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TIIVISTELMÄ  

Julkaisun tarkoituksena  on  esitellä Tielaitoksen syvästabilointikohteissa toteutunei
-den  laadunvalvontatutkimusten  laadullista  ja  määrällistä riittävyyttä. Työssä  on  tar-

kasteltu stabiloinnin mandollisten laadunalitusten vaikutusta tiepenkereen  ja alapuoli-
sen stabiloidun pohjamaan  toimivuuteen. Tarkasteluiden pääasiallisena tavoitteena 

 on  ollut antaa suuntaviivoja tulevalle keitystyölle. 

Laadunvalvontakairausten  määrällistä riittävyyttä eli kuinka suosituksia pienempi 
määrä riittää takaamaan  koko stabiloidun  alueen valvontatutkimusten edustavuuden 

 on  tutkittu tilastollisesti. Tarkastelluissa Tielaitoksen kohteissa laadunvalvontakaira-
uksia  on  tehty määrällisesti selvästi vähemmän kuin ohjeet (Tiel  3200099)  suositta

-vat.  Ohjeiden mukaan laajoissa kohteissa pilari/puristinkairausten määrän tulisi olla 
vähintään  1  % pilareiden  kokonaismäärästä, kun tarkastelluissa kohteissa tutkimus-
ten määrä oli ainoastaan  0,2...0,3  %. 

Laadunvalvontakairausten keskipoikkeaman  ja -hajonnan  arvo  on  melko suuri kaikis-
sa kohteissa vaihdellen välillä  20. ..500  %  ja ollen  pääasiassa  25.. .75  % mitoitusleik-
kauslujuudesta. Saavutettuun  keskimääräiseen lujuuteen verrattaessa hajonta  on 

 pienempi. Suurimmillaan hajonta  on  syvyyksissä, joissa saavutettu leikkauslujuus  on 
 myös suurin. Tarkasteluiden perusteella laadunvalvontakairausten määrä  on  ollut 

riittämätön. Tarkastelluissa kohteissa laadunvalvontakairaukset ovat laadullisesti 
onnistuneet hyvin: kairauksia ei ole  tullut pilareista  ulos  ja  vain  muutama kairaus  on 

 osunut heikkoon keskireikään. 

Puolilujien pilareiden  yhteydessä varmuus liukupintasortumaa vastaan  on  usein mel-
ko korkea. Mandollisten laadunalitusten vaikutusta puolilujilla pilareilla stabiloidun 
penkereen stabiliteettiin  on  tarkasteltu liukupinta-analyyseillä käyttäen ympyräliuku-
pintoja. Tarkastelu  on  tehty olettaen stabiloituun pohjamaahan täysin lujittumaton 
kerros. Laskelmien perusteella lujittumattoman kerroksen syvyydellä  on  merkittävä 
vaikutus heikon kerroksen paksuuden kasvaessa. Lujittumattoman kerroksen sijai-
tessa lähellä maanpintaa, alenee varmuus eniten. 

Lujilla pilareilla kaikki kuormitus keskittyy pilareille. Lujien pilareiden osalta  on  tar-
kasteltu nykyisin käytetyn varmuuskertoimen suuruutta  ja lujien pilareiden toimintata-
paa  eri tyyppisten laadunalitusten tapauksessa (puuttuva pilari, kaikkien pilareiden 
lujuuden alitus,  osa pilareista  huonoa). Lisäksi  on  tarkasteltu lujitteiden vaikutusta 
laadunalituksien tapauksessa. Tarkasteluiden perusteella enintään  15...20  %  pila-
reista  voisi puuttua  tai  kaikkien pilareiden lujuus voisi olla enintään  10...15  %  suun-
nittelulujuutta alhaisempi ilman, että penkereen  ja pohjamaan  toiminta heikkenisi 
liiaksi. 
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ABSTRACT 

The purpose of this publication is to introduce experiences of deep stabilisation con- 
tro!  soundings and to analyse the volume and quality of the soundings. Also the be-
haviour of the stabilised subsoil in the case of poor quality column stabilisation has 
been studied. The main purpose of this work has been to give guidelines for future 
development. 

The volume of the control soundings has been studied with statistical methods. The 
main point has been to study the minimum volume of the control sounding to ensure 
that the soundings represent the real quality of the stabilised columns at the investi-
gated area. By the guidelines of FINRA it has been recommended to investigate at 
least 1 % of the columns. ln the studied cases the amount of the sounded columns 
has been only 0,2...0,3 %. 

The standard deviation of the measured shear strength of the columns has been very 
high in all the three studied cases (variation of standard deviation 20.. .500 %, mainly 
25...75 % of the dimensioning shear strength). Between the standard deviation and 
the measured shear strength there has been detected a direct correlation. On the 
basis of the statistical studies the amount of the control soundings has not been ade-
quate. The quality of the control soundings has been very good: the head of the 
sounding has stayed inside of the columns and only some soundings have hit on the 
middle hole of the columns. 

ln  the cases of semi-hard columns the safety factor against slip surface failure is 
usually quite good. The effect of the stabilisation quality in the case of semi-hard 
columns has been studied by using the Bishop's slip circle. The effect of weak layer 
in stabilised subsoil in different depths has been studied. On the basis of the studies 
the depth of thick weak layer has a big effect to the stability of the road embankment. 
The effect is the biggest when the layer is near the surface. 

Hard stabilisation columns takes all the embankment load. The safety factor and 
behaviour of hard columns has been studied in some cases like: "missing" columns, 
low strength in the stabilisation or low strength of a part of a single column. The ef-
fect of synthetic reinforcement has also been studied in the case of poor quality of 
stabilisation. On the basis of the studies about 15...20 % of hard columns could be 
missing or the shear strength of the whole stabilisation could be about 10...15 % 
under the dimensioning strength without significant problems in the behaviour of the 
stabilised subsoil and the embankment. 



Alkusanat  

Tämä selvitys kuuluu osana Tielaitoksen tutkimusprojektiin "Syvästabiloinnin 
kehittäminen". Tässä työssä  on  tarkasteltu pilaristabiloitujen kohteiden laa-
dunvalvontatutkimusten laatua  ja  määriä. Lisäksi  on  tarkasteltu mandollisten 
laadunalitusten vaikutusta penkereen stabiliteettiin  ja painumiin  sekä laadittu 
jatkotutkimusehdotus asian tutkimiseksi perusteellisemmin. 

Työn ovat tehneet Anu  Repo,  Juha  Forsman ja  Harri Tanska Viatek Oy:stä. 
Tielaitoksen puolelta työtä ovat valvoneet Pentti  Salo,  Mikko Smura  ja  Jor-
ma Immonen. Työryhmään ovat kuuluneet myös Antti Junnila lnnogeo 
Oy:stä  ja  Markku Tuhola VTT Yhdyskuntatekniikasta.  He  ovat laatineet erik-
seen raportoidun tarkastelun tähän mennessä toteutetuista Tielaitoksen  sta-
bilointikohteista (Syvästabilointi Tielaitoksen  kohteissa,  Osa  I:  Toteutetut 
kohteet). 
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JOHDANTO  

1. JOHDANTO 

Tässä raportissa  on  keskitytty Tielaitoksen pilaristabiloitujen kohteiden laa-
dunvalvontatutkimusmenetelmjen laadun  ja  määrän tarkasteluun. Mandol-
listen laadunalitusten vaikutusta penkereen stabiliteettiin  on  myös tarkastel-
tu. Lisäksi  on  esitetty jatkotutkimusehdotus laadunalitusten sallittujen  raja- 
arvojen määrittämiseksi.  

2. LAADUNVALVONTATUTKIMUSTEN  TILASTOLLINEN 
TARKASTELU  

2.1  Laadunvalvontatutkimusten  määrä  ja  laatu 

Tielaitoksen laadunvalvontaohjeen (Tiel  3200099)  mukaan vaatimukset tut-
kimusten määrän suhteen jakautuvat kohteen laajuuden  ja toimintatavan 

 mukaan. Tavoitteena oli valita tähän tutkimukseen kohteita, joissa  on  tutkittu 
pilari/puristinkairauksilla  1 % pilareiden  kokonaismäärästä  ja siipikairauksilla 

 3-8 pilari.  Käytännössä osoittautui vaikeaksi löytää ehdot täyttäviä isompia 
kohteita.  

