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Tiivistelmä  

Tässä kirjallisuusselvityksessä  on  esitetty tierakenteen sitomattomissa 
kerroksissa käytettävien kiviainesten muodonmuutoskäyttäytymisen mallinta-
mista,  erilaisia muodonmuutosominaisuuksien määritystapoja sekä materi-
aalien muodonmuutoskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Johdantona sitomattomien  materiaalien muodonmuutosominaisuuksien 
yksityiskohtaisemmalle käsittelylle esitetään kirjallisuusselvityksen luvussa  1 

 muutamia keskeisiä aihepiiriin liittyviä termejä  ja  luvussa  2  liikennekuormituk-
sesta tierakenteeseen  kohdistuvan kuormituksen ominaispiirteitä. 

Luvussa  3  käsitellään muutamia lähinnä analyyttis-empiirisiä tierakenteen 
mitoitusmenetelmiä. Pääpaino menetelmien esittelyssä  on  siinä, miten ne 
ottavat huomioon sitomattomien rakennekerrosten erityispiirteet. 

Muodonmuutoskäyttäytymisen  kuvaamisessa käytettäviä matemaattisia 
malleja esitellään luvussa  4.  Käsittely  on  tällöin jaettu toisaalta palautuvan  ja 

 toisaalta patautumattoman muodonmuutoskäyttäytymisen  mat  lintamiseen. 
 Erilaisten matemaattisten  mal linnustapojen  käytännön sovellutukset mandoi-

listavia atk-ohjelmia esitellään tämän jälkeen luvussa  5.  

Ennen luvussa  7  tapahtuvaa erilaisten muodonmuutosom inaisuuksien  mää-
ritystapojen  esittelyä käsitellään luvussa  6  vielä tärkeimmät muodonmuutos- 
käyttäytymiseen vaikuttavat muuttujat. Itse määritystavat  on  puolestaan 
jaoteltu  in-situ  -mittauksiin, laboratoriomäärityksiin  ja muodonmuutosominai-
suuksien epäsuoriin arviointitapoihin.  

Lukuun  8 on  koottu eri kirjallisuuslähteissä esitettyjä muodonmuutos-
parametrien esimerkkiarvoja, joita voitaneen pitää suuntaa antavina myös 
suomalaisi  Ile  kiviaineksille  odotettavissa olevista mitoitusarvoista. 

Yhteenvetona kirjallisuusselvityksen tuloksista  on  sen  kandessa viimeisessä 
kappaleessa esitetty ehdotus muodonmuutosom inaisuuksien määrityksessä 
käytettäviksi koetavoiksi sekä suositus siitä, miten aihepiiriin kohdistuvaa 
perustutkimusta suomalaisissa olosuhteissa tulisi jatkaa. 
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Abstract 

This literature research report deals with modelling and determination as well 
as factors affecting the deformation behaviour of coarse grained aggregates 
used in unbound base and subbase layers of roads. 

As an introduction to the detailed treatment of the topic some important terms 
are discussed in chapter 1 and the typical features  ol  traffic loading are 
explained in chapter 2. 

In chapter 3 some of the analytical-empirical design methods for road 
structures are presented emphasizing how they take into account the special 
features in deformation behaviour of unbound coarse grained materials. 

Mathematical models used to describe the deformation behaviour are 
presented in chapter 4. In the presentation models for recoverable and 
irrecoverable deformations are treated separately. After that some of the 
available computer programs for application of the models are described in 
chapter 5. 

Before the different methods to determine the deformation behaviour are 
presented in chapter 7 the most important variables affecting the deformation 
properties are dealt with in chapter 6. The determination methods themselves 
are then divided in in-situ measurements, laboratory determinations and 
indirect estimation methods. 

Chapter 8 is a collection of deformation parameter values given in various 
literature sources. The values are likely to be applicable as preliminary 
estimates for design parameters also in Finnish conditions. 

The results of the literature research are summarized in the last two chapters 
of the report, in which a suggestion is made for test methods to be used in 
determination of deformation properties as well as a recommendation on how 
the basic research of this field should be continued.  
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TERMINOLOGIA  

1  TERMINOLOGIA 

Maamekanlikassa  ja tietekniikassa  käyttöön vakiintunut terminologia  on  osin 
keskenään ristiriitaista. Tietyissä tapauksissa samalla termiuä saatetaan eri 
yhteyksissä tarkoittaa eri asioita  ja  toisaalta taas samalla asialla  tai  ilmiöllä voi 
olla toisistaan poikkeavia nimityksiä eri ammattikuntien keskuudessa. 

Tähän kappaleeseen  on  koottu muutamia tierakenteen muodonmuutos- 
käyttäytymisen kuvaamiseen liittyviä termejä siinä muodossa kuin niiden 
merkitys  on  ymmärretty tämän kirjallisuustutkimuksen yhteydessä. Toisistaan 
poikkeavia merkityksiä omaavien termien osalta  on  myös niiden eri yhteyk-
sissä saama sisältö pyritty mandollisuuksien mukaan kuvaamaan. 

Kantavuus  / Tierakenteen moduuli  

Kantavuudella  on tierakenteiden  yhteydessä totuttu ymmärtämään rakenteen 
pintaan kohdistuvan kuormituksen  ja  tästä aiheutuvan painuman suhteen 
perusteella määritettyä muodonmuutosmoduulia. Maamekaniikassa  kanta-
vuudella  taas tarkoitetaan kuormitusta, jonka maapohja kestää murtumatta. 
Tästä johtuen termiä kantavuus ei tämän kirjallisuusselvityksen yhteydessä 
käytetä  sen  tavanomaisessa tieteknisessä merkityksessä. Esimerkiksi  levy-
kuormituskokeessa tierakenteeseen kohdistettavan  kuormituksen  ja sen 

 aiheuttaman tierakenteen  pinnan painuman  perusteella määritettävästä 
muodonmuutosmoduulista käytetään  sen  sijaan nimitystä tierakenteen 
moduuli. 

Pyäräpaino  I  Pyöräkuorma  

Normaalisti mekaniikassa kappaleen painolla tarkoitetaan  sen  omasta  mas-
sasta aiheutuvaa painovoimaa.  Kuormalla taas ymmärretään kappaleesta 
toiseen välittyvää kokonaisvoimaa, joka voi osittain johtua kappaleen omasta 
painosta  ja  osittain välittyä kappaleeseen muualta. Tarkkaan ottaen käsite 
pyöräpaino ei näin  ollen  ole oikea termi kuvaamaan ajoneuvon pyörästä 
tiehen kohdistuvaa rasitusta, vaan pitäisi käyttää käsitettä pyöräkuorma. 
Koska pyöräpaino  ja akselipaino  kuitenkin edustavat lainsäädäntöä myöten 
käyttöön vakiintunutta terminologiaa,  on  käsitettä pyöräpaino tämän kirjal-
lisuustutkimuksen yhteydessä käytetty kuvaamaan ajoneuvon pyörästä tiehen 
kohdistuvaa kokonaiskuormitusta. 

Palautuva  muodonmuutos  

Pu lssimaisesta kuormituksesta  rakenteeseen  tai laboratorionäytteeseen 
 syntyneen muodonmuutoksen sitä osaa, joka palautuu kuormituksen poista- 
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TERMI  NOLOGIA  

syntyneen muodonmuutoksen sitä osaa, joka palautuu kuormituksen poista-
misen yhteydessä, kutsutaan tämän kirjallisuusselvityksen yhteydessä yksin-
kertaisesti palautuvaksi muodonmuutokseksi. Ilmausta kimmoinen muodon-
muutos  on  haluttu tarkoituksella välttää, koska karkearakeisten materiaalin 
yhteydessä syklisesti kuormitetun rakenteen muodonmuutos ei suurenkaan 
kuormituskertamäärän jälkeen ole täysin kimmoista. Kuormituspulssin  ja 

 kuormituksen suuntaisen muodonmuutoksen palautuvan osan suhdetta 
nimitetään vastaavasti palautuvan muodonmuutoksen moduuliksi. Dynaami-
sen  kolmiaksiaalikokeen  yhteydessä palautuvan muodonmuutoksen moduulia 
nimitetään myös  resilient-moduuliksi. 

Palautumaton  muodonmuutos 

Analogisesti palautuvan  muodonmuutoksen kanssa kutsutaan pulssimaisesta 

kuormituksesta rakenteeseen  tai  IaboratorionäytteeSeefl  kehittyvän muodon-
muutoksen sitä osaa, joka ei palaudu kuormituksen poiston yhteydessä, 
palautumattomaksi muodonmuutokseksi. Synonyymina tälle voidaan käyttää 
myös ilmausta pysyvä muodonmuutos. 
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TIERAKENTEEN MU000NMUUTOSKAYTTAyTYMINEN  

2  TIERAKENTEEN MUODONMUUTOSKÄYTTÄYryMINEN 

 2.1  Tierakenteeseen  kohdistuvat  kuormitukset 
Tierakenteen  ensisijaisena tehtävänä  on  tarjota mandollisimman tasainen 

 liikennöintialusta  sitä pitkin  kulkeville  ajoneuvoille. Jotta  liikennöitävä  pinta 
 myös pysyisi tasaisena, tulee tiellä olla riittävän kulutusta kestävä  pintakerros 

 sekä sellainen rakenne, että alapuolella olevaan  pohjamaahan  ei kohdistu 
liian suuria rasituksia. Tavanomaisin ratkaisu, jolla nämä vaatimukset 
Suomessa  on  pyritty täyttämään,  on  kerrosrakenne,  jossa tien päällys- 
rakenteen ylimpänä  kerroksena  on  sidotusta  materiaalista tehty päällyste  ja 

 tämän alapuolella ainakin pääosin  sitomattomista karkearakeisista  materiaa-
leista  rakennetut kantava  ja  jakava kerros sekä näiden alapuolella tavallisesti 
vielä  suodatinkerros  hiekasta.  

Päällysteen alapuolisen  rakenteen päätehtävänä  on  jakaa tiellä  liikennöivästä 
ajoneuvosta tierakenteeseen  kohdistuva kuormitus siten, että  pohjamaahan 

 ei synny merkittäviä pysyviä  muodonmuutoksia.  Toisaalta myöskään itse  tie- 
rakenteeseen ei saa useita kertoja  toistuvankaan  kuormituksen vaikutuksesta 
syntyä suuria  palautumattomia muodonmuutoksia.  

22J .  Päällyste  Y  aos 	
. 	.  .••• 4.•. 	

4 	Kantava kerros  Päallys- 	
.• 	 Oo. 	Jakava kerros rakenne 	 • 	

0 	 .  
Alaosa 	

.. •,•:.: 	 Suodatin- -. 	.....'.• 	kerros  ______________________ (suodatinhiekka 
 

tai  -kangas)  

I  pengertäyte Alusrakenne 	I 	 I  Pohjamaa  tai  

Kuva  2. 1 

	

	Tien  tyypillinen  kerrosra kenne  ja  staattisessa  tilanteessa 
pyörästä tiehen kohdistuva kuormitus. 

Kuvan  2.1  mukaisesti tasaisella  tienpinnalla  paikoillaan olevan ajoneuvon 
pyörästä  tierakenteesee  n  kohdistuvan kuormituksen  resu Itantti  voidaan 
määrittää  varsin  tarkasti. Renkaan  ja  tien  kosketuspinnan  muoto  ja  siinä 
vallitsevan paineen jakautuma  sen  sijaan riippuu muun muassa renkaan 
ominaisuuksista,  rengaspaineesta  ja  tienpinnan  laadusta. Varsinkaan  sito- 
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TIERAKENTEEN MUODONMUUT0SKAYTTÄ'ITYMINEN 

mattomissa rakennekerroksissa  vaikuttavien jännitysten kannalta paine-
jakautumalla ei kuitenkaan ole  kovin  suurta merkitystä, vaan kosketus- 
kohdassa vallitseva pintapaine voidaan yleensä idealisoida tasan jakautu-
neeksi  ja kosketuspinnan  muoto ympyrän  tai  ellipsin  muotoiseksi. 

ldeaaiisessa  tapauksessa - tien  pinta on  täysin tasainen  ja  kitkaton - myös 
liikkuvasta ajoneuvosta tiehen kohdistuva kuormitus  on  staattisen tilanteen 
kaltainen. Käytännössä tällaisia oletuksia ei kuitenkaan voida tehdä, vaan 
sekä pyörästä tierakenteeseen kohdistuvan kuormitusresultantin suuruus että 

 sen  suunta poikkeaa staattisesta tilanteesta  ja  on  lisäksi ajan suhteen 
vaihteleva. Kuormitusresuttantin pystykomponentin suuruuteen vaikuttavia 
tekijöitä ovat muun muassa ajoneuvon nopeus,  sen  renkaiden  ja jousituksen 

 ominaisuudet sekä kuormaustapa  ja tienpinnan epätasaisuuksien  korkeus. 

Kuormitusresultantin vaakakomponentin  suunta  ja  suuruus taas riippuu 
ainakin tien kaarteisuudesta sekä siitä, kuinka suuri ajoneuvon liikettä kiihdyt-
tävä  tai  ylläpitävä teho renkaan kautta välitetään vai hidastetaanko ajoneuvon 
liikettä mandollisesti pyörästä jarruttamalla. Esimerkiksi henkilöauton pyörä- 
painon mitatusta vaihtelusta  84 km/h  nopeudella epätasaista tietä ajettaessa 

 on  esitetty kuvassa  2.2.  Tulos  edustanee lähinnä pyörästä tiehen kohdistuvan 
kuormituksen pystykomponenttia.  

V=  84,0km/h 23,5m/s 	Pmax =  5,2  kN 

Matka aika  1.25 	1.45 	1.65 	1.85 	2.05 	2.25  

Kuva  2.2 	Henkilöauton  pyöräpainon  vaihtelu epätasaisella tiellä  ajet- 

taessa  /5/.  

Paitsi että yksittäisestä ajoneuvosta tierakenteesee  n  kohdistuva kuormitus 
vaihtelee huomattavasti, eroavat käytännössä kaikki tiellä liikkuvat ajoneuvot 
myös toisistaan. Lisäksi niiden liikeradan tarkka sijainti tierakenteen pinnalla 
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olevilla ajokaistoilla  on vain  tilastollisesti ennustettavissa. Niinpä  tie- 
rakenteeseen kohdistuvien kuormitusten aiheuttamien jännitysten laskeminen 
tierakenteen mitoituksen yhteydessä edellyttää erilaisten ajoneuvojen  ja 
pyäräpai nojen  aiheuttaman kuormitusvaikutuksen yhden mukaistam ista. 

Ratkaisuksi  on  kehitetty kuormituskertaluvu  n  ja mitoitusakselipai  non  käsitteet. 
Erisuuruisten pyöräpainojen kuormitusvaikutus voidaan tällöin redusoida 
rasitusvaikutukseltaan yhtäsuureksi mitoitusakseli-  tai mitoituspyäräpainojen 

 lukumääräksi. Verrannollisuuskertoimen suuruus arvioidaan tavallisesti 
kaavalla:  

fl 

N=- 
Pv 
	 (2.1) 

missä  
N 	= 	rasitusvaikutukseltaan  P:n  suuruista kuormitusta vastaava  P:n  

suuruisten kuormituskertojen määrä  
P 	= 	tarkasteltava pyöräpaino 

mitoituspyöräpaino,  jolle  Suomessa käytetään arvoa  50 kN 
n 	 parametri,  jolle  tavallisimmin käytetään arvoa  n =  4  

Tierakenteen kokonaiskuormitus  tietyllä ajanjaksolla mitoitusakselipainojen 
lukumääränä ilmaistuna voidaan tämän jälkeen laskea, kun eripainoisten 
ajoneuvojen liikennemäärät tunnetaan  ja  tien epätasaisuudesta aiheutuva 
dynaaminen kuormituslisä pystytään arvioimaan. Näin saatua kuormituskerta-
lukua korjataan vielä tien leveydestä riippuvalla kertoimella, jolla ajoneuvojen 
kulku-unen leveyssuuntainen jakautuma pystytään likimääräisesti ottamaan 
huomioon  /1/. 

2.2  Palautuvat  muodonmuutokset 

Tierakenteen  ja  siinä olevien materiaalien palautuvan muodonmuutos- 
käyttäytymisen tunteminen  on  tarpeen liikenteen kuormittamassa  tie- 
rakenteessa vallitsevien jännitysten  ja  muodonmuutosten määrittämiseksi. 
Rakenteen jännitys-  ja muodonmuutostilan  tunteminen mandollistaa tämän 
jälkeen rakenteen kestävyyden kannalta kriittisten kohtien tunnistamisen  ja 

 rakenteen kestoiän ennustamisen. 

Paikoillaan olevasta pyörästä tierakenteeseen aiheutuvan jännityksen jakau-
tuma  on pyörähdyssymmetrinen  renkaan  ja  tien  välisen kosketuskohdan 

 kautta kulkevan pystysuoran suhteen  (kuva  2.3). Jos kuormitetun  kohdan  alla 
 oleva puoliavaruus olisi homogeenista  ja lineaarisesti kimmoista  materiaalia, 

olisi jännitysjakautuman määrittäminen  varsin  helppoa Boussinesqin esit-
tämien kaavojen avulla  /2/. 
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= -- z 3(r +  z2)  
2ir  

-3P 1(1  -  2v) 	- 	«2  + z2)h'2] - r2z2  «2  +  z 2) 512}  
2ir 	3 

-3P 1(1  -  2v)  ri + -- 
 (r  + z2)h/2] -  z (r2  +  z 2)$'2}  

2ir  1 	3 	r2 	r2  

rz(r +  
2,r  

Kuva  2.3 	Pyöräkuormasta aiheutuvien jännitysten  jakautuminen kimmoi- 
sessa  puollavaruudessa.  kuormitus idealisoitu pistemäiseksi 

 /2/.  

Käytännössä tierakenne  on  kuitenkin aina epähomogeeninen, koska  se 

 koostuu ominaisuuksiltaan  varsin  suu restiki  n  toisistaan poikkeavista  maten-

aaleista ja  on  selvästi kerroksellinen. Tällaisessakin tapauksessa ratkaisu 
voidaan palauttaa analyyttiseen muotoon Odemarkin esittämällä monikerros-
rakenteen laskentamenettelyllä edellyttäen, että materiaalien muodonmuutos- 
ominaisuudet ovat kerroksittain lineaarisesti kimmoisia  /3/. 
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Jännitysjakautumalaskelmien  kannalta valitettava tosiasia  on,  että varsinkin 
sitomattomien kerrosten karkearakeisilla materlaaleilla muodonmuutos- 
ominaisuudet muuttuvat jännitystason suhteen  varsin epälineaarisesti. 
Sidotuilla kerroksilla muodonmuutosominaisuudet  taas muuttuvat  varsin 

 selvästi muun muassa kuormituksen nopeuden  ja  materiaalin lämpötilan 
mukaan. 

Paikallaan pysyvästä kuormituksesta tierakenteeseen syntyvä jännitystila  on 
 luonteeltaan staattinen  ja pääjännityssuunnat  esimerkiksi suoraan kuormitus- 

kohdan alapuolella olevassa maaelementissä pysyvät pysty-  ja  vaaka-
suuntaisina. Liikkuvasta pyöräkuormasta maaelementtiin kohdistuvat jännityk-
set  sen  sijaan muuttuvat jatkuvasti pyörän kulkiessa  elementin  yli. Kuvan  2.4 

 mukaisesti pystysuorassa asennossa oleva maaelementti  on  näin  ollen 
pääjännityselementtinä  vain  hetkellisesti pyörän ollessa täsmälleen tarkastel-
tavan maaelementin yläpuolella. Muina ajankohtina pääjännityssuunnat ovat 
kiertyneitä staattista kuormitustilan netta vastaaviin suuntiin nähden.  

Kuva  2.4 	Pääjännityssuun  tien kiertyminen liikenteen kuormittamassa 
tierakenteessa. 

Tierakenteessa  vall itsevien, palautuvaa  muodonmuutosta aiheuttavien 
jännitysten laskennassa ei kuorman liikkeestä aiheutuvia vaikutuksia yleensä 
oteta huomioon, vaan jännitysjakautuma pyritään määrittämään hetkellisesti 
paikoillaan pysyvälle, staattista kuormitustilannetta vastaavalle kuormatle. 
Rakenteen kuormituskestävyyden kannalta kriittisiksi rasituksiksi ovat tällöin 
yleensä osoittautu  fleet  sidottujen kerrosten alapintaari muodostuvat 
vetojännitykset  ja -muodonmuutokset  sekä varsinaisen tierakenteen  alla 

 olevaan pohjamaahafl kohdistuvat pu ristusjän nitykset  (kuva  2.5).  

Kuten edellä todettiin,  on lineaarisesti kimmoisiksi otaksutuista  materiaaleista 
koostuvan rakenteen jännitysjakautuma mandollista laskea analyyttisesti, 
mutta tällöinkin  se  hyvin usein tehdään tätä tarkoitusta varten kehitettyjen 
tietokoneohjelmien avulla. Erittäin oleellista tällöin  on,  että käytettävät 
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Kuva  25 	Tierakenteen  kriittiset rasitukset. 

muodonmuutosmoduulit  on  määritetty  kyseisessä kerroksessa vallitsevaa 
tilannetta vastaavalle jännitysalueelle, koska varsinkin karkearakeisten 
materiaalien muodonmuutoskäyttäytyminen  on  jännitystason suhteen epä-
lineaarista. Rakenteilla, joissa karkearakeiset sitomattomat kerrokset muo-
dostavat pääasiallisen liikennekuormituksen aiheuttamat rasitukset vastaan- 
ottavan rakenneosan, olisi jännitys-  ja muodonmuutosjakautuman määrit-
tämiseen  kuitenkin suositeltavinta käyttää ohjelmistoa, jossa myös materi-
aalien epälineaarisuus voidaan mallintaa. Paksuista sidotuista kerroksista 
koostuvien rakenteiden mallintamiseen lineaarisiin materiaalimalleihin perus-
tuvat ohjelmistot  sen  sijaan soveltuvat  varsin  hyvin, koska näillä lineaarinen 
mallinnus vastaa materiaalien todellista käyttäytymistä huomattavasti parem-
min. 

Jännitystilajakautuman  kannalta eräs tavanomaisen tierakenteen tyypillinen 
piirre  on  rakenteen kerroksellisuus. Tierakeriteen tapauksessa jäykkyydeltään 
suurimmat kerrokset ovat yleensä ylimpänä eli lähinnä tierakenteeseen 
kohdistuvaa kuormitusta. Kimmoteorian mukaisesta jännitystilan jakautumi-
sesta seuraa tällöin, että kanden jäykkyydeltään huomattavasti erilaisen 
kerroksen rajapinnassa jäykempään kerrokseen pyrkii muodostumaan 
kerrosten rajapinnan suuntaista vetojännitystä. Vetolujuutta omaavilla sido-
tuula materiaaleilla nämä vetojännitykset  on  pystytty toteamaan myös kokeel-
lisesti sidottujen päällysrakennekerrosten alapinnasta tehdyillä mittauksilla.  

Tien  sitomattomissa kerroksissa  käytettävät materiaalit  sen  sijaan ovat 
käytännössä vetoa kestämättömiä, joten niihin vetojännitysten syntyminen ei 
ole mandollista. Käytännöllisenä seurauksena tästä  on,  että heikolla alustalla 
korkealuokkaisestakaan sitomattoman kerroksen materiaalista ei saada täyttä 
hyötyä ennen kuin riittävä etäisyys heikon materiaalin pinnasta  on  saavutettu. 
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Väliin jäävä tila voidaan tällöin täyttää muodonmuutosominasuuksjltaan 
heikompilaatuisella  ja  yleensä halvemmalla materiaalilla, kuten normaalisti 
tehdäänkin rakentamalla jakava  ja  mandollinen suodatinkerros rakenteen 
kantavan kerroksen alapuolelle.  

2.3  Pysyvät  muodonmuutokset  

Tien  käyttäjän kannalta  sen liikennöitävyyteen  suoranaisesti vaikuttavat 
pysyvät muodonmuutokset ovat huomattavasti palautuvia muodonmuutoksia 
merkittävämpiä. Tierakenteessa pysyviä eli palautumattomia muodon- 
muutoksia voi syntyä sekä sidottuihin että sitomattomiin pääilysrakenne-
kerroksiin, kuten myös pääliysrakenteen  alla  olevaan pohjamaahan. Viime 
kädessä kaikki palautumattomat muodonmuutokset näkyvät kuitenkin tien 
pinnalla joko urautumisena  tai  tien pituussuuntaisena epätasaisuutena. 

Sidottujen kerrosten osalta tierakenteen pinnalla näkyvä pysyvä muodon-
muutos voi johtua päällysteen kulumisesta, deformoitumisesta  ja tiivistymi-
sestä.  Suomen olosuhteissa merkittävin sidotun päällysteen kulumista 
aiheuttava tekijä  on ajoneuvoissa  talvikautena käytettävät nastarenkaat. 
Koska ainakin bitumilla sidottujen kerrosten materiaalit ovat luonteeltaan 
viskooseja  ja  lisäksi niiden muodonmuutosominaisuudet ovat lämpötilasta 
riippuvia,  on päällysteen deformoitum isesta aiheutuvien  pysyvien muodon-
muutosten merkitys suurin raskaan liikenteen kuormittamilla tieosifla kesä-
aikaan. Tällöin tilannetta pahentaa vielä,  jos  liikenne  on  hidasta  tai pysäh-
televää,  joi  loin  yksittäisten kuormitettujen kohtien kuormitusajat pitenevät. 
Sidotun kerroksen tiivistymisestä aiheutuva muodonmuutos taas  on  suurim-
millaan silloin, kun kerroksen tiivistäminen  sen  rakentamisen yhteydessä  on 

 ollut puutteellista. 

Sitomattomissa  rake nnekerroksissa tapahtuviin palautumattomii n  muodon- 
muutoksiin vaikuttavista kerrosmateriaal  in  ominaisuuksista merkittävin  on  sen 
tiiviystila.  Toinen erittäin ratkaiseva tekijä  on  materiaalin kosteustila erityisesti 
silloin, kun materiaali  on  kokonaan  tai  ainakin lähes kokonaan  veden kylläs-
tämä. Huomattavaa merkitystä  on  niin ikään materiaalin rakeisuusominai-
suuksiila sekä ilmeisesti jonkin verran myös kiviainesrakeiden  pinnan karkeu-
della ja raemuodolla  sekä kiviaineksen lujuudelia. Näihin vaikuttavia tekijöitä 
ovat puolestaan materiaalin tyyppi, eli onko kysymyksessä luonnonmateriaali 
vai murskattu kiviaines,  ja kiviaineksen mineraloginen  koostumus.  Minera-
logian  vaikutus heijastuu myös materiaalin pysyvyyteen eli siihen, kuinka 
hyvin  se  pystyy vastustamaan mekaanista hienontumista sekä kemiallista  ja 

 fysikaalista rapautumista. 

Erityisesti sitomattomiin karkearakeisiin kerroksiin syntyvään palautumat- 
tomaan muodonmuutokseen vaikuttaa merkittävästi liikkuvan pyöräkuorman 
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kuormittamassa tierakenteessa  tapahtuva pääjänn ityssuuntien kiertym  men. 
 Koska tämän ilmiön simuloiminen normaaleilla karkearakeisten materiaalien 

laboratoriotestauslaitteilla ei ole ollut mandollista, ei myöskään tapahtuman 
matemaattinen mallintaminen ole läheskään yhtä kehittynyttä kuin palautuvien 
muodonmuutosten mallinnuksen osalta  on  tilanne. Todellisessa rakenteessa 
tapahtuvien palautumattomien muodonmuutosten totuudenmukainen mallinta-
minen edehyttäisi  kuitenkin myös kuormituksen liikkumisesta aiheutuvien 
erityispiirteiden huomioon ottamista. 

Vertaamalla liikkuvan pyöräkuorman  ja  paikallaan pysyvän, rakennetta 
syklisesti kuormittavan pyöräkuorman välistä eroa rakenteen palautumat-
tomien muodonmuutosten kannalta  on  muun muassa Nottinghamin yliopiston 
koeradalla tehdyissä kokeissa mainittujen kuormitustapausten ero pystytty 
selvästi toteamaan  /4/.  Kuvassa  2.6 on  esitetty kandella eri koerakenne-
materiaalin rakeisuudella todetut rakenteen pintaprofiilit liikkuvalle  ja  paikoil-
laan pysyvälle sykliselle kuormitukselle  6000 kuormituskerran  jälkeen.  Maten-
aaleista  toinen edusti brittiläisten vaatimusten mukaista sitomattoman kerrok-
sen kiviainesta  ja  toinen hieman tätä suhteistuneempaa, korkean tiiviysarvon 
saavuttamisen kannalta opti maalisen rakeisuuden omaavaksi todettua 
kiviainesta. Kummassakin tapauksessa käytettiin kovakumista vaim istettua 

 75  mm:n levyistä rengasta keskimääräisen renkaan  ja koerakenteen välisen 
kosketuspaineen  ollessa  750 kPa.  

Rakenteen pinnalta mitattuna  on  liikkuvan kuormituksen aiheuttama pysyvä 
muodonmuutos ollut noin kolminkertainen paikallaan pysyvän syklisen 
kuormituksen aiheuttamaan muodonmuutokseen verrattuna. Pysyvän 
muodonmuutoksen kehittymisnopeuksia vertaamalla  (kuva  2.7)  voidaan myös 
todeta, että paikoillaan pysyvällä kuormituksella pysyvä muodonmuutos  on 

 noin  tuhannen kuormituskerran  jälkeen kasvanut hyvin hitaasti, mutta Ilikku-
valla kuormituksella palautumattomien  muodonmuutosten lisäys  sen  sijaan  on 

 ollut jatkuvaa. Näin  ollen kuormitustapausten  välinen ero olisi  vain  entisestään 

korostunut,  jos koetta  olisi jatkettu pidemmälle. 

Saman koesarjan yhteydessä Nottinghamissa  on  myös verrattu edestakaisen 
 ja  jatkuvasti yhteen suuntaan liikkuvan kuormituksen vaikutusta palautumat-

tomien muodonmuutosten kannalta. Tällöin  on  todettu, että karkearakeisen 
sitomattoman materiaalin pysyvät muodonmuutokset ovat kaksisuuntaiselle 
kuormitustapaukselle pääsääntöisesti yksisuuntaista suurempia. Tällä tiedolla 

 on  erityisesti merkitystä, kun kaksisuuntaista kuormitusta käyttävien koerata-
laitteistojen avulla todettua koerakenteen palautumatonta muodonmuutos- 
käyttäytymistä sovelletaan todellisten rakenteiden muodonmuutos- 
käyttäytymisen arviointiin - todellisissa tierakenteissahan kullekin ajokaistalle 
tuleva liikennekuormitus  on kapeiden  teiden keskiosaa lukuunottamatta 
käytännössä yksisuuntaista. 
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Vaakasuuntajnen  etäisyys  (mm) 
I 	 I 	 1 
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/ 
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- Liikkuva pyöräkuorma 
Syklinen pyöräkuorma  

Kuva  2.6  Liikkuvan  ja  paikoillaan pysyvän  syk/isen pyöräkuorman  
aiheuttamien pysyvien muodonmuutosten vertailu  /4/.  

Pohjamaan  pysyvien muodonmuutosten osalta useimmissa kansainvälisesti 
tunnetuissa tierakenteen mitoitusmenettelyssä kriittisenä tekijänä pidetään 
liikennekuormituksesta pohjamaahan kohdistuvaa pu ristusjän nitystä. Päällys- 
rakenteen riittäväilä paksuudella  ja  sopivilla materiaalivalinnoilla nämä 
puristusjännitykset pyritään pitämään niin alhaisella tasolla, että pohjamaahan 
ei rakenteen käyttöaikana synny merkittäviä pysyviä muodonmuutoksia. 

Suomalaisissa olosuhteissa ennen muuta tiepenkereen omasta painosta 
aiheutuva staattinen kuormitus saattaa pehmeillä  ja turvepitoisilla maapohjilla 

 olla kuitenkin selvästi merkittävin pohjamaan pysyviä muodonmuutoksia 
aiheuttava tekijä. Maapohjan tiivistymisestä aiheutuva konsolidaatiopainuma 
voi nimittäin jatkua käytännössä  koko  rakenteen käyttöiän ajan  ja  olla suu-
ruudeltaan jopa useita satoja millimetrejä. Erittäin heikolla maapohjalla 
tiepenkereen stabiliteetti voi myös olla niin alhainen, että leikkausjännitysten 
vaikutuksesta hitaasti tapahtuvalla deformaatiolla voi olla merkittävä vaikutus 
pohjamaan palautumattomiin muodonmuutoksiin. 
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Symboli 	Rakeisuus  

-h-- 	BS Type I 

-A- 	BS Type I  
Optimi 

- •- 	Optimi 

Kuo  r  mit  us  tapa 

Liikkuva 
Syklinen 

Liikkuva 

Syk  linen  

Kuva  2.7 	Liikkuvan  ja  paikoillaan pysyvän syklisen pyö  råkuorman 
aiheuttaman pysyvän muodonmuutoksen kehittyminen  /4t  

Koska konsolidoituvat maakerrokset ovat aina enemmän  tai  vähemmän epä-
homogeenisia, vaihtelee konsolidaatiopainuman suuruus tasaisen laaja-
alaisenkin kuormituksen  alla.  Lisäksi poikkileikkaussuunnassa tiepenkerettä 
ei voi pitää missään tapauksessa laaja-alaisena, mistä johtuen tiepenkereen 

 alla  olevan pohjamaan painuminen  on  suurempaa tien keskellä kuin reunoilla 

 (kuva  2.8).  

Tästä aiheutuva tiepenkereen rakennekerrosten muodonmuutos  ja  epäile-
mättä myös joissain osissa tapahtuva löyhtyminen ovat ongelmia, joita ei tällä 
hetkellä riittävän hyvin hallita. Ongelmien ratkaiseminen edellyttäisikin ehdot-
tomasti pohjamaan  ja sen  päällä olevan tierakenteen mallintamista yhtenä 
kokonaisuutena. Muulla tavoin vähittäln tapahtuvaa pohjamaan epätasaista 
painumista  ja sen  päällä muotoaan muuttavan tiepoikkileikkauksen yhteis-
toimintaa ei pystytä totuudenmukaisesti käsittelemään.  
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Sa/Tv  

Kuva  2.8 	Pohjamaan painumisesta  aiheutuva tiepenkereen muodon- 
muutos. 

Ongelmakokonaisuuden  vaikeudesta  ja monitahoisuudesta  huolimatta  koko 
tierakenteen ja sen alla  olevan pohjamaan palautumattoman muodonmuutos- 
käyttäytymisen hallinta  on  ensiarvoisen tärkeää tien kestoiän ennustetta-
vuuden kannalta. Tierakenteen vaurioituminen tien pinnalla olevien epä-
tasaisuuksien vaikutuksesta  on  aina jossain määrin itse itseään kiihdyttävä 
prosessi, koska epätasaisuudet lisäävät liikennekuormituksen dynaamista 
vaikutusta tierakenteeseen. Tästä taas aiheutuu entistä suuremmat sykliset 
jännityslisäykset rakenteen eri osiin, joissa näin  ollen  syntyy myös entistä 
suurempia palautumattomia muodonmuutoksia. 

Samalla tavoin tierakenteen pysyviä muodonmuutoksia voi myös kiihdyttää 
päällysteen rikkoutum  men  toistuvien vetojän nitysten aiheuttamien halkeamien 
vaikutuksesta. Halkeillut päällyste pystyy nimittäin entistä huonommin jaka-
maan liikennekuormituksesta aiheutuvia rasituksia alemmille rakenne-
kerroksil  le,  joihin syntyvät kasvavat palautumattomat muodonmuutokset taas 
lisäävät päällysteen epätasaisuutta  ja  siihen liikenteestä kohdistuvia rasituk-
sia. Kun päällysteen halkeamat ulottuvat  sen pinnalle  asti, pahenee tilanne 
entisestään pintavesien päästessä kulkeutu maan päällysrakenteeseen.  
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3  TIERAKENTEEN  LASKENNALLISET  MITOITUSMENE-
TELMÄT  

3.1  Yleistä 

Suurin  osa  maailmassa käytössä olevista tierakenteista  on  mitoitettu puhtaasti 
kokemusperäisiin menettelyihin perustuen. Kokemuksen kautta teiden 
rakentamiskäytäntö  on  tällöin ohjautunut rakennetyyppeihin, joiden  on 

 käytännössä todettu ainakin kohtuullisen hyvin kestävän tielle liikenteestä 
aiheutuvat rasitukset. Varsinkin kehitysmaissa teiden rakentamiskäytäntöön 

 on  lisäksi erittäin voimakkaasti vaikuttanut käytettävissä olevien taloudellisten 
resurssien niukkuus. 

U.S.A:ssa  1950 -luvun lopulla  ja  1960 -luvun alussa käynnissä ollut AASHO-
tiekoe  (American Association of State Highway Officials) on  ollut ensimmäinen 
todella merkittävä tutkimushanke, jossa erilaisten tierakenteiden pitkäaikais-
käyttäytymistä  on  systemaattisesti seurattu. Pääosin AASHO-hankkeen 
yhteydessä kerätyn havaintoaineiston perusteella kehitetyt tierakenteen 
mitoitusmenettelyt ovat kuitenkin olleet vielä luonteeltaan lähinnä empiirisiä. 

Perinteisten rakennusmaterlaalien saatavuuden heikkeneminen  ja tierakenta-
misen ympäristövaikutuksiin  kohdistuva kasvava huomio ovat pakottaneet 
tienrakentajat etsimään  ja  kehittämään sekä korvaavia rakennusmateriaaleja 
että kokonaan uusia rakenneratkaisuja. Koska näiden käyttäytymisestä ei 
kuitenkaan ole pitkäaikaista kokemusperäistä tietoa olemassa,  on  uusien  tie-
rakenneratkaisujen mitoitukseen  pyritty kehittämään laskennallisia menettelyjä. 
Näiden perusideana  on  ollut toisaalta tierakenteeseen kohdistuvien kuormitus- 
ten  matemaattinen mallintaminen  ja  toisaalta tierakenteessa olevien 
materiaalien ominaisuuksien kokeellinen määrittäminen sekä näiden kuvaus 
sopivien konstitutiivisten yhtälöiden avulla. Tällöin tierakenteessa vallitsevat 
jännitykset  ja muodonmuutokset  pystytään - ainakin periaatteessa - lasken-
nallisesti hallitsemaan  ja koko tierakenne mitoittamaan  muiden insinööri- 
rakenteiden tapaan. 

Samalla periaatteella voidaan tietysti käsitellä myös olemassa olevia raken-
teita, joihin kasvavien liikennemäärien  ja  varsinkin kohoavien akselipainojen 
myötä kohdistuu rasituksia, joiden vaikutuksista pitkällä aikavälillä ei myös-
kään ole kokemuksia. Niin ikään tarjoaa perinteisten rakennetyyppien käyt-
täytymisestä olemassa oleva tieto korvaamattoman apuvälineen uusien 
mitoitusmenetelmien kalibroinnissa  ja  luotettavuuden testauksessa. 

Seuraavissa kappaleissa esitellään lyhyesti muutamia tällä hetkellä käytössä 
olevia analyyttisia  ja analyyttis-empiirisiä tierakenteen mitoitusmenetelmiä. 

 Käsittelyn ei ole tarkoitus olla kyseisten mitoitusmenetelmien täydellinen 
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kuvaus, vaan pääpaino  on  niissä käytettävien materlaaliparametrien tarkas-
telussa erityisesti rakenteessa olevien sitomattomie  n  materiaalien osalta.  

3.2  TVH:n  menetelmä 

Suomen tielaitoksen käyttämä tierakenteen mitoitusmenettely  on  oiva 
esimerkki laskennallisen  ja kokemusperäisen mitoitustavan yhdistelmästä. 

 Nykyisin käytössä oleva versio suunnitteluohjeista  on  vuodelta  1985,  joskin 
sitä  on  mitoituslaskelmissa  käytettävien materiaaliominaisuuksien osalta 
hieman täsmennetty vuonna  1991 Ii, 2/.  

Mitoitusmenettelyn peruslähtökohtana  on  tierakenteeseen  sen mitoitusajan-
jakson aikana kohdistuvien  100  kN mitoitusakselipainoa  vastaavien kuor-
mituskertojen määrä  ja  tämän perusteella valittava ns. tavoitekantavuus. 
Tavoitekantavuudella tarkoitetaan tällöin levykuormituskokeella lopullisen 
päällysteen päältä mitattavaa  koko tierakenteen moduulia  keväällä, jolloin 
tierakenne  ja  erityisesti  sen alla  oleva pohjamaa  on  heikoimmillaan roudan 
sulamisvaiheen jäljiltä. 

Ey  
1 	 1  

( 'Kdi  h  2)EIi+osi  h \2 E 2/3  
/ 	(- ()  

Ey mitoitettavon 	kerroksen 	pöÖl - 
E  tä 	saavutettava 	kantavuus  

E4 
E 	'th  E4  mitoitettavan 	kerroksen 	alta 

soavutettcva 	kantavuus  

h  mitoitettavon 	kerroksen 	pak- 
suus  

E  mitoitettavossa 	kerroksessa 
kãytettävön 	materiaalin  
E-moduli  

Lisäehto  1 	Sitomattoman  kerroksen käyttô- 
kelpoinen  E on  enintããn  6  

Lisäehto  2 	Yhteenliimoar.tuneet  ehjät bitu -  
mula  sidotut  E  l5OOMN/m')  ker-
rokset lasketaan yhtend kerrok-
sena 

Kuva  3.1 	Suomen tielaitoksen mitoitusmenettelyssä tehtävien laskelmien 
periaate. 

