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Rakennesuunnittelualalla on viime vuosina herännyt kysymyksiä rakennuksen vaakakuormien

siirtämisestä maaperälle. Normaali käytäntö on pitkään ollut se, että rakennukselta tulevat vaa-

kakuormat siirretään vinopaaluilla maaperän kantavalle kerrokselle tai kallioon. Mielenkiinto on

kohdistunut maaperän ja paalun väliseen vuorovaikutukseen, jota ei aikaisemmin juuri ole huo-

mioitu rakennuksen globaalia stabiliteettia tarkasteltaessa. Suurin syy tähän on alalla vallitseva

epätietous siitä, kuinka paalu-maaperämallia tulisi tarkastella maan sivuttaisvastuksen vaikutta-

essa. Tämä työ on tehty vastaamaan näihin kysymyksiin.

Tässä työssä on tutkittu paalujen käyttäytymistä erilaisissa maaperäsuhteissa kirjallisuuden

avulla sekä mallintamalla elementtimenetelmään perustuvalla ohjelmalla. Työssä selvitetään,

kuinka maaperän vaikutukset otetaan huomioon paalun sivuttaistuennan mallintamisprosessissa.

Tilannetta tarkastellaan staattisen ja syklisen kuormituksen vaikutuksen alaisena. Lisäksi paalu-

ryhmien paalujen välisen etäisyyden vaikutus paalujen sivuttaistuentaan otetaan huomioon. Dip-

lomityön aihe sai alkunsa rakennesuunnitteluprojektin aikana. Tutkiminen on tehty erilaisten

suunnitteluprojektien aikana, joissa on tarkasteltu paaluilla perustettuja rakennuksia. Yhtä näistä

projekteista on käytetty tämän työn tutkimuksessa. Lisäksi tutkimuksen tukena on käyty läpi suuri
määrä maamekaniikan kirjallisuutta ja teoriaa. Työssä esitetään paalujen sivuttaiskuormakestä-

vyyteen vaikuttavia asioita, kuten maaparametreja, kuormitustyyppejä sekä paalun yläpään ja

perustuksen kiinnitysasteita. Työn kirjallisuustutkimus perustuu kotimaiseen alan kirjallisuuteen

sekä ulkomaisissa tutkimuksissa tehtyihin havaintoihin.

Työn tuloksena saatiin selville paalun sivuvastukseen vaikuttavia asioita. Työssä selvitettiin miten

vaakasuuntaiset alustaluvut ja sitä kautta paalujen vaakasuuntaiset jousivakiot tulee määrittää

erilaisilla maaperillä. Laskettuja tuloksia vertailtiin taulukkomitoituksiin.
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In recent years there has been increasing amount of questions about using vertical piles to take

on lateral forces and how it should be analyzed. Usually the lateral forces are handled with in-

clined piles and no interest has been pointed on the interaction between soil and piles. The main

reason for that is probably the uncertainty and lack of understanding of the soil-pile model in the

industry. In some cases there is a big influence in the global stability of the building if the piles are

modeled realistically versus point supports.

During the thesis the behaviour of the piles in different kind of soils are investigated based on the

existing literature and with FEM-modeling. The effect of soil parameters in modeling is considered.
The problem is approached from static and cyclic loading situations and also the effect of pile

groups are taken into account. The topic of the thesis took shape during a structural designing

project. The empirical researching has been done in several projects where the building founda-

tions are supported by piles. One of these projects is used in the calculations on the latter part of

the thesis. The work included reading a lot of soil mechanics theory and literature. Soil parame-

ters, load types, and different kind of pile-foundation connections are presented in the thesis. The

literature research is based on domestic literature and foreign studies.

Things affecting the pile lateral load capacity was found as result of this research. The thesis

clarifies how the lateral constraints and springs should be calculated in different kind of soils and

how to model them. Calculated results are compared with the values available in different kind of

tables.

Keywords: FEM, piles, pile foundation, lateral resistance, spring, stability,
soil, structural engineering

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service.
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1. JOHDANTO

Perustukset ovat rakenteita maaperän ja yläpuolisten rakenteiden välissä. Ne jakavat

ylemmiltä rakenteilta tulevat kuormat maaperälle ilman, että maaperä ylikuormittuu. Pe-

rustukset voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään, matala- ja syväperustuksiin.

Matalaperustuksia ovat esimerkiksi maanvaraiset laattaperustukset. Syväperustuksiin

kuuluvat muun muassa paaluperustukset, joita tässä työssä tarkastellaan.

Tutkimuksen tausta

Kun rakennuksesta tehdään rakennemalli ja tarkastellaan sen stabiiliutta, perustusten

mallinnustapa vaikuttaa kokonaisuuteen huomattavan paljon. Hyvin useasti on tapana

mallintaa perustusten tuennat pistetuilla eli äärettömän jäykillä liikkumattomilla tuilla.

Tämä tapa on luultavasti yleistynyt, koska se on helppo tapa mallintaa ja se kuitenkin

jokseenkin antaa oikeat tulokset perustusten vertikaalisille tukireaktiolle. Se ei kuiten-

kaan ota huomioon paalujen todellista käyttäytymistä maaperässä eikä paalujen ja pe-

rustusten välistä liitosta. Kun paalut mallinnetaan todellisuutta vastaavilla pituuksilla pe-

rustusten alle, koko rakennus käyttäytyy eri tavalla vaakakuormien ja myös pystykuor-

mien vaikutuksesta. Tässä työssä tutkitaan tukipaaluja eli paalujen alapäät oletetaan liik-

kumattomiksi eikä paalun vaippa vastusta liikettä pystysuunnassa.

Paalujen todellisuutta vastaava mallinnus on haastavaa, jonka takia sitä melko harvoin

näkee tehtävän. Kuitenkin viime aikoina on herännyt kysymyksiä ja vaatimuksia sille,

että paalut mallinnettaisiin rakennemalliin todellisuuden mukaisesti. Kun suunniteltava

rakennus on geometrialtaan monimutkainen, rakennus on hyvin korkea tai paaluja on

vaikea sijoittaa optimaalisesti rakennuksen alle, todellisuutta vastaavan mallinnuksen

merkitys kasvaa.

Tukipaalut ovat hoikkia, pilarimaisia rakenneosia, joskus jopa useita kymmeniä metrejä

pitkiä. Paalut lyödään, porataan tai painetaan maaperään ja ulotetaan kantavaan maa-

kerrokseen asti. Mitä pidempi paalu on, sitä enemmän se vaikuttaa rakennemalliin, tiet-

tyyn pisteeseen asti. Paalut eivät ole jäykkiä kappaleita vaan niissä esiintyy muodon-

muutoksia ja kokoonpuristuvuutta. Pelkästään nämäkin asiat muuttavat tilannetta piste-

tukiin verrattuna.
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Vaikka vinopaalut ovatkin hyvä tapa siirtää rakennukselta tulevat vaakakuormat kanta-

valle maakerrokselle, niiden asentaminen on hankalampaa ja kalliimpaa verrattuna pys-

tysuoriin paaluihin. Kapeilla tonteilla vinopaaluja on usein hankala sijoittaa optimaalisille

paikoille. Tällaisissa tilanteissa maaperän sivuttaisvastuksen hyödyntäminen tuo helpo-

tusta perustusten suunnitteluun ja toteutukseen, kun vinopaalujen määrää voidaan vä-

hentää [3].

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää erilaisista maa-aineksista koostuville maakerrok-

sille sopivia laskennassa käytettäviä parametreja. Teoriaa kerätään ja tutkitaan mahdol-

lisimman monesta luotettavasta eri lähteestä, joiden perusteella eri maalajeille voidaan

etsiä keskimääräisiä parametrien arvoja.

Tässä työssä tutkitaan paalujen, paaluperustusten sekä yläpuolisten rakenteiden käyt-

täytymistä FEM-ohjelman avulla erilaisilla maaperätyypeillä. Tavoitteena on määrittää

tiettyihin tilanteisiin sopivat, FEM-ohjelmaan syötettävät, paalun ja maaperän välisten

jousten jousivakion arvot. Jousivakion arvot riippuvat pitkälti maaperän ominaisuuksista.

Tavoite on yhdenmukaistaa paaluperustusten suunnittelua, jolloin mallinnusteknisiä asi-

oita ei tarvitse jatkossa kyseenalaistaa. Tutkimuksessa käytetään eurokoodista ja muista

suomalaisista alan teoksista löytyvää tietoa. Kaikkia tarvittavia parametreja ei kuitenkaan

löydy kotimaisista teoksista, joten työssä sovelletaan myös muita alan standardeja ja

tutkimuksia.

Työn tulosten pohjalta yrityksen käyttöön luodaan mallinnusohje, jota rakennesuunnitte-

lijat voivat käyttää tulevissa projekteissa. Mallinnusohjeen avulla suunnittelijat voivat jat-

kossa mallintaa paaluperustukset oikeaoppisesti. Mallinnusohje tulee yrityksen käyttöön,

eikä sitä julkaista jakeluun.

Tutkimuksen rajaukset

FEM -ohjelmaan mallinnetusta rakennemallista saataviin tuloksiin vaikuttaa aikaisem-

massa luvussa mainittujen asioiden lisäksi käyttäjän luomat elementtiverkot. Elementti-

menetelmä perustuu numeeriseen laskentaan, jossa ratkaistaan kyseessä olevaa mate-

maattista ongelmaa likimääräisesti. Jatkuvassa kappaleessa tai aineessa on lähes ää-

retön määrä pisteitä, joissa voi esiintyä lähes ääretön määrä erilaisia kenttäsuureiden,

kuten jännityksen arvoja. Elementtimenetelmässä ajatuksena on jakaa tarkasteltava

alue tiettyyn määrään elementtejä. Kyseessä olevan kenttäsuureen arvoja approksimoi-
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daan elementtien solmupisteissä. Yksittäisen elementin muoto riippuu sen solmupistei-

den yhdistämistavasta. Kiinteillä materiaaleilla, kuten rakennuksen rakenteilla elementit

muodostavat koko rakenteen jäykkyysmatriisin, jonka ohjelma ratkaisee kääntämällä

sen matriisilaskennan avulla. Tuloksena saadaan elementtien siirtymät.

Laskennasta saadaan sitä tarkempia tuloksia, mitä tiheämmäksi elementtiverkon silmä-

jaon asettaa. Elementtien solmupisteet sijaitsevat tyypillisesti elementtien kiinnityskoh-

dissa, mutta elementillä voi olla myös sisäisiä solmupisteitä. Solmupisteiden tiheyden

lisäksi ratkaisun tarkkuuteen vaikuttaa laskennassa valittu interpolointifunktio. Lähtökoh-

taisesti interpolointifunktioina käytetään helposti muotoiltavia ja laskettavia polynomi-

funktiota. Nämä ovat esimerkiksi ensimmäisen asteen lineaarisia funktioita, joiden ele-

mentillä on kaksi, kolme tai neljä solmupistettä. Yhtälön astetta korottamalla polynomi-

funktiosta saadaan tarkempia tuloksia. Korkeamman asteen polynomifunktion elementin

reunoille tai sisään luodaan ylimääräisiä solmupisteitä.  Erittäin tiheillä verkoilla voi esiin-

tyä singulariteettiongelmia esimerkiksi nurkkakohdissa ja mitä tiheämpi verkko on, sitä

kauemmin mallin laskenta kestää. [1][45]

Tässä työssä ei kuitenkaan tarkastella sen enempää elementtiverkon vaikutuksia raken-

nemalliin. Paalut mallinnetaan palkkimaisina pilariobjekteina, jotka koostuvat tietyn mit-

taisista elementeistä. Elementtijaon voi määrittää ohjelmassa tai pilariobjektit voi mallin-

taa manuaalisesti eri kokoisissa osissa. Palkkielementit ovat kiinni toisissaan solmupis-

teiden välityksellä, joiden funktiona käytetään kuutiofunktiota (cubic). Elementtiverkkoja

tarkastellaan tarkemmin vain paikallisesti perustustasolla. Työssä tutkitaan pääosin pe-

rustusten alla tapahtuvia asioita sekä paalun ja betoniperustuksen välistä liitosta.

Tutkimuksen toteutus

Työn aikana tutkitaan erilaisia paaluille perustettavia rakennuksia ja rakenteita. Yksi

näistä on betonirakenteinen teräspaaluille perustettava pysäköintilaitos ja eräs toinen on

betonirakenteinen betonipaaluille perustettava toimistokerrostalo. Tutkimuksessa käyte-

tään Autodesk Robot Structural Analysis 2018 ja 2020 -ohjelmia FEM-mallin luomiseen,

PyPile-ohjelmaa paalun vaakasiirtymien ja taipumien laskemiseen sekä Mathcadia ja

vastaavia laskentaohjelmia. Työn alkupuolella tehdään kirjallisuusselvitystä ja käydään

maamekaniikan teoriaa läpi ja loppupuolella sovelletaan tätä teoriaa ja tietoja maaperän

tuen mallintamiseen sekä paalun sivuttaiskapasiteetin laskentaan. Työn aikana tutkitaan

ja analysoidaan aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia ja koekuormituksia. Näiden tutkimusten

perusteella voidaan muodostaa johtopäätöksiä esimerkiksi siitä millaisia varmuuskertoi-

mia laskennassa tulee käyttää.



4

Paalujen ja maaperän välistä vuorovaikutusta on tutkittu ja FEM-mallinnettu maailmalla

paljonkin. Tällaiset mallit ovat kuitenkin monimutkaisia, niiden tekeminen on työlästä ja

ne vaativat tarkan mittausdatan kyseessä olevasta maaperästä. Nämä asiat rajoittavat

tarkan maaperän FEM-mallinnuksen käyttöä normaalissa jokapäiväisessä suunnitte-

lussa. Tässä työssä maaperän aiheuttama sivuttaisvastusta tutkitaan jousitukina eli itse

maaperää ei mallinneta elementtiverkoilla ja tarkoituksena on löytää järkeviä sekä mah-

dollisimman realistisia jousivakion arvoja paalujen jousituille.

Tutkimuksen aiheen takana on valtava määrä maamekaniikan teoriaa. Lisäksi kirjallisuu-

dessa ja tutkimuksissa esiintyvät, eri tahojen aikaansaamat empiiriset maaparametrit

ovat arvoiltaan melko eriäväisiä. Työssä tehdään paikoittain  yksinkertaistuksia, jotta tu-

loksia on mahdollista saada järkevässä ajassa. Käytettävät arvot ja parametrit valitaan

kuitenkin niin, että niiden käyttö suunnittelussa johtaa varmalle puolelle.
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2. PAALUPERUSTUKSET

Yleensä paaluperustuksia käytetään silloin kun maaperä ei sovellu maanvaraiseen pe-

rustamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että maaperän kantavuus ei ole riittävä kuormia vas-

taan ainakaan ilman, että perustusten pinta-ala kasvaa suhteettoman suureksi. Nykyään

paalutuskalusto on niin kehittynyttä, että paalujen lyöminen maahan on jopa taloudelli-

nen vaihtoehto. Paalujen päälle valetaan betoninen antura tai laatta. Usein paalutettavat

kohteet ovat kokonaan paalutettuja, sekä anturoiden, että laatankin osalta. Yksi tapa on

myös perustaa anturat paaluille ja alapohjalaatta maanvaraisena, joka on varsin yleinen

tapa laajarunkoisilla rakennuksilla. Tämä on mahdollista silloin, kun maaperän kanta-

vuus riittää laatan aiheuttamalle pienemmälle pohjapaineelle. Anturoille ja varsinkin pila-

rianturoille tulee niin isot kuormat, että maaperä alkuperäistilassaan harvoin on riittävän

kantavaa niiden perustamiseen. Perustaminen ilman paaluja onnistuu lähinnä silloin, kun

kallionpinta on riittävän lähellä maanpintaa tai kun maaperä on karkearakeista ja kanta-

vuudeltaan riittävää.

