
MALLI  
Veli -Matti  Uotinen  

Geovahvisteet tiepenkereen 
Tielaitos 	 leventämisessä pehmeikällä 

LEVENNYS 

Tielaitoksen 
 selvityksiä  

20/1 996 

Helsinki 1996  

Uudenmaan 
 tiepiiri 



Tielaitoksen  selvityksiä 
 20/1996  

Veli -Matti  Uotinen  

Geovahvisteet tiepenkereen 
leventämisessä pehmeikällä 

Tielaitos  
Uudenmaan  tiepilri  

Helsinki 1 996 



ISSN 0788-3722 
ISBN 951 -726-204-3 

 Oy  Edita  Ab  
Helsinki 1996  

Julkaisua saatavana:  
Tielaitos,  Uudenmaan  tiepiiri 

Joutsenmerkin  arvoinen paperi  

Tielaitos  
Uudenmaan  tiepiin 
Opastirisiita  12 B 
00520 HELSINKI 

 Puh.  vaihde  (90) 1487221  





Uotinen, Veli-Matti,  Geosynthetic  reinforcement in the widening of a road embankment on soft 
ground. Helsinki 1996. Finnish National Road Administration.  F1nNRA  Reports 20/1 996. 117 pp  + 

 app. lip, ISBN 951-726-204-3, ISSN 0788-3722 

Key words  geosynthetic  reinforcement, embankment, embankment, widening, soft ground 

Abstract  

ln  this thesis the widening of a road embankment on soft ground with geosynthetic 
reinforcement has been studied. When widening a road embankment differential 
settlements and pavement cracking along the joint between the old and the new 
parts of embankment appear. Strength and compressibility parameters are lower in 
the soil under the coming widening part than under the old embankment. The old 
embankment load has compressed the subgrade soil and that causes differential 
settlements. Difficulties in compaction of different parts of narrow widenings and the 
lower bearing capacity of embankment shoulder may also cause differential settle-
ments. The purpose of this work was to study the behaviour of a reinforced widening 
structure when using synthetic reinforcement and to determine the applicapility of 
that kind of structure. 

Experiencies  and research results concerning reinforced widenings in Finland and in 
other countries were considered. The influence of the old or present embankment on 
subsoil must be taken into account in designing a widening of a road. Geosynthetic 
reinforcement absorbes horizontal stresses caused by the weight of the em-
bankment and reduces horizontal displacements and the amount of shear stress 
transferred to subsoil and thus improves the bearing capacity of subsoil and the 
structure. The internal stability of a reinforced embankment must be sufficient. The 
strengthening influence of reinforcement can be taken into account in stability analy-
sis of classical soil mechanics but in deformation analysis the reinforcement and the 
interaction between reinforcement and soil are omitted. 

Geosynthetically  reinforced widenings were examined more specifically with PLA-
XIS-program which is based on finite element method (  FEM  ).  By analysing study 
cases it was aimed to find out the function of a reinforced structure and by changing 
different factors to determine the applicapility of the structure. With geosynthetic rein-
forcement the magnitude of settlements can be affected only little but the profile of 
settlement can be smoothen slightly. Instead the horizontal displacements and the 
strain of embankment surface can be restricted with the reinforcement. Propotional 
benefit of the reinforcement decreases as consolidation proceeds. When the dry 
crust is thick and firm the proportional benefit of a synthetic reinforcement remains 
small. The biggest benefit is gained when reinforcement is placed both on subgrade 
and into upper parts of the embankment and it is anchored long enough into the old 
embankment. Among properties of the geosyrithetic reinforcement the stiffness has 
the most significant effect on the functionism of the structure. It's useful to use as stiff 
reinforcement as possible. Forces mobilized to the reinforcements remain quite small 
because of small strains. 

As a study case a widening of the road 140 in Mikonkorpi was designed with classi-
cal soil mechanical methods and PLAXIS-program. At first the widening was de-
signed to be constructed with leight expanded clay structure, but on the basis of mo-
re specific examinations the amount of the eight weight fill can be reduced by 800 
m3 . That saves 120 000 FIM from total construction expences. Examinations of static 
loading showed that there will be no benefit from reinforcement because the settle-
ment will devolope evenly and the horizontal displacement is small in the em-
bankment. Instead during longer period the synthetic reinforcement may reduce the 
injurious effects of dynamic traffic loading. 
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6 	 Geovahvisteet tiepenkereen Ieventämisessä pehmeiköllä 
MERKINNAT 

Merki nnät  

E on 	muodonmuutosmoduufi, kPa  
Ed 	 avoimen tilan muodonmuutosmoduuli, kPa 
E 
	suljetun tilan muodonmuutosmoduuli, kPa 

F 
	

kokonaisvarmuusluku, - 
G 
	

leikkausmoduuli, kPa  
G d 	 avoimen tilan leikkausmoduuli, kPa  
G ret 	 vertailuleikkausmoduuli, kPa  

suljetun tilan leikkausmoduuli, kPa 
H 	penkereen  korkeus,  m 
J 	vahvisteen jäykkyysmoduuli, kN/m 
K 
	

tilavuudenmuutosmoduuli, kPa  
Ka 	 Rankinen maanpainekerroin, - 
K0 	 lepopainekerroin, - 
L 	vahvisteen yms.  pituus,  m 
M 
	

kokoonpuristuvuusmoduuli, kPa 
M 
	

tangenttikokoonpuristuvuusmoduuli, kPa 
M a 	 aktiivimomentti, kNm/m 
M 	passiivimomentti, kNm/m 

geovahvisteen  aiheuttama passilvimomentin lisäys, kN/m 
aktiivinen maanpaine, kN/m 

RL 
	 maanpaineesta mobilisoituva  vetovoima geovahvisteessa, 

kN/m 
geovahvisteelta  vaadittava kokonaisvoima, kN/m 
pintahalkeamassa vaikuttava vedenpaineen resultantti, kN/m 2  
liukuympyrän  säde,  m  
tarkasteltavan pisteen (x,z) etäisyydet penkereen reunan alle,m 
tarkasteltavan pisteen (x,z) etäisyydet luiskan reunan  alle,  m 
primaarinen konsolidaatiopainuma, m 
painuma ylikonsolidaatiovaiheessa,  m 
sekundaarinen konsolidaatiopainuma,  m  
suljetun tilan painuma,  m 
liukuvastus, kN/m 
aikatekijä, - 
konsolidaatioaste, -  
lamellin maamassojen  paino, kN/m 2  
Iiukuympyrän  keskipisteen  ja vahvistevoiman vaikutussuoran 

 välinen etäisyys,  m 
penkereen luiskan  leveys,  m 
pintahalkeaman  ja liukuympyrän  keskipisteen  välisen pystysuo-
ra  etäisyys,  m  
puolet penkereen leveydestä,  m 
konsolidaatiokerroin, m 2/s  
tehokas koheesio, kPa 
suljettu leikkauslujuus, kPa 
suijetun leikkauslujuuden mitoitusarvo, kPa 
geovahvisteen mitoituslujuus, kN/m 
geovahvisteen vetolujuuden suunnitteluikää  vastaava ominais-
arvo, kN/m 
geovahvisteen  lyhytaikaisesta vetokokeesta saatava  mu rtolu-
juus, kN/m 
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ME  RKIN  NAT 

myätöfunktio, -  
g 1 , 2 ,3  plastisen potentiaalin  funktio,  -  
k vedenläpäisevyyskerroin  eli Darcyn kerroin, cm/s  
k korjauskerroin geovahvisteen mitoituslujuutta 

määritettäessä, -  
k  empiirinen kerroin suijetun tilan muodonmuutos 

moduulia  arvioitaessa suljetun leikkauslujuuden 
perusteella,  -  
lamellin  pituus,  m 
liukupinnan  pituus penkereessä,  m 

m, m, m moduulilukuja, -  
p  pengerkuorma, kPa  
p  hydrostaattinen  jännitys, kPa  
p'  tehokas hydrostaattinen jännitys, kPa 
Pref vertailuhydrostaattinen  jännitys, kPa  
q  tasainen pintakuorma, kPa  
ti  rajapinnan  virtuaalinen paksuus,  m 
u huokosvedenpaine, kPa  
x  lamellin ja liukuympyrän  painopisteen keskipisteen 

välinen etäisyys,  m 
x koordinaattiakseli  ja  pisteen  x-koordinaatti, -  
y  koordinaattiakseli  ja  pisteen  y-koordinaatti, - 
Yme  suurin maapohjaan syntyvä sivusiirtymä penger- 

rysvaiheen  lopussa,  m 
z  koordinaattiakseli  ja  pisteen  z-k000rdinaatti,- 
cx suijetun leikkauslujuuden  kasvuun liittyvä maaker- 

roksen  empiirinen kerroin,  -  
a  maan  ja geovahvisteen välisen kitkan korjausker- 

rom 	,- 
I 	2  jännityseksponentti, - 

£  muodonmuutos, venymä, - 
leikkausmuodonmuutos, - 
tilavuudenmuutos,- 
maan tehokas kitkakulma, °  

kriittisen tilan (suurten muodonmuutosten) kitka- 
kulma, 
maan sisäisen kitkakulman mitoitusarvo, °  

4'p  maan huippukitkakulma, ° 

4sgd  maan  ja vahvisteen välisen kitkakulman mitoitusar- 
vo,  

v Poissonin  luku,  -  
maan  ja vahvisteen  välinen kitkakerroin, -  
jännitys, kPa 
konsolidaatiojännitys, kPa  
alkuperäinen konsolidaatiojännitys, kPa 
normaalijännitys geovahvisteen  pinnalla, kPa 
murtopinnalla  vallitseva tehokas normaalijännistys, 
kPa 
vertailujännitys  (yleensä  100 kPa), kPa 
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MERKINNÄT  

pystysuora  jännitys, kPa 
vallitseva pystyjännitys, kPa  
x-koordinaattiakselin suuntainen  jännitys, kPa  
y-koordinaattiakselin suuntainen  jännitys, kPa  
z-koordinaattiakselin suuntainen  jännitys, kPa 
maapohjassa  vallitseva lisäjännitys, kPa 

zl levennetyn penkereen  aiheuttama lisäjännitys 
maapohjassa, kPa  
vanhan penkereen aiheuttama lisäjännitys maa- 
pohjassa, kPa 
pääjännitykset, kPa  

y  tilavuuspaino, kN/m 3  
koheesion osavarmuusluku, - 
vahvisteeri materiaaliominaisuuksien hajonnan  ja 
virumakokeen ekstrapoloinnin osavarmuusluku, - 
rakennusaikaisen vaurioitumisen osavarmuusluku 
ympäristötekijöiden osavarmuusluku, -  
veden tilavuuspaino, kN/m 3  
kitkakulman osavarmuusluku, -  

'r,  't (Z  leikkausjännitys, kPa 
dilataatiokulma, 
moduulieksponentteja  

{a}  tuntemattomien suureiden vektori 
[Dep ] 

kimmoplastinen  jännitys-  ja muodomuutosmatriisi  
{F} kuormitusvektori  
[K] jäykkyysmatriisi 
{} muodonmuutosvektori 
{zcY} jännitysvektori 
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JOHDANTO  

LEVENNYSOSAN PAINUMINEN  JOHTUU: 
 1)  POHJAMAA KOKOONPUPJSTUVAMPAA 

LEVENNYKSEN  KOHDALLA  
2  ) LEVENNYSOSAN RAKENNEKERROSTEN 
\ TIIVISTYMISESTÄ 

LEVENNYSOSA 

ANRA 

Halke&ma v*nbn peLkrtn  j 
 5venøyk3-eu irumkuiduw  7  

Kuva  1. Tiepenkereen levennys  ja  sIIhen  liittyvät ongelmat. 

Tiepenkereen leventäminen geovahvisteiden  avulla voidaan tehdä usealla 
tavalla riippuen  mm.  käytettävissä olevasta tilasta, vanhan  penkereen  raken-
teesta  ja geometriasta, levennyksen leveydestä ja pohjamaan  ominaisuuk-
sista. Ulkomailla useimmiten  levennykset  on  tehty tilanpuutteen vuoksi  jyr-
kentämäliä penkereen luiskaa  sijoittamalla  geovahvisteita  useaan kerrok-
seen  (kuva  2) tai  maan  naulauksella  (kuva  3).  Usein  luiskan jyrkentämisessä 

 on  käytetty kasvillisuuden  juuriston stabiloivaa  vaikutusta  luiskan ulkopin-
nassa  hyväksi. Suomessa  tilanpuute  harvemmin  on  ongelmana. Työssä ra-
joitutaan tutkimaan  maanvaraisen penkereen leventämistä  savi-  ja silttipeh-
meiköillä.  Tässä työssä keskitytään rakenteeseen, missä  levennetyn penke

-reen  luiskakaltevuus  säilyy ennallaan.  

Kuva  2.  Esimerkki geovahvistetusta jyrkå  stå  luiskasta. 
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JOHDANTO  

Kuva  3.  Esimerkki maan naulauksella levennetystä tiepenkereestä  [Russel 
1995]. 

Geovahvisteita  voidaan sijoittaa yhteen  tai  useampaan kerrokseen, joista 
ylimmät kerrokset voivat sijaita pääHysrakennekerroksissa. Geovahvisteista 
voidaan myös muodostaa rakenne, missä geovahvistetta kääntämällä saa-
daan penger-  ja rakennekerrostäytteet geovahvisteen  muodostaman upus. 

 sin"  sisään  (kuva  4 
 ). 

 Työssä keskitytään rakenteisiin, missä geovahvisteita 
sijoitetaan tien sitomattomiln penger-  ja rakennekerroksiln - 

Päällystekerrokset 	 Kantava kerros  
I 	^ O.5m 

I 	 / 

Geoverkko  

Nykyinen  tie 	 Levennys  

Kuva  4.  Esimerkki geovahvistetusta levennyksestä, missä geovahviste  on 
 käännetty "pussiksi" [MölIer  1992].  

Vahvistetun levennysrakenteen suunnitteluperiaatteet selvitetään tässä 
työssä tutkimalla teoreettisesti rakenteen toim intamekanism  i, analyyttiset 
laskentamenetelmät  sekä tarvittavat maaparametrit  ja vahvisteparametrit. 
Levennetyn  rakenteen toimintaa analysoidaan myös elementtimenetelmällä. 
Elementtimenetelmällä pystytään mallintamaan maan  ja vahvisteen  yhteis-
toimintaa sekä maassa  ja vahvisteessa  tapahtuvia muodonmuutoksia pa-
remmin kuin analyyttisillä menetelmillä. Elementtimenetelmällä pyritään sel-
vittämään todellinen rakenteen käyttäytyminen  ja  samalla parametrisillä  tar-
kasteluilla  määrittämään levennysrakenteen soveltuvuusalue. Geovahvistet- 
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JOHDANTO  

tuja pengerlevennyksiä  on  tällä hetkellä  vain  vähäisessä määrin analysoitu 
elementhmenetelmällä, joten niistä saatavia tuloksia voidaan pitää tässä vai-
heessa suuntaa antavina  ja  tuloksia voidaan tarkentaa  ja elementtimenetel-
män  soveltuvuutta arvioida koerakenteiden todellisen käyttäytymisen seu-
rannan perusteella. 

Työssä suunnitellaan  ja mitoitetaan  Mt 140 Mikonkorvessa  tien levennys esi-
merkkirakenteena. Mitoitus tehdään perinteisillä laskentamenetelmillä  ja  ele-
menttimenetelmällä. 
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GEOVAHVISTETUT LEVENNYSRAKENNETYYPIT  JA  KAYTTÖKOKEMUKSET  

2  GEOVAHVISTETUT LEVENNYSRAKENNETYYPIT  JA 
 KAYTrÖKOKEMUKSET  

2.1  Yleistä  

Tiepenkereen leventämistä  suunniteltaessa  on  ensimmäiseksi tarkasteltava 
onko tavanomainen leventäminen ilman geovahvisteita riittävä ratkaisu.  Tien 
leventäminen  ilman vahvisteita tehdään nykyisten Tielaitoksen ohjeiden mu-
kaan seuraavasti. Periaatteet ovat samat myös käytettäessä geovahvisteita 
levennyksessä. Levennysosaan  on  tehtävä routanousuerojen välttämiseksi 
samanlainen rakenne kuin vanhassa rakenteessa. Myös alusrakenteesta 
pyritään tekemään vanhaa vastaava. Levennyksessä alusrakenteen  pinta 

 viettää ulkokaarteessakin lähimpään sivuojaan. Levennysrakennetta  on  vai-
kea tiivistää,  jos alustana  on  kalteva  pinta.  Tätä varten vanhaa luiskaa tulisi 
leikata. Tiivistämistä helpottaa myös  se,  että kerralla tiivistettävän osan leve-
ys  on  vähintään  3  metriä. Kuvassa  5 on  esitetty tien tavanomainen leventä

-minen  ilman vahvisteita. 

Vanhan  ja  uuden päällysteen saumakohta 
/  

Kuva  5.  Rakennetun tien tavanomainen leventäminen [Tie/altos  1991]. 
1. Ojasta  ja luiskasta  poistetaan  turve ja  lieju.  
2. Oja  täytetään pohjamaata  tai  vanhaa pengertäytettä vastaavalla materiaalilla van-
han alusrakenteen pintaan asti  ja tiivistetään  mandollisimman hyvin ( suunnitelman 
mukaan).  
3. Vanha tukipiennar leikataan sivuun, jolloin levennyssaumaan syntyy luiska, joka 

 on  jyrkempi kuin  1:1 .5. 
4. Levennysosaan  tehdään vanhaa rakennetta vastaavat rakennekerrokset  ja  mah-
dollinen luiskatäyte. Ohut hiekka, sora  tai murskekerros  voidaan yhdistää, jolloin käy-
tetään hyvin tiivistyvää mursketta  ja  tarvittaessa suodatinkangasta.  
5. Vanhan päällysrakenteen  ja levennyksen  päälle tehdään tarvittavat sidotut  tai sito

-mattomat lisäkerrokset.  

Uuden  ja  vanhan  asfaltin saumakohta  on  tarkoituksenmukaista tehdä ole-
massa olevan penkereen kohdalle hyvän etäisyyden päähän vanhasta  pen-
kereen pientareesta (  kuva  5 ).  Tällöin levennysosan suurempi painuma ei 
aiheuta  asfaltin saumakohtaan  niin suuria vetojännityksiä  ja muodonmuutok-
sia  kuin siinä tilanteessa, missä saumakohta  on  aivan vanhan penkereen 
pientareella lähellä uutta levennysosaa. 
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GEOVAHVISTETUT LEVENNYSAAKENNETYYPIT  JA  KÄYTTÖ- 
KOK  EM  UKS  ET  

Kun tavanomainen leventäminen voidaan laskelmien  tai käyttökokemuksien 
 perusteella todeta riittämättömäksi ratkaisuksi levennysosan painuessa lii-

kaa ja/tai  asfaltin repeytyessä sivusiirtymien ja vetojännitysten  takia sauma-
kohdastaan, voi geovahvistettu rakenne olla tarkoituksenmukainen. 

Geovahvistettuja levennysrakennetyyppejä  on  useita. Tyypit eroavat toisis-
taan lähinnä vahvistemateriaalin, täyttömateriaalin, vahvisteen / vahvisteiden 
sijoittelun osalta  ja levennyksen geometrian  osalta. Vahvisteet jaetaan en-
sinnäkin vahvistekankaisiin  ja -verkkoihin.  Tämän jälkeen vahvisteita voi-
daan jaotella raaka-aineen perusteella. Täyttömateriaaleina voivat olla nor-
maalit kantavan, jakavan  ja suodatinkerroksen  materiaalit eli louhe ( ei mie-
lellään suoraan kosketuksiin vahvisteiden kanssa ), murske, sora  ja  hiekka 

 tai kevytsora.  Muista täyttömateriaaleista, esimerkiksi teollisuuden sivutuot
-teet yms., vahvisteiden  kanssa ei ole vielä juuri käyttökokemusta  ja  niitä 

käytettäessä  on  tarkistettava täyttömaan  pH-arvo  ja  käytetyn vahvisteen ke-
miallinen  ja  biologinen kestävyys. Vahvisteita voidaan sijoittaa pussimaiseksi 
rakenteeksi, yhteen  tai  useampaan tasoon kantavaan, jakavaan  tai  suoda-
tinkerrokseen, asfalttikerroksen sisään  tai  näiden kombinaatioihin (  kuva  6). 
Penkereen  ja levennyksen geometrialla (  korkeus, tasauksen muutos, leve-
ys, luiskakaltevuudet, miten vanha sivuoja sijoittuu levennyksen suhteen 

 on  luonnollisesti suuri vaikutus rakennetyyppeihin. 

Koska jokainen tiepenkereen leventäminen poikkeaa toisistaan monien teki-
jöiden, kuten käytettävissä olevan tilan, penkereen  ja levennyksen geometri - 
an, pohjamaan  ominaisuuksien, tieluokan  ja  siihen liittyvien tasaisuus-  ja 
kantavuusvaatimuksien  osalta, niin ei ole olemassa tiettyä rakennevaihtoeh

-toa,  mikä automaattisesti käy jokaiseen levennykseen. 
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olemassa oleva  tie 	 levennys 	 kantava kerros 
*  

	

varalta päajlyste 	 uusi phallyste 	 uiskatäyte 

	

olemassa oleva  tie 	 levennys 
	 kantava kerros 

	

vanha päällyste 	 uusi  paa hyste 	 luiskatäyte  

	

• - • 	— - - 	- -  

	

Lokmassa  oleva  tie 	 levennys 

S..  

	

olemassa oleva  tre 	 levennvs  

	

vanha pätil  hyste 	 uusi paallyste 

-•-•-•-..,  

kantava kerros 

luiskatäyte  

kantava kerros 

luiskatayte 
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DET  I  
olemassa  

T  
vanha paallyste 

tasattti  tai jyrsiltv 
 vanha paallyste 

" kevvtsora 

,eflT 	 kantava kerros  

lur skatayte 

DET  1  
aslalttilujiteveitko  uusi pahilyste 	 bitumistabilortu kantaivan kerroksen 

pintaosa  tai BS-paul  lyste 

) 	 sanhanpere  

kantava kerros  

Kuva  6.  Periaatekuvia  erilaisista  geovahvistetuista levennysrakennetyypeis -
tå.  
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2.2  Suomalaiset kokemukset  geovahvistetuista levennyksistä  

Suomessa geovahvistettuja  tie-  ja katupengerlevennyksiä  on  tehty muuta-
mia. Enimmäkseen geovahvisteena  on  käytetty joko synteettisistä tuotteista 
valmistettuja verkkoja  tai teräsverkkoja.  Verkkoja  on  sijoitettu sekä sidottui

-hin  että sitomattomiln kerroksiin. Kun geoverkko asennetaan pohjamaan 
päälle, tarvitaan suodatinkangas pohjamaan  ja geoverkon  väliin. Sopivat 
suodatinkankaan käyttöluokat ovat täytemateriaalista riippuen  kl  3  ja kl  4.  

Vantaalla  on  muutamassa kohteessa matalia katupenkereitä levennetty suo-
datinkangas + geoverkkorakenteella, mikä  on  asetettu pohjamaan päälle. 
Kadun leventämisen ohella tarkoituksena  on  ollut rakennekerrospaksuuden 
ohentaminen niin, ettei kuivakuorikerrosta ole tarvinnut rikkoa. Epätasaisten 
painumien tasaaminen katurakenteissa  on  onnistunut hyvin. [Parkkinen 

 1995].  

Espoon kaupungissa  on Kuitinmäentien - Finnoontien liittymän  parantami-
sessa levennetty katua käyttäen asfalttikerroksiin sijoitettu geosynteettistä 
asfalttiverkkoa (  Hatelit  30/13-30 )  vuonna  1993.  Rakenne  on  ainakin toistai-
seksi toiminut hyvin. 

Geosynteettisten  verkkojen lisäksi levennysrakenteissa  on  käytetty vahviste-
kankaita, jolloin suodatinkangas  on  useimmiten tarpeeton. Turun tiepiirissä 

 VT 8 Luvian liittymän  parantamisen yhteydessä noin  1.5 - 2  metriä korkeata 
tiepengertä  on levennetty  noin  3  metriä kevytsoran  ja vahvistekankaan  avul-
la (  kuva  7 ). Pohjamaana on  noin  5 - 8  metriä savea. Vahvistekangas  on 

 sijoitettu kevytsorakerroksen  alle. Lisävarmuuden  takia päällysteen sauma-
halkeamaa  ja  epätasaista painumaa vastaan suodatinkangas  on  korvattu 
vahvistekankaalla  sen  enempää vahvistetta mitoittamatta. Kohde  on  raken-
nettu vuonna  1994.  Toistaiseksi rakenne  on  toiminut hyvin. 

Sorateiden kelirikkovaurioiden  korjaaminen -tutkimusprojektissa [Jyrävä 
 1992]  tutkittiin soratien reunaosien kantavuuden parantamista pussimaisella 

geovahvisterakenteella (  kuva  8 ).  Vuonna  1991 Juukassa, pt 15799  sora- 
tiellä käytettiin vahvisteena geokudos  R 160 PP (  Rosenlew  Oy  )  ja geoku

-dos 200 ( Barker-kutomo  Oy), vetolujuus >  25 kN/m.  Tällä pyrittiin reunaosi
-en  kantavuuden parantamiseen  ja luiskien  leviämisen estämiseen eli peri-

aatteessa rakennetta voi soveltaa myös leventämisen yhteydessä. Rakenne 
 on  toiminut odotetulla tavalla eli reunaosien kantavuus  on  parantunut  ja  tien 

reunat ovat säilyttäneet hyvin muotonsa [Jyrävä  1994]. 
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Kuva  7. VT 8  tien levennys, rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus [Turun tiepiiri 

1992].  

--:: 
a0m 

Kivurai 	, 	 450 mm  

/  alm  
(mki  800 mm)'  

Kuva  8. Tien  reunan vahvistaminen geovahvisteilla, Juuka [Jyrävä  1992].  

Tiepenkereen leventämisessä pehmeiköllä  on  käytetty myös suodatin-
kangasta, esimerkiksi  Mt 545  Suonenjoki - Korkeakoski. Tässä tapauksessa 
levennyksen rakenne suodatinkankaan (Fibertex  Il)  päällä oli  0.3 m  jakavaa 

 soraa,  0.25 m  mursketta  ja  sidottu päällyste. Levennys tehtiin vuonna  1974 
 ja  tie  säilyi hyvänä yli kymmenen vuotta. Reunaosien pienehköjen painumi

-en  takia tietä korjattiin seuraavan päällystyskerran yhteydessä  1985-1986. 
 Suodatinkankaan  avulla levennyksen yhteydessä säästyttiin massanvaih-

doilta  ja säästettiin täyttömassoissa. Suodatinkankailla  ei oleteta olevan ra-
kennetta vahvistavaa vaikutusta, koska niiden vetolujuudet ovat suhteellisen 
alhaisia, käyttöluokasta riippuen noin  5  kN/m ...>  30  kN/m  ja  ennenkaikkea, 
koska niiden murtovenymät ovat yli  30  %. Suodatinkankailla,  varsinkin käyt-
töluokan  4  ja  5  kankailla,  voi tietyissä olosuhteissa olla painumaa pienentävä 
vaikutus. Suodatinkankaiden tehtävänähän  on  lähinnä pohjamaan  ja raken-
nekerrosmateriaalin sekoittumisen  estäminen.  Jos  pohjamaa  sekoittuu  ra-
kennekerroksiin,  on  sillä routimista  lisäävä vaikutus samoin kuin kantavuutta 
alentava vaikutus, mitkä yhdessä lisäävät riskiä, että tiehen syntyy painu-
mia.  
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2.3  Ulkomailla tehdyistä geovahvistetuista levennyksistä  ja  tutki-
mustuloksista 

Eurooppa 

Useimmiten geovahvisteita  on  käytetty levennyksissä jyrkentämällä niiden 
avulla luiskaa tilanpuutteen vuoksi (  kuva  2, s.14).  Tätä tekniikkaa  on  erityi-
sesti käytetty Keski-Euroopassa Ranskassa  ja  Saksassa viimeisten  15  vuo-
den ajan  ja  se on  yleistymässä myös lso-Britanniassa  [Fowler 1990]. Luis-
kaa on jyrkennetty  yleensä  varsin  korkeilla penkereillä, jolloin pohjamaalla 
tulee olla pengerkorkeuteen nähden riittävät lujuus-  ja muodonmuutosomi-
naisuudet.  Hollannissa  on  teitä levennetty pehmeiköillä monilla eri menetel-
millä  ja  myös geovahvisteiden avulla  ja  niistä  on  todettu  mm.  seuraavaa  [Je- 
kel  et al 1989]: 

	

- 	geovahvisteet  ovat tasoittaneet painumaeroa vanhan tiepenke- 
reen  ja levennyksen  välillä, 

	

- 	vaakasiirtymät  ovat vähentyneet, 

	

- 	penkereiden stabiliteetti  on  parantunut, 

	

- 	geovahvisteiden  avulla levennyksen rakennekerrosten paksuut- 
ta  on  voitu pienentää. 

Norjassa  on  erityisesti turvepehmeikölle perustettuja teitä levennetty geo-
vahvisteiden avulla. Vuonna  1985  tehtyä geovahvistettua koetieosuutta  (tie 
820, Bø ),  missä vanhaa  6  metriä leveää tietä levennettiin molemminpuoli-
sesti noin  1  metri  ja tasausta  nostettiin noin  1  metri,  on  seurattu vuoteen 

 1991  saakka (  kuva  9) [Solheim 1991]. Tie on  noin  3-4  metriä paksun  turve- 
kerroksen päällä. Tietä levennettiln neljällä erilaisella rakenteella (  kuva  10 

 ja geovahvisteina  käytettiin kolmea erilaista verkkoa ( Tensar ARi, Tensar 
SSl  ja Tensar SS2, vetolujuudet  12 - 36 kN/m )  sekä neljää erilaista geo-
tekstiiliä, joista kolme (Terram  1000, Terram 1500  ja Terram  2000 )  vastaa 
käyttöluokan  2 - 3 suodatinkankaita  ja  yksi (Terram  12 MR!500, vetolujuus 
120 kNfm ) vahvistekangasta. 

Vahvistettavan  tien ylapinta 

Vanhanenyläpinta  

turvy  

Asfaittipaallyste 

: • 	 0.1 m  kantava rnurske  

v 	: 	 noin  1.1 m 
mursketta  I  

• • 	: 	• 	 louhetta  
c•  

vanha  tie 	 veko  tai 
suodatinkangas  

Kuva  9.  Koetie  Norjassa. Periaatteellinen poikkileikkaus  ja rakennekerrokset 
[So/helm  1991].  
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RATKAtSU  1 

r  UUde Prthtlysrakeanekerrolstet 
r  IevennysO.hvn 15re 

RATKAISU  3  

uudet  pagDysrakerrrekerroksei 

tevennysta  varten  tehtava 
täytto rrrurskeesta / iouheesta 

[ '
isjodatnkangas  vanhat  pattys- 

rakerrrrekerrokset  massat vanhasta  paãllysrakenteesta 
vahoisteen  pile tasaaesh  

RATKAISU  2  

uudet  pAIiysrakennekei,et  
massat vanhasta  pãätlysmkenteesta  

L  vanhat  pasyS 	
uodatnkangas tyyppa rakevnekerroks  I 	

Teram  1000  

verkko  ta 
 suodatinkaegas  

L  vanhat  p33IIys- 
rakernekernokset 	massat  v' hasta paältysrakertees!a 

tasaisest vahvisteen paalle  ja  svvojarr 
täyttoOr  

RATKAISU  4 

r  UUdet PåAilySrakenneierrokset 

verkko  ta  suoiankangas  

varhat 

akeneekeva_et  

Kuva  10.  Koetien  eri levennysrakenteet [So/helm  1991].  

Koetiestä  saadut kokemukset ovat: 

- 	keskimääräisissä kokonaispainumissa  ei ole eroa onko käytetty 
kangasta vai verkkoa, 

- 	painumaerot  ovat pienempiä käytettäessä verkkoa kuin kan- 
gasta, koska verkko pienentää maapohjan sivusiirtymiä parem-
min, 

- 	eri rakennetyyppien välillä ei ole eroa painumien suhteen sa- 
moin kuin eri verkkojen  tai  tekstiilien välillä, 

- 	geoverkoilla  on  saavutettu hieman korkeampi  ja tasaisempi  
kantavuus kuin kankailla, 

- 	kuuden vuoden havainnoinnin aikana  on  havaittu tien  pinnan  
epätasaisuutta, mutta verkolla vahvistetun  ja  kankaalla vahvis-
tetun tieosuuden välillä ei ole eroa, 

- 	urautumista  tapahtunut noin  lo mm,  ei eroja verkon  tai  kan- 
kaan välillä, 

- 	pinnassa ei toistaiseksi ole paljoa avoimia halkeamia, eli raken- 
ne  on  ottanut vastaan merkittäviä painumia ilman, että rakenne 
olisi murtunut ( myös taipuisaUa päällysteeltä osuutta asiaan ).  

USA  

USAssa  on  toteutettu useita geovahvistettuja tien levennyksiä pehmeiköillä. 
Raportoituja koerakenteita  ja  toteutettuja kohteita  on  jo  ainakin  1970-luvulta 
lähtien, esimerkiksi julkaisussa [Teig&Korfhage  19851,  missä vertailtiin eri 
levennystapoja tien leventämisessä pehmeiköllä. Parhaimmaksi tavaksi 
osoittautui geotekstiilillä vahvistettu rakenne, jossa vahviste sijoitettiin leven-
nyksen kohdalle vanhan luiskan  ja pohjamaan  päälle sijoitetun kevyttäytön 
(puulastuja)  alle.  Toinen esimerkkikohde  on Minnesotasta,  missä tien ensim-
mäinen leventäminen  9  metristä  15  metriin aiheutti laajan sortuman, joka 
korjattiin lujuudeltaan noin  40 kN/m (murtovenymä 15 % ) vahvisteella. Vah - 
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viste  asetettiin  12  metrin leveydeltä penkereeseen  ja luiskaa loivennettiin 
[Fingalson&Marquette  1988]. 

Ludlow et al [Ludlow et al 1992] on  tutkinut tiepenkereen levennystä  FEM- 
tekniikalla parametrisilla tarkasteluilla, joiden avulla  on  analysoitu kahta to-
dellista moottoritien levennyskohdetta Indianassa. Analyysien tuloksia käy-
tettiin määrittelemään lujittamattoman  ja geovahvisteilla lujitetun penkereen 

 käyttäytymistä. Tulokset osoittivat, että kuivakuorikerroksen lujuudella  ja 
 maapohjan kokoonpuristuvuudella oli suurimmat vaikutukset pengertäytteen 

 ja pohjamaan  käyttäytymiseen  ja lujitteen  tuomaan mandolliseen hyötyyn. 
Lujitteen tyyppi  ja lujuusominaisuudet  myös vaikuttivat penkereen  ja  pohja- 
maan käyttäytymiseen, mutta pienemmässä määrin kuin kuivakuorikerrok

-sen  lujuus. Vahvisteiden käyttö tiepenkereen leventämisessä  ja  korottami-
sessa näyttää pienentävän vaakasuoria siirtymiä. 

