 

tulkitsivat tuloksen siten, että jännityssuhteella (q/p') on kriittinen alaraja, joka on riippumaton 

näytteen tiiviydestä. Kriittisessä tilassa jännityssuhde (r=q/p) saavuttaa arvon M, ja 

tilavuudenmuutos loppuu leikkausmuodonmuutoksen edelleen kasvaessa (kuva 3.2.10). 

Normaalisti konsolidoituneella savella (kuva 3.2.10) ja lievästi ylikonsolidoituneella savella 

(kuva 3.2.11) kriittinen tila ja murtotila yhtyvät. Voimakkaasti ylikonsolidoituneen saven 

murtummen tapahtuu kriittistä jännityssuhdetta suurernrnalla jännityssuhteen arvolla 

Hvorslevin pinnalla (kuva 3.2.12). 

Kriittisen tilan konseptin tekee erityisen käyttökelpoiseksi tulosten tulkinnan riippumattomuus 

suljetusta ja avoimesta tilasta (kuva 3.2.13) 
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Kuva 3.2.7. Kriittisen tilan järjestelmä. a) Avoin kolmiakselikoe. Myötölujeneminen [Laaksonen 
& Lojander 19901. b) Myötölujeneminen ja normaalisuussääntö [Desai & Siriwardane 1984]. 
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Kuva 3.2.8. Kriittisen tilan mallin tilavuudenmuutosparametrit. 
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a (109 scale) 	Fig. 5.33 Comprcssion index C. 

Compression index. The siope of die e vs. log o' piot for normally consolidated soi! 
is referred to as the compression index Ci,. From Fig. 5.33, 

e1  —e2  
cc = 	, 	= 

Iog a2 - log a 	log (a /a 1 ) 
(566) 

Virgin compression 
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o 	o' (log scale) 
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	 Recompression 
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; 	e 	o' (109 scale) 
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For a norinally consolidated clay in the field (Fig. 536a 
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2e=C1Og—=Cc b0g 

For an overconsolidated clay, (1) if o < a 
(Fig. 5.36b), 

O+L5O 

= C1og— = Clog ----
ao  

and (2) if a, < o < a (Fig. 5 36c), 

00 	 Uc 

Fig. 5.36 	CIcuIation ii 

: 	 (7l 

Kuva 3.2.9. Kokoonpuristuvuusindeksimenetelmä [Das 1983] .a) Kokoonpuristuvuusindeksi 
b) Huokosluvun muutos, NK -savi. c) Huokosluvun muutos, LYK -savi. d) Huokosluvun 
muutos, VYK -savi. 
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Kuva 3.2.11. Lievästi ylikonsolidoituneen (LYK) näytteen kolmiakselikoe. a) Rajatilapinta 
o T h h b' Ojajännityspolku 1* 3— 2. b) Rajatilapinnanjajännityspolun projektio p, v - 
tasolla. c) Leikkausmuodonmuutoksen c ja jännitysdeviaattorin q välinen riippuvuus. 
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Kuva 3.2.13. Ideaalisaven käyttiiytyminen. [Leroueil & al. 1990]. Jännityspolut ja 
tilavuudenmuutokset avoimessa ja suljetussa tilassa. a) jännityspolut ja rajatilat jännitystasossa. 
b) tilavuuden (vesipitoisuuden) muuttuminen hydrostaattisen jännityksen funktiona. c) 
deviatorinen jännitys puristuman funktiona. d) tilavuuden (vesipitoisuuden) muuttuminen 
puristuman funktiona. 
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3.3 Luonnontilaisen saven käyttäytyminen 

3.31 Initiaalimyötöpinta 

Luonnontilainen savi on yleensä anisotrooppista. Anisotropian takia saven ominaisuudet (mm. 

leikkauslujuus, vedenläpäisevyys) pysty- ja vaakasuuntaan ovat erilaisia. Anisotropia vaikuttaa 

myös rajatilapintojen muotoon ja asentoon (kuva 3.3.1). Anisotrooppisuudesta johtuen 

myötöpinta tulisi määrittää sellaisilla jännityspoluilla, joissa myötöpinnan idealisoitu muoto 

ja luonnontilaisen saven myötöpinta poikkeavat vain vähän toisistaan (kuva 3.3.1). 

Osaraportissa LR2 [Lojander 1991] on esitetty miten Modified Cam Clay -mallin tai Cam 

Clay -mallin myötöpintaa voidaan käyttää laskelmissa silloin kun tunnetaan anisotrooppisen 

myötöpinnan muoto. 

Suomalaisille saville sopivaksi myötöpinnan muodoksi on havaittu Modified Cam Clay-mailin 

myötöpinta, jonka akselit ovat kiertyneet kulman ct verran (kuvat 3.3.2 ja 3.3.3) [Korhonen 

& Lojander 1987, Lojander 1989]. Anisotrooppisia myötöpi.ntoja mm. Pohjois-Amerikasta ja 

Pohjoismaista on esittänyt Diaz-Rodrigues & al. 1992. Initiaalimyötöpinnan (f1), kriittisen tilan 

viivan (CSL) ja kuormituksen aiheuttaman jännityspolun avulla voidaan maanäytteen 

käyttäytyminen jakaa kolmeen tyyppiin (kuva 3.3.4): 

a) normaalisti konsolidoitunut näyte (NK) 

b) lievästi ylikonsolidoitunut näyte (LYK) 

c) voimakkaasti ylikonsolidoitunut näyte (VYK) 

Normaalisti konsolidoituneen näytteen jännityspolku alkaa myötöpinnalta (Piste C, kuva 3.3.4) 

ja jatkuu poispäin initiaalimyötöpinnalta f. Normaalisti konsolidoitunut näyte murtuu, kun 

jännityspolku kohtaa kriittisen tilan viivan CSL (Piste D). Lievästi ylikonsolidoituneen 

näytteen jännityspolku alkaa initiaalimyötöpinnan sisäpuolelta ja jännityspolku leikkaa 

myötöpinnan pisteiden A ja B välillä. Lievästi ylikonsolidoitunut näyte murtuu, kun 

jännityspolku kohtaa kriittisen tilan viivan. Voimakkaasti ylikonsolidoituneen saven 

jännityspolku alkaa myötöpinnan sisäpuoleltaja jatkuu kohti Hvorslevin pintaa (Jännityspolku 

iE kuvassa 3.3.4). 
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Kuva 3.3.1. Isotrooppinen ja anisotrooppinen myötäpinta. [Houlsby and Wroth 1982]. 
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Kuva 3.3.2. Anisotrooppinen myötöpinta. [Dafalias 19871. 
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Kuva 3.3.4. Isotrooppisesti konsolidoidun avoimen kolmiakselikokeen jännityspolku ja 
initiaalimyötöpinta. 
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3.32 Luonnontilaisen saven elastinen käyttaytyminen 

Jännityspisteen liikkuessa myötöpinnan sisäpuolella luonnontilainen savinäyte käyttäytyy 

maaelastisesti. Suurin osa muodonmuutoksesta on palautuvaa, mutta aina kuormitusta 

lisättäessä syntyy myös jonkinverran piastisia muodonmuutoksia. Puhtaasti elastista 

käyttäytymistä maanäytteessä havaitaan vain kuormituksen vähentamisen yhteydessä. 

Lineaarisesti elastisen mallin (kuvat 3.2.4 ja 3.2.5) soveltamisalue on hyvin rajoitettu: 

varmuutta murtumista vastaan on oltava riittävästi (esim. F> 2). 

Kriittisen tilan elastinen osa (kuva 3.2.6) on Iineaarinen puolilogaritmisessa koordinaatistossa 

(lnp'-v). Todellisuudessa saven elastinen käyttäytyminen on riippuvainen sekä jännityspisteen 

sijainnista jännitysavaruudessa, jännityspolusta, muodonmuutostasosta että kuormitus-

nopeudesta ja jännityshistoriasta. Nykyisin käytössä olevien saven mekaanisten mallien 

elastinen osa on vielä keskentekoinen. 

3.33 Luonnontilaisen saven myötä 

Normaalisti konsolidoitunut savi ja lievästi ylikonsolidoitunut savi myötäävät, kun 

jännityspolku ylittää initiaalimyötöpinnan. Myötökohta havaitaan selvänä taitepisteenä 

jännitysmuodonmuutos -kuvaajassa (kuva 3.3.5). Myödön aikana syntyy palautumattomia eli 

piastisia muodonmuutoksia. Myödössä syntyviä kokonaistilavuudenmuutoksia (elastinen + 

piastinen tilavuudenmuutos) voidaan arvioida kriittisen tilan mallin parametrin X avulla silloin 

kun jännityslisäys suhteessa esijännitykseen on pieni (Ap/p ̂  2...3 tai ̂  2...3) (kuva 

3.3.5). Mikäli jännityslisäys on suuri, on parametrin X arvoa vaihdettava jännityksen 

kasvaessa. Yksiulotteisessa muodonmuutostilassa kokoonpuristuma ti lavuudenmuutos, ja 

tällöin voidaan myödössä syntyvien tilavuudenmuutosten laskemisessa käyttää joko kriittisen 

tilan tilavuudenmuutosparametria X (kuva 3.3.6) tai kokoonpuristuvuusindeksiä C (kuva 

3.2.9) tai moduulilukua rn ja jännitvseksponenttia (kaava 3.3.1). 

1 (3.3.1) 
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Kuva 3.3.5. Luonnontilaisen saven käyttäytyminen. Isotrooppinen konsolidointikoe. 
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Kuva 3.3.6. Kriittisen tilajärjestelmän parametrien ? ja K määritys ödometrikokeella. 
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on suhteellinen kokoonpuristuma 

rn 	moduuliluku, NK 

jännityseksponentti, NK 

vertailujännitys (a, = 100 kPa) 

C 	integroimisvakio 

Moduuliluvun ja jännityseksponentin avulla pystytään kuvaamaan halutun suuruinen 

jännitysväli yksillä parametrien arvoila kunhan paramettit on määritetty oikealta 

j ännitysalueelta. 

3.34 Luonnontilaisen saven kriittinen tila ja murto 

Maa-alkion sanotaan olevan kriittisessä tilassa silloin, kun piastinen leikkausmuodonmuutos 

kasvaa jännityssuhteen ja plastisen tilavuudenmuutoksen pysyessä muuttumattomana (Kuva 

3.2.10). 

Normaalisti konsolidoituneilla, pehmeillä savinäytteillä kriittisen tilan ja murtotilan voidaan 

olettaa yhtyvän (Kuva 3.3.7). Kuvassa 3.3.7 kaikki muodonmuutokset ovat kokonaismuodon-

muutoksia, joissa on mukana sekä elastinen että elastopiastinen osa. Luotettavampi tulos 

saadaan, mikäli kolmiakselikokeen leikkausvaiheen aikana tehdään palautus ja 

toistokuormitus, jolloin tuloksista voidaan erottaa elastiset ja piastiset muodonmuutokset. 

Voimakkaasti ylikonsolidoituneella näytteellä tarkoitetaan sellaista näytettä, joka murtuu ns. 

Hvorslevin pinnalla ilman havaittavaa myötöä (Kuva 3.3.4 piste E). 

Kuvassa 3.3.8 on esitetty voimakkaasti ylikonsolidoituneen saven initiaalimyötöpinta sekä 

murtopinta p'-q-tasossa. Tilavuuspainojen ja lepopainekertoimen avulla on laskettu päällä 

olevien maakerrosten painosta aiheutuva alkujännitystila (p 1 , q1). Initiaalimyötöpinta (f) on 

miläritetty konsolidointikokeiden (CID, CAD) avulla. Kriittisen tilan viiva (CSL) on määritetty 

avoimien ja suljettujen kolmiakselikokeiden avulla. Näytteet on konsolidoitu sellaiseen 

jännitystilaan, että murto tapahtuu normaalisti konsolidoituneella alueella kriittisen tilan 

viivalla. Fivorsievin pinta (h) on määritetty suljettujen ja avoimien kolmiakselikokeiden 

avulla. Näytteet on ylikonsolidoitu siten, etti murto tapahtuu Hvorslevin pinnalla. Koska savi 
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Kuva 3.3.7. Normaalisti konsolidoituneen, anisotrooppisen saven käyttäytyminen avoimessa 
kolmiakselikokeessa. [Rutanen 1987]. 
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Kuva 3.3.8. Voimakkaasti ylikonsol idoituneen saven initiaalirajapinta. 
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ei kestä vetoa, on murtopinta rajattu myös vetojännitysvyöhykkeellä t1. Vetojännitysalue vastaa 

puristuskokeen kokonaisjannityspolkUa ( = 0). 

Klassisessa maamekaniikassa käytetään usein Mohr-Coulombin murtokriteeriota (Kaava 

3.3.2). 

t=c'+o' tan4' 	 (3.3.2) 

c 	on leikkauslujuus 

tehokas koheesio 

tehokas kitkakulma 

cy' 	tehokas normaalijännitys murtopinnalla 

Tehokkaat leikkauslujuusparametrit (c' ja ') on märitettävä siten, että konsolidaatiotila tulee 

otetuksi huomioon (Kuva 3.3.9). 
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Kuva 3.3.9. Ylikonsolidoituneen saven ja normaalisti konsolidoituneen saven murtosuora. [Das 
1983]. 
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3.4 Reologiset mallit 

3.4.1 Reologia 

Kuten luvussa 1 on todettu, savi- ja silttimaille perustettavien rakenteiden kokonaispainuma 

jaetaan klassisessa maamekaniikassa kolmeen komponenttiin: lyhyen ajan painumaan S,, 

primaariseen konsolidaatiopainUmaan S, ja sekundaaripainumaan S. Näistä komponenteista 

kaksi jälkimmäistä ovat ajasta riippuvia. Muodonmuutosten riippuvuutta ajasta käsittelee 

reologia. Reologisilla malleilla kuvataan muodonmuutOSten, siirtymien ja tehokkaiden 

jännitysten, ts. konstitutiivisten muuttujien, riippuvuutta ajasta. Tarkkaa ratkaisua pyritään 

approksimoimaan ns. aikafunktioilla. 

Kuormituksen lisäys aiheuttaa paksuissa, veden kyllästämissä koheesiomaakerrOkSiSSa 

huokosveden ylipaineen, jonka johdosta maan huokosissa oleva vesi alkaa suotautua. 

Suotovirtauksen myötä maakerroksen tilavuus pienenee. Huokosveden poistuminen 

aiheuttaa hitaan, ajasta riippuvan muodonmuutoksen, jota kutsutaan primaariseksi 

konsolidaatioksi. Huokosveden virtauksen myötä alkaa kuormitus vähitellen siirtyä maan 

raerunkoon, mikä aiheuttaa maan raerungon hidasta deformoitumista-. Ilmiötä nimitetään 

sekundaariksi konsolidaatioksi eli hiipumaksi (creep). 

Vanhimmat konsolidaatioteoriat käsittelivät yksinomaan primaaripainumaa [esim. Terzaghi 

1925, Biot 1941], joka onkin usein merkittävin painumalaji paksuissa, huonosti vettä 

läpäisevissä koheesiomaakelTOksiSSa. Toisaalta sekundaaripainuma voi olla huomattava, kun 

rakenteen painumista pyritään nopeuttamaan pystyojien avulla tai kun selvitetään 

pohjaveden pinnan alentamisen vaikutuksia ympäristöön. Sekundaaripainumalle ovat 

aikafunktioita kehittäneet mm. Buisman [19361, Taylor [1942] ja Barden [1965]. 

Taylor [1942] kehitti yksisuuntaista konsolidaatiota varten kaksi teoriaa: teorian A ja 

teorian B. Klassiseen ajattelutapaan perustuvassa teoriassa A painuman eri komponenttien 

eli myös primaari- ja sekundaaripainuman oletetaan tapahtuvan peräkkäin (kuva 3.4.la). 

Teorian B mukaan taas primaari- ja sekundaaripainuma tapahtuvat ainakin osittain 

samanaikaisesti (kuva 3.4.lb). Adachi et al. [1984] esittivät lisäksi teorian C, joka on em. 
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Kuva 3.4.1. Yksisuuntainen konsolidoituminen ja hiipuminen. 
a) Teoria A eli klassinen konsolidaatioteoria [Taylor 19421. 
b) Teoriat A, B ja C [Adachi et al. 1984]. 
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teorioiden yhdistelmä (kuva 3.4.lb). Käytännön laskelmissa usein otaksutaan, että 

sekundaari konsolidaatio alkaa, kun primaaripainuman konsolidaatioaste U, = 90 % [Lewis 

& al. 1975]. 

Erilaisten primaarista konsolidaatiota kuvaavien teorioiden [Terzaghi 1925, Rendulic 1936, 

Biot 1941] soveltuvuudesta erilaisiin käytännön ongelmiin vallitsee eri tutkijoiden kesken 

varsin suuri yksimielisyys, kuten luvussa 3.4.2 tullaan toteamaan. Sen sijaan ei ole 

olemassa lainkaan samanlaista yksimielisyyttä siitä, miten sekundaaripainuman nopeus 

pystyttäisiin luotettavasti arvioimaan. Ongelman muodostaa myös primaan- ja 

sekundaaripainuman liittymiskohta. Lisäksi useat sekundaaripainuman nopeutta irvioivat 

teoriat, esim. Murayama & Shibata [1964], tukahtuvat parametrien paljouteen eikä niiden 

soveltuvuudesta varsinaisiin kenttäprobleemiin ole tarpeeksi vahvaa näyttöä. Tästä syystä 

on tässä raportissa käsitelty sekundaaripainuman teorioita varsin suppeasti keskittyen 

erittäin "klassisiin" Buismanin [1936] ja Bjerrumin [19671 teorioihin. 

Ajan vaikutuksen ja myödön yhdistäviä kokonaisvaltaisia malleja, ns. viskoplastisia malleja, 

ovat kehittäneet mm. Adachi & Oka [1982], Ym & Graham [1989, Ym 1990] ja Sekiguchi 

[1977, Sekiguchi & Ohta 1977]. Malleja on testattu myös suomalaisiin saviin [Karstunen 

1991, Korhonen et al. 1991, Koehorst et al. 1992], mutta toimivia sovellutuksia ei ole 

toistaiseksi (1993) saatavilla. Kehitys on kuitenkin jatkuvaa. 

3.4.2 Primaari konsolidaatio 

Yksisuuntaiset konsolidaatioteonat: 

Terzaghi esitti vuonna 1925 yksisuuntaisen konsolidaatioteoriansa, joka eräin parannuksin 

yhdistettynä yksisuuntaisiin jännitys-muodonmuutos -teorioihin on edelleen laajassa 

käytössä käytännön suunnittelussa. Terzaghin konsolidaatioteoriaa [Terzaghi 1925] 

sovellettaessa tulisi huomioida, että se perustuu seuraaviin lähtöolettamuksiin ja 

yksinkertaistuksiin [Terzaghi 1925, Biot 1941, Lee 1974]: 
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(1) Maa on isotrooppinen ja täysin vedellä kyllästynyt. 

(2) Huokosvesi ja maapartikkelit ovat kokoonpuristumattomia. 

(3) Tehokkaiden jännitysten periaate on voimassa. 

(4) Kokoonpuristuminen on yksisuuntaista ja muodonmuutokset ovat pieniä. 

(5) Huokosveden virtaus noudattaa Darcyn lakia. 

(6) Suotovirtausta tapahtuu vain kokoonpuristuman suunnassa eli vertikaali-

suunnassa. 

(7) Vedenläpäisevyys ja siten myös konsolidaatiokerroin pysyvät vakiona. 

(8) Jännitysten ja muodonmuutosten suhde on lineaarinen ja muodonmuutoset 

ovat palautuvia, siis elastisia. 

(9) Jännitykset jakautuvat tasaisesti eli 

(10) Kokonaisjännitysjakauma ei muutu konsolidaation myötä eli 

dt 

Terzaghin teoria kirjoitetaan tavallisesti muotoon (3.4.1) [Terzaghi 1925]. Terzaghin teoria 

on huokospaineteoria, jossa huokospaineen muuttumisella, ja siten konsolidaatioasteella, 

ja painumisella oletetaan olevan suora yhteys. (Merkinnöistä on huomattava, että 

huokosylipaineesta käytetään tässä luvussa tavallisuudesta poiketen merkintää Ue , jotta 

vältyttäisiin sekoittamasta sitä siirtymiin u, v ja w.) 

____ 	 (3.4.la) 
y 

c,= 	 (3.4.lb) 

Ue 	on 	huokosylipaine 

t 	 aika 

c, 	 konsolidaatiokerroin (yksisuuntainen muodonmuutostila) 

M 	 sekanttimoduuli ko. jännitysvuilullä 
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k 	 vedenläpäisevyys 

huokosveden tilavuuspaino 

Konsolidaatioyhtäiön (3.4.1) ratkaisu esitetään tavallisesti dimensiottomassa muodossa 

aikakertoimen T ja konsolidaatioasteen Uvuorosuhteena. Ratkaisuja löytyy nomogrammi-

muodossa mm. kirjasta Geomekaniikka 1, RIL 157-1. 

Yksisuuntaisia teorioita edustaa myös Pohjoismaissa yleisesti käytössä oleva Janbun [19701 

konsolidaatioteona. Janbun mukaan konsolidaationopeus riippuu jäännösmuodon-

muutoksesta (3.4.2). Teoria ottaa huomioon myös muodonmuutoksen jakauman. Nomo-

grarnmimuodossa ratkaisuja on esitetty mm. kirjassa (3eornekaniikka 1, RIL 157-1. 

Cz= Ep 	t) 	 (3.4.2) 

on 	jäännösmuodonmuutos 

primaarin muodonmuutoksen loppuarvo 

; (t) 	muodonmuutos hetkellä t 

Maakerrosten luontaisesta anisotrooppisuudesta johtuen useimmissa käytännön ongelmissa 

konsolidoituminen on kuitenkin kaksi- tai kolmiulotteista. Lisäksi, vaikka maakerrosta 

voitaisiinkin pitää vedenläpäisevyysominaisuukSiltaan isotrooppisena, on ratkaistava 

ongelma usein geometrialtaan sellainen, että virtaustila ei muodostuu. Pehmeikölle 

perustetun äärettömän pitkän tiepenkereen tapauksessa virtaustilaa voidaan pitää 

yksisuuntaisena ainoastaan silloin, kun pehmeikön syvyys on hyvin pieni, kuten 

myöhemmin tullaan toteamaan. Yksisuuntaisen teorian soveltaminen tällaisissa tapauksissa 

johtaa usein painumisnopeuden aliarvioimiseen. Mm. Davis ja Poulos [19721 ja Murray 

[1971] ovat todenneet, että painumisnopeudet maastossa ovat suurempia kuin 

yksisuuntaisella Terzaghin [19251 teorialla lasketut. Osasyynä he pitävät juuri geometrisia 

olosuhteita. Geometristen olosuhteiden vaikutusta konsolidaationopuksiin ovat tutkineet 

myös Christian & al. [1972]. 
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Kaksi- ja kolmiulotteiset konsolidaatioteoriat: 

Rendulic [1936] laajensi yksisuuntaisen konsolidaatioteorian yhtälön (3.4.1) kaksi- ja 

kolmiulotteiseen tapaukseen (3.4.3). Teoriaa kutsutaan Terzaghi-Rendulicin teoriaksi 

[Lambe & Whitman 19691, pseudokonsolidaatioteoriaksi [Lambe & Whitman 1969, 

Schiffman & al. 1969] tai yksinkertaiseksi diifuusioteoriaksi [Davis & Poulos 1972]. 

Yhtälössä (3.4.3) on huomattava, että c,, 3  on erisuuri kuin c (taulukko 3.4.1). 

u 	
c,3v2uf 	 (3.4.3a) 

v2= 	+._+! 	 (3.4.3b) 
2 	2  az2 

on 	konsolidaatiokerroin kolmiulotteisessa muodonmuutostilassa (taulukko 3.4.1) 

Terzaghi-Rendulicin teoriassa otaksutaan, että sisäiset kokonaisjännitykset pysyvät vakiona 

koko konsolidaation ajan, jos ulkopuolinen kuormitus on ajasta riippumatonta. 

Todellisuudessa huokospaineen purkautumisnopeus kussakin kerroksessa riippuu 

suotomatkasta ja koska muodonmuutosmoduulin ja Poissonin luvun arvot muuttuvat 

siirryttäessä suljetusta tilasta avoimeen (v=v - v=v'), tapahtuu erilaisia 

muodonmuutoksia. Tämä puolestaan vaatii kokonaisjännitysten muuttumista, jotta 

jännitysten ja muodonmuutosten väliset yhteensopivuusehdot toteutuisivat [Davis & Poulos 

1972]. 

Konsolidaatioasteesta voidaan todeta, että Terzaghi-Rendulicin teorialla laskettu 

konsolidaatioaste ilmaistuna huokospaineen keskimääräisenä poistumisasteena U vastaa 

likimäärin painuman kautta laskettua konsolidaadoastetta U [Davis & Poulos 1972]. 

Yhtälö (3.4.3) on eräissä yksinkertaisissa kaksiulotteisissa tapauksissa mandollista ratkaista 

analyyttisesti [Schiffman 1958]. Useimmiten joudutaan kuitenkin turvautumaan numeerisiin 

tekniikoihin. Kuvassa 3.4.2 on verrattu Terzaghin [1925] ja Terzaghi-Rendulicin teorioilla 
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[Rendulic 1936] laskettuja konsolidaatioasteita nauhamaisen kuorman tapauksessa [Davis 

& Poulos 1972]. Konsolidaatiokertoimien on oletettu olevan molemmissa suunnissa samoja. 

Geometrialla eli nauhakuorman leveyden ja pehmeikön syvyyden suhteella sekä 

virtausreunaehdoila (vettä läpäisevä/vettä läpäisemätön pohja) on huomattava vaikutus 

Terzaghin konsolidaatioteorian soveltuvuuteen. Vieläkin suurempia erot ovat pyöreän 

kuorman tapauksessa [Davis & Poulos 19721, jota voidaan käytännössä verrata likimain 

neliömäisen koepenkereen tapaukseen. 

Tarkemmissa ratkaisuissa otetaan huomioon tiepenkereen kuorman jakautumisessa 

tiepenkereen alla maapohjassa myös penkereen luiskien kaltevuus (kuva 3.4.3) [Razouki 

1974]. Tapaukselle on Terzaghi-Redulicin teorian ratkaisuja esittänyt [Razouki 1974] (kuvat 

3.4.4 ... 3.4.7). Jännitysjakauman laskemiseen on sovellettu Jiirgensonin [1934] esittämää 

menetelmää ja käyrästöt on laskettu numeerisesti differenssi-menetelmällä ns. A.D.I. - 

menetelmään (alternating implicit method) perustuen. 

Razouki [19741 on tutkinut varsin perusteellisesti maapohjan konsolidoitumisnopeuteen 

tiepenkereen alla vaikuttavia tekijöitä. Yleisesti voidaan todeta, että pehmeikölle 

perustettujen tiepenkereiden laskennalliseen konsolidoitumisnopeuteen vaikuttavat [Razouki 

1974]: 

(1) Penkereen ominaisuudet, eli sen geometria ja pengerrnateriaali. 

(2) Penkereen rakentamisaikataulu. 

(3) Pehmeikön geometria ja materiaaliominaisuudet 

(4) Hydrauliset reunaehdot 

(5) Huokosylipaineen jakauman laskentatapa. 

(6;> 	Konsolidaatioteorian valinta. 

Kuten aiemmin on todettu Terzaghi-Rendulicin konsolidaatioteoria ei ota huomioon 

painumisen johdosta tapahtuvaa sisäisten kokonaisjännitysten jakauman muuttumista ajassa. 

Todellisen kolmiulotteisen konsolidaatioteorian esitti Biot [1941]. Biotin konsolidaatioteoria 

[1941] ottaa huomioon kytkennän siirtymien suuruuden ja nopeuden välillä. Huokospaineen 

muuttumisen ja muuttuvan kokonaisjännityksen välillä on jatkuva vuorovaikutus kaikissa 
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Kuva 3.4.2. Tezaghin ja Terzaghi-Rendulicin konsolidaatioteoriat [Davis & Poulos 1972]. 
a) Ympyränmuotoinen kuorma, pohja vettä läpäisevä. 
b) Ympyränmuotoinen kuorma, pohja vettä läpäisemätön. 
c) Nauhakuorma, pohja vettä läpäisevä. 
d) Nauhakuorma, pohja vettä läpäisemätön. 
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Kuva 3.4.4 	Terzaghi-Rendulicin teoria. Konsolidaatioaste penkereen keskilinjalla. 
Pehmeikön syvyyden vaikutus, pohja vettä läpäisevä [Razouki 1974]. 
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Pehmeikön syvyyden vaikutus, pohja vettä läpäisevä [Razouki 1974]. 
Jatkoa. 
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konsolidoituvan kerroksen pisteissä. Biotin [19411 konsolidaatioyhtälö (3.4.4d) perustuu 

virtausyhtälöön (3.4.4a), Hooken lakiin (3.4.4b) ja tehokkaiden jännitysten periaatteeseen 

(3.4.4c). Lisäksi on jännitysten, siirtyrnien ja muodonmuutosten oltava tasapainossa (3.4.4e) 

(3.4.4g) (jatkuvuusehto). Yhtälöissä (3.4.4d) ... (3.4.4g) on periaatteessa neljä 

tuntematonta: huokosylipaine U, sekä siirtymät u, v ja w. 

(a) Virtausyhtälö (Darcyn lain mukaan): 

2u 	k a2 	k 2u 
- 	 L. 	'+ 	 z 	e 	 (3.4.4a) 

Iyx 31jay 	aI 
w 	) 

on 	tilavuudenmuutos 

k , k , k 	vedenläpäisevyyskertoimet x, y ja z -suunnissa 

(b) Jännitysten ja muodonmuutosten välinen yhteys (Hooken lain mukaan): 

aC3(l-2V ) G' 	 (3.4.4b) 
E' 

v' 	on 	avoimen tilan Poissonin luku 

E' 	avoimen tilan kimmomoduuli 

= p' 	= 1/3 ( '^ o+ o')  on tehokas hydrostattinen jännitys 

(c) Tehokkaiden j ännitysten periaate: 

Y'= 	U 
	 (3.4.4c) 

hydrostaattinen jännitys (kokonaisjännitys) 
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(d) Konsolidaatioyhtälö: 

aUe 	a = 	E' 	k 2u 	k a 2u 	k2 a2u 	(3.4.4d) 1 x 	 y 

3(1-2v') ly a 	
a J 

(e) Jatkuvuusyhtälöt: 

/ 	ac 	u E'__V2u+ 	E 	- €= 0 	 (3.4.4e) 

	

2(1+v) 	(1-2v')(1+v)X -- 

/ 	ac au E'__V2v+ 	E 	y - e 	 (3.4.40 

	

2(1 +v') 	(1 -2v')(l +v') 3y -;;- 

E'__V2w+ 	E' 	E 3U 

	

______ 	__________ z. e= 0 	 (3.4.4g) 

	

2(1+v) 	(1-2v')(l+v)aZ 	Jz 

u, v ja w 	ovat x, y ja z -suuntaisia siirtymiä 

Biotin teorian ratkaisu edellyttää yhtälöiden (3.4.40 ... (3.4.4g) samanaikaista ratkaisemista. 

Suljetussa muodossa olevia ratkaisuja ovat kehittäneet mm. Gibson & McNamee [1957], 

Gibson & al. [1970] ja Booker [1973]. Näidenkin ratkaisujen saaminen on edellyttänyt 

tiettyjen yhtälöiden ratkaisua numeerisesti. Matemaattisesta monimutkaisuudesta johtuen 

Biotin teorian soveltaminen edellyttääkin yleensä numeeria laskentaohjelmia. Tiepenkereen 

alla tapahtuvaan konsolidaatioon Biotin teorialla ovat numeensia malleja esittäneet mm. 

Britto & Gunn [1987] ja Smith & Hobbs [1976]. Ratkaisuihin perustuvia tuloksia ei ole 

nomogrammimuodossa kirjoittajan tietämyksen mukaan esitetty, joten B iotin teorian 

soveltaminen edellyttää numeeristen laskentaohjelmien, kuten esim. CRISP9O [Britto & 

Gunn 1990], käyttöä. Tällaisia ohjelmia sovellettaessa tulee huomioitua myös 

pengermateriaalin ja siinä mobilosoituvan lujuuden vaikutus jännitysjakaumaan, toisin kuin 

Razoukin [1974] esittämissä nomorammeissa (kuvat 3.4.4 ... 3.4.7). 
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Sovellettaessa Biotin teoriaa yksinkertaisiin ongelmiin, huomataan, että tietyillä Poissonin 

luvun arvoilla huokosylipaine ensin kasvaa ajassa ja alkaa vasta myöhemmin pienentyä 

(kuva 3.4.8) [Schiffman & al. 1969]. ilmiötä kutsutaan Mandel-Cryer -efektiksi [Cryer 

1963] ja ilmiö on havaittu myös kokeellisesti. Yksinkertainen diffusioteoria (yhtälö 3.4.3) 

ei pysty tätä simuloimaan [Desai & Christian 1977]. Joissakin tapauksissa Mandel-Cryer - 

efektistä aiheutuvan lisähuokospaineen purkautuminen saattaa jopa pidentää primaariseen 

konsolidaatioon kuluvaa aikaa [Murray 1978]. 

Kun vertikaali- ja horisontaalisuuntaiset vedenläpäisevyydet ovat yhtä suuria, voidaan 

Biotin konsolidaatioyhtälö kirjoittaa muotoon (3.4.5) [Biot 1941]: 

- 	 (3.4.5a) 
C v3 (V2Ue )_ 

kE' c = __________ 	 (3.4.5b) 
v3  3y (1-2v) w 

k = k = k = k2 	on 	vedenläpäisevyys 

Taulukossa 3.4.1 on verrattu Terzaghi-Rendulicin ja Biotin konsolidaatioteorioita [Murray 

1978]. Yksidimensioisessa tapauksessa Biotin konsolidaatioteoria supistuu Terzaghin 

teoriaksi. On huomattava, että sovellettaessa Biotin konsolidaatioteoriaa kaksi- ja 

kolmiulotteisessa tapauksessa, painuman kautta laskettu konsolidaatioaste U 5  ei enää ole 

yhtäsuuri kuin huokospaineen dissipoitumisasteeSta laskettu konsolidaatioaste U [Bala-

subramaniam & Brenner 19811. 

Konsolidaatioteorioiden soveltaminen käytännön ongelmiin: 

Kuten edellä on todettu, on Terzaghin [1925] klassisen konsolidaatioteorian soveltuvuus 

käytännön ongelmiin kyseenalaista, jos geometristen olosuhteiden voidaan katsoa 

poikkeavan yksisuuntaisesta tilanteesta tai jos konsolidoituvien maakerrosten on havaittu 

olevan vedenläpäisevyysominaisUukSiensa suhteen anisotrooppisia. Kuvasta 3.4.2 [Davis 
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Kuva 3.4.8. Mandel-Cryerin -efekti. Biotin konsolidaatioteoria. 
a) Poissonin luvun vaikutus [Schiffman & al. 1969]. 
b) Pehmeikön syvyyden vaikutus [Schiffman & al. 1969]. 
c) Reunaehtojen vaikutus. Vertailu Terzaghi-Rendulicin teoriaan [Murray 1978]. 



Taulukko 3.4.1. Yhteenveto. 1D-, 2D- ja 3D -konsolidaatioteoriat [Murray 1978]. 

TABLE 1 
EQiJATIONS OF CONSOLIDATION IN CARTESIAN CO-ORDINATES 

Number 
of space 

dim ensions 

Rendulic system 
of equations 

(pseudo -consolidalion) 

Biot systetn 
of equations 

Coefficient of 
consolidation 

9j 	32j 3u 	3u kE(1 - 
—C1 --- 

 8t 	z 
C 

y(1 + v)(l - 2) 

3 2 u - 	(3 2 u kE 
2 - 	1 	+ -;-T - c 

3u 	(3 2 u 	3 2 u) 
= C2 	+ - 

	

z 	3x 
C2 = 

2y.,(l-2)(l+v) 

öu 	3 2 u 	3u 1 8(cr 	+ o) 
or: + 

3 
3u 	/3 2 u 	3 2 u 	8 2 u 
—=cs(---+--+ 

3u 	(3 2 u 	3 2 u 	3 2 u kE 
Ci=3(12) 

'\0X' 3t 	 3y 

3 	3 2, 	324 	32,1 
- or: - 	c —+C 

1 	
(o 	

+ ci, + cr\ +a 

C\CCs perc-vatCr pressure 
k = cocf1cicnt of perrncability 

= Poisson's ratio of soil skeleton 
F = clastic modulus of soil skeleton 

cIapcd tirnc 
= unit weight of watcr 

a, cr, 0, = total strcss incrcmcnt in x, y and z directions respectively 

c, c, c, = onc-dimensional coefficient of consolidation in x, y and z directions, respectively. 

sssssssss.s.sss..s.s.ss.sss...ss.s.sssss..ss.s.s.s...s.s.s. 
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& Poulos 1972] voidaan havaita, että virtaustilan monidimensioisuus alkaa suotovirtaus-

reunaehdoista riippuen vaikuttaa, kun pehmeikön syvyyden suhde kuorman leveyteen on 

(3.4.7): 

h/b ^ 1...5 	 (3.4.7) 

h 	on 	pehmeikön syvyys 

b 	 nauhakuorman leveys / 2, (kuva 3.4.2) 

Kuvassa 3.4.9 on verrattu keskenään Biotin [1941] ja Terzaghi-Rendulicin [Rendulic 1936] 

teonoilla laskettuja konsolidaatioasteen arvoja [Davis & Poulos 1972]. Kuvasta huomataan, 

että yksinkertaisella diffuusioteorialla lasketut konsolidaatioasteen arvot asettuvat varsin 

lähelle Biotin teorian arvoja. Mandel-Cryer -efektin vaikutus, jota ei yksinkertaisella 

diifuusioteorialla pystytä huomioiniaan, on suurimmillaan (varsin epärealistisila) Poissonin 

luvun arvoilla, jotka ovat hyvin lähellä nollaa [Ra.zouki 1974]. Vaikka Biotin 

konsolidaatioteoriaa voidaan pitää ylivoimaisena Terzaghi-Rendulicin teoriaan verrattuna 

[Shoji & Matsumoto 1976], voidaan Terzaghi-Rendulicin teoriaa pitää yleisesti varsin 

hyvänä Biotin teorian approksimaationa [Razouki 1974]. 

3.4.3 Sekundaari konsolidaatio 

Vanhin sekundaaripainuman aikafunktio on Buismanin [1936] puolilogaritminen 

aikafunktio. Hän totesi, että ödometrikokeessa sekundaarivaihessa aika-painuma -kuvaaja 

lineaaristuu puolilogaritmisessa mittakaavassa (kuva 3.4.10). B uismanin yhtälö voidaan 

kirjoittaa huokosluvun avulla muotoon (3.4.7a). Käytännön painumalaskelmassa yhtälöä 

sovelletaan muodossa (3.4.7b). 

e= -Clogt 	 (3.4.7a) 

S(t)= Sp +S1og(_L) 	 (3.4.7b) 

e 	on 	huokosluku 

sekundaaripainuman kerroin (yksisuuntainen muodonmuutostila) 
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Fig. 4. Comparison htccn Biot and diifusion theories for finite Iavcrs 

Kuva 3.4.9 	Nauhakuorma. Biotin ja Terzaghi-Rendulicin konsolidaatioteorian vertailua 
[Davis & Poulos.1972]. 
a) Äärettömän syvä pehmeikkö, pinta 'vettä läpä.isevä. 
b) Äärettömän syvä pehmeikkö, pinta vettä läpäisemätön. 
c) Äärellinen pehmeikkö ( h / a = 1 ... 10 ), pinta vettä läpäisevä. 

b) 

c) 
c 

c 

cD 

c 
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Kuva 3.4.10 Buismanin puoliogaritminen aikafunktio. 
a) Periaatekuva. 
b) Pitkäaikainen ödometrikoe. Otaniemen savi [Lojander 1988]. 



S(t) 	painuma hetkellä t 

S, 	primaaripainuman loppuarvo 

Sa 	sekundaaripainuman kerroin painuman avulla ilmaistuna 

t, 	 primaaripainuman loppuaika 

Käytännön manuaalisia painumalaskelmia varten ödometrikokeen tuloksista saatava 

kerroksittainen Sa  arvo voidaan muuttaa koko maapohjaa edustavaksi arvoksi esim. 

kerrospaksuuksilla painottamalla. Näin on esim. Gloucesterin koepenkereen tapauksessa 

päästy varsin hyvään lopputulokseen [Karstunen & al. 1994]. 

Buismanin yhtälö [1936] kuvaa tilavuudenmuutoksesta aiheutuvaa, eli volymetristä, 

hiipuma.a yksisuuntaisessa muodonmuutostilassa, eikä ota huomioon leikkausmuodon-

muutoksista aiheutuvaa hiipumaa. Yhtälön mukaan sekundaari konsolidaatio olisi 

jännitystilasta riippumaton, toisin kuin laboratoriokokeissa on havaittu. Leikkausmuodon-

muutoksista suljetussa tilassa aiheutuvalle hiipumalle ovat kehittäneet yhtälöitä mm. Singh 

ja Mitchell [1968]. 

Buismanin teoriaan perustuu myös Bjerrumin [19671 ns. vanhenemisteoria. Vanhenemiseila 

hän tarkoitti maakerroksen esijännityksen näennäistä kasvua hiipuman johdosta tehokkaan 

jännityksen pysyessä vakiona. Bjerrumin mukaan saven kuormituskäyttäytymistä voidaan 

kuvata parvella yhdensuuntaisia aikakäyriä (kuva 3.4.11) puolilogaritmisessa 

koordinaatistossa. Bjerrumin mallin johti matemaattiseen muotoon Garlanger[1972]. Kuvan 

3.4.11 esittämässä tapauksessa yhtälö on muodossa (3.4.8). 

e 	 (3.4.8) 

e0 	on 	huokosluku in situ tilassa 

Cr 	kokoonpuristuvuusindekSi YK-alueella 

esijännitys 

vO 	vallitseva hydrostattiinen jännitys 

C 	kokoonpuri stuvuusindeksi NK-alueella 

t 	 referenssiaika 
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Kuva 3.4.11 Bjerrumin teoria. Esijännityksen kasvu hiipuman johdosta [Bjerrum 1967]. 
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Referenssiaika (t) vastaa primaaripainuman loppuaikaa (t,?)  ja riippuu siten suotomatkasta. 

Bjerrumin teoria [19671 voidaan laajentaa myös kolmiulotteiseen jännitysavaruuteen. 

Hiipumisen johdosta myötöpinta kasvaa eli liikkuu ajassa. Yhteys voidaan esittäää 

periaatteessa kuvalla 3.4.12 [Leroueil et al. 1990]. Kuva 3.4.12 on esitetty MIT:n 

koordinaatistossa. Buismannin [1936] ja Bjerrumin [1967] menetehnään perustuva 

sekundaaripainuniamalli on installoitu numeeriseen laskentaohjelmaan Z_SOIL.PC [Zace 

Services Ltd. 1992]. 

Muodonmuutoksen loppuarvo voidaan määrittää toisinaan myös hyperbolisen aikafunktion 

(3.4.8) avulla [Korhonen 1977]. Yhtälö on erikoistapaus Bardenin [1965] esittämästä 

yhtälöstä eksponentin arvolla n2. Hyperbolisen aikafunktion käyttöä rajoittaa se, että 

laboratoriosta saadut parametrien arvot poikkeavat usein radikaalisti maastossa mitattujen 

painumahavaintojen avulla lasketuista arvoista. Menetelmää voidaan kuitenkin soveltaa 

painumahavaintoihin ja mukavana sivutuotteena saadaan painuman loppuarvo. Esimerkki 

yhtälön soveltamisesta on kuvassa 3.4.13. 

1 S(r) = ___________ 	 (3.4.8) 
1/v0 + t/Sf  

v0 	on 	sekundaarin painuman alkunopeus (kuva 3.4.13) 
S 	 painuman loppuarvo (kuva 3.4.13) 

Yhtälö (3.4.8) on Siten luonteeltaan lähinnä painumaseurantatulosten sovitusyhtälö. 
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Kuva 3.4.12 Hiipuman aiheuttama ifilennäinen esijännityksen kasvu. Myötöpinta liikkuu 
jännityskentässa ajan funktiona [Leroueil & al. 1990]. 
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x 	3.78 	1.905 

/ o 	6.95 	2.505 

• 	9.14 	2.763 
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Kuva 3.4.13 Hyperbolinen aikafunktio. 
a) Periaatekuva. 
b) Pitkäaikainen ödometrikoe. Turku, Linnakatu 77 [Korkiala 19841. 
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3.5 Maaparametrien määritys 

Loppuraportissa LR2 [Lojander 1991] on esitetty saven parametrien määritysmenetelmät 

laboratoriossa. Tässä yhteydessä esitetään vain taulukkomuodossa yleisimpien parametrien 

mäaritystavat (Taulukko 3.5.1). Taulukossa 3.5.1 on esitetty myös vihjeitä käyttökelpoisista 

maastomenetelmistä. Useimpien kairausmenetelmien tuloksena saadaan kairausvastus, josta 

laskentaparametrit on arvioitava kokemusperäisesti. Uusimmista kairauksista (mm. dilatometri, 

puristinkairaus) ei Suomalaisista savista kuitenkaan vielä ole käytettävissä riittävästi aineistoa, 

jotta luotettavia riippuvaisuuksia kairausvastusten ja maaparametrien välille voitaisiin esittää. 

Taulukossa 3.5.1 on esitetty suoranaisten määritysmenetelmien (esim. siipikaira/suljettu 

leikkauslujuus) lisäksi myös välillisiä maantysmenetelmämandollisuuksia (esim. dilatometri 

/suljettu leikkauslujuus). Väliuiset maantysmenetelmät on taulukossa 3.5.1 merkitty sullcuihin. 

Paranietrien luotettava määritys edellyttää aina sekä maasto- että laboratonotutkimuksia. 

Parhaaseen tulokseen päästään mikäli tutkimukset voidaan suorittaa vaiheittain. Alustavilla 

pohjatutkimuksila ja laskelmilla jaetaan maapohja geoteknisiin kerroksiin ja selvitetään 

suunnittelun kannalta tärkeimmät maakerrokset. Varsinaisia suunnittelulaskelmia varten 

tutkitaan tärkeimmistä kerroksista laskelmissa tarvittavat parametrit. Tutkimusohjelmia 

suunniteltaessa on huomattava, että myös pengermateriaali ja mandollinen kuivakuorikerros 

on tutkittava huolellisesti. 

Selitykset taulukkoon 3.5.1: 

UU konsolidoimaton, suljettu kolmiakselikoe 

CAD anisotrooppinen konsolidointikoe 

CADC anisotrooppisesti konsolidoitu, avoin kolrniakselikoe 

CAUC anisotrooppisesti konsolidoitu, suljettu kolmiakselikoe 

CD isotrooppinen konsolidointikoe 

CIDC isotrooppisesti konsolidoitu, avoin kolmiakselikoe 

CIUC isotrooppisesti konsolidoitu, suljettu kolmiakselikoe 
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Taulukko 3.5.1. Tiepenkereen perustaminen pehmeikölle. Maaparametrien maantystavat. 

Parametri Maantystapa laboratoriossa Mäaritystapa maastossa 

Suljettu leikkauslujuus s Kartiokoe, puristuskoe, Siipikaira (Puristinkaira, 
kolmiaks. UU Dilatometri, Ruuvilevy, 

Pressometn) 

Tehokkaat leikkaus- Kolmiaks. CAUC, CIUC, (Puristinkaira) 
lujuusparametrit c', CADC, CIDC, Leikkauskoe 

Kriittisen tilan Kolmiaks. CADC, CIDC, 
jännityssuhde M CAUC, CIUC, Leikkauskoe 

Suljetun tilan muodon- Kolmiaks. CAUC, CIUC (Siipikaira, Puristinkaira, 
muutosmoduuli E Dilatometri, Ruuvilevy) 

Avoimen tilan muodon- Kolmiaks. CADC, CIDC (Pressometri) 
muutosmoduuli Ed  

Poissonin luku vd  Kolmiaks. CADC,CIDC 

Lepopainekerroin v Kolmiaks. CADC, CIDC (Dilatometri), Ruuvilevy, 
Pressometri 

Painumaparametrit C, m, Ödometri 
, 

Konsolidaatiokerroin c, Ödometri Puristinkaira, Ruuvilevy 

Sekundaaripainuman Ödometri 
kerroin Ca  

Huokospaineparametrit Kolmiaks. 
A,B 

Kriittisen tilan mallin Kolmiaks. CAD, CID, 
tilavuudenmuutos- Ödometri 
parametrit X, K 

Myötöpinta CAD (erilaisia i=q/p-arvoja) 

Hvorslevin Kolmiaks. CADC, CIDC,- 
lujuusparametrit c', 4 CAUC,CIUC, Leikkauskoe 



153 

Kirjallisuus lukuun 3 

Adachi, T. & Oka, F. (1982). Constitutive equations for normaliy consolidated clay based on 

elasto-visco-plasticity. Soils and Foundations, Vol. 22, No. 4. s. 57-70. 

Adachi, T., Oka, F. & Mimura, M. (1984). Study on secondary compression of clays. 

Sedimentation Consolidation Modeis, Predictions and Validitation. Ed. Yong, N. and 

Townsend, F.C. San Francisco. s. 69-83. 

Balasubramaniam, A.S. & Brenner, R. (1981). Consolidat.ion and settlement of soft clay. Soft 

Clay Engineering. Developments in Geotechnical Engineering 20. Elsevier. Amsterdam. s. 

Barden, L. (1965). Consolidation of clay with non-linear viscosity. Gotechnique, Vol. XV, 

No. 4. s. 345-362. 

Biot, M.A. (1941). General theory of three-dimensional consolidation. Journal of Applied 

Physics, Vol. 12, No. 2. s.155-164. 

Bjerrum, L., (1967). Engineering geology of Norwegian normally-consolidated marine clays 

as related to settlement of buildings. Rankine Lecture. Gotechnique, Vol. XVII, No. 2. s. 

81-118. 

Booker, J. R. (1973). A numerical method for the solution of Biot's consolidation theory. 

Quart. Jnl. Mech. Appi. Math., Vol. 26. s. 457-470. 

Brinch Hansen, J. (1961). A model law for simultaneous primary and secondary consolidation. 

Danish Geotechnical Institute. Bulletin No. 13. Copenhagen. s. 1-4. 

Britto, A.M. & Gunn. M. (1987). Critical state soil mechanics via finite elemenis. Ellis 

Horwood. Chichester. s. 488. 



154 

Britto, A.M. & Gunn, M. (1990). CRISP9O. User's and programmer's guide. Cambridge 

University, Engineering Department (1/6/90). 

Buisman, A.S.K. (1936). Results of long duration sett!ement tests. Proc. of ICSMFE, Vol. 1. 

Harward. s. 103-106. 

Christian, J. J., Boehmer, J. W. & Martin, P.P (1972). Consolidation of a layer under a strip 

load. ASCE, Journa! of the Soi! Mechanics and Foundation Division, Vo!. 98, No. SM7. s. 

693-707. 

Cryer, C. W. (1963). A comparison of the three-dimensional theories of Biot and Terzaghi. 

Joumal Mech. App!. Math. 15. s. 401-412. (ei ollut kirjoittajan käytettävissä) 

Dafalias, Y. F. (1987). An anisotropic critical state clay p!asticity model. Proc. of 2 nd 

International Conference on Constitutive Laws for Engineering Materiais, Vol. 1. E!sevier. 

Tucson, Arizona. s. 513-521. 

Das, B. M. (1983). Advanced Soi! Mechanics. Hemisphere Publishing Company. Washington. 

Davis, E. H. & Poulos, H. G. (1972). Rate of settlement under two- and three-dimensional 

conditions. Gotechnique, Vol. 22, No. 1. s. 95-1 14. 

Desai, C.S. & Christian, J.T. (1977). Nurnerical methods in geotechnical engineering 

McGraw-Hill. New York. 

Desai, C. S. & Siriwardane, H. (1984). Constitutive Laws for Engineering Materiais with 

Emphasis on Geologic Materiais. Prentice-Hall Inc. New Jersey. 

Diaz-Rodriguez, J. A., Leroueil, S. & Alemn, J. D. (1992). Yielding of Mexico City clav and 

other natural clays. ASCE, Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, Vol. 118, 

No. 7. s. 981-995. 



155 

Garlanger, J.E. (1972). The consolidation of soils exhibiting creep under constant effective 

stress. Gotechnique Vol. 22, No.1. s. 71-78. 

Gibson, R. E. & McNamee, J. (1957). The consolidation seulement of a load uniformly 

distributed over a retangular area. Proc. 4 th ISMFE, Vol. 1. London. s. 297-299. (ei ollut 

kirjoittajan käytössä) 

Gibson, R. E., Schiffman, R. L. & Pu, S. L. (1970). Piane strain and axially symmetric 

consolidation of a clay layer on a smooth, impervious base. Quart. Jnl. Mech. Appi. Math., 

Vol. 23. s. 505-520. (ei ollut kirjoittajan käytössä) 

Houlsby, G.T. & Wroth, C. P. (1982). Prediction of the behaviour of calys in laboratory tests. 

University of Oxford, Department of Engineering Science. Report No. 1408/82. 

Hvorslev, J. (1937). Uber die Festigkeiteigenschaften gestörter bindigen Böden. Danmarks 

Naturvidenskabelige Samfund, 1 Komission hos G. E. C. GAD. Vimmelskaftet 32, 

Köbenhavn. 

Janbu, N. (1970). Grundllag i geoteknik. Trodheim. 

Jurgensson. L. (1934). The application of theories of elasticity and plasticity to foundation 

problems. Theories of Elasticity and Plasticity. Boston Society of Civil Engineering. s. 206-

241. 

Karstunen, M. (1991). Paimion saven viskopiastinen malli. Dipiomityö. TKK, Rakennus- ja 

maanmittaustekniikan osasto. 

Karstunen, M., Korhonen, K-H. & Lojander, M. (1994). Settlenient calculations ofGloucester 

Test Fili. Preprints of 13 th ICSMFE, New Deihi, India. s. 4. 