Projektin suunnitteluvaiheessa paalut mallinnetaan suunnitelluille teoreettisille paikoille.

Rakennuksen paalutusvaiheen aikana työmaalla paalujen todelliset sijainnit tarkemita-

taan ja joskus selvitetään myös vinopaalujen toteutuneet suuntakulmat. Suuntakulmien

tarkka mittaus on työlästä, mutta mittaus tulisi tehdä aina edes jollakin tarkkuudella. Jois-

sain projekteissa paalutustyön jälkeen paalujen toteutuneet sijainnit mallinnetaan 3D-

malliin. Tästä on hyötyä jos myöhemmin tontille tehdään laajennuksia, korjauksia tai vas-

taavia toimenpiteitä. Todellisten paalujen sijaintien perusteella voidaan myös laskea pe-

rustusten kestävyys uudelleen, jos asennus on toleranssien ulkopuolella. Paaluanturan

tapauksessa paalujen asennuksessa tapahtuva sijaintivirhe voi johtaa anturan uudelleen

suunnitteluun.

Kuvassa 1 on esitetty paalujen liian suurista sijaintipoikkeamista aiheutuva anturan uu-

delleen suunnittelu. Punaisella on merkitty toteutuneet paalujen sijainnit. Sinisillä ympy-

räkuvioilla on merkitty mahdollisesti tarvittavia lisäpaaluja ja sinisellä viivalla on merkitty

anturan sivumittojen kasvattamista. Kuvassa mitta 1 kuvastaa paalun reunaetäisyyttä

anturan reunasta, jonka vähimmäisarvo ei täyty toteutuneilla paalujen sijanneilla. Mitta 2

kuvastaa paalujen keskinäistä etäisyyttä. Kuvan tapaus on liioiteltu ja näin suuria vihreitä

tapahtuu hyvin harvoin.
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Kuva 1. Paalujen asennusvirheistä aiheutuva anturan uudelleensuunnittelu

Edellä kuvatut virheet saattavat myös vaikuttaa paalujen mitoitukseen, kun niille tulevat

kuormat jakautuvat eri tavalla. Jos uudessa tapauksessa jonkin tai joidenkin paalujen

laskennallinen kapasiteetti ylittyy, voidaan paalujen kantavuutta arvioida uudelleen. Jos

kohteessa on tehty riittävästi PDA-mittauksia (paalujen dynaaminen koekuormitus), voi-

daan tulosten perusteella paaluille sallia suurempia suunnittelukuormia. Yleensä paalu-

jen todellinen kantavuus testien perusteella on hieman tai jopa merkittävästi suurempi,

kuin mitä otaksumalla teoreettisesti.

Rakennemallissa tapahtuvat paalujen sijaintien muutokset vaikuttavat voimasuureisiin ja

kuormien jakaantumiseen. Vaikka tällä on yleensä vain pieni vaikutus kokonaisuuden

kannalta, huonoimmassa tapauksessa rakennuksen kantavien ja jäykistävien rakentei-

den sijaintia ja tyyppiä voidaan joutua miettimään uudelleen.

Paalun ja perustuksen välinen liitos

Tässä työssä anturoiden vaikutukset huomioidaan anturan ja paalun välisessä liitok-

sessa. Liitoksen tyyppi riippuu paalutyypistä sekä myös siitä millainen kuormitus antu-

raan kohdistuu. Mitä jäykempi liitos on, sitä pienemmät ovat anturan ja paalujen päiden

vaakasiirtymät. Siirtymät vaikuttavat koko rakennuksen siirtymiin ja sitä kautta rakennuk-

sen globaaliin stabiliteettiin.
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Kuten luvussa 1.3 todettiin, paalut mallinnetaan FEM-malliin pilariobjekteina (Kuva 2 ja

Kuva 3). Paalun alapää oletetaan tässä tutkimuksessa liikkumattomaksi ja nivelellisesti

tuetuksi. Yläpään liitoksen jäykkyysaste riippuu paalun ja perustuksen liitoksen ominai-

suuksista sekä paalutyypistä ja teräspaalujen tapauksessa paaluhatun dimensioista.

Kuva 2. FEM-mallinnetut paalut tuentoineen.

Kuva 3. FEM-mallinnettu pilariantura.

Vertailtavia kiinnitysasteita ovat nivel eli täysin vapaa momenttijäykkyydestä sekä tie-

tynasteiset semijäykät kiinnitykset. Betonirakenteilla ja varsinkin paalun ja perustuksen

välisessä liitoksessa absoluuttisesti mitattuna, täysin jäykkää liitosta ei ole olemassa.
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Lähes jäykän liitoksen saamiseksi paalu pitäisi ulottaa melko syvälle betoniseen antu-

raan tai se pitäisi varustaa riittävällä ankkuroinnilla. Suurimmassa osassa tapauksia

paalu on vain hieman upotettuna anturan sisään (Kuva 4). Tällainen liitos on lähes nive-

lellinen ja rakennemallissa sitä myös ajatellaan nivelellisenä.

Kuva 4. Paaluantura teräspaaluilla

Anturan ja paalun liitosta voidaan mallintaa jousituella, kuten maaperän ja paalun välistä

vuorovaikutustakin. Tässä työssä ei kuitenkaan tarkastella paalun semijäykkää liitosta

tarkemmin vaan laskennassa tarkastellaan pääosin nivelellistä liitosta. Jäykän liitoksen

vaikutuksia tarkastellaan PyPile-ohjelmalla kappaleessa 8. Paalun kiinnitysasteella voi

olla merkittävä vaikutus paalun yläpään vaakasiirtymään.

2.1.1 Anturan ja teräspaalun liitos

Liitoksen jäykkyyttä voidaan kasvattaa käyttämällä esimerkiksi harjatankotartuntoja. Te-

räspaaluilla taivutetut harjatangot hitsataan paaluhattuun (ks. Kuva 5). Kuvassa on esi-

tetty yksi mahdollinen tapa toteuttaa liitos. Tällaista liitosta tarvitaan myös silloin, kun

paalulle sallitaan vetokuormituksia. Tämä tarkoittaa sitä, että rakenteilta tulevien vaaka-

voimien tai kaatavan momentin vaikutuksesta jokin tai jotkin paalut saattavat olla veto-

rasituksessa tietyillä kuormitusyhdistelyillä. Paalu kiinnitetään anturaan niin, että ankku-

rointi kestää vetokuormitukset. Lisäksi anturaan usein suunnitellaan pieni paikallinen

paksunnos paalun kohdalle. Tällä varmistetaan paaluhatun riittävä suojabetonin määrä

ja tämä osaltaan lisää liitoksen jäykkyyttä.
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Kuva 5. Paalujen kiinnitys anturaan

2.1.2 Anturan ja betonipaalun välinen liitos

Jos betonipaaluilla halutaan jäykempi tai vetorasituksia kestävä liitos aikaiseksi, paalujen

päät piikataan auki, jolloin paalun raudoitustangot saadaan esiin. Näitä tankoja käyte-

tään paalun ankkuroimiseksi anturaan. Periaate on siis sama kuin teräspaaluillakin. Jotta

liitos voisi olla jäykkä, raudoituksen ja ankkurointipituuden tulee olla riittävä. Raudoitus

lasketaan tapauskohtaisesti riippuen kyseessä olevista kuormista.
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Valmistajien omissa ohjeissa on myös mainintoja jäykkien liitosten toteuttamisesta. Lu-

jabetonin paaluohjeessa esitetään betonipaalun jäykkä liitos anturaan kuvan 6 mukai-

sesti. Paalu upotetaan anturaan 50 mm ja paalusta työmaalla esiin piikatut teräkset ank-

kuroidaan anturaan. Taulukossa 1 on esitetty vaadittavat tartuntapituudet.

Kuva 6. Betonipaalun jäykkä liitos anturaan (Lujabetoni).

Taulukko 1. Ankkuroinnin pituudet (Lujabetoni).

Taulukon mukaiset ankkurointipituudet on mitoitettu täydelle murtorajatilan vetokapasi-

teetille. Ohjeen mukaan jos pääterästen ankkuroinnilta ei vaadita pääterästen täyttä ve-

tokapasiteettia, ankkurointi pituus voidaan määrittää lineaarisesti interpoloimalla mitoit-

tavan vetovoiman ja täyden murtorajatilan vetokapasiteetin suhteella. Lisämainintana

ohjeessa on esitetty, että ankkurointipituuden vähimmäisarvon tulee kuitenkin aina täyt-

tyä, jonka voi laskea EN 1992-1-1 mukaisesti [49]. Ankkurointipituuden kanssa kannat-

taa olla kuitenkin tarkkana ja on suositeltavaa käyttää täyttä ankkurointipituutta jäykkyy-

den varmistamiseksi jos jäykälle liitokselle on tarvetta.

Rakennesuunnittelijan ja geoteknikon välinen yhteistyö

Rakennusprojektissa perustusten suunnitteluun tarvitaan geoteknikon tekemä perusta-

mistapalausunto tai muu vastaava selostus rakennusalueen maaperästä. Alueelle teh-

dään pohjatutkimuksia kairaamalla maaperästä näytteitä. Näiden tutkimusten antamien

tietojen perusteella geoteknikko antaa lausunnon, josta selviää voidaanko rakennus pe-

rustaa maanvaraisesti vai tarvitaanko esimerkiksi paaluperustukset.
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Kuitenkin valitettavan usein nämä lausunnot ovat melko vajavaisia. Tämä voi johtua siitä,

että maaperän kantavuudesta ei haluta ottaa vastuuta ellei kohteen perustaminen sitä

erityisesti vaadi. Syynä voi olla myös dokumentoinnin ja kommunikoinnin puute. Maan

suljettu leikkauslujuus on yksi tärkeistä asioista, kun halutaan mitoittaa paaluja vaaka-

kuormitukselle. Kun kyseessä on paaluille perustettava rakennus, geoteknikko antaa

paalun pystykuormakestävyyden paalutyypin mukaan, mutta ei yleensä juurikaan muuta.

Suunnitelmat ja mitoitukset voivat olla vain yhtä tarkkoja kuin lähtötiedotkin. Tämä tar-

koittaa sitä, että paalun sivuttaiskapasiteettia ei ole mahdollista tarkasti laskea maaperän

puutteellisilla tiedoilla.

Jos paalulla halutaan ottaa vaakakuormia vastaan, tulisi rakenne- ja geosuunnittelijan

olla hyvässä kommunikaatiossa keskenään. Joissain tapauksissa kohteen maaperästä

tulee ottaa näytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Geosuunnittelijan on pääsään-

töisesti projektin pohjarakenteiden ja maaperän asiantuntija, joten sitä asiantuntemusta

tulisi projekteissa hyödyntää tehokkaammin. Olettamuksia voi tietysti tehdä ja ajatella

kaikki vaikuttavat asiat varmalle puolelle. Suunnittelun lähtötietojen pitäisi kuitenkin läh-

tökohtaisesti olla mahdollisimman lähellä oikeatta tilannetta, sillä vain silloin suunnitte-

lussa voidaan päästä lähelle oikeaa tilannetta. Tällä tavalla voi myös usein optimoida

rakenteita ja säästää materiaalikustannuksissa, kun ylimääräiset varmuudet saadaan eli-

minoitua.
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3. AJAN JA KUORMITUKSEN VAIKUTUS MAAN
LEIKKAUSLUJUUTEEN

Maaperän yleisin murtumismekanismi on leikkautuminen, joten maan merkittävin lujuus-

ominaisuus on leikkauslujuus. Leikkauslujuutta voidaan määrittää esimerkiksi Coulom-

bin kaavalla (kaava 1).

s = c − σ ∗ tanφ (1)

, jossa s on leikkauslujuus, c on maan koheesio, σ on leikkauspinnassa vaikuttava nor-

maalijännitys ja φ on maan sisäinen kitkakulma eli leikkauskestävyyskulma. Coulombin

mukaan piirretty leikkauskestävyyssuora voidaan esittää seuraavien kuvien mukaan

(Kuva 7 ja Kuva 8). [30]

Kuva 7. Coulombin kaavan mukainen graafinen esitys, kun >

Kuva 8. Coulombin kaavan mukainen graafinen esitys, kun =

Koheesiomaat

Luonnontilaista koheesiomaata, kuten savimaata, leikattaessa syntyvä leikkausjännitys

siirtyy maa-aineksen rakeiden kannettavaksi. Voimat siirtyvät rakeiden välillä kohee-
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siomaisten sidosten ja kitkan välityksellä. Ajan kuluessa jännitykset siirtyvät osittain py-

symättömiltä koheesiosidoksilta pysyvämpien kitkamaisten kosketuskohtien kannetta-

vaksi. Jos leikkausjännitykset eivät ylitä mobilisoitavissa olevia kitkavoimia, muodon-

muutos hidastuu tai pysähtyy. Tällöin uusia koheesiomaisia sidoksia syntyy katkennei-

den sidosten tilalle. Jos leikkausjännitykset ylittävät kitkan aiheuttamat liikettä vastusta-

vat voimat, osa leikkausjännityksistä jää koheesiosidosten kannettavaksi, jolloin muo-

donmuutokset jatkuvat vakionopeudella. [21]

Pehmeän Drammenin saven leikkauslujuuden ja murtoon kuluneen ajan välinen riippu-

vuus on esitetty kuvassaKuva 9. Kuvassa tiettyä leikkausjännitystasoa kuvaa tietty aika,

jonka kyseessä oleva maakerros voi vastustaa murtoon asti. Murtotapahtuman varmuus-

luku ei näin ollen ole vakio, vaan ajasta riippuva. Maastossa mitattua suljettua leikkaus-

lujuuden arvoa usein korjataan laboratoriossa, sillä maaperän vesipitoisuudella ja plas-

tisilla ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus koheesioon. Nämä korjaukset ovat tarpeen

luotettavan suunnittelun mahdollistamiseksi. [22]

Kuva 9. Suljetun leikkauslujuuden ja murtoon kuluneen ajan välinen riippuvuus.
Muokattu [8] [Bjerrum]

3.1.1 Koheesiomaan suljetun tilan lujuus

Koheesiomaa murtuu suljetussa tilassa silloin, kun sitä nopeasti kuormitettaessa vesipi-

toisuus ja tilavuus murtopinnalla ei ehdi muuttua. Geoteknisessä suunnittelussa suljettua

leikkauslujuutta käytetään yleensä lyhytaikaista kantavuutta laskettaessa. Tällaisia ovat

esimerkiksi työnaikaiset maanpaineet ja vakavuudet. Maakerroksen komponentit maa-
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aines ja vesi, voidaan täysin kyllästettyinä olettaa kokoon puristumattomiksi. Tällöin sul-

jetun tilan reunaehdot ovat seuraavat. Maakerroksen tai maanäytteen tilavuus ei muutu,

maakerroksen vesipitoisuus ei muutu, Poissonin luku = 0,5, tilavuudenmuutosmoduuli

→ ∞.

Suljettu leikkauslujuus voidaan määrittää kartiokokeella, puristuskokeella, kolmiaksiaali-

kokeella tai laboratoriosiipikairauksella. Maastossa yleisin määritystapa on siipikairaus.

