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MAANÄYTTEIDEN  LUOKITUS  JA  NAVTrEEN0TT0MENETELMAT 

MAANAYTTEIDEN  LUOKITUS  JA 
 NÄYTTEENOTTOMENETELMÄT  

Mandollisimman hyvän maa-  ja pohjarakenteita  koskevan  suunnittelutuloksen 
 aikaansaamiseksi suunnittelija tarvitsee luotettavaa tietoa maaperän 
 geoteknisistä  ominaisuuksista. Maaperän  geoteknisiä  ominaisuuksia voidaan 

tutkia paikan päällä  kairauksilla  ja ns.  "in situ"  -tutkimuksilla. Erityisesti 
 hienorakeisten maalajien  osalta  on  havaittu, että  edellämainituilla 

 menetelmillä saatavat tulokset eivät ole riittävän tarkkoja, jotta suunnittelu 
voitaisiin suorittaa yksinomaan niiden perusteella. Tämän johdosta tarvitaan 
maaperästä otettuja  maanäytteitä,  joista voidaan  taboratoriossa suoritettavilla 

 kokeilla määrittää tarkasti maan  geotekniset  ominaisuudet.  

1.1  Maanyttelden  luokitus  

• 	 Maanäytteet  voidaan luokitella siitä  luotettavasti määritettävien  
ominaisuuksien perusteella. Taulukossa  1 on  esitetty  maanäytteiden 
laatuluokitus. Maanäytteiden  laadun tulee olla riittävän korkea huomioiden 
suunnittelun tarpeet.  Hienorakeisesta maalajista  voidaan oikealla 
menetelmällä  ja  huolellisella työllä ottaa  laatuluokkaan  1  kuuluva 

 häiriintymätön maanäyte. Ha••iriintymättmässä maanäytteessä maalajin 
 sisäinen rakenne  on  säilynyt ehjänä. Tämän ansiosta siitä voidaan määrittää 

suunnittelun kannalta usein välttämättömät  leikkauslujuus-  ja 
muodonmuutosominaisuudet.  

1.2  Naytteenottomenetelmät 

Laatuluokkaan  1  kuuluvan  häiriintymättömän  näytteen ottamiseen käytettävän 
menetelmän valintaan vaikuttavat  mm.  maalaji, näytteenottosyvyys  ja 
pohjavedenpinan  taso.  

1.2.1  Koekuoppa 

Koekuopasta  saadaan helposti suurikokoisia  ja  näin  ollen  luotettavia 
 häiriintymättömiä maanäytteitä matalilta syvyyksiltä. Maanäytteen  ohella 
 koekuopasta  saadaan myös muuta arvokasta tietoa maaperästä, kuten 

esimerkiksi  kerrosrajoista, pohjavedenpinnan  tasosta  ja maalajien 
 käyttäytymisestä kaivamisen aikana.  Koekuopasta otettavat  näytteet voidaan 

ottaa joko käsin  kaivamalla  ja  muotoilemalla ne  kuljetusastiaan  sopiviksi  tai 
 puristamalla  ohjaussylinterin  avulla näyte suoraan  näytepurkkiin. 

Koekuopasta otettavat  näytteet ovat yleensä kalliimpia, kuin muilla 
menetelmillä otetut näytteet. Erityisesti  näytteenottosyvyyden  kasvaessa 
kustannukset nousevat nopeasti. Yleensä  koekuopasta  otettavien näytteiden 
käytännöllisenä  maksimisyvyytenä  voidaan pitää  pohjavedenpinnan  tasoa. 
Tätä tasoa syvemmältä  näytteenotto  yleensä vaikeutuu merkittävästi, johtuen 
kaivamisen  vaikeutumisesta, seinämien  tukemisesta  ja veden  pois 

 pumppaamisesta.  Tosin heikosti vettä  läpäisevissä savimaalajeissa  voidaan 
ottaa näytteitä jonkin verran  pohjavedenpinnan  alapuolelta ilman suuria 
ongelmia.  
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Taulukko  1.  Maanäytteiden laatuluokitus.  