156 

Koehorst, B.A.N., The, B.H.P., Teunissen, J.A.M., Lojander, M. & Näatänen, A. (1992). The 

Iria! embankments in Vaasa, Finland. A simulation with the Adachi-Oka creep model. Proc. 

of N1JMOG IV , Vol. 2. A.A. Balkema. Swansea. s. 767-776. 

Korhonen, K-H. (1977). Heikosti kantavan maapohjan kondolisoituminen. VTT, Rakennus-ja 

yhdyskuntatekniikka, julkaisu 19. Espoo. 

Korhonen, K-H. (1985). Muodonmuutosominaisuudet. RIL 157-1 Geomekaniikka 1. Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto. Helsinki. s. 259-309. 

Korhonen, K-H., Karstunen, M. & Lojander, M. (1991). The yielding of anisotropic cohesive 

soils. Proc. of 10 th ECSMFE, Vol. 1. Firenze. A.A. Balkema. s. 237-241. 

Korhonen, K-H. & Lojander, M. (1987). Yielcling of Perno clay. Proc. of 2 nd International 

Conference on Constitutive Laws for Engineering Materiais, Vol. II. Elsevier. Tucson, 

Arizona. s. 1249-1255. 

Korkiala, L. (1984). Kondolisoituvan ja hiipuvan maakerroksen painumisnopeus. Dipiomityö. 

TKK, Rakennusinsinööriosasto. 

Laaksonen, R. & Lojander, M. (1990). Plastisuusteoria maamekaniikassa. RIL 157-11. 

Geomekaniikka II. Suomen rakennusinsinöönen Liitto. Helsinki. s. 11-62. 

Lambe, T.W. & Whitman, R. V. (1969). Soil mechanics. John Wiley and Sons Inc. New 

York. 

Lee, I.K. & Valliappan, S. (1974). Analysis of soi! settlement. Soi! Mechanics - New 

Horizons. Ed. 1.K. Lee. Newnes - Butterworths, London. s. 158-204. 

Leroueil, S., Magnan, J-P. & Tavenas, F. (1990). Embankments on soft clays. Ellis Horwood 

Limited. Chichester. 



157 

Lewis, W.A., Murray, R.T. & Syrnons, I.F. (1975). Settlement and stability of embankment 

constructed on soft alluvial soils. Proc. Instn. Civ. Engrs., Part 2. Vol 59. s. 57 1-593. 

Lojander, M. (1988). The parameters of the mechanical model for anisotropic clay. Nordiske 

Geoteknikermöte. Oslo. s. 154-157. 

Lojander, M. (1989). Saven mekaanisen mallin parametrien mäarittäminen. Lisensiaatin työ. 

Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi. 

Lojander, M. (1991). Maanvaraiset penkereet pehmeiköllä. Saven parametrien määritys 

laboratoriossa. Tielaitos, Geopalvelukeskus. Geoteknisten laskentamentelmien kehittäminen. 

Osaraportti LR2. (19.12.1991). 

Murayama, S. & Shibata, T. (1964). Flow and stress relaxation of clays. Rheology and Soil 

Mechanics Symposium, Grenoble. s. 99-129. 

Murray, R.T. (1971). Embankments Constructed on Soft Foundations: Settlement Study at 

Avonmouth. RRL Report, LR 419. Road Research Laboratory. Crawthorne, Berkshire. 

Murray, R.T. (1978). Developments in two- and three- dimentional consolidation theory. 

Developments in Soil Mechanics-1. Ed. C.R. Scott. Applied Science Publisher Co. London. 

s.103-147. 

Razouki, S.S. (1974). The consolidation of compressible soils. PhD-Thesis. University of 

Birrningharn, Faculty of Science 	and Engineering. 	Department of Transportation 	and 

Environmental Planning. 

Rendulic, L. (1936). Poreriziffer und Porenwasserdriick in Tonen. Der Bauingengieer. Vol. 17. 

l-left 5 1/52. s. 559-564. 

Roscoe, K. H. & Burland, J. B. (1968). On the generalized stress-strain behaviour of "wet' 

clay. Engineering Plasticity. Ed. J. Heyman & F. A. Leckie. Cambridge. s. 535-609. 



158 

Roscoe, K. H., Schofield, A. N. & Thurairajah, A. (1963). Yielding of clays in states wetter 

than critical. Gotechnique, Vol. XIII, No. 3. s. 211-240. 

Roscoe, K. H., Schofield, A. N. & Wroth (1958). On the yielding of soils. Gotechnique, Vol. 

8. s. 22-53. 

Rutanen, L. (1987). Otaniemen saven mekaaniset ominaisuudet. Diplomityö. Teknillinen 

korkeakoulu, Otaniemi. 

Schiffman, R. L. (1958). Consolidation of soi! under time-dependent loading and varying 

perrneability. Proc. Highw. Res. Bd. 37. s. 585-6 17. (ei ollut kirjoittajan käytössä) 

Schiffman, R. L., Chen, A. T-F. & Jordan, J. C. (1969). An analysis of consolidation theories. 

ASCE, Joumal of the Soil Mechanics and Foundation Division, Vol. 95, No. SM1. s. 285-3 12. 

Schofield, A. & Wroth, C. P. (1968). Critical State Soil Mechanics. McGraw-Hill. 

Sekiguchi, H. (1977). Rheological charasteristics of clays. Proc. of 9 th ICSMFE, Vol. 1. 

Tokyo. s. 289-292. 

Sekiguchi, H. & Ohta, H. (1977). Induced anisotrophy and time dependency in clays. Proc 

of Specialty Session 9 th ICSMFE. Tokyo. s. 229-238. 

- 	Shoji, M. & Matsumoto, T. (1976). Consolidation of ernbankment foundation. Soils and 

Foundations, Vol. 16, No. 1. s. 59-74. 

Singh, A. & Mitchell. J.K. (1968). General stress-strain-time function for soils. ASCE, Journal 

of Soil Mechanics and Foundations Division, Vol. 94. SM 1. s. 21-46. 

Smith, 1. M. & Hobbs, R. (1976). Biot analvsis of consolidation beneath embankrnents. 

Gotechnique, Vol. 26, No. 1. s. 149-17 1. 



159 

Taylor, D.W. (1942). Research on consolidation of clays. M1T, Dep. of Civil and Sanit. Eng. 

Serial No. 82. Cambridge, Mass. 

Taylor, D. W. (1948). Fundamentais of soil mechanics. John Wiley & Sons, Inc. New York. 

Terzaghi, K. (1925). Erdbaumechanik auf Boden-physikalischer Grundiage. Leipzig. 

Vepsäläinen, P. (1985). Jännitys- ja muodonmuutostila. RIL 157-1, Geomekaniikka L Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto. Helsinki. s. 22 1-240. 

Wood, D. M. (1990). Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics. Cambridge University 

Press. 

Ym, J-H. (1990). Constitutive modelling of time-depent stress-strain behaviour of soils. PhD 

Thesis. University of Manitoba, Winnipeg, Canada. 

Ym, J. & Graham, J. (1989a). General elastic viscous plastic constitutive relationships for I-D 

straining in clays. Proc. of NUMOG III, Niagara Falis. Elsevier. s. 108-117. 

Z_Soil IM  PC (1992). V 2.0. Users guide. Zace Services Ltd, Lausanne. 



160 

4. RAKENNUSPOHJAN GEOTEKNINEN TOIMINTATAPA 

4.1 Havaintoja koepenkereistii 

4.1.1 Geoteknisten havaintojen merkitys 

Saviallcion mekaanista käyttäytymistä simuloivan kriittisen tilan mallin kehittäminen aloitettiin 

Cambridgen yliopistossa 1950-luvulla [Roscoe, Schofield, Wroth 1958]. Maffi kehitettiin 

homogenisoiduilla maanäytteillä tehtyjen kokeiden tulosten perusteella. Homogenisoitua savea 

tutkijat kutsuivat "Cam-Clayksi". Leroueil & al. [1990] ovat puolestaan kutsuneet em. savea 

"ideaalisaveksi". Ideaalisavinäytteet valmistettiin laboratoriossa konsolidoimalla kaolinisavea 

homogeenisessa jännitystilassa. 

Luonnontilaisen savikerroksen rakenne poikkeaa merkittävästi ideaalisaven rakenteesta. 

Luonnontilainen savikerros on aina epähomogeeninen ja anisotrooppinen ja sen mekaaninen 

käyttäytymonen riippuu ajasta; sekä muodonmuutos- että jännitystensorin komponenttien 

muuttumisnopeuksista. Ideaalisaven mekaanisen käyttäytymisen otaksutaan sitävastoin olevan 

riippumaton ajasta. Luonnontilaisen savikerroksen mekaaninen käyttäytyminen riippuu mm. 

konsolidaatiotilasta (OCR), joka puolestaan riippuu maakerroksen jännityshistoriasta. Kanadalais-

ten tutkijoiden [Leroueil & al. 1990] kehittämässä pehmeikköpenkereiden suunnittelumallissa 

"The concepts of yielding and critical states" luonnontilaisen savikerroksen jännityshistorialla ja 

murtumistavalla on mäiräävä asema. 

Ensimmäiset kriittisen tilan mallit [Schofield, Wroth 1968, Roscoe, Burland 1968] kehitettiin 

ideaalisaven piastisten muodonmuutosten laskemista varten kolmiakselilaitteen sellissäja muissa 

vastaavissa olosuhteissa kehittyväii jännitys-muodonmuutostilaa varten. Kriittisen tilan mallien 

ei 1950- ja 1960-luvuilla uskottu sellaisenaan soveltuvan käytännön geotekniseen suunnitteluun, 

jossa joudutaan tekemisiin luonnontilaisten savikerrosten kanssa. Lähinnä kanadalaisten ja 

ranskalaisten tutkijoiden toimesta aloitettiin kriittisen tilan mallin soveltuvuuden perusteellinen 

uudelleen arviointi 1970-luvun loppupuolella ja 1980-luvulla [Tavenas, Leroueil 1977, Tavenas 

1979, Tavenas, Leroueil 1980, Leroueil & al. 1990]. Kanadalais-ranskalainen tutkijaryhmä 

osoitti pehmeiköille rakennetuista koepenkereistä tehtyjen havaintojen perusteella, että kriittisen 

tilan mallista luonnontilaista savikerrosta varten edelleen kehitetyllä uudella mallilla voidaan 
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approksinoida koepenkereiden mekaanista käyttäytymistä geoteknisessa suunnittelussa tarvitta-

valla tarkkuudella [Lepidas, Magnan 1990]. Em. tutkijat ovat korostaneet, että kuormiteun 

koheesiomaakerroksen mekaanista käyttäytymistä simuloivan mallin testaaminen on mandoifista 

vain tarkoitusta varten suunniteltujen ja mstrumentoitujen koerakenteiden avulla. Hiekasta tai 

sorasta rakennettu penger on yleisin koerakenne. Koerakenteiksi soveltuvat myös maanvaraan 

tai paaluffle perustetut pilarit. 

Kuvaan 4.1A on piinetty kaavio maakerroksen mekaanista käyttäytymistä simuloivan mallin 

kehitystyöstä. Mallin kehittely on tavallisesti aloitettu laboratoriotutkimuksilla. Kuten edellä 

mainittiin ensimmäiset kriittisen tilan mallin versiot kehitettiin ideaalisavinäytteillä ja kolmiakse-

lilaitteella tehtyjen tutkimusten perusteella. Mallin teoria muodostettiin lähinnä Hvorslevin 

[1937] ja Rendulicin [1936] julkaisemien tutkimusten perusteella. Kriittisen tilan mallin 

kehittäjät [Roscoe, Schofield, Wroth 1958, Roscoe, Schofield 1963, Schofield, Wroth 1968, 

Roscoe, Burland 1968 jne.] muunsivat mallin kehitystyön yhteydessä maamekaniikkaan 

soveltuvaan muotoon metallien piastisuusteorian tutkijoiden 1940-luvun loppupuolella ja 1950- 

luvulla julkaisemia tutkimustuloksia [mm. Hill 1950, Drucker 1959 jne.]. 

Kriittisen tilan mallin perusteet on esitetty luvussa 3. Tässä luvussa selitetään penkereen 

rakennuspohjan mekaanista käyttäytymistä Leroueil & al. [1990] kehittämän mallin avulla. 

Koska kanadalaiset ja ranskalaiset tutkijat ovat julkaisseet koepenkereistä tehtyjen havaintojen 

tuloksia myös ns. M1T-koordinaatistossa, käytetään kriittisen tilan mallin symbolien ohella, myös 

MIT-formalismia. 

4.1.2 Cubzac-les-Ponts. Ranska. Koepenkereet 

Ranskalainen tutkimuslaitos "The French Laboratoires des Ponts et Chaussee's" aloitti v. 1974 

laajan koekentän rakennustyöt välittömästi Bordeauxin pohjoispuolella sijaitsevaan Dordogne-

joen laaksoon. Kuvassa 4.12A on esitetty koekentän sijainti [Magnan & al. 1987]. Em. 

ranskalainen tutkimuslaitos oli jo 1960-luvun alkupuolella instrumentoinut lukuisia rakenteilla 

olleita tiepenkereitä painuma-, siirtymä- ym. havaintojen suorittamista varten. Havaintojen 

käsittelyn yhteydessä oli esiintynyt vaikeuksia mm. penkereistä rakennuspohjaan siirtyvien 

kuormien määrittämisessä liikennekuormien jatkuvan muuttumisen ja penkereisiin korjaustöiden 

yhteydessä tehtyjen muutosten takia. Tutkimuslaitos päätti tämän vuoksi, että Cubzac-les- 
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1. Laboratoriotutkimukset: 
- ideaalisavella 
- luonnontilaisilla näytteillä 

2. Teoriat: 
- maakerrosten kimmo- ja 
piastisuusteoriat. 
-reologia 

1. testausvaihe 

3. Maa-alkion mekaanista 
käyttäytymistä 
simuloivat teoreettiset mallit: 
esim. CSM, MCM jne. 

2. testausvaihe 

4. Numeeriset ohjelmat: 	 c 

esim. Crisp9O jne. 

1 5 Mallien ja ohjelmien 
testaaminen 
koepenkereillä tai muilla 
koerakenteilla 

6. Mallien ja ohjelmien 
soveltaminen 
pohja- ja maarakenteiden 
suunnittelussa 

Kuva 4.1 A. Maan mekaanisen mallin kehittäminen ja testaaminen. 
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Pontsii'n rakennetaan neljä pengertä käsittävä koekenttä yksinomaan geoteknisten havaintojen 

ja mittausten suorittamista varten. 

Koekentällä tehtyjen pohjatutkimusten ja niitä täydentävien laboratoriotutkimusten sekä 

koepenkereistä tehtyjen havaintojen tuloksia on julkaistu 1970-luvulta alkaen em. tutkimuslaitok-

sen ranskankielisessä julkaisusarjassa. Tutkimuslaitos on lisäksi julkaissut useita engianninkieli-

siä mpomeja mm. Mexicossa v. 1987 pidetyn konferenssin: "The International Symposium on 

Geotechnical Engineering of Soft Soils" monisteissa. Tutkimuslaitos on ollut 1970-luvun 

alkupuolelta lähtien yhteistyössä Lavallin yliopiston (Quebec, Kanada) kanssa. Cubzac-les-

Pontsin koekentällä tehtyjen tutkimusten tuloksia on käsitelty kanadalais-ranskalaisena yhteistyö-

nä laaditussa kirjassa: "Embankments on Soft Clays" [Leroueil, Magnan, Tavenas 1990]. Tässä 

raportissa esitetyt Cubzac-les-Pontsin koekentän tulokset on lainattu lähinnä em. Mexicon 

konferenssin [19871 monisteista sekä Leroueil & al:n [1990] kirjasta. 

Cubzac-les-Pontsin koekentällä tehtyjen havaintojen perusteella on testattu cm. ranskalaisen 

tutkimuslaitoksen kehittämää maan mekaanista mallia ja sen numeerista ohjelmaa: "Melanie" 

[Magnan & aL 1987]. Malli on tasomuodonmuutostilaa varten kehitetty kriittisen tilan mallin 

[Roscoe, Burland 1968] uusi muunnos, jossa on otettu huomioon kuormitetun koheesiomaaker-

roksen anisotrooppisuus sekä elastisella- että piastisella alueella, ja lisäksi hiipuminen. Hiipuman 

perusmallina on Bjerrumin [1967, 1972] "aikaviiva"-teoria jota käsiteltiin luvussa 1 [Lepidas, 

Magnan 1990]. "Melanie" mallia on pidettävä kehittyneimpänä kriittisen tilan mallin muunnok-

sena [1992]. 

Koepenkereet (kuva 4.12B) on rakennettu siten, että kokonaisvarmuus F penkereen ja sen alla 

olevan rakennuspohjan sortumaa vastaan vaihtelee seuraavasti: 

Penger A on rakennettu niin, että se sortui rakennustyön aikana .. F 	1.0 

Penger B, F = 1.5 

Penger C, F = 1.2 

Penger D, F 3 

Luvuissa 4.1.3 ja 4.1.4 käsitellään penkereiden A ja B rakennuspaikkojen pohjasuhteita ja 

havaintojen tuloksia. 
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Kuva 4.12 A. Cubzac-les-Ponts. Kartta. [Magnan et al 1987]. 
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4.1.3 Cubzac-les-Ponts. Penger A 

4.1.31 Rakennuspohja ja havainnot 

Cubzac-les-Pontsin koepenkereen A kartta on esitetty kuvassa 4. 13A [Mouratidis, Magnan 

1983]. Rakennuspaikan pohjasuhteet ja maaparametrit ovat vastaavasti kuvissa 4.13B ja 4.13C. 

Taulukkoon 4.13A on koottu tärkeimmät maaparametrit kerroksittain [Leroueil & al. 1990]. 

Koska rakennuspaikan pohjaveden pinnan korkeus riippuu Dordognejoen veden pinnan 

korkeudesta on kuvaan 4.13C piirretty kahta pohjavedenpinnan tasoa vastaavat vallitsevan 

jännityksen arvot. Kuvan perusteella todetaan, että voimakkaasti ylikonsolidoitunut kuivakuori 

ulottuu noin 2 metrin syvyyteen. Kuivakuoren maalaji on silttipitoista savea. Kuivakuoren alla 

on noin 9 metrin syvyyteen ulottuva homogeeninen, anisotrooppinen ja humuspitoinen saviker-

ros. Rakennuspohjan anisotrooppisuuS Darcyn kertoimen ja muodonmuutosmoduulin suhteen käy 

ilmi taulukossa 4. 13A. Voimakkaasti ylikonsolidoitunut kuivakuori ja sen alla oleva heikko 

humuspitoinen savikerros sekä geoteknisten kerrosten anisotrooppisuus vaikuttavat määräävästi 

penkereen rakennuspohjan mekaaniseen käyttäytymiseen. 

Penger A rakennettiin v. 1974. Rakennuspohjaan asennettiin huokospaine-. siirtymä- ja 

painumamittareita [Mouratidis, Magnan 1983, Pilot & al. 1982, Magnan & al. 1987]. Kuvassa 

4.13D on esitetty pohjapaineen kasvunopeus pengerrysaikana sekä penkereen painuma perusta-

mistasossa ja lisäksi rakennuspohjan vaakasiirtymä penkereen luiskan alareunan alla olevassa 

mittauspisteessä 197. Painuma- ja siirtymäpiirrosten perusteella todetaan, että penger ja sen 

rakennuspohja ovat sortuneet rakennustyön aikana kun penkereen korkeus on ollut 4,5 metriä. 

Kuvissa 4.1 3E. . .4.1 3H on esitetty huokosveden paineen ja siirtymän mittaustulokset ja lisäksi 

teoreettisten laskelmien tuloksia. 

Kuvan 4.l3Eb perusteella todetaan, että mitattu huokosveden paine on ollut sekä penkereen 

keskilinjalla että luiskan alareunassa lähes vakio 2... 8 metrin syvyydellä olevassa humuspitoises-

sa savikerroksessa. Mittaustulosten perusteella voidaan päätellä, että huokosvesi on jo pengerrys-

vaiheen aikana suotautunut em. kerroksesta sekä ylös penkereeseen että alas läpäisevään 

pohjakerokseen. Rakennuspohjaan on jo pengerrysaikana muodostunut primaarisen konsolidoitu-

misen johdosta kaksiulotteinen suotovirtauskenttä, jossa vaakasuuntaan tapahtuva virtaus on ollut 

merkittävä. Huokospainemittausten sekä k, ja k-arvojen perusteella voidaan päätellä, että 

penkereen rakennuspohja ei ole ollut pengerrysvaiheen aikana täydellisesti suljetussa tilassa, 
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kuten perinteellisesti on yleensä otaksuttu. Tätä käsitystä tukevat myös kuvassa 4.13F esitetyt 

huokospaineen lisäyksen (Au) mittaustulokset. Mitatut iu-arvot ovat olleet pengerrysaikana 

merkittävästi pienempiä kuin pohjapaine yH penkereen harjan alapuolella. 

Kuvan 4.13D perusteella todetaan, että penkereen painuma pisteessä 162 ja rakennuspohjan 

vaakasiirtymä pisteessä 197 ovat lisääntyneet "hitaasti" kuuden ensimmäisen pengerrysvuorokau-

den aikana. Penkereen korkeus on samanaikaisesti lisäantynyt nollasta 2.5 metriin. Seitsemännen 

ja kandeksannen pengerrysvuorokauden aikana painuma ja siirtymä ovat sitävastoin lisääntyneet 

"nopeasti" kun penkereen korkeutta on lisätty (H = 2,5...4,5 m). Kokonaissortuma on tapahtunut 

kun penkereen korkeus on ollut 4,5 metriä. Kuvan 4.1 3D perusteella voidaan päätellä, että 

penger olisi sortunut ilmeisesti jo silloin kun sen korkeus oli 3,5 m jos pengerrystyö olisi 

keskeytetty seitsemännen pengenysvuorokauden jälkeen. Hiipuman johdosta kehittynyt sortuma 

(creep rupture) olisi tässä tapauksessa ilmeisesti tapahtunut noin 20% pienemmällä pengerko-

keudella kuin "nopeasti' rakennetun penkereen sortuma. 

Kuvassa 4.13G on esitetty penkereen havaitut painumat pengerrysaikana ennen sortuman 

tapahtumista ja kuvassa 3.13H vastaavat vaakasiirtymät rakennuspohjassa. Kuvat esittävät 

tyypillistä penkereen ja rakennuspohjan liikemekanismia välittömästi ennen sortumaa. Kuvan 

4. 13H perusteella voidaan päätellä, että rakennuspohja on liikkunut yhdeksän metrin syvyyteen 

ulottuvassa savikerroksessa siten että todennäköinen "liukuvyöhyke" on kehittynyt kuivakuori-

kerroksen alle lähinnä 3...7 metrin syvyyteen. Kuvassa 4.131 on esitetty Cubzacin penkereen A 

ja lisäksi kolmen muun koepenkereen rakennusajan (A pengerrysajan) painuman S ja suurimman 

mitatun sivusiirtymän y,,, välinen riippuvuus [Tavenas 1979]. Kuvan perusteella todetaan, että 

painuman ja sivusiirtymän välinen riippuvuus on lineaarinen kun Cubzacin A penkereen 

painuma S ̂  12 cm ja siirtymä y ̂  4 cm. Nuolen osoittamalla kohdalla rakennuspohja on 

alkanut myötää "kokonaisuutena" ja sivusiirtymän kasvunopeus on lisääntynyt. Rakennuspohjan 

myötövaiheessa, kun S> 12 cm ja ym > 4 cm plastisoitumisen vaikutus kokonaispainumaan on 

niin suuri, ettei painumaa enää voida laskea klassisen maamekaniikan menetelmillä. Voimakkaan 

piastisoitumisen ja sivusiirtymien johdosta tapahtuvaa painumaa on sanottu leikkausjännitysten 

johdosta tapahtuvaksi painumaksi koska leikkausjännitysten vaikutus on tällöin dominoiva. 

Toisaalta on kuitenkin todettava, että absoluuttisessa suljetussa tilassa jossa ei voi muodostua 

tilavuuden muutoksia, painumat kehittyvät vain leikkausjännitysten johdosta. Jos piastisoitumi- 

nen kehittyy staattisessa tilassa hitaasti tapahtuvan hiipurnisen johdosta sanotaan vastaavaa 

painumaa leikkausjännitysten johdosta hitaasti tapahtuvaksi painumaksi. 
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Taulukko 4.13 A. Cubzac-Jes-Ponts. Koepenger A, rakennuspohja. Geoteknisten kerrosten 
maaparametrit [Leroueil et al 1990]. 

Tahle 6.1 - Geotcchiiical parameters for finite element analysis of embankment A at Cubzac-les-Ponts 

Laycr c, e0 e X K1  c' 	4)' kh k E Vh V G.h 
(rn) (kPa) (kN/rn 3) (kPa) 	(deg) (m/day) (mlday) (kPa) (kPa) (kPa) 
0-1 80 1.1 1.12 1.6 0.013 0.13 17 0.5 - 	 30 2.59 x 10 8.64 x iO 1885 3770 0.4 0.4 1320 
1-2 70 2 2,09 3.33 0.035 0.348 16 0.5 - 	 30 2.59 x iO -  8.64 x iO 1265 2530 0.4 0.4 885 
2-4 60 2.5 2.64 4.28 0.048 0.478 14 0.5 - 	 30 2.59 x i0 8.64 x 1O 1110 2220 0.4 0.4 780 
4-6 60 1.8 1.98 3.19 0.032 0.37 15.5 0.5 - 	 30 2.59x 1O 8.64x i0 1315 2630 0.4 0.4 920 
6-8 70 2.2 2.37 4.07 0.048 0.478 15 0.5 - 	 30 2.59 x I0 8.64 x IO 1420 2840 0.4 0.4 995 
8-9 80 2.2 2.38 4.14 0.048 0.478 15.5 0.5 - 	 30 2.59x i0 8.64x 10 1630 3270 0.4 0.4 1145 

Embank- 840 2 2.1 5 0.05 0.5 21 0.5 2 	35 1 1 15000 15000 0.4 0.4 5250 
rncnt 
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Kuva 4.13 G. Cubzac-Ies-Ponts. Koepenger A. Penkereen painuman kasvu rakennusaikana 
[Leroueil et al 1990]. 
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4.1.32 Stabiliteettilaskelmat ja päätelmät 

[Piot & al 1982] ovat analysoineet Cubzacin penkereen A sortumaa sekä 4) = 0 että c', 4)' - 
Omenetelmillä. Taulukossa 4.13B on esitetty Cubzacin penkereen lisäksi kolmen muun 

koepenkereen stabiliteettilaskelmissa käytetyt maaparametrit ja sortumahetkeä vastaavat 

laskennalliset varmuuskertoimet. Kuvassa 4.13J on Cubzacin penkereen stabiliteettilaskelmissa 

käytetty poilckileikkaus ja maaparametrit. Kuvaan on lisäksi piirretty mittaustulosten perusteella 

penkereen sortumahetkeä vastaavan huokosveden paineen käyrät, joita on käytetty 

stabiliteettilaskelmisSa c '-4)' -menetelmää sovellettaessa. 

Cubzacin penger A sortui kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa penkereeseen ja 

rakennuspohjaan muodostui ympyräsylinterin muotoinen liukupmta, joka on piirretty kuvaan 

4.13J (initial failure). Penkereen harja ja luiska eivät vaurioituneet tässä vaiheessa. Osa 

luonnontilaisesta maanpinnasta (kuvassa 4.13J oikealla) säilyi myös ehjänä. Sortuman toisessa 

vaiheessa penkereeseen muodostui jyrkkä rinne. Kokonaissortuma tapahtui kuvaan 4.13J 

piirrettyä "lopullista" (fmal failure) liukupintaa pitkin. Sortuman kaksi ensimmäistä vaihetta 

jäivät cm. "lopullisen" liukupinnan sisäpuolelle. Kolmivaiheinen sortumisprosessi, joka on 

kehittynyt seitsemännen ja kandeksannen vuorokauden aikana käy selvästi esffle pisteiden 162 

ja 197 painuma- ja siirtymäpiirroksista kuvassa 4.13D. 

Penkereen kokonaisstabiliteetti on laskettu 4) = 0 -menetelmällä ja siipikairalla määritetyllä 

redusoimattomalla suljetun leikkauslujuuden arvolla. Varmuuskertoimeksi on saatu F = 1.44. 

Penkereen leikkausvastus on otettu huomioon lujuusparanietreilla: c'= 0 ja 4)'= 35°. Penger on 

rakennettu sorasta (clean gravel). Penkereen stabiliteetti on laskettu myös kuvassa 4. 13J 

mainittujen tehokkaiden lujuusparametrien avulla yksinkertaistetulla Bishopin [1955] menetel-

mällä. Huokosveden paineelle on käytetty välittömästi ennen sortumaa mitattuja arvoja, joiden 

tasa-arvokäyrät ovat kuvassa 4.13J. Varmuuskertoimeksi on saatu F.,.= 1.24. Kuvan 4.131 

perusteella todetaan, että vastaava liukupinta on käytännöllisesti katsoen sama kuin sortuman 

ensimmäisessä vaiheessa likimääräisesti paikallistettu liukupinta (initial failure). Suljetun 

leikkauslujuuden perusteella määritetty vaarallisin liukupinta on kuitenkin lähempänä lopullista 

liukupintaa. On ilmeistä, että 4) = 0 menetelmällä olisi saatu laskettua arvoa F= 1.44 

merkittävästi pienempi varmuuskertoimen arvo jos siipikairalla mitattu leikkauslujuus olisi 

redusoitu jollakin ko. olosuhteisiin sopivalla menetelmällä. 
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Taulukossa 4. 13B mainittujen koepenkereiden sortumistaja stabiliteettilaskelmista voidaan tehdä 

samansuuntaisia päätelmiä kuin Cubzacin penkereen A sortumasta. Pilot & al. [1982] ovat 

koonneet havaintojen ja laskelmien perusteella 7 kohtaa käsittävän yhteenvedon, jota he ovat 

myöhemmin [Pilot & al. 1986] täydentäneet kohdilla 8... 12 Canadan Geotechnical Journalissa 

v. 1983 julkaistun artikkelin [Pilot & al. 1982] johdosta käytyyn keskusteluun laatimassaan 

vastineessa. Yhteenvedon kohdat 1... 12 esitetään Suomessa tapahtuneista maapengerten- ja 

leikkausten sortumista käytettävissä oleviin tietoihin perustuvilla kommenteilla varustettuina 

[Helenelund 1953, Korhonen 1962, Kankare 1969, Siunga 1973]. Yhteenvedossa toistetaan eräitä 

asioita useita kertoja (jopa epäloogisessajäijestyksessä), koska siinä esitetään useita tiepenkerei-

den stabiliteettilaskelmiin liittyviä yksityiskohtia. 

1. Bishonin menetelmä 

Bishopin [1955] yksinkertaistettua c', 4)' -menetelmää voidaan soveltaa maaluiskien stabiiteetin 

laskemiseen, vaikka laskentamenetelmässä normaalijännityksen jakaumasta likupinnalla tehty 

otaksuma ei vastaa murtohetkellä liukupintaan kohdistuvan normaalijännityksen todellista 

jakaumaa. Bishopin menetelmää on kritisoinnut em. epäkohdan johdosta mm. Tavenas & al. 

[1980]. Kritiikki on asiallista. Bishopin menetelmässä liukupintaan kohdistuva normaalijännitys 

lasketaan potentiaaliseen liukupintaan staattisessa tilassa kohdistuvien kuormien perusteella. 

Murtopinta kehittyy kuitenkin totaalista sortumaa edeltävän myödön (progressiivisesti etenevän 

piastisoitumisen) aikana jolloin sortuva maamassa liikkuu hitaasti. Sortumahetkellä liukupintaan 

kohdistuva normaalijännitys ja leikkausjännitys eivät tämän vuoksi ole piastisoituvalla liukupin-

nalla yhtä suuria kuin staattisessa tilassa (maaelastisessa tilassa) vallitsevat jännitykset. 

2. Huokosveden paine 

Tehokkaiden lujuusparametrien soveltamiseen perustuvalla stabiliteetin laskentamenetelmällä 

saadaan riittävän tarkka tulos jos laskelmissa sovelletaan in-situ mittauksilla määritettyä 

huokosveden painetta ja jos laskelmissa käytetään penkereen "todellista" poikkileikkausta, joka 

sillä on sortumahetkellä. Tämän päätelmän johdosta voidaan todeta, että sortumahetkellä 

liukupinnan eri osissa vallitsevan huokosveden paineen ja penkereen poikkileikkauksen 

"todellisten" mittojen ja muodon määrittäminen on suunnitteluvaiheessa lähes mandoton tehtävä 

(myös em. mittojen osalta). 



Taulukko 4.13 B. Koepenkereiden stabiliteettilaskelmien maaparametritja varmuuskertoimet [Pilot eta! 1982]. 

TABLE 2. Principal characteristics of the four test embankments and results of stability analyses 

Parameters used in calculations 
Calculated safety factors 

Method of 	 Shear strength 
Embankment and 	 stability 	Pore 	 4) = 0 	c', 4)' 

reference 	 Characteristics 	 analysis 	 pressure 	Embankment 	Foundation 	analysis 	 analysis 

Saint-Alban Soft silty clay deposit, Circular Measured during c' 	0 c' = 2 kPa 
(La Rochelle approximately lOm thick. w, = Bishop failure (9 = 440 4)' = 28° 	 1.04 
ei al. 	1974) 23%, I, = 20. Rapid failure piezometers in the (trtaxial) (triaxial) 

during construction ala hcight foundation = l0-3OkPa 	1.20 
of 4 m. (in suu vane) 

Narbonne Soft clayey siit deposit Circular Measured during c' = 53 kPa c '  = 0 
(Pilot eta! approximately 12 m thick. w 	= Bishop failure (16 4)' 	26° 4)' = 27_330 	 1.05 
1973a) 20%, I, = 6-20. Rapid failure pieiometers in the (Iarge direct (triaxial) 

during construction ala height of foundation) shear box) c,, = 24-49kPa 	0,83 
9.6 m. calculated under the (in suu vane) 

axis 

Lanester Soft, organic clay and silty Circular Measured during c' = 3OkPa c' = 7-8kPa 
(Pilot ei al. deposit approximately 8m thick Bishop failure (21 4)' = 31 °  4)' = 33-35° 	 1.13 
1 973b) w, = 50%, !, 	65-81. piezometers in the (large direct (tnaxial) 

Rapid failure during construction foundation) shear box) c0  = 12-2OkPa 	1.27 
at a height of 3.7 m. fissure in (in suu vane) 

the cm- 
bankment 

Cubzac Soft, organic clay deposit Circular Measured during c' = 0 c' = lOkPa 
(Vogien 1975) approximately 9 m thick Bishop failure (32 4)' 	35° 4)' 	24-28° 	 1.24 

w, = 40%, I, = 54. Failure piezometers in the (estimated) (triaxial) 
during construction at a height of foundation) = 19-54 kPa 	1.44 
4.5 m. (in suu vane) 

ss...asss....ssass.ss.s.ss..sss.s.sssssssssssss.sss.ss.ss.. 
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Kuva 4.13 J. Cubzac-Ies-ponts. Koepenger A. Stabiliteettilaskelmien poikkileikkaus ja 
maapararnetrit [Pilot et al 1982]. 
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3. Leikkauslujuusparametrit 

Tehokkaisiin jännityksiin perustuvan stabiliteettilaskelman tulos riippuu herkästi laskelmissa 

käytettyjen lujuusparametrien, erityisesti c':n arvosta. Parametrit c' ja 4)' olisi maantettävä 

kolmiakselilaitteella. Kokeen leikkausvaiheen pitäisi ulottua "suurten muodonmuutosten" alueelle 

jäännöslujuusparametrien c' ja 4)'r maanttämistä varten. Sellipaineen a3  olisi vastattava 

ylikonsolidoituneella alueella vallitsevaa jännitystilaa silloin kun ko. maakerrokset ovat 

vallitseviin jännityksiin nähden ylikonsolidoituneessa tilassa. Leikkauslujuusparametria c' 

koskeva toteamus vastaa Suomessa tehtyjä havaintoja. Muilta osin yhteenveto 3 on sekava. 

Koheesiomaakerrosten lujuusparametrit on aina maantettävä luonnontilaisista maanäytteistä. 

Sellipaineen on oltava sillä jännitysalueella., joka vallitsee ko. maakerroksessa (sortuman 

tapahtuessa). Suurten muodonmuutosten alueelta maantettyjen jäännöslujuusparamettien 

kaavamainen soveltaminen saattaa johtaa tarpeettomaan ylivarmuuteen kun ns. "huippulujuus" 

jää laskelmien ulkopuolelle. 

4. Sortuma-alueen laajuus 

Tehokkaiden jännitysten soveltamiseen perustuvalla stabiliteettilaskelmalla mäaritetty vaarallisin 

liukupinta on usein likipitäen sama kuin ns. alkusortumaa (initial failure) vastaava liukupinta. 

Sortuma laajenee kuitenkin vähitellen kuten Cubzacin penkereen A sortuma kuvassa 4.13L Kun 

otetaan huomioon Bishopin laskentamenetelmän alkuolettamukset liukupintaan kohdistuvan 

normaalijännityksen jakautumasta, on edellä esitettyä päätelmää pidettävä loogisena. Maapenke-

reiden- ja luiskien sortumat alkavat usein pienehköllä initiaalisortumalla ja laajenevat vähitellen 

toisiaan seuraavien sortumien johdosta. Sortuma-alueen laajuuden ennustaminen laskelmien 

perusteella ei kuitenkaan ole mandollista. Geoteknisilla laskelmilla- ja suunnittelulla on pyrittävä 

siihen, että penkereellä on riittävä varmuus myös initiaalisortumaa vastaan. "Laajan alueen" 

sortuma saattaa tällöin jäädä tapahtumatta. 
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5. Laskentamenetelmien keskinäinen paremmuus 

Piot & al. [1982] ovat tehneet tutkimustensa perusteella päätelmän, että c', 4)' -menetelmällä 

saadaan "parempia" tuloksia kuin 4) =0 -menetelmällä. Päätelmä on akateeminen. Em. laskenta-

menetelmiä ei voida asettaa paremmuusjäijestykseen. Kummallakin menetelmällä on hyvät ja 

huonot puolet ja omat sovellutusalueensa ja niitä tarvitaan edelleen maa- ja pohjarakenteiden 

geoteknisessa suunnittelussa. 

6. Penkereen rakennusmateriaalin ja kuivakuorikerroksen lujuus 

Pilotin & al. [1982] mukaan c', 4)' -menetelmää sovellettaessa jää vähemmän spekuloimisen 

varaa penkereen ja kuivakuorikerroksen luj uuden huomioonottamistavalle kuin 4) = 0 -menetel-

mä,ä sovellettaessa. Penger, kuivakuorikerros ja sen alla oleva heikko koheesiomaakerros 

muodostavat sortumahetkellä mekanismin, jonka toimintatapaja sitä simuloiva laskentamenetel-

mä on määritettävä paikallisten olosuhteiden mukaisesti tapaus tapaukselta. Pääasia on, että 

valittu mekanismi ja laskentamenetelmä parametreineen simuloivat todellisuutta mandollisimman 

tarkasti ja että otetaan huomioon myös ajan ja tarvittaessa myös parametrien laskenta-arvoissa 

tapahtuvien muutosten vaikutukset. Suunnittelijan päänsärkynä tulee aina olemaan oikean 

laskentamenetelmän ja sen yksityiskohtien valinta. Tähän kuuluu myös kuivakuorikenoksen ja 

penkereen leikkausvastuksen arvioiminen. 

7. Tehokkaiden jännitysten soveltamiseen perustuva menetelmä. Otaksumat 

Pilot & al. [1982] ovat todenneet, että tehokkaiden jännitysten soveltamiseen perustuvassa 

varmuuskertoimen laskentamenetelmässä on tehty useita otaksumia. Jos otaksumien johdosta 

varmuuskertoimeen kertyviä virheitä analysoidaan yksitellen saattaa virheiden "summa nousta 

merkittäväksi. Pilotin & al. [1982] mukaan virheet kuitenkin eliminoivat toisiansa. Tämä on yksi 

suhtautumistapa geoteknisiin mitoitusmenetelmiin. Suunnittelija luottaa tällöin kuitenkin liikaa 

hyvään onneen. Kiassiseen ja "uuteen" maamekaniikkaan perustuvissa laskentamenetelmissä on 

aina jouduttu tekemään otaksumia, jotka rajoittavat niiden soveltuvuusaluetta. Laskentamenetel-

mien soveltajan on tunnettava menetelmien ja teorioiden lähtöolettamukset ja soveltuvuusaluei- 

den rajat. 



8. Huokosveden paineen lisäyksen arvioiminen laboratoriotutkimusten perusteella 

Pilot & al. [1986] ovat todenneet, että heikolle savipohjalle rakennetun maapenkereen rakennus- 

pohjaan rakennusaikana kehittyvää huokosveden ylipainetta ei voida laskea maanäytteistä 

laboratonokokeissa mitattujen huokospainearvojen perusteella. Toteamus vastaa suomalaisia 

havaintoja. Kolmiakselikokeen leikkausvaiheen aikana havaitut huokosveden paineen arvot 

tarvitaan koetulosten laskennassa. Rakennuspohjaan kehittyvän huokospaineen suuruutta näillä 

arvoilla ei voida yleensä maanttää. Kuten luvussa 1 todettiin ei tiepenkereiden geoteknisen 

suunnittelun yhteydessä ole yleensä sovellettu ns. huokospaineparametreja Skempton [1954]. 

Tavenas & al. [1978a, 1978b] ovat kehittäneet empiirisen menetelmän koepenkereistä tehtyjen 

mittaustulosten perusteella. Menetelmä esitetään luvussa 5. Tällä menetelmällä ei kuitenkaan 

voida arvioida penkereen rakennuspohjaan sortumahetkellä kehittyvää huokosveden painetta. 

Huokosveden paineen mittaaminen juuri tapahtumassa olevan sortuman aikana olisi ainut 

menetelmä, jolla voidaan määrittää liukupinnan eri kohdissa sortumahetkellä vallitseva huokos-

veden paine. Kuka mittaa huokospaineen sortuman tapahtumahetkellä? 

9. Sortuman laskennallisessa käsittelyssä tarvittavat menetelmät ja tiedot 

Pilot & al. [1986] ovat toistaneet v. 1982 julkaistun artikkelin johdosta käytyyn keskusteluun 

antamassaan vastineessa sortumatilanteen laskennallisessa käsittelyssä tarvittavat menetelmät ja 

lähtötiedot, joista tärkeimmät ovat: 

A. Bishopin yksinkertaistettu c', 4)' -menetelmä 

B. Maastossa in-situ mitattu huokosveden paine 

C. Leikkauslujuusparametrit c' ja 4)', jotka voidaan määrittää laboratoriossa CIU-

kokeella. (Kolmiakselilaitteella) 

D. Varovainen suhtautuminen parametriin c'. Tarvittaessa on käytettävä arvoa c'= 0. 

(Vain suunnittelijalla on oikeus ja valta päättää mitä parametreja ja mekanismeja 

sovelletaan.) 

Pengerrysaikana ja odotusaikana tapahtuneen sortuman laskennalliseen käsittelyyn soveltuu 4) = 

0 -menetelmä ja siipikairalla mitattu leikkauslujuus. 
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10. Progressiivinen sortuma 

Pehmeikölle rakennettu maapenger sortuu tavallisesti progressiivisesti, jolloin liukupinta- tai 

vyöhyke kehittyy vähitellen. Piastisoituminen alkaa niissä kohdissa, joihin kehittyy suurimmat 

leikkausjännitykset ennen sortumista. Progressiivisesti kehittyvän sortuman johdosta rakennus- 

pohjan leikkauslujuus ei koskaan mobilisoitu täyteen luonnontilaiseen arvoonsa samanaikaisesti 

liukupinnan kaildssa pisteissä. Toteamus on oikein tehty. Vain suunnittelijaila on oikeus ja valta 

päättää siitä, kuinka progressiivisesti kehittyvä murtuminen otetaan huomioon laskelmissa. 

11. Kolmiulotteinen liukupinta 

Maapenkereiden stabiiteettilaskelmat tehdään tavallisesti niin että sortuma-alue otaksutaan 

äärettömän pitkäksi. Sortuman yhteydessä liikkuvan maamassan tasapainoehdot voidaan tällöin 

maanttää tasossa vaikuttavien voimien tasapainoehtojen perusteella. Tiepenkereiden geoteknises-

sa suunnittelussa esiintyy kuitenkin tapauksia, joissa kolmiulotteinen sortuma on mandollinen, 

esim. välittömästi sillan maatuen viereen rakennetuissa penkereissä. Kolmiulotteisen sortuman 

laskemista varten kehitettyjä ja toimivia numeerisia ohjelmia tarvittaisiin tiesuunnittdijoiden 

apuneuvoiksi. Kolmiulotteinen stabiiteettilaskelma ei ole kuulunut tämän raportin sisältöön. 

12. Suljetun leikkauslujuuden redusointimenetelmät 

Kuten luvussa 1 todettiin kehitti [Bjerrum 1972] suljetun leikkauslujuuden empiirisen korjaus- 

menetelmän, jossa siipikairalla mitattua leikkauslujuutta korjataan tapahtuneiden sortumien 

perusteella laaditulla piirroksella piastisuuslukua apuna käyttäen. Toistamiseen on korostettava, 

että laskentalujuuden määrittäminen tällä menetelmällä on yksinomaan empiirinen toimenpide. 

On mandollista, ettei korjausmenettelylle voida kehittää teoreettista pohjaa. Sama toteamus on 

tehtävä myös muista suljetun leikkauslujuuden korjausmenetelmistä [Helenelund 1977, Tavenas 

1979, Hopkins 1986 jne.]. Em. lujuuden korjausmenetelmät ovat kuitenkin 'oikean suuntaisia". 

Suunnittelijan on tapaus tapaukselta arvioitava mikä korjausmenetelmä soveltuu käsiteltävänä 

olevan laskentatehtävän maaperäolosuhteisiin. Helenelundin [1977] suorittamien tutkimusten 

tulokset soveltuvat Suomen olosuhteisiin. Myöhemmin ei Suomessa ole tehty asiaa koskevia 

systemaattisia tutkimuksia. 



4.1.4 Cubzac-Ies-Ponts. Penger B 

4.1.41 Pohjasuhteet ja mittauslaitteet 

Cubzac-les-Pontsin koepenger B rakenettiin v. 1975 siten, että kokonaisvarmuus penkereen ja 

rakennuspohjan sortumista vastaan on F = 1.5. Koepenkereen pitkäaikaisten havaintojen avulla 

on pyritty testaamaan mm. aikaisemmin mainitun "Melanie-mallin- ja ohjelman soveltuvuutta 

geotekniseen suunnitteluun [Magnan & al. 1987]. 

Penger B on yksi parhaiten instrumentoiduista koepenkereistä, joita on esitelty kirjallisuudessa. 

Kuvassa 4.14A on esitetty mittauslaitteiden sijainti ja rakennuspaikalla tehtyjen pohjatutkimusten 

suorituspaikat. Huokospaine-, painuma- ja siirtymämittareiden sijainti on esitetty leikkauspiirrok-

sissa kuvassa 4.14C. Penkereeseen ja rakennuspohjaan asennettiin myös jännitysmittareita. 

Laitteet eivät kuitenkaan toimineet. Huokospaineen mittareissa esiintyi toimintahairi .itä jo v. 

1979. Tämän jälkeen huokospainemittauksia on tehty vain penkereen keskilinjalla olevifia 

mittareila. Kuvassa 4. 14B ja taulukossa 4. 14A on esitetty rakennuspaikan pohjasuhteet ja 

geoteknisten kerrosten maaparametrit. Kuvasta 4. 14B todetaan, että myös penkereen B rakennus- 

paikalla on 1.5 - 2.0 metrin paksuinen kuivakuori, jonka alla oleva humuspitoinen savikerros on 

lievästi ylikonsolidoitunut. Geotekniset kerrokset ovat taulukossa 4. 14A esitettyjen maaparamet-

tien perusteella selvästi anisotrooppisia sekä Darcyn kertoimen että muodonmuutosmoduulien 

suhteen. Pohjaveden pinnan korkeusvaihtelut riippuvat myös penkereen B rakennuspaikalla 

Dordognejoen veden pinnan korkeusvaihteluista. Pohjaveden pinta vaihtelee alkuperäisen 

maanpinnan tason ja syvyyden -1.5 m. välillä [Magnan & al. 1987, Leroueil & al. 1990]. 

Koepenger on rakennettu sorasta ja karkeasta hiekasta, jonka tilavuuspaino on 21 kN/m3. 

Kitkakulma on 350  ja muodonmuutosmoduuli on E 15000 kPa. Penger on 2.3 metriä korkea 

ja 62.5 metriä pitkä. Kuvasta 4.14D todetaan, että penger on rakennettu 7 vuorokauden aikana. 

Koepenkereen B ja sen rakennuspaikan mekaaninen käyttäytyminen riippuu lähinnä seuraavista 

tekijöistä A...G [Magnan & al. 1987]: 

A. Penkereen jäykkyydestä (E 1.5 iO kPa) 

B. Rakennuspohjan konsolidaatiotilasta (OCR) 

C. Kuivakuoren jäykkyydestä 



D. 	Kuivakuoren alla olevan heikohkon savikerroksen elastisista ja 

piastisista muodonmuutosparametreiSta. Kuva 4. 14B. 

F. Pohjaveden pinnan korkeusvaihteluista ja ylimpien maakerrosten kyllästymisasteen 

vaihteluista. 

G. Kokonaisvarmuudesta rakennuspohjan sortumista vastaan. 

Kaikkien tekijöiden A=Ci on tiedetty vaikuttavan penkereen ja sen alla olevan rakennuspohjan 

mekaaniseen käyttäytymiseen. Systemaattisesti koottua empiiristä tietoa em. tekijöiden kokonais-

vaikutuksesta ei kuitenkaan ole ollut käytettävissä ennen 1970-lukua. Klassisen maamekaniikan 

meneteiniillä kokonaisvaikutusta ei voida laskennallisesti selvittää. Ranskalainen tutkimuslaitos 

on tämän vuoksi kehittänyt useita numeerisia ohjelmia, joissa on sovellettu materiaalimalleina 

sekä vanhan että uuden maamekanhikan teorioihin perustuvia malleja. Cubzac-les-Pontsin 

koepenkereet ja muut vastaavat suurimittakaavaiset koerakenteet [Leroueil & al. 1990, Lambe 

& al. 1975 jne.] malidollistavat realistisen kokonaiskuvan muodostamisen rakenteiden alla 

olevan kantavan rakennuspohjan mekaanisesta käyttäytymisestä. 

4.1.42 Havainnot 

Kuvaan 4.l4Ea on piirretty Cubzacin penkereen B keskilinjalla mitattu huokosveden paineen 

lisäyksen normaalistettu jakauma rakennuspohjassa [Magnan & al. 1987]. Kuvan perusteella 

todetaan, että huokosvesi suotaa rakennuspohjasta sekä ylöspain että alaspäin. Kuvasta 4. l4Ea 

todetaan lisäksi, että huokospaineen jakauma syvyyssuunnassa ei ole ollut mittauspä.ivinä 

0...3200 d Terzaghin [1925] yksisuuntaisen konsolidaatioteorian mukainen. Rakennuspohjan 

maakerrosten anisotrooppisuus on aiheuttanut huokospainekäyriin "vaanstymiä". Lisäksi on 

todettava, että ns. neliöjuurivaiheen [Taylor 1948] pituus on merkityksetön. Ensimmäistä 

mittausta [0,d] edustava käyrä voidaan juuri ja juuri tulkita neliöjuurivaiheen päättymiskohdaksi. 

Taulukon 4.14A perusteella todetaan, että k b  > k. Rakennuspohjaan on jo penkereen rakennus-

vaiheen alkupuolella muodostunut primaarisen konsolidoitumisen johdosta kaksiulotteinen 

suotovirtaustila. Luonnontilaisiin maakerroksiin "löysästi" sitoutunut huokosvesi on alkanut 

suotautua ylös- ja alaspäin sekä vaakasuunnassa jo rakennustyön ensimmäisen vuorokauden 

aikana. Cubzacin koepenkereen B ja lisäksi useiden muiden koepenkereiden [Leroueil & al. 

1990, Lambe & al. 1975 jne.] huokospainehavainnot osoittavat selvästi, että maapenkereen alle 

muodostuu yleensä jo pengerrysaikana suotovirtauskenttä. Perinteellisesti [Bjerrum 1972] on 

otaksuttu, että rakennuspohja pysyy pengerrysaikana suljetussa tilassa ja että pengerrysajan 
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Kuva 4.14 B. Cubzac-les-Ponts. Koepenger B. Pohjasuhteet [Magnan et al 1987]. 
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Taulukko 4.14.A. Cubzac-les-Ponts. Koepenger B. Geoteknisten kerrosten maaparametrit [Leroueil et al 1990]. 

Tahle 6.2 	Geotechnical parameters for finite element analysis of embankrnent BatCubzac-les-Ponts 

Layer 	a 	e0 	e1) 	e 0 	K 	 y 	K0 	c' 	4)' 	k 1 , 	k 	E 	E 	Vh V,h 	Gh 

(m) 	(kPa) 	 (kN/m 3) 	(kPa) (deg) 	(m/day) 	(mlday) 	(kPa) 	(kPa) 	 (kPa) 

0-1 78 1 1.03 1.45 0.017 0.12 17 0.5 50 30 2.6x 1O 0.864 x l0 1325 2650 0.4 0.4 930 
1-2 68 2.5 2.66 4.65 0.022 0.53 16 0.5 50 30 2.6 x i0 0.864 x 10 2385 4770 0.4 0.4 1670 
2-4 36 3.22 3.47 5.67 0.085 0.75 14 0.5 50 30 2.6 x iO 0.864 x i0 570 1140 0.4 0.4 4(X) 
4-6 41 2.24 2.4 4.06 0.048 0.53 15 0.5 50 30 2.6 x iO 0.864 x 10 955 1910 0.4 0.4 670 
6-8 51 2,31 2.45 4.2 0.039 0.52 15 0.5 50 30 2.6 x iO 0.864 x i0 1500 3000 0.4 0.4 1050 
8-9 65 2.2 2.27 4.22 0.048 0.52 15.5 0.5 50 30 2.6x iO" 0.864x 10 1475 2950 0.4 0.4 1030 

Embank- 840 2 2.1 5 0.05 0.5 21 0.5 100 30 1 1 15000 15000 0.4 0.4 5250 
me nt 

...s..s.ssssssssssss••••••s•ss••s••••s•sssss•s•sss•ss•••s•• 
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Kuva 4.14 D. Cubzac-Ies-ponts. Koepenger B. Pengerrysvaihe [Magnan et al 1987]. 
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kokonaispainuma muodostuu yhdestä komponentista S. Leroueil & aL[1990] ovat kuitenicin 

osoittaneet, että varsinkin lievästi ylikonsolidoituneen rakennuspohjan pengerrysajan painuma 

muodostuu vähintään kandesta komponentista primaarisen konsolidoitumisen aiheuttamasta 

komponentista Sr  ja suljetussa tilassa kehittyvästä komponentista S. 