Seuraavassa kuvassa (Kuva 10) on esitetty suljetun konsolidoimattoman kolmiaksiaali-

kokeen tulokset. Konsolidoimattomassa kokeessa sellipaine lisätään näytteen ollessa

kumikalvon sisässä suljetussa tilassa. Täysin kyllästetyssä näytteessä sellipaineen li-

säys siirtyy kokonaan huokosveden paineeksi (∆ ) (kuvassa kohta b). Tällöin tehokas

normaalijännitys ( ′ ) murtopinnalla on nolla, joka voidaan laskea kaavan 2 mukaan.

Todellisuudessa maamateriaalin kitkakulma on aina suurempi kuin nolla. Kuvan koh-

dassa e on esitetty pisteessä T todellista murtotilaa vastaavaa suoraa katkoviivalla ja

= -suora, jota sovelletaan käytännössä, on esitetty jatkuvalla viivalla. Maakerroksen

ollessa osittain vedellä kyllästetty, kuormituksen lisäys aiheuttaa välittömästi huokosissa

olevan ilman kokoonpuristumista, jolloin tehokas jännitys kasvaa kuten myös suljettu

leikkauslujuus ( > ). [8]

= − = 0 (2)

= = + tan ′ = = (3)

, joissa  on normaalijännitys,  on tehokas normaalijännitys, c on koheesio,  on

tehokas koheesio,  on tehokas kitkakulma,  on leikkausjännitys,  on suljettu leik-

kauslujuus ja  on huokosvedenpaine.
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Kuva 10. Konsolidoimaton, suljettu kolmiaksiaalikoe, näytteen leikkaus. a) koejär-
jestelyt, b) leikkauspinnalla vallitsevat jännitykset c) Mohrin jännitysympyrät d) huokos-
paineen vaikutus jännitysympyrän sijaintiin e) oletettu murtosuora ( = ) ja todellinen

murtosuora ( > ). [Bowles, J. E. s. 364]

Koheesiomaalajien suljettuun leikkauslujuuteen vaikuttaa merkittävästi maan konsoli-

daatiotila. Karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että mitä suurempi konsolidaatioaste, sitä

suurempi leikkauslujuus. Ennen suljetussa tilassa tapahtuvaa kuormitusta suljettu leik-

kauslujuus voidaan ilmaista seuraavalla kaavalla.

= ( , ) = ( , ) (4)

Leikkauslujuus voidaan ilmaista myös seuraavalla, SHANSEP-menetelmässäkin käyte-

tyllä tavalla [32]:

= ∗ ∗ = ∗ ∗ (5)
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Maakerroksen konsolidaatiotilaa voidaan alustavasti arvioida käyttämällä suljetun leik-

kauslujuuden syvyysjakaumaa. Menetelmä ei kuitenkaan yleensä kerro esijännityksen

täsmällistä arvoa, jonka vuoksi sitä ei myöskään voida käyttää ödometrikoetta korvaa-

vana ylikonsolidoitumisasteen määritysmenetelmänä. Suljetun leikkauslujuuden ja esi-

kuormituksen suhdetta maakerroksen normalisoidun käyttäytymisen kuvaajana on käsi-

tellyt muun muassa Ladd & Foott, Karlsson & Viberg sekä Ladd ja Hansbo. Suljettuun

leikkauslujuuteen vaikuttavia asioita esikuormituksen lisäksi ovat jännitys- ja muodon-

muutoshistoria, geologinen syntytapa ja rakenne sekä maakerrosten tiiviys. [8]

3.1.2 Voimakkaasti ylikonsolidoitunut savi

Maa käyttäytyy yleisesti ottaen plastisesti. Voimakkaasti ylikonsolidoitunut savikerros voi

kuitenkin käyttäytyä jopa murtoon asti hyperelastisesti eikä ennen murtoa ole havaitta-

vissa merkittäviä plastisia muodonmuutoksia. Murtokriteerinä voidaan käyttää Hvorsle-

vin oletuksia tai sen sovellutuksia (Kuva 11 ja Kuva 12) [8]. Hvorslev osoitti, että koheesio

ei ole vakio (kaava 9) [37].

Hvorslevin murtokriteerissä (kaavat 6, 7, 8) koheesiotermi on esitetty huokosluvun tai

vesipitoisuuden funktiona eikä vakioarvona, kuten Mohr-Coulombin murtokriteerissä.

Hvorslev käyttää parametreille  ja φ  nimityksiä tehokas koheesio ja tehokas kitka-

kulma. Nimitykset eivät vastaa klassisessa maamekaniikassa yleisesti käytettyjä nimi-

tyksiä, jonka vuoksi tässä yhteydessä käytetään nimitystä ”Hvorslevin parametrit”.

= tan + (6)

= μ + (7)

= tan ′ + (8)

= = ( ) (9)

, joissa  on leikkauslujuus,  on murtohetkellä murtopintaan kohdistuva tehokas nor-

maalijännitys,  on huokosluku murtohetkellä,  on Hvorslevin kitkakulma,  on Hvors-

levin koheesio,  on ekvivalenttijännitys,  on ominaistilavuus murtohetkellä,  on

vesipitoisuus murtohetkellä ja , ,  ovat Hvorslevin parametreja.
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Kuva 11. Myötöpinnat ja murtokriteeri

Kuva 12. Hvorslevin murtokriteeri. [8]
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Eri vesipitoisuuksissa tulkituilla näytteillä on yhteinen rajatila, jonka alapuolella murtu-

mista ei tapahdu. Tämä rajaviiva on kriittisen tilan suora CSL. Hvorslevin parametrien

ja φ  määrittämiseksi on tunnettava kriittisen tilan suora sekä yksi murtopiste ( , , )

tutkittavassa tiiviydessä. [8][33]

Kitkamaat

Kitkamaalla tarkoitetaan maalajeja, joiden rakeita yhdistävänä voimana toimii kitka. Kit-

kamaiden lujuutta kuvaa kitkakulma, joka riippuu muun muassa maarakeiden muodosta

ja karheudesta. Kitkamaita ovat esimerkiksi hiekka, sora ja moreeni. [7]

Kitkamaan lujuus voidaan ajatella pääosin muodostuvan materiaalin sisäisestä kitkakul-

masta sekä rakenteellisesta vastuksesta. Sisäinen kitkakulman arvo riippuu maan rakei-

suudesta, raemuodosta, kosteudesta ja mineraalikoostumuksesta. Kitkamaan rakenteel-

linen vastus riippuu tiiveyden ja tilavuuden muutoksista. [38]

Kitkamailla leikkaus- ja normaalijännityksen välinen riippuvuus on yleensä lähes suora-

viivainen. Pienillä normaalijännityksen arvoilla maarakeet voivat liikkua ja kiertyä suh-

teellisen vapaasti, ja leikkausvastus kasvaa rakeiden lukkiutumisen ansiosta. Dilataation

merkitys vähenee suurilla normaalijännityksen arvoilla rakeiden liikkumismahdollisuuk-

sien vähentyessä. Dilataatio kuvaa maan tilavuuden ja jännityksen suhdetta. Suurilla

normaalijännityksen arvoilla maarakeet murskautuvat kontaktipinnoilla, ja materiaalin ra-

keisuus muuttuu. Käytännössä murskautumista ainakaan suomalaisilla kitkamailla ei

juurikaan tapahdu, sillä se vaatisi poikkeuksellisen suuria jännityksen arvoja. Näistä

syistä johtuen murtosuora muuttuu kaarevaksi käyräksi suurilla normaalijännityksen ar-

voilla. [38][8]

Yksi merkittävä ominaisuus, joka vaikuttaa materiaalin lujuuteen ja muodonmuutoksiin

on anisotrooppisuus. Anisotrooppisuudella tarkoitetaan rakeiden suuntausta eli materi-

aalin ominaisuudet vaihtelevat eri suunnissa. Lähestulkoon kaikki luonnontilaiset ja ra-

kennetut kerrokset ovat anisotrooppisia. Yksi tapa lisätä kitkamaakerroksen lujuutta on

tiivistys. Tiiviyttä voidaan kuvata huokosluvulla, huokoisuudella tai suhteellisella tiiviy-

dellä. Seuraavassa kuvassa on esitetty tiivistyksen vaikutus lujuuteen. Kuvassa myötö-

pinta I kuvaa tiivistämätöntä maakerrosta ja myötöpinta II tiivistettyä. Tässä tapauksessa

jännityspolun lujuutta on saatu kasvatettua arvosta  arvoon .
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Kuva 13. Tiivistämisen vaikutus lujuuteen. [8]

Kuvassa CSL on kriittisen tilan suora, FLI on murtosuora ennen tiivistämistä, FLII on

murtosuora tiivistämisen jälkeen, 0  on jännityspolku. [36]

Kitkamaalajit ovat myötölujittuvia kuten myös myötöpehmeneviä. Myötölujittuminen on

riippuvainen materiaalin tiiveydestä, plastisesta työstä, plastisista muodonmuutoksista

sekä hydrostaattisesta jännityksestä (kaava 10). Myötölujittumiseen- ja pehmenemiseen

vaikuttavat myös jännityspolku eli jännityshistoria, venymäpolku sekä anisotrooppisuus.

[7][8]

ℎ = + (10)

, jossa Hh on myötölujittumisparametri, F on myötöfunktio ja G on plastisen potentiaalin

funktio. Myötölujittuminen perustuu maan rakeiden välisiin kontakteihin sekä niiden niin

sanottuun lukkiutumiseen kuormituksen alaisena. Myötölujittuvilla materiaaleilla jännitys-

tason kasvaessa myös jäykkyysmoduuli kasvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että materiaalin

kyky vastustaa muodonmuutoksia kasvaa. Myötöpehmenevillä materiaaleilla käyttäyty-

minen on päinvastaista eli jäykkyys heikkenee jännitysten kasvaessa. Karkearakeisilla

kitkamailla jännitys-muodonmuutoskäyttäytyminen on yleensä myötölujittuvaa ja hieno-

rakeisilla koheesiomailla myötöpehmenevää [44]. Myötölujittumisen parametreihin pala-

taan tarkemmin luvussa 4.

Myötölujittumisella ja -pehmenemisellä on siis yhteys maaperän lujuuteen kuormituksen

vaikuttaessa. Niiden vaikutusta voidaan kuvata epälineaarisella maamallilla, jossa jänni-

tys-muodonmuutoskuvaaja ei ole lineaarinen. Tämän työn yhteydessä epälineaarisuus

otetaan huomioon jousivakioiden määrittämisessä.
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Kitkamaalajien nesteytyminen

Hyvin vettä läpäisevillä maalajeilla ei yleensä esiinny suljettua tilaa. Kitkamaalajeilla leik-

kausjännitys aiheuttaa tilavuusmuutosta (dilataatio). Poikkeuksena kitkamaan käyttäyty-

misessä on nopean kuormituslisäyksen aiheuttama löyhän kitkamaan nesteytyminen

(eng. liquefaction). Nesteytyminen voi johtua myös paineellisesta vedenvirtauksesta.

Kyllästetyn, löyhän hiekan nesteytyminen voidaan selittää seuraavasti: äkillinen kuormi-

tus aiheuttaa paikallisen muodonmuutoksen, ja kuormitus siirtyy kokonaan huokosveden

kannettavaksi. Kuormituksen äkillisyyden johdosta konsolidoitumista ei ehdi tapahtua, ja

maa käyttäytyy kuten suljetussa tilassa oleva systeemi.

Tästä johtuen, kiinteän maa-aineksen muodostama rakenne menettää stabiliteettinsa eli

murtuu ja osa rakeista irtautuu kosketuskohdastaan ja alkaa kellua ympäröivässä ve-

dessä. Kokonaisjännityksen pysyessä lähes vakiona tehokas jännitys alenee huokospai-

neen nousun verran, ja maan leikkauslujuus alenee. Paikallisen stabiliteetin menetyksen

vuoksi kuormat siirtyvät ympäröivän stabiilin maamassan varaan. Prosessi voi jatkua niin

kauan kunnes koko maamassa on muuttunut paksuksi liuokseksi tai nesteeksi, jossa

yksittäiset rakeet kelluvat huokosvedessä. Nesteytyminen tapahtuu nopeasti, eikä huo-

kospaine ehdi purkautua, vaan maamassa on suljetussa tilassa. Kuormituksen aiheut-

tama nesteytyminen voi tapahtua dynaamisten kuormitusten, kuten paaluttamisen tai

maanjäristysten aiheuttamana. Veden virtauksen aiheuttamaa nesteytymistä esiintyy

vettä läpäisemättömien kaivantoseinien ja maapatojen yhteydessä sekä paineellisen

pohjaveden purkautumispaikoissa eli lähteissä. Paineellinen virtaava vesi pienentää te-

hollista jännitystä ja muuttaa materiaalin niin sanotuksi juoksuhiekaksi. [8]

Eurokoodin (EN-1997-1) mukaan suunniteltaessa perustuksia, joihin kohdistuu värähte-

lykuormia, tulee dynaamiset vaikutukset ottaa huomioon. Värähtely ei saa lisätä huomat-

tavasti painumia eikä maa saa nesteytyä perustuksen ympärillä. Tällaiset kuormitukset

tulevat kyseeseen lähinnä laiteperustuksilla tai maanjäristystilanteissa. [35]
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4. MAAMEKANIIKAN ELASTOPLASTISET, MYÖ-
TÖLUJITTUVAT MALLIT

Maan, kuten saven, käyttäytymisen ja lujuuden kuvaamiseen on kehitetty monia erilaisia

materiaalimalleja. Osa näistä malleista on melko yksinkertaisia ja osa malleista on enem-

män tai vähemmän monimutkaisia, jotka ottavat huomioon muun muassa materiaalin

myötölujenemisen, jännityshistorian sekä muodonmuutokset. Erilaisten mallien lisäksi

on olemassa monia eri suureita, jotka kuvaavat lujuutta ja jännityksiä. [29]

Maan käyttäytymistä kuvaavia malleja on kehitetty erityisesti 1950-luvulta alkaen. Mal-

leista tunnetuin on kriittisen tilan mallin. Sen kehittäminen aloitettiin Cambridgessa

vuonna 1954. Tätä mallia on käytetty lukuisissa sovellutuksissa. Mallista on kehitetty

versio, joka tunnetaan nimellä Modified Cam-Clay (MCC). Sitä on käytetty useasti iso-

trooppisen saven käyttäytymistä kuvavana mallina, ja se on edelleen käytössä.

Maamekaniikkaan soveltuvia konstitutiivisia malleja voidaan jaotella seuraavalla tavalla.

Jännitys-muodonmuutos -riippuvuuteen perustuvat mallit (Deformation theory), olettavat

jännitys- ja muodonmuutostensorien välisen yhteyden tunnetuksi. Yksi tunnettu esi-

merkki on hyperbolinen jännitys-muodonmuutos -funktio. Hyperelastiset mallit kuuluvat

tähän joukkoon. Inkrementaalisessa teoriassa (Incremental theory) jännitys- ja muodon-

muutosinkrementtien välinen riippuvaisuus oletetaan tunnetuksi. Hypoelastiset teoriat

kuuluvat tähän joukkoon. Ideaalisen ja inkrementaalisen plastisuuden (Perfect and incre-

mental plasticity).  teoriassa jännitysten ja muodonmuutosten väliset tangentiaaliset jäyk-

kyystensorit johdatetaan plastisen potentiaalin funktiosta, joka on muodonmuutostilasta

riippuvainen. Tähän kuuluvat teoriat ovat yleensä myötölujittuvia. Ryhmään kuuluvat

useat erilaiset mallit, kuten kriittisen tilan ja rajapintamallit. [8]

Endokronien teoria, endokroninen plastisuusteoria (Endochronic theory) eroaa klassi-

sesta plastisuusteoriasta. Eroavaisuuksia ovat muun muassa seuraavat asia. Teorian

kehittämisessä ei tarvita myötöpinnan käsitettä, fysikaaliset oletuksen perustuvat termo-

dynamiikkaan, materiaalin muistia kuvaa niin sanottu endokrooninen eli sisäinen aika,

jonka inkrementti vastaa fysikaalisesti plastista muodonmuutosinkrementtiä. Teoriassa

määritellään sisäinen aikamitta ζ, joka riippuu muodonmuutoksesta  ja todellisesta

ajasta t (kaava x). Aika-asteikko z(ζ) määritetään siten, että > 0. Yksiakselisessa ta-

pauksessa jännityksen ja venymän välinen yhteys saa kaavan x2 mukaisen muodon.