Myös  Humphrey et al [Humphrey et al 1987] on  FEM-analyysin avulla tutki-
nut geovahvistettuja tielevennyksiä pehmeiköllä. Tässä tutkimuksessa tar-
kasteltiin tapausta, missä pengertä levennetään molemmin puolin  ja geovah-
viste  sijoitetaan vanhan penkereen harjaa  ja luiskaa  pitkin pohjamaalle 
kääntämättä geovahvisteen päätä mitenkään pussiksi  (kuva  11).  Tutki-
muksessa keskityttiin lähinnä siihen, kuinka paljon eri geovahvistetuilla (vah-
visteen jäykkyys  880  kNIm) levennyksillä  voidaan korottaa tiepengertä kui-
vakuorikerroksen parametrien vaihdellessa verrattuna vahvistamattomaan 
tapaukseen. Geovahvistettu penger oli sortuessaan  10 - 40 %  korkeampi 
kuin vahvistamaton penger. Tuloksista voidaan päätellä seuraavaa: 

- 	geovahvisteella  on  merkittäviä etuja tietyillä kombinaatiollla riip- 
puen vanhan penkereen korkeudesta, levennyksen leveydestä 

 ja kuivakuorikerroksen  lujuudesta, 
- 	vahviste  vähentää vaakasuoria  ja  pystysuoria siirtymiä  ja  lisää 

stabiliteettia, 
- 	geovahvisteen  vaikutuksesta pohjamaassa plastiset vyöhyk- 

keet  ja pengertäytteessä vetojännitysalueet  vähenevät, 
- 

	

	kun kyseessä  on  leveä levennys,  sen  käyttäytyminen lähestyy 
kokonaan uuden penkereen rakentamista, 

- 	vahvisteen  vaikutus voi olla pieni kapeitten levennysten yhtey- 
dessä, koska potentiaalinen liukupinta kulkee vanhan penke-
reen kautta, joten vahvisteella  on vain  vähän stabiloivaa vaiku-
tusta, 

- 	maksimivoima vahvisteessa  useimmissa tapauksissa oli pie- 
nempi kuin useimpien vahvisteiden vetolujuus (maksimivoimat  
26  - 57  kNIm). 

geovahviste, jävkkyysmoduuli 
korotertu  ja  levennetty penger ( levennys  4.6m, 9.  Im ja  13 .7m) 	 J 880 kN/m 

-------------------------------------- 

olemassa oleva penger 	 h = 1.1 rn  

36.6m 
2.3 m:n kuivakuori 

6.8 m:n  NK-savikenos  

Kuva  11.  FEM-analysoitu penkereen levitys  ja  korotus. Lähtötiedot  [Hum- 
prey et al 1987].  
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3  GEOVAHVISTETUN LEVENNYSRAKENTEEN 
 TEOREETTISET  SUUNNITTELUPERIAATTEET  

3.1  Yleistä 

Geovahvistetun levennysrakenteen  suunnittelussa tulee ottaa  mm.  seuraa-
via asioita huomioon: 

- 	käytettävissä oleva tila, 
- 	penkereen  ja levennyksen geometria (  korkeus, leveys, luiska- 

kaltevuus), 
- 	pohjamaan  lujuus-  ja muodonmuutosominaisuudet penkereen, 

luiskan  ja levennyksen  kohdalla, 
- 	sallittu tien kaltevuuden muutos poikkisuunnassa, 
- 	kuivakuorikerroksen  lujuuden huomioonottaminen, 
- 	vahvisteen  vaatima ankkurointipituus, 
- 	vahvisteen  lujuus-  ja muodonmuutosominaisuudet, 
- 	päällysrakennekerrokset, 
- 	päällysteen sallima  muodonmuutos  ja 
- 	penkereen  pinta-  ja syväkuivatus. 

Geovahvistetun levennyksen  suunnittelu aloitetaan lähtötietojen keräämisel
-lä  eli selvitetään vanhan tien  historia (  rakenne, painuminen yms. )  ja  pohja- 

suhteet tarvittaessa uusilla pohjatutkimuksilla. Tämän jälkeen tarkastellaan 
tavanomaisen leventämisen mandollisuus stabiliteetti-  ja painuma /  siirtymä-
laskelmilla.  Jos levennysrakenteen  vakavuus todetaan tarkastelulla liian pie-
neksi  ja /  tai käyttötitan muodonmuutokset  liian suuriksi ruvetaan tarkastele-
maan geovahvistettua levennysrakennetta. Tämän mitoituksessa tarkastel-
laan maan  ja vahvisteen  välistä yhteistoimintaa, penkereen sisäistä  ja  ui-
koista stabiliteettia sekä rakenteen muodonmuutoksia.  

3.2  Vanhan tiepenkereen vaikutus maapohjaan  ja sen  merkitys 
levennysrakenteen suunnitteluun  

3.2.1  Pengerkuormasta  aiheutuva jännitysten jakautuminen maa- 
pohjassa 

Pengerkuorma  aiheuttaa maapohjaan jännityksiä, jotka puolestaan aiheutta-
vat muodonmuutoksia. Klassisessa maamekaniikassa tiepenkereen jänni-
tyslaskelmat painumien  ja siirtymien määrittämiseksi  suoritetaan yleensä 
Boussinesqin jännitysjakaumateorialla, joka perustuu lineaariseen kimmo-
teoriaan {Kezdi  1970]. Boussinesqin  teorian perusolettamukset  ovat:  

1. Maapohja  on lineaarisesti kimmoinen puoliavaruus. 
2. Maapohja  on isotrooppinen  ja homogeeninen.  
3. Elastinen puoliavaruus  on painoton. 
4. Kuorma vaikuttaa puoliavaruuden pinnalla sitä vastaan kohti 

suorassa suunnassa.  
5. Jännitykset maapohjassa ovat jatkuvia.  
6. Superpositioperlaate  on  voimassa. 
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7. 	Maapohjassa  ei ole jännityksiä ennen kuorman lisäämistä. 

Äärettömän pitkän pengerkuorman maapohjaan aiheuttamat jännitykset voi-
daan laskea yhtälöillä (  1-4  ) [Teferra&Schultze 1988],  jotka perustuvat 
Boussinesqin teoriaan. Yhtälöiden merkinnät  on  esitetty kuvassa  12. 

(1) 

a  RRi] 
	(2) 

(3)  

(4)  

—x 

- 

.!!aliIIllIllhI  
'N  

'.-.  
Rt 

'N  
N 2 

z 

b 	a 

I 

I 

_x_..1 	
(x,y,z)  

x  

Kuva  12.  Jännityksen jakautuminen tiepenkereen  alla.  Boussinesqin  teoria. 

Merkinnät [Teferra  &Schultze 1988]. 

z,x 	on 	koordinaattiakseleita  sekä tarkasteltavan pisteen 
koordinaatit  (kuva  12) 

y  koordinaattiakseli kohtisuoraan  kuvan  12  tasoa vastaan 

,  
jännityksiä koordinaattiakselien suunnassa, kPa 
leikkausjännitys, kPa  

p  pengerkuorma, kPa  
a penkereen luiskan  leveys,  m 
b  puolet penkereen harjan leveydestä,  m 
a,f3,a'  kuvaan  12  merkityt  kulmat  
R 1  ,  R' 1  pisteen (x,z) etäisyydet penkereen reunan  alle,  m 
R2 , R 2  pisteen (x,z) etäisyydet luiskan reunan  alle,  m 
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v 	Poissonin  luku 

Vanhan tiepenkereen aiheuttamien lisäjännitysten  a, 	jakautuminen maa- 
pohjaan penkereen  alle  sekä tulevan levennyksen kohdalle voidaan laskea 

 em. yhtälöiden  avulla. Koska Boussinesqin teoria olettaa penkereestä  al-
heutuvan  kuormituksen olevan pystysuora eikä penkereellä ole lujuutta, teo-
ria ei ota huomioon penkereen holvautumista  ja sen  vaikutusta jännitysten 
jakautumiseen maapohjassa. Teoria ei myöskään ota huomioon maan ker-
roksellisuutta eikä maan muita ominaisuuksia, joten mandollisen kuivakuori-
kerroksen jännityksiä jakava vaikutus  jää huomioimatta. Boussinesqin  teori-
an  perusteella maan parametreista ainoastaan Poissonin luvun voidaan to-
deta vaikuttavan äärettömän pitkän penkereen tapauksessa penkereen pI-
tuusakselin suuntaiseen jännityskomponenttiin  o (  kaava  3).  

Maapohjan kerroksellisuuden  ja painumattoman  pohjan syvyyden vaikutus 
jännitysjakautumaan voidaan ottaa huomioon esimerkiksi Burmisterin ker-
rosteorialla [Vepsälälnen  1985].  Teoriaa voidaan harkinnanvaraisesti käyttää 
tilanteessa, missä kuivakuoren oletetaan pystyvän ottamaan vastaan  veto- 
jännityksiä ( kuivakuoren oltava halkeilematon )  ja täten  jakavan penkerees

-tä  aiheutuvia jännityksiä laajemmalle alueelle. 

Jännitysten  jakautumista voidaan tarkemmin analysoida elementtimenetel-
mään perustuvilla tietokoneohjelmilla, joilla maakerrosten ominaisuuksien 
vaikutus jännitysten jakautumiseen tulee huomioitua. Elementtimenetelmät 
ottavat huomioon penkereen holvautumisen, joka siirtää jännityksiä enem-
män pohjamaalle luiskan kohdalla kuin Boussinesqin  teorian  mukaisesti. Li-
säksi kuivakuorikerroksen jännityksiä jakava vaikutus tulee esille elementti- 
menetelmiin perustuvilla tietokoneohjelmilla. Jännitysten jakautumista maa- 
pohjassa  on  tarkasteltu kuvitteeUisen esimerkkipenkereen avulla (  lute 1 ). 
Jännitysten  jakautumista  on  tarkasteltu Boussinesqin teorialla sekä ZSoil  ja 
CRISP94 elementtiohjelmilla.  Molemmat elementtiohjelmat perustuvat siirty-
mämenetelmään, jossa perustuntemattomia suurelta ovat siirtymät  ja sekun-
daarisia  suurelta ovat jännitykset  ja muodonm uutokset. Z_Soil -ohjelmassa 
elementtiyhtälöt muodostetaan diskretointimenetelmällä [Z_Soil.PC  1993]  ja 
CRISP94-  ohjelmassa virtuaalisen työn perlaatteella [Britto  1994]. Liitteen 1 

 tuloksista huomataan  varsin  selvä ero Boussinesqin  teorian  mukaisessa  jan-
nitysten  jakautumisessa verrattuna elementtiohjelmien laskemaan jännitys- 
ten  jakautumiseen. Erityisesti penkereen luiskan juurella (  piste B )  ja luiskan 
juuresta  1 .6 m ( piste C )  kohdalla elementtiohjelmat antavat pohjamaahan 
selkeästi suurempia pystyjännityksiä.  

3.2.2  Penkereen painuminen  

Vanhan tiepenkereen painumisesta  on  olennaista levennysrakennetta suun-
niteltaessa tietää, missä vaiheessa vanhan tiepenkereen painuminen  on  ja 

 onko odotettavissa lisäpainumaa  ja jos  on  niin minkä verran. Ongelmia pai
-numan  arvioinnissa aiheuttaa yleensä tiedon vähyys  mm.  seuraavien seik-

kojen osalta: 
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- 	millä  tarkkuudella pohjasuhdetiedot ovat olleet tiedossa ennen 
vanhan penkereen rakentamista, 

- 	painumahavaintojen  luotettavuus, 
- 	vanhan tien alkuperäinen korkeusasema, 
- 	alkuperäinen penger-  ja rakennekerrosten  paksuus, 
- 	tien korjaustoimenpiteet, korotukset, asfaltoinnit, nykyinen 

penger-  ja rakennekerrosten  paksuus ( mandollista selvittää 
koekuopalla, kairauksilla  ja  nykyään myös maatutkalla kohtuulli-
sella tarkkuudella )  ja 

- 	mitkä ovat nykyiset maan muodonmuutosominaisuudet tiepen- 
kereen  alla. 

lhanteellisin  tapaus olisi  se,  että tien painumista  ja jäljelläolevaa huokosve
-den ylipainetta  olisi seurattu  ja  verrattu laskettuihin painumiin ottaen huomi-

oon mandolliset tiehen kohdistuvat lisäkuormitukset ( asfaltoinnit yms. ). Ar-
vioinnissa voidaan käyttää hyväksi levennystä varten tehtyjä pohjatutkimuk

-sia,  jotka tehdään yleensä vanhan tiepenkereen ulkopuolelta. 

Levennysten  yhteydessä usein myös tien tasausta nostetaan, mikä vaikut-
taa vanhan tiepenkereen painumista lisäävästi. Tällöin tarkimmat arviot van-
han tiepenkereen painuman osalta saadaan tekemällä pohjatutkimukset 
penkereen kohdalta esimerkiksi suojaputkea hyväksikäyttäen  ja  tekemällä 
painumalaskelmia varten tarpeelliset odömetri-  ja kolmiaksiaalikokeet ja  se-
kä tekemällä painumalaskelmat hyväksihavaituilla menetelmillä. 

Vanhan tiepenkereen mandollinen painuma  on  tiedettävä  ja  sitä  on  verratta-
va tiepenkereen levennysrakenteen laskettuun  I  arvioituun  painumaan  ja tä-
ten  on  arvioitava täyttääkö  tie  ennenkaikkea poikittaisessa suunnassa tasai-
suusvaatimukset  ja  onko odotettavissa vanhan tiepenkereen  ja levennysra-
kenteen saumakohtaan  haitallista painumaeroa  ja  mandollista halkeamaa.  

3.2.3. Rakennuspohjan jännitysten  muutokset primaarisen  kon-
solidoitumisen  yhteydessä 

Primaarisella konsolidaatiolla  tarkoitetaan tässä vanhan penkereen käyttö- 
aikana tapahtuvaa painumista, jossa rakennuspohjan maakerrosten huoko-
sista suotautuu huokosvettä niin, että maakerrosten huokostila  ja  tilavuus 
jatkuvasti pienenevät. Primaarisen konsolidaatiopainuman otaksutaan klas-
sisissa teorioissa päättyvän, kun penkereen rakennuspohjan maakerroksiin 
aiheuttama huokosveden ylipaine  Au on  täydellisesti kadonnut. Huokosve - 
den ylipaine Au = Au(t,z,x)  "ajaa' pois maa-alkioista huokosvettä. Tehokkal

-den jännitysten  periaatteen mukaan [Terzaghi  1925] rakennuspohjan alkios
-sa  vallitseva tehokas lisäjännitys lasketaan yhtälöllä (  5). 

AQ' 2  (t,z,x) = Ao (z,x) - Au(t,z,x) 	 (5) 

A (t,z,x) 	on 	kokonaisjännityksen  lisäys pystysuunnassa 
Ao (t,z,x) 	 tehokkaan jännityksen lisäys hetkellä 
Au(t,z,x) 	 huokosvedenpaine  hetkellä  t  kohdassa z,x 
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Terzaghin huokospaineteoria  kirjoitetaan tavallisesti kaavojen  6-8  muotoon. 
Terzaghin teoria  on  huokospaineteoria,  jossa huokospaineen muuttumisella 

 ja  siten konsolidaatioasteella sekä painumisella oletetaan olevan suora yhte-
ys.  

(6) 
at  - Yw  2 

au 	a2u ai ai 

	

r =Cv Cv) 	 (7) 

Mk 	 (8)  
cv -  

1w  

Primaarisen konsolidaatiopainuman  suuruuden  ja  nopeuden  S  = Sc  (t)  rat-
kaisu esitetään tavallisesti dimensiottomassa muodossa aikatekijä  1,,  ja kon-
solidaatioasteen vuorosuhteena.  Ratkaisuja löytyy nomogramm imuodos

-sa  mm.  [Vepsälälnen  1985].  Kirjallisuudessa  on  esitetty Terzaghin konsoli-
daatioteorian likimääräinen ratkaisutapa [Korhonen  et al 1993]. 

3.2.4  Suljetun leikkauslujuuden kasvu konsolidaation yhteydessä 

Vanhan tiepenkereen  alla  olevat maakerrokset lujittuvat maan tiivistymisen 
johdosta. Normaalisti konsolidoituneessa maakerroksessa penkereen  alla 
primaarisen konsolidoitumisen  johdosta tapahtuvan suijetun leikkauslu-
juuden kasvun  ic(t,z)  otaksutaan olevan suoraan verrannollinen konsoli-
daatiojännityksessä  a'  tapahtuvaan lisäykseen  a',  (  kaavat  9-10  ). [Mesri 

 1975,  Leroueil  et al 1990].  

= c(t,z) =  a  cY'(t,z) 	 (9)  

Ac(t,z) =  a  &'(t,z) 	 (10)  

c(t,z)  on 	suljettu leikkauslujuus hetkellä  t  syvyydellä  z 
Ac 	lujuuden kasvu ajassa  t  

konsolidaatiojännitys  hetkellä  t,  syvyydessä  z 
 konsotidaatiojännityksen  kasvu  

a 	rakennuspaikan maakerrosten  historiasta riippuva kerroin  a 
0.18  ...  0.36  [Mesri;  a= 0.22]  

Konsolidaatiojännitys  voidaan normaalisti konsolidoituneessa maakerrok
-sessa  laskea kaavalla  11.  

	

(t,z,) = vO +Ao'(t,z) = 	(t,z) 
	

(11)  

Ylikonsolidoituneissa maakerroksissa  tapahtuu suijetun leikkauslujuuden 
kasvua primaarisen konsolidoitumisen yhteydessä vasta, kun jännitys 
(t,z)  ylittää a' cjn :n ( konsolidaatiojännityksen initiaaliarvo luonnontilaisessa 
maakerroksessa) (kaava  12).  
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o'  (t,z,) = vO +' 2(t,z) >  O•' 	 ( 1 2  

Koska konsolidaatiojännityksen initiaaliarvon 	määrittämisessä  on  vaike- 
uksia, ylikonsolidoituneissa koheesiomaakerroksissa  on  suljetun leikkauslu-
juuden kasvuun pystyjännityksen lisäyksen johdosta primaarisen konsoli-
daation aikana suhtauduttava varauksellisesti. Tällä menetelmällä arvioita-
vaa lujuuden kasvua olisikin syytä soveltaa  vain normaalikonsolidoituneisiin 
koheesiomaakerroksiin  [Korhonen  et al 1993].  Myös laboratoriossa tehdyt 
kokeet ovat osoittaneet, että saven suljetun leikkauslujuuden kasvu  on  sitä 
vähäisempää, mitä suurempi ylikonsolidaatioaste  on  [Tanska  1993].  Empiiri-
nen kerroin  a  voidaan määrittää alustavasti laboratoriokokeilla  tai slipikairalla 
in situ. Leroueil et al  mukaan kertoimelle voidaan käyttää alustavasti arvoa  a 
= 0.25 [Leroueil et al 1990]. 

Kuormituksenalaisen saven  suljettu leikkauslujuus kasvaa kuormitusajan 
kasvaessa. Lujuudenkasvua voi tapahtua myös sekundäärisen konsolidaati

-on aikana.[Tanska 1 993] 

Leikkauslujuuden  kasvua ei voida käyttää hyväksi  koko penkereen alapuoli-
sissa maakerroksissa,  koska lujuuden kasvu riippuu tehokkaan pystyjänni-
tyksen kasvusta. Lujuuden kasvua eri osissa vanhan tiepenkereen  alla  en-
nen leventämistä  on havainnollistettu  kuvassa  14.  

Kuva  14.  Lujuuden kasvun jakautuminen penkereen  alla  [Vepsäläinen  
1994].  

Lujuuden kasvua voidaan arvioida myös penkereen painuman perusteella. 
Menetelmä  on  klassiseen maamekaniikkaan perustuva likimääräismenetel

-mä,  missä lujuuden kasvu lasketaan penkereen primaarisen  ja sekundaari-
sen painuman  perusteella [Ausgabe  1988].  

Suljetun leikkauslujuuden kasvun suuruus saadaan parhaiten selville mittaa- 
maalla  in-situ siipikairalla. Leikkauslujuuden  vaihtelu saadaan selville penke-
reen poikkisuunnassa mittaamalla leikkauslujuus penkereen päältä  ja  esi-
merkiksi luiskan puolivälistä suojaputkien avulla  ja luiskan juuresta ja riittä

-van  etäisyyden päästä luiskan juuresta, missä vanha penger ei ole vaikut- 
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tanut maapohjaan  ja  sitä kautta leikkauslujuuteen. Riittävä etäisyys riippuu 
penkereen geometriasta  ja pohjamaan  pehmeän kerroksen paksuudesta.  

3.2.5.  Muiden  maaparametrien  muuttuminen  konsolidaation  
yhteydessä  

Maaparametrit  muuttuvat primaarisen  ja sekundaarisen konsolidoitumisen 
 johdosta maakerroksissa tapahtuvan tiivistymisen vuoksi. Kaikki  klassisen 

maamekanilkan  tärkeimmät maaparametrit (suijetun leikkauslujuuden lisäk-
si)  c, 4',  m, k, c  jne. riippuvat tiiviydestä ts. huokosluvusta. Penkereen vaka-
vuuden kokonaisvarmuuslukuun  ja primaarisen konsolidoitumisen nopeu

-teen  merkittävästi vaikuttava huokosveden paine  on  kaikissa olosuhteissa 
ts. rakentamisen aikana  ja käyttötilassa  sekä paikallisista olosuhteista että 
kuormien suuruudesta riippuva muuttuja. Painumalaskelmissa sovellettu  pa-
rametri f3  voidaan usein tulkita kerroskohtaiseksi vakioksi riippumatta tiiviy-
destä. [Korhonen  et al 1993]. 

Maakerroksen tiiviyden  ja maaparametrien  välistä riippuvuutta varten  on 
 laadittu kokemusperäisiä selvityksiä esim. [Schofield&Wroth  1968] tai [Wood 

1990],  joiden tulokset  on  esitetty jonkin parametrin  tai maakerroksen  muun 
ominaisuuden  ja  vesipitoisuuden välisenä riippuvuutena. Nämä kokemuspe-
räiset riippuvuudet ovat yleensä  vain  voimassa niissä maaperäolosuhteissa, 
joissa ne  on  tehty. Tiiviyden, jonkin maaparametrin  ja  ajan välistä teoreettis-
ta riippuvuutta ei tunneta. Vanhan penkereen rakennuspohjan tiivistymisen 
johdosta muuttuneiden parametrien arvot  on  tämän vuoksi määritettävä mit-
taamalla ne  in-situ rakennuspaikalla tai rakennuspohjasta  otettujen 
maanäytteiden labotatoriotutkim usten perusteella. 

Alustavasti maaparametrien muuttumista voidaan arvioida seuraavien riippu-
vuuksien  ja kokemusperäisten yhtälöiden  perusteella (kaavat  13-20): 

Hooken  lain  mukaiset parametrit ovat riippuvaisia toisistaan (kaavat  13-14): 

E G= 2(1) 	 (13) 

K=3(1E2) 	 (14) 

Suijetun  tilan muodonmuutosmoduulia voidaan arvioida suijetun leikkauslu-
juuden perusteella (kaava  15). 

E = k*c 	 (15) 

k=50. . .300,  arvo tarkistetaan kohdekohtaisesti [Vepsäläinen  1994]  

Suljetun leikkauslujuuden kasvua voidaan arvioida kohdan  3.2.4  mukaan  tai 
 sitten mittaamalla  se in-situ  ja sen  avulla voidaan arvioida  E  :ta. 
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Avoimen tilan muodonmuutosmoduuli  Ed  on  riippuvainen maan tiiveydestä  ja 
jännitystasosta  (kaavat  16-17).  Jännitystason vaikutus voidaan ottaa huomi-
oon joko hydrostaattisen jännityksen  p tai  pienimmän pääjännityksen 
avulla [Korhonen  1985]. 

Ed  = 	 (16) 

Ed=mo[ - ] 
	

(17) 

mjamfl 	ovat 	moduulilukuja 
Wja CUfl 	 moduulieksponentteja 
tyv 	 vertailujännitys  

Muodonmuutosmoduulien  E  ja  Ed  sijasta voidaan mitoituksessa käyttää 
leikkausmoduulia  G. Leikkausmoduuli on  sama sekä suljetussa että avoi-
messa tilassa ( kaava  18). 

=2  =2Gd=  Ed 
I.-' 1+v 	 l+Vd  (18) 

Leikkausmoduuli  on  samalla tavoin kuin muodonmuutosmoduuli riippuvai-
nen jännitystasosta (kaavat  19-20): 

G  Grej 	

''fl  

= 	 (19) 

(20) 

G ref 	on 	vertailuleikkausmoduuli 
p 	 tehokas hydrostaattinen jännitys 
Pret 	 vertailuhydrostaattinen  jännitys  

3.3  Vahvistetun levennysrakenteen toimintamekanismi  

3.3.1 Geovahvisteiden  vaikutus jännitysten jakautumiseen  pen-
kereessä  ja  pohjamaassa 

Levennyksen  kohdalla pohjamaan päälle sijoitettu vahviste ottaa vastaan 
levennysosan penkereen painosta aiheutuvaa vaakasuoraa maanpainetta  ja 

 vähentää maapohjalle tulevaa leikkausjännitystä  ja vaakasuoria siirtymiä ja 
 parantaa siten pohjamaan  ja  rakenteen kantavuutta. Vaakasuorasta maan- 

paineesta pohjamaahan aiheutuva leikkausjännitys vähentää pohjamaan ky-
kyä kantaa penkereestä aiheutuva pystysuora kuormitus. Maapohjaan koh-
distuva leikkausjännitys voi pienentää maapohjan kantokykyä puoleen nor-
maalista (  kuva  15) [Jewell 1987]. 
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Ic  
3  

pohjaniaa 
leikkauslujuus  c, 	 2  
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tf  Cu  

Kuva  15.  Leikkausjännitysten  vaikutus maa pohjan  kantokykyyn  [Jewel! 
1987].  

Vahviste tasaa pystysuoran  kuormituksen tasaisemmin maapohjalle.  Ta-
somaisilla geovahvisteilla  ei oleteta olevan taivutusjäykkyyttä eivätkä ne voi 
ottaa vastaan puristusjännityksiä, vaikka jäykillä geoverkoilla taivutusjäyk-
kyyttä onkin marginaalisesti. Levennyksen painuessa ja/tai liikennekuorman 
vaikutuksesta vahvisteeseen syntyy maan  ja vahvisteen välisen  tartunnan 
vaikutuksesta venymä, jolloin vahvisteeseen kehittyy vetovoimaa. Koska  ye- 
nymän  lisääntymiseen eli lisääntyviin muodonmuutoksiin rakenteessa vaadi-
taan lisää kuormitusta, vahviste vastustaa näin muodonmuutoksia. Muodon- 
muutoksia vastustava ominaisuus  on  suoraan verrannollinen vahvisteen 
jäykkyysmoduuliin, mikäli vahvisteen  ja  maan välinen tartunta pysyy vakiona 
eikä liukumista rajapinnalla pääse tapahtumaan. Vahvisteen ankkuroinnilla 
vanhaan tiepenkereeseen vahviste siirtää levennyksen painumisesta aiheu-
tuvaa voimaa vahvisteen  ja  maan  välisen  tartunnan välityksellä vanhan  pen-
kereen  alueelle geovahvisteen / geovahvisteiden sijoittamisesta riippuen. 
Vahvisteesta siirtyvät voimat vanhaan penkereeseen kuormittavat lisää van-
haa pengertä näin tasoittaen painumaa levennyksen saumakohdassa. Poh-
jamaahan levityksen kohdalle kohdistuu pienempi vaakasuora  ja pystysuora 

 kuormitus, mikä kokonaisuudessaan pienentää maapohjassa tapahtuvia 
vaakasuoria  ja  pystysuoria siirtymiä  ja  samalla penkereessä tapahtuvia 
muodonmuutoksia. Vahvistetun levennyksen kohdalle pohjamaahan muo-
dostuu vähemmän plastisoituneita vyöhykkeitä kuin vastaavan vahvistamat

-toman levennyksen  tapauksessa riippuen  mm. pohjamaan  ja vahvisteen 
 ominaisuuksista, pengerkorkeudesta jne. Kuvassa  16 on  esitetty esimerkki-

nä vahvistamattoman  ja geovahvistetun levennetyn penkereen plastisoitu-
neet ja vetojännityspisteet pohjamaassa ja penkereessä  avoimessa tilassa. 
Esimerkkipenger  on lähtötietoineen  ja laskentatuloksineen  esitetty kappa-
leessa  5.2. Penkereen plastisoituneet  ja vetomurtuneet  pisteet johtuvat  pää-
jännityssuuntien kääntymisestä  ja pääjännitysten  välisestä suuresta erosta 

 ja vetojännityksistä penkereessä,  jolloin rnaa-alkioissa murtokriteeri täyttyy. 
Plastisoituminen  on  lähinnä laskennallista, jolla ei ole käytännön merkitystä. 

Vahvisteella  ei ole merkittävää roolia aihaisilla kuormituksilla, kun maa vielä 
käyttäytyy elastisesti. Merkittäviä venymiä  ja  voimia vahvisteeseen alkaa 
syntyä, kun maan plastisuus lisääntyy [Rowe&Soderman  1987]. 
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Päällysrakennekerroksiin  sijoitettu vahviste parantaa päällysrakennekerros
-ten  kantavuutta  ja  estää päällysrakennekerroksessa uuden  ja  vanhan raken-

teen saumakohtaan syntyvän pituushalkeaman muodostumista. Geovah
-viste absorboi vaakasuoria  jännityksiä  ja  vähentää jännityskeskittymiä  jaka-

maIla muodonmuutokset  laajalle alueelle. Lisäksi vahviste pienentää vahvis
-teen  alapuolelle tulevaa leikkausjännitystä. 

LEVENNYS 

VAHVISTAMATON  

00 000  

000  oo  
fl 

0 0 	 0 PLASTISOITUNUTPISTE 

LEVENNYS 	
VETOMLIRTUNUT  PISTE 

VAHVISTEUU  
0 

00  

o00  OO  
0  £LJOIO  

O00 0 0  

Kuva  16. PLAXJS-ohjelmalla analysoidun esimerkkilevennyksen (kpl  5.1.2) 
plastisoituneet  pisteet. 

Geovahviste  toimii sijoittelutavasta riippuen  jo pengerrysvaiheessa tasoitta
-en painumaa  ja vähentäen sivusiirtymiä. Lisävaikutuksena,  mitä tosin ei voi-

da laskennallisesti analysoida, voidaan katsoa syntyvän rakennusvaiheessa, 
kun tiivistämisen  ja geovahvisteen ankku roinnin  vaikutuksesta geovahvis-
teessa tapahtuu venymistä, jolloin geovahvisteeseen kehittyy vetovoimaa  jo 

 ennenkuin  koko levennysrakenne  on  rakennettu täyteen korkeuteensa eli 
geovahviste toimii tavallaan esijännitettynä rakenteena  (kuva  17). 
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levennys  

kantava kerros  

' 	 - - tiivistminen esim. täiyIevyII  

r- 

L ankkuroitarnen 

Vahvisteen venyminen 

Lilvistäminen  

Kuva  17. Geovahvisteeseen  kehittyvä esijännitys rakentamisen aikana.  

3.2.2  Geovahvisteen  ja  maan välinen yhteistoiminta 

Vahviste  voi toimia kunnolla  vain  silloin, kun siinä vaikuttavat voimat voivat 
siirtyä maahan  ja  päinvastoin. Voimien siirtyminen perustuu maan  ja vahvis

-teen  väliseen tartuntaan. Tartunta riippuu vahvisteen tyypistä  ja  rakenteesta 
sekä maan raeominaisuuksista  ja tiiviysasteesta.  Riittävä tartunta voidaan 
saavuttaa joko yksinomaan maan  ja vahvisteen välisen kitkan  avulla  tai luk-
kiutumismekanismilla. Lukkiutumismekanismi  voi syntyä käytettäessä vah-
visteena verkkoa, jolloin kiviainesta tiivistettäessä kiviainesrakeet tunkeutu-
vat osittain verkon aukkojen läpi  ja  osittain kiilautuvat aukkoihin. Maalla  ja 
vahvisteella  on  periaatteessa kaksi erilaista yhteistoiminnan mekanismia 

 (kuva  18),  jotka  on huomioltava.  Maan  ja vahvisteen välisen  tartunnan tulee 
olla niin hyvä, että maablokin liukuminen pitkin maan  ja vahvisteen rajapin-
taa  estyy ( liukumismekanismi  ). Tämän lisäksi vahvisteen tulee olla riittävän 
pitkä vahvisteeseen syntyvän vetovoiman ankkuroimiseksi ( ankkuroitumis-
mekanismi  ).[Exxon 1992] 

Maanpaine  

Maan  ja vahvisteen  vã• 
 unen leikkausjånnitys 

Maanpaine ___________________ 

Kriithnen liukupiia 

/ 
liukupinta 	____________  

Maan  ja vahvisteen 

--- 	
- 	 linen  ankkurijännitys  

PD  
Geovahviste 

Geovahviste  

Kuva  18. Vahvisteen  ja  maan yhteistoiminnan mekanismit.  a) liukumismeka-
nismi b) ankkuroitumismekanismi [ExKon 1992].  

Maan  ja vahvisteen  välisiä ankkuroitumismekanismeja  on  kaksi: kitka  ja  te-
hokas kantava maanpaine. Kitka vaikuttaa vahvisteen pinnalla  pinnan  suun-
taisesti  ja  kantava maanpaine vaikuttaa vahvisteen  pinnan  normaalia vasten 

 (kuva  19). 
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a)  

	

Liukupinta 	
jkkausvasWksen 	 z 

Vahvistevoima /  kehittyminen  a.-yz 

p 

	

/ 	Geov3hviste 

Liukupinta 	Kantavan  maanpaineen  
/kehittyminen  z 

Vahvjstevoima1 	 a  -  y z 

(Geovahviste  

Kuva  19.  Maan  ja  vahvisteen  väliset  ankkuroitumismekanismit.  a) Ankkuroi
-tummen  kitkan  välityksellä  b) Ankkuroituminen  kanta  van maanpaineen  väli-

tyksellä  [Exxon 1992].  