Kuvaan 4.14F [Magnan & al. 1987] on piirretty penkereen keskilinjalla tehtyjen mittausten 

perusteella penkereen painuman ja ja ajan välinen riippuvuus noin kymmenen ensimmäisen 

havaintovuoden aikana. Kuvassa on lisäksi esitetty rakennuspohjaan asennettujen siirtymämitta-

reiden avulla mitatut pystysiirtymät 1 ...8 metrin syvyyksissä. Kuvien 4. 14F ja 4. l4Ea perusteella 

voidaan päätellä, että 3... 8 metrin syvyydellä olevat maakerrokset ovat olleet vielä 10 vuotta 

rakennustyön jälkeen primaarisessa konsolidaatiotilassa. Vuosina 1975...1985 tehtyjen havainto-

jen perusteella ei tämän vuoksi voida tehdä päätelmiä siitä kuinka penger ja sen rakennuspohja 

tulee käyttäytymään sekundaarisen painuman aikana. 

Lepidas ja Magnan [1990] ovat julkaisseet Cubzac-les-Pontsin koepenkereen C painuma ym. 

havaintojen tulokset kuuden vuoden pituiselta havaintokaudelta. Penger on rakennettu v. 1977 

niin, että varmuus kokonaissortumaa vastaan on F = 1.2. Melanie-ohjelmalla laskettuja teoreetti-

sia tuloksia ei tässäkään tapauksessa ole voitu verifioida sekundaaripainuman osalta mittausten 

avulla. Wood [19901 on todennut, että käytettävissä ei ole riittävästi luotettavia ja pitkäaikaisia 

pehmeiköille perustettujen rakenteiden painumahavaintoja, joita voitaisiin käyttää sekundaari-

painuman nopeuden laskemista varten kehitettyjen ja kehitettävien uusien teoreettisten mallien 

verifioimiseen. Sentrifuugikokeet [Almeida 1984] ja eräät Ruotsissa rakennetut koepenkereet 

[Chang 1981, Larsson 1986, 1987] soveltuvat mandollisesti sekundaaripainuman teoreettisten 

mallien kehittelyyn. 

Kuvassa 4.14G on esitetty Cubzacin koepenkereen B rakennuspohjaan asennetuilla siirtymämit-

tareilla (inidinometreilla) mitatun vaakasiirtymän kehittyminen kolmen vuoden aikana penger-

rysajan jälkeen. Mittauslaitteet on asennettu kuvan 4.14C mukaisesti penkereen harjan ja luiskan 

leikkauskohdan alle. Kuvaan 4.14H on piirretty suurimman mitatun painuman S max  ja samanai-

kaisesti mitatun suurimman sivusiirtyrnän Ym välinen riippuvuus kolmen poikkileikkauksen 

kohdalla. Poikkileikkaukseltaan symmetrisen ja symmetrisesti kuormitetun ja homogeeniselle 

pohjalle rakennetun penkereen suurin painuma Smax  esiintyy penkereen keskilinjan kohdalla 

kuvan 4.141 mukaisesti. Suurin vaakasiirtymä kehittyy tavallisesti kuivakuoren alla olevaan 

"heikkoon" kerrokseen kuvien 4. 14G ja 4.141 mukaisesti. Kuvan 4.14H perusteella todetaan, että 
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Figure 9. Observed settlewents at different depths under the centerline 

of Cubzac-les-Ponts test fi].1 B 

Kuva 4.14 F. Cubzac-les-Ponts. Koeperiger B. Mitattu painuma rakennuspohjassa penkereen 
keskilinjalla [Magnan et al 1987]. 
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Kuva 4. 14 E. Cubzac-les-Ponts. Koepenger B. Mitattu huokosveden paine rakennuspohjassa 
penkereen keskilinjalla [Magnan et al 19871. 
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Figure 	12. 	Horionta1 	dlsplacements measu- 
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Kuva 4.14 G. Cubzac-les-Ponts. Koepenger B. Mitattu vaakasiirtymä luiskan yläreunan 
kohdalla [Magnan et al 1987]. 
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Figure 	13. 	Horizontai 	dlsplacements 	and 	set- 
lements 	of 	soft 	clays 	under 	test 	fiil 	B 

Kuva 	4.14 	H. Cubzac-les-Ponts. 	Koepenger 	B. 	Suurimman 	havaitun 	painuman 	ja 
vaakasiirtymin valinen riippuvuus. Inkiinometrien sijainti on kuvassa 4.14 C. [Magnan et al 1987}. • 
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Kuva 4.14 1. Penkereen suurin painuma S ja samanaikainen suurin vaakasiu-tymä Ym 
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rnitatulla painumalla 	ja samanaikaisesti mitatulla vaakasiirtymällä y, on selkeä ja lineaari- 

nen riippuvuus Cubzacin koepenkereen B anisotrooppisessa rakennuspohjassa. Kuvan 4.14H 

mukainen empiirinen riippuvuus on yksi tapa vaakasiirtymän y11  suuruusluokan arvioimiseksi 

painuman S perusteella. On kuitenkin ilmeistä, että esim. kuvan 4.14H mukaisia mittaustulok-

sia voidaan soveltaa geoteknisessa suunnittelussa vain sellaisissa olosuhteissa, joissa em. 

empiirinen riippuvuus on maantetty. 

4.1.5 Mellösa (Väsby), Ruotsi. Koepenger 

Vuonna 1947 rakennettiin Mellösaan kuvan 4. iSA mukainen koepenger. Mellösa sijaitsee noin 

30 km Tukholman pohjoispuolella. [Chang 1981, Larsson 1986, 1987]. Penger rakennettiin 2.5 

metriä korkeaksi sorasta, jonka tilavuuspaino on 17 kN/m3. Penkereen pohja on neliön muotoi-

nen 30 x 30 m2. Luiskien kaltevuus on 1:1.5. Pengerrysaika oli 25 vuorokautta. 

Penkereen rakennuspaikan pohjasuhteet on esitetty kuvassa 4.15B. Rakennuspaikalla on 14 

metriä paksu savikerros, jonka yläosa, noin 2 metrin syvyyteen, on kehittynyt voimakkaasti 

ylikonsolidoituneeksi kuivakuoreksi. Kuivakuoren alla on lievästi ylikonsolidoitunut heikko 

savikerros. Primaarisen konsolidoitumisen yhteydessä suotovesi pääsee poistumaan savikenok-

sesta sekä ylös että alaspäin. Rakennuspohjan kerrokseffisuuden ja penkereen neliömäisen 

rakenteen johdosta rakennuspohjaan kehittyy primaarisessa konsolidoitumisvaiheessa kolmiulot-

teinen suotovirtauskenttä. Mellösan koepenkereen rakennuspaikan pohjasuhteet ovat pitkäaikais-

ten havaintojen perusteella osoittautuneet "poikkeuksellisiksi". On kuitenkin mandollista, että 

myös Suomessa voidaan joutua rakentamaan tiepenkereitä samantapaisissa maaperäolosuhteissa. 

Kuvassa 4.15A on esitetty rakennuspohjaan v. 1947 ja 1949 asennettujen painuma- ja siirtymä- 

mittareiden sekä huokospaineen mittauslaitteiden sijainti. Ensimmäisen periodin, v. 1947-1967, 

aikana tehdyt havainnot käsiteltiin 1960-luvun loppupuolella. Samanaikaisesti rakennuspaikalla 

tehtiin pohjatutkimuksia. Chang [1981] täydensi v. 1979 uudelleen rakennuspaikan pohjatuiki-

muksia ja laati raportin vuosina 1947-1979 tehdyistä havainnoista [Chang 1981]. Mellösan 

koepenkereen havaintoja on lisäksi käsitellyt mm. Larsson [1986, 1987]. 

Kuvissa 4.15C ja 4.15D [Chang 1981] on esitetty v. 1968 eli 21 vuotta rakentamisen jälkeen 

penkereen keskipisteen alle asennetuilla mittareilla havaitun huokosveden ylipaineen (iu) 

jakauma rakennuspohjassa. Huokosveden ylipaineen jakautuma v. 1979 on esitetty kuvassa 
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4.15F [Larsson 1987]. Kuvien 4.15C ja 4.15D perusteella todetaan, että rakennuspohjan 

kerroksissa on v. 1968 ollut runsaasti ylipainetta luonnontilaiseen huokosveden paineeseen 

verrattuna. Kuvasta 4. 15D käy ilmi, että 4...7 metiin syvyydessä huokosveden ylipaine on ollut 

v. 1968 hieman suurempi kuin laskettu kokonaisjännitys Kokonaisjännitys & on ollut 

kuitenkin v. 1968 pienempi kuin vastaava jännitys v. 1947. Tähän on syynä se, että penger on 

painunut v. 1947-1968 osittain pohjavedenpinnan alapuolelle. Nosteen johdosta pohjapaine 

pengemassan alapinnassa on pienentynyt. 

Huokosveden ylipaine rakennuspohjassa v. 1968 on ollut odotettua suurempi. Kuva 4.15D. 

Chang [1981] on käyttänyt tämän ilmiön selityksestä ilmaisua: "The concept of the self-

induction of pore pressure". Tämän seityksen mukaan maakerrokseen muodostuu huokosveden-

painetta tiivistymisen ja rakenteen rikkoutumisen johdosta. Huokosveden paine ei alene niin 

nopeasti kuin klassisissa konsolidaatioteorioissa [Terzaghi 1925, Biot 1941] otaksutaan. Tämä 

ilmiö saattaa aiheuttaa vaikeuksia huokosveden ylipaineen mittaustulosten tulkintaan, kun 

tuloksia verrataan teoreettisesti laskettuihin arvoihin. 

Luvussa 4.17 esitetään kuva 4.17A suljetun leikkauslujuuden lisääntymisestä v. 1947...1979. 

Suurehkosta huokosveden ylipaineesta huolimatta suljettu leikkauslujuus on esim. v. 1947... 1967 

selvästi lisääntynyt penkereen rakennuspohjassa. Suljetun leikkauslujuuden kasvun aiheuttaa 

maakerrosten tiivistyminen. Tässä tapauksessa lujuuden kasvua ei voida arvioida huokospaineen 

muutosten perusteella. 

Kuvaan 4.l5Ea on piirretty vuodesta 1947 alkaen noin 30 vuoden aikana havaittu penkereen 

painuma. Chang [1981] on korostanut, että tässä tapauksessa rakennuspohjan vaakasiirtymillä ei 

ole sanottavaa vaikutusta kokonaispainumaan. Tämä voidaan päätellä myös penkereen muodon 

perusteella kuvasta 4.15C. (Penger on "laaja" ja matala).Painuma muodostuu pääasiallisesti 

pystysuunnassa tapahtuneesta rakennuspohjan tiivistymisestä. Rakennuspohjan muodonmuutostila 

on lähes yksisuuntainen, mutta suotovirtaustila on primaarisen konsolidoitumisen aikana 

kuitenkin ollut kolmiulotteinen. Todettakoon tässä yhteydessä, että rakennuspohjan muodonmuu-

tostilaa ei tässä tapauksessa voida selvittää yksinomaan stabiliteettilaskelmien ja laskennallisten 

varmuuskertoimien perusteella. 

Kuvassa 4.1 5Ea on esitetty sekä havaittu että teoreettisesti laskettu ajan ja painuman välinen 

riippuvuus. Kuvan perusteella todetaan, että havaittu ja teoreettisesti laskettu painuma ovat 
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likipitäen yhtä suuria kun laskelmissa on otaksuttu, että pnmaarien ja sekundaarinen konsolidoi-

tuminen tapahtuvat samanaikaisesti [Chang 1981, Larsson 1987]. Laskettu painuma on sitävas-

toin selvästi pienempi kuin havaittu painuma, kun laskelmissa on otettu huomioon vain 

primaarinen konsolidoituminen. Näyttää ilmeiseltä, että kokonaispainuma on muodostunut 

primaarisesta komponentista vain 2. ..3 ensimmäisen vuoden ajan penkereen rakentamisen 

jälkeen. Vuonna 1979 eli 32 vuotta rakentamisen jälkeen sekundaarinen komponentti on ollut 

kuvan 4.15E mukaan noin 43 % kokonaispainumasta. 

Chang (1981] on tutkinut Mellösan koepenkereen painuman laskemiseen mandollisesti soveltu-

via menetelmiä. 

4.1.6 Muar. Malesia. Koepenger 

Malesian tielaitoksen [Maiaysian Highway Authority] toimesta rakennettiin vuoden vaihteessa 

1988-1989 noin 200 km Kuala Lumpurista kaakkoon sijaitsevalle Muarin koealueelle penger 

joka sortui jo rakennustyön aikana. Muarin alueelle on rakennettu 13 muuta koepengertä 

rakennuspohjan parannusmenetelmien sekä penkereen vahvistusrakenteiden geoteknisten 

mitoitusmenetelmien testaamista varten. Tässä yhteydessä käsitellään vain em. rakennustyön 

aikana sortuneen penkereen havaintoja ja geoteknisiä laskelmia. 

Kuvassa 4.16A on esitetty koepenkereen (The Muar Test Embankment, Brand, Premchitt 1989] 

rakennuspaikan kartta ja mittauslaitteiden sijainti. Koepenkereen alaosa on 2.5 m:n korkeuteen 

saakka 55 m x 90 m2  laajuinen. Varsinainen koepenger sortui rakennustyön aikana 5.4 m:n 

korkuisena. Penkereen rakennustyö aloitettiin 27.10.1988. Rakennusajan pituus oli 100 vuoro-

kautta. Kuvasta 4.16D käy ilmi, että penkereen korkeus on lisääntynyt 100 vuorokauden aikana 

5.4 metrin korkeuteen likipitäen tasaisella nopeudella eli 55-60 mm vuorokaudessa. Tavanomai-

seen pengerrysnopeuteen verrattuna työ on edistynyt erittäin hitaasti. 

Kuvassa 4.16C on esitetty rakennuspaikan pohjasuhteet. Siipi- ja puristinkairaustulosten 

perusteella voidaan todeta, että rakennuspaikalla on noin 2 metrin paksuinen voimakkaasti 

ylikonsolidoitunut kuivakuorikerros. Kuivakuoren alla oleva savikerros (Muar clay) on noin 5.5 

metrin syvyyteen erittäin vesipitoista (w > wL). Em. syvyydessä saven vesipitoisuus alkaa 

pienentyä syvyyden kasvaessa siten, että luonnontilainen vesipitoisuus on likipitäen yhtä suuri 

kuin juoksurajaa vastaava vesipitoiSuuS tS. w WL. Kuivakuoren alla oleva savikerros jakautuu 
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vesipitoisuuden perusteella noin 5.5-6.0 syvyydessä kahteen osaan (upper clay and apper clay 

kuvassa 4.16K). 

Malesian tieviranomaiset järjestivät 6-8.11.1989 Muar-koepenkereitä käsittelevän symposiumin 

[International Symposium on Trial Embankments on Malysian Marine Clays]. Rakennustyön 

aikana sortuneen koepenkereen pohjasuhdetietojen perusteella pyydettiin neljää asiantuntijaa; 

prof. Balasubramania, prof. Magnania, prof. Nakasea sekä prof. Poulosta vastaamaan seuraaviin 

kysymyksiin 1-6: 

1. Penkereen korkeus sortuman tapahtumahetkellä. Lisäksi murtopinnan muoto ja 

sijainti. 

2. Penkereen rakentamisen aiheuttama huokospaineen lisäys pietsometrien P2, P5 ja 

P7 kohdilla. Kuva 4.16B. 

3. Huokosveden paineen lisäys koepenkereen keskipisteen kohdalla kun penkereen 

korkeus on: 1, 2, 3 jne. metriä.. 

4. Painuma penkereen "keskimmäisen" poikkileikkauksen kohdalla kun penkereen 

korkeus on: 1, 2, 3 jne. metriä. 

5. Rakennuspohjan vaakasiirtymä 4,5 m:n syvyydessä inkiinometrien 11, 12 ja 13 

kohdilla. Siirtymän ja penkereen korkeuden välinen riippuvuus. Kuva 4. 16B. 

6. Pysty-ja vaakasiirtymien suuruudet inkiinometrien 11, 12 ja 13 kohdilla penkereen 

murtohetkellä. Kuva 4. 16B. 

Kutsuttujen asiantuntijoiden lisäksi symposiumin osanottajia pyydettiin (halutessaan) vastaamaan 

kysymyksiin 1 ja 2. He saivat käyttöönsä tärkeimmät klassisen maamekaniikan mukaisissa 

laskelmissa tarvittavat lähtötiedot Seuraavassa käsitellään vain kysymykseen 1 annettuja 

vastauksia, joita symposiuniin järjestäjille toimitettiin yhteensä 31. Brand ja Premchitt [19891 

ovat laatineet yksityiskohtaisen raportin vastauksista. Todettakoon jo tässä vaiheessa, että 

tarkimman vastauksen kysymykseen 1 esitti Shen (Hong Kong). Hänen laskelmien mukaan 

penger tulee sortumaan kun sen korkeus on 5,3 m. Kuten edellä mainittiin penkereen korkeus 

sortumahetkellä oli 5,4 m. Shen onnistui parhaiten paikallistamaan myös sortumaa vastaavan 

murtopinnan sijainnin. 
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Taulukossa 4.16 on esitetty neljän kutsutun asiantuntijan ja lisäksi Shenin laskelmien tulokset, 

penkereen korkeuden ja maximipainuman arvot penkereen sortumahetkellä. Kaikki laskijat ovat 

soveltaneet penkereen korkeuden maanttämiseen Felleniuksen [1927] 4=0 menetelmää. 

Taulukko 4.16. 	The Muar Test Embankment. Kuala Lumpuri. Penkereen arvioitu 

korkeus ja painuma sekä liukupinnan max. syvyys sortuman 

tapahtuessa. [Brand & Premchitt 1989] 

Laskija Penkereen Penkereen Liukupinnan 

korkeus max painuma max syvyys 

[m] [m] [m} 

Balasubramaniam 5.0 0.65 5.0 

Nakase 3.5 0.30 4.6 

Poulos 3.8 0.35 5.9 

Magnan 3.8 0.55 7.2...11.0 

Shen 5.3 - 8.1 

Havaittu 5.4 0.70 8.2 

Kuvassa 4.161 on esitetty kutsuttujen asiantuntijoiden laskelmien mukaiset vaarallisimpien 

liukupintojen paikat. Magnan on otaksunut, että sortuminen tulee tapahtumaan tummennetussa 

vyöhykkeessä sijaitsevaa liukupintaa pitkin. Kuvan 4.15! ja taulukon 4.16 perusteella todetaan 

kuinka vaikeaa sortumishetkellä rakennuspohjaan muodostuvan murtopinnan paikallistaminen on 

ollut asiantuntijoillekin. Jos sortumahetkeä vastaavan liukupinnan paikallistaminen ei ole 

onnistunut kohtuullisella tarkkuudella, on myös penkereen korkeuden laskelma epäonnistunut. 

Taulukon 4.16 ja kuvan 4.16! perusteella todetaan, että kutsutut asiantuntijat eivät mandollisesti 

oli kiinnittäneet huomiota seuraaviin vaarallisimman liukupinnan sijaintiin vaikuttaneisiin 

tekijöihin A.. .C: 

A. 	Rakennuspohjan savikerroksessa on noin tasojen -5.5...-6.5 välillä epäjatkuvuus- 

kohta, jossa luonnollinen vesipitoisuus alkaa pienentyä ja w = WL. Kuvat 4. 16C 

ja 4.16K. "Ylimenokerros" ei tule selvästi esille siipikairauksen eikä puristin- 
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kairauksen tuloksista. Näillä välineillä ei tässä tapauksessa voida määrittää ko 

geoteknista rajaa. Vaarallisin liukupinta sijaitsee rakennuspohjan savikerroksen 

yläosassa, jossa savi on juoksevassa tilassa (w> w1). Savikerroksen alaosa noin 

tason -5.5 alapuolella on sitävastoin piastisessa tilassa (w w1). Savikerroksen 

epäjatkuvuuskohtaan tulee penkereen rakennustyön yhteydessä muodostumaan 

ylimaaraistä huokosveden ylipainetta, joka heikentää kerroksen leikkausluj uutta. 

Liukupinta hakeutuu tähän kerrokseen. Kuva 4.16J. 

B. Maan pinnassa on voimakkaasti ylikonsolidoitunut kuivakuori, jonka paksuus on 

noin 2 m. Kuivakuoren ja sen alla olevan (todennäköisesti) NK-savikerroksen 

luj uudet poikkeavat niin merkittävästi toisistaan, että penkereeseen muodostuva 

hallceama ulottuu kuvan 4.15K mukaisesti kuivakuoren alarajaan saakka. 

C. Penkereen ja kuivakuoren lävitse muodostuneen halkeaman syvyys on kuvan 4. 16K 

mukaan 5.4 + 2.0 = 7.4 m. On epätodennäköistä, että näin syvä halkeama voisi 

muodostaa tässä tapauksessa yhtenäisen "raon", jonka molemmat puolet olisivat 

täysin erillään toisistaan koko sortuma-alueella (syvyys- ja pituussuunnissa). On 

ilmeistä, että raon eri puolilla olevat maakerrokset ovat kosketuksessa toistensa 

kanssa, jolloin rajapintoihin muodostuu sortuman tapahtuessa leikkausvastus. Raon 

toimintamekanismin ennustaminen geoteknisten laskelmien yhteydessä on hankalaa. 

Useista mandollisista mekanismeista on suunnittelussa käytettävä vaarallisinta. 

Tässä tapauksessa "vaarallisin" mekanismi (7.4 m:n syvyinen rako) ei ole toteutu-

nut sortumahetkellä. 

Kuvassa 4.16K on esitetty penkereen stabiliteettilaskelmassa parhaiten onnistuneen Shenin 

paikallistama vaarallisin liukupinta ja lisäksi tapahtuneesta sortumasta havaittu liukupinta. 

Penkereen ja välittömästi sen alla olevan kuivakuoren murtopinta on Shenin laskelmissa hieman 

erilainen kuin kuvaan piirretty havaittu murtopinta. Penkereen ja kuivakuoren leikkausvastuksen 

Shen on kuitenkin arvioinut paremmin todellisuutta vastaavaksi kuin kutsutut asiantuntijat. 

Shenin laskelmien yhteydessä tekemät ratkaisut, jotka ovat merkittävimmin vaikuttaneet 

laskelman lopputulokseen ovat A...D: 

A. 	Stabiliteetti lasketaan Felleniuksen = 0 menetelmällä kokonaisjännitysten perus- 

teella. 
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B. Rakennuspohjan savikerroksen suljettuna leikkausluj uutena (laskentaluj uutena) 

käytetään siipikairalla mitattua lujuutta, joka redusoidaan kertoimella ji = 0.8. 

C. Penkereen laskentalujuus (suljettu leikkauslujuus) arvioidaan Hong Kongissa esiin-

tyvän hiekkapitoisen saven (sandy clay) suljetun leikkauslujuuden perusteella. 

Shenillä on ollut käytettävänään em. maalajin laboratoriotutkimusten tuloksia, joita 

hän on hyödyntänyt tässä laskelmassa. 

D. Onnistuneeseen laskentatulokseen merkittävimmin vaikuttanut tekijä on laskelmissa 

käytetyn vaarallisimman liukupinnan lähes oikea paikallistaminen sekä pengermas-

san leikkausvastuksen oikea arvioimistapa. Vaarallisin liukupinta sivuaa kanden 
erilaisen saven vaihtumisvyöhykettä. Tähän vyöhykkeeseen kehittyy penkereen 

rakennustyön yhteydessä huokosveden ylipaine, koska kerrosten vedenläpäsevyy-

det poikkeavat merkittävästi toisistaan. Tämä päätelmä voidaan tehdä kuvan 4.16C 

perusteella, josta todetaan, että savikerroksen yläosassa w > WL, alaosassa, vaihtu-

misvyöhykkeen alapuolella, w W. Savikerroksen yläosa on "juoksevassa" tilassa 

ja sortuu helposti huokospaineen kasvaessa pengerrysaikana. 

4.1.7 Maaparametrien muuttuminen penkereen rakennuspohjassa 

Pehmeikölle vaiheittain rakennettavan tiepenkereen geoteknisen suunnittelun yhteydessä 

joudutaan arvioimaan rakennuspohjan mekaanisissa ominaisuuksissa mandollisesti tapahtuvia 

muutoksia ja muutosten nopeuksia. Penkereestä rakennuspohjaan siirtyvät lisäjännitykset 

aiheuttavat muutoksia rakennuspohjassa vallitsevassa huokosveden paineessa ja lisäksi mm. 

seuraavissa ominaisuuksissa 1. ..6: 

1. Huokoisuudessa ja huokosluvussa n ja e 

2. KonsolidaatiojännitykseSSä a' 

3. MuodonmuutosparametreiSSa, M ja E 

4. Lujuusparametreissa c', ' ja s, 

5. Darcyn kertoimessa, k ja k 

6. Reologisissa parametreissa Ch ja c jne. 

Huokosveden paineessa tapahtuviin muutoksiin vaikuttavat mm. penkereen rakennusalueella ja 

sen ympäristössä tehtävät rakennus yms. toimenpiteet, jotka aiheuttavat muutoksia luonnontilai- 

sen pohjaveden pinnan korkeuteen. Huokosveden paineen muutosten laskennallinen määrittä.mi- 
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nen ei aina ole mandollista tiepenkereen geoteknisen suunnittelun yhteydessä. Penkereen 

käyttötilan stabiliteetin laskelmissa tarvittavasta huokosvedenpaineesta saadaan luotettava 

selvitys vain pitkäaikaisten huokospainenuttausten avulla. 

Huokoisuuden ja huokosluvun muutokset, joko löyhtyminen tai tiivistyminen, aiheuttavat 

muutoksia geoteknisissa laskelmissa tarvittaviin maaparametreihin; 2...6. Huokosluvun ja 

maaparametrien välillä on yleensä määrätyssä luonnontilaisessa kerroksessa selkeä riippuvuus. 

Jos rakennuspohjan geoteknisten kerrosten huokosluku onnistuttaisiin mittaamaan luotettavasti 

olisi mitatun huokosluvun perusteella mandollista tarkkailla muissa parametreissa tapahtuvia 

muutoksia. Huokoisuuden ja huokosluvun in-situ mittauslaitteen kehittämistyö on tämän vuoksi 

yksi tärkeimmistä pohjatutkimuslaitteiden kehittämisprojekteista. 

Pehmeikölle vaiheittain rakennettavan tiepenkereen geoteknisen suunnittelun yhteydessä on 

tunnettava rakennuspohjan maakerrosten suljettu leikkauslujuus s ja lisäksi sen kasvunopeus 

odotusaikoina, koska vailieittain rakennettavalla penkereella on jokaisen pengerrysvaiheen 

päättymishetkellä oltava riittävä stabiliteetti (F> 1.3) suljetussa tilassa tapahtuvaa kokonaissor-

tumaa vastaan. Ensimmäisen pengerrysvaiheen päättymishetkeä vastaava stabiliteeti lasketaan 

luonnontilaisen rakennuspohjan maakerrosten suljetun leikkauslujuuden (redusoidun lujuuden) 

perusteella. Toisen, kolmannen jne. pengerrysvaiheen stabiliteettia laskettaessa on tunnettava ko. 

pengerrysvaihetta edeltäneen odotusajan kuluessa tapahtunut suljetun leikkauslujuuden kasvu. 

Lujuuden kasvun nopeus määrää odotusajan pituuden. 

Eräiden koepenkereiden pitkäaikaisten havaintojen yhteydessä on mitattu myös suljetun 

leikkauslujuuden kasvua penkereen aila olevissa maakerroksissa. Kuvassa 4.17A on esitetty 

siipikairalla mitattu suljettu leikkauslujuus Mellösan (Väsbyn) [Chang 1981] koepenkereen 

rakennuspohjassa vuosina 1947, 1957, 1964, 1967 ja 1979. Kuvan perusteella todetaan, että 

leikkauslujuus on kasvanut selvästi vuosien 1947 ja 1979 välillä eli 32 vuoden aikana. Vuosina 

1957... 1967 tapahtunut kasvu vaikuttaa "hitaalta". Kuvan perusteella todetaan, että lujuuden 

kasvu on ollut välittömästi penkereen perustamistason aila olevissa kerroksissa nopeampaa ja 

runsaampaa kuin syvenimällä (7... 10 m) olevissa maakerroksissa. Väsbyn koepenkereen 

havaintojen yhteydessä tehtyjen siipikairausten perusteella voidaan päätellä, että suljettu 

leikkauslujuus kasvaa penkereen rakennuspohjan savikerroksissa tiivistymisen ansiosta. Tavenas 

& al. [19781 on myös julkaissut suljetun leikkauslujuuden mittaustuloksia, joiden mukaan lujuus 
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on kasvanut koepenkereen rakennuspohjan maakerroksissa ainakin 2.. .3 vuoden ajan penkereen 

rakennustyön jälkeen. 

Rakennuspohjan primaarisen ja sekundaarisen konsolidoitumisen yhteydessä kerroksen konsoli-

daatiojännitys kasvaa vähitellen Bjerrumin jo v. 1967 osoittamalla tavalla (luku 1). Suljetus-

sa leikkauslujuudessa s.,, ja konsolidaatiojännityksessä a' tapahtuvan kasvun keskinäistä 

riippuvuutta on 1970- ja 1980-luvuilla selvitetty useissa tutkimusprojekteissa. Näyttää ilmeiseltä, 

että s:n ja a':n välillä on yksinkertainen riippuvuus (4.17) [Mesri 19751. 

tfSu =a 
	 (4. 17A) 

on leikkauslujuus liukupinnalla sortumahetkellä 

esijännitys liukupinnan lävistämässä maakezroksessa 

a 0.19...0.25, geologisista olosuhteista riippuva vakio (Mesri; a =0.22) 

Jos yhtälö (4. 17A) osoittautuu luotettavaksi myös Suomen olosuhteissa niin suljetun leikkauslu-

juuden arvioimista koskeva ongelma muuttuu ongelmaksi yhtälön (4. 17B) funktionaalisesta 

muodosta ja sen maaparametreista. 

a(t)= a,(v,t,o) 	 (4.17B) 

on esijännitys hetkellä t rakentemisen jälkeen 

t 	rakennustyön (pengerrystyön) päättymishetkestä laskettu aika 

v 	ominaistilavuus 

(y' tai p' 	ko. kerrokseen kohdistuva tehokas normaalijännitys (') tai 

hydrostaattinen jännitys p'. 

Yhtälöiden (4.17A) ja (4.17B) luotettavuudesta ja soveltuvuudesta Suomen olosuhteisiin ei ole 

riittävästi näyttöä. Tämän vuoksi olisi vaiheittain tapahtuvan rakentamisen yhteydessä meneteltä-

vä niin, että suljetun leikkauslujuuden kasvua mitataan rakennustyön aikana. Mittaustulosten 

perusteella voidaan päätellä kuinka pengerrystyötä (rakennustyötä) jatketaan. 
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4.1.8 Yhteenveto havainnoista. Kommentteja 

4.1.81 Koerakenteet 

Luvuissa 4. 12...4. 17 on käsitelty kirjallisuudesta hankittujen tietojen perusteella neljän peh-

meikölle rakennetun koepenkereen havaintoja ja geoteknisia laskelmia. Maapenkereet ovat 

yleisin koerakennetyyppi. Havaintojen ja mittaustulosten perusteella on pyritty kehittämään uusia 

geoteknisia teorioita, malleja ja laskentamenetelmiä sekä tarkistamaan jo kehitettyjen mallien 

yms. soveltuvuutta käytännön geotekniseen suunnitteluun. Muina em. tarkoituksiin soveltuvina 

koerakenteina tulevat kysymykseen mm. maaleikkaukset, pilarit ja paalut. Eräissä tapauksissa 

koepenkereiden avulla on pyritty selvittamaanrakennusalueen pohjasuhteisiin soveltuvia 

rakennuspohjan vahvistustapoja sekä tarkistamaan pohjarakenteiden geoteknisissa laskelmissa 

käytettävien laskentamenetelmien soveltuvuutta ja tarkkuutta sekä maaparametrien laskenta- 

arvoja. 

Cubzac-les-Pontsin koepenkereiden esittelyn yhteydessä todettiin [Magnan & al. 1987], että 

tavanomaiseen käyttöön tarkoitetut rakenteet eivät huolellisestikaan insirumentoituina sovellu 

koerakenteiksi, koska jatkuvassa käytössä olevaan rakenteeseen kohdistuu muuttuvia liikenne 

ym. kuormia, joita ei hallita laskentamenetelmän kehittämisen yhteydessä tarvittavalla tarkkuu-

della. 

Suomessa on rakennettu eräitä koepenkereitä, jotka ovat olleet laajuudeltaan huomattavasti 

vaatimattomampia kuin Cubzac-les-Pontsin, Mellösan ja Muarin koepenkereet. Koepenkereen 

laajuus riippuu mm. sen rakentamiseen käytettävissä olevista varoista, rakennuspaikan pohjasuh-

teista ja niistä kysymyksistä, joihin koepenkereen avulla toivotaan ratkaisua tai lisätietoja. On 

ilmeistä, että penkereen sortumismekanismista ja pitkäaikaisesta käyttäytymisestä saadaan 

tarvittavat tiedot huomattavasti pienemmillä koepenkereillä kuin Cubzac-les-Pontsin penkereet 

kuvissa 4.12B ja 4.13C. Koepenkereen laajuus on kuitenkin ratkaistava tapaus tapaukselta 

rakentamistarkoituksen ja rakennuspaikan pohj asuhteiden perusteella. 

Koepenkereen rakennuspaikan pohjasuhteet on tutkittava huolellisesti in-situ- ja laborato-

riomenetelmillä. Tässä raportissa ei käsitellä koepenkereiden eikä pehmeikölle maan varaan 

rakennettavien tiepenkereiden pohjatutkimusten yksityiskohtia. 



216 

Leroueil & al. [1990] ovat käsitelleet kirjassaan: "Embankments on Soft Clays" myös koepenke-

reiden instrunientointiin ja mittausten suorittamiseen liittyviä yksityiskohtia. Kirjan luku 8 on 

yksi harvoista asiaa käsittelevistä julkaisuista.. 

4.1.82 Rakennuspohjan mekanismit 

Penkereen rakennuspohjan mekaaninen kokonaiskäyttäytyminen, esim. painuminen ja sortumi-

nen, muodostuu komponenteista, joita tässä yhteydessä sanotaan rakennuspohjan mekanismeiksi. 

Taulukossa 4.182 on lueteltu em. mekanismit A...F. Taulukossa on lisäksi mainittu eri mekanis-

mien rakennuspohjaan aiheuttamien vaikutusten mittaamismandollisuus ja se klassisen maame-

kaniikan teoria tai laskentamenetelmä, jota on yleisimmin sovellettu ko. mekanismiin perustuvan 

tehtävän laskennalliseen ratkaisemiseen. 

Luvussa 4.1 mainituista koepenkereistä ja lisäksi muita koerakenteita ym. käsittelevästä 

geoteknisestä kirjallisuudesta koottujen tietojen perusteella esitetään luvuissa 4.183...4.188 lyhyt 

yhteenveto taulukossa 4.182 mainituista rakennuspohjan mekanismeista A...F. Samassa yhteydes-

sä pyritään lyhyesti vastaamaan tämän raportin luonnoksen lukeneiden Tielaitoksen geoinsinööri-

en esittämiin kysymyksiin ja huomautuksiin. Yksikäsitteisen vastauksen antaminen kaikkiin 

esitettyihin kysymyksiin ei ole kirjoittajalle mandollista. 
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Taulukko 4.182. Pehmeikköpenkereet. Rakennuspohjan mekanismit. 

Mekanismi Klassinen teoria/laskenta- 

menetelmä 

Mittaamismandollisuus 

A. Jännitysten siirtyminen Lineaarinen kimmoteona ja Voidaan mitata. Tulokset 

ja jakautuminen Boussinesqin teoria usein epävarmoja 

B. Huokosveden paineen Skemptonin ja Henkelin Voidaan mitata luotettavast 

lisäys, 	u yhtälöt. Harvoin sovellettu 

C. Painumat ja siirtymät ja Lineaaristen muodonmuutos- Voidaan mitata luotettavasti 

niiden nopeudet ten periaate. Terzaghin 

teoria. Buismannin yhtälö 

D. Myötä, piastisoituminen. Ei teoriaa eikä laskenta- Ei voida mitata. Havaitaan 

Paikallismurtumat menetelmää esim. suurista painumista 

E. Kokonaisstabiliteetti, 4) = 0 ja c', 4)' -menetelmät. Sortumien kehittyminen 

kantavuus (sortuminen) Liukuviivamenetelmä havaitaan suurien siirtymien 

ja painumien perusteella 

F. Maaparametrien Ei teoriaa eikä laskenta- Suljettu leikkauslujuus 

muuttuminen menetelmää voidaan mitata in-situ. 

Muut maaparametrit mita- 

taan tavallisesti labr.tutki- 

muksila tai erikoislaitteilla 

in Situ 
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4.1.83 Jännitysten siirtyminen ja jakautuminen. Mekanismi A 

Maanvaraan perustetusta rakenteesta kantaviin maakerroksiin siirtyvien jännitysten suuruus on 

perinteellisesti laskettu Boussinesqin teoriaan perustuvilla laskentamenetelmillä. Kuten tunnettua, 

Boussinesqin teoria on kehitetty homogeenista ja isotrooppista sekä Hooken lakia noudattavaa 

materiaalia varten, jonka kimmoparametrit ovat vakioita myötöraj alle saakka. Maa-alkion ja 

maakerroksen muodonmuutokset ovat aina osittain elastisia ja osittain piastisia sekä epälineaari-

sia. Parametrit ovat anisotrooppisia ja niiden laskenta-arvot riippuvat tiiviydestä sekä jännitysti-

lasta- ja tasosta. Kun klassisessa maamekaniikassa ei ole ollut muita teorioita eikä luotettavia 

laskentarnenetelmiä on Boussinesqin teoriaa kuitenkin sovellettu erityisesti maanvaraan 

perustettujen rakenteiden painumalaskelmissa ns. lineaarisen muodonmuutoksen periaatteen 

mukaisesti [Tsytovich 1980, Korhonen 19851. 

Tämän raportin luonnoksen lukeneet geoinsinöörit ovat esittäneet kysymyksen: 'Kuinka suuri on 

penkereen kokonaisvanmiuskertoimen oltava liukumalla tapahtuvaa sortumista vastaan, että 

penkereen painuma voitaisiin laskea perinteellisillä klassisen maamekaniikan menetelmillä" 

Kysymykseen ei ole yksikäsitteistä kaikissa mandollisissa pohjasuhteissa ja kaikille mandoifisile 

penkereen poikkileikkauksen muodoille voimassa olevaa vastausta. Leroueil & al. [1990] ovat 

kirjassaan: "Embankments on Soft Clays" julkaisseet luvussa 4 kuvan 4.17 sivulla 165. Kuvan 

mukaan penkereen mitatun painuman ja lasketun painuman suhde on> 1.0 kun varmuuskerroin 

kokonaissortumaa vastaan on F < 1.5. On ilmeistä, että em. varmuuskerroin F 1.5 on se 

minimiarvo, joka penkereellä olisi oltava, että painuman laskemiseen voitaisiin käyttää Bous-

sinesqin teoriaa. Em.kuvan mukaan mitatun ja lasketun painuman suhde on noin 1.6 kun 

kokonaisvarmuuskerroin on F = 1.3. Tiepenkereet pyritään yleensä rakentamaan niin, että 

kokonaisvarmuuskerroin F ̂  1.3. Tällaisessa tilanteessa rakennuspohjaan muodostuu 

plastisoituneita vyöhykkeitä ja penkereen painumassa "hallitsematon" piastinen komponentti 

saattaa muodostua dominoivaksi. Pengerrysajan painumalla on tavallisesti vain toisarvoinen 

merkitys penkereen geoteknisessa suunnittelussa. 

On ilmeistä, että Boussinesqin teoriaa tullaan edelleen käyttämään tiepenkereiden painumalaskel-

missa. Teorialla saadaan mandollisesti pystyjännitykselle oikeaa suuruusluokkaa oleva arvo. 

Vaakajännityksen c suhteellinen virhe on todennäköisesti suurempi. "Uuden" maamekaniikan 

laskentamnenetelmissä ei tarvita olettamusta penkereestä rakennuspohjaan siirtyvän jännityksen 
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jakautumistavasta. Rakennuspohjaan kehittyvät jännitykset ovat em. menetelmiä sovellettaessa 

tulostussuureita. 

4.1.84 Huokospaineen lisäys. Mekanismi B 

Pengerrysaikana rakennuspohjaan kehittyvän huokosveden ylipaineen Au suuruus ja vähenemis-

nopeus primaarisen konsolidoitumisen johdosta odotusaikana ja käyttötilassa muodostuu 

erityisesti vaiheittain tapahtuvan penkereen rakennustyön aikana r,kennuspohjan mekaanisen 

käyttäytymisen tärkeäksi kontrollisuureeksi, koska huokosveden paineen suuruus voidaan yleensä 

mitata luotettavasti ja koska huokosveden vähenemisnopeus mäaraasuljetun leikkauslujuuden 

kasvunopeuden. Penkereen painon rakennuspohjan kantaviin maakerroksiin aiheuttama huokos-

veden paineen lisäys (" huokosveden ylipaine) voidaan teoreettisesti laskea Skemptonin ja 

Henkelin huokospaineyhtälöillä, jotka esitettiin luvussa 1. Yhtälöitä on sovellettu hyvin harvoin 

geoteknisessa suunnittelussa. Kokemusta yhtälöiden soveltuvuudesta ei ole. Nykyisen käsityksen 

mukaan huokosveden paine ja sen vaihtelut ajassa voidaan selvittää luotettavasti vain rakennus- 

paikalla tehtävillä mittauksila. "Uusilla" laskentamenetelmillä huokosveden paineen suuruus 

voidaan likimäaräisesti laskea, jos käytettävissä on kaksi- ja/-tai kolmiulotteista primaarista 

konsolidaatioprosessia simuloiva numeerinen ohjelma ja sen sovellutuksissa tarvittavat maapara-

metrit, jotka ovat Darcyn kertoimia k, k ja k. 

Edellä todettiin, että huokosveden paineen suuruus on tunnettava erityisesti vaiheittain tapahtu-

van penkereen rakennustyön yhteydessä, sillä suljetun leikkauslujuuden kasvu lasketaan 

maakerroksen tehokkaan jännityksen M' kasvun perusteella. Tämän projektin yhteydessä 

tehtyjen laskelmien perusteella on todettu, että tehokkaan jännityksen kasvunopeutta ei voida 

yleensä laskea riittävän tarkasti yksisuuntaisella Terzaghin teorialla [Terzaghi 1925], koska 

penkereiden rakennuspohjien kerrosten Darcyn kerroin on tavallisesti vaakasuunnassa suurempi 

kuin pystysuunnassa. Suljetun leikkauslujuuden kasvunopeus on tämän vuoksi laskettava 2D- tai 

3D-konsolidaatioteorioila kuten edellä mainittiin. Koska Terzaghin 1 D-konsolidaatioteoria 

tunnetaan yleensä paremmin kuin Biotin 2D- ja 3D-teoriat on luvussa 5 kuitenkin osoitettu 

kuinka suljetun leikkauslujuuden kasvunopeus lasketaan vaiheittain rakennettavan penkereen 

odotusaikana Terzaghin teorian perusteella. Luvussa 5 esitetään lisäksi kuinka pengerrysaikana 

rakennuspohjaan kehittyvä huokosveden paine (zu) arvioidaan Leroueillin & al. [1990] 

kehittämillä empiirisillä menetelmillä. Empiirisiä menetelmiä on sovellettava geoteknisessa 
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suunnittelussa varovaisesti, sillä ne ovat voimassa vain sellaisissa maaperä ym. olosuhteissa, 

joissa niiden kehittämiseen käytetyt mittaukset on tehty. 

Rakennuspohjan maakerroksissa vallitseva huokosveden paine on tunnettava penkereen 

stabiliteettilaskeinhissa silloin kun laskelmat tehdään c', 4)' -menetelmällä [Bishop 1955]. 

Menetelmää on yleensä sovellettu pitkänajan eli käyttötilan stabiliteetin laskemiseen. Vaiheittain 

rakennettavan penkereen stabiiteetin laskemiseen menetelmää on sovellettava vain silloin kun 

4) =0-menetelmän soveltaminen ei tule kysymykseen rakennuspohjan maakerrosten rakeisuuden 

vuoksi. Erityisesti on huomattava, että liukupinnalle sortumahetkellä muodostuva huokosveden 

paine kasvaa progressiivisesti etenevän piastisoitumisen yhteydessä leikkausmuodonmuutosten 

johdosta. Mitatun tai arvioidun huokosveden paineen perusteella c', 4)' -menetelmällä laskettu 

kokonaisvarmuuskerroin saattaa tämän vuoksi olla huomattavasti suurempi kuin varmuuskertoi-

men teoreettinen arvo F = 1.00 sortumahetkellä. 

4.1.85 Painumatja siirtymät. Mekanismi C 

Odotusaikana ja käyttötilassa tapahtuvan painuman suuruuden ja nopeuden laskeminen on 

penkereen kokonaisstabiiteetin ohella tärkein penkereen geotekniseen suunnitteluun liittyvä 

laskentatehtävä. Pengertysaikana kehittyvällä painumalla ei sitävastoin ole merkittävää vaikutusta 

penkereen geoteknisessa ja rakenteellisessa suunnittelussa. 

Luvussa 1 selostettiin klassiseen maamekaniikkaan perustuva painuman suuruuden laskemistapa 

[Bjerrum 1972]. Menetelmä on edelleen käyttökelpoinen, jos kokonaisvarmuus liukumalla 

tapahtuvaa sortumista vastaan on "riittävän suuri". Edellä todettiin, ettei kokonaisvarmuuskerroin 

kuitenkaan ole yleispätevä mitta Boussinesqin teorian soveltuvuuden arvioimiseen. 

On ilmeistä, että painumalaskelmissa tarvittavat maaparametrit pyritään tulevaisuudessa nykyistä 

käytäntöä useammin määrittärnään rakennuspaikalla in-situ-mittausten avulla. Luvussa 1 esitetty 

painuman laskentamenetelmä [Bjerrum 1972] ja Janbun [1967] kehittämä parametrien m ja f3 

soveltamiseen perustuva menetelmä eivät sellaisenaan sovellu kolmiulotteisilla laitteilla 

kolmiulotteisessa jännitys- ja muodonmuutostilassa in-situ mitatuilla maaparametreilla tehtävään 

painumalaskelmaan. Yksinkertaisen painuman laskentatavan, jossa sovelletaan kolmiulotteista 

jännitystilaa, mutta yksisuuntaisessa muodonmuutostilassa maantettyä muodonmuutosmoduulin 

"lähtöarvoa", on esittänyt mm. Tsytovich [1980]. Sekä penkereiden että antura- ja laattaperustus- 
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ten painumalaskelmiin soveltuvan yksinkertaistetun painuman laskentamenetelmän kehittäminen 

2D- ja 3D-tapauksia ja Suomen olosuhteita varten on tämänkin projektin yhteydessä todettu 

tarpeelliseksi. 

Penkereen rakennuspohjaan horisontaalisuunnassa kehittyviä sivusiirtymiä ei yleensä ole 

laskettu tiepenkereiden geoteknisen suunnittelun yhteydessä. Sivusiirtymien suuruusluokan 

tunteminen on kuitenkin välttämätöntä mm. silloin kun penkereen rakennuspohjan läheisyydessä 

on rakenteita, esim. putkijohtoja tms., jotka saattavat vaurioitua sivusiirtymien johdosta. 

Kirjallisuustutkimusten perusteella näyttää ilmeiseltä, että klassiseen maamekaniikkaan perustu-

villa menetelmillä sivusiirtymiä ei voida laskea. Tähän on syynä mm. maakerrosten anisotroop-

pisuus. Leroueil & al. [1990] ovat kehittäneet koepenkereistä tehtyjen havaintojen perusteella 

empiirisen menetelmän, jolla sivusiirtymät ja niiden nopeudet voidaan likimäaräisesti arvioida 

kun tunnetaan vastaavat penkereen painumat. Arvioimistapa esitetään luvussa 5. Sivusiirtymät 

voidaan laskea likimääräisesti "uusilla" menetelmillä ja niiden numeensilla ohjeknilla. 

4.1.86 Myötö ja piastisoituminen. Paikallismurtumat Mekanismi D 

Rakennuspohjan maakerrosten mekaanista kokonaiskäyttäytymistä on pyritty sekä vanhassa että 

uudessa maamekaniikassa selittämään samoilla teorioilla ja malleilla joita sovelletaan muiden 

rakennusmateriaalien; teräksen, betonin, puun jne. mekaanisen käyttäytymisen selittämiseen. 

Rakennusmateriaalien ominaisuuksia ja mekaanista käyttäytymistä simuloivat kontinuumime-

kaniikan teoriat ovat; kimmoteoria, plastisuusteoria ja reologia. Sekä vanhat että uudet kuormite-

tun maakerroksen mekaanista käyttäytymistä simuloivat mallit ovat tämän vuoksi myös yleisen 

kontinuumimekaniikan teorioita. Kontinuumimekaniikan perusteiden ja soveltamismandollisuuk-

sien tunteminen kuuluu geoteknisen suunnittelijan ammattitaitoon. 

Cubzac-les-Pontsin koepenkereen A pengerrysaikana tehtyjen painuma- ja siirtymämittausten 

tulosten perusteella, kuvassa 4.13D, voidaan todeta, että painuma pisteessä 162 ja sivusiirtymä 

pisteessä 197 ovat kuuden ensimmäisen pengerrysvuorokauden aikana olleet "pieniä". Penkereen 

korkeus em. aikana lisääntynyt 0 -4 2.5 m. Seitsemännen pengerrysvuorokauden aikana sekä 

painuma että siirtymä ovat alkaneet lisääntyä "nopeasti". Suurentunut lisääntymisnopeus on tässä 

tapauksessa selvä "makroskooppinen" osoitus siitä, että kantava rakennuspohja "kokonaisuutena" 

on alkanut myötää. Penger on sortunut yhdeksännen pengerrysvuorokauden aikana, jolloin 
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penkereen korkeus on ollut 4.5 m. Penkereen rakennuspohja kokonaisuutena on myötänyt kun 

penkereen korkeus on lisääntynyt 2.5 metristä 4.5 metriin. 

Penkereen rakennuspohjan kokonaiskäyttäytyminen jakautuu makroskooppisesti kolmeen osaan: 

1 	Elastinen vaihe, korkeus 0 -+ 2.5 m 

II 	Myötövaihe, korkeus 2,5 -* 4.5 m 

ifi 	Kokonaissortuma, korkeus 4.5 iii. 

Klassisen maamekaniikan menetelmillä, mm. lineaarisen muodonmuutoksen periaatteella, 

voidaan laskea penkereen painuman suuruus "elasiisen" (maaelastisen) vaiheen 1 aikana. 

Perinteeffisiä stabiliteetin laskentamenetelmiä voidaan soveltaa varmuuskertoimen laskemiseen 

kokonaissortuman hetkellä eli vaiheessa 111. Klassisessa maamekaniikassa ei sitävastoin ole 

laskentajärjestelmää myötövaiheen II aikana rakennuspohjaan kehittyvien painumien, siirtymien, 

huokosveden paineen ja jännitysten laskemista varten. Pehmeikölle rakennettavat tiepenkereet 

suunnitellaan usein niin, että rakennuspohja kokonaisuutena joutuu jo pengerrysaikana myötövai-

heeseen II. Hallitsemattomat painumat, siirtymät, huokosveden paine jne. kasvavat myötövai-

heessa sitä suuremmiksi mitä pienempi on varmuus kokonaissortumaa vastaan. 

Odotusaikana ja käyttötilassa myötötiJaan joutuneessa rakennuspohjassa esiintyy samanaikaisesti 

ainakin seuraavat mekaaniset prosessit 1...3: 

Pengerrysaikana piastiseen tilaan joutuneiden vyöhykkeiden laajeneminen jännitys-

ten jakautuman muuttumisen johdosta. Kantavan maakenoksen alkio alkaa pias-

tisoitua kun leikkausjännitys ylittää myötörajan. Rakennuspohjassa tapahtuu 

jännitysten uudelleen järjestäytymistä ja piastisoitumista vaikka penkereen korkeus 

pysyisi muuttumattomana. 

2. Primaarinen konsolidoituminen, huokosveden paineen pieneneminen, tehokkaiden 

jännitysten kasvu ja niiden aiheuttama maakerrosten tiivistyminen. 

3. Tiivistymisen johdosta tapahtuva suljetun leikkauslujuuuden kasvu. 

Pengerrysaikana kokonaisuutena myötötilaan joutuneessa rakennuspohjassa samanaikaisesti 

kehittyvät prosessit 1...3 vaikuttavat penkereen stabiliteettia heikentävästi ja lisäävästi. Samanai- 
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kaisesti kehittyvät prosessit 1 ja 2 lisäävät sekä penkereen painumaa että rakennuspohjaan 

kehittyviä sivusiirtymiä.. 

Kuvan 4.13D havaintotulosten perusteella voidaan selittää vain em. "makroskooppiset" 

toteamukset 1...3. Yksi tärkeimmistä rakennuspohjan mekarnsmeista jää kuitenkin painuma-, 

siirtymä- ja huokosvedenpainehavainnoilla seittämättä. Tämä mekanismi on rakennuspohjaan 

kehittyvien piastisten vyöhykkeiden laajenemistapa vyöhykkeiden sijainti ja laajenemisnopeus. 