Laatu- Säilyneet  in situ  - Määritettävät  ominaisuudet 
luokka ominaisuudet  

1 Z, w, Yd' 	 ,  C  Kerroksellisuus 
Rakeisuus 
Piastisuus 
Tiivistyvyys 
Ominaistiheys 
Humuspitoisuus  
Vesipitoisuus  
Kuivatiheys 
Huokosluku 
Kokoonpuristuvuus 

________ __________________ Leikkauslujuus  

2 Z, w, Y  Rakeisuus 
Atterbergin  rajat 
Maksimi-  ja  minimitilavuuspaino 
Ominaispaino 
Humuspitoisuus  
Vesipitoisuus  
Kuivatilavuuspaino 
Huokosluku  

3 Z, w  Rakeisuus 
Atterbergin  rajat 
Maksimi-  ja  minimitilavuuspaino 
Ominaispaino 
Humuspitoisuus 

________ ___________________  Vesipitoisuus  

4 Z  Kerrosrajat 
Rakeisuus 
Atterbergin  rajat 
Maksimi-  ja  minimitilavuuspaino  
Om  inaispaino 

________ __________________ Humuspitoisuus  

5  __________________ Kerrosjärjestys  

Z 	Rakeisuus ja/tai Atterbergin  rajat,  humuspitoisuus  
w 	Vesipitoisuus  

Kuivatilavuuspaino 
Leikkauslujuus  

C, 	Kokoonpuristuvuusindeksi 
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Koekuopasta otettavat  näytteet soveltuvat erityisesti kuivakuon kerroksen 
lujuusominaisuuksien tutkimiseen suuren kokonsa ansiosta. Myös herkästi 
häiriintyville saville menetelmä sopii hyvin näytteiden korkean laadun 
ansiosta. 

Koekuopasta näytepurkkiin puristettujen  näytteiden sisähalkaisijan tulee olla 
vähintään  100 mm  ja  näytteen korkeus, mikä riippuu näytteen 
käyttötarkoituksesta  on hienorakeisilla maalajeilla  yleensä noin  150-200 mm. 
Koekuopasta  otettavien kuution muotoisten laatikkonäytteiden sivun mitta  on 

 yleensä noin  200-300 mm.  Näytteen muotoilemisen tulee tapahtua varovasti 
käyttäen apuna siihen soveltuvia välineitä. Koekuopasta otetut näytteet tulee 
sulkea ilmatiiviisti heti näytteenoton jälkeen. Sulkeminen voidaan suorittaa 
esimerkiksi muovikalvon  ja paraflinivahan  avulla. 

Koekuopasta  huolellisesti otetut maanäytteet ovat laadultaan parhaita johtuen 
niiden suuresta koosta. Tällöin laboratonossa tehtävissä tutkimuksissa 
voidaan käyttää näytteen vähiten häiriintynyttä keskiosaa. Näytteen laadun 
parantuessa  sen leikkauslujuus  kasvaa  ja muodonmuutokset  pienenevät.  

1.2.2  Avoin  näytteenotin  

Avoin näytteenotin  on  rakenteeltaan yksinkertainen  ja  siten myös helppo sekä 
nopea käyttää.  Se  koostuu teräksestä  tai messingistä  tehdystä näyteputkesta, 
joka  on  kiinnitetty ottimen runkoon. Runkoon kiinnitetään myös 
näytteenotossa tarvittava määrä jatkotankoja.  Runko-osassa  on kuulaventtiili, 

 jonka kautta näyteputkeen jäänyt ilma  ja  vesi pääsevät poistumaan otinta 
maahan painettaessa. Otinta yläsnostettaessa venttiili sulkeutuu  ja  tällöin 
näytteen yläpuolelle muodostuu alipaine, mikä parantaa näytteen pysyvyyttä 
näyteputkessa. Näyteputken pituus  on  yleensä noin  1000 mm  ja sen 

 halkaisija  on  normaalisti noin  75-1 25 mm.  

Avoin näytteenotin soveltuu parhaiten matalilta syvyyksiltä otettavien 
näytteiden ottoon.Tämän johdosta sitä käytetäänkin lähinnä  vain 
kuivakuorikerroksesta  tapahtuvaan näytteenottoon. Näytteenottosyvyyden 

• 
 kasvaessa avoimen näytteenottimen käyttö muuttuu hankalaksi,  sillä  sitä 

varten pitää porata näytteenottoreikä. Näytteenottoreiän pohja  on  myös 
puhdistettava aina ennen näytteenottoa.  

1.2.3 MntåkaIra 

Mäntäkaira  soveltuu häiriintymättömien maanäytteiden ottoon sekä 
pohjavedenpinnan ylä- että alapuolelta.  Sillä  saadaan näytteitä suhteellisen 
helposti myös syvältä. Pehmeissä maalajeissa, kuten Suomen savissa, 
mäntäkaira voidaan painaa suoraan näytteenottosyvyyteen ilman erillistä 
näytteenottoreikää. Mäntäkairan haittana  on  sen  monimutkainen 
näytteenottotapahtuma, minkä vuoksi  sen  käyttäjän tulee olla harjaantunut. 