Maan  ja vahvisteen  välinen kitka täytyy ottaa huomioon mitoitettaessa vah-
visteen ankkurikapasiteettia  ja  tarkasteltaessa pengertäytteen  tai pohjamaan 

 liukumista vahvisteen pintaa pitkin. Maan  ja vahvisteen välisen kitkan mitoi-
tusarvo määritetään korjauskertoimen  a  avulla. Korjauskerroin  a  ilmaisee, 
kuinka suuri  osa maamateriaalin  sisäisestä kitkakulmasta  tai leikkauslujuu-
desta  voidaan käyttää hyväksi laskettaessa vahvisteeseen mobilisoituvaa 
vetovoimaa. Maan  ja vahvisteen  välinen kitkakerroin  m  lasketaan kaavalla 

 21. 

p=tan4Sgd=atand 	 (21)  

j.t  on 	maan  ja vahvisteen  välinen kitkakerroin 

sgd 	maan  ja vahvisteen välisen kitkakulman mitoitusarvo  
maan sisäisen kitkakulman mitoitusarvo  

a 	korjauskerroin 

Korjauskerroin  a  voidaan parhaiten määrittää suoran liukumisen tarkastelua 
varten leikkauskokeilla  ja ankkurikapasiteetin  laskemista varten ulosvetoko-
keilla. Mitoituksessa voidaan käyttää myös geovahvisteen valmistajan ilmoit-
tamia  a-arvoja. Tarkemman tiedon puuttuessa voidaan käyttää taulukon  2 
a-arvoja, jotka  on  kerätty eri lähteistä.  

Taulukko  2. Korjauskertoimen a -arvoja [Tanska  et al 1995]. 
Maalaji/ 

 Vahvistetyyppi 
Savi 
Siltti 

Hiekka 
_______  

Luonnon- 
sora *) 

Murske 
*) 

Louhe  
______  

Kevyt- 
sora *)  

Verkko  0.8 0.9 1 1 0.9 0.8  
Kangas  0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7  

*)  Verkon silmäkoon tulee olla sellainen, että  #m j fl  ^  1.5  * täyttömateriaalin  d50 . 

3.3.3  Vahvisteiden  toiminta  asfalttipäällysteissä 

Geovahvisteita  voidaan käyttää asfalttipäällysteissä vähentämään päällys - 
teen halkeilua  ja täten  lisäämään rakenteen käyttöikää. Halkeilu johtuu  veto-
muodonmuutoksista asfaltissa. Asfalttipäällysteen  kyky vastustaa halkeamia 
vaihtelee riippuen bitumisesta sideaineesta, lämpötilasta, kuormituksen tyy- 
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pistä, kuormitussyklien tiheydestä  ja  kuormituksen kestoajasta. Vetohalkea
-mat  syntyvät yleensä vetomuodonmuutoksen ollessa  0.1  %:sta  (lämpötila < 

 0°C ) 2-3 %:iin  (lämpötila  20 00  ).  Tästä johtuen venymäkeskittymät pääl-
lysteessä ovat ratkaisevia halkeamien syntymisen kannalta. Levennysraken-
teessa levennysosan painuessa vanhan penkereen  ja levennyksen sauma

-kohtaan  ja lähialueella  syntyy helposti suuria paikallisia venymiä. [Watn  et al 
1994] 

Päällysteessä geovahviste  lisää päällysteen vetolujuutta, koska  se absorboi 
vaakasuoria  jännityksiä  ja  vähentää venymäkeskittymiä jakamalla muodon- 
muutokset  ja  jännitykset laajemmalle alueelle. Lisäksi vahviste pienentää 
vahvisteen alapuolelle tulevaa leikkausjännitystä. Näiden yhteisvaikutukses

-ta geovahvistetut asfalttipäällysteet  voivat kestää suurempia muodonmuu-
toksia  ja kuormia  ilman halkeilua. Levennyksen saumakohtaan sijoitettuna 
vahviste ei vähennä kokonaispainumia, vaan  se  jakaa vetojännitykset  ja  ye-
tomuodonmuutokset  suuremmalle alueelle, jolloin halkeUun todennäköisyys 
pienenee.  Asfaltin vetomuodonmuutoksista  johtuen venyma•• •itse vahvistees

-sa  ei voi ylittää  2-3 %,  jolloin tyypillisesti vahvisteen pitkän ajan vetovoimaksi 
kehittyy suuruusluokaltaan  10 - 15 kN/m vahvisteen  jäykkyydestä riippuen. 
[Watn  et al 1994]. 

Muodonmuutokset asfalttipäällysteessä  synnyttävät  asfaltin ja vahvisteen 
välisen leikkausjännityksen  välityksellä vetojännitysta vahvisteeseen. Leik-
kausjännityksen suuruus riippuu asfaltista, vahvisteen muodonmuutosomi-
naisuuksista  ja asfaltin ja vahvisteen  välisestä yhteistoiminnasta. Vahvis-
teesta  on vain  vähän hyötyä jatkuvan ( halkeamaton ) asfalttipäällysteen 
elastisiin ominaisuuksiin. Geoverkkovahviste voi joissakin tapauksissa pa-
rantaa päällysteen elastisia ominaisuuksia, kun initiaalihalkeilu päällysteessä 

 on  alkanut. Plastisten muodonmuutosten syntyessä geovahvisteeseen voi 
muodostua esijännitys, jolloin vahvistettuun asfalttipäällysteeseen syntyy py-
syvä vaakasuora jännitys. Tämä vähentää päällysteen alapuolisille kerroksil

-le  kohdistuvaa vaakasuoraa leikkausjännitystä (  kuva  20) [Watn et al 1994]. 

Leikkausjännitysten  väheneminen pienentää plastisia muodonmuutoksia. 
Vahvisteen vaikutus  on  erityisen suuri tapauksessa, missä plastiset muo-
donmuutokset tapahtuvat päällysteen alapuolisessa kantavassa kerroksessa 

 ja päällystepaksuuden  ollessa pieni. 
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'ts = maahan kobdistuva 	'tg vahvisteeseen kohdistuva 
jännitys 	 jännitys  

Kuva  20.  Päällysteen  alla  olevaan materiaaliin kohdistuvan leikkausjännityk
-sen  väheneminen vahvisteen vaikutuksesta [Watn  et al 1994].  

Geovahvistetun asfalttipäällysteen mitoitusmenetelmät  ovat vielä kehitysvai-
heessa. Suunnittelussa  ja  itse geovahvistetun asfalttipäällysteen rakentami-
sessa tulee levennysrakenteen tapauksessa ottaa huomioon  mm.  seuraavat 
seikat [Watn  et al 1994]: 

- 	geovahviste  sijoitetaan pituussuunnassa  ja vetolujuudeltaan 
vahvemmassa  suunnassa  asfaltin saumakohdalle;  vanhan  as-
faltin  päälle asennettaessa  pinnan  tulee olla puhdas, tasainen 

 ja  kuiva, 
- 	geovahvisteen  päälle tulevan asfalttikerroksen paksuuden tulisi 

olla vähintään  50 mm, 
- 	kokemukset ovat osoittaneet, että keskijäykät  ja  jäykät asfaltit 

toimivat geovahvisteiden kanssa paremmin kuin pehmeät asfal-
titja 

- 	geovahvisteella  on  oltava riittävä lämmönkestävyys rakentami- 
sen aikana kuuman päällystemassan takia.  

34  Pohjatutkimukset  ja  maaparametrit 

Geovahvistetun levennysrakenteen pohjatutkimukset  eivät poikkea pehmei-
kölle tehtävien tiepenkereiden pohjatutkimuksista  ja  ne tehdään yleisesti hy-
väksyttyjen ohjeitten mukaan. Pohjatutkimuksilla tulee selvittää rakennuspai

-kan: 

- 	vanhan penkereen rakennekerrokset, 
- 	pohjamaan kerrosrakenne, kerrosrajat  ja tiiveys, 
- 	maakerrosten luokitusominaisuudet, 
- 	kovan  pohjan  ja  mandollisesti kallion sijainti, 
- 	maakerrosten geotekniset mitoitusarvot (  lujuus-  ja  muodon- 

muutosominaisuudet)  sekä penkereen alta että levennyksen 
kohdalta  in situ ja/tai  laboratoriossa  ja 
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- 	pohjavedenpinnan  sijainti  ja sen  vaihtelut sekä pohjamaan huo- 
kosvedenpaine. 

Geovahvisteen  kemiallisten kestävyysorn inaisuuksien takia pohjamaasta  on 
 tarvittaessa tutkittava maan happamuus (  pH-määritys  )  sekä maassa olevat 

bakteerit  ja  kemialliset aineet. Myös kohteessa käytettävien muiden pohjan-
vahvistusmenetelmien kuten syvästabiloinnin sideaineiden  ja kevennysten 
kevytsoran  vaikutus pohjamaan kemiallisiin ominaisuuksiin  ja vahvistetuot-
teisiin  on  tunnettava suunnittelun lähtäarvoina. [Tanska  et al 1995]. 

Pengermateriaalin parametreistä  tärkeimpänä tulee tietää kitkakulma 	ja 
tilavuuspaino  y.  Numeerisilla laskentaohjelmilla mitoitettaessa tarvitaan oh- 
jelmasta riippuen edellä mainittujen parametrien lisäksi joko kimmomoduuli 

 E tai leikkausmoduuli G, koheeslo c', Poissonin  luku  v  sekä dilataatiokulma 

Maan kitkakulman mitoitusarvo  d  voidaan määrittää osavarmuuslukuja käyt-
täen kaavalla  22 [Manelius et al 1993]. Osavarmuusluvun minimiarvoina  voi-
daan käyttää  y= 1.25  käytön aikana  ja  y= 1.2  työn aikana.  

(tan 
d=arCtafl 	, 	 (22) 

Geovahvistettuja  rakenteita mitoitettaessa suositellaan käytettäväksi tilviste-
tyn kitkamaatäytteen huippukitkakulman  4'  asemesta kriittisen tilan kitkakul-
maa (  kuva  21).  Kriittisen tilan kitkakulma  on  turvallinen  alin  maan leik-
kausvastusarvo, joka soveltuu käytettäväksi riippumatta maan leikkausmuo-
donmuutoksen suuruudesta. Käytettäessä  :tä  mitoitusarvona,  voidaan aja-
tella, että riittävä varmuusluku  on  otettu huomioon verrattessa mitoitusarvoa 
maan huippukitkakulmaan.  [Exxon 1992]. 

Cf 

: 	 Mi  toi  tusarvo 	= 

Siirtyniä  

Kuva  21.  Ti/v/in rake/sen  maan  kitkakulman m/toitusarvon 
 valinta  [Exxon 1992].  
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Koheesiomaalajien maaparametreista  tarvitaan suljettu  leikkauslujuus  c 
 tehokkaat  lujuusparametrit koheesio  C  ja  kitkakulma  4f,  tilavuuspaino  y,  kon

-solidaatiojännitys , painumaparametrit  m  ja  13  riippuen siitä, mitä tilannetta 
(suljettu  /  avoin tila)  mitoitetaan  ja  tarkastellaanko  stabiliteettia vai muodon- 
muutoksia. Numeerisia menetelmiä käytettäessä tarvitaan edellämainittujen 

 parametrien  lisäksi  tai  niitä korvaavina myös  Poissonin  luku  v,  kimmomo-
duuli  E tai  leikkausmoduuli  G.  Suljetun  leikkauslujuuden  mitatut arvot  on re

-dusoitava  julkaisussa  Tiegeoteknilkan  yleiset  mitoitusperusteet esitetyllä 
kartiojuoksurajaan WL  perustuvalla tavalla.  Mitoitusarvo  c  saadaan kaavalla  

23  ),  kun  mitoitetaan  rakennetta  osavarmuusmenetelmällä murtorajatilas
-sa.  

CUd= Cu/Ic 	 (23)  

Osavarmuuslukuna  y  käytetään  tiepenkereitä mitoitettaessa käytönaikaise-
na =  1.8  ja  työnaikaisena  y  =  1.5  [Manelius  et al 1993]. 

3.5  Vahvisteparametrit 

Mitoituksessa  tarvitaan tiedot  geovahvisteen vetolujuudesta  ja  muodonmuu-
tosominaisuuksista. Vahvisteen  lujuuden tulee olla riittävä ottaakseen vas-
taan  vahvisteeseen  kohdistuvat voimat  ja  saadakseen aikaan  tasapainotilan 

 maassa.  Pengerlevennyksen  yhteydessä  vahvisteen  kehittyvät voimat eivät 
muodostu  kovin  suuriksi, mutta joka tapauksessa  mitoituksessa  on  tarkistet-
tava  vahvisteen  lyhytaikaiset  vetolujuusominaisuudet. Pengerlevityksen  yh-
teydessä tärkeämmäksi tarkasteltavaksi tekijäksi kuitenkin muodostuvat pit-
käaikaiset  vetolujuus-  ja  muodonmuutosominaisuudet,  koska rakenteen 

 suunnitteluikä  on  vähintään  30  vuotta  ja  painumat  ja  samalla suurimmat 
 muodonmuutokset  rakenteessa syntyvät pitkän ajan kuluessa.  

Geovahvisteen mitoituslujuutta määritettäessä  on  otettava huomioon  [Tans
-kaetal  1995]:  

- 	materiaalin  venymä ( alkumuodonmuutos + viruma,  riippuu  p0- 
lymeeristä  ja  kuitutyypistä,  josta tuote  on  valmistettu),  

- 

	

	 materiaaliominaisuuksien hajonnan  ja  ekstrapoloinnin  vaikutus 
 vetokijuuden määritykseen, 

- 	rakentamisen aikana syntyvät  materiaalivauriot (  riippuvat  täyt- 
tömateriaalista  ja  tiivistystavasta), 

- 	materiaalin pysyvyys  (  kemialliset  ja  bakterologiset  tekijät).  

Mitoituslujuus  d  suositellaan  määritettäväksi  ensisijaisesti kaavalla  24 tai 
 vaihtoehtoisesti kaavalla  25  ellei arvoa  k  ole käytettävissä.  

fk  
(24)  

kf  
fd 1121 	 (25)  
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on 	mitoituslujuus  (laskenta-arvo) 
vetolujuuden ominaisarvo,  joka saadaan lyhyt-  ja  pitkäaikaisten 
vetokokeiden perusteella suunnitteluikää vastaavaksi 
lyhytaikaisesta vetokokeesta saatava murtolujuus (muodomuu- 
tosnopeus  20±5 %/min;  standardi ISO/DIS  10319) 

k 	korjauskerroin 
Ymi 	materiaaliominaisuuksien  ja ekstrapoloinnin osavarmuusluku 
Ym2 	rakennusaikaisen vaurioitumisen osavarmuusluku 
YmS 	ympäristötekijöiden osavarmuusluku 

Materiaalitoimittaja  ilmoittaa yleensä geovahvisteen murtolujuuden 	Lilt- 
teessä  2 on  esitetty korjauskertoimen  k  arvot, materiaaliominaisuuksien  ha

-jonnan  ja viruman ekstrapoloinnin osavarmuusluvut rakennusaikaisen 
vaurioitumisen osavarmuusluvut Tm2  ja ympäristötekijöiden osavarm uusluvut 

 7m3  eri tapauksissa. 

Geovahvisteen muodonmuutosominaisuuksia  kuvataan jäykkyysmoduulilla 
eli vahvisteen aksiaalisella vetomuodonmuutosmoduulilla. Jäykkyysmoduuli 

 on  mitoittava  tekijä geovahvistetun pengerlevityksen mitoituksessa, koska 
muodonmuutokset eivät saa kehittyä rakenteessa liian suuriksi ts. penke-
reen epätasaisen painuman  ja sivuttaisliikkeiden  on  pysyttävä sallituissa ra-
joissa. Jäykkyysmoduuli  on  määritettävä  rakenteessa toteutuvaa jännitysalu

-etta  vastaavasti. Eri materiaaleilla muodonmuutoskäyttäytyminen venymän 
suhteen  on  erilaista. Esimerkiksi polyeteenistä  ja polypropeenista valmiste-
tuula  tuotteilla pienten venymien alueella  (0  -  2  %)  on  jäykkyysmoduuli  suu-
rempi kuin suurilla venymillä  [Austin et al 1993].  Tämä pientä venymää vas-
taava sekanttijäykkyysmoduuli voi olla huomattavasti suurempi kuin murtolu-
juudesta  ja -venymästä määritetty sekanttimoduuli. Jäykkyysmoduulia  mää

-ritettäessä  laboratoriossa jännitysalueen lisäksi jäykkyysmoduuliin vaikuttaa 
 mm.  lämpötila, koekappaleen  koko, koetaite ja koestusnopeus  [Austin et al 

1993]. 

3.6  Penkereen  sisäinen  stabiliteetti 

Penkereen  sisäisen stabiliteetin tarkastelussa  on  kaksi tapausta: 

levennysosa  ei saa liukua vahvistetta pitkin  (kuva  22), 
 levennysosa  ei saa liukua vahvisteen kanssa vanhasta penke-

reestä  (kuva  23).  

Penkereen  sisäistä stabiliteettia tarkasteltaessa oletetaan, että pohjamaan 
suljettu leikkauslujuus  on  riittämätön vastustamaan vahvistamattomassa 
penkereessä vaikuttavaa aktiivista maanpainetta. Tämä ilmenee penkerees

-sä  tapahtuvina sivuttaissiirtyminä. Penkereen  painosta aiheutuu vaakasuora 
aktiivinen maanpaine  Pa.  Vahvisteeseen  on  kehityttävä  tätä maanpainetta 
vastustava voima  RL  Aktiivinen maanpaine siirtyy vahvisteen kuormituksek

-si penkereen ja vahvisteen välisen kitkan  avulla. Vahvisteen  ja  maan välistä 
liukumista vastustavan voiman  TL  on  oltava suurempi kuin vahvisteen tasos-
sa vaikuttava aktilvipaine. Levennysosan mandollinen liukuminen vahvisteen 
pintaa pitkin riippuu myös levennyksen  ja penkereen geometriasta  sekä eri- 
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tyisesti geovahvisteen / -vahvisteiden  sijoittamisesta. Kääntämällä geovah
-viste "pussiksi'  voidaan tehokkaasti lisätä vahvisteen  ja  maan välistä liuku-

vastusta. Levennysosa ei välttämättä huu kokonaisuudessaan vaan  se  voi 
esimerkiksi halkeilun takia liukua kuvan  22  tavalla  2),  jolloin  L2  vahvisteen 

 osaan kehittyvää hiukuvastusta ei voida ottaa tarkastelussa huomioon.  

1) Koko levennysosan  liukuminen vahvistetta pitkin  
2) Levennysosan liukurnincn  osittain 

Maan  ja vahvisteen viilinen 
leikkausjiinnitys 	...- 

L 1  

Kuva  22.  Levennysosan  liukuminen  vahvistetta  pitkin. 

Kuvan  22  tapauksessa vaakasuora maanpaine voidaan laskea kaavalla  26. 
 Rankinen maanpainekerroin  Ka  saadaan kaavahla  27.  

= PRL KayH2 	 (26)  

Ka =tan 2 45_) 	 (27)  

Levennyksen  ja geovahvisteiden geometrian  perusteella lasketaan, kuinka 
suuri liukuvastus vahvisteen  pinnalle  voi kehittyä. 

Liukuvastus  TL  kitkamaassa vahvisteen osafla  L  lasketaan kaavalla  28  ja ko-
heesiomaassa  kaavalla  29.  

TL =tL=t fl L=ayfl  tan d L 
	

(28) 

TL  =  'r L  = cx  c L 
	

(29) 

on 	vahvisteen  ja  maan  välisen rajapinnan leikkauslujuus  
L  vahvisteen  pituus tarkasteltavalta osalta 

vahvisteeseen  kohdistuva keskimääräinen normaalijännitys  
p.  maan  ja vahvisteen  välinen kitkakerroin 
cx korjauskerroin,  riippuvainen vahvistetyypistä  ja  maasta 

maan sisäisen kitkakulman mitoitusarvo 
maan suljettu leikkauslujuus 

Toisessa tarkasteltavassa tapauksessa oletetaan, että levennysosa pyrkii 
hiukumaan vahvisteen kanssa, jolloin hiukupinta muodostuu vahvisteen ala- 
puolen  ja  maan välisellä rajapinnalle (  kuva  23).  
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Kuva  23. Levennys  liukuu vahvisteen kanssa. 

Koko levennysosan  painosta aiheutuva aktiivinen maanpaine  a  mobilisoituu 
vahvisteen  ja  maan  välisen kitkan  avulla vahvisteeseen. Tällöin vahvisteen 
kehittyy voima  RL  (kaava  26 ).  Jotta  koko levennys  ei lähtisi liukumaan  on 
vahvisteen  liukumista vastustavan voiman  TL  (  kaavat  28-29)  oltava suurem

-Pi  kuin  RL•  Liukuvastusta laskettaessa vahvisteen siltä osalta, mikä  jää  van-
han penkereen sisään  on  huomioitava, että liukuvastusta kehittyy vahvisteen 
molemmille rajapinnoille. Mikäli vahvisteen ankkurointisyvyys  on  hyvin pieni 

 tai  maakerros vahvisteen yläpuolella  on halkeillut  saattaa vahvisteen yläpuo
-linen  maakerros liukua vahvisteen mukana, jolloin vahviste ankkuroituu aino-

astaan alapinnallaan.  Jos liukuvastus  ei riitä,  on ankkurointipituutta  Lank  lisät-
tävä  tai ankkurikapasiteettia  lisättävä kääntämällä vahviste penkereen si-
sään  tai naulaamalla vahviste  vanhaan penkereeseen esimerkiksi puutapeil

-a tai  vanhaan asfalttiin nauloilla. 

Levennyksen  liukuminen vahvisteen kanssa voi olla mitoittava tekijä, kun 
vahvisteena käytetään vahvistekangasta  ja  esimerkiksi penkereeseen synty-
vän halkeaman kautta tulevan  veden  tai  pohjaveden virtauksen takia rajapin

-nalla liukuvastus  voi 'kadota hetkellisesti  minimiin. Liukuvastusta  edelleen 
voi pienentää työvirhe, missä vahviste  on  asennettu vanhan penkereen hei-
kon lujuuden omaavan luiskatäytteen päälle.  

3.7 Kokonaisstabileetti 

Maapohjalla  ja tiepenkereellä  tulee olla riittävä varmuus penkereen leven-
nyksen  ja  mandollisen korotuksen tekemisen aikana sekä käyttötilassa sor-
tumista, murtumista sekä halkeilua vastaan [Manelius  et al 1993]. Tieraken

-teiden vakavuus lasketaan tavallisesti liukupinta-analyysillä, jossa rakenteen 
kokonaisvakavuutta tarkastellaan lamelleittain laskettujen passlivi-  ja  aktiivi-
momenttien suhteena (  kuva  24).  Laskenta perustuu siihen, että maan leik-
kauslujuutta verrataan todellisessa  tai kuvitellussa liukupinnassa  vallitse-
vaan leikkausjännitykseen eli siihen leikkausjännitykseen, joka tarvitaan ta-
sapainon ylläpitämiseen  [Slunga  1987]. Vakavuusanalyysi  voidaan suorittaa 
kokonaisjännityksiin  ja  niitä vastaavaan suljettuun leikkauslujuuteen  c  pe-
rustuen. Tämä  4=O  -menetelmä soveltuu yleensä lyhyen ajan (rakentamisen 
ajan) vakavuuden laskemiseen, kun voidaan olettaa murtumisen tapahtuvan 
suijetussa tilassa. Toinen mandollisuus  on  käyttää tehokkaita jännityksiä  ja 

 niitä vastaavia tehokkaista lujuusparametrejä, tehokasta koheesiota  c'  ja  te-
hokasta kitkakulmaa '.  c''  -menetelmä yleensä soveltuu pitkän ajan  vaka- 
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vuuden  laskemiseen  ja  sitä käytettäessä  on  pystyttävä arvioimaan  tai  mit-
taamaan rakenteessa vallitseva huokosvedenpaine. 

Geovahvisteen  toiminta levennetyn penkereen vakavuuden parantamisessa 
muodostuu kandesta osatekijästä. Geovahviste alentaa levennysosan  ja 
penkereen pohjamaahan  aiheuttamia leikkausjännityksiä silloin, kun geovah

-viste  on  sijoitettu suoraan pohjamaan päälle  tai  hyvin lähelle sitä. Toisaalta 
geovahviste lisää penkereen leikkausvastusta. Leikkausjännitysten vähenty-
mistä pohjamaassa ei laskelmissa oteta huomioon, joten laskelmilla saata-
vat geovahvistetta leikkaavien liukupintojen varmuusluvut  sisältävät ylimää-
räistä varmuutta.[Färkkilä  1985] 

Liukupinta-analyysissä levennetyn penkereen geovahvisteen  vaikutus huo-
mioidaan passiivimomentin lisäyksenä, jolloin vahvistetun penkereen  var-
muusluku  sortumista saadaan kaavasta  30  [Tanska  et al 1995]. 

F_Mp 	 (30) 
Ma 

F 	on 	varmuusluku  sortumista vastaan 
passiivimomenttien  summa 
geovahvisteen  aiheuttama passiivimomentin lisäys  

Ma  aktiivimomenttien  summa.  

Yleensä liukupinnan muodoksi oletetaan ympyrä riippuen tietenkin  koko  ra-
kenteen  ja  erityisesti pohjamaan kerrosrajojen geometriasta  ja varmuusluku 

 lasketaan kokonaisjännityksiin perustuen  (4=0  -menetelmä), koska kriittisin 
vakavuus  on  yleensä rakennusvaiheen lopussa. Pohjasuhteiden ollessa sel-
laiset, että mandollisen liukupinnan muotona ei ole ympyrä, voidaan laskel-
mat suorittaa esimerkiksi Janbun kehittämällä menetelmällä, jossa liukupinta 
voidaan olettaa mielivaltaiseksi  [Slunga  1987] tai kiilamenetelmällä  esimer-
kiksi  [Slunga  1990]. 

Passiivimomenttien  summa  lasketaan yleensä kaavalla  31,  jolloin otaksu-
taan penger halkeilleeksi eli penkereellä ei olisi leikkauslujuutta. 

M=(cAl)R 	 (31) 

on 	liukupinnassa  vaikuttava leikkauslujuus 
liukupinnan  pituus  lamellin  kohdalla 

 R 	liukupinnan  säde 

Levennysten  yhteydessä pohjamaan leikkauslujuus vaihtelee myös penke-
reen poikkisuunnassa (vrt  3.1.4),  mikä tulee ottaa huomioon vakavuutta las-
kettaessa. 

Pengertä  ei tarvitse olettaa halkeilleeksi,  jos vahviste  on  riittävän jäykkä es-
tämään suuren muodonm uutoksen. Geovahvisteiden käyttöohjeen mukaan 
tällöin vahvisteen sallittu kokonaisvenymä tulee rajoittaa kitkamaapenkerei

-den  osalta  5.. .6 %,  kun venymä arvioidaan ilmassa tehtyjen virumakokeiden 
perusteella. Näin suurien venymien ollessa kyseessä levennysrakenteen 
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muodonmuutokset  muodostuvat käytän kannalta liian suuriksi, joten  vaka-
vuustarkasteluissa  voidaan olettaa myös penkereellä olevan lujuutta. Passii-
vimomenttien summaan lisätään  täten penkereen passiivimomentti,  mikä 
saadaan kaavalla  32: 

lR 
	

(32) 

on 	liukupinnalla  vallitseva keskimääräinen pystyjännitys  (=1/2 h -y)  
maan kitkakulman mitoitusarvo 
liukupinnan  pituus penkereessä  

R 	liukupinnan  säde 

Aktiivimomentti  eli kaatava momentti lasketaan kaavalla  33: 

M a  = (Wx) + Qa 	 (33) 

W on 	lamellin maamassojen  paino  
x 	lamellin  painopisteen  ja liukuympyrän  keskipisteen välinen etäi- 

syys  
0 	pintahalkeamassa  vaikuttava vedenpaineen resultantti  
a 	pintahalkeaman  ja liukuympyrän  keskipisteen välinen pystysuo- 

ra  etäisyys. 

Tiepenkereiden vakavuustarkasteluissa kaatavaa  momenttia  lisää liikenne- 
kuorma  10 kN/m 2 ,  joka vaikuttaa  koko penkereen yläpinnan  leveydeltä. Lii-
kennekuorman vaikutus otetaan huomioon lisäämällä lamelleittain liikenne- 
kuorma maamassan painoon  W. 

Kuva  24.  Vaka vuuslaskelman  Ø = 0  -menetelmän periaate  ja  kaavojen mer-
kinnät. 

Vahvisteen  aiheuttama passiivimomentin lisäys  ja  samalla vahvisteelta vaa-
dittava maksimi vahvistevoima RT riippu siitä, mihin suuntaan vahvisteen 
vetovoiman oletetaan suuntautuvan [Kaniraj&Abdullah  1994]. Laskentame-
netelmät  perustuvat oletuksiin, että liukupinnan  ja vahvisteen leikkauspis-
teessä vahvisteen  vetovoima vaikuttaa joko vahvisteen suuntaisena (  kuva 

 25 ) tai liukupinnan  tangentin  suuntaisena  tai liukupinnan  tangentin ja vah-
visteen  suunnan  välisen kulman puolittajan  suuntaisena. Todellisuudessa 
vahviste toimii vaakasuoran  ja tangenttisuunnan  välillä [Leppänen  1989]. 

 Toimintaan  ja  suuntaukseen vaikuttavia tekijöitä ovat liukupinnalla vaikutta-
vat muodonmuutokset sekä vahvistemateriaalin ominaisuudet  [Hamilton- 
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Huisman  1987].  Mikäli muodonmuutokset ovat vähäisiä  ja lujitemateriaalin 
 jäykkyys  on  suuri, voidaan vetovoiman olettaa vaikuttavan vahvisteen suun-

taisesti. Päinvastaisessa tapauksessa liukupinnan  tangentin suuntainen  voi-
ma vastannee parhaiten todellisuutta  [Low 1985]. Vahvistevoiman  suunnan 
valinnalla voi tietyissä tilanteissa olla hyvinkin suuri merkitys laskettaessa 
vahvistevoimaa, koska vahvistevoiman vipuvarren pituus voi vaihdella suu-
resti eri vahvistevoiman suunnilla. 

Kuva  25. Vah vistevoiman suuntaoletukset. 

Sortumista vastustava geovahvisteen aiheuttama passiivimomentin lisäys  on 
 laskettava vahvisteen eri kohdissa, jotta tavoitellun kokonaisvarmuusluvun  F 

 edellyttämä vahvistevoima RT  saadaan määritettyä kaavasta  34: 

=  F Ma - M  = RT " 

	

(34) 

F on 	tavoiteltu kokonaisvarmuusluku sortumista vastaan 
RT 	 vahvisteelta  vaadittava kokonaisvoima  

Y 	liukuympyrän  keskipisteen  ja vahvistevoiman vaikutussuoran  
välinen etäisyys 

Vahvisteelta  vaadittava kokonaisvoima vaihtelee penkereen eri osissa.  On 
 huomattava, että ilman vahvistetta suoritetuilla laskelmilla todettu vaarallisin 

liukupinta ei ole välttämättä sama kuin geovahvisteen mitoittava liukupinta. 
Kun suurimman lujitevoiman vaativa liukupinta  on  löydetty,  on  tarkistettava 
riittääkö vahvisteen ankkurointipituus, mikä lasketaan kaavojen  28-29  avulla. 
Levennysten yhteydessä vaarallisin liukupinta voi kulkea leikkaamatta geo-
vahvistetta  tai -vahvisteita,  jolloin geovahvisteella ei ole kokonaisvakavuutta 
parantavaa vaikutusta. 

Liukupinta-analyysit tehdään yleensä tietokoneohjelmilla, esimerkiksi  SLIDE, 
EMSOFGM, STABGM, PC-STABL6, UTEXAS2, TieH/vakavuus, WAGGLE, 

 jotka nopeasti etsivät' pienimmän varmuusluvun antavan liukuympyrän. Va-
litun varmuusluvu  n  saavuttamiseksi geovahvisteelta vaadittavan voiman  las-
kemiseksi (  kaava  34 ) vakavuuslaskelmia  helpottaa,  jos  ohjelma ilmoittaa  
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vahvistamattoman  rakenteen aktiivi-  ja passiivimomentit  eri liukupinnoil-
le.Tiepenkereiden minimivarmuusluvut  on  esitetty taulukossa  3.  

Taulukko  3. Kokonaisvarmuusluvut (Ø = 0  -menetelmä) [Manelius  et a11993]. 
Lähtötilanne Työnaikainen  

varmuusluku  
J 	Käytönaikainen 
j 	varmuusluku  

Ei pysyviä rakenteita  1 .3 1 .5  
Pysyviä rakenteita  1.5 1.8  

Levennysten  yhteydessä geovahvisteella ei varsinaisesti haeta tiepenkereen 
kokonaisvakavuuden parantamista, koska vanhan tiepenkereen vakavuus 
yleensä  on  hyvä pohjamaan konsolidoitumisen  ja  sitä kautta maan lisäänty-
neen lujuuden  ja huokosveden ylipaineen  vähenemisen takia. Korotettaessa 
pengertä levennyksen yhteydessä voidaan geovahvisteilla hakea vakavuu-
den parantamista.  

3.8 Levennysrakenteen  siirtymät  

3.8.1  Sallitut painumat  ja  kaltevuuden muutokset 

Taulukossa  4 on  esitetty suunta-antavina kaltevuuden muutosten  ja  painu- 
mien raja-arvoja eriluokkaisille teille  ja erityyppisille päällysteille,  joita voi-
daan myös soveltaa levennysrakenteen osalla. Kaltevuuden muutos tien 
poikkisuunnassa  on  levennysrakenteen painumamitoituksessa  ratkaisevin. 

Taulukko  4. Tienpinnan suositeltavat enimmäispainumat  ja  sallitut kaltevuu-
den muutokset  30  vuoden aikana [Manelius  et al 1993]. 
rien päällystemateriaali  ja  tien 
oiminnallinen  luokka  

Suositeltava  enim-  
mäispainuma  mm  

Sallittu kaltevuuden muutos  
pituussuunta % poikkisuunta %  

KESTO-, KEVYT  YM.  
PÄÄ  LLYSTEET 

Moottoriväylät  400  -  700 0.4  -  0.6 	1.0  

Valta-  ja kantatiet  500  -  800 0.5  -  0.8 	1.5  
Seudulliset  tiet  600  -  900 0.7  -  1 .1 	2.0  

Kokoojatiet  700- 1000 0.9- 1.6 	 - 

Yhdystiet  800  -  1 .5  - 	 - 

Betonipäällysteet  250 0.5 	 1.0 

3.8.2 Päällysteen halkeaminen  ja  sallittu venymä 

Suurimpana ongelmana levennysrakenteiden yhteydessä  on  vanhan  ja  uu-
den päällysteen saumakohtaan syntyvä pitkittäishafkeama. Ha!keama syntyy 

 asfaltin  kriittisen muodonmuutoksen ylittyessä epätasaisen painumisen  ja 
liikennekuormituksen  takia. Liikennekuormitus aiheuttaa vetoa päällysteen 
alareunassa suoraan pyöräkuorman  alla ( kuva  26.a  )  ja  pinnassa pyörä- 
kuorman sivuilla  (kuva  26.b).  
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Kuva  26.  Liikennekuorman  vaikutus [Watn  et al 1994].  