Kimmopiastisen mallin esittelyn yhteydessä pyritään kuvan 4.24A avulla selittämään 

rakennuspohjan teoreettista (laskennallista) piastisoitumistapaa. Luvussa 5 yritetään lisäksi 

täydentää rakennuspohjan piastisoitumismekanismin kehittymistapaa. Maapenkereen rakennus- 

pohjan piastisoitumisen progressiivista etenemistapaa ym. yksityiskohtia esitteleviä 

mittaustuloksia ei ole ollut käytettävissä. Jäykkien anturaperustusten hiekkapohjalla tehtyjen 

kuormituskokeiden tuloksia on sitävastoin kirjallisuudessa esitelty. Kokeet on yleensä tehty 

pienoismittakaavassa ja niillä on pyritty selittämään mm. kolmiulotteisessa tilassa 

rakennuspohjaan kehittyvän murtopinnan geometrista muotoa kantavuuskaavojen kehittelyä 

varten. 

Myödön aikana rakennuspohjaan kehittyvät "suureet" siirtymät ovat pääasiallisesti piastisia eli 

palautumattomia. Normaalisti konsolidituneen maakerroksen primaarinen ja sekundaarinen 

konsolidoituminen aiheuttaa maakerrokseen lähes täydellisesti palautumattomia muodonmuutok-

sia ja siirtymiä. NK-kerroksen konsolidoitumisprosessi on tämän vuoksi tyypillinen esimerkki 

maakerroksen myödöstä. Ylikonsolidoituneen maakerroksen sekundaarinen konsolidoituminen 

saattaa sitävastoin aiheuttaa maakerrokseen palautuvia eli elastisia muodonmuutoksia. 

4.1.87 Kokonaisstabiliteetti. Mekanismi E 

Pehmeikölle maan varaan rakennettavan tiepenkereen geotekniset laskelmat aloitetaan penkereen 

stabiliteettilaskelmissa tarvittavien lähtötietojen hankkimisella ja tarvittaessa alustavilla laskel-

milla, joilla selvitetään ko. olosuhteissa kysymykseen tuleva penkereen korkeus. 

Stabiliteettilaskehnissa perinteellisesti käytettyjä laskentamenetelmiä käsiteltiin luvussa 1. 

Bjerrum [1972] totesi, että stabiliteetin laskentamenetelmä ei ole penkereen stabiliteetin 

määrittämisen ongelma. "Vanhat" laskutavat [Fellenius 1927, Bishop 1955, Janbu, Bjerrum, 

Kjärnsli 1956] ovat riittävän tarkkoja käytännön suunnitteluun monista yksinkertaistuksistaan 
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huolimatta. Pehmeikölle maan varaan rakennettavan tipenkereen stabiliteettilaskelman ongelma 

on leilckauslujuusparametriefl järkevien laskenta-arvojen ;, c' ja 4) sekä huokosveden paineen 

laskenta-arvon maanttäminen. Laskelmiin liittyy usein myös "niksejä", jotka laskijan on 

ratkaistava tapaus tapaukselta lähinnä kokemuksen perusteella. Nikseihin kuuluu esim. penkereen 

rakentamiseen käytetyn materiaalin, kuivakuorikerroksen ja sen alla olevien normaalisti 

konsolidoituneiden heikkojen savikerrosten muodostaman systeemin geoteknisen toimintatavan 

ja liukupinnan eri osiin murtohetkellä mobiisoituvan leikkausvastuksen järkevän laskenta-arvon 

maanttäminen. Nikseihin ei tämän projektin yhteydessä ole onnistuttu kehittämään yleispätevää 

kaikidin olosuhteisiin soveltuvaa ratkaisua. Kanadalaisista ja amerikkalaisista asiantuntijoista 

koottu työryhmä: "SEBJ", Committee of Specialists on Sensitive Clays of the NBR Complex, 

[1982] on käsitellyt raportissaan pehmeikölle rakennettavan maapenkereen stabiliteettilaskelmiin 

liittyviä yksityiskohtia em. "niksit" mukaanluettuina. Kirjoittajalle on muodostunut käsitys, että 

tiepenkereiden geoteknisia laskelmia suorittaneet insinöörit ovat soveltaneet cm. raportissa 

esitettyjä suosituksia raportin laatijoiden esittämällä tavalla. Raporttiin tutustuminen saattaa 

kuitenkin olla hyödyllistä. Sen kaikkien suositusten esittely tässä raportissa (LR3) ei ole ollut 

mandollista. 

4.1.88 Maaparametrien muuttuminen. Mekanismi F 

Geoteknisissä laskelmissa ei perinteellisesti ole otettu huomioon tiepenkereen rakennuspohjan 

maaparametreissa mm. odotusaikana ja käyttötilassa tapahtuvia muutoksia. Parametrit muuttuvat 

kuitenkin mm. primaarisen ja sekundaarisen konsolidoitumisen johdosta maakerroksissa 

tapahtuvan tiivistymisen vuoksi. Kaikki klassisen maamekaniikan tärkeimmät maaparametrit: s, 

c', 4)', m, k, c,, jne. riippuvat tiiviydestä ts. huokosluvusta. Kriittisen tilan mallin tärkeimmät 

maaparametrit; M, . ja y, tulkitaan sitävastoin tiiviydestä riippumattomiksi vakioiksi. Muodon-

muutos- ja kimmomoduulit ovat kuitenkin sekä "vanhassa" että "uudessa" maamekaniikassa 

jännitystilasta- ja tasosta riippuvia muuttujia. Penkereen kokonaisvarmuuskertoimefl arvoon ja 

primaarisen konsolidoitumisen nopeuteen merkittävästi vaikuttava huokosveden paine on 

kaikissa olosuhteissa ts. pengerrysaikana, odotusaikana ja käyttötilassa sekä paikallisista 

geologisista olosuhteista ym. että kuormien suuruudesta riippuva muuttuja. Huokosveden paine 

vaihtelee tämän vuoksi pitkän ajan kuluessa niin, että pitkän ajan eli käyttötilan varmuuskertoi-

melle kokonaissortumaa vastaan voidaan laskea vain todennäköinen arvo. Pitkän ajan varmuus-

kertoimen laskemistapaa voidaan kuitenkin verrata muiden rakenteiden kantokyvyn laskenta- 
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menetelmiin, vaikka esim. siltojen tai muiden kantavien rakenteiden mitoituslaskelmat vaikutta-

vat näennäisesti tarkemmilta kuin geotekniset laskelmat 

Pehmeikölle vaiheittain rakennettavan tiepenkereen geoteknisen suunnittelun yhteydessä olisi 

arvioitava kuinka paljon ja kuinka nopeasti suljettu leikkauslujuus kasvaa odotusaikana ja 

käyttötilassa. Kuvasta 4.17A käy selvästi ilmi, että siipikairalla mitattu suljettu leikkauslujuus on 

kasvanut Mellösan koepenkereen rakennuspohjassa vuosina 1947... 1979. Suljetussa leikkauslu-

juudessa laboratorio-olosuhteissa, mm. ödometrikokeessa, havaittua lujuuden kasvua on 

selostettu luvussa 3. Tiivistymisen johdosta tapahtuvaa lujuuden kasvua on pidettävä luonnollise-

na ilmiönä. Suunnittelija tarvitsisi luotettavan laskentamenetelmän, jonka avulla kasvun suuruus 

ja nopeus voitaisiin arvioida. Tämän projektin yhteydessä cm. menetelmää ei ole voitu kehittää. 

Kaikkiin olosuhteisiin soveltuvaa ja luotettavaa menetelmää ei ole löytynyt kirjallisuudestakaan. 

Vaiheittain rakennettavan penkereen geoteknisessa suunnittelussa on toimittava tämän hetken 

tietämyksen tason edellyttärnällä tavalla. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vaiheittaista 

penkereen rakentamistapaa sovelletaan varovaisesti. Pengertä korotetaan vasta sitten kun 

rakennuspaikalla tehdyillä lujuusmittauksilla, esim. siipikairamittauksilla, on osoitettu, että 

rakennuspohjan suljettu leikkauslujuus on odotusaikana kasvanut tarvittavan määrän. Luvussa 

4.187 mainittu kanadalais-amerikkalainefl työryhmä [SEBJ, 1982] on raportissaan käsitellyt 

myös vaiheittain heikosti kantavalle pohjalle rakennettavan maapenkereen stabiliteetin 

laskemiseen sovellettavia menetelmiä. 

Edellä lueteltiin ne klassisen maamekaniikan maapararnetrit, jotka riippuvat ko. maakerroksen 

tiiviydestä ts. huokosluvusta tai ominaistilavuudesta. Luetteloon kuuluu lähes kaikki pehmeikölle 

rakennettavan tiepenkereen geoteknisessa suunnittelussa tarvittavat maaparametrit. Poikkeuksen 

muodostaa painumalaskelmissa sovellettu parametri 3, joka voidaan usein tulkita kerroskohtai- 

seksi vakioksi. 

Maakerroksen tiiviyden ja maaparametrien välistä riippuvuutta varten on laadittu kokemusperäi-

siä selvityksiä [esim. Schofield, Wroth 1968], joiden tulokset on esitetty jonkin parametrin tai 

maakerroksen muun ominaisuuden ja vesipitoisuuden välisenä riippuvuutena. Nämä kokemuspe-

räiset riippuvuudet ovat yleensä voimassa vain niissä maaperäolosuhteissa, joissa ne on tehty. 

Niitä voidaan varovaisesti käyttää alustavissa laskelmissa. Tiiviyden, esim. ominaistilavuuden, 

jonkin maaparametrin ominaisarvon ja ajan välistä teoreettista riippuvuutta ei tunneta. Penkereen 

rakennuspohjan tiivistyniisen johdosta muuttuneiden maaparametrien arvot on tämän vuoksi 
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märitettävä, esim. penkereen korottamista varten tehtäviä geoteknisia laskelmia varten, 

mittaamalla ne joko in-Situ rakennuspaikalla tai tiivistyneestä rakennuspohjasta otettujen 

maanäytteiden laboratoriotutkimusten perusteella. 

4.2 Rakennuspohjan mallit 

4.2.1 Klassinen malli 

Klassista mallia sovellettaessa otaksutaan, että penkereen alla oleva rakennuspohja muodostuu 

homogeernsista ja isotrooppisista kerroksista, joiden muodonmuutokset tapahtuvat Hooken lain 

edellyttämällä tavalla elastisesti. Maakerrosten plastisoitumisprosessia ei klassisessa 

rakennuspohjan mallissa käsitellä ollenkaan. Rakennuspohjan alkioiden ja kerrosten otaksutaan 

murtuvan Mohr-Coulombin murtoteorian edellyttämällä tavalla. Penkereen ja rakennuspohjan 

muodostaman mekaanisen systeemin otaksutaan tavallisesti murtuvan (sortuvan) penkereen ja 

rakennuspohjan kerrosten lävitse kulkevaa liukupintaa (murtopintaa) pitkin niin, että jollakin ko. 

olosuhteisiin soveltuvalla tavalla laskettu varmuuskerroin saavuttaa edellä tarkoitetulla, 

potentiaalisesti vaarallisimmalla liukupinnalla, minimiarvonsa. Rakennuspohjan voidaan eraissä 

tapauksissa otaksua sortuvan myös Prandtlin [1920] kehittämän liukuviivateorian mukaisesti. 

Rakennuspohjan klassisessa mallissa operoidaan kontinuumimekaniikan kanden keskeisen 

teorian, kimmo- ja piastisuusteorioiden, menetelmillä. 

Luvussa 1 esitetty Bjerrumin [1972] kehittämä maapenkereiden geotekninen suunnittelumenetel-

mä perustuu klassiseen malliin. Bjerrumin menetelmässä on kuitenkin pyritty ottamaan huomi-

oon 1960- ja 1970-luvun alkupuolen tiedon tason edellyttäniällä tavalla useita empiirisesti 

havaittuja ja verifioituja kuormitetun maakerroksen geoteknisiä käyttäytymismekanismeja. 

Jörgenson [1934] on tiettävästi ensimmäinen tutkija, joka on käsitellyt systemaattisesti sekä 

kimmoteorian että piastisuusteorian sovellutuksia maapenkereiden geoteknisessa suunnittelussa. 

Jörgensonin mukaan maapenkereen rakennuspohjaan kehittyvät jännitykset voidaan laskea Bous-

sinesqin teorialla tai jollakin muulla ko. olosuhteisiin soveltuvalla lineaarisen kimmoteoriaan 

perustuvalla menetelmällä. Rakennuspohjan muodonmuutokset ja penkereen painumat lasketaan 

kuitenkin muodonmuutosmoduuleilla, jotka ovat voimassa rakennuspohjan fysikaalisessa tilassa 

sekä jännitys- ja muodonmuutostiloissa. Jurgensonin esittämä muodonmuutosten ja painumien 

laskentamenetelmä on lähes samanlainen kuin Bjerrumin [1967, 1972] 30 vuotta myöhemmin 
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esittämä menetelmä. Menetelmäi on sanottu myös lineaarisen muodonmuutoksen periaatteeksi 

[Tsytovich 1981, Korhonen 1985]. 

Jiirgenson [1934] osoitti, että maapenkereen rakennuspohja voi sortua/murtua ainakin kandella 

tavalla. Mandolliset sortumistavat on esitetty kuvassa 4.22. Geoteknisessa suunnittelussa on aina 

selvitettävä "liukusortuman" mandollisuus. Kuva 4.22a. Mandollisesti haitallisiksi muodostuvia 

paikallissortumia ei liukupintamenetelmällä voida kuitenkaan paikallistaa. 

Jurgenson käsitteli kuvan 4.22c mukaista rakennuspohjan murtumistapaa, joka esiintyy mm. 

silloin kun välittömästi penkereen alla olevan heikon maakerroksen paksuus h on "pieni" 

penkereen pohjan leveyteen 2B verrattuna. Kuvan mukainen rakennuspohjan murtumistapa on 

mandollinen myös silloin kun välittömästi penkereen alla on vahvistusrakenne, esim. hirsilava 

tai geovahviste, joka ehkäisee kuvan 4.22a mukaisen mekanismin kehittymisen (penkereen 

halkearnisen). Jörgenson esitti lineaariseen kimmoteoriaan perustuvan yhtälön, jolla voidaan 

laskea penkereen painon aiheuttama leikkausjännitys heikon maakerroksen ja sen alla olevan 

lujemman kerroksen, esim. kallion, rajapinnassa. Lasketun leikkausjännityksen ja heikon 

kerroksen leikkauslujuuden perusteella voidaan päätellä muodostuuko rajapintaan paikallissortu-

mia. Jiirgenson totesi, että kuvan 4.22c mukaisessa tapauksessa, paikallismurtuma kehittyy 

kohtaan x = 0.67B silloin kun kokonaisvarmuus liukumalla tapahtuvaa kokonaissortumaa vastaan 

on F 1.6. (Kuva 4.22a). Jiirgensonin mukaan paikallismurtuniia voidaan ehkäistä mm. 

seuraavilla toimenpiteillä: 

- 	Suurentamalla penkereen pohjan leveyttä 2B 

- 	Vahvistamalla rakennuspohjaa esim. massan vaihdolla 

- 	Rakentamalla penger vaiheittain niin, että heikon rakennuspohjan lujuus kasvaa 

odotusaikana tapahtuvan konsolidoitumisen ansiosta. (Tämä on vanhin kirjoittajan 

tiedossa oleva ehdotus penkereen vaiheittaisesta rakentamismandollisuudesta) 

Paikallismurtuman kehittymismandollisuutta ei voida luotettavasti selvittää liukupintalaskelmilla. 

Kantavan maakerroksen mekaanista käyttäytymistä simuloivilla malleilla tehtyjen laskelmien 

rusteella on todettu [esim. Desai & al. 1984] että paikallismurtumia esiintyy jo silloin kun 

kokonaisvarmuus on 1.7-2.0. On jälleen todettava, että kokonaisvarmuuskertoimen avulla ei 

voida luotettavasti ennustaa paikallissortumien kehittymistä. 



a) Liukusorturna 

03  (00 15O) 

b) Luiskan alaosan ja rakennuspohjan sortuma 
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c) Rakennuspohjan piastisoituminen 
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d) Luisuminen perustamistasossa 

Kuva 4.22. Pc mik1le rakennettu maapenger. Penkereen ja rakennuspohjan mandollisia 
sortumistapoja (TUrke 1984, Kachanov 19741. 
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4.2.2 Kimmopiastinen malli 

Kimmopiastisella rakennuspohjalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista idealisoitua rakennus- 

pohjaa, josta otettu näyte käyttäytyy esim. puristuskokeessa kuvassa 4.24A esitetyllä tavalla. 

Jännityksen a ja vastaavan muodonmuutoksen c välinen riippuvuus on lineaarisesti elastinen 

myötörajalle (Y = 2c saakka [Lambe, Whitman 1979]. Myötö tapahtuu ideaaliplastisesti ts. niin, 

ettei näyte myötölujene myötöprosessin aikana. Rakenteiden mekaniikan ja geotekniikan 

sanaston [RIL 178- 1989] mukaan materiaalin käyttäytyminen on tällöin; "Kimmoinen, 

ideaaliplastinen". 

Whitman ja Höeg [1966] ovat otaksuneet, että nauhakuorman alla olevan rakennuspohjan alkiot 

köyttäytyvät kimmoisesti ja ideaaliplastisesti. Nauhakuorma kohdistuu välittömästi maanpintaan, 

ns. kuormituspintana, jolla ei ole omaa jäykkyyttä. Em. tutkijat ovat laskeneet nauhakuorman 

keskelle kehittyvän painuman S ja kuorman M välisen riippuvuuden kuvan 4.24A mukaisissa 

olosuhteissa. Lisäksi he ovat laskeneet rakennuspohjaan kehittyvien siirtymien suuruudet kun 

kuorma i\q kasvaa nollasta rakennuspohjan murtokuormaan saakka. Laskelmien tulokset on 

esitetty kuvassa 4.24A siirtymävektorien ja rakennuspohjaan kehittyvän plastisoituvan alueen 

avulla. Laskelmien perusteella todetaan: 

A. Kuorman A ja painuman S välinen riippuvuus on suoraviivainen (ja elastinen) 

"ensimmäisen myödön" tapahtumiseen saakka. Kuorma on tällöin ollut iq3  = 432.8 

kN/m3  (432,8 kN/m2  nauhakuorman pituusmetriä kohti). Tätä kuormaa voidaan 

kutsua kantavan rakennuspohjan eli rakennuspohjan "kokonaisuuden" myötökuor-

maksi. Ensimmäinen myötö on tapahtunut nauhakuorman keskikohdan alla 

syvyydellä 	B/2. B on nauhakuorman leveys. Kimmoteorian mukaan max. 

leikkausj ännitykset keskittyvät em. alueelle. Ensimmäisen myödön yhteydessä 

rakennuspohjaan on kehittynyt tummennettu paikallismurtuma. 

B. Kun kuormaa on lisätty myötökuormaa suuremmaksi, on painuman 'nopeus" 

dS/Aq alkanut kasvaa "nopeasti". Rakennuspohjan piastisoituneen vyöhykkeen 

laajuus on kasvanut samanaikaisesti nopeasti. Kun kuorma on ollut 8 14.0 kN/m3  

on rakennuspohjassa tapahtunut kokonaissortuma. 

Vaikka laskelma perustuu kaavamaisiin ja yksinkertaistettuihin lähtöolettamuksiin, saadaan sen 

perusteella "oikean suuntainen' kokonaiskuv.a rakennuspohjan "kokonaisuuden" mekaanisesta 
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Kuva 4.24 A. Ideaalisesti kimmo-piastiseen rakennuspohjaan kohdistuva nauhakuorma. a) 
Kuorman ja painurnan valinen riippuvuus. b)...d) Siirtymävektorit ja rakennuspohjan 
piastisoituminen (Lambe & \Vhitman 1979]. 
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käyttäytymisestä nauhakuorman alla kun kuorma kasvaa nollasta murtokuormaan. Pehmeikölle 

rakennettavan tiepenkereen rakennuspohja käyttäytyy likipitäen samalla tavalla kuin nauhakuor-

ma kuvassa 4.24A, kun penkereen oma jäykkyys jätetään ottamatta huomioon. Rakennusten ja 

siltojen maanvaraisten perustusten anturat ja laatat voidaan tulkita jäykiksi rakenteiksi. Välittö-

mästi jäykän rakenteen alla rakennuspohjan mekaaninen käyttäytyminen eroaa merkittävästi 

kuvan 4.24A mukaisesta käyttäytymistavasta. 

Klassisen mallin avulla voidaan kuvan 4.24A mukaisessa tapauksessa laskea: 

1. Painuma S, kun kuorma kasvaa nollasta myötökuormaan, ts. iq =0 - 432.8 kN/m3  

2. Murtokuorma; AQ = 8 14.0 kN/m3  

Klassisen maamekaniikan menetelmillä ei voida laskea kuorman ja painuman välistä riippuvuutta 

rakennuspohjan myötövaiheessa, ts. kun iq = 432.8 - 8 14.0 kN/m3, koska klassisessa 

maamekaniikassa ei ole järjestelmää piastisten muodonmuutosten laskemista varten. 

Kokonaisvarmuus rakennuspohjan murtumista vastaan on myötövaiheen aikana ollut; F 1.9 - 

1.0. Rakennuspohjaan on tällöin muodostunut piastisoituneita vyöhykkeitä (paikallismurtumia). 

Kuvassa 4.24A piastisoituneet vyöhykkeet on tummennettu. Klassisen maamekaniikan painuman 

laskentamenetelmissä otaksuta.an, että rakennuspohja käyttäytyy Hooken lakiin perustuvan 

Boussinesqin teorian mukaisesti. Piastisoituneilla alueilla ei em. otaksuma ole voimassa. 

Klassisen maamekaniikan menetelmillä laskettu pehmeikköpenkereen painuma saattaa tämän 

vuoksi olla merkittävästi pienempi kuin todellinen painuma, jos kokonaisvarmuus murtumista 

vastaan on yleisesti käytetty F 1.3...1.5. 

4.2.3 Toiminnallinen malli. 

4.2.3 1 Kehittäjät. Sovellutukset 

Lavallin yliopiston (Quebec, Kanada) tutkijat ovat kehittäneet yhdessä ranskalaisen tutkimuslai-

toksen "Laboratoire Central des Ponts et Chausseesin" kanssa pehmeikölle rakennetavan 

maapenkereen mekaanista käyttäytymistä simuloivan mallin ja suunnittelufilosofian: "The 

concepts of yielding and critical states" [Leroueil & al. 1990]. Malli on kehitetty pääasiallisesti 

koepenkereistä tehtyjen havaintojen sekä maanäytteiden laboratoriotutkimusten perusteella. 
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Ranskalainen tutkimuslaitos on lisäksi kehittänyt kriittisen tilan mallin [Schofield, Wroth 1968] 

perusideaa noudattaen anisotrooppisen maakerroksen meka.anista käyttäytymistä simuloivan 

mallin ja sen numeerisen laskentaohjelman [Lepidas, Magnan 1990]. Mallissa: 'The concepts of 

yielding and critical states" korostetaan erityisesti myötörajatilan (initiaalimyötöpinnan) ja 

kriittisen tilan merkitystä. Koska se on kehitetty sekä normaalisti konsolidoituneita että 

ylikonsolidoituneita maakerroksia varten on siinä myös elastisten muodonmuutosten laskentata-

vai 

Leroueil & al. kehittämän mallin avulla voidaan selittää rakennuspohjan maa-alkion mekaanista 

käyttäytymistä pengerrys- ja odotusaikoina sekä käyttötilassa. Rakennuspohjan kerroksen 

numeerisissa laskelmissa käytettävän elementin ja koko toimivan (kantavan) rakennuspohjan 

mekaaninen käyttäytyminen muodostuu yksittäisten alkioiden mekaanisen käyttäytymisen 

resultoivana "summana". Alkion käyttäytymismekanismin tunteminen on välttämätön edellytys 

rakennuspohjan geoteknisen toimintatavan määrittämiseen yksittäistapauksissa. Alkion, 

maaelementin ja koko rakennuspohjan mekaanista (geoteknista) käyttäytymistä simuloivan 

laskennallisen ratkaisun tekeminen on mandollista vain alkion mekaanista käyttäytymistä 

kokonaisvaltaisesti simuloivan mallin ja sen numeerisen ohjelman avulla. 

4.2.32 Ylikonsolidoituneen maa-alkion mekaaninen käyttäytyminen 

Leroueil & al. kehittämässä mallissa penkereen rakennuspohjan maa-alkion mekaanista 

käyttäytymistä tarkastellaan jännitystasolla ns. jännityspolun avulla, joka kuvaa alkion 

jännitystilaa ja sen muuttumista pengerrysaikana, odotusaikana ja käyttötilassa. Kuva 4.232A. 

Klassisessa maamekaniikassa otaksutaan, että rakennuspohjan mekanismeja A ja C, taulukossa 

4.182, voidaan approksimoida pengerrysvaiheen ja käyttötilan aikana Boussinesqin teorialla ja 

lineaarisen muodonmuutoksen periaatteella ja että muodonmuutosten ja painumien nopeudet 

voidaan laskea Terzaghin [1925] ja Buismannin [1936] reologisilla malleilla. Klassisen maame-

kaniikan laskentamenetelmissä maa-alkioon kohdistuvien jännityskomponenttien keskinäinen 

suuruus ja vaikutus ei tule välittömästi esille, vaikka niillä on merkittävä vaikutus alkioon 

muodostuvan huokosvedenpaineen lisäykseen, muodonmuutoskomponenttien suuruuteen sekä 

alkion murtumiseen. Kriittisen tilan mallissa jännityskomponentit o' ja 2' = yhdistetään 

invarianteiksi q ja p' yhtälön (4.23A) mukaisesti. 



233 

= GW 

Vd = 0.35 
z 

0 
c 

(kN/m2) 	 D 	
E 

ES? (Consoljdatjon) 	/ 
/ 

/ 	TSP on kokonaisjärinityspolku 

' 	TS? 	ESP on tehokas jännityspolku 

	

(Constructjn 	/ 
of 	

/ bankment 	
/ 

/ 

i' 	 1' 	 __ 	___ 

uo 

50 	100 

Ex.5.9 	

p (kN/rn) 

Kuva 4.232 A. a) Savipohjalle rakennetw pyöreä maapenger. b) Maa-alkion A jännitvspolut. 
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q= c7-a 
	 (4.23Aa) 

p= 1/3(a+2o) 	 (4.23Ab) 

q 	on jännitysdeviaattori 

p' 	hydrostaattinen jännitys 

Yhtälön (4.23A) mukaiset invariantit voidaan esittää p'-q-tasolla yhdellä pisteellä, jota sanotaan 

jännityspisteeksi. Kuva 4.232A. Kun ko. maa-alkioon kohdistuvat jännityskomponentt muuttu-

vat, vaeltaa jännityspiste tasolla p'-q. Jännityspisteen kulkemaa uraa sanotaan jännityspoluksi. 

Kriittisen tilan mallissa jännityskomponenttien muutosten vaikutus huokosvedenpaineeseen ja 

muodonmuutoksim otetaan huomioon sekä elastisella että piastisella alueella inkrementeillä 4 ja 

r 

	

q = dq 	 (4.23Ba) 

	

p = '4' 	 (4.23Bb) 

Suhdetta 4I = dq/dp sanotaan jännityspolun kaltevuudeksi. Sillä on merkittävä vaikutus ko. 

maa-alkioon kehittyvien muodonmuutosten suuruuteen. 

Seuraavassa tarkastellaan kuvassa 4.232A esitetyn pyöreän maapenkereen rakennuspohjassa 

olevan ylikonsolidoituneen kerroksen (kuivakuoren) maa-alkion A mekaanista käyttäytymistä 

invarianttien p' ja q avulla. [Davies & al. 1987]. Alkio A on penkereen keskipisteen alla. 

Välittömästi penkereen alla oleva 4...5 metrin paksuinen kuivakuorikerros on voimakkaasti 

ylikonsolidoitunut. Alkion jännitystilaa edustava piste liikkuu initiaalimyötöpinnan sisäpuolella. 

Kolmen metrin syvyydessä sijaitsevan maa-alkion A mekaaninen käyttäytyminen 

pengerrysaikana ja käyttötilassa voidaan tulkita elastiseksi (maaelastiseksi). Alkion mekaanista 

käyttäytymistä tarkastellaan sekä pengerrysaikana että käyttötilassa klassiseen maamekaniikkaan 

perustuvilla mekanismeilla A ja C. Maa-alkion muodonmuutosmoduulit määritetään kuitenkin 

kriittisen tilan mallin [Schofield & Wroth 1968] elastisen parametrin K perusteella. 
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Laskelmat tehdään järjestyksessä 1 = V. Maaparametrien laskenta-arvot on mainittu kuvassa 

4.232A. Esimerkki esitetään kokonaisuudessaan ja muuttamattomana Davies & aL [1987] 

esittämällä tavalla. 

1 Initiaalijännitykset maa-alkiossa A. Kuva 4.232A. [Davies & al. 1987] 

Hydrostaattinen kokonaisjännitys in-situ: 

p'j = (1f3) (1+2 K0 ) (yh) = (1/3) (1+2.0.62) (18.3) 

= 40.3 kN/m3  
Deviatoorinen jännitys in-situ: 

q = (1- I() (yh) = (1-0.62)( 18• 3) = 20.5 kN/m2  
Huokosveden paine u0  = 3•10 = 30 kN/m2  
Tehokas hydrostaattinen jännitys: 

= pt - u0  = 40.3 - 30.0 10.3 kN/m2  

Maa-alkion tehokasta initiaalijännitystilaa p'-q koordinaatistossa kuvassa 4.232A edustaa 

piste i'. 

II Jännitysten muutokset alkiossa A. Kuva 4.232A 

Pohjapaine = 20. 4 = 80 kN/m2  
Jännitykset 	ja cY,, on laskettu Boussinesqin teorian perusteella: 

= 0.95 ja 	= 0.40 

Kriittisen tilan mallin jännityskomponenttien lisäykset pengerkuorman johdosta: 

= 1/3 . 	[0.95 + 2 0.40] = 46.7 kN/m2  

4 = a [0.95 - 0.40] = 44.0 kN/m2  
Huokosveden paineen lisäys 

u 	46.7 (likiarvo) 

III Muodonmuutosmoduulit 

Muodonmuutosmoduulien laskelmat esitetään Davies & al. [1987] soveltamalla tavalla. 

Laskelmien suoritustapa vaikuttaa epätarkalta. 
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Rakennuspohjasta otetusta luonnontilaisesta näytteestä on tehty ns. tilavuudenmuutoskoe. Kokeen 

perusteella on määritetty kriittisen tilan mallin elastmen parametri ic luvussa 3 esitetyllä tavalla; 

K = 0.05. Poissonin luku on arvioitu maalajitietojen perusteella; Vd = 0.35. Maaelastinen 

tilavuudenmuutosmoduuli lasketaan yhtälöllä (4.232A) kun 1C, V ja lisäksi huokosluku e0  

tunnetaan. 

K=p (l+e0) 

	

(4.232A) 
1c 

Maaelastiset muodonmuutosmoduulit E ja G lasketaan tilavuudenmuutosmoduulin K perusteella 

ikäänkuin Hooken laki olisi voimassa. Yhtälön (4.232) mukaisia moduuleja sanotaan kuitenkin 

muodonmuutosmoduuleikSi, koska niiden avulla lasketut muodonmuutokset ovat osittain 

palautumattomia. 

3p(l +e0)(1 -2v) 
Ed= 3K(l2v) 

Gd= 	
(l_2v4)K . p(l+eo)(l-2vd) 

(l+vd) 	2 	(l+vd)K 

(4.232B) 

(4.232C) 

K 	on maaelastinen tilavuudenmuutosmoduuli 

Ed 	avoimen tilan muodonmuutosmoduuli, ylikonsolidoituneella alueella 

G4 	avoimen tilan leikkausmoduuli, 

v4 	avoimen Poissonin luku 

Yhtälö (4.232) on voimassa vain avoimessa tilassa. Suljetun tilan muodonmuutosmoduulia E ei 

voida määrittää ns. tilavuuden muutoskokeen perusteella. Yhtälön (4.232) perusteella todetaan, 

että moduulit K, Ed  ja Gd  riippuvat hydrostaattisesta jännityksestä p. Tilavuuden muutoksen 

moduuli K on muodostettu havaintotulosten perusteella. Moduulit E d  ja Gd  on johdettu Hooken 

lain perusteella K:sta. Leikkausjännitysten aiheuttamaa tilavuuden muutosta eli dilataatiota ei ole 

otettu huomioon. Yhtälö (4.232) on tämän vuoksi vain likimääräinen. 
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Maa-alkion initiaalitilaa vastaavat arvot ovat: 

10.3 kN/m2  

e0  = 1.80 

Vd = 0.35 

Kun em. arvot sijoitetaan yhtälöön (4.232) saadaan: 

K = 577 kN/m2  

Ed = 519 kN/m2  

G4  = 192 kN/m2  
Suljetun tilan muodonmuutosmoduuli on arvioitu erikseen; E = 700 kN/m2  

Kuten edellä mainittiin, vaikuttaa Davies & al. [1987] soveltama moduulien laskentatapa 

epätarkalta. Laskelman periaate on oikein, mutta määräävän hydrostaattisen jännityksen 

maanttämistapa on epätarkka. 

IV Muodonmuutokset 

Penkereestä rakennuspohjaan siirtyvien lisäjännitysten maa-alkiossa A aiheuttamat muodonmuu-

tokset lasketaan lineaarisen muodonmuutoksen periaatteen mukaisesti Hooken lain kanssa 

identtisellä yhtälöllä (4.232D). Muodonmuutosmoduuleilla E ja Ed  operoidaan laskelmissa 

ikäänkuin ne olisivat kimmoparametreja. 

1. e = - [a -2 VdÖX] 	 (4.232D) 
E t  

E = E.4, kun lasketaan muodonmuutoksia suljetussa tilassa, v = 0.50 

E = Ed, kun lasketaan muodonmuutoksia avoimessa tilassa, Vd = 0.35 

Yhtälöä (4.232D) sovellettaessa on otettava huomioon, että määräävät kuormat eivät aina ole 

yhtä suuria suljetussa ja avoimessa tilassa. Jännityksen jakautumaa laskettaessa on puolestaan 

otettava huomioon Poissonin luvun vaikutus jännityksen jakautumakuvion muotoon. Laskelmissa 

käytettävä (kolmiulotteinen) määräävä jännitys on = (z, v) 
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Yhtälön (4.232D) perusteella saadaan alkion A muodonmuutokseksi pystysuunnassa: 

=1/519 [0.95 80 - 2 O.35• 0.40 80] 

0.102 - 10.2% 

	

- pt_ 46.7 	 (4.232E) 
V  K 577 

Alkion tilavuuden muutos lasketaan yhtälöllä (4.232E) 

= 0.081 = 8.1% 

Alkion deviatoorinen eli leikkausmuodonmuutos lasketaan yhtälöllä (4.232F), joka edustaa 

aksisymmetristä muodonmuutostilaa: 

	

- q - 44.0 	 (4.232F) 
3G 3192 

= 0.076 7.6% 

Kuvan 4.232A penger on symmetrinen. Keskipisteen alla olevan maa-alkion muodonmuutos E 

on tämän vuoksi suurin päämuodonmuutos eli 	= 	ja se tapahtuu aksisymmeirisessä 

muodonmuutostilassa. Muodonmuutokset , 	 ja 	riippuvat toisistaan yhtälön (4.232G) 

mukaisesti. 

c v  
— ^ e 

13$ 
(4.232G) 

Yhtälön (4.232G) perusteella saadaan: 

= 10.2 = (1/3)• 8.1 + 7.6 = 10.3% 

Moduulien K, Ed, ja 0d  laskelmissa tulee helposti virheitä. Kun käytettävissä on yksinkertainen 

laskelmien tarkistamismandollisuus on tarkistuslaskelma tehtävä "suuruusluokkavirheiden" 

eliminoirniseksi. 
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Yhtälön (4.232G) perusteella todetaan, että suljetussa tilassa kun t. = 0: 

	

c = c 	 (4.232H) 
1 	s 

Yhtälöt ovat voimassa myös kolmiakselilaitteen sdllissä vallitsevassa muodonmuutostilassa kun 

2 ='3ja=. 

V Jännityspolut 

Penger rakennetaan lopulliseen korkeuteensa h = 4.0 m yhdessä vaiheessa. Pohjaveden pinta 

pysyy luonnontilaisella korkeudella eli penkereen pohjan tasolla. Rakennuspohjan maakerrokset 

ovat pysyvästi veden kyllästämiä. 

Maa-alldoon A kohdistuu edellä esitettyjen laskelmien mukaisesti ennen pengerrystyön aloitta-

mista kokonaisjännitykset: 

pt, = 40.3 kN/m2  

qt1  = 20.5 kN/m2  

Piste it  kuvassa 4.232A edustaa kokonaisinitiaalijännitystilaa. 

Maa-alkioon A kohdistuu vastaavasti tehokkaat initiaalijännitykset: 

p1' = p1t  -u0  = 10.3 kN/m2  

= qjt  = 20.5 kN/m2  

Piste i' kuvassa (4.232A) edustaa tehokasta initiaalijännitystä. 

Klassisen maamekaniikan mukaan kuvan (4.232A) mukaisissa olosuhteissa rakennuspohjan maa-

alkioissa ei tapandu pengerrysaikana tilavuuden muutoksia. Suljetun tilan otaksutaan jatkuvan 

pengerrysajan päättymiseen saakka. Koska tilavuuden muutos on pengerrysaikana nolla on myös 

hydrostaattisen jännityksen inkrementti p = 0, yhtälön (4.2321) mukaisesti. 

= 	= 0 	 (4.2321) 
K 
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Pengerrysaikana maa-alkion tehokasta jännitystila.a edustava piste liikkuu kuvassa (4.232A) i':sta 

pisteeseen C. Kokonaisjännitystilaa edustava piste liikkuu samanaikaisesti pisteestä i pisteeseen 

E. Maa-alkion jännitystilaa edustavan pisteen kulkemaa uraa sanotaan jännityspoluksi (stress 

path). Pengerrysajan jännityspolkuja kuvassa (4.232A) ovat: 

i' => C, tehokas jännityspolku (effective stress path; ESP). 

it 	= E, kokonaisjännityspolku (total slress path; TSP) 

Sen jälkeen kun penger on rakennettu lopulliseen korkeuteensa h = 4.0 m on jännityspiste C:ssä 

ja rakennuspohja alkaa konsolidoitua. Maa-alkion tehokasta jännitystilaa edustava piste liikkuu 

primaarisen konsolidoitumisen aikana pisteestä C pisteeseen D. Konsolidoitumisen johdosta 

tapahtuva rakennuspohjan lujittuminen on välitön seuraus huokosveden paineen ja huokosluvun 

pienenemisestä pisteiden C ja D välillä. Alkion kokonaisjännityslilaa edustava piste E pysyy 

sitävastoin primaarisen konsolidoitumisen aikana paikallaan, jos pohjaveden pinta pysyy 

muuttumattomana. 

Pisteet C, D ja E edustavat klassisen maamekaniikan rajatiloja. Em. pisteitä vastaavat jännitykset 

ovat: 
Piste C, pengerrysvaiheen päättymishetki ja primaarisen konsolidoitumisen alkuhetki. 

1 =pt.=l0.3kN/m2 

q=q+q=20.5+44=64.5kN/m2  
Piste 11 primaarisen konsolidoitumisen päättymishetki 

p' = p' 1  + pt  = 10.3 + 46.7 = 57.0 kN/m2  

q = q + q = 64.5 kN/m2, kuten C:ssä. Primaarisen konsolidoitumisen aikana huokosveden paine 

pienenee saman määrän, jonka p' kasvaa eli t = 46.7 = = 0 kNIm2. Pisteessä D maa-alkioon 

kohdistuu pysyvästi hydrostaattinen pohjaveden paine u 0  = 30 kN/m2 . 

Pist 	maa-alkion kokonaisjännitystilaa edustava piste. 

p' = p' 1  + pt  + u0  = 10.3 + 46.7 + 30.0 = 87.0 kN/m2  

q = ci + q (kun penkereen painumaa ja mandollista korotusta ei huomioida) 

Kertaus, ylikonsolidoituneen maa-alkion A jännityspolut: 

Tehokas jännityspolku: i' = C =' D 

Kokonaisjännityspolku: it  = E 
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Edellä esitetyt ylikonsolidoituneen maa-alkion laskelmat on tehty klassisen maamekaniikan 

mukaisesti. Muodonmuutosparametrit on kuitenkin määritetty kriittisen tilan mallin elastisen 

maaparametrin ic ja arvioidun Poissonin luvun v perusteella. Maa-alkion on otaksuttu olevan 

pengerrysaikana suljetussa tilassa ja välittömästi pengerrystyön päättymisen jälkeen avoimessa 

tilassa. Lisäksi alkion on otaksuttu käyttäytyvän sekä pengerrysaikana että käyttötilassa 

elastisesti. Alkio on voimakkaasti ylikonsolidoitunut. Piastisia muodonmuutoksia ei ole 

(teoreettisesti) tapahtunut. Alkio ei ole murtunut. Jännityspiste on liikkunut initiaalimyötöpinnan 

sisäpuolella. Myötöpintaa ei ole esitetty kuvassa 4.232A. 

4.2.33 Yhdessä vaiheessa rakennettu penger. Painuvan kerroksen vaikutus alkion 

jännityspolkuun. 

Tässä luvussa selitetään yhdestä geoteknisesta kerroksesta muodostuneen rakennuspohjan alkion 

jännityspolkuun vaikuttavia tekijöitä Leroueillin & al. [1990] kehittämän toiminnallisen mallin 

avulla. Kuvassa 4.25 on vasemmalla puolella esitetty "ohuen" ja vettä hyvin läpäisevän 

silttilcerroksen (S r  100%) varaan rakennettu penger. Pengerrystyö on tehty "hitaasti". Kuvan 

4.25 oikealla puolella oleva penger on sitävastoin rakennettu "nopeasti" vettä huonosti lä-

päisevän, paksun ja hitaasti konsolidoituvan savikerroksen varaan. 

Kuvan 4.25 vasemmalla puolella esitetyissä olosuhteissa lievästi ylikonsolidoitunut alkio A on 

avoimessa tilassa sekä pengerrysaikana että käyttötilassa. Alkioon ei kehity huokosveden 

ylipainetta. Kuvan oikealla puolella olevan penkereen rakennuspohjaan (alkio B) muodostuu 

sitävastoin huokosveden ylipainetta pengerrysaikana. 

Penkereen keskilinjan alla olevaan alkioon A kohdistuu initiaalitilassa pystyjännitys o' ja 

vaakajännitys 'b 
= 1( Piste a edustaa kuvaan 4.25b piirretyssä MIT-koordinaatistossa 

alkion initiaalijännitystilaa. Alkio on penkereen keskilinjalla. Siihen kohdistuvien jännitysten 

suunnat eivät muutu pengerrysaikana. Pengerrysaikana alkioon kohdistuvat lisäjännitykset 

kasvavat siten, että jännityspiste liikkuu l( -suoraa pitkin suunnassa a - b 1  -* c 1 . Koska 

alkioon ei kehity huokosveden ylipainetta edustaa em. jännityspolku kokonaisjännityksiä. 

Jännityspiste liikkuu välillä a - b 1  avoimessa tilassa pengerrysajan alkupuolella kun penkereen 

korkeus on välillä 0 - H,. Alkio A käyttäytyy em. välillä elastisesti. Myötöpinta f1  pysyy 

elastisen käyttäytymisen aikana paikallaan. 
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Casej 	 >< 	 Case2 
Ohut kerros h 1 	Paksu kerros h2 

a) 

b) 

2 

L,J 

o b 1 	mbonkment construction 	- Cose 

o b1 i-n5onmcnt construc1on - Cos ® 

b-c 1  post constructon consohdoion- Cose ® 

b c 2  post ccnsrjction consoldotion - Cos () 

P7. 2.30 Ef/ct vi vol,  civ v Iarcr ihicknes. reIaiic iv cn1hank- 
/)7e0( iI(iiI1 0!) '/!c ii rc' iro.s.v j,aih (Iv ri ,v cm 
(111(1 C()!1V0/UI(1i1( /) 

2 

Kuva 4.25. Pehmeikköpenger. Toiminnalliflell malli. Rakennuspohjafl painuvan kerroksen 
paksuuden vaikutus maa-alkion jiinnityspolkuun [Jardine et al 19871. 
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Kun alkion A jännityspiste ylittää pengerrysaikana pisteen b 1  myötöpinta alkaa liikkua siten, että 

jännityspiste on myötöpinnan ja jännityspolun leikkauspisteessä. Penkereen korkeus on tällöin 

välillä H 1  -* H. Alkio myötää elastopiastisessa avoimessa tilassa. Jännityspiste saavuttaa pisteen 

c 1  kun penger on lopullisessa korkeudessa. 

Jännityspolkua a - b1  - c1  on pidettävä aantapauksena, joka voi tulla kysymykseen veden 

kyllästämisessä savi- ja silttikerroksissa vain silloin kun veden läpäisevyys on "suuri", kerroksen 

paksuus h 1  on "pieni" ja kun pengerrystyö tehdään erittäin hitaasti. Mandollisella suotovirtauk-

sella ei ole vaikutusta alkion käyttäytymiseen (koska Au - 0). Kuvan 4.25 perusteella todetaan, 

että "hitaalla" pengerrystyöllä saavutetaan em. olosuhteissa tilanne, jossa jännityspolku pysyy 

kaukana murtosuorasta (koska u -* 0). Alkio ei tämän vuoksi murru pengerrysaikana. 

Alkion B otaksutaan olevan "paksussa", huonosti vettä läpäisevässä ja hitaasti konsolidoituvassa 

savikerroksessa. Pengerrystyön otaksutaan tässä tapauksessa edistyvän niin nopeasti, että alkioon 

kehittyy pengerrysaikana huokosveden ylipainetta. Pisteen a otaksutaan edustavan myös tässä 

tapauksessa alkion initiaalijännitystilaa.. 

Lievästi ylikonsolidoituneen maa-alldon B jännityspollcu kuvassa 4.25 jakautuu kolmeen osaan 

seuraavasti [Leroueil & al. 1990]: 

a -4 b'2; 	Pengerrysvaiheen alkuosa, avoin elastinen tila. Penkereen korkeus 0 -* H2 . 

b'2  - b2; 	Pengerrysvaiheen loppuosa, suljettu elastoplastinen tila. Penkereen korkeus H2  - 

b2  -* c.,; 	Käyttötilan primaarivaihe, avoin elastopiastinen tila, primaarinen konsolidoitumi- 

nen. 

Pengerrysaikana alkioihin A ja B kehittyvät muodonmuutokset ja vastaavat rakennuspohjan 

painumat on laskettava kandessa vaiheessa. Leroueil & al. [1990] ovat osoittaneet, että maa- 

alkio on avoimessa tilassa kun jännityspiste liikkuu myötöpinnan sisällä eli välillä a - b 1  ja a 

- b'1. 

Maa-alkioiden mekaaniset tilat tulkitaan elastisiksi kun jännityspiste liikkuu myötöpinnan f 1  

sisäpuolella. Penkereestä alkioon siirtyvät lisäjännitykset voidaan tämän vuoksi laskea Bous- 

sinesqin teoriaan perustuvilla yhtälöillä, tai em. teoriaan perustuvien taulukoiden avulla [esim. 
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Teferra, Schultze 1988]. Pitkän tiepenkereen rakennuspohjaan muodostuu tasomuodonmuutostila. 

Kun jännityspiste liikkuu välillä a —* b' 2  voidaan alkioon B kehittyvät muodonmuutokset laskea 

lineaarisen muodonmuutoksen periaatteen mukaisesti yhtälöllä (4.25A) [Chen, Mizuno 1990]. 

[ 	1 	1 —,, 	- 	0 	1 
1+vr = 	d 	Vd 	1 —v 	0  1 i 	1 	

(4.25 A) 

i 
h 	

Ed 	1 	 ji 	1 
L 0 	0 	2 

= 	on muodonmuutos pystysuunnassa.. (Symboli e tarkoittaa kriittisen tilan mallissa 

tilavuuden muutosta) 

= 	muodonmuutos vaakasuunnassa (inkrementti) 

leikkausmuodonmuutos 

= 	penkereestä rakennuspohjaan siirtyvä pystyjämutys (inkrementti) 

= 	vaakajännitys 

= 	leikkausjännitys 

Vd 	 avoimen tilan Poissonin luku ylikonsolidoituneella alueella eli f1:n sisäpuolella 

Ed 	avoimen tilan muodonmuutosmoduuli YK-alueella 

Piste muodonmuutosten ja jännitysten symbolien päällä tarkoittaa inkrementuä. 

Maa-alkio B alkaa myötää pengerrysaikana suljetussa tilassa kun jännityspiste kohtaa init.iaali-

myötöpinnan pisteessä b' 2. Penkereen korkeus on tällöin H2. Suljetun tilan tehokkaan jännityspo-

lun otaksutaan yhtyvän ininaalimyötöpintaan f1  välillä b' 2  - b [Cinicioglu & Togrol 1992]. 

Pengerrysajan päättyessä jännityspiste on b2:ssa ja penkereen korkeus on H. Alkioon B 

muodostuu välillä b' 2  - b2  huokosveden ylipainetta. Samanaikaisesti siihen kehittyy suljetussa 

tilassa pystysuunnassa elastopiastinen muodonmuutos 	, joka lasketaan tavallisesti ko. 

jännitysväliä, (b' 2  - b2) vastaavan suljetun tilan muodonmuutosmoduulin ja E ja Poissonin luvun 

v = 0.5 avulla. Muodonmuutosten piastisia komponentteja 	ei em. menetelmällä (lineaarisen 

muodonmuutoksen periaatteella) voida laskea. 

Rakennuspohjan toiminnallisessa mallissa otaksutaan, että alkio B alkaa konsolidoitua uudelleen 

primaarisesti heti kun penger on rakennettu lopuuliseen korkeuteensa H, ts, silloin kun alkion 

j ännityspiste on b 2 : ssa. Jännityspiste vaeltaa primaarisen konsolidoitumisen aikana, huokosveden 
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virtausnopeuden määräämällä nopeudella, pisteestä b2  pisteeseen c2, joka sijaitsee I( -suoralla 

tai sen läheisyydessä. Alkioon kehittyy primaarisen konsolidoitumisen aikana elastopiastisia 

muodonmuutoksia avoimessa tilassa. Myötöpinta liikkuu primaarisen konsolidoitumisen aikana 

jännityspisteen mukana. Primaariset muodonmuutokset ja primaarinen konsolidaatiopainuma ovat 

tämän vuoksi elastopiastisia. Kuvassa 4.25 piste c2  on ylempänä kuin piste b2, koska pengertä 

on korotettu primaarisen konsolidoitumisen aikana. 

Kuvan 4.25 perusteella todetaan, että murtosuoran ja alkion B jännityspolun välinen etäisyys 

saavuttaa minimiarvonsa pisteessä b 2, joka vastaa pengerrysajan päättymishetkeä. Varmuus 

alkion B kohdalla tapahtuvaa paikallismurtumaa vastaan on tällöin pienimmillään. Primaarisen 

konsolidoitumisen aikana välillä b 2  - c2, varmuus alkion B murtumista vastaan kasvaa 

jatkuvasti huokosveden paineen pienentymisen johdosta. Huokosveden ylipaineen otaksutaan 

pisteessä c2  lähenevän nollaa; Au - 0. Kuvassa 4.25 esitettyjen jännityspolkujen avulla ei voida 

tehdä päätelmiä siitä kuinka paljon varmuus paikallismurtumia vastaan kasvaa primaarisen ja 

sekundaarisen konsolidoitumisen aikana tapahtuvan suljetun leikkauslujuuden kasvun ansiosta. 

Leikkauslujuudessa tapahtuvaa kasvua ja kasvunopeutta käsitellään luvussa 5. 

Jos maa-alkiot A ja B kuvassa 4.25 olisivat niin voimakkaasti ylikonsolidoituneita, että kaikki 

jännityspisteet a -* b 1  - c 1  ja a -3 b'2  - b2  —^ c2  olisivat initiaalimyötöpinnan f1  sisäpuolella, 

kehittyisi alkioihin pengerrysaikana vain elastisiksi tulkittavia muodonmuutoksia, joita tässä 

yhteydessä kutsutaan myös maaelastisiksi muodonmuutoksiksi. Jos alkiot sitä vastoin olisivat 

normaalisti konsolidoituneita olisi initiaalijännitystilaa edustava piste a initiaalimyötöpinnalla f1 . 

Alkioihin ei tällöin muodostuisi penkereen aiheuttamien lisäjännitysten () johdosta ns. 

maaelastisia muodonmuutoksia (ce 1 ) .  Alkio B alkaisi myötää suljetussa tilassa välittömästi 

pengerrystyön aloittamisen jälkeen, jolloin siihen muodostuisi elastopiastisia muodonmuutoksia 

(Ee1 ja En..). Alkio A myötää sitävastoin avoimessa tilassa. 

Maaelastiset muodonmuutokset tapahtuvat ylikonsolidoituneella alueella, ts. silloin kun alkion 

jännitystilaa edustava piste liikkuu myötöpinnan sisällä. Myödön aikana kehittyviä muodonmuu-

toksia sanotaan elastopiastisiksi, koska rakennuspohjan alkioihin kehittyy myödön yhteydessä 

samanaikaisesti sekä elastisia että piastisia muodonmuutoksia. Assosioidun myödön aikana 

alkion jännitystilaa edustava piste (jännityspiste) sijaitsee jännityspolun ja myötöpinnan 

leikkauspisteessä. Jännityspiste ei voi olla myödön aikana myötöpinnan sisäpuolella eikä sen 

ulkopuolella. 
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4.2.34 	Kolmessa vaiheessa rakennettu penger. Rakennuspohjan alkion mekaaninen 

käyttäytyminen. 