ζ = ε + b dt (x)
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= ∫ ( ε/dz ) ′ (x2)

, jossa ydin funktio saattaa yleisessä tapauksessa olla muodoltaan monimutkaisempikin.

Yhtälöstä näkyy myös analogia Maxwellin viskoelastisen mallin kanssa. [8][31]

Maaperän mekaaniset mallit

Tässä kappaleessa käydään läpi yleisiä maaperän mekaanisten mallien periaatteita, joi-

den parhaita puolia on koottu yhteen. Lisäksi kappaleessa tuodaan esille saven ja hiekan

keskeisimmät eroavaisuudet.

1. Maakerroksen kolmen komponentin (kiinteä maa-aines, vesi, ilma) keskinäinen

määrä ja laatu vaikuttavat ratkaisevasti kuormitetun kerroksen mekaaniseen

käyttäytymiseen, muodonmuutosten suuruuteen sekä murtumistapaan ja lujuu-

teen.

2. Muodonmuutostapahtuma on mikromittakaavassa stokastinen prosessi, mutta

makromittakaavassa kuormien suuruudesta ja suunnasta riippuva deterministi-

nen prosessi.

3. Muodonmuutokset ovat usein kimmoisia eli palautuvia.

4. Muodonmuutokset aiheutuvat kahdesta erillisestä mekanismista: tilavuudenmuu-

toksesta ja leikkausmuodonmuutoksesta.

5. Tilavuudenmuutoksia tapahtuu sekä hydrostaattisen jännityksen että leikkaus-

jännityksen johdosta.

6. Ylikonsolidoitunut eli hyvin tiivistetty maakerros käyttäytyy elastisesti. Tilavuu-

denmuutos ja leikkausmuodonmuutos ovat riippuvaisia toisistaan (kytketty kim-

moteoria, maaelastisuus).

7. Elastiset muodonmuutokset voidaan tulkita ajasta riippumattomiksi. Kohee-

siomaan plastiset muodonmuutokset riippuvat ajasta. Myös kitkamaalajien plas-

tiset ominaisuudet ovat ajasta riippuvaisia, mutta ajan merkitys on kitkamaalla

vähäisempi kuin koheesiomaalla.

8. Muodonmuutokset riippuvat kolmesta jännitysvariantista.

9. Täysin kyllästetyn koheesiomaan plastisen potentiaalin funktio ja myötöfunktio

yhtyvät (assosiatiivinen myötösääntö). Kitkamaan plastinen potentiaalifunktio ja
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myötöfunktio eivät ole samoja (ei-assosiatiivinen myötösääntö). Plastisen poten-

tiaalin funktion ja myötöfunktion määrittämisessä on otettava huomioon maaker-

roksen anisotrooppisuus.

10. Dynaamisten ja syklisten kuormien aiheuttamia muodonmuutoksia laskettaessa

on otettava huomioon myötöfunktion kuvaajan ääriasennot (rajapintateoria) sekä

lujittumis- tai pehmeneistapa.

11. Muodonmuutokset ovat riippuvaisia jännitys- ja muodonmuutoshistoriasta sekä

jännitys- ja muodonmuutospolusta.

4.1.1 Kriittisen tilan malli
Kriittisen tilan malli soveltuu hyvin koheesiomaalajien mekaanisen käyttäytymisen ku-

vaamiseen. Malli julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1958 ja se on yksi tunnetuim-

mista maamekaniikan malleista. Mallin rakenne on esitetty yksityiskohtaisesti Schofieldin

ja Wrothin (1968) sekä Atkinsonin ja Bransbyn oppikirjoissa. Mallin sovellutuksia ja

muunnoksia ovat esittäneet muun muassa Roscoe ja Burland (MCC) sekä Houlsby,

Wroth ja Wood (Roscoe – Hvorslevin malli, RHM). Tässä kuvataan lähinnä RHM-mallia,

jota voidaan käyttää kuvattaessa sekä normaalisti- että ylikonsolidoituneen saven käyt-

täytymistä. RHM sisältää MCC:n, joka soveltuu normaalisti konsolidoituneen ja lievästi

ylikonsolidoituneen saven kuvaamiseen. Voimakkaasti ylikonsolidoituneen saven kuvaa-

miseen RHM:ssä on simuloitu myös osittain kyllästetyn maakerroksen käyttäytymistä.

[29][8]

4.1.2 Muunnettu Cam-Clay malli (MCC)

Roscoen ja Burlandin (1968) esittämä malli on elasto-plastinen, jossa myötöpinnan si-

säpuolella maa käyttäytyy elastisesti [8]. Elastisuutta voidaan kuvata matriisiyhtälöllä

(kaava 11).

(11)

, jossa  on kimmoinen tilavuudenmuutos,  on kimmoinen leikkausmuodonmuutos,

 on palautus-toistokäyrän kaltevuus − ln ′ -koordinaatistossa (Kuva 14), v on omi-

naistilavuus, p on hydrostaattinen jännitys ja G on leikkausmoduuli, joka on vakio.
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Kuva 14. Normaalijännitys ja palautus-toistokäyrä

MCC noudattaa assosiatiivista myötösääntöä, jossa myötöfunktio on sama kuin plasti-

nen potentiaalifunktio. Ellipsinmuotoisen myötöpinnan keskiosa sijaitsee niin kutsutulla

hydrostaattisella akselilla ja toinen kärkipiste kulkee origon kautta. Tämä on nähtävissä

seuraavassa kuvassa. Esikonsolidaatiojännitys ′ määrittää myötöpinnan suuruuden.

Kuva 15. MCC myötöpinta kriittisen tilan koordinaatistossa. (Krahn 2004)

Myötöfunktiota voidaan kuvata seuraavan kaavan mukaan.

= − [ ( − )] = 0 (12)

, jossa M on kriittisen tilan suoran kaltevuus, q on deviatorinen jännitys, p on hydrostaat-

tinen jännitys ja  on esikonsolidaatiojännitys. Plastisia muodonmuutoksia tapahtuu,

kun jännityksen saavuttavat myötöpinnan. Modified Cam-Clay -malli olettaa, että myötö-

pinta laajenee uuden jännitystilan mukaiseen paikkaan säilyttäen muotonsa. Plastisia

muodonmuutoksia voi laskea seuraavalla kaavalla.



25

(13)

, jossa  on plastinen tilavuudenmuutos,  on plastinen leikkausmuodonmuutos,

on palautus-toistokäyrän kaltevuus − ln ′ -koordinaatistossa, v on ominaistilavuus, p

on hydrostaattinen jännitys, M on kriittisen tilan suoran kaltevuus, λ on kriittisen tilan

suoran kaltevuus − ln ′ -tasossa ja η on jännityssuhde q/p.

Myötöpinta voi laajentua niin, että jännityspolku saavuttaa kriittisen tilan. Kriittiseen ti-

lassa saavuttaessa plastiset tilavuudenmuutokset lähestyvät nollaa. Vaikka myötöpinta

pysyisi paikallaan, niin plastiset leikkausmuodonmuutokset voivat kasvaa rajatta. Tämä

johtuu siitä, että kriittisen tilan koordinaatistossa plastinen muodonmuutosinkrementti-

vektori on pystysuora (Kuva 16). [33][34]

Kuva 16. Kriittisen tilan koordinaatisto. (Wood 1990)

Tilavuudenmuutos on riippuvainen hydrostaattisesta jännityksestä kaavojen x ja x mu-

kaan. MCC:ssä leikkausmoduuli G on vakio.

∆ = (ln ′ − ln ) (14)

∆ = (ln ′ − ln ) (15)

, joissa v on ominaistilavuus ( = + 1), e on huokosluku, ′ on tehokas hydrostaattinen

jännitys,  on normaalisti konsolidoituneen maan tilavuudenmuutosparametri ja k on yli-

konsolidoituneen maan tilavuudenmuutosparametri. [8]

MCC ei ota huomioon materiaalin anisotropiaa, sillä malli on luotu tutkimalla rakennettuja

savinäytteitä. Malliin on tehty parannusehdotuksia, kuten Schofieldin vuonna 1980 jul-
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kaistu ehdotus, jossa Hvorslevin pinta yhdistetään MCC:n myötöpintaan. Hieman myö-

hemmin vuosina 1986-1987 (Dafalias) esiteltiin uusi myötöpinta, joka on käännetyn el-

lipsin muotoinen. Sen kääntökulma riippuu anisotropiatekijästä. [29]

4.1.3 Myötösääntö

Alkuperäisessä kriittisen tilan mallissa myötöpinta johdettiin energiayhtälöstä (kaava 16).

Assosioidussa myödössä normaalisuussääntö (kaava 17) on voimassa.

= = + (16)

= − = − (17)

, joissa W on plastinen energia ja  on myötönopeus. Kaavasta 17 saadaan integroi-

malla kriittisen tilan mallin plastinen potentiaalipinta (kaava 18). Pinta on muodoltaan

logaritminen spiraali. Assosioidussa mallissa myötöpinta yhtyy plastiseen potentiaalipin-

taan, ja näin kaava esittää myös alkuperäisen kriittisen tilan mallin myötöpintaa.

= + − = (18)

, jossa  on integroimisvakio, myötölujuusparametri.

Roscoe ja Burland olettivat muunnetussa Cam-Clay mallissa myötöpinnan olevan ellipsi

(kaava 19). Kuvassa 17 on esitetty kriittisen tilan mallin myötöpinnat.

( − ) + = 0 (19)

, jossa  on esijännitys isotrooppisessa jännitystilassa ( = = = ) ja  on jänni-

tyssuhde ( = ). Seuraavassa kuvassa on esitetty kriittisen tilan mallin myötöpinnan

kuvaajia.
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Kuva 17. Kriittisen tilan mallin myötöpinnan kuvaajia. Myötöpinta yhtyy plastiseen
potentiaaliin. [8] [Roscoe, K. H., Burland, J. B]

4.1.4 Plastinen moduuli

Plastisella moduulilla tarkoitetaan jännitysinkrementin ja plastisen muodonmuutosinkre-

mentin suhdetta (kaava 20).

= (20)

, jossa E on plastinen moduuli,  on jännitysinkrementti,  on plastinen muodonmuu-

tosinkrementti.

Kuvassa 18 on esitetty kokonaismuodonmuutosmoduulin, kimmomoduulin sekä plasti-

sen moduulin sekanttiarvojen määrittämistapa puristuskokeen avulla. [8]

Kuva 18. Moduulien määritys puristuskokeen avulla. [8]
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Plastisten muodonmuutosinkrementtien laskentakaavassa (kaava 21) plastista moduulia

merkitään H-kirjaimella. [8][39]

= dp
dq (21)

Plastisia muodonmuutoksia laskettaessa käytetään myötösääntöä (kaava 22).

= (22)

, kaavassa käytetyn plastisen kertoimen  sijasta tässä yhteydessä (kaava 23) käytetään

merkintää ∧, sillä kriittisen tilan mallissa merkinnällä  kuvataan kriittisen tilan suoran

kaltevuutta ln − -tasossa.

= ∧ = ∧ (23)

= ∧ = ∧ (24)

Konsistenssiehtoa (kaava 25) käyttämällä saadaan plastisen kertoimen määrittämiseksi

kriittisen tilan mallissa kaava 27. Konsistenssiehdon mukaan jännitystila pysyy myötö-

pinnalla plastisen muodonmuutosten aikana. [8][39]

=  0 (25)

=  0 (26)

= + + = 0 (27)

, jossa  on myötölujittumisparametri.

Plastisen kertoimen määrittämiseksi konsistenssiyhtälöistä voidaan tehdä kaavassa 28

esitetty oletus, että myötölujittumisparametri on vain plastisen tilavuudenmuutoksen

funktio.

= ( ) (28)

= (29)

Sijoittamalla edellisessä kaavassa tehty oletus konsistenssiyhtälöön x(f=0) saadaan

plastiselle kertoimelle seuraavassa kaavassa esitetty muoto.

∧= (30)

, jossa nimittäjää kutsutaan plastiseksi moduuliksi (kaava 31).
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= (31)

, jossa H on plastinen moduuli.

Kaavassa 30 tehty olettamus ei ole tarkka, sillä plastinen moduuli on jollain tavalla riip-

puvainen myös leikkausmuodonmuutoksista. Pitää kuitenkin muistaa, että kaikki oletuk-

set ovat pohjimmiltaan vain parhaita mahdollisia arvauksia. Plastisilla leikkausmuodon-

muutoksilla on vaikutusta myötöpinnan kiertymiseen suhteessa plastisiin tilavuusmuo-

donmuutoksiin, jota kuvataan parametrilla β (Wheeler et al. 2003). Plastisen moduulin

lauseke (kaava 33) saadaan kaavan 34 avulla kaavassa 35 esitettyyn muotoon.

= + − = (32)

= − + = (1 − ) (33)

Myötölujittumisyhtälöksi saadaan kaava 36.

= − ∆ = (34)

= = vakio (35)

= (36)

, joissa v on ominaistilavuus, e on huokosluku,  on kriittisen tilan suoran kaltevuus

ln −   -tasossa,  on palautusvaiheen suoran kaltevuus ln −  -tasossa ja ∆ = ∆

on huokosluvun muutos, kun → .

Edellä esitetyn kaavan merkinnät on näytetty seuraavassa kuvassa.

Kuva 19. Kriittisen tilan malli. Merkinnät. [8]
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Hyperelastisuus

Hyperelastisuudessa määritellään elastinen potentiaalifunktio  siten, että differentioi-

malla elastisen potentiaalifunktion komplementtia, saadaan elastiset muodonmuutokset

laskettua. Hyperelastisuus toteuttaa termodynamiikan asettamat vaatimukset. Potenti-

aalifunktio voidaan esittää yleisessä ensimmäisen asteen muodossa seuraavilla kaa-

voilla. [13][15]

= + (37)

= + 2 (38)

= + (39)

, joissa  on elastinen potentiaalifunktio, ,  ovat kimmovakioita,  on ensimmäinen

muodonmuutosinvariantti,  on toinen muodonmuutosinvariantti,  on toinen deviato-

rinen muodonmuutosinvariantti, K on tilavuusmoduuli, G on leikkausmoduuli,  on tila-

vuudenmuutos ja  on oktaedrinen leikkausmuodonmuutos.

Seuraavassa kaavassa on esitetty elastisen potentiaalifunktion differentiointi muodon-

muutosten suhteen kolmiakselikokeessa käyttämällä kriittisen tilan mallin merkintöjä

[15][17].

= + (40)

= = (41)

= = 3 (42)

, joissa  on leikkausmuodonmuutos kriittisen tilan mallissa; = ( − ), p on hyd-

rostaattinen jännitys ja q on deviatorinen jännitys.