Päällysrakenteen kokonaispaksuus  määräytyy tielaitoksen käyttämässä 
mitoitusmenettelyssä routamitoituksen perusteella  ja  eri rakennekerrosten 
paksuudet Odemarkin mitoitusyhtälöön perustuvalla laskentamenettelyllä. 
Kuvassa  3.1 on  esitetty laskentamenettelyn peruskaava, jolla rakenne- 
kerroksen päältä saavutettava moduuli - ns.  E -moduuli -  voidaan laskea, kun 
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kerroksen alapuol  sen  rakenteen moduu  Ii  sekä tarkasteltavan kerroksen 
paksuus  ja  siinä käytetyn materiaalin kimmomoduuli tunnetaan. 

Laskenta etenee pohjamaan moduulista lähtien rakennekerros kerrallaan 
ylöspäin, kunnes  koko rakenteelle  asetettu moduulin tavoitearvo saavutetaan. 
Laskelmassa käytettävä alusrakenteen muodonmuutosmoduuli arvioidaan 
taulukon  3.1  mukaisesti pohjamaan laadun  ja sen kosteusolosuhteiden 

 perusteella. Rakennekerroksissa käytettävien materiaalien kimmomoduuleita 
voidaan materiaalityypin perusteella arvioida kokemusperäisen taulukon  3.2 

 mukaisesti. Sitomattomien materiaalien osalta moduulien tarkempi arviointi 
perustuu niiden rakeisuuskäyrän muotoon kappaleessa  7.2.1 esitettävällä 

 tavalla. 

Huomionarvoista  esitetyissä muodonmuutosmoduulien arvoissa  on,  että ne 
ovat vakioita eli esimerkiksi moduulin jännitystilariippuvuutta ei niissä oteta 
huomioon. Niinpä taulukon  3.2 muodonmuutosmoduulit  mitä ilmeisimmin 
edustavat kunkin tyyppi materiaalin käyttäytymistä sellaisella jän nitystasolla, 
jonka alaiseksi eri materiaalit normaaleissa suomalaisissa tierakenteissa 
tavanomaisesti joutuvat. 
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Taulukko  3.1  Erilaisten  alusrakennelyyppien näennäiset kimmomoduullt 
 suomalaisessa  mitoitusmenettelyssä /lt  

Kant a  vuusmitoit  us  
Alusrokenteen kantavuusuokitus 

Maalaji  Tarkennus Lyhennys Luokka 

kallio  Ka  

Kallio 1ouhe  Lo A 

murske U  M  

Kivet  Ki  A  

Sora  Sr B  

Sora- routirnaton rton SrMr  C 

moreeni routiva 2  SrMr  E (F) 4  

routirnators  karkea rton kaHk  C 

- 	
- 	 keskik. rton keHk  D  

Hiekka - " - 	hieno rton hHk  D (E) 4  

routiva keskik. keHk  E 

- " -  hieno hHk  E (F) 4  

Hiekka- routirnaton rton HkMr  D (E) 4  

moreeni routiva2  HkMr  E (F) 4  

Siltti  Si 
F 

4) 	55 
(G 	,E 

Sjittirnoreeni SiMr 

kuivakuori(h 	1  ra)  kuivak.Sa  E 

avi  
-  sitkeä(Su >  25 kN/m 23) )  S F 

5)  
(E) 

pehrneä(Su 	<  25 kN/m2 ) 3  Sa  G  

Lieju Lj  G  

Turve  Tv  

Kantavuus  

300 MN/m 2 

 B= 

200 MN/rn 2 

 (150.. .280) 

c= 
100 MN/rn 2  

(70.. .150) 

D= 

SO MN/rn 2  

(35.. .70) 

E= 

20 MN/rn 2  

(15.. .35) 

F 

10 MN/rn 2  

(5...15) 

5 MN/rn2  

Alusrakenteen  kantavuus arvioidaan normaalisti 
poh)amaan maalajin perusteella.  Jos penger-
täytteen paksuüs on vhintaan 1 m, käytetSän 
pengertsytteen kantavuusluokkaa. Jos pcnger-
tytteen  paksuus  on  allo  1 m, alusrakenteen 

 kantavuus voidaan laskea kohdan  5.25  mukaises-
ti, kun -modu1iksi valitaan pengertäytteen 
kantavuusluokkaa vastaava kanr.avuus. Myös muut 
aLusrakenteen pinnassa olevat varsinaista  poll-
jamaata  paremmin kantavat maakerrokset rinnas-
tetaan tässä suhteessa pengertäytteeseen. 

Huomautukset  
1) Routiva murske  sekä routivaa maata sisältä-

vä  bulle ja kivet  rinnastetaan vastaavaan 
routivaan maala,iin  

2) Kantavuudaksi  voidaan valita  35 MN/n.2 ,  jos 
 kysymyksessä  on  kuiva penger  tai  jo.  hieno-

ainospttoisuus  on  enintään  20 %  ja  paikka  .i 
 ole märkä (katso huomautu.  4). 

3) Stipikairauksell.a  todettu suljettu leik-
kauslujuus  

4) Suluissa olevaa kantavuusluokkaa käytetään, 
kun maa-aines  on märkäa  lopullisessa alus- 
rakenteessa eli pohjaveden etäisyys alus- 
rakenteen pinnasta  on  alle  1 n tai  paikkaan 
kerääntyy pintavesiä  

5) Penkereessä  kuivana 
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Taulukko  3.2  Erilaisten  rakennekerrosmateriaalien kimmomoduulin  arviointi 
suomalaisessa  mitoitusmenettelyssä  /1/.  

Materiaah 
[ 	

E-moduuli [MN/mi 

Asfalttibetoni  2 500 
Kevytasfalttibetoni  1 500 
Öljysora  350 
Bitumisora  2 500 
Imeytyssepeflys  700 
Sementillä lujitettu kitkamaa  2 000...2 500 
Kalkifla lujitettu koheesiomaa  (lyhytaikaisesti)  (200. .400) 

Routimaton murske  (jakavan  tai  kantavan kerroksen  200... 350 
rakeisuusalue)  

Sora  ja  sorainen hiekka (jakavan kerroksen  150.. .280 
rakeisuusalue) 

Routimaton  hiekka (suodatinkerroksen rakeisuus-  30... 100  
alue) 

Routiva murske  tai soramoreeni (moreenimurske- 
rakenteen rakeisuusalue  ja  rakenne  on kuivatettu  
kohdan  5.123  mukaisesti) 
- penkereessä  150 
-  leikkauksessa  100 

3.3  Shellin menetelmä  

Shell -öljy-yhtiön toimesta kehitetty tien päällysrakenteen mitoitusmenettely 
 on  esimerkki laskennallisesta mitoitustavasta, jossa päällysrakenteen kriittisinä 

rasituksina tarkastellaan sidottujen rakennekerrosten alapi ntaan syntyvää 
vetojännitystä  ja pohjamaahan  kohdistuvaa puristusjännitystä. Mitoitus-
menettelyn viimeisin versio  on  vuodelta  1978,  mutta sitä  on täydennetty 

 vuonna  1985 /3, 4/.  

Alunperin tierakenteen mitoitus Shellin menetelmää käyttäen  on  tapahtunut 
pääasiassa mitoituskäyrästöjen avulla. Nykyisin Shellin kehittämästä BISAR-
tietokoneohjelmasta  on  kuitenkin olemassa myös mikrotietokoneversio, jolla 
Shellin menetelmän mukaiset kriittiset rasitukset voidaan  varsin  vaivattomasti 
määrittää. Kun näin  on mitoituskuormituksen  osalta tehty, voidaan laskettuja 
arvoja verrata kuormituskertaluvusta riippuviin sallittuihin arvoihin.  Jos 
mitoitusajanjakson  mukaista kuormituskertalukua vastaavat saIl itut muodon-
muutosarvot eivät tällöin ylity, kestää ehdotettu rakenne Shellin mitoitus- 
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menetelmän mukaan siihen mitoitusajanjakson aikana kohdistuvat kuormi-
tukset. Kuormituskertaluvun  ja  sallitun muodonmuutosarvon riippuvuus 
esitetään tavallisesti  nk. väsymissuorien  avulla  (kuva  3.2). 

log E  

c l  

N 1 	logN 

Kuva  3.2 	Sallitun muodonmuutoksen  ja  kuormituksen  to/stoke rtojen  
periaatteellinen riippuvuus eli  nk.  vas  ymissuora. 

Mitoituskäyrästöihin  perustuvassa Shellin menetelmän käytössä pohjamaan 
 ja sitomattomien rakennekerrosten muodonmuutosmoduulin  huomioon 

ottaminen  on  varsin  jäykkää  ja  kaavamaista. Sitomattoman kerroksen 
muodonmuutosmoduuhn  E2  katsotaan nimittäin olevan suoraan riippuvainen 
kerrospaksuudesta  h  sekä pohjamaan muodonmuutosmoduulista  E3  kaavan 

 3.1  mukaisesti: 

E2 kE3 	 (3.1)  

missä  
k 	= 	0,2 h°',  kun  2 <k <4  ja h:n  yksikkö  on mm. 

Mitoitusmenettelyyn  myöhemmin tehdyssä täydennyksessä kaavan  3.1 
 mukainen rajoitus  on  ehdotettu kierrettäväksi käyttämällä mitoituslaskelmassa 

pohjamaan moduulille  ja sitomattoman  kerroksen paksuudelle kuvitteellisia 
arvoja. Kun kriittisten jännitysten laskentaan käytetään BISAR-tietokone-
ohjelmaa, tästä graafisiin mitoituskäyrästöihin perustuvasta rajoituksesta ei 
kuitenkaan tarvitse välittää, vaan eri kerrosten muodonmuutosmoduulit 
voidaan antaa toisistaan riippumattomina. 

Alunperin pohjamaan muodonmuutosmoduuli Shellin menetelmän yhteydessä 
 on  esitetty arvioitavaksi CBR-kokeeseen perustuvan kokemusperäisen  
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riippuvuuden (kaava  7.2)  avulla. Varsinkin karkearakeista ainesta sisältävällä 
pohjamaalla suositeltavampaa kuitenkin  on,  että määrftykseen käytetään jotain 
luotettavampaa menetelmää kuten pudotuspainolaitetta  tai  levykuormituskoetta 

 maastossa  tai  dynaamista kolmiaksiaalikoetta labo ratoriossa. Koska muodon - 
muutosten  ja jännitysten  laskennassa Shellin menetelmänkin yhteydessä 
käytettävät muodonmuutosmoduulin arvot ovat kerroksittai  n  vakioita,  on 

 erittäin tärkeätä, että käytetyt arvot vastaavat kyseisessä rakenteessa 
materiaali  in  kohdistuvaa jännitystasoa.  

3.4  Nottinghamin  yliopiston menetelmä  

Asfaittiniassan 
 koostumus 

Paikkakunnan 
keskilämpötila,  

oittava 
.  tekijä 

Raskaan  liken 
teen  keskimää 
räinen ajono- 

Ct 

Kuormituskerta 
 luku  80  kN 

akse  tema  

Atusrakenteen 
kimmomoduli 
Eq 

Suunnittelulämj 	Suunnitte 
pötila 	 pötila  

1.47T 	 1.92T  

_________Asfaittimassa  
jäykkyys 

Sallitut  muo-
donmuutok  set 
C, tai C  

Kerrospak 
 det  

Tuloksen 
arviointi  

Kuva  3.3 	Nottingham/n  menetelmän muka  Then  tien  pää/lysrakenteen 
mitoitusmenettely  /6/.  

Nottinghamin  yliopistossa kehitetty tien päällysrakenteen mitoitusmenettely 
perustuu Shellin menetelmän tavoin rakenteen kriittisten muodonmuutosten 
- sidottujen kerrosten alapinnan vetojännitys  ja pohjamaan puristusjännitys - 

 laskentaan  (kuva  3.3) /5/.  Omaperäistä tässä mitoitusmenetelmässä  on  muun 
muassa  se,  että raskaan liikenteen keskimääräinen nopeus otetaan mitoituk-
sessa  huomioon, koska  se  vaikuttaa rakenteeseen kohdistuviin jännityksiin 
sidottujen kerrosten viskoosista käyttäytymisestä johtuen. Myöskin sidottujen 
kerrosten ominaisuuksien lämpötilariippuvuus otetaan Nottinghamin menetel-
mässä erikseen huomioon toisaalta päällysteen halkeilun  ja  toisaalta 
pohjamaahan kohdistuvien rasitusten kannalta. 
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Kuten sidottujen kerrosten ominaispi irteiden poikkeuksellisen tarkasta 
huomioon ottamisesta  jo  saattaa päätellä, soveltuu Nottinghamin mitoitus-
menetelmä erityisesti päällysrakenteille, joissa sidotut kerrokset muodostavat 
tärkeimmän rakenneosan. Koska sitomattomien kerrosten merkitys  jää  näin 

 ollen  vähäisemmäksi,  on mitoitusmenettelyyn  näiden osalta otettu perus-
olettamuksiksi kerroksen paksuus  200 mm  ja  materiaalin kimmomoduuli  100 
MPa. Pohjamaan muodonmuutosmoduuli  ehdotetaan Nottinghamin menetel-
mässäkin arvioitavaksi esimerkiksi CBR-kokeen perusteella. 

Nottinghamin mitoitusmenettelyä  voidaan käyttää sekä mitoituskäyrästäihin 
että tietokoneohjelmaan perustuen. Jälkimmäisessä tapauksessa myös edellä 
mainituista perusolettamuksista poikkeavien rakenteiden käsittely  on 

 kohtuullisen helppoa  /6/. 

3.5  Tanskan teknillisen korkeakoulun menetelmä 

Tanskan teknillisessä korkeakoulussa  on  kehitetty eräs  varsin  omaperäinen 
tien päällysrakenteen käyttäytymistä simuloiva matemaattinen malli, josta 
käytetään lyhennettä MMOPP  ("Mathematical Model of Pavement Perfor-
mance") /8/. MMOPP:n  mielenkiintoinen piirre  on,  että  sillä  voidaan muista 
mitoitusmenettelyistä poiketen ennakoida paitsi tien rakenteellisen niin myös 

 sen  toiminnallisen kunnon kehittymistä ajan  ja  tiehen kohdistuvan liikenne- 
rasituksen määrän funktiona.  

Tien to iminnall isessa  kunnossa tapahtuvien muutosten  mal lintamiseksi 
 tarkasteltava tieosa jaetaan MMOPP:ssä  30 cm pituisiin peräkkäisiin  osiin, 

joiden ominaisuudet generoidaan malliin syötettyjen kerros-  ja  materiaali- 
ominaisuuksien keskiarvojen  ja  näiden hajontojen perusteella. Rakenteen 
käyttäytymisen simulointi aloitetaan tämän jälkeen tarkastelemalla tiehen  sen 
käyttöönottoviikon  aikana syntyviä palautumattomia muodonmuutoksia 
ilmasto-  ja liikennemäärätiedoista  lähtien. Tämän jälkeen laskenta etenee 
viikon pituinen laskentainkrementti kerrallaan tien  koko mitoitusajanjakson 

 ajan. Jokaisessa laskentavaiheessa otetaan huomioon rakenteeseen siihen 
mennessä syntyneiden pysyvien muodonmuutosten vaikutus liikenteen 
aiheuttamiin kuormitussysäyksiin. Laskettujen epätasaisuuksien  ja päällysteen 
halkeilun  perusteella voidaan näin arvioida sekä tien rakenteellisen että  sen 

 toiminnallisen kunnon muuttumista tien käyttöaikana. 

Ymmärrettävästi  mallin totuudenmukainen  toiminta edellyttää rakenne- 
kerrosten  ja  niissä käytettyjen materiaalien ominaisuuksien tuntemista myös 
tilastollisesti rittävän luotettavalla tavalla. Esitetyissä  mal linnusesimerkeissä 
MMOPP:llä  on  kuitenkin todettu saatavan  varsin  vertailukelpoisia tuloksia 
muun muassa eräissä AASHO-koetieosuuksissa havaitun toiminnallisen 
kunnon muuttumisen kanssa  (kuva  3.4). 
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Käyttäytyminen AASHO-tiekoneessa 
_____ Simuloitu käyttäytyminen  

Vuosi 	1958 
	

1959 	 1960  

Viikko  4145491 591317212529333741454915 91317212529333741 
5.Oi 

4.0 

3.o 
0 

2.0 

1.0 

0 
1 20 56 95 136 194 267 346 431 555 686 801 917 1041 

Akselikuormien 'ukumäärä  (x  1000)  

	

Kuva  3.4 	Erään A4SHO-koetieosuucjen toiminnallisen kunnon todellinen  
ja  MMOPP:lIä simuloitu  heikkeneminen.  PSI on  palvelutaso- 
Indeksi, 

Sitomattomien rakennekerrosten  osalta MMOPP:ssä voidaan materiaalien 
palautuvaa muodonmuutoskäyttäytymistä kuvata kantavan kerroksen 
materiaalille määritetyllä kimmomoduulilla sekä jakavan kerroksen kimmo-
moduuleilla, jotka ilmoitetaan suhteellisena arvona pohjamaan kimmo-
moduuliin nähden. Vaihtoehtoisesti kullekin kerrokselle voidaan ilmoittaa 
CBR-arvot, joiden perusteella kimmomoduulit määritetään kaavan  7.3 

 mukaisesti. 

Koska MMOPP ennustaa myös rakenteeseen syntyviä palautumattomia 
muodonmuutoksia,  on  näitä vastaavat materiaaliparametrit niin ikään 
annettava simuloinnin lähtötiedoiksi. Sitomattomien kerrosten palautumat-
toman  muodonmuutoksen oletetaan tällöin riippuvan kuormituskertojen 
lukumäärästä  ja jännityspulssin  suuruudesta kaavan  3.2  mukaisesti.  

	

ep 	A N5 (C 
	

(3.2)  

missä 

	

= 	palautumaton  muodonmuutos  
N 	= 	kuormituskertojen  lukumäärä 

	

= 	kuormituspuissin  suuruus 

	

= 	vertailujännitys  100 kPa 

	

A, B, C = 	MMOPP:n  edellyttämät materlaaliparametrit  
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Suomalaisia olosuhteita silmälläpitäen eräs MMOPP:n mielenkiintoinen piirre 
 on,  että siinä voidaan ottaa huomioon roudan sulamisvaiheen aikaisen 

pohjamaan pehmenemisen vaikutus muista mitoitusmenettelyistä poikkeavalla 
tavalla. Koska laskenta etenee viikon pituinen aikainkrementti kerrallaan,  on 

 ilmasto-olosuhteista riippuvat rakenteen  ja  maapohjan ominaisuudet 
periaatteessa mandollista käsitellä yhtä yksityiskohtaisesti. Jonkinlaista viitettä 
MMOPP:n tarjoamista mandollisuuksista antaa kuvan  3.4  esimerkki, jossa 
sekä rakenteen todellinen että mallilla simuloitu kunto alenee nopeasti roudan 
sulamisvaiheen aikana keväällä. 

Tanskassa MMOPP  on  valittu uuden asfalttipäällysteisen tierakenteiden 
mitoitusmenettelyn kehittämiseen tähtäävän toimikunnan työn perustaksi  /8/, 

 mutta ottaen huomioon MMOPP:llä tapahtuvan mallinnuksen lähtötiedoille 
asettamat vaatimukset,  on  sitä tällä hetkellä kuitenkin pidettävä ensi sijassa 
tutkimuskäyttöön soveltuvana työvälineenä.  

3.6  Muita menetelmiä 

Edellä suppeasti esftettyjen ainakin osittain analyyttisten tien päällysrakenteen 
mitoitusmenetelmien lisäksi maailmalla  on  käytössä monia muita enemmän 

 tai  vähemmän saman tyyppisiä menettelyjä. Luettelonomaisesti näitä 
keh ittäneistä laitoksista  maj nittakoon  seuraavat  /6/: 

- 	Asphalt Institute 
- 	Chevron Research Company 
- 	The Pacific Coast Division of the Asphalt Institute 
- 	National Cooperative Highway Research Program, Report 1-lOB: 

Pavement Structural Subsystems 
- 	National Institute for Transport and Road Research, South Africa 
- 	U.S.  Army Corps of Engineers, Waterway Experiment Station for FAA 
- 	Center for Road Research, Belgium 
- 	U.S.  Federal Highway Administration, Office of Research 
- 	Kentuchy  Department of Transportation 
- 	Australian Road Research Board  

Edellä mainituista Etelä-Afrikan tasavallassa kehitetty menettely perustuu 
paitsi tierakenteen analyyttiseen mitoitukseen myös erittäin mittavaan 
rakenteiden käyttäytymisen seurantaan sekä rakenteiden nopeutettuun 
testaukseen koetiekoneiden avulla. Suomalaisen tienrakentamiskäytännön 
kannalta mielenkiintoista  on  myös, että Etelä-Afrikassa  on  käytössä 
päällysrakennetyyppejä, joissa sidotut kerrokset ovat suhteellisen ohuita  ja  tien 
rakenteellisesti tärkeimmän osan muodostavat sitomattomat karkearakeiset 
kerrokset. Tiettävästi näiden mallintaminen epälineaarisilla elementtimalleilla 
mitoitusmenettelyn yhteydessä  on  myös kehitteillä  17/.  
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4  MUODONMUUTOSKÄYTTÄYTYMISEN MALLINTAMI-
NEN  

4.1  Yleistä  

Liikennekuormituksen  rasittamassa tierakenteessa vaikuttavien jän nitysten  ja 
 muodonmuutosten laskennallinen määrittäminen edellyttää aina rakenteessa 

olevien materiaalien jännitys-muodon muutoskäyttäytymisen kuvaamista 
joidenkin konstitutilvisten yhtälöiden avulla. Yksinkertaisimmillaan materiaalien 
käyttäytymistä voidaan kuvata lineaarisesti kimmoisella materiaalimallilla, 
jossa kimmomoduulin  E  ja Poissonin  luvun  v  arvot ovat vakioita. Vaihto-
ehtoisesti näiden asemasta voidaan käyttää myös leikkausmoduulia  G  ja 
tilavuusmoduulia  K.  

Matemaattisen pohjan lineaarisesti kimmoisten materiaalimallien avulla 
tapahtuvalle tierakenteen muodonmuutoskäyttäytymisen  mal lintamiselle 

 muodostavat Boussinesqin vuonna  1885  esittämät yhtälöt pistemäisen 
kuormituksen aiheuttamien jännitysten  ja  muodonmuutosten jakautu misesta 
kimmoisessa puoliavaruudessa/1/. Kolmikerroksisen tierakenteen jännitysten 

 ja  muodonmuutosten määrittämiseen soveltuvan analyythsen ratkaisun esitti 
Burmister vuonna  1943 /2/. Odemarkin  vuonna  1949  esittämällä menettelyllä 

 mon ikerrosrakenteen jännitysten ja  muodonmuutosten laskenta voidaan 
puolestaan palauttaa kimmoisen puoliavaruuden ratkaisuun  /3/.  

Tietokonetekniikan kehittymisen myötä numeerisiin laskentamenetelmiin - 
ennen muuta elementtimenetelmään - perustuvat ratkaisutavat ovat mandol-
listaneet lineaaristen materiaalimallien lisäksi myös monipuolisempien, epä-
lineaaristen  mallien  käyttöönoton tierakenteen jännitysten  ja  muodon-
muutosten laskennassa. Näiden avulla jännitys-  ja muodonmuutostila  onkin 
mandollista kuvata huomattavasti totuudenmukaisempana, koska ennen 
muuta tierakenteen sitomattomissa kerroksissa käytettävien karkearakeisten 
materiaalien käyttäytymisen  on  todettu olevan voimakkaasti epälineaarista.  

Tien rakennekerrosten  materiaalien palautuvien muodonmuutosominaisuuk-
sien tunteminen  on  tarpeen ennen muuta tierakenteessa vallitsevien  ja 
tierakenteesta pohjamaahan  kohdistuvien jännitysten määrittämisessä. 
Palautumattoman muodonmuutoskäyttäytymisen mallintaminen mandollistaa 
puolestaan itse tien rakennekerroksiin toistuvan kuormituksen vaikutuksesta 
keh ittyvien, tien  pinnan  epätasaisuutta aiheuttavien pysyvien muodon-
muutosten synnyn arvioimisen. 
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4.2  Palautuvien  muodonmuutosten mallintaminen 

 4.2.1  Lineaarinen materlaalimalli 

Yksinkertaisimmillaan  tien rakennusmateriaalien palautuvia muodonmuutoksia 
voidaan arvioida Hooken  lain  avulla,  jos  materiaalin käyttäytyminen oletetaan 
lineaarisesti kimmoiseksi. Tarvittavat kimmoparametrit ovat kimmomoduuli  E 

 ja Poissonin  luku  v tai  vaihtoehtoisesti leikkausmoduuli  G  ja tilavuusmoduuli 
 K.  Ko Imiulotteisessa  tapauksessa jännitysten  ja  muodonmuutosten välinen 

yhteys  E:n ja v:n  avulla lausuttuna  on  tällöin:  

e 1 	[a1  -  v (a2  +  as)] 	 (4.la)  

e2  =  (a2  -  v (a3  ^  a 1)] 	 (4.1 b) 

e3 =-!1[a3 - v (a1 + a2)J 	 (4.lc)  

missä  

2. 3  = 	muodonmuutokset pääjännitysten suunnissa 
U1 2 3  = 	pääjännitykset 
E 	= 	kimmomoduuli 
v 	Poissonin  luku 

Kansainvälisesti yleisimmin käytetty tien sitomattomien kerrosten materiaalien 
 ja  varsinkin pohjamaan lineaarisen muodonmuutosmoduulin arviointitapa 
 1960-luvulta lähtien  on  ollut erilaisten CBR-kokeen tulokseen perustuvien 

kokemusperäisten riippuvuuksien soveltaminen. Yleisimpiä CBR-arvoon 
perustuvia muodonmuutosmoduuli  n arviointitapoja  käsitellään yksityls-
kohtaisemmin jäljempänä kappaleessa  7.2.2.  

Koska sitomattomissa kerroksissa käytettävien karkearakeisten materiaalien 
todellinen käyttäytyminen  on  useissa tutkimuksissa todettu epälineaariseksi, 

 on  erittäin tärkeää, että moduuli määritetään todellista kuormitustilannetta 
vastaaval  le  iän nitysvälil  le  jos lineaariseksi yksinkertaistettua  materiaali mallia 
jostain syystä kuitenkin käytetään.  

4.2.2 K-O  -malli 

Karkearakeiste  n sitomattomien  kerrosten materiaalien palautuvan muodon- 
muutoskäyttäytymiseen kuvaamiseen tänä päivänä yleisimmin käytetty suure 

 on  nk.  resilient-moduuli,  josta tavallisemmin käytetään merkintää  Mr.  Termin 
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otti ensimmäisenä käyttöön Hveem  jo  vuonna  1955 /10/.  Tarkoituksena oli 
eriyttää karkearakeisten materiaalien palautuvien muodonmuutosten kuvaa-
miseen käytettävä termi  no log ia  normaaleista kimmoteorian terme istä, koska 
niiden muodonmuutoskäyttäytymiseen vaikuttavat monet sellaiset tekijät, jotka 
normaalisti eivät liity materiaalin kimmoisiin ominaisuuksiin.  

Resilient-moduuli  määritellään kuormituspuissin aiheuttaman deviatorisen 
jännityksen  ja  muodonmuutoksen palautuvan osan suhteen avulla kaavan  4.2 

 mukaisesti:  

(4.2)  

missä  
Mr 	= 	resilient-moduuli 
Aq 	= 	deviatorisen  jännityksen vaihteluväli 

palautuva  suhteellinen muodonmuutos 

Tavallisimmin  resilient-moduuli määritetään  dynaamisella kolmiaksiaali-
kokeella  (kuva  7.6) syklisen  kuormituksen jatkuttua niin pitkään, että materi-
aali käyttäytyy lähes kimmoisesti  (kuva  4.1). 

C,,  
>.  

C 

C 

C 
I- 

0  

>  
Q) 
0  

=ci  

Aksiaalinen  muodonmuutos,  &, 

Kuva  4. 1 	Resilient-moduulin  määrittäminen. 

Yleisimmin käytetty  resilient-moduulin jännitysriippuvuuden kuvaustapa on 
 nk.  K-U  -malli.  Mallin  esittivät ensimmäisenä  Brown  ja  PelI  /11/ instrumen-

toidussa koekuopassa suorittamiensa kuormituskokeiden  perusteella.  K-U - 

 mallin  mukaan  resilient-moduuli  riippuu pääjännitysten summasta lausekkeen  

4.3  mukaisesti: 
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M,=K1 ?2 	 (4.3)  

missa  
M r 	= 	resilient-moduulj  
U 	= 	pääjännitysten  summa,  kun deviatorinen jännitys  on  maksimi- 

arvossaan  
K 1  ,K2  = 	mate  riaaliparametreja  

Kaavan  4.3  mukainen  M r-moduulin esitystapa  ei ole mittayksiköiden suhteen 
korrekti, minkä vuoksi suositeltavampi esitysmuoto  on:  

=  K1  Oo 	 (4.4)  

missä  
M r 	=  resilient-moduuli  
K1 	= moduuliluku  
1<2 	= moduulieksponentti  
U 	= pääjännitysten  summa 
00 	= vertailujännitys  

Kaavan  4.4  mukaisten materiaaliparametrien  K 1  ja  K2  määritys  voidaan tehdä 
graafisesti kuvan  4.2  tapaan piirretystä kuvaajasta  tai  ratkaista mittauspisteitä 
parhaiten approksimoivan regressioyhtälön avulla.  

6 

0 

0 
E  

K 1 	1860  

Ig  K 1 +(1-K 2 ) 1g00 	
K 2 	0541 

100k Pa 

[il  
0 	 1 	 2 	 3  

Ig (Pääjännitysten  summa, 0  [kPa]  

Kuva  4.2 	K-U  -mallin  materiaaliparametrien määritys. 
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Käytännössä  K-0  -mallin  on  todettu soveltuvan erinomaisen hyvin resiUent-
moduulin määritelmän mukaisen kuormituksen suuntaisen - tavallisimmin 
kolmiaksiaalinäytteen aksiaalisessa suunnassa tapahtuvan - palautuvan 
muodonmuutoksen mallinnukseen  /14/. Kuormitussuuntaan  nähden kohti- 
suoraa muodonmuutosta  on  tällöin usein mallinnettu otaksumalla Poissonin 
luvulle vakioarvo, joka  on  tavanomaisesti ollut suu ruusluokaltaan  v 0,35.  

Vertailu kuormituskokeista tehtyihin mittauksiin  on  kuitenkin osoittanut, että 
otaksuma  on  pitänyt paikkansa huonosti. Poissonin luvun  on  nimittäin todettu 
vaihtelevan deviatorisen jännitysmuutoksen  ja hydrostaattisen  iän nitystila-
komponentin suhteen mukaan. Vakiosellipaineen alaisena tehtävässä dynaa-
misessa kolmiaksiaalikokeessa Poissonin luvun  on  suurilla jännityssuhteen 

 (a  -  03)103  arvoilla todettu voivan saada jopa arvoja  v> 0,5.  Kuormitetussa 
materiaalissa  tapahtuu tällöin elastista dilataatiota eli materiaalin tilavuus 
kasvaa tilapäisesti kuormituspulssin aikana. Kun Poissonin luvun vaihtelu 
otetaan huomioon, voidaan kuormitetun materiaalin kimmoinen käyttäyty-
minen myös tilavuuden-  ja leikkausmuodonmuutosten  osalta kuitenkin 
mallintaa  varsin  tarkasti  K-0  -mallin  avulla  /14/. 

Poissonin  luvun vaihtelun huomioon ottamisesta huolimatta  K-0  -mallin 
 ongelmana  on,  että siinä jännitystilan muutosta kuvataan ainoastaan  pää-

jännitysten  summan  avulla erottelematta lainkaan deviatorisessa  ja  hydro-
staattisessa jännitystilakomponentissa  tapahtuvia muutoksia. Koska devia-
torisen jännityksen suuruudesta riippuvalla leikkausmuodonmuutostasolla  on 

 kuitenkin selvä vaikutus muodonmuutosmoduuliin  (kuva  7.13),  tulisi tämä 
ottaa myös mallissa huomioon. Uzan  et al. /26/  ovatkin esittäneet  K-0 - 

 mallista muunnosta: 

10\K21t.  \K 

M  = KIOOL_J  (_J 	
(4.5)  

missä  
M r 	= 	resilient-moduuli 
K1 , K2 , K3  = 	materiaalivakioita 
e 	= 	pääjännitysten summa 
00 	= 	vertailujännitys 

= 	oktaedrinen leikkausjännitys  

Yleisessä  kolm iulotteisessa  tapauksessa oktaedrinen leikkausjän nitys  on 

 muotoa:  

2 	-  a2)2  +  (C2  - 
 (73)2  +  ((73-  ui2] 	

(4.6) 
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missä  
ü 1 , O, a3  = 	pääjännitykset 

Kolmiaksiaalikokeen  tapauksessa auseke supistuu kuitenkin muotoon: 

t•oa = 
-:.- 

 (a 1  -  a3) 	 (4.7)  

Kaavan  4.4  mukainen esitysmuoto saadaan lausekkeen  4.5  erikoistapauk-
sessa,  kun  K3  = 0.  Uzan  et al.  mukaan mallia voidaan soveltaa myös hieno-
rakeisen pohjamaan muodonmuutoskäyttäytymisen kuvaamiseen asettamalla 

 K2  = 0. /26/ 

4.2.3 K-G  -malli 

Tehdessään dynaamisia kolmiaksiaalikokeita syklistä sellipainetta käyttäen 
totesivat  Allen  ja  Thompson /15/,  että Poissonin luvulle saatavat arvot olivat 
huomattavasti pienempiä kuin vakiosellipaineessa tehdyissä kokeissa todetut 
arvot.  Brown  ja  Hyde /12/  osoittivat myöhemmin, että riippuvuus  on  itse 
asiassa käänteinen vakiopaineessa tehdyistä kokeista saatuihin havaintoihin 
nähden. Näiden havaintojen perusteella  he  päätyivät johtopäätökseen, että 
karkearakeisen materiaalin käyttäytymistä voidaan paremmin kuvata, kun 
materiaalin leikkausmuodonmuutosten  ja tilavuudenmuutosten  käsittely 
erotetaan toisistaan. Yleisessä kolmiulotteisessa tapauksessa saadaan tällöin:  

(4.8) 

q = -!_{(1 
 -  a 	+  (a2  -  a3/  +  (a3  - a1)2]O5 	 (4.9) 

r2  

missä  
p 	= 	hydrostaattinen  jännitys  
q 	= 	deviatorinen  jännitys  
a1 , a2 , a3  = 	pääjännitykset  

Vastaavat yhtälöt muodonmuutoksille ovat: 

e=ei ̂ e2 ^ e3 	 (4.10) 

v e3  =__[(e1  -  e 	+(e2  -  e3)2  +(e3  -  e1/]°'5 	 (4.11)  



32 	Sitomattomlen  kerrosten  kivialnesten muodonmu utosominalsuudet - klrJalllsuusselvltys 

MUODONMUUTOSKÄYTTÄYTYMISEN MAWNTAMINEN  

missa 
= 	tilavuudenmuutoskomponentti  

e 	= 	leikkausmuodonmuutoskomponentti 
.  € 3  = 	pääjännityssuuntien  suhteelliset muodonmuutokset 

Kolmiaksiaalikokeen  tapauksessa  a2  =  a3  ja  2  = 	jolloin yllä olevat yhtälät 
yksinkertaistuvat  muotoon: 

p_?i.(a1 +2a3) 	 (4.12)  

q=ci1 -a3 	 (4.13)  

ee1  +2e3 	 (4.14) 

(4.15)  

Jännityssuureiden  p  ja  q  avulla materiaalin tilavuudenmuutos  ja leikkausmuo-

donmuutos  voidaan esittää yhtälöillä:  

ev -JP 	 (4.16)  

r_i_  q 	 (4.17)  

missä  
K 	= 	tilavuudenmuutosmoduuli  
G 	= 	leikkausmoduuli  

Boyce /13/  esitti moduulien lausekkeet analogisesti  K-O  -mallin lausekkeiden 

 4.3  ja  4.4  kanssa muodossa: 

K=K1p1 	 (4.18)  

G=G1p1" 	 (4.19)  

missä  
K1 , G 1 , n  = 	materiaalivakioita 

Energiatarkastelujen  perusteella  Boyce  totesi, että kimmoisen materiaalin 
muodonmuutoskompoflenttiefl  on  toteutettava  nk. resiprookkiteorian  mukainen 

ehto: 
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ae -  5e5 	
(4.20)  

Koska edellä esitety'issä lausekkeissa  4.18  ja  4.19 K  ja  G  riippuvat ainoas-
taan hydrostaattisesta jän nitystilakomponentista, oli lausekkeita muutettava. 
Leikkaus-  ja tilavuudenmuutosmoduulien lausekkeiksi  Boyce  ehdotti seu-
raavia:  

Kr 
 K1p'  

2 	 (4.21) 
1 

p 2  

G  =G1 p" 	 (4.22)  

missä  
(1  -  n) K1  

= 	6G1 	
(4.23)  

Kun lausekkeet  4.21  ja  4.22  sijoitetaan lausekkeisiln  4.18  ja  4.19,  saadaan 
jännitysten  ja muodonmuutoskomponenttien  välille lausekkeet: 

	

/ 	2  

	

_p_I 	 (4.24) 
K1 	I 	p2)  

- 	 (4.25) 
- 	

p 
p  

Lähinnä dynaamisten kolmiaksiaalikokeiden tuloksiin tehdyissä vertailuissa 
Boycen  mallin  on  todettu pystyvän kuvaamaan näytteeseen syntyviä 
leikkausmuodonmuutoksia  varsin  hyvin, mutta tilavuudenmuutosta huomat-
tavasti huonommin  /14/.  Selityksenä tälle  on,  että Boycen asettama vaatimus 
resiprookkiteorian mukaisen ehdon täyttämisestä edellyttää materiaalin 
käyttäytyvän täysin kimmoisesti, mitä karkearakeiset materiaalit eivät kuiten-
kaan tunnetusti  tee.  Mallin  kehittämisessä tehty oletus rajoittaa mallissa 
olevien riippumattomien materiaaliparametrien määrän kolmeen. Boycen 
ehdottamassa mallissa nämä parametrit ovat materiaalin tilavuudenmuutos-
ja leikkausmoduu leja hydrostaattisessa yksikköjän nityksessä  edustavat  K1  ja 

 G1  sekä moduulien jännitysriippuvuutta kuvaava parametri  n. 
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4.2.4 El -elastunen  K-G  -maUi  

Erästä Boycen  K-G  -mallista edelleen kehitettyä muunnosta ovat käyttäneet 
muun muassa Sweere  ja  Penning /19/.  Tässä mallissa materiaalin tilavuu-
den-  ja leikkausmuodonmuutosta  kuvaavien lausekkeiden materiaali-
parametrit valitaan toisistaan riippu mattomina. Ehdotetut yhtälöt ovat: 

i_pLI 	 (4.26) e 	,1pn( 	
2 

p2)  

-  1 	m  

	

- 	 (4.27)  

Mallissa  on  viisi kokeellista määritettävää parametria, joista 	ei enää ole 
suoraan riippuvainen parametreista  K1 , G 1  ja  n  kuten Boycen mallissa. 
Tilavuudenmuutoksen  ja leikkausmuodonmuutoksen jännitysriippuvuutta 

 kuvaavat parametrit  n  ja  m  ovat tässä mallissa niin ikään toisistaan riippu-
mattomia. Soveltamansa  mallin Sweere  totesi kuvaavan kokeellisesti mitattua 
materiaalien käyttäytymistä huomattavasti Boycen mallia paremmin erityisesti 
tilavuudenmuutoksen osalta  /14/.  

Eräs huomionarvoinen seikka sekä Boycen mallissa että  sen muunnoksissa 
 on,  että niiden matemaattisesta esitysmuodosta johtuen materiaaliparametrien 

arvot riippuvat käytetyistä mittayksiköistä, jotka tulee näin  ollen  tuntea, kun 
parametrien arvoja sovelletaan käytäntöön. 

Havaintoon, että Boycen  mallin  mukaisten tilavuuden-  ja leikkausmuodon-
muutosten jännitysriippuvuuden kuvaamiseen - parametri  n kaavoissa 4.24 

 ja  4.25 -  tarvitaan erilliset parametrit, päätyivät tekemissään karkearakeisten 
materiaalien muodonmuutoskäyttäytymisen mallinnuksissa myös muun 
muassa  Mayhew /20/  ja Jouve  et al. /2 1/. 

4.2.5  Pappinin  tasa-arvokäyrä  -malli 

Ajallisesti edellä esiteltyä ei-elastista  K-G  -mallia varhaisemman muun-
noksen Boycen mallista esittivät  Pappin ja  Brown /16, 17/.  Siinä palautuvan 

 ti lavuuden  muutoksen kuvaamiseen käytetään samanmuotoista yhtälöä kuin 
Boycen esittämässä mallissa (kaava  4.24),  mutta palautuvan leikkaus- 
muodonmuutoksen kuvaamisessa yhtenä terminä käytetään jännityssykliä 
vastaavan jän nityspolun pituutta kesk imääräisen hyd rostaattisen  jan nitystila-
komponentin arvolla normalisoituna  /16/: 
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ev=AP8(1 	

E 	

(4.28)  

[p,2 +q' 	 (4.29) 

P Pm  

missä  
A, B, C, D, E = vakioita 
r 	= 	alaindeksi,  joka ilmaisee maksimi-  ja minimiarvon erotusta  
m 	= 	alaindeksi,  joka ilmaisee keskimääräistä arvoa  

Pappin ja  Brown /17/  käyttivät yhtäläiden  4.28  ja  4.29  mukaisten tilavuuden- 
ja leikkausmuodon  muutosten kuvaamiseen pq-jän  n itystasoon  piirrettyjä tasa-
arvokäyriä  (kuva  4.3),  joiden mukaan malli  on  myös saanut nimensä. 