Tässä luvussa tarkastellaan kolmessa vaiheessa rakennetun pyöreän maapenkereen rakennuspoh-

jan alkion mekaanista käyttäytymistä kun jännityspiste vaeltaa kuvassa 4.26B pisteestä O 

pisteeseen G Cinicioglun ja Togroilin [1991] laatiman esimerkin mukaisesti. Maapenkereen 

poikkileikkaus on säännöllinen katkaistu kartio. Penkereen keskipisteen alla vallitsee aksisym-

metrinen jännitys- ja muodonmuutostila kuten kolmiakselilaitteen sellissä. Kolmiakselilaitteella 

määritettyjä kriittisen tilan mallin maaparametreja ja mallin peruspiirroksia p'-q, p'-v ja lnp-v-

tasoilla voidaan tämän vuoksi käyttää muuntamattomina. Pitkän tiepenkereen, jonka korkeus on 

vakio, rakennuspohjaan kehittyy tasomuodonmuutostila. Aksisymmetristä jännitys- ja muodon-

muutostilaa varten kehitetyt kriittisen tilan mallin maaparametrit on tällöin muunnettava 

tasomuodonmuutostilaa vastaaviksi. Koska tarkasteltavaksi otettu maa-alkio kuvassa 4.26Aa 

sijaitsee pyöreän ja säannöllisen penkereen keskipisteen alla ei pääjännitysten a' = ja 'h 

= a'x  = 'r suunnissa tapandu muutoksia pengerrysaikana. Toiminnallisen mallin [Leroueil & al. 

1990] mukainen alkion mekaanisen tilan tarkastelu antaa kuvan myös maapenkereen rakennus- 

pohjan mekaanisesta käyttäytymisestä vaiheittaisen rakentamisen aikana. Aikaisemmin on jo 

mainittu, että alkion käyttäytymismekanismin tunteminen on välttämätön edellytys koko 

rakennuspohjan mekaanisen käyttäytymisen ymmärtämiseen. 

Kuvan 4.26A mukainen maapenger on rakennettu lievästi ylikonsolidoituneelle ja heikosti 

kantavalle savipohjalle. Cinicioglu ja Togrol [1991] ovat otaksuneet, että rakennuspohja on 

anisotrooppinen ja, että myötöpinta on muunnetun kriittisen tilan mallin [Roscoe, Burland 1968] 

mukainen ellipsi. Anisotrooppisen maakerroksen myötöpinta on Suomen olosuhteissa yleensä 

vino elipsi, kuten luvussa 3 on selostettu. Vinoa ellipsiä voidaan kuitenkin approksimoida 

laskelmissa tarvittavalla jännitysalueella muunnetun kriittisen tilan mallin mukaisella myötöpin- 

nalla. 

Taulukossa 4.26 on esitetty penkereen rakennusvaiheet ja jännityspolku O —*A— B...— G. 

Jännityspolku on piirretty kuvaan 4.26Ba. Kuvassa 4.26Ab on esitetty em. jännityspolun 

taitepisteet O—A--B...-- G sekä niitä vastaavat penkereen korkeudet HI, H2 ja H. Kuvasta 

4.26Ab todetaan, että penkereen korkeus kasvaa tasaisella nopeudella pengerrysaikoina 1, Ilja 

III 
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Kuva 4,26 A. Pehmeikölle kolmessa vaiheessa rakennettu pyöreä maapenger. Taulukko 4.26. 
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Kuvassa 4.26Ba piste 0 edustaa lievästi ylikonsolidoituneen maa-alkion initiaalijännitystilaa. 

Ensimmäisen pengerrysvaiheen alkupuolella jännityspiste liikkuu initiaalimyötöpinnan f sisällä 

Ko-suoraa pitkin pisteestä O pisteeseen A, joka sijaitsee initiaalimyötöpinnalla f.. Tämän 

vaiheen aikana alkion mekaaninen tila otaksutaan toiminnallisessa mallissa [Leroueil & al. 1990] 

avoimeksi ja elastiseksi. Maa-alkio konsolidoituu primaarisesti. Toiminnallisen mallin mukainen 

alkion käyttäytyminen eroaa välillä 0 - A perinteellisesti otaksutusta käyttäytymismekanismis-

ta. Klassisessa maamekaniikassa otaksutaan, ettei veden kyllästämissä alkioissa tapandu 

pengerrysaikana primaarista konsolidoitumista. 

Kun alkion jännitystilaa edustava piste kohtaa 1 pengerrysvaiheen aikana initiaalimyötöpinnan 

A:ssa alkaa alkio myötää suljetussa tilassa. Tehokkaan jännityspolun otaksutaan yhtyvän 

initiaalimyötöpintaan valillä A—+B. Kuvan 4.26Ab pisteessä B penger on saavuttanut korkeuden 

Hi, joka on 1 pengerrysajan ja 1 odotusajan tavoitekorkeus. Penkereen korkeus Hi on määritettä-

vä siten, että saavutetaan riittävä kokonaisvarmuus (F > 1.3) penkereen ja rakennuspohjan 

sortumista vastaan 1 pengerrysajan päättyessä. Varmuus liukumalla tapahtuvaa kokonaissortumaa 

vastaan lasketaan 4i =0 -menetelmällä ja paikallisiin olosuhteisiin soveltuvalla laskentamenetel-

mällä. Laskelmissa käytetään luonnontilaisen rakennuspohjan suljetun leikkauslujuuden 

redusoitua arvoa [Bjerrum 1972, Helenelund 1977, Tavenas 1979, Leroueil 1990]. 

Kuvassa 4.26Ba esitetyn suoran q=mp kulmakerroin m määritetaän niin, että saavutetaan riittävä 

varmuus alkion murtumista vastaan. Tämä varmuus edustaa samalla varmuutta paikallismurtu-

mista vastaan alkion ympäristössä. Yhtälöllä (4.26A) laskettu varmuuskerroin F vastaa klassisen 

maamekaniikan "lyhyen ajan" (rakennusajan) varmuutta. Kriittisen tilan mallissa otaksutaan, että 

normaalisti konsolidoitunut maakerros/-alkio murtuvat kriittisen tilan viivalla q = Mp sekä 

avoimessa että suljetussa tilassa. 

F 	 (4.26A) 
" 

F 	on varrnuuskerroin alkion murtumista vastaan suljetussa tilassa 

pengerrysajan 1 päänymishetkellä. 

qf 	jännitysdeviaattori initiaalimyötöpinnan ja f ja kriittisen tilan 

suoran q = Mp leikkauspisteessä 

qB 	 penkereen korkeutta Hi vastaava jännitysdeviaattori pisteessä B 
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Haluttu varmuuskerroin pisteessä D eli II pengerrysajan päättyessä on määrännyt 1 odotusajan 

pituuden kuvassa 4.26Ab. Kuvasta 4.26Ba todetaan, että jännityspiste on liikkunut 1 odotusaika-

na kasvavan tehokkaan jännityksen p' suunnassa välillä B—C. Huokosveden paine on tämän 

vuoksi pienentynyt jatkuvasti em. välillä. Alkio on ollut 1 pengerrysvaiheen päättyessä primaari-

sesti konsolidoituvassa tilassa. Myötöpinta on liikkunut 1 odotusaikana jännityspisteen mukana. 

Alkio on myötänyt (=konsolidoitunut primaarisesti) avoimessa tilassa ja siihen on kehittynyt 

samanaikaisesti sekä elastisia että piastisia muodonmuutoksia. 

Toisen pengerrysvaiheen alkuhetkellä, pisteessä C kuvassa 4.26Ab, alkio on ollut primaarisesti 

konsolidoituvassa ja elastopiastisessa tilassa. Myötöpinta kulkee pisteen C kautta. Alkio alkaa 

myötää heti kuorman lisäämisen jälkeen. Maaelastisia muodonmuutoksia ei kehity. Pengerrysva-

heen (C—*D) II aikana alkio on myötänyt suljetussa tilassa. 

Pisteestä D alkaen välillä D—*E--+F alkio on käyttäytynyt mekaanisesti samalla tavalla kuin 

välillä B—C---*D. Taulukossa 4.26 on lueteltu penkereen rakennusvaiheetja alkionjännityspolun, 

taitepisteet sekä alkion fysikaaliset ja mekaaniset tilat. Pisteessä F, joka edustaa ifi penger-

rysajan päättymishetkeä, penger on saavuttanut lopullisen tavoitekorkeuden H. Jos penkereen 

kokonaisvarmuus pisteessä F on pienempi kuin vaadittu varmuus käyttötilassa (F> 1,5 ja F.,. 

> 1,5) on odotettava rakennuspohjan lujittumista. Odotusaikaa voidaan lyhentää ylipenkereen 

avulla. Ylipenkereen korkeus ja vaikutusaika on määritettävä niin, että sen purkamisen jälkeen 

penkereen varmuus täyttää käyttötilan varmuusvaatimukset. 
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Taulukko 4.26. 	Pehmeikölle kolmessa vaiheessa rakennettu maapenger. Maa-alkion 

jännityspolku ja tilat. Kuvat 4.26A, 4.26B ja 1.2A. 

Penkereen 

rakennusvaihe 

Penkereen 

korkeus 

Alkion 

jännitys- 

Alkion tila Myötä- 

pinnan 

liike Fysikaalinen Mekaaninen 
H polku 

1 Pengerrysvaihe O—*H0  O1=A Avoin Elastinen Ei luku 

Prim.kons. 

1 Pengerrysvaihe H0—H1  A=B Suljettu Myötötila Ei luku 

1 Odotusaika H B=C Avoin Myötötila Liikkuu 

Prim.konsol. 

II Pengerrysvaihe H 1 —H2  C=D Suljettu Myötötila Ei luku 

II Odotusaika D=E Avoin Myötötila Liikkuu 

Prim.kons. 

ifi Pengerrys- H2—H E=F Suljettu Myötötila Ei luku 

vaihe 

Ylipenkereen H+yli- F= Avoin Myötötila Liikkuu 

vaikutusaika penger Prim.kons. 

Viimeistelyaika H 

jne. 

Käyttötilan alku H Avoin Myötötila Liikkuu 

Prim.kons. 

Käyttötilan jatko, H G= Avoin Myötötila Liikkuu 

t—+eo Sek.kons. 
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4.24 Mallin valinta geoteknisessa suunnittelussa 

Leroueillin & al. [1990] kehittämällä "suunnittelufilosofialla" "The concepts of the yielding and 

critical states" pyritään kuvaamaan kaavamaisesti penkereen rakennuspohjan maa-alkion 

mekaanista käyttäytymistä. Toiminnallinen malli ei ole jokapaikan työkalu, vaan geoteknisen 

suunnittelun apuväline, joka kaivetaan esille kun "yksinkertaisilla" menetelmillä ei päastä 

haluttuun ratkaisuun. 

Taulukosta 4.26 käy ilmi, että alkion fysikaalinen ja mekaaninen tila muuttuvat vaiheittain 

rakennettavan penkereen rakennusvaiheen muuttuessa. Samanaikaisesti muuttuu myös rakennus- 

pohjaan kehittyvien muodonmuutosten, huokosveden paineen jne. laskentamenetelmä, parametrit 

jne. Rakennuspohjan mekaanisten tapahtumien laskennallinen ratkaisu muodostuu niin suuritöi-

seksi, ettei se ole mandollista käsilaskimien avulla. Rakennuspohjan mekaanista käyttäytymistä 

simuloivien mallien soveltaminen on tämän vuoksi mandollista vain silloin kun ne on ohjelmoitu 

tietokoneelle. Laskelmien suorittaja voi seurata paremmin laskelmien edistymistä jos hän 

samanaikaisesti seuraa rakennuspohjan elementtien fysikaalisen ja mekaanisen tilan muuttumista. 

Taulukon 4.26 sekä kuvien 4.26A ja 4.26B kaaviot on laadittu mm. tätä tarkoitusta varten. 

Taulukko ja kuvat esittävät vain yhden maa-alkion mekaanisen käyttäytymisen muutoksia. Koko 

rakennuspohjan ja samalla myös penkereen mekaaninen käyttäytyminen muodostuu rakennus- 

pohjan aktiivisen eli toimivan vyöhykkeen kaikkien alkioiden resultoivan käyttäytymisen 

"summasta". 

Luvussa 4.22 on pyritty esittämään rakennuspohjan kokonaiskäyttäytymistä nauhakuorman 

painuman, rakennuspohjan siirtymävektonen ja rakennuspohjaan progressiivisesti kehittyneiden 

piastisten vyöhykkeiden avulla. Kuva 4.24A. Laskelmat on tehty kimmopiastisella mallilla, joka 

on yksinkertaisin maa-alkion mekaanista käyttäytymistä simuloiva malli [Whitman, Höeg 1966, 

Lambe, Whitman 1979]. Kuten aikaisemmin on mainittu voidaan klassisen maamekaniikan 

menetelmällä laskea, kuvassa 4.24A esitetyistä tuloksista, painuma kun kuorma on 0 - 500 

kN/m2  ja lisäksi rakennuspohjan murtokuorma. Yksinkertaisella kimmopiastisella mallilla 

saadaan geoteknista suunnittelua varten huomattavasti enemmän informaatiota kuin klassisen 

maamekaniikan menetelmillä. 

Rakennuspohjan mekaaniset mallit; klassinen malli, kimmoplastinen malli, toiminnallinen malli 

ja ns. kehittyneet mallit, esim. kriittisen tilan mallit, ovat geoteknisen suunnittelun apuvälineitä, 
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joita on sovellettava harkitusti ja varovaisesti esillä olevan tehtävän ratkaisemiseen. Sovellettava 

malli on valittava niin, että se simuloi todellisuutta mandollisen tarkasti ja luotettavasti ja lisäksi 

niin, että pysytän järkevien laskentakustannusten asettaniissa rajoissa. 
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5. PEHMEIKÖLLE MAAN VARAAN RAKENNETTAVAN TIEPENKEREEN 

GEOTEKNISTEN LASKELMIEN PERUSTEiTA 

5.1 Luvun 5 sisällön painotus 

Luvun 5 viimeistelyn yhteydessä on otettu huomioon Tielaitoksen geoinsinöörien luvun 

luonnoksen (maaliskuu -93) johdosta esittämät korjaus- ja muutosehdotukset siinä laajuudessa 

kuin se on ollut mandollista. Luku 5 on, luvun 3 ohella, pyritty laatimaan raportin LR3 

toiseksi painopisteluvuksi, johon on koottu alan kirjallisuudesta tiepenkereiden geoteknisen 

suunnittelun yhteydessä tehtävien laskelmien perustietoja. Koska Tielaitoksen geokeskus laatu 

yksityiskohtaiset ohjeet em. laskelmia varten ei tässä luvussa esitetä "proseduureja" eikä 

laskentataulukoita yms. 

Luvussa 5 on pyritty painottamaan lähinnä seuraavia asioita 1...4: 

1. Vaiheittain edistyvään penkereen rakennustyöhön liittyviä erityiskysymyksiä, joista 

tärkeimpänä on pidetty odotusaikana ja käyttötilassa tapahtuvan suljetun 

leikkauslujuuden kasvun arvioimistapoja. 

2. Penkereen rakennuspohjan maa-alkion, maa-elementin ja aktiivisen rakennuspohjan 

geoteknista toimintatapaa. 

3. Penkereen stabiliteetin laskentatiloja ja laskentamenetelmiä. 

4. Penkereen geoteknisessa suunnittelussa sovellettavia empiirisiä menetelmiä erityisesti 

rakennuspohjaan kehittyvien sivusiirtymienjs huokosveden paineen sekä sekundaarisen 

painuman nopeuden arviointimenetelrniä. Em. suljetun leikkauslujuuden kasvun 

arviointimenetelmät on myös luettava empiirisiin suunnittelumenetelmun. 
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5.2 Vaiheittainen rakentaminen 

Vaiheittain edistyvä tiepenkereen rakentaminen tehdään kuvan 5. ib kaavion mukaisesti. Hyvin 

kantavalle rakennuspohj alle penger voidaan rakentaa kuvan 5. la mukaisesti yhdessä pengerrys-

vaiheessa. Kun rakentaminen tehdään vaiheittain käsittää rakennusaika kuvan 5.lb mukaisesti 

vähintään kaksi pengerrysvaihetta ja niiden väliin sijoittuvan odotusajan. Rakennuspohjan 

toivotaan lujenevan odotusaikana lähinnä primaarisen konsolidoitumisen ansiosta niin, että 

penkereellä on odotusaikaa seuraavan pengerrysvaiheen (pengeriysajan) päättyessä riittävä 

varmuus (F ̂  1.3) suljetussa tilassa tapahtuvaa penkereen ja rakennuspohjan 

kokonaissortumaa ja liian laajoiksi muodostuvia paikallissortumia vastaan. Odotusaikana 

kehittyvät painumat ja siirtymät eivät saa aiheuttaa vaurioita penkereelle eikä lähirakenteille. 

Odotusajan pituutta voidaan lyhentää esim. pystyojien tai kuvan 5.lb mukaisesti ylipenkereen 

avulla. Vaiheittain edistyvästä rakentamisesta saadaan kuitenkin suurin hyöty jos 

rakennuspohjaa ei tarvitse parantaa tai vahvistaa millään tavalla. Vahvistusrakenteiden 

aiheuttamat lisäkustannukset säästetään, mutta rakennusaika pitenee. 

Vaiheittain rakennetun penkereen on valmiina täytettävä samat laatuvaatimukset kuin yhdessä 

vaiheessa rakennetun penkereen. Vaiheittain rakennettavan penkereen geotekninen suunnittelu; 

erityisesti pohja- ja laboratoriotutkimukset, geotekniset mitoituslaskelmat ja tarkkailumittaukset 

muodostuvat kuitenkin vaativimmiksi kuin niissä tapauksissa, joissa pengerrysvaiheita on vain 

yksi. Tähän on syynä lähinnä seuraavat tekijät 1.. .4: 

1. Vaiheittain edistyvä rakentaminen tulee kysymykseen heikosti kantavilla pehmeiköillä 

sellaisissa tapauksissa, joissa penkereen perustamis- ja rakennustapa on ratkaistava 

vertailevien geoteknisten- ja kustannuslaskelmien perusteella. Suunnittelutyön määrä 

kasvaa. 

2. Heikosti kantavan rakennuspohjan geoteknisten kerrosten sijainti ja maaparametrien 

arvot ym. on tunnettava "tarkasti" luotettavien laskelmien tekemistä varten. 

3. Odotusajan pituuden ja sitä seuraavan pengerrysvaiheen korotuksen iH määrittärnistä 

varten on tunnettava suljetun leikkauslujuuden kasvu Ls pengerrysaikaa edeltäneenä 

odotusaikana. Lujuuden kasvua ei ole perinteellisesti arvioitu. Teoreettisista 

(laskennallisista) arvioimismenetelmistä ei ole kokemusta. Luotettavan lujuuden 
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kasvuennusteen tekemistä varten on suoritettava laskelmia ja selvityksiä, joita ei 

yleensä ole tehty geoteknisen suunnittelun yhteydessä. 

4. Koska odotusaikana tapahtuvan lujuuden kasvun arvioimista varten ei ole luotettavaksi 

osoitettua menetelmää, on lujuuden muuttumista tarkkailtava pengerrysaikana ja 

odotusaikana in-situ mittauksilla ja tarvittaessa myös laboratoriotutkimuksilla.. Lisäksi 

on tehtävä huokospainemittauksia, siirtymä- ja painumamittauksia jne. Vaiheittain 

rakennetun penkereen tarkkailu- ym. mittaukset muodostuvat huomattavasti 

perinteellisiä tarkkailumittauksia laaja-alaisimmiksi. 

Rakennusajan pitenemisestä ja suunnittelukustannusten lisääntymisestä huolimatta vaiheittain 

etenevän rakentamisen varsinaisia rakennuskustannuksia vähentävä vaikutus on arvioitu 

merkittäväksi. Eri puolille maailmaa on tämän vuoksi, lähinnä 1970-luvulta alkaen, rakennettu 

koepenkereitä, joiden avulla on pyritty selvittämään pehmeikölle vaiheittain rakennettavan 

tiepenkereen geoteknisiä mitoitusperusteita [Leroueil & al. 1990, Lepidas, Magnan 1990, 

Jardine, Hight 1987, Ladd 1991, Almeida 1984, Almeida & al. 1985, jne.]. Suomessa em. 

mitoitusperusteita on selvitetty laboratoriotutkimusten perusteella [Korhonen 1977, Korhonen, 

Lojander 1987, Lojander 1989, Karstunen 1991] sekä vuodesta 1989 alkaen Vaasaan ja 

Paimioon rakennettujen koepenkereiden perusteella [Näätänen 1990, 1991, Koehorst & al. 

1992, Vepsäläinen & al. 1991]. Suomessa tehdyt tutkimukset ja havainnot ovat lyhytaikaisia 

ja riittämättömiä. Huolellisesti instrumentoituja koepenkereitä olisi tämän vuoksi rakennettava 

eri puolille Suomea. 

Seuraavissa luvuissa käsitellään pehmeikölle sekä yhdessä että useissa vaiheissa rakennettavan 

tiepenkereen geoteknisten laskelmien perusteita ulkomaisesta kirjallisuudesta koottujen tietojen 

perusteella. Tärkeimmät julkaisut ovat: 

1. Almeida [19841 

	

	Stage constructed embankment on soft clay. Cambridge 

University. 

2. Almeida & al. [1985] 

	

	Centrifuge tests of embankments on strengthened and unstrengt- 

hened clay foundations. Geotechnique. Vol. 35. 

3. Jardine & al. [1987] 

	

	The behaviour and analysis of embankments on soft clay. 

Special publication, bulletin of the public works research centre. 

Athens. 
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4. Ladd [1991] 

	

	 Stability evaluation during staged construction. Journal of 

geotechnical engineering. Vol. 117. 

5. Leroueil & al. [1990] 	Embankments on soft clays. Chichester, Ellis Harwood. 

6. Smith [1984] 

	

	The construction of multistage embankments on soft clay. 

Imperial College, London. 

7. Tiirke [1984] 	 Statik im Erdbau, Ernst & Sohn. Berlin. 

5.3 Rakennuspohjan geotekninen toimintat.apa 

5.3.1 Rakennuspohjan mekanismit 

Luvussa 4.2 käsiteltiin pehmeikölle rakennetun tiepenkereen rakennuspohjan alkion geoteknista 

toimintatapaa Leroueilhin & al. [1990] kehittämän suunnittelufilosofian: "The concepts of 

yielding and the critical states" mukaisesti. Lisäksi esitettiin laskennallinen ratkaisu aktiivisen 

rakennuspohjan tärkeimmistä toimintamekanismeistä kun rakennuspohjan ota.ksutaan 

käyttäytyvän yksinkertaisen kimmopiastisen mallin mukaisesti. 

Taulukossa 5.1 on toistettu rakennuspohjan mekanismit ja ne klassisen maamekaniikan 

menetelmät, joita perinteellisesti on sovellettu ko. mekanismin laskennalliseen käsittelyyn 

[Bjerrum 1972]. Taulukosta käy ilmi, kuten jo aikaisemmin mainittu, ettei klassisessa 

maamekaniikassa ole laskentajärjestelmää kaikille rakennuspohjan mekanismeile. 

Taulukon 5.1 perusteella todetaan, että mekanismia A eli jännitysten jakautuman 

laskennallisessa ratkaisussa otaksutaan, että rakennuspohja on elastisessa tilassa. 

Rakennuspohjan alkio, elementti tai kerros on kuitenkin vain silloin maaelastisessa tilassa kun 

sen jännitystilaa edustava piste on myötöpinnan sisäpuolella. Jos em. piste on myötöpinnalla 

on alkio, elernentti tai kerros myötötilassa. 

Taulukosta 5.1 todetaan lisäksi, että mekanismit B ja C kehittyvät elastisessa tilassa jaltai 

myötötilassa. Normaalisti konsolidoituneissa kerroksissa em. mekanisinit esiintyvät 

myötötilassa. Kokonaisstabiliteettia (mekanismi E) laskettaessa otaksutaan, että murtotila 

vallitsee joko yksikäsitteisellä liukupinnalla tai täydellisesti piastisoituneessa vyöhykkeessä. 

Kuva 5.2. 
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Kuva 5.2. Pehmeikölle rakennettu maapenger. Penkereen ja rakennuspohjan mandollisia 
sortumistapoja [Turke 1984, Kachanov 1974]. 
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Taulukko 5.1 	Pehmeikköpenkereet. Rakennuspohjan mekanismit ja klassisen 

maamekaniikan laskentamemetelmät. 

Mekanismi/Mekaaninen tila Laskentamenetelmä/MäärityStapa 

A. Jännitysten jakautuminen - Boussinesqin teoria tai vastaava 
Otaksuttu elastinen tila 

B. Huokosvedenpaine - In situ, u.: mitataan 
Elastinen tila ja myötöt.ila - Penkereen aiheuttama lisäys 	u 

arvioidaan empiirisillä menetelmillä 
- Mitataan odotusaikana 

Cl. Pystymuodonmuutokset, siirtymät, - Lineaaristen muodonmuutosten periaate 
painumat - Mitataan erityisesti vaiheivain penger- 
Elastinen tila ja myötötila rettäessä odotusaiakana ja tarvittaessa 

myös käyttötila.ssa 

C2. Vaakamuodonmuutokset ja siirtymät - Arvioidaan empiirisillä menetelmillä 
Elastinen tila ja myötötila - Mitataan tarvittaessa rakennusaikana ja 

käyttötilassa 

C3. Painuman nopeudet - Lasketaan Terzaghin, Biotin, Buismanin 
Elastinen tila ja myötötila ym. teorioila 

- Mitataan odotusaikana 

D. Myötä, plastisoituminen, paikallis- - Tarkkaillaan pengerrys- ja odotuaaikana 
murtumat, piastiset siirtymät painuma- ja siirtymämittauksilla 
Myötötila - Lasketaan tarvittaessa "kehittyneillä" 

malleilla, esim. kriittisen tilan mallilla ja 
ko. tapaukseen soveltuvaila numeerisella 
ohjelmalla. Plastisoituneiden vyöhyk- 
keiden tarkka paikallistaminen ei ole 
mandollista 

E. Kokonaisstabilitteeti, kantavuus - Ensimmäisen pengerrysajan stabiliteetti; 
Pengerrysaika luonnontilaisen rakennuspohj an suljettu 
Murtotila leikkauslujuus, 4) = 0 -menetelmä 

- Odotusaikaa seuraava pengerrysvaihe; 
odotusaikana kasvanut suljettu lujuus, 
4) = 0 -menetelmä 

Jatkuu 



268 

Taulukko 5.1 Pehrneikköpenkereet. Rakennuspohjan mekanismit ja klassisen maamekaniikan 

laskentamemetelmät. jatkoa. 

Mekanismi/Mekaaninen tila Laskentamenetelmä/Maantystapa 

E. Kokonaisstabiiteetti, kantavuus - Käyttötila; pitkän ajan stabiliteetti. 
Käyttötila Luonnontilaisesta rakennuspohjasta 
Murtotila maantetyt c' ja 4' -arvot, arvioitu 

laskenta-ajankohdan u-arvo. Huokos- 
vedenpaineen pitkäaikainen arvo 
mitataan tarvittaessa. Bishopin 
yksinkertaistettu menetelmä. Iii 
"pitkän ajan" kuluessa kasvanut s,, - 
arvo, 4 = 0 -menetelmä. 

F. Maaparametrien muutokset rakennus- - Suljetun leikkauslujuuden muutos 
työn, kuormien muutosten ja ajan odotusaikana arvioidaan tehokkaissa 
johdosta. Muutosten nopeudet. jännityksissä tapahtuvien muutosten ja 
(Tässä yhteydessä vain suljetun konsolidaatiojännityksen a.,,' = 
leikkauslujuuden s. 	kasvu ja muutoksen perusteella. Otetaan 
kasvunopeus). huomioon suhde a = ;(t)/'(t) ko. 
Kaikki mekaaniset tilat: elastinen tila, maaperäolosuhteissa. 
myötötila ja murtotila - Mitataan sekä s,, = s (t) että u = u(t) 

odotusaikana ja tarvittaessa "pitkän 
ajan" kuluessa. 

Taulukon 5.1 perusteella todetaan edelleen, että maaparametrien numeeriset arvot (mekanismi 

F) saattavat muuttua elastisessa tilassa ja myötötilassa. Parametrien arvoissa tapahtuu 

merkittäviä muutoksia erityisesti silloin kun ko. alkio, elementti tai vyöhyke on joutunut 

murtotilaan ja/tai kriittiseen tilaan. 

5.3.2 Maa-alkion jännityspolku ja mekaaniset tilat. 

Rakennuspohjan alkion, elementin jne. mekaaniset tilat ovat jännitys- ja muodonmuutostiloja. 

Leroueil & al. [19901 ovat esittäneet jännitystilat MIT-koordinaatistoon piirrettyjen 

jännityspolkujen avulla. Kuvaan 5.3 [Leroueil & al. 1990] on piirretty yhdessä vaiheessa 

rakenettavan maapenkereen keskipisteen alla olevaan maa-alkioon tasomuodonmuutostilassa 

kohdistuvien jännitysten polku pengerrysaikana ja käyttötilassa. Kun alkio sijaitsee penkereen 

keskilinjalla eivät siihen kohdistuvien jännitysten o ja suunnat muutu pengerrystyön aikana 



eivätkä käyttötilassa. Taulukossa 5.2 on esitetty kuvan 5.3 mukaisen penkereen keskipisteen 

alla olevan maa-alkion jännityspolku ja mekaaniset tilat pengerrysvaiheen ja käyttötilan aikana. 

Jännityspolun taitepisteet P' ja A' kuvassa 5.3 ovat maa-alkion rajatiloja. Kun penger rakenne-

taan kerroksittain ja väitetään pistemäisiä kuomua, maaraä maa-alkion sisäinen rakenne, 

lähinnä anisotrooppisuus, jännityspolun suunnan O'— P' initiaalimyötöpinnan f, sisäpuolella 

eli maaelastisella alueella. Myötöpinnan suunta on lildpitäen sama kuin K 0-viivan suunta 

kuvassa 5.4, jossa on esitetty voimakkaasti ylikonsolidoituneen ja pengerrysvaiheessa murtoon 

saakka kuormitetun maa-alkion jännityspolku. 

Kun jännityspolku kohtaa initiaalimyötöpinnan pisteessä P' (kuva 5.3) alkaa alkio myötää 

suljetussa tilassa. Suljetussa tilassa jännityspolku seuraa initiaalimyötöpintaa pisteeseen A' 

saakka, jolloin penkereen korkeus on H. 

Taulukko 5.2 Pehmeikölle yhdessä vaiheessa rakennettu maapenger. Maa-alkion jännityspolku 

ja tilat. Kuva 5.3. 

Penkereen 
rakennusvaihe 

Penke- 
reen 
korkeus 

Alkion 
jännitys- 
polku 

Alkion tila Myötöpinnan 
liike 

Fysikaalinen Mekaaninen 

Pengeriysvaihe 0 - H 1  0' - P' Avoin Maaelastinen Ei luku 

Pengerrysvaihe H 1  -* H P' - A' Suljettu Myötötila Ei luku 

Käyttötila H + A H A' - 	B' Avoin Myötötila Liikkuu 

Kuvan 5.3 perusteella todetaan, että kerroksittain tapahtuvan rakentamisen aikana, kun alkion 

jännityspiste liikkuu välillä 0' - P' - A' jännityspolun suunta määräytyy alkion rakenteen 

perusteella. Penkereen hetkellinen korkeus maaraapystyjännityksen 	Jännitysten suhteen 

määrää pengerrysvaiheen alkupuolella lepopainekerroin K Pengerrysvaiheen 

loppupuolella, suljetun myödön aikana, vastaavasti initiaalimyötöpinta f 1  mäaraä em. suhteen. 

K0:ta ja f1  :tä voidaan pitää "vahvoina" jännityspolun suuntaan vaikuttavina tekijöinä. Tämä 

käy ilmi myös kuvista 5.4 ja 5.5. Piste P' on selvä rajatila. 
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Kuva 5.3. Yhdessä vaiheessa rakennettava maapenger. Lievästi ylikonsolidoitunut 
rakennuspohja. O'—>P'—A' on pengerrysajan jännityspolku. A'-3B' on käyttötilan 
jännityspolku, korotus AH. [Leroueil et al 1990]. 
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Fig. 4.9 - Effective stress path followed in a heavily overconsolidated clay under the centre of 
an embankment. 

Kuva 5.4. Yhdessä vaiheessa rakennettu maapenger. Voimakkaasti ylikonsolidoitunut 
maapohja. 0' —*P 1  '—P2 ' on jännityspolku pengerrysvaiheen aikana. Alkio on murtunut 
pisteessä F'. Katso kuvan 5.1 B selityksiä. [Leroueil et al 1990]. 
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Fig. 4.6 - Typical strcss paths followed under the centre of an embankment. 

Kuva 5.5. Pehmeikköpenger. Voimakkaasti ylikonsolidoituflUt rakennuspohja. O'—P'---F' on 
pengerrysvaiheen jännityspolku. F' on alkion murtokohta ja C' on kriittinen tila. Merkinnät 
kuten kuvissa 5.IB ja 5.2. [Leroueil et al 1990]. 
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Fig. 5.2 - Relation hctwccn porc prcssurc and vertical total strcss caused hy an cmhanknicnt. 

Kuva 5.6. Pehmeikköpenger. Lievästi ylikonsolidoitunut rakennuspohja. Maa-alkioon 
pengerrysvaiheen O'—P'-4A' aikana kehittynyt huokosveden ylipaine u. O'—P' on 
elastinen vaihe. P'—A' on myötövaihe suljetussa tilassa, kuten kuvassa 5.1B. [Leroueil et al 
19901. 
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Kuvassa 5.3 väli A' —* B' edustaa tehokasta jännityspolkua käyttötilassa ja A - B vastaavaa 

kokonaisjännitysten polkua. Käyttötilassa pengertä on korotettu kerroksittain ja hitaasti. Alkion 

on konsolidoitunut primaarisesti, jolloin siihen on kehittynyt elastopiastisia muodonmuutoksia 

(Cc ja c sekä &' ja e") 

Kuvassa 5.6 on esitetty maa-alkion pystyjännityksen 	= A lisääntymisen johdosta 

pengerrysaikana 0' —* P' — A' kehittynyt huokosveden ylipaine iu. Kuvan perusteella 

todetaan, että jännitysten Ac5 ja tu välisessä riippuvuudessa on selvä epäjatkuvuuskohta 

pisteessä P', jolloin jännityspiste kohtaa initiaalirnyötöpinnan. Piste P' on tämän vuoksi myös 

A:n ja Au:n suhteen perusteella rajatila. 

Kuvien 5.4 ja 5.5 perusteella todetaan, että murtotilaa edustavat pisteet F' ja F ovat myös 

selkeitä epäjatkuvuuskohtia sekä (ic - iu):n että jännityspolun perusteella. Piste F' sijaitsee 

Ø'-viivalla eli tehokkaan kitkakulman ja tehokkaan koheesion määräämällä murtosuoralla. Piste 

F' on tämän vuoksi tehokkaiden lujuusparametrien c' ja 0' määräärnä murtokohta. Kuvasta 5.5 

todetaan, että leikkausjännitys ½( 1 '-a3 ') on alentunut murtokohdan F' ohittamisen jälkeen 0'- 

viivaa pitkin pisteeseen C' saakka. Maa-alkio on tällöin myötänyt myötöheikkenevässä tilassa. 

Piste C' voidaan tulkita maa-alkion kriittiseksi tilaksi. 

Kuvan 5.5 jännityspolun O'—* P'— F'— C' sekä kuvan 5.6 A - iu riippuvuuden perusteella 

voidaan todeta, että lievästi ja voimakkaasti ylikonsolidoituneilla maa-alkioilla on rajatilat: 

- Piste P', myötöpinnalla f 

- Piste F', murtosuoralla, 0' 

- Piste C', kriittisessä tilassa 

Normaalisti konsolidoituneessa tilassa murtokohta F' ja kriittinen tila C' ovat yleensä niin 

lähellä toisiaan, että alkion voidaan katsoa murtuvan kriittisessä tilassa. Rajatiloja on tällöin 

vain kaksi; P' ja C'. 

Kuvaan 5.5 on edellä selostettujen jännityspolkujen lisäksi piirretty jännityspolku 0'— U', 

jonka Suunta poikkeaa merkittävästi suunnasta 0'— P'. Maa-alkion jännityspolku seuraa 0'-

U':ta, jos jännitystä Y' = 	lisätään 'nopeasti", ts. jos pengertä rakennetaan nopeasti. 



275 

Allcioon kehittyvä vaakajännityksen lisäys L 3  ei ehdi tällöin seurata alkion "luonnontilaisen" 

rakenteen, erityisesti anisotrooppisuuden, maaraamää jännityspollcua O'—* P'. Välillä 0'- U' 

ailtioon kehittyy maaelastisia muodonmuutoksia. Maa-alkion ja koko rakennuspohjan 

piastisoitumis- ja murtumismekanismia sekä murtohetken leikkausjännitysten suuruutta voidaan 

näin ollen säädellä jännitysten lisäämistavalla- ja nopeudella ts. penkereen rakentamistavalla-

ja nopeudella. 

5.3.3 Primaarinen konsolidoituminen ja sortuniinen pengerrysaikana 

Leroueil & al. [1990] ovat selittäneet pengerrysvaiheen aikana tapahtuvaa primaarista konsoli-

doitumisilmiötä kuvan 5.8 avulla. Kuvasta todetaan, että pengerrysaikana pystysuunnassa 

perustamistason alapuolelle rakennuspohjaan tunkeutuneen pengermassan tilavuus on 3,3...20 

kertaa niin suuri kuin penkereen pohjan ulkopuolelle vaakasuunnassa tunkeutuneen pengermas-

san tilavuus. Tästä voidaan päätellä, että rakennuspohjasta on jo pengerrysaikana poistunut 

primaarisen initiaalikonsolidoitumisen johdosta huomattava määrä huokosvettä. Pystysuunnassa 

rakennuspohjaan tunkeutuneiden pengermassojen maaraon vastaavasti lisääntynyt suljettuun 

tilaan verrattuna. 

Kuvassa 5.7 on esitetty koepenkereistä tehtyjen mittausten perusteella pengerrysaikana 

rakennuspohjaan kehittyneen huokosveden ylipaineen Au ja samalla syvyydellä tapahtuneen 

pystyjännityksen lisäyksen Aa. suhde B = Lu/ia = B (zJD). Kuvan perusteella todetaan, että 

keskimääräinen huokospaineparametri B « 1.0 ja että ko. tapauksissa suotovirtausta on 

tapahtunut sekä ylös että alaspäin ja lisäksi mandollisesti myös horisontaalisuunnassa. 

5.3.4 Rakennuspohjan mekaaniset tilat 

Maanvaraan rakennetun penkereen kuorniat siirtyvät välittömästi penkereen alla oleviin 

maakerroksiin jännityksinä, jotka puolestaan aiheuttavat kantavassa rakennuspohjassa 

muodonmuutoksia ja siirtymiä sekä huokosvedenpaineen muutoksia. Rakennuspohja on 

kaikissa suunnissa rajallinen tila, jonka ulkopuolella ei tapandu em. muutoksia. 

Rakennuspohjan siirtymät, painumat ja huokospaineen muutokset ovat "makroskooppisia" 

tapahtumia, jotka voidaan havaita ja mitata. Ylikuormitetun rakennuspohjan sortuminen kuuluu 
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myös "makroskooppisiin" tapahtumiin. Penkereen ja maanpinnan alla olevien pistemäisten 

maa-alkioiden muodonmuutoksia ei sitävastoin voida havaita. Rakennuspohjan 

makroskooppinen kokonaiskäyttäytyminen muodostuu maa-alkioiden mekaanisten prosessien 

resultoivana "summana". Cubzac-les-Pontsin koepenkereen A [Mouratidis, Magnan 1983] 

painuma- ja siirtymähavaintoja esittävä kuva 5.9 on esimerkki rakennuspotijan 

makroskooppisista havainnoista. Penkereen painuma pisteessä 162 ja sivusiirtymä pisteessä 

197 muodostuvat rakennuspohjan alldoiden muodostaman "kokonaisuuden" siirtymien 

resultoivana summana. 

Kuvan 5.9 mittaustulosten perusteella rakennuspohjan mekaaniset tilat jakautuvat selkeästi 

kolmeen erilaiseen tilaan seuraavasti: 

1 	Rakennuspohjan "kokonaisuuden" elastinen tila. Kesto noin 6 vuorokautta. Penkereen 

korkeus 0 - 2.5 m. 

II 	Rakennuspohjan "kokonaisuuden" myötötila. Kesto 6 = 8 vrk. Penkereen korkeus 2.5 

-. 4.5 m. 

III 	Penkereen ja rakennuspohjan kokonaissortuma. Yhdeksäs vuorokausi. Penkereen 

korkeus 4.Sm. 

Aikaisemmin on mainittu, että rakenteen painuma voidaan laskea klassisen maamekaniikan 

menetelmillä, esim. lineaarisen muodonmuutoksen periaatteella [Tsytyvich 1980, Korhonen 

1985], kun rakennuspohja kokonaisuutena pysyy maaelastisessa tilassa. Kuvan 5.9 mukaisessa 

tapauksessa rakennuspohja on pysynyt elastisessa tilassa kun penkereen korkeus on ollut H ̂  

2.5 m. Klassisila menetelmillä voidaan lisäksi laskea kokonaisvarmuus penkereen ja 

rakennuspohjan sortumista vastaan kun penkereen korkeus ym. tunnetaan. 

Klassisen maamekaniikan menetelmillä ei voida tarkasti laskea myödön aikana 

rakennuspohjaan kehittyviä muodonmuutoksia ja vastaavia painumia. Lineaarisen 

muodonmuutoksen periaatetta on kuitenkin sovellettu myötövaiheessa olevalle 

rakennuspohjalle perustetun tiepenkereen painuman laskemiseen. Myötövaiheessa olevan 

rakennuspohjan muodonmuutoksetja siirtymätja rakenteen painuma voidaan laskea ns. uusilla 

menetelmillä maa-alkion mekaanista käyttäytymistä kokonaisvaltaisesti simuloivan mallin ja 

sen numeerisen ohjelman avulla. 
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Rakennuspohjan kokonaiskäyttaytyminen muodostuu rakennuspohjan alkioiden käyttäytymisen 

resultoivana 'summana". Boussinesqin teorian perusteella tiedetään, että penkereestä 

rakennuspohjaan siirtyvät lisäjännitykset ovat suurimmillaan perustarnistasossa ja pienenevät 

kun etäisyys perustamistasosta kasvaa. Rakennuspohjan alkioiden muodonmuutosten suuruudet 

vaihtelevat tämän vuoksi alkion sijainnista (z, x) riippuen. Tämän vuoksi rakennuspohjassa on 

samanaikaisesti kolmessa erilaisessa mekaanisessa tilassa A...0 olevia maa-alkioita ja 

vyöhykkeitä. 

A. Ylikonsolidoituneessa tilassa olevien alkioiden mekaaninen tila tulkitaan elastiseksi. 

Muodonmuutokset ovat elastisia. 

B. Ne alkiot, joiden jännitystilaa edustava piste on myötöpinnalla ovat myötötilassa. 

Muodonmuutokset ovat osittain piastisia ja osittain elastisia. Alkiot piastisoituvat. 

C. Murtotilaan joutuneet alkiot ovat piastisesti juoksevassa tilassa ja niihin kehittyy 

hallitsemattoman suuria piastisia muodonmuutoksia. Alkiot ovat piastisoituneet. 

Pehmeikölle rakennettavat tiepenkereet suunnitellaan yleensä, niin että kokonaisvarmuus 

sortumista vastaan on käyttötilassa Fd  ^ 1.5. Rakennustyön aikana vastaava varmuus on vain 

F ̂  1.3. Rakennuspohjaan muodostuu tällöin plastisoituvia vyöhykkeitä ja penkereen 

rakennuspohja on tämän vuoksi tavallisesti kokonaisuutena myötöalueella kuvassa 4.-13D. Jos 

tällaista pengertä halutaan korottaa on geoteknisessa suunnittelussa lähdettävä siitä, että osa 

rakennuspohjasta on jo piastisessa tilassa. 

5.4 Geotekniset laskelmat 

5.4.1 Lähtötiedot 

Taulukossa 5.3 on lueteltu ne pehmeikölle rakennettavan penkereen rakennuspohjasta 

hankittavat lähtötiedot, joita tarvitaan penkereen geoteknisessa suunnittelussa. Lähtötiedot on 

taulukossa jaettu ryhmiin 1...6. Klassisen maamekaniikan menetelmillä tehtävissä geoteknisissa 

laskelmissa on perinteellisesti sovellettu lähinnä ryhmiin 1, 3 ja 4 kuuluvia lähtötietoja. Jos 

penkereen geoteknisessa suunnittelussa sovelletaan Leroueillin & al. [1990] kehittämää 

suunnittelufilosifiaa: "The concepts of yielding and the critical states" jaltai ns. "kehittyneitä" 

laskentamenetelmiä, esim. kriittisen tilan mallia, tarvitaan lisäksi taulukossa 5.3 mainitut tiedot 



initiaalimyötöpinnan sijainnista ja sovellettavan mallin maaparametreista. Jos penkereen 

rakennuspohjaan kehittyvien sivusiirtymien määrittäminen osoittautuu tarpeelliseksi, on 

sovellettava lähinnä empiirisiä menetelmiä [Leroueil & al. 1990]. 

Rakennuspohjan kerroksiin pengeriysaikana kehittyvä huokosveden paine maantetään 

erityisesti vaiheittain edistyvän rakentamisen yhteydessä luotettavimmin huokospainemit-

tauksilla. Penkereen pitkänajan stabiliteetin laskemiseen tarvittava huokospaine voidaan 

yleensä maanttää "tarkasti" vain mittausten avulla, koska pohjaveden virtausolosuhteet usein 

muuttuvat rakennus- yms. töiden johdosta. 
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Taulukko 5.3 Pehmeikköpenkereet. Rakennuspohja. Geoteknisten laskelmien lähtötiedot. 

Parametri tai vastaava Symboli Sovellutus 

1. Perustiedot 
- Geoteknisten kerrosten rajat ja Geotekniset laskelmat 

maalajit 
- Luokitusominaisuudet 

- tilavuuspaino y Jännityslaskeiniat 
- vesipitoisuus w 
- juoksuraja WL Suljetun leikkauslujuuden 
- piastisuusluku redusointi 

- Pohjavedenpinnan korkeus GW Geotekniset laskelmat 
- Vallitseva jännitys Konsolidaatiotila, OCR 
- Vallitseva jännitys Konsolidaatiotila., OCR 
- Konsolidaatiojännitys Konsolidaatiotila, OCR 
- Huokosvedenpaine u0  Geotekniset laskelmat 

2. Initiaalimyötöpinta f1  A Rajatilapinta 
- Lujuusparametri M 
- Anisotrooppisuus a 
- Paikallistamisparametri Po Myötöpinnan f sijainti 

3. Stabiliteetti ja kantavuuslaskelma 
- Suljettu leikkauslujuus in-situ, s.,, Ensimmäisen pengerrysvaiheen 

redusoitu stabiliteetti 
- Tehokkaat lujuusparametrit c',4' Käyttötilan stabiliteetti 
- Odotusaikana lisääntynyt suljettu s., Odotusaikaa seuraavan 

leikkauslujuus, redusoitu pengerrysajan stabiliteetti 
- Huokosvedenpaine käyttötilassa, u0+zu Käyttötilan stabiliteetti 

katso kohta 6 (c',4' -menetelmä). 

4. Penkereen painumalaskelma 
- Moduuliluvut maakerroksen OCR- m, [3 Primaarinen konsolidaatiopainuma 

tilassa tai vastaavat 
kokoonpuristuvuuskertoimet Cc,Cr  

- Konsolidaatiokertoimet cv,; Primaaripainuman nopeus 
- Sekundaaripainuman kerroin C Sekundaaripainuman nopeus 

Tarvittaessa: 
- Kriittisen tilan mallin 

muodonmuutoskertoimet Jatkuu 
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Taulukko 5. 3 	Pehmeikköpenkereet. Rakennuspohja. Geoteknisten laskelmien 
lähtötiedot. Jatkoa. 

Parametri tai vastaava Symboli Sovellutus/ Huom. 

5. Sivusiirtymät 
- Arvioidaa empiirisillä menetelmillä iy Voidaan laskea "kehittyneillä" 

tarvittaessa. Ei sopivaa parametriä. malleilla. Mitataan tarvittaessa 
rakennusaikana. 

6. Huokosvedenpaine 
- In-situ huokosvedenpaine mitataan. u0  Huokosvedenpaineen laskennalli- 

Kohta 1. nen määritys on mandollista vain 
- Lildmäiräinen_arvio....empiiriSillä u "kehittyneillä" malleilla. 

menetelmillä, B = B (z,T2). 
- Mitataan vaiheittaisen rakentamisen u0+Au Luotettavaa laskentamentelmää 

yhteydessä __________ ei ole 

Taulukosta 5.3 käy ilmi, että geoteknisten laskelmien lähtötiedot ovat: 

A. Klassisen maamekaniikan geoteknisten laskentamenetelmien maaparametreja ja luoki-

tusominaisuuksia. 

B. Kriittisen tilan mallin maaparametreja. 

C. Empiirisiä kertoimia. Esim. huokospainekerroin B. Tarkistettava in-situ. Kuva 5.7. 

D. Rakennustyön aikana suoritettavien in-situ mittausten perusteella tarkistettavia maapara-

metreja esim. odotusajan jälkeen seuraavan pengerrysvaiheen stabiliteettilaskelmassa 

tarvittava suljettu leikkauslujuus jne. 

5.4.2 Rajatilat 

Kantavien rakenteiden raj atilalla tarkoitetaan sellaista rasitustilannetta, jossa rakenteen 

mekaaninen käyttäytyminen muuttuu merkittävästi. Tässä luvussa esitetään kantavien 

maarakenteiden rajatilat Euronormin luonnoksen [1989] mukaisesti. 

Pehmeikölle maanvaraan rakennettavan tiepenkereen kantavat rakenteet ovat: rakennuspohja, 

pengerja tien rakennekerrokset päällyste mukaan luettuna. Pengerja rakennekerrokset toimivat 

rakennuspohjaan kuormia välittävinä tierakenteen osina. Penkereen päälle rakennettavien 

kerrosten ja päällysteen rakenteelliseen mitoittamiseen liittyviä yksityiskohtia ei käsitellä. Tien 
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ylärakenteelle asetetut tekniset ja toiminnalliset vaatimukset määräävät myös penkereen ja 

rakennuspohjan geoteknisen suunnittelun ja geoteknisten laskelmien kriteerit ja tavoitteet. 

Euronormin luonnoksen [Eurocode 7, Geotechnics (preliminary) 19891 mukaan kantavien 

rakenteiden rajatiloina pidetään sellaisia mekaanisia tiloja, joiden ylittymisen jälkeen rakenne 

ei enää täytä sen käytettävyydelle ja turvallisuudelle asetettuja vaatimuksia. Tärkeimmät eli 

perusrajatilat ovat: 

- murtorajatilat, ultimate limit states 

- käyttörajatilat, serviceability limit states 

Murtorajatiloja ovat mm. kantavan rakenteen murtuminen, sortuminen tai epästabiilisuus niin, 

että rakenteen joutuminen ko. tilaan aiheuttaa vaaraa ihmisille. 

Käyttörajatilan ylittänyttä rakennetta ei voida enää käyttää suunniteltuun tarkoitukseen tai sen 

käytettävyys on huonontunut merkittävästi. Esim. tierakenne kokonaisuutena on ylittänyt 

käyttörajatilan kun penger on painunut epätasaisesti, niin että ajoturvallisuus ja ajomukavuus 

ovat merkittävästi huonontuneet. Kantava rakenne ylittää käyttörajatilan liian suureksi 

muodostuneiden painumien ja painumaerojen johdosta. Liian suureksi muodostuneet 

painumaerot saattavat rikkoa tien ylärakenteen, niin että se joutuu murtotilaan, vaikka penger 

ja sen alla olevan rakennuspohjan kerrokset ovat vielä "kaukana" murtotilasta. 

Euronormin luonnoksessa [1989] on maapenkereiden ja luiskien rajatiloja täsmennetty 

seuraavasti: 

Maarakenteen katsotaan olevan murtorajatilassa kun: 

- 	tapahtuu kokonaissortuma tai rakennuspohjan kantavuuden ylittyminen (the loss of 

overali stability of bearing capacity) 

- 	kantavan maakerroksen murtuminen/sortuminen sisäisen eroosion johdosta 

- 	murtuminen tai sortuminen pintavesieroosion johdosta 

- 	hydraulinen murtuminen 



Maarakenteen käyttörajatila on ylittynyt kun: 

- 	maapenkereen- tai luiskan muodonmuutokset kehittyvät niin suuriksi, että niiden 

perustettuihin rakenteisiin, esim. tiepäällysteisiin, muodostuu rakenteellisia vaurioita 

(halkeamia) 

- 	maapenkereiden- tai luiskien muodonmuutokset (siirtymät) aiheuttavat niiden varassa 

tai läheisyydessä oleviin rakenteisiin vaurioita, jotka huonontavat em. rakenteiden 

käytettävyyttä 

- 	maapenkereet- tai luiskat syöpyvät pintavesieroosion johdosta niin, että niiden 

käytettävyys huononee. 

Euronormin luonnoksen [1989] maaraykset eivät tuo mitään periaatteellisesti uusia kriteereitä 

pehmeikölle rakennettavan tiepenkereen geoteknisen suunnittelun nykykäytäntöön. Alla on 

kuitenkin toistettu pehmeikköpenkereen geoteknisten laskelmien tärkeimmät kriteerit ja 

tavoitteet. 

Pehmeikölle rakennettavan tiepenkereen geotekniset mitoituslaskelmat on tehtävä niin että: 

1. Saavutetaan riittävä kokonaisvarmuus rakennusaikana ja käyuötilassa tapahtuvaa 

penkereen ja rakennuspohjan kokonaissortumaa vastaan. Kokonaisvarmuus lasketaan 

tavallisesti ns. liukupintamenetelmällä. Kuva 5.2. 

2. Saavutetaan riittävä varmuus rakennusaikanaja käyttötilassa penkereen rakennuspohjan 

progressiivisesti eteneviä paikallismurtumia vastaan, jotka saattaisivat aiheuttaa 

penkereen kokonaissortuman tai sen käyttöä haittaavan paikallissortuman. Progressiivi-

sesti etenevien paikallissortumien muodostumismandollisuus selvitetään tarvittaessa 

"kehittyneillä" malleilla tehtävien laskelmien avulla. Kuvat 5.2b ja 5.2c. 

3. Saavutetaan riittävä varmuus käyttötilassa esiintyviä painumia ja painumaeroja vastaan, 

jotka saattaisivat aiheuttaa vaurioita tien ylärakenteeseen, tai tien käytettävyyden, ts. 

ajoturvallisuuden- ja mukavuuden heikkenemistä. 