Mäntäkairoja  on  kehitetty useita eri malleja  ja  niiden käyttö vaihtelee maittain. 
Rakenteeltaan  ja perustoiminnoiltaan  eri mallit ovat kuitenkin hyvin 
samantapaisia. Laatuluokkaan  1  kuuluvia häiriintymättömiä maanäytteitä 
voidaan saada sekä ohutseinäisillä että yhdistelmämäntäkairoilla, joiden 
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mäntä  on  kiinnitetty näytteenoton ajaksi maanpinnan suhteen 
iiikkumattomaksi. 

Ohutselnälnen mäntäkaira NGI  54  

Norjan geotekniHisen instituutin (NGI) kehittämä mäntäkaira NGI  54 on  eräs 
yleisimmin Suomessa käytetty ohutseinäinen näytteenotin.  Sillä  saadaan 
yksittäisiä näytteitä, joiden pituus  on 400-1000 mm  ja  halkaisija  54 mm. NGI 
54:n pinta-alasuhde  Ca  on 12 %  ja sisälaajennussuhde  C on 0,9 %.  

Otettaessa näytettä NGI 54:liä kaira painetaan kohtisuorassa maan suhteen. 
Painaminen tapahtuu suojaputkista. Kun otin  on halutussa 
näytteenottosyvyydessä, männän lukitus  avataan  ja  mäntä kiinnitetään 
liikkumattomaksi sisätankojen avulla. Tämän jälkeen kairaa painetaan 
edelleen suojapukista maahan, jolloin maa työntyy näyteputkeen. 
Näytteenottovaiheessa kaira  on  pyrittävä painamaan yhtäjaksoisesti  ja 

.  tasaisella nopeudella maahan. Näyteputken täytyttyä tapahtuvaa painamista 
tulee välttää. Ennen ylösnostoa tulee odottaa muutama minuutti, jotta 
näyteputken  ja  näytteen välinen kitka ehtii muodostua. Ylösnosto tulee 
suorittaa varovasti, jottei näytteenottoreiän pohjalle muodostuva alipaine 
aiheuta näytteen putoamista. Männässä oleva kumitliviste  ja näyteputki 

 muodostavat näytteen ympärille ilmatiiviin tilan, mikä yhdessä näytteen  ja 
 putken  välisen kitkan  kanssa pyrkii estämään näytteen pois putoamisen. Kun 

näytteenotin  on  nostettu maasta, näyteputki irrotetaan rungosta  ja  putken 
alapää tasataan sekä sutjetaan tiiviillä kumitulpalla. Nåytteen  ja kumitulpan 

 väliin tulee laittaa ohut muovikaivo, mikä estää näytteen tarttumisen tuippaan. 
Yläpäähän jäävään tyhjään tilaan asennetaan männän muotoinen tiivis 
kumituippa, mikä estää näytteen liikkumisen  ja  laajenemisen. Tämän jälkeen 
myös putken yläpää suljetaan kumitulpalla. 

Yhdlstelmämäntäkalrat  St I  ja Stil  

Suomessa yleisimmin käytetyt yhdistelmämäntäkairat ovat Ruotsin 
geoteknitlisen instituutin kehittämät Standardkolvborr  St I  ja Standardkoivborr 

•  St  Il. Yhdistelmämäntäkaira  eroaa ohutseinäisestä mäntäkairasta lähinnä  sen 
mäntäottimen  erilaisen rakenteen johdosta. Yhdistelmämäntäkairoissa  St I  ja 
Stil mäntäotin  koostuu männästä  ja suojaavasta sylinteristä,  jonka sisällä 
ovat näyteputket. Yhden pitemmän putken sijasta käytetään kolmea 
varsinaista näyteputkea, jotka ovat  170 mm  pitkiä  ja  niiden halkaisija  on 50 
mm.  Näiden lisäksi ottimessa  on  kaksi lyhyempää putkea, pituus  85 mm, 

 jotka sijoitetaan varsinaisten näyteputkien päihin. Lyhyempien putkien 
näytteet ovat ainakin osittain häiriintyneitä.  

St l:liä  tapahtuva näytteenotto  on pääpiirteiltään  samanlainen, kuin NGI  54:n. 
 Sen  sijaan  St li:lla  tapahtuva näytteenotto poikkeaa edellisistä lähinnä siinä, 

että ottimen maahan painaminen, näytteenotto sekä ylösnosto tapahtuvat 
jatkotankojen välityksellä niin, että suojaputkia ei tarvita lainkaan. 

Yhdistelmämäntäkairojen  St I  ja  St  Il  pinta-alasuhde on 44 %  ja 
sisälaajennussuhde  on 0,4 %. Ottimien  suuresta  pinta-alasuhteesta 

 huolimatta niillä  on  mandollista saada ohutseinälsen näytteenothmen veroisia 
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häiriintymättömiä  näytteitä. Tämän mandollistavat  mm. ottimen  terävä 
leikkauskärki sekä siinä käytettävien lasikuituvahvisteisten näyteputkien 
alhainen kitka. 