Pappinin  ja  Brownin esittämään malliin sisältyvät perusperiaatteet voidaan 
kiteyttää seuraavasti  /18/: 

- 	tilavuuden muutos  on epäli neaarisesti  riippuvainen keski- 
määräisen  tehokkaan hyd rostaattisen jän nitystilakomponentin 
muutoksesta 

- 	leikkausmuodonmuutos  on  suoraan verrannollinen jännitys- 
suhteen aJp muutokseen 

- 	ti lavuuden  muutokseen vaikuttaa jännityssu hteesta  alp  riippuva 
dilataatiotermi 

- 	leikkausmuodonmuutos  riippuu kuormitussykliä vastaavan 
jännityspolun  pituudesta 

Käytännössä jännityspolun pituustermin sisältävä malli mandollistaa tarkastel-
tavan materiaalin  nollasta  poikkeavan alkujännitystilan huomioim  isen sen 

 käyttäytymisen mallinnuksessa. Alkujännitystilan huomioinnin merkitys kasvaa 
liikennekuormituksesta aiheutuvien jännitysl isäysten  ja  kerrosten omasta 
painosta aiheutuvan vakiojännityksen suhteen pienetessä syvyyden kasva-
essa. Toisaalta myös ylempiin sitomattomiin kerroksiin saattaa jäädä täry-
tiivistyksen yhteydessä esijännitys, jonka merkitys  on  huomattava  /22/.  

Pappinin  ja  Brownin  mallin  tapaan tasa-arvokäyrillä voidaan havainnollistaa 
myös edellisessä kohdassa esitettyjen kaavojen  4.26  ja  4.27  kanssa  ana-
logisten materiaalimallien ennakoimia  tilavuuden-  ja leikkausmuodon-
muutoksia pq-jännitystasossa. Esimerkkinä tästä  on  kuvassa  4.4  esitetty 
Mayhew'n eräälle graniittimurskeelle määrittämät muodonmuutosten tasa-
arvokäyrät sekä niitä vastaavat kimmoparametriparien  K  ja  G  sekä  E  ja  v  

tasa-arvokäyrät  /20/.  Koska kuormitustilanteen  nollasta  poikkeavaa alkuarvoa 
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ei nyt pystytä ottamaan huomioon, poikkeavat leikkausmuodonmuutoksen 
tasa-arvokäyrät kuvaajan  origon  läheilä  muodoltaan hieman kuvassa  4.3 

 esitetyistä  Papp  in in  mallin  tasa-arvokäyristä.  

(a)  (C10S6)  

II ca 
500  

/  

I I  0 

400 0 

300-  

(  

200- 

2  
ioo -p:  

ca 

I  

a) 

0 100 	200 300 	400 

Hydrostaattinen  jännitys,  p  [kPal  

(b) ( LC=i0 6 )  

II 
ca 
0.  

0  

(-15,-6) 

Hydrostaattinen  jännitys,  p  [kPa]  

Kuva  4.3 	Palautuvan tilavuudenmuutoksen (a)  ja norma/iso/dun pa/au- 
tu  van leikkausmuodonmuutoksen (b)  tasa-aivokäyrät pq-
jännhtystasossa  Pa pp/n/n  mallin  mukaan  /16/. 
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Tilavuudenmuutos 	 Leikkausmuodonmuutos 
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Kuva  44 	Erään  graniittimurskeen  muodonmuutosten tasa -arvokäyrätja  
vastaavat  kimmo parametrien  arvot  Mayhew 'n  mukaan  /20/  
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4.2.6  "Thomin  malli" 

Koska edellä esitetyt karkearakeisen materiaalin muodonmuutoskäyttäytymi-
seen  kuvaamiseen käytetyt mallit  on  pääasiassa kehitetty kolmiaksiaalikokeen 
aksiaal isymmetrisen jännitystilan yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella, 
ei niiden soveltaminen yleisempään kolmiulotteiseen jännitystilaan ole täysin 
ongelmatonta. Tämän lähtökohdan huomioon ottaen  on Thom /18/  esittänyt 
kehittyneemmän sitomattomien kerrosten materiaalien muodonmuutos- 
käyttäytymistä kuvaavan  mallin,  jonka johtamisessa  hän  on  hyödyntänyt 
Nottinghamin yliopiston  hollow cylinder  -laitteiston suomia mandollisuuksia 
myös pääjännityssuuntien kiertoa sisältävien jännityssyklien aikaan-
saamiseen. Toisena peruslähtökohtana  mallin  kehittämisessä  on  ollut välttää 
käytettävien materiaaliparametrien dimensioriippuvuus, mikä edellä todettiin 
ongelmaksi muun muassa Boycen  mallin  yhteydessä. 

Yleiseen  kolm iulotteiseen jännitystilaan  sovellettuna ovat Thomin esittämät 
yhtälöt materiaalin  ti  lavuuden-  ja leikkausmuodonmuutokselle  seuraavat:  

r 

	

e =A (6/np)8  .('opf - DE1 o(in-_t_!'2' 	(4.30) 
1=1L 	s - t)] 

ex _ey =A(ôIfl --- 'L  [j6(ax ay) +ô(u1+ay)] 	 (4.31)  

- 	 .xyyl.  2y,, A(oIns 
- 	s, - t,) 	

[åt,+iå(ux ^ ay)]° 	(4.32)  

missä  
A, B, C, D, E  = materiaalivakioita  
a, a 	= normaalijännitykset suunnissa  x  ja  y  

=  (a  +  

t 	= (° - 
,  e 	= muodonmuutokset suunnissa  x  ja  y  

leikkausmuodonmuutos t,:n  suunnassa  
6 	=  ilmaisee suureen arvossa tapahtuvaa muutosta 

Esittämiensä yhtälöiden  toimivuutta  Thom on  testannut  sekä kolmiaksiaali-
kokeen jännitystilassa että monipuolisissa pääjännityssuuntien kiertoa sisältä-
vissä  hollow cylinder  -laitteiston avulla aikaansaaduissa jännityssykleissä. 
Pappinin malliin verrattuna  Thom  toteaa esittämänsä  mallin  toimivan materi-
aalin tilavuudenmuutoksien kuvaamisessa vähintään yhtä hyvin, mutta 
leikkausmuodonmuutosten mallintamisessa oleellisesti paremmin kuin 



Sitomattomien  kerrosten  kIvIanesten muodonmuutosominaisuudet - kirjallisuusseMtys 	39 
MUODONMUUTOSKAYTTAYTYMISEN MALLINTAMINEN 

Pappinin  malli  /18/.  Koska Thomin esittämä malli  on  kehitetty kolmiulotteiseen 
ortogonaalikoordi naatistoon perustuvana, soveltuu  se  siltä osin luontevasti 
käytettäväksi tietokoneen avulla tapahtuvassa tiepenkereen käyttäytymisen 
analysoin  nissa.  

4.2.7  Pohjamaan  jäykkyyden vaikutus palautuvlin muodonmuutos- 
ominaisuuksiin 

Heukelom  ja  Foster  totesivat  1960-luvun alussa tekemissään mittauksissa 
sitomattomien rakennekerroksen alapuolella olevan pohjamaan muodon-
muutosmoduulilla olevan vaikutusta sitomattoman kerroksen materiaalin 
muodonmuutoskäyttäytymiseen  /5/.  Käytännöllisenä selityksenä  he  esittivät, 
että pehmeän pohjamaan päällä sitomattoman kerroksen karkearakeista 
materiaalia ei pystytä tiivistämään riittävän hyvin. Kimmoteoreettiset laskelmat 
osoittavat kuitenkin, että - samalla tavoin kuin sidottujen kerrosten ala- 
pinnassa normaalisti tapahtuu - myös alapuolista kerrosta selvästi jäykem-
män sitomattoman  kerroksen alapintaan kehittyisi vetojännityksiä, joita 
materiaali luonteensa mukaisesti ei kuitenkaan kestä. Lineaarista materiaali- 
mallia käyttäen Heukelom  ja  Foster  päätyivät päältekkäisten materiaali- 
kerrosten muodonmuutosmoduulien maksimisuhteeseen  2,5 /6/.  

Pappin ja  Brown  tarkastelivat ongelmaa myöhemmin epälineaarista  mate-
riaalimallia  ja elementtimenetelmää  hyväksi käyttäen  /7/.  Pyrkimyksenä heillä 
oli löytää lineaarisen muodonmuutosmoduulin vastinarvo, joka erilaisissa 
kerrosrakenteissa antaisi samansuuruiset kriittiset rasitukset kuin tarkempi 
epälineaarinen mallinnuskin. Vertailulaskelmissa mukana olleilla rakenteilla 
sidottujen kerrosten paksuus vaihteli  50 - 200 mm  ja sitomattomien  kerrosten 
paksuus  200 - 700.  Erilaisia pohjamaan muodonmuutosmoduuleita testaa- 
maila  Pappin ja  Brown  päätyivät muodonmuutosmoduulien suhteen vaihtelu- 
väliin  1,5 - 7,5. Vaihteluväli on  siis todellisuudessa huomattavasti suurempi 
kuin Heukelomin  ja Fosterin  esittämä lineaariseen mallinnukseen perustuva 

 tulos.  

Kuten kohdassa  3.3  todettiin, olettaa Sheilin mitoitusmenettely sitomattoman 
kerroksen  ja pohjamaan muodonmuutosmoduulien  välillä vallitsevan sitomat-
toman  kerroksen paksuudesta riippuvan verrannollisuussuhteen  /8/. Mitoitus-
ohjetta  on  sen  julkistamisen jälkeen täydennetty Pappinin  ja  Brownin tekemän 
tarkemman tarkastelun antamien tulosten mukaisesti  /9/. 
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4.3  Palautumattomien  muodonmuutosten mallintaminen 

 4.3.1  Suora mallinnus kuormituksen toistokertojen funktiona 

Erään varhaisimmista systemaattisista karkearakeisten sitomattomie  n 
 kerrosten materiaalien pysyvien muodonmuutosominaisuuksien selvittämiseen 

tähtäävistä koesarjoista teki  Barksdale  vuonna  1972 /23/.  Tulokset kokeista, 
joissa kuormituksen toistokertoja oli  i0 5  kappaletta,  hän  esitti kuvan  4.5 

 tapaan puolilogaritmisella asteikolla, jonka vaaka-akselilla  on  kuormitus-
kertojen määrä  ja pystyakselilla  näytteen mitattu pysyvä aksiaalinen muodon-
muutos.  

Jännityssuhde  13  kasvaa 
,P 

log N  

Kuva  4.5 	Pysyvän  aksiaalisen  muodonmuutoksen esittäminen  kuor- 
mituskertojen  lukumäärän funktiona  /14/.  

Kuvan  4.5  mukaisesta piirtämistavasta  on  sittemmin  tullut  hyvin yleisesti 
käytetty. Kuvan suorat voidaan matemaattisesti esittää yhtälöillä, jotka ovat 
muotoa: 

ea,p =  Kin (N)  +  K' 	 (4.33)  

missa 
eap 	= 	pysyvä aksiaalinen muodonmuutos  
N 	= 	kuormituksen toistokertojen lukumäärä  
K, K'  = 	jännitystasosta  ja kuormituspuissin  koosta riippuvia vakioita 

Palautuvien  muodonmuutosten yhteydessä yleisesti käytettyä lähestymis- 
tapaa, jossa käsitellään erikseen materiaalin tilavuudenmuutoksia  ja  erikseen 
leikkausmuodonmuutoksia, ovat pysyvien muodonmuutosten yhteyteen 



K,(N) 	=  materiaalin 	tilavuusmoduuli 
suhteen 

G(N) 	=  materiaalin 	leikkausmoduuli 
suhteen 

e(N) =  pysyvä  ti lavuuden  muutos 
=  pysyvä leikkausmuodonmuutos  

N 	= kuormituskertojen  lukumäärä  
p 	= hydrostaattinen  jännitys  
q 	= deviatorinen  jännitys  

pysyvän muodonmuutoksen 

pysyvän muodonmuutoksen 
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soveltaneet Jouve  et al. /21/.  Pysyvien muodonmuutosten kuvaamiseen 
käytettävät moduulit määritellään tällöin yhtälöillä: 

K(N)=_P 
P 	e,(N) 

G(N)=_q 
P 	3e,(N)  

(4.34) 

(4.35)  

missä 

Jouve  et al.  mukaan muodonmuutosmoduulit voidaan esittää kuormitus-
kertojen lukumäärän  N funktioina  seuraavasti:  

(3 (N)= 	 (4.36) 

K (N) 
 = A3/fi 	

(4.37) 
[N ^ D3  

missä  
A2 , D2 , A3  ja  D3  = jännityssuhteesta aJp  riippuvia vakioita 

Huomionarvoista  molemmissa edellä esitetyissä pysyvän muodonmuutoksen 
mallinnustavoissa  on,  että erilaisten käytännön kuormitustilanteissa kysymyk-
seen tulevien jännitysyhdistelmien mallintaminen edellyttää  varsin  suurta 
kuormituskokeiden määrää. Koska huomattaviin pysyviin muodonmuutoksiin 
johtava koe voidaan kullekin näytteelle tehdä  vain  yhdellä hydrostaattisen  ja 
deviatorisen  jännityksen yhdistelmällä kerrallaan  ja  kokeen suoritus suuresta 
kuormituskertamäärästä johtuen  on  aikaa vievä toimenpide, rajoittuu edellä 
kuvattujen menettelyjen soveltuvuusalue lähinnä perustutkimukseen. Käytän-
nön tarpeita varten onkin pyritty löytämään pysyvien muodonmuutos- 
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ominaisuuksien  ja  muiden, helpommin mitattavissa olevien suureitten välille 
riippuvuuksia, joiden paikkansapitävyys  varm istetaan  varsi naisilla kuormitus- 
kokeilla.  

4.3.2  Staattiseen kuormituskokeeseen  perustuva mallintaminen  

Lentz  ja Baladi  /24, 25/  ovat esittäneet erään yksinkertaistetun menettelyn 
materiaalin pysyvien muodonmuutosominaisuuksien arvioimiseksi.  He norma-
lisoivat  hiekalla tekemiensä dynaamisten kolmiaksiaalikokeiden tulokset 
vastaavan laisel  la näytteellä  tehdystä staattisesta  kolm iaksiaalikokeesta 
määritettyjen parametrien  avulla.  Normal isointiparametreina he  käyttivät 
dynaamisen kuormituskokeen deviatoriselle jän nitykselle staattisen kokeen 
murtotilanteen deviatorista jännitystä  ja  dynaamisen kokeen pysyvälle 
muodonmuutoksel  le  staattisen kokeen muodonmuutosta, kun deviatorinen 
jännitys  on  saavuttanut  95 % huippuarvostaan. 

Kuormituskokeensa  Lentz  ja Baladi  tekivät kolmella erilaisella sellipaineen 
arvolla kandessa erilaisessa tiiviydessä. Dynaamisissa kokeissa kuormitus-
kertojen lukumäärä,  jota  vastaavat näytteiden pysyvät aksiaaliset muodon- 
muutokset  on  esitetty kuvassa  4.6,  oli  N = iO. 

Käyrän  yhtälö 	 n=0.278797254 
m 0.950477097 

q 	8 	
95 qf 	r 2= 0.980 

'-1.0  
.lt:J 	 q f  ni-rn (6 p /8 95q )__ >  

0.8  
IE  

col 
0.6 

(2) :c t 
0.4 

0.2 

0 

6 p  Muodonmuutos suhde,  
8 95 q  

Kuva  4.6 	Normalisoidun  dynaamisen kuormituksen  ja  normalisoidun  
pysyvän muodonmuutoksen riippuvuus  Lentzin  ja  Ba/ad/n 

 mukaan  /24/.  

N 10.000  sykliä  
0  T 3 z 5psi,y=99%  T180 w=2% 
0  o 3 25psi,y99%  T180 w=2% 

 50psi,y99%  T180 w2% 
 = 5psi,-y 99% T99 w 2% 

(2)  Kanden pisteen sijainti  

0.2 	0.4 	0.6 	0.8 	1.0 	1.2 	1.4 	1.6 	1.8 	2.0 
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Kuvan  4.6  tulokset  on määritetty keskikarkealle  varsin tasarakeiselle  hiekalle. 
Tämän lisäksi samat tutkijat tekivät koesarjan hienolle hiekalle, jonka  he 

 totesivat antavan yhtäläisiä tuloksia  ensin  mainitun materiaalin kanssa. 

Sweere  /14/ on testannut Lentzin  ja Baladin  esittämää mallia kolmella erilai-
sella hiekalla sekä karkearakeisilla mineraalisten rakennusjätteiden 
murskaustuotteilla. Kummallakaan tutkimallaan materiaaliryhmällä  hän  ei 
kuitenkaan todennut kuvan  4.6  kaltaisen riippuvuuden olemassa oloa, joten 

 mallin yleispätevämmästä  soveltuvuudesta karkearakeisille materiaaleille ei 
sellaisenaan ole takeita.  

4.3.3 Palautuviln muodonmuutosominajsuuks,in  perustuva  mallin- 
tammen 

Toinen lähestymistapa, jolla materiaalin pysyvään muodonmuutoskäyttäyty-
miseen liittyvät ominaisuudet  on  pyritty sitomaan helpommin määritettäviin 
suureisiin,  on  ollut palautuvien  ja  pysyvien muodonmuutosominaisuuksien 
välisten riippuvuuksien etsiminen. Eräs tällainen riippuvuus  on  Veverkan  /26/ 

 esittämää muotoa: 

e(N)  e,  .aNb 	 (4.38)  

missa 
e(N) 	=  pysyvä muodonmuutos  N kuormituskerran  jälkeen  
e r 	= palautuva  muodonmuutos  
N 	= kuormituskertojen  määrä  
a, b 	= materiaaliparametreja  

Jos yhtälön 4.38  mukainen riippuvuus olisi olemassa, riittäisi yhden pysyvien 
muodonmuutosom inaisuuksieri määritykseen käytettävän kuormituskokeen 
tekeminen parametrien  a  ja  b määrittämiseksi.  Mistä tahansa jännitys-
yhdistelmästä materiaali  in  aiheutuvat pysyvät muodonmuutokset voitaisiin 
tämän jälkeen arvioida vastaavilla jännitystasoilla määritettyjen palautuvien 
muodonmuutosominaisuuksien avulla.  

Varsin  kriittisen arvion yhtälön  4.38  mukaisen riippuvuuden paikkansa-
pitävyydestä  on  esittänyt muun muassa Sweere tekemiensä kolmiaksiaali-
kokeiden perusteella  /14/.  Erilaisten jännitysyhdistelmien aiheuttamien 
palautumattomien muodonmuutosten määrittämiseksi normaalisti tarvittavlin 
kokeisiin verrattuna esitetty menettely tarjoaisi kuitenkin  varsin  houkuttelevan 
vaihtoehdon palautumatto  man muodo nmuutoskäyttäytymisen likimääräiseen 

 arviointiin. 



44 	Sitomattomien  kerrosten  kivialnesten muodonmuutosominaisuudet - kirjaifisuusseivitys 

MUODONMUUTOSKÄYTTÄYTYMISEN MALUNTAMINEN  

4.3.4  Nottinghamin  yliopistossa kehitetyt mallit 

Erään ehdotuksen pysyvien leikkausmuodonmuutosten kehittymistä kuvaa-
vaksi matemaattiseksi malliksi esitti  Pappin  väitöskirjassaan vuonna  1979 
/16/.  Esitetty yhtälö oli muotoa: 

/  \2,8  
e=f(N)/t tfl 	 (4.39) 

P)max  

missa 
= 	pysyvä leikkausmuodonmuutos 

Ir 	= 	kuormitussykliä  vastaavan jännityspolun pituus pq-tasossa  
N 	= 	kuormituskertojen  määrä 

Jännityssuhteen ciJp  maksimiarvon sisällyttäminen  malliin korostaa ajatusta, 
että huomattavan suuri merkitys syntyvien pysyvien muodonmuutosten 
suuruuteen  on  sillä,  kuinka lähelle murtotilannetta materiaaliin kohdistetut 
jännitykset johtavat. Toisaalta mallissa  on  mukana myös toistuvaa kuormitus-
sykliä vastaavan jännityspolun pituus, jolla niin ikään  on  todettu olevan 
huomattava vaikutus syntyvien pysyvien muodonmuutosten suuruuteen 

 (kuva  4.7). 

Staattinen murtotilanne  
A  

L•i  

(I,  
>  
C 
C 

:C 

C 

C 

0  

>  

Hydrostaattinen  jännitys,  p 

Kuva  4.7 	Karkearakeiseen  materiaaliin syntyvien pysyy/en muodon- 
muutosten vertailu. Jännityspolulia  B  muodonmuutokset  ovat 
pieniä, jännityspoluilla  A  ja  C  suuria, polulla  C  kuitenkin suu-
rempia kuin polulla  A.  
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Pappinin  malli oli kehitetty  varsin  suppean koeaineiston perusteella  ja  siinä  on 
 todettu ainakin seuraavia heikkouksia  /18/: 

- 	malli ei pystynyt kuvaamaan käyttäytymistä, jossa näytteen 
muodonmuutos huomattavan kuormitussyklimäärän jälkeen 
alkaakin kasvaa jopa näytteen murtumiseen johtavalla tavalla 

-  jan nityssu hteen  alp  lähestyessä murtotilannetta vastaavaa 
arvoa esitetty malli ennustaa näytteelle äärellistä muodon-
muutosarvoa 

- 	malli ei huomiol käytettävää kuormitusnopeutta, jolla kuitenkin 
saattaa olla vaikutusta materiaalin pysyvään muodonmuutos- 
käyttäytymiseen 

Mainitut puutteet  on  pyritty korjaamaan Thomin esittämässä mallissa 'jodefta 
 1988 /18/.  Siinä peruslähtökohtana  on  yleisesti  varsin  hyvin paikkansa 

pitäväksi havaittu pysyvän muodonmuutoksen logaritminen riippuvuus 
kuormituskertojen lukumäärästä. Muodonmuutokset mallissa  on  myös jaettu 
Nottinghamin yliopistossa yleisesti käytetyn tavan mukaan eikkausmuodon-
muutos-  ja tilavuudenmuutoskomponentteihin.  

Eräs oleellinen piirre Thomin esittämässä pysyvien leikkausmuodonmuutosten 
mallissa  on,  että siinä muodonmuutosnopeus  on  pyritty sitomaan samalle 
materiaalille staattisesti tehdyn kuormituskokeen muodonmuutoskuvaajan 
kaltevuuteen vastaavalla muodonmuutostasolla. Tällaisen kytkennän tarpeel-
lisuudesta olivat antaneet viitteitä eräät huomattavan suuren kuormituspulssi-
määrän jälkeen näytteen äkilliseen murtumiseen johtaneet kokeet, joista  on 

 raportoinut  mm. Brown  jo  vuonna  1974 /27/.  Näissä näytteen murtohetkellä 
todetut pysyvät muodo nmuutokset nimittäin osoittautuivat olevan samaa 
suuruusluokkaa kuin samalle materiaalille tehdyn staattisen kuormituskokeen 
murtokohtaa vastaava muodonmuutoskin oli  /18/. 

Difterentioimalla  ja  ottamalla puolittain logaritmi lausekkeesta  4.33  voidaan 
johtaa kuormitettavan materiaalin muodonmuutosnopeudelle lauseke: 

=InK-  (e -K') 	 (4.40) 
\dN) 	K  

Lausekkeen  4.40  mukaan muodonmuutosnopeuden logaritmi kuvautuu 
suoraksi lineaarisella asteikolla esitetyn muodonmuutoksen funktiona  (kuva 

 4.8). Plirtämistavan  etuna  on,  että näytteen pysyvää muodonmuutos- 
käyttäytymistä kuvaavat parametrit voidaan yhden näytteen perusteella 
määrittää useammalle kuin yhdelle jännitysyhdistelmälle  tai  kuten kuvan  4.8 

 tapauksessa  on  tehty esimerkiksi useammalle eri vesipitoisuudelle. Tämä 
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edellyttää kuitenkin näytteen kokonaismuodonmuutoksen pysymistä niin 
pienenä, että aikaisemmilla vaiheilla ei ole merkittävää vaikutusta kuormitus-
muodonmuutoskuvaajan kaltevuuteen kutakin kuormitusvaihetta vastaavat  la 

 muodonmuutostasolla. 

Rakeisuusparametri 	n 

.35  
Vesipitoisuus  

0% 8,7 /o 	prosentteina 
\ 	2,7%\ 

1000 
09'o\ 	k  \\ 

\  H6,1%  
- . 	\ 	14%  

100  \' 
'  

\ 	'\\ 

•\ \ 	" 
:\.: \ 	\  

E  >. 
c/,  

\  . 	\  
O° 10  : 	\ 

\ 
\ 
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\  
I I 	 I 

0 0.5 	 1  
Palautumaton leikkausmuodonmuutos 	[%]  

Kuva  4.8 	Palautumattoman  muodonmuutoksen  kertymisnopeus muo- 
donmuutostason  funktiona.  

Thom on  johtanut pysyvälle leikkausmuodonmuutoksel  le  lausekkeen:  

e= 	/niaf__
a,iiar 

±(+  os)  In (N)] 
M 1 	3  i  

(4.41)  

missä  

	

= 	jännitys staattisessa murtotilanteessa 
Omax 	= 	jännityksen suurin arvo kuormitussyklin aikana  
t, s 	= 	määritelty kuten kaavoissa  4.30  -  4.32 
N 	= 	kuormituskertojen  määrä  

	

M 1 , L  = 	vakiolta,  joista  L  voidaan määrfttää staattisen kuormituskokeen 
muodonmuutoskuvaajasta 
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Lausekkeessa  4.41  esiintyvä termi  åt +  6s13  edustaa kuormituspuissin 
aiheuttaman muodonmuutoksen riippuvuutta jännityspolun pituudesta, joka oli 

 jo  otettu huomioon myös Pappinin esittämässä mallissa.  

(a)  nog 
lo  Mallin  antama  tulos  

* * *  Mitattu  tulos  

8 
C,)  

- 	''  6  no.8  

°' 
o 4  

no.7  

EE 2 

0• 
E 1 10 	100 	1000 	10000  

Kuormituskertojen  lukumäärä  
7no.4  

(b)  I 
1. 

0) 

fl 

t) 
C,, 

co 

EE  

io.2 

 o.6 

E 	1 	10 	100 	1000 10.000  
Kuormituskertojen  lukumäärä  

Kuva  4.9 	Thomin  mallin  avulla kuvattujen pysyy/en leikkausmuodon- 
muutosten vertailu koetuloksiln  /18/.  

Pysyvän  ti lavuuden muutoskäyttäytymisen  mal lintamisessa  Thom  pyrki 
erityisesti ottamaan huomioon  mm. hollow cylinder  -laitteella tehdyissä 
kokeissa todetun pääjännityssuuntien kiertymisestä aiheutuvan lisän  /28, 29/ 

 materiaalin tilavuudenmuutokseen. Kun mallissa lisäksi  on -  lähinnä empiiri-
sesti - otettu huomioon leikkausmuodonmuutoksesta aiheutuva dilataatio, 

 Thom on  päätynyt esittämään materiaalin pysyvälle tilavuudenmuutokselle 
yhtälöä:  

e-1--(Eôa +2Eåt)/n(N)  1 
M2 	

(4.42)  

missä  
M 2 	= 	vakio 
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= 	pysyvä leikkausmuodonmuutos  
óa  = 	óa,  +  6a1  +  óo  

LSt 	= 	6t,,  + öt +  6t, t  määritelty kuten kaavoissa  4.30  -  4.32  

Jännitysmuutoksina  a  ja  t  käytetään kyseisten suureiden itseisarvoja. 

Tekemissään vertailuissa  Thom on  osoittanut lausekkeiden  4.41  ja  4.42 
 mukaisten muodonmuutosten vastaavan erinomaisen hyvin dynaamisen 

kolmiaksiaalikokeen sekä  hollow cylinder  -laitteen avulla saatuja koetuloksia 
 (kuvat  4.9  ja  4.10).  Erityisen huomionarvoista  on,  että myös näytteen murtu-

miseen johtaneet kokeet  on  vertailualneistossa  onnistuttu mallintamaan yhtä 
hyvin kuin muutkin suoritetut kokeet.  

41K19 
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Kuva  4.10 	Thomin  mallin  avulla kuvattujen pysyvien tilavuudenmuutosten 
vertailu koetuloksiin. 

Edellä esitetyissä vertailukokeissa käytetty kivlaines  on  ollut  0  -  4 mm  murs-
kattua graniittia.  Vaikka muilla materiaaleilla saadut kokemukset eivät Thomin 
mukaan ole aina olleet yhtä hyviä, lienee esitetty malli kuitenkin yksi 
potentionaalisesti lupaavimm ista pysyvien muodonmuutosten arviointiin 
käytettävissä olevista matemaattisista malleista.  Mallin  käytännön sovellusten 
edellytyksenä luonnollisesti  on,  että materiaalin ominaisuuksia  ja  tilaa suora- 
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naisesti  kuvaavien tekijöiden, kuten rakeisuuden, kylUästysasteen  ja  tiiviys- 
tilan, vaikutus  mallin  parametreihin  tunnetaan.  

4.4  Dynaamiset materiaaIimaIlt  

Muun muassa tien  pinnan  epätasaisuuksista  ja  ajoneuvojen jousituksen 
ominaisuuksista johtuvaa dynaamista kuormitusvaikutusta  on  tutkittu sekä 
teoreettisesti että kokeellisin mittauksin niin Suomessa kuin lukuisissa 
paikoissa ulkomaillakin  /30/.  Tutkimuksissa  on  myös arvioitu dynaamisten 
kuormitusvaikutusten merkitystä  koko  tierakenteen vau rioitumisen  kannalta 
ainakin paksuja sidottuja kerroksia sisältävillä rakennetyypeillä  /31/. 

Sitomattom  len  kerrosten materiaalien osalta kuormituksen dynaamista 
vaikutusta materiaalin käyttäytymiseen  on  kirjallisuudessa tarkasteltu lähinnä 
dynaamisiin  in-situ -mittausmenetelmiin  liittyvien takaisinlaskenta- 
menetelmien yhteydessä. Tältä osin niihin palataankin jäljempänä koh-
dassa  5.4.  

Varsinaisia sitomattomien materiaalien muodonmuutoskäyttäytymistä kuvaa-
via  malleja, joissa kuormituksen aiheuttama dynaaminen vaikutus  massa- 
hitaudesta johtuvan voimakomponentin muodossa olisi otettu huomioon  ja 

 joita myös olisi sovellettu tierakenteiden yhteydessä, ei tämän kirjallisuus- 
selvityksen puitteissa ole löytynyt. Siltä osin kun dynaamisilla vaikutuksilla 
taas tarkoitetaan alussa mainittua ajoneuvosta tiehen kohdistuvan kuormi-
tuksen vaihtelua, käsittely rajautuu tämän sitomattomien materiaalien 
muodonmuutoskäyttäytymiseen keskittyvän kirjallisuusselvityksen ulko-
puolelle.  

4.5  Yhteenveto  

Liikennekuormituksen rasittaman tierakenteen  toiminnan matemaattinen 
mallintaminen  on  välttämätön edellytys tierakenteen analyyttiselle mitoi-
tukselle. Sitomattomien kerrosten osalta  se  merkitsee, että rakenteessa 
vaikuttavien  ja  rakenteesta pohjamaahan kohdistuvien jännitysten laskemi-
seksi  on  tunnettava käytettävien materiaalien palautuvat muodonmuutos- 
ominaisuudet  ja  itse rakennekerroksiin syntyvän pysyvän muodonmuutoksen 
arvioimiseksi niiden palautumaton muodonmuutoskäyttäytyminen. 

Palautuvien muodonmuutosominaisuuksien  kuvaamiseen kehitettyjä  mate-
riaalimalleja on  useita. Eräs yksinkertaisimmista  ja  samalla yleisimmin käyte-
tyistä  on  kohdassa  4.2.2  esitelty  K-O  -malli.  Mallin  merkittävimpiä rajoituksia 
ovat, että  se  ei käsittele eri jännityskomponenttien vaikutuksia erikseen  ja  että 

 se mallintaa  erityisesti syntyviä tilavuudenmuutoksia  varsin  huonosti. Jälkim- 
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mäisen seikarrosalta  tilanne paranee,  jos Poissonin  luvun vakioarvo korva-
taan jännitystasosta riippuvalla arvolla. 

Huomattavasti totuudenmukaisemmin karkearake  isen  materiaalin muodon-
muutoskäyttäytym istä voidaan kuvata  mal  ei lla, joissa materiaalin tilavuuden- 
muutosta  ja leikkausmuodonmuutosta  käsitellään erikseen. Parhaisiin yhteen-
sopivuuksiin erilaisista kuormituskokeista tehtyjen havaintojen kanssa  on 

 päästy  nk.  tasa-arvokäyrämallin  ja sen  erilaisten muunnosten avulla, joita  on 
 käsitelty kappaleissa  4.2.4  ja  4.2.5,  sekä  nk. Thomin  mallilla,  jota  käsiteltiin 

kappaleessa  4.2.6.  Kyseiset mallit ovat mitä ilmeisimmin riittävän tarkkoja 
myös käytännön mitoituslaskelmiin, kunhan  vain asiaankuuluvat  materiaali-
parametrit pystytään luotettavasti määrittämään.  /4/.  

Pysyvien muodonmuutosominaisuuksien kuvaamiseen käytettävät mallit ovat 
yleisesti ottaen huomattavasti palautuvien muodonmuutosten malleja kehit-
tymättömämpiä. Suurelta osin tämä johtuu niiden kehittämiseksi tarvittavien 
kuormituskokeiden huomattavan suuresta luku määrästä  ja  suu ritöisyydestä. 
Yksi lupaavimmista malleista tällä hetkellä näyttäisi olevan kappaleessa  4.3.4 

 esitelty malli (kaavat  4.41  ja  4.42),  jonka avulla saattaisi olla mandollista 
mallintaa jopa suuren kuormituskertamäärän jälkeen tapahtuvaa suhteellisen 
äkkinäistä materiaalin murtumista. 

Tierakenteiden  yhteydessä sovellettuja varsinaisia sitomattomien kerrosten 
dynaamisia materiaalimalleja ei kirjaflisuudessa juuri ole esitetty - ainakaan 
niitä ei tämän selvityksen puitteissa ole löydetty. 

Sekä palautuvien että palautumattomien muodo nmuutosten kuvaamiseen 
käytettävien  mallien  osalta  on  lopuksi todettava, että todellisten rakenteiden 
mallintamisen kannalta malli  on  hyödyllinen vasta silloin, kun sitä vastaava 
laskentamenetelmä  on  käytettävissä. Käytännössä tämä merkitsee kunnolla 
testatun tietokoneohjelman olemassa oloa.  
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5  TIERAKENTEEN MALLINTAMISEEN KAYTETTÄVÄT 
 ATK-OHJELMISTOT  

5.1  Lineaariseen  kl  mmoteoriaan  perustuvat  kerrosrakenneohjel  mat  

Vanhimmat tierakenteen toiminnan mallintamiseen sovelletut tietokone- 
ohjelmat ovat perustu  fleet kerrosrakenteessa  vaikuttavan  jan nitystilan ana-
lyyttisiin  ratkaisuihin, joita esittivät muun muassa Burmister  ja Odemark jo 

 1940-luvulla. Rakenteessa vaikuttavien jännitysten  ja  muodonmuutosten 
laskennassa oletetaan tällöin materiaalien muodonmuutoskäyttäytymisen 
olevan lineaarisesti kimmoista. 

Laajasti käytettyjä lineaariskimmoiseen teoriaan perustuvia ohjelmia ovat 
muun muassa Shellin kehittämät  BISTRO  ja BISAR, Chevronin kehittämät 

 CHEVRON  ja ELSYM5  sekä ranskalainen ALIZE  III (Laboratoire Central des 
Ponts et Chaussées).  Parhaiten nämä soveltuvat käytettäviksi tilanteissa, 
joissa sidotut rakennekerrokset ovat paksuja, eli silloin, kun karkearakeisilla 
sitomattomilla materiaaleilla  on vain  vähän merkitystä tierakenteen muissa 
osissa vallitseviin jännityksiln  ja muodonmuutoksiin.  Ill.  

Yksinkertaisimmillaan  lineaariseen mallinnukseen perustuvia ohjelmia voidaan 
käyttää tierakenteen kriittisten rasitusten - tavallisimmin sidottujen kerrosten 
alapinnan vetojännityksen  ja pohjamaan puristusjännityksen (kuva  2.5) - 

 laskentaan. Karkearakeisten materiaalien muodonmuutoskäyttäytymisen 
epälineaarisuudesta johtuen tulee laskelmassa käytettävän moduuliarvon 
tällöin mandollisimman hyvin vastata kerroksessa vallitsevaa todellista 
jännitystasoa.  

5.2  Takaisinlaskentaohjelmat 

Pudotuspainomittauksilla  saatavien taipumamittaustulosten käyttö tierakenne-
kerrosten muodonmuutosmoduulien arvioimiseen  on  nykyisin  varsin  yleisesti 
käytetty tapa arvioida tierakenteen kuntoa. Moduulien määrityksessä tarvit-
tavia ns. takaisinlaskentaohjelmistoja (engi.  'back calculation) on  käytet-
tävissä useita. Useimmat näistä mallintavat tierakennetta kerroksellisena, 
kimmoisena systeeminä  ja  käyttävät iteraatiomenetelmää löytääkseen 
rakennekerroksille moduuliarvot, joilla lasketut teoreettiset taipumat parhaiten 
vastaavat mitattuja tierakenteen taipumia  /2/.  Lineaariseen kimmoteoriaan 
perustuvia takaisinlaskentaohjelmia ovat esimerkiksi U.S.  Army Corps of 

Engineersin  kehittämään DEF-ohjelmistosarjaan perustuvat ELSDEF, 
BISDEF, CHEVDEF  ja WESDEF  /3/. 



Sftomattomen  kerrosten  kManesten muodonmuutosomlnaisuudet - krjaflisuusseIvitys 	55 
TIERAKENTEEN  MALLI  NTAMI  SEEN  KAYTETTÄVÄT  ATK -OHJELMISTOT  

5.2.1  Iteratilviset takaisinlaskentaohjelmat 

Iteratliviset takaisinlaskentaohjelmat  tekevät toistuvia kutsuja kimrnoiseen 
kerrosanalyysialiohjelmaan sovittaakseen ohjelman valitsemien kerros-
moduulien mukaiset taipumat mitattuihin taipumiin. Esimerkiksi BISDEF-
ohjelmassa  on aliohjelmana BISAR  ja CHEVDEF-ohjelmassa  CHEVRON. 

 Prosessi pysähtyy, kun mitatut  ja lasketut taipumat täsmäävät  asetetun  tole-
ranssin  sisällä, kun moduulin muutos  on  asetettua toleranssia pienempi  tai 

 kun käyttäjän asettama maksimimäärä iteraatiokierroksia  on  suoritettu.  /4/  

Lineaarista kimmoteoriaa käyttävässä laskennassa rakennekerroksen 
muodonmuutoskäyttäytymistä kuvaamaan tarvitaan  vain  kaksi materiaali-
parametriä, kimmomoduuli  ja Poissonin  luku. Yleensä takaisinlaskennassa 
oletetaan Poissonin luvulle jokin vakio arvo  ja  vain kimmomoduuli  lasketaan 
taipumien avulla, joten muuttujia  on  yhtä paljon kuin rakennekerroksia-.  /2/ 

Jos materiaaliparametrit  olisivat todella lineaarisia, tarvittaisiin  vain  yksi 
iterointikierros. Linearisointi  on  kuitenkin likiarvo, joten oikean ratkaisun 
saavuttamiseksi tarvitaan peräkkäisiä iteraatioita. Likimääräinen lineaarisuus 
yksinkertaistaa taipumasuppilon tulkintaa.  /3!  

Jotta kerroksen moduuli voidaan määrittää taipumien avulla, kerroksella 
täytyy olla merkittävä vaikutus taipumien suuruuteen. Käytännössä tämä 
rajoittaa menetelmän käytön kolmikerrossysteemiin, jonka muodostavat 
jäykkä päällyskerros, välikerros  ja pohjamaa. Välikerros  voidaan jakaa 
kahteen kerrokseen,  jos  näiden kerrosten moduulien suhde  on  vakio  tai 

 paksuudesta riippuva.  /5/ 

Takaisinlaskentaohjelmat  tarvitsevat ähtötiedoiksi tavallisesti rakenne- 
kerrosten paksuuden, Poissonin luvun, kuormitusyhdistelmän, sallitut virhe- 
alueet, iteraatiokierrosteri maksimimäärän, moduulin alkuarvot  ja  tiiviin 
pohjakerroksen  tai  peruskallion sijainnin. Herkkyystarkastelujen mukaan 
kaikilla näillä tekijöillä alkumoduulia lukuun ottamatta  on  merkittävä vaikutus 
laskettuihin moduuliarvoihin, etenkin pintakerroksen moduuliin. Moduulin 
alkuarvo puolestaan vaikuttaa erityisesti tarvittavaan laskenta-aikaan.  /2! 