2.2  Tutkimukseen valitut kohteet 

Tähän tutkimuksen tilastolliseen osaan  on  valittu Valtatie  1 Kevolan  alueen 
syvästabiloinnit sekä Kehä  11:n stabilointialueet 3  ja  4.  

Kaikissa kohteissa laadunvalvontakairauksia  on  tehty määrällisesti selvästi 
vähemmän kuin Tielaitoksen ohjeet suosittavat  (0,2-0,3 % pilareista). Selvi-
tetyissä  kohteissa ei ole tehty ruuvilevykokeita. Näytetutkimuksia ei ole täs-
sä raportissa analysoitu. Taulukossa  2.1 on  esitetty yhteenvetona kyseisten 
alueiden tiedot pilaroinneista  ja laadunvalvonnasta. 

Pilarikairauksessa  erityisesti  N-kertoimen  valinnalla  on  vaikutusta leikkaus- 
lujuuden arvoon. VT1 Kevolan kohteessa ei tehty siipikairauksia liian  kovan 

 pintakerroksen vuoksi, joten kantavuuskertoimen arvo  on  empiirinen. Pilari-
kairaustulosten analysoinnissa  on  käytetty kaavaa  2.1: 

p —o  
Nc 	

(2.1  )  

p 	kairausvastus [kPa]  
vallitseva jännitys {kPa] 

 N 	kantavuuskerroin 



8 	 Syvästabilointi Tielaitoksen  kohteissa,  Osa  2  

LAADUNVALVONTATUTKIMUSTEN  TILASTOLLINEN TARKASTELU 

Taulukko  2. 1  Tilastollisessa tutkimuksessa  ta  rka stel/ut stabilointikohteet  

TIEDOT 
KOHTEISTA ___ 

STABILOINTIKOHDE  
KEHÄII VT1 

_______________________ 
Yk-  

sikkö 
ALUE  3  

________________ 
ALUE  4  

________________ 
KEVOLA 

____________ 

Maapohja _____ _______________ _______________ ___________ 
- maalaji _____ liSa liSa liSa 
-  vesipitoisuus  %  30-140 20-90 80-125  
- leikkauslujuus kPa  min. 5-8 min. 11-12 min. 7-8 
Pliant ______ _______________ _______________ ___________ 
-  halkaisija  mm 600 600 600  
- k/k  -väli  m 0,8-1,0 0,9-1.1 0,9-1,4  
-kokon.määrä jm  26410 18630 144000  
- suun.leikkausujuust kPa  100 100 50  

Sideaine _____ ______________ ______________ __________ 
-  laatu  -  Nordkalk  NKH3  KS (1:1) KS (1:1)  
-määrä  kg/rn  35 28 44  

___________________ kg/rn 3  125 100 150  
Laadunvalvonta _____ ______________ ______________ 
- tutkimusrnenetelmä 

_______________________ ______ 
pilarikairaus + 

siipik. 
pilarikairaus + 

siipik. 
pilarikairaus 
____________ 

- 1km kpl  11+2 8+1 34  
- tutk.ajankohta  kk  2-5 2,5 1  
- kantavuuskerroin Nc _____  10 10 12  
-  %-osuus  pilareista %  0,2 0,3 0,3 

2.3  Tutkimusten tarkastelumenetelmät 

Tässä tutkimuksessa selvitetään Tielaitoksen stabilointikohteissa suoritettu-
jen laatututkimusten riittävyyttä eli kuinka suosituksia pienempi määrä riittää 
takaamaan  koko stabiloidun  alueen valvontatutkimusten edustavuuden. 

Laadunvalvontatutkimusten  määrän  ja  laadun tarkasteluun  on  tässä tutki-
muksessa pääasiassa käytetty tilastollista tarkastelua ns. "tunnuslukujen" 
muodossa. Laadunvalvontaraporteista  on  myös saatu  osa  tiedoista kaira-
usten laadun arviointiin. 

Tilasto//iset  menetelmät 

Kun tutkimuksen kohteena oleva perusjoukko  on  liian laaja,  on  tyydyttävä 
otantaan  kuten stabiloinnin laadunvalvontakairausten osalta  on  kyse. Viate

-kin  tekemien kairausten  tilastollisessa tutkimuksessa  on  käytetty seuraavia 
 tunn uslu kuja: 
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Keskiluvut 

Keskiaivo 	 ilmoittaa muuttujan keskimääräisen suuruuden 

Mediaani 	 tarkoittaa 	keskimmäistä 	arvoa 	otoksesta, 
kun aineisto asetettu suuruusjärjestykseen. 

Hajonta-arvot 

Keskipoikkeama 	tarkoittaa havaintoarvon poikkeamaa keskiarvosta  
ja poikkeamien  perusteella laskettua keskiarvoa 

Keskihajonta 	poikkeamien neliöiden  summa  jaettuna arvolla  n- 
1,  josta arvosta otetaan vielä neliöjuuri 

Hajonnan  arvot kertovat yleensä luotettavuudesta eli mitä pienempi hajonta 
sitä vähemmän leikkauslujuuden arvot poikkeavat keskiarvosta. 

Mitatut minimi-  ja maksimiarvot,  jotka kuvaavat leikkauslujuuden vaihteluvä-
liä  on  esitetty myös kuvaajina. Kaikki tilastolliset arvot  on  määritetty  tietyllä 
syvyydellä mitattujen pisteiden kokonaismäärän perusteella. Tarkasteluista 
tehdyt kuvaajat  on  esitetty liitteissä  1-3.  Liitteissä  la-e on  esitetty Kehä  Il 

 alue  3,  liitteissä  2a-b  Kehä  Il  alue  4  ja liitteissä  3a-c on  VT1 Kevolan  alue. 

Laadun va/von  fara  portit 

Viatekin laadunvalvontaraporteissa  on  esitetty tutkitun alueen kairaukset 
keskiarvodiagram  mina  sekä jokaisen kairatun pisteen osalta kai rausvastuk

-sena / lyönteinä.  Valittujen kohteiden osalta voidaan mainita kairausten on-
nistuneen hyvin eli pilarikairauksia ei ole  tullut pilarista  ulos. Laadunvalvon-
taraporteista  ja  yksittäisen pilarin diagrammeista selviää paremmin yksittäi-
nen lujuusvaihtelu sekä mandollinen heikkousvyöhyke. 

Kehä  il  alueella  4  oli havaittavissa pilareiden "rengasmaisuus", yhden pis-
teen kairaus oli selvästi osunut heikkoon keskireikään.  

2.4  Tulokset tilastollisesta  analyysistä 

Syvästabiloinnissa perusjoukko  eli kaikki stabiloidut pilarit ovat laadun suh-
teen vaihtelevia. Stabiloinnin laatuun vaikuttavia seikkoja ovat: 

•  tutkimuksen ajankohta  I  lujittumisaika 
•  maapohjan ominaisuudet / vaihtelevuus 
• suunnitteluleikkauslujuus  t  
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•  pilarin pituus 
• sideaine  (laatu, määrä) 
• työmenetelmät  (urakoitsija, työkone, nousunopeus) 
•  rakentamisen aikataulu 

Nämä  em. laatuseikat  vaikuttavat osaltaan tilastollisen analyysin perusteella 
tehtävän analyysin luotettavuuteen. Hajonta-arvojen eli keskipoikkeaman  ja 
keskihajonnan  arvo oli melko suuri kaikissa kohteissa. Hajonnan arvo oli 
selvästi suurempi syvyyksissä, joissa saavutettu leikkauslujuus oli suuri. 
Lasketut keskiarvot  ja mediaanit  olivat melko lähellä toisiaan. Mediaani ker-
too mandollisesti paremmin leikkauslujuuden "todellisesta" arvosta,  se  ei ole 
niin herkkä suurille muutoksille leikkauslujuudesta. Tässä tutkimuksessa ei 
ole tarkasteltu sideaineen syötön tasaisuutta. 