Yhdistelmämäntäotin  voidaan rakentaa vankemmaksi,  sillä  vain  sen  sisällä 
olevat kevyet näyteputket kuljetetaan testattaviksi. Tämän johdosta  se 

 soveltuu erityisesti tilanteisiln, joissa pehmeän näytteenottokerroksen 
yläpuolella  on tiiviimpi  ja karkearakeisempi  maakerros.  

1.2.4 Laval-putklnäytteenotin 

Laval-putkinäytteenotin on  kehitetty Kanadassa.  Sen  suunnittelun 
lähtökohtana oli kehittää näytteenotin, jolla saadaan koekuopasta otettavien 
näytteiden tasoisia näytteitä myös suuremmilta syvyyksiltä.  

Laval-putkinäytteenotin  koostuu näyteputkesta,  runko-osasta  ja ulommasta 
. sylinteristä  sekä tarvittavasta määrästä suoja-  ja jatkotankoja. Näyteputki  on 

 valmistettu saumattomasta teräksestä.  Sen  pinta-alasuhde on 10 %  ja 
sisälaajennussuhde  on 0 %.  Putken leikkauskärjen teroituskulma  on 5°ja  sillä 

 saadaan  600 mm  pituisia näytteitä. Ulompi sylinteri  on  valmistettu alumiinista 
 ja sen ulkohalkaisija  on 273 mm.  Ulomman sylinterin kärjessä  on  sarja 

terästeriä, joiden avulla näyteputki irrotetaan sitä ympäröivästä maasta.  

Laval-putkinäytteenottimella  näyte otetaan etu käteen valmistellusta 
näytteenottoreiästä, jonka halkaisija  on  noin  400 mm. Näytteenottoreikä on 
näytteenoton  aikana täytetty vedellä  tai  vesi-bentoniittiseoksella. Kun 
näytteenottoreikä  on  valmis, niin näytteenotin lasketaan reiän pohjalle. Tässä 
vaiheessa näyteputki  on  kiinnitetty ulompaan sylinteriin  ja runko-osan venttiili 

 on  auki, jotta porausliete pääsee Ilikkumaan vapaasti ottimen läpi  (kuva  la).  
Kun ylemmän sylinterin kärki saavuttaa  relän  pohjan, niin  se  kiinnitetään 
paikalleen suojatankojen avulla. Tämän jälkeen näyteputken  I ukitus  avataan 

 ja  se  painetaan tasaisesti maahan  (kuva ib).  Kun näyteputki  on  painettu 
maahan, niin  runko-osan venttiili suljetaan  ja näyteputken  irti poraaminen 
voidaan aloittaa ulompaa sylinteriä pyörittämällä. Porauksen yhteydessä 

• näytteenottimeen  ohjataan paineen avulla vesi-bentonlittiseosta suoja-  ja 
jatkotankojen  välistä tilaa pitkin. Porausta jatketaan, kunnes sylinterin 
leikkausterät ovat noin  20 mm  syvemmällä kuin näyteputken kärki  (kuva  ic).  
Tämän jälkeen näyteputkea pyöräytetään  90°  ja  nostetaan ylöspäin, jotta  se 

 voidaan lukita sylinterlin. Tämän jälkeen näytteenotin voidaan nostaa 
varovasti maanpinnalle  (kuva  id).  

Käyttökokemusten  perusteella  Laval-putkinäytteenottimella on  saatu 
savimaalajeissa lähes koekuopasta otettujen näytteiden veroisia näytteitä. 
Näytteenottimella  on  saatu näytteitä aina  30 m  syvyydestä.  

1.2.5 Sherbrooke-näytteenotln 

Sherbrooke-näytteenotin on  myös kehitetty Kanadassa. Näytteenottimen 
toimintaperlaate jäljittelee perinteistä koekuopasta leikattavaa näytteenottoa. 

 Sherbrooke-näytteenottimella  saadaan koekuopasta otettavien näytteiden 
veroisia näytteitä aina  10  metrin syvyydestä. 
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Kuva  1. Laval-putkinäytteenottimella  tapahtuvan näytteenoton eri vaiheet. 

Näytteenotin  koostuu leikkuuteristä, pohjalevyistä  ja runkokehikosta. 
Leikkuuterät  ovat  50 mm  leveitä  ja  ne  on  kiinnitetty runkokehikkoon  1200 

 välein. Otinta pyöritettäessä ne leikkaavat maasta sylinterin muotoisen 
maanäytteen, jonka halkaisija  on 250 mm  ja  korkeus noin  350 mm. 