Jos  käyttäjän antamat kerrosmoduulien alkuarvot  ja vaihteluvälit  eivät ole 
sopivia, saattaa käydä niin, ettei ohjelma koskaan saavuta konvergenssia. 
Jotkut tutkijat ovat myös havainneet, ettei välttämättä ole olemassa yhtä 
ainoaa ratkaisua moduuliyhdistelmälle, joka tuottaa annetun taipumasuppilon, 
vaan pikemminkin ratkaisuja  on  olemassa yhtä monta kuin tierakenteessa  on 

 kerroksia.  Tulos, jota  kohden ohjelma suppenee, riippuu tällöin valituista 
moduulien alkuarvoista.  /4/ 
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Eri takaisinlaskentaohjelmilla saatavien tulosten väliset erot johtuvat seuraa-
vista syistä  /2/: 

- 	tierakenteen pintataipumien  laskentaan käytetty numeerinen 
menetelmä  on  erilainen, 

- 	uusien moduuliarvojen etsintätapa voi olla erilainen, 
- 	jotkut mallit pyrkivät korjaamaan moduulin jännitysriippuvuutta, 

toiset eivät, 
- 	suppenemiskriteeri  voi olla erilainen, 
- 	käyttäjän asettamat moduutien vaihtelualueet voivat olla erilai- 

sia. 

Lisäksi  on  huomattava, että eri taipumamittauslaitteet antavat erilaisia tulok-
sia, joten niiden perusteella samalla menetelmällä lasketuissa moduuli-
arvoissa voi olla suuriakin eroja.  /6/ 

Iteraatioprosessin  kesto riippuu sekä tietokoneen kapasiteetista että lasken-
nassa mukana olevien kerrosten lukumäärästä. Tämänhetkiset ohjelmat eivät 
pysty käsittelemään taipumatietoja yhtä nopeasti kuin niitä kerätään ken-
tältä.  /4/ 

Jos takaisinlaskentaan  käytettävissä oleva laskenta-aika  on  rajoitettua, 
voidaan kerroksellinen kimmoinen ratkaisu korvata yksinkertaisemmalla  ja 
nopeammalla  tavalla, esimerkiksi Odemarkin vastepaksuusmenetelmällä. 
Näin  on  tehty muun muassa  ELMOD- ja BOUSDEF-ohjelmissa, joilla 
ratkaisu  on kerroksellisen kimmoisen  ratkaisun likiarvo.  /2/ 

5.2.2  Tietokantatyyppiset takaisinlaskentaohjelmat  

Eräs tapa lyhentää takaisinlaskentaan kuluvaa laskenta-aikaa  on  tallettaa 
taipumasuppilot  ja  niitä vastaavat kerrosmoduulit tietokantaan. Kun mitattu 
taipumasuppUo syötetään, ohjelma voi hakea  ja interpoloida tietokannasta 

 mitattua taipumasuppiloa parhaiten vastaavan suppilon tiedot. Iteraatio-
kierroksia ei tarvita,  ja  laskenta nopeutuu huomattavasti. Yleensä tietokannan 
luomiseen menevä aika korvautuu säästetyllä ajalla etenkin,  jos analysoitavia 
taipumasuppiloita  on  paljon.  /2/ 

Tietokantatyyppiset takaisinlaskentao hjelmat  ovat nopeampia kuin iteratiiviset 
ohjelmat, mutta ne tarvitsevat paljon tietokoneen muistia. Lisäksi tietokanta-
takaisinlaskentaohjelm  ja  voidaan käyttää  vain  tilanteissa, jotka vastaavat 
tilannetta, jossa tietokanta  on  luotu (kerrosten lukumäärä, materiaalityypit, 
paksuuden  ja moduulin vaihteluväli, rajapintojen liitosolosuhteet,  kuormituksen 

suuruus  ja geometria, antureiden  lukumäärä  ja  väli).  /4/ 
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Tietokantatyyppisiä  ohjelmia ovat esimerkiksi COMDEF  ja  MODULUS. 
 COM  DE F on  erityisesti kehitetty asfalttipäällysteisiä betonite itä varten. 

COMDEFin tietokanta sisältää tuloksia yli  40 000  BISAR-laskennasta.  /4/ 

5.2.3  Suljetun muodon takaisinlaskenta  

ILLIBACK  on  takaisinlaskentaohjelma,  joka perustuu tasoteoriayhtälöiden 
ratkaisuun suljetussa muodossa  ja  on  tarkoitettu pelkästään betoni-
päällysteisten tierakenteiden takaisinlaskentaan.  ILL! BACK  tekee lasku- 
toimitukset nopeammin kuin muut takaisinlaskentaohjelmat,  ja  sitä voidaan 
mandollisesti käyttää taipumatietojen tosiaikaiseen analysointiin kentällä. 
Asfalttipäällysteisten teiden analysointiin ohjelma ei kuitenkaan sovellu.  /4/ 

5.3 Finiittielementtiohjelmat 

Ki mmoteoriaan pohjautuvien laskentamenetelmien  ohella tierakenteiden 
mallintamiseen käytetään nykyisin yhä enenevässä määrin myös elementti- 
menetelmään perustuvia ohjelmistoja. Varsinkin rakennetyypeillä, joissa 
sitomattomien karkearakeisten kerrosten merkitys  on  huomattava, voidaan 
elementtimenetelmällä tehtävässä mallinnuksessa päästä selvästi paremmin 
todellisuutta vastaavaan lopputulokseen. Syynä tähän  on,  että elementti-
mallinnuksessa karkearakeisten materiaalien epälineaarinen muodonmuutos- 
käyttäytyminen  on  myös mandollista ottaa huomioon. 

Perusperiaatteena elementtimenetelmällä tehtävässä mallinnuksessa  on,  että 
tarkasteltava rakenne jaetaan pienempiin osiin, joita nimitetään elementeiksi. 
Esimerkiksi tasotapauksen ratkaisuun palautuvassa pyörähdyssym metrisessä 
elementtimallissa,  jota  tavallisimmin käytetään pyöräkuorman kuormittaman 
tierakenteen  mallin  nuksessa,  elementit ovat normaalisti joko nelikulmaisia  tai 

 kolmion muotoisia.  Mallin  ratkaisun kannalta oleellisia pisteitä ovat ns. solmut, 
jotka yksinkertaisimmissa elementeissä sijaitsevat  elementin  nurkissa  ja 

 joiden kohdalta rinnakkaiset elementit liittyvät toisiinsa.  

Nk.  siirtymämenetelmään  perustuvassa ratkaisutavassa elementtimallin 
solmupisteiden siirtymäsuureet ratkaistaan yhtälöryhmästä, jossa otetaan 
huomioon rakenteeseen kohdistuvat kuormitukset, rakenteen omasta painosta 
johtuvat voimat,  mallin  reunaehdotja  materiaalien jäykkyysominaisuudet. Kun 
solmupisteiden siirtymäsuureet  on  saatu ratkaistua, voidaan elementtien 
muiden pisteiden siirtymätila ratkaista solmupisteiden siirtymistä interpoloi-
maIla. Edelleen  mallin  muodonmuutostila  voidaan ratkaista siirtymätilasta 
derivoimalla  ja  jännitystila  mallin  muodonmuutostilasta  ottamalla rakenteessa 
olevien materiaalien jäykkyys halutulla tavalla huomioon. 
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Kuten edellä-  on  jo  käynyt ilmi, voidaan elementtimalleissa materiaalien 
muodonmuutoskäyttäytymistä kuvata huomattavasti monipuolisemmilla 
malleilla kuin mitä esimerkiksi kerrosrakenneohjelmissa käytetään. Koska 
laskentaperiaate elementtimallinnuksessa  on  lisäksi erilainen, vaativat ele-
menttiohjelmat normaalisti lineaarisia kerrosohjelmia enemmän laskentatehoa. 

Jotkut tierakenteen mallintamiseen käytetyistä elementtiohjelmista ovat 
erillisiä,  vain  tähän tarkoitukseen kehitettyjä sovelluksia,  ja  toiset taas osia 
isommista, yleiskäyttöisistä ohjelmistopaketeista. Ensinnä mainituista esi-
merkkeinä esitellään jäljempänä englantilaiset SENOL  ja GRANMAT.  Hollan-
tilainen  DIANA  puolestaan edustaa esimerkkiä yleiskäyttöisestä elementti- 
ohjelmistosta, johon  on  yhdistetty myös erityisesti tierakenteiden mallinnuk-
seen  soveltuvia ominaisuuksia. 

SENOL 

SENOL  on iteratiivinen finiittielementtiohjelma,  joka  on  kehitetty Nottinghamin 
yliopistossa. Ohjelma käyttää epälineaarisia tilavuus-  ja leikkausmoduuleja, 

 jotka perustuvat  Pappin  in ehdottamiin  jännitys-muodon muutosyhtälöihin 
(kaavat  4.28  ja  4.29).  SENOL  käyttää sekanttimenetelmää  ja  on  kehitetty 
erityisesti epälineaaristen materiaalien  mal lintamiseen.  N  imi  tu  lee  sanoista 
SEcant  modulus NOnLinear.  /7/  

Symmetria-akseli 

Bitumilla  sidottu kerros 

 K alliomurske 

Pohjamaa  

Kuva  5. 1 	Tyypillinen SENOL-ohjelman finiittielementtiverkko,  /7/  
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Ohjelmalla saadut tulokset ovat lupaavia, eli pääsääntöisesti mitatut  ja 
lasketut  jännitykset  ja muodonmuutokset  korreloivat melko hyvin. Päällystä-
mättömässä tierakenteessa ohjelmalla saattaa kuitenkin olla konvergenssi-
ongelmia eli iteraatio ei suppene  /1/.  

SENOL-ohjelmalla voidaan tehdä joko tasomuodonmuutos-  tai  aksiaalis-
symmetrisiä  analyysejä, joista nimenomaan jälkimmäisiä käytetään tieraken-
teiden analysointiin. Kuvassa  5.1 on  esitetty ohjelmassa tyypillisesti käytetty 
elementtimalli reunaehtoineen. 

Tärkeä  osa SENOL-ohjelmalla tehtävää analyysiä  on  yläpuolisten  kerrosten 
painosta aiheutuvien iän nitysten laskeminen, minkä perusteella määritetään 
moduuliarvot ennen pyöräkuormituksen huomioimista. Varsinainen pyörä- 
kuorma lisätään  10  portaassa asteittain, kunnes saavutetaan täysi kuormitus. 
Kullakin portaalla lasketaan elementtiverkossa vallitsevat jännitykset  ja 
määritetään  uudet moduuliarvot. Tämän jälkeen tehdään iterointiprosessi, 
jonka kulku  on  esitetty kuvassa  5.2. 

INPUT 
dimensions 
density 

Assume 
properties for 
each element 
n1 

Solve body 
force stresses 
and strains 

Calculate 
properties for 
each element 
n=n +1 

STORE 
body force 	

YES 

stresses 

Add increment 
of load to load 
matrix 

Solve stresses 
and strains 

Calculate 	1 
properties for I 
each  element_j  

Display 	 -'  Load 
results 	 'totaL  load 

YES 

ES—(check  

Kuva  5.2 	SENOL-ohjelmaIla  tapahtuvan laskennan  kulkukaavio  ,'7t  
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Konvergenssivirhe iteroinnin  yhteydessä lasketaan kaavalla  5.1 ,71:  

virhe  = 
 E (E  - Ef 	

(5.1) 
EE  

missä  
E0 	= 	tarkasteltavan iterointikierroksen kimmomoduuli  
E 	= 	edellisen iteraatiokierroksen kimmomoduuli 

Konvergenssi  on  tyydyttävä,  jos  virhe  on  pienempi kuin  0,002. /7/ 

DIANA /8! 

DIANA on  TNO-IBBC:n  kehittämä yleiskäyttöinen finiittielementtiohjelma,  jota 
 on  kehitetty Deiftin teknisessä yliopistossa Alankomaissa ottamaan huomioon 

myös syklisesti kuormitetun karkearakeisen materiaalin jännitystilasta riippuva 
käyttäytyminen. Ohjelma käyttää Pappinin kehittämän  mallin  kanssa  ana-
logista Mayhew'n esitystapaa  materiaalin leikkaus-  ja tilavuudenmuutokselle 

 (kappale  4.2.4),  joka ottaa huomioon myös Poissonin luvun jännitys- 
riippuvuuden. 

Pappirtin  mukaan tilavuusmuodonmuutos noudattaa superpositioperiaatetta eli 
tilavuusmuodonmuutos jännityspolulla pisteestä (p 1 ,q 1 )  pisteeseen (p 2 ,q 2)  on 

 sama kuin tilavuudenmuutoksen ero jännityspolkujen (0,0):sta (p1 ,q 1 ):een  ja 
 (0,  0):sta  (p 2 ,  q2):een  välillä  (kuva  5.3): 

e 	=e 	-e 	 (5.2) 
v12 	V0,2 	V0, 1 

2 ,q2  

0,0 	 p  

Kuva  5.3 	Superpositioperiaate  DIANA -ohje/man kåyttämässä  muodon- 
muutoskomponenttien  laskennassa.  
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Leikkausmuodonmuutoksen  Pappin  on  todennut riippuvan myös jännityspolun 
pituudesta, mutta Mayhew'n mukaan tästä johtuvat virheet ovat suhteellisen 
pieniä, joten  DIANA-ohjelmassa superpositioperiaatetta sovelletaan myös 
leikkausmuodonmuutoksiin. 

Kuvassa  5.4 on  esitetty vertailu  K-9  -mallilla (kappale  4.2.2)  ja  DIANA- 
ohjelman käyttämällä mallilla laskettujen tilavuus-  ja leikkausmuodonmuutos-
ten  korreloinnista mitattujen  arvojen kanssa murskatulla betonilla. Poissonin 
lukuna  on K-O  -mallin  yhteydessä käytetty  v  =  0,35.  Kuvan perusteella 

 DIANA-ohjelman käyttämä malli näyttäisi vastaavan selvästi  K-9  -mallia 
paremmin kokeellisesti mitattuja tuloksia. 
Tilavuudenmuutos  Laskettu 	 Laskettu leikkaus- 

[pE] 	 muodonmuutos  [MEJ  

(a) 400 T 	/ 	800 	

/  
200 600  -  

-400 -200 Mitattu  
__________  4 	. ,., 	I  400 

200 400  

-200 	200  
,' "Mitattu leikkaus  

/i 	muodonmuutos  [pc] -  400 I 	 I  

200 	400 	600 	800  
Tilavuudenmuutos  Laskettu 

DLEJ  Laskettu leikkaus- 
400 800  muodonm c]  

(b)  
200  

600 L 
-400 -200 itattu  

•'• I •  I 	
400 r 200 	400 

'a.  
-200 	200  

• itattu  leikkaus- / 	muodonmuutos 	E] 
-400  

(E=1O6)  200 	400 	600 	800  

Kuva  5.4 	Mitattujen  ja laskettujen  arvojen  korrelointi  
a) DIANA-ohjelman käyttämän  mallin ja  
b) K-6  -mallin  mukaan.  

DIANA-ohjelmalla tapahtuvan laskennan kulkukaavio  on  esitetty kuvassa  5.5. 
 Kukin laskentakierros sisältää kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa määri-

tetään yläpuolisten kerrosten painosta aiheutuvat jännitykset  ja  muodon- 
muutokset käyttämällä kimmomoduulille  ja Poissonin  luvulle valittuja vakio- 
arvoja. Tavoitteena  on  määrittää jokaisessa sitomattoman kerroksen  ja 
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pohjamaan efernentin integrointiplsteessä  vaikuttavat alkujännitykset  p 1  ja  q 1 ,  

joihin lisätään toisessa vaiheessa pyöräkuorman aiheuttamat jännitykset.  /8/ 

I Start I 

Material properties tor overburden 
calculation: E1 and V1 

Solve body forces. Stresses and 
strains for overburden 

First iteration 
total load calculatio 

No 

etermine  for each integration point 
q 1  from overburden calculatlo 

2 ,q 2  from previous iteration 

Calculate volumetric and shear 
strain due to overburden by: 

3p(1  -  2') 	-  g, 	2o(I  
K, 	E, 	' '  30 	3K, 

C ____________  
.9 	ticulate with contourmodeL 

volumetric strain 
v12  and shear strain e1  '  2 
for stresses path p 1 . q 1  to p ,q 2  

Calculate K 2 , G 2  for the total 
load by: 	

E 3%E 1  
K 	 0,  - 	 V1  •  .-,,J 	 3(.,  • 

Rearrsnn tn  F, and  il,  

Solve body forces, stresses and 
strains for total load 
(  overburden 4- wheel load) 

vergency  check  ok  

T, Yes 

I Print results 

Kuva  5.5 	DIANA-ohje/maIla  tapahtuvan laskennan  kulkukaa yb. 

Alkujännitysten  laskennassa oletetaan, että karkearakeisen kerroksen 
Poissonin luvulla  on vakioarvo v = 0,33,  ja  siten kerroksen maanpainekerroin 

 K0  = 0,5. Yläpuolisten  kerrosten painosta johtuvat horisontaaliset jännitykset 
ovat tämän perusteella puolet vertikaal  sista jan nityksistä.  Rake nnusaikaisen 

 ja  liikenteen aiheuttaman tiivistymisen vuoksi  K0  voi todellisuudessa olla 
huomattavasti suurempi, mutta luotettavien tietojen puuttuessa sitä ei vielä 
oteta ohjelmassa huomioon.  /8!  

Laskennan toisessa osassa määritetään yläpuolisten kerrosten painon  ja 
pyöräkuorman  yhdessä aiheuttamat jännitykset  ja muodonmuutokset.  Tämä 
ns. kokonaiskuormaosuus perustuu iteratiiviseen prosessiin, joka useimmissa 

a 

c 
0 

0  
>  

0 

a 
0 

a 
0  
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O.25m  Kantava 

kerros  

2.63m Pohjamaa 
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tapauksissa suppenee jatkuvasti. Jokaisella iteraatiokierroksella tehdään 
uudet arviot kokonaiskuo rmaa vastaavasta  ti lavuus-  ja leikkausmoduu lista. 

 Arviointi perustuu tällöin yläpuolisten kerrosten painon aiheuttamien tilavuus- 
ja leikkausmuodonmuutosten ja kuormituspulssista  aiheutuvan tilavuus-  ja 
leikkausmuodonmuutosten  summaan. Mainittujen laskentatapausten jännitys- 
ja muodonmuutostilojen  erotuksen perusteella saadaan määritettyä yksikkö-
pyöräkuormitusta vastaavat kimmomoduulin  ja Poissonin  luvun arvot, joita 
voidaan verrata lineaariskimmoisissa monikerrosohjeimissa, kuten BISARissa, 
lähtötietoina käytettävi  in  arvoihin. Lasken nan aikaista kokonaiskuormitus-
tilannetta vastaavilla moduuliarvoilla ei  sen  sijaan ole suoranaista fysikaalista 
merkitystä. 

Kuvassa  5.6 on  esitetty esimerkki tyypillisestä  DIANA-ohjelman käyttämästä 
pyörähdyssymmetrisestä elementtiverkosta reunaehtoineen.  '9/  

Symmetria-akseli 

Kuva  5.6 	Esimerkki  DIANA-ohjelmassa  tierakenteen  kuvaamiseen  
käytetävästä elementlimallista. 

Vos  et al. /11/  mukaan  DIANA-ohjelmaan  on  myöhemmin muutettu Boycen 
 mallin  mukainen karkearakeisten materiaalien mallinnusmandollisuus.  Sen 

 yhteydessä  on  myös alettu käyttää SENOL-ohjelman kaltaista portaittaista 
ratkaisutapaa, koska  se on  ollut yhteensopivampi  DIANA-ohjelmiston muiden 
ominaisuuksien kanssa. 
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GRANMAT 

GRANMAT (GRANular MATerial)  on  uusin Nottinghamin yliopistossa kehitetty 
iteratiivinen ohjelma tierakenteen jännitys-  ja muodonmuutostilan laskemi-
seen.  Ohjelmassa  on  pyritty mallintamaan karkearakeisen materiaalin käyt-
täytyminen niin todellisena kuin mandollista käyttäen Thomin kehittämiä 
yhtälöitä materiaalin palautuville  ja palautumattomille muodonmuutoksille 

 (kappaleet  4.2.6  ja  4.3.4). GRAN MATilla  pyritään ottamaan huomioon myös 
sekä kuormituspulssin aikana korkean vesipitoisuuden omaavaan materiaali  in 

 syntyvät positiiviset että aihaisen vesipitoisuuden omaavassa materiaalissa 
vaikuttavat negati iviset huokosvedenpaineet.  /1,10/ 

Laskentakerroksien  luku määrä  on GRAN MAT -ohjelmassa rajoitettu kolmeen. 
Pintakerrosta ohjelma käsittelee taivutettuna levynä, joten  se  ei sovellu 
sellaisten rakenteiden mallintamiseen, joiden päällyste  on  paksu. Päällysteen 
paksuus voidaan asettaa myös nollaksi, jolloin voidaan tutkia päällystämät-
tömiä rakenteita. Toinen kerros  on sitomaton,  ja alin  kerros kuvaa pohja- 
maata.  Ill  

Pohjamaan  toiminnan kuvaamiseen GRANMATIssa voi valita kolme erilaista 
mallia: 

Lineaarisesti kimmoinen materiaalimalli  
2. K-O  -malli (kappale  4.2.2) 
3. Loach -malli (kaava  5.3) 

E=_iq.! 
 a 

3A q  

missä  
E 	= 	kimmomoduuli 
p0 	= 	hydrostaattinen  jännitys alkutilanteessa  
q 	= 	deviatorinen  jännitys  
A, B = 	vakloita 

Vaihtoehto  3 on  näistä kaikkein totuudenmukaisin,  jos  vakiot  A  ja  B  pystytään 
luotettavasti määrittämään. Lineaarisesti kimmoista materiaalimallia käytetään 
kuitenkin usein, kun tietoja ei ole riittävästi muiden  mallien  käyttämiseen. 

Lisäksi  GRAN MAT-ohjelmassa tehdään seuraavat oletukset: 
- 	Pohjamaan  alapuolella  on  jäykkä pohjakerros (= peruskallio). 
- 	Liukumaa  ei tapandu pohjamaan  ja sitomattoman  päällys- 

rakennekerroksen  eikä sitomattoman kerroksen  ja päällysteen 
rajapinnoilla. 

(5.3)  
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- 	Leikkausjännitys  ja säteettäinen  muodonmuutos pienenevät 
nollaan kolmen metrin säteellä sitomattomassa kerroksessa  ja 
pohjamaassa sen  paksuudesta riippuen tätä suuremmalla 
säteellä. 

- 	Tilanne  on  aksiaalissymmetrinen  

Jännitys-  ja muodonmuutostilan  laskentaa varten ohjelma luo pisteverkon, 
joka peittää  koko sitomattoman  kerroksen  ja pohjamaan  asetettuihin rajoihin 
saakka  (kuva  5.7).  Kuorman läheltä käyttäjä voi säätää pistevälin, mutta 
etäisyyden kasvaessa myös pisteväli kasvaa automaattisesti sekä säteet-
täisesti että vertikaalisesti.  

K  uorma  

D "  I  + 	 _________________________ aa iyS 
....•. . 	. 	 S  Karkeara- 	.••••• •  

I 	 I 	••.•.• • 	, einen Nerros  
••4S••  • 	S 

S.....  • 	. 	 S  
Poh  ja  maa  

S.....  • 	S 	 S  

Tiivis pohja - 	' ' ' ' 
kerros! kallio  

Kuva  5.7 	Tyypillinen  GRANMAT-ohjelman käyttämä laskentapiste- 
verkko. 

Jokaisessa pisteessä  on  kuusi tuntematonta, jotka ohjelma ratkaisee: 
= vertikaalinen  jännitys 
= säteettälnen  jännitys  

a1 	= tangentiaalinen  jännitys  
-r 	= leikkausjännitys  säteen suuntaisessa pystytasossa 
mv 	= vertikaalinen  muodonmuutos  
mr 	= säteettäinen  muodonmuutos 

Kuuden tuntemattoman ratkaisemiseksi tarvittavasta kuudesta yhtälöstä 
kolme saadaan kaavan  4.31  mukaisista leikkausmuodonmuutoksen lausek-
keista, yksi kaavan  4.30  mukaisesta tilavuudenmuutoksen lausekkeesta  ja 

 kaksi tasapainoyhtälöistä. 
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Kuvassa  5.8 -on  kaaviokuva  GRAN MATin  laskentatavasta. Eteraatioprosessi 
loppuu, kun konvergenssiehto täyttyy. Laskenta-aika  on  tavallisesti noin viisi 
minuuttia IBM/AT -tasoisella mikrotietokoneella.  

START 

ASPHALT 
STRESSES 	 NEW a 

NEW a r 

NEW a 

NEW 

STRESSES AM) F--  NEW  mv  

AM) 
OK?  

COMJTATION  

Kuva  5.8 	GRANMAT-ohjelmalla tapahtuvan laskennan  kulkukaavio. 

Tulostuksena  ohjelmasta saadaan vertikaal iset, säteettäiset, tangentiaaliset 
 ja leikkausjännitykset  sekä vertikaaliset  ja säteettäiset muodonmuutokset 

 jokaisessa verkon pisteessä sekä verkon mitat. Sitomattoman kerroksen 
osalta ohjelma tulostaa myös huokosvedenpaineen arvot sekä kuormitus-
kertojen lukumäärän mukana siihen kehittyvät palautumattomat muodon- 
muutokset, jotka  on  laskettu kohdan  4.3.4  mukaisella Thomin mallilla.  

5.4  Dynaamiset  analyysit 

Valtaosa tierakenteen muodo nmuutoskäyttäytymisen  mal lintamiseen käyte-
tyistä tietokoneohjelmista  perustuu staattisiin analyyseihin, vaikka tosiasiassa 
liikennekuormituksen vaikutus  on  luonteeltaan dynaaminen. Erityisesti 
pudotuspainomittausten takaisinlaskentaa varten  on  kuitenkin kehitetty myös 
hitausvoimien  ja  valmennuksen huomioon ottavia ohjelmistoja. Eräs esimerkki 
tällaisista ohjelmistoista  on  amerikkalainen FEDPAN. 

FEDPAN -ohjelmassa tierakenne mallinnetaan normaalisti kolmikerroksisena, 
mutta tarvittaessa  jako  voidaan tihentää kandeksankerroksiseksi asti. 
Pudotuspainomittauksen taipumasuppilon laskennalliseen mallintamiseen 
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FEDPAN  käyttää yleisesti tunnettua  SAP IV (Structural Analysis Program) 
elementtiohjelmaa.  Vuonna  1991  rakenteen käyttäytymistä  on  vielä kuvattu 
lineaarisella materiaalimallilla, mutta mandollisuus epälineaariseen mallinnuk-
seen on  myös ollut kehitteillä  /9/.  

Muiden elementtiohjelmistojen tapaan myös FEDPAN-ohjelmassa kuormitettu 
tieraken ne  mallin netaan aksiaal issymmetrisenä,  jolloin  mallin koko ja 

 laskenta-aika pienenevät merkittävästi. Lisäksi elementtimallin alareunassa 
 ja  symmetria-akseliin nähden vastakkaisella puolella käytetään vaimentimia, 

jotka kuvaavat rakenteen jatkuvuutta  mallin  reunojen ulkopuolelle  (kuva  5.9).  

Kuorma  

Kuva  59 
	

FED PAN-ohjelman elementtimalli  /9/.  

Koska  mallin nettava kuo rmitus  on  luonteeltaan sysäyksenomainen, tehdään 
dynaaminen analyysi aikaportaittain. Liikeyhtälön muodoksi tulee tällöin: 

	

[M]k +  ([C]  + vaimentimet)  x  ^ [K]x = F(t) 
	 (5.4)  

missä  
[M] 	= massamatriisi  
x 	=  kiihtyvyys  
[C] 	= Rayleighin vaimennusmatriisi 

=  nopeus  
[K] 	= jäykkyysmatriisi  
x 	=  siirtymä 
F(t) 	=  ajan funktiona esitetty kuormitus  

Verrattaessa FEDPAN-ohjelman avulla tehtyä takaisinlaskentaa staattiseen 
analyysiin  on pohjamaalle  saatavien muodonmuutosmoduulien todettu olevan 
korkeampia  ja sitomattomalle kerrokselle  vastaavasti alhaisempia. Pohjamaan 

' -3 

'-3 

4  
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moduuleissa  ero  on  erityisen suuri paksulla päällysteellä, mutta toisaalta 
tällöin pudotuspainomittauksen uloimpien ilmaisimien antama  tulos  voi riippua 
pohjamaan lisäksi myös muissa kerroksissa vaikuttavaista jännityksistä. Niin 
ikään laskennan  tulos  on  osoittautunut erityisen herkäksi tiiviin pohja- 
kerroksen sijainnille.  /9/ 
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6  MUODONMUUTOSOMINAISUUKSJIN  VAIKUTTAVAT 
MUUTTUJAT  

6.1  Jännitystila  

Tärkein sitomattoman karkearakeisen materiaalin muodonmuutos- 
käyttäytymiseen vaikuttava muuttuja  on  ilman muuta jännitystila. Yksityis-
kohtaisemmin  sen  vaikutus sekä palautuviin että palautumattomiin muodon- 
muutoksiin  on  käsitelty luvussa  4 muodonmuutoskäyttäytymisen  kuvaamiseen 
soveltuvien  mallien  yhteydessä. Pääsääntöisesti esimerkiksi karkearakeisen 
sitomattoman materiaalin palautuvan muodonmuutoksen kuvaamiseen 
käytetyn moduulin -  nk.  resilient-moduulin -  todettiin kasvavan jännitystilan 
mukana  ja palautumattoman  muodonmuutoksen taas riippuvan paitsi 
kuormituskertojen lukumäärästä myös ennen muuta deviatorisen jännityksen 
tasosta sekä kuormituspu Issia vastaavan iän nityspolun pituudesta.  

Resilient-moduulin jännitysriippuvuuden  yleisin esitystapa  on  kaavan  4.3 tai 
4.4  mukainen lauseke, jossa moduuliluku  K1  kaavan  4.3  tapauksessa kuvaa 

 resilient-moduulin  arvoa pääjännitysten  summan  6  = +  02  +  03  ollessa 
yksikköjännityksen suuruinen. Kaavan  4.4  tapauksessa vertailujännityksen 
suuruista pääjännitysten summaa vastaava  resilient-moduulin  arvo taas 
saadaan kertomalla parametrin  K1  arvo vertailujännityksellä. Moduu  Ii-
eksponentti K2  kuvaa kummassakin tapauksessa  resilient-moduulin  jännitys- 
riippuvuuden jyrkkyyttä. Kuvassa  4.2  esitettiin eräälle karkearakeiselle 
materiaalille dynaamisen kolmiaksiaalilaitteen avulla määritetty  resilient-
moduulin jännitysriippuvuus  kaavan  4.4  mukaisten parametrien  K1  ja  1<2  
avulla. Kuvasta selviää myös parametrien  K 1  ja  K2  graafinen määritystapa. 

Tyypil lisessä tierakenteessa pääjänn itysten  summa sitomattomassa  kanta-
vassa  kerroksessa  on 140 - 280  kNIm2  ja jakavassa  kerroksessa noin 

 70  kNIm2 .  Suomessa tierakenteeseen syntyviä jännityksiä  on  mitattu Virttaan 
koetiellä, jossa saatiin samansuuruisia tuloksia. Käytännössä pääjännitysten 

 summa  riippuu muun muassa päällysteen paksuudesta  ja pyöräpainosta.  

Ainakaan laboratoriomääritysten yhteydessä kysymykseen tulevilla vaihtelu- 
alueilla ei kuormituksen muuttumisnopeudella eli käytännössä kuormitus- 
taajuudella  tai  kuormituksen kestolla  sen  paremmin kuin kuormituskertojen 
lukumäärälläkään kohtuullisen pulssimäärän jälkeen ole yleensä todettu 
olevan merkittävää vaikutusta materiaalin palautuvaan muodonmuutos- 
käyttäytymiseen  /3, 4/.  Luonnollisesti tämä edellyttää kuitenkin kuormitetun 
materiaalin kosteustilan  ja kuivatusolosuhteiden  olevan sellaiset, että siihen 
ei kuormituksen vaikutuksesta keh  ty huokosvedenpai netta,  joka muuttaisi 
maarakeiden välistä tehokasta jännitystilaa. 
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6.2  Rakeisuusmuuttujat 

 6.2.1  Raekokojakautuma 

Karkearakeisen  materiaalin rakeisuuskäyrän muotoa kuvataan usein  nk. 
Fullerin yhtälöllä 

p=ioo. 	d 	 (6.1)  

missä  
P 	= 	läpäisyprosentti 
d 	= 	raekoko 
Dm 	= 	maksimiraekoko 
n 	= 	rakeisuuskäyrän  muotoa kuvaava parametri 

Systemaattisesti rakeisuuskäyrän muodon vaikutusta kuivan karkearakeisen 
materiaalin muodonmuutosominaisuuksiin  on  tutkittu muun muassa eräässä 
Nottinghami  n  yliopistossa tehdyssä dynaamisessa kolmiaksiaalikoesarjassa 

 /5/.  Siinä Fullerin käyrän eksponentin arvoa vaihdeltiin välillä  0,25...5,0  (kuva 
 6.1).  Vaikka tutkimuksessa käytetyn materiaalin maksimiraekoko  olikin  vain 

10 mm,  lienevät tulokset kuitenkin suuntaa antavia myös tätä karkeammille 
materiaaleille.  
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Kuva  6. 1 	Rakeisuuskäyrän  muoto  Fuller/n parametrin arvo/Ja 
n=O,25...5,O/5/. 
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Koesarjan tulosten havainnollistaminen esimerkiksi  resilient-moduulin  arvojen 
avulla ei ole aivan suoraviivaista, koska tutkimuksen  tulos  on  julkaistu  vain 

 kohdassa  4.2.6  esitetyn materiaalimallin jännityssuureisiin perustuen. Eräs 
keskeinen johtopäätös tuloksista voidaan kuitenkin vetää, nimittäin ainakin 
tutkimuksessa käytetyllä kuivalla dolomiittikalkkikivimurskeeila  paras  kyky 
vastustaa palautuvia muodonmuutoksia saavutettiin laj ittuneimman rakeisuu-
den omaavi  tia  näytteillä. Samalla  ti ivistystyöllä  saavutetusta suu  rem  masta 

 tiheydestä huoli  matta hienomman  aineksen lisääminen karkearakeisen 
kiviaineksen huokostilaa täyttämään ei näin  ollen  parantanut palautuvan 
muodonmuutoksen moduuiia, vaan päinvastoin alensi sitä. 

Edellä esitetyn tuloksen kanssa samansuuntainen havainto kuivan murskatun 
kiviaineksen käyttäytymisestä  on  tehty myös TTKK:n geotekniikan laitoksella 
tehdyssä dynaamisessa kolmiaksiaalikoesarjassa. Mitä ilmeisimmin  tulos  ei 
kuitenkaan päde osittain  veden kyllästämil  le materiaaleille,  joi  tia rakeisuus-
käyrän  muodon vaikutus muun muassa näennäisestä koheesiosta johtuen  on 

 varsin  toisenlainen  /12/. 

Palautumattoman muodonmuutoskäyttäytymisen  osalta samassa  Notting-
hamin  yliopiston koesarjassa todetaan tuloksen olevan jossain määrin 
näytteen tiiviydestä riippuvainen, mutta tehokkaasti tiivistetyillä näytteillä 
rakeisuuskäyrän muodosta johtuvat erot ovat kuitenkin melko vähäisiä. 

 Ainoan  poikkeuksen tästä muodostaa Fuilerin parametrin arvoa  n = 0,25 
 vastaava hyvin tiivistetty näyte, joka murtui syklisessä kuormituksessa hyvin 

nopeasti. Tuloksen arvellaan johtuvan näytteen liian suuresta hienoaines-
määrästä  /5/.  Tässäkin tapauksessa saatu  tulos  edustaa kuitenkin nimen-
omaisesti kuivan kivlaineksen käyttäytymistä.  

6.2.2  Maksimiraekoko  

Kysymys maksimiraekoon vaikutuksesta karkearakeisten materiaalien 
muodonmuutoskäyttäytyminen  on  tullut  ajankohtaiseksi erityisesti niillä tehtä-
vien laboratoriotutkimusten yhteydessä. Suurimmalla osalla käytettävissä 
olevista tutkimusvälineistä laitteelle ominainen näytekoko nimittäin rajoittaa 
voimakkaasti laboratorionäytteen maksimiraekokoa, jonka yleisesti  on  todettu 
saavan olla enintään  1/6 - 1/5  näytteen pienimmästä dimensiosta. Rajoitusta 

 on  useasti yritetty kiertää käyttämällä tutkimuksessa ns. skaalattua rakei-
suutta, jossa näytteen rakeisuuskäyrän muoto pidetään ennallaan, mutta  sen 

maksimiraekokoa pienennetään. 

Maksi miraekoon  vaikutusta karkearakeisen materiaalin muodonmuutos- 
ominaisuuksiin  on  tutkittu ainakin kandessa Nottinghamin yliopistossa 
tehdyssä koesarjassa. Toisessa koesarjassa materiaalina oli graniitti  ja 

 toisessa graniitin lisäksi dolomiittikalkkikivi, murskattu betoni  ja teräskuona. 
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Palautuvan muodonmuutoskäyttäytymisen  osalta molempien tutkimusten 
yhtenäinen  tulos  oli, että näytteen maksimiraekoon pienentäminen vaikuttaa 
erittäin merkittävästi muodonmuutosmoduuliin tätä alentavasti  /4, 5/.  Kuvassa 

 6.2 on  esitetty maksimiraekoon pienentämisen vaikutus dolomiittikalkkikiven 
palautuvaan leikkausmuodonmuutokseen kandella eri jännitystasolla. 

• Näytehalkaisija/Maksi miraekoko=  2.5  
• 	—I,  - 	— fl —  =  5  

	

_,, - 	— ii —  = 20  
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0 	i  
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Materiaalin suhteellinen 
maksimiraekoko  

Kuva  6.2 	Maksimiraekoon  vaikutus dolomiittikalkkikiven palautuvaan 
leikkausmuodonmuutokseen  /5t  

Suomalaisissa tutkimuksissa maksimiraekoon vaikutusta murskatun  kivi- 

aineksen muodonmuutosominaisuuksiin  on  tutkittu jonkin verran sekä dynaa-
misen kolmiaksiaalikokeen että syklisen levykuormituskokeen avulla  /6, 7/. 

 Kolmiaksiaalikoesarjassa  näytteiden rakeisuuksien väliset erot olivat kuitenkin 
niin vähäisiä, että selkeitä riippuvuuksia maksimiraekoon suhteen  on  vaikea 
saada esille. Syklisten le'ykuormituskokeiden avulla  sen  sijaan  on  onnistuttu 
osoittamaan, että maksimiraekoon kasvattaminen  20  mm:stä  55  mm:iin  voi 
suurentaa levykuormituskokeen perusteella lasketun moduulin jopa nelin-
kertaiseksi. 

Palautumattoman muodonmuutoskäyttäytymisen  riippuvuutta maksimirae- 
koosta  on  niin ikään pyritty selvittämään toisessa edellä mainituista  Notting- 
hamin  yliopiston koesarjoista  /5/.  Tulosten hajonta suhteessa materiaalien 
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välisiin eroihin todetaan tutkimuksessa kuitenkin  sen  verran suureksi, että 
selkeitä johtopäätöksiä maksimiraekoon vaikutuksesta ei pystytä vetämään. 

Koska rakeisuuden skaalaamisen vaikutus todellista raekokoa pienempään 
mittakaavaan rakeiden keskimääräisessä muodossa  ja  ehkä myös niiden 
pintaominaisuuksissa olevien erojen kautta mitä ilmeisimmin riippuu materi-
aalin tyypistä  ja  koostumuksesta,  on  yleispätevän  riippuvuuden löytyminen 
materiaalin maksimiraekoon  ja sen muodonmuutosominaisuuksien  välille 
epätodennäköistä. Johtopäätöksenä tästä  on,  että karkearakeisen materiaalin 
muodonmuutosominaisuuksien testaus tulisi aina tehdä rakeisuudeltaan 
mandollisimman lähellä todellista materiaalia olevalla näytteellä.  

6.2.3  Hienoainespitoisuus 

Karkearakeisen  materiaalin hienoai nespito isuudella tarkoitetaan  sen  sisältä-
män  0,074 mm  pienemmän lajitteen osuutta kuivatilavuuspainosta  ja  savi- 
pitoisuudella  0,002 mm  pienemmän lajitteen osuutta kuivatilavuuspainosta.  
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Kuva  6.3 	Hienoainespitoisuuden  vaikutus  K1 -  ja  I<2-arvoihin  /8/. 

Hienoainespitoisuuden  vaikutus kiviaineksen muodonmuutosominaisuuksiin 
ei ole yksikäsitteinen, vaan  se  riippuu muun muassa tutkittavan materiaalin 
tyypistä  /8/.  Kuvassa  6.3 on  esitetty erään tutkimuksen mukaiset yhtälön  4.3  



Sitomattomlan  kerrosten  kivialnesten muodonmu utosominalsuudet - kirjalUsuusselvitys 	75 
MUODONMUUTOSOMINAJSUUKSUN VAJKUTTAVAT  MUUTTUJAT 

parametrit  K1  ja  1<2  materiaalien hienoainespitoisuuden funktiona. Tuloksista 
todetaan, että murskatuilla kiviaineksilla, joita kuvassa  6.3  edustavat mate-
riaalit DGA  ja CR-6-CS, hienoainesmäärän  vaikutus  K1 -  ja  K2-arvoihin  on 

 vaihteleva  ja kaiken  kaikkiaan melko vähäinen. Soramurskeella  K1  saavuttaa 
maksimiarvonsa noin  10 % hienoainespitoisuudella,  minkä jälkeen  K1  
pienenee, kun hienoainespitoisuus kasvaa.  K2-arvo sitä vastoin näyttää 
kasvavan soran hienoai nespitoisuuden kasvaessa, eli muodonmuutos- 
käyttäytymisen jännitystilariippuvuus voimistuu. Esitettyjen tulosten perusteella 
johtopäätöksenä voitaneenkin todeta, että hiekka-  ja soramateriaalit  ovat 
herkempiä hienoainespitoisuuden vaihtelulle kuin vastaavanlaisen rae-
koostumuksen omaavat murskatut, kulmikkaista rakeista koostuvat mate-
riaalit  /8/. 