4. Geotekniset mitoituslaskelmat on lisäksi tehtävä niin, että otetaan huomioon 

rakennuspohjan ja penkereen maaparametreissa pitkäaikaisessa käyttötilassa tapahtuvat 

muutokset. Pohja- ja pintavesien virtaus- ja paineolosuhteissa käyttötilassa mandolli- 
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sesti tapahtuvat muutokset on pyrittävä arvioimaan "riittävän" pitkän suunnitteluiän 

ajaksi. 

5. 	Jos välittömästi penkereen läheisyydessä on sellaisia rakenteita, esim. maanalaisia 

putkijohtoja, jotka saattavat vaurioitua penkereen rakennuspohjassa rakennusaikana tai 

käyttötilassa tapahtuvien sivusiirtymien (vaakasiirtymien) johdosta, on sivusiirtymien 

suuruus ja vaikutukset em. rakenteisiin selvitettävä geoteknisten laskelmien avulla. 

Kantavat teräs- ja teräsbetonipalkit-, laatat- ja pilarit pysyvät yleensä elastisessa tilassa 

vähintään käyttörajatilalle saakka. Em. rakenteet joutuvat myötötilaan kuorman lisääntyessä. 

Myödön aikana niihin muodostuu "niveliä" (halkeamia), joiden kohdalla rakenne tavallisesti 

murtuu kun kuorma ylittää murtokuorman. Rakennuspohja "kokonaisuutena" pysyy 

hyväksyttävässä käyttötilassa, vaikka siihen on jo muodostunut "pienehköjä" myötötilassa ja 

murtotilassa olevia vyöhykkeitä ts. parhaillaan plastisoituvia tai jo plastisoituneita vyöhykkeitä. 

Rakennuspohjan käyttörajatilaa ja murtorajatilaa määritettäessä on tämän vuoksi tehtävä selvä 

ero toisaalta paikallismurtumien ja paikallismyödön ja toisaalta rakennuspohjan 

kokonaissortuman välillä. 

5.4.3 Laskentamenetelmät 

Taulukossa 5.4 on lueteltu pehmeikölle perustettavan tiepenkereen geotekniset laskelmat. 

Laskelmat on jaettu kolmeen ryhmään; pengerrysajan, odotusajan ja käyttötilan laskelmiin. 

Klassista maamekaniikkaa sovellettaessa määritetään rakennuspohj aan pengerrysaikana 

muodostuva huokosveden paine ja mandollisesti tarvittavat sivusiirtymät empiirisillä menetel-

millä. Huokosveden paine ja siirtymät on tarvittaessa tarkistettava in-situ menetelmillä. 

Geotekniset laskelmat tehdään yleensä seuraavassa järjestyksessä: 

1. Stabiliteettilaskelmat 

2. Painumalaskelmat. Nopeuslaskelmat 

3. Sivusiirtymien arvioiminen 

Huokosveden paineen suuruuden ja sen vaihteluiden määrittäminen on ryhmiin 1...3 kuuluvien 

laskelmien "sisässä". Huokospaine on tärkeä ja usein välttämätön laskelmien 'apusuure". 

Lisäksi huokosveden paine on esim. odotusaikana tapahtuvan suljetun leikkauslujuuden 



lisääntymisnopeuden tarkkailusuure. Luotettavin selvitys suljetussa leikkauslujuudessa 

tapahtuvasta muutoksesta saadaan kuitenkin in-situ lujuusmittauksilla, esim. 

siipikairausmittauksilla. 

Taulukko 5.4 Pehmeikköpenkereet. Rakennusajan ja käyttötilan geotekniset laskelmat. 

Klassiset teoriat ja menetelmät. 

Suunnittelutilanne ja 
laskettava asia 

Symboli Teoria 
tai vast. 

Laskentamenetelmä Huom. 

Penerrysaika 
Stabiliteetti F Plastt. 4 = 0 
Kons.painuma S, Kim. Linp. 
Suljetun tilan painuma S Kim. Linp. 
Sivusiirtymä y - Emp. Tarvittaessa 
Huokosvedenpaine u - Emp. Tarvittaessa 

Odotusaika 
Prim.kons.painuma S, Kim. Linp. 
Prim.kons.painuman no- S(t) Reol. 
peus ja odotusajan pituus t Reol. 
Konsolidaatiojännityksen Ao(t) Reol. Emp. 
muutos 
Suljetun leikkauslujuuden is(t) Reol. Emp. 
kasvu 
Sivusiirtymä y(t) - Emp. 
Huokosvedenpaine bu(t) - Emp. 

Käyttötila 
Stabiliteetti Fd  Plastt. c' , 4' 	tai  4 = 0 
Prim.kons.painuma S, Kim. Linp. 
Prim.kons.painuman S(t) Reol. 
nopeus 
Sekundaaripainuma S Kim. Linp. Tarvittaessa 
Sekundaaripainuman S 5 (t) Reol. Tarvittaessa 
nopeus 
Sivusiirtymä y(t) - Emp. Tarvittaessa 
Huokosvedenpaine iu(t) - Emp. c',4'-men. 

sovelletta- 
essa 

Plastt. 	= 	Piastisuusteoria; 	Kim. 	= 	Kimmoteoria; 	Emp. = 	Empiirinen; 
Linp. 	= 	Lineaaristen muodonmuutosten periaate; Reol. = 	Reologinen 
Kons. 	= 	Konsolidaatioteoria 
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5.5 Penkereen painuminen ja luj uuden kasvu rakennuspohjassa 

5.5.1 Jännityspolku 

Luvussa 4 esitettiin rakennuspohjan maa-alkioon kohdistuvien jännityskomponenttien 

keskinäinen riippuvuus pengerrysaikana, odotusaikana ja käyttötilassa. Komponenttien 

keskinäinen riippuvuus esittää jännitystasolla alkion jännityspolkua. Penkereen 

kokonaispainuman jakautuminen komponentteihin voidaan selittää jännityspolkujen avulla. 

Kuvaan 5.11 on piirretty pehmeikölle rakennetun tiepenkereen rakennuspohjan maa-alkion 

jännityspollcu 0'--, P'- A'— B'— F' 1  —C' 1. Pengenysaikana ja odotusaikana kehittyvien 

painumien komponentit on esitetty kuvissa 5.12 ja 5.13. Jännityspolku jakautuu seuraaviin 

osiin 1...6: Kuvassa 5.11 on käytetty ns. M1T-koordinaatistoa. 

1. O'—P' 

	

	Pengerrysajan elastinen vaihe. Primaarisen konsolidoitumisen johdosta 

kehittynyt painuman komponentti Sr  kuvissa 5.12 ja 5.13. 

2. P'—* A, 	Pengerrysajan elastopiastinen vaihe, painuman suljetussa tilassa kehittynyt kom- 

ponentti S, kuvissa 5.12 ja 5.13. 

3. A'—* B', Odotusaika, jolloin pengertä on myös korotettu. Avoimessa tilassa tapahtunut 

myödön ja primaarisen konsolidoitumisen johdosta kehittynyt painurnan kom-

ponentti S kuvassa 5.13. 

4. B'— F' 1, Alkion sortumaa edeltänyt suurten ja hallitsemattomien elastoplastisten painu-

mien (myödön) vaihe. Pengertä on vaiheessa II korotettu rakennuspohjan 

kokonaismurtoon saakka. 

5. F', 	Alkion murtokohta 

6. F' 1—C1 	Alkion myötöheikkenemisvaihe 

Jännityspolku kuvassa 5.11 edustaa rakennuspohjan maa-alkioon kohdistuvien jännitysten 

keskinäistä riippuvuutta. Maa-alkion mekaaninen käyttäytyminen edustaa rakennuspohjan 

pisteen käyttäytymistä. Painuman komponentit kuvissa 5.12 ja 5.13 edustavat sitävastoin koko 

rakennuspohjan toimivassa osassa (aktiivisessa vyöhykkeessä) tapahtuneiden muodonmuutosten 

johdosta kehittyneitä painuman komponentteja. Penkereen painuma edustaa rakennuspohjan 

kokonaiskäyttäytymistä (makroskooppista käyttäytymistä). 
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Kuva 5.13. Pehmeikölle rakennetun maapenkereen painuma.n komponentit [Leroueil et al 
1990]. 

Fig. 5.5 - Typical relation bctwcen maximum horizontal displaccmcnt Ym and setticmcnt s 
under an cmhankmcnt. 
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Kuvan 5.11 mukaista pengertä on vaiheessa H korotettu niin paljon, että se on aiheuttanut 

liukupintaa ONM pitkin tapahtuneen kokonaissortuman. Rakennuspohjan maa-alkio on 

äärettömän pieni maakappale. 

5.5.2 Painuman komponentit pengerrys- ja odotusaikoina 

Penkereen kokonaispainuma on ensimmäisen odotusajan päättymishetkellä B' kuvan 5.13 

mukaan: 

S(B")= Sr +Su +Sc 
	 (5.1) 

S (B') on penkereen kokonaispainuma keskipisteen alla odotusajan päättymishetkellä B'. Kuva 

5.11 

Sr 	pengerrysajan primaarinen konsolidaatiopainuma, tapahtuu elastisessa avoimessa tilassa 

S,, 	pengerrysajan suljetun tilan painuma, tapahtuu elastopiastisessa myötötilassa. Suljetun 

tilan otaksutaan päättyvän pengerrysajan päättyessä, kun jännityspiste on A':ssa, kuva 

5.11 

S,, 	penkereen primaarinen konsolidaatiopainuma odotusaikana A'-4 B', painuma tapahtuu 

elastopiastisessa avoimessa myötötilassa. Vaiheittain tapahtuvan rakentamisen 

yhteydessä primaarisen konsolidaation aste on odotusajan päättyessä yleensä U, < 100 

%. 

Yhtälöllä (5.1) laskettu painuma S(B') edustaa lievästi ylikonsolidoituneelle rakennuspohjalle 

perustetun penkereen painumaa ensimmäisen odotusajan päättyessä. Painuma kasvaa 

seuraavien pengerrys- ja odotusaikojen sekä käyttötilan aikana. 

Leroueil & al. [1990] kehittämässä suunnittelufilosofiassa: "The concepts of yielding and 

critical states" rakennuspohjan kokonaiskäyttäytyminen jaetaan osatapahtumiin samalla tavalla 

kuin penkereen keskilinj alla sijaitsevan maa-alkion käyttäytyminen. Kuva 5.11. 

Rakennuspohjan eri osissa sijaitsevat maa-alkiot ovat kuitenkin penkereen painuman 

tapahtumisaikana merkittävästi erilaisissa mekaanisissa tiloissa. Klassisen maamekaniikan 

menetelmiä sovellettaessa rakennuspohjan maa-alkioiden erilaisia mekaanisia tiloja ei voida 

ottaa huomioon. Kun painuma ym. laskelmat tehdään maakerroksen mekaanista käyttäytymistä 
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kokonaisvaltaisesti simuloivilla malleila, esim. kriittisen tilan maffihla, ja niiden 

elementtimenetelmään perustuvilla numeerisilla ohjelmilla, voidaan rakennuspohjan alkioiden 

(elementtien) toisistaan merkittävästi eroavat mekaaniset tilat ottaa huomioon. Tämä on uusien 

menetelmien sovellutusten merkittävä etu klassisen maamekaniikan laskentamenetelmiin 

verrattuna. 

5.5.3 Pengerrysajan painuma 

Pengerrysajan painuma muodostuu yhtälön (5.1) mukaan kandesta komponentista S r  ja S. 

Leroueil & al. [1990] mukaan pengerrysaikana veden kyllästamaanrakennuspohjaan kehittyvän 

painuman komponentit S ja S, voidaan laskea likimaaraisesti perinteellisillä menetelmillä. 

Penkereestä rakennuspohjaan siirtyvä pystyjänityksen lisäys 	kerroksessa i lasketaan 

Boussinesqin teorian avulla. Jos & < ( 	- a) lasketaan painuma Sr  niillä klassisen 

maamekaniikan menetelmillä, joita on yleisesti käytetty ylikonsolidoituneen maakerroksen 

primaansen konsolidaatiopainuman laskemiseen. Painuma voidaan laskea luvussa 1 esitetyllä 

tavalla ädometrikokeella maantetyllä kokoonpuristuvuusmoduuliula- tai indeksillä. 

Ödometrikokeella määritetty yksisuuntaisen muodonmuutostilan moduuli soveltuu elastisen 

painuman laskemiseen koska jänmtyspolku O'—* P' kuvassa 5.11 on lähes K0-suoran suuntainen 

jos penger rakennetaan kerroksittain. Seuraavissa yhtälöissä käytetään Leroueil & al. [1990] 

soveltamia symboleja. 

H 	1ogLf.L) 	 (5.2) 
Sr= 	

- 

S r 	on ylikonsolidoituneen kerroksen i elastinen painuma kun kerroksen jännityspiste on 

välillä O'-9 P' kuvassa 5.11 

H 	kerroksen paksuus 

e0 	kerroksen huokosluku in-situ 

C 	kerroksen kokoonpuristuvuusindeksi kun laskentajännitystä edustava piste on välillä 

O'— P' kuvassa 5.11. Indeksi maantetään ödometrikokeen perusteella jännitysväliltä 

y'vol 	cY'. 

kerroksen konsolidaatiojännitys (preconsolidation pressure) 

vallitseva tehokas jännitys kerroksessa i 
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Yhtälöstä (5.2) todetaan, että siinä ei esiinny jännityksen lisäystä 	edustavaa termiä. 

Jännityksen lisäys on kuitenkin se tekijä, joka aiheutaa myös painuman S, joka tulldtaan 

elastiseksi komponentiksi (reconsolidation settlement). 

Rakennuspohjan elastinen painuma on kerrosten painumien summa yhtälön (5.3) mukaisesti. 

sr= 	sr 	 (5.3) 

n on kerrosten määrä 

Ylikonsolidoituneen ts. maaelastisessa tilassa olevan maakerroksen kokoonpuristuvuusmoduuli 

(yksisuuntaisen muodonmuutostilan moduuli) voidaan esittää yhtälöllä (5.4) [Leroueil & al. 

1990] 

E,= M2= m  a',, 	(5.4) 

E = M2 	on kokoonpuristuvuusmoduuli elastisella alueella 

n1 	 moduuliluku elastisella alueella 

tehokas konsolidaatiojännitys 

Kun painuman laskemiseen sovelletaan moduulia M 2, korvataan yhtälö (5.2) yhtiilöllä (5.5). 

- tI (o, g O' ) 
	

(5.5) 
m3  a,, 

Moduuli M2  määritetään ödometrikokeen palautus- tai toistokuormituskäyrän perusteella 

jännitysväliltä 'p 1 	vo i 
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Yhtälön (5.5) mukainen moduuli M2  edustaa kokoonpunstuvuusmodUUlin suurinta mandollista 

arvoa elastisella eli ylikonsolidoituneella alueella. Laskelmia tehtäessä on yksityiskohtaisesti 

selvitettävä käytettävissä olevien ödometrikokeiden tulosten perusteella kuinka luotettavasti 

on onnistuttu maanttämään. Tämä parametri on herkkä mm. kokeessa käytetylle nopeudelle 

dE 1/dt tai da' 1/dt. Suuretkin virheet a':ssä näyttävät olevan mandollisia. Leroueillin & al. 

[1990] luvussa 5.5 'Calculation of settlements" kirjan yhtälöihin (5.19-5.23) esittämät 

selitykset eivät täysin vastaa kirjoittajan kokemuksia voimakkaasti ylikonsolidoituneiden 

koheesiomaakerrosten painumalaskelmasta ja laskelmiin soveltuvista maaparametreista. 

Painuma Sr  on kuten Leroueil & al. [1990] ovat sivulla 205 maininneet usein erittäin pieni. 

('S r  is usually Iess than 2 % of the thickness of the bed of clay"). Koska S tapahtuu 

pengerrysaikana on sen merkitys vähäinen penkereen geoteknisessa suunnittelussa. 

Pengerrysaikana suljetussa tilassa tapahtuva elastopiastinen painuma S, kuvissa 5.12 ja 5.13 

on tarvittaessa laskettu klassisen maamekaniikan menetelmillä niin, että jänitysdeviaattorin 

lisäys - a) suljetussa tilassa on määritetty Boussinesqin yhtälöllä (v = 0.50). Suljetun 

tilan kolmiulotteinen muodonmuutosmoduuli E on maantetty kolmiakselilaitteella tai se on 

arvioitu siipikairalla in-situ määritetyn suljetun leikkauslujuuden s perusteella. Luvussa 1 

esitettiin Bjerrumin [1972] mukaan em. suljetun tilan painuman laskemistapa. Eräät vertailevat 

laskelmat, joissa on ollut käytettävänä myös pengerrysaikana mitatut painumat [Näätänen 

1990, Ilander 1991] osoittavat, että edellä selostettu suljetun tilan painuman laskemistapa 

[Janbu, Bjerrum, Kjämsli 19561 on epätarkka. Leroueil & al. [19901 ovat todenneet, että S:ta 

ei voida laskea em. "elastisella" menetelmällä. He suosittelevat, että suljetun tilan painuman 

laskemiseen sovellettaisiin kanadalaista ohjelmaa "YLIGHT". On ilmeistä, että tarkoitusta 

varten on kehitetty muitakin numeerisia ohjelmia. 

Leroueil & al. [1990] mukaan pehmeikölle rakennettavan maapenkereen suljetun tilan painuma 

voidaan arvioida yhtälöllä (5.6). 

S = (0.07±0•03)(HrH) 	 (5.6) 

S 	on suljetussa tilassa tapahtuva penkereen painuma 

Hr 	penkereen laskentakorkeus 

H,., 	penkereen korkeus kohdassa P' (kriittinen korkeus). Kuvat 5.11 ja 5.12 
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5.5.4 Rakennuspohjan jännitysten muutokset primaarisen konsolidoitumisen yhteydessä 

Primaarisella konsolidaatiopainumalla tarkoitetaan tässä luvussa pengerrysajan jälkeen joko 

odotusaikana tai käyttötilassa tapahtuvaa painumisprosessia, jonka yhteydessä rakennuspohjan 

maakerrosten huokosista suotautuu huokosvettä, niin että kerrosten huokostila ja tilavuus 

jatkuvasti pienenevät. Primaarisen konsolidaatiopainuman otaksutaan klassisissa teorioissa 

päättyvän kun penkereen rakennuspohjan maakerroksiin aiheuttama huokosveden ylipaine iu 

on täydellisesti kadonnut. Huokosveden ylipaine, joka on jäljellä mielivaltaisella hetkellä, 

mielivaltaisessa paikassa sijaitsevassa alk.iossa iu = u (t, z, x), on se tekijä, joka "ajaa" 

Darcyn lain mukaisesti huokosvettä ko. alkiosta. Tehokkaiden jännitysten periaatteen mukaan 

[Terzaghi 1925] kantavan rakennuspohjan alkiossa vallitseva tehokas lisäjännitys lasketaan 

yhtälöllä (5.7). 

a(t,z,x) = a(z,x)-Au(t,z,x) 	 (5.7) 

A(z,x) 	kokonaisjännityksen lisäys pystysuunnassa 

ix'(t,z,x) 	tehokkaan jännityksen lisäys hetkellä t 

tu (t,z.x) 	huokosvedenpaine hetkellä t kohdassa z, x 

Vaiheittain rakennettavan penkereen geoteknisen suunnittelun yhteydessä yhtälöä (5.7) ja siitä 

edelleen johdettuja yhtälöitä (5.8)...(5. 11) voidaan soveltaa seuraaviin tarkoituksiin: 

1. Penkereen primaarisen painuman ja ajan välisen riippuvuuden S, = S(t) määnttä-

miseen. 

2. Suljetun leikkauslujuuden kasvunopeuden s, = s(t) määrittärniseen. 

Primaarisen konsolidaatiopainuman suuruuden ja nopeuden S, = S(t) laskentamenetelmiä, 

jotka perustuvat Terzaghin [1925] yksisuuntaiseen konsolidaatioteoriaan käsiteltiin lyhyesti 

luvussa 1. Tässä yhteydessä ei käsitellä perinteellisiä yksisuuntaisen painuman laskenta-

menetelmiä. Seuraavassa esitetään Terzaghin [1925] konsolidaatioteorian likimääräinen 

ratkaisutapa, jota voidaan soveltaa odotusaikana ja käyttötilassa tapahtuvan suljetun 

leikkauslujuuden kasvun (lisäyksen) As = As(t) määrittäniiseen, jos yksisuuntaisen teorian 

otaksutaan olevan riittävän tarkka ko. tapauksessa. 
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Yksisuuntaisessa konsolidaatiotilassa yhtälö (5.7) supistuu muotoon (5.8). 

Ao(t,z) = Aa(z) -  Au(t,z) 	 (5.8) 

Penkereestä rakennuspohjaan siirtyvän kokonaisjännityksen lisäyksen .a(z) otaksutaan olevan 

riippumaton ajasta. On kuitenkin mandollista, että myös kokonaisjännityksen lisäyksen & 

komponenteissa tapahtuu muutoksia rakennuspohjan elastisten muodonmuutosten ja myödön 

(paikallismurtumien) ansiosta. Paikallismurtumat lisäävät suljetussa leikkauslujuudessa 

odotusaikana ja käyttötilassa tapahtuvan kasvun laskelmien epätarkkuutta. 

Kuvassa 5.14 on esitetty likimaaraisesti yksisuuntaisen primaarisen konsolidaatioprosessin 

eteneminen homogeenisessa rakennuspohjassa, josta suotovesi pääsee poistumaan vain 

ylöspäin. 

Primaarinen konsolidaatioprosessi jaetaan likimääräisissä tarkasteluissa kahteen vaiheeseen; 

v"t -vaiheeseen ja (exp) - vaiheeseen. Neliöjuurivaiheen aikana v"t:n ja primaarisen konsolidaa-

tiopainuman S(t) välinen teoreettinen riippuvuus on likipitäen suora. Norniaalistetussa piirrok-

sessa kuvassa 5.15 aikakertoimen Tja konsolidaatioasteen U välinen riippuvuus on analoogi-

nen todellisen /t - S, - piirroksen kanssa. 

Neliöjuurivaiheen aikana isokronin AL piste L vaeltaa E:stä D:hen. Kuva 5.14a. Neliöjuurivai-

heen ja eksponenttivaiheen rajakäyrä t on kuvassa 5. 14b. Eksponenttivaiheen aikana isokronin 

AM piste M vaeltaa D:stä C:hen kuvassa 5. 14c. Kuvassa on esitetty myös jännitykset Au(z,t) 

ja Acf(z,t) hetkellä t (exp)-vaiheen aikana. 

Likimääräisessä primaarisen konsolidaatioprosesSin tarkastelussa otaksutaan, että isokronit ovat 

toisen asteen paraabeleja [Schofield, Wroth 1968J. 
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Figure 8-6 Parabolic isochrones for 1< t 	Figure 8-5 Parabolic isochrones 	Figure 8-7 Parabolic isochrones for t> t- 

t 1  on Jt -vaihe 	 = Aa'(t) 	 Lujuuden lisäystä s(t) arvioitaessa otaksutaan: 

t on it -vaiheen päättymiskohta 	Au(z,t)=A ,kun t=O 	 1) As = aA' 	on lujuuden lisäys 

on cksponenttivaihe 	 = A'/A on prim.kons.aste 	2) &' 	L'(t) 	on i3':n lisäys hetkellä t 

= S(t)/S 	 3) Suljettu lujuus hetkellä t; 
S = 	+ ASU 

Kuva 5.14. Terzaghin yksisuuntainen konsolidaatioteoria. a) Isokroonin AL sijainti Jt -vaiheen 
aikana b) Isokrooni t jakaa priniaarisen konsolidaatioproseSsin "It - ja exp -vaiheeseen c) 
Huokosvedenpai ne (z,t)=Au(z,t) sekä tehokas j iinnitys A '(z,t exp-vaiheen aikana 
[Atkinson ]. 
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Kuva 5.15. Terzaghin yksisuuntainen konsolidaatioteoria. Aikakertoimen T ja 
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Konsolidaatioprosessia edustavat yhtälöt ovat: 

1. Neliöjuurivaihe; i/t-vaihe 

Isokroni AL, hetkellä t1. Kuva 5.14a. 

Au(z,t)= Ao 
	

O^ z ̂  1(t) 
	 (5.9a) 

1 2 = 12 c t1 	 (5.9b) 

S (t) 
U= 	=f4T/3 

p 
(59c) 

ct 	 (5.9d) 
H2  

Ao'(t,z)= Aa - Au(t,z) 
	 (5.9e) 

= Ac 	kokonaisjännityksen lisäys z-suunnassa 

i.0 (z, t1 ) 	on huokosveden ylipaine hetkellä t1 , syvyydellä z 

1 = z 	syvyys isokronin kärkipisteessä L hetkellä t1  

U 	primaarisen konsolidoitumisen aste kun painuma = S(t) 

S, 	primaarisen konsolidaatiopainuman loppuarvo, kun t = ooja isokroni AM yhtyy 

AC:hen kuvassa 5.14c. 

c 	 konsolidaatiokerroin 

H 	suotomatka 

A'( t, z) 	tehokkaan jännityksen kasvu hetkellä t. Kuva 5.14c. 



Neliönjuurivaihe päättyy kun isokronin AL kärkipiste L saapuu D:hen, eli kun 1 = H ja T = 

1/12. Kuvat 5.14 ja 5.15. 

2 Exponenttivaihe, (exp)-vaihe 

Au(z,r) Aa  m 2 z_(z 21 
H1)j '  

l^ m(t) ^O (5.lOa) 

on kokonaisjännityksen lisäys 

	

m= exp(1/4-3T) 
	 (5.lOb) 

U,,= 1-2/3 exp(1/4-3T1) 
	 (5. lOc) 

Aa'(z,t)= Ao - Au(z,t) 
	 (5. lOd) 

Kuvassa 5.16a on esitetty tasapaksun täytemaakerroksen alla olevan rakennuspohjan 

geotekniset kerrokset; siltti-, savi- ja hiekkakerros. Kuvassa 5.16b on esitetty savikerroksen, 

z = -7,3...-1 1,6m pystyjännitykset: u(t,z) ja z.a' kun savikerros suotaa primaarisen 

konsolidoitumisen aikana ylös- ja alaspäin. Täytemaakuornian &, = 99 kN/m johdosta 

savikerrokseen (exp)-vaiheen aikana muodostuva huokosveden ylipaine u(z,t) voidaan 

likimääräisesti laskea yhtälöllä (5.lOa). Tehokas pystyjännityksen La'  lisäys lasketaan 

yhtälöllä (5.lOd). Jännitykset u(t,z) ja (Y'(t,z) lasketaan yhtälöllä (5.11). Kuvat 5.16a ja 5.16b. 

	

u(t,z)= u0 ^ tu(t,z) 
	 (5.11a) 

a'(t,z) =c,+L  a(t,z)  =o'(t,z) 
	 (5.1 ib) 

u(t,z) on resultoiva huokosveden paine 

luonnontilaisen maakerroksen huokosveden paine 
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a 	
b Savikerroksen jännitykset. Kerros suotaa ylös- ja alaspäin. 

= 99 	i 2  
Additionat 
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50 	
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150 	
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c 9-6 200 100 I1I!P 	-11.6 
z 
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—9- 
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—116 

Sand 
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Maanpintaan kohdistuu tasainen 

11 6 	

Au(t.z)_\ 	
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0 	

5O 	
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Kuva 5.16. Yksisuuntaisen painumalaskelman määräävät jännitykset. SuotovirtaukSen vaikutuS 

jännityksiin L 	
ja \u(t,z). a) Tasainen kuorma ja geotekniset kerrokset. b) Savikerroksen 

(clay) jännitykset z-suunnasSa. Suotovirtaus ylös- ja alaspäin. c) Savikerros. Suotovirtaus vain 
v1iiniin EI irnhe. Whitrnan 1979t 

j) 
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Kuva 5.17. Yksisuuntainen primaarinen konsolidoiturninen. Eksponenttivaihe. Konsolidaatio-
asteen U, ja normaalistetun syvyyden välinen riippuvuus kun suotovesi pääsee poistumaan 
homogeenisesta kerroksesta ylös- ja alaspäin [Lambe, Whitman 1979]. 

I.ss...s.ss....ss......s....sss.sss1sssss.1s..s.mss..s....s. 
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Kuvaan 5. 16c on piirretty savikerrokseen kohdistuvat pystyjännitykset jos kerroksen alla on 

täysin läpäisernätön kerros (esim. ehjä kallio). Suotovesi pääsee tällöin poistuma.an 

savikerroksesta vain ylöspäin silttikerrokseen. Kun verrataan kuvissa 5. 16b ja 5. 16c olevia 

Au(t,z) ja Aa'2 -kuvioita todetaan, että kuvioiden muoto on savikerroksen alemmalla puoliskolla 

merkittävästi erilainen. Kuvan 5. 16c mukainen savikerros konsolidoituu ja lujittuu hitaammin 

kuin 5.16b mukainen savikerros. Kuvan 5.16b ja 5.17 perusteella todetaan, että homogeenisen 

maakerroksen, josta vesi pääsee poistumaan ylös- ja alaspäin, keskikohta i=H, konsolidoituu 

hitaammin kuin kerroksen ylä- ja alaosat. Suljetun leikkauslujuuden kasvu tapahtuu tämän 

vuoksi paksun savikerroksen keskiosissa hitaammin kuin kerroksen ylä- ja alaosissa. Suljetun 

leikkauslujuuden kasvua koskevissa laskelmissa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

huokosveden virtaussuuntiin. 

5.5.5 Suljetun leikkauslujuuden kasvu primaarisen konsolidoitumisen yhteydessä. 

Normaalisti konsolidoituneessa maakerroksessa odotusaikana ja käyttötilassa primaarisen 

konsolidoitumisen johdosta tapahtuvan suljetun leikkauslujuuden kasvun As.(t,z) otaksutaan 

olevan suoraan verrannollinen konsolidaatiojännityksessä a' tapahtuvaan lisäykseen ia' . 

[Mesri 1975, Leroueil 1990]. Kuva 5.18d. 

	

r,,= s(t,z)= acr(t,z) 	 (5.l2a) 

	

s(t,z)= aAo(t,z) 	 (5.12b) 

s, ( t, z) 	on suljettu leikkauslujuus hetkellä t syvyydessä z 

lujuuden kasvu ajassa t 

y', (t, z) 	konsolidaatiojännitys hetkellä t, syvyydessä z, lasketaan yhtälöllä (5.11b) 

A& (t, z) 	konsolidaatiojännityksen kasvu 

a 	 rakennuspaikan maakerrosten historiasta riippuva kerroin ct 	0.18...0.36. 

[Mesri; ct=0.22] 
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FIG. 2. Typical ratios for normally consolidated late glacial 
and postglacial clays. 

Kuva 5.18. Suljetun leikkauslujuuden redusointi a) ja b) Bjerrumin (1973) mukaan ja c) ja d) 
mesrin (1975) mukaan [Trak et al 1980]. 
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Yhtäiöt (5.1 ib) ja (5.12) soveltuvat lähinnä normaalisti konsolidoituneille koheesiomaakerrok-

sille. Ylikonsolidoituneissa meekerroksissa tapahtuu suljetun leikkausluj uuden kasvua 

primaarisen konsolidoitumisen yhteydessä vasta sitten kun jännitys '(t,z) ylittää (Y' n. 

a(t,z)= a,^ ta(t,z)> J• 	 (5.13) 

C' p 	on konsolidaatiojännityksen initiaaliarvo (in-situ) luonnontilaisessa maakerroksessa, 

alaindeksillä "p in" on haluttu korostaa että kysymyksessä on konsolidaatiojännityksen 

initiaaliarvo. 

Yhtälön (5.13) perusteella todetaan, että voimakkaasti ylikonsolidoituneissa rakennuspohjan 

kerroksissa, kun > [a' + i.a '  (t ,z)], ei tapandu primaarisen konsolidoitumisen johdosta 

suljetun leikkauslujuuden kasvua. Lievästi ylikonsolidoituneissa kerroksissa lujuuden kasvua 

tapahtuu yhtälöiden (5.12b) ja (5.14) perusteella lasketun A':n realilisäyksen edellyttämä 

maara. 

AsNF(t,z) = « AG'pr(t,z) 	 (5.14a) 

to(t,z)= [a'+ t:r(t,Z)1-cr._1 	 (5.14b) 

(t,z) 	on konsolidaatiojännityksen (todellinen) reaalinen kasvu ajassa t syvyydellä z 

(t,z) 	suljetun leikkauslujuuden vastaava kasvu 

Konsolidaatiojännityksen initiaaliarvon a' määrittämiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi lie-

västi (ja voimakkaastikin) ylikonsolidoituneissa koheesiomaakerroksissa primaarisen konsoli-

doitumisen johdosta odotusaikana ja käyttötilassa tapahtuvaan suljetun leikkauslujuuden 

mandolliseen kasvuun ja sen hyödyntämiseen pehmeikölle rakennettavan tiepenkereen 

geoteknisen suunnittelun yhteydessä on suhtauduttava kriittisesti. Luonnollisessa mittakaavassa 

koerakenteista tehtävillä mittauksillaja havainnoilla voidaan em. olosuhteissa saada vaiheittain 

rakennettavien penkereiden geotekniseen suunnitteluun pitävärnpi ote. 
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Kuvassa 5.19 on esitetty Leroueil & al. [1990] mukaan ne alueet penkereen rakennuspohjassa, 

joissa suljetun leikkauslujuuden kasvua saattaa tapahtua primaarisen konsolidoitumisen 

yhteydessä pengerrysaikana ja käyttötilassa. 

Pehmeiköille rakennettujen tiepenkereiden rakennuspohjissa primaarisen ja/tai sekundaarisen 

konsolidoitumisen johdosta tapahtuneesta suljetun leikkauslujuuden kasvusta ei ole 

käytettävissä pitkäaikaisten ja systemaattisesti tehtyjen mittausten tuloksia. Paimioon 

rakennetun koepenkereen rakennuspohjassa on tapahtunut kolmen vuoden aikana rakentamisen 

jälkeen lujuuden kasvua, jonka kehittymistä seurataan edelleen. Näyttää ilmeiseltä, että em. 

koepenkereen rakennuspohja on konsolidoitunut kolmiulotteisessa muodonmuutos- ja 

suotovirtaustilassa. Terzaghin yksisuuntaisen teorian mukaan laskettu konsolidoituminen 

tapahtuu tässä tapauksessa huomattavasti hitaammin kuin Biotin teorian perusteella laskettu 

kolmiulotteinen konsolidoituminen. Pitkän ja korkeudeltaan muuttumattoman penkereen 

rakennuspohja konsolidoituu vastaavasti kaksiulotteisessa muodonmuutos- ja suotovirtaustilas-

sa. Kaksiulotteista suotovirtaustilaa varten käytettävissä olevien teorioiden; Terzaghin & 

Rendulicin [1936]- ja Biotin teorian [1941] sovellutuksissa tarvitaan Darcyn kertoimen arvot 

k ja k. Parametrien mittaaminen in-situ tuottaa vaikeuksia käytettävissä olevilla pohjatutki-

musvälineillä. 

Yhtälöiden (5.12)...(5. 14) perusteella todetaan, että mm. Mesrin [1975) ja Leroueil & al. 

[1990] suositusten mukainen primarisen konsolidoitumisen johdosta tapahtuva suljetun 

leikkauslujuuden kasvu on arvioitava tehokkaassa pystyjännityksessa tapahtuvan lisäyksen &' 

ja sen johdosta tapahtuvan lisäyksen perusteella. Tällä menetelmällä arvioitava lujuuden 

kasvu rajoittuisi lähinnä normaalisti konsolidoituneisiin maakerroksiin ja sellaisiin lievästi 

ylikonsolidoituneisiin kerroksiin, joissa (' + A') > Luonnontilaisten maakerrosten 

konsolidaatiojännityksen &, arvioimiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi lievästi 

ylikonsolidoituneissa kerroksissa tapahtuvaan ja yhtälöllä (5.1 2b) laskettuun luj uuden kasvuun 

on suhtauduttava kriittisesti. Tämän vuoksi on edelleen korostettava, että vaiheittaisen 

penkereen rakentamisen yhteydessä rakennuspohjan eri kohdissa (kuva 5.19) tapahtuvaa 

lujuuden kasvua ja sen nopeutta on tarkkailtava esim. siipikairalla odotusaikana tehtävillä 

mittauksilla. Samanaikaisesti tehtävillä huokospainemittauksilla voidaan tarkistaa 

konsolidaatiojännityksessä mandollisesti tapahtuvaa muuttumista. Yhtälöiden (5.12)...(5.14) 

"heikkoutena" on pidettävä mm. sitä, ettei konsolidoitumisen yhteydessä tapahtuva 



sss.s.s..I...ss.,s.ss..sssss..s...ssss..sssss..sss.s.ssss.. 
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Fig. 4.26 - Incrcase in strcngth undcr an emhankrncnt. 

Kuva 5.19. S uljetun leikkausluj uudea kasvu odotusaikana ja käyttötilassa. Erilaisen lujuuden 
kasvun alueet penkereen rakennuspohjassa [Leroueil et al 19901. 
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maakerroksen tiiviyden muutos (ominaistilavuuden muutos) ole niissä välittömästi mukana. 

Useiden maaparametrien arvot riippuvat kuitenkin tiiviydestä. 

Primaarisen konsolidoitumisen johdosta myös muissa rakennuspohjan maakerrosten maapara-

metreissa muodonmuutosmoduuleissa ja tehokkaissa leikkauslujuusparametreissa, c' ja ø', 

tapahtuu muutoksia, koska parametrit riippuvat sekä jännitystasosta- että jännitystilasta. 

Perinteellisiä laskentamenetelmiä sovellettaessa näitä muutoksia ei ole otettu huomioon. Sekä 

konsolidoitumisen että hiipumisen vaikutus parametrien muuttumiseen saattavat muodostua 

merkittäviksi pitkäaikaisiksi tarkoitettujen maapenkereiden rakennuspohjissa. Vanhojen 

penkereiden koroitussuunnitelmien yhteydessä olisi sekä stabiliteetti että painumalaskelmissa 

sovellettavien maaparametrien arvot määritettävä uudelleen niin, että otetaan huomioon kaikki 

rakennuspohjan maakerroksissa tapahtuneet muutokset (pohjavden pinnan korkeuden 

muutokset, paikallissortumat, dynaamisten kuormien maakerrosten rakenteeseen aiheuttamat 

muutokset jne.). 

5.5.6 Sekundaarinen painuminen ja tiiviyden vaikutus lujuuden kasvuun 

Klassisessa maamekaniikassa otaksutaan, että kuormitettu maakerros alkaa hiipua eli painua 

sekundaarisesti välittömästi sen jälkeen kun primaatinen konsolidoituminen on päättynyt. Jos 

rakenteesta, esim. tiepenkereestä, rakennuspohjaan siirtyvät kuormat pysyvät muuttumattomina, 

tapahtuu rakennuspohjan maakerroksen hiipuminen sekä jännitystilan- että tason suhteen 

muuttumattornissa olosuhteissa. Luvussa 1 esitettiin yksisuuntaisessa muodonmuutostilassa 

kehittyvän sekundaarisen painuman ja ajan välinen empiirinen yhtälö (5.15) [Buisman 19361. 

= AH C
a  1og--=e5  AH 	 (5.15a) 

tp  

t Ae5 =: C log— 	 (5.15b) 
tp  

___ = € 
	 (5.15c) 

1 
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on maakerroksen sekundaarinen painuma hetkellä t 

iH 	painuvan kerroksen paksuus 

e0 	maakerroksen huokosluku hetkellä 

C 	sekundaaripainuman aikakerrom huokosluvun muutoksen suhteen 

primaarisen konsolidaatiopainuman kestoaika 

ie 	huokosluvun muutos hetkellä t, t> t 1, (sekudaarinen huokosluvun muutos) 

sekundaarinen muodonmuutos (suhteellinen tilavuuden muutos) 

Sekundaarisen painuman ja ajan välistä riippuvuutta voidaan approksimoida yhtälön (5.15) 

lisäksi useilla muilla empiirisilä yhtälöilä [Korhonen 1977]. 

Yhtälön (5.15) perusteella todetaan, että yksisuuntaisessa muodonmuutostilassa 

vaidojännityksen vallitessa tapahtuva huokosluvun muutos, ajankohdasta t, eteenpäin, voidaan 

laskea jos tunnetaan aikakerroin C, ja jos havaintojen perusteella on todettu, että penkereen 

sekundaarinen painuma tapahtuu Buismannin yhtälön (5.15) mukaisesti. Ko. maakerroksen 

a]ldoihin penkereestä siirtyvien lisäjännitysten komponenttien suuruudet eivät "näy" yhtälöstä 

(5.15). Parametri Cct on määritettävä ödometrikokeen tulosten perusteella, niin että otetaan 

huomioon ko. maakerroksen jännitystaso. Primaarinen konsolidoituminen on tilavuudenmuutos-

prosessi. Yhtälön (5.15) perusteella todetaan, että myös Buismannin mallin mukainen 

sekundaarinen konsolidoituminen otaksutaan tilavuudenmuutosprosessiksi. Primaarinen ja 

sekundaarinen konsolidoituminen ja niiden ko. maakerroksissa aiheuttamat muutokset, suljetun 

leikkauslujuuden kasvu mukaan luettuina, ovat ajasta ja tiiviyden muutoksista aiheutuvia 

fysikaalisia ilmiöitä. Penkereen rakenuspohjassa pengerrysajan jälkeen tapahtuvaa suljetun 

leikkauslujuuden suuruutta voidaan tämän vuoksi simuloida yhtälöllä (5.16). 

= s(t,z,v) 
	 (5.16) 

s 	suljettu leikkauslujuus hetkellä t 

z 	alkion syvyys 

v 	alkion ominaistilavuus hetkellä t 

Erityisesti on korostettava, että suljettu leikkauslujuus riippuu ko. maakerroksen 

ominaistilavuudesta eli tiiviydestä. Yhtälössä (5.16) ei esiinny ':tä. 
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Lujuuden kasvu voidaan laskea yhtälöllä (5.17). 

= sg[(t+it),z,v(t+t)] -s(t,z,v) 	 (5.17) 

A; 	on lujuuden kasvu ajassa it, kun ominaistilavuuden muutos on 

Lujuuden kasvu riippuu ominaistilavuuden pienenemisestä ajan & kuluessa. Ominaistilavuuden 

pieneneminen voi tapahtua joko primaarisen tai sekundaarisen konsolidoitumisen johdosta. 

Leikkauslujuuden kasvua edustavan yhtälön (5.16) funktionaalista muotoa ei tunneta. On 

mandollista, että yhtälö on muodostettava erikseen primaarista ja sekundaarista 

konsolidoitumisaluetta varten. Lujuuden kasvun ennusteissa käytetään hyväksi jotakin ko. 

olosuhteisiin soveltuvaa primaarista konsolidaatioteoriaa tai sekundaarista aikafunktiota. 

Tällöin saadaan yhtälö v = v (t). 

5.5.7 Lujuuden kasvun rnääritys painuman perusteella. 

Saksalainen tutkimuslaitos "Forschungsgesellschaft för Strassen- und Verkehrwesen' on 

laatinut pehmeikölle rakennettavan tiepenkereen geoteknisen suunnitteluohjeen: "Strassenbau 

auf wenig tragfähigem Untergrund [Ausgabe 1988]. Tämän luvun yhtälöt kirjoitetaan em. 

ohjeen mukaisilla symboleilla. Ohjeessa on esitetty klassiseen maamekaniikkaan perustuva 

likimääräinen menetelmä penkereen rakennuspohjan suljetun leikkauslujuuden kasvun 

laskemista varten. Luj uuden kasvu lasketaan penkereen primaarisen (S 1 ) ja sekundaarisen (S 2) 

painuman perusteella. Painumien suuruudet voidaan laskea perinteellisilä menetelmillä ja 

ödometrikokeen tulosten perusteella määritettyjen maapararrietrien avulla esim. luvussa 1 

esitetyllä tavalla [Terzaghi 1925, Bjerrum 1972]. 
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Suljetun leikkauslujuuden kasvu ic lasketaan yhtälöifiä (5.18) ja (5.19). 

= e0- (1 +e0) (S1  ^ S2)/d 	 (5.18a) 

e0- e 
c = 	exp 	 (5.1 9a) 

tc= cc,3 	 (5.19b) 

e 	on huokosluku painumien S 1  ja S2  tapahtumisen jälkeen 

e0 	luonnontilaisen maakerroksen/rakennuspohjan huokosluku 

S 1 	primaarinen painuma maakerroksessa/rakennuspohjassa, jonka paksuus on d esim. 

luiskan keskipisteen alla 

S2 	sekundaarinen painuma esim. luiskan keskipisteen alla. S2:n otaksutaan alkavan sen 

jälkeen kun S 1  on tapahtunut 

C 	ödometrikokeella maantetty kokoonpuristuvuusindeksi [Terzaghi 1925] 

c 	suljettu leikkauslujuus, kun huokosluku on e 

c 	suljettu leikkauslujuus kun huokosluku on e0  

Ac 	suljetun leikkauslujuuden kasvu 

d 	painuvan kerroksen paksuus 

Painumat S 1  ja S2  on laskettava penkereen keskilinjan ja lisäksi luiskan keskipisteen kohdalla. 

Lujuuden kasvu (c - c) initiaaliarvosta painumaa (S 1  + S2) vastaavaan arvoon voidaan laskea 

koko rakennuspohjaa vastaavana keskimääräisenä arvona, jolloin d yhtälössä (5.18) tarkoittaa 

rakennuspohjan aktiivisen vyöhykkeen korkeutta. Jos lujuuden kasvu halutaan laskea 

kerroksittain, on d ko. kerroksen paksuus ja (S 1  + S2) vastaavasti kerroksen painuma. 

Vaiheittain etenevän rakentamisen yhteydessä sekundaaripainuma on yleensä S 2  = 0 

odotusaikana. Primaarisesta painumasta tapahtuu odotusaikana tavallisesti vain osa 

(konsolidaation astetta vastaava osa). Normaalisti konsolidoituneen kerroksenlrakennuspohjan 

huokosluku e hetkellä t pengerrysvaiheen päättymisen jälkeen lasketaan tällöin yhtälöllä 

(5.30b). [Ausgabe 1988]. 



312 

e(t)= e0- ( l+e0) S1(t)/d 	 (5.18b) 

S1 (t)= U(t) S 
	 (5.18c) 

e(t) 	on hetkeä t pengerrysajan päättymisen jälkeen vastaava huokosluku 

S 1 (t) odotusajan primaarista konsolidaatioastetta Up(t) vastaava painuma hetkellä t 

Yhtälöillä (5.18) ja (5.19) laskettu "uusi"  suljetun leikkauslujuuden arvo c, voidaan tarkistaa 

luvussa 5.55 esitetyillä yhtälöillä (5.12)...(5.14). Tällöin on tunnettava rakennuspohjan 

geologisista olosuhteista riippuvan kertoimen a arvo, joka saattaa olla vakio koko 

rakennuspohjassa tai vaihdella kerros kerrokselta kuten muutkin maaparametrit. Ohjeessa 

[Ausgabe 1988] on korostettu, että yhtälöihin (5.18) ja (5.19) perustuva suljetun 

leikkauslujuuden kasvun (c-c) laskentamenetelmä on likiniäarainen. Em. yhtälöt esittävät 

kuitenkin yksinkertaisimman käyttökelpoisen menetelmän, jolla penkereen primaarisen ja 

sekundaarisen painumisen johdosta rakennuspohjassa tapahtuva suljetun leikkauslujuuden 

kasvu voidaan laskea. Kuten edellä mainittiin, laskentatulosta voidaan tarkentaa siten, että 

painumat S 1  ja tarvittaessa myös S 2  lasketaan kerroksittain. Kerroskohtaisen painuman S 11(t), 

suljetun leikkauslujuuden initiaaliarvon c ja kokoonpuristuvuusindekSin C, perusteella 

lasketaan tällöin odotusajan mielivaltaista ajankohtaa t vastaava suljetun leikkauslujuuden 

kerroskohtainen arvo c. 

Yhtälöillä (5.18) ja (5.19) tehtävän laskelman tarkkuutta voidaan lisätä niin, että painumat S 1  

ja tarvittaessa myös S 2  lasketaan tasomuodonmuutostilassa, joko 1n-situ menetelmillä tai 

laboratoriossa kolmiakselilaitteella määritetyillä maaparametreilla. Primaaripainuman 

nopeuslaskelma voidaan tehdä joko Terzaghi-Rendulicin [1936] tai Biotin [1941] teorioihin 

perustuvilla kaksiulotteisen suototilan numeerisilla menetelmillä. [Esim. Dunn, Razouki 1974, 

Razouki 1974]. 

5.5.8 Lujuuden kasvun määritys kriittisen tilan mallin parametreilla. 

Yhtälö (5.19) voidaan korvata kriittisen tilan malliin perustuvalla suljetun tilan 

leikkauslujuuden yhtälöllä (5.20) [Schofield & Wroth 1968, Wroth 1984, Wood 1990]. 
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M 	(r-v 
CM 	- exp (5.20) 

=; on ominaistilavuutta v vastaava suljetun leikkauslujuuden arvo 

M 	kriittisen tilan maifin lujuusparametri 

IT ja ? kriittisen tilan mallin muodonmuutosparametreja (esitetty luvussa 3) 

Odotusaikana, hetkellä t, pengerrysajan päättymisen jälkeen tapahtunut suljetun 

leikkauslujuuden kasvu voidaan laskea yhtälöllä (5.2 1), joka tarkoittaa samaa asiaa kuin yhtälö 

(5.17). 

s(t)= sM(t)s,, 	 (5.21a) 

rr_v(O 1 	 (5.21b) exp 	
; 

on suljetun leikkauslujuuden kasvu ajassa t 

s 	 luonnontilaisen maakerroksen/rakennuspohjan suljettu leikkauslujuus 

suljettu leikkauslujuus odotusajan t kuluttua 

v(t)=e(t)+1 	ominaistilavuus odotusajan t kuluttua 

Suljetussa leikkauslujuudessa tapahtuvan kasvun s(t) laskerniseen tarvittava yhtälö (5.21b) 

voidaan kehittää edellä esitetyllä tavalla kriittisen tilan mallin yhtälöstä (5.20). Kuvan 5.20 

perusteella voidaan päätellä, että siipikairalla savikerroksessa mitattu leikkauslujuus kasvaa 

huokosluvun pienentyessä yhtälön (5.20) mukaisesti. Kuvan -perusteella todetaan lisäksi, että 

vallitseva jännitys (p 0) kasvaa yhtälön (5.20) kanssa analoogisen yhtälön mukaisesti [Korhonen 

1979]. 

Ominaistilavuuden riippuvuus ajasta v = v(t) primaarisen konsolidoitumisen aikana voidaan 

laskea mm. Terzaghi-Rendulicin [1936], Biotin [1941] tai Barronin [1948] teorioihin 

perustuvilla numeerisilla ohjelmilla. Yhtälöihin (5.20) ja (5.21) perustuva lujuuden kasvun 

laskentamenetelmä perustuu kahteen tunnettuun teoriaan; kriittisen tilan mallin teoriaan ja 

konsolidaatioteoriaan. Yhtälö (5.12) [Mesri 1975] on sitävastoin empiirinen. 
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Jos yksisuuntaisen konsolidaatioteorian katsotaan soveltuvan ko. tapaukseen, lasketaan 

ominaistilavuuden ja ajan välinen riippuvuus likimääräisesti yhtälöllä (5.lOc). Katso yhtälän 

(5.9) selityksiä. 

(v0 -v) 	(e0-e) - 
(v0- v) = (e0-e) 

- [1-2/3 exp(1/4-3T%)] 	(5.lOc bis) 

on luonnontilaisen maakerroksen ominaistilavuus 

v 	ominaistilavuuden loppuarvo primaarisen konsolidoitumisen päättyessä ko. 

maakerroksessa 

Kuten aikaisemmin on todettu, tapahtuu pehmeikölle rakennetun tiepenkereen primaannen 

konsolidoituminen yleensä kaksiulotteisessa suotovirtaustilassa. Razouki [1974] on laatinut 

laajan tutkielman tiepenkereen kaksiulotteisen primaarisen konsolidaatiopainuman nopeuden 

laskentamenetelmästä. Menetelmä perustuu Terzaghi-Rendulicin [1936] konsolidaatioteoriaan. 

Razoukin esittämien ratkaisujen tai Biotin konsolidaatioteoriaan perustuvien numeeristen 

ohjelmien avulla päästään tarkempiin tuloksiin kuin Terzaghin [1925] yksisuuntaiseen 

konsolidaatioteoriaan perustuvilla laskentamenetelmillä. (Luku 3). Yksisuuntaisen 

konsolidaatioteorian soveltuvuus rajoittuu lähinnä sellaisiin tapauksiin, joissa suotoveden 

virtausmatka on "pieni". Tämä ehto toteutuu, jos penkereen pohjan leveys L on huomattavasti 

suurempi kuin suotomatka H konsolidoituvassa rakennuspohjassa (L» H). 

Suljetun leikkauslujuuden kasvun arvioiminen sekundaarisen painuman johdosta muodostuu 

ongelmaksi jos rakennuspaikkaa parannetaan pystyojilla. Rakennuspaikan maaperä - ym. 

olosuhteisiin soveltuvan yksinkertaisen aikafuaktion; v=v(t) tai S=S(t) keksiminen on tällöin 

vaikein tehtävä. Penkereiden painumahavainnoilla olisi näissä suunnittelutehtävissä todellista 

merkitystä. 

5.5.9 Rakennuspohjan piastisoitumisen vaikutus penkereen painumiseen 

Tiepenkereen alla olevat kantavat maakerrokset alkavat piastisoitua kun penkereen 

rakennuspohjaan aiheuttamat jännitykset saavuttavat initiaalimyötöpinnan. Kuvan 5.3 ja 5.4 

mukaisissa olosuhteissa penkereen keskilinjan kohdalla oleva maa-alkio alkaa piastisoitua kun 
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alkion jännitystilaa edustava piste kohtaa initiaalimyötöpinnan pisteessä P'. Plasusoiturninen 

jatkuu kuvan 5.3 olosuhteissa pengerrysaikana suljetussa tilassa pisteestä P' pisteeseen A' 

saakka. Penkereen korkeus kasvaa tällöin H 1 :stä H:hon. Kuvan 5.3 perusteella todetaan, että 

leikkausjännitys ½('-' 3) kasvaa samanaikaisesti. Kun piastisoituminen eli myötä tapahtuu 

suljetussa tilassa rikkoutuu ko. maa-alkion sisäinen rakenne leikkausjännitysten johdosta. 