Epätasainen painuma tien poikkisuunnassa johtuu levennysrakenteen  alla 
 olevan pohjamaan suuremmasta tiivistymisestä kuin vanhan penkereen  alla 
 sekä levennysosan rakennekerrosten tiivistymisestä ajan  ja  dynaamisen lii-

kennekuormituksen myötä.  Tien reunaosien  heikomman kantavuuden myötä 
tien reuna voi levitä eli penkereessä syntyy sivuttaisliikkeitä. Tämä aiheuttaa 
päällysteen taipumisen eli päällysteen yläpintaan kohdistuu staattista, pitkän 
ajan vetojännitystä  ja  muodonmuutosta. Staattisen vetojännityksen lisäksi 
liikennekuorma aiheuttaa dynaamisia vetojännityksiä  ja muodonmuutoksia 
päällysteen  pinnassa, mikä väsyttää  asfalttia ja täten  edesauttaa halkeaman 
muodostumista. 

Toistuva lilkennekuormitus aiheuttaa tierakenteen väsymistä eli rakenne rik-
koontuu. Yksittäisestä kuormituksesta aiheutuva vetojännitys  on  pienempi 
kuin materiaalin vetolujuus, mutta useat peräkkälset kuormitukset aiheutta-
vat rakenteen rikkoutumisen. Mitä suurempi kuormituksen aiheuttama muo-
donmuutos rakenteessa  on,  sitä vähemmän toistuvia kuormituksia  se  kestää 
[Huhtala  et al 1993]. Päällysteen  kriittinen muodonmuutos riippuu kuormituk-
sen määrästä, päällysteen ominaisuuksista  ja  voimakkaasti lämpötilasta.  Le-
vennysrakenteen saumakohtaan  syntyvän päällysteen halkeaman ennusta-
minen  ja  määrittäminen, eli milloin rakenne  on  murtunut / haljennut kriittisen 
muodonmuutoksen perusteella  on  hyvin vaikeaa, koska kriittinen muodon-
muutos  on  määritelty ainoastaan toistuvien kuormituksien perusteella pääl-
lysteen alapinnassa. Staattista vetoa ei ole huomioitu tässä tarkastelussa 
ollenkaan. Lisäksi kuormitusten määrä, päältysteen ominaisuudet sekä läm-
pötilat vaihtelevat tapauskohtaisesti. Lisävaikeuksia tarkasteluun aiheuttaa 

 se,  että  jos halkeama  syntyy päällysteen saumaan, niin sauman kohdalla 
päällystettä ei voida käsitellä jatkuvana materiaalina, vaan siinä  on  jo  valmii-
na heikkousvyöhyke, initiaalihalkeama. Saumakohdan lujuus  on  huomatta-
vasti heikompi kuin yhtenäinen asfaltti. Epätasaisen painuman  ja penkerees

-sä sivusiirtymien  aiheuttaman päällysteen venymän perusteella halkeaman 
muodostumisen todennäköisyyttä voidaan karkeasti arvioida.  

38.3  Siirtymien  laskenta  

Klassisen maamekaniikan  keinoin voidaan levennysrakenteen painuma las- 
kea perustuen konsolidaatioteorioihin  ja Boussinesqin ja  tapauskohtaisesti 
Burmisterin jännitysjakauma- teorioihin. Painumalaskelmissa ei kuitenkaan 
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voida ottaa huomioon vahvisteen painumia tasaavaa vaikutusta. Sivusiirty-
miä ei voida klassisilla menetelmillä laskea, mutta niiden arviointiin  on  kehi-
tetty menetelmiä vahvistamattoman penkereen tapauksessa. 

Painumalaskelmat  on  syytä tehdä vähintään vanhan penkereen keskilinjalla, 
vanhan penkereen  ja levennyksen saumakohdassa ja levennyksen luiskan 

 reunassa, jotta  koko levennetyn penkereen painumaprofiili  saadaan selville 
 (kuva  27).  Maapohjassa  vallitseva luonnontilainen (ennen vanhan penke-

reen rakentamista) pystyjännitys lasketaan maan tilavuuspainojen perusteel-
la. Vallitsevaan jännitykseen lisätään vanhan penkereen aiheuttamat lisäjän-
nitykset laskentapisteissä, jotka voidaan laskea esimerkiksi taulukkolas-
kentaohjelmaa hyväksi käyttäen Boussinesqin  teorian  kaavojen (vrt.  3.2.1 

 avulla. Tällöin  on  saatu selville ennen leventämistä vallitseva pystyjännitys 
vO  .Tämän jälkeen lasketaan levennetyn penkereen aiheuttamat lisäjänni-

tykset 	maapohjassa laskentapisteissä. Näistä vähennetään vanhan  pen - 
kereen  aiheuttamat lisäjännitykset , jolloin saadaan selville levennyksen 
aiheuttama jännitystilan muutos maapohjassa, minkä perusteella painuma-
laskelmat tehdään.  

kl  

levennys 
,' 

kerrosi * * 
-). 

* 
vGW . 

* * 
--.. 

* 
kerros2 * 

1.  
* *  

* 
. 

* * 
kerros3 * * * 

* * * 

/// //////  //A  
/  /\A/\ 	/  A  /\ //  

Kuva  27.  Esimerkki  pen  gerkuormasta aiheutuvien Jisäjännitysten  laskenta- 
pisteistä. 

Painuma  voidaan laskea sekä pengerrysvaiheessa että käyttötilassa.  Pen
-gerrysvaiheen painuma  nimensä mukaisesti tapahtuu rakentamisen aikana, 

joten  sillä  ei ole suurta merkitystä kokonaispainumien kannalta. 

Tarvittaessa pengerrysvaiheen painuma voidaan laskea ohjeen Maanvarai-
nen tiepenger savikolla [Vepsäläinen  1994]  julkaisun mukaisesti. Siinä  pen

-gerrysvaiheen painuman  komponentit jaetaan seuraavasti: 

Ylikonsolidaatiovaiheen painuma  S,  joka  on  luonteeltaan  kon-
solidaatiopainumaa. Ylikonsolidaatiovaiheen painuma  tapahtuu 
yleensä pengerryksen yhteydessä, mistä syystä tämän vaiheen 
konsolidaatiokerrointa ei yleensä määritetä. 
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2. 	Painuma normaalikonsolidoituneessa  ja  suljetussa tilassa  S,  
mikä  on  luonteeltaan leikkausjännityksistä aiheutuvaa painu- 
maa. 

Maapohjaan  kehittyviä sivusii rtym  iä pengerrysvaiheen  aikana voidaan arvioi-
da alustavasti empiirisellä kaavalia  (35) ( Lerouil et al 1990) 

Yme  0.2 S+S 	 (35) 

Yme  on 	suurin maapohjaan syntyvä siirtymä pengerrysvaiheen lopussa  
S 	painuma ylikonsolidaatiovaiheessa 
S 	suljetun tilan painuma 

Mandollinen pengerrysvaiheen painuminen tasataan rakennusaikana ennen 
tien päällystämistä, joten yleensä käytännössä käyttötilan painumilla  on  mer-
kitystä. Käyttötilan painuman komponentit pengerrysvaiheen jälkeen ovat 
[Vepsäiäinen  1994]: 

1. Primaarinen konsolidaatiopainuma S c .  

2. Sekundaarinen konsolidaatiopainuma  S. 
3. Leikkausmuodonmuutosten  aiheuttama painuma. 

Leikkausmuodonmuutoksen  aiheuttama painuma voidaan katsoa merkityk-
settömän pieneksi, kun varmuusluku penkereen sortumaa vastaan  on  vähin-
tään  F=1 .5 [Lerouil et al 1990]. 

Primaarinen konsolidaatiopainuma  ja painumanopeus  lasketaan Maanva
-ramen tiepenger  savikolla [Vepsäläinen  1994]  julkaisun mukaisesti  tai  muilla 

yleisesti tunnetuilla menetelmillä ( Korhonen  et al 1993, Leroull et al 1990 ). 
Painumanopeus  lasketaan tilanteesta riippuen joko yksiulotteisiin Terzaghin 

 ja Janbun konsolidaatioteoriolhin  perustuen  tai  kaksi-  ja kolmiulotteisiin  Ter-
zaghi-Rendulicin  ja  Biotin konsolidaatioteorioihin  perustuen. Primaarisen 
konsolidaation aikana syntyviä sivusiirtymiä pengerluiskan alareunan ala-
puolelle voidaan arvioida empiirisellä likimääräismenetelmällä,  jos  varmuus- 
luku sortumista vastaan  on F=1 .25 - 1 .5.[Vepsäläinen 1994] 

Sekundaaripainuma  voidaan jakaa kahteen komponenttiin: 

Primaarisen konsolidaation  aikana kertynyt sekundaaripainuma 
primaarisen konsolidaatiovaiheen lopussa.  

	

2. 	Sekundaaripainuma Sprimaarisen konsolidaatiovaiheen  jäl- 
keen. 

Näistä ensimmäisen painuman komponentin laskemiseksi ei ole vielä käy-
tännöllistä, ennakoivaa laskentamenetelmää. Primaarisen konsolidaatiovai-
heen jälkeen tapahtuva sekundaaripainuma lasketaan tavallisesti Buismanin 
empiirisellä menetelmällä [Vepsäläinen  1994].  

Klassisilla menetelmillä  on  vaikeaa tarkastella itse penkereessä tapahtuvia 
muodonmuutoksia. Pystysuuntaisista siirtymistä  jää  arvioitavaksi pengerma- 
teriaalin tiivistymisen osuus  koko painumasta ja sivusiirtymiä  ei voida tarkas- 
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tella. Geovahvisteen  vaikutusta  siirtymiin levennetyn penkereen  tapaukses-
sa klassisilla menetelmillä ei ole mandollista analysoida.  Sivusiirtymien  suu-
ruus  ja  jakautuminen sekä  geovahvisteen  vaikutus  muodonmuutoksiin  voi-
daan laskea  I  tarkastella  numeeriisiin  menetelmiin perustuvilla  tietokoneoh-
jelmilla,  joissa voidaan  mallintaa  myös  geovahvisteet. 



52 	 Geovahvisteet tiepenkereen Ieventäm,sessä pehmeiköflä 
GEOVAHVISTETUN LEVENNYSRAKENTEEN  TOIMINNAN ANA-
LYSOINTI  ELEMENTTIMENETELMÄLLÄ  

4 GEOVAHVISTETUN LEVENNYSRAKENTEEN  TOIMIN-
NAN ANALYSOINTI  ELEMENTTIMENETELMÄLLÄ  

4.1  Yleistä 

Kiassisilla geotekniikan laskentamenetelmillä tiepengerrakenteita mitol-
tettaessa  on  suoritettava kaksi erillistä tarkastelua: vakavuuslaskenta  ja pai-
numalaskelma ( siirtymälaskelma  ). Vakavuuslaskenta  perustuu piastisuus-
teoriaan  ja  jäykkään  tai kimmoiseen ideaaliplastiseen materiaalimafluin 
[Laaksonen&Lojander 1990]. Plastisessa  tilassa jännityslaskelmat perustu-
vat lineaarisen  kim moteorian  mukaiseen jännitystenjakautumiseen maassa. 
Painumalaskelmassa sovelletaan lineaarisen muodonmuutoksen periaattet

-ta ja Hooken  lakia. Ajan vaikutus otetaan huomioon joko konsolidaatioteori-
aan  tai viskoelastisuusteoriaan  perustuvilla laskelmilla [Korhonen  1985]. 

Vakavuuslaskelmissa  rakenteen tasapainoa tarkastellaan maan ollessa  m  ur-
totilassa,  jolloin maan leikkauslujuus oletetaan täysin kehittyneeksi oletetuilla 
leikkauspinnoilla. Maarakenne  on murtorajatilassa,  kun tapahtuu: kokonais-
sortuma  tai rakennuspohjan  kantavuuden ylittyminen, kantavan maakerrok

-sen murtuminen/sortuminen  sisäisen eroosion johdosta, murtuminen  tai  sor- 
tummen pintavesieroosion  johdosta  tai  hydraulinen murtuminen [Korhonen 

 et al 1993]. Painumalaskelmissa  pienillä jännityksen arvoilla maan jännitys-
muodonmuutoskäyttäytymisen oletetaan olevan lineaarinen eli pienet jänni-
tyksenhisäykset ovat suoraan verrannollisia pieniin muodonmuutoksiin. To-
dellisuudessa maaperä ei käyttäydy edes elastisella alueella täysin lineaari-
sesti  ja elastisesti.  Maan elastisessa käyttäytymisessä  osa muodonmuutok-
sista  jää  pysyviksi  jo  pienillä kuormituksilla, eikä maan käyttäytyminen muutu 
elastisesta plastiseksi yhtäkkiä kuten kimmoinen ideaaliplastinen materiaali- 
malli olettaa. Maan elastoplastisiln malleihin perustuvilla elementtimenetel

-millä  maahan kehittyviä elastisia  ja plastisia muodonmuutoksia  voidaan seu-
rata samassa laskentaprosessissa lineaariselta alueelta aina plastiseen 
murtoon saakka. Elementtimenetelmän avulla voidaan siis samassa lasken-
nassa ottaa huomioon sekä maan lujuus-  ja muodonmuutosominaisuudet. 
Elementtimenetelmässä  on  mandollista jakaa laskentamalli, joka  on  yksin-
kertaistettu malli todellisesta tilanteesta, mielivaltaisesti hyvinkin pieniin 
osiin. Klassisessa maamekaniikassa laskentamallin  jakaminen  näin pieniin 
osiin ei ole mandollista. Yleensä siinä tarkastellaan  koko laskentamallia  ker-
ralla. Elementtimenetelmässä laskentamallin osien tasapainoyhtälöillä voi-
daan päästä tarkempaan lopputulokseen kuin tarkastelemalla  koko  laskenta- 
mallia kerralla. [Rantala  1995] 

4.2  Elementtimenetelmän  periaatteet 

Elementtimenetelmässä  todellista jatkuvaa rakennetta, jonka jokaisella erilhi
-sellä  pisteellä  on  oma siirtymänsä, mahtinnetaan jakamalla määrittelyalue 

 osa-alueisiin eli elementteihin, joilla  on  äärellinen määrä vapausasteita. Ra-
kenteen käyttäytymistä voidaan mallintaa riittävällä tarkkuudella käyttämällä 
äärellistä määrää vapausasteita. Esimerkiksi kaksiulotteisessa tapauksessa 

 elementin solmupisteehlä  on  kaksi vapausastetta: siirtymät  x-  ja y-suunnas- 
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sa.  Elementteihin  jako  tapahtuu diskretoimalla, jolloin jatkuvia funktioita  ap-
proksimoidaan paloittaisen mallin  avulla. Elementit vaikuttavat toisiinsa  vain 
solmujen  välityksellä  ja koko  systeemin siirtymiä approksimoidaan  vain  sol-
mupisteiden siirtymien  avulla. Yhteisten solmujen kautta yhteenliitetyt ele-
mentit muodostavat yhdessä etementtiverkon . [Vepsäläinen  1 990a,  Rantala 

 1995]  

Kunkin  elementin  alueella funktiota approksimoidaaan muotofunktioilla, jotka 
ovat yksinkertaisia lausekkeita. Elementtimatriiseja muodostettaessa joudu-
taan toistuvasti laskemaan erilaisia viiva-,  pinta-  ja avaruusintegraaleja,  joi-
den analyyttinen määrittäminen  on  työlästä. Numeerisessa integroinnissa 
integraalilauseke korvataan summalausekkeella, jossa yksittäiset integrointi-
pisteet kerrotaan pisteitä vastaavilla muotofunktioilla  ja  saadut tulot  summa-
taan  yhteen  koko integroitavalta  alueelta. Diskretoitua systeemiä kuvaavan 
yhtäläryhmän ratkaisun tulee toteuttaa tietyt perusehdot: tasapainoehdot, 
yhteensopivuus- eli kompatibiliteettiehdot  ja  materiaalin käyttäytymisehdot 
eli konstitutiiviset yhteydet. Elementtikohtaiset yhtälöt kootaan rakenriekoh-
taisiksi yhtälöiksi ns. standardikokoamismenettelyllä [Vepsäläinen  1 990a]. 

 Tässä vaiheessa myös reunaehtoihin liittyvät yhtälöt tulevat mukaan. 
Rakennematriisit pyritään muodostamaan aina muotoon:  

[K] {a} = (F),  missä 	 (  36 

[K] 	on 	jäykkyysmatriisi 
(a) 	tuntemattomat suureet (yleensä siirtymät)  
(F) 	kuormitusvektori 

Maamateriaalien epälineaarisuuden  käsittely perustuu toistuvien lineaaristen 
ratkaisujen tekemiseen pienillä kuormituslisäyksillä epälineaarista materiaali- 
mallia  ja ratkaisutekniikoita  käyttäen. Ratkaisutekniikoista tavallisimmat ovat 
inkrementaalinen menetelmä korjausrutfineineen  ja iteratiivinen  menetelmä 
sekä näiden yhdistelmät. Epälineaariset kimmoplastiset materiaalimallit ote-
taan elementtimenetelmässä huomioon jännityksestä riippuvan kimmoplasti

-sen  jännitys-  ja muodonmuutosmatriisin  avulla [Vepsäläinen  1 990b]: 

{LXT}=[D ep]{LE} 	 (37) 

{L} 	on jännitysvektori 
[Dep ] 	kimmoplastinen  jännitys-  ja muodomuutosmatriisi  
{z} 	muodonmuutosvektori 

Jännitystilasta  riippuvien epälineaaristen materiaalimallien käyttö elementti- 
menetelmässä edellyttää alkujännitystilan määrittämistä. Lineaarisesti  kim-
moteoreettisessa  tapauksissa alkujännitystilan vaikutus saadaan tavallisesti 
superpositioperiaatteen avulla lisäämällä alkujännitykset kuormituksesta ai-
heutuviin lisäjännityksiin [Vepsäläinen  1990b]. Alkujännitykset  voidaan ottaa 
huomioon asettamalla maaelementteihin maakerrosten painosta aiheutuva 
tilavuusvoima. Kun maanpinta  on  vaakasuora  ja diskretoidun  alueen reunat 
ovat sileät saadaan alkujännitykset kaavoilla  (38 - 40): 

(38) 



54 	 Geovahvisteet tiepenkereen leventämisessä pehmeiköllä 
GEOVAHVISTETUN LEVENNYSRAKENTEEN  TOIMINNAN ANA-
LYSOINTI ELEMENTTIMENETELMALLÄ  

(39) 

K0 = 

	

	 (40) 
1—v 

h on 	syvyys maanpinnasta 
tehokas tilavuuspaino  

K0 	lepopainekerroin 
v' 	tehokas Poissonin luku 

Tämä tapa edellyttää, että  K0  ^  1  ja  että laskenta tehdään erillisenä simuloin-
tivaiheena, jonka jälkeen siirtymät nollataan. 

Alkujännitykset  voidaan laskea myös toisella tavalla käyttäen samoja kaavo-
ja. Nyt  K0  voi olla suurempi kuin  1. Lasketut alkujännitykset  viedään tiedos-
toon esikäsittelyohjelman avulla siten, että alkujännitykset  on määritetty in-
tegrointipisteissä. Laskentaohjelma  lukee alkujännitykset seuraavassa vai-
heessa laskennan lähtötiedoiksi.  

4.3  PLAXIS-elementtiohjelmalla analysoiriti 

 4.3.1  Yleistä  

PLAXIS-ohjelma  [Vermeer 1993] on  maa-  ja kalliorakenteiden analysointiin 
 kehitetty elementtimenetelmään perustuva tietokone-ohjelma. Ohjelmalla 

pystytään mallintamaan maan  ja  kallion elastista  ja elasto-plastista 
( 

elasti-
nen-täysin plastinen  ja myötölujittuva )  käyttäytymistä aksisymmetrisessä 
tapauksessa  ja tasotapauksessa.  Maan  ja  kallion lisäksi todellisesta raken-
teesta voidaan mallintaa erilaisia tukiseinärakenteita 

( 
paaluseinä, sellipato 

yms. 
) 

sauvaelementtien avulla, maa-ja kallloankkureita  ankkuri-elementhen 
avulla, geovahvisteita geovahviste-elementtien avulla sekä eri rakenteiden 

 tai maakerrosten  välisiä rajapintoja  interface-elementeillä. 

4.3.2  Maan mallintaminen 

PLAXIS-ohjelmassa maata mallinnetaan kaksiulotteisilla kolmiomaisilla ele-
menteillä. Maaelementeiksi voi valita joko  6-solmuisen tai 15-solmuisen  ele-
mentin.  6-solmuisella elementillä on  kolme  ja  15-solmuisella elementillä on 
12 integrointipistettä,  joissa elementtien jännitykset lasketaan numeerisesti. 
Elementtiverkko annetaan elementtiblokkeina, antamalla pystysuuntaisten  ja 
vaakasuuntaisten elementtirajojen  lukumäärä  ja blokin  reunojen koordinaat-
tipisteet. PLAXIS-ohjelma automaattisesti muodostaa näin syntyvistä nelikul-
mioista kolmioelementtejä jakamalla nelikulmion lyhemmällä lävistäjällä kah-
teen osaan. Elementeittäin lävistäjiksi voidaan myös valita haluttaessa pi-
tempi. Yhteensä näin muodostettavia kolmioelementtejä voi  koko  elementti- 
verkossa olla  800 kpl,  kun käytetään  6-solmuisia  elementtejä  ja  200 kpl,  kun 
käytetään  15-solmuisia  elementtejä  (  Professional Version 5.0). 



Geovahvisteet tiepenkereen leventämisessä pehmeiköllä 	 55 
GEOVAHVISTETLJN LEVENNYSRAKENTEEN  TOIMINNAN ANALYSOINTI  ELEMENTTIMENETELMAL

-LA  

Maaelementtien  ominaisuuksia voidaan mallintaa useilla eri materiaalimal-
leilla: elastinen sekä elasto-plastiset  Mohr-Coulumb, Advanced Mohr-Cou-
lomb  ja  Cam-Clay-maui.  Tässä työssä maaparametrien lukumäärän rajoitta-
miseksi  ja mallintamisen  mielekkyyden  ja  yksinkertaistamisen takia käyte-
tään tavallista  Mohr-Coulomb-maamallia,  jossa lähtötietoina  ja maaparamet-
reina  kullekin materiaaliryhmäHe annettiin: märkätilavuuspaino, tilavuuspaino 
kuivana  , leikkausmoduuli  G, Poissonin  luku  v, koheesio c',  tarvittaessa  ko-
heesion  muuttuminen syvyyden funktiona  (c-depth),  maan sisäinen kitkakul

-ma 4)',  dilataatiokulma 'qi,  tieto onko materiaali vetoakestävää sekä  element-
tien rajapintoja kuvaava ominaisuuksien vähennyskerroin  A  (vrt.  4.3.4). 

Mohr-Coulomb myötöehdon  teorian  mukaan maan murtumisen aiheuttaa 
normaalijännityksen  ja leikkausjännityksen  suhde leikkauspinnalla (kaava 

 41): 

'rf =c+cT'tan4) 	 (41) 

t1  on 	leikkausjännitys murtopinnalla 
c' 	tehokas koheesio 

murtopinnalla  vallitseva tehokas normaalijännitys  
4)' 	tehokas kitkakulma  

Mohr-Coulombin myötöehto  voidaan määrittää kolmella yhtälöllä (  kaavat 
 42-44),  kun  se  esitetään pääjännitysten avulla. 

fi 	 (42) 

f2  =  I3  — elI  +(o  +o)sin4)—ccos4) ̂   0 	 (43) 

f  = Io  — 2I+1  +2)sin4)—ccos4) ̂   0 	 (44) 

Myötöfunktioiden  lisäksi  Mohr-Coulomb  mallissa  on määritetty  kolme  plasti-
sen potentiaalin  funktiota 

 ( 
 kaavat  45-47): 

gl=k2—a3I+Y2+a3)sin 	
(45) 

g2  =  l3  — i  I  + 	+a1)sinii 
	 (46) 

g3  =  Ii 	21  + (ai +a2)sinlIJ 
	 (47) 

Dilataatiolla  tarkoitetaan sellaista tilavuudenmuutosta, jonka aiheuttavat pää-
asiallisesti leikkausjännitykset. Dilaatiokulmalla  ii  tarkoitetaan tilavuuden-
muutosnopeutta tilavuudenmuutos - leikkausmuodonmuutos  E',  -koordi-
naatistossa [Laaksonen&Lojander 1990]. SaveHa  ja siltillä,  lukuunottamatta 
voimakkaasti ylikonsolidoituneita kerroksia, dilataatiota ei yleensä esiinny. 
Hiekan  ja  muiden karkeiden maalajien dilataatio riippuu sekä tiheydestä että 
maan sisäisestä kitkakulmasta. 
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Ohjelmassa materiaalille annettu koheesion arvo  (c> 0 )  hyödynnetään  ye-
tolujuuteena,  ellei sitä määritetä vetoa kestämättömäksi materiaaliksi. Vetoa 
kestämättömän materiaalin tapauksessa negatliviset pääjännitykset eivät ole 
sallittuja. 

Elementtiverkossa  olevien kolmiomaaelementtien materiaalia  ja  samalla siis 
 elementin  ominaisuuksia voidaan vaihtaa interaktiivisesti laskentojen välillä, 

esimerkiksi levennyksen tapauksessa vanha luiskatäyte korvataan tien  ra-
kennekerrosmateriaalilla  levityksen yhteydessä vaihtamalla haluttujen ele-
menttien materiaalia.  

4.3.3  Vahvisteen mallintaminen  

Vahvistettua maata voidaan mallintaa käyttämällä elastisia geovahviste-ele-
menttejä. Nämä elementit muodostuvat  6-solmuiseen maaelementtiin  liitty-
essään kolmesta solmusta  ja  15-solmuiseen maaelementtiin  liittyessään  5 
solmusta. Geovahviste-elementeillä  ei ole taivustusjäykkyyttä  ja aksiaalinen 

 jäykkyys  J ( kN/m  ) määritetään materiaaliominaisuutena. J määritetään  ra-
kenteessa toteutuvalta jännitysalueelta jakamalla vahvistevoima vahvisteen 
leveydellä  ja  suhteellisella venymällä.  Elementin  määrittelystä johtuen geo-
vahviste-elementtiin ei voi kehittyä puristusjännitystä, mikä kuvaa todellista 
geovahvisteen käyttäytymistä. Geovahviste-elementit voidaan sijoittaa mihin 
tahansa elementtiverkon maaelementtien rajoille. Maan  ja geovahvisteen 

 välistä yhteistoimintaa  ja rajapintaa  voidaan simuloida käyttämällä ns.  inter-
face  eli rajapinta-elementtejä.  

4.3.4  Maan  ja  vahvisteen  välisen  rajapinnan maHintaminen  

Maan  ja vahvisteen rajapintaa mallinnetaan  yleensä ns.  interface-elementeil-
lä.  Näillä voidaan kuvata lujitteiden  ja  maan rajapintojen ominaisuuksia halu-
tulla  tavalla [Rathmayer&Juvankoski  1992]. 

PLAXI  S-ohjelmassa  interface-elementti muodostuu viidestä solmuparista, 
kun  se  liittyy  15-solmuiseen kolmioelementtiin  ja  kolmesta solmuparista, kun 

 se  liittyy  6-solmuiseen kolmioelementtiin.  Elementti liittyy maaelementtiin ku-
van  28  mukaisesti. 

lnterface-elementeillä  ei ole todellisuudessa mitään paksuutta ts.  elementin 
 saman solmuparin solmuilla  on  sama koordinaatti. Rajapinnan ominaisuuksi-

en mallintamisen takia  interface-elementeiUä on  kuitenkin ns. virtuaalinen 
paksuus, minkä avulla rajapinnan ominaisuuksia voidaan muuttaa. Oletusar-
vona virtuaaliselle paksuudelle  on 1/10  kyseisen  interface-elementtiketjun 

 elementtien keskimääräisestä pituudesta, mutta sitä voidaan muuttaa.  Inter-
face-elementin jäykkyysmatriisi  saadaan muodostettua viiden integraatiopis

-teen  avulla viiden solmuparin elementissä  ja  kolmen integraatiopisteen avul-
la kolmen solmuparin elementissä. Integraatiopisteet ovat elementtien  sol-
muparien  kohdilla  ja  näissä kohdissa lasketaan  elementin jännitystila.  Inter-
face-elementtejä voi asettaa geovahviste -elementin  molemmille puolin. 
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a) 	

_______________________________ 

inteace-e1emenfti  /N> :  
• solmupiste  

x  maaelementin integromtipiste 

Ø interface-elementin  integrointipiste  

Kuva  28. Interface-elementin  liittyminen  a) 6-solmuiseen b) 15-solmuiseen 
maaelementtiin [Vermeer 1993]. 

Rajapinnan mallintamiseen  käytetään  elasto-plastista  Mohr-Coulomb  -kritee
-nä.  Rajapinnan  käyttäytymisen ollessa  elastista rajapinnalla  vallitseva  leik-

kausjännitys  t  toteuttaa  yhtälön  48:  

r<tan$+c 1 	 (48)  

ja  rajapinnan  käyttäytymisen ollessa  plastista yhtälön  49:  

t=Ytan4 1 +c 	 (49)  

$ 	on 	rajapinnan kitkakulma  
c 	 rajapinnan koheesio 

rajapinnalla  vallitseva  normaalijännitys 
rajapinnalla  vallitseva  leikkausjännitys  

Kun  rajapinta  käyttäytyy  elastisesti  sekä  normaalisiirtymä  ts. suhteellinen 
siirtymä  rajapintaa  vastaan  kohtisuoraan  suuntaan että  liukumirien  ts. suh-
teellinen siirtymä  rajapinnan  suunnassa oletetaan tapahtuvan. Näiden  siirty

-mien  suuruudet  saadaan  kaavoilla  50  -  51:  

_* t E  elastinen normaalisiirtymä =  
K 

(50) 

,r  * 
elastinen liukumissiirtymä = 

	 (51) 

G. on 	rajapinnan leikkausmoduuli  
K 	 rajapinnan kokoonpuristuvuusmoduuli 
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rajapinnan  virtuaalinen paksuus  

Leikkausmoduuli  ja  kokoonpuristuvuusmoduuli  ovat riippuvaisia toisistaan 
 yhtälön  52  mukaan:  

1 —V1  
K= 2 Gi2 	 (52) 

v on 	rajapinnan Poissonin  luku  (=  0.45) 

Interface-elementtien  materiaaliominaisuudet  kytketään  interface -elementtiin 
 liittyvän  maaelementin materiaaliominaisuuksiin  käyttäen erityistä vähennys- 

kerrointa  (strength reduction factor).  Haluttaessa voidaan  interface-elemen-
tin  materiaaliominaisuudet  määrittää vapaasti. Jokaisella  maae!ementillä  on 

 materiaaliominaisuuksien vähennyskerroin (  R  ) rajapintoja  varten.  Rajapin-
nan  ominaisuudet lasketaan maan  materiaaliominaisuuksista ( parametrien 
alaviittaus  ja  vähennyskertoimen  avulla seuraavasti (yhtälöt  53-57):  

c=Rc 0 	 (53) 

tan  =  R tan  sOiI 	 (  54)  

G=R2 G 0 	 (55) 

v=0.45 	 (56) 

(57) 

Jos R=1,  rajapinnan  ominaisuudet ovat samat kuin  sen  maaelementin  mate
-riaaliominaisuudet,  mihin  interface-elementti  on  kytketty. Kun  R  <  1,  rajapin

-ta  on  heikompi  ja  taipuisampi  kuin  maaelementti  mihin  rajapinta  on  kytketty. 
 Vähennyskertoimena  voidaan käyttää maan  ja  vahvisteen  välisen  kitkan  kor

-jauskerrointa  c  (vrt.  3.2.2,  taulukko  2.) 

4.3.5  Levennysrakenteen  rakentamisen mallintaminen 

Kuten yleensäkin  elementtimenetelmällä analysoitaessa,  ensimmäisenä 
muodostetaan  elementtiverkko,  joka pyritään tekemään mandollisimman 
paljon todellisen tapauksen geometriaa  ja  maakerrosrajoja jäljitellen.  Ele

-menttilaskennat  tehtiin  tasotapauksena  eli  tiepenkereen  oletetaan olevan 
äärettömän pitkä  ja  tiepenkereestä mallinnettiin  vanhan  penkereen  puolikas 

 ja  itse  levennysosa.  

Tässä työssä käytettyjen  elementtimallien  koko  oli  18  -  23.7  metriä korkeus, 
 30  -  35  metriä leveys  ja  käytettyjen  maaelementtien  määrä vaihteli  274  -  336 

 kappaleen välillä. Alimmaiseksi  maakerrokseksi  (paksuus  6  -  8  metriä)  mal
-linnettiin  tiivis kerros', jonka avulla pyrittiin eliminoimaan verkon  reunavaiku-

tukset  laskentaan.  Elementtiverkon reunaehdoissa  määritettiin, missä suun-
nassa verkon reunoilla voi tapahtua  siirtymiä. Reunaehtoina  voidaan myös 
antaa  halutuille solmuille ns. pakkosiirtymiä  ja  pintaelementeille halutun 
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suuntaisia  kuormituksia (  esimerkiksi  simuloitaessa liikennekuormitusta  pen
-kereen  pinnalla). 

Tämän jälkeen annetaan  elementteille materiaaliominaisuudet materiaaliryh-
mittäin (vrt.  4.3.2  -  4)  ja  pohjavesitiedot. Pohjavesitietona  tässä työssä an-
nettiin ainoastaan  pohjavedenpinta.  Haluttaessa olisi voitu  mallintaa huokos-
vedenpaineen  muuttuminen.  

Alkujännitystila 
Alkujännitystilan määrittämiseksi mallinnettiin  alkuperäinen tilanne ennen 
vanhan  penkereen  rakentamista eli määritettiin  initiaalielementtiverkko. 

 Maassa vallitsevat  initiaalijännitykset  laskettiin  ns.  Gravity Loading-menette
-lyllä,  joka laskee maan  initiaalijännitykset  lisäämällä  maanpainoa askelettain. 

 Lopullinen  lepopainekerroin  K  riippuu voimakkaasti annetusta  Poissonin  lu-
vusta  v (v  =  K0  /  ( 1+ K0 ).  Initiaalijännitysten  laskennan jälkeen siinä synty -
neet pienet siirtymät  nollataan.  