Savipitoisuuden  eli  0,002 mm:ä  pienemmän lajitteen osuuden merkitystä 
materiaalin muodonmuutoskäyttäytymiseen  on  tutkittu muun muassa ..Ou(un 
yliopiston geotekniikan laboratoriossa tehdyissä dynaamisissa kolmiaksiaali-
kokeissa. Kuvassa  6.4 on  esitetty savipitoisuuden vaikutus mitattuihin palau-
tuvan muodonmuutosmoduulin  arvoihin  /6/.  Tuloksen perusteella savilajite-
pitoisuuden merkitys näyttäisi jossain määrin riippuvan vesipitoisuudesta, 
mutta tutkitun materiaalin optimivesipitoisuudella  ja  tätä suuremmilla vesi-
pitoisuuksilla muodonmuutosmoduuli näyttäisi alenevan selkeästi savilajitteen 
suhteellisen osuuden kasvaessa.  

16C 

155 

15C 
II 

145 

1.4C 

135 

130 

125 
a) 

120 

115 

110  

 

0 	0.4 	0.5 	1.2 	1.6 	2 	2.4  

Savipitoisuus [%]  

Kuva  6.4 	Savipitoisuuden  vaikutus  palautuvan  muodonmuutoksen  
moduuliin  /6/.  

Savimateriaalin  luonteesta johtuen savipitoisuuden vaikutus  on  epäilemättä 
riippuvainen myös savilajitteen mineralogisesta koostumuksesta. Koostu- 
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muksen  erot voivat aiheuttaa huomattavia eroja muun muassa lajitteen 
ominaispinta-alaan  ja  siinä olevien mikrohuokosten jakautumaan, mitkä 
tekijät taas vaikuttavat esimerkiksi materiaalin routivuus-  ja piastisuus-
ominaisuuksiin. 

Koska savipitoisuuden lisääminen heikentää karkearakeisesta materlaalista 
valmistetun tierakennekerroksen toiminnallisia ominaisuuksia myös  sen 
vedenläpäisykykyä  alentamalla, lienee savilajitepitoisuuden suositeltava 
enimmäisarvo noin  1 - 2 %. 

6.3  Kosteustilan  vaikutus  

Kosteustilalla  on  selvä vaikutus karkearakeisen materiaalin muodonmuutos- 
käyttäytymiseen. Vaikutuksen suuruus  ja  myös jopa  sen  suunta riippuu 
kuitenkin materiaalin luonteesta sekä siinä olevan kosteuden määrästä. 
Kätevirn  min karkearakeisessa materiaalissa  olevan kosteude  n  määrää 
voidaan kuvata kyllästysasteella, koska  sen  avulla voidaan helposti ilmaista 
kaikki karkearakeiselle kerrokselle tierakenteessa mandolliset kosteustilat 
lähes täysin kuivasta täysin vedellä kyllästyneeseen tilaan. 

Parhaimmillaan kosteuden vaikutus karkearakeisen materiaalin palautuviin 
muodonmuutosominaisuuksiin  on muodonmuutosmoduulia  kasvattava. Näin 

 on  tilanne rakeisuudeltaan suhteistuneilla materiaaleilla, kun ne ovat osittain 
 veden kyllästämässä  tilassa. Vaikutusmekanismina  on  tällöin osittain  veden 

täyttämissä huokostiloissa  vaikuttava pintajännitys, josta aiheutuu näennäi-
seksi koheesioksi tavallisesti nimitetty maarakeita toisiaan vasten painava 
voima. Näennäisen koheesion suuruuden määrää sekä materiaalin keski-
määräinen huokoskoko että kiviaineksen pintaominaisuuksista riippuva 
maarakeiden  ja veden  välinen vuorovaikutus.  

Thom /5/ on  väitöskirjassaan tutkinut kyllästysasteen vaikutusta muutamien 
erilaisten materiaalien palautuvaan muodonmuutoskäyttäytymiseen. Havaittuja 
eroja selittäväksi tekijäksi  on  tällöin osoittautunut näennäisestä koheesiosta 
johtuva negatiivinen huokosvedenpaine, jonka vaikutuksesta maarakeiden 
välinen tehokas jännitys kasvaa. Vaikutuksen suuruus tutkimuksessa käyte-
tylle  0.10 mm raekokoa  oleville kalkkikivimurskeelle  on  kuvassa  6.5  esitetty 
rakeisuuskäyrän muotoa kuvaavan parametrin  n  (kaava  6.1)  funktiona. Koska 
negatiivisen huokosvedenpaineen suora mittaus osittain kyllästyneestä 
näytteestä  on  varsin  vaikeaa,  on  sen  suuruus mainitussa tutkimuksessa 
arvioitu epäsuorasti näytteiden yksiaksiaalisten puristuslujuuksien perusteella 
määritetyn näennäisen koheesion avulla. 
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Kuva  6.5 	Negatiivisen  huokosveden  paineen riippuvuus  rakeisuudesta.  

Kuvan  6.5  mukaiset huokospaineen arvot  on  saatu, kun kukin materiaali  on 
 tiivistetty sellaisessa - suhteellisen aihaisessa eli  alle  3  % -  vesi-

pitoisuudessa, missä huokosveden alipaineen  on  tehtyjen tiivistyvyyskokeiden 
perusteella arvioitu olevan suurimmillaan. Näytteiden tiiviydet eivät tällöin ole 
olleet yhtä suuria kuin mihin samalla tiivistystyömäärällä päästään materiaalin 
ollessa optimivesipitoisuudessaan. Valitettavasti vastaavan laisia määrityksiä 
ei ole kuitenkaan tehty maksi miraekooltaan suomalaisissa tierakenteissa 
käytettäviä kiviaineksia vastaaville materiaaleille. 

Myös Sweere  on  eräässä tutkimuksessa  /4/  todennut huomattavan suuren, 
näennäisestä koheesiosta aiheutuvaksi tulkitu  n  vaikutuksen karkearakeisen, 
aihaisen vesipitoisuuden omaavan  kall iomurskemateriaal  in  palautuvan 

 muodonmuutoksen moduulin. Raekooltaan  0...40 mm  olevalle, Fullerin 
yhtälön (kaava  6.1)  parametriä  n  =  0,5  vastaavalle näytteelle  hän  on  nimittäin 
mitannut  0,7  %  vesipitoisuudessa lähes kaksinkertaiset moduuliarvot samalle 
näytteelle  1 .8  %  vesipitoisuudessa määritettyihin arvoihin verrattuna  (kuva 

 6.6).  

Kyl lästysasteen  kasvaessa edellä esitetty negati ivisen huokosvedenpaineen 
vaikutus vähenee, koska yhä suurempi  osa  huokosista muuttuu kokonaan 

 veden täyttämiksi. Epäedullisin  tilanne saavutetaan luonnollisesti silloin, kun 
materiaali muuttuu kokonaan vedellä kyllästetyksi  ja  näennäisen koheesion 
vaikutus lakkaa. Samalla suurenee myös mandollisuus huokosveden yli- 



78 	Sltomattomlen  kerrosten  kMainesten muodonmuutosominaisuudet - kirjailisuusseivitys 

MUODONMUUTOSOMINAISUUKSIIN  VAIKUTTAVAT MUUTTUJAT  

0  

LJ 
 500 

5 200 
-D 
0 
E 

100 
C 
a) 

'I, 
a) 50 

50 	100 	200 	500 

Pääjannitysten  summa 	[kPa]  

Kuva  6.6 	Vesipitoisuuden vaikutus  resilient-moduuliin  eräällä kallio- 
murskemateriaalilla  /4/. 
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Kuva  6.7 	Kyllästysasteen  vaikutus parametrin  K1  ja  resilient-moduu/in  
aivoihin  /8/. 
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paineen syntymiseen,  jos  materiaalin  veden läpäisevyys ja kuivattumis-
mandollisuudet ovat riittämättömät suhteessa materiaaliin kohdistuvien 
kuormitusten nopeuteen. Koska mandollinen huokosveden ylipaine tällöin 

 te hokkaide  n jännitysten  periaatteen mukaisesti alentaa maarakeiden kautta 
välittyvää jännitystä, heikkenee materiaalin kyky vastustaa sekä palautuvia 
että palautumattomia muodonmuutoksia oleellisesti. 

Laajemmalla alueella tapahtuvan kyllästysasteen vaihtelun vaikutusta karkea-
rakeisten materiaalien palautuvaan muodonmuutoskäyttäytymiseen ovat 
tutkineet muiden muassa  Seed et al. /8/.  Kuvassa  6.7 on  esitetty kaikkiaan 

 159 erillisessä  kokeessa kuudelle eri tyyppiselle materiaalille määritetyt  para- 
metrin  K1  (kaava  4.3)  arvot sekä pääjännitysten summaa  0  = 10 psi (- 70 
kPa)  vastaavat resi lient-moduu  in  arvot näytteide  n kyllästysasteen fu nktiona. 

 Sekä parametrin  K1  että  resilient-moduulin  todetaan alenevan selvästi 
materiaalien kyllästysasteen kasvaessa. Kuvassa  6.8  kuudelle eri materiaalille 
esitetyissä parametrin  1<2  (kaava  4.3)  arvoissa merkittävimmät muutokset 
tapahtuvat, kun kyllästysaste lähestyy  100 %:a. 
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Kuva  6,8 	Kyllästysasteen  vaikutus parametrin  K2  arvoon  /8/.  

Yhteenvetona tutkimuksen tuloksista todetaan, että materiaalin muodon- 
muutosominaisuuksien herkkyys kosteuspitoisuudelle  on  suurin pyöristyneillä 
murskaantumattomilla rakeilla, mutta vähäisempi murskatulla kiviaineksella. 
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Käytetyllä tiivistystyöllä  sekä materiaalin raekokojakautumalla  sen  sijaan ei 
todeta olevan selvää vaikutusta materiaalin muodonmuutosominaisuuksien 
kosteusherkkyyteen  /8/.  

Myös suomalaisessa tutkimuksessa karkearakeisen materiaalin kyllästys-
asteen  ja  vesipitoisuuden kasvattamisen  on  todettu pääsääntöisesti alentavan 

 sen muodonmuutosmoduuleita  resonant column  -laitteella, levykuormitus-
kokeessa  ja kolmiaksiaalikokeessa määritettynä  /7/.  

Pysyvien muodonmuutosten kannalta  veden  läsnäolo  on  aina muodon- 
muutoksia lisäävä tekijä. Alhaisilla kyllästysasteen arvoilla ero kuivaan 
materiaaliin ei välttämättä ole  kovin  merkittävä, mutta kyllästysasteen yht-
täessä kriittisen arvon - sorilla  ja murskeilla  noin  80 - 85 % - aittius palautu-
mattomille muodonmuutoksille  kasvaa hyvin voimakkaasti. Määräävänä 
tekijänä tällöinkin  on  ennen muuta materiaalin rakeisuudesta riippuva  veden-
läpäisevyys,  jonka riittävyydestä riippuu materiaalin mandollisesti kehittyvän 
huokosveden ylipaineen suuruus.  

6.4  Tiiviystila  

Kappaleessa  6.2 esitellyn, raekokojakautuman  muodon vaikutusta  selvit-
täneen  tutkimuksen yhteydessä tutkittiin myös materiaalin tiiviystilan vaiku-
tusta  sen muodonmuutosominaisuuksii  n /5/.  Tutkimuksessa todettiin tiiviys- 
tilan vaikuttavan raekokojakautuman muodosta riippumatta yllättävän vähän 
materiaalin palautuvaan muodonmuutoskäyttäytymiseen erityisesti tila-
vuudenmuutoksen osalta. Palautuvan leikkausmuodonmuutoksen suhteen ero 
todettiin jonkin verran suuremmaksi, mutta suhteessa käytettyjen tiivistys- 
töiden eroihin kuitenkin  varsin  vähäiseksi. 

Kuvassa  6.9 on  esitetty kuudelle eri materiaalille määritetyt parametrien  K1  ja 
 K2  (kaava  4.3)  arvot näytteiden tiivistämiseen käytetyn  energian  funktiona. 

Parametrin  2  arvon todetaan olevan lähes riippumatontiivistysenergiasta, 
mutta parametrin  K1  arvon kasvavan  sen  mukana. Tutkimuksen kohteena 
olleilla materiaaleilla tiivistysenergian kasvattaminen  12 300 ft  lb/ft3 :stä (590 
kNm!m3) 56 200 ft  lb!ft3 :een (2670 Nm/rn3) on suurentanut parametrin K 1  
arvoa keskimäärin  58 %.  Käytännössä tämä merkitsee samansuuruista 
muodonmuutosmoduulin kasvua edellyttäen, että pararnetrin  1(2  arvo ei 
muutu. 

Murskatuilla materiaaleilla tiiviyden  merkitys palautuvan muodonmuutoksen 
moduuliin  on  todettu vähäisemmäksi kuin osittain murskatulla kiviaineksella. 
Hienoainespitoisuuden kasvamisen  on  niin ikään todettu pienentävän tiiviyden 
vaikutusta palautuvan muodonmuutoksen moduuhiin  /11!. 
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Kuva  6.9 	Tiivistämisenergian  vaikutus  K1 -  ja  !(2-arvoihin  /8/.  

Materiaalin kykyyn vastustaa  palautumattomia muodonmuutoksia tiiveydellä 
 on  yleisesti todettu olevan ratkaiseva merkitys. Kuvassa  6.10 on  esitetty 

kappaleen alussa  viltatun  koesarjan yhteydessä havaittu  tiivistystyön  suhteel-
linen vaikutus materiaalin  palautumattomiin muodonmuutoksiin.  Kuvasta 
todetaan myös, että  rakeisuudeltaan suhteistuneilla materiaaleilla  ti  ivistyksen 

 merkitys  on  erityisen kriittinen, mutta  lajittuneilla materiaaleilla  hieman  
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Kuva  6. 10 	Tiiviyden  ja rakeisuuskäyrän  muodon vaikutus pa/autumat- 

tomaan muodonmuutoskäyttäytymiseen  (suure johdettu kaa-
vasta  4.41). /5/ 
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vähempimerkityksinen. Suhteistuneilla materlaaleilla  pyrkimys mandollisim-
man hyvään tiiviyteen voi toisaalta kuitenkin johtaa materiaalin  veden  läpäise-
vyyden alenemiseen  ja  huonoissa kuivatusolosuhteissa mandolliseen 
huokosveden ylipaineen kehittymiseen.  

6.5 Rakeiden  fysikaaliset ominaisuudet 

 6.5.1 Raemuoto  ja  rakeiden pinnankarkeus 

Raemuotoa  voidaan kuvata ns. muotoarvon avulla, joka määritellään rakeista 
toisiaan kohtisuorissa suunnissa mitattujen dimensioiden suhteiden perus-
teella. Rakeiden muodon perusteella kiviainespartikkelit voidaan jakaa 
kulmikkaisiin, litteisiln  ja pitkulaisiln rakeisiin  /1!.  Materiaalin muodonmuutos- 
käyttäytymisen kannalta raemuodolla  on  merkitystä erityisesti pysyviin 
muodonmuutosominaisuuksiin erimuotoisten rakeiden toisistaan poikkeavan 
tiivistettävyyden kautta. Toisaalta rakeiden puikkoisuus  ja liuskeisuus  voi 
myös kasvattaa rakeiden murtumisesta johtuvaa materiaalin palautumatonta 
muodonmuutosta. Erityisesti näin voi tapahtua,  jos  epäedulliseen raemuotoon 
yhdistyy kiviaineksen alhainen lujuus. 

Rakeiden murtopintaisuudella  on  niin ikään todettu olevan merkittävä vaikutus 
materiaalin palautumattomiin muodonmuutoksiin. Kuvassa  6.11 on  esitetty 
erään tutkimuksen mukainen rakeiden silmämääräisen pinnankarkeuden 
suhteellinen vaikutus materiaalien kykyyn vastustaa palautumattomia 
muodonmuutoksia  /9/.  Luon nonmateriaaleista  poikkeavia kuonaa  ja  tuhkaa 
lukuun ottamatta pinnankarkeuden vaikutussuunta näyttäisi tutkimuksen 
perusteella  varsin ilmeise  Itä. Jossain määrin arviointitavan luotettavuutta 
heikentää kuitenkin  se,  että rakeiden karkeusluokitusta ei pystytä tekemään 
selkeillä fysikaalisten suureiden mittauksilla, vaan ainoastaan siImämäräi-
sesti.  
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• 
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Suhteellinen  kuormituskertamäärä  
Kuva  6. 11 	Rake/den pinnankarkeuden  vaikutus pysyvän muodon- 

muutoksen kehittymiseen  /9/  
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6.5.2  Rakeiden pintakitka  

Eräs seikka, jonka merkitystä karkearakeisen materiaalin muodonmuutos- 
käyttäytymiseen ei ehkä aina riittävästi tiedosteta,  on  sen mineralogiseen 

 koostumukseen läheisesti liittyvä  pinnan mikrokarkeus. Mikrokarkeutta 
 voitaneen kätevimmin kuvata yksinkertaisen kitkakokeen perusteella määri-

tettävän pintakitkakulman avulla  /5/.  Kuten kuvasta  6.12  todetaan, näyttäisi 
pintakitkakulman  ja  materiaalin palautuvaa muodonmuutosta kuvaavan 
moduulin välillä vallitsevan ainakin jonkin asteinen riippuvuus. Palautumat-
toman  muodonmuutoksen  ja pintakarkeuden  välillä samanlaista riippuvuutta 
ei kuitenkaan ilmeisesti vallitse  /5/. 
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Resilient  -moduuli [MPa] 

Kuva  6.12 	Pintakitka  kulman  vaikutus  palautuvan  muodonmuutoksen  
moduuliin. 

Kitkakokeen  avulla määritettävä materiaalin pintakitkakulma ei välttämättä 
korreloi silmämääräisesti todettavissa olevan rakeiden pinnankarkeuden 
kanssa. Merkittävämpi pintakitkaan vaikuttava tekijä onkin ilmeisesti lähinnä 
materiaalissa olevien mineraal ien kiderakenteesta riippuvainen mikrokarkeus, 
jonka vaikutus partikkeleiden välisissä lähes pistemäisissä kosketuskohdissa 
vaikuttavaan kitkaan  on  hallitseva.  

6.5.3  Rakeiden  lujuus  ja  pysyvyys 

Karkearakeisten materiaalipartikkeleiden  lujuus riippuu ensi sijassa  partik-
keleissa  olevan kiviaineksen lujuudesta. Jääkauden aikana syntyneissä 
laj ittuneen karkearakeisen aineksen muodostumissa kiviaines  on  yleensä 
suhteellisen lujaa, koska niihin  on  valikoitunut  juuri parhaiten kulutusta 
kestävä aines heikompilaatuisen kiviaineksen jauhautuessa pois. Niinpä 
tällaisista muodostumista peräisin oleva karkearakeinen materiaali  on  myös 
tavallisesti lujaa  ja  hyvin kulutusta kestävää.  
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Kalliosta murskatulle kiviainekselle ei vastaavanlaista luonnollista valikoi-
tumista ole tapahtunut, joten kalliomurskepartikkeleiden lujuus ei välttämättä 
myöskään ole yhtä hyvä kuin karkearakeisilla luonnonmateriaaleiUa. Huomat-
tava vaikutus kalliomurskerakeiden lujuuteen voi myös olla murskeen 
tuotantotekniikalla. Erityisen tuhoisaksi kiviaineksen lujuudelle voi tällöin 
muodostua  sen irrotuksen  yhteydessä tapahtuva ylipanostus, jonka aiheut-
tama mikrorakoilu voi huomattavasti heikentää kiviaineksen alkuperäistä 
rakennetta  ja  samalla myös lisätä  sen rapautumisalttiutta.  

Suurin merkitys kiviaineksen lujuudella  ja kulutuskestävyydellä  on  sen 
palautumattomlin muodonmuutoksiin.  Voimakkaiden kuormitusiskujen vaiku-
tuksesta heikot kivipartikkelit voivat jopa rikkoontua kokonaan, mistä aiheu-
tuva rakeiden  uudelleen järjestäytyminen aikaansaa palautumattomia 
muodonmuutoksia karkearakeiseen kerrokseen. Suurempi merkitys muodon-
muutosten syntyyn saattaa kuitenkin olla rakeiden kontaktikohdissa lukuisia 
kertoja toistuvan kuormituksen vaikutuksesta tapahtuvalla väh ittäisellä 
murenemisella. Erityisesti tälle ovat alttiita murskaamalla valmistetut  kivi- 
ainekset, joissa rakeiden  särmät  saattavat olla  varsin  teräviä. 

Toinen kiviaineksen koostumuksesta  ja  rakenteesta riippuva karkearakeisen 
materiaalin muodonmuutosominaisuuksiin vaikuttava tekijä  on  kiviaineksen 

 kyky kestää ilmasto-  ja ympäristöolosuhteiden rapauttavaa  vaikutusta. 
Erityisesti tähän vaikuttaa  kiven mineraloginen  koostumus, mutta esimerkiksi 
murskeen valmistuksen yhteydessä syntynyt mikrorakoilu voi myös edes-
auttaa rapautumisen etenemistä merkittävästi. 

Rapautumisen  vaikutuksesta karkearakeisen kerroksen hienoai nes-  ja 
savilajitepitoisuus  voi kasvaa huomattavasti,  millä  taas todettiin olevan 
epäedullinen vaikutus materiaalin muodonmuutosominaisuuksiin. Pahim-
millaan kiviaineksen hienoneminen rapautumisen vaikutuksesta voi iiyös 
johtaa kerroksen vedenläpäisykyvyn alenemiseen siinä määrin, että materi-
aalin muodonmuutoskäyttäytyminen heikkenee entisestään siihen kuormi-
tuksesta aiheutuvan huokosveden ylipaineen vaikutuksesta.  

6.5.4  Sementoituminen  

Eräillä kiviaineksilla karkearakeisen materiaalin muodonmuutosmoduulin  on 
 todettu kasvavan, kun kiviaineksen  on  jonkin aikaa annettu olla  veden  vaiku-

tuksen alaisena. Selityksenä ilmiölle ilmeisesti  on,  että rakeiden kosketus- 
kohtiin syntyy partikkelista toiseen vaikuttavia sidoksia, jotka parantavat 
materiaalin lujuutta  ja  tekevät  sen jäykemmäksi kuormitusten  aiheuttamia 
muodonmuutoksia vastaan. Näin syntyvää lujitusvaikutusta nimitetään 
sementoitumiseksi. 
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Pappinin  /11/ tekemissä dynaamisissa kolmiaksiaalikokeissa kaikkikivi-
murskeelle  kosteuden vaikutuksen todettiin muutamassa viikossa kasvattavan 
materiaalin muodonmuutosmoduulia noin  15 %  vastaavaan kuivaan näyttee-
seen  verrattuna. Samalla todettiin kuitenkin, että saavutettu myönteinen 
vaikutus hävisi  varsin  nopeasti, kun materiaalia kuormitettiin muutamia kertoja 
sementoitumisajanjakson aikana näytteeseen kohdistettuihin kuormituksiin 
verrattuna kaksinkertaisilla kuormituspulsseilla. 

Ilmeisesti sementoitumisilmiö siis  on  varsin  herkkä yksittäisillekin jännitys- 
huipuille, joita tierakenteeseen kohdistuu kaikkein raskaimmista ajoneuvoista. 
Lisäksi  sen  syntyminen riippuu kMaineksen koostumuksesta  ja  jossain määrin 
ehkä myös rakenteessa vaikuttavaan veteen liuenneista aineksista. 
Sementoitumisilmiön merkitystä suomalaisten kiviainesten muodonmuutos- 
käyttäytymiseen ei ilmeisesti juurikaan ole tutkittu, mutta  varsin  oletettavaa 

 on,  että  sen  merkitys ei meillä ole  kovin  suuri. -  

6.6  Mineraloginen  koostumus 

Edellä olevissa kappaleissa karkearakeisten kiviainesten muodonmuutos- 
käyttäytymiseen vaikuttavia muuttujia  on  pyritty käsittelemään mandollisuuk-
sien mukaan toisistaan erillisinä. Käytännössä lopputuloksen kuitenkin aina 
määrää eri tekijöiden yhteisvaikutus, joka riippuu sekä ympäristöolosuhteista 
että itse kiviaineksen ominaisuuksista. Kiviaineksen puolella  varsin  moni-
tahoisesti sekä materiaalin palautuvaan että palautumattomaan muodon-
muutoskäyttäytymiseen vaikuttava tekijä  on  kiven mineraloginen  koostumus 

 ja  rakenne. 

Kuten edellä  on  esitetty, heijastuu  kiven mineralogia  suoranaisesti materiaalin 
palautumattomaan muodonmuutoskäyttäytymiseen  jo kuivallakin kiviaineksella 
rakeiden pintakitkan  kautta. Huomattavasti monipuolisemmaksi vaikutus 
muodostuu kuitenkin kostealla materiaali  Ila,  johon keh ittyvällä näen näisellä 
koheesiolla saattaa olla hyvin suuri vaikutus kiviaineksen muodonmuutos- 
käyttäytymiseen. Materiaalin raekokojakautuman ohella näennäisen kohee-
sion suuruuden taas pohjimmiltaan ilmeisesti määrää kiviaineksessa olevan 
hienoaineksen laatu, joka  varsin  suurelta osin riippuu  kiven mineralogisesta 
koostu muksesta. 

Palautuvan muodonmuutoskäyttäytymisen  tavoin kiviaineksen mineralogian 
vaikutus  sen palautumattomiln muodonmuutoksiin  on  myös  varsin  moni-
tahoinen. Edellä esitetyistä palautumattomaan muodonmuutoskäyttäytymiseen 
vaikuttavista tekijöistä kivialneksen mineralogisesta koostumuksesta  ja kiven 

 rakenteesta riippuvia ovat muun muassa rakeiden pinnankarkeus, raemuoto 
 ja kiviaineksen  lujuus. Edelleen  kiven  koostumus  ja  rakenne pitkälti määrää-

vät, miten hyvin kiviaines pystyy vastustamaan sekä tierakenteessa vaikut- 
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tavista kuormituksista aiheutuvaa  mekaanista hienonemista että ympäristö- 
olosuhteiden aiheuttamaa kemiallista  ja  fysikaalista rapautumista. Niin ikään 

 kiven  rakenteesta paljolti riippuu, miten altista kiviaines  on  erityisesti kalliosta 
murskaamalla valmistetun materiaalin irrotus-  ja  käsittelyvaiheissa tapahtu-
valle heikkenemiselle. 

Koska kiviaineksen koostumus  ja  rakenne näin monipuolisesti vaikuttavat 
muodonmuutoskäyttäytymistä primäärisellä tasolla säätelevien tekijöiden 
taustalla, ei niiden merkitystä tule missään tapauksessa unohtaa kiviainesten 
muodonmuutoskäyttäytymistä tutkittaessa. Selkeä painotus mineralogiaan 
liittyvillä tekijöillä tulee niin ikään olla myös kiviainekselle asetettavissa 
laatuvaatimuksissa.  

6.7  Ilmaston vaikutus 

Suomalaisissa olosuhteissa merkittävin tierakenteen karkearakeisiin sitomat-
tomiin kerroksiin kohdistuva ilmastovaikutus liittyy talvikautena tapahtuvaan 
routaantumiseen  ja  varsinkin roudan sulamisvaiheeseen keväällä. Erityisesti 

 jos tierakenteen ja pohjamaan routaantumisen  yhteydessä tapahtuu routimista 
eli vesipitoisuuden kasvua, saattavat vaikutukset olla rakenteelle tuhoisia, 

Routineen pohjamaan sulamisvaiheessa  vaarallisin tilanne syntyy, kun pohja- 
maa  on  yläosastaan  sulanut  ja routalinssien sulamisveden kyllästärnä. 

 Samanaikaisesti alapuolella vielä jäässä oleva maa estää kuitenkin tehok-
kaasti ylimääräisen  veden  poistumista sulaneesta pohjamaan pintaosasta 
sekä näiden päällä olevista rakennekerroksista. Kun liikenteestä aiheutuva 
kuormitus kohdistuu tähän  veden kyllästämään  kerrokseen, kehittyy siinä 
huokosveden ylipaine, joka pahimmillaan saattaa kumota maarakeiden 

 välisen  tehokkaan jännityksen lähes kokonaan. Alhaisesta tehokkaan jänni-
tyksen tasosta johtuen materiaalin kyky vastustaa sekä palautuvia että 
palautumattomia muodonmuutoksia  on  tällöin hyvin alhainen. 

Kuten edellä kohdassa  4.2.7  todettiin, riippuu vetoakestämättömästä  maten-
aalista  koostuvan karkearakeisen kerroksen muodonmuutosmoduuli ala-
puolella olevan materiaalin jäykkyydestä. Routapehmenemisen vaikutuksesta 
lujuutensa menettäneen pohjamaan päällä ei hyvälaatuisestakaan materiaa-
lista  tehty rakennekerros näin  ollen  pysty ottamaan vastaan liikenteen 
kuormitusvaikutusta, vaan rakenne vaurioituu  ja  siihen syntyy palautumat-
tornia muodonmuutoksia. 

Toinen routimiseen liittyvä tierakenteeseen pysyviä muodonmuutoksia 
synnyttävä  ja sen vaurioitumista edesauttava  vaikutusmekanismi liittyy 
pohjamaahan mandollisesti syntyvien routalinssien aiheuttamaan rauta- 
nousuun. Koska routanousu tapahtuu aina enemmän  tai  vähemmän epä- 
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tasaisesti, aiheuttaa  se  tien rakennekerroksiin myös epätasaisesti jakautu-
neita muodonmuutoksia, joiden vaikutuksesta rakenne löyhtyy. Materiaalin 
tiiviydellä todettiin kuitenkin olevan hyvin ratkaiseva merkitys  sen  kykyyn 
vastustaa palautumattomia muodonmuutoksia. Kun löyhtyneeseen rakentee-
seen jälleen kohdistuu liikennekuormitus, tiivistyy rakenne  kyllä  uudelleen, 
mutta samalla siihen syntyy palautumattomia muodonmuutoksia materiaalin 
siirtyessä ajoneuvojen pyöräurien kohdalta sivulle. 

Periaatteessa tien rakennekerrokset saattavat löyhtyä myös niiden itsensä 
routaantuessa. Tämä edellyttää kuitenkin, että rakenne  on jäätymisvaiheessa 

 kokonaan  tai  ainakin lähes kokonaan  veden  kyllästämä, mitä  sen  normaali- 
tilanteessa ei tietenkään pitäisi olla. 

Jossain määrin myös tierakenteeseen kohdistuvat kuormitukset saattavat 
kasvaa tien  pinnan  epätasaisesta routanoususta johtuen. Talvikaudella, jolloin 
tierakenne  on  jään lujittama, tällä ei liene merkittävää vaikutusta rakenne- 
kerrosten muodonmuutoksiin, mutta juuri sulamiskauden aikana tierakenteen 
ollessa heikoimmillaan merkitys voi olla huomattavasti suurempi. 

Edelleen routaantumisen yhteydessä tapahtuva maan jäätyminen voi vaikut-
taa karkearakeisen materiaalin ominaisuuksiin kiviainesrakeiden rapautumisen 
kautta. Rakeiden mikroraoissa olevan  veden jäätyessä  kehittyvä paine voi 
nimittäin aiheuttaa niiden rikkoontumista, josta taas  on  seurauksena materi-
aalin raekokojakautuman muuttuminen  ja  erityisesti  sen hienoaines-
pitoisuuden kasvaminen. 

Roudan lisäksi toinen merkittävä tierakenteen karkearakeisten kerrosten 
käyttäytymiseen liittyvä ilmastotekijä  on  sademäärä. Koska liian suurella 
vesipitoisuudella  on  selvästi haitallinen vaikutus sekä materiaalin palautuvaan 
että palautumattomaan muodonmuutoskäyttäytymiseen,  on  liiallisen  veden 

 pääsy tierakenteeseen estettävä. Normaalisti tämä tapahtuu tien pinnalla 
olevan päällysteen  ja  tien kuivatusrakenteiden avulla, mutta  jos  päällyste  on 

 esimerkiksi halkeillut  tai  kuivatus ei toimi, seurauksena  on  rakenteen ennen-
aikainen vaurioituminen.  
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7  MUODONMUUTOSOMINAISUUKSIEN MAARITTÄMINEN  

7.1  Yleistä  

Tierake nteen  kuormitus-muodo nmuutoskäyttäytym  stå kuvaavie  n  materiaali-
parametrien määrittäminen  on  välttämätön edellytys tierakenteen analyyttisen 
mitoituksen tekemiselle. Käytettävän määritysmenetelmän valinta  on  luonnol-
lisesti jossain määrin sidoksissa käytettävään mitoitusmenetelmään. Kaikkein 
kehittyneimpien määritysmenetelmien antamat tulokset palvelevat kuitenkin 
lähinnä itse mitoitusmenetelmien kehittämiseen liittyvää tutkimusta eikä niitä 
sellaisenaan ainakaan vielä sovelleta varsinaisten tierakenteiden mitoituk-
seen.  

Yksinkertaisimmillaan tierakenteen sitomattomien  materiaalien muodon-
muutosominaisuuksien arviointi perustuu kokemusperäisiin riippuvuuksiin 
suoritustavaltaan yksinkertaisten, normaalisti lähinnä materiaalien luokitus- 
ominaisuuksien määrittämiseen käytettävien koemenetelmien antamien 
tulosten kanssa. Toisen käytettävissä olevien määritysmenetelmien  pää- 
ryhmän muodostavat nimenomaisesti muodonmuutosominaisuuksien tutkimi-
seen kehitetyt laboratoriokoemenetelmät. Laboratoriomenetelmil  lä  materi-
aaleja voidaan yleensä tutkia tarkasti määriteltyjen reunaehtojen mukaisissa 
olosuhteissa, mutta toisaalta niihin liittyy muun muassa näytteiden edusta-
vuuteen liittyviä ongelmia. Niinpä niiden rinnalla käytetäänkin monia  in-situ 

 -menetelmiä, joiden yhteydessä näitä ongelmia ei ole. Useilla  in-situ  -mit-
tausmenetelmillä määritysten  tekeminen  on  myös  varsin rutiininomaista 
laboratoriokokeisiin  verrattuna. 

Koska  in-situ  -mittaukset ovat normaalisti  nk.  ainetta rikkomattomia mene-
telmiä, soveltuvat ne erityisen hyvin muodonmuutosominaisuuksien määrityk-
seen  myös  jo  käytössä olevista tierakenteista.  

7.2  Epäsuorat määritystavat 

 7.2.1  Rakeisuusominaisuudet  

Hyvä  ja  Suomen olosuhteissa ilman muuta luotettavalla pohjalla oleva esi-
merkki sitomattomien kitkamaalajien raekokojakautu maan perustuvista 
muodonmuutosominaisuuksien epäsuorista määritystavoista  on  tiehallituksen 
suunnitteluohjeissa  esitetty menettely  Ill.  Siinä staattisen levykuormitus-
kokeen (kappale  7.4.1)  toistokuormitusta  vastaava  E2-moduuli  voidaan 
arvioida kuvissa  7.1, 7.2  ja  7.3  esitettyjen ohjekäyrästöjen avulla. Menettelyn 
hyvänä puolena  on,  että siinä esitetyt muodonmuutosmoduulit  on  tarkistettu 
Odemarkin esittämän kimmoteoreettisen laskentamenettelyn perusteella 



90 	Sltomattoml.n k•rrosten kMalnosten muodonmuutosomInasuudet - kirjalusu usselvitys 

MUODONMUUTOSOMINAISUUKSIEN MAARITTÄMINEN  

johdetun mitoitusyhtälön avulla yhtäpitäviksi rakenteista mitattujen muodon-
muutosmoduulien kanssa.  

06 	002 	00 0023 03 	1 	2 	4 	8 	16 	32 64 129  2rrv  

Kuva  7.1 	Kallio-  ja soramurskeiden kimmomoduulin  arviointi  rake!- 
suuden  perusteella  tiehallituksen  ohjeiden mukaan  /1/.  

Kuvassa  7.1  esitettyjä ohjearvoja  on murskatun kiviaineksen  osalta mya-
hemmin tarkennettu  siten, että kantavan kerroksen kalliomurskeen kimmo-
moduulin enimmäisarvoksi suunnittelussa suositellaan  280 MN/rn2  entisen 

 350 MN/rn2  sijasta. Lujalle sorarnurskeelle mitoitus voidaan kuitenkin 
rakennusvaiheessa korjata vastaamaan moduuliarvoa  350 MN/rn2 ,  jos 
rnurskeen rakeisuuskäyrä  vastaa kauttaaltaan kyseistä ohjealuetta  /2/. 
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Kuva  7.2 	Soran  kimmomoduulin  arviointi  rakeisuuden  perusteella  tie- 
hallituksen ohjeiden mukaan  /1/.  

Edellä esitettyjen moduuliohjearvojen rnääritystapa huomioon ottaen  on 
 ilmeistä, että kuvien  7.1, 7.2  ja  7.3  mukaiset moduulit edustavat kunkin 

tyyppisen materiaalin käyttäytymistä sellaisella jännitystasolla, jonka alaiseksi 
ne suomalaisissa tierakenteissa tavanomaisesti joutuvat. 
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Sitomattomlen  kerrosten  kManesten muodonmuutosomlnalsuudet - kirjallisu usselvltys 	91 
MUODONMUUTOSOMINAJSUUKSIEN MAARITTÄMINEN 

ILT 	 lIEK4 	 SO4_____________ 
002 	006 	02 	06 	2 	6 	20 	60  

________  

80  - arssa olcsuh- - - - 	- - 	- - -- - - 
te.ssa  E -nodub.  

DO 	

-  

1 40 	 -- 	 - 	- 	Jos 

10  =  L 	- --- 	 Kuva  52:3 

O,2 	o. 	ao 	00 0125 025 05 	1 	2 	4 	8 	16 	32 64 128  2(X),rr  

Kuva  7.3 	Hiekan  kimmomoduulln a,viointi rakeisuuden  perusteella  tie- 
hallituksen ohjeiden mukaan  /1/. 

7.2.2  CBR-koe 

Kansainvälisesti yleisimmin sovellettu palautuvien muodonmuutos- 
ominaisuuksien kuvaamiseen käytetyn muodonmuutosmoduuli  n arviointitapa 
on  erilaiset CBR-kokeen  /35/  tulokseen perustuvat empilriset riippuvuudet. 

Heukelom  ja  Foster /3/  esittivät CBR-arvon  ja  materiaalin kimmomoduulin 
väliseksi riippuvuudeksi yhtälää: 

E=11CBR 	 (7.1)  

missä  
E 	= 	kimmomoduuli [MPa] 
CBR = 	CBR-arvo [%] 

Yleisempään käyttöön  on  kuitenkin vakiintunut Shellin mitoitusmenetelmän 
yhteydessä esitetty riippuvuus:  

E= 10. GSA 
	 (7.2)  

Lineaarista riippuvuutta parempi yhteensopivuus kokeellisten tulosten kanssa 
saavutettiin Tanskan tielaboratoriossa yhtälöllä  /4/:  

E=10•CBA°' 	 (7.3)  
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Lähes saman muotoisen,  aihaisille CBR -arvoille  (2  % < CBR <  12  %) 
 soveltuvan riippuvuuden  on  esittänyt myös englantilainen  TRRL  (Transport 

and Road Research Laboratory)  yhtälöllä  /5/:  

E=17,6CBA°' 	 (7.4)  

Edelleen  on  muun muassa  Jessbergerin  /42/  vuonna  1974  esittämän  riippu-
vuuden  perusteella johdettavissa kaava:  

E  =  5,85  GBR°'805 	 (7.5)  

Suunnilleen samaan tulokseen kaavan  7.5  kanssa johtaa myös Suomen 
 tielaitoksessa  käytössä ollut riippuvuus  /43/:  

E=4CBR 	 (7.6) 

Brown et al. /6/  testasivat muutamien edellä esitettyjen  riippuvuuksien paik-
kansapitävyyttä  kolmella erilaisella materiaalilla niiden todellista kuormitus- 
tilannetta vastaavalla  jännitystasolla  tehtyjen  dynaamisten kolmiaksiaali-
kokeiden tuloksiin vertaamalla. Kuvassa  7.4  esitetyt havainnot osoittavat 

 yhtälöiden  7.3  ja  7.4  mukaisten  riippuvuuksien  olevan oikean suuntaisia, 
mutta eri materiaalien välisten  poikkeamien  olevan kuitenkin niin suuria, että 

 yksikäsitteisen  yhteyden etsiminen  CBR -arvon  ja  muodonmuutosmoduulin 
 välille ei ole perusteltua.  
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Kuva  7.4 	CBR -arvon  ja  kimmomoduulin  välinen riippuvuus;  
jännhiyspulssf Aq =  40  kPa  /14/.  

Itse asiassa  yksikäsitteistä  riippuvuutta ei ole olemassakaan, koska  CBR-
kokeen yhteydessä tapahtuvan  kimmoisen  ja plastisen  muodonmuutoksen 
suhde vaihtelee huomattavasti eri materiaalien välillä.  
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Karkearakeisten sitomattom ien  kerrosten materiaalien osalta edellä esitettyje  n 
 CBR-riippuvuuksien  soveltuvuus  on  erityisen kyseenalainen. Niillä muodon-

muutosmoduuli  on  nimittäin todettu voimakkaasti jännitystasosta riippuval-
seksi, mutta erilaiset CBR-korrelaatiot antavat sille kuitenkin vakioarvon. 
Toisaalta edes CBR-näyte ei niillä edusta alkuperäistä materiaalia, koska 
näytteestä joudutaan kokeen mittakaavasta johtuen poistamaan  sen  muodon-
muutoskäyttäytym iseen  varsin  oleellisesti vaikuttavat karkeat rakeet. 