Näytteenotto  tapahtuu etukäteen valmistellusta  ja  vesi-bentonlittiseoksella 
täytetystä näytteenottoreiästä, jonka halkaisija  on  noin  400 mm. Näytteenoton 

 alkaessa pohjalevyt  on lukittu  avoimeen asentoon. Näytteenottimen pyöritys 
aikaansaadaan sähkömoottorin avulla, jotta tärinä olisi mandollisimman 
vähäistä. Ottimen painamista ohjataan käsikäyttöisellä puristimella. Porauksen 
aikana leikkuuterien huuhtelu suoritetaan paineistetun vesi-bentoniittiseoksen 
avulla ohjaamalla  se jatkotankoja  ja runkokehikkoa  pitkin terille. Näytteenoton 

•  loppuvaiheessa pohjalevyt vapautetaan  ja jousivoiman  vaikutuksesta ne 
leikkaavat näytteen alaosan irti maasta. Tämän jälkeen näytteenotin voidaan 
nostaa maanpinnafle.  

Sherbrooke-näytteenotin  soveltuu  vain hienorakeisiin maalajeihin,  sillä jos 
 maaperä sisältää suurikokoisia rakeita, niin ottimen käyttö vaikeutuu 

huomattavasti. 
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2  KENTTÄ-  JA  LABORATORIOKOKEET 

2.1  Tutklmuskohteefl  kuvaus  

Kenttäkokeet  ja  maanäytteiden  otto tehtiin  15-16.9.1994  Keimolassa, 
 Hannulan  sillan  läheisyydessä. Paikan päällä suoritettiin  siipikairaus  ja 

 häiriintymättömiä maanäytteitä  otettiin kolmella eri  mäntäkairalla. 
Näytteenottopisteet  sijaitsivat  2-3 m  etäisyydellä  siipikairauspisteestä  ja  niiden 
keskinäinen etäisyys oli  2-4,5 m.  Näytteitä otettiin kustakin pisteestä  2-6 m 

 syvyydeltä yhden metrin välein.  Laboratoriokokeiden  avulla  suoritettavaan 
 näytteiden laadun vertailuun valittiin neljän  ja  kuuden metrin syvyydeltä 

saadut rinnakkaiset  maanäytteet.  Taulukossa  2 on  esitetty  tutkimuskohteen 
maalajiominaisuudet  neljän  ja  kuuden metrin syvyydeltä. 

Taulukko  2.  Tutkimuskohteen maalajiominaisuudet, Keimola. 

Maalajiominaisuudet  Syvyys  z,  [mJ  

4,0-4,5 6,0-6,5  

Maalaji Liejuinen  savi  Liejuinen  savi  

Savipitoisuus, [%]  50 58  

Humuspitoisuus,  Hm[%}  4,0 2,0  

Vesipitoisuus,  w0  [%}  110 91  

Kieritysraja,  w.  [%}  38 29  

Juoksuraja, WL [%]  96 76  

Piastisuusluku,  l 58 47  

Hienousluku,  F  [%]  88 71  

Kiintotiheys,  p 	[tIm 3] 2,61 2,67  

Tilavuuspaino,  -y  [kN/m 3] 13,6-14,4 14,5-15,4  

Vallitseva jännitys,  
[kPa] 

26-28 
__________________ 

35-38  
__________________ 

Konsolidaatiojännitys,  
[kPa] 

50 
____________________ 

38 
 ____________________ 

Sensitiivisyys,  S 9-11 8-9  

Siipikairauskokeen  tulokset  on  esitetty kuvassa  2.  Leikkauslujuus redusoitlin 
 suurten muodonmuutosten menetelmällä.  Redusoiduiksi leikkauslujuuksiksi 

 saatiin neljän metrin syvyydellä  10,0  kPa  ja  kuuden metrin syvyydellä  8,6 
 kP  a.  
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a) 	 b) 

1  
z=60n  

10 	20 	30 	40  

40 	 LP. 

Kuva  2.  Tutkimuskohteen siipikairauskokeen  tulokset,  Keimola.  

2.2  Kenttäkokelssa  käytetyt näytteidenottomenetelmät 

Näytteitä otettiin kolmella eri  mäntäkairalla: NGI  54,  Stil ja  1KK  86.  1KK  86 
on  Teknillisessä korkeakoulussa valmistettu  ohutseinälnen mäntäkaira,  jonka 

 • 	
sisähalkaisija  on 86 mm, pinta-alasuhde  7  %  ja  sisälaajennussuhde  0  

Näytteitä otettiin kaikilla  ottimilla viideitä  eri syvyydeltä.  St  il:lla  saatiin näyte 
kaikilta  syvyyksiltä. 1KK 86:lla  menetettiin yksi näyte  ja  NGI 54:llä  kaksi 
näytettä.  