Kehä  11:n  alueella  3  tutkimuksia oli tehty kandessa eri vaiheessa, joka sel-
västi vaikutti leikkauslujuuden arvoon  ja  siten tilastollisen tulkinnan vaikeu-
teen. Alueen  4  tuloksista  on  tehty kuvaajia huomioiden kaikki kairaukset  ja 

 sitten vaihtoehto, jossa huono kairaus "keskireikä-ilmiö"  on  jätetty pois. Vai-
kutus  on  selvästi nähtävissä keskiarvon kasvulla  ja hajonnan pienenemisel

-lä.  Kehä  11:n kairauksista on  kuitenkin selvästi havaittavissa isot vaihteluvälit, 
jonka perusteella voidaan sanoa tutkimuksia olleen liian vähän. 

Kevolan  tuloksista nähdään, että valittaessa otokseksi suuri määrä kairauk-
sia  (30)  maapohjan ominaisuudet vaihtelevat mandollisesti  sen  verran pal-
jon, että hajonta kasvaa melkein yhtä suureksi kuin tavoitelujuus. Otoksen 
pienentäminen ei vaikuttanut hajontaa kasvattaen vaan päinvastoin pie-
nemmällä määrällä kairauksia rajatulla alueella laadunvaihtelu  on  selvästi 
pienempää. Kevolan alueella ylitykset suunnitteluarvoon verrattuna ovat niin 
suuria, että tutkimukset ovat riittäviä  (0,3 %). 

2.5  Suositukset laadunvalvontakairausten määrästä  ja  laadusta 

Tässä raportissa tehtyjen tutkimusten perusteella laadunvalvontaa  on  tehty 
liian vähän Tielaitoksen ohjeisiin verrattuna. Kohteissa saavutetut keskiar -
volujuudet ovat ylittäneet tavoitelujuuden lähes kokonaan. VT1-Kevolan 
kohteessa lujuus  on  ollut selvästi suurempi, jolloin alituksia ei ole  tullut  ko-
vinkaan paljon missään pisteessä. 

Laadunvalvonta  olisi hyvä ajoittaa suunnittelulujuuden perusteeseen (esim. 
 30 I 90 vrk). Tutkimuksille  olisi mandollista antaa uusi muuttuja /  raja-arvo 

esim. keskipoikkeama  tai vaihteluväli  kuvaamaan tutkimusten laatua. 
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3.  LAADIJNALITUSTEN RISKITARKASTELU - PUOLILU
-JAT  PILARIT  

Tässä luvussa  3  ja  luvussa  4  tarkastellaan kuinka paljon  stabilointipilareissa 
 saisi olla lujuuden  alituksia  stabiliteetin  vaarantumatta  tai  painumien  kasva- 

matta  liiallisiksi.  Tavoitteena oli tehdä aiheesta  "esiselvitys"  ja  tutkimuseh-
dotus,  jonka pohjalta voidaan tarkentaa mandollista tulevaa laajempaa sel-
vitystä. Tämän  esisetvityksen  pohjalta tehtäviin  johtopäätelmiin  on  aiheellista 
suhtautua varovaisesti. 

Työ jakaantuu  puolilujien  (luku  3)  ja  lujien pilareiden  (luku  4)  tarkasteluun. 
 Tarkasteluja  varten laadittiin keinotekoiset  stabiloidun pohjamaan varaiset 

pengerrakenteet.  

3.1  Tehtävän asettelu  

Tarkastelut  tehtiin siten, että oletettiin jonkin  stabiloidun pohjamaan  kerrok-
sen olevan kokonaan  lujittumaton,  eli  leikkauslujuuden  on  oletettu olevan 
sama kuin  luonnonmaalla. 

Lujittumattoman  kerroksen syvyyttä maanpinnasta  ja  kerroksen paksuutta 
vaihdettiin siten, että kerroksen  yläpinta  oli eri  syvyyksillä  ja  lujittumattoman 

 kerroksen paksuus oli  0,1 ...3,0 m.  Tarkastelu tehtiin käyttäen  stabiloidulle 
 maalle suhteelliseen  pilariataan  perustuvaa  leikkauslujuutta.  Kerroksen vai-

kutus  stabiliteettiin  tarkastettiin  liukupintaohjelmalla.  

3.2  Teoreettinen  penger  

Tarkasteltavaksi  kuvitteelliseksi penkereeksi  valittiin:  

pencier: 	 korkeus  1,5 m,  
harjan  leveys  8 m,  luiskat  1:3  

pohiamaa: 
kuivakuori  1 m 	s  =  15  kPa 
savilOm 	 s=5...7kPa 

pilarit: 	 'tpilant  =  100  kPa  
600 mm  

Pohjamaan leikkauslujuus  valittiin siten, että  stabiloimattoman pohjamaan 
stabiliteetti  oli noin  1.  Stabilointi mitoitettiin  siten, että  pilarit  eivät  myötää. 

Pengertapauksia  tarkastettiin kolme erilaista:  a)  maanpinta  oli tasainen,  b)  
maanpinta  oli  sivukalteva  1:30  penkereen  sivulla  ja  c)  maanpinta  oli sivu- 
kalteva  1:30  myös  penkereen  alla  (lute 4).  
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3.3  Tulosteet 

Stabiliteettilaskelmat tulostettiln kuvaajina,  joissa vaaka-akselilla oli lujittu-
mattoman kerroksen paksuus  ja pystyakselilla  laskennallinen varmuusker

-rom.  Eri syvyydellä sijaitsevien lujittumattomien kerrosten kuvaajat yhdistet-
tiin samaan kuvaan. Kuvasta  on  mandollista saada käsitys suuruusluokasta 
mikä lujittumattoman kerroksen paksuus saa olla stabiliteetin kannalta. Ku-
vassa  3.1 on  esitetty varmuuskertoimen muuttuminen heikkousvyöhykkeen 
paksuuden  ja  syvyyden suhteen vaakasuoran maapinnan tapauksessa  ja 

 kuvissa  3.2  ja  3.3 on  esitetty sivukaltevien tapausten kuvaajat. 

Vaakasuoran  maanpinnan tapauksessa liukupinta  on sivunnut heikkousvyö-
hykkeen alapintaa,  kun vyöhykkeen paksuus  on  ollut vähintään  0,5 m.  Myös 
sivukaltevan maapinnan tapauksessa liukupinta  on  useimmiten kulkenut 
heikkousvyöhykkeen alapinnan kautta. Nyt laskelmat  on  tehty ympyräliuku-
pintoja käyttäen. Yhdistelmäliukupintoja käyttäen varmuus olisi alhaisempi 
liukupinnan kulkiessa pidemmän  matkan heikkousvyöhykkeessä. 

STABILOINNIN RISKITARKASTELU, 
 tasainen  maanpinta  

2.: 

I  
Heikkousvyöhy.lckeen  paksuus  (ml  

Kuva  3.1.  Stabiloidun pohjamaan heikkousvyöhykkeen  paksuuden  ja  sijain-
nin vaikutus kokonaisvarmuuskertoimeen tasaisen maanpinnan tapaukses-
sa. Penkereen geometria  ja  parametrit llltteessä  4.  
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STABILOINNIN RISKITARKASTELU, 
sivukalteva maanpinta  

2,2 

2 

1,8 
C 
0 

1.6 
C 
C 

1,4 

1,2 

—0-- 2=1  

--  Z=3  

- - -  Z=9  

1.. 
0 
	

0,5 	 1 	 1.5 	2 	2.5 	3  
Helkkousvyöhykkeen  paksuus  Im)  

Kuva  3.2.  Stabioidun pohjamaan heikkousvyöhykkeen  paksuuden  ja  sijain-
n/n  vaikutus kokonaisvarmuuskertoimeen penkereen viereltä sivukaltevan 
maanpinnan tapauksessa. Penkereen geometria  ja  parametrit llltteessä  4.  