Laboratorio-olosuhteissa tehtävästä CBR-kokeesta  on  kehitelty myös  in-situ 
 -käyttöön soveltuvia muunnoksia, jotka ovat itse asiassa pienimittakaavaisia 

 lev-ykuormituskokeita.  Niillä saatavat tulokset eivät kuitenkaan ole täysin 
vertailukelpoisia laboratoriossa tehtävän CBR-kokeen kanssa, koska toisaalta 
kuormitetun maa-aineksen saama sivuttaistuki  ja  toisaalta huokosveden 
ylipaineen poistumismando Ilisuudet poikkeavat  in-situ -m  ittauksessa  näyte- 
muotin sisällä tehtävästä laboratoriokokeesta./8/  

7.2.3 Staattinen kolmiaksiaalikoe 

Dynaamisten koimiaksiaalikokeiden  tekeminen edellyttää aina suhteellisen 
monimutkaisten  ja  kalliiden koestuslaitteistojen käyttöä. Tämän vuoksi  on 

 pyritty kehittämään kuormitusmenettelyjä, joilla tien sitomattomien kerrosten 
materiaalien palautuvia muodonmuutosom inaisuuksia kuvaavat parametrit 
voitaisiin määrittää tavanomaisissa staattisissa kolmiaksiaalikokeissa 
normaalisti käytettävän laitteiston avulla. 

Kalcheff  ja  Hicks i7!  totesivat tekemissään vertailuissa, että  resilient-moduulin 
määritykseen  käytettävän kuormituspulssin kestoajan vaihtelu  0,1  sekunnista 

 30  minuuttiin ei merkittävästi vaikuttanut kokeesta saatavan muodonmuutos-
moduulin arvoon. Tähän perustuen  he  esittivät koejärjestelyn, jolla palau-
tuvien muodonmuutosten moduuli määritettäisiin tavanomaisen kolmiaksiaali-
laitteiston avulla yhteensä noin kaksi tuntia kestävästä kuormitusten  ja 
palautusten  sarjasta  /7/.  Koska moduuli joka tapauksessa  on  kuitenkin 
määritettävä useammalla eri iän nitystasolla, johtaa esitetty koemenettely 

 varsin  hitaaseen  ja  hankalaan muodonmuutosparametrien määritykseen. 

Edellä esitetyn koemenettelyn pohjalta Sweere  on  tutkinut mandollisuuksia 
Kalcheffin  ja Hicksin  esittämien kuormitusvaiheiden nopeuttamiseen  /8/. 

 Dynaam isten  kolm iaksiaalikokeiden  sekä eripitu  sten staattisten  kuormitus-  ja 
palautusportaiden  avulla määritettyjä muodonmuutosmoduuleja vertaamalla 
Sweere  on  osoittanut, että karkearakeisille materiaaleille palautuvan muodon-
muutoksen moduuli voidaan määrittää viisi minuuttia kestävän staattisen 
kuormitusvaiheen jälkeen tehtävän palautuksen yhteydessä mitattavan 
muodonmuutoksen avulla  (kuva  7.5).  
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Kuva  7.5 	Moduulimäärityksen  periaate  (kuormitusporras  5 min)  ja  tulok- 

sen vertailu dynaamisella  ko/miaksiaaliko keel/a määritettyyn 
moduuliin  /8/.  

Käytännössä normaalisti staattisiin kolmiaksiaalikokeisiin käytettävien laitteis-
tojen käyttömandollisuuksia karkearakeisten materiaalien muodonmuutos- 
ominaisuuksien määritykseen rajoittaa yleensä voimakkaasti niiden näyte- 
koko.  Yleisesti sovellettua maksimiraekoon  ja näytehalkaisijan  suhdetta 

 1/6...1/5 karkearakeisemmilla  näytteillä tehdyissä kokeissa päädytään nimit-
täin helposti liian suureen koetulosten hajontaan  /8!.  Toisaalta taas näytteen 
rakeisuuden skaalaamisen käytettävissä olevalle liian pienikokoiselle 
kuormituslaitteistolle sopivaksi  on  todettu vaikuttavan merkittävästi muodon-
muutosmoduulin arvoon  /9!. 
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7.3  Laboratoriomenetelmät  

7.3.1  Dynaaminen kolmiaksiaalikoe 

Varsinaisista karkearakeisten materiaalien muodonmuutosominaisuuksien 
määritykseen käytettävistä laboratoriotutkimusmenetel mistä dynaaminen 
kolmiaksiaalikoe  on  ilman muuta keskeisin  ja  yleisimmin käytetty. Tarkkaan 
ottaen yleisesti käytetyt dynaamisen kolmiaksiaalikokeen kuormitusmenettelyt 
ovat luonteeltaan syklisiä (engl.  'cyclic loading").  Käyttöön vakiintuneen 
terminologian mukaisesti nimitetään selvästi tavanomaisia kolmiaksiaali-
kokeita suurem maIla kuormitusnopeudella tehtäviä, toistuvaa kuormitusta 
käyttäviä koemenettelyjä tässä yhteydessä kuitenkin dynaamisiksi kolmi-
aksiaalikokeiksi. 

Staattisen kolmiaksiaalikokeen tavoin  on  dynaamisessa kolmiaksiaali-
kokeessa tutkittavaan näytteeseen kohdistettava jännitystila aksiaalis-
symmetrinen yhden pääjännityssuunnan yhtyessä näytteen akselin suuntaan 

 (kuva  7.6). 

2 	3  

I.q=cY_a3 

IIi  
c1  

Kuva  7.6 	Kolmiaksiaalinäytteen jännilystila. 
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Dynaamisen koTmaksiaalikokeen yhteydessä mitataan normaalisti seuraavia 
suureita: 

- 	sellipaine 
- 	näytteen aksiaalinen kuormitus 
- 	näytteen aksiaalinen muodonmuutos 
- 	näytteen vaakasuuntainen muodonmuutos 
- 	kyllästetyllä näytteellä huokosvedenpaine  sekä mandollinen 

takapaine  

Näytteen aksiaaiisen kuormituksen mittaaminen  on suositeltavinta  tehdä koe-
selim sisäpuolisella voima-anturilla.  Jos  tähän ei kuitenkaan ole mandol-
lisuuksia,  on kuormitusmännän  varren läpivienti koesellin kannessa varustet-
tava tehokkaalla kitkanpoistomekanismilla. 

Koska näytteen muodonmuutokset  sen  ylä-  ja  alapäässä eivät pääse 
vapaasti tapahtumaan, edellyttää näytteen aksiaalisen muodonmuutoksen 
luotettava mittaus normaalisti myös tältä osin koesellin sisäpuolista instru-
mentointia. Mittaus tehdään tällöin tavallisesti suoraan näytteen pintaan 
kiinnitetyillä siirtymäantureilla näytekorkeuden keskimmälsen kolmanneksen 
matkalta eli alueelta, jossa näytteen jännitys-  ja muodonmuutostila  on 
tasaisin.  Yleisestä suuntauksesta poiketen  on  amerikkalaiseen SH  RP- 
tutkimusohjelmaan liittyvässä koesuosituksessa ehdotettu koesellin ulko-
puolisen muodonmuutosmittauksen  ja synteettisten kalibrointikappaleiden 

 käyttöä näytteen aksiaalisen muodonmuutoksen määrittämisessä  /10/. 
 Perusteluna tälle  on  esitetty, että näytteeseen tukeutuvien siirtymäantureiden 

liikemandollisuus aiheuttaa kohtuutonta hajontaa mittaustuloksiin. Oikealla 
kiinnitystavan suunnfttelulla mainfttu liikemandollisuus voidaan kuitenkin täysin 
eliminoida. 

Näytteen tilavuuden-  ja eikkausmuodonmuutoksen  tarkka määrittärninen 
edellyttää niin ikään yleensä näytteen pintaan kiinnitetyn mittausvarustuksen 
käyttöä. Erilaisia mittaustekniikkoja  on  kehitetty lukuisia, mutta niihin ei 
kuitenkaan yksityiskohtaisemmin puututa tässä yhteydessä. 

Kuormitusnopeudeitaan  ja jännitystasoltaan liikennekuormitusta  vastaavien 
dynaamisten kolmiaksiaalikokeiden tekeminen edellyttää käytännössä hyd-
raulisesti toimivaa kuormituslaitteistoa,  Jos  kokeet tehdään vakioselli-
paineessa, voidaan sellipaine välittää joko selIm täyttämän ilman  tai  veden  tai 

 jonkin muun nesteen välityksellä. Koemenettelyt, joissa myös sellipainetta 
muutetaan syklisesti, edellyttävät kuitenkin aina koesellin täyttämistä lähes 
kokoonpuristumattomaUa nesteellä. 

Karkearakeisten  materiaalien dynaamisissa kolmiaksiaalikokeissa suhteellisen 
suuren näytekoon käyttäminen  on  välttämätöntä, koska - kuten edellisessä 
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kappaleessa todettiin - näytteen maksimiraekoko  on  noin  1/5  näyte-
halkaisijasta  ja  toisaalta sekä suurimpien rakeiden poistaminen että näytteen 
rakeisuuden skaalaaminen pienemmäksi vaikuttavat merkittävästi koe- 
tuloksiin. 

Ehdotuksia dynaamisessa kolmiaksiaalikokeessa sovellettaviksi kuormitus-
menettelyiksi  on  kirjallisuudessa esitetty lukuisia. Erilaisia sellipaineen  ja 
aksiaal isen kuormituspulssin  yhdistelmä vastaavat jän nityspolut pq-tasossa 

 on  esitetty SHRP-tutkimusohjelmaan liittyvän suosituksen  "protocol P-46":n 
/10/,  Sweeren  /8/  sekä Thomin  ja  Brownin  /11/  ehdotuksien  mukaisesti 
kuvissa  7.7, 7.8  ja  7.9.  Huomion arvoista kuvissa  on,  että SHRP  protocol 
P-46:n  ja Sweeren  ehdotusten mukaiset jännityspolut voidaan toteuttaa pel-
kästään näytteen aksiaalista kuormitusta muuttamalla, mutta Thomin  ja 

 Brownin ehdotuksen mukaiset jännityspolut edellyttävät myös syklisen 
sellipaineen käyttöä.  
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Kuva  7.7 	SHRP protocol P-46.r,  mukaiset jännhtyspolut pq-tasossa. 
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Kuva  7.8 	Sweeren  ehdotuksen mukaiset  jännityspolut pq-tasossa. 

Oleellista sovellettavan kuormitusmenettelyn valinnassa ei kuitenkaar) ole 
käytettävien sellipaineiden  ja kuormituspulssien koko  sinänsä, vaan  se,  että 
todellisessa kuormitustilanteessa kysymykseen tuleva Iän nitysalue katetaan 
kauttaaltaan muodonmuutosmoduulien epäli neaaristen iän nitysriippuvuuksien 
selvittämiseksi. 

Australialaiseen mitoitusmenettelyyn liittyvä koesuositus pitää sisällään edellä 
mainituista koemenetelmistä jonkin verran poikkeavan lähestymistavan. Siinä 
nimittäin karkearakeisen sitomattoman kerroksen muodonmuutosmoduuli 
pyritään määrittämään  vain  kantavan kerroksen yläpintaa vastaavalle 
jännitystasolle. Laboratoriomäärityksen yhteydessä käytettäväksi suositellut 
jännitystasot ovat näin  ollen  myös huomattavasti muita edellä esitettyjä 
koesuosituksia korkeampia (taulukko  7.1) 
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q 

[k Pa] 
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1 5C  

InTl  

50  

Kuva  7.9 	Thom/n  ja  Brownin ehdotuksen mukaiset jännityspolut pq- 
tasossa. 

Taulukko  7.1  Australialaiseen mitoitusmenettelyyn liittyvä suositus dynaa-
misissa kolmiaksiaalikokeissa käytettäviksi jännitystasoiksi. 

Aksiaalinen  kuormitus Vaakasuuntainen  kuormitus  

p 0,83p 
0,98 p 0,57 p 
0,92 p 0,36 p 
0,79p 0,17p 
0,66 p 0,07 p  

Huomautuksia:  

1. p  = pyärän  ja päällysteen  välinen kosketuspaine (otaksutaan yleensä 
rengaspaineen suuruiseksi)  
2. Taulukossa annetut arvot ovat suuntaa antavia suoraan pyärä- 
kuorman  alla  vaikuttaviksi jännityksiksi  

Kaiken  kaikkiaan dynaamisen kolmiaksiaalikokeen voidaan katsoa tällä 
hetkellä oleva keskeisin karkearakeisten sitomattomien materiaalien perus-
tutkimusmenetelmä. Vielä selvästi työläämpien  ja  monimutkaisempien koe-
ratakokeiden ohella  se on  myös käytännössä ainut laboratoriotutkimus- 
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menetelmä, jolla 1<äytettävien materiaalien ominaisuudet  on  mandollista tutkia 
niiden todellisen raekoostumuksen mukaisina. Merkittävin rajoitus  tie-
rakennusmateriaalien  tutkimista ajatellen dynaamisessa kolmiaksiaali-
kokeessa  on  sen pääjännityssuuntien muuttumattomuus. Pääjännityssuuntien 
kiertymisellä  todellisen liikennekuormituksen yhteydessä kun  on  todettu 
olevan huomattava vaikutus pysyvien tilavuuden-  ja leikkausmuodon-
muutosten syntyyn. Näitä dynaamisen kolmiaksiaalikokeen avulla ei kuiten-
kaan voida simuloida.  

7.3.2 Hollow cylinder  -laitteisto  

Kolmiaksiaalilaitteen  pohjalta kehitetty  hollow cylinder  -laitteisto tarjoaa 
käytettävissä olevista laboratoriotutki musmenetel mistä  mon ipuolisim  mat 

 mandollisuudet näytteeseen kohdistuva iän nitystilan säätelyyn.  Hollow 
cylinder  -näytteen sisäosa  on  nimensä mukaisesti ontto  ja  tutkittava materi-
aali  on ohuehkona seinämänä  näytteen ulkokehällä. Sisäpuolella vallitsevaa 
painetta voidaan useimmissa laitteistoissa säädellä näytteen ulkopuolisesta 
paineesta riippumattomana  ja aksiaalisen  kuormituksen lisäksi näytteeseen 
voidaan kohdistaa myös vääntää  (kuva  7.10). 

w  
RJ T 	Hollow cylinder  

-näyte 

Huokosvede 

Sisäpuolen 
näytekumi 

Ulkopuol 
näytekur  

T* PO  

Kuva  7. 10 	Hollow cylinder  -näytteen muoto  ja näytteeseen kohdistet- 
ta v/en kuormitusten  periaate. 

Koska näytteen ulko-  ja sisäpinnoissa  olevat kumikalvot eivät voi välittää 
leikkausvoimaa näytteen ympärillä  ja  sisällä olevaan nesteeseen  tai  kaasuun, 

 on  näytteen säteettäisen suunnan pakko olla yksi  hollow cylinder  -näytteen 
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pääjännityssuunnista.  Näytteen aksiaalisella kuormituksella sekä väännällä 
voidaan näin  ollen  säädellä kanden muun pääjännityksen suuruutta  ja 

 suuntaa.  Koko  ajan ne pysyvät kuitenkin näytteen seinämän tangenttitasossa 
 ja kohtisuorassa  toisiaan vastaan  (kuva  7.11).  Yksityiskohtaisemmin  hollow 

cylinder -näytteessä  vallitsevaa jännitys-  ja muodonmuutostilaa  on  esitetty 
muun muassa lähteissä  12  ja  13. 

 

a. z  Käytetty koordinaatti-
järjestelmä  

a 
2  

Kuva  7. 11 	Hollow cylinder  -näytteessä  vaikuttava jännilystlla  /14/ 

Hollow cylinder  -näytteen muodonmuutostilan määrittämiseen tarvitaan 
kaikkiaan neljän muodonmuutossuureen toisistaan riippumaton mittaus  /14!. 
Mitattavat suureet  ovat näytteen aksiaalinen muodonmuutos, väännön 
suuntainen leikkausmuodonmuutos, näytteen ulkohalkaisijan  ja sisähalkaisijan 

 tai seinämäpaksuuden  muutos. Dynaamisen kolmiaksiaalikokeen tapaan 
muodonmuutosmittaukset tehdään suoraan näytteen pinnalta näytekorkeuden 
keskimmäisen kolmanneksen alueelta. 

Karkearakeisten  materiaalien tutkimusta silmällä pitäen  hollow cylinder 
 -laitteen merkittävin rajoitus liittyy näytemateriaalin suurimpaan sallittuun 

raekokoon.  Jos maksimiraekoon  ja näyteseinämän  paksuuden suhteeseen 
sovelletaan kolmiaksiaalikokeiden yhteydessä yleisesti käytettyä enimmäis-
arvoa  1/6...115, on  suurimmilla käytössä olevilla  hollow cylinder -laitteistoilla 

 näytteen maksimiraekoko noin  6 mm. Seinämäpaksuuden  kasvattamiselle 
 hollow cylinder  -laitteessa asettaa rajoituksen näytteessä vallitsevan leik-

kausmuodonmuutoksen epähomogeenisuus, koska leikkausmuodonmuutok-
sen  suuruus  on  suoraan verrannollinen näytteen symmetria-akselista mitat-
tuun etäisyyteen. 
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Toinen merkittåV  hollow cylinder  -laitteen käyttömandollisuuksia rajoittava 
seikka  on  sen  käytön monimutkaisuus. Sekä näytteen kuormituslaitteistolle 
että erityisesti käytettävälle mittausinstru mentoi  fln ilie  asetetaan huomattavan 
suuret tarkkuusvaatimukset. Lisäksi myös rakenteeltaan onton koenäytteen 
valmistaminen edellyttää  varsin mutkikkaan  tekniikan hallintaa. 

Edellä mainituista rajoituksista huolimatta  hollow cylinder -laitteeiia on  tärkeä 
sija karkearakeisten materiaalien muodonmuutoskäyttäytymiseen kohdis-
tuvassa perustutkimuksessa, koska  sen  avulla voidaan simuloida liikenne- 
kuormituksen vaikutuksesta tapahtuvaa pääjännityssuuntien kiertymistä. Siten 

 sillä  voidaan testata muodonmuutoskäyttäytymistä kuvaavia matemaattisia 
malleja, joita sitten sovelletaan varsinaisessa tierakenteessa tapahtuvien 
muodonmuutosten laskentaan.  

7.3.3 Resonant column  -laitteisto 

Tavallisimmin  resonant column  -taitteessa kuormitetaan normaalin koimi-
aksiaal ikoenäytteen muotoista näytekappaietta taajuudettaan muuttuval  la 
vääntävärähtelyliä  (kuva  7.12).  Laitteesta  on  kehitetty myös muunnoksia, 
joissa värähtely tapahtuu näytteen pituussuuntaan. Niin ikään eräissä laite-
tyypeissä käytettävä näyte  on  ontto, jolloin rajanveto  resonant column  -lait-
teen  ja  edellä esitellyn  hollow cylinder  -laitteen välillä hämärtyy.  

K5  

Herätemäntä  

Kuva  7.12 	Resonant column  -laitteen periaate.  

Herätetaajuutta  muuttamalla tutkittava näyte  ja  siihen kytketty kuormitusmäntä 
pyritään  resonant column -määrityksessä  saamaan värähtelemään niiden 
yhteisellä ominaistaajuudella. Ominaistaajuuden saavuttaminen voidaan 
todeta kuormitusmäntään liitetyn siirtymä-  tai kiihtyvyysmittauksen  perusteella 
näytteen leikkausmuodonmuutosamplitudin maksimina. Näytteen tiheyden, 
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korkeuden  ja ominaistaajuuden  avulla voidaan tämän jälkeen määrittää 
leikkausmoduulin maksimiarvo  Gm  

Resonant column  -laitteiston avulla voidaan tehokkaasti tutkia muun muassa 
materiaalin tiiviys-  ja kosteustilan  sekä esimerkiksi mineralogisesta koostu-
muksesta riippuvien tekijöiden vaikutusta materiaalin muodonmuutos- 
käyttäytymiseen. Niin ikään jännitystilan vaikutusta voidaan  varsin  helposti 
tutkia erityisesti,  jos  laitteisto  on  rakenteeltaan sellainen, että  sillä  voidaan 
kohdistaa näytteeseen myös aksiaalista kuormitusta sellipaineen lisäksi.  

Resonant column  -laitteiston avulla määritettyjen muodonmuutosmoduuleiden 
yhteydessä  on  syytä huomioida, että ne edustavat nimenomaisesti näiden 
maksimiarvoja eli arvoja hyvin alhaisella muodonmuutostasolla. Sellaisenaan 
ne eivät siis vastaa esimerkiksi dynaamisen kolmiaksiaalikokeen perusteella 
määritettyjä moduu  leja (kuva  7.13). 

100' 	 / -  
Leikkaus-  80  
moduuli -  
suhde 	60  aarinen  asteikko)  

G/G max  40  
(%) 	20 

	

i '0- 	ii2 	110_i 	i 	i'o 
Leikkausmuodonmuutos  Y(%)  

Syklinen  kolmiaksiaalikoe  Bender 	--- 

	

element 	Syklinen Suora  leikkauskoe  

	

a 	 --- 

	

a 	 Vääntöleikkauskoe  
Resonant  

-  

column  

	

io 	io_ 2 	10_i 	1 	10  

Kuva  7 13 	Dynaamisten laboratoriotutkimusmenetelmien  soveltuvuus- 
alueet  ja  muodonmuutosmoduulin  periaatteellinen riippuvuus 
muodonmuutostasosta.  

Tien  rakentamisessa käytettävien karkearake  sten  materiaalien muodon- 
muutosominaisuuksien määrittämisen suhteen  resonant column  -laitteen 
soveltuvuutta rajoittaa myös suhteellisen pieni näytekoko. Suurin  osa  käy- 
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tässä olevista ñytehalkaisijoista  on  alle  100 mm,  mutta myös karkeammille 
materiaaleille soveltuvia laitteistoja  on  rakennettu  /15/.  

Erilaisia  resonant column  -laitteen sovellutuksia  on  käsitelty lukuisissa kirjalli-
suuslähteissä,  mm. lähteissä 16, 17, 18  ja  19. 

7.3.4 Bender element  -laitteisto 

Toinen hyvin alhaisella muodonmuutostasolla toimiva maanäytteen muodon-
muutosominaisuuksien tutkimiseen soveltuva laboratoriomenetelmä  on  nk. 

 bender element  -laitteisto. Siinä pietsokeraamisesta materlaalista valmistettu 
elementti upotetaan tutkittavaan materiaaliin, johon  elementin  avulla voidaan 
lähettää leikkausaalto siihen johdetun tasajännitteen napaisuutta kääntämällä. 
Tunnetun etäisyyden päässä oleva vastaanotinelementti toimii tämän jälkeen 
käänteisesti ilmaisten siihen saapuvan leikkausaallon aiheuttaman liikkeen 
jännitemuutoksena  (kuva  7.14). Leikkausaallon kulkumatkan  ja mitatun  kulku- 
ajan perusteella saadaan suoraan laskettua leikkausaallon kulkunopeus  ja 

 tästä edelleen leikkausmoduuli kaavalla  7.7. Resonant column  -laitteen 
tavoin myös  bender element  -laitteella saatu  tulos  edustaa leikkausmoduulin 
maksimiarvoa kysymyksessä olevassa jännitystilassa. 

G g pVg 	 (7.7)  

missä  
Gm 	= 	leikkausmoduulin maksimiarvo 
p 	= 	irtotiheys 
v5 	= 	leikkausaallon  nopeus 

Funktiogeneraattori  
K uormitusmäntä 
Lähetinelementtl 	 ? 	I  _E'iflf  

Näyte  

k  Jii__-'I 	J 	Digitaalinen 
oskilloskooppi 

eräte- 
Vastaanotinel:men 	 jännite  

Nä teja  Vastaa notettu 
puissi 	-  

Kuva  7. 14 	Bender element  -mittauksen periaate.  
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Tavallisimmin pietsokeraamisia elementtejä käytetään kuvan  7.14  tavoin 
kolmiaksiaalinäytteeseen asennettuina. Tuloksien luotettavuuden kannalta  on 

 optimaalista,  jos  elementit asennetaan  resonant column  -näytteen yhteyteen, 
jolloin eri menetelmillä saatuja tuloksia voidaan suoraan verrata keskenään. 
Näin tehtynä tuloksien  on  yleensä todettu vastaavan hyvin toisiaan  /20, 21/.  

Pääasiassa  bender element  -laitteen avulla  on  muodonmuutosominaisuuksia 
määritetty hienorakeisille materiaaleille  ja hiekoille,  mutta tehdyt kokeilut 
karkearakeisemmillakin materiaaleilla ovat olleet lupaavia  /21, 22/. Element-
tien rikkoontumisvaaran takia käytännöllinen yläraja tutkittavan materiaalin 
raekoolle tulee kuitenkin ilmeisesti olemaan  10  -  20  mm:n suuruusluokkaa.  

7.3.5  Koeratalaitteistot  

Eräänlaisia erikoistapauksia tien päällysrakenteen - sitomattomat karkea-
rakeiset rakennekerrokset mukaan lukien - laboratoriotutkimusmeneteirnistä 
ovat erilaiset koeratalaitteistot. Niissä todellisen tierakenteen kaltaista koe- 
rakennetta voidaan kuormittaa tarkoin kontrolloidulla todellista liikenne- 
kuormitusta simuloivalla kuormalla jopa lämpötilan  ja  kosteuden suhteen 
tarkoin säädellyissä ilmasto-olosuhteissa. 

Esimerkkinä koeratalaitteistoista  on  kuvassa  7.15  esitetty Tanskan teknillisen 
korkeakoulun Lyngbyssä olevan koeradan periaatekuva. Tässä tierakenne-
malli rakennetaan  2,5 27 m2  laajuiseen keskiosaltaan  2 m  syvään altaaseen 

 ja kuormituksena  käytetään altaan pituussuuntaan liikkuvaa pyö räkuormaa. 
Pyöräkuorma voidaan kohdistaa rakenteeseen halutulla tavalla muodostetun 
pyöräyhdistelmän välityksellä. Suurin käytettävissä oleva pyöräyhdistelmän 
paino  on 65  kN  ja  liikkuvan kuormituksen maksiminopeus  on 25 km/h. 

 Kyseisen laitteiston yhteydessä myös tierakenteessa olevan vedenpinnan 
taso voidaan asettaa halutulle korkeudelle sekä lämpöeristetyn kuormitus- 
huoneen lämpötilaa  on  mandollista säädellä välillä  -10...+40 °C /23/.  

Koeratakokeiden  etuna  on,  että niissä tierakenteen  ja  siinä käytettyjen 
materiaalien käyttäytymistä voidaan tutkia hyvin todenmukaisissa, mutta 
tarkoin kontrolloiduissa olosuhteissa. Näin  on  mandollista arvioida esimerkiksi 
liikennekuormituksen tierakenteeseen aiheuttamia pysyviä muodonmuutoksia 
sekä materiaalien tajittumista  ja hienonemista ojosuhteissa,  jotka lähes 
vastaavat todellista kuormitustilannetta. Mittausinstrumentoinnille asetettavat 
vaatimukset ovat periaatteessa  in-situ  -mittauksia vastaavat, mutta instru-
mentointiin liittyville tiedonkeruu-.  ja tietokonelaitteille  sekä tutkimushenkilö-
kunnalle olosuhteet ovat kuitenkin selvästi varsinaisia  in-situ  -mittauksia 
helpommat. 
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Säähuone -  27,5m  pitkä,  4m  leveä  ja  3,8m  korkea 

Portti  

L  Testiosuus 
9,Om 

Poikkileikkaus  
5m  

Kuva  7.15 	Tanskan teknillisen korkeakoulun koeratalaitteiston periaate. 

Koejärjestelyjen monimutkaisuudesta johtuvasta  kalleudesta huoli  matta 

koeratakokeet  ovat välttämätön  osa tierakenteen mitoitusmenettelyjen keh  it-

tämisprosessia.  Periaatteessa  vain  niiden avulla eri tavoin yksinkertaistettujen 
muiden käytettävissä olevien laboratoriotutkimusmenetelmien tulokset voidaan 
kalibroida todellista kuormitustilannetta vastaaviin olosuhteisiin. 

Edellä mainitun Tanskan teknillisen korkeakoulun lineaarisen koeratalaitteis-
ton  lisäksi vastaavanlaisia pitkänomaista rakennetta  sen pituussuuntaan 

kuormittavia  laitteistoja  on  käytössä kymmenkunta eri puolilla maailmaa. 
Esimerkkinä näistä mainittakoon englantilaisen  Transportation and Road 
Research Laboratory:n  sekä Nottinghamin  ja Delftin  yliopistojen koerata-
laitteistot. Ympyränmuotoisia, pyörivää kuormitussysteemiä käyttäviä koe- 
ratoja  on  käytössä kaikkiaan parikymmentä eri puolilla maailmaa. Yksi 
pyörivää kuormitussysteemiä käyttävä koeratalaitteisto  on  myös Suomessa, 

nimittäin  Neste  Oy:n koerata Sköldvikissä.  

7.4 In-situ  -mittaukset 

 7.4.1 Levykuormituskoe 

Staattinen levykuormituskoe  on  eräs yleisimmin käytetyistä  tie-  ja  muiden 

maarakenteiden muodonmuutos-  ja tiiviysominaisuuksien  in-situ  -mittaus- 
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menetelmistä. Pohjoismaiden lisäksi  se on  laajasti käytössä muun muassa 
Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa, Englannissa  ja U.S.A:ssa.  Esi-
merkiksi Saksassa levykuormituskokeet ovat myös oleellinen  osa  päällys- 
rakenteen mitoitusmenettelyä  /24/.  

Yksityiskohdissaan levykuormituskokee  n suoritustapa  vaihtelee jonkin verran 
esimerkiksi käytettävien kuormituslevyjen koon  ja  tehtävien kuormitussarjojen 
suhteen. Yleisperiaatteena levykuormituskokeessa kuitenkin  on,  että siinä 
havaitaan portaittain muuttuvalla staattisella kuormaila kuormitetun suhteel-
lisen jäykän metallilevyn painuma  ja mandoflisesti  myös kuormituksen aiheut-
tama maanpinnan painuma kuormituslevyn ulkopuolella  (kuva  7.16).  

Kuorma-auto 

Kuormitussvli  

Mittaus 

Voima-anturi  

K 

Siirtvmämittaus  

Kuva  7.16 	Le..ykuormituskokeen  periaate  /8t  

Periaatteessa levykuormituskoe voidaan tehdä myös tiettyyn syvyyteen 
upotettua kuormituslevyä käyttäen, mutta yleisimmin  se  tehdään kuitenkin 
suoraan maan-  tai  rakennetun kerroksen pinnalta. Levyä kuormittavan 
staattisen voiman vaatima vastapaino saadaan tavallisimmin kuorma-autosta, 
johon levykuormitusvarustus  on  kiinnitetty. 

Levykuormituskokeen  tuloksena saadaan määritettyä  koko kuormitetun 
 rakenteen muodonmuutoskäyttäytymistä kuvaava moduuli yhtälöllä, joka  on 
 muotoa: 

E=kP— 	 (7.8)  
$  

missä  
E 	= 	rakenteen muodonmuutosmoduuli, "kantavuus" [MPa]  
p 	= 	keskimääräinen kosketuspaine levyn alapinnassa [MPa]  
a 	= 	kuormituslevyn  säde [mJ  
s 	= 	havaittu painuma  [mm] 
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k 	= 	TTOifl 

Kertoimen  k  arvo riippuu kuormituslevyn jäykkyydestä  ja kuormitetussa 
 rakenteessa olevan materiaalin Poissonin luvusta, joiden tavanomaisilla 

oletusarvoilla kerroin  k  saa edellä esitettyjä yksiköitä käytettäessä luku-
arvokseen noin  1,5.  

Kun levykuormituskoe tehdään esimerkiksi tien  tai  sen  jonkin rakennekerrok-
sen  pinnalta, vaikuttaa kuormituslevyn havaittuun painumaan paitsi välittö-
mästi levyn  alla  olevan materiaalin muodonmuutosominaisuudet myös 
kaikkien tämän alapuolella olevien kerrosten ominaisuudet. Niinpä  levy-
kuormituskokeella määritetty muodonmuutosmoduuli  ei sinänsä edusta 
minkään rakenteessa olevan materiaalin käyttäytymistä erikseen, vaan 
materiaalikohtaisten ominaisuuksien määrittäminen edellyttää  nk.  takaisin-
laskentamenetelmien (engl.  "back calculation")  käyttöä. Näiden käytön 
edellytyksenä taas  on,  että levykuormituskokeen yhteydessä maanpinnan 
painu maa havaitaan myös kuormituslevyn ulkopuolelta. 

Suomalaisessa käytännössä levykuormituskokeen kuormituslevyn halkaisija 
 on  tavallisesti  300 mm  ja  levyn maksimikuormitus  60 kN,  johon noustaan 

 10 kN:n kuormitusportaita  käyttäen. Kuormitus tehdään tavallisesti kahtena 
syklinä  ja muodonmuutosmoduuli  E2  havaitaan toistokuormitusvaiheen 
kuormitus-muodonmuutoskuvaajalta joko  sen  lineaariselta osalta  tai sekantti-
moduulina alkutilanteesta maksimikuormitukseen /25/. 

Levykuormituskokeella määritettyjen muodonmuutosmoduulien  otaksutaan 
suomalaisessa tierakenteen mitoitusmenette lyssä vastaavan Odemarki  n 
kimmoteoriaan  perustuvan mitoitusyhtälän mukaisia staattisia kimmo-
moduu  leja  eri rakennekerrosten pinnalta mitattui na. Levykuormituskokeen  tai 

 siihen palautettavissa olevien muiden menetelmien tuloksilla  on  näin  ollen 
 erittäin keskeinen merkitys myös nykyisessä suomalaisessa tierakenteen 

 m Ito ituskäytän n  ässä. 

Levykuormituskokeen  suurimpia etuja  on  siihen liittyvä laaja kokemusperäinen 
tietous mittaustu  losten ja  rakenteiden käyttäytymishavaintojen välisistä 
yhteyksistä. Koska levykuormituskokeessa käytettävä kuormitus  on  suhteel-
lisen suuri, edustavat  sen  antamat tulokset myös materiaalin muodonmuutos- 
käyttäytymistä suu ruusluokaltaan oikealla iän nitystasolla. 

Useimpien muiden  in-situ -mittausmenetelmien  tavoin myöskään  levy-

kuormituskokeen  perusteella ei pystytä määrittämään suoraan varsinaisia 
tierakenteen materiaaliparametreja, vaan saadaan ainoastaan kokonaiskuva 
rakenteen käyttäytymisestä. Staattisesta luonteestaan johtuen levykuorm itus-
kokeen kuormitustapahtuma vastaa myös huonosti todellista liikenne- 
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kuormitusta. Karkearakeisilla materiaaleilla tällä ei yleensä ole suurta merki-
tystä  /8/,  mutta ohuilia päällysrakennekerroksilla  ja  huonosti vettä läpäise- 
väliä pohjamaalla ero voi olla huomattava. Koska levykuormituskokeen 
tekeminen staattisine kuormitusportaineen lisäksi  on  varsin  hidasta,  on  sen 

 tilalle pyritty kehittämään suoritustavaltaan nopeampia  ja kuormitustavaltaan 
 paremmin liikennettä simuloivia mittausmenetelmiä.  

7.4.2  Benkelman-palkkimittaus 

Kehfttäjänsä  mukaan nimetty Benkelman-palkkimittaus  on  toinen hyvin perin-
teinen tierakenteen muodonmuutosominaisuuksien  in-situ  -mittaukseen 
käytetty menetelmä. Myös siinä kuormitus  on  luonteeltaan staattinen,  ja  se 

 saadaan aikaan ajamalla kuorma-auton paripyörä tutkimuspisteen päälle. 
Autossa olevan  lastin  avulla paripyörästä rakenteeseen kohdistuva kuorma  on 
vakioitu 50 kN:ksi,  mutta levykuormituskokeen tapaan kuormitusta ei 
Benkelman-palkkimittauksessa voida kuitenkaan lisätä vaiheittain, vaan  se on 

 tehtävä kerralla. Kuormituksen aiheuttama taipuma mitataan tien  pinnalle 
 asetettuun tukitelineeseen kiinnitetyn vivun  ja mittakellon  avulla kuvan  7.17 

 mukaisesti. 

Mittauspiste  ennen kuormitusta  
1 	 4 	 K  

Tukiteline 

1CLrÅ 1 

Mittauspiste autonpyörän kuormittanianä 
 s=  tienpinnan painuma  

Kuva  7.17 
	

Benkelman-paikkimittaus,  nk.  staattinen koemenetelmä  /26/. 

Nk. staattisessa koemenetelmässä  auto  ajetaan aluksi tutkimuspisteen päälle 
 ja Benkeiman-palkin  avulla mitataan tien  pinnan palautuva  muodonmuutos 

paripyörän välistä, kun  auto  ajetaan varovasti pois.  Nk.  dynaamisella koe- 
menetelmällä voidaan puolestaan mitata myös muodonmuutoksen palautu-
maton  osa  ajamalla  auto  ensin  varovasti tutkimuspisteen päälle  ja  tämän 
jälkeen pois. 

Mittaustuloksen  tulkinnassa auton paripyörän välittämä kuorma redusoidaan 
levykuormituskoetta vastaavaksi ympyräkuormaksi, jonka halkaisija  on 0,30 m 
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ja keskimääräiiiên kosketuspaine  700 kPa.  Rakenteen palautuvaa muodon-
muutosta kuvaava näennäinen kimmomoduuli saadaan tämän jälkeen kaavan 

 7.8  mukaisesti sijoittamaHa Benkelman-palkilla mitattu painuman palautuva 
 osa evykuormituspainuman  paikalle. 

Benkelman-paikkimittauksen  etuna esimerkiksi levykuormituskokeeseen 
verrattuna  on  sen  suorituksen nopeus  ja heippous.  Huomattavan paljon sitä 
onkin käytetty muun muassa parannettavien teiden kunnon inventointiin, 
Sitomattomilla pinnoilla menetelmän käyttää saattaa kuitenkin joskus rajoittaa 
pintamateriaalin löyhyys, mistä johtuen maa-aines voi siirtyä sivusuuntaan 
kuorma-auton pyörän liikkuessa mittauspisteen ohi. 

Levykuormituskokeen  tavoin myös Benkelman-palkkimittauksessa tapahtuva 
rakenteen kuormittaminen  on  selvästi todellista liikenteen aiheuttamaa 
kuormitusta hitaampaa. Kokeen tuloksena saatava muodonmuutosmoduuli 
edustaa niin ikään nimenomaisesti tutkimuspisteen kohdalla olevan rakenteen 

 ja pohjamaan kokonaiskäyttäytymistä  eikä minkään rakennekerroksen  tai 
 siinä käytetyn materiaalin ominaisuutta erityisesti.  

7.4.3 Lacroix -taipumanmittaus  

Lacroix-taipumanmfttauksessa Benkelman-pakkimenetelmä on automatisoitu 
 mittausta varten varustetun kuorma-auton yhteyteen. Mittauksen aikana 

kuorma-auto  liikkuu tasaisella, hitaalla nopeudella  ja  mittaus tehdään jatku-
vasti noin  3,5 m  välein kummankin takaparipyärän välistä. Tuloksena 
saadaan näin mitattavan rakenteen pituussuuntaiset taipumaproflulit kumman-
kin pyöråuran kohdalta  (kuva  7.18) /26/. 

3 	 100 	 200 	 300 m  

C 1 -e 
3 
C 

3 2  

Kuva  7. 18 	Lacroix-taipumanmittauksel/a  saadut tien  taipumapro f/flit  /26/. 
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Lacroix-taipumanmittauksella  saadut taipuma-arvot muutetaan  levy-
kuormituskoetta  vastaavaksi moduuliksi kaavafla: 

E=k160 	 (7.9) 
S  

missa  
E 	= 	rakenteen muodonmuutosmoduuli  
k 	= 	päällysteen  paksuudesta riippuva kerroin  0,4  -  0,7 
s 	= 	ulkoraiteesta  mitattu  Lacroix-taipuma  

Vaikka  Lacroix-mittaus tehdäänkin liikkuvan kuorma-auton avulla,  on 
kuormitusnopeus  auton alhaisesta Ilikkumisnopeudesta johtuen selvästi 
normaalia liikennekuormitusta hitaampi. Toisaalta mittaus  on  kuitenkin 
levykuormituskoetta nopeampi, mistä voi aiheutua eroa tuloksiin kuorritetun 
rakenteen ollessa  veden  kyllästämä  ja  sisältäessä heikosti vettä läpäiseviä 
materiaaleja.  

7.4.4  Taipumamittaus laserkameroilta  

Eräänlaisena  Lacroix-mittauksen nopeutettuna versiona voitaneen pitää 
hiljattain Suomessa kehitettyä  enopeaa  kantavuusmittausautoa"  /27/.  Siinä 
kuorma-auton paripyörän aiheuttama tienpinnan taipuma mitataan auton  alle 
sijoitettuun palkkiin kiinnitettyjen laserkameroiden  avulla. Laserantureiden 
suuresta näytteenottotaajuudesta johtuen kuorma-auton nopeus voi mittauk-
sen  aikana olla jopa  50 - 80 km/h mittauspisteiden  välin  ollessa silti  vain 

 joitakin kymmeniä millimetrejä.  Tien  pinnan taipumaprofiili  saadaan näin  ollen 
 käytännössä jatkuvana. 