2.3  Näyttelden  laadun  vertaIlu laboratorlokokeilla 

 2.3.1 CRS-koe  

CRS -kokeilia  eli  vakiomuodonmuutoskokeilla  tutkittiin  maanäytteiden 
muodonmuutosominaisuuksia.  Näytteiden  alkukorkeus  oli  h0  =  15 mm, pinta- 
ala  A  =  15  cm 2  ja  muodonmuutosnopeus =  0,0025  mm/min  eli  1%/h. 

 Kuormitusväli  kokeissa oli  0-300  kPa  ja  palautusporras  oli  30  kPa.  

Kuvissa  3ja  4 on  esitetty  CRS-kokeilla saadut tulokset. Näytteiden laatua  on 
 arvioitu  konsolidaatiojännitystä  vastaavan kuormituksen aiheuttaman 

suhteellisen  muodorimuutoksen,  c,  perusteella, koska näytteen 
 häiriintyminen  kasvattaa  muodonmuutoksia konsolidaatiojännitystä 

 pienemmillä kuormilla. Jotta näytettä voitaisiin pitää  hyvälaatuisena,  niin  sen 
 suhteellinen muodonmuutos  konsolidaatiojännitystä  vastaavalla kuormalla ei 

saisi ylittää  5  %.  Näytteiden laatua voidaan arvioida myös 
 muodonmuutoskäyrän  avulla. Näytteen  häiriintymisen  johdosta 

 muodonmuutoskäyrä  laskee  loivemmin konsolidaatiojännityksen  jälkeen. 
Tämän seurauksena  konsolidaatiojännityksen  määrittäminen tulee 

 epävarrnemmaksi  ja  yleensä  sen  seurauksena  konsolidaatiojännitys 
 pienenee. Taulukossa  3 on  esitetty  CRS -kokeilla saadut 

 konsolidaatiojännitykset  sekä  konsolidaatiojännitystä  vastaavan kuorman 
aiheuttamat suhteelliset  muodonmuutokset  eri näytteille. 

Tutkimusten perusteella voidaan havaita, että  St  lI:lla  otetut  maanäytteet 
 olivat laadultaan parhaita molemmilla  syvyyksillä.  TKK  86:lta otetuista 

näytteistä  6  metrin syvyydeltä otettu näyte oli laadultaan lähes  St 11:n 
 näytteen veroinen  ja  4  metrin näyte oli toiseksi  paras.  NGI  54:n  näytteet olivat 

molemmilla  syvyyksillä  laadultaan selvästi heikoimpia.  
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Kuva  3. CRS-kokeen tulokset syvyydeltä  4,18-4,34 m,  Keimola.  
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Kuva  4. CRS-kokeen tulokset, syvyydeltä  6,18-6,34 m,  Keimola. 

 Taulukko  3. CRS-kokeen tulokset,  Keimola. 

Näytteenotin  
____________  

Syvyys  
[m}  

Kuormitusväli 
[kPa] [kPa] [%]  

St II 4,30-4,32 0-300 46,0 3,62  

TKK  86 4,30-4,32 0-300 45,7 4,35  

NGI  54 4,18-4,20 0-300 43,7 6,09  

NGI  54 4,32-4,34 0-90 44,9 6,32 

St H 6,30-6,32 0-300 56,0 4,82  

TKK  86 6,30-6,32 0-300 58,2 5,07  

NGI  54 6,18-6,20 0-300 50,5 6,56  

NGI  54 6,32-6,34 0-90 45,0 7,06  

.  
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2.3.2  Kolmlaksellkoe 

Maanäytteiden  laatua arvioitiin myös  isotrooppisesti konsolidoidun  suljetun 
 leikkauskokeen (CIUC)  avulla.  Maanäytteet konsolidoitiin likimäärin  vallitsevan 
 vaakasuoran  jännityksen tasolle. Neljän metrin  syvyydelta otetuille  näytteille 
 konsolidointijännitykset  olivat  o  =  17,8  kPa,  a3  =  16,0  kPa  ja  K.  =  0.9. 

 Kuuden metrin syvyydeltä  otetuille  näytteille vastaavasti  a1  =  25,6  kPa,  a  =  
23,0  kPa  ja  K0  =  0.9.  Leikkausnopeus  oli molemmilla  syvyyksillä  sama  1  =  0,6 
%/h. En  näytteiden mitat olivat  St  lI:lla  50 x 100  mm2, NGI 54:llä  54 x 108  
mm2  ja  TKK  86:lla  50 x 100  mm 2.  TKK  86:n  näyte  muotoiltiin  1 6 -kulmaiseksi. 