Jos moduulit K tai G ovat tilamuuttujista, kuten jännitykset ja muodonmuutokset, riippu-

vaisia, on potentiaalifunktion lauseketta muutettava. Potentiaalifunktion lauseketta valit-

taessa on varmistettava, että resiprookkiteoreema (kaava 43) on voimassa [18].

= (43)

Hyperelastiseen malliin liittyy muutamia ominaisuuksia. Jännityksen ja muodonmuutok-

set ovat riippumattomia kuljetusta polusta ja ne ovat palautuvia. Malli luottaa termodyna-

miikkaan (Maxwell) ja noudattaa sen lakeja. Parametrien määritys on hankalaa eikä niillä



31

yleensä ole fysikaalista merkitystä. Mallilla on helppo kuvata epälineaarisuutta, dilataa-

tiota ja anisotrooppisuutta ja siinä toteutuu Druckerin stabiiliuspostulaatti. Jäykkyysmat-

riisia voidaan pitää symmetrisenä. [19]
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5. PAALUJEN JA MAAPERÄN VÄLINEN VUORO-
VAIKUTUS

Tämä kappale käsittelee maaperän vaikutusta paalujen sivuttaistuentaan. Maaperä vas-

tustaa paalua sivusuunnassa, joka aiheuttaa paalulle taivutusta. Paalu siirtyy vaakavoi-

man vaikutuksesta sivusuunnassa, josta syntyy maaperälle jännityksiä. Maaperän jänni-

tys-siirtymäkuvaajia tutkimalla voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, millä tavalla maaperä

käyttäytyy kuormituksen alaisena. Maaperän ominaisuudet vaihtelevat suuresti, jonka

takia myös maaperän sekä paalujen käyttäytymistä on haastavaa analysoida todellisissa

tilanteissa. Paalun vaakasuuntaisella kapasiteetilla tarkoitetaan paalulle tulevaa suurinta

vaakakuorman arvoa, jolla saavutetaan joko maan murtokuorma tai joissain tapauksissa

paalun myötömomentti [40].

Maaperän käyttäytyminen vaakakuormituksen alaisena

Maaperän sivuttaistuentaa voidaan hyvällä varmuudella laskennassa hyödyntää silloin

kun tiedetään, että maaperän muodonmuutokset pysyvät kimmoisella alueella eli vaaka-

siirtymät pysyvät pieninä. Tämä tarkoittaa sitä, että maaperän ominaisuudet eivät juuri

muutu ja että maaperä pysyy tiiviisti paalussa kiinni. Jos maaperään aiheutuu plastisia

eli palautumattomia muodonmuutoksia, maaperän ominaisuudet ja sen aiheuttama si-

vuttaistuenta muuttuu. Tämä tarkoittaa myös sitä, että paalun ympärille muodostuu tyh-

jää tilaa maan tiivistyessä, jolloin paalun sivuttaistuenta heikkenee. [9]

Jos paaluun kohdistuu liiallinen sivukuormitus, maan murtuminen voi tapahtua joko liu-

kupintamurtumana lähellä maanpintaa tai syvemmällä maan vaakasuuntaisena liik-

keenä. Maa murtuu kun liukupinta saavuttaa maanpinnan. Liukupintamurtumassa paa-

lun eteen muodostuu kartion muotoinen liukupinta. Kartion halkaisija on suunnilleen liu-

kupinnan alareunan ja maanpinnan tason välisen etäisyyden suuruinen. Syvemmällä

maassa murtuminen tapahtuu paalun leikkautuessa maa-aineksen läpi, jolloin maa plas-

tisoituu paalun edessä ja sivuilla [9][40]. Maan murtuminen tapahtuu liukupintamurtumi-

sena kitkamaassa syvyyteen z ≥ 15d ja koheesiomaassa syvyyteen z ≥ 3d asti [41]. Tätä

syvemmällä murtuminen tapahtuu vaakasuuntaisena liikkeenä leikkautumalla.

5.1.1 Rakoilu maan ja paalun rajapinnassa
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Jos maaperään aiheutuu plastisia eli palautumattomia muodonmuutoksia, maaperän

ominaisuudet ja sen aiheuttama sivuttaistuenta muuttuu. Tämä tarkoittaa myös sitä, että

paalun siirtyessä sivulle, sen taakse syntyy rako. Maan pintakerroksissa tämä on yleistä,

sillä maa-aines maanpinnan läheisyydessä on usein hyvin löyhää. Kitkamailla syntynee-

seen rakoon valuu irtonaista maa-ainesta, jolloin rako täyttyy ainakin osittain. Kohee-

siomaassa sekä kosteissa kitkamaissa rako jää pysyväksi, mutta irtoaines voi silti löy-

hästi täyttää syntyneitä rakoja. Maan valuminen rakoon voi olla merkittävässä roolissa

syklisessä kuormituksessa. Se vaikuttaa osaltaan vaakasuuntaisten siirtymien syntymi-

seen (Kuva 20). Syklinen kuormitus tiivistää rakoon valunutta löyhää maata. Maa-aines

pakkautuu paalua vasten ja paalun viereen voi syntyä kuoppa. [9][43]

Kuva 20. Raon syntyminen paalun ympärille syklisessä kuormituksessa savimaalla
[43].

On mahdollista, että ajan kuluessa rako täyttyy maa-aineksella niin, että paalun sivut-

taiskapasiteetti palautuu ainakin osittain. Aiheesta on tehty tutkimuksia, jotka todistavat

sen, että sivuttaiskapasiteetti palautuu ainakin osittain [43]. Matlockin vuonna 1970 teet-

tämät kokeet osoittivat, että tutkitulla soramaalla syklisessä kuormituksessa paalun si-

vuttaiskapasiteetti palautui suurimmalta osin rakojen täyttyessä. O’Neill ja Dunnvant

(1984) osoittivat raportissaan, että aikaisemman syklisen kuormituksen aiheuttamien ra-

kojen täyttäminen karkealla hiekalla ei juurikaan palauttanut paalun yläpään jäykkyyttä.

Long (1984) ja Wang (1982) kehittivät tutkimuksissaan merkittävää uutta tietoa syklisen

kuormituksen aiheuttamasta kapasiteetin vähenemisestä. Tutkimuksissa ei kuitenkaan
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kyetty kehittämään tarkempaa menetelmää, jolla tätä kapasiteetin vähenemistä voisi

suunnitteluvaiheessa arvioida.

Kun paalua kuormitetaan sivusuunnassa riittävällä voimalla, paalun taakse maahan syn-

tyy rako. Tietyissä tapauksissa tämä rako täyttyy maa-aineksella, kuten aikaisemmin to-

dettiin. Kun kuormitus poistetaan, niin paalu ei enää palaudu alkuperäiseen asentoonsa,

sillä rakoon valunut maa-aines vastustaa palautumista. Tämä on osoitettu useassa tes-

tissä, kuten esimerkiksi Jagodnikin tutkimuksessa, jossa paalua sivukuormitettiin hiek-

kaisessa maaperässä [42]. Seuraavasta kuvaajasta voidaan selvästi nähdä, kuinka en-

simmäisen kuormituskerran jälkeen paaluun jää pysyvä siirtymä. Kyseisessä testissä

pysyväksi jäänyt siirtymä oli 15.2 mm.

Kuva 21. Paalun sivuttaiskuormitus kahdessa syklissä. Ensimmäisen kuormituksen
jälkeen paaluun jää pysyvä siirtymä. [42]

Tällaisella havainnolla voidaan vahvistaa sitä olettamusta, että syklisessä kuormituk-

sessa tiivis hiekka löyhtyy ja löyhä hiekka tiivistyy paalun ympärillä [43].

5.1.2 Maaperän pintakerros

Maaperän luonnonvarainen pintakerros on usein löyhää ja irtonaista. Tällainen maaker-

ros ei kykene vastustamaan ulkoisia kuormia oikeastaan ollenkaan, sillä sen leikkauslu-

juus on olematon. Mitä syvemmälle maassa mennään, sitä jäykemmäksi ja usein tiiviim-

mäksi maa-aines muuttuu. Riittävän syvälle mentäessä maa voidaan ajatella elastiseksi,
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jolloin voimien ja siirtymien välisiä yhteyksiä voidaan tarkastella luotettavammin. Nämä

maavyöhykkeet on havainnollistettu seuraavassa kuvassa.

Kuva 22. Maavyöhykkeet. [5]

Maan pintakerroksen löyhyys voidaan havaita esimerkiksi Jagodnikin tutkimuksessa,

jossa suoritettiin täyden mittakaavan sivuttaiskuormitustesti yksittäisille paaluille sekä

paaluryhmille. Tutkimuksessa maaperä oli hiekkaista soraa ja paalut olivat pyöreitä 250

mm halkaisijaltaan olevia teräsbetonipaaluja. Paaluja vaakakuormitettiin ja niiden siirty-

miä ja taivutusmomentteja mitattiin tietyn välein paalujen matkalta. Tuloksia verrattiin kä-

sin laskettuihin arvoihin sekä elementtimenetelmällä tehtyyn malliin. Seuraavassa ku-

vassa (Kuva 23) on esitetty erään paalun siirtymäkuvaajia pienillä ja keskisuurilla siirty-

män arvoilla.
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Kuva 23. Paalujen siirtymäkuvaajat pienillä ja keskisuurilla siirtymillä, mitattu data
vrt. FEM-mallin tulos. [42]

Kuvaajista voidaan päätellä, että pienillä siirtymillä eli pienillä vaakakuormilla, mitatut tu-

lokset poikkeavat merkittävästi mallinnetusta tapauksesta. Suurin ero syntyy heti pinta-

kerroksessa eli noin 1…2*D syvyydellä maanpinnasta, jossa D on paalun halkaisija. Sy-

vemmällä tilanne tasoittuu, jossa mitatun ja mallinnetun tapauksen tulokset ovat melko

lähellä toisiaan. Kun tarkastellaan isompia siirtymän arvoja (>6 mm), mallinnuksen ja

todellisten mittausten ero pienenee hyvin pieneksi. Tämä voi johtua siitä, että isommilla

siirtymän arvoilla syvemmällä oleva maa-aines vastaanottaa suhteessa enemmän kuor-

mia paalulta. Tällöin pintakerroksen löyhyyden aiheuttaman vääristymän vaikutus piene-

nee. Kun siirrytään vielä isompiin siirtymiin (>20 mm), niin mallinnuksen ja mitatun datan

eroavaisuudet pienenevät entisestään (ks. Kuva 24)
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Kuva 24. Paalujen siirtymäkuvaajat suurilla siirtymillä, mitattu data vrt. FEM-mallin
tulos. [42]

Paalun käyttäytyminen sivukuormituksessa

Vaakakuormitetun paalun toimintaa maaperässä voidaan analysoida niin, että sivusuun-

tainen kuormitus aiheuttaa maaperässä ulkoista kuormitusta vastustavia voimia eli sivu-

vastusta. Sivuvastuksen jakautuminen ja suuruus riippuvat paalun kiinnityksestä yläpuo-

liseen rakenteeseen sekä paalun ja maan suhteellisesta jäykkyydestä. Paalun yläpään
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kiinnitysasteen vaikutus on havainnollistettu seuraavassa kuvassa. Suhteellinen jäyk-

kyys on riippuvainen ympäröivän maan jäykkyydestä sekä paalun pituudesta ja jäykkyy-

destä. Vaakasuunnassa kuormitetut paalut voidaan jakaa murtomekanismin perusteella

pitkiin ja taipuisiin sekä lyhyisiin ja jäykkiin paaluihin.

Kuva 25. Paalun kiertyminen vaakakuormituksesta [10]

5.2.1 Paalun kuormitus-sivusiirtyvyysyhteys p-y -käyrällä

Paalun sivusiirtyvyyttä voidaan estimoida epälineaaristen jousien avulla. Yksi tapa on

tarkastella tilannetta p-y -menetelmällä. Menetelmässä määritetään vaakasuuntaisten

epälineaaristen jousten jäykkyyksiä maaperän ominaisuuksien perusteella. Paalun sivu-

siirtyvyyttä kuvataan graafisesti sivuvastuksen funktiona. Kuvaajan muoto riippuu maa-

perästä, kuormituksesta, paalun jäykkyydestä sekä paalun pään kiinnitysasteesta. Jou-

situkia ja p-y -kuvaajia on esitetty seuraavassa kuvassa, jossa Q on vaakakuorma ja b-

kohdassa ”Interval” kuvaa jousien välimatkaa. [50]

Kuva 26. p-y- menetelmän paalujouset ja siirtymä-sivuvastuskuvaaja.
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Paalun siirtymä-sivuvastusyhteyden määrittämiseen on monia kaupallisia ohjelmia.

Tässä työssä tarkastellaan pintapuolisesti Yong Technology Inc. PyPile nimistä ohjel-

maa. Ohjelman laskenta perustuu elementtimenetelmään ja p-y- kuvaajaan. Tässä

työssä ohjelmaa käytetään paalun yläpään kiinnitysasteen vaikutuksiin sekä vertaile-

maan paalun siirtymiä. Ohjelman antamiin tuloksiin palataan luvussa 8.
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6. MAAPERÄN AIHEUTTAMA SIVUTTAISTUKI

Tässä työssä tutkitaan tukipaaluja, eli paaluja joiden pystykuormat siirretään maaperälle

alapään tuennan kautta. Mallinnuksessa on oletettu, että paalun alapää on täysin siirty-

mätön, jolloin tuenta mallinnetaan nivelellisenä pistetukena. Tämä tarkoittaa sitä, että

maaperä osallistuu ainoastaan paalujen vaipan sivuttaistuentaan. Paalun sivukuormitus-

kestävyys muodostuu maan kestokyvystä, paalun sallitusta taivutusmomentista ja salli-

tusta siirtymästä. [5]

Tämän työn tutkimuksen haastavin osuus on maaperän ominaisuuksien määrittäminen

niin, että paalujen mallintamisessa voidaan ottaa huomioon oikeanlaiset parametrit.

Maaparametrit huomioidaan FEM-mallissa paalujen sivuttaistuentana eli itse maape-

rästä ei tehdä mallinnusta. Maaperä on maanpinnan ja kantavan kerroksen välissä jous-

tavaa, joten tuennat koostuvat tietyin välein ja tietyillä jäykkyyksillä olevista jousista (ks.

kuva x). Maaperä harvoin koostuu vain jostain yhdestä maalajista. Yleensä maaperä

koostuu useammasta maakerroksesta ja jokainen maakerros voi myös koostua eri maa-

lajeista. Näiden epävarmuuksien lisäksi FEM-malli on vain simulaatio todellisesta tilan-

teessa. Mallissa itsessäänkin on jo epätarkkuuksia, joihin vaikuttaa mallinnustapa sekä

ohjelman sisäiset haasteet kuten yhtälöiden diskretointi ja numeeriset ongelmat (Kuva

27).

Kuva 27. FEM-mallin yksinkertaistuksen havainnollistaminen. [36]

Rakennusprojekteissa maaperän tiedot saadaan geoteknikolta. Geoteknikon lausunto

sisältää muun muassa tiedot maaperän maakerroksista ja niiden maalajeista, maalajien
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ominaisuuksista ja pohjavedenpinnan sijainnista. Näiden tietojen perusteella voidaan

määrittää jousituille sopivat arvot.

Kuva 28. Paalun ja maaperän vuorovaikutusta havainnollistava jousimalli (Suurpaalu-

tusohje SPO-2001: RIL 212, 2001, s. 72)

Maamateriaalit käyttäytyvät tyypillisesti epälineaarisen kimmoisasti, niiltä puuttuu veto-

lujuus ja niillä esiintyy hystereesi- sekä Bauschingerin ilmiöt. Bauschingerin ilmiöllä tar-

koitetaan sitä, että materiaalin myötörajan ylittymisen jälkeen se käyttäytyy eri tavalla

veto- ja puristusrasituksessa. Hystereesi-ilmiöllä tarkoitetaan sitä, että kuormituksessa

ja palautuksessa jännitys-muodonmuutospolku ei palautuksessa enää yhdy (ks. kuva x).