STABILOINNIN RISKITARKASTELU, 
sivukalteva maanpinta  

2,10 

1,90 

1,70  

Heikkousvyöhykkeen  paksuus  Em]  

Kuva  3.3.  Stabiloidun pohjamaan heikkousvyöhykkeen  paksuuden  ja  sijain-
nin vaikutus kokonaisvarmuuskertoimeen myös penkereen alta sivukaltevan 
maanpinnan tapauksessa. Penkereen geometria  ja  parametrit  liitteessä  4.  
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3.4  Johtopäätelmät 

Pilarointi puolilujilla pilareilla mitoitetaan  siten, että pilarit eivät myötää. Täl-
löin varmuus liukupintasortumaa vastaan  on  usein melko korkea. 

Tehdyissä laskelmissa täysin lujittumattoman kerroksen syvyydellä  on  mer-
kittävä vaikutus  varm uuskertoimeen  heikon kerroksen paksuuden kasvaes-
sa. Lujittumattoman kerroksen sijaitessa lähellä maanpintaa, alenee var-
muus eniten. Lujittumattoman kerroksen yläreunan syvyyden kasvaessa 
penkereen harjan leveyttä suuremmaksi,  on heikkousvyöhykkeen  paksuu-
den merkitys hyvin vähäinen. 

Hyvin ohuen  (0,1 m) heikkousvyöhykkeen  vaikutus  on  vähäinen vaakasuo
-ran  maanpinnan tapauksessa. Maanpinnan ollessa sivukalteva, kasvaa 

ohuenkin heikon vyöhykkeen vaikutus. 

Tehdyissä tarkasteluissa voi lujittumattoman kerroksen paksuus olla jopa 
 1. ..1 ,5 m  ilman, että kokonaisvarmuus alenee huomattavasti  alle  1 ,5  vaaka- 

suoran maanpinnan tapauksessa. 

Nyt tarkasteltiin ainoastaan yhden stabiloidun pohjamaan  ja pengerraken
-teen  yhdistelmä. Yleispätevämpien johtopäätelmien tekemiseksi tulisi tar-

kastella myös eri korkuisia  ja  levyisiä pengerrakenteita sekä pohjamaita, 
joissa pehmeän kerroksen paksuus  ja  lujuus vaihtelee. Kerroksellisen poh-
jamaan tapaus olisi myös aiheellista tarkastella, jolloin lujittumattoman ker-
roksen syvyyden vaikutus poikennee nyt tarkastellusta tapauksesta. Kerrok-
sellisen  ja sivukaltevan  maapohjan tapauksessa olisi aiheellista tarkastella 
stabiliteetti käyttäen myös yhdistelmäliukupintoja. 

Heikkouskerroksen  vaikutus painumiin tulisi tarkastella siten, että olisi mah-
dollista antaa tarkemmat perustellut ohjeet stabiloinnin laadunalitusten suh-
teen myös painumien kannalta. 
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4.  LAADUNALITUSTEN RISKITARKASTELU -  LUJAT  Pi
-LARIT  

4.1  Lujien pilareiden mitoitus  

Lujilla  pilareilla  kuormitus keskittyy  pilareille,  koska maan  ja  pilarien muo-
donmuutosmoduuleilla  on  huomattava ero. Lujat  pilarit mitoitetaan  kuten 

 paalut  olettaen, että  pilarit  vastaanottavat  kaiken  kuormituksen, jolloin myös 
 liikennekuorma  tai  muut  hyötykuormat  on  laskettava mukaan  kuormituk

-seen.  Mitoitus pilareiden puristuslujuuden  suhteen tapahtuu  yhtälöillä  4.1  ja 
 4.2.  Mitoituksessa kokonaisvarmuuskertoimen  arvona käytetään  2,0. 

x A  = qkok  x A' x F 	 (4.1)  

=> 	= qk0k  A' 	
(4.2) 

F 	A 

on  pilareiden suunnittelupuristuslujuus  
A 	 pilarin  poikkipinta-ala  
qk 	 pilareille  tuleva  kokonaiskuormitus  
A' 	 yhden pilarin kannettavaksi tuleva alue  
F 	 varmuuskerroin  

4.2  Tehdyt  tarkastelut 

Lujien pilareiden  osalta päätavoitteena oli tarkastella nykyisin  mitoituksessa 
 käytetyn  varmuuskertoimen  suuruutta  ja  lujien pilareiden toimintatapaa  eri

-tyyppisissä  tilanteissa.  Penkereen  stabiliteetin  ja/tai painuman  kannalta tar-
kasteltiin seuraavat tapaukset:  

1. Kokonaan  puuttuva(t) pilari(t)  
2. Tasainen kaikkien  pilareiden  lujuuden  alitus  
3. Osa  pilarista  huonosti  lujittunutta  

Lisäksi tarkastellaan  pilareiden yläpäiden  yläpuolelle  asennettua vahvistetta:  

4. Lujitteiden  vaikutus  ja  lujitteeseen mobilisoituva vahviste
-voima  

Liukupinta-analyysi ei ole erityisen soveltuva  lujien pilareiden varaisen  pen
-kereen mitoitukseen  ja  tarkasteluun. Tarkastelu tehtiin  pilareiden aksiaalisen 

puristuslujuuden  pohjalta.  

4.3  Kokonaan  puuttuva(t) pilari(t)  

Lujia pilareita  mitoitettaessa kokonaisvarmuuskerroin  murtumista vastaan  on 
 sama kuin  paalutuksia mitoitettaessa  eli  2,0.  Puolilujilla pilareilla  suomalai-

sessa  mitoituskäytännössä  ei  pilareiden myätälujuutta  yleensä  ylitetä. Myö- 
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tökertoimen suuruutena  käytetään tällöin yleisesti  1,54,  jolloin  Gmyöto =  0,65 X  

murto 

Kun lujilla pilareilla kokonaisvarmuus pilareiden puristusmurtoa vastaan las-
kee tasolle noin  1 ,5,  alkaa pilarit myötäämään  ja painumat  kasvavat merkit-
tävästi. Pilareiden myötäämisen perusteella tulisi kokonaisvarmuuskertoi

-men  olla vähintään  1,5.  

Tilannetta, jossa lujien pilareiden pilarikentässä yksittäinen pilari  on  lujittunut 
niin huonosti, että voidaan todeta  ko.  pilarin puuttuvan kokonaan,  on  tar-
kasteltu kuvassa  4.2a.  Tarkastelussa  on  yhdeksän pilarin ryhmästä oletettu 
yhden pilarin puuttuvan (eli  11  %  ko.  alueen pilareista puuttuu). Tämän 
puuttuvan pilarin pengerkuorman  on  oletettu jakaantuvan lähimmälle neljälle 
pilarille, jolloin näiden kunkin pilarin kuorma kasvaa  25  %.  Suoraan pilari-
määristä laskemalla saadaan kunkin jäljelle jäävän kandeksan pilarin kuor-
man lisäykseksi  12,5  %.  Tällaisia yhdeksän pilarin ryhmiä voitaisiin pilari-
kenttään periaatteessa sijoittaa toinen toisensa viereen ilman, että niistä 
kustakin puuttuva yksi pilari vaikuttaisi viereisen yhdeksän pilarin ryhmän 
toimintaa. Todellisessa rakenteessa puuttuvan pilarin kuormat siirtynevät 
myös kauempanakin kuin vieressä sijaitsevien pilarien kuormaksi. Yhden 
pilarin puuttuessa  9  pilarin ryhmästä alenee varmuuskerroin  koko pilariryh-
män murtopuristuslujuuden ylittymistä  vastaan mitoitustasolta  2,0  tasolle 

 1,88  ja varmuuskerroin  yksittäisen pilarin puristusmurtoa vastaan alenee 
tasolle  1,75.  