Updated Mesh Analysis  
Perinteisessä  elementtimenetelmäanalyysissä elementtiverkon geometrian 

 muuttumisen vaikutus  tasapainoehtoihin  -ja  yhtälöihin  jätetään  huomioimat
-ta.  Tämä yleensä antaa riittävän tarkkuuden, kun kyseessä  on  suhteellisen 

pienet  muodonmuutokset.  Updated Mesh Analysis  -menettelyssä  elementti- 
verkon  geometrian  muuttuminen otetaan huomioon. Tämä voi olla tilantees-
ta riippuen tarpeen  analysoitaessa esim. geovahvistettuja  rakenteita, laajoja 

 offshoreperustuksia  ja  tilanteita, missä maa  on  pehmeää  ja  muodonmuutok
-set  suuria. 

Suurten muodonmuutosten  huomloonottaminen  edellyttää muutamia erityis-
piirteitä  FEM-ohjelmassa. Ensinnäkin  on  tarpeellista sisällyttää  lisätermejä 

 rakenteen  jäykkyysmatriisiin mallintamaan  suurten  vääntymien  vaikutusta 
 finiitti-elementti -yhtälöihin.  Toiseksi  on  tarpeellista sisällyttää menettely, joka 

 mallintaa  tarkasti  jännitysten  muutokset, jotka tapahtuvat  finiittimateriaalin 
rotaation  takia.  PLAXISessa  käytetään tämän  mallintamiseen ns. Kirchoffin 
jännitysten kiertymiskerrointa.  Tämän  kertoimen  odotetaan antavan tarkkoja 
tuloksia, elleivät  leikkausmuodonmuutokset  muodostu  kovin  suuriksi. Kol-
manneksi  on  välttämätöntä  päivittää elementtiverkon  muoto  ( solmupistei

-den  koordinaatit)  laskennan aikana.  Laskentaproseduurit,  jotka ottavat yllä- 
olevat kolme asiaa huomioon perustuvat  ns.  Updated  Lagrangian  lasken-
taan. 

Perinteisessä  plastisuuslaskennassa iteraatiot  perustuvat  elastiseen jäyk-
kyysmatriisiin,  joka asennetaan  jokaisin  laskennan alussa, käyttöön.  Upda-
ted Mesh  analyysissä iteraatioalgoritmi  perustuu joko täydelliseen  (full) tai 

 muunneltuun  Newton-Raphson proseduuriin.  Täydellisessä  Newton -Raph
-son  proseduurissa tangenttijäykkyysmatriisi päivitetään  jokaisen  iteraatio
-kierroksen alussa.  Muunnellussa  Newton-Raphson proseduurissa  se  päivi-

tettään  yhden kerran  koko  laskentakierroksen  (step)  aikana. 

Vanha  pen  ger  
Vanha  penger mallinnettiin  Staged Construction -menettelyllä,  jolloin vanhaa 

 pengertä  kuvaavat  passii  viset  elementit  aktivoidaan. Pohjamaa  on  avoimes- 
sa tilassa, joten  on  oletettu, että  primaarinen konsolidaatio  tässä  kuormitusti- 
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lanteessa  on  kokonaan tapahtunut. Laskenta tapahtui  Updated Mesh Analy-
sis -menettelyllä. 

Levennyksen  rakentaminen 
Vanhan penkereen laskennan jälkeen nollattiln siirtymät, jotta voidaan seu-
rata levennyksen aiheuttamia siirtymiä. Vanhan penkereen  alla  olevien maa- 
kerrosten muodonmuutosominaisuuksien  ja lujuusominaisuuksien  muuttumi-
nen otetaan huomioon joko arviolmalla  tai  kun kyseessä  on  todellinen kohde 
pohjatutkimusten perusteella. Vanhan penkereen  alla  tapahtuvan maan  tu- - 
vistymisen  vaikutus maakerrosten lujuus-  ja  m uodonmuutosparametreihin 

 otettiin huomioon antamalla penkereen  alla  oleviin elementteihin hieman pa-
remmat maaparametrien arvot. Vanhan penkereen luiskan alapuolisille ele-
menteille annettiin edellämainittuihin arvoihin verrattuna hieman huonommat 
maaparametrien arvot, mutta kuitenkin paremmat arvot kuin alkuperäiset, 
luonnontilaiset maaparametrien arvot, joita käytettiin vanhan penkereen luis-
kan  ulkopuolisissa elementeissä. Kuivakuoren ollessa mallinnettuna,  sen 
maaparametrien  ei oletettu muuttuvan vanhan penkereen vaikutuksesta  kul-
vakuoren ylikonsolidaatioasteesta  johtuen. Todellista rakentamista pyrittiin 
jäljittelemään mallintamalla myös luiskatäytteet  ja  joissakin laskennoissa  si-
vuojat. Levennyksen materiaaliominaisuuksia  m uutettaessa  vanhan penke-
reen luiskatäytteet vaihdettiin penkereen rakennekerrosmateriaaliksi  ja  van-
ha sivuoja myös täytettiin penkereen rakennekerros- materiaalilla. Levennys 
rakennetaan  Staged Construction- menettelyllä. Levennysosan  vaiheittain 
rakentaminen voidaan tehdä aktivoimalla kerralla kaikki levennysosaan liitty-
vät maa-  ja vahviste-etementit,  jolloin  interface-elementit aktivoituvat auto-
maattisesti. Geovahvisteen  ja  maan välistä rajapintaa mallintavien  interface - 
elementtien ominaisuudet voidaan valita kytkemällä haluttu  interface-ele-
mentti haluttuun materiaaliryhmään. Tällöin levennysosan maaelementtien 
tilavuuspainoja kasvatetaan askeleittain  nollasta  täyteen arvoonsa. Toinen 
tapa mallintaa levennysrakenteen rakentamista  on  tehdä elementtien akti-
vointi  tai deaktivointi  vaiheittain, esimerkiksi mallintamalla  ensin  vanhan luis-
katäytteen kaivaminen  ja  vanhan sivuojan täyttö,  ja  tämän jälkeen pohja- 
maan päälle tuleva vahvisteen  osa ja  ensimmäinen levennysosan rakenne- 
kerros jne., kunnes  koko levennys  on  rakennettu. Tämä laskenta tehdään 
pohjamaan ollessa suljetussa tilassa, koska rakentamisen voidaan olettaa 
tapahtuvan lyhyessä ajassa. Laskentatavat antavat hieman erisuuruisia tu-
loksia lähinnä vaakasiirtymien osalta. 

Laskennat  voidaan tehdä sekä suljetussa että avoimessa tilassa. Suljetussa 
tilassa ainoastaan pehmeän kerroksen oletetaan käyttäytyvän suljetun tilan 
mukaisesti eli tässäkin tapauksessa mandollinen kuivakuorikerros  mallinnet-
taan  avoimessa tilassa. Laskennat suoritettiin alustavissa tarkasteluissa 

 Plastic Calculation -menettelyllä  ja  lopulliset laskennat tehtiin tarkemmalla 
 Updated Mesh Analysis-menettelyl lä. 

4.3.6  Analyysin tulokset  

Levennetyn penkereen  analyysin tuloksena saadaan siirtymistä: 

inkrementaaliset  ja kokonaissiirtymät solmupisteissä  (myös 
geovahvisteissa) taulukkomuodossa  ja graafisesti esitettyinä, 
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deformoitunut  verkko  ja 
siirtymien  tasa-arvokäyrät (vaaka-, pysty-  ja kokonaissiirtymät). 

Järinityksistä  ja  voimista saadaan selville: 

- 	tehokkaat jännitykset, huokosvedenpaineet, kokonaisjännityk - 
set maaelementtien integrointipisteissä taulukkomuodossa  ja 
graafisesti esitettyinä, 

- 	plastisoituneet  ja vetojännitysmurtuneet integrointipisteet, 
- 	geovahvisteeseen  kehittyvät voimat, 
- 	interface-elementteihin kohdistuvat normaali-  ja leikkausjänni- 

tykset  sekä huokosvedenpaineet. 

Tuloksista tarkasteltiin erityisesti penkereen muodonmuutoksia eli pysty-  ja 
vaakasiirtymiä penkereen yläpinnassa. Penkereen pinnan solmupisteille  las-
kettiin suhteellinen kaltevuuden muutos,  jota  voitiin verrata sallittuihin kalte-
vuuden muutoksiin. Kokonaispainumat myös olivat luonnollisesti tarkastelun 
kohteena. Penkereen yläpinnan venymä laskettiin solmupisteiden välillä 
vaaka-  ja pystysiirtymien  avulla  ja venymän  oletettiin vastaavaan myös pääl-
lysteen venymää, vaikka erillistä sidottua päällystekerrosta ei mallinnettu 
laskennoissa. 

Jännityksistä  ja  voimista tarkasteltiin erityisesti geovahvisteeseen kehittyviä 
voimia  ja  voiman jakautumista vahvisteessa. Maassa esiintyvien plastisten 
alueiden  ja vetomurtoalueiden sijainnit ja  määrät antavat tietoa jännitysten 
jakautum isesta  ja vahvisteen  vaikutuksesta siihen. 
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5  GEOVAHVISTETTUJEN LEVENNYSRAKENTEIDEN 
SOVELTUVUUSALUEEN  TARKASTELU  PLAXIS-OHJEL-
MALLA  

5.1  Tarkastelutapaukset  ja  tulokset  

PLAXIS-ohjelmalla  on  tarkasteltu kahta geometrialtaan  ja pohjasuhteiltaan 
 erilaista tiepenkereen levennystä. Levennys  1 :ssä geometria  ja maapara-

metrit  on  valittu siten, että muodonmuutokset muodostuvat  varsin  pieniksi  ja 
levennyksessä  2 levennys on mallinnettu  siten, että muodonmuutokset tule-
vat suuremmiksi, jotta eri levennys-  ja vahvisterakenteiden  erot tulevat sel-
keästi esille. Pohjamaan parametrit  on  pyritty valitsemaan Etelä-Suomen 
pehmeikölle tyypillisiksi maaparametrien arvoiksi tehtyjen laboratoriotutki-
muksien perusteella [vrt. Vepsälälnen  1994]. Pengermateriaalien parametrit 
on  valittu  mm. TKK:lla  tehtyjen laboratoriotutkimusten perusteella, esimer-
kiksi  [Friberg 1995],[Forsman  1993]. Maaelementteinä  käytettiin molemmis-
sa levennystapauksissa  6-solmuisia kolmioelementtejä. Tarkastelut on  aloi-
tettu laskemalla alkujännitystila  Gravity Loading-menettelyllä,  jossa maaele-
menttien painot askeleittain kasvatetaan lopulliseen arvoonsa. Tämän jäl-
keen vanha penger mallinnetaan  Staged Construction-menettelyllä  avoimes-
sa tilassa, mikä vastaa sitä, että primaarikonsolidaatio  on  kokonaan tapahtu-
nut. Levennysosa  on  tämän jälkeen laskettu  Staged Construction-menette-
lyllä erikseen suijetussa tilassa  ja  erikseen avoimessa tilassa. Levennysra-
kenteina  on  tarkasteltu tavanomaista leventämistä, erilaisia vahvistettuja ra-
kenteita, kevennettyä sekä kevennettyä  ja  vahvistettua levennysrakennetta. 
Tärkeimpinä tekijöinä  on  tarkasteltu penkereen muodonmuutoksia: penke-
reen yläpinnan pysty-  ja vaakasiirtymiä  sekä näiden avulla venymää. Lisäksi 

 on  keskitytty vahvisteeseen kehittyviin voimiin  ja  voimien jakaantumiseen.  

5.1.1 Levennys 1 

Levennyksen  1 geometria  ja pohjasuhdetiedot  selviävät kuvasta  29.  Vanha 
penger  on 1.5  metriä korkea  ja  8  metriä leveä. Vanhasta penkereestä  on 
mallinnettu  ainoastaan penkereen toinen puoli symmetrian perusteella.  Le-
vennysosa on 4  metriä leveä  ja luiskakaltevuudet  sekä vanhalla penkereellä 
että levennysosalla ovat  1:3. Pohjamaana on  metrin kuivakuorikerros ( ma-
teriaali  5 ),  jonka  alla  on 10  metriä pehmeää savea. Pehmeän saven  maten-
aaliparametrit (  materiaali  2 )  vastaavat savea, jonka suljettu leikkauslujuus 

 on  noin  14 - 15 kN/m2  ja  vesipitoisuus noin  100 %. Pohjavedenpinta on 1 
 metrin syvyydessä. Savikerroksen  alla  on  tiivis pohjamaa ( materiaali  1 ). 

Suijetun  tilan varmuusluku sortumista vastaan  on  noin  2.0 - 2.1.  Vanhan 
penkereen konsolidaatiopainuma  on  noin  300 mm.  

Vanhan penkereen avoimen tilan laskennassa  10  metriä paksu pehmeä  sa-
vikerros mallinnettiin koko mallin  leveydeltä materiaalin  2 parametreilla. Poh

-jamaan lujittuminen otettiin huomioon muuttamatta penkereen  alla  olevien 
maaelementtien parametreja vanhan penkereen avoimen tilan laskennan 
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jälkeen kuvan  29  mukaisesti vaihtamalla penkereen  alla  elementtien  maten-
aaliksi  4  (suljettu leikkauslujuus noin  20  kN/m2  )  ja luiskan alla  elementtien 
materiaaliksi  3  (suljettu leikkauslujuus noin  17  kN/m2). Kuivakuorikerroksen 
parametrien  ei oleteta muuttuvan vanhan penkereen vaikutuksesta. Vanhan 
penkereen rakennekerrosten (materiaali  6)  parametrit  poikkeavat hieman 
levennysosan rakennekerrosten (materiaali  7)  parametreista,  koska vanhan 
penkereen rakennekerrosten  on  oletettu tiivistyvän liikennekuormituksen vai-
kutuksesta. Luiskatäyte (materiaali  8) on  mallinnettu lujuudeltaan  heikoksi  ja 
kokoonpuristuvaksi materlaaliksi. Tarkasteltavana  oli kolme erilaista raken-
netta: vahvistamaton rakenne, pussirakenne  ja yhdistelmärakenne.  

_______-- 

'1o, 	.., o,,, 
-1 

-- 

• 
muuiuuu•  

.0  

13.5.,, 

No. 	w-dry 	w-wet 	G 	poisson 	c 	Iii 	ditataaluo 
1 	20 	20 	10000 	0,35 	1 	30 	0 

2 	14,5 	T 	350 	0,35 	3.5 	15 	0 

3 	15 	15.5 	500 	0,35 	3.5 	17 	0 

4 	15,5 	16 	750 	0,35 	5 	16 	0 

5 	17 	17 	2000 	0,35 	8 	20 	0 

6 	21 	21 	20000 	0.27 	1 	40 

7 	20 	20 	12000 	0,3 	1 	35 

8 	14,5 	14,5 	200 	0.35 	3 	10 

esim.merkintä  8  /  7  tarkoittaa, että  I  las-
kennassa (vanha  penger)  ko. elementissä 

 on  käytetty  materiaaliryhmää  8  ja  2.  las-
kennassa  (levennys) materiaaliryhmää  7.  

Kuva  29.  Levennyksen  1  geometria  ja  materiaalitiedot. 

Pussirakenteessa geovahviste  on  sijoitettu "pussimaiseksi" kuvan  30  mukai-
sesti. Vahviste  on  kaksinkerroin  2.25  metrin matkalla solmupisteiden  A  ja  B 

 välillä, jolloin vahviste mallinnetaan yhtenä vahvistekerroksena, jolla  on  kak-
sinkertainen jäykkyysmoduuli [Rowe&Mylleville  1990].  Vahvisteen  jäykkyys-
moduulin vaikutusta rakenteen muodonmuutoksiin  ja vahvisteeseen kehitty

-vim  voimiin tarkasteltiln käyttämällä sekä  2000  kN/m  että  4000  kN/m jäyk-
kyysmoduuleita. 
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Kuva  30.  Levennyksen  1  pussirakenne. 

Yhdistelmärakenne  koostuu kandesta erillisestä geovahvisteesta,  kuva  31, 
 joista toinen tulee kantavan kerroksen alapintaan  ja  toinen sijoittuu pohja- 

maan päälle  ja ankkuroidaan  myös vanhaan penkereeseen. Vahvisteiden 
jäykkyysmoduulina käytettiin  2000  kN/m.  

Kuva  31.  Levennyksen  1  yhdisfelmä  rakenne.  

lnterface-elementtien 	-kertoimina  on  käytetty molemmissa rakenteissa 
vahvisteen  ollessa pengermateriaaleihin yhteydessä  1.0,  joka vastaa verkon 

 ja pengermateriaalin  kitkaa. Vastaava kerroin pohjamaan yhteydessä  on 
0.8.  Muutettaessa kertoimien arvot vastaavasti 0.8:an  ja  07:än  eli vastaa-
maan vahvistekankaan  ja  maan  välisen rajapinnan  ominaisuuksia, laskenta- 
tulokset muuttuivat ainoastaan marginaalisesti. 

Vanhan penkereen konsolidaatiopainumaa vastaava pystysiirtymä avoimes-
sa tilassa penkereen keskilinjalla  on 293  -  294 mm  ja  reunassa  213 mm.  En-
nen levennyksen mallintamista siirtymät nollattiin, jotta levennyksestä aiheu-
tuvia siirtymiä voitiin seurata vaivatta. 

Levennysrakenteiden laskentatulokset  on  esitetty seuraavilla sivuilla kuvissa 
 ja  taulukoissa seuraavasti: 

suijetun  tilan laskennat: 

suljettu tila, vaiheittain rakentaminen: 

avoin tila: 

sivuilla  65-66,  kuvat 
 32-33  ja  taulukko  5  

sivuilla  67-70,  kuvat 
 34-38  ja  taulukko  6  

sivuilla  71-72,  kuva  39 
 ja  taulukko  7  
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4  ___ 

vaakasiirtymä  

1,6 

0,8 

0,6 

04  
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:1:  
4.Om 	 4.0  ni 

Kuva  32. Levennys 1,  suljettu tila. Levennyksen lisäys yhtenä vaiheena. 
Penkereen ylä  pinnan muodonmuutokset. 
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Taulukko  5.  Levennys  1,  suljettu tila. Suurin kaltevuudenmuutos  ja  vahviste
-voima. 

Rakenne Suurin Suurin  vahviste-  Suurin  vahvistevoima 
kaltvuu-  voima  kaksinker- vahvisteen alaosalla 
denmuutos taisella  osuudella (pussi)  tai  alaosan  

(%)  (pussi)  tai  ylä-  vahvisteella  
osan  vahvisteella 

( 
kN/m 

___________________ ___________ (kN/m) ____________________ 

Vahvistamaton  1 .01 - -  

Pussi,  J=2000 0.94 6.15 5.46  
Pussi,  J=4000 0.89 9.07 8.35 
(hdiste)mä,  J=2000 0.95 3.99 5.49 

Vahvistevoimat  jakautuvat eri rakenteiden  vahvisteissa  suljetussa tilassa ku-
van  33  mukaisesti.  Vahvistevoimien  jakautumisessa todellisuudessa ei ole 
kuvan mukaisia  epäjatkuvuuskohtia,  jotka johtuvat  laskentaohjelmasta.  

Kuva  33.  Levennys  1,  suljettu tila. Vahvistevoimien jakautuminen. 
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Vahvistamattamon levennyksen  vaiheittain rakentaminen maltinnettiin nel-
jässä vaiheessa  (kuva  34).  

1iti,i1 i1l1  

R!.-1  • 	I I 	Ifl* 	I I? 

3. vaihe:  1.0 m rakennekerroksia + 0.5 m 

4. vaihe: lopulliseen muotoon rakentaminen  

Kuva  34. Levennys 1. Vahvistamattoman levennyksen vaTheittain  rakentami-
sen vaiheet. 
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Myös pussirakenne (  J=2000  )  ja yhdistelmärakenne mallinnettlin  neljässä 
vaiheessa  (kuvat  35  ja  36).  

Kuva  35. Levennys 1, pussirakenne. Vatheittain  rakentamisen mallintami-
nen.  

Kuva  36. Levennys 1, yhdistélmärakenne. VaTheittain  rakentamisen  mallin- 
tammen. 
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Kuva  37. Levennys 1,  suljettu tila. Penkereen ylä  pinnan muodonmuutokset 
 vaiheittain rakennettaessa. 
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Taulukko  6.  Levennys  1,  suljettu tila, vatheittain rakentaminen. Suurin kalte-
vuudenmuutos  ja  vahvistevoima.  
Rakenne Suurin Suurin vahvistevoi- Suurin vahvistevoi- 

kaltevuu-  ma kaksinkertaisel- ma vahvisteen  ala- 
denmuutos  la  osuudella (pussi) osalla (pussi)  tai  ala- 

(%)  tai  yläosan vahvis- osan vahvisteella 
__________ teelia (kN/m) (kN/m) 

Vahvistamaton  0.9 - -  

Pussi,  J=2000 0.87 5.4 5.69 

thdistelmä,  J=2000 0.96 2.54 5.08 

Vahvistevoimien  jakautuminen eri rakenteiden vahvisteissa vaiheittain ra-
kennettaessa  on  esitetty kuvassa  38. 

Kuva  38.  Levennys  1.  Vahvistevoimien  jakautuminen vaiheittain rakennetta-
essa.  
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pystysiirtymä  

0 

1 vahvistamaton  

2 -  —0—  -  pussi  J  =  2000 
3 

4  - -+- -  pussi  J=4000 

E yhdisteimä  J  =  2000 

vaakasiirtymä  

1,4 

0.8 
E 

06 

0,4  

venymä  

0,4  

4.Oni 	 4.Om  

Kuva  39.  Levennys  1,  avoin tila. Penkereen ylä  pinnan muodonmuutokset. 
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Taulukko  7.  Levennys  1,  avoin tila. Suurin  ka/tevuudenmuutos  ja  vahviste
-voima. 

Rakenne Suurin Suurin vahviste- Suurin vahvistevoima 
kalte-  voima kaksinker- vahvisteen alaosalia 
vuudenmuu- taisella  osuudella (pussi)  tai  alaosan 
tos (%)  (pussi)  tai  ylä- vahvisteella  

osan vahvisteella 
( 
kNIm) 

___________________ ____________ (kN/m) _____________________ 

/ahvistamaton  1 .02 - -  

Pussi,  J=2000 0.97 4.84 3.45  
Pussi,  J=4000 0.95 7.86 5.56 
r'hdistelmä,  J=2000 0.99 2.92 3.47 

Levennysosan  painumaan  ja  samalla kattevuudenmuutoksiin geovahvisteilla 
 on vain  vähäinen vaikutus verrattuna vahvistamattomaan rakenteeseen. 

Painumia vähentävä vaikutus pienenee ajan myötä  ja  käytännössä konsoli-
daatiopainumaan geovahvisteilla ei ole merkitystä. Pussirakenne osoittautui 
painumien pienentämisessä hieman paremmaksi, mutta erot pussirakenteen 

 ja yhdistelmärakenteen  välillä ovat hyvin pieniä. 

Vaakasiirtymiin  ja  sitä kautta penkereen yläpinnan venymiseen  on geovah
-visteilla sen  sijaan suurempi merkitys. Geovahvisteet tasoittavat vaakasiirty

-mien jakaumaa  siten, että levennysosan osuudella vaakasiirtymät pienene-
vät selvästi ( suurin vaakasiirtymän vähentyminen noin  2 mm ),  mutta toi-
saalta ankkuroituessaan vanhaan penkereeseen vaakasiirtymät  sen  osalta 
kasvavat. Pussirakenteen  ja yhdistelmärakenteen  erona  on se,  että yhdistel-
märakenne aiheuttaa hieman vähemmän vaakasiirtymiä vanhan penkereen 
osuudelle, mutta erot ovat  varsin  pieniä. Ero johtuu siitä, että yhdistelmära-
kenteessa ylävahviste  on mallinnettu  symmetria-akseliln kiinni, jolloin vah-
visteen pään siirtymä  on  estetty. Pussirakenteessa  sen  sijaan vahvisteen 
pään siirtymää ei ole estetty  ja  laskennassa myös vahvisteen päähän muo-
dostuu vetovoimaa  ja  tämä aiheuttaa penkereen vanhan osan suuremmat 
sivusiirtymät. Lisätarkasteluissa todettiin, että mallinnettaessa pussiraken

-teen vahviste  symmetria-aksellin kiinni, vaakasiirtymät vanhan penkereen 
osuudella pienenevät hyvin lähelle yhdistelmärakenteen sivusiirtymiä. Van-
han penkereen  ja levennysosan saumakohdan  suhteellinen venymä piene-
nee geovahvistetuilla rakenteilla (jäykkyysmoduulina  2000 kN/m)  vahvista-
mattoman rakenteen noin  0.4  %:sta  0.25 - 0.3 %:iin  (kuva  32),  millä  on  vai-
kutusta saumakohdan  asfaltin  mandollisen halkeaman syntymisen todennä-
köisyyteen. Ajan myötä myös vaakasiirtymien erot vahvistettujen  ja  vahvista-
mattoman levennysrakenteen välillä pienenevät. 

Mallinnettaessa  rakentamista vaiheittain saatiin hieman poikkeavia tuloksia 
 (kuva  37)  verrattuna kerralla rakentamiseen suljetussa tilassa  (kuva  32). 

Painumien suuruusluokka  pysyi samana, mutta painumaprofiilit hieman 
muuttuivat, jolloin yhdistelmärakenteelte saatiin suurempi kaltevuudenmuu-
tos kuin vahvistamattomalle rakenteelle. Maksimi vaakasiirtymät suurenivat 
vahvistamattomalla rakenteella levennysosan kohdalla noin  3.5 mm  ja vah-
vistetuilla  noin  1 mm,  jolloin vahvistamattoman  ja vahvistettujen  rakenteiden 
välinen suhteellinen ero kasvoi eli vahvisteista saatiin suurempi hyöty näin 
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levennystä mallinnettaessa.  Vaiheittain rakentamisen mallinnus tasoitti  pen-
kereen yläpinnan  suhteellista venymää kaikilla rakenteilla, mutta vahvista-
mattoman  ja vahvistettujen  rakenteiden välinen ero säilyi suuruusluokaltaan 
samana. Muodonmuutosten suhteen pussirakenne osoittautui hieman yhdis-
telmärakennetta paremmaksi. 

Pussirakenteen  yhteydessä tarkasteltiin myös vahvisteen jäykkyyden vaiku-
tusta tuloksiin. Vahvisteen jäykkyyden kaksinkertaistaminen  2000 kN/m:stä 
4000 kN/m:iin  vaikutti painumaprofiiliin siten, että vanhan penkereen osuu-
della painumat muodostuivat aavistuksen suuremmaksi  ja levennysosan 

 kohdalla aavistuksen pienemmäksi, jolloin maksimi kaltevuudenmuutos pie-
neni  0.94  %:sta  0.89 %  suljetussa tilassa. Erot ovat  varsin  pieniä, mutta ha-
vaittavia. 

Kaikissa tarkastelutapauksissa vahvisteisiin kehittyvät voimat jäävät  varsin 
 pieneksi, koska rakenteen muodonmuutokset olivat pieniä. Maksimivoimat 

vaihtelevat laskennasta riippuen  2.5 - 9.1 kN/m. Vahvistevoiman  ja  jäykkyys-
moduulin avulla laskettu suurin vahvisteen venymä  on  ainoastaan noin  0.29 
% (pussirakenne,  vaiheittain rakennettu ). Pussirakenteessa esiintyvät suu-
remmat maksimivoimat johtuvat siitä, että  sillä vahvisteen  osuudella, missä 
vahviste  on  käännetty kaksinkerroin, jäykkyysmoduulina  on  käytetty kaksin-
kertaista arvoa. Suurimmat voimat kehittyvät molemmissa tapauksissa vah-
visteen siihen osaan, mikä  on pohjamaahan  kosketuksissa. Levennysosan 
yläosassa olevaan vahvisteeseen (yhdistelmä)  tai vahvisteen yläosaan (pus-
si)  kehittyvät voimat jäävät pieniksi  ja reunaosiin  voimaa ei käytännössä ke-
hity lainkaan samoin kuin "pussiksi käännettyyn" luiskatäytteeseen koske-
tuksissa olevaan vahvisteen osaan. Vahvistevoimat ovat suurempia suljetus-
sa tilassa kuin avoimessa tilassa. Pohjamaahan kosketuksissa olevissa vah-
visteiden osissa suurimmat voimat ovat suljetussa tilassa  50 - 58 %  suurem-
pia  ja penkereen yläosissa  olevissa vahvisteissa / vahvisteiden osissa  15 - 
37 %  suurempia kuin avoimessa tilassa. Vahvistevoimat pienenevät ajan 
myötä eli siitäkin voidaan päätellä vahvisteiden suhteellisen hyödyn vähene-
vän ajan kuluessa. Pussirakenteen osalla vahvisteen jäykkyysmoduulin nos-
taminen kaksinkertaiseksi  2000 kN/m:stä 4000 kN/m:iin  lisäsi suljetussa ti-
lassa vahvistevoimia  47 -53 %  ja  avoimessa tilassa  61 - 62 %. Muodonmuu

-tokset vahvistetussa pengerrakenteessa  pienenevät vahvisteen jäykkyyden 
kasvun takia, jolloin myös itse vahvisteeseen syntyy pienempi venymä eikä 
vahvistevoima  täten kaksinkertaistu,  vaikka jäykkyysmoduuli kaksinkertais-
tuu. 

Vaiheittain rakentamisen mallintamisessa vahvistevoimat jakautuvat lähes 
samanlaisesti molemmilla vahvisterakenteilla verrattuna "kerralla rakentami-
seen" ( vrt,  kuvat  33  ja  38 ). Pussirakenteessa vahvisteen  yläosan suurin 
voima hieman pieneni, mutta pohjamaahan kosketuksissa olevan vahvisteen 
osan suurin voima hieman suureni verrattuna "kerralla rakentamisen"  mallin-
tamiseen. Sen  sijaan yhdistelmärakenteella suurimmat voimat jäävät hieman 
pienemmiksi kuin mallinnettaessa kerralla  koko levennyksen  rakentaminen. 

Molemmissa levennysrakenteissa vahviste  on  sijoitettu vanhaan penkeree
-seen 0.5  metrin syvyyteen. Ankkurointipituus pussirakenteessa  on 3.2  met-

riä  ja yhdistelmärakenteessa  4.5  metriä. Ankkurointipituutta  L  vastaava liu-
kuvastus vahvisteen  pinnan ja  maan välillä saadaan laskettua kaavalla  28. 
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Kokonaisliukuvastus  muodostuu  laskemalle  yhteen  vahvisteen  ylä-  ja  alapin
-nalle  kehittyvät  liukuvastukset. 

T='rL=y fl  .iL= Gfl atan4 d L 	 (28bis)  

Kaavan avulla  lasketut ankkurointipituuden vähimmäispituudet levennysra-
kenteille  sekä verkkoja että  vahvistekankaita  käytettäessä ovat selvästi pie-
nempiä kuin käytetyt  ankkurointipituudet  (taulukko  8).  Vahvistekangasraken-
teislin  oletetaan muodostuvan yhtä suuret voimat kuin  verkkoihin.  Suurim-
man  vahvistevoiman  oletetaan sijoittuvan uuden  ja  vanhan  penkereen sau-
makohtaan,  mikä ei tarkalleen pidä paikkaansa  (  kuvat  33  ja  38  ). Penger-
materiaalin  kitkakulma  on 4Q0  ,  mistä saadaan kaavan  22  mukaisesti  kit

-kakulman  laskenta-arvoksi  4d 340•  Penkereen tilavuuspaino -yon 21  kN/m3 .  

Taulukko  8.  Käytetyt  ankkurointipituudet  ja  minimi ankkurointipituudet leven-
nyksessä  1.  

max.vahviste-  käytetty  minimi ankku- minimi ankku - 
voima  [kNIm] ankku- rointipituus rointipituus  Lank  

rointipi-  Lank  [m] [m I  vahviste- 
tuus  Lank  verkolle, kankaalle,  

__________ _________  [m] a=1.0 a=0.8  

Pussi,  J=2000 6.15 3.2 0.43 0.54  
kN/m ___________ ______ __________ ____________  
Pussi  J=4000 9.07 3.2 0.64 0.8  
kN/m __________ ______ __________ ___________ 

y'hdistelmä  3.99 4.5 0.28 0.35 
J =2000  kN/m ____________ _______ ____________ _____________  

Kehittyvien  vahvistevoim ien  perusteella  ankkurointi  vanhaan  penkereeseen 
 voitaisiin tehdä huomattavasti lyhyempänä, mutta tällöin  vahvistevoimien 

suuruudet  ja  jakautuminen muuttuvat  ja  samalla myös  koko  rakenteen  muo-
donmuutokset.  

5.1.2  Levennys  2  

Levennyksen  2  geometria  ja  pohjasuhdetiedot  on  esitetty kuvassa  40. Pen- 
ger  on 2.0  metriä korkea  ja  8  metriä leveä. Vanhasta  penkereestä  on  mallin

-nettu  ainoastaan  penkereen  toinen puoli  symmetrian  perusteella.  Vahvis
-teiden  sijoittelun  ja  levennysosan täyttömateriaalin  takia tarvittiin kaksi hie-

man erilaista  peruselementtiverkkoa  itse  penkereen  elementtien osalta.  Le
-vennysosa  on 5  metriä leveä  ja  luiskakaltevuudet  sekä vanhalla  penkereellä 

 että  levennysosalla  ovat  1:3.  Sivuojia  ei ole  mallinnettu. Pohjamaana  on 
 kymmenen metriä pehmeää savea. Pehmeän  saven materiaaliparametrit 

 (materiaali  2)  kuvaavat savea, jonka suljettu  leikkauslujuus  on  noin  14  -  15 
 kN/m2  ja  vesipitoisuus noin  100  %. Pohjavedenpinta  on 1  metrin syvyydes-

sä.  Savikerroksen  alla  on  tiivis  pohjamaa  (materiaali  1).  

Vanhan tien suljetun tilan  varmuusluku  sortumista vastaan  on  noin  1 .5  -  1 .6. 
 Vanhan  penkereen konsolidaatiopainuma  on  noin  400  -  450 mm.  
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Kuva  40.  Levennyksen  2  geometria,  ma  teriaalitiedot  ja  elementtiverkot.  