Samanaikaisesti muuttuvat sen muodonmuutosparametrit epäedulliseen suuntaan. 

Muodonmuutosmoduulit Mja E. pienenevätja alkion muodonmuutokset kasvavat suurimmiksi 

kuin luonnontilaisen alkion parametreilla lasketut muodonmuutokset. Tätä ilmiötä sanotaan 

leikkausjännitysten johdosta tapahtuvaksi parametrien muutokseksi. 

Kuvan 5.3 olosuhteissa maa-alkio alkaa konsolidoitua primaarisesti odotusaikana heti sen 

jälkeen kun penger on saavuttanut korkeuden H ja jännityspiste A':n. Jos odotusajan korotus 

H tehdään varovaisesti ja hitaasti, tapahtuu leikkausjännityksissä vain pienehkö lisäys 

pisteiden A'ja B' välillä. Tämä lisäys ei (sanottavasti) riko alkiota, vaikka se on myötötilassa, 

sillä primaarisen konsolidoitumisen ansiosta alkio tiivistyy ja lujenee. Odotusajan tärkein 

tavoite on rakennuspohjan lujuuden lisääntyminen tiivistymisen ansiosta. Maa-alkio kuvassa 

5.3 on äärettömän pieni (pistemäinen) maakappale. 

Edellä todettiin, että pengerrysaikana, kun jännityspiste liikkuu kuvassa 5.3 P':sta A':han, 

alkioon kohdistuva leikkausjännitys ½(G' 1-'3) kasvaa suljetussa tilassa. Alkio myötää ja sen 

"lujuusreservi" ½(-' - ½(G' 1-'3
) vähenee. Pengerrysaikana, pisteiden P' ja A' välillä, ei 

tapandu lujenemista, koska alkio ei tiivisty. Alkion lujuusreservin pienenemisen johdosta sen 

varmuus murtumista vastaan pienenee. Alkioon saattaa kehittyä myödön edistyessä vähitellen 

suuria' ja klassisen maamekaniikan menetelmillä haffitsemattomia muodonmuutoksia. 

Penkereen korkeuden lisääntyessä em. myötötilaan joutuneiden alkioiden määrä kasvaa, 

rakennuspohja plastisoituu progressiivisesti ts. piastisoituvan alueen laajuus kasvaa. Jos 

pengertä korotetaan jatkuvasti muodostuu rakennuspohjaan progressiivisesti laajenevien 

piastisoituneiden alueiden johdosta yhtenäinen murtovyöhyke tai pinta, jota pitkin penger ja 

rakennuspohja sortuvat totaalisesti. Maa-alkio on myödön tapahtuessa piastisoituvassa tilassa. 

Kun myötö on tapahtunut on alkio piastisoituneessa eli murtotilassa. Rakennuspohjan 

plastisoitunut vyöhyke muodostaa "paikallisesti" murtuneen alueen. 
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Pengerja sen rakennuspohja piastisoituvat aina progressiivisesti ts. vähitellen. Progressiivisesti 

etenevä piastisoituminen (myötä ja murtuminen) aiheuttaa tilanteen jossa klassisen 

maamekaniikan painuman laskentamenetelmiltä vähitellen häviää soveltamismandollisuudet. 

Näiden menetelmien soveltuvuusaluetta on pyritty selvittämään mm. 

kokonaisvarmuuskertoimen avulla. Kuvassa 5.21 on esitetty kokonaisvarmuuskertoimen ja 

suhteen S,,,/SC  välinen riippuvuus. S 11, tarkoittaa penkereen niitattua painumaa ja S,, vastaavaa 

laskettua painumaa. [Leroueil & al. 1990]. Kuvan perusteella todetaan, että em. suhde SJS, 

1.0, kun F ̂  1.55. Kun kokonaisvarmuus pienenee (F ̂  1.55) kasvaa mitattu painuma 

selvästi laskettua painumaa suuremmaksi. Painumalaskelmaan tuleva virhe on sitä suurempi 

mitä pienempi on kokonaisvarmuus sortumia vastaan. Virheen tärkein syy on rakennuspohjan 

piastisoituminen ja piastisoituneen alueen laajeneminen varmuuskertoimen pienentyessä. Kuva 

5.21 on laadittu pienehköllä aineistolla. Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että klassiseen 

maamekaniikkaan perustuvan painumalaskelman tarkkuus heikkenee nopeasti kun 

kokonaisvarmuuskerroin alittaa arvon F 1.5... 1.6. Kokonaisvarmuuskertoimen avulla ei 

kuitenkaan voida "tarkasti" ja yksikäsitteisesti arvioida plastisoituneiden vyöhykkeiden 

laajuutta. 

5.6 Stabiliteetti 

5.6.1 Varrnuuskerroin 

Pehmeikölle rakennettavan tiepenkereen geotekniset laskelmat aloitetaan yleensä stabiliteetti-

laskelmilla. Kun penkereen poikkileikkauksen muoto, mandollisesti tarvittavat vastapenkereet 

yms. on mitoitettu, niin että niillä on sekä rakennusaikana että käyttötilassa haluttu 

kokonaisvarmuus, tehdään muut geotekniset laskelmat. 

Lyhyen ajan ts. pengerrysajan stabiliteettilaskelmat tehdään 0 = 0 - menetelmällä ja 

redusoidulla suljetun leikkauslujuuden arvolla [Bjerrum 1972, Helenelund 1977]. Kuvaan 5.1 

on nuolella merkitty kohdat 2, 4 ja 6, joita vastaava lyhyen ajan stabiliteetti, suljetussa tilassa 

tapahtuvaa kokonaissortumaa vastaan, on aina laskettava. Tarvittaessa on laskettava myös 

suljetussa tilassa tapahtuvien paikallissortumien mandollisuus [Törke 1984]. Pitkän ajan 

stabiliteetti, joka on perinteellisesti tulkittu käyttötilan stabiliteetiksi, on yleensä laskettu 
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Kuva 5.21. Kokonaisvarmuuskertoimen vaikutus klassisen painumalaskelman tarkkuuteen 
[Leroueil & al. 1990]. 
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Bishopin [1955] yksinkertaistetulla c'-Ø'-menetelmällä. Kuvassa 5.1 pitkän ajan stabiliteetin 

laskenta-ajankohtaa vastaa nuoli 7, jolloin t = oo •  

Stabiiteettilaskelman tulostussuure on perinteeffisesti ollut varmuuskerroin/varmuusluku, joka 

on maantelty yhtälöllä (5.22). 

F= _L 	 (5.22) 
till  

F 	on 	varmuuskerroin (Ladd: F = FS; Tiirke: F = 11) 
potentiaalisella liukupinnalla vaikuttava leikkauslujuus 

potentiaalisella liukupinnalla vaikuttava keskimäiräinen (laskennal-linen) 

leikkausjännitys 

Taulukossa 5.5 on esitetty neljän tunnetuimman laskentamenetelmän varmuuskertoimen 

maantelmä Chowdliuryn [1980] käyttämillä symboleilla. Symbolit on esitetty kuvassa 5.22. 

Varmuuskertoimen teoreettinen arvo on murtumahetkellä F = 1.0. Todellisuudessa murtohetken 

laskennallinen varmuuskerroin poikkeaa em. arvosta merkittävästikin, kuten luvuissa 1 ja 4 

on esitetty. 

Pehmeikölle rakennettavan tiepenkereen stabiliteettilaskelmissa sovellettavan varmuuskertoi-

men numeerisen arvon on oltava Tielaitoksen geokeskuksen antamien ohjeiden mukainen. 

Paikalliset maaperäolosuhteet ja tehtyjen pohja- ja laboratoriotutkimusten määrä, laatu ja 

luotettavuus on aina otettava huomioon kun määritetään geoteknisissa mitoituslaskelmissa 

sovellettavan varmuuskertoimen "lopullista" numeerista arvoa. Suunnittelija joutuu tämän 

vuoksi tapaus tapaukselta itse arvioimaan ja perustelemaan ehdottamansa/käyttämänsä 

varmuuskertoimen numeerisen arvon. Seuraavassa esitetään varmuuskertoirnen arvoon vaikutta-

via suuntaa-antavia näkökohtia. 
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Taulukko 5.5. Pehmeikköpenkereet. Stabiliteettilaskelma. Varmuuskertoimen maantelmät 
[Chowdhury 1980]. 

TABLE ). S€ SIMPLE FOPMJI)E - CURV SLIP SURFN 

____ 
P1OBL'1 	MEfl300 

- 
FDRMULE ?ND RP2RXS 

.bidrain. failure C R8 	0 is central angle ;ofcircular slip 
of clay s1oe F = 	a 	surfa, a is trizonta1 d.istance f 

c g. of rxtential sliding mass to ti- 
8 	0 analysis ntre of circle of radius R, W js 

U ight of soil alxve slip surfa 

Fellenius or Sd.ish cx-uZ)) FC W t1-iorOrdinaxy Z W sin 	 where e is ti- i'et1 	of Slices 1engti of base 
of a siice, W t1 	ight and a t 	inclinat.ion of 
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This rret1x1 is applicable to slip surfaces of 
arbitraxy shape. 	'fle three iretlxxis irentioned 
abDve are strictly correct only for circular slip 
surfaces. 
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Kuva 5.22. Pehmei kköpenkereet. S tabil i teettilaskelma. Varmuuskertoimen määritelmän 
syrnbolit [Chowdhury 1980]. 
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Stabiliteettilaskelmissa käytettävän varmuuskertoimen numeeriseen arvoon vaikuttavat yleiset 

jjät. 

1. Henkilö- ja materiaalivauriot 

- 	Jos on mandollista, että maarakenteen sortuman johdosta tulee tapahtumaan 

ihmishenkien menetyksiä, on varmuuskerrointa lisättävä. Tiepenger on tällainen 

rakenne. 

- 	Jos on mandollista, että sortuman yhteydessä tapahtuu suuria materiaalisia vahinkoja 

lähirakenteille ym., on varmuuskerrointa lisättävä. 

2. Kuormat 

- 	Jos maarakenteeseen kohdistuu dynaamisia tai sykiisiä kuormia on varmuuskertoimen 

oltava suurempi kuin yksinomaan staattisesti kuormitetussa rakenteessa. 

- Jos maarakenteeseen kohdistuvien kuormien suuruutta tai suuntaa ja vaikutuskoh-

taa/vaikutuspistettä ei voida suunnitteluvaiheessa maanttää tarkasti, on varmuusker-

toimen arvoa lisättävä. 

- 	Jos geoteknisissa mitoituslaskelmissa sovellettujen kuormien suuruudessa, suunnassa 

ja vaikutuskohdassa tapahtuu rakennustyön aikana tai käyttötilassa merkittäviä 

muutoksia, on geotekniset laskelmat tarkistettava ja mitoitus tarvittaessa uusittava. 

- 

	

	Jos on mandollista, että dynaamiset tai staattiset kuormat aiheuttavat muutoksia 

mitoituslaskelmissa käytettyjen maaparametrien arvoihin, on laskelmat tarkistettava. 

- Jos pohjaveden pinnan korkeudessa tai kantavien maakerrosten huokosveden paineessa 

tapahtuu muutoksia rakennusaikana tai käyttötilassa, on geotekniset mitoituslaskelmat 

tarki stettava. 

3. Rakenteen käyttöaika (käyttöikä) 

- 	Pysyvissä (pitkäaikaisissa) rakenteissa varmuuden sortumaa vastaan on oltava suurempi 

kuin vastaavissa lyhytaikaisissa (tilapäisissä) rakenteissa. 
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4. Lähtötietojen luotettavuus 

- 	Jos näyttää ilmeiseltä., että rakennuspaikan pohjasuhteita esim. geoteknisten kerrosten 

rajoja ja geoteknisiä maaparametreja koskevat tiedot ovat puutteellisia/epäluotettavia, 

on varmuuskerrointa suurennettava. Mitä tarkemmin rakennuspaikan pohjasuhteet 

hallitaan, sitä pienempää varmuuskertoimen arvoa voidaan käyttää. 

5. Laskentamenetelmät 

- 	Jos geoteknisissä laskelmissa käytetään likimääräisiä laskentamenetelmiä, joiden 

soveltuvuudesta ko. tarkoitukseen ei ole aikaisempia kokemuksia, on varmuusker-

toimien suuruutta lisättävä. 

- 	Jos laskelmissa halutaan käyttää uusia laskentamenetelmiä, joiden soveltuvuudesta ko. 

olosuhteisiin ei ole luotettavaa näyttöä, on uudet laskentamenetelmät testattava 

perinteellisillä ja mandollisesti uusilla laboratonomenetelmillä ja lisäksi suurimitta-

kaavaisilla koerakenteilla esim. huolellisesti instrumentoiduilla koepenkereillä Ims. 

6. Laski jan/suunnittelijan kokemus 

- 	Kokemattoman ja aloittelevan suunnittelijan/laskijan on käytettävä suurempia 

varmuuskertoimen arvoja kuin ko. tehtävissä kokemusta hankkineen suunnittelijan. 

Suunnittelijaa voidaan pitää "kokeneena" jos hän on seurannut rakennusaikana ja 

käyttötilassa useiden suunnittelemiensa maa- ja pohj arakenteiden geoteknista 

käyttäytymistä esim. seurantamittausten perusteella ja todennut, että rakenne käyttäytyy 

kohtuullisella tarkkuudella laskelmien edellyttämällä tavalla. 

5.6.2 Stabiliteetin laskentatilat ja fysikaaliset tilat 

Maa- ja pohjarakenteiden kokonaisstabiliteetti rakennuspohjan ja rakenteen sortumista vastaan 

on perinteellisesti laskettu kandessa ääriarvotilassa kokonaisjännitysten (TSA) ja tehokkaiden 

jännitysten (ESA) menetelmillä. Kokonai sj ännitysten menetelmää (analyysia) sovellettaessa 

on otaksuttu, että ne maakerrokset, joiden lävitse potentiaalinen liukupinta kulkee sortuman 

tapahtuessa ovat ja pysyvät suljetussa tilassa ts. liukupinnalla - tai vyöhykkeessä olevien maa- 
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alkioiden tilavuus ei muutu siirtymien ym. johdosta välittömästi ennen sortumaa eikä sen 

aikana. Stabiliteetti on laskettu ns. Ø = 0-menetelmällä., jota sovellettaessa otaksutaan, että 

liukupinnila olevat maa-alkiot käyttäytyvät ikäänkuin niiden leikkauslujuus muodostuisi 

yksinomaan koheesiostaja ikäänkuin leikkauslujuuden kitkaosa olisi nolla. Tällä menetelmällä 

laskettu stabiliteetti on tulkittu "lyhyen" ajan stabiiteetiksi. Todellisuudessa TSA ja ESA ovat 

hypoteettisia laskentatiloja. 

Tehokkaiden jännitysten menetelmää (ESA) sovellettaessa otaksutaan, että rakenteesta 

maapohjaan siirtyvien jännitysten kantaviin maakenoksiin aiheuttama huokosveden ylipaine 

Au on kokonaisuudessaan hävinnyt primaarisen konsolidoitumisen johdosta ja että sortumi-

nen/murtuminen tapahtuu avoimessa (drained) tilassa, jossa liukupinnalle- tai vyöhykkeeseen 

ei kehity huokosveden painetta (lisäpainetta) muodonmuutosten johdosta. ESA-hypoteesia 

sovellettaessa stabiliteettilaskelmat on yleensä tehty Bishopin [1955] kehittämällä 

yksinkertaistetulla c'-ø'-menetelmällä. Tällä menetelmällä laskettu stabiliteetti on tulkittu 

"pitkän" ajan stabiliteetiksi ja yhtälön (5.23) otaksutaan olevan voimassa. 

	

Au= 0, 	kun tI 	 (5.23a) 

	

U 
	 (5.23b) 

Lu 	rakenteen aiheuttama huokospaineen lisäys kantavissa maakerroksissa 

t 	aika, joka lasketaan "viimeisestä" tilanteesta, jossa kuormat ovat aiheuttaneet 

jännitysten muutoksia liukupinnalla 

1nat 	
luonnontilaisessa maakerroksessa vallitseva huokospaine 

Sekä TSA- että ESA-menetelmiä sovellettaessa otaksutaan, että leikkausvastus kehittyy täyteen 

arvoonsa, ts. leikkauslujuuden edellyttämään arvoon, samanaikaisesti potentiaalisen 

liukupinnan kaikissa pisteissä. Progressiivisesti kehittyvää sortumista/murtumista ei em. 

laskentamenetelmisSä voida ottaa huomioon. TSA ja ESA ovat stabiliteetin perinteellisiä 

laskentatiloj a 

ESA-menetelmän soveltuvuudesta maarakenteiden pitkänajan stabiliteetin laskemiseen on 

esitetty sekä puoltavia että kritisoivia mielipiteitä [Tavenas & al. 1978, Rivard & Lu 1978, 
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Tavenas 1979, Pilot & al. 1979, Tavenas & al. 1980, Leroueil & al. 1990, Ladd 1990]. 

Tavenas [1979] ja Ladd [1991] ovat korostaneet, ettei ESA-menetelmä sovellu vaiheittain 

rakennettavan maapenkereen stabiiteetin laskemiseen odotusaikaa seuraavan pengeriysvaiheen 

aikana. Ladd [1991] on osoittanut, ettei ESA-menetelmä sovellu kuvan 5.23 mukaisen 

maapenkereen stabiliteetin laskemiseen. Ladd on otaksunut että kuvaan 5.23a piirretyn maa- 

alkion murtumismandollisuuden selvittämistä varten on käytettävissä huokosveden paineen 

mittaustulokset niin, että alkioon ennen murtuma.a kohdistuva normaalijännnitys voidaan 

laskea. Lisäksi on käytettävissä alkion lujuutta edustava koetulos (murtosuora), joka on esitetty 

kuvassa 5.23b. ESA-menetelmää sovellettaessa otaksutaan, että maa-alkio on primaarisen 

konsolidoitumisen ansiosta saavuttanut "pitkän ajan" kuluessa normaalijännitystä a' vastaavan 

tasapainotilan ja että alkion leikkauslujuus on ennen murtuman tapahtumista: 

tff= Sd O' tan4r 	 (5.24a) 

Jos liukupinnalla vaikuttaa leikkausjännitys t, on alkiolla varmuus murtumista vastaan: 

Sa 	tan 4)• 	 (5.24b) Fd= c 	tan 

Fd 	on varmuus murtumista vastaan avoimessa tilassa 

'tff  = Sd 	 on alkion leikkauslujuus avoimessa (ESA) tilassa 

alkioon (ja liukupintaan) kohdistuva norrnaalijännitys 

alkion tehokas kitkakulma 

C'm 	 potentiaaliselle murtopinnalle ennen murtumista/sorturnista kehittynyt 

leikkausvastus, kuvassa 5.23 b on C ' m  = 0 

murtopinnalle kehittynyttä (mobilisoitunutta) leikkausvastusta vastaava 

kitkakulma 

Yhtälössä (5.24b) leikkauslujuus Sd edustaa tehokasta normaalijännitystä 	vastaavaa 

leikkauslujuutta, jota on perinteellisesti kutsuttu täydellisesti konsolidoitunutta tilaa (M=0) 

vastaavaksi avoimen tilan lujuudeksi (fully consolidated drained strength). Yhtälön (5.24b) 

mukainen varmuuskerroin vastaa todellista varmuuskerrointa, jos alkioon ei kehity myödön 
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ja murtoproseSSifl aikana huokosveden ylipainetta ts. jos alkion jännityspolku seuraa 

murtumisprosessin aikana kuvaan 5.23b piirrettyä jännityspolkua "ESA", joka suuntautuu 

pisteeseen 1. Tätä pistettä vastaava leikkauslujuus on yhtälön (5.24b) mukaisesti Sd. Erittäin 

hitaasti edistyvässä murtumisprosessissa jännityspolku saattaa olla "ESA". Murtumisprosessi 

ei kuitenkaan yleensä edisty jännityspolun ESA mukaisesti. Pengerrysaikana alkion 

murtumisprosessi edistyy "nopeasti" jajännityspolku on todennäköisesti kuvaan 5.23b piirretty 

polku "USA", joka suuntautuu murtosuoran pisteeseen 2. Vastaava leikkauslujuus on tällöin 

suljettu lujuus tif  = c',. Kun jännityspiste on kuvassa 5.23b neljällä esitetyssä pisteessä (&, 

tm) on varmuus murtumista vastaan suljetussa tilassa: 

FM= - 	 (5.25a) 

F < Fd 	 (5.25b) 

F 	on varmuuskerroin suljetussa tilassa tapahtuvaa murtumista/sortumista vastaan 

suljettua tilaa "USA" vastaava leikkauslujuus. USA on laskentatila. 

Laddin [1991] kuvaan 5.23 esittämän selityksen mukaan on ilmeistä, että erityisesti vaiheittain 

tapahtuvan rakentamisen yhteydessä odotusaikaa seuraavan pengerrysvaiheen aikana 

liukupinnan maa-alkiot murtuvat kuvaan piirretyn jännityspolun "USA" mukaisesti suljetussa 

tilassa. Ladd [1991] on tämän vuoksi esittänyt, että pehmeikölle rakennettava maapenger voi 

sortua perinteellisten TSA ja ESA laskentatilojen lisäksi myös kolmannessa mandollisessa 

tilassa, jota vastaavaa laskentamenetelmää hän on kutsunut USA-menetelmäksi. Rakennuspoh-

jan fysikaaliset tilat joissa tiepenkereeflä on oltava riittävä stabiliteetti sekä kokonais- että 

paikallissortumia vastaan ovat [Ladd 1990]: 

1. UU, 	unconsolidated, undrained state. Laskentatila- ja menetelmä: kokonaisjännitys- 

ten analyysi, TSA, total stress analysis 

2. CD, 

	

	consolidated drained state. Laskentatila- ja menetelmä: tehokkaiden jännitysten 

analyysi, ESA, effective stress analysis 

3.CU, 	consolidated, undrained state. Laskentatila- ja menetelmä: suljetun leikkaus- 

lujuuden analyysi, USA, undrained sttess analysis. 
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UU, CD ja CU ovat maakerroksen fysikaalisia tiloja. 

TSA, ESA ja USA ovat vastaavia laskentatiloja. (Hypoteettisia tiloja). 

Laskentamenetelmiä ovat: 4) = 0 -menetelmä, c'-4)' -menetelmä, ts. Felleniuksen ja Bishopin 

menetelmät jne. Sekä fysikaaliset tilat että laskentatilat ovat hypoteettisia. 

Taulukossa 5.6 [Ladd 19911 on lueteltu ja kuvattu cm. fysikaaliset tilaL Taulukossa on lisäksi 

esitetty kutakin tilaa vastaavan varmuuskertoimen maantelmä sarakkeessa 5. 

Tämän raportin laatimisen yhteydessä tehtyjen kirjallisuustutkimusten perusteella on 

muodostunut käsitys, että pehmeikölle rakennettavien tiepenkereiden geoteknisessa 

mitoituksessa voidaan soveltaa seuraavia maakerroksen fysikaalisia tiloja ja niitä vastaavia 

laskentatiloja. Rakennuspohjat: Sa, Si, Lj, LjSa, LjSi. Taulukko 5.6. 

A. Ensimmäisen pengerrysajan stabiliteetti. Rakennuspohjan fysikaalinen tila: UU; 

laskentatila TSA. Geoteknisessa mitoituksessa sovelletaan 4) = 0 -menetelmää ja 

luonnontilaisten maakerrosten redusoitua suljettua leikkauslujuutta. 

B. Odotusaikaa seuraavan pengerrysajan stabiliteetti. Rakennuspohja fysikaalinen tila CU; 

laskentatila USA. Geoteknisessa mitoituksessa sovelletaan 4) =0 -menetelmää. Suljetun 

leikkauslujuuden laskenta-arvo maantetään mittaamalla in-situ tai luotettavaksi 

osoiletulla laskennallisella menetelmällä. Suljetun leikkauslujuuden kasvu odotusaikana 

saadaan ottaa huomioon. Siipikairalla in-situ mitattu lujuus on redusoitava ko. 

maaperäolosuhteisiin soveltuvalla tavalla. 

C. Käyttötilan stabiliteetti. Rakennuspohjan fysikaalinen tila CD; laskentatila ESA. 

Laskentamenetelmä: esim. Bishopin yksinkertaistettu c', 4)' -menetelmä. Sortumahetkeä 

vastaavan huokosveden paineen arvioiminen tuottaa vaikeuksia. 

Leikkauslujuusparametreissa saattaa tapahtua muutoksia "pitkän ajan" kuluessa. 

Tarvittaessa on sekä huokosveden paine että lujuusparametrit määritettävä uudestaan 

käyttötilassa tapahtuneita/tapahtuvia olosuhteita vastaaviksi. 



ss.s.s.s.s..s..s...sIss.s....s...s..ss..s..s$..s...s....... 

Taulukko 5.6. Pehmeikköpenkereet. Rakennuspohjan fysikaaliset tilat: UU, CD ja CU sekä 
vastaavat laskentatilat (sarake 1) [Ladd 19911. 

TABLE 6. Stability Problems CassIfIed Accordlng to Orainage Condltlons and 
Definition of Factor of Safety 

Case 
(1) 

Common 
description 

(2) 

Proposed 
description 

(3) 

Proposed 
ciassitication 

(4) 

Definition ci factor ot 
satety 

(5) 

Undraincd, No consoiidation Unconsoiidated. s/i,4  or 	(Eq. 5 
short-tcrm of soil with undrained = or Eq. 8) 

TSA or cnd-of- rcspcct to tJU casc 
constnlction applied strcsscs 

and undrained 
fa ii ii re 

2 Draincd or Fuil consoiidation Consolidatcd- s1/r, = tan 4)'/ian 4, 
tong-tcrni of soil with draincd = CD (Eq. 7) 

rcspcct to case 
ESA applicd strcsscs 

and draincd 
failtirc (ii, = 	0) 

3 Partiaily Partial or fuli ConsoIidatcd- cji,., (Eq. 8) 
drained or consoiidation of undraincd = 
intermediate soil with CU casc 

USA rcspcct to 
appiicd stresscs 
and undrained 
failurc 

' 1,, = mobiiizcd shcar strcss rcquired for equilibriurn; ; = undraincd shear strcngth obtained from 
convcntional testing associatcd with typical 4) = 0 analyses; c = undrained shear strcngth obtaincd 
froin tcciiniqucs rccommcndcd in Scction 5; and Sd = draine.d shcar strength dcfined in Eq. 1. 
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5.6.3 Stabiliteettiteoriat ja laskent.amenetelmät 

5.6.31 Laskentamenetelmien muodostamistavat 

Maa- ja pohjarakenteiden geoteknisessa suunnittelussa on sovellettava sellaisia laskenta-

menetelmiä, jotka on muodostettu/kehitetty ko. olosuhteisiin ja tehtäväan soveltuvan teknis-

tieteellisen teorian perusteella. Yksinomaan havaintojen ja mittausten perusteella muodostettuja 

empiirisiä yhtälöitä voidaan soveltaa vain sellaisissa olosuhteissa joissa havainnot ja mittaukset 

on tehty. Leroueil & al. [1990] ovat esittäneet pehmeikölle rakennettujen ja instrumentoitujen 

koepenkereiden havaintojen perusteella mm. penkereen rakennuspohjaan kehittyvän 

huokosveden paineen ja sivusiirtymien arvioimista varten kokemusperäisiä yhtälöitä ja 

piirroksia, koska huokospaineen ja siirtymien laskemista varten ei toistaiseksi ole onnistuttu 

kehittämään luotettavia teoreettisia menetelmiä. Em. yhtälöitä ja piirroksia on sovellettava 

Suomen olosuhteissa kriittisesti. Suunnitteluvaiheessa tehdyt arviot on penkereen 

rakennusaikana ja käyttötilassa tarkistettava mittausten perusteella. 

Klassisessa maamekaniikassa sekä uusissa maakerroksen mekaanista käyttäytymistä 

kokonaisvaltaisesti simuloivissa malleissa sovelletaan useita empiirisiä yhtälöitä. Näillä 

yhtälöillä on usein kaksi tarkoitusta. Laskentamenetelmän tai mallin maaparametrit maantetään 

niiden avulla laboratoriossa tai maastossa tehtyjen mittausten perusteella ja lisäksi ne 

muodostavat ko. laskentamenetelmän tai mallin elimellisen osan. Maaparametrien 

määrittämisen yhteydessä todetaan soveltuuko empiirinen yhtälö ko. maaperäolosuhteisiin. Jos 

todetaan, että empiirinen yhtälö ei approksimoi koetuloksia riittävän tarkasti, on laskenta- 

menetelmän tai mallin soveltamisesta luovuttava. Maaparametrien määrittärniseen sovellettavia 

empiirisiä yhtälöitä kutsutaan tässä yhteydessä myös materiaaliyhtälöiksi, koska ne edustavat 

ko. maakerroksen materiaalin (maalajin) mekaanista käyttäytymistä. 

Kuten edellä todettiin on geoteknisessa suunnittelussa sovellettava laskentamenetelmä 

kehitettävä teknis-tieteellisten teorioiden perusteella ja tieteelliset kriteerit täyttävällä tavalla. 

Maamekaniikan teoriat muodostetaan yleisen kontinuumimekaniikan teorioiden kanssa 

analogisella tavalla. Rakennuspohjassa tapahtuvaa jännitysten jakautumaa, rakennuspohj an 

kantavuutta ja stabiliteettia sekä maanpainetta, konsolidoitumista, suotovirtausta jne. edustavat 

teoriat muodostetaan siten, että kirjoitetaan rakennuspohjan maa-alkion tasapaino- ja 
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jatkuvuusehtoja edustavat differentiaaliyhtälöt, joihin liitetäifl tarkasteltavana olevaan 

tapaukseen soveltuvat materiaaliyhtälöt (tai materiaaliyhtälö) ja lisäksi ns. reunaehdot. 

Ratkaistava yhtälöryhmä muodostuu seuraavista yhtälöistä: 

1. Maa-alidon tasapainoyhtälöistä - tai yhtälöstä 

2. Jatkuvuusyhtälöistä - tai yhtälöstä 

3. Materiaaliyhtälöistä - tai yhtälöstä 

4. Reunaehdoista, jotka saattavat olla geometrisia ehtoja, "reunajännityksiä"- tai 

muodonmuutoksia (siirtymiä) jne. 

Rakennuspohjan kantavuuden sekä maa- ja pohjarakenteiden stabiliteetin laskemiseen 

sovellettavat menetelmät on kehitettävä edellä lueteltujen yhtälöiden 1...4 perusteella. 

Yksinkertaistuksia on kuitenkin lähes aina jouduttu tekemäan. 

Prandtl [1920] johti em. yhtälöistä muodostetun yhtälöryhmän (5.26) perusteella rakennuspoh-

jan kantavuuden eli murtokuorman määrittämistä varten kantavuuskaavan ensimmäisen 

version, jota useat tutkijat ovat myöhemmin parannelleet [Terzaghi 1943, Meyerhof 1958, 

Brinch-Hansen 1961, Sokolovski 1965 jne.]. Yhtälö (5.26) vastaa tasomuodonmuutostilaa. 

Sanalla "kantavuus" (ultimate bearing capacity) tarkoitetaan rakennuspohjan murtokuonnaa. 

Levykuormituskokeen tulosten perusteella laskettu E-moduli ei edusta mittauskohdan 

kantavuutta, vaan muoclonmuutosmoduulia. 

aa ät + ___E = 0 	 (5.26a) 
3x & 

(5.26b) 
za 

(a' - o')2 + 4 t2  (5.26c) 
c'+2c cot4)2 
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c ja 	ovat tehokkaita jännityksiä koordinaattiakseleiden suunniSSa. 

leikkausjännitys 

-y maakerroksen tilavuuspaino 

c' tehokas koheesio 

4)' tehokas kitkakulma 

Yhtälöt (5.26a) ja (5.26b) ovat tasapainoyhtälöitä. Yhtälö (5.26c) on Mohr-Coulombin 

murtoehto, joka on kirjoitettu jännityskomponenttien a1  ja a sekä avulla. Se edustaa tässä 

tapauksessa materiaaliyhtälöä. Yhtälöryhmän (5.26) ratkaisu on voimassa vain silloin kun 

materiaaliyhtälö (5.26c) on voimassa ts. murtotilassa. Prandtl [1920] esitti yhtälöryhmän (5.26) 

ratkaisun sellaiselle tapaukselle, jossa maan tilavuuspaino y = 0, koska yhtälöryhmällä on 

tällöin Iikimaarainen ratkaisu suljetussa muodossa. Sillä on ollut huomattava käytännöllinen 

merkitys, koska se voidaan tulkita ensimmäiseksi kantavuuskaavaksi. 

Yhtälöryhmässä (5.26) ei ole jatkuvuusehtoa edustavaa yhtälöa. Prandtl [1920] ei tarvinnut sitä 

likimääräisessä ratkaisussa. Jatkuvuusyhtälö jätetään usein kantavuus- ja stabiliteettitehtävissä 

huomioon ottamatta. Tasapainoyhtälön, materiaaliyhtälön ja ko. reunaehtojen perusteella saatu 

ratkaisu on staattisesti mandollinen ja se edustaa ko. tehtävän ns. alarajaratkaisua [Chen 1975, 

1980]. Jos tasapainoyhtälö jätetään huomioon ottamatta, mutta otetaan huomioon ko. tehtävän 

jatkuvuusehto (esim. siirtymien/muodonmuutosten suhteen), saadaan ns. kinemaattisesti 

mandollinen ratkaisu. Se edustaa samalla tehtävän ylärajaratkaisua. Jos onnistutaan löytämään 

sellainen ratkaisu joka on samanaikaisesti sekä staattisesti että kinemaattisesti mandollinen, 

sanotaan ratkaisua eksaktiksi. 

Kantavuus- ja stabiliteettitehtävissä pyritään yleensä staattisesti mandolliseen ratkaisuun. Kun 

tarkastellaan äärettömän pitkää sortuvaa maakappaletta voidaan sen tasapainoehdot kirjoittaa 

tasossa vaikuttavien voimien tasapainoehtojen avulla. Tasossa vaikuttavat voimat ovat tasapai-

nossa kun yhtälöryhmä (5.27) toteutuu. 
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Ez= 0 	 (5.27a) 

Ex= 0 	 (5.27b) 

EM= 0 	 (5.27c) 

on sortuman yhteydessä liikkuvaan maakappaleeseen pystysuunnassa vaikuttavien 

voimien summa 

X vaakasuunnassa vaikuttavien voimien summa 

M voimien momentti mielivaltaisen, voimien kanssa samassa tasossa olevan pisteen 

suhteen 

Maa- ja pohjarakenteiden stabiliteetin laskemista varten on kehitetty useita menetelmiä, joissa 

yhtälöryhmä (5.27) toteutuu kohtalaisella tarkkuudella {Morgenstern & Price 1965, Spencer 

1973, Sarma 1979]. Jatkuvuusehtoa ei näissäkäan menetelmissä ole otettu huomioon. 

Käytännön suunnittelutyössä yhtälöiyhmän (5.27) yhtälöistä otetaan Felleniuksen [1927] 

menetelmässä huomioon vain yksi yhtälö (5.27c). Bishopin [1955] menetelmässä otetaan 

huomioon yhtälöt (5.27a) ja (5.27c). Em. geoteknisessa suunnittelussa yleisesti sovelletut 

menetelmät ovat yksinkertaistettuja, lähinnä puoliempiirisiä menetelmiä, joilla saatuihin 

laskennallisiin varmuuskertoimen arvoihin on aina suhtauduttava kriittisesti ja varauduttava 

siihen, että menetelmällä laskettu varmuuskerroin ei vastaa todellisuutta. Tavenas [19791 on 

kritisoinut erityisesti Bishopin c'-4'-menetelmää, koska laskentamenetelmän alkuolettamukset 

eivät toteudu murtohetkellä. Em. olettamusten mukaan mm. huokosveden paineen otaksutaan 

murtohetkellä olevan yhtä suuri kuin staattisessa tilassa ennen murtumista. 

Johnson [1975] on koonnut taulukkoon 5.7 luettelon yleisimmin tunnetuista maa- ja 

pohjarakenteiden kokonaisstabiliteetin laskentarnenetelmistä. Suomessa on käytetty lähinnä 

Felleniuksen [1927, Swedish methocl], Bishopin [19551 ja Janbun [1972] menetelmiä ja niiden 

perusteella laadittuja numeerisia ohjelmia. Koska taulukossa mainittuja laskentamenetelmiä 

kehitettäessä on kiinnitetty huomiota lähinnä tasapainoehdon toteutumiseen, kutsutaan niitä 

tasapainomenetelmiksi (limitequilibrium methods). Prandtlin [1920] kehittämää ratkaisua, joka 

on ensimmäinen tunnettu kantavuuskaava, kutsutaan liukuviivamenetelmäksi (slip-line 

method). 



Taulukko 5.7. Maa- ja pohjarakenteiden kokonaisstabiliteetin yleisimmät laskentamenetelmät 
[Johnson 1975]. 

TABLE 5. --DESCRIPTION OF' CURRENT PROCEDURES FOR STABILITY ANALYSES 

Eguilibriurn Conditions Satisfied 	Shape of 
Overali 	Slice 	Vertical 	Horizontal 	Sliding 	Computa 	by 

Procedure 	Moment 	Moment' 	Force 	F'orce 	Surface 	Hand 	)mputer 
) 

(1) 	 (2) 	(3) 	() 	(5) 	(6) 	(7) 	(8) 

Ordinary method ol' slices-- 
Swedish met.hod (61) Yes No No No Circular Yes Yes 

Simplified Bishop (6,8) Yes No Yes No Circular Yes Yes 

Janbu (23) Yes Yes Yes Yes Any Yes Yesa 

Morgens.tern and Price 	(314) Yes Yes Yes Yes Any No Yesa 

Spencer 	(52) Yes Yes Yes Yes Any No Yesa 

Taylor--Lowe (55,29) No No Yes Yes Any Yes Yes 

Taylor--CE (55,61,60) No No Yes Yes Any Yes Yes 

Sarrna 	(143) Yes Yes Yes Yes Any Yes Yes 

a 	. Posib1e convergence diff'icu1tie 	in some cases. 

(b 

i......sss.s.sss....s.ss.s.s........s..s.m.s....sss.....s.s. 
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5.6.32 Felleniuksen menetelmä (Fredlund & Krahn 1977) 

Felleniuksen [1927] kehittämää kokonaisstabiliteetin laskentamenetelmää on kutsuttu 

"alkuperäiseksi" lamellimenetelmäksi ja "ruotsalaiseksi" liukuympyrämenetelmäkSi [Ordinary 

or Fellenius method, Swedish circle method or conventional method]. Felleniuksen 

menetelmässä murtokriteerinä eli materiaaliyhtälönä on yhtälö (5.28). Felleniuksen menetelmää 

on sovellettu lähinnä lyhyen ajan stabiliteetin laskemiseen kun 4) = 0. Tehokkaita 

lujuusparametreja alettiin soveltaa 20...30 vuotta myöhemmin kuin Fellenius kehitti 

menetelmänsä [1927]. Momentin tasapainoyhtälöä [5.27c) on myöhemmin kutsuttu 

Felleniuksen säännöksi [Turke 1984]. Felleniuksen menetelmän yhtälöt (5.29)...(5.31) esitetään 

Fredlundin ja Krahnin [19771 muuntamalla tavalla. 

Leikkausvastuksen otaksutaan Felleniuksen menetelmässä kehittyvän "täyteen' 1  arvoonsa, ts. 

leikkauslujuuden edellyttämään arvoon, samanaikaisesti liukupinnan kaikissa pisteissä. 

Progressiivisesti etenevää liukupinnan piastisoitumista ei oteta huomioon. Liukuvan 

maamassan otaksutaan liikkuvan sortuman tapahtuessa jäykkänä kappaleena. 

Tf= S 	c+c.tand?. 	 (5.28a) 

1= S 
	 (5.28b) 

Lukujen 5.632...5.634 yhtälöt on kirjoitettu Fredlundin ja Krahnin [1977] käyttämillä 

symboleilla. Em. tutkijoiden kirjoituksessa verrataan kuudella eri menetelmällä laskettuja 

varmuuskertoimia toisiinsa. Em. tutkijat ovat käyttäneet myös Felleniuksen [1927] menetelmän 

yhtälöissä symboleja c' ja 4)'. 

Felleniuksen menetelmässä otaksutaan, että lamellin sivupintoihin sen oikealta ja vasemmalta 

puolelta kohdistuvat voimat (maanpainevoimat) ovat yhtä suuria ts. E 1  = E1.,. 1 . Lisäksi 

otaksutaan, että lamellin sivupinnoilla ei vaikuta leikkausvoimia ts. X 1  = X,.= 0. Kuvassa 5.24 

esitettyjen symbolien perusteella sortuvaan maamassaan vaikuttavien voimien tasapainoyhtä-

löiksi saadaan yhtälöt (5.29)...(5.31). Yhtälöt (5.29)...(5.31a) on kirjoitettu kandesta ympyrän 

kaaresta ja tasosta muodostettua liukupintaa varten. Kuva 5.24. 
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Pystyvoimien tasapainoyhtälö: 

0 

W-P cosa - S1  sina = 0 	 (5.29a) 

Vaakavoimien tasapainoyhtälö: 

Ex= 0 

5,, cosa-P sinu-kW 0 	 (5.29b) 

Momenttien tasapainoyhtälö kuvassa 5.24 osoitetun pisteen suhteen: 

0 

W x-E S  R-EPJ^
>k We±Aa+Ld o 	(5.29c) 

Yhtälöt (5.29) = on muodostettu tavanomaiseen tapaan pituusyksikköä kohti. Yhtälöiden 

(5.29a) ja (5.29b) perusteella saadaan lamellin pohjaan vaikuttavan normaalivoiman P yhtälö 

(5.30). Kuva 5.24. 

P= W cosa-k W sina 	 (5.30) 

W 	on lamellin paino (kokonaispaino) 

P 	lamellin pohjaan kohdistuva normaalivoima. Kuva 5.24 

k 	kerroin, jolla otetaan huomioon lamelliin vaakasuunnassa kohdistuva dynaaminen 

kuorma. (Dynaamista vaikutusta ei tässä yhteydessä oteta huomioon, seuraavissa 

yhtälöissä k = 0). 

Geometriset suureet: R, x, f, aR, aL ja d on esitetty kuvassa 5.24 

AR  ja AL  sortuvaan maamassaan kohdistuva vedenpaine 

L 	sortuvaan maamassaan pituusyksikköä kohti kohdistuva viivakuorrna (voi olla myös 

kuorman resultantti, kuva 5.24). 
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Liukupinta on esitetty kuvassa 5.24 täydellä viivalla. Liukupinta ei ole ympyrä. 

Kun otaksutaan, että lamellin pohjalle kehittyy leikkausvastus SJF saadaan yhtälöstä (5.29) 

ja (5.30) varmuuskertoimen yhtälö (5.31a). Yhtälö on muodostettu kuvan 5.24 mukaisia 

olosuhteita varten [Fredlund, Krahn 1977]. 

F= E{c1 R+(P-uI) tan4r R} 
B W x- EP f±Aa+Ld 

(5.31a) 

Kun otaksutaan, että liukupinta on ympyrä, jonka säde on R voidaan yhtälö (5.31a) kirjoittaa 

muotoon (5.31b) [Tiirke 1984]. 

F = ESM R 
Wx+M(sk) 

= Passiiwnomentti 
AkiMmomentti 

(5.31 b) 

M(sk) on sortumaan maamassaan kohdistuvien ulkoisten voimien (Sonderkräfte) momentti 

liukuympyrän keskipisteen suhteen. 

Yhtiilöä (5.31b) kutsutaan Felleniuksen säännöksi [FelleniusregellTUrke 1984]. Yhtälöä 

sovelletaan lähes kaikissa tunnetuimmissa laskentamenetelmissä. 

Jos kitkakulma voidaan otaksua nollaksi, tS. 4) = 0, supistuu yhtälö (5.31a) muotoon (5.31c) 

F= Ecl R = R sl 
BWx+M(sk) EWx ^ EM(sk) 

(5.31c) 

R on liukuympyrän säde 

c' = s, kun 4) 0, on suljettu leikkauslujuus murtopinnalla 

Aikaisemmin on mainittu, että 4) = 0 -menetelmässä 4) tarkoittaa kitkakulmaa "yleensä". 

Tämän vuoksi siihen ei kirjoiteta tehokkaan kitkakulman symbolia. 
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titUl'(U..tS 

FIG 1. Forces acnng for the meibod of slices applied to a compostc stiding surfacc. 

Kuva 5.24. Maaluiskan stabiliteetti. Lamelliin vaikuttavat voimat [Fredlund and Krahn 1977]. 

a) 

Il 

0 	5 	10 	I 

SiDE F0CE MGI.E.e(DEGREES) 

FIG. 3 Variaiion of the factor of safety with 
respect to moment and force cquilibrium vs. ihe 
angle of the side forces. Soil properties: C/ y/i = 0.02; 

	

= 40 0; r 	0.5. Geometrv: siope = 26.5 ° ; 
height = 100 ft (30 m). 

1- 
ts, 

0 
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0 

t2 

ts 
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b) 	
1(Xi°CONSTtNT 
	

f(x)° HALF-SINE 

0 
L 	x 	R 
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o 0) 

((x)°SPECIFIED 

0 

FIG. 5. Functiona! V27t2jjOfl of hc dtrcI on ot ihc 
side forcc wih reapect 10 ihe cjireclion. 

Kuva 5.25. Maaluiskan stabiliteetti. a) Lamellin sivupintoihin vaikuttavien voimien 
kaltevuuskulman vaikutus varrnuuskertoimeen. b) Lamellin sivupintoihin vaikutt.avien voimien 
suhteen mandollinen jakautuma. [Fredlund and Krahn 1977]. 
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Kuten edellä todettiin lasketaan varrnuuskerroin yhtälöllä (5.31c) silloin kun sortuman 

odotetaan tapahtuvan suljetussa tilassa. Oleellisin otaksuma koskee kuitenkin leikkauslujuuden 

kitkaosaa. Yhtälöä (5.31c) sovellettaessa otaksutaan, että murtopinnalla sijaitsevat maa-alkiot 

käyttäytyvät ikäänkuin niiden leikkauslujuuden kitkaosa olisi nolla ja ikäänkuin leikkauslujuus 

muodostuisi yksinomaan koheesiosta. Otaksuma on aina lildmääräinen. Leikkauslujuuden 

kitkaosa on todellisuudessa aina 4) > 0. Runsaasti silttilajitetta sisältävien kerrosten suljetun 

leikkauslujuuden maanttäminen tuottaa usein vaikeuksia. Tämän vuoksi 4) = 0 -menetelmän 

soveltaminen cm. tapauksissa ei ole suositeltavaa. 

5.6.33 Bishopin yksinkertaistettu menetelmä. 

Bishopin [1955] meneteiniässä liukupinta otaksutaan ympyräsylinterin muotoiseksi. Kuvat 

5.26.. .5.28. Yksinkertaistetussa menetelmässä lamelleihin kohdistuvien maanpainevoimien E 

suunta otaksutaan vaakasuoraksi. On ilmeistä, että näiden voimien suunta muodostaa kuitenkin 

kulman c > 0 vaakatason kanssa. Lamellien sivupintoihin vaikuttavia leikkausvoimia X1  ei 

oteta huomioon. Murtumisen otaksutaan tapahtuvan Mohr-Coulombin kriteerin mukaisesti. 

Kun kuvan 5.24 mukaisesti lamelliin kohclistuvien voimien perusteella muodostetaan moment-

tiyhtälö (Fellenius Regel), kuvaan ympyrällä piirretyn pisteen suhteen saadaan 

varrnuuskertoimelle yhtälö (5.32) [Tiirke 1984]. 

F = 
ESm R 

E Wx+ M(SK) 

R r_Wtan4+c'b 

= 	L3 1/F aina tan4'+cosa 
EWR sina+M(SK) 

(5.32) 

M(SK) on "ulkoisten' voimien momentti 

R tulkitaan yhtälössä (5.32) liukupinnan säteeksi 

Kuvissa 5.26 ja 5.27 on esitetty Bishopin [1955] menetelmän perusyhtälöt ja esimerkki 

rautatiepenkereen stabiliteettilaskelmasta [Turke 1984]. Kuviin kirjoitetut varmuuskertoimen 

11 yhtälöt ovat analoogisia yhtälön (5.32) kanssa. Yhtälö (5.32) supistuu 4) = 0 -menetelmän 

yhtälöksi (5.31c) kun 4)' = 0 ja c' = s,. 
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9/9 	Formel von BISHOP 
vereinfacht mit horizontalen Schnittkräften [37] 

a) Ansatz 
Kreisförmige Glefflinie: Unterteiiung des Rutschkörpers in Lamellen; Schnitikräfte E 
der Lamellenseitcn bern, aligemeinen Verfahren schr.ig wirkend > 0. beim %'erein. 
fachten Verfahren horizontal wirkend = 0 aniesctzt. Der horizontale E-Ansatz wird 
am häufigsten verwendet und auch hier zugrunde gelegi; Gleitlinienkräfte N und T 
an der Lamellensohle in der wirklich vorhandenen GröI3e durch Beriicksichtigung des 
Sicherheitsgrades ;. 
Die vereinfachie BISHO?-Formel vird iii der Neufassung 98J der DIN 4084 empfohlen. 
Der Schlul3fehler im Gesamteroebnis isi normalerweise unbedeutend. 

b) Ableitung der Geländebruchformel 
..Lb. 

	

44 	1 

-4T' N<j 

	

I.—r.sina- 	 N 	 1 

Systm Lorne/le 	Krofteck 

Schergesez: T= N tan 	+ c / 	(Bnichkraft) 
Krafteck: fl" = 0: 	G — .V cos 	— 	T sin 	= 0 	(vorh Kräfte) 
Nonnalkraft: G— V cosy—X 	1:jsjn.anq, - cl 	1,q' sin 	= 0 

G—cl1 qsin 
- 1q 	Sinx 	tanq ± cos-i 

FELLEN1USreeI ist erfu)li. da dic vorhandene TanQentialkraft 	T 
an2eselzl wird, allerdines 
mit 2emJtlelter Sicherheii q 	const fiir alle Lamellen. 

.\inT: 

	

/ 	G—c/],jsjn 	 G1an(--eh 

	

T=j 	 llan+c/= 
\ 1 	s1tanw--cos) 	 lij - sin1aip± 

Sicherheit am Gesamtsvstem aus dem Momenienverjeich auer Lamel1enkrifie um 0: 

Gtanch 	
\ r 

• sin 	1an + COS / 	BIsHOP-Foe1 Tr 	 / 
(G+SK)a - 	Grsin,--IM(5j< 

(SK)= Sonderkraftc: \Vasserdrucke. Kranschub u.a. s. T. 9.7 

c) Erste Sicherheits.abschätzung 
Die Sicherheit j isi auf beiden Senen der Formel enthaitcn. sie muB also aheschtzt 
und dann verbcsseri verdcii. Ais ersle Ahschitzung wird empfohkn. den Ausdruck 
:o 	sin - tan ± cos) = 1 zu setzen. vas dem Richti2en nicist nahe kommi. 

d) Schluflfehler 
Durch den Ansatz horizonia)er E-Krafte si ein gerneinsarner Schnittpunkt der Lamcflcr-

124 	kräfie nichi errechhar. Dadurch 'crblcibt cm SchluBfehler hcirn Gesamtsvstcrn 

Kuva 5.26. Maarakenteen stabiliteetti. Bishopin yksinkertaistettu menetelmä.. Kuvaan 
kirjoitettu varmuuskertoimen r yhtälö on analoginen tekstin yhtälön (5.13) kanssa, T = F. 
[Turke 1984]. 
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12/9 	Endrutschsicherheit 
fur Gleitkreis 03  

O3 (O.cXj5O) 

.- 4,60 -- 3,80 -'- 3.80 ± 3.80 ± 3,80 

G- tanq ± c - b 

sin 	1ant, ± cos 
'1 Sicherheit nach BISHOP: '1 

= r - 	sin ± _.(1(Sk) 
(17 	2.8) 

± 
- 

Nr.-: 1 -:,7, ch h 1  /1, h i 	6 .. T 

1 22 20 - 37.5 0 2.00 2.18 0.50 - 17.17 53.6 115.9 93.3 89f O.S02 110.2 
2 22 20 - 375 0 2.00 2.IS 2.90 - 15.50 46.6 211.9 154.0 762.6 (188011 1$4.$ 
3 22 20 - 37.5 0 2.30 1.00 4.90 - 13.35 38.7 2760 172.7 211.8 (1.9461 223.9 
4 (J 17 - 20 20 2.30 6.10 0.80 - 11.05 31.2 311.9 111.6 159.5 0.9206 173.3 
5 20 17 - 20 20 2.30 4.90 1.90 - 8.75 24.2 299.7 22.9 155.1 0.9636 160.9 
6 20 17 20 25 30 3.80 3.20 2.40 0.60 5.70 75.5 443.8 178.6 321.0 L0068 318.8 
7 20 1720 25 30 3.80 1.10 2.40 1.30 1.90 5.1 337.4 30.1 271.4 1.0104 268.6 
8 17 20 - 25 30 3.80 2.40 1.30 - - 1.90 - 	5.1 253.8 -22.6 232.4 0.9816 236.7 
9 17 20 - 25 30 3.80 2.40 0.60 - - 5.70 - 15.5 200.6 - 53.6 207.6 (1.9205 225.5 

10 17 - - 20 204.60 1.40 - - -9.13 -25.4 109.5 -46.8  I31. (1.8498 155.1 

730.2 11942.2) 	205T± 
21.33 2057.8 = 2.82» 7.4 

	Lastfall (1) 
21.33730.2±0 

Kuva 5.27. Maaluiskan stabiliteetti. Bishopin yksinkertaistettu menetelmä. Kuvaan kirjoitettu 
varmuuskertoimen i yhtälö on analoginen tekstin yht.älön (5.13) kanssa [Turke 1984]. 
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Kuvasta 5.26 käy ilmi, että voimamonikulmio ei aina toteuta yhtälöä X = 0. Bishopin 

menetelmän varmuuskertoimen F = i yhtälö on ratkaistava iteroimalla koska se esiintyy 

yhtälön molemmilla puolilla. Kuvan taulukko on esimerkki käsilaskentaa varten. Bishopin 

menetelmän soveltamista varten on Suomessakin useita numeerisia ohjelmia. Aloittelevan 

laskijan olisi kuitenkin laskettava esim. kuvan 5.27 taulukon esimerkin mukaisesti muutamia 

liukupintoja vastaava varmuuskerroin käsilaskimella menetelmän yksityiskohtiin perehtymistä 

varten. 