Tässä  on  tarkasteltu tilannetta, jossa pilarit  on  sijoitettu neliöverkkoon  (kuva 
4.la).  "Siirretyn neliöverkon"  (kuva 4.lb)  tapauksessa puuttuvan pilarin 
kuorma jakaantuisi todennäköisesti tasaisemmin viereisille pilareille.  

a) 
 •,, *  

Kuva  4.1. Pilareiden s/oituskaavio: a) nellöverkko  ja  b) kolmioverkko,  jos-
sa  pliant  ovat tasasivuisen kolmion kärkipisteissä. 

Edellä esitellyllä periaatteella  on  myös useamman pilarin puuttumista tar-
kasteltu kuvissa  4.2 b, c  ja  d,  joissa  on  tarkasteltu  2.. .4  pilarin puuttumista 

 12...20  pilarin ryhmästä. Puuttuvan/puuttuvien pilareiden kuorman  on  ole-
tettu suoraviivaisesti jakaantuvan lähimmille pilareille. Kuvan  4.2  tulokset  on 

 koottu taulukkoon  4.2.  Taulukossa  4.1 on  puuttuvan/puuttuvien pilareiden 
 kuorman oletettu jakaantuvan tasaisesti kaikille pilarityhmän "kunnollisesti" 
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lujittuneille pilareille. Taulukoiden  4.1  ja  4.2  tulokset  on  esitetty myös kuvaa-
una  kuvissa  4.3  ja  4.4.  

Taulukon  4.1  perusteella voisi jopa  30 % pilareista  puuttua, jotta  koko pila- 
ryhmän  pilarit  eivät keskimäärin  myötäisi.  Käytännössä  pilareiden myötää

-minen  tapahtunee jossakin määrin  "progressiivisesti"  ja  taulukon  4.2  perus-
teella voisi ainoastaan  15...20 % pilareista  puuttua ennen kuin  pilarit,  joiden 
kannettavaksi puuttuvan pilarin kuorma siirtyy,  myötäisivät.  

Tässä esitetty tarkastelu  on  erittäin karkea. Tarkempi tarkastelu tulisi tehdä 
siten, että  penger-  ja  liikennekuorman  todellinen jakautuminen  määritettäisiin 
penkereen  ja  pilareiden  jäykkyyden perusteella  esim.  3D  FEM -laskelmilla  tai 

 yksinkertaistettuna  2D-mallilla. Myös  pilareiden ns.  "progressiivisen"  myö-
täämisen/murtumisen  eteneminen tulisi selvittää kuten myös rakenteen  ko

-konaisstabiliteetti penkereen  sortumista vastaan. Tässä ei myöskään ole 
tarkasteltu  pilareiden alapään  kantavuutta, joka saattaa olla kriittinen  jo  en-
nen joidenkin  pilareiden  puuttumista. Myös  penkereen holvautuminen  pila

-reille  tulisi tarkistaa. 

Taulukko  4. 1 Lujien pi/are/den pilarityhmästä  puuttuvien pilareiden vaikutus 
viereisiin pilarethin laskettuna pilariryhmästä puuttuvien pi/are/den perus-
teella  (kuva  4.2). Varmuuskerroin  koko pilariryhmän puristusmurtoa  vastaan 

Pilareita yhteen-  
sä pilariryhmäs- 

 sa 
 kpl 

Pilariryhmästä 
puuttuvia  pila- 

 reita  
kpl 

Keskim. viereisten 
pilareiden  kuorman  

kasvu 
 ___________________  

Varmuuskerroin 
 pilariryhmän  pu- 

ristusmurtoa 
vastaan  

9 1 	(11 %) 12,5% 1,88 
12 2 (17%) 20% 1,80 
15 3 (20%) 25% 1,75 
16 3 (19%) 23% 1,77 
16 4 (25%) 33% 1,67 
20 6 (30%) 43% 1,57  

Taulukko  4.2 Lujien pi/are/den p/lar/tyhmästä  puuttuvien pilareiden vaikutus 
viereisiln pilareihin kuvan  4.2 kuormanjakautumisoletusten  perusteella.  Var-
muuskerroin  yksittäisen pilar/fl puristusmurtoa vastaan. 

Pilareita yhteen-  
sä pilariryhmäs-  

sä 
kpl 

Pilariryhmästä 
 puuttuvia  pila-  

reita 
kpl  

Suurin kuorman  
kasvu  viereisille  

pilareille  kuvassa  
4.2  

Varmuuskerroin  
yksittäisen pilarin 

 puristusmurtoa 
vastaan  

9 1 	(11%) 25% 1,75 
12 2 (17%) 37,5% 1,62 
15 3 (20%) 50% 1,50 
16 3 (19%) 87,5%* 1,13 
16 4 (25%) 50% 1,50 
20 6 (30%) 100% 1,0 

*  käytännössä  pilarl,  johon kuorman lisäys  87,5 %  kohdistuu,  myötäälmurtuu 
 ja  tilanne vastaan suurin piirtein tapausta, jossa  4  pilaria  16:sta  puuttuu.  
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Kuva  4.2. Pilarikentästä  puuttuvien pilareiden kuorman siirtyminen lähim-
mille viereisille pilareille. Tarkastelussa ei ole huomioitu penkereen jäyk-
kyyttä eikä kuorman mandollista jakautumista laajemmalle alueelle.  a) 1 
pilari 9:stä  puuttuu,  b) 2  pilaria 12:sta ja  3  pilaria 15:stä  puuttuu,  C) 3  pilaria 
16:sta  puuttuu  ja  d) 4  pilaria 16:sta  puuttuu. Katkovlivalla  on  rajattu alue, 
jolla sijaitsevien pilareiden määrästä  on  puuttuvien pilareiden %-osuus las-
kettu. 
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2.2  
FiIariryhnn  

2  -_____________________ __________ varrruuskerroin  

C5  
S.. - 
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.  18  xYks pilarinvarrruusk.  

1 .6  .:'.X.................................................. .... _________ 

* 	x 
•C (D  . 	.  1.4 

'  o.  
1.2 '5.. 

X 
U,  =  

0.8 
0 	10 	20 	30 	40  

Puuttuvia pilareita  (%]  

Kuva  4.3.  Stabioitujen pilareiden  ryhmässä huonosti lujittuneiden pilareiden 
lukumäärän vaikutus tarkasteltavan pllariiyhmän  ja  yksittäisen eniten kuor-
mitetun pilarin varmuuskertoimeen puristusmurtoa vastaan. Puuttuvien  pila - 
reiden %-osuus  on  määritetty  kuvan  4.2  ja  taulukoiden  4.1  ja  4.2  mukaisesti.  

2 

C  
".5-  Alariryhrmn  — 	. 

'.. 	b.. 
varrruuskerroin  

1.8  
* S.  

x  Yks.  pilarin varnuusk.  
1.6 5-- 

CC5  '5  

"S'5 x  x  ______ 

'  E 	1.4  . 	. 	.  
C5 

- 5'.  

X 

(5= 
1  *  

E I- 
CD  >  

0.8 
0 	2 	4 	 6 8  

Puuttuvia pilareita (kpl]  

Kuva  4.4.  Stabiloitujen pilareiden  ryhmässä huonosti Iuflttuneiden pilareiden 
määrän vaikutus tarkastelta  van  pllarityhmän  ja  yksittäisen eniten kuormite

-tun  pilarin varmuuskertoimeen puristusmurtoa vastaan. 
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4.4  Tasainen kaikkien pilareiden lujuuden alitus 

Tasaista kaikkien pilareiden lujuuden alenemista  koko stabiloidussa  kerrok-
sessa voidaan tarkastella karkeasti edellisen kohdan periaatteiden mukai-
sesti.  Eli pilareiden myötäämisen  perusteella tulisi kokonaisvarmuuskertoi

-men  olla vähintään  1,5.  Tästä voidaan suoraviivaisesti tehdä johtopäätös, 
että lujien pilareiden lujuus saisi olla enintään  25 % suunnittelulujuuttaan 

 alhaisempi, jotta pilareiden myötölujuus ei ylittyisi. Suositeltavampi  raja-arvo 
olisi enintään noin  10...15 % suunnittelulujuutta  alhaisempi arvo, jolloin  var-
muuskertoimen  arvo pilareiden puristusmurtoa vastaan olisi vielä noin 

 1,7...1,8. 