Vanhan penkereen avoimen tilan laskennassa  lo  metriä paksu pehmeä  sa-
vikerros mallinnettiin koko mallin  leveydeltä materiaalin  2 parametreilla  ja 
pohjamaan lujittuminen  otettiin huomioon muuttamalla penkereen  alla  olevi-
en maaelementtien parametreja vanhan penkereen avoimen tilan laskennan 
jälkeen kuvan  40  mukaisesti vaihtamalla penkereen  alla  elementtien  maten-
aaliksi  4  (suljettu leikkauslujuus noin  20 kN/m 2 )  ja luiskan alla  elementtien 
materiaaliksi  3  (suljettu leikkauslujuus  17 kN/m 2 )  samalla tavoin kuin leven-
nyksen  1  yhteydessä. Vanhan penkereen rakennekerrosten (materiaali  5) 
parametnit  poikkeavat hieman levennysosan rakennekerrosten (materiaali 

 6),  koska  on  vanhan penkereen rakennekerrosten  on  oletettu tiivistyvän lii-
kennekuormituksen vaikutuksesta. Luiskatäyte (materiaali  7) on mallinnettu 
lujuudeltaan  heikoksi  ja kokoonpuristuvaksi  materiaaliksi. Kevytsoraa (mate-
riaali  8)  käytetään kandessa eri rakenteessa levennyksen täyttömateriaalina. 

Tarkasteltavia levennysrakenteita  oli yhteensä seitsemän kappaletta: vahvis-
tamaton, pussirakenne, yhdistelmärakenne, suora vahviste, alavahviste, ke-
vytsora  ja kevytsora+vahviste.  Viidessä ensimmäisessä levennysosan  pen- 
ger- ja rakennekerrosmateriaaliana  käytetään normaaleja kivianeksia (sora  I  
murske )  ja  kandessa jälkimmäisessä levennysosassa  on painumien  rajoitta-
miseksi kevytsoraa.  

_ i!  

No.  wdry  w -wel  G  posson  c  fii dilataatio  
1 20 20 10000 035 1 30 0 
2 14.5 15 350 0,35 3,5 15 0 
3 15 15.5 500 0,35 3,5 17 0 
4 15,5 16 750 0,35 5 18 0 
5 21 21 20000 0,27 1 40 7 
6 21 21 12000 0.3 1 35 3 
7 14,5 14,5 200 0,35 3 10 0 
8 5 5 3000 0,25 1 30 25  
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Pussirakenteessa geovahviste  on  sijoitettu "pussimaiseksi" kuvan  41  mukai-
sesti. Vahviste  on  kaksinkerroin  1.9  metrin matkalla solmupisteiden  A  ja  B 

 välillä, jolloin vahviste mallinnetaan yhtenä vahvistekerroksena, jolla  on  kak-
sinkertainen jäykkyysmoduuli. Vahvisteen jäykkyysmoduulina käytettiin  4000 

 kN/m. 

Kuva  41.  Levennyksen  2  pussirakenne.  

Yhdistelmärakenteessa tiepenkereeseen  sijoitetaan kaksi erillistä geovahvis-
tetta (  kuva  42  ),  joista toinen tulee kantavaan kerrokseen  0.3  metrin syvyy-
teen tienpinnasta  ja  toinen sijoittuu pohjamaan päälle  ja ankkuroidaan  myös 
vanhaan penkereeseen. Vahvisteiden jäykkyysmoduulina käytettiin  4000 

 kN/m.  

Kuva  42.  Levennyksen  2  yhdistelmärakenne.  

Suora vahviste-rakenteessa geovahviste  on  sijoitettu  0.5  metrin syvyyteen 
kantavan kerroksen alapintaan (  kuva  43  ). Vahvisteen jäykkyysmoduulina 

 käytettiin  4000  kNIm.  

Kuva  43.  Levennyksen  2  suora vahviste-rakenne. 

Neljäntenä vahvisterakenteena, alavahviste-rakenteessa, geovahviste  on 
 sijoitettu pohjamaan päälle  ja  ankkuroitu  1.5  m:n  syvyyteen  3.2  metrin mat-

kalla vanhan penkereen rakennekerroksiin  (kuva  44).  Vahvisteen  jäykkyys-
moduulina käytettiin edelleen  4000  kN/m.  
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Kuva  44. Levennyksen 2  ala  va  hviste-ra  kenne.  

Kevytsoralla levennetyssä penkereessä kevytsorakerroksen  paksuus  on 1 .0 
 metriä  ja sen  päälle tulevien rakennekerrosten paksuus  0.7  metriä. Kevytso-

ra+vahviste -rakenteessa geovahviste  on  sijoitettu pussimaiseksi kevytsoran 
ympärille  ja  ankkuroitu vanhaan penkereeseen  (kuva  45 ). Vahviste on kak-
sinkerroin 1 .31  metrin matkalla solmupisteiden  A  ja  B  välillä, jolloin vahviste 
mallinnetaan yhtenä vahvistekerroksena, jolla  on  kaksinkertainen jäykkyys-
moduuli. Vahvisteen jäykkyysmoduulina käytettiin  1000  kNIm.  

Kuva  45.  Levennyksen 2 kevytsoralevennys + vah v/ste. 

Kaikissa vahvistetussa levennysrakenteissa  interface-elementtien  Rr  ker-
toimina  on  käytetty vahvisteen ollessa pengermateriaaleihin yhteydessä  1 .0 
(kevytsoraan  yhteydessä  0.8 )  ja pohjamaahan  0.8  eli vahvisteen  on  oletet-
tu olevan verkko. 

Vanhan penkereen pystysiirtymä avoimessa tilassa penkereen keskilinjalla 
 on 415 mm  ja  reunassa  318 mm.  Ennen levennyksen mallintamista siirtymät 

nollattiin. 

Levennysrakenteiden laskentatulokset  on  esitetty seuraavilla sivuilla: 

- 	 suljettu tila (myös vaiheittain rakentaminen): sivuilla  78-81,  
kuvat  46-49, taulukot 9-10. 

- 	avoin tila: sivuilla  82-83,  kuva  50,  taulukko  11. 

Vaiheittai  n  rakentamista tarkasteltiin vahvistamattoman levennyksen  ja  pus-
sirakenteen  yhteydessä. Molemmissa tapauksissa vaiheittain rakentaminen 
mallinnettiin neljässä vaiheessa (  kuvat  46  ja  47).  



78 	 Geovahvisteet tiepenkereen leventämisessä pehmeiköllä 
GEOVAHVISTETTUJEN LEVENNYSRAKENTEIDEN SOVELTU-
VUUSALUEEN  TARKASTELU PLAXIS-OHJELMALLA  

Kuva  46.  Levennys  2,  vahvistama  ton  rakenne. Vaihe ittain rakentamisen 

mallinnus.  

r4  VAY  

Kuva  47.  Levennys  2,  pussirakenne.  Vaiheittain rakentamisen mallinnus. 
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pystysiirtymä 

vahvistamaton vaiheain 

- - - - vahvistarnaton  

6  pussi vatheittaun  

8  ________________________________________________ 	- - 	-  pussi  

10 

12  

vaakasiirtymä  
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venymä  
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Kuva  49.  Levennys  2,  suljettu tila. Vatheittain rakentamisen muodon- 
muutokset verrattuna "kerralla rakentamiseen. 
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Taulukko  9.  Levennys  2,  suljettu tila. Suurin kaltevuudenmuutos (%), "ker-
ralla"  ja  "vaiheittain" rakennettu. 
Rakenne 'kerralla" rakennettu 'vaiheittain" rakennettu 

Vahvistamaton  2.11 1.88  

Pussi  1.45 1.40 

(hdistelmä  1 .44 -  

Suora vahviste  1 .85 - 

davahviste  1.56 - 

Kevytsora  0.60 - 

Kevytsora+ vahviste  0.55 -  

Taulukko  10.  Levennvs  2,  suljettu tila. Suurimmat vahviste voimat. 
Rakenne Suurin vahvistevoi- Suurin vahvistevoima  

ma  kaksinkertaiselta vahvisteen alaosalla  
osuudella (pussi)  tai  (pussi)  tai  alaosan 
yläosan vahvisteella vahvisteella ( kN/m) 

____________________________ (kNim) ____________________  

Pussi (vaiheittain" rakennettu)  17.7(19.9) 21.8(24.9) 

(hdistelmä  16.2 21.7  

Suora vahviste  16.1 - 

\lavahviste -  22.2 

Kevytsora + vahviste  1 .39 3.88 
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Kuva  50.  Levennys  2,  avoin tila. Penkereen yläpinnan muodonmuutokset. 
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Taulukko  11.  Levennys  2  avoin tila. Suurin kaltevuudenmuutos  ja  vahviste
-voima. 

Rakenne Suurin kai- 
tevuuden-  
muutos  
(%)  

Suurin vahvistevoi- 
ma kaksinkertaisel- 
la  osuudella  (pus-  
si)  tai  yläosan vah- 
visteella (kN/m)  

Suurin vahvistevoi-
ma vahvisteen  ala- 
osalla (pussi)  tai 
alaosan vahvisteel-
la  ( kNIm) 

Vahvistamaton  1.91 - -  

Pussi  1.64 17.5 17 

(hdistelmä  1.62 17.2 15.6 
Suoravahviste  1.77 15.2 - 

davahviste  1.75 -  15.7 

Kevytsora  0.74 - - 

Kevytsora + vahviste  0.72 1 .67 2.94 

Levennyksessä penkereen  mitat  ja pohjasuhteet  on  tarkoituksella valittu sel-
laisiksi, että muodonmuutokset ilman kevennysrakennetta muodostuvat tien 
käyttöä ajatellen liian suuriksi. Suijetussa tilassa vahvistamattoman penke-
reen suurin painuma  on  noin 109mm  ja  suurin kaltevuudenmuutos  2.11 % 

 (kuva  48). Geovahvistetuilla  rakenteilla, joissa  on  käytetty hyvin jäykkää 
vahvistetta, suurin painuma  on  pienentynyt noin  78 - 100 mm:iin  ja  suurim-
mat kaltevuudenmuutokset  1.44 - 1 .89 %:iin. Geovahvistetuista  rakenteista 
pussi  ja  yhdistelmä ovat selkeästi painumien suhteen muita (suora vahviste 

 ja alavahviste )  parempia. Kevytsorarakenteita käytettäessä painumaprofiili 
 on  huomattavasti tasaisempi  ja  suurimmat kaltevuudenmuutokset jäävät 

 0.55 - 0.60 %:iin.  Vanhan penkereen osuudella painumat ovat jopa hieman 
suurempia kuin keventämättömissä ratkaisuissa, mutta suurimmat painumat 
rajoittuvat vahvistetulla rakenteella noin  37 mm:iin  ja vahvistamattomalla  39 
mm:iin. Geovahvisteiden painumia  vähentävä vaikutus pienenee ajan myötä 

 ja konsolidaatiopainuman  tapanduttua ( avoin tila,  kuva  50 ) keventämättö
-missä rakenteissa parhaimmankin geovahvistetun rakenteen ( yhdistelmä ) 

 ja vahvistamattoman levennyksen  ero suurimman painuman osalta  on  noin 
 10 mm.  Myös kevennetyssä rakenteessa ajan myötä vahvisteen vaikutus 

painumaan  jää  mitättömäksi, mutta painumat ovat ratkaisevasti pienempiä 
kuin keventämättömissä rakenteissa. 

Vaakasiirtymien  osalta geovahvisteilla (pussi  ja  yhdistelmä) voidaan keven-
tämättömissä rakenteissa päästä suljetussa tilassa jopa  27 mm:ä pienem-
pun vaakasiirtymiin  kuin vahvistamattomassa levennyksessä. Konsolidaatio-
painuman tapanduttua vahvistamattoman penkereen  ja geovahvistetuista 

 rakenteista suoran vahvisteen sivussiirtymät pienenevät, muiden geovahvis-
tettujen rakenteiden sivusiirtymien suuruusluokan säilyessä ennallaan. Hie-
man oudosti alavahvisterakenteella sivusiirtymät ovat  koko penkereen profli-
lilla  selkeästi suurempia kuin muilla geovahvistetuilla rakenteilla, samoin 
penkereen yläpinnan venymät ovat suurempia varsinkin vanhan penkereen 
osuudella  ja levennyksen sauman  kohdalla. Penkereen yläpinnan venymään 

 ja  samalla  asfaltin  mandollisen halkeilun todennäköisyyteen pussi-  ja yhdis-
telmärakenteella  voidaan vaikuttaa huomattavan paljon verrattuna vahvista-
mattomaan rakenteeseen. Ajan myötä erot myös tässä suhteessa pienene- 
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vat.  Suljetussa tilassa saumakohdan venymää voidaan vahvistamattoman 
rakenteen noin  1 .2  %:sta  pienentää  0.4 - 0.5 %:iin  pussi-  ja yhdistelmära-
kenteilla.  Avoimen tilan vastaavat arvot ovat noin  0.8  %:sta  0.35 - 0.5 %:iin. 

Kevytsorarakenteilla vaakasiirtymät  jäävät vanhan penkereen osalta huo-
mattavan paljon pienemmäksi kuin keventämättömissä rakenteissa, mutta 
itse levennysosan kohdalla, missä kevytsora sijaitsee, suhteelliset sivusiirty

-mät ja  samalla penkereen yläpinnan venymä muodostuvat  varsin  suuriksi. 
Levennysosan reunaosassa kevytsorarakenteilla penkereen yläpinnan veny

-mä on  kaikista rakenteista suurin sekä suljetussa  ja  avoimessa tilassa. Geo-
vahvisteella voidaan kevytsoralevennyksessä huomattavasti rajoittaa sivu-
siirtymiä  ja  samalla penkereen yläpinnan venymää. Geovahviste saa aikaan 

 sen,  että vanhan penkereen osuudelta sivusiirtymät ( samalla venymä ) hie-
man kasvavat, mutta itse levennysosan kohdalla ero  on  huomattava : sivu- 
siirtymät pienenevät noin  0 - 5 mm  ja venymä  0.5  %:sta  noin  0.3 %:iin.  

Vaiheittain rakentamista mallinnettiin vahvistamattomalla rakenteella  ja  pus-
sirakenteella. Kokonaispai numissa  vaiheittain rakennettaessa ei ollut juuri 
eroa verrattuna "kerralla' rakentamiseen, mutta painumaprofiiliksi muodostui 
molemmilla rakenteilla hieman erilainen (  kuva  49 ). Sivusiirtymät  muodos-
tuivat hieman suuremmiksi varsinkin vahvistamattomalla rakenteella (jopa 
noin  9 mm  suuremmaksi ), jolloin geovahvistetun rakenteen etu tuli suurem-
maksi kuin "kerralla rakennettaessa. 

Vahvistevoimat  jäävät vahvisteen jäykkyyteen nähden  varsin  pieniksi. Suu-
rimmaksi vahvistevoimaksi saatiin  24.9 kN/m,  mikä vastaa  0.62 % :n veny-
mää vahvisteessa ( pussirakenne,  vaiheittain rakentaminen ). Suurimmat 
vahvistevoimat muodostuivat myös levennyksissä  2 vahvisteen  alaosaan 
(pussi)  tai  alaosan vahvisteeseen, mikä  on  kosketuksissa pohjamaahan. Ke-
vytsora + vahvisterakenteessa samoin suurin voima (suljettu tila  3.88  kNIm,  
avoin tila  2.94 kN/m )  kehittyy vahvistepussin alaosaan. Tässä rakenteessa 
vahvistevoimien suuruusluokka  jää  huomattavasti pienemmäksi kuin keven-
tämättömissä vahvisterakenteissa, koska muodonmuutokset ovat pienempiä 

 ja  käytetty vahvisteen jäykkyys  on  huomattavasti pienempi. Pitkän ajan kulu-
essa ( avoin tila ) vahvistevoimat penkereen yläosaan sijoitetuissa vahvis-
teissa  I  vahvisteiden  osissa pysyvät suuruusluokaltaan samana, mutta ala-
osaan sijoitetuissa vahvisteissa  I  vahvisteiden  osissa voimat ovat noin  71 - 
78 %  suljetun tilan vahvistevoimista. 

Vaiheittain rakentamisen simuloinnissa ( pussirakenne  ) suurimmat vahviste-
voimat olivat noin  12 - 14 %  suurempia verrattuna "kerralla rakentamisen" 
tuloksiin. 

Levennysrakenteista pussirakenteessa, suoravahviste -rakenteessa  ja  kevyt-
sora+vahviste-rakenteessa vahviste  on  sijoitettu vanhaan penkereeseen  0.5 

 metrin syvyyteen. Yhdistelmärakenteessa vahviste  on  sijoitettu  0.3  metrin 
syvyyteen  ja alavahviste-rakenteessa  1 .5  metrin syvyyteen tien pinnasta. 
Ankkurointipituudet vaihtelevat eri rakenteilla  3.1  metristä  4.5  metriin ( tau-
lukko  12 ).  Kaavan  28  perusteella lasketut ankkurointipituuden minimit  le-
vennysrakenteille  sekä verkkoja että vahvistekankaita käytettäessä ovat sel-
västi pienempiä kuin käytetyt ankkurointipituudet (taulukko  12). Vahvistekan-
gasrakenteisiin  oletetaan muodostuvan yhtä suuret voimat kuin verkkoihin. 
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Suurimman vahvistevoiman oletetaan sijoittuvan uuden  ja  vanhan penke-
reen saumakohtaan, minkä perusteella vaadittava ankkurointipituus laske-
taan. 

Taulukko  12.  Käytetyt  ankkurointipituudet  ja  minimi ankkurointipituudet  le- 
9  

max.vahviste-  käytetty ank- minimi ank- minimi ankku - 
voima [kN/m} kurointipituus kurointipi- rointipituus  Lank 

Lank  [m] tuus Lank[m]  [m 
 ] 

vahviste- 
verkolle, kankaalle, 
ci=1.0  

Pussi  17.7 4.5 1.25 1.56 

(hdistelmä  17.2 4.5 2.03 2.53  

Suora vahviste  16.1 4.5 1.13 1.42 

davahviste  22.2 3.2 0.52 0.66 

Kevytso-  1.67 3.1 0.12 0.15 
ra+vah -viste ____________ __________ ______________  

Kehittyvien vahvistevoimien perusteella ankkurointi vanhaan penkereeseen 
voitaisiin tehdä huomattavasti lyhyempänä, mutta tällöin vahvistevoimien 
suuruudet  ja  jakautuminen muuttuvat  ja  samalla myös  koko  rakenteen muo-
donmuutokset. 

Levennyksessä  2  käytettiin penkereen elementtien alueella kahta hieman 
erilaista elementtiverkkoa. Vahvistamattoman, pussirakenteen  ja  suora vah

-viste  -rakenteen penger mallinnettiin 60:lla maaelementillä  ja  muiden raken-
teiden penger 80:lla maaelementillä,  millä  voi olla pieni vaikutus laskentatu-
loksiin.  

5.2  Johtopäätökset tuloksista  

Geovahviste  tai -vahvisteet  ottavat penkereen painosta aiheutuvaa vaaka- 
suoraa kuormitusta vastaan  ja täten  vähentävät maapohjalle tulevaa leik-
kausjännitystä  ja sivusiirtym  iä levennyksen  kohdalla. Vahvisteen ankkuroin-
nilla vanhaan tiepenkereeseen vahviste siirtää levennyksen painumisesta 
aiheutuvaa voimaa vahvisteen  ja  maan  välisen  tartunnan välityksellä vanhan 
penkereen alueelle. Vahvisteesta vanhaan penkereeseen siirtyvät voimat 
kuormittavat lisää vanhaa pengertä  ja täten  aiheuttavat vanhan penkereen 
alueella penkereeseen hieman lisää sivusiirtymiä, ts. vahviste "vetää" van-
haa pengertä kohti levennystä. Tämän takia painumakin hieman tasoittuu 
levennyksen saumakohdassa. 

Laskentatulosten  perusteella voidaan päätellä, että geovahvisteista  on  suu-
rin hyöty heti rakentamisen jälkeen eli kun pohjamaata mallinnetaan suije

-tussa  tilassa. Käytännössä huokosveden suotautuminen maakerroksista 
kuormituksen vaikutuksesta eli konsolidaatio alkaa tapahtua hyvin pian ra-
kentamisen jälkeen, jopa rakentamisen aikana. Pohjamaan konsolidaation 
edetessä geovahvisteiden suhteellinen hyöty pienenee. Mallinnuksissa ei 
ole voitu ottaa huomioon maan ominaisuuksien muuttumista konsolidaation 
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aikana. Avoimen tilan mallinnus kuvaa tilaa, missä huokosveden ylipaine  on 
 kokonaan purkautunut. Tähän kuluva aika riippuu ennenkaikkea maakerros- 

ten  paksuudesta, kokoonpuristuvuudesta  ja vedenläpäisevyydestä. Tarkas-
telutapauksissa  80 %:n konsolidaatioasteeseen  kuluva aika vaihtelee noin 

 10  vuodesta  55  vuoteen, kun konsolidaatiokertoimena käytetään  0.2  -  0.8 
m2/v  ja huokosveden ylipaineen  purkautuminen tapahtuu sekä ylä- että ala- 
pinnasta. Rakentamista mallinnettaessa 

(  "vaiheittain rakentaminen" 
 ) 

suije
-tussa  tilassa saatiin geovahvisteen suhteellinen hyöty jonkin verran parem-

maksi verrattuna mallinnukseen, missä  koko levennysosa aktivoidaan  kerral-
la. Elementtiverkkojen erilaisuuden, vahvisteiden erilaisten sijoittelujen  ja 

 käytännön rakentamistekniikkojen erojen takia mallinnukset tehtiin kuitenkin 
pääasiassa "kerralla rakentamisella", jotta eri rakenteiden keskinäinen ver-
tailu yksinkertaisempaa. 

Suijetussa  tilassa vahvisteilla voi olla kohtuullinen painumaa pienentävä vai-
kutus, kun pohjamaana  on  pehmeä savi  tai siltti  ilman vahvaa kuivakuorta. 
Konsolidaatiopainuman suuruuteen vahvisteilla  on  hyvin vähäinen vaikutus. 
Vahvisteet kuitenkin tasaavat painumaa  ja  kaltevuuden muutokset jäävät 
pienemmäksi verrattuna vahvistamattomaan levennykseen. Vahvisteiden 
vaikutus painumiin vähenee mitä pienemmäksi vastaavan vahvistamattoman 
penkereen painuma muodostuu. 

Vahvisteilla  voidaan pienentää penkereen sivusiirtymiä  ja penkereen yläpin-
nan venymää  verrattuna vahvistamattomaan rakenteeseen. Konsolidaation 
edetessä vahvistamattoman  ja geovahvistetun levennyksen  erot sivuslirtymi

-en  ja penkereen yläpinnan venymän  suhteen pienenevät. Vahvisteilla voi-
daan vähentää penkereen yläpinnan venymän aiheuttamaa päällysteen  hal-
keamisen  todennäköisyyttä  tai  ainakin hidastaa halkeaman kehittymistä. 
Oletetaan, että penkereen yläpinnan venymä  on  sama kuin päällysteen  ye-
nymä,  vaikka erillistä päällystekerrosta ei olekaan mallinnettu. Päällysteille 

 on määritetty  kriittinen venymä kuormituskertaluvun suhteen ns. väsymis-
suorina. Kriittinen venymä riippuu myös lämpötilasta. Esimerkiksi AB8O 
-päällysteelle  0.5 %:n venymä  (lämpötila  ^18 

) 
 on  kriittinen kuormitusker-

taluvulla  54  ja  vastaavasti  0.2 % venymä on  kriittinen kuormituskertaluvulla 
 1430. Väsymissuoriin  perustuvaa kriittistä venymää ei voida soveltaa pääl-

lysteen halkeamisen kriteerinä tässä yhteydessä, koska suurimmat venymät 
levennyksessä  1  vaihtelevat noin  0.2  -  0.4 %:n  alueella  ja levennyksessä  2 

 noin  0.3  -  1.2 %:n  alueella. 

Muuta pohjamaata lujempi  ja  jäykempi kuivakuorikerros jakaa kuormitusta 
laajemmalle alueelle  ja  pienentää sivusiirtymiä. Kuivakuorikerroksen ehjyy

-den,  lujuuden  ja  paksuuden lisääntyessä, vahvisteiden hyöty pienenee huo-
mattavasti. Vahvisteen tuoma lisähyöty  on  tällöin  vain marginaalinen.  Käy-
tännössä kuivakuori ei aina ole homogeeninen  ja  sitä  on  voitu rakentamisen 
aikana kaivaa pois  ja  usein sivuoja katkaisee ainakin osaksi kuivakuoriker

-rosta.  Nämä seikat  ja  mandolliset halkeamat vähentävät kuivakuorikerrok
-sen  kykyä siirtää jännityksiä (vetoa) vaakasuunnassa  ja  samalla vähentää 

sivusiirtymiä. Kun kuivakuorikerros  on paksuudeltaan  ohut, lujuudeltaan 
heikko  ja /  tai halkeillut tai  sitä käytännössä ei ole ollenkaan, vahvisteiden 
merkitys korostuu. Tällöin vahvisteet voivat vähentää penkereen sivusiirty-
miä  ja penkereen yläpinnan venymää  ratkaisevasti niin, että päällyste ei  hal-
kea,  minkä  se  voisi tehdä,  jos  rakennetta ei olisi vahvistettu. Joka tapauk- 
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sessa vahvisteet  vähentävät halkeaman todennäköisyyttä. Pohjasuhteiden 
 ja penkereen levennyksen geometrian  ollessa sellaiset, että muodonmuutok

-set  muodostuvat liian suuriksi,  on  käytettävä muita pohjanvahvistuskeinoja 
muodonmuutosten pienentämiseksi. 

Kevytsoralla  voidaan pienentää painumia  ja kaltevuudenmuutosta.  Raja-ar-
vot painumalle  ja kaltevuudenmuutokselle  riippuvat tien merkityksestä. Kun 
kaltevuudenmuutokset tavanomaisella leventämisellä muodostuu karkeasti 
arvioiden noin  1.5 % tai  sitä suuremmaksi,  on kevytsoran  käyttö painumien 
rajoittamiseksi tarkoituksenmukaista. Koska kevennetty penger aiheuttaa 
vähemmän kuormitusta pohjamaalle, myös pohjamaassa tapahtuvat sivusiir-
tymät pienenevät huomattavasti. Sivusiirtymät pohjamaassa keskittyvät  te-
vennyksen luiskan alle ja luiskan  juuren kohdalle  (lute 7),  jolloin itse kevyt-
sorakevennyksen kohdalla penkereen yläpinnalla suhteelliset sivusiirtymät  ja 

 samalla venymä tulevat  varsin  suuriksi. Osaltaan penkereen yläpinnan veny
-män  suuruus voi johtua siitä, että kevytsoralla  on  pieni leikkausmoduuli  (G = 

3000 kPa )  ja  suuri dilataatiokulma  (w  = 25 0).  Kevytsorakerros  lähes koko-
naisuudessaan plastisoituu (  lute 7 )  ja  tällöin dilaation takia plastisessa ti-
lassa kevytsoran tilavuus kasvaa. Kevytsoran pienen tilavuuspainon takia 
kevytsoran mobilisoituva passiivinen maanpaine  on  pieni  ja  kyky vastustaa 
vanhan penkereen aktiivista maanpainetta  on  vähäinen, jolloin ainoaksi  sur-
tymäsuunnaksi  muodostuu luiskan puoli. Geovahvisteella voidaan sivusiirty-
miä huomattavasti rajoittaa  ja täten  pienentää päällysteen halkeamisen to-
dennäköisyyttä. Näissä laskennoissa geovahviste sijoitettiin ainoastaan  pus-
simaiseen  muotoon (  kuva  45 ),  mutta todennäköisesti tällä geovahvistera-
kenteella saadaan myös suurin mandollinen hyöty. Toisaalta siihen viittaavat 
laskentatulokset geovahvisteista normaalien pengermateriaalien kanssa  ja 

 toisaalta  se,  että kevytsorakiilan käsitteleminen pussimaisena rakenteena  on 
 helpompaa  ja tiivistäminenkin geovahvisteen  päältä todennäköisesti antaa 

paremman tuloksen kuin rakenteessa, missä geovahviste / -vahvisteet olisi 
sijoitettu toisin. 

Vahvisteen sijoittamisetla levennykseen  ja  vanhaan penkereeseen  on  selvää 
vaikutusta rakenteen toimivuuteen. Parhaiten laskentojen perusteella toimi-
vat pussi-  ja yhdistelmärakenne,  mitkä poikkeavat toisistaan periaatteessa 
ainoastaan siinä, että yhdistelmä koostuu kandesta erillisestä vahvisteesta 

 (kuva  31)  ja  pussi yhdestä vahvisteesta, mikä  on  käännetty levennysosan 
rakennekerrosten ympäri (  kuva  30 ).  Tulosten perusteella ainoastaan  pen-
kereen yläosaan sijoitetulla vahvisteella  ei saavuteta kovinkaan suurta hyö-
tyä, mikä johtuu siitä, että vahvisteella ei ole kovinkaan suurta vaikutusta 
pohjamaan jännitystilaan levennyksen kohdalla. Mallinnuksessa ei tosin ole 
liikennekuormaa mukana. Myös ainoastaan levennyksen  ja penkereen  ala-
osaan sijoitetulla vahvisteella (alavahviste,  kuva  44)  ei geovahvisteesta ole 
hyötyä. Tämä rakenne laskentojen perusteella näyttäisi lisäävän sivuslirty-
miä etenkin vanhan penkereen osuudella. Syy tähän  jää  epäselväksi.  Las-
kentatulosten  perusteella parhaimman hyödyn saavuttamiseksi geovahvis-
teita olisi syytä sijoittaa sekä pohjamaata vasten että penkereen yläosaan. 

PLAXIS-ohjelmassa geovahvisteen ominaisuuksista voidaan muuttaa aino-
astaan vahvisteen jäykkyysmoduulia. Vastaavan jäykkyyden omaavien geo-
verkkojen  ja vahvistekankaiden  eroja ei voida muuten analysoida kuin  raja- 
pinta-  eli  interface-elementtien  R-kertoimen  avulla. Tarkastelluissa tapauk- 
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sissa  kehittyvät voimat  ja muodonmuutokset  olivat niin pieniä, että  R1 -kertoi-
mien  arvoja muutettaessa pienemmäksi vastaamaan verkosta vahvistekan-
kaiden arvoja, laskentatuloksissa ei ollut havaittavaa eroa. Maan  ja vahviste

-verkon välisellä paremmalla tartunnalla ei siis ole ratkaisevaa merkitystä 
vahvisterakenteen toimivuudelle tulosten perusteella, vaan ensisijainen teki-
jä  on vahvisteen jäykkyysmoduuli. Jäykkyysmoduuli on  eri vahvisteilla  mää-
ritettävä  hyvin pieniä venymiä, käytännössä  alle  2 %:n venymää vastaavalta 
jännitysalueelta.  Tällöin jäykkyysmoduuli voi olla suuruusluokaltaan erilainen 
kuin murtolujuuden  ja  sitä vastaavan venymän perusteella määritetty  se-
kanttimoduuli.  Kuvassa  51 on  esitetty esimerkkinä vahvisteverkolle Tensar 
SR8O standardivetokoe  [Forsman  1993],  mistä  on määritetty graafisesti 0.5 
%  ja  2.0 % venymää  vastaavat sekanttijäykkyysmoduulit sekä murtoveny-
mää 15.0 %  vastaava sekanttijäykkysmoduuli.  0.5 %:n venymää  vastaava 
sekanttijäykkyysmoduuli  on 2180 kN/m, 2.0 %:n venymää  vastaava sekantti-
jäykkyysmoduuli  on 1200 kN/m  ja murtovenymää  vastaava sekanttijäykkyys-
moduuli  on 530 kN/m.  Ajan vaikutusta vahvisteen jäykkyyteen  ja virumaan  ei 
ole otettu huomioon eikä voida ottaa huomioon näissä laskelmissa. Vahvis

-teen  jäykkyys voi kasvaa  tai  vähentyä vahvisteen viruessa, vanhetessa  ja 
haurastuessa vahvistemateriaalista  riippuen. Vahvistevoimien  ja venymien 

 ollessa levennysrakenteissa hyvin pieniä, kaukana vetolujuuden ominaisar-
vosta  ja  sitä vastaavasta venymästä, viruman vaikutus käytännössä  jää  var-
sin  vähäiseksi. PLAXIS-laskennoissa ei voida ottaa myöskään huomioon  le-
vennystä  rakennettaessa tarkoituksella tehtävää  tai  rakentamisen vaikutuk-
sesta muodostuvaa esijännitystä vahvisteessa  tai  vastaavasti huonon raken-
tamistekniikan aiheuttamia löysiä kohtia, mutkia vahvisteessa, jolloin vahvis-
teesta ei ote hyötyä ennenkuin  se on °suoristunuV'. 

IENSAR SR8O 
UTS=79jkN/m 

 =15.O%  

.---------------------:------------------------------- 
Jo%=218OkN/m 

J20 % 1200kN/m 
/ 	 . 	J=53OkN/m 

/-------------------------------------- -------------------------------------------- 
20 J  

005 	 4 	 1Oi2 	14 	16 	18 	20 
Strain, (%)  

Kuva  51.  Standardivetokoe vahvisteverkolle Tensar SR8O.  0.5 %:n, 2.0 %:n 
 sekä murtovenymää vastaavat sekanttijäykkyysmoduulit  [Forsman  1993].  
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5.3  Lilkennekuorman  huomioonottaminen 

Geoteknisessä vakavuustarkastelussa liikennekuorma  otetaan huomioon 
staattisena  10 kN/m pintakuormana.  Tasainen pintakuorma ei mallinna lii-
kennekuormitusta tien päällysrakenteeseen, vaan lähinnä vastaa tien  pinnal-
le  asetettua ylimääräistä noin  0.5  metrin rakennekerrosta. Liikkuvan ajoneu-
von pyörästä tierakenteeseen kohdistuvan kuormitusresuftantin suuruus  ja 

 suunta poikkeaa staattisesta tilanteesta  ja  on  lisäksi ajan suhteen vaihtele-
va. Maaelementtiin kohdistuvat jännitykset muuttuvat jatkuvasti pyörän kulki-
essa  elementin  yli. Kuvan  52  mukaisesti pystysuorassa asennossa oleva 
maaelementti  on  näin  ollen pääjännityselementtinä  vain  hetkellisesti pyörän 
ollessa täsmälleen tarkasteltavan maaelementin yläpuolella. Muina ajankoh

-tina pääjännityssuunnat  ovat kiertyneitä staattista kuormitustilannetta vas-
taaviin suuntiin nähden [Kolisoja  1993].  Dynaamisen luonteensa takia liiken-
nekuorman mallintaminen  on  täten  ongelmallista.  

Kuva  52. Pääjännityssuun  tien kiertyminen liikenteen kuormittamassa tiera-
kenteessa [Kolisoja  1993].  