Prototyyppivaiheessa  olevalla nopealla taipumamittausautolla  on  periaat-
teessa mandollista saavuttaa huomattava hyöty mittauksen tehokkuuden 
kasvuna. Auton suuremmasta ajonopeudesta johtuen kuormitus vastaa myös 
luonteeltaan  varsin  hyvin todellista liikennekuormitusta. Toisaalta pyörä- 
kuorma ei nopeassa ajossa epätasaisella tienpinnalla pysy läheskään 
vakiona, joten pyöräkuorman vaihtelu  on  ilmeisesti myös mitattava  ja  otettava 
huomioon arvioitaessa tierakenteen muodonmuutosominaisuuksia mitattujen 
taipuma-arvojen perusteella. 

Varsinaisia vertailuja muiden menetelmien antamiin tuloksiin 'nopealla 
kantavuusmittausautolla" tehdyistä mittauksista ei ilmeisesti ole toistaiseksi 
julkaistu. 
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7.4.5  Pudotu^palnolaite 

Pudotuspainolaite  on  viime vuosina voimakkaimmin yleistynyt tierakenteiden 
muodonmuutosominaisuuksien  in-situ  -mittausmenetelmä. Kaupallisia laite- 
valmistajia  on  nykyisin useampia, mutta kaikissa laitteistoissa perusperiaate 

 on  hyvin samanlainen. Koestettavan rakenteen  pinnalle  asetetaan yhtenäinen 
 tai  muutamasta sektoripalasta koostuva tavallisimmin  0,30 m  halkaisijaltaan 

oleva ympyrälevy, jonka päälle tietyn suuruisen  massan  annetaan vapaasti 
pudota  (kuva  7,19).  Kun pudotuskorkeus myös tunnetaan, voidaan pudotuk-
sesta tutkittavaan rakenteeseen kohdistuvan kuormituspu Issin suuruus 
määrittää. Jonkin verran puissin kestoon vaikuttaa muun muassa kuormitus- 
levyn alapinnassa tavallisesti oleva kumilevyvaimennin, jonka vaikutus näin 

 ollen  tulee myös tuntea.  

P  ud  otus  pa  inb 

Kuormituslev 
Kumilev  

Ge  of oni 

I 	__4 - 

'500mm 	500mm 500mm  

Kuva  7,19 	Pudotuspainolaitteen  periaate  /8/.  

Kuormituspulssin  aiheuttama rakenteen  pinnan painuma  mitataan tavallisesti 
sekä kuormituslevyn keskellä olevaan reikään että määrätyille etäisyyksille 
levyn ulkopuolelle sijoitettujen geofonien avulla. Näin saadaan määritettyä 
kuormituksen aiheuttaman  nk. taipumasuppilon  muoto. Mittaustulosten 
rekisteröinti  ja  tallennus ovat yleensä automatisoituja, jolloin pudotuspaino-
mittausten tekemiseen henkilöautolla hinattavissa olevalla pudotusyksiköllä 
tarvitaan periaatteessa  vain  yksi henkilö. 

Pudotuspainomittauksen  tuloksena saadaan määritettyä levyn keskikohdan 
maksimitaipumaa vastaava  koko  rakenteen muodonmuutosmoduuli staattisen 
levykuormituskokeen tapaan. Koska mittauksen yhteydessä saadaan selville 
myös kuormituspulssin synnyttämän taipumakuvion muoto, voidaan sitä 
käyttää myös kuormitetu  n  rakenteen eri kerrosten materiaaliomi naisuuksie  n 

 arviointiin  nk. takaisinlaskentamenetelmiä  käyttäen (vrt, kappale  5.2).  Näissä 
pudotustapahtu maa pyritään simu loi maan matemaattisesti kimmoteoriaan 
perustuvien kerrosrakenteen laskentaohjelmien avulla. Periaatteena tällöin  on, 
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että kerrosten muodonmuutosmoduuleita muuttelemalla saadaan laskennal-
lisesti simuloitu  ja  mittaamalla todettu taipumakuvio vastaamaan toisiaan. 

Useimmat käytössä olevat takaisinlaskentao hjelmat käyttävät lineaarista 
materiaali mallia myös karkearakeisille kerroksille, mutta karkearakeisten 
materiaalien todellista käyttäytymistä paremmin kuvaavia epälineaarisia 
malleja käyttäviä ohjelmistojakin  on  kehitetty  /39/.  Eräissä takaisinlaskenta- 
ohjelmissa huomioidaan myös pudotuspainolaitteen aiheuttaman kuormitus- 
pulssin dynaaminen luonne  /29, 30/.  

Muun muassa Sweere  /7/ on  osoittanut, että varsinkin jäykkyydeltään suurille, 
lähellä pintaa oleville kerroksille takaisinlaskennaila saatava muodonmuutos-
moduuli  on  hyvin herkkä laskelmassa käytetyn kerrospaksuuden vaihteluille. 
Niin ikään esimerkiksi kuormitettavan  pinnan  epätasaisuudesta aiheutuvan 
kuormitusjakautuman epähomogeenisuuden vaikutus takaisinlaskennan 
lopputulokseen voi olla huomattava  /28/.  

Edellä mainituista mittaustuloksen tulkintaan liittyvistä ongelmista huolimatta 
pudotuspainomenetelmällä  on  monia kiistattomia etuja puolellaan. Eduista 
huomattavimpia ovat laitteistojen melko pitkälle viedystä automatisoin nista 
johtuva mittaussuorituksen nopeus  ja vaivattomuus.  Kuormitus  on  myös luon-
teeltaan todellista liikennekuormitusta vastaava ainakin kuormituksen kesto- 
ajan suhteen  ja  kuormituksen suuruutta  on  helppo säädellä pudotuskorkeutta 

 ja pudotettavan massan  suuruutta muuttamalla. 

Erityisen hyvin pudotuspainolaitteisto soveltuu parannettavien teiden kunnon 
inventointiin, koska  sen  avulla voidaan tierakennetta rikkomatta tehdä suh-
teellisen vaivattomasti huomattava määrä olemassa olevan rakenteen kunnon 

 ja  siinä olevien materiaalien ominaisuuksien määrityksiä.  

7.4.6  Pudotuspainolaitteen  muunnoksia 

Eräänlainen yksinkertaistettu pudotuspainolaitteen muunnos  on  dynaamiseksi 
levykuormituslaitteeksi (engl.  "dynamic plate bearing test")  nimitetty laitteisto, 
jossa kuormitettavan kerroksen pintaan asetettavat geofonit  on  korvattu 
yhdellä kuormituslevyyn kiinnitetyllä anturilla  (kuva  7.20). Kuormituspulssi 

 saadaan aikaan pudotuspainolaitteen tapaan kuormituslevyn päälle vapaasti 
putoavalla painolla, mutta kuormituksen aiheuttamista muodonmuutoksista 
havaitaan  vain  rakenteen  pinnan maksimitaipuma kuormituslevyn  kohdalla. 
Tämän perusteella määritetään kuormitetun rakenteen muodonmuutos-
moduuli, jonka perusteella voidaan todeta, vastaako rakenteen käyttäyty-
minen kyseessä olevassa rakennusvaiheessa suunnitelman mukaista mitoi-
tusta. 
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Kuva  7.20 	Dynaamisen  Ievykuormituskokeen  periaate  /8/.  

Mittaus dynaamisella levykuormituskokeella  on  nopeaa  ja  vaivatonta, joten 
tilastollisesti luotettavan tuloksen edellyttämä määrä tutkimuspisteitä voidaan 
kohtuullisella vaivalla mitata. Kun mittaukset tehdään kunkin rakennettavan 
kerroksen päältä erikseen, ei myöskään jonkinasteisia epävarmuustekijöitä 
sisältäviä takaisinlaskentoja tarvitse käyttää lainkaan. 

Toise ntyyppisen variaation normaalikokoisesta pudotuspainolaitteesta  muo-
dostavat pienimittakaavaiset kannettavat laitteistot. Esimerkiksi Loadman-
tuotemerkillä Suomessa markkinoitavassa laitte istossa pudotuspainon  massa 

 on 10 kg  ja kuormituslevyn  halkaisija  0,13 - 0,20 m /27/.  

Edellä mainitusta laitetyypistä  on  myös olemassa versio, jossa kerroksen 
 pinnalle  asetetun siirrettävän kiihtyvyysanturin avulla voidaan mitata 

kuormituspulssin aiheuttaman taipumakuvion muotoa  ja  pintakerroksen 
kimmomoduulia  pinta-aallon etenemisnopeuteen perustuen. 

Keveytensä  ansiosta kannettava pudotuspainolaite  on  erittäin helppo-
käyttöinen myös vaikeakulkuisissa paikoissa. Toisaalta kuormituspulssin 
suuruus ei painon keveydestä johtuen kuitenkaan vastaa todellista liikenne- 
kuormitusta  ja  kuormituksen syvyysvaikutus  on  pieni. 

Kansainvälisesti  on  jonkin verran käytetty australialaisen professori Cleggin 
kehittämää iskuvasaraa (engi.  "Clegg Impact Hammer') /31/.  Siinä pudotus- 

painon  massa  on 4,5 kg, pudotuskorkeus 450 mm  ja  maan pinnalla olevan 

ympyrälevyn halkaisija  50 mm.  Muista pienikokoisista pudotuspainolaitteen 
muu nnoksista poiketen Cleggin iskuvasaralla tehtävässä mittauksessa 
tuloksena rekisteröidään iskuvasaran suurin hidastuvuus pudotuksen lopussa. 
Mittayksikkönä  on  tällöin  CIV =  10 g. 
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Mittaustapahtuman nopeudesta  ja heippoudesta  johtuen Cleggin iskuvasaralla 
 on  todettu olevan potentiaalisia käyttömandollisuuksia erityisesti rakennustyön 

aikaisessa laadunvalvonnassa  /9, 32/. Kuormituslevyn  pienestä halkaisijasta 
huolimatta laitteella saadut tulokset ovat olleet johdonmukaisia  varsin  karkea-
rakeisiakin sitomattomia kerroksia testattaessa  /8/. 

7.4.7  Aaltoliikkeen  etenemiseen perustuvat menetelmät 

Erään ryhmän tien päällysrakennemateriaalien muodonmuutosominaisuuksien 
määrittämiseen käytettävistä  in-situ -mittauksista  muodostavat erilaiset 
rakenteessa etenevän aaltoli ikkeen havain nointi  in  perustuvat menetelmät. 
Näissä rakenteen  pinnalle  asetettu värähtelijä lähettää siihen joko vakio-  tai 
muuttuvataajuista  harmonista värähtelyä, jonka etenemistä seurataan eri 
etäisyyksille värähtefijästä asetetuilla ilmaisimilla  (kuva  7.21). 

Rakennekerrosten muodonmuutosmoduulin  arviointi voi tällöin perustua joko 
materiaalissa etenevien puristus-  ja leikkausaaltojen  tai  rakenteen pinnalla 
havaittavien  Rayleigh -aaltojen käyttöön. Kandella ensiksi mainitulla aalto- 
tyypillä materiaalin kimmomoduulin arviointi perustuu yhtälöihin  /23/: 

12v2 2 E= 	v,,p 
 1-v 

E=2(1  +v)vp  

(7.10) 

(7.11)  

missä  
E 	=  materiaalin kimmomoduuli  
v 	= Poissonin  luku  
p 	=  materiaalin tiheys  
v, 	= puristusaallon  nopeus  
v 	= leikkausaallon  nopeus 

Selektiivinen ______Oskilloskooppi 
vahvistin 	1 

Vahvistin 	Funktio- 
generaattori  

I Värähtelijä 
 Vastaanotin 	 L  

Kuva  7.21 	Aaltoliikkeen  etenemiseen perustuvan mittauksen periaate.  

Tierakentee  n  tapauksessa aaltoli ikkeen etenemisee  n perustuvien  menetel- 
mien soveltamista mutkistaa muun muassa  se,  että sidottujen päällys- 
rakennekerrosten muodonmuutosmoduulit ovat taajuudesta riippuvaisia. 



11 6 	Sitomattomlen  kerrosten  kivialnesten muodonmuutosominaisuudet - kirjallisuusselvitys 

MUODONMUUTOSOMINJSUUKSIEN MJARJTTAMINEN  

Rakenteen pinnasta tehtävissä mittauksissa tällä  on  erityisesti merkitystä,  jos 
 päällyste  on  paksu  tai  käytetään suurta värähtelytaajuutta, jolloin aallon-

pituudet ovat pieniä. 

Toinen rakenteessa etenevän värähtelyn käyttöön perustuvien mittaus- 
menetelmien heikkous liittyy materiaaliominaisuuksien jännitysepälineaarisuu-
teen.  Yleensä värähtelylähteiden rakenteeseen aiheuttamat jännitykset ovat 
nimittäin huomattavan paljon liikennekuormituksesta aiheutuvia jännityksiä 
pienempiä, eivätkä määritetyt muodonmuutosmoduulit näin  ollen  vastaa 
todellista kuormitustilannetta  /23/. 

7.4.8  Koetiekoneet 

Laboratoriotutkimusmenetelmien  yhteydessä esiteltyjen koe ratojen vastineita 
 in-situ -m ittauksissa  ovat täysimittakaavaisten tierakenteiden koestamiseen 

suunnitellut koetiekoneet. Näihin liittyvän kehitystyön edelläkävijämaana  on 
 ollut Etelä-Afrikan tasavalta, jossa koetiekone kehitettiin  jo  1 960-luvun lopulla 

 ja  jossa niitä tälläkin hetkellä  on  käytössä useita  /33/.  Viime vuosikymmenellä 

koetiekone  on  otettu käyttöön myös Australiassa,  ja  hiljattain sellaisen raken-

taminen  on  aloitettu U.S.A:ssa  /34/. 

Koetiekoneella  raskaan ajoneuvoliikenteen vaikutusta simu loidaan siirret-
tävällä kalustolla, joka ajetaan kuormitettavan  tie- tai koetierakenteen  päälle. 
Koneen runkoon rakennetun kuormituslaitteiston avulla noin  10 m:n pituiselie 

tieosalle  voidaan kohdistaa halutun suuruinen raskaan ajoneuvon pyörä-
kuormaa vastaava tien pituussuuntaan liikkuva kuormitus todellisen kaltaisten 

 rengas- ja jousitusyhdistelmien  välityksellä. Käytännössä kuormituslaitteisto 
voidaan toteuttaa koneen pituussuuntaan pyörivällä ketjustolla, johon kuor-
mituspyöriä voidaan kiinnittää useita. Kun ketjuston pyörimisnopeus  on 

 enimmillään  20 - 30 km/h,  voidaan kuormituslaitteiston avulla tierakentee-
seen  kohdistaa useita tuhansia raskaan pyöräkuorman toistoja päivässä. 
Kuormituspyörien kulku-unen paikat sivusuunnassa voidaan koetiekoneiden 
yhteydessä myös säädellä todellisen liikennekuormituksen jakautu maa 
vastaavaksi. 

Koetiekoneet  tarjoavat erinomaisen mandollisuuden todellisten tierakenteiden 
nopeutettuu  n täysimittakaavaiseen testaukseen  tarkoin säädeltyissä kuor-

mitusolosuhteissa. Näin käytetyt suunnittelu-  ja mitoitusmenetelmät  voidaan 

tarkistaa erityisesti tierakenteen kestoiän  en nakoin nm  osalta. Kaluston 
tiikuteltavuuden ansiosta kuormituskokeet voidaan helposti järjestää ilmasto-
ym. olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisiin paikkoihin. 

Suurimpana rajoituksena koetiekoneiden yleistymiselle tulevat varmasti 
olemaan niiden huomattavat valmistus-  ja  käyttökustannukset. Tierakentami- 
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seen  käytettäviin rahasummiin verrattuna pitäisi laitteistohankintojen kuitenkin 
olla toteutettavissa myös Euroopassa ainakin yhteishankintoina muutamien 

 maiden  kesken. Tarvetta niiden käytölle joka tapauksessa tulisi olemaan 
uusien rakenneratkaisujen toteuttamisen  ja laskennailisten mitoitus-
menetelmien yleistymisen myötä.  

7.5  L.aboratoriomäärityksiin  liittyviä  erityiskysymyksiä 

 7.5.1  Laboratoriomääritysten  luonne 

Kuten edellä  on  käynyt ilmi, voidaan erilaisilla laboratoriotutkimusmenetelmillä 
selvittää tutkittavan materiaalierän käyttäytymistä  varsin  tarkoin kontrolloi-
duissa jännitys-, kuivatus- ym. olosuhteissa. Tuloksena saadaan tällöin 
nimenomaisesti tutkittavalle materiaalille ominaisia materiaaliparametreja. ln-
situ -mittauksien  taas todettiin antavan lähinnä kyseessä olevan rakenteen 
kokonaiskäyttäytymistä kuvaavia tuloksia, joihin kaikki rakenteessa olevat 
materiaalit omalta osaltaan vaikuttavat. 

Vaikka  in-situ -mittaustenkin  perusteella voidaan jossain määrin saada 
selvitettyä rakenteessa olevien yksittäisten materiaalien käyttäytymistä 
kuvaavia parametreja  nk. takaisinlaskentamenetelmiä  käyttäen, tulisi 
materiaaliominaisuuksien tavoitearvojen kuitenkin ensi sijassa perustua 
laboratoriomääritysten tuloksiin. Tavoitearvojen saavuttaminen kontrolloidaan 
vertaamalla  in-situ  -mittausten tuloksia materiaaliparametrien perusteella 
laskennal lisesti  en nakoituun  rakenteen käyttäytymiseen. 

Jotta edellä esitetty toimintamalli olisi toteuttamiskelpoinen, tulee laboratorio- 
kokeiden näytteet pystyä valmistelemaan mandollisimman tarkoin todellista 
rakennetta vastaavaan tilaan. Sito mattomissa kerroksissa käytettävien 
karkearakeisten materiaalien osalta keskeisimmät ongelmat liittyvät tällöin 
materiaalin tiiviystilaan sekä lajittumiseen, joita käsitellään seuraavissa 
kappaleissa.  

7.5.2  Näytteiden  tiiviystila 

Laboratorionäytteen  saaminen tiiviydeltään yleensä tärytiivistystä käyttäen 
rakennettavaa todellista rakennetta vastaavaan tilaan edellyttää aina jonkin-
laisen tiivistysvälineen käyttöä näytteen valmistelun yhteydessä. Käytettävissä 
olevat tiivistysmenetelmät  ja  -välineet ovat periaatteessa staattinen tilvistys, 
iskevä tiivistys, tiivistys leikkausliikkeen avulla sekä erilaiset näytteen  pinnalle 

 asetettavat täryttimet  ja tärypöydät.  Paitsi tiivistystehon suhteen eroavat eri 
tiivistystavat toisistaan myös niiden aiheuttaman rakeiden murskaantumisen 

 ja  jossain määrin myös näytteen lajittumisen suhteen. 
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Vertailuarvona tiiviystavoitteiden  asettamisessa käytetään normaalisti saavu-
tettavan kuivatilavuuspainon suhdetta  nk. parannetun  Proctor-tiivistyksen 

 avulla määritettyyn kuivatilavuuspainon maksimiarvoon  /35/. Karkearakeisilla 
materiaaleilla Proctor-tiivistyskokeeseen  liittyy kuitenkin eräitä  sen soveltu-
vuutta  heikentäviä tekijöitä: 

- 	Kokeessa käytettävä iskevä tiivistystapa aiheuttaa ilmeisesti 
enemmän materiaalipartikkeleiden murskaantumista, kuin mitä 
yleensä käytännön  ti ivistysmenetelmien  yhteydessä tapahtuu. 

-  Karkearakeisilla materiaaleilla tiivistyskokeessa  käytettävästä 
näytteestä joudutaan kokeen mittakaavan takia poistamaan 
ainakin kaikki  32 mm:ä  suuremmat rakeet. Kun poistettujen 
rakeiden osuus nousee huomattavan suureksi, saattaa jäljelle 
jäänyt lajite olla tiivistyvyydeltään  varsin  erilaista alku-
peräiseen materiaali  in  verrattuna. Lopputulokseen laskettava 
kivikorjaus voi näin  ollen  johtaa epäasiallisiin tiiviystavoitteisiin. 

-  Karkearakeisilla materiaaleilla  Proctor -näytteen  pinnan tasoit-
tammen  on  hankalaa, mistä voi myös aiheutua jonkin verran 
virhettä määrityksen lopputulokseen. 

Kun laboratoriomääritykset tehdään riittävän isomittakaavaisilla kokeilla, joissa 
materiaalit pystytään tutkimaan niiden todellisen raekokojakautuman mukai-
sina,  ei vertailutiiviyden määrittäminen tuota yhtä suurta ongelmaa. Oleel-
lisinta tällöin  on  tutkia materiaalin käyttäytymistä samanlaisessa tiiviydessä 
kuin mihin käytännön rakennuskohteessakin päästään  tai  mihin  on 

 tarkoituksenmukaista päästä tiiviystilan pysyvyys huomioon ottaen. 

Erilaisista laboratorionäytteiden tiivistystavoista staattinen tiivistys ei juuri 
soveltune karkearakeisilla materiaaleilla käytettäväksi. Tilvistystapa ei nim  it-
täin  vastaa luonteeltaan käytännön tiivistysmenetelmiä,  ja  kohtuullisilla 
staattisilla kuormituksilla saavutettava materiaalin tiiviysaste  jää  varsin 
alhaiseksi.  

Proctor-kokeen kaltaisiin iskeviin tiivistystapoihin liittyvä suurin ongelma  on 
 niiden aiheuttama rakeiden murskaantuminen. Etuna niillä kuitenkin  on,  että 

tiivistykseen käytettävän työn määrä tunnetaan  varsin  tarkoin  ja sen  suuruutta 
 on  myös helppo säädellä. 

Jossain määrin epätarkempaa  on tiivistystyön  mittaaminen erilaisilla näytteen 
 pinnalle asetettavilla täryttimillä. Rakeiden murskaantuminen  on  kuitenkin 

iskutiivistystä vähäisempää,  ja tiivistystapa  vastaa hyvin käytännön tiivistys- 
menetelmiä. Yhdistettynä staattiseen kuormitukseen tärytiivistyksen teho 
paranee jonkin verran,  ja täryttimen korkeusaseman  pakko-ohjauksella 
päästään  varsin  hyvin säätelemään saavutettavaa tilavuuspainoa  /36/. 
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Leikkausliikkeen  ja  staattisen kuormituksen avulla tehtävässä  ti ivistyksessä 
rakeiden murskaantum men on  vähäistä  ja  saavutettavan  ti lavuuspai non 

 kontrollointi helppoa. Laitetyypillä  on  myös kotimainen valmistaja  ja  laitteen 
käytöstä  on  kotimaisia käyttökokemuksia  /37/,  mutta toistaiseksi saatavilla 
olevat laitekoot eivät mandollista riittävän suurien näytteiden valmistamista 
karkearakeisista materiaaleista,  ja  kustannukset esimerkiksi näytehalkaisijal-
taan  300 mm  olevan laitteen rakentamisesta olisivat ilmeisesti  varsin  suuret. 

Tärypöydän  avulla tehtävässä tiivistystyössä rakeiden murskaantuminen  on 
 niin ikään vähäistä  ja tiivistykseen  käytettävää työtä voidaan kohtuullisen 

tarkasti kontrolloida. Näytemateriaalien lajittumisen kannalta tärypöydän avulla 
tapahtuva  ti ivistäm men  ei kuitenkaan karkearakeisten materiaalien tapauk-
sessa  liene  paras  mandollinen tiivistystapa. Myös riittävän suurikokoisen 
näytteen täryttämiseen kykenevä tärypöytä  on  varsin kallis  ratkaisu. 

Kansainvälisesti eniten käytetty isojen laboratorionäytteiden valmistelutapa 
lienee kerroksittain rakennettavan näytteen pinnalla toimivan täryttimen 
käyttö, mutta muun muassa tärypöytiä  on  näytteiden valmisteluun käytetty. 
Halkaisijaltaan  4"  olevien näytteiden valmistelusta tärytintä käyttäen  on 

 olemassa myös brittiläinen standardi  /38/.  Samalla periaatteella tehtävä 
näytteen valmistelu lienee suositeitavin tapa myös isoilla näytteillä käytet-
täväksi tarvittavan laitteiston yksinkertaisuudesta  ja  saavutettavan tiiviystilan 
kohtuullisen hyvästä hallittavuudesta johtuen.  

7.5.3  Näytteiden lajittuminen 

Toinen karkearakeisten materiaalien laboratoriokäsittelyyn liittyvä ongelma  on 
 näytteen valmistelun yhteydessä  ja  osin ehkä myös varsinaisen kuormitus- 

kokeen aikana tapahtuva materiaalin lajittuminen. Jossain määrin lajittumista 
tietysti tapahtuu myös todellisissa rakenteissa joko hienorakeisemman 
aineksen varisemisena alaspäin  tai  sen pumppaantumisena  ylöspäin  veden 
kyllästämässä  rakenteessa. 

Todellisessa rakenteessa tapahtuvan lajittumisilmiön jäljittely laboratorio- 
kokeen yhteydessä ei liene mandollista. Niinpä laboratorionäytteiden lajit-
tumista tulee pyrkiä välttämään mandollisimman täydellisesti  ja  näytteet pyrkiä 
valmistelemaan suoraan sellaiseen tilaan, jossa materiaali todellisessa 
rakenteessa tulee olemaan. 

Kuten edellä todettiin, riippuu laboratorionäytteen lajittuminen jonkin verran 
käytettävästä näytteen valm istelutavasta. Huomattavasti enemmän  se  riippuu 
kuitenkin näytteen rakeisuudesta  ja kosteustilasta. Rakeisuuden, kosteustilan 
ja materiaalityypin  vaikutusta tärytiivistyksellä valm istetun laboratorionäytteen 
lajittumiseen  on  jonkin verran esitelty muun muassa tämän kirjallisuus- 
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selvityksen rinnakkaisjulkaisussa, joka käsittelee  Tampereen  teknillisessä 
korkeakoulussa tehtyjen dynaamisten kolmiaksiaalikokeiden tuloksia  /40!.  
Lyhyesti voidaan kuitenkin todeta, että erityisesti rakeisuuskäyrältään 'roik-
kuvilla" kuivana tiivistetyillä materiaaleilla lajittuminen  on  erittäin merkittävää. 
Niinpä tällaisilla materiaaleilla näytteen valmistelua kuivana tulisi välttää, 
koska näytteestä tulee tällöin  varsin epähomogeeninen  eikä  sen  käyttäyty-
minen tällöin mitä ilmeisimmin vastaa rakeisuudeltaan keskimäärin samanlai-
sen, mutta rakenteeltaan homogeenisen näytteen käyttäytymistä.  

7.6  Tulosten oikeellisuuden varmistaminen 

 7.6.1  Palautuvat  muodonmuutosominaisuudet 

Karkearakeisten  materiaalien palautuvien muodonmuutosominaisuuksien 
määritykseen käytettäviä laboratoriotutkimuslaitteistoia käsiteltiin edellä 
kappaleessa  7.3. Keskeisimmäksi tutkimusmenetelmäksi  todettiin dynaaminen 
kolmiaksiaalikoe, jonka avulla materiaalimoduulien määritys voidaan tehdä 
sekä materiaalin raekoostumuksen että kuormituksessa käytettävän iän nitys-
tason suhteen todellista kuormitusti  lan netta  vastaavalla tavalla. 

Tierakenteen palautuvia muodonmuutoksia  kuvaavien ominaisuuksien mittaa-

miseen soveltuvia  in-situ  -menetelmiä esiteltiin useita kappaleessa  7.4.  Eri 
menetelmillä saatavien tulosten väliset erot liittyvät ennen muuta niissä 
käytettävien kuormitusaikojen erilaisuuteen. Kuormituksen luonteesta riippuu 
oleellisesti muun muassa missä määrin kuormitusimpulssista aiheutuvat 
hitaus-  ja vaimennusvoimat  sekä kerrosrajoista  ja  kovasta  tai jäätyneestä 

pohjakerroksesta  mandollisesti tapahtuvat  he ijastukset  vaikuttavat mittaus- 
tuloksiin; staattisessa kuormituksessa näitä vaikutuksia ei ole, pulssimaisessa 
kuormituksessa niiden merkitys kasvaa  ja jaksollisessa kuormituksessa  ne 
saattavat muodostua erittäin merkittäviksi. Edelleen  in-situ  -mittauksissa 
käytettävällä kuormitusajalla  on  huomattava merkitys vedellä kyllästyneiden 
heikosti vettä läpäisevien materiaalien - erityisesti pohjamaan - muodon-
muutosominaisuuksiin sekä päällysteen jäykkyyteen, joka myös  on kuor-

mitusnopeudesta  riippuvainen. 

Suomessa yleisimmin käytettyjä muodonmuutosominaisuukSien  in-situ - 

mittausmenetelmiä  eli pudotuspainolaitetta, Benkelman-palkkia  ja staattista 

levykuormituskoetta  on  vertailtu muun muassa Oulun yliopistossa tehdyssä 
tutkimuksessa  /25/.  Varsin  odotetusti pudotuspainolaitteen todetaan antavan 
tutkittavan rakenteen moduulille suurimmat  ja levykuormituskokeen  pienimmät 
arvot. Benkelman-palkkimittaUkSella saatavat arvot taas ovat hieman  levy-

kuormituslaitteen  avulla mitattavia arvoja suuremmat. 
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Laboratorio-  ja  in-situ -m ittauksien  tulosten vertaamisessa tarvittavan 
yhteyden muodostavat kerrosrakenteessa vaikuttavan jän nitystilajakautuman 
laskentaan kehitetyt laskentamenetelmät  ja -ohjelmistot.  Näiden avulla eri 
rakennekerrosten pinnalta mitattava  koko  rakenteen muodonmuutosmoduufl 
voidaan laskea, kun eri kerrosten materiaaleille ominaiset muodonmuutos-
moduulit tunnetaan. Lasken nollisesti ennakoitua tulosta voidaan tämän 
jälkeen verrata  in-situ  -menetelmällä mitattuun arvoon. 

Periaatteessa vertaaminen  on  mandollista myös takaperin eli arvioimalla eri 
kerrosten materiaalien muodonmuutosmoduulit esimerkiksi pudotuspaino-
laitteella mitatun taipumakuvion perusteella takaisinlaskentaa käyttäen. Tällöin 
määrityksen  tulos  on  kuitenkin  varsin  herkkä muun muassa rakenteen  pinnan 
taipumamittauksen  pienillekin virheille. Niin ikään melko pienet kerros- 
paksuuden vaihtelut saattavat aiheuttaa huomattavaa hajontaa eri kerrosten 
materiaaleille määritettyih  in muodonmuutosmoduuleihin /8!. 

7.6.2  Pysyvät  muodonmuutosominaisuudet 

Karkearakeisten  materiaalien palautumatonta muodonmuutoskäyttäytymistä 
kuvaavat matemaattiset mallit todettiin edellä kappateessa  4  huomattavasti 
palautuviin muodonmuutosominaisuuksiin liittyviä malleja kehittymät-
tömämmiksi. Niin ikään palautumattomien muodonmuutosominaisuuksien 
määrittämistä laboratoriotutkimuksi  Ila  on  tehty huomattavasti palautuvia 
muodonmuutosom inaisuuksia vähemmän. Pääsyynä tähän  on  ollut vaadit- 
tavasta suuresta kuormituskertamäärästä johtuva kokeiden työläys sekä  se, 

 että huomattaviin näytteen pysyviin muodonmuutoksiin johtava koe voidaan 
yleensä tehdä yhdelle näytteelle  vain  yhdellä jännitysyhdistelmällä kerrallaan.  

Hollow cylinder  -laitteen avulla tehdyissä tutkimuksissa  on  todettu, että 
pääjännityssuuntien kiertymisellä -  jota  tapahtuu myös liikkuvan pyörän kuor-
mittamassa tierakenteessa -  on  huomattava merkitys karkearakeisiin  maten-
aaleihin syntyvään  pysyvään tilavuuden-  ja leikkausmuodonmuutokseen. 
Koeratakokeisiin  vertaamalla  hollow cylinder  -laitteessa tapahtuvien muodon-
muutosten  on  myös suuruudeltaan todettu vastaavan täysimittakaavaisen 
rakenteen käyttäytymistä  /13/.  

Luotettavin tieto  koko tierakenteen ja  siinä käytettävien karkearakeisten 
materiaalien pysyvistä muodonmuutosominaisuuksista saadaan kuitenkin 
todellista tierakennetta vastaavassa mittakaavassa tehtävistä koeratakokeista 
sekä varsinaisista koeteistä tehtävien havaintojen perusteella. Koeteiden 
kuormittamisessa erittäin tehokkaan apuvälineen tarjoaa koetiekone,  jolta 

 kuormitus voidaan tehdä rakenteen todellisissa käyttöolosuhteissa sekä 
huomattavasti nopeutettuna että käytettävien kuormitusten suuruuden 
suhteen tarkoin kontrolloituna. 
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Koska koerata'--  ja koetietutkimusten yksikkäkustan nukset  ovat paljon labo-
ratoriotutkimuksia suuremmat, lienevät laboratoriotutkimukset - karkeilla 
materiaaleilla lähin  nä isomittakaavaiset  kolm iaksiaalikokeet -  jatkossa 
kuitenkin keskeisin keino materiaalien pysyvää muodonmuutoskäyttäytymistä 

 ja  siihen vaikuttavia tekijöitä koskevan kvatitatiivisen tiedon hankinnassa. 
Tämän jälkeen rakenteiden pitkäaikaiskäyttäytymisen mitoitus  on kalibroitava 
koerata-  ja koetiekokeisiin  perustuen.  
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8  ALUSTAVAT MITOITUSPARAMETRIT KIRJALLISUU-
DEN PERUSTEELLA  

8.1  Palautuva muodonmuutoskäyttäytyminen  

Hyvin dokumentoituja systemaattisia karkearakeisten materiaalien palautu-
mattoman muodonmuutoskäyttäytymisen selvittämiseen tähtääviä koesarjoja 
ei kirjallisuudessa ole  kovin  lukuisasti esitetty. Lisäksi esitettyjen koetulosten 
vertailemista hankaloittaa eri yhteyksissä käytettyjen matemaattisten 
mallinnustapoje  n  erilaisuus. Seuraavassa  on  kuitenkin pyritty kokoamaan 
yhteen muutamien koesarjojen keskeisimmät tulokset  ja  esittämään ne 
mandollisuuksien mukana keskenään yhteismitallisina.  

Rada ja Witczak  Ill  ovat Marylandin yliopistossa tehneet yhteenvedon  101 
 dynaamista kolmiaksiaalikoetta käsittäneestä koesarjasta sekä kirjallIsuus-

tutkimuksen perusteella löydetyistä  170  kolm iaksiaalikokeen  tuloksista. 
Tuloksia  on  jo  edellä esitelty muodonmuutoskäyttäytymiseen vaikuttavien 
muuttujien mukaisesti jaoteltuna kappaleessa  6  (kuvat  6.3, 6.7, 6.8  ja  6.9). 

 Taulukossa  8.1  kyseinen aineisto  on  jaettu materiaalityypeittäin  ja  kullekin 
materiaalityypille  on  esitetty  K-U  -mallin  (kaava  4.3)  mukaisten parametrien 

 K1  ja  1<2  keskiarvot  sekä näiden vaihteluvälit. Tulosten suuruusluokkaa  on 
 taulukossa  8.1  pyritty havainnollistamaan laskemalla muutamaa erisuuruista 

pääjänn ityssumman arvoa vastaavat  resilient-moduulit,  vaikka esitetyt 
parametrien  K1  ja  1<2  keskiarvot  eivät luonnollisestikaan sellaisenaan edusta 
millään todellisella materiaalilla saatua tulosta. 

Deiftin  yliopistossa Alankomaissa  on  myös tehty laaja koesarja dynaamisia 
kolmiaksiaalikokeita erityyppisille sitomattomien kerrosten materiaaleille. 
Tavanomaisten murskattujen kiviainesten lisäksi tutkimuksessa oli mukana 
myös huomattava määrä erilaisia kierrätysmateriaaleja sekä kuusi erilaista 
hiekkaa. 

Suurin  osa  tutkimuksessa mukana olleista materiaaleista kuormitettiin sekä 
paikallisten sitomattoman kerroksen materiaalivaati  musten ohjealueen 
ylärajan  että niiden alarajan mukaisessa raekoostumuksessa  (kuva  8.1).  Osa 
korvaavista  materiaaleista tutkittiin niiden 'kaupallisissa" raekoostumuksissa, 
jotka jätepolttokuonaa lukuun ottamatta kuitenkin vastasivat mainittujen 
materiaalivaatimusten ohjealuetta. Jätepolttokuonan maksimiraekoko oli 

 22,4 mm.  Tutkimuksessa mukana olleiden hiekkojen rakeisuuskäyrät  on 
 esitetty kuvassa  8.2.  

Laajalla jännitysalueella  (kuva  7.8)  tehtyjen dynaamisten kolmiaksiaali- 
kokeiden perusteella määritetyt  K-U  -mallin parametrien  K1  ja  1<2  arvot sekä 
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muutamat  restt1nt-moduu Un esimerkkiarvot  on  esitetty  karkearakeisten 
kiviainesten  osalta taulukossa  8.2  ja hiekkojen  osalta taulukossa  8.3.  

Taulukko  8.1  Maa Jajiluokkien tyypilliset muodonmuutosparametrit (kaava 
 4.3)  Radan ja Witczakin  mukaan.  /1/  

Materiaali-  K 1 [psi]  K2  M r  [MPa]  
tyyppi _____________ _____________ _________  _________ _________ 

keskiarvo keskiarvo  e  = 50 e  = 250 e  = 500  (Näytteiden 
lukumäärä)  (vaihteluväli) (vaihteluväli) kPa kPa kPa 

silttinen hiek-  1620 0,62 38 103 159  
ka  (8) (710...3830) (0,36.0,80)  

hiekkainen  4480 0,53 88 207 299  
sora  (37) (860...12840) (0,24...0,80)  

hiekka-  ja ki-  4350 0,59 97 249 375  
viainesseos,  (1880...11070) (0,23...8,82)  
soramurske  
(78)  _____________ _____________ _________ _________ ________ 

murskattu  kivi  7210 0,45 121 250 342 
(115) (1705..,56670) (-0,16.0,86)  

kalkkikivi  (13) 14030 0,40 214 407 537 
(5700...83860) (0,00.. .0,54)  

kuona  (20) 24250 0,37 347 631 815 
(9300.. .92360) (0,00. .0,52)  

Näytteiden vesipitoisuus  kuormituskokeiden  aikana oli melko tarkasti kullekin 
materiaali  Ile  paran netun  Proctor -sullonnan  perusteilla  määritetyn opti mivesi-
pitoisuuden suuruinen, mutta  tiiviysaste  niillä vaihteli  89  -  103  %.  Syynä 

 karkearakeisten  näytteiden  ti  iviysasteen  vaihteluun oli, että  tärytiivistyksellä 

valmisteltujen  näytteiden  tiivistystyö  oli  vakioitu,  mutta erityisesti  rakeiden 

murskaantum  men  koenäytteiden  valmistelun yhteydessä oli huomattavasti 
 Proctor-sullontaa  vähäisempää.  Hiekkanäytteet tiivistettiin  kaikki  100  % 

 ti  iviysasteeseen.  /2/  

Karkearakeisista  materiaaleista suurin  palautuvan  muodonmuutoksen  moduuli 

 on  määritetty rakeisuusohjealueen alarajan  mukaiselle  kalkkikivimurskeelle. 

Tiilimursketta  ja jätepolttokuonaa  lukuun ottamatta näyttäisivät myös korvaa-
vat  materiaalit vastaavan  käyttäytymiseltään  perinteisiä  sitomattomien  kerros-

ten  kivlaineksia. Hiekoilla muodonmuutosmoduulit  ovat kuitenkin jonkin verran 
 karkearakeisia kiviaineksia alhaisempia. 
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2 	4 	 22.4 	45  

Raekoko  [mm]  

Kuva  8. 1 	Ho/fant/la/sten  materiaa 1/vaatimusten ohjealue sitomattomien 
kerrosten  0 - 40 mm kiviairiekselle /2/. 