Pilareiden suunnittelulujuuden  tasainen aleneminen periaatteessa vähentää 
mandollisia ongelmia pilareiden alapäån kantavuuden  tai penkereen hol-
vautumisen  suhteen mikäli pilareiden moduuli alenee lujuuden aletessa. 

Pilareiden moduulin  ja  lujuuden suhteen ollessa lineaarinen kasvavat pai
-numat  suoraviivaisesti pilareiden lujuuden alentuessa kuormien pysyessä 

pilareiden myötölujuuden alapuolella.  

4.5  Lujuuden aleneminen kerroksittain 

Kaikkien pilareiden lujuuden aleneminen  on penkereen  stabiliteetin  ja pai-
numien  kannalta yleensä sitä vaarallisempaa, mitä ylempänä maapohjassa 
heikko kerros sijaitsee kohdan  4.1 tarkastelujen  mukaisesti. Kerroksen  si-
jaitessa  syvemmällä, kasvaa vallitseva jännitys  ja  siten pilareiden tehokas 
lujuus kasvaa  ja painumat  eivät ole yhtä suuria kuin heikon kerroksen sijai-
tessa ylempänä. 

Heikkojen pilareiden kerroksen sijaitessa lähellä maanpintaa voidaan edelli-
sen kohdan johtopäätelmiä pilareiden murtorajatilan suhteen soveltaa suo-
raan myös kerroksittain alentuneen lujuuden suhteen. Painumat ovat luon-
nollisesti pienempiä kuin  koko stabiloidun  kerroksen lujuuden ollessa alentu-
nut. 

Kerroksittain alentunutta stabiloinnin  lujuutta tulisi tarkastella siten, että saa-
daan selville kuinka paljon tietyillä syvyyksillä sijaitsevissa hei kkousvyöhyk-
keissä saa pilareiden lujuus alentua niin, että varmuus puristusmurtoa vas-
taan pysyy riittävänä  ja painumat  eivät kasva liiaksi.  

4.6  Yksittäisen pilarin heikkousvyähykkeen paksuuden vaikutus 

Yksittäistä  pilaria,  jossa  on  heikosti lujittunut vyöhyke,  on  tarkasteltu kuvan 
 4.2a  ja  4.5b pengerkuorman jakautumisperiaatteen  mukaisesti. 
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a) Alkutilanne 

1,25x0 0 1,25  xQ  

b) Painumien  jälkeen 
vaihtoehto  1  

(heikko vyöhyke ei 
painunut kasaan)  

1,25x0 0 1,25x0 

c)  Painu  mien  jälkeen 
vaihtoehto  2  

(heikko vyöhyke  on  
painunut kasaan) 

1,OxQ 1,OxQ 1,OxQ 

heikkousvyö  

Kuva  4.5  Yksittäisen pilar/fl heikosti lujittuneen kerroksen vaikutus,  a) 
 Kuorman jakautuminen,  b)  heikosti lujittunut kerros ei ota kuormaa vastaan 

 ja  c)  heikosti lujittunut kerros puristunut kasaan  ja ko.  pi/an  kantaa "täyden" 
kuorman. 

Tarkastelun tavoitteena  on  ollut määrittää kuinka paksu lujittumaton kerros 
saa kuvan  4.5a  mukaisessa tapauksessa olla, jotta  ko. pilari  voi vastaanot-
taa "täyden" kuorman viereisten pilareiden painuessa. Heikolla kerroksella 
varustetun pilarin yläosan  on  oletettu painuvan alaspäin penkereen vaiku-
tuksesta kuten viereiset pilarit. Heikkousvyöhykkeen alapuolisen pilarinosan 
ei oleteta painuvan ennen kuin heikkousvyöhyke puristuu kokonaan kasaan. 
Heikkousvyöhykkeen ylä-  ja alareuna  on  oletettu vaakasuoraksi. Mikäli heik-
kousvyöhykkeen ylä-  ja alapinta  olisivat muodoltaan kuperia  tai vinoja,  olisi 
pilarin kyky vastaanottaa kuormaa tässä tarkasteltujen painumien jälkeen 
todennäköisesti huonompi. 

Laskelma  on  tehty seuraavasti: pengerkorkeus  4 m, pilareiden leikkauslu-
juus 300 kPa, moduuli E=50 000 kPa, klk -väli  1,3 m  ja  halkaisija  800 mm. 

 Kunnollisesti onnistuneiden pilareiden kuorman  on  oletettu kasvavan  1,25-
kertaiseksi  "huonosti" lujfttuneen pilarin takia  (kuva  4.2).  "Huonosti" lujittu-
neen pilarin  on  oletettu ottavan kuormaa vastaan vasta siinä tilanteessa, 
että viereiset pilarit painuvat niin paljon, että pilarin lujittumaton kerros pai-
nuu kasaan  ja ko. pilari  alkaa ottamaan kuormaa vastaan  (kuva  4.5c).  Kaik-
kien pilareiden alapäiden oletetaan ulottuvan painumattomaan pohjaan 
saakka. 

Kaikkien pilareiden lujittuessa normaalisti  on pilarikuorma  Q=152  kN  ja 
 vastaava pilarin puristusjännitys  p 1 =302,6 kPa.  Kun yksi pilari ei  kanna 
 osuuttaan kuormasta, tulee viereisten pilareiden kuormaksi  P2=190 kN  ja 

puristusjännitykseksi  p2=378 kPa.  Tämän kasvaneen kuorman  (190 kN)  ai-
heuttama painuma  5...20 m  pitkissä pilareissa  on  esitetty taulukon  4.3  toi-
sessa sarakkeessa. Normaalisti lujittuneiden pilareiden kohdalla tapahtuva 
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painuma  on  esitetty taulukon  4.3  kolmannessa sarakkeessa  (152 kN).  Yk-
sittäisen pilarin heikkousvyöhykkeen aiheuttama painumaero pilareiden ylä- 
pinnan  tasolla  on  esitetty taulukon oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa. 

Taulukossa esitetyistä painumista voidaan laskea, että lujittumattoman ker-
roksen paksuus saisi olla enintään noin  0,8 % pilareiden  koko  pituudesta 
pilareiden moduulin ollessa  50 MPa,  jotta myös heikommin lujittunut pilari 
vastaanottaisi kuormaa painumien jälkeen. Tällöin heikkousvyöhykkeen 
paksuus saisi olla enintään  40...150 mm pilaripituuden  vaihdellessa välillä 

 5.. .20 m.  Kun otetaan huomioon, että myös onnistuneiden pilareiden koh-
dalla penger painuu noin  80 %  heikon pilarin viereisten pilareiden painu - 
masta,  saadaan edellä mainitussa tapauksessa painumaeroksi  8...30 mm 
pilareiden yläpään  tasolla. 

Pilareiden moduulin  vaihdellessa välillä  25...75 MPa  ja pilaripituuden  välillä 
 5...20 m  saisi lujittumattoman vyöhykkeen paksuus olla enintään  19...302 

mm (1 ,6...0,4 %  pilarin pituudesta). 

Taulukko  4.3  Yksittäisen pilar/fl heikosti lujittuneen kerroksen vaikutus  vie-
reisten pi/are/den painumlin. P//ar/n E=50 000 kPa (pen  ger  4 m, pi/are/den 
k/k-väli  1,3 m, 4=800 mm). "Viere/sten pilareiden painuma/la"  tarkoitetaan 
heikon p//ar/n viereisten kovemmin kuormitettujen pilareiden painumaa  ja 

 "Normaa/ipi/areiden painumalla"  tarkoitetaan normaa/isti /ujittuneiden pi/arei -
den kohda//a  tapahtuvaan pa/n umaa. 