Aikaisemmin on todettu, että Bishopin menetelmää on sovellettu erityisesti "pitkän ajan" 

stabiliteetin laskemiseen. Menetelmä soveltuu tähän tarkoitukseen, jos sortumahetkellä ko. 

liukupinnalla vallitsevat jännitykset u, ' ja t' ja niiden jakautumat onnistutaan arvioimaan 

oikein. "Riittävä" varmuus sortumista vastaan ei takaa sitä, että staattisessa laskentatilassa 

määritetyt jännitykset olisivat liukupinnalla yhtä suuria kuin murtohetken jännitykset. 

5.6.34 Tasapainoehdot toteuttavat menetelmät 

Taulukosta 5.7 todetaan, että Felleniuksen [1927] ja Bishopin [1955] menetelmien lisäksi on 

kehitetty useita muita menetelmiä [Janbu 1972, Morgenstern, Price 1965, Spencer 1967 ja 

Sarma 1973]. Näissä menetelmissä on, ainakin likimaara'sesti, pyritty ottamaan huomioon 

kaikki tasossa vaikuttavien voimien tasapainoehdot yhtälön (5.27) mukaisesti. Menetelmiä on 

lisäksi laajennettu niin, että liukupinta voi olla mielivaltaisen muotoinen. Felleniuksen ja 

Bishopin menetelmissä liukupinta otaksutaan ympyräsylinteriksi. Luvussa 5.632 esitettiin 

kuitenkin Felleniuksen menetelmän yhtälöt kuvan 5.24 mukaiselle tapaukselle jossa liukupinta 

ei ole ympyrä. Plastisuusteorian perusperiaatteisiin kuuluu, että suunnittelija valitsee tapaus 

tapaukselta ko. olosuhteisiin potentiaalisesti parhaiten soveltuvan murtomekanismin ja mitoittaa 

rakenteen niin, että saavutetaan riittävä varmuus rakenneosien ja koko rakenteen 

murtumista/sortumista vastaan. Bishopin menetelmää sovellettaessa potentiaalista 

murtomekanismia ei voida valita vapaasti, vaikka rakennuspaikan pohjasuhteiden perusteella 

olisi pääteltävissä, että ympyräsylinterin muotoinen liukupinta on ko. olosuhteissa mandoton. 

Frediund ja Krahn [1977] ovat laatineet perusteellisen selvityksen kuudesta yleisimmin 

tunnetusta stabii teetin laskentamenetelmästä ja verranneet mm. Bishopin [1955] yksinkexiaiste- 

tulla menetelmällä laskettuja varmuuskertoimen arvoja Morgensternin ja Pricen [1965] 
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menetelmällä laskettuihin varmuuskertoimen arvoihin. Fredlund ja Krahn ovat muuntaneet 

Morgensternin ja Pricen [1965] menetelmän varmuuskertoimien (niitä on kaksi!) yhtälöt 

muotoon jossa niitä voidaan verrata muilla menetelmillä laskettuihin varmuuskertoimen 

arvoihin. Tutkitut menetelmät ovat: 

1. 	Felleniuksen [1927] menetelmä 

2 	Yksinkertaistettu Bishopin [1955] menetelmä 

3. Spencerin [1967] menetelmä 

4. Janbun [Janbu, Bjemim, Kjärnsli 19561 yksinkertaistettu menetelmä 

5. Janbun [1972] "tarkka" menetelmä 

6. Morgensternin ja Pricen [1965] menetelmä 

Kun vertailu tehdään Fredlundin ja Krahnin [1977] esittämällä tavalla todetaan, että eri 

menetelmillä lasketuissa varmuuskertoimien aivoissa olevat erot ovat niin pieniä, ettei 

stabiliteetin maan.misen ongelma ole laskentamenetelmissä. Samaan tulokseen tullaan kun 

verrataan kuvassa 5.28 Terzaghin, Kreyn, Bishopin ja Franken menetelniillä laskettuja 

maaluiskan varmuuskertoimen arvoja toisiinsa [Turke 1984]. Toisistaan hieman poikkeavista 

lähtöolettamuksista huolimatta lasketut varmuuskertoimen arvot asettuvat arvojen Tl = F = TO 

1,321...1,454 väliin. 
Stabiliteettilaskelman menetelmistä kiinnostuneille suositellaan tutustumista Fredlundin ja 

Krahnin [1977] artikkeliin. 

5.7 Pehmeikköpenkereiden geotekninen suunnittelu empiirisillä menetelmillä 

5.7.1 Empiiriset menetelmät maamekaniikassa 

Pohja- ja maarakenteiden geotekniseen suunnitteluun liittyvät laskelmat olisi suoritettava 

teknis-tieteellisillä menetelmillä muodostettuihin teorioihin perustuvilla laskentamenetelmillä. 

Maamekaniikan geotekniset teoriat- ja menetelmät muodostetaan kontinuumimekaniikan 

menetelmillä ja niiden soveltuvuus geotekniseen suunnitteluun osoitetaan (verifioidaan) 

laboratorio- ja maastotutkimusten avulla. Pehmeikölle maanvaraan rakennettavan tiepenkereen 

geoteknisen suunnittelun yhteydessä joudutaan kuitenkin tekemisiin myös sellaisten tehtävien 

kanssa, joille ei toistaiseksi ole onnistuttu kehittämään luotettavaan teoriaan perustuvaa 



TERZAGHI BISHoP 

T(G+G')cos,'tan4o+. r... (G+G')'ans+c-b (G+G')'1an+c-h 
C0S 51fl2' IaflO + COS2 1. 	lan, 	+ cos, 

(6 + 6') (6 + 6') sis 16 + G') !. sis, 
Nt. cos, 7 ian taso, T -taso, '1 

COSa 'c'h +cos, +c'b 
+ cos, 

1 37.8 48.6 86.4 92.4 1.0143 91.0 92.4 0.8949 103.3 
2 80.8 76.2 117.0 142.0 1.0669 133.1 142.0 0.9592 148.0 
3 108.5 32.3 40.8 165.2 1.1041 149.6 165.2 1.0098 163.6 
4 167.9 37.8 205.7 230.2 1.1234 204.9 230.2 1.0445 220.4 
5 177.1 36.3 213.4 227.7 1.1260 202.2 227.7 1.0643 213.9 
6 172.6 34.6 207.2 213.8 1.1091 (92.8 213.8 1.0650 200.8 
7 160.1 33.5 193.6 195.7 1.0767 181.8 95.7 1.0502 186.3 
8 134.9 31.1 168.0 168.2 1.0288 163.5 168.2 1.0200 164.9 
9 89.6 28.0 117.6 117.6 0.9728 120.9 113.6 0.9803 110.0 

10 77.3 36.5 113.8 114.4 0.9001 127.1 114.4 0.9246 123.7 
II 25.8 37.4 63.2 62.8 0.8201 76.6 62.8 0.8607 73.0 

1626.7 643.5 1717.9 

" 1231.3 1231.3 	- 1231.3 t 

Gela ndebruchformel 

mit Wasscrbelastung (s.T. 10,9): 

LT'r 
1 	

Z(G ^ G'rsin±G'r's,n7 

10 

0, 1)000 ;  2600) 

11/7 	Gleitkreisberechnung 
mil Porcnwas8erdruckansatz 

11/8 	Formelvergleich 
TERz.Gsit. Kv. RISHOP. FxKE 

6' 6 
	 6 

Nr. y' c 6 0 0' = )i_ sin G + G (6 - 	G' 
sis, 

6, 6, 	815, 

II II 27.5 JO 2.90 2.00 0 22.37 53.4' 121.8 97.8 0 (J 

2 II II 27.5' JO 2.50 3.60 .30 20.15 46.3 224.8 (62.7 32.5 23.5 
3 II II 27.5 Jo 2.50 3.40 3.30 17.65 395 269.3 70.7 82.5 52.3 
4 21 II 27.5 10 3.20 3.10 4.90 14.80 32.1' 380.8 202.2 156.8 83.3 
5 21 II 27.5' 10 3.30 2.20 6.10 11.55 24.5' 373.9 155.2 201.3 83.5 
1' 21 II 27.5' 10 3.30 1.50 6.70 8.25 17.2 347.2 102.8 221.1 65.4 
7 21 II 275 10 3.30 LOO 0.70 4.95 10.2 3)2.5 55.6 221.1 79,4 

21 II 27.8 10 3.30 0.50 6.20 1.65 7.4' 259.7 15.4 204.6 12.1 
9 21 II 27.5 10 2.80 0.10 5.40 -1.40 - 	 2.9 172.2 - 	 8.7 151.2 - 	7.6 

10 21 II 27.5 10 3.60 1' 3.80 -414) - 	9.5 80.5 -24.8 36.8 -22.6 
II II II 27.5 II) 3(4' (8 1.30 - 7.64) - ISO 81.5 - 11.1 46.8 - 12.8 

0)48 	 3(0.5 

Seline (6 + 6')- cosc- sano, + c'b' CO8(2 - ci 
Fil 7= Cc), 

= 20' sissI, - cl- Sano, + cOs(x - cl 

1 	- cl Nt. (6 + 6') c '6 Zähler Nenner T 
cosc cos(, - cl 
tano, 

59.6 

cos, 

40.6 100.2 1.0124 97.1 1 33.4' 
2 26.3 110.0 32.5 142.5 1.0556 135.0 
3 19.3 131.7 10.5 162.2 1.0625 52.7 
4 12.1 -  186.3 36.9 223.2 1.0531 211.9 
5 4.5 182.9 36.2 219.1 .0150 213.8 
6 - 	 2.8 169.9 34.5 204.4 0.9813 208.3 
7 - 9.8 152.9 33.0 185.9 0.9243 201.1 
8 - 16.6 117.0 31.6 158.6 0.8557 185.3 
9 - 22.9 84.2 25.8 110.0 0.7815 140.8 Bcmcr&ung: 

II) - 29.5 73.6 31.8 05.4 0,6936 151.0 Die I_'nlcrnchiedc 
II - 35.8 25.2 30.3 55.5 0.6011 92.3 in dcn SicherhciI. 
- __________ __________ - - - 

79(4 
wcrlen dct 
4 Fc,nicIn sisu 

1.454 'ci dicc,n BcipicJ 
271.3 nichi iucscntl,ch. 

Kuva 5.28. Maaluiskan stabiliteetti. Terzaghin, Kreyn, Bishopin ja Franken menetelmillä 
laskettu vaniiuuskerroin r = F [Tiirke 1984]. 

•ssssassssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssss 



345 

laskentamenetelmää. Kun suunnittelussa on keksittävä järjellinen ratkaisu myös em. ryhmään 

kuuluville tehtäville, ollaan tilanteessa, jossa on pakko turvautua empiirisiin menetelmiin, jos 

sellaisia on olemassa. Empiirisiksi sanotaan tässä yhteydessä sellaista pehmeikölle maanvaraan 

rakennettavan tiepenkereen geoteknisen yksityiskohdan suunnitteluun sovellettavaa 

menetelmää, joka ei perustu mihinkään teknis-tieteelliset kriteerit täyttävään teoriaan. 

Empiirinen menetelmä on kehitetty yksinomaan havaintojen perusteella. Likiarvomenetelmät, 

joita sovelletaan myös geoteknisessa suunnittelussa, ovat tavallisesti teoreettisesti "tarkkojen" 

ratkaisujen matemaattisia approksimaatioita (monimutkaisten ja hankalien yhtälöiden 

likiarvoratkaisuja). 

Pehmeikölle maan varaan rakennettavan tiepenkereen geoteknisessa suunnittelussa joudutaan 

tekemisiin lukuisten empiiristen menetelmien kanssa, joista tärkeimmät ovat 1 ...5: 

1. Muodonmuutosyhtälöt ja murtokriteerit, joilla esitetään jännityskomponentin- tai 

invariantin ja vastaavan muodonmuutoskomponefltifl- tai invariantin välinen 

keskinäinen riippuvuus tai jännityskomponenttien - ja/tai invarianttien keskinäinen 

riippuvuus murtohetkellä. Yhtälöitä sovelletaan mm. maaparametrien määrittämiseen 

mittaustulosten perusteella. 

2. Suljetun leikkauslujuuden laskenta-arvon maanttäminen (redusoiminen) esim. 

siipikairalla mitatun lujuuden ja piastisuusluvun perusteella. 

3. Huokosvedenpaineen suuruuden määrittäminen rakennuspohjan maakerroksissa. 

4. Penkereen rakennuspohjan kerroksiin kehittyvien sivusiirtymien ja niiden nopeuksien 

määrittäminen. 

5. Sekundaaripainuman suuruuden ja nopeuden määrittäminen ns. aikafunktioiden avulla. 

Sekundaaripainumaa varten on olemassa lähinnä empiirisiksi tulkittavia aikafunktioita 

[Korhonen 19771. Primaarista konsolidaatiopainumaa varten on sitävastoin kehitelty 

useitakin tarkkaa ratkaisua approksimoivia "likiarvoyht.älöitä". 

5.7.2 Suljetun leikkauslujuuden laskenta-arvo 

Luvussa 1 mainittiin, että Bjerrum [1972] kehitti siipikairalla mitatun suljetun leikkauslujuuden 

empiirisen redusointimenetelmän, jossa koijauskerroin määritetään plastisuusluvun perusteella. 

Myöhemmin ovat useat tutkijat kehitelleet menetelmään muunnoksiaja parannuksia. Kuvassa 

5.29 on esitetty juoksurajan tai hienousluvun ja em. korjauskertoimen välinen riippuvuus 
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Kuva 5.29. Suljetun leikkauslujuuden korjauskertohnen määritys juoksurajan tai hienousluvun 
perusteella [RIL 181, 1989]. 
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[Helenelund 1977, RIL 1989]. On ilmeistä, että kuvan 5.29 mukainen korjauskerroin soveltuu 

paremmin Suomen olosuhteisiin kuin muut samaa tarkoitusta varten kehitetyt menetelmät. 

Ulkomaiset empiiriset menetelmät eivät aina sovellu Suomen olosuhteisiin. 

Kuvassa 5.30 on esitetty kuivakuorikerroksen laskentalujuuden maantystapa, jota on suositellut 

mm. Tavenas & Leroueil [1980]. Kuva julkaistu myös kirjassa: "Embankments on Soft Clays' 

[Leroueil & al. 1990]. Tämän raportin (LR3) luonnoksen lukeneet geoinsinöörit esittivät 

kirjoittajalle eräitä kuivakuoren laskentalujuuden maantystapoja, joissa otetaan huomioon sekä 

kuivakuoren että sen alla olevan kerroksen jäykkyys yms. Menetelmät saattavat soveltua 

yksittäisiin suunnittelutehtäviin. Yleispätevältä vaikuttavaa menetelmää ei esitetty eikä sellaista 

löytynyt alan kirjallisuudestakaan. Kuivakuoren ja penkereen laskentalujuuden maanttämistä 

varten ei tässä yhteydessä onnistuttu kehittämään kaikkiin olosuhteisiin soveltuvaa 

menetelmää. 

Kuvasta 5.31b käy ilmi kuinka ylikonsolidoitumisaste OCR vaihtelee maapenkereen rakennus- 

pohjassa [Jardine & Height 1987]. Kuvan perusteella todetaan, että ylimmät kerrokset ovat 

voimakkaasti ylikonsolidoituneita. Kuivakuoren alla olevat pehmeät kerrokset ovat sitävastoin 

juuri ja juuri lievästi ylikonsolidoituneita. Suljetun leikkauslujuuden ja 

konsolidaatiojännityksen suhde s.ja' 1, = cx on kuitenkin lähes vakio koko muodostumassa 

maanpinnasta alkaen. (cx 0.25). On mandollista, että geologisesti "yhtenäisessä" 

muodostumassa OCR, s,, ja cr' kehittyvät, niin että cx pysyy likipitäen vakiona. On lisäksi 

mandollista, että suljetun leikkauslujuudenja konsolidaatiojännityksen keskinäinen riippuvuus, 

s= cx y',, osoittautuu suljetun lujuuden kasvun arvioimiseen sopivaksi menetelmäksi kuten 

luvussa 5.5 esitettiin. Kokemuksia tästä menetelmästä ei kuitenkaan ole riittävästi Suomen 

olosuhteissa. Menetelmää on tämän vuoksi sovellettava varovaisesti vaiheittain rakennettavan 

tiepenkereen geoteknisessa suunnittelussa. 

5. 7.3 Huokosveden paine penkereen rakennuspohjassa 

Pengerrysaikana kehittyy rakennuspohj an huonosti vettä läpäisev iin maakerroksiin 

huokosveden ylipainetta, joka primaarisen konsolidoitumisen yhteydessä poistuu hitaasti. 

Odotusaikana ja käyttötilassa tapahtuvan penkereen primaarisen konsolidaatiopainuman 

nopeuden sekä suljetun leikkauslujuuden kasvunopeuden laskemista varten olisi välttämätöntä, 
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Kuva 5.30. KuivakuorikerrOkSen laskentalujuuden määritys mitatun lujuuden 
[Tavenas & Leroueil 19801. 
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että huokospaineen suuruus ja jakautuma syvyyssuunnassa tunnettaisiin mandollisimman 

tarkasti. Cubzac-les-Pontsin koepenkereen B kuvasta 4.14E (luvussa 4) käy ilmi, että 

huokospaineen syvyyssuuntaista jakaumaa esittävässä kuvassa ei esiinny ns. 'Vt- vaihetta. 

Ensimmäisenä mittauspäivänä mitattu huokospainekäyrä (Od) mandollisesti esittää t- vaiheen 

ja exp-vaiheen rajakäyrää (Katso kuvaa 5.14) kun kuva 4.14E tulkitaan Terzaghin 

yksisuuntaisen konsolidaatioteorian mukaisesti. On kuitenkin ilmeistä, ettei Cubzac-les-Pontsin 

koepenkereen B rakennuspohja ole konsolidoitunut Terzaghin 1D-teorian mukaisesti, vaan 

kaksiulotteisessa suotovirtaustilassa. Taulukosta 4.14A todetaan, että Darcyn kerroin on 

vaakasuunnassa noin kolme kertaa suurempi kuin pystysuunnassa. Vaakasuunnassa kehittyvällä 

suotovirtauksella on tämän vuoksi todennäköisesti ollut dominoiva vaikutus penkereen 

primaariseen painumisnopeuteen. 

Geoinsinöörit ovat esittäneet kirjoittajalle kysymyksen: "Voidaanko Terzaghin tai Janbun 

teorialla lasketun 1D-konsolidaatiopainuman nopeuden perusteella arvioida mandollisen 2D-

suotovirtauksen aiheuttaman painuman nopeus"? Tämän hetken tiedon tason mukainen vastaus 

on: Ei voida. Vanhoilla menetelmillä laskettuja tuloksia ei aina voida parannella 

korjauskertoimilla. On lähdettävä rohkeasti soveltamaan "uusia" kehittyneempiä 

laskentamenetelmiä, jos vanhat menetelmät johtavat kohtuuttoman epätarkkaan tulokseen. 

Uusilla menetelmillä laskettujen tulosten luotettavuutta on tarkkailtava pitkäaikaisilla 

painumahavainnoilla, yms. 

Kuvassa 5.32 on esitetty pengerrysaikana rakennuspohjaan kehittyvän huokosveden ylipaineen 

6u ja pystyjännityksen lisäyksen suhteen, eli huokospaineparametrin B 1 , jakautuma 

syvyyssuunnassa [Leroueil & al. 1990]. Parametri B 1  on voimassa silloin kun alkion 

jännityspiste liikkuu initiaalimyötöpinnan sisällä eli elastisella alueella. Kuva on laadittu 

empiirisesti koepenkereistä tehtyjen havaintojen perusteella. Kuvan perusteella todetaan, että 

parametrin B 1  arvo riippuu penkereen rakentarnisnopeudesta. Kokemusperäisten 

suunnittelumenetelmien huono ominaisuus tulee kuvasta 5.32 selvästi esille. Kuvan perusteella 

määritettyä parametria B 1  voidaan soveltaa vain silloin kun penkereen rakentamisnopeus on 

yhtä suuri kuin niiden koepenkereiden rakentamisnopeus joista tehtyjen havaintojen perusteella 

kuva 5.32 on laadittu. Lisäksi kuvaa 5.32 voidaan soveltaa vain silloin, kun pohjasuhteet 

suunniteltavan penkereen rakennuspaikalla ovat likipitäen samanlaiset kuin ko. koepenkereiden 

rakennuspaikoilla. 
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Pengerrysaikana rakennuspohjaan kehittyvän huokosveden paineen arvioimista varten ei ole 

käytettävissä luotettavaa teoriaa. Empiirisilä huokospaineen arvioimismenetelmillä on erittäin 

suppea soveltuvuusalue (Kuva 5.32). Luotettava selvitys rakennuspohjan huokospaineesta ja 

sen vaihteluista saadaan vain mittaamalla in-situ. 

5.74 Sivusiirtymät. Rakennuspohjan geotekninen käyttäytyminen pengerrysaikana 

Rakennuspohjaan pengerrysaikana, odotusaikana ja käyttötilassa kehittyviä sivusiirtymiä ei 

yleensä ole arvioitu pehmeikölle rakennettujen tiepenkereiden geoteknisen suunnittelun 

yhteydessä. Sivusiirtymät saattavat kuitenkin muodostua penkereen geoteknisen suunnittelun 

ongelmaksi jos penkereen rakennuspai.kalla tai sen välittömässä läheisyydessä on rakenteita, 

esim. putkijohtoja, jotka saattavat vaurioitua sivusiirtymien johdosta. 

Luvussa 1 todettiin, että klassisen maarnekaniikan laskentamenetelmillä sivusiirtymien 

suuruutta ei voida luotettavasti määrittää maakerrosten anisotrooppisuuden ja 

epähomogeenisuuden takia. "Uusilla" menetelmillä sivusiirtymät voidaan sitävastoin, ainakin 

likimäärä.isesti, laskea jos on käytettävissä anisotrooppisen maakenoksen mekaanista 

käyttäytymistä kokonaisvaltaisesti simuloiva malli ja sen numeerinen laskentaohjelma. 

Kuvassa 5.34 on esitetty penkereen pengerrysajan painuman ja penkereen luiskan alareunan 

alle kehittyvän sivusiirtymän välinen riippuvuus. Kuva on laadittu empiirisesti painuma- ja 

siirtymämittausten perusteella. Kuva 5.34 esittää rakennuspohjan kokonaiskäyttäytymisen 

johdosta kehittyvää painumaa ja samanaikaisesti kehittyvää sivusiirtymää, ts. rakennuspohjan 

geoteknista käyttäytymistä, kun sitä "mitataan" painumalla ja sivusiirtymällä. Painuma ja 

siirtymä ovat "makroskooppisia" rakennuspohjan "kokonaisuutta" edustavia suureita. Kuva 5.35 

esittää konsolidaatiopainuman ja vastaavan sivusiirtymän välistä riippuvuutta [Leroueil & al. 

1990]. 

Kuvan 5.34 perusteella todetaan, että rakennuspohjan geotekninen käyttäytyminen jakautuu 

kahteen osaan. Välillä 0.. .P' rakennuspohja "kokonaisuutena" käyttäytyy elastisesti 

(maaelastisesti). Aikaisemmin mainittiin, että rakennuspohjan makroskooppinen 

kokonaiskäyttäytyminen muodostuu maa-alkioiden käyttäytymisen summana: Katso kuvia 

5.3.. .5.6. Painuma ja sivusiirtymä pysyvät ylikonsolidoituneella alueella. Pisteessä P' 
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Kuva 5.33. Penkereen suurin painuma S ja samanaikainen suurin vaakaslirtym y. 
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Fig. 5.34 - Figure for calculation of lateral displacement from settement during construction 
(after Tavenas etal. (1979c)). 

Kuva 5.34. Pengerrysajan painurnan S i ja sivusiirtymän Ymr sekä painuman Sja siirtymän Yrnu 

välinen riippuvuus [Leroueil & al. 1990] 
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Fig. 4.22— Relation between increase in maximum lateral displacement and settlemcnt during 
long-term consolidation under different embankments on soft clays (after Tavenas and 

Leroueil (1980)). 

Kuva 5.35. Primaarisen konsolidaatiopainurnan ja rakennuspohjaan samanaikaisesti 
kehittyneen sivusiirtyrnän välinen riippuvuus. Katso kuvaa 5.37 [Leroueil & al. 1990]. 



rakennuspohjan kokonaiskäyttäytyminen siirtyy normaalisti konsolidoituneelle alueelle. Katso 

vielä kerran kuvia 5.3...5.6. Rakennuspohja piastisoituu ja myötää välillä P'...A'. 

Huokospaineparametri on tällä välillä B 2  1.0. Pisteessä A' penger saavuttaa ko. 

pengerrysvaiheen tavoitekorkeuden. 

Kuvasta 5.34 käy ilmi, että pengerrysajan painuma jakautuu kahteen komponenttiin S ja S. 

Komponentti Sr  edustaa lievästi ylikonsolidoituneen rakennuspohjan "kokonaisuuden" elastist.a 

(makroskooppista) komponenttia, joka aiheutuu initiaalisesta konsolidoitumisesta. Tätä 

komponenttia ei ole Bjerrumin [1972] menetelmässä. Komponentti S edustaa painuman 

normaalisti konsolidoituneessaja suljetussa tilassa kehittyvää elastopiastista (myödön johdosta 

kehittyvää) painumaa. 

Penkereen painuman komponentin S r  suuruus voidaan laskea ödometrikokeen tulosten 

perusteella kuten ylikonsolidoituneen kerroksen painuman suuruus. Penger painuu lildpitäen 

1D-tilassa. Anturat ja laatatkin painuvat sitävastoin 3D-tilassa. Komponentti S, lasketaan 

suljetun tilan kolmiulotteisen muodonmuutosmoduulin E ja sitä vastaavan Poissonin luvun v, 

= 0.50 avulla. Moduuli E edustaa suljetun ja normaalisti konsolidoituneen tilan 

muodonmuutosmoduulia. 
Rakennuspohjan geotekninen kokonaiskäyttäytyminen on niin moni-ilmeinen prosessi, että sitä 

voidaan luotettavasti kuvata vain mittaustulosten perusteella. 

5.7.5 Sekundaarisen painuman empiirinen aikafunktio 

Edellä todettiin että rakenteiden sekundaarisen painuman nopeuden laskemista varten ei ole 

toistaiseksi onnistuttu kehittämään kaikkiin olosuhteisiin soveltuvaa ja luotettavaa teoriaa. 

Lukuisia yrityksiä on kuitenkin tehty [esim. Feda 1992, Murayama, Shibata 1961, Mitchell 

1964, 1976 jne.] On mandollista, että edellä lueteltujen tutkijoiden soveltamalla nopeusteorialla 

(rate process theory) voidaan kehittää teoreettinen ratkaisu sekundaaristen muodonmuutosten 

ja painumien nopeudelle. 

Kun teoreettista menetelmää ei ole ollut, on sekundaarisen painuman nopeuden arvioimiseen 

sovellettu Buismannin [1936] puolilogaritrnista yhtälöä. Buismannin empiirisen yhtälön 

soveltamista rajoittaa mm. kuitenkin se ettei siinä ole rakenteen "lopullista" painumaa 
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edustavaa termiä S (kun t -4 co). Yhtälö, jossa painumalla ei ole loppuarvoa, soveltuu huonosti 

sellaisten rakenteiden sekundaarisen painuman aikafunktioksi, joilla on "riittävä" varmuus 

rakennuspohjan kokonaissortumaa vastaan. 

Lukuisat tutkijat [Feda 1992, Korhonen 1977, Vyalov 1986 jne.] ovat osoittaneet, että havaitun 

painuman ja ajan välistä riippuvuutta voidaan, erityisesti primaarisen konsolidaatiopainuman 

päättymisen jälkeen, approksimoida empiirisellä yhtälöllä (5.33a) 

S(t)= 	 (5.33a) 
a^ br 

S(t) 	on sekundaarinen painuma, S(t) = 0, kun t = 0 

t 	 sekundaarisen painuman tapahtumiseen kulunu aika 

v0=1/a 	painumisnopeus kun t = 0 

S 1-=1/b 	rakenteen painuman loppuarvo kun t - 

Kun käytettävissä on riittävästi painuman sekundaarialueella tehtyjä havaintoja, voidaan 

parametrit a ja b helposti määrittää yhtälön (5.33b) avulla. 

t 	a+bt 
	 (5.33b) 

S(t) 

Jos yhtälö (5.33a) approksimoi painumahavaintoja, asettuvat hav aintoarvot koordinaatistossa 

t - t/S(t) suoralle viivalle yhtälön (5.33b) mukaisesti. 

Yhtälö (5.33a) on empiirinen. Korhonen [1977] on osoittanut, että sillä voidaan usein 

approksimoida myös ödometrikokeiden tuloksia jo primaaripainuman /-muodonmuutoksen 

alueelta lähtien. Tämä voidaan tulkita, niin että primaarinen ja sekundaarinen painuma 

tapahtuvat samanaikaisesti, kun primaarisen painuman aste on suuruusluokkaa U, 60...90 

%. Yhtälöä voidaan soveltaa usein vaikeasti laskettavan/arvioitavan loppupainuman S f 

 määrittämiseen havaintojen perusteella. Yhtälön (5.33a) soveltuvuus pehmeikölle rakennettavan 

tiepenkereen geotekniseen suunnitteluun on osoitettava tapaus tapaukselta painumahavaintojen 

avulla. 
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6. VAIHEITTAIN RAKENNETFAVA TIEPENGER. ESIMERKKILASKELMA 

6.1 Geoteknisten laskelmien tavoitteet.. Ensimmäinen iteraatio 

Tässä luvussa esitetään pehmeikölle kandessa vaiheessa rakennettavan tiepenkereen 

geotekniseen suunnitteluun liittyvien laskelmien pääkohdat. Pehmeikölle rakennettavan 

tiepenkereen geoteknisten laskelmien avulla pyritään selvittämään rakennuspaikan 

pohjasuhteisiin soveltuvan penkereen geometriset mitat ja perustamistapa niin, että penger 

täyttää sille asetetut tekniset ja toiminnalliset laatuvaatimukset ja lisäksi niin, että saavutetaan 

taloudellisesti mandollisimman edullinen ratkaisu. Teknisesti ja taloudellisesti edullisimpaan 

ratkaisuun päästään niin että lasketaan useita mandollisia vaihtoehtoja. Edullisimmaksi 

osoittautuneen vaihtoehdon tekniset yksityiskohdat ratkaistaan laskemalla useita 

iteraatiokierroksia, kunnes saavutetaan asetetut laatuvaatimukset täyttävä ratkaisu. 

Luvuissa 6.2.. .6.4 esitetään penkereen teknisille yksityiskohdille ja rakennustavalle mielekästä 

ratkaisua tavoittelevien laskelmien toisen iteraatiokierroksen pääkohdat. Ensimmäisen 

kierroksen laskelmien perusteella todettiin mm., että penkereen rakennuspohjaa on 

parannettava pystyojilla penkereen rakennusajan, erityisesti odotusajan, lyhentärniseksi. 

Ensimmäisen iteraatiokierroksen yhteydessä laskettiin myös pystyojien keskinäinen etäisyys, 

d 1,2 m ja laadittiin toista iteraatiokierrosta varten rakennusajan aikataulun luonnos. (kuva 

6.2). Tässä yhteydessä ei käsitellä pystyojien mitoittamista. 

Toisen iteraatiokierroksen laskentatulosten perusteella todetaan, että odotusaika muodostuu 

toivottua pidernmäksi. Luvussa 6.5 esitetään ensimmäisen ja toisen iteraatiokierroksen 

laskentatuloksien perusteella kolmannen iteraatiokierroksen lähtöolettamukset. 

6.2 Lähtötiedot. Penger ja rakennuspaikan pohjasuhteet 

Kuvassa 6.1 on esitetty penkereen poikkileikkaus. Penkereen tavoitekorkeus on H 1  = 2,2 m 

ensimmäisen pengerrysajan päättyessä. H 2  = 3,2 m on vastaavasti suurin lähtöolettamuksiin 

perustuva korkeus toisen pengerrysajan päättyessä ja H = 2,9 m penkereen lopullinen 
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tavoitekorkeus. Toisen jteraatiolderroksen laskelmat osoittavat, että em. korkeuksia joudutaan 

muuttamaan seuraavalla eli kolmannella iteraatiokierroksella. Kuvassa 6.1 on esitetty myös 

rakennuspohjan geotekniset maakerrokset. Geoteknisten kerrosten in-situ jännitykset on esitetty 

kuvassa 6.3 ja laskelmissa käytetyt maaparametrit taulukoissa 6.1 ja 6.2. 

6.3 Toinen iteraatio. Tavoitteet 

Ensimmäisen iteraatiokierroksen perusteella todettiin, että penkereen rakennuspohjaa on 

parannettava pystyojilla niin, että ojat rakennetaan 1,2 m:n välein. Pystyojalaskelmat tehtiin 

konsulttitoimisto YS-Engineerissa kehitetyllä PYSTIS -ohjelmalla. Laskelmien yhteydessä 

laadittiin toista iteraatiokierrosta varten rakennustyön aikataulun ensimmäinen luonnos, joka 

on kuvassa 6.2. Laskelmissa ei ole otettu huomioon pengerrysajan pituutta. Samassa 

yhteydessä määriteltiin myös penkereen ja rakennuspohjan kokonaisstabiliteettia edustavan 

varmuuskertoimen tavoitearvot, jotka olivat (kuva 6.2): 

1 	Pengerrysvaiheen päättymishetki. Piste 2, F = 1.5 

H 	Pengerrysvaiheen päättymishetki. Piste 4, F = 1.5 

Käyttötila, kevennyksen jälkeen. Piste 6, F = 1.6 

Toisen iteraatiokierroksen laskelmia aloitettaessa päätettiin, että pengertä ei koroteta ensimmäi-

sen ja toisen pengerrysajan välisenä odotusaikana. Pohjaveden pinta on rakennuspaikalla 2,7 

metrin syvyydessä maan pinnan alapuolella. Kun oli ilmeistä, ettei penkereen alaosa painu 

pohjaveden pinnan alapuolelle, otaksuttiin odotusajan painumaa laskettaessa, että penkereen 

korkeus pysyy muuttumattomana eli H 1  = 2,2 m on vakio ensimmäisenä odotusaikana. 

6.4 Ensimmaisen pengerrysajan stabiliteetti 

Luvussa 5 todettiin, että ensimmäisen pengerrysajan stabiliteetti voidaan laskea siipikairalla 

mitattujen luonnontilaisten kerrosten leikkauslujuuksien perusteella. Mitatut lujuusarvot on 

redusoitava laskentaluj uuden määrittämiseksi. Taulukossa 6.1 mainitut suljetun lujuuden 

laskenta-arvot on kuivakuorikerroksen eli geoteknisten kerrosten 1... 3 osalta redusoitu luvun 

5 kuvan 5.30 perusteella. [Leroueil & al. 1990]. 
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Kuva 6. 1. Vaiheittain rakennettava tiepenger. Poikkileikkaus ja rakennuspohjan geotekniset 
kerrokset. 
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Taulukko 6.1. Vaiheittain rakennettava tiepenger. Laskentaparametrit. 

z 

[ml 

OCR 

[- ] [kN/m3 ] 

s, 

[kPa] [kPa} 

4)' 
[O] 

kerros! 

maalaji 

1 	KuSa 0-1.1 VYK 16.2 30.0 20 10 

2 	KuSa 1.1-1.8 VYK 16.2 17.3 15 10 

3 	uSa 1.8-2.7 LYK 15.0 10.9 7.2 17 

- 	4 	uSa 2.7-4.0 NK 16.0 13.3 10.6 12.8 

5 	uSa 4.0-5.2 NK 16.0 14.9 10.6 12.8 

6 	uSa 5.2-6.0 NK 15.0 15.7 11.0 13.3 

7 	uSa 6.0-8.2 NK 15.0 16.5 8.6 15.3 

8 	uSa 8.2-10.0 NK 15.5 20.8 8.6 15.3 

9 	uSa 10-12.5 NK 16.2 23.0 8.6 15.3 
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Taulukko 6.2. Vaiheittain rakennettava tiepenger. Muodonmuutosparametrit. 

kerros m2  t32 

[m2/aJ 

1 32 0.66 60 0 0.76 

2 18 0.70 60 0 0.76 

3 7 -0.60 92 0 0.25 

4 8 -0.50 - - 0.35 

5 7.5 -0.60 - - 0.35 

6 6 -0.60 - - 0.19 

7 6 -0.60 - - 0.19 

8 4 -0.75 - - 0.32 

9 3 -1.0 - - 0.25 

Penger hiekkaa : = 18.7 kN/rn 3  ja ' = 300. 
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Kuivakuoren alapuolella olevissa normaalisti konsolidoituneissa maakerroksissa juoksurajaa 

ja hienouslukua vastaava vesipitoisuus on 80.. .90 %. Kuvan 5.29 perusteella todetaan, että 

suljetun leikkauslujuuden korjauskerroin on tällöin p 0.8. Geoteknisten kerrosten 4...9 

suljetun leikkauslujuuden Iaskenta-arvoa on maantetty niin, että siipikairalla mitattu 

leikkauslujuus on kerrottu em. korjauskertoimella p = 0.80. 

Penkereen ja rakennuspohjan kokonaisstabiiteetti liukumalla tapahtuvaa sortumista vastaan 

ensimmäisen pengerrysajan päättyessä on laskettu • = 0 menetelmällä YS-Engineeringin 

ohjelmalla LIUKU. Laskennallisesti vaarallisimman liukupinnan sijainti on kuvassa 6.4. 

Laskelmissa on otettu huomioon työkoneiden vaikutus tasaisena kuormana. Varmuuskertoimen 

minimiarvo on F 1.67 eli suurempi kuin tavoitteeksi asetettu arvo F = 1.5. Syy otaksuttua 

suurempaan, ja harkinnan perusteella hyväksyttyyn, varmuuskertoimeen on epävarmuus 

erityisesti kuivakuojikerroksen ja penkereen materiaalin leikkauslujuuden mobiisoi-

tumisasteesta sortuman tapahtuessa. Vaikka kuivakuoren lujuutta on redusoitu kuvan 5.30 

mukaisesti on kuitenkin epävarmaa toimiiko sen lujuus otaksutulla tavalla. Penkereen lujuus 

on otettu huomioon siten, että pengermateriaalin kitkakulmalle on käytetty arvoa = 30°. 

Varmuuskerrointa F = 1,67 ensimmäisen pengerrysvaiheen päättyessä on kuitenkin pidettävä 

suurehkona. 

6.5 Toisen pen gerrysajan stabiliteetti. 

Vaiheittain rakennettavan tiepenkereen geoteknisten laskelmien vaikeimman ja laskentatulosten 

epävarmimman osan muodostavat odotusaikoja seuraavien pengerrysvaiheiden 

stabiliteettilaskelmat. Näissä laskelmissa käytetään rakennuspohjan maakerrosten suljetulle 

leikkauslujuudelle arvoja, jotka otaksutaan suuremmiksi kuin luonnontilaisten kerrosten 

vastaavat lujuudet. 

Rakennuspohjan kerrosten suljetun leikkauslujuuden odotetaan lisääntyvän odotusaikana 

lähinnä primaarisen konsolidoitumisen johdosta tapahtuvan tiivistymisen ja jännitystensorin 

tehokkaissa komponenteissa tapahtuvan kasvun ansiosta luvussa 5 esitetyllä tavalla. 

Todettakoon vielä tässäkin yhteydessä, että suljetun leikkauslujuuden kasvun suuruuden ja 

nopeuden laskemista varten ei ole luotettavaa teoriaa. 
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Kuvan 6.1 mukaisen tiepenkereen rakennuspohja on parannettu pystyojila. Pystyojien 

keskinäinen etäisyys on 1.2 m. Penkereen painuma ja painumisnopeus on laskettu PYSTIS-

ohjelmalla penkereen keskilinjan kohdalla. Kuvassa 6.5 on esitetty penkereestä 

rakennuspohjaan keskilinjan alla siirtyvät lisäjännitykset iO ensimmäisen ja toisen 

pengerrysajan sekä penkereen kevennyksen jälkeen eli kuvan 6.2 pisteiden 2, 4 ja 6 kohdilla. 

Kuvassa esitetyt jännitykset ovat kokonaisjännityksiä. 

Kuvaan 6.6 on piirretty em. jännitysten johdosta rakennuspohjaan muodostuneen huokosveden 

ylipaineen arvot kuvan 6.2 pisteiden 2, 3 ja 5 kohdilla. 

Kuvassa 6.7 on esitetty rakennuspohjassa penkereen keskipisteen alla vallitsevat tehokkaat 

jännitykset kuvan 6.2 pisteiden 3 ja 5 kohdilla, ts. ensimmäisen ja toisen odotusajan 

pättymishetke1lä. Kuvassa 6.7 esitetyt konsolidaatiojännityksen a' arvot muodostuvat 

ratkaiseviksi rakennuspohjan suljetussa leikkauslujuudessa ensimmäisenä ja toisena 

odotusaikana tapahtuvan kasvun laskelmissa. 

Tässä tapauksessa rakennuspohja otaksuttiin pystyojitetuksi. Primaarisen konsolidoitumisen 

yhteydessä suotovirtaus suuntautuu tällöin pääasiallisesti pystyojiin. Jos rakennuspohjan 

toimintamekanismi on onnistuttu arvioimaan oikein ja jos maakerrosten parametreille on 

käytetty oikeita arvoja, on mandollista, että kuvan 6.7 jännitykset ovat oikeata 

suuruusluokkaa. 

Pystyojitetun rakennuspohjan maakerroksissa primaarisen konsolidoitumisen aikana vallitsevan 

huokosveden paineen oikean arvon laskennallinen ratkaisu on ilmeisesti tarkempi kuin niissä 

tapauksissa joissa suotovesi poistuu konsolidoituvasta maakerroksesta pystysuunnassa jaJtai 

vaakasuunnassa. Pystyojitetussa rakennuspohjassa ns. suotomatkan pituus voidaan yleensä 

arvioida tarkasti. 

Jos konsolidoituvan maakerroksen geologisesta rakenteesta riippuva parametri a yhtälössä 

(6.1) tunnetaan voidaan suljetussa leikkauslujuudessa tapahtuva kasvu laskea. 
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Vertikaalinen lisäjännitys Ao , kPa 

	

1 pengerrysvajJe (piste 2) , kuva 6.2 	/ 
flpengerrysvaihe (piste 4) , kuva 6.2 

/ 
kevennysvaihe (piste 6) , kuva 6.2 
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Kuva 6.5. Vaiheittain rakennettava tiepenger. PYSTIS-laskelma. Pengerkuormasta ai heutuva 
vertikaalinen lisjännitys penkereen keskilinjan alla. 
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Huokosveden ylipaine u (t, z), kPa 

N 

(1) 

N 

Kuva 6.6. Vaiheittain rakennettava tiepenger. PYSTIS-laskelma. PengerkuorrnaSta aiheutuva 
huokosylipaifle penkereen keskilinjan alla. 
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Konsolidaatiojännitys 	(t, z), kPa 
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Kuva 6.7. Vaiheittain rakennettava tiepenger. PYSTIS-laskelma. Rakennuspohjan 
konsolidaatiojännityksen kasvu. 
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tf S(t,Z)U a(t,z) 	 (6.la) 

Ls(t,z) = a a'(t,z) 	 (6.1 b) 

s(t,z)= su(t,z)-s,1 	 (6.lc) 

S.d(t,z) 	on suljettu leikkauslujuus hetkellä t, syvyydessä z, Kuva 6.8 

s.(t,z) 	vastaava lujuuden kasvu 

s 1 	suljettu leikkauslujuus luonnontilasessa rakennuspohjassa, Kuva 6.8 

konsolidaatiojännitys (pystyojitetussa) rakennuspohjassa laskennallisella hetkellä 

t sen jälkeen kun penger on rakennettu ko. korkeuteen. Kuva 6.7. 

Yhtälössä (5.25) ei ole otettu huomioon pystyojien- ym. rakennustöiden johdosta 

rakennuspohjan kanuivien kerrosten lujuudessa tapahtuvaa heikkenemistä. Toistamiseen 

korostetaan, että yhtälöllä (5.25) saadaan rakennuspohjan suljetulle leikkauslujuudelle 

oikea/luotettava arvo, silloin ja vain silloin, kun ko. laskenta-aikaa vastaava 

konsolidaatiojännitys ',, = &(t,z) on onnistuttu määrittämään luotettavasti ja kun parametrin 

a arvo tunnetaan. 

Konsolidaatiojännitystä G'(t,z) ei voida maanttää luotettavasti nykyisin käytössä olevilla in-

situ mittauslaitteilla. Myös laboratoriossa, esim. ödometrikokeella, saadut c':n arvot ovat 

usein epäluotettavia. Yhtälöllä (6.1) laskettu suljetun leikkauslujuuden arvo odotusaikana on 

tämän vuoksi tarkistettava rakennusaikana maastossa tehtävillä siipikairausmittauksilla. 

Kuten luvussa 5 mainittiin, voidaan suljetun leikkauslujuuden kasvun määrittämiseen tarvittava 

menetelmä kehittää myös kriittisen tilan mallin yhtälöstä (5.20). Lisäksi tarvitaan ko. 

olosuhteisiin soveltuva ominaistilavuuden ja ajan välistä riippuvuutta approksimoiva 

aikafunktio v = v(t). Yhtälöihin (5.20) ja (5.21) perustuva lujuuden kasvun arviointimenetelmä 

voidaan ilmeisesti kehittää nopeammin ja halvemmin Suomen olosuhteita varten kuin yhtälöön 

(6.1) perustuva menetelmä. Yhtälön (6.1) verifioiminen koepenkereiden tms. koerakenteiden 

perusteella edistyy hitaasti ja tulee kalliiksi. 
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Suljettu leikkauslujuus, s (t, z ), kPa 

tN) 	 - 
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Kuva 6.8. Vaiheittain rakennettava tiepenter. PYSTIS-Jaskelma Suljetun leikkauslujuuden 
kasvu 
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Kuvassa 6.9 on esitetty 4) = 0 -menetelmällä lasketun vaarallisimman liukupinnan sijainti 

toisen pengerrysvaiheen päättymishetkellä, jolloin penkereen korkeus on ollut H 2  = 3.2 m. Em. 

laskelmissa lujuuden on otaksuttu lisääntyvän kuvaan piirretyllä alueella. Kuvaan kaltevuuteen 

2:1 piirrettyjen viivojen ulkopuolella lujuuden kasvu on otaksuttu nollaksi. Pienin 

laskennallinen varmuuskerroin on F 1.46, joten se täyttää varmuuskertoimelle asetetun 

vaatimustason (F 1.5). Laskelmissa on leikkauslujuudelle käytetty ensimmäisenä 

odotusaikana primaarisen konsolidoitumisen johdosta lisääntynyttä suljetun leikkauslujuuden 

arvoa s=s(t,  z)(kuva6.8). 

Kuvassa 6.10 on vastaavasti stabiiteettilaskelman tulos, joka vastaa toisen odotusajan 

päättymishetkeä, eli pistettä 5 kuvassa 6.1. Varmuuskertoimessa on toisen odotusajan kuluessa 

tapahtunut pienehkö kasvu F = 1.46 - 1.53. Vastaava suljetun leikkauslujuuden kasvu käy 

ilmi kuvasta 6.8 (M.4  pisteiden 4 ja 5 välillä kuvassa 6.1). 

Kuvassa 6.11 on 4) = 0 -menetelmällä tehdyn stabiliteettilaskelman tulos. Penkereen madal-

tammen 0,3 m:llä pisteiden 5 ja 6 välillä kuvassa 6.1 on lisännyt laskennallisen varmuus-

kertoimen arvoa F - 1,53 - 1.64. Rakennusaikana lisääntyneen suljetun leikkauslujuuden 

perusteella ja 4) = 0 -menetelmällä laskettu varmuuskerroin on saavuttanut tavoitearvon F = 

1.6 penkereen käyttötilan alkuun mennessä. Vaikka penkereellä oli ensimmäisen ja toisen 

pengerrysvaiheen päättyessä laskennallista ylivarmuutta, on mandollinen "ylivarmuus" 

kadonnut käyttötilaan tultaessa. Ensimmäisellä, toisella jne. iterointikierroksilla on 

huolehdittava siitä, että penkereellä on riittävä varmuus liukumalla tapahtuvaa sortumista 

vastaan kriittisissä kohdissa, joita ovat kuvassa 6.1 pisteet: 2, 4 ja 6. 

6.6 Käyttötilan stabiliteetti 

Käyttötilassa tapahtuvan sortuman mandollisuus on perinteellisesti laskettu tehokkailla 

leikkauslujuusparametreilla c' ja 4)' Bishopin menetelmää käyttäen. Kuvassa 6.12 on esitetty 

penkereen stabiliteettilaskelman tulos. Varmuuskerroin liukumalla tapahtuvaa sortumista 

vastaan on Fd  2.17 sen jälkeen kun huokosveden ylipaine on täydellisesti hävinnyt 

potentiaalisen kokonaissortuman yhteydessä liikkuvista maakerroksista. Tällä varmuus- 

kertoimen arvolla on vain laskennallinen, rakennuspohjan hypoteettista laskennallista tilaa 
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edustava merkitys, sillä "pitkäaikaiSefl" huokosveden paineen arvioiminen on käytännössä 

mandoton tehtävä. Luvussa 5.6 esitettiin ne rakennuspohjan fysikaaliset tilat ja laskentatilat, 

joita Ladd [1991] on suositellut sovellettavaksi maapenkereiden stabiliteettilaSkelmissa. 

Kirjoittajan käsityksen mukaan Laddin esittämät fysikaaliset tilat ja vastaavat stabiliteetin 

laskentatilat soveltuvat myös pehmeikölle rakennettavan tiepenkereen stabiliteetin laskemiseen. 

Kun käyttötilan (pitkän ajan) stabiliteetin laskemiseen tarvittaviSta lähtötiedoista; c', 4) ja u 

voidaan tehdä vain karkea estimaatti, olisi ensisijaisesti huolehdittava siitä, ettei penger sorru 

käyttötilassa välittömästi rakennusajan jälkeen. Kriittisissä tapauksissa olisi penkereen 

rakennuspohjafl lujuuden kasvua ja huokosveden paineen kehittymistä seurattava jatkuvien 

tarkkailumittauSten avulla. 

Kun rakennuspohjafl suljettu leikkauslujuus kasvaa käyttötilassa, saattaa penkereen stabiliteetti 

lisääntyä. Sitä ei kuitenkaan voida selvittää penkereen suunnitteluvaiheeSsa tehtävillä c'-4)'-

laskelmilla. On mandollista, että ensimmäiset vuodet penkereen rakennustyön jälkeen ovat 

kriittisimpiä stabiliteetin suhteen. [Onko tarvetta puhua iä.isyysasiasta ts. "pitkän ajan" utopisti-

sesta stabiiteetista. Edellä laskettu varrnuuskertoimen arvo Fd = 2.17 on älyllistä itsepetostal. 

6.7 Penkereen painuma. Kolmannen iteraatiokierrokSen Lähtöolettamukset 

Kuvissa 6.13 ja 6.14 on esitetty pystyojitetufl rakennuspohjan painumalaskelman tulokset. 

Laskelma vastaa kuvan 6.2 mukaisia penkereen korkeuksia. Laskelmat on tehty PYSTIS-

ohjelmalla ja yksisuuntaiSen muodonmuutoStilan parametreilla. Painumalaskelman tuloksessa, 

jonka mukaan primaarinen konsolidaatiOPainuma lähestyy yhtä metriä noin 40 kuukauden 

kuluessa, ei sinänsä ole mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Laskelman tulos sopeutuu kuitenkin 

huonosti asetettuun tavoitekorkeuteefl H = 2,9 m käyttötilan alkaessa, sillä penger on tällöin 

vain (3,2-1,0) 2,1 metriä korkea. (Piste 6, kuvassa 6.2). 

Kuinka olisi meneteltävä laskelmien kolmannessa iteraatiovaiheessa? Näyttää siltä, että 

ensimmäisen odotusajan laskennallista varmuuskertoimen arvoa voidaan hieman pienentää; 

arvosta F = 1,67 esim. arvoon 1,40. Samalla H 1  kasvaa arvosta 2,2 m lähelle tavoitekorkeutta 

H = 2,9 m. Tällöin ollaan tilanteessa, jossa on harkittava asetetun tavoitekorkeuden 



mielekkyyttä. Jos sitä voidaan hieman pienentää, niin kolmannen iteraation tärkeimpänä 

tavoitteena tulisi olemaan toisen pengerrysajan korotuksen määrittäminen. 

Kolmas iteraatiokierros voidaan tehdä seuraavasti: 

- 	 Rakennuspaikka parannetaan pystyojila 

- 	 Penkereen tavoitekorkeus H = 2,5 m 

- 	 Penkereen korkeus ensimmäisen odotusajan jälkeen H 1  = H = 2,5 m 

- 	 Varmuus liukumalla tapahtuvaa sortumaa vastaan ensimmäisen pengerrysajan 

päättyessä F ̂  1.4. Sortumisriski kasvaa. Katso lukua 6.4. 

- 	 Ensimmäisen odotusajan pituus t1  = 18-24 kk 

- 	 Toisen pengeriysvaiheen korotus = painuma ensimmäisenä odotusaikana + pelivara; 

- 	 Toisen odotusajan pituus määritetään paikan päällä tehtävillä jatkuvila siipikairaus- 

mittauksilla siten, että lujuus kasvaa varmuuskerrointa F 1.6...l.7 vastaavaan arvoon 

käyttötilan alkuun tultaessa 

- 	 Työhön liittyvä riski: Rakennuspohjan suljetun leikkauslujuuden kasvu tapahtuu 

odotettua hitaammin. Tähän on varauduttava alunperin niin, että penkereen 

tavoitekorkeutta H = 2,5 m voidaan edelleen pienentää. 
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