Tässä työssä  on  pyritty mallintamaan liikennekuormasta aiheutuvaa lisärasi-
tusta vahvisteeseen kanden paripyörän kuormituksen tien pintaan aiheutta-
man taipumasuppilon avulla (  lute 8).  Kuormituksen aiheuttama taipuma tien 
pinnassa  on  laskettu  APAS-järjestelmällä [Pienimäki  1994] NOAH -laskenta-
ohjelmalla tietylle rakenteelle.  NOAH on kimmoteoriaan  perustuva  moniker-
rosohjelma,  joka  on  kehitetty tierakenteen mitoitustarkoituksiin. Yhden kuor-
mituksen aiheuttama taipuma tien pinnassa  on  varsin  pieni. Tierakentee

-seen  syntyy toistuvien kuormitusten aiheuttamana pysyvää muodonmuutos-
ta. Muodonmuutoksen muoto oletetaan tässä tarkastelussa kanden paripyö-
rän kuormituksen aiheuttaman taipumasuppilon muotoiseksi, jonka  pys-
tysuuntaista  suuruutta  on  lisätty satunnaisesti valituilla kandella kertoimella. 
Taipumasuppilo  on  asetettu penkereen yläpinnan elementtiverkon solmupis-
teille pystysuuntaisina pakkosiirtyminä. Pakkoslirtymät  on  asetettu suljetussa 
tilassa  sen  jälkeen, kun penkereen omasta painosta aiheutuvat muodon- 
muutokset ( myös suijetussa tilassa ) ovat tapahtuneet. Tarkastelu tehtiin 
levennyksen  1 vahvistamattomalle rakenteelle  ja geovahvistetulle raken

-teelle (yhdistelmä-rakenne). 

Tuloksina saatiin (  lute 8 ),  että penkereen vaakasuuntaiset siirtymät lisään-
tyvät pystysuuntaisten siirtymien suurentuessa. Vahvistamattomassa raken-
teessa vaakasuuntaisten siirtymien lisääntyminen oli suurempaa kuin geo-
vahvistetussa rakenteessa eli geovahvisteet vähentävät vaakasiirtymiä. Kun 
levennysosalle asetettiin pystysuunnassa suurimmallaan  16.7 mm pakkosiir- 



90 	 Geovahvisteet tiepenkereen leventämisessä pehmeiköllä 
GEOVAHVISTETrUJEN LEVENNYSRAKENTEIDEN SOVELTU-
VUUSALUEEN  TARKASTELU PLAXIS-OHJELMALLA 

tymä, vahvistamattomassa  rakenteessa penkereen vaakasiirtymät kasvoivat 
suurimmallaan noin  5.7 mm  ja geovahvistetussa  rakenteessa  5.2 mm.  Ero 
vaakaslirtymien suhteen rakenteiden välillä siis kasvoi. Vahvistevoimat kas-
voivat muodonmuutosten lisääntyessä. Suurin vahvistevoima ylävahvistees

-sa  kasvoi  1.57  kN/m  (39  % )  ja alavahvisteessa  1.53  kN/m  (24  %). 

Liikennekuorman  aiheuttamat jännitystilan muutokset ovat tierakenteen ylä-
osassa lähellä tien pintaa suurempia kuin syvemmälle mentäessä. Geovah

-visteet  pienentävät dynaamisen kuormituksen haitallisia vaikutuksia ottamal-
la vastaan toistuvia vaakasuuntaisia jännitysimpuisseja  ja vaakasuuntaisia 
siirtymiä. Geovahvisteiden  hyöty levennysrakenteissa todennäköisesti mo-
nissa tapauksissa perustuu suurelta osaltaan juuri tähän. Kuormituksen dy-
naamista vaikutusta ei voida staattisella tarkastelulla  kovin  hyvin analysoida. 
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6  MITOITUSESIMERKKI  

6.1  Kohteen yleiskuvaus 

Esimerkkikohde  Mt 140 (  Vanha Landentie ) Mikonkorpi sijaitsee Järven-
pään kaupungin alueella Järvenpään keskustasta noin  3  kilometrin päässä 
kaakkoon. Esimerkkilevennyskohde liittyy  Mt 140 Sotakylän liittymän  ja Mi-
konkorven  kevyen liikenteen liikenneturvallisuusjärjestelyt -hankkeeseen. 
Suunniteltava kohde sijoittuu suunnitelman  ply 110 - 530,  missä tietä leven-
netään noin  1 .5 - 4  metriä oikealle.  Tien  tasaus nousee noin  0.2 - 0.7 m. 
Levennys on  alustavasti suunniteltu toteutettavaksi kevytsorakevennystä 
käyttäen siten, että vanhan  ja  uuden tiepenkereen haitallisilta painumaeroilta 
vältytään. Geovahvisteprojektin koerakenteina kevytsorakevennysten lisäksi 

 on  alustavasti suunniteltu plv:lle  250 - 300  kantavan kerrokseen sijoitettava 
synteettinen geoverkko  ja plv:lle  300 - 350  samoin kantavaan kerrokseen 
sijoitettava teräsverkko. 

Nykyisen tien leveys suunnitteluosuudella vaihtelee  12 - 14  metrin välillä riip- 
puen bussipysäkeistä  ja kääntymiskaistoista. Liikennemäärä tieosuudella  on 

 noin  5600 ajon./vrk ( KVL  )  vuonna  1994  tehdyn liikennelaskennan mukaan.  

6.2  Pohjatutkimukset  ja  pohjasuhteet 

Suunnittelukohteessa  on  tehty pohjatutkimuksia aikaisemmin tiesuunnitel-
mavaiheessa  ja  niitä  on täydennetty rakennussuunnitelmavaiheessa. Plv:llä 
315 - 325  tehtiin tarkentavia lisätutkimuksia tätä tutkimustyötä varten.  Tar-
kentavina tutkimuksina  tehtiin silpikairauksia, pohjavedenpinnan mittausta  ja 

 otettiin häiriintymättömiä näytteitä. Laboratoriossa tehtiin luokituskokeiden 
lisäksi kolmiaksiaali-  ja ödometrikokeita  lujuus-  ja muodonmuutosparametri

-en määrittämiseksi. Tutkimuspisteet  sijoitettiin niin, että vanhan tiepenke-
reen mandollinen vaikutus pohjamaahan tulisi selvitetyksi. Tutkimuspisteet 

 (kuva  53) 1  ja  2  sijaitsevat  25  metriä tulevasta keskilinjasta oikealle  ja  tutki-
muspiste  3  sijaitsee nykyisen tien sivuojan kohdalla sekä  piste 4  nykyisen 
tiepenkereen pientareen kohdalla  (kuva  53).  Suljettuja kolmiaksiaalikokeita 
tehtiin  12 kpl,  avoimia kolmiaksiaalikokeita  10 kpl  ja ödometrikokeita  35 kpl. 
Laboratoriokokeiden  tulokset  on  esitetty koottuna liitteessä  3.  Kuvassa  53 
on poikkileikkaus pl:lta 320,  mistä käy selville levennetyn  ja korotetun  tien 
geometria  ja  siinä  on  esitetty kolme siipikairausta, yksi painokairaus sekä 
maakerrosten vesipitoisuus. 

Ylimpänä maakerroksena  on kuivakuorikerros,  jonka paksuus  on  noin  2 
 metriä. Siipikairalla mitattu leikkauslujuus kuivakuorikerroksessa  on  vaihdel-

lut  55 - 172 kNJ/m 2  välillä. Kuivakuoren  alla  on  noin  14  metriä lihavaa savea, 
osittain liejuista savea ( humuspitoisuus vaihtelee  0.6 % . ..2.5 %  välillä )  ja 

 tätä syvemmällä  on siltti-,  hiekka-  ja moreenikerroksia. Savikerroksen  ylä-
osassa, noin tasolla +  34.. .40 m  vesipitoisuus  on  noin  95 - 110 %  ja siipikai-
ralla  mitattu leikkauslujuus noin  20 - 28 kN/m 2 .  Vanhan tiepenkereen alta 

 (piste 4)  mitatut leikkauslujuuden samoin kuin vesipitoisuuden arvot eivät 
poikkea tiepenkereen ulkopuolelta tehtyjen kokeiden arvoista, joten maaker- 
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rokset  eivät ole lujittuneet vanhan tiepenkereen painosta. Tämä todennäköi-
sesti johtuu paksusta kuivakuorikerroksesta, joka  on  siirtänyt penkereestä 
aiheutuvaa kuormitusta laajalle alueelle, vanhan tiepenkereen suhteellisen 
pienestä korkeudesta 

 ( rakennekerroksia  max. 1.8  metriä  )  ja  siitä että kuiva-
kuorikerroksen alapuolella arviolta noin  6  metrin syvyyteen 

 (  noin tasoon 
 +35.5 m  saakka) savi  on  lievästi ylikonsolidoituneessa tilassa, jolloin penke-

reen paino ei ole ylittänyt tehokasta konsolidaatiojännitystä. Ylikonsolidoitu-
neen  ja  normaalisti konsolidoituneen maakerrosten välistä rajaa  on  mando-
tonta määrittää tarkasti laboratoriossa määritettyjen konsolidaatiojännitysten  

varsin  suuresta hajonnasta johtuen. Tasolla  ^33 -  34  metriä (syvyys noin 
 8  -  9  metriä 

 ) 
 on  hieman kuivempi kerros savi / silttikerros 

( 
 vesipitoisuus 

noin  68 % 
), 
 jonka  alla  olevassa savikerroksessa  on sekoittuneena silttiker-

roksia  ja  vesipitoisuus vaihtelee noin  67- 91%:n  välillä. Lujittumista ei ole ta-
pahtunut myöskään savikerroksen alaosassa vanhan tiepenkereen vaikutuk-
sesta; siipikairausten perusteella vanhan tiepenkereen  alla  alaosan savi olisi 
heikompaa kuin luonnontilaisena tiepenkereen ulkopuolella. 
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Kuva  53. Mt 140  Mikonkorpi  pi 320  poikkileikkaus. 
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6.3  Mitoittaminen  perinteisillä laskentamenetelmillä 

 6.3.1  Kokonaisstabiliteetti 

Vahvistamattoman penkereen  mitat  ja  pohjasuhteet  selviävät poikkileikkaus-
kuvasta pI  320 (  kuva  53 ).  Ensimmäiseksi tarkistetaan levennetyn penke-
reen kokonaisstabiliteetti =  0  -menetelmällä. Kokonaisstabiliteetti laske-
taan tielaitoksen Fugeo Oy:n tekemällä vakavuuslaskentaohjelmalla, mikä 
perustuu ns. Bishopin menetelmään. 

Pohjamaa  on  jaettu siipikairausten mukaan kuuteen eri kerrokseen (taulukko 
 14 ,  kuvat  55  ja  56).  Suljetut leikkauslujuudet  on redusoitu  julkaisussa  Tie-

geotekniikan  yleiset mitoitusperusteet esitetyllä kartiojuoksurajaan WL  
perustuvalla menetelmällä ( kaava  58),  kun  WL>  80 %  (taulukko  13). 

1.5 
1+WL/1O0 	

(58)  

Taulukko  13.  Suljetun  leikkauslujuuden redusointikertoimet ji.  
syvyys taso WL  il  
noin  2  -  4  metriä noin  +  38...+40 89 ... 104  %  0.76  

noin  4  -  8  metriä noin  +34...+38 86 ... 90  %  0.8  

noin  8 -11  metriä noin  +31 ...+34 40 ... 66  %  1 

Kuivakuorikerroksen  lujuus  on redusoitu  usealla eri tavalla, jotta  sen  vaiku-
tus varmuusluvun suuruuteen tulee havainnolliseksi. Pienimpänä kuivakuori-
kerroksen leikkauslujuuden arvona käytettiin alapuolella olevan kerroksen 
redusoitua leikkauslujuutta  16.7 kN/m 2  ja  suurimpana arvona kuvan  54  mu-
kaisesti  43  kNIm 2 .  

Kuva  54. Kuivakuoren leikkauslujuuden redusointi [Tavenas et al 1980]. 
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Taulukko  14. Pohjamaan kerrosjako kokonaisstabiliteettitarkastelussa.  
maakerros 

____________ 

redusoimaton 
leikkauslujuus 
[kN/m2 ] 

redusoitu leik- 
kauslujuus 
{kN/m 2 J 

tilavuuspaino 
[kN/m 3] 

_________________  

1 110 16.7-43 17.6 

2 22 16.7 14.4 

3 23 18.4 14.4 	-  

4 21 16.8 14.4 

5 17.5 17.5 15.5 

Pengermateriaalin kitkakulmana  käytettiin  38°  ja tilavuuspainona  21 kN/m3 . 

Varmuusluvuksi  F  saatiin riippuen kuivakuorikerroksen leikkauslujuuden  re-
dusoinnista F = 1.88 - 2.31  (kuvat  55  ja  56).  Mitä tujemmaksi kuivakuoriker

-ros  oletetaan, sitä syvemmältä vaarallisin liukupinta kulkee  ja  sitä kauempaa 
levennysosasta.  

1. 
2.26 2.17 2.17 2.27 2.51 
.  

2.98 3.92 X  = 	34 
2.19 2.88 2.18 2.22 2.51 3.88 4.37 V  = 	76 
2.89 2.61 2.83 2.19 2.53 3.29 5.17 
2.88 1.98 1.98 2.18 2.83 3.73 7.38 
2.17 1.88 1.95 2.21 2.86 4.85 13.66 
2.44 1.98 1.99 2.39 3.68 8.19 45.87 
3.37 2.48 2.17 2.98 5.88 19.71 48.77  

_ __  
1  __ -  

V= 	25  
.  

Kuva  55. Kokonaisstabiiteettitarkastelu, kuivakuorikerroksen redusoitu  lu-
juus  16.7 kN/rn2. 
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3.58 2.87 2.58 2.48 2.52 2.63 2.82 X  = 	34 
3.21 
2.91 

2.68 
2.54  

2.47 
f3J  

2.46 
2.46 

2.52 
2.54 

2.65 
2.78 

2.87 
2.97 

V 	78 

2.72 2.49 2.45 2.48 2.59 2.79 3.15 
2.63 2.52 2.49 2.54 2.68 2.96 3.49 
2.72 2.59 2.57 2.65 2.88 3.28 4.88 
2.87 2.12 2.11 2.84 3.19 3.86 5.34 

V= 	25  

Kuva  56.  Kokonaisstabiliteettitarkastelu, kuivakuorikerroksen redusoitu  lu-
juus  43  kN/rn2 .  

Vakavuus laskettiin myös tehokkaiden jännitysten avulla c'1f -menetelmällä. 
Kolmiaksiaalikokeiden tulosten perusteella pohjamaa jaettiin kahteen kerrok-
seen (taulukko  15 ).  Vakavuus laskettiin osavarmuusmenetelmällä, jolloin 
lujuusparametrit määritettiin kaavojen  22  ja  23  avulla ( kpl.  3.4 ) osavar-
muuslukuja y = 1.25  ja  y = 1.8  käyttäen. 

Taulukko  15.  Maakerrokset  la  käytetyt oarametrit c'th'-menetelmässä. 

IMaaker  taso  c Cd 
' 

IKu1vakj  +40.2...+42.1 5 kPa 2.8 kPa 200  16.2 

12 +28 ... +40.2 1 kPa 0.41 kPa 25° 20.5 

Osavarmuusluvut  laskettiin huokosvedenpaineen  0-tason ollessa kuivakuori-
kerroksen alapinnassa ( taso  +40.2 ),  jolloin varmuusluvuksi saatiin  F = 
2.29.  Toisena tarkasteluna laskettiin tilanne, missä huokosvedenpaineen 

 0-taso kohoaa metrillä tasoon  +41.2  esimerkiksi rankkasateen  tai pohjave-
denpinnan  nousun seurauksena, jolloin varmuusluvuksi saatiin  F = 1 .95. 

Varmuusluvut  ovat jokaisessa tarkastelutapauksessa niin suuria  ja vaaralli-
simmat liukupinnat  useimmissa laskentatauksissa kulkevat levennysraken

-teen  ja  mandollisen vahvisteen ulkopuolelta, joten vahvisteesta ei  koko-
naisstabiliteetin  kannalta tässä kohteessa olisi hyötyä.  

6.3.2  Siirtymätarkastelu  

Vanhan tiepenkereen  ja levennyksen ja tasauksen noston  geometriaa hie-
man yksinkertaistettiln kuvan  57  mukaisesti laskettaessa Boussinesqin  teori-
an  mukaista penkereestä aiheutuvaa jännitystenjakaumaa. Jännityksen ja-
kauma maapohjassa laskettiin kolmesta eri kohdasta tiepengertä : uuden 
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tien keskilinjalta (  piste B ), levennyksen  ja  vanhan penkereen saumakohdal
-la (piste C)  sekä uuden tien luiskan harjalta (  piste D)  (kuva  57).  

kl 	kl'  a5.1m 	a'"6.6ni 	 I b=7.Om b7.lm 	 b' 	 a  
h=l.6m h = 2.2m _________________________________  

Kuva  57. Tie penkereen geometrian yksinkertaistam/nen Boussinesqin  teori-
an  mukaisen jännitystenjakauman laskemiseksi. 

Primaarisen konsolidaatiopainuman  laskemista varten maapohja  on  jaettu 
kandeksaan kerrokseen (taulukko  1 6) pohjatutkimusten  perusteella. 

Taulukko  16. Maakerrokset  ja parametrit primaarista konsolidaatiopainumaa  
laskettaessa. 
nro  taso syvyys  kons.  

aste  

teh.kons.  
jänn.  

BC/D  

tilavuus-  

paino  

vesipit.  

% 

ml 1 m2 32  cv 

m2/a  

1 41.4 -40.2 0  -  1.2  VYK  120 17.6 45 36 0.5 110 1  -  

240.2-39.5 1.2- 1.9  VYK  100 15.5 75 50 1.5 70 1 

3 39.5-37.5 1.9-3.9  LYK  70/65 14.4 102 4.5 -1 60 1 0.3 

4 37.5  -  35.5 3.9  -  5.9  LYK  70/65 14.4 100 4.5 -1 60 1 0.3 

5 35.5  -  34 5.9  -  7.4  NK  14.4 100 7 -0.5 80 1 0.6 

6 34- 33 7.4-8.4  NK  15.7 70 12 0 83 1 1.5 

7 33-31.8 8.4-9.6  NK  15 80 7.5 0 80 1 1.5 

8 31,8 -28 9,6 -13.4  NK  15.5 70 12 0 75 1 1.5  

Kuvassa  58 on  esitetty tien keskilinjalla (  piste B ) pystyjännityksen  ( 	)  ja- 
kautuminen ennen leventämistä  ja  tasauksen  nostoa  ja sen  jälkeen sekä  Ja

-boratoriossa määritetyt konsolidaatiojännitysten  arvot. Konsolidaatiojän-
nitysten arvot  on määritetty tutkimuspisteen 4 häiriintymättämistä näytteistä 
ödometrikokeilla.  Kuvassa  59 on  esitetty vastaavasti uuden tien luiskan  har- 
jan  (piste D)  kohdalla pystyjännityksen jakautuminen  ja  konsolidaatiojänni-
tysten  arvot tutkimuspisteistä  1,2  ja  3.  Vanhan tiepenkereen vaikutus maa- 
pohjaan  on  otettu huomioon maakerrosten  3  ja  4  (lievästi ylikonsolidoitu

-fleet kerokset ) konsolidaatiojännityksen  laskenta-arvoa määritettäessä si-
ten, että penkereen  alla  konsolidaatiojännitys  on 5 kPa  suurempi kuin leven-
nyksen kohdalla. Primaariset muodonmuutokset kerroksittain  on  laskettu yh-
tälöillä  59-64  ja  kuvassa  60 on  esitetty primaarisen muodonmuutoksen ja-
kauma pohjamaassa pisteiden  B, C  ja  D  kohdalla. 

Normaalisti konsolidoituneet kerrokset,  o= o 



Pystyjännitys pohjamaassa  kohdalla  B (  kuva  55) 

42 

40 

38 

E 36  
+  

34 

32 

30 

28 	 -- 	 - - 

0 	 20 	 40 	 60 	 80 	 100 	 120  

kPa 

	

= laboratoriokoetulos (piste4) 	 - * 

	

- - - - 	 painumalaskelmassa kaytetty 	 •  

H  _  
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1  [ ( a'vo±az)1(a'vo )1 1  
a 	]( ^0 ) 	 (59)  mi3i 

i 1 r a' +a 1 
[ 	 / 	

(=0) 	 (60)  

Voimakkaasti  ylikonsolidoituneet  kerrokset,  a'»  ( OVo + az ) 

	

=  i  [(a/+az 2 (ao 2 1 	 (61)  

	

° 
 m22[.  av 	) 	av)  j  

Lievästi  ylikonsolidoituneet  kerrokset,  a  +  a> 

E =C < +E1 ,,< 	 (62)  

EYK 	1  I(aY2 
m22[v) -  a 

)2] 	
(63)  

ENK 	1  [ (a' vo+az)' (a\'l 
miI3i[. 	a 	-;J 

 ] 	 (64)  

Kuva  58. Pystyjännityksen  jaka urna ja  konsolidaatiojännitykset penkereen 
 kohdalla  B. 



Primaarinen  muodonmuutos  ( %  

	

1 	2 	3 	4 	5 	6 
0 - 

2 

4 	 _____________  

E 6  
Cl)  > 	 _______________  
>8  > 	 _________ > 	_______  
U) 	 _________  

10 

12 

14  

iB 	CD 

S .  
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Pystyjännitys pohjamaassa  kohdalla  D  (kuva  55) 

42 

40 

38 

E 36  
+  
0 

34 

32 

30 

28 

0 	 20 	 40 

a', = laboratoriokoetulos (piste 3) 

X a', = taboratoriokoetulos  (pisteet  1,2) 

60 	 80 	 100 	120  

— — — —  a', = painumalaskelmassa  käytetty 

 -----• 	a,,0  

x  

Kuva  59.  Pystyjännityksen  jakauma  ja  konsolldaatiojännitykset levennyksen 
 kohdalla  D.  

Kuva  60.  Primaarisen  muodonmuutoksen jakauma  pohjamaassa  pisteiden 
 B,  Cja  D  kohdalla.  

Primaaripainumaksi  saadaan  (lute 4)  pisteessä  B 219 mm, C 235 mm  ja  D 
265 mm.  Kaltevuudenmuutos levennyksen  kohdalla (väli  C... D  )  on  noin  1.3  
%. Painumien  suuruus riippuu suuresti  valittavasta konsolidaatiojännitykses

-tä  LYK-savikerroksessa (  syvyys  1.9  -  5.9  metriä  ),  sillä painumasta  noin 
puolet tapahtuu valituilla  konsolidaatiojännityksillä  juuri tässä kerroksessa.  
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Primaarikonsolidaatioon  kuluva aika laskettiin Tielaitoksen  FU LG EO-  painu
-ma-aikaohjelmalla.  Laskelmassa jätettiin huomioimatta kuivakuorikerroksen 

painuminen. Kokonaispainuma-aika  on  noin  40  vuotta  ja painumasta  tapah-
tuu noin neljän ensimmäisen vuoden kuluessa  50 % 

( 
 lute 5). 

6.4  Mallintaminen elementtimenetelmällä  

Mt 140 leventämistä  ja tasauksen  nostaa mallinnettlin PLAXIS-ohjelmalla. 
Mallinnus tehtiin kappaleessa  4.3.5 esitetyllä  periaatteella.  Ensin  laskettiin 
initiaalijännitystila ennen nykyisen tien rakentamista, tämän jälkeen tehtiin 
vanhan tien mallinnus avoimessa tilassa  ja  lopuksi mallinnettiin tien leventä

-minen ja tasauksen  nosto. Mallinnuksessa käytettiin kahta hieman toisistaan 
poikkeavaa elementtiverkkoa. Ne poikkeavat toisistaan hieman penkereen 
alaosan elementtien  ja pohjamaan  elementtien suhteen. Molemmissa ele-
menttiverkoissa  on  käytetty  336  kappaletta  6-solmuisia maaelementtejä  ja 
materiaalimallina  Mohr-Coulumb-mallia. 

Pohjamaan materiaaliparametrit  on määritetty  tehtyjen pohjatutkimusten  tu-
lasten  perusteella. Leikkausmoduulin  G  arvot eri maakerroksissa poikkeavat 
eri mallinnuksissa hieman toisistaan. Tämä johtuu lähinnä leikkausmoduulin 

 G  määrittämisen vaikeudesta, koska erityisesti kuivakuorikerroksen alapuoli-
sissa kerroksissa maan muodonmuutoskäyttäytyminen  on  hyvin epälineaa

-rista. Maakerroksessa  vallitsevan jän nitystitan ylittäessä konsolidaatiojänni-
tyksen, savi  on  hyvin kokoonpuristuvaa, mistä osoituksena ovat  varsin  pie-
net moduulilukujen  m 1  arvot  ( esim.  lute 3  ja  taulukko  16  ).  Tyypillinen ödo-
metrikokeen (  CRS-koe  )  tulos ja kolmiaksiaalikokeesta määritetty  avoimen 
tilan muodonmuutosmoduulin muuttuminen muodonmuutoksen suhteen  on 

 esitetty liitteessä  6. Mallinnuksissa käytetyssä Mohr-Coulumb materiaalimal-
lissa leikkausmoduuli G  pysyy vakiona. Leikkausmoduuli ei kuvaa maan to-
dellista käyttäytymistä, kun muodonmuutokset ovat suuria  tai  jännityksen 
ylittäessä konsolidaatiojänn ityksen &.  Molemmissa elementtiverkoissa van-
han  ja  uuden pengermateriaalin sekä luiskatäytteen materiaaliparametrit  on 

 arvioitu vastaamaan mandollisimman lähelle todellisia arvoja. Alimmaiseksi 
kerrokseksi  on mallinnettu  tiivis kerros, jotta elementtiverkon reunojen vai-
kutus laskentaan eliminoituu. Molempien elementtiverkkojen geometria  on 

 tehty poikkileikkauksen  PI  320 perustéella  siten, että nykyisen tien keskilinja 
 on  otettu elementhverkon vasemmaksi reunaksi (  kuvat  62  ja  63). 

Elementhverkossa  1  (kuva  61  ) pohjamaan leikkausmoduuliarvot G on mää-
ritetty ödometrikokeiden  perusteella saatujen moduulilukujen  m 1  ja  m 2 , jänni-
tyseksponenttien  3,  ja  32  sekä maassa eri kuormitustilanteissa vallitsevan 
jännitystilan perusteella kaavojen  65-68  ja  kaavan l3bis avulla (taulukko 

 17). 

(^1 
) 	 (65)  

Mt=mav[] 	(131) 	 (66)  
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G=2(1E) 	 (l3bis) 

Ed=13oM1 	 (67) 

1 —Vd -2V 	(l+v4(l-2Vd) 	 68 
l — Vd  = 	l —Vd 	

(  

M1  on 	tangenttikokoonpuristuvuusmoduuli, kPa  
Vd 	avoimen tilan Poissonin luku  

'1(1 

D  

A .4 

No. w-dry w-wet G  poisson  c  fii dilataatio  
20 20 10000 0,35 5 30 0 

14,4 14,4 300 0,15 1 25 0  
-  14,4 14.4 450 0,15 1 25 0 

4 14,5 14,5 1100 0,18 1 25 0  
-  14,5 14,5 1800 0,18 1 25 0 

17,6 17,6 1800 0.3 5 20 0 
7 21 21 20000 0,27 1 40 7 
9 21 21 12000 0,3 1 35 3 
10 14,5 14,5 300 0,3 3 10 0  

toim,  merkintä  4/5  tarkoittaa, että 
 1.  laskennassa ( vanha penger  I  ko. 

 tlernentissS  an  käytetty materiaaIi 
yhmää  4  ja  2,Iaskenrtassa  I  levennys + 
sorotus  I  materiaaliryhmää  S  

nuom. maseriaaiurynma  a  ou  varartu Icevytsoratle  

Kuva  61.  Mikonkorpi  pi 320.  Eiementtiverkko  1  ja  käytetyt  materiaalipara
-metrit.  
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Kuivakuoren  alla  olevan ylikonsolidoituneen kerroksen oletetaan olevan  4.7 
 metriä paksu (taso  ^35.5 .  ..+40.2 m),  missä muodonmuutokset tapahtuvat 

ylikonsolidoituneella jännitysalueella  ja moduulit määritetään  m2  :n  ja 
 . 

 :n  
avulla. Savikerros tasolta  +35.5 m  alaspäin muodonmuutoksien oletetaan 
tapahtuvan normaalisti konsolidoituneella jännitysalueella  ja moduulit määri- 
tetään  m 1  :n  ja  ft :n  avulla. Lasketut jännitykset 

 ( 	 )  vastaavat kerrosten 
keskimääräisiä  arvoja initiaalitilassa  ja koko penkereen  painon kuormittaes

-sa maapohjaa.  

Taulukko  17.  Elementti verkko  1  :ssä pohjamaassa  käytettyjen leikkausmo-
duuliarvolen  G  määrittäminen. 
Maakerros YK-kerros  NK-kerros 
taso  (  m) +35.5  -  +40.2 +28.0  - +  35.5 
v 0.18 0.15 
m 60 10  
__________  1 0  
initiaali  o 	(kPa)  keskimäärin  42  -  45 70  
G(kPa)  1100 300  
pengerkuorman  lisäyksen jäI- 

 keen 	(kPa)  keskimäärin 
69  -  74 95  -  100 

G(kPa)  1800 450  

Kuivakuorelle  arvioidaan leikkausmoduulin olevan vähintään saman 
 (G1 800  kPa)  kuin  sen alla  olevassa kerroksessa pengerkuorman vaikutta-

essa siihen. Kuivakuoren leikkausmoduulin ei oleteta muuttuvan kuormituk-
sen suhteen suuresta ylikonsolidaatioasteesta johtuen.  

Ensin  laskettiin avoimessa tilassa vanhan penkereen (nykyisen tien 
 )  painu - 

minen. Painumaksi  saatiin vanhan tien keskilinjalla  194 mm  ja  tien reunassa 
 122 mm.  

Levennys  ja  korotus mallinnettiin ainoastaan avoimessa tilassa, koska maa- 
kerrosten leikkausmoduulit määritettiin ödometrikokeiden tulosten perusteel-
la. Tulokseksi saatiin, että tien keskiosa painuu hieman enemmän, mitä  le

-vennysosa.  Tien  uudella keskilinjalla painuma  on 169 mm,  levennyksen  ja 
 vanhan penkereen saumakohdassa (  piste C,  kuva  61 

 ) 
 152 mm  ja  tien reu-

nassa  138 mm.  Tiepenger  painuu kohti tien keskiosaa, jolloin vaakasiirtymät 
tien pinnassa ovat negatiivisia. Suurin vaakasiirtymä tien pinnassa  on 8 mm 

 (vasemmalle). Kuvassa  62 on  esitetty skaalatut siirtymävektorit. 

Elementtiverkossa  2 on  otettu huomioon penkereen alusrakenteen kalte-
vuus, jolloin vanhan penkereen rakennepaksuus  on  koko  leveydeltä  1.7  met-
riä 

 ( 
 kuva  63  ). Pohjamaan leikkausmoduuliarvot  on  määritetty  avointen  ko!-

miaksiaalikokeiden  perusteella  2%:n  muodonmuutosta vastaavasta muo-
donmuutosmoduulista  Ed  ja Poissonin  luvun avulla  (  kaava  13). 2%:n  muo-
donmuutos  on  valittu  sillä  perusteella, että todellisuudessa painuvien maa- 
kerrosten paksuus  on  noin  12  -  14  metriä  ja painumista  on  tapahtunut noin 

 200  -  300 mm  eli keskimäärin muodonmuutos maakerroksissa  on 2  %. 
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174 	169 	152 138 	Painumat(nirn)  
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Kuva  62.  Elementtiverkon  1  skaalatut siirtymävektorit.  

Kuivakuoren alapuoliset maakerrokset  on  jaettu tasolta  +37.0 m  kahteen 
osaan. Kerroksille  on määritetty  keskimääräiset leikkausmoduuliarvot labo-
ratoriokokeiden perusteella. Kuivakuoren leikkausmoduuliarvo  on määritetty 
Edso  arvojen perusteella, jotka vastaavat noin  1%:n  muodonmuutosta, mikä 
lienee lähellä todellista tilannetta. 

Vanhan penkereen  alla  olevien maakerrosten mandollinen lujittuminen  on 
 otettu huomioon levennystä  ja  korotusta mallinnettaessa siten, että leikkaus-

moduuliarvot  on  kerrottu  1.5 - 1.55:llä  vanhan penkereen  alla  olevissa ele-
menteissä (  kuva  63). Kuivakuoren  ei oleteta lujittuvan penkereen kuorman 
vaikutuksesta. Penkereen alta otetuista häiriintymättömistä näytteistä ei on-
nistuttu tekemään yhtään onnistunutta avointa kolmiaksiaalikoetta. Suijetus

-sa  tilassa tehdyt kolmiaksiaalikokeet (  lute 3)  eivät tosin osoita, samoin kuin 
muutkaan pohjatutkimukset  ja laboratoriokokeet penkereen alla  olevien 
maakerrosten lujittuneen, joten mallinnus todennäköisesti yliarvioi vanhan 
penkereen lujittavaa vaikutusta maakerroksiin. Suljetun tilan laskentaa var-
ten leikkausmoduulien arvoina käytettiin samoja arvoja kuin avoimen tilan 
laskennassa kaavan  18  perusteella.  

E 
 =  2G  = 2Gd 	Ed 	 (18  bis)  

1+v 	 l+Vd 

Suijetun  tilan kolmiaksiaalikokeiden tuloksiin nähden leikkausmoduulit olisi-
vat liian pieniä, mutta  E50  arvoissa  on  suuri hajonta, eikä avoimen  ja suijetun 

 tilan tuloksia voi täysin verrata keskenään  mm.  eri leikkausnopeuden takia. 
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id 

No. w-dry w-wet G Poisson c ti  dilataatio  
1 20 20 10000 035 5 30 0 

2 14,4 14,4 500 0.15 1 25 0 
3 14,4 14,4 750 0,15 1 25 0 
4 14,5 14,5 900 0,18 1 25 0 
5 14,5 14,5 1400 0,18 1 25 0 
6 17.6 17,6 1950 0,3 5 20 0 

7 21 21 20000 0,25 1 40 7 

9 21 21 12000 0,27 1 35 3 
10 14,5 14,5 300 0,3 3 10 0  

sim,  merkintä  415  tarkoittaa, että 

 I.  laskennassa (vanha  penger  ko. 

 lementissä  on  käytetty materiaali - 
yhmää  4  ja  2.Iaskennassa ( Ievennys+ 
corotus) materiaaliryhmää  5  

truom. maleriaalurynma  tt ou  varattu  Kevyrsoraure  

Kuva  63.  Mikonkorpi  PI  320.  Elementtiverkko  2  ja  käytetyt  materiaalipara
-metrit. 

Ensin  laskettiin avoimessa tilassa vanhan penkereen ( nykyisen tien ) painu - 
minen. Painumaksi  saatiin vanhan tien keskilinjalla  151 mm  ja  tien reunassa 

 89 mm. 