Pilarin 
pituus 

_______  

"Viereisten pilareiden 
painuma" 

Pilarin kuorma  190 kN 
 Pilarin jännitys  378 kPa  

"Normaalipilareiden 
painuma" 

 Pilarin kuorma  152 kN 
Pilarin jännitys  303 kPa 

Painumaero 

 ____________  
5m 38mm 30mm 8mm 
1Dm 76mm 61mm 15mm  
15m 113mm 91mm 22mm 
2Dm  151 mm 121 mm 30mm  

Käytännössä suuruusluokkaa  30.. .60 mm  oleva penkereen paikallinen epä-
tasainen painuma, joka pääasiassa tapahtuu työnaikana, ei liene kovinkaan 
ongelmallinen. Tällä tavoin tehdyn karkean tarkastelun perusteella yksittäi-
sen pilarin heikkousvyöhykkeen suurin paksuus saisi olla suuruusluokkaa 
150...300mm. 

Mitä lähempänä maanpintaa heikkousvyöhyke sijaitsee, sitä suurempi ker-
roksen vaikutus  on. Heikkousvyöhykkeen sijaitessa  syvemmällä  on  pilaria 

 tukeva vaakajännitys suurempi. Lisäksi syvemmällä sijaitsevan heikkous- 
vyöhykkeen vaikutus pengerrakenteeseen  on  vähäisempi, koska tällöin 
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heikkousvyöhykkeen yläpuolinen  pilarin  osa  toimii ainakin jossakin määrin 
koheesiopaalumaisesti. 

Tässä tehdyssä tarkastelussa  on  erittäin paljon yksinkertaistuksa, joilla 
saattaa olla hyvinkin suuri vaikutus laskelmien tuloksiin, joten edellämainit-
tua tarkastelua tulisi täydentää laskelmilla, joissa huomioidaan  koko  raken-
teen todellinen toiminta eri tilanteissa.  

4.7  Lujitteislin mobilisoituva vahvistevoima  eri pilariväleillä 

Lujien pilareiden  yläpuolelle penkereeseen asennettuun synteettiseen vah-
visteeseen mobilisoituva vahvistevoima  on määritetty Geovahvisteohjeen 
(1 998)  mukaisesti. 

Kuvissa  4.6  ja  4.7 on  esitetty  2, 4  ja  6 m  korkeiden penkereiden alaosaan 
asennetun geovahvisteen vahvistevoima eri pilariväleillä. Kuvassa  4.6 on 

 esitetty penkereen keskellä vaadittu vahvistevoima  ja  kuvassa  4.7 on  esi-
tetty penkereen poikkisuunnassa vaadittu vahvistevoima. Esitetyt vahviste-
voimat ovat mitoitusarvoja, jotka ovat suuruusluokaltaan noin  1/3  synteet-
tisten vahvisteiden yhytaikaisesta om inaislujuudesta.  Laskelmissa käytetyt 
parametrit  on  esitetty liitteessä  5. 

Geovahvisteella  on  mandollista vähentää pilarikentästä puuttuvan 
(=huonosti lujittuneen) pilarin vaikutuksia pengerrakenteen holvautumiseen. 
Esimerkiksi yhden pilarin  (kuva  4.8a )  puuttuessa pilarikentästä kasvaa  pila-
riväli  1,42-kertaiseksi  (=V2  -kertainen)  puuttuvan pilarin kohdalla. Kanden 
vierekkäisen pilarin  (kuva  4.2b)  puuttuessa ei vastaavan pilarivälin määrit-
täminen ole yhtä suoravilvaista kuin yhden pilarin puuttuessa. Neljän pilarin 
puuttuessa kasvaa pilariväli  2,22-kertaiseksi  (kuva  4.8b).  

Tarkastellaan edellisen kappaleen pohjalta tapaus, jossa  4 m penkereen 
 alapuolella  on p=800 mm pilareiden klk -väli  1,3 m.  Taulukossa  4.4 on  esi-

tetty puuttuvien pilareiden vaikutusten "poistamiseksi" vaadittava vahviste-
voima sekä vahvistevoima kaikkien pilareiden ollessa kunnolla lujittuneita. 
Taulukon neljännessä sarakkeessa esitetyt vahvistevoimat ovat pilarikentän 
keskellä vaadittuja, koska pilarivälillä ei laskennallisesti ole merkitystä  pen-
kereen vaakasuorien  voimien vastaanottamiseksi vaadittuihin voimiin. Vii-
dennessä sarakkeessa  on  huomioitu myös penkereen vaakasuorien kuor-
mien vastaanottam iseksi tarvittava vahvistevoima. 
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d=800 mm,  KESKELLÄ  
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1 	1,2 	1,4 	1,6 	1,8 	2 	2,2 	2,4 	2,6  

Pilariväli,  m  

Kuva  4.6 2, 4  ja  6  korkean penkereen alaosaan asennetun geovahvisteen 
vahvistevoima eri pilariväleillä. Penkereen keskellä penkereen suunnassa 
vaadittu vahvistevoima  

d=800 mm,  REUNASSA  
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E 300 
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1 	1,2 	1,4 	1,6 	1,8 	2 	2,2 	2,4 	2,6  

Piiariväii,  m  

Kuva  4.7 2, 4  ja  6  korkean penkereen alaosaan asennetun geovahvisteen 
vahvistevoima eri pilariväleillä. Penkereen reunalla vaadittu vahvistevoima 
penkereen poikkisuunnassa. 
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Taulukko  4.4  Puuttuvien pilareiden vaikutus vahvistevoimaan.  

Alkuperäi  Uusi Puuttuvia  Vahvistevoima Vahvistevoima  pen- 
nen k/k- k/k-väli pilareita  penkereen kes- kereen  reunalla 
väli  [m] [ml [kpl]  kellä  [kN/m] 

___________ __________ ___________ [kN/m] ______________________  
1,3 - -  5 55 
1,3 1,84 1 59 104 
1,3 2,89 4 465 512  

Taulukossa  4.4  esitettyjen laskelmien perusteella yhden puuttuvan pilarin 
 penkereelle  aiheuttamien  holvaantumisongelmien yms  poistaminen  on  teh-

tävissä  ominaislujuudeltaan  noin  180 kN/m vahvisteella ( 3 x 59 kN/m). 
 Neljän puuttuvan pilarin vaikutusten poistamiseksi tulisi laskennallisen  vah-

vistevoiman  olla erittäin suuri, noin  1400 kN/m penkereen  keskellä  ja  vielä 
suurempi reunalla.  

Lujuudeltaan  yli  1000 kN/m synteettisiä vahvisteita on  saatavissa tilaamalla 
 tai  heikompia  vahvisteita  voidaan asentaa useampia kerroksia, mutta nor-

maalia  lujempien vahvisteiden  hinta  on  suuri.  Teräsverkkojen  käyttäminen 
 on  myös mandollista, jolloin  on  huomioitava teräksen  korroosio. Teräsverk

-kojen  verkkokoko  on  myös kohtuullisen pieni, jolloin verkkojen  saumoja 
 muodostuu paljon.  

A) 	 B) 

Kuva  4.8 Pilareiden  kik-välin  muuttuminen yhden  ja  neljän pi/arm puuttues-
sa. 
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5.  JATKOTUTKIMUSEHDOTUS  

Nyt tehtävien tarkastelujen perusteella  on  laadittu seuraavia jatkotutkimus-
ehdotuksia, joiden tavoitteena  on  tarkentaa ohjeita stabiloinnin laadunali

-tusten  suhteen: 

Puolilujat pilarit:  
Eri tekijöiden vaikutus stabiloinnin varaan rakennetun penkereen stabiliteet

-tim ja pamnumiin,  kun stabiloinnissa  on lujittumaton tai  huonosti lujittunut ker-
ros. 