[8]

Kuva 29. Muodonmuutos-jännityskuvaaja: a) epälineaarinen kimmoinen eli palau-
tuva käyttäytyminen, b) jännityspolku muuttuu, suljetty kolmiaksiaalikoe (hystereesi-il-

miö) (RIL 157-2, s. 15)
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Poikittaiskuormitettujen paalujen geotekninen kestävyys
koekuormitusten perusteella

Poikittaiskuormitettujen paalujen koekuormitukset tulee tehdä RIL 254-2016, PO-2016

luvun 4.4 mukaisesti. Koetta ei normaalisti ole tarpeen jatkaa murtoon asti vaan kuorman

suuruus ja suunta jäljittelevät paalun mitoituskuormitusta.

Kun valitaan koekuormitettavien paalujen määrä ja määritetään poikittaiskuormitetun

paalun geoteknisen kestävyyden mitoitusarvoa, tulee huomioida maapohjan vaihtele-

vuus erityisesti muutamien metrien alueella paalun yläpäässä.

Koepaalujen paalutuspöytäkirjat tarkistetaan ja kaikki poikkeamat normaaleista raken-

nusolosuhteista otetaan huomioon koekuormitustulosten tulkinnassa. Johdettaessa paa-

luryhmien geoteknistä kestävyyttä yksittäisten koepaalujen koekuormitustuloksista, ote-

taan huomioon paalujen keskinäisen vuorovaikutuksen ja yläpään kiinnityksen vaikutuk-

set. [12]

Poikittaiskuormitettujen paalujen geotekninen kestävyys
pohjatutkimusten ja paalun lujuusparametrien perusteella

Paalun tai paaluryhmän geotekninen kestävyys poikittaiskuormituksessa tulee laskea

kuormien, maan vastuksen ja siirtymien vaikutusten perusteella. Poikittaiskuormitetun

paalun analysointi tulee myös sisältää maassa olevan osan rakenteen murtumisen mah-

dollisuus.

Geotekninen kestävyys pitkälle ja hoikalle poikittaiskuormitetulle paalulle voidaan laskea

käyttämällä päästä kuormitetun, deformoidulla väliaineella tuetun palkin teoriaa. Tässä

väliaineella tarkoitetaan maan vaakasuuntaista alustalukua (Winklerin menetelmä). [12]

Yksittäisen paalun sivukuormakestävyys

Kuvassa x on esitetty poikittaiskuormitetun paalun käyttäytymistä. Maan ja paalun suh-

teellista jäykkyyttä voidaan arvioida hienorakeisessa maassa parametrilla  ja karkeara-

keisessa maassa parametrilla  (kaavat 41 ja 42). [40]

= (44)
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= (45)

, joissa EI on paalun taivutusjäykkyys,  on koheesiomaan vaakasuuntainen kimmomo-

duuli ja  on vaakasuuntainen alustalukukerroin karkearakeisessa maassa. Teräsbeto-

nipaaluilla laskennassa käytetään betonin halkeilleen tilan taivutusjäykkyyttä.

Kuva 30. Jäykkyyssuhteen vaikutus paalun murtomekanismiin, D on paalun upotus-
syvyys. [12]

Kun paalun upotussyvyyden ja edellä esitettyjen parametrien suhde  tai  eli jäykkyys-

suhde on enintään 2, paalua voidaan käsitellä maassa kiertyvänä jäykkänä kappaleena.

Tällaisessa tapauksessa paalun muodonmuutoksilla ei ole merkitystä. Kiertokeskiön

paikka voidaan laskea momenttitasapainoehdon avulla. Tasalaatuisessa maassa kierto-

keskiö sijaitsee suunnilleen syvyydellä, joka on 70% paalun asennussyvyydestä. Maan

murtuminen tapahtuu tällöin ennen paalun murtumista. [12][40]

Jäykkyyssuhteen arvon ollessa 4, sitä vastaavaa paalupituutta voidaan pitää sivuvastuk-

sen suhteen paalun toiminnallisen pituuden ääriarvona. Tämän jälkeen asennussyvyy-

den lisääminen ei vaikuta paalun toimintaan. Paalun murtuminen tapahtuu tällöin ennen
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maan murtumista. Jäykkyyssuhteen ollessa välillä 2-4 voidaan väliarvot interpoloida riit-

tävällä tarkkuudella. [12]

Edellä mainittu ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkansa silloin, kun maan leikkauslujuus

on todella pieni. Teoriassa paalun murtuminen vaakakuormituksen takia voidaan saa-

vuttaa todella löyhilläkin mailla, mutta käytännössä tämä kuitenkin edellyttäisi poikkeuk-

sellisen suuria maan muodonmuutoksia. Tällaisia muodonmuutoksia ei voida sallia käy-

tännön sovellutuksissa. Työn aikana onkin ollut tarkoitus selvittää, millaisissa maaperä-

olosuhteissa pystypaalujen vaakakuormakapasiteettia voidaan hyödyntää.

Laskettaessa teräspaalun taivutusjäykkyyttä voidaan paalun raudoitus ja sisäpuolinen

puristettu betoni ottaa huomioon. Teräsbetonipaalun tapauksessa tämä luonnollisesti

kuuluu asiaan. Sivuvastuksen ja sivukuormituksen ääriarvot määritetään maan murtoti-

lan maanpaineteorian mukaan [12]. Varmuus huomioidaan sivuvastukselle ja -paineelle

siten, että epäedullisin vaikutus sivukapasiteettiin tai -kuormituksiin on huomioituna.

Karkearakeisessa maassa ja moreenissa sivuvastuksen ääriarvon oletetaan kasvavan

lineaarisesti syvyyden kasvaessa (ks. kuva xa). Hienorakeisessa maassa sivuvastuksen

ääriarvo oletetaan vakioksi syvyydestä riippumatta. Pintakerros syvyydelle 1,5d jätetään

ottamatta huomioon sivukapasiteetin laskennassa (ks. kuva xb).

Kuva 31. Sivuvastuksen ääriarvot  (ominaisarvot) jäykälle paalulle; a) karkeara-
keisessa maassa, b) hienorakeisessa maassa

Eurokoodin mukaisessa murtorajatilatarkastelussa maan sivuvastuksen ääriarvon osalta

käytetään maan kestävyyden osavarmuuslukua ; .  Paalun taivutusjäykkyyden ja sivu-

vastuksen välinen riippuvuus voidaan esittää seuraavalla kaavalla. Kaavassa oletetaan,

että paalu toimii elastisen palkin tavoin. [12]

( ) + ( ) = 0 (46)
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, jossa EI on paalun taivutusjäykkyys, y on paalun siirtymä, z on syvyys maanpinnasta,

 on sivuvastus ja d on paalun halkaisija.

Siirtymän ja sivuvastuksen välillä on yhteys, joka on johdettu kaavaan 45.

= (47)

, jossa  on alustaluku [ / ].

Paalun sivuvastuksen ääriarvo voidaan laskea pitkäaikaisessa kuormituksessa kaavalla:

= 6 ∗ (48)

ja lyhytaikaisessa kuormituksessa kaavalla:

= 9 ∗ (49)

Sivuvastuksen kaavat ovat esitettyinä SSAB:n RR- ja RD-pienpaalujen suunnitteluoh-

jeessa.

Paaluryhmän sivukuormakestävyys

Paaluryhmän sivukuormakestävyys määräytyy paaluryhmän asennuksen jälkeen riittä-

vän varmuuden perusteella. Varmuus muodostetaan eri kuormitustapausten sivukuor-

mituksista ja niitä vastaavista sallituista siirtymistä.

Paaluryhmään kohdistuvan maan sivuvastus on pienempi seuraavista raja-arvoista:

· Yksittäisten paalujen sivuvastukset summattuna yhteen

· Paalujen muodostaman ryhmän kokonaisuuden sivuvastus, olettaen ryhmä yh-

tenäiseksi perustukseksi.

Jos paalut ovat rivissä liikettä vastaan poikkisuunnassa, niin yksittäisen paalun sivuvas-

tus riippuu paalujen keskiöetäisyydestä maan puristuessa paalujen väleissä. Liikettä

vastaan ensimmäisessä rivissä olevan yksittäisen paalun plastisen ja liikkuvan kohee-

siomaan aiheuttama vaakasuuntainen sivukuorma voidaan otaksua hienorakeisessa

maakerroksessa kasvavan paalujen keskinäisen välin  ollessa 2 … 10 ∗  (ks. kuva x).

Yksittäisten paalujen sivukuormien summa ei voi ylittää yhtenäiseksi oletetun perustuk-

sen sivukuormaa.
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Kuva 32. Paalun sivukuorman ja paaluvälin vuorosuhde hienorakeisessa maaker-
roksessa. Perustuu mallikokeisiin [Wenz, K-P; Uber die Grösse des Seitendruckes auf

Pfähle in bindigen Erdstoffen, Instut fur Boden- und Felsmechanic der Universität
Karlsruhe, Heft 12, 1963]. [12]

Paaluryhmän pituus liikkeen suunnassa voidaan ottaa huomioon sivukuormituskestävyy-

den mitoituksessa ottamalla mukaan paaluryhmän liikkeen suuntaisten pintojen leik-

kausvoima. Paaluryhmän poikittaissuuntaisten siirtymien raja-arvot määräytyvät ylära-

kenteen ja rakennusmateriaalin, mutta myös maaperän mukaan. [12]

Paaluryhmän leikkausvyöhykkeiden tarkastelu ja redusoin-
tikertoimet

Paalujen ollessa ryhmässä ja lähekkäin peräkkäisissä riveissä ne aiheuttavat vaakakuor-

mituksen vaikuttaessa maahan niin sanotun leikkausvyöhykkeen. Paalujen välisen etäi-

syyden ollessa riittävän pieni, leikkausvyöhykkeet menevät päällekkäin (ks. kuva x).

Kuva 33. Paalurivien varjostus- ja reunavaikutukset leikkausvyöhykkeissä vaaka-
kuormitetuilla paaluryhmillä sekä raon muodostuminen paalujen taakse.
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6.5.1 Paaluryhmän tehokkuus paalutusohje 2016:n mukaan

Paaluryhmän vaikutuksen yksittäisten paalujen tarkasteluun on todettu olevan merkit-

tävä, kun paalujen keskiöetäisyys on pienempi kuin kolme kertaa paalun halkaisija. [9]

Maaperän antamaan sivuttaistukeen vaikuttaa siis se, että tarkastellaanko yksittäistä

paalua vai paaluryhmää. Jos paalut sijaitsevat riittävän lähekkäin, maaperän antama si-

vuttaistuki on pienempi kuin erillään olevilla yksittäisillä paaluilla. Paaluryhmien tapauk-

sessa yksittäisen paalun sivuttaistuentaa voidaan pienentää vähennyskertoimella .

Vähennyskertoimeen vaikuttaa paalujen keskinäinen etäisyys sekä paalujen sijainti paa-

luryhmässä. Paaluryhmän reunimmaisessa rivissä sijaitsevien paalujen vähennysker-

roin lasketaan kertomalla redusointikertoimet  ja  keskenään. Sisempien paalujen

vähennyskertoimet lasketaan kertomalla redusointikertoimet  ja  keskenään (ks.

kuva x). [4][12]

Kuva 34. Paalujen redusointikertoimet (RIL 254, 2016, s. 95)
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Paalut voivat sijaita myös vinosti toisiinsa tai vaakakuormaan nähden (Kuva 35), jolloin

vähennyskerroin voidaan laskea kaavasta 46. Kerroin  saadaan käyttäen paalujen vä-

listä etäisyyttä ja  (  tai ) riippuen tarkasteltavasta paalusta (Kuva 34).

β = β ∗ cos( ) + β ∗ sin( ) . (50)

Kuva 35. Paalujen vinosijainti toisiinsa nähden (RIL 254, 2016, s. 95)

Jos paalut ovat lyhyitä (<5m), eikä niitä ympäröivä maa anna riittävää sivutukea, tarkis-

tetaan sivusuuntaisen tuennan riittävyys sallittujen kaltevuuspoikkeamien suhteen. Alle

3 metriä pituudeltaan olevat paalut kiinnitetään anturaan yleensä jäykästi, jolloin myös

paalun yläpään momenttikestävyys on tarkistettava. Jos momenttikestävyys ylittyy, voi-

daan tilannetta muuttaa lisäämällä paalujen määrää tai jäykistämällä paalua.

Hyvin lyhyillä paalupituuksilla paalun alapään kiinnitys kallioon voidaan tehdä tarvitta-

essa momenttijäykäksi. Tässä työssä asiaa ei kuitenkaan käydä läpi. Aiheesta on ker-

rottu tarkemmin liikenneviraston ohjeessa NCCI7.

Pienin hyväksytty lyöntipaalun maassa oleva pituus riippuu paalun halkaisijasta / sivu-

mitasta  seuraavasti:

d ≤ 250 mm 1,5 m

250 mm < d ≤ 350 mm 2,0 m

350 mm < d ≤ 610 mm 2,5 m

d > 610 mm 3,0 m

Porattavien ja kaivettavien paalujen minimipituus valitaan kohteen ominaisuuksien mu-

kaan.

6.5.2 Paaluryhmän tehokkuus muun kirjallisuuden perusteella

Snyder tutki paalujen keskinäisten etäisyyksien vaikutuksia paaluryhmissä koekuormi-

tusten avulla. Koekuormituksessa käytettiin 3x5 paalun ryhmää, jossa paalut olivat

3.92*D etäisyydellä toisistaan. Paaluina käytettiin 324mm halkaisijaltaan olevia teräsput-

kipaaluja. Tulosten perusteella voidaan todeta, että paalujen välisellä etäisyydellä on
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vaikutus paalun siirtymiin ja sivuttaiskapasiteettiin. Tutkimuksesta saadut redusointiker-

toimet poikkeavat jonkin verran RIL:n paalutusohjeen arvoista (ks. kuvat 36, 37, 38).

Snyderin tekemässä tutkimuksessa paaluryhmien tehokkuutta verrattiin yksittäisten paa-

lujen suoriutumiseen käyttämällä p-kertoimia. [11]

36. Ensimmäisen paalurivin kuvaaja [11]

37. Toisen paalurivin kuvaaja [11]

38. Kolmannen ja sitä seuraavien paalurivien kuvaaja [11]
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Snyder tutki kirjallisuutta tekijöiltä Meyerhof et al. (1981), Prasad & Chari (1999) ja Patra

& Pise (2001). Näistä jälkimmäisin osoittautui Snyderin omien koekuormituksien havain-

tojen kanssa yhtenäiseksi.

Snyderin tekemien pienoismalli- ja todellisuutta vastaavien testien perusteella voitiin to-

deta, että paaluryhmän paalun tehokkuus määräytyy paalurivin sijainnin funktiona paa-

luryhmän sisällä. Lisäksi paalujen keskinäisillä etäisyyksillä on vaikutus paalun kaapsi-

teettiin. Saman asian huomasivat Kim & Brungraber (1976). Muun muassa Kim et al.