Laskentojen  perusteella sekä suljetussa että avoimessa tilassa  tie  painuu 
 varsin  tasaisesti (  kuva  64 ).  Avoimessa tilassa tien uudella keskilinjalla  pal-

numa on 150 mm, levennyksen  ja  vanhan penkereen saumakohdassa  (pis-
te C,  kuva  63 ) 137 mm  ja  tien reunassa  125 mm. Tiepenger  painuu kohti 
tien keskiosaa, jolloin vaakasiirtymät tien pinnassa ovat negatiivisia ts. va-
semmalle päin. Suurin vaakasiirtymä tien pinnassa  on 8 mm  (vasemmalle). 
Suijetussa tilassa tien uudella keskilinjalla painuma  on 66 mm, levennyksen 

 ja  vanhan penkereen saumakohdassa  55 mm  ja  tien reunassa  32 mm. Tie 
 painuu lähes suoraan alaspäin suurimman vaakasiirtymän ollessa tien keski- 

osaa päin noin 1mm. Kuvassa  64 on  esitetty avoimen tilan skaalattu defor- 



Geovahvisteet tiepenkereen leventämisessä pehmeikällä 
	 105 

MITOITUSESIMERKKI  

moitunut  verkko  ja  suljetun tilan skaalatut siirtymävektorit. Levennyksen  ja 
 korotuksen aiheuttama jännityksenlisäys aiheuttaa penkereen  alla  pohja- 

maan  varsin  voimakkaan plastisoitumisen eli muodonmuutoksista  osa  on 
palautumattomia (  kuva  65). Sivuojassa  ja sen  läheisyydessä kuivakuoriker-
rokseen syntyy vetojännityksiä, jotka aiheuttavat  sen  murtumisen paikoin, 

 millä  tosin ei ole käytännössä merkitystä. 

Kuva  64. Elementtiverkko 2. a)  avoimen tilan  deformoitunut  verkko  b) suije-
tun  tilan  siirtymävektorit. 
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• 	U 	U  . .  U 	• 	• 
..  U 	U 	U  • 	. 	U 

U  

oPlastic Piohr-Cou1OmO  point 	•Tension Cut off point  

Kuva  65. Elementtiverkko 2. Plastisoituneetja vetomurtuneet  pisteet avoi-
messa tilassa.  

6.5  Perinteisten  laskentamenetelmien  ja  elementtimenetelmän 
 tulosten vertailu 

Perinteisen painumalaskelman mukaan levennetyn  ja  korotetun  tien primaa-
rikonsolidaatiopainuma  on 219 - 265 mm  siten, että levennysosa painuu hie-
man enemmän kuin penkereen keskiosa. Poikittainen kaltevuudenmuutos 
levennysosan kohdalla  on  noin  1.3 %. Elementtimenetelmällä painumien  
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suuruudeksi saatiin  125 - 175 mm  siten, että penkereen keskiosa painuu 
enemmän  tai  joka tapauksessa vähintään  sen  verran mitä levennysosa, jol-
loin levennyksille tyypillistä levennysosan suurempaa painumaa ei syntyisi. 
Vanhan penkereen  ja levennysosan saumakohtaan  ei myöskään muodostui-
si lähinnä päällysteelle haitallisia sivusiirtymiä. Laskelmissa ei ole voitu ottaa 
huomioon tien rakennekerrosten rakentamisen jälkeistä tiivistym istä. 

Elementtimenetelmällä laskettujen painumien  suuruus  on  noin  50 - 80 %  pe-
rinteisen painumalaskelman painumista. Tämä johtuu laskentamenetelmien 
eroista; painumiseen vaikuttavat parametrit ovat erilaisia eri menetelmissä  ja 

 niiden täydellinen yhteensovittaminen  on  mandotonta maan epälineaarisen 
jännitys-muodonmuutoskäyttäytymisen vuoksi. Ongelmia painumien laske-
misessa aiheutti myös maakerrosten konsolidaatiojännitysten määrittämisen 
vaikeus  ja  tämän takia etenkin perinteisellä painumalaskelmalla painumien 
suuruus näillä pohjasuhteilla  on  hyvin herkästi riippuvainen määritetystä 
konsolidaatiojännityksestä. Erot painumaprofiileissa johtuvat ennenkaikkea 
jännitysten jakautumisessa. Ensinnäkin Boussinesqin jännitysjakaumateori

-alla  laskettaessa geometriaa  ja täten pengerkuormitusta  hieman yksinker-
taistettiin (  kuva  57, s. 97),  kun taas elementtimenetelmällä pystyttiin otta-
maan geometria tarkasti huomioon. Boussinesqin jännitystenjakaumateoria 
ei ota huomioon penkereen holvautumista  ja maakerrosten  ominaisuuksia, 
lähinnä kuivakuoren kykyä jakaa jännityksiä laajemmalle alueelle maapoh

-jassa.  Tällöin levennyksen  ja  korotuksen aiheuttama lisäjännitys maapohjas
-sa levennysosan  reunan kohdalla  on  huomattavasti suurempi kuin elementti- 

ohjelmalla laskettaessa (  kuva  66).  Ero lisäjännityksissä  on kuivakuoren  alla 
 noin  5 kPa  ja  pienenee syvemmälle mentäessä. Toisaalta penkereen keski-

linjan kohdalla elementtiohjelma antaa huomattavasti suuremman jännityk-
senhisäyksen (noin  2.5 - 6 kPa)  kuin Boussinesqin teoria. Kuivakuoren ol-
lessa paksu  ja  suhteellisen luja elementtiohjelman laskema jännitystenja-
kauma lienee lähempänä todellista tilannetta. 

Alkuperäisessä suunnitelmassa plv:lle  120 - 520 leventämiseen  ja tasauk-
sen  nostoon  on  suunniteltu kevytsorarakenne epätasaisten painumien estä-
miseksi. Kokonaisstabiliteetin kannalta tien vakavuus  on  riittävä käytettäes-
sä normaaleja rakennekerrosmateriaaleja. Kevytsoraa  on  suunniteltu käytet-
täväksi yhteensä  4130 m3rtr ,  josta suurin  osa  noin  ply 360 - 440  sillan  S2 
siirtymärakenteisiin.  Laskelmien perusteella kevytsoraa ei tarvita leventämi

-sen  yhteydessä, vaan ainoastaan siirtymärakenteena painumattamon  sillan 
ja  painuvan tien välillä. Kevytsoramäärästä  täten  voidaan vähentää noin  800 
m3rtr (ply 120 - 350 ),  josta saadaan noin  120 000  mk:n kustannussäästö. 
Vahvisteista ei tässä kohteessa voida staattisen kuormitustilanteen tarkaste

-lulla  todeta olevan hyötyä.  Sen  sijaan vahvisteet saattavat pitemmällä aika-
välillä vähentää dynaamisen kuormituksen aiheuttamia haittavaikutuksia. 

Geovahvistetutkimusprojektiin  liittyen levennys plv:llä  100 - 350  toteutetaan 
koerakenteena, jossa koeosuuksilla käytetään synteettistä geoverkkoa  1) 
päällystekerroksisten ABK  ja  AB  välissä,  2) pussirakenteena  ja  3)  kantavan 

 ja  jakavan kerroksen välissä sekä yhdellä koeosuudella teräsverkkoa kanta-
van  ja  jakavan kerroksen välissä. Levennys rakennetaan huhti-toukokuussa 

 1996. Vertailurakenteita,  joissa ei ole vahvisteita, sekä koeosuuksia tullaan 
seuraamaan päällysteen pintaan lyötävien sii rtymänastojen, vahvisteverkkoi

-hin  sijoitettujen venymäliuskien, vaaka-  ja pystysuuntaisten potentiometrien 
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ja  levykuormitus-  ja  pudotuspainokokeiden  avulla sekä  silmämääräisellä  ra-
kenteiden  halkeamien  ja  muodonmuutosten  tarkkailulla. Koerakenteet  ja  nii-
den  instrumennoinnin  on  suunnitellut  Viatek-yhtiöt Oy:stä  Dl  Juha  Forsman. 

 Levennyksen  rakentaa Uudenmaan  tiepiiri  ja  rakenteiden seurannasta vas-
taavat  geovahvistetutkimus  ja  Uudenmaan  tiepii ri. 

Jännitystenjakauma penkereen keskilinjalla  
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Kuva  66. Jännitysten  jakautuminen maapohjassa. 
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Geovahvisteilla  voidaan tien levennysrakenteissa pienentää penkereen vaa-
kasiirtymiä  ja penkereen yläpinnan venymää. Geovahvisteilla  on  myös pai-
numaa tasaava vaikutus  ja  lyhyen ajan mitoituksessa sopivissa olosuhteissa 
myös levennysosan painumaa pienentävä vaikutus. Penkereen yläpinnan 
venymän pienentyessä päällysteen halkeamisen todennäköisyys pienenee 
eli tien tekninen käyttöikä kasvaa. Teknisen käyttöiän kasvaessa, geovahvis

-teilla  voidaan säästää kunnossapitokustannuksissa  ja  ennenkaikkea säilyt-
tää pitempään tien hyvä ajomukavuus. Geovahvisteista aiheutuvaa lisäkus-
tannusta, mikä voi vaihdella noin  100 - 1000  mk / tiemetri riippuen levennyk

-sen geometriasta,  käytetystä levennysrakenteesta  ja vahvisteesta,  on  täten 
 verrattava kunnossapitokustannuksien säästöihin sekä parantuneeseen tien 

 pinnan  laatuun. 

Seuraavissa tapauksissa geovahvisteet sitomattomiin kerroksiin  ja  pohja- 
maata vasten sijoitettuina eivät sovellu  tai  niistä saatava hyöty  on vain  vä-
häinen verrattuna vahvistamattomaan rakenteeseen:  

1) Kuivakuorikerros  on  paksu (>  1.. .2  metriä )  ja  selvästi vahvem- 
pi  sen alla  olevaan pohjamaahan verrattuna.  

2) Levennys  on  kapea,  alle  2 - 3  metriä. Tällöin mandollinen  le- 
vennysosan painuminen  ei yleensä johdu pohjamaan suurem-
masta kokoonpuristumisesta levennyksen kohdalla.  

3) Penkereen geometrian  ja pohjasuhteiden  ollessa sellaiset, että 
kokonaisvarmuusluku sortumista vastaan  on  suuri (  F> 2.0), 

 jolloin pohjamaan sivusiirtymät  ja  samalla penkereen sivusiirty
-mät  ovat vähäisiä.  

4) Sivukaltevuudenmuutos levennyksen  kohdalla  on vahvistamat- 
tomassa  rakenteessa suurempi kuin  1 .5 ... 2.0 %.  Tällöin leven-
nysosa painuu huomattavasti vanhaa pengertä enemmän eikä 
geovahvisteilla pystytä riittävästi tasaamaan painumaa  ja 

 rajoittamaan sivusiirtymiä. 

Geovahvisteet  soveltuvat hyvin  ja  niistä  on  selvää hyötyä verrattuna vahvis-
tamattomaan rakenteeseen seuraavissa tapauksissa:  

1) Pohjamaassa  ei ole erillistä kuivakuorikerrosta  tai se on  ohut 
jaltai rikkoontunut esimerkiksi sivuojien takia  ja sen  lujuus ei ole 
merkittävästi  sen alla  olevan pohjamaan lujuutta suurempi. 
Sivukaltevuuden muutos ei saa kuitenkaan muodostua 
liian suureksi (vrt, edellinen kohta  4) 

2) Levennyksen  yhteydessä luiskaa jyrkennetään esimerkiksi ti-
lanpuutteen takia. Tästä  on  ulkomailla saatu hyviä kokemuksia.  

3) Kevytsoran  kanssa käytettynä geovahvisteilla voidaan leven 
nysosan sivusiirtymiä pienentää noin  20-30 %  verrattuna vah-
vistamattomaan kevytsoralevennykseen. 
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Geovahvisteen  on  oltava mandollisimman jäykkää muodonmuutosalueella  
0 - 1 %.  Yli  2 %:n venymiä  vastaavilla jäykkyysmoduuleilla ei ole merkitystä, 
koska  koko  rakenteen muodonmuutokset ovat tällöin rakenteen käytön kan-
nalta liian suuret. Laskelmien perusteella ei ole merkitystä, onko vahviste-
tyyppinä verkko  tai  kangas. 

Geovahvisteista  on  suurin hyöty, kun niitä sijoitetaan sekä penkereen ylä- 
osiin että pohjamaata vasten. Tämä voidaan tehdä ns. pussirakenteella  tai 

 kandella erillisellå vahvisteella. Ankkurointipituus vanhaan penkereeseen 
olisi syytä olla mandollisimman pitkä (>  1 ...2  metriä) rakenteen  koko  toimin-
nan kannalta. Penkereen yläosaan tulevalla vahvisteella voidaan vähentää 
dynaamisen liikennekuorman haittavaikutuksia, mutta tätä olisi tutkittava li-
sää. Geovahvistettujen levennysrakenteiden rakentamistekniikkojen sekä 
rakenteiden toimivuuden selvittämiseksi olisi tärkeää toteuttaa samassa 
penkereen levennyskohteessa esimerkiksi pussirakenne, kantavan kerrok-
sen alaosaan sijoitettava suora vahviste sekä sidottuihin kerroksiin sijoitetta-
va vahviste. Kohteessa olisi hyvä käyttää sekä vahvisteverkkoja että -kan-
kaita, jotta vahvistetyyppien väliset mandolliset erot rakenteen käyttäytymi-
sessä todellisuudessa tulisi selvitettyä. Rakenteiden havainnointi tulisi tehdä 
vaaituksin, tien  pinnan  kunnon silmämääräisenä havainnointina, kantavuus-
mittauksin sekä vahvisteisiin sijoitettujen voima-  ja venymämittareiden  avul-
la. 
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Tässä diplomityössä pyrittiin selvittämään synteettisten geovahvisteiden so-
veltuvuutta maanvaraisen tiepenkereen levennyksessä pehmeiköllä. Tiepen-
kereen leventämisessä  on  usein ongelmana epätasainen painuma tien poik-
kisuunnassa levennysosan painuessa muuta pengertä enemmän. Tämä joh-
tuu pohjamaan pienemmistä lujuus-  ja muodonmuutosominaisuuksista  le-
vennyksen  kohdalla, mihin vanhan tiepenkereen pohjamaata tiivistävä kuor-
mitus ei ole vaikuttanut. Osaltaan levennysosan painumaa aiheuttaa raken-
tamisen jälkeinen rakennekerrosten tiivistyminen. Epätasaisen painuman  ja 
penkereen sivusiirtymien  takia penkereen vanhan  ja  uuden osan saumakoh-
taan voi syntyä pitkittäishalkeama. Geovahvisteilla pyritään tasaamaan  pal-
numaa,  vähentämään penkereen sivusiirtymiä  ja  estämään päällysteen  pit-
kittäishalkeaman  muodostumista. 

Työssä tarkasteltiln kotimaisia  ja  ulkomaisia kokemuksia geovahvisteiden 
käytöstä levennyksissä. Suomessa  on  tehty muutamia onnistuneita leven-
nyksiä geovahvisteiden avulla. Ulkomailla  on mm.  Hollannissa, Ranskassa, 
Iso-Britanniassa, Norjassa  ja  USA:ssa  on  tehty  ja  tutkittu geovahvistettuja 
levennysrakenteita. Tutkimusten mukaan kuivakuoren lujuudella  ja  pohja- 
maan kokoonpuristuvuudella  on  suurimmat vaikutukset lujitteen tuomaan 
mandolliseen hyötyyn  [Ludlow et al 1992]. Geovahvisteita on  usein käytetty 
penkereen leventämisessä tilanteissa, missä tilanpuutteen vuoksi luiskaa  on 

 samalla jyrkennetty. Norjassa tehdyn koetien perusteella vahvisteiden tyypil-
lä ( kangas  I  verkko )  ja  jäykkyydellä ei ole suurta merkitystä rakenteen toi-
mivuuteen [Solheim  1991].  Suomalaisten  ja  ulkomaisten rakenteiden keski-
näistä vertailua ei aineiston perusteella ollut mandollista tehdä. 

Geovahvistetun levennysrakenteen  suunnittelussa otetaan huomioon van-
han tiepenkereen vaikutus pohjamaahan. Vanhan penkereen  alla  olevan 
pohjamaan lujittuminen voidaan arvioida  tai se  saadaan selville pohjatutki-
muksilla. Vanhan penkereen painuminen  on  otettava myös huomioon. Geo-
vahviste ottaa vastaan levennysosan penkereen painosta aiheutuvaa vaaka- 
suoraa maanpainetta  ja  vähentää  sen  alapuolelle tulevaa leikkausjännitystä 

 ja vaakasuoria siirtymiä parantaen  siten pohjamaan  ja  rakenteen kantavuut-
ta. Vahviste siirtää levennyksen painumisesta aiheutuvaa voimaa vahvisteen 

 ja  maan  välisen  tartunnan välityksellä vanhan penkereen alueelle ankkuroin-
nillaan. Penkereen levennysosan sisäisen stabiliteetin tulee olla riittävä. Tä-
mä voi muodostua mitoittavaksi tekijäksi korkeilla  ja jyrkkäluiskaisilla penke-
reillä. Kokonaisstabiliteetin  on  oltava riittävä. Vahvisteilla ei levennysraken-
teiden yhteydessä haeta kokonaisstabiliteetin parantamista, mutta vaaralli-
simman liukupinnan kulkiessa vahvisteen kautta kokonaisstabiliteetti para-
nee. Siirtymien laskenta voidaan tehdä  klassisen maamekaniikan  menetel-
millä Boussinesqin jännitystenjakautumateoriaan perustuen, mutta teoria ei 
ota huomioon kuivakuoren jännityksiä jakavaa vaikutusta. Menetelmällä ei 
voida tarkastella penkereessä  ja pohjamaassa  tapahtuvia sivusiirtymiä eikä 
geovahvisteiden vaikutusta voida ottaa huomioon. 

Elementtimenetelmään  perustuvalla PLAXIS-ohjelmalla geovahvistettuja  le-
vennyksiä  analysoitiin tarkemmin. Tuloksina tarkasteitlin penkereen yläpin-
nan pystysiirtymiä, vaakasiirtymiä, venymää, vahvisteisiin mobilisoituivia voi-
mia  ja  voimien jakautumista vahvisteissa. Tarkasteltavana oli geometrialtaan 
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ja pohjasuhteiltaan  kaksi erilaista levennystapausta. Levennysrakenteina 
tarkasteltiin tavanomaista leventämistä, erilaisia vahvisterakenteita sekä ke-
vytsorarakenteita. Kuivakuoren merkitys levennysosan painumaan  ja  sivu-
siirtymiin  on  merkittävä. Kuivakuoren ollessa paksu  ja  huomattavasti  alla 

 olevaa maata lujempi geovahvisteista saatava hyöty staattisessa tarkaste-
lussa  on  varsin  vähäinen. Esimerkkilevennyksessä  1 (vrt. 5.1.1 ),  missä kui-
vakuoren paksuutena oli  1  metri, vaakasiirtymät geovahvistetuilla rakenteilla 
levennysosan kohdalla olivat noin  15 - 25 %  pienempiä kuin vahvistamatto

-massa  rakenteessa suljetussa tilassa. Toisaalta geovahvisteet vetäväV 
ankkuroituessaan vanhaan penkereeseen pengertä mukanaan, jolloin van-
han penkereen osuudella sivusiirtymät hieman kasvoivat. Levennyksessä  1 
geovahvisteilla  oli vähäinen painumaa tasaava  ja sivukaltevuuden  muutosta 
pienentävä vaikutus. Esimerkkilevennyksessä  2 ( vrt. 5.1.2 ),  missä kuiva- 
kuorta ei mallinnettu, erot geovahvistettujen  ja vahvistamattomien  rakentei-
den siirtymien välillä tulivat suuremmaksi. Geovahvistetuilla rakenteilla suu-
rimmat vaakasiirtymät levennysosan kohdalla olivat noin  25 - 48 %  pienem-
piä  ja  suurimmat painumat noin  7 - 28 %  pienempiä kuin vahvistamattomas

-sa  rakenteessa suljetussa tilanteessa. Pitkän ajan kuluessa pohjamaan huo-
kosveden ylipaineen kokonaan purkautuessa geovahvisteiden hyöty heikke-
nee : levennyksessä  2  suurimmat vaakasiirtymät geovahvistetuissa raken-
teissa olivat noin  6 - 28 %  ja  suurimmat painumat noin  2 - 7 %  pienempiä 
kuin vahvistamattomassa rakenteessa avoimen tilan niallinnuksessa. Kevyt-
soralla levennetyssä penkereessä ( levennys  2)  pysty-  ja sivusiirtymät  olivat 
huomattavasti pienempiä verrattuina muihin rakenteisiin. Kevytsoralla ke-
vennetyn levennysosan sivusiirtymät olivat geovahvisterakeneena  20 - 30 % 

 pienempiä kuin ilman vahvistetta. 

Vahvisteisiin  kehittyvät voimat jäivät  varsin  pieniksi vahvisteiden venymien 
jäädessä  alle  0.62 %:n  kaikissa laskentatapauksissa. Suurimmat vahviste-
voimat muodostuivat staattisissa tarkasteluissa levennysosan kohdalla suo-
raan pohjamaan päällä oleviin vahvisteisiir,. Parhaiten toimivaksi rakenteeksi 
todettiin rakenne, missä geovahviste  on  sijoitettu sekä penkereen yläpintaan 
että pohjamaata vasten. Vahvisteen ominaisuuksista tärkein  on  sen  jäyk-
kyys. Jäykkyysmoduuli  on määritettävä  hyvin pienten venymien  (0 ... 1 %) 

 alueelta. 

Liikenteen dynaaminen kuormitus aiheuttaa levennysosalla rakentamisen 
jälkeistä rakennekerrosten tiivistymistä  ja sivusiirtymiä.  Tämän huomioonot-
tammen mallintamisessa  on  vaikeaa. Geovahvisteilla voidaan dynaamisen 
kuormituksen haittavaikutuksia jossain määrin vähentää, koska vahviste ot-
taa vastaan vaakasuoraa kuormitusta  ja  pienentää sivusiirtymiä. Vahvisteeri 
tulee olla tällöin sijoitettuna päällysrakennekerroksen yläosimn (noin  0.3 - 0.6 

 metriä tien pinnasta ). Sidottuihin päällystekerroksiin sijoitetulla vahvisteella 
voidaan rajoittaa päällysteen saumakohdan halkeilua. Eri vahvisterakentei

-den  todellinen käyttäytyminen tulisi selvittää koerakennuskohteiden avulla. 

Työssä mitoitettiin esimerkkikohteena  Mt 140 levennys Mikonkorven  kohdal-
la. Staattisen tilan laskelmien perusteella tässä kohteessa geovahvisteista ei 
ole hyötyä, koska levennysosa ei painu muuta pengertä enempää  ja sivuslir-
tymät  ovat hyvin pieniä. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti leventämi-
nen tehtäisiin kevytsorarakenteen avulla, mutta mitoituksen perusteella ke- 
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vytsoran  määrää kohteessa pystytään vähentämään noin  800 m 3  rtr, miflä 
 saavutetaan noin  120 000  mk:n kustannussäästö. 
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Lähtht iedot kerroks itta  in  
paks. painuna  C  
() (  

(2/ 	I 
1 2.00 25 0.30 	I 
2 2.88 71 8.38 
3 1.50 51 8.60 
4 1.88 16 1.58 
S 1.80 27 1.50 
6 3.88 42 1.56 

LuTE  5 

Mt 140  aika-painumakuvaaja.  

88-81-1336  Painuna-ajan Laskenta  85.68  

PUR!  ....... Uudeivaan tiepiiri 
 KOHDE  ------:  Ht 148  Hikonkorpi  

LASKENTA....:  Prinaaripainurtan  aika 
LASKIJA....:  VeLi-Matti  Liotinen 

Cv 	0.81  rt2 /  (. 0254  rtnz/s ) 

Laskentapaksuus  6.85  rt 	(  12.18 n  ) 
Kokonaispainuna 	232 nn  
Jäaytnjspuristunan jakautuna  ko irtie 

2 	4 	6 	8 	10 	12  

fln  9 
.1 23 8.1 
.2 46 0.4 
.3 78 1.1 
.4 93 2.2 
.5 116 4.1 
.6 139 7.4 
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.8 186 19.9 
.9 289 32.6  
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LuTE  6 
Tehokas  j5nnitys (kPa  
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Kuva  6.1. CRS-koe CRS712.  Piste PL 325 10 m oik put 302,  syvyys  4.04 -4.07 m. 
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Kuva  6.2. CADC 1576. Piste PL 325 10 m oik put 303,  syvyys  6.24 - 6.36 m. 
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LuTE  7 

Kuva  7.1. Levennyksen 2 kevytsorarakenne. Skaalatut siirtymävektorit,  suljettu tila. 

oPlastic  Mohr-Coulomb point 

 øTension  cut off point  

Kuva  7.2. Levennyksen 2 kevytsorarakenne. Plastisoituneetja vetomurtuneet  pisteet, suljettu tila. 



LillE  8/1 

LIIKENNEKUORMITUKSEN MALLINTAMINEN 

Esimerkkirakenne  ja  -kuormitus: 

Poikkileikkaus  10.5 / 10  (tien leveys  10.5  metriä, päällysteen leveys  10  metriä), luiskat  1:3 

Paallysrakenne 2AB: 	50 mm AB(80) 
90 mm BS(65) 
250 mm KaM (E=280 MN/m2) 
400 mm Sr (E=200 MN/m2) 
300 mm  Hk  (E=70 MN/m2) 
pohjamaa  savi  (F) 

Kuormituksena  on  kaksi paripyörää. Yhden renkaan kuormitussäde  on 100 mm, pohjapaine 800 
kPa, pyöräpaino 25 kN, paripyörän  keskinäisten pyorien akseliväli  0.35  metriä  ja paripyörästöjen 

 akseliväli  1.85  metriä  (kuva  8.1).  

0.35 m  
r__*x 	 *• -  1.85m  

vz 	25kN 

Kuva  8.1. NOAH-laskentaohjelman  kuormitus-  ja rakennemalli [Pienimäki  19941.  

Muutetaan kanden paripyörän aiheuttama palautuva muodonmuutos, taipumasuppilo  (kuva  8.2) 
levennyksen 1 elementtiverkkoihin pakkosiirtyminä  (kuva  8.3 ). Oikeanpuoleinen paripyörä  si-
joitetaan levennysosalle solmupisteen  13  kohdalle (  2.25 m levennyksen  ja  vanhan penkereen 
saumasta). Tällöin pystysiirtymät elementtiverkon solmupisteille ovat taulukon  L8  mukaiset. 
Toistuvasta kuormituksesta kehittyvän pysyvän muodonmuutoksen vaikutusta lujitteen mitoituk

-seen on  tarkasteltu oheisilla esimerkkilaskelmilla. Kuormitus  on mallinnettu pakkosiirtyminä, 
 jotka vastaavat kuormituksessa  A  kolminkertaista ( pystysuunnassa) kanden paripyörän aiheutta-

maa taipumasuppiloa  ja kuormituksessa  B  kymmenkertaista taipumasuppiloa.  



LuTE  8/2  

Kanden  paripyörän  aiheuttama  taipuma  tien pinnassa 
 esimerkkirakenteeUa  

m 
4 	

.240U2 	
4 	 6 

0 

0,2 

0,4 

0,6  -.- ____________________________  

0.8  

Ei__________  

1,4 

	

1,6 	 - 	/  
1,8  

Kuva  8.2. Taipumasuppilo (NOAH /  APAS-laskentatulos)  

Taulukko  L8. Levennyksen 1 solmupisteisiin  asetettavat pakkosiirtymät. 
sohnu  solmua vastaava pakkosiirtymä 

(todellinen) ['] 
pakkosiirtymä *  3  
Kuormitus  A  [mml  

pakkosiirtymä *  10 
 Kuormitus  B [mm] 

1 0.55 1.64 5.45 

3 0.72 2.16 7.2 

5 0.89 2.67 8.9 

7 1.07 3.21 10.7 

9 1.38 4.14 13.8 

11 1.67 5.01 16.7 

13 1.67 5.01 16.7 

15 1.15 3.45 11.5 

17 1.08 3.24 10.8  

Pakkosiirtymät  asetetaan suljetussa tilassa levennyksen mallintamisen jälkeen. Vertailulaskelmat 
tehtiin levennyksen  1 (vrt. 5.1.1) vahvistamattomalle rakenteelle  ja geovahvistetulle rakenteelle 

 (yhdistelmä-rakenne). Vahvisteiden jäykkyysmoduulina käytettiin  2000 kN/m. Laskentatuloksi-
na  tarkasteltiin vaakasiirtymiä  ja vaakasiirtymien  lisääntymistä verrattuna suijetun tilan lasken-
taan ilman liikennekuormaa  (kuva  8.4)  sekä vahvisteisiin kehittyviä maksimivoimia  (kuva  8.5). 
Pystysiirtymiä on  tarpeeton seurata, koska ne  on  annettu pakkosiirtyminä. Penkereen yläpinnan 
vaakasiirtymät  on  esitetty vahvistamattomalle  ja geovahvistetulle rakenteelle  ennen liikenne- 
kuorman asettamista ( suljettu tila), kuormituksen  A  jälkeen sekä kuormituksen  B  jälkeen. Ku-
vassa  8.4 on  myös esitetty vaakasiirtymien lisääntyminen suljetun tilan tilanteesta pakkosiirtymi

-en A  ja  B  aiheuttamaan tilanteeseen. 



LuTE  8/3  

Kuva  8.3  Paripyörien  sijoittuminen  tiepenkereelle  ja  kuormituksen aiheuttaman  taipumasuppilon 
mallintaminen pakkosiirtymillä 

Penkereen yläpinnan vaakasiirtymät  

18 

16  - - - 	vahvistamator  
14  

geovahvistettu  
12  > — 	— vahvstamaton  A lo 

E • 	geo'.'ahvistettu  A  
8  — 	- vahvstarsaton  B 
6 

S 	geovahvistettu  B 
4 

2 

0  

Vaakasiirtymien Iisaantyminen 

= 	EE  _ / 	 __ 

S 	geovah'stettu  B  

4.Om 	 4.Orn  

L  .......................  
VANHA  PENGER  

__________________________ 

Kuva  8.4.  Liikennekuorman  aiheuttamat  vaakasiirtymät penkereen yläpinnassa levennyksessä  1.  



LuTE  8/4  

Kuva  8.5.  Vahvisteisiin  kehittyvät maksimivoimat. 

Pakkosiirtymistä aiheutuvaa  koko  rakenteeseen kohdistuvaa pystysuuntaista kokonaisvoimaa / 
metri tien pituussuunnassa kuvaava  Force-Y  oli pakkosiirtymillä  A 11.67 - 12.35 kN/mja pak-
kosiirtymillä B 33.6 -  34.75 kNIm. 

Pakkosiirtymien  ollessa enimmillään  5 mm (  kuormitus  A )  kuormitus ei aiheuta kuin pienen 
vaakasuuntaisten siirtymien lisäyksen  ja vahvistevoimat  pysyvät samana muodonmuutosten jää-
dessä pieniksi. Pakkosiirtymien ollessa enimmillään  16.7 mm (  kuormitus  B ) vaakasuuntaiset 

 siirtymät kasvavat vahvistamattomassa rakenteessa suurimmallaan  5.8 mm  ja geovahvistetussa 
 rakenteessa  5.2 mm. Vahvisteisiin mobilisoituvat maksimivoimat  kasvavat ylävahvisteessa  3.99 

kN/m:stä  5.56  kN/m:iinja alavahvistessa  5.49  kN/m:stä 7.02 kN/m:iin. 



TIELAITOKSEN  SELVITYKSIÄ  

90/1995  Lossin ohjausköyttä  korvaavat  laitteistot. TIEL  3200365 

91/1995  Heinolan ohikulkutien  seuraritatutkimus. TIEL  3200366 

92/1995  Voidaanko  henkilöautoliikennettä  vähentää?  hEL  3200367 

93/1995  PTM -auto n  mittaaman megakarkeuden soveltuvu  us  päällysteen  tasaisuuden 
arviointiin.  TIEL  3200368 

94/1995  Stabiloidun  maamassan  leikkauslujuuden  ja  CPT-kairauksen  välinen 
riippuvuus.  TIEL  3200369 

1/1996 	Muuttuvien  kelivaroitusmerkkien  vaikutus  ajonopeuksiin, alkaväleihin  ja  
kuljettajien käsityksiin.  TIEL  3200370 

2/1996 	Kestävä kehitys  tiensuunnittelussa. TIEL  3200371 

3/1996 	Yleisten teiden ympäristön tila  -  luonto.  TIEL  3200372 

4/1 996 	Liittymien muutostoimenpiteiden  vaikutus  liikennekäyttäylymiseen -  
pyöräteiden  ylityskohdat. TIEL  3200373 

5/1996 	Uudenmaan  tieplirin  liikenteen  hallintakeskuksen  tehtävä  ja  toiminnot.  
TIEL  3200374 

6/1996 	Tuotannon laatu-, päällys-  ja  routarakenteet. TIEL  3200375 

7/1 996 	Terminaaliviivoituksen  periaatteet.  TIEL  3200376 

8/1 996 	Yleisten teiden ympäristön tila  -  taajamat.  TIEL  3200377 

9/1996 	Salaojan  ympärysaineiden  toiminta  koerakenteessa;  Loppuraportti  
TIEL  3200378 

10/1996  Tielaitoksen  toiminnan  ympäristövaikutusten indikaattorit; Viitekehys 
TIEL  3200379 

11/1996  Asfalttipäällysteen tyhjätilan mittausmenetelmien  vertailu.  TIEL  3200380 

12/1996  Pärjäisimmekö  vuoden  1970  tieverkolla?  Tieverkon kehittymisen vaikutus 
kuljetus-  ja  tuotantotalouteen  sekä  kaupunkirakenteeseen. TIEL  3200381 

13/1996  Masuun ihiekkastabilointi. TIEL  3200382 

14/1996  Tiellikenteen  energiankulutus  ja  kaupunkirakenne;  Yhteyksiä  en  kokoluokan 
 taajamissa.  TIEL  3200383 

15/1996  Turve- ja  puutuhkan  käyttö  SMA-päällysteen  kuidun  korjaajana, esiselvitys. 
TIEL  3200384 

16/1996 Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet  -tutkimusohjelma  (TPPT). TIEL  3200385 

17/1996  Moreenin hyötykäytön  edistäminen  murskausteknisin  keinoin  (TPPT). 
TIEL  3200386 

18/1996  Liikennevirta  alemman  nopeustason kaksikaistaisilla  väylillä.  TIEL  3200387 

19/1996  Levähdysalueiden kehittämistarpeiden  selvitys.  TIEL  3200388  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