Kolmiakselikokeen  tulokset  on  esitetty kuvissa 5ja  6,  sekä taulukoissa 4ja  5. 

z.4.I9 -4.3I m 

F  ____  

.7/ c-  su  

4 	 6  

z=6J9 -6.31,n  

.f 
 - ___________________ -_ 

-- - -.  

7/  

-- 

4 	 6  

IC 

0 
0  

Kuva  5.  CIUC-kokeen tulokset, Keimola.  

2C 

IC 

0 
0 	 2 

C  

Kuva  6.  CIUC-kokeen tulokset, Keimola. 



Häiriintymattömien maanäylteiden  otto 	 11  
KENTTÄ-  JA  LABORATORIOKOKEET 

Taulukko  4. CIUC-kokeen tulokset syvyydeltä  4.19-4,31 m, Keimola. 

Näytloen-  
otin  

(o ' 1 -a '3)f  

[kPal (%] 
E, 

[kPa] 
E 

[kPa] 
U, 

[kPa] 
A 

 _____ 
LVN  
[%] 

w0  
[%] 

NGI  54 28,15 4,49 570 1803 11,8 0,53 2,62 106,4  

StIl  31,52 2,17 1346 2843 12,0 029 1,60 107,8  

TKK  86 33,49 2,42 1307 2226 10,5 0,30 1,79 109,6  

Taulukko  5. CIUC-kokeen tulokset syvyydeltä  6,19-6,31 m, Keimola. 

Näytteon-  
otin  

(c'-6'3) f  

[kPa] [%] 
E, 

[kPa] 
E, 

[kPa] 
u_ 

[kPa] 
A 

 _____ 
LV/V  

[%] 
w0  
[%] 

NGI  54 30,84 4,26 682 2821 16,8 0,68 3,58 91,8 

St II 35,92 1,82 1871 3547 13,1 0,34 2,18 92,0  

TKK86  33,91 289 1107 3248 15,6 0,40 3,61 91,9  

Cl  UC-kokeiden tuloksista voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset. 
Leikkauslujuuksissa näytteiden välillä ei ollut huomattavia eroja, joskin NGI 

 54:n leikkauslujuudet  olivat molemmilla syvyyksillä alhaisimmat.  Sen  sijaan 
murtokuorman aiheuttamissa muodonmuutoksissa voitiin havaita selviä eroja. 

 St 11:n muodonmuutokset  olivat selvästi pienimmät  ja  NGI  54:n,  jonka 
muodonmuutokset olivat suurimmat, olivat yli kaksinkertaiset  St 11:n  arvoihin 
verrattuna. Tämän seurauksena myös muodonmuutosmoduuleissa oli selviä 
eroja. Konsolidoinnissa tapahtuneen tilavuuden muutoksen avulla voitiin myös 
havaita, että  St 11:n  näytteet olivat laadultaan parhaita molemmilla syvyyksillä. 
TKK  86:n  neljän metrin syvyydeltä otettu näyte oli lähes  St 11:n  veroinen, kun 
taas kuuden metrin näytteessä voitiin havaita selvää laadun heikkenemistä. 
NGI  54:n  näytteet olivat laadultaan heikoimpia molemmilla syvyyksillä. 

.  2.3.3 Purlstus-  Ja  kartiokoe 

Puristuskokeissa  käytettyjen näytteiden mitat olivat samat, kuin dUC-
kokeissa. Puristusnopeutena oli =  0,06 mm/s. Puristuskokeissa St 11:n  ja 

 TKK  86:n  tulokset olivat lähes toistensa veroiset molemmilla syvyyksillä.  Sen 
 sijaan NGI  54:n leikkauslujuus  oli noin  20 %  pienempi  ja  murtokuorman 

 aiheuttama muodonmuutos oli NGI 54:llä noin  60 %  suurempi kummallakin 
syvyydellä. 

Kartiokokeita  tehtiin käyttämällä  100 g / 30° kartiota.  Kokeiden pieni 
lukumäärä  ja  tulosten suuri hajonta aiheuttavat tulosten tulkintaan suuren 
epävarmuuden. Kuuden metrin näytteistä kartiokokeella määritettyjen 
leikkauslujuuksien keskiarvot olivat lähes samat eri näytteille. Neljän metrin 
näytteillä erot olivat suuremmat  ja  korkeimmat leikkauslujuudet saatiin  St 11:n 

 näytteille  ja  alhaisimmat NGI 54:lle 

.  
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3  Yl-ITEENVETO  JA  SUOSITUKSET 

Alustavia yhteenvedossa  ja  suosituksissa  mandollisesti esitettäviä asioita: 

- Maanäytteen  ottaminen maasta  ja sen  laboratoriossa tutkiminen koostuu 
useasta eri vaiheesta, joiden aikana tapahtuu häiriintymistä: 

- näytteenottoreiän tekovaiheessa, 
- näytteenotto, 
-  kuljetus  ja  varastointi, 
- laboratoriokokeiden alkuvalmistelu, 
- laboratoriokoe. 