(1979) ja McVay et al. (1994) tekemät tutkimukset vahvistavat sen, että ryhmävaikutuk-

set kasvavat paalujen keskinäisten etäisyyksien pienentyessä. [11]

Snyderin tutkimuksessa selviää, että ensimmäisen paalurivin jälkeen, kolmanteen paa-

luriviin saakka, paalujen tehollinen vaakakuormakapasiteetti heikentyy. Kolmannen rivin

jälkeen heikentymistä ei enää juurikaan tapahdu vaan kapasiteetti säilyy kutakuinkin kol-

mannen paalurivin tasolla. Lisäksi ensimmäisen paalurivin paalujen kapasiteetti on suun-

nilleen yksittäisen paalun kapasiteetin tasolla (Kuva 39). Kuvasta huomataan, että nel-

jännen rivin kapasiteetti on kolmannen rivin kapasiteettia suurempi. Tämän arvellaan

johtuvan maan ominaisuuksien paikallisesta vaihtelusta. [11]

Kuva 39. Yksittäisen paalun sekä paalurivien voima-siirtymäkuvaajat. [11]

Tästä kuvaajasta voidaan laskea paalurivien tehokkuudet ensimmäiseen riviin verrat-

tuna. Koska ensimmäisen rivin paalujen sivukuormakapasiteetti on suunnilleen sama

kuin yksittäisen paalun, voidaan rivien pienennyskertoimet laskea verrattuna yksittäiseen

paaluun. Toisen rivin suhde ensimmäiseen on hahmoteltu seuraavaan kuvaajaan sini-

sellä viivalla. 3-5 rivien suhde ensimmäiseen riviin on keltaisella viivalla. Tässä rivien 3

ja 5 arvoista on otettu keskiarvo, jota on käytetty suhteen laskemiseen (ks. Kuva 40).



51

Kuten Snyder tutkimuksessaan toteaa, kolmannen ja sitä seuraavien rivien tehokkuus

on suunnilleen sama.

Kuva 40. Paalurivien suhteellinen tehokkuus ensimmäiseen riviin verrattuna siirty-
män funktiona.

Kuvaajasta huomataan, että mitä suuremmaksi paalun siirtymät kasvavat, sitä tehotto-

mammiksi paalurivit 2-n muuttuvat. Poikkeuksena pienin, 10 mm siirtymää vastaava tu-

los, joka johtuu mittaustarkkuudesta tai maan poikkeavasta käyttäytymisestä. Kuvaajaan

on piirretty keskiarvoviivat (Linear), jotka kuvaavat hyvin paalurivin tehokkuutta paalun

pään siirtymän funktiona. Pienillä siirtymillä (0…10 mm) maan voidaan olettaa käyttäy-

tyvän elastisesti, jolloin myös paaluryhmät ovat melko tehokkaita. Käytännön sovelluk-

sissa, kuten kerrostalojen perustuksissa, suuria siirtymiä ei voida sallia. Sen takia tässä

työssä tarkastelu rajataan pieniin vaakasiirtymiin. Lisäksi on syytä huomauttaa, että edel-

lisen kuvaajan arvot on katsottu kuvan 37 mukaisesta kuvaajasta graafisesti, josta voi

syntyä pientä epätarkkuutta.

Näitä tuloksia kun verrataan paalutusohjeen redusointikertoimiin, (kuva 24, RIL 254,

2016, s. 95) niin huomataan eroavaisuuksia. Merkittävin asia, joka tästä voidaan huo-

mata on se, että paaluryhmän tehokkuus ja sitä kautta myös redusointikertoimien arvo

riippuu siirtymän suuruudesta. Kyseistä tilannetta tarkastellessa tulee muistaa, että

nämä tulokset ovat valideja koekuormituksessa vallinneelle maaperälle ja pohjaolosuh-

teille. Kyseisessä koekuormituksessa maaperä koostui pääosin siltistä, savesta ja hie-

kasta. Ylin, noin kolmen metrin kerros, koostui siltti- ja savikerroksista (koheesiomaa) ja

vedenpinnan taso sijaitsi noin 0.3 metriä luonnollisen maanpinnan alapuolella. Kohee-

siomaakerroksen alla oli pieni kerros kitkamaata, joka koostui keskirakeisesta hiekasta

ja silttisestä hiekasta. Maan leikkauslujuudeksi mitattiin 25-50 kPa. Konsolidaatiotestien

perusteella todettiin, että maa on ylikonsolidoitunutta noin 10 metrin syvyyteen. Paaluina
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käytettiin 324 mm halkaisijaltaan ja 9.5 mm seinämäpaksuudeltaan olevia teräspaaluja.

Paalujen teräksen myötölujuudeksi ilmoitettiin 400 MPa. Paalut ulotettiin noin 11.6 metrin

syvyyteen. Paaluryhmän ja kuormituskokeen järjestely on nähtävissä seuraavassa ku-

vassa. [11]

Kuva 41. 3x5 paaluryhmän kokoonpano ja vaakakuormituskoejärjestely. [11]

Täyden mittakaavan testejä on vuosien varrella tehty enemmänkin. Seuraavassa taulu-

kossa on esitetty paaluryhmän paalurivien tehokkuuksia erilaisilla maaperillä. Paalujen

väliset etäisyydet vaihtelevat välillä 2,82…5,65*d, jossa d on paalun halkaisija tai sivu-

mitta. Osassa tuloksia on ilmoitettu myös siirtymän arvo.
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Taulukko 2. Paaluryhmien tehokkuuden kirjallisuudesta. [50]

Taulukon kaikista testeistä keskiarvona laskettuna paaluryhmien tehokuudet ovat seu-

raavat. 1. rivillä tehokkuus on 0,82, 2. rivillä tehokkuus on 0,64, 3. rivillä tehokkuus on

0,53, 4. rivillä tehokkuus on 0,49. Viidenneltä riviltä on vain yksi taulukoitu tulos, joka on

0,46. Keskiarvoa hieman sotkee tulokset, jotka on mitattu yli 5*d paaluvälillä. Kun huo-

mioon otetaan vain 2,82…3,3*d paaluvälillä olevat tulokset niin keskiarvot ovat seuraa-

vat. 1. rivillä tehokkuus on 0,77, 2. rivillä tehokkuus on 0,54, 3. rivillä tehokkuus on 0,40,

4. rivillä tehokkuus on 0,38. Viidenneltä riviltä on vain yksi taulukoitu tulos, joka on 0,46.

Kun otetaan huomioon vain 4,4…5,65*d paaluvälillä olevat tulokset, niin keskiarvot ovat

seuraavat. 1. rivillä tehokkuus on 0,93, 2. rivillä tehokkuus on 0,86, 3. rivillä tehokkuus

on 0,74, 4. rivillä tuloksia on vain yksi ja tehokkuus on 0,73. Keskiarvotulokset on koottu

seuraavaan taulukkoon.
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Taulukko 3. Taulukon 2 keskiarvotuloksia.

Tuloksista nähdään selkeästi miten paalujen välinen etäisyys vaikuttaa niiden tehokkuu-

teen. Suomessa yleisesti käytössä oleva paalujen välinen etäisyys on noin 3*d. Suurem-

piakin välejä voisi käyttää, mutta silloin myös anturan koko kasvaa. Paaluvälin kasvatta-

minen on kuitenkin hyvä pitää mielessä, jos sivuttaiskapasiteetti on isossa roolissa. Sny-

derin tekemissä tutkimuksissa 1. paalurivin tehokkuus oli melkein 100%, 2. paalurivin

tehokkuus oli noin 0,88 ja 3.-5. paalurivien tehokkuus oli noin 0,74. Snyderin testissä

paalujen välinen etäisyys oli 3,92*d. Nämä tulokset ovat melko hyvin linjassa edellisessä

taulukossa esitettyjen arvojen kanssa. Poikkeuksena on Snyderin testin 1. paalurivi, joka

on melkein yhtä tehokas, kuin yksittäinen paalu.
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7. MAAPERÄN SIVUTTAISTUEN JOUSEN JÄYK-
KYYS

Maaperän antamaa sivuttaistukea voidaan esittää Winklerin alustalukumenetelmän mu-

kaan. Tuenta mallinnetaan jousina, joiden jäykkyydet voidaan määrittää tässä luvussa

olevien parametrien perusteella. Kaavat ja parametrit ovat suurelta osin empiirisiä. Lop-

pujen lopuksi käytetään kuhunkin tilanteeseen sopivia keskiarvoja aikaisempien tutki-

musten ja koekuormitustilanteiden tulosten valossa.

Rakennusprojektin alkuvaiheessa tontilla tehdään pohjatutkimuksia. Maastossa suoritet-

tavia mittauksia ovat esimerkiksi siipikairaus, jolla mitataan maaperän leikkauslujuutta.

Pohjatutkimuksissa otetaan lisäksi maanäytteitä, jotka toimitetaan laboratorioon tutkitta-

viksi. Laboratoriossa tehdään muun muassa kolmiaksiaalikokeet, joiden perusteella

maan ominaisuuksia selvitetään. Tulosten perusteella voidaan määrittää muun muassa

maan leikkauslujuudet, tiheydet ja vesipitoisuudet. Tällainen laboratorio löytyy esimer-

kiksi Tampereen Yliopiston (ent. Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) rakennusteknii-

kan laitokselta.

Alustaluku kitkamaassa

Kitkamaassa alustalukua voidaan arvioida kokoonpuristuvuusmoduulin M [kN/m ]  tai

avoimen tilan kimmomoduulin [kN/m ]  avulla. Moduulien arvot voidaan mitata ödo-

metri- tai kolmiaksiaalilaitteella. Määrityksessä haasteellista on karkearakeisen maalajin

näytteen oikean tiiveysasteen saavuttaminen. Erilaisilla maastossa tehdyillä kairauksilla

voidaan myös arvioida moduulien arvoja. [6]

Alustalukukerroin  [kN/m ] vaativissa (GL2) ja erittäin vaativissa (GL3) kohteissa saa-

daan kokoonpuristuvuusmoduulin M avulla kaavasta:

= (51)

, jossa

= ( )( ) (52)

tai avoimen tilan kimmomoduulin  avulla:

= (53)
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, joissa  arvoksi on määritetty 0,74 (Terzaghin mukaan) tai 1,0 (Poulosin mukaan) ja

arvoksi hiekalle 0,83 … 0,95 Poissonin vakion  ollessa välillä 0,25 … 0,15. Muuttuja z on

syvyys maanpinnasta. Alustakertoimen arvioiminen voidaan tehdä myös kitkakulman

funktiona empiirisestä kuvaajasta (Kuva 42). Pohjavedenpinnan alapuolella alustaluku-

kertoimen arvo on noin 60% kuvaajan arvoista [40].

Kuva 42. Maan sisäisen kitkakulman ja alustalukukertoimen välinen yhteys pohjave-
denpinnan yläpuolella. [6]

Alustalukukertoimesta saadaan alustaluku [ / ]:

= (54)

, jossa  on syvyys maanpinnasta,  on paalun halkaisija tai sivumitta ja  on alustalu-

kukerroin [ / ].

Vaakasuuntaisen alustaluvun  oletetaan kasvavan lineaarisesti syvyyteen = 10

asti, jonka jälkeen se pysyy vakiona. Oletusta voidaan käyttää homogeenisillä kit-

kamailla. [6]

Kun maaperä koostuu kitkamaasta sekä koheesiomaasta, voidaan alustalukua arvioida

myös seuraavan kuvan mukaan. Kuvassa on esitetty kerroksellisen maan rajasyvyyksiä

sekä maakerroksen muunnettu paksuus.
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Kuva 43. Alustaluvun määritys kerroksellisessa maassa. a) kitkamaan ollessa ko-
heesiomaan alapuolella ja b) kitkamaan ollessa koheesiomaan yläpuolella. [6]

Seuraavaan taulukkoon on koottuna eri lähteistä poimittujen alustalukukertoimen arvoja.

Arvot ovat tarkoitettu käytettäväksi kitkamaiden kanssa. Taulukosta nähdään, että Ter-

zaghi, Das ja Langer et al. ovat kaikki arvioineet alustalukukertoimia hyvin samankaltai-

sesti. Pouloksen ilmoittavat arvot poikkeat melko paljon muista, ollen aina 30-90% suu-

rempia. Tämän työn myöhemmässä vaiheessa tehtävissä laskelmissa käytetään var-

memmalla puolella olevia arvoja, joten Pouloksen arvot jätetään huomioimatta. Tämä ei

kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Pouloksen tekemät havainnot ja laskelmat voisi olla rea-

listisia.
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Taulukko 4. Alustalukukertoimen  [ / ] arvoja kitkamaissa eri lähteiden mu-
kaan. [6]

Ruotsalaisen siltasuunnitteluohjeen alustalukukertoimet arvot ovat samassa suuruusluo-

kassa. Maaperän tiiveydelle on käytetty tarkempaa jaottelua (Taulukko 5).

Taulukko 5. Alustalukukertoimen  [ / ] arvoja ruotsalaisen siltasuunnitte-
luohjeen mukaan (Trafikverket 2011: 151). [6]

Seuraavaan taulukkoon on koottu alustaluvun k  arvoja hiekkamailla ruotsalaisen ja nor-

jalaisen julkaisun mukaan.
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Taulukko 6. Alustaluvun  arvoja (Pålkommissionen 2006:14, Den Norske Peleko-
mité 2005: 75). [6]

Näiden taulukkojen arvoja voi käyttää jousivakioiden alustavassa laskemisessa, mutta

lopulliset arvot tulisi laskea aina kyseessä olevan maaperän mukaan mahdollisimman

tarkasti.

7.1.1 Sivupaine-siirtymäyhteys kitkamaassa

Seuraavassa kuvassa on esitetty kitkamaan sivupaineen ja siirtymän välistä yhteyttä.

on paineen raja- tai ääriarvo, joka kohdistuu paaluun ja  on sitä vastaava siirtymä.

tarkoittaa tässäkin yhteydessä alustalukua.

Kuva 44. Kitkamaan sivupaineen ja siirtymän yhteys.  on paaluun kohdistuvan
paineen ominaisarvon ääriarvo ja  on sitä vastaava siirtymä. [6]

Laskentatavasta ja määrittelystä on kerrottu tarkemmin luvussa 7.2.1.
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Alustaluku koheesiomaassa

Koheesiomaa, kuten savimaa, pysyy kasassa kitkan lisäksi maapartikkeleiden välisen

koheesion avulla. Koheesio aiheutuu maahiukkasten välillä vaikuttavista voimista sekä

maahiukkasten ja niitä ympäröivien vesivaippojen välisistä sähköstaattisista voimista [5].

Lyhytaikaisessa kuormituksessa koheesiomaan alustaluku määritetään suljetun tilan

kimmomoduulin  kautta.

= (55)

, jossa  on alustaluku,  on kimmomoduuli ja d [m] on paalun halkaisija tai sivumitta.

Pitkäaikaisessa kuormituksessa alustaluku määritetään kokoonpuristuvuusmoduulin

kautta, jolloin alustaluku saadaan kaavasta:

= β (56)

β = (  )( ) (57)

, jossa M on kokoonpuristuvuusmoduuli, savimaassa β saa arvoja väliltä 0,46 … 0,74, kun

Poissonin vakio vaihtelee välillä 0,4 … 0,3 ja silttimaassa β saa arvoja väliltä 0,62 … 0,83,

kun Poissonin vakio vaihtelee välillä 0,35 … 0,25. d on paalun halkaisija tai sivumitta. Jän-

nityseksponentin ja moduuliluvun arvot voidaan arvioida myös seuraavasta taulukosta.