L_J 
 80 

.4- 

	

60 - 	 ZEN 	WIN 

	

40 - 	 EEN 

.002 .006 .020 	.075.175.30 .60 1.4 2.8 

Raekoko [mml 
 

Kuva  8.2 	Delftin  yliopiston tutkimuksessa käytettyjen hiekkojen rakel- 
suuskäyrät  /2/. 
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Taulukko  8.2  Kãrkearakeisten  materiaalien  K1  ja  1<2  parametrit  (kaava  4.3) 
 sekä  resilient-moduulin esimerkkiarv'ot  /2t  

Materiaali  K 1  K2  M r  [MPa] 

[MPa]  e  =  50  kPa  e  =  250  kPa  8 =500  kPa 

laavamurske  26,9 0,35 106 186 237  
(yläraja)  __________ __________ ____________ ____________ ___________ 

laavamurske  19,2 0,47 121 257 356  
(alaraja)  _________ ___________ ___________ ___________ 

porfyyri-  29,2 0,32 102 171 213  

murske  
(yläraja)  __________ __________ ___________ ___________ ___________ 

porfyyri-  22,9 0,43 123 246 331  

murske  
(alaraja)  _________ ___________ ___________ __________ 

soramurske  40,9 0,23 101 146 171  

(yläraja)  __________ _________ ___________ ___________ __________ 

soramurske  47,2 0,31 159 261 324  

(alaraja)  _________ ___________ ___________ __________  

kalkkikivi-  156,8 0,14 271 340 374  

murske  
(yläraja)  __________ __________ ___________ ___________ __________  

kalkkikivi-  37,7 0,45 219 452 618  

murske  
(alaraja)  __________ __________ ___________ ___________ ___________ 

'stolTM  157,8 0,05 192 208 215  

(luonn.) __________ ___________ ___________ ___________ 

piimangaani-  43,5 0,34 164 284 360  

kuona 

(kaupall.) _________ ___________ ___________ ___________ 

tiilimurske  1 6,3 0,49 43 94 132  

(yläraja)  __________ __________ ___________ ___________ ___________ 

tiilimurske  1 4,0 0,65 50 145 227  

(alaraja)  _________ _________ ___________ ___________ __________ 

tiilimurske  2 27,5 0,30 89 144 177  

(yläraja)  ___________ ___________ 
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Taulukko  8.2  jatkuu 

Materiaali  K 1  K2  M r  [M Pa] 
EM Pal 

0  =  50  kPa  0  =  250  kPa  0 =500  kPa 

tiilimurske  2 18,3 0,43 98 197 265  
(alaraja)  

betonimurske  21,1 0,48 138 299 417  

(yläraja)  

betonimurske  11,2 0,59 113 291 438  

(alaraja)  

klinkkeri-  41,8 0,28 125 196 238  
murske  
(yläraja)  

klinkkeri-  18,6 0,45 108 223 305  
murske  
(alaraja) 

tiili-betoni-  77,3 0,17 150 198 222  
murske  
(yläraja) 

tiili -betoni-  22,6 0,44 126 257 348  
murske  
(alaraja)  

betonimurske  71,8 0,21 163 229 265 
2  

(kaupaH.)  

tiili -betoni-  34,8 0,35 137 240 306  
murske  1  
(kaupafl.) 

tiiili-betoni-  36,1 0,34 137 236 299  
murske  2  
(kaupall.)  

tiili -betoni-  30,1 0,36 124 220 282  
murske  3  
(kaupall.) 

jatepoltto-  39,9 0,23 98 142 167  
kuona 

(kaupall.) 
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Taulukko  8.3  1tIekkanäytteiden  K1  ja  K2  parametrit  (kaava  4.3)  sekä 
 resilient-moduulin esimerkkiarvot  /2t  

Materiaali  K, 
[MPa]  

1<2 M r  [MPa} 

0  = 50  kPa =  250  kPa  0 =500  kPa 

Echteld (ELN)  8,1 0,56 72 178 263  

Echten (ENN)  7,6 0,57 71 177 263  

Eems (EEN)  8,9 0,56 80 196 289 

Eastern 
Scheldt  (OSN) 

9,8 0,54 81 193 281 

Winterswijk 
 (WIN)  

10,5 
_______ 

0,53 
_______ 

83 
________ 

196 
________ 

283 

Zijen  (ZEN) 9,7 0,52 74 171 246 

Thom  ja  Brown /3,4/  ovat Nottinghamin yliopistossa vertailleet lukuisten 
erityyppisten sitomattomissa kerroksissa käytettävien kiviainesten muodon-
muutoskäyttäytymistä muun muassa dynaamisen kolmiaksiaalikokeen avulla. 
Kuvassa  8.3 on  esitetty brittiläisten materiaalivaatimusten mukainen 
ohjealue  (Department of Transport Type 1 Material)  sekä tutkittujen materiaa-
lien rakeisuuskäyrät siltä osin kuin ne eivät kulje kyseisen ohjealueen sisällä. 

Kaikki näytteet tiivistettiin samalla tyämäärällä, joka vastasi noin kahta 
kolmasosaa standardimenettelyn mukaisen  Proctor-sullonnan  tiivistys- 
energiasta. Useimmat näytteistä kuormitettii  n  kuivina. Kosteina kuormitetuilla 
näytteillä negatilvisen huokosvedenpaineen vaikutus  on  myös pyritty otta-
maan huomioon, joten kaikilla materiaaleilla tulokset edustavat näytteissä 
vaikuttaneita tehokkaita jännityksiä. 

Kuvassa  8.4 on  esitetty eri materiaaleille määritetyt palautuvan muodon-
muutosmoduulin arvot, jotka vastaavat kolmiaksiaalikokeen sellipainetta 

 a3  = 50 kPa  ja deviatorisen  jännitykset pulssia  (a1  - = 100 kPa.  Vas-
taava  K-6  -mallin  mukainen pääjännityssummari arvo  on  näin  ollen  e  =  

250 kPa.  Eri materiaaleille määritetyn pintakitkakulman funktiona samat 
tulokset  on  esitetty  jo  edellä kappaleessa  6.5.2.  

Ranskassa käytettyjen tyyp  ill isten sitomatto mien rakennekerrosten  materi-
aalien palautuvaa muodonmuutoskäyttäytymistä  on  tutkinut muun muassa 
Paute  /5/. Parannetun Proctor-sullonnan  mukaisessa tiiviydessä  ja  2 - 4 %:n 

 vesipitoisuudessa tehtyjen dynaamisten kolmiaksiaalikokeiden tulokset  hän  on 
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1rnm 	1nim 	lOhim 	100mm  
Hiekka 	 Sora  

______  Tyyppi  1  Ohjealue 	hUH  Hiekka  ja  sora  
—0-0-- 	Graniitti  (Wymondham) 

Dolomiittjkajkkjkivi  Hiekka  ja  sora  
(Attenborough) 

Murskattu betoni 	•  u 	Hiekka  (Bardon  Hill)  

- 	Ooliittinen  kalkkikivi 	-o-----  Hiekka  (Mid-Ross)  

- - 	Hiekkakivi 	 -'---'--'--- Polttotuhka  

Hiekka  ja  sora Tyyppi  2  Yläraja  
(S. Wales)  

Hiekka  ja  sora  
(Friskney)  

Kuva  8.3 	Nottingham/n  yliopiston koesarjassa käytettyjen materiaalien 
rakeisuuskäyrät  /4/.  

esittänyt  Boycen  mallin  (kappale  4.2.3)  mukaisten  parametrien  avulla (tauluk-
ko  8.4).  Taulukossa  8.4 on  mainittujen  parametrien  lisäksi esitetty myös 
muutama näiden avulla laskettu  kimmomoduulin esimerkkiarvo.  Arvot  on 

 saatu kaavojen  4.21  ja  4.22  mukaisista tilavuus-  ja  leikkausmoduulin lausek-
keista kimmoteorian  perusteella (kaava  8.1).  Kullakin  jännitystasolla deviato-
risen  jännityksen pulssi  on  laskennassa oletettu kaksinkertaiseksi  hydra-
staattiseen  jännitykseen nähden.  

9KG 	 (8.1)  
3K+G  

missä  
E 	= 	kimmomoduuli  
K 	= 	tilavuusmoduuli  
G 	leikkausmoduuli 
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Hiilipitoinen 	kaikkikivi 
Dolomiittikalkkikivi 

Ooliittikajkkikivi  
Graniitti  
Murskattu betoni  

500  Teräskuona 
Polttotuhka 

:  77  Hiekkakivi  
400  : / TIIIII'  Hiekka  ja  sora  

000 7/  Hiekka  

300  
0 	/  -  
00  / ' // / •', 	 0 

0  oO / '/ / ',' 	 0 

200  /  

o 	/ ',' //, 	 00 

100 
- 	____  

0  

Kuva  8.4 	Erityyppisten  materiaalien  palautuvan  muodonmuutoksen  
moduulien  vertailu  /4/. 

Shook et al. /6/  ovat myös esittäneet yhteenvedon eri tutkijoiden määrit-
tämistä  K-U  -mallin  mukaisista parametreista erilaisille sitomattomissa 
kerroksissa käytettäville kiviaineksille (taulukko  8.5).  Koska tuloksissa ei esi-
merkiksi tiiviys-  ja  kosteustilojen  vaikutusta ole eritelty, ovat parametrien 
vaihteluvälit melko suuria, mutta suuntaa antavan kuvan muodonmuutos-
parametrien vaihtelualueista taulukon perusteella kuitenkin voi muodostaa. 
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Taulukko  8.4  Ranskalaisten sitomatl'oman kerroksen materiaalien muodon-
muutosparametrit (kaavat  4.21, 4.22  ja  4.23)  Pauten  mu-
kaan  /5/.  

Materiaali-  n K 1  G 1  E  [MPa]  

8  =  50 8  =  250 0  =  500  
kPa kPa kPa  

kova  0,33 6029 8552 91 266 424  
kaikkikivi 

savinen  0,23 2812 3963 54 186 317  
kaikkikivi  

pehmeä  0,61 70000 62600 381 713 934  
kaikkikivi  

pehmeä  0,58 20600 19900 128 251 336  
savinen 
kaikkikivi 

granuitti  0,34 3128 4077 43 126 198  

savinen  0,5 8475 7727 61 137 194  
graniitti 

sora  0,34 3106 3313 38 109 172  

Taulukko  8.5  K-s -mallin  (kaava  4.3)  mukaiset parametrit  K,  ja  K2  eri-
tyyppisille sitomattomien kerrosten materiaaleille  /6t  

Tutkija 
] 
 Materiaali  K 1  [psi] K2  

Hicks  kallio-  ja  sora-  
murske  

1600  -  5000 0,57  -  0,73  

Hicks, Finn  jakava kerros  2100  -  5400 0,61 

Allen  sora, murske  1800  -  8000 0,32  -  0,70  

Kaicheff,  Hicks  murske  4000  -  9000 0,46  -  0,64 

Boyce, Brown,  
Peli 

kaikkikivimurske  8000 0,67  

Berkeleyn  yliopisto tiestä otettuja  
jakavan! kantavan 
materiaaleja 

2900  -  7750 0,46  -  0,65  
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8.2  Palautun1tn muodonmuutoskäyttäytyminen 

Palautumattomien  muodonmuutosten osalta systemaattisia koesarjoja  on 
 dokumentoitu vielä palautuvaa muodonmuutoskäyttäytymistäkin vähemmän. 

Koska palautumattomien muodonmuutosten  mal lintaminen  myös  on  yleisesti 
ottaen  varsin  kehittymätöntä, ei varsinaisia mitoitusparametreja tältä osin ole 
kirjallisuuden perusteella mandollista esittää. Tästä huolimatta seuraavassa 
esitellään kuitenkin tulokset muutamista koesarjoista, joissa erityyppisten 
materiaalien alttiutta palautumattomil  le muodonmuutoksille on  pyritty vertaa-
maan keskenään. 

DeIftin  yliopistossa  on  verrattu  10  erilaisen karkearakeisen materiaali/rakei-
suusyhdistelmän  ja  kolmen erilaisen hiekan palautumatonta muodonmuutosta 
dynaamisessa kolmiaksiaalikokeessa. Kutakin näytettä kuormitettiin  5 Hz:n 

 taajuudella  106  kuormitussykliä. Deviatorisen kuormituspulssin  ja  kokeen 
sellipaineen suhde vaihteli materiaalityyppistä riippuen  Ja3  =  4...12.  Lisäksi 
deviatorisen jännityspulssin tasoa vaihdeltiin myös samasta materiaalista 
tehtyjen rinnakkaisnäytteiden välillä. 

Taulukossa  8.6 on  esitetty tutkitulle kolmelle erilaiselle hiekalle  (kuva  8.2) 
 dynaamisessa kolmiaksiaalikokeessa määritetyt palautumattomat aksiaal iset 

muodonmuutokset  10 6 :n kuormitussyklin  jälkeen. 

Taulukko  8.6  Hiekkanäytteiden palautumattomat muodonmuutokset Deiftin 
 yliopiston koesarjassa  /2t  

Materiaali 
[ 	

Tiheys  [kg/rn3]  1 	aja3  Cap (10 6) [10-s] 

Echten (ENN)  1713 3 6 
1712 3,5 21 
1712 4 33 

Eastern Scheldt 1668 4 10 
(OSN)  1668 5 23 

1668 6 25 

Zijen  (ZEN) 1593 4 8 
1593 5 10 
1593 6 13  

Taulukossa  8.7  vastaavat tulokset  on  puolestaan esitetty karkearakeisille 
näytteille  (kuva  8.1). 
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Taulukko  8.7  Karkearakeisten  materiaalien palautumattomat muodon- 
muutokset Deiftin yliopiston koesarjassa  /2t  

Materiaah  Tiheys [kg/rn3] 
] 	

aja3  e ap  [1 0] 

laavamurske  1742 8 3  
(yläraja)  1802 9 6 

1745 10 F 

laavamurske  1739 6 18  
(alaraja)  1689 7 40 

1665 8 F 

tiilimurske  1530 8 48  
(yläraja)  1460 9 F 

1578 10 F  

tiilimurske  1499 4 1  
(alaraja)  1481 6 F 

1475 8 F  

betonimurske  1797 8 10 
(yiäraja)  1839 10 40 

1815 12 F 

betonimurske  1856 10 30  
(alaraja)  1879 11 38 

1811 12 F 

kjinkkerimurske  1790 9 3  
(yläraja)  1743 10 34 

1768 11 52 

klinkkerirnurske  1722 7 -'  
(alaraja)  1704 8 47 

1695 9 67  

tiili-betonimurske  1644 10 10  
(yläraja)  1613 11 F 

1633 12 F  

tiili-betonirnurske  1698 8 5 
(aiaraja)  1688 9 84 

1669 10 F  

koe lopetettu  250 000  kuormituspulssin  jälkeen teknisistä syistä  

F 	koe  on  lopetettu liian suuren pysyvän muodonmuutoksen vuoksi  
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Thom  ja Browrv741  ovat esittäneet Nottinghamin yliopistossa saadut tulokset 
kolmiaksiaalikoesarjasta, joka tehtiin samoille materlaaleille kuin edellisessä 
kappaleessa esitelty erityyppisten materiaalien vertailu palautuvien muodon-
muutosten suhteen. Koesarjassa käytetty deviatorinen kuormituspu Issi oli 

 200 kPa  ja sellipaine  50 kPa (vrt,  kuva  7.9).  Eri materlaaleilla  1 %:n aksiaali-
sen  muodonmuutoksen kehittymiseen tarvitut kuormituspulssien lukumäärät 

 on  esitetty kuvassa  8.5.  Myös nämä tulokset  on  jo  esitelty edellä kappaleessa 
 6.5.1 materiaalirakeiden silmämääräisen pinnankarkeuden  suhteen tehtynä 

vertailu na. Kuvaan  8.4  vertaamalla todetaan materiaalien parem muus-
järjestyksen olevan palautumattoman muodonmuutoksen suhteen  varsin 

 toisenlainen kuin mitä  se on palautuvien  muodonmuutosten suhteen.  

10000 Hilipitoinen 	kalkkikivi 
Dolomiittikalkkikivi  
Ooliittikalkkikivi  

:C  -  800 0 
 -  

_7J  Granlitti  
RA iviurs,cattu betons  

E  11.7  Teräskuona 
6000- 

,/. 	ii'?  Polttotuhka 
-  -a  IV/7  / 	/  Hiekkakivi  

4000- 
1K' 

,' '-  Hiekka  ja  sora 

/  :; 

2000 . 	t4 
U 1  

Kuva  8.5 	Erityyppisten  materiaalien palautumattoman muodonmuutos- 
kãyttãytymisen  vertailu  /4/. 

8.3  Lukuun  8  liittyvää kirjallisuutta  

Rada,  G., Witczak, M.W. 1981. Comprehensive evaluation of 
laboratory resilient moduli results for granular material. Transportation 
Research Board. Transportation Research Record 810. Washington. 
s. 23 - 33. 

2. Sweere, G.T.H.  1990. Unbound granular bases for roads. Ph.D 
Thesis, Delft University of Technology. Delft. 384 s. 

3. Thom, N.H. 1988. Design of road foundations. Ph.D Thesis, 
Department of Civil Engineering, University of Nottingham. 



Sitomattomlen  kerrosten  kMainesten muodonmuutosominaisuudet - klrjailisuusselvitys 	1 39  
ALUSTAVAT MIT0fTUSPARAMETRT KIRJALLiSUUDEN PERUSTEELLA  

4. Thom,  N.H.,  Brown,  S.F.  1989. The mechanical properties of unbound 
aggregates from various sources. Proceedings of the 3rd International 
Symposium on Unbound Aggregates in Roads,  UNBAR3.  11  -  13 
April. University of Nottingham, UK. s. 130  -  142. 

5. Paute, J.L.  1989. The French technique in the use of unbound 
 roadbase  in pavements. Proceedings of the 3rd International 

Symposium on Unbound Aggregates in Roads,  'BAR3.  11  -  13 
April. University of Nottingham, UK. s. 253  -  269. 

6. Shook,  J.F.,  Finn,  F.N., Witczak, M.W., Monismith, C.L.  1982. 
Thickness design of asphalt pavements  -  the Asphalt Institute 
method. Proceedings of the Fifth International Conference on the 
Structural Design of Asphalt Pavements. Delft University of 
Technology. Volume 1. s. 17 -44 	 - 



1 40 	Sltomattomlen  kerrosten  kMainesten muodonmuutosominalsuudet - kIrjaIIisuusseIvtys  

EHDOTUS  MITOITUSPARAMETRIEN  MAARITYSTAVAKSI  

9  EHDOTUS  MITOITUSPARAMETRIEN MAARITYS
-TAVAKSI  

9.1  Määritysmenetelmien  hierarkia 

Kuten edellä kohdassa  7  todettiin,  on karkearakeisten kiviainesten  muodon-
muutosominaisuuksien määritykseen käytössä lukuisia erilaisia koemenetel-
miä. Karkealla tasolla määritysmenetelmät voidaan jakaa muodonmuutos- 
ominaisuuksien suoranaisiin laboratorio-  ja  in-situ  -mittauksiin sekä lähinnä 
laboratoriotutkimuksiin perustuviin epäsuori  in määrit'ystapoi  hin.  

Erilaiset muodonmuutosominaisuuksien määritysmenetelmät poikkeavat 
huomattavasti toisistaan sekä kokeiden suorituksen monimutkaisuuden että 
esimerkiksi määritysten yksikköhinnan suhteen. Niinpä käytettävän tutkimus- 
menetelmän valinta riippuu kiinteästi määritystulosten käyttötarkoituksesta. 

 Kaiken  kaikkiaan tien sitomattomissa kerroksissa käytettävien karkearakeisten 
kiviainesten muodonmuutoskäyttäytymisen  ja  siihen vaikuttavien tekijöiden 
hallinta edellyttääkin periaatteessa kolmitasoisen keinovalikoiman sovelta-
mista. 

Materiaalien kelpoisuuden arviointiin  ja  rakennustyön aikaiseen laadun- 
valvontaan sovellettavien menetelmien tulee olla ennen muuta suoritus-
tavaltaan nopeita  ja  yksinkertaisia, jotta määrityksiä voidaan tehdä riittävän 
paljon  ja  riittävän usein. Käytännössä menetelmät ovat tällöin joko suora-
naisia  in-situ  -mittauksia  tai kenttäkäyttöön  muu nnettuja laboratoriotutkimus-
menetelmiä. 

Koska edellä mainittujen yksinkertaisten koetapojen antamat tulokset esimer-
kiksi  in-situ  -mittauksiin liittyvien reunaehtojen epämääräisyydestä johtuen 
pakostakin ovat jossain määrin likimääräisiä,  on  tuloksien oikeellisuus  var-
mistettava  muilla menetelmil  lä.  Käytännössä kysymykseen  tu levat  tällöin 
suoritustavaltaan monimutkaisemmat, mutta kokeen suoritusolosuhteiden 
puolesta tarkoin kontrolloidut laboratoriotutkimukset. Toisaalta ne näyttelevät 
pääosaa myös muodonmuutosom inaisuuksii  n  liittyvässä perustutki muksessa, 
johon muun muassa materiaalien kelpoisuusvaatimuksien tulee pohjautua. 

Koska käytettävissä olevilla normaaleitla laboratoriotutkimusmenetel  millä  ei 
materiaalien kuormitusolosuhteita erityisesti palautumattomaan muodon-
muutoskäyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden osalta pystytä täysin jäljitte-
lemään,  on  näidenkin tulokset vielä kalibroitava mandollisimman tarkoin 
todellista kuormitusti  Ian netta  vastaavilla erityismenetelmillä. Käytettävissä 
olevina keinoina tulevat tällöin kysymykseen erilaiset koeratakokeet sekä 
instru mentoidut koetiekohteet. Yksikkökustannuksi Itaan nämä muodostuvat 
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kuitenkin  jo  niin kalliiksi, että määrällisesti näitä  on  mandollista tehdä  vain 
 hyvin rajoitetusti.  

9.2  Palautuva muodonmuutoskäyttäytyminen 

 9.2.1  Laatuvaatimusten asettaminen  

Karkearakeisten kiviainesten palautuvan muodo nmuutoskäyttäytymisen 
määrittämisestä  on  suhteellisen runsaasti kokemuksia eri puolilta maailmaa. 
Tarkoin kontrolloiduissa olosuhteissa tehtävien laboratoriotutki  musten perus-
menetelmäksi  on  tällöin muotoutunut dynaaminen kolmiaksiaalikoe. Koska 

 sen  avulla tutkittavan materiaalin kuormitusolosu hteita pystytään säätelemään 
 varsin  monipuolisesti  ja isoimmilla laitteistoilla  normaalit tien rakenne-

kerroksissa käytettävät materiaalit pystytään myös tutkimaan niiden todellisen 
raekoostumuksen mukaisina, tullee dynaaminen kolmiaksiaalikoe äilyt-
tämään keskeisen asemansa myös jatkossa. 

Rakennushankekohtaiseksi rutii nitutki musmenetel mäksi isom ittakaavainen 
 dynaaminen kolmiaksiaalikoe  on  kuitenkin Illan työläs  ja  monimutkainen. 

Niinpä rakennuskohteissa käytettävien materiaalien kelpoisuuden arvioinnin 
 on  ensi sijassa perustuttava muun muassa materiaalin tyypin  ja koostu-

muksen  sekä rakeisuusominaisuudet huomioon ottavii  n laatuvaatimuksiin. 
 Oleellisilta osin nämä tulevat varmasti jatkossakin pohjautumaan nykyisen- 

kaltaisiin ohjeistoihin, mutta kaikkien muodonmuutoskäyttäytymiseen vaikut-
tavien tekijöiden merkityksen selvittäminen edellyttää kuitenkin alkuvaiheessa 
suhteellisen laajan systemaattisen  kolm iaksiaalikoesarjan  tekemistä. Myö-
hemmässä vaiheessa laatuvaatimusten paikkansapitävyys voidaan tarkistaa 
aika ajoin tehtävillä kontrollikokeilla. Niin ikään dynaamiset kolmiaksiaali-
kokeet ovat tapauskohtaisesti tarpeen,  jos  rakentamisessa käytetään laadul-
taan tavanomaisesta poikkeavia  tai  kokonaan uudentyyppisiä materiaaleja. 

Rakennusmateriaalien  laatuvaatimusten asettamiseen liittyvässä perus-
tutkimuksessa muita kysymykseen tulevia laboratoriovälineitä ovat  resonant 
column  ja  bender element -laitteistot  (kappaleet  7.3.3  ja  7.3.4).  Molemmat 
menetelmät ovat hyödyll isiä eri tyyppisten materiaalien muodonmuutos- 
käyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden selvittämisessä. Koemenetelmien 
aiheuttamat rajoitukset tutkittavan materiaalin maksi miraekool  le  estävät 
kuitenkin niiden soveltamisen karkearakeisimpien tierakennusmaterlaalien 
muodonmuutosominaisuuksien suoranaiseen määritykseen. 
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9.2.2  Kiviainëksen ennakkotutkimukset 

Karkearakeisten kMainesten palautuvan  muodon muutoskäyttäytymisen osalta 
laatuvaatimusten pääpaino tulee ilmeisesti jatkossakin olemaan materiaalin 
rakeisuusominaisuuksissa. Soraesiintymien osalta ennakkotutkimuksilla tulee 
tällöin ennen muuta selvittää materiaalin jalostusmandollisuudet  ja  -tarve. 

Kalliomurskeen  valmistamiseen käytettävien kiviaineksen ottopaikkojen 
ennakkotutkimuksissa pääpaino  on  kiviaineksen  laadun  ja koostumuksen 

 selvittämisessä. Ainakin eräiden ulkomaisten kokemusten perusteella (kap-
pale  6.5.2)  kiviaineksen koostumuksella  näyttäisi nimittäin olevan  varsin  suuri 
vaikutus kyseisestä kiviaineksesta valmistetun  kall iomurskeen palautuvaan 
muodonmuutoskäyttäytymiseen.  Epäsuorasti kiviaineksen koostumus siihen 
joka tapauksessa vaikuttaa muun muassa murskausprosessin lopputuotteena 
syntyvän materiaalin rakeisuusominaisuuksien kautta.  

9.2.3  Työnaikainen laadunvalvonta  

Rakennustyön aikana tapahtuvassa laadu nvalvonnassa varmistutaan siitä, 
että suunnitelman mukaiset ominaisuuksien tavoitearvot  on  pystytty saavutta-
maan. Jotta valvonta  on  mandollista tehdä riittävän kattavana, mutta toisaalta 
mandollisimman vähän varsinaiselle rakennustyölle haittaa tuottaen, tulee 
käytettävien koemenetelmien olla suoritustavaltaan mandollisimman heippoja 

 ja  nopeita. Karkearakeisten materiaalien palautumattoman muodonmuutos- 
käyttäytymisen osalta varteenotettavin  in-situ  -mittausmenetel  mä on  tällöin 
pudotuspainolaitteisto. Kun laadu nvalvonta tehdään rakennustyön mukana 
kerroksittain, ei  koko taipumasuppilon  mittaaminen ole kuitenkaan välttämä-
töntä, vaan mittaus voidaan tehdä myös kohdassa  7.4.6  esitellyllä dynaami-
sella levykuormituslaitteella.  Kunkin kerroksen pinnalta määritetyn,  koko 

 alapuolella olevan rakenteen moduulin avulla voidaan tällöin todeta, vastaako 
rakenteen käyttäytyminen kyseisessä rakennusvaiheessa suunnitelman 
mukaista mitoitusta. 

Perinteisesti karkearakeisten rakennekerrosten palautuvan muodonmuutos- 
käyttäytymisen arviointiin  on  runsaasti käytetty staattista levykuormituskoetta. 

 Sen  suurimpina ongelmina ovat kokeen suorituksen hitaus  ja  kuormitus- 
nopeuden huono vastaavuus todelliseen kuormitustilanteeseen. Toisaalta 
levykuormituskoetu loksiin perustuvaa kokemusperäistä tietoa rakenteiden 
käyttäytymisestä  on  olemassa hyvin runsaasti. 

Mittausten helppouden  ja  nopeuden puolesta eräs houkutteleva vaihtoehto 
laadunvalvonnan yhteydessä tapahtuvaan muodonmuutosominaisuuksien  in- 

situ  -määritykseen  olisi erilaisten geofysikaalisten mittausmenetelmien 
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soveltaminen. Lähinnä kysymykseen tulisivat tällöin rakennekerroksessa 
etenevän aallon kulkunopeuden havainnointiin perustuvat menetelmät. 
Erilaisten tulkintaongelmien lisäksi niiden soveltuvuutta rajoittaa kuitenkin 
huomattavasti mittaustapahtumaan liittyvän kuormitus-  ja  muodonmuutos- 
tason huono vastaavuus todelliseen kuormitustilanteeseen.  

9.3  Palautumaton muodonmuutoskäyttäytyminen 

 9.3.1  Laatuvaatimusten asettaminen 

Kuten edellä  jo  on  todettu,  on  karkearakeisten kiviainesten palautumatonta 
muodonmuutoskäyttäytymistä  selvitetty huomattavasti palautuvia muodon- 
muutoksia vähemmän. Vaikka dynaaminen kolmiaksiaalikoe ei palautumat-
to man  muodonmuutoskäyttäytymisen  osalta vastaakaan todellista liikenne- 
kuormitusta,  on se  kuitenkin käytännössä ainut yleisesti tunnettu-  koe- 
menetelmä, jolla asiaa voidaan riittävällä koemäärällä hallituissa kuormitus- 
olosuhteissa systemaattisesti tutkia. Näin saatava kvalitatiivinen tieto eri 
tekijöiden vaikutuksesta  on  sitten pyrittävä kalibroimaan todellista kuormitus- 
tilannetta vastaavaksi kustannussyistä lukumäärältään vähäisiksi jäävistä 
koeratakokeista  ja koetiekohteista  tehtävien havaintojen perusteella. 

Koeratakokeiden  etuna  on,  että niissä lähes todellisen tierakenteen kaltaista 
mallirakennetta voidaan kuormittaa tunnetun suuruisella liikkuvalla pyöräkuor-
maIla olosuhteissa, jotka parhaimmillaan ovat sekä lämpötilan että kosteuden 
suhteen säädellyt. Palautumattomien muodonmuutosten synnyn kannalta 
tilanne  on  tällöin niin lähellä todellista kuormitustilannetta kuin laboratorio- 
olosuhteissa yleensä  on  mandollista päästä. Ongelmina kuitenkin ovat 
kokeiden valmisteluun  ja  tekemiseen kuluva suuri työmäärä sekä mittaus-
tekni ikal  le  asetettavat suuret vaatimukset,  jos muodonm uutoksia  pyritään 
mittaamaan myös  mal lirakenteen  sisältä. 

Koetiekohteiden havainnoinnissa kuormitusolosuhteet  ovat puolestaan 
todelliset, mutta niitä ei pystytä koeratakokeiden tavoin säätelemään. Tästä 
johtuen tulosten tulkinta  on  jossain määrin koeratakokeita vaikeampaa. Niin 
ikään ovat koetiekohteiden mittausinstru mentoi  nn  ilIe  asetettavat vaatimukset 
erityisen suuret, koska mittalaitteiden  on  vaihtelevista olosuhteista huolimatta 
pysyttävä toimintakuntoisina jopa useiden vuosien ajan. 

Ulkomailla palautumattoman muodonmuutoskäyttäytymisen tutkimiseen  on 
 jonkin verran käytetty myös  hollow cylinder  -laitteistoa (kappale  7.3.2).  Tähän 

liittyvä mittaus-  ja koetekniikka  on  kuitenkin niin mutkikas, että laifleen 
soveltaminen rajoittuu lähinnä muodonmuutoskäyttäytymistä kuvaavien 
matemaattisten  mallien  kehittämiseen  ja testaukseen.  Käytännön  tie- 
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rakennusmateñä1eilla  laitteen käytön tekee mandottomaksi myös koe- 
järjestelystä tutkittavan materiaalin maksi miraekoolle aiheutuvat huomattavat 
rajoitukset. 

Tällä hetkellä käytettävissä oleviin koemenetelmiin liittyvistä ongelmista 
johtuen karkearakeisten materiaalien palautumattoman muodonmuutos- 
käyttäytymisen määrityksessä olisi itse asiassa selkeä tarve kokonaan 
uudentyyppisen koejärjestelyn kehittämiselle. Menettelyn tulisi mandollistaa 
sekä pääjännityssuuntien kiertyminen että riittävän karkearakeisten materi-
aalien testaus, mutta toisaalta oltava koe-  ja mittaustekniikaltaan  mandol-
lisimman yksinkertainen. Tällä hetkellä mainitut vaatimukset täyttävää laitteis-
toa  ei kuitenkaan ole esitelty. 

Laatukriteereinä kiviaineksen palautumattomienkin  muodonmuutos- 
ominaisuuksien suhteen ovat  sen rakeisuusominaisuudet  sekä kivlaineksen 
koostumus  ja  rakenne. Erityisesti viimeksi mainittujen tekijöiden merkitys 
kiviaineksen palautumattomaan muodonmuutoskäyttäytymiseen saattaa olla 

 varsin  monitahoinen, kuten edellä kohdassa  6.6  todettiin.  

9.3.2  Kivialneksen ennakkotutkimukset  

Myös palautumattoman muodonmuutoskäyttäytymisen osalta pääpaino 
kiviaineksen ennakkotutkimuksissa  on  sen rakeisuusominaisuuksien  sekä 
kiviaineksen koostu muksen  ja  rakenteen selvittämisessä. Karkearakeisilla 
luonnonmateriaaleilla mandollisesti tarvittava murskauskäsittely parantaa 
materiaalin laatua, koska rakeiden murtopintaisuuden lisääntyminen vähentää 
materiaalin alttiutta palautumattomille muodonmuutoksille.  

9.3.3  Työnaikainen laadunvalvonta  

Materiaalin palautumattomaan muodonmuutoskäyttäytymiseen vaikuttavista 
tekijöistä keskeisimmäksi todettiin edellä kappaleessa  6  sen tiiviystila.  Niinpä 
rakennustyön yhteydessä saavutetun tiiviyden kontrolloinnilla pyritäänkin 
yleensä varmistautumaan siitä, ettei rakenne ole  altis  suurille palautumat-
tomille muodonmuutoksille. Tiiviystilan määrittämiseen käytettäviä menettelyjä 
ovat volymetrimittaus,  rad iometriset  menetelmät  ja tiivistyskaluston  heilandus-
kiihtyyyyden mittaukseen perustuva epäsuora tiiviystilan arviointi. 

Karkearakeisella kiviaineksel  la volymetrim ittauksen  käyttö  on  jossain määrin 
ongelmallista. Muodoltaan tasaisen mittauskuopan tekeminen karkeita 
kiviainesrakeita sisältävään kerrokseen  on  varsin  vaikeaa, jolloin myös 
kuopan tilavuuden tarkka mittaus hankaloituu. Virhettä volymetrimittauksen 
tulokseen voi lisäksi aiheuttaa kuopan ympärille jäävän materiaalin löyhty- 
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minen  kuopan kaivun yhteydessä sekä hiekkavolymetriä käytettäessä myös 
mittaushiekan mandollinen leviäminen kuopan ulkopuolelle karkeiden  kivi-
ainesrakeiden  välisiin huokostiloihin. 

Radiometrisellä mittausmenetelmällä  voi ohuen kerroksen tiiviystilan määrittää 
ns. pintamittauksena  varsin  nopeasti  ja  vaivattomasti. Paksumman kerroksen 
mittaus  on  tehtävä ns. suoralla mittaustavalla, jossa radiometrisen säteily- 
lähteen sisältävä tanko työnnetään kerroksen sisään tehtyyn reikään. Sito-
mattomissa kerroksissa reiän aukipysyminen  ja  luotettavan mittaustuloksen 
saaminen edellyttää kerroksen sisään  jo sen tiivistämisvaiheessa asennet-
tavan mittausputken käyttöä. Tuloksen luotettavuus edellyttää kuitenkin, että 
mittalaite  on  kyseisiin  olosuhteisiin kalibroitu. 

Erääksi ongelmaksi sekä radiometrisen että volymetrimittauksen yhteydessä 
voi muodostua tiiviyden vertailuarvon määrittäminen, koska esimerkiksi 

 Proctor-sullonnan  yhteydessä tapahtuu aina jonkin asteista hienonturnista  ja 
 materiaalista  on  sullonnan  yhteydessä poistettava karkein kMaines kokonaan. 

Koska tärytiivistyksen yhteydessä tapahtuvassa heilanduskiihtyvyyden 
mittauksessa mitataan itse asiassa rakenteen kokonaisvastetta dynaamiseen 
kuormitukseen, ei menetelmä välttämättä anna luotettavaa kuvaa rakenteen 
kyvystä vastustaa palautumattomia muodonmuutoksia. Hyvänä puolena  sillä 

 kuitenkin  on,  että mittauksen avulla kyseessä olevan tiivistyskaluston käyttö 
voidaan optimoida parhaan mandollisen tiivistystuloksen aikaansaamiseksi. 

Suoranaisimmin karkearakeisen  kerroksen kykyä vastustaa palautumattomia 
muodonmuutoksia mitataan yleensä levykuormituskokeen  ja pudotuspaino-
mittauksen yhteydessä, kun niissä verrataan ensimmäisen  ja  toisen kuor-
mituskerran perusteella määritettyjä rakenteen muodonmuutosmoduuleja 
keskenään. Jälkimmäisessä tapauksessa kuormitus vastaa nopeutensa 
puolesta paremmin todellista lilkennekuormitusta, mutta palautumattoman 
muodonmuutoksen kannalta oleelliseksi todettua pääjänn ityssuuntien kiertoa 
ei kummankaan mittauksen yhteydessä tapandu. 

Tiiviystilan  ohella erittäin merkittäväksi palautumattomien muodonmuutosten 
syntyyn vaikuttavaksi tekijäksi todettiin edellä myös materiaaliin mandollisesti 
kehittyvä huokosveden ylipaine. Ylipainetta kuormitettuun rakenteeseen voi 
syntyä silloin, kun  se on  kokonaan  tai  lähes kokonaan  veden  kyllästämä. 
Tämän takia eräs rakennustyön aikana tapahtuvan laadunvatvonnan tärkeim-
mistä tehtävistä palautumattomien muodonmuutosten kannalta  on  varmistaa 
tien kuivatusrakenteiden toimivuus. 
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10  JATKOTUTKIMUSSUOSITUS  

10.1  Palautuva muodonmuutoskäyttäytyminen  

Tien sitomattomissa rakennekerroksissa  käytettävien karkearakeisten  kivi- 
ainesten muodonmuutoskäyttäytymiseen vaikuttavat monet muuttujat, joita 
käsiteltiin yksityiskohtaisemmin edellä kappaleessa  6.  Eri muuttujien suhteel-
lisen merkityksen selvittäminen suomalaisissa tierakenteissa käytettävi Ilä 
kiviaineksilla edellyttää kuitenkin laajahkon, systemaattisen koesarjan teke-
mistä. Pääasiallisena tutkimusvälineenä tässä perustutkimuksen luonteisessa 
koesarjassa tulisi olla isomittakaavainen dynaaminen kolmiaksiaalikoe, koska 
käytännössä  vain  sillä  voidaan tutkia todellisessa raekoostumuksessaan 
olevia materiaaleja tarkoin kontrolloidussa jännitys-  ja muodonmuutosolo-
suhteissa  ja  riittävän suurella koemäärällä. 

Kolmiaksiaalikoesarjan laadinnassa  tulee ottaa kattavasti huomioon materi-
aalin rakeisuusominaisuuksien, koostumuksen  ja  rakenteen sekä tiiviys-  ja 
kosteustilan  käytännössä kysymykseen tulevat vaihtelualueet. Alustava arvio 
tarvittavan koesarjan laajuudesta esimerkiksi kalliomurskeille  on  noin  150 - 

200  kappaletta. 

Edellä esitetyn kolmiaksiaalikoesarjan täydennyksenä erityisesti hyvin alhai-
sella muodonmuutostasolla voidaan käyttää  resonant column  ja  bender 

element  -laitteistojen avulla tehtäviä määrityksiä, vaikkakin molemmat 
laitteistot asettavat  varsin  huomattavia rajoituksia määrityksessä käytettävän 
kiviaineksen maksimiraekoolle. Koska  bender element  ja  resonant column 
-määritysten  tekeminen erityisesti koenäytteen valmisteluun liittyvän työ- 
määrän osalta  on  ratkaisevasti isomittakaavaisia kolmiaksiaalikokeita hel-
pompaa, ei tarvittavan koemäärän tarkka arviointi tässä vaiheessa kuitenkaan 
liene tarpeen. 

Erittäin tärkeä  osa suoritettavien laboratoriomääritysten  tulosten soveltami-

sessa  käytäntöön  on  myös laboratoriotulosten  ja rakennuskohteissa  tapahtu-
vaan laadunvalvontaan käytettävien mittausmenetelmien  välisen  vastaa-
vuuden selvittäminen.  Varsin  keskeinen rooli laadunvalvontamittauksissa 
tullee olemaan pudotuspainolaitteella. Niinpä pudotuspainomittaukseen -  ja 

 tarvittaessa muihinkin  in-situ -mittausmenetelmiin -  tehtävät vertai!ut tulee 
järjestää tarkoin kontrolloiduissa kenttä-  tai isomittakaavaisissa  laboratorio-
kokeissa ainakin kolmiaksiaalikoesarjan perusteella tärkeimmiksi todettujen 
muuttujien osalta. 



Sitomattomlen  kerrosten  kvIainesten muodonmuutosominaisuudet - klrjafllsuusselvitys 	1 47  
JATKOTUTKI MUSSUOSITUS  

10.2.  Palautumaton muodonmuutoskäyttäytyminen  

Huolimatta kolmiaksiaalikokeen  ja  todellisen liikennekuormituksen puutteel-
lisesta vastaavuudesta palautumattomien muodonmuutosten synnyn kannalta 
oleellisen pääjänn ityssuuntien kiertym  isen  suhteen  on  materiaalien palautu-
mattomaan muodonmuutoskäyttäytymiseen liittyvä perustietous eri muuttujien 
merkityksestä pyrittävä muodostamaan edellä ehdotetun dynaamisen kolmi-
aksiaalikoesarjan yhteydessä. Sidonta materiaalien todelliseen kuormitus- 
tilanteeseen  on  tämän jälkeen tehtävä tarkoin harkituissa olosuhteissa 
tehtävien koerata-  ja koetiekokeiden  avulla. 

Kuten edellä kappaleessa  9  jo  todettiin, olisi mittakaavaltaan riittävän ison, 
mutta tekniseltä toteutustavaltaan yksinkertaisen, pääjännityssuuntien kierron 
mandollistavan koemenettelyn kehittäminen myös eräs erittäin tarpeellinen 
tutkimuskohde. Tällaisella koemenetelmällä kiviainesten palautumaton 
muodonmuutoskäyttäytymi nen saattaisi olla mandollista määrittää lähes 
kiviaineksen ottopaikkakohtaisesti, jolloin tierakenteiden pitkäaikaiskäyttäyty-
misen ennakoinnissa olisi tältä osin mandollista päästä kokonaan uudelle 
tarkkuustasolle. 
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