-  Osa  häiriintymisestä  on  käyttäjästä riippuvaa, minkä seurauksena 
näytteenottajan, kokeiden suorittajan  ja  suunnittelijan tulee ymmärtää 

• 	
hyvälaatuisen näytteen merkitys. 

-  Osaa häiriintymisestä ei voida välttää, kuten näytteen jännitystilassa 
tapahtuvia muutoksia. 

-  Osaa häiriintymisestä voidaan kontrolloida käyttämällä maalajiin parhaiten 
sopivaa näytteenottomenetelmää. 

- Koekuopasta otettavat  suurikokoiset näytteet ovat laadultaan parhaita. 
Koekuopasta tapahtuvaa näytteenottoa rajoittaa kuitenkin  sen  suhteellisen 
matala näytteenottosyvyys. 

- Kuivakuorikerroksesta  saadaan parhaat näytteet koekuopasta  tai  avoimella 
näytteenottimella. 

-  On  olemassa menetelmiä, joilla saadaan koekuopasta otettavien näytteiden 
veroisia näytteitä suuriltakin syvyyksiltä, kuten  Laval-  ja  Sherbrooke-
näytteenotin.  Näiden käyttö ei kuitenkaan ole taloudellisesti mielekästä 
tavanomaisissa suunnittelutehtävissä. 

- Mäntäkairoilla  on  mandollista saada hyvälaatuisia, ei kuitenkaan koekuopan 
veroisia, maanäytteitä suhteellisen helposti myös syvältä. 

- Mäntäkairalla  otettu näyte häiriintyy reunaosasta näytteenotossa tapahtuvien 
muodonmuutosten  ja  näyteputken seinämän  aiheuttaman kitkan johdosta. 

Mäntäkairalla  otettu näyte häiriintyy myös ottimen maahan painamisen 
johdosta yläosastaan sekä ylösnostan aikana syntyvän imun johdosta 
alaosastaan. Häiriintyneen alueen suuruus riippuu ottimen halkaisijasta  ja  se 
on  yläosassa noin kolme kertaa halkaisijan pituus sekä alaosassa noin  1-2 

 kertaa ottimen halkaisija. Tämän johdosta ottimen halkaisijan koon 
kasvattaminen muuttuu nopeasti taloudellisesti kannattamattomaksi,  sillä 

 myös näytteen pituutta pitää kasvattaa, jotta näyteputken keskiosaan  jää 
häiriintymätöntä  näytettä. Myös näytteen pysyvyys putkessa huononee 
ottimen halkaisijan kasvaessa. 
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- Kirjallisuustutkimuksen  perusteella, mäntäkairan halkaisijan kasvattamisella 
 on  osittain merkitystä näytteen laadun paranemiseen. Tosin tulosten hajonta 

tutkimuksissa  on  ollut erittäin suurta. 

-  St 11:n  heikkoutena  on  sen  suuri  pinta-alasuhde,  minkä vuoksi näytteeseen 
syntyy muodonmuutoksia  jo  ennen näyteputkeen työntymistä.  St 11:n  etuna 

 on  alhaisen kitkan omaavat muoviset näyteputket. Tämän ansiosta näytteen 
 ja näyteputken  välinen kitka  jää  pieneksi sekä näytteenotossa, että 

laboratoriokokeiden alkuvalmistelussa,  kun näyte  u lostyönnetään  putkesta. 

- NGI  54:n  heikkoutena  on  suuri sisälaajennussuhde  0,9 %,  mikä aiheuttaa 
näytteeseen muodonmuutoksia  sen työntyessä näyteputkeen.  Myös 
näyteputkesta ulos työnnettäessä NGI  54:n  syntyvä kitka  on  suuri, johtuen 
pitkästä näytteestä  ja  putken suuremmasta kitkakertoimesta. NGI  54:n  etuna 

 on  sen  pieni  pinta-alasuhde. 

• 	
-  TKK  86:n  heikkoutena  on  sen näyteputken  lyhyys verrattuna halkaisijaan. 

Näytteen ylä-  ja  alaosaan syntyvät häiriintyneet alueet yltävät lähes  koko 
 näytteen pituudelle.  Sen  etuna  on  pieni  pinta-alasuhde  ja  poistettu 

leikkauskärjen supistus eli sisälaajennussuhde  on 0 %. 

. 
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