Todellisten kohteiden, joissa laadunalituksia, havaittua käyttäytymistä tulisi 
analysoida. Ongelmana todennäköisesti riittävän hyvin dokumentoitujen 
havaintojen puute. 

Lujat  pliant:  
Huonosti lujittuneiden  tai lujittumattomien pilareiden  vaikutus. Tarkempi tar-
kastelu siten, että penger-  ja liikennekuormien  todellinen jakautuminen  pen-
kereen  ja pilareiden  jäykkyyden perusteella esim.  3D  FEM-laskelmilla  tai 

 yksinkertaistettuna  2D-mallilia.  Myös pilareiden ns. "progresslivisen" myö-
täämisen/murtumisen eteneminen tulisi selvittää kuten myös rakenteen  ko-
konaisstabiliteeth penkereen  sortumista vastaan. 

Pilareiden alapään geotekninen  kantavuus, joka saattaa olla kriittinen  jo  en-
nen joidenkin pilareiden laadunalituksialpuuttumista sekä myös penkereen 
hoivautuminen pilareille tulisi tarkastella sekä laskelmilla että koerakenteilla. 

Yksittäisen pilarin, jossa huonosti lujittunut kerros toiminta tulisi selvittää 
esim.  FEM-laskelmilla ja instrumentoiduilla koerakenteilla / -pilareilla.  Koe-
pilareille voitaisiin tehdä koekuormituksia, joilla määritettäisiin onnistuneiden 

 ja  "epäonnistuneiden" pilareiden kantavuutta  ja painumia.  Eri pituisten  mää-
rämittaisten pilareiden  kantavuutta  ja painumia  olisi myös aiheellista tutkia 
koerakenteilla. 

Mandollisuutta käyttää geovahvisteita stabiloinnin, jossa havaittu laadunali-
tuksia, "korjaamiseksi" hyväksyttävästi toimivaksi. Asiaa tulisi tarkastella 
tarkemmilla käsinlaskelm  Illa ja FEM-laskelmilla.  

Muita tutkimusehdotuksia: 
Määrämittaisten pilareiden painumien  tarkempi analysointi  ja instrumentoitu 
koerakentaminen.  

Tilastolliseen tarkasteluun perustuva suunnittelulujuuden määrittäminen, 
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LIITELUETTELO 

LuTE  1 	Laadunvalvontakairaukset -  tilastolliset tunnusluvut 
KEHA  Il  alue  3 

la  alue  3.05 (t=2  kk), tilastolliset tunnusluvut (otos  5  kairausta)  
1 b  alue  3.05/3.07  (t=2kkl5kk), leikkauslujuus  ja  

hajonta (otos 5^5 kairausta)  
1 c  alue  3.07  (t=5kk),  tilastolliset tunnusluvut (otos  5  kairausta) 
ld  alue  3 (t=2-5kk), leikkauslujuuden 

vaihteluväli  (otos  10  kairausta)  
le  alue  3 (t=2-5kk), leikkauslujuus  ja  hajonta (otos  10  kairausta)  

LIITE  2 	Laadunvalvontakairaukset -  tilastolliset tunnusluvut  
KEHA  Il  alue  4 

2a 	alue  4 (t=2,5  kk), leikkauslujuus  ja  hajonta (otos  9  kairausta)  
2b 	alue  4 (t=2,5  kk), leikkauslujuus  ja 

vaihteluväli  (otos  9  kairausta)  

LIITE  3 	Laadunvalvontakairaukset -  tilastolliset tunnusluvut 
VT1 Kevola  

3a 	Kevolan  alue (t=l kk), tilastolliset tunnusluvut 
(otos  30  kairausta)  

3b 	Kevolan  alue (t=l kk), tilastolliset tunnusluvut 
(otos  30  kairausta)  

3c 	Kevolan  alue  (t=1  kk), tilastolliset tunnusluvut 
(otos  10  kairausta)  

3d 	Kevolari  alue (t=l kk), tilastolliset tunnusluvut 
(otos  5  kairausta)  

LIITE  4 	Syvästabiloinnin riskiarvio - stabiliteettilaskelmat  

a) vaakasuora maanpinta  
b) penkereen viereltä  vino  maanpinta  
C) 	 vino  maanpinta  

LI ITE  5 	Geovahvisteeseen mobilisoituvan vahvistevoiman  
laskeminen  (EXCEL-pohja) 
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VAH  VISTE  VOIMA 

Geovahvisteen mitoitus Geovahvisteohjeen  mukaisesti 
Penger kantavan atapintaan 

Geovahvisteen mitoitus, penkereen  keskellä 
Penkereen  korkeus 	 H 	 400 m  
pilarin halkaisija 	 a 	 0,8 m 
k/k-väli 	 S 	 289 m 
pintakuorma 	 q 	 10 kPa 
Penkereen tilavuuspaino 	 20 kN/m3 
perikereen  tehokas tilavuuspaino 	 ye 	 22,50 kN/m3  
-• -  Ilman pintakuormaa 	 2000 kN/m3  
vahvisteen  muodonmuutos 	 005 - 

q= 	10 kPa 	 Tämä taulukko, kun H<1,4(s -a) 	 10 	kPa Tämä taulukko, kun  H>1,4(s -a) 
H  = 	4,00 	<  1,4(s-a) 2,926  

paatuhattujen  välinen tasainen kuorma (yht.  30) w1 	 234 kN/m  

vaadittava vahvistevoima (yht.  33) 	 P 	 636 kN/m  
vaadittu vahvisteen moduuli (yht.  34) 	 J 	 12727 kN/m 
(yht.  30 Geovahvisteohjeen  yhtälö)  

Ii 	ucra 

paaluhattujen  välinen tasainen kuorma (yht.  30) 	 208 kN/m  

vaadittava vahvistevoima (yht.  33) 	 PAP(q.0) 	 566 kN/m  
vaadittu vahvisteen moduuli (yht.  34) 	 J 	 11313 kN/m  

H  = 	4,00 	>  1,4(s-a)  =  2,926  
paaluhattujen  välinen tasainen kuorma (yht.  30) w 	 171 kN/m  
vaadittava vahvistevoima (yht.  33) 	 P 	 465 kN/m  
vaadittu vahvisteen moduuli (yht.  34) 	 J 	 9310 kN/m 
(yht.  30 Geovahvisteohjeen  yhtälö)  

g 	U 	icra 
paaluhattuien  välinen tasainen kuorma (yht.  30) WI  (q=O) 	 152 kN/m  
vaadittava vahvistevoima (yht.  33) 	 PAP  (qO) 	 414 kN/m  
vaadittu vahvisteen moduuli (yht.  34) 	 J 	 8275 kN/m 

Penkereen  sivulla Penkereen  sivulla 
Aktiivimaanpainekerroin  026  - Akliivimaanpainekerroin  K a  0,26 
Pengermaleriaalin kitkakulma  36  aste Pengermaterlaalin kitkakulma  41 36  aste  

g= 	10 	kPa g= 	10 	kPa 
vahvisteeseen mobilisoituva  voima (yht, l3bis)  PAL 52 kN/m vahvisteeseen mobilisoituva  voima (yht. l3bis)  AL 52 kN/m 

P+  PRL=  688 kN/m Pflp+ 	AL 517 kN/m  
vaadittu vahvisteen moduuli (yht.  34) J 13765 kN/m  vaadittu vahvisteen moduuli (yht.  34) J 10348 kN/m 

g= 	U  
vahvisteeseen mobilisoituva  voima (yht. l3bis) 	flL(qo) 	 52 kN/m 

PAP  (qO) +  PAL ((AO)  = 	 618 kN/m  
vaadittu vahvisteen moduuli (yht.  34) 	 J 	 12351 kN/m 

U 	cra 
vahvisteeseen mobilisoituva  voima (yht. l3bis) 	PI1L(qo) 	 52  kNIm 

DAP (q-O)  + RL (q=O) = 	 466 kN/m  
vaadittu vahvisteen moduuli (yht.  34) 	 J 	 9314 kN/m 

I- 
-I  rn 
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