Taulukko 7. Jännityseksponentin ja moduuliluvun m arvoja erilaisissa kohee-
siomaissa (Tammirinne 1975)

On syytä huomata, että kokoonpuristuvuusmoduulia määritettäessä kaavan 58 avulla, β

kuvastaa jännityseksponentin arvoa, joka voidaan arvioida taulukon 5 mukaan. Muissa,
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kuten kaavassa 56, β-arvo riippuu Poissonin vakiosta ja on esitetty muussa kirjallisuu-

dessa.

Alustaluvun arvot koheesiomaassa pienenevät merkittävästi siirtymien kasvaessa. On

arvioitu, että alustaluku pienillä siirtymillä on välillä 300 … 500 /  ja siirtymien kasva-

essa alustaluku pienenee ja voi saada arvoja välillä 100 … 200 / .  on suljettu leik-

kauslujuus ja d on paalun halkaisija tai sivumitta. [46]

Jännitysriippuvainen kokoonpuristuvuusmoduuli M tulisi joka kohteessa määrittää esi-

merkiksi kairausvastuksen tai ödometrikokeen perusteella. Kokoonpuristuvuusmoduulia

voidaan arvioida myös taulukkoarvojen perusteella. Tällöin määrittämisessä tulee käyt-

tää taulukossa 5 arvioituja moduulilukua m ja jännityseksponenttia β, sekä kaavaa 58.

= ∗ 100 ∗ (58)

, jossa  on tehokas pystyjännitys, m on moduuliluku ja β on jännityseksponentti.

Alustaluku voidaan koheesiomaalla arvioida myös empiirisillä kaavoilla:

= 20 … 50  , pitkäaikaisella kuormituksella (59)

= 50 … 150 , lyhytaikaisella kuormituksella (60)

, joissa s  on maan suljettu leikkauslujuus ja d on paalun halkaisija tai sivumitta.

7.2.1 Sivupaine-siirtymäyhteys koheesiomaassa

Liikenneviraston ja RIL:n paalutusohjeen materiaaleissa on esitetty paalun sivupaineen

ja siirtymän välinen yhteys. Kuva 45 esittää tätä yhteyttä lyhytaikaisessa kuormituksessa

ja Kuva 46 vastaavaa asiaa pitkäaikaisessa kuormituksessa. [6][40]

Kuva 45. Koheesiomaan sivupaineen ja siirtymän yhteyden määritys lyhytaikai-
sessa kuormituksessa.  on paaluun kohdistuvan paineen ominaisarvon ääriarvo

ja  on sitä vastaava siirtymä. [6]
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Kuva 46. Koheesiomaan sivupaineen ja siirtymän yhteyden määritys pitkäaikai-
sessa kuormituksessa.  on paaluun kohdistuvan paineen ominaisarvon ääriarvo

ja  on sitä vastaava siirtymä. [6]

Alustaluku  voidaan laskea suljetun leikkauslujuuden kautta tai käyttämällä tarkempaa

menetelmää, joka on esitetty edellisissä alaluvuissa. Kuvien 43 ja 44 mukaiset käyrät

voidaan laskentaohjelmassa laskea iteroimalla. Laskenta voidaan aloittaa syöttämällä

alkutilanteen alustalukua vastaava jousivakion arvo. Kun siirtymä kasvaa yli kuvaajan

mukaisen raja-arvon,  tai , tulee alustaluvun arvoa redusoida. Redusoimisen jälkeen

laskenta tehdään uudestaan. Prosessia toistetaan niin kauan, että laskentamallin voima-

siirtymäyhteys on kuvaajan mukainen. Epälineaarisuus mallinnetaan niin, että lasken-

nasta saatavien pisteiden, joiden siirtymä ylittää sallitun arvon , korvataan sivuvastuk-

sen tai -paineen raja-arvolla . Tällöin piste käyttäytyy kuten plastisella alueella, eli

voima ei kasva suuremmaksi siirtymän kasvaessa.

Sivupaine-siirtymäyhteyden määrittämiseksi on kirjallisuudessa esitetty useita tapoja.

Esimerkiksi ruotsalaisessa Pålkommissionen-julkaisussa on esitetty lineaarisen ja epäli-

neaarisen käyrän määrittämisestä. Norjalaisessa paalutuskomitean paalutusohjeessa

(Peleveiledningen 2005) on esitetty voimakkaasti epälineaarinen kuormitus-siirtymäyh-

teys, jonka tekeminen vaatii maaperästä tehtyjä kolmiaksiaalikokeita. Lisäksi norjalaisen

ohjeen esittämä mitoitus vaatii sellaisen laskentaohjelman, jossa on mahdollista kuvata

jousia epälineaarisena. Nämä edellä mainittujen ohjeiden mukaiset mallinnustavat ovat

hyvin työläitä, ainakin käytännön suunnittelua ajatellen. [9][48]

Maaperän sivuttaisvastusta kuvaavan jousen jäykkyyttä voidaan hyvin pienillä siirtymän

arvoilla pitää lineaarisena. Realistisemman tuloksen saamiseksi jouset tulee määrittää

elastoplastisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jännitys-siirtymäyhteyttä kuvaava jousi tulee

maan plastisoituessa määrittää epälineaarisena tai approksimoidusti bilineaarisena. Jos

koheesiomaa on normaalikonsolidoitunutta, sen leikkauslujuus kasvaa syvemmälle

mentäessä. Voimakkaasti ylikonsolidoituneessa koheesiomaassa leikkauslujuuden arvo
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on likimain vakio syvyydestä riippumatta. Kuivakuoressa leikkauslujuus puolestaan pie-

nenee syvyyden funktiona. [46]

Alustaluvun määritykseen soveltuvat menetelmät sekä ko-
heesio- että kitkamaassa

Yleisesti voidaan todeta, että siirtymien kasvaessa alustaluvun arvot pienevät johtuen

maan lujuuden alenemisesta. Manoliu (1976) esitti seuraavan kuvan (Kuva 47) mukai-

sen käyrästön alustalukukertoimien määritykseen. Kuvaan on koottu erilaisissa maape-

rissä tehtyihin koekuormituksiin. Kokeissa käytettyjen paalujen halkaisijat olivat välillä

0,3…0.45 m.

Kuva 47. Koekuormituksien perusteella eri maalajeissa määritetyt alustalukukertoi-
met vaakasiirtymän funktiona (Manoliu 1976) (Suutarinen & Slunga 1981). [6]

Manoliumin tekemissä testeissä sivuvastuksen ääriarvo saavutettiin alle 25 mm:n vaa-

kasiirtymillä noin puolessa tehdyistä kokeissa [6]. Kuvasta voidaan huomata, että alus-

talukukertoimet pienenevät huomattavan voimakkaasti siirtymien alkuvaiheen jälkeen.

Kuvaajasta ei tosin selviä millä syvyydellä alustalukukerroin on määritetty.

Suljetun leikkauslujuuden määritys

Suljettu leikkauslujuus voidaan määrittää kairausten perusteella, laskemalla maan omi-

naisuuksien mukaan tai arvioimalla taulukoista. Jos käytettävissä on maalajikerrosten

ominaisuudet, leikkauslujuus voidaan laskea kaavan 61 avulla.

= + ∗ tan ′ (61)
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= − (62)

, joissa  on tehokas koheesio [ / ],  on tehokas normaalijännitys tarkastelusyvyy-

dellä [ / ], ′ on tehokas kitkakulma [°],  on normaalijännitys tarkastelusyvyydellä

[ / ] ja  on huokosvedenpaine tarkastelusyvyydellä [ / ].

Normaalijännitys saadaan laskemalla neliömetrin kokoisen maapatsaan painosta aiheu-

tuva jännitys tarkasteltavalla syvyydellä. Jos käytössä ei ole maalajinäytteistä saatuja

tietoja, voidaan tilavuuspainot arvioida esimerkiksi seuraavasta liikenneviraston taulu-

koista (taulukot 5 ja 6).

Taulukko 8. Karkean siltin ja hiekkojen ominaisuuksien arviointi kairausvastuksen
perusteella (Liikennevirasto, NCCI7)
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Taulukko 9. Soran ja moreenin ominaisuuksien arviointi kairausvastuksen perus-
teella (Liikennevirasto, NCCI7)

(*) jos moreeni ei ole ollut jäätikön puristamana

Leikkauslujuutta voidaan myös arvioida erilaisten taulukoiden avulla. Luonnollisessa ti-

lassa olevien koheesiomaiden lujuutta voidaan arvioida esimerkiksi seuraavan taulukon

avulla.

Taulukko 10. Koheesiomaan lujuus luokiteltuna [47]

Rakennusprojektissa maan leikkauslujuudet ja muut maaperään liittyvät ominaisuudet

saadaan tarvittaessa geoteknikolta. Yleensä rakennukseen perustamiseen liittyvät tiedot

löytyvät perustamistapalausunnosta.

Paalun sivuttaistuki ja alustaluvun määrittäminen sykli-
sessä kuormituksessa

Syklisyydellä tarkoitetaan ajan suhteen muuttuvaa kuormitusta eli sitä, että kuormitus

toistuu useasti. Syklisyyden ylärajana pidetään yleensä 1 Hz taajuutta ja yli 1 Hz kuor-

mitukset mielletään dynaamisiksi kuormiksi. Syklisen kuormituksen vaikutuksen alaisena

olevan paalun tai paaluryhmän tarkastelussa voidaan soveltaen hyödyntää staattista
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alustalukumenetelmää, jonka arvoja redusoidaan. Karkearakeisessa maassa suositel-

laan käyttämään taulukon 8 mukaisia alustaluvun arvoja. Syklisen kuormituksen vaaka-

siirtymien vaikutukset ulottuvat syvyyteen 4d asti, jota syvemmällä käytetään staattisia

arvoja. [4]

Taulukko 11 Karkearakeisen maan syklisessä kuormituksessa käytettävät alus-
taluvun  arvot.  tarkoittaa staattista alustalukua. (Lyöntipaalutusohje LPO-2005:

RIL 223, 2005, s. 66)

Syklisessä kuormituksessa maa paalun ympärillä tiivistyy ja siihen voi muodostua palau-

tumattomia muodonmuutoksia. Paalun siirtymät kasvavat suuremmiksi kuin staattisessa

kuormituksessa. Alustaluku pienenee kuorman toistuvuuden myötä, jonka suuruus arvi-

oidaan tiiveyden perusteella. [9]

Jousivakion määrittäminen

Kun maan alustaluku ja muut lähtötiedot ovat selvillä, voidaan laskea jousitukien jousi-

vakion arvot. Jousivakio voidaan laskea seuraavan kaavan avulla.

= ∗ Δ ∗ (63)

, jossa  on jousivakio [kN/m],  on maan alustaluku [kN/m3], Δ  on jousien välinen

etäisyys [m] ja d on paalun halkaisija tai sivumitta [m]. Maanpinnasta syvyydelle 3…5*D,

jossa D on paalun halkaisija tai sivumitta, on syytä mallintaa jouset korkeintaan 0,5 met-

rin välein. Jos päällimmäinen kerros on hyvin löyhää tai muuten ominaisuuksiltaan sel-

laista, ettei sen alustalukua voida määrittää, tulee jousien mallintamisessa olla tarkkana.

Työn aikana tehtyjen havaintojen perusteella paalun ylin viidennes on sivuvastuksen ja

sivusiirtyvyyden kannalta merkitsevin alue. Tämä johtuu siitä, että tällä matkalla paalun

sivusiirtyvyys on suurimmillaan, jolloin siinä sijaitsevat jouset vastaanottavat suurimman

osan kuormituksesta.

Jousien mallinnuksessa tulee muistaa, että jousivakion arvo riippuu jousien välisestä

etäisyydestä, kuten kaavassa 61 esitetään. Varsinkin paalun ylimmän osan mallintami-

sessa tulee siis olla tarkkana, sillä tiheämmin sijaitsevat jouset tulee määrittää erityisen

tarkasti, sillä niiden vaikutus on kokonaisuuden kannalta suurin.
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8.  ESIMERKKIKOHTEEN TARKASTELU

Tässä luvussa tarkastellaan betonipaaluille perustetun 7-kerroksisen toimistotalon paa-

lujen mallintamista. Mallintaminen tehdään niin, että paalut jaetaan tietyn mittaisiin ele-

mentteihin ja elementtien päihin asetetaan vaakasuuntaiset jouset. Jousilla jäljitellään

maaperän sivuttaisvastuksen vaikutusta.

Kohteen tiedot

Tarkasteltava rakennus on 7-kerroksinen betonirakenteinen toimistotalo, joka on perus-

tettu teräsbetonisten 350 mm sivumitaltaan olevien paalujen varaan. Kohteessa ei ole

käytetty lainkaan vinopaaluja, vaan kaikki vaakakuormat otetaan vastaan maan alla si-

jaitsevan kellarikerroksen sekä pystypaalujen avulla. Paalut ovat 10-12 metriä pitkiä ja

ne ovat ulotettu kantavaan maakerrokseen. Paalut on sijoiteltu niin, että ne sijaitsevat

pääosin kantavilla linjoilla eli pilarianturoiden ja seinien alla. Seuraavissa alakappaleissa

tarkastellaan yhden sijaintipisteen paalua ja tämän yhden paalun jousivakion arvoja ver-

rataan pilarianturan paaluryhmään. Todellisuudessa maaperän olosuhteet voivat vaih-

della merkittävästikin tontin alueella, jolloin on syytä jakaa paalut ryhmiin olosuhteiden

perusteella ja laskea niille omat jousivakion arvot.

Maaperän tiedot

Kohteen maaperä koostuu ylimmästä 1…3 (3) metriä paksusta soraisesta täyttömaaker-

roksesta, jonka alla on 2…4 (3) metriä pehmeää savea. Saven alapuolella on paikoittain

ohut silttikerros ja alin maakerros on tiiveydeltään vaihtelevaa 3-6 (4) metriä paksu kit-

kamaakerros. Suluissa on paksuudet, joita käytetään tässä laskennassa. Pohjaveden

korkeus on vaihdellut välillä +16…18.5 eli 0,9…3,3 metriä maanpinnan alapuolella. Tä-

män esimerkkikohteen laskennassa oletetaan, että pohjavedenpinnan taso on kaikkialla

1,5 metriä maanpinnan alapuolella ja paalujen alapää tukeutuu kallioon 10 metrin syvyy-

dessä.

Tarkasteltavassa kohteessa käytetään alustalukuna edellisessä kappaleessa mainittu-

jen tietojen perusteella seuraavassa alakappaleessa laskettavia arvoa. Päällimmäisen

maakerroksen ollessa tiivistettyä soraa, voidaan se ottaa mukaan jousivakioiden lasken-

taan. Taulukon 6 perusteella täyttökerrosta ajatellaan keskitiiviinä sorana, jonka tilavuus-



68

painoksi valitaan pohjavedenpinnan yläpuolella = 19 /  ja pohjavedenpinnan ala-

puolella = 11 /  , kitkakulmaksi 37°, moduuliluvuksi m = 500, jännityseksponen-

tiksi β = 0,5, β1 = ( , )∗( ∗ , )
,

= 0,9 sekä = 0,74 (Terzaghi).

Pehmeän saven parametreiksi määritellään seuraavat arvot. Tehokkaaksi tilavuuspai-

noksi valitaan = 12 / , moduuliluvuksi m = 12,5, β1 = , , = 0,6 ja jännity-

seksponentiksi β =  −0,25. Alin maakerros yleistetään keskitiiviiksi kitkamaaksi, jonka

parametrit saadaan taulukoista 2 ja 7. Tilavuuspainoksi valitaan (pohjavedenpinnan ala-

puolella) = 11,5 /  , kitkakulmaksi 36°, moduuliluvuksi m = 350, jännityseks-

ponentiksi β = 0,5, β1 = 0,85 sekä = 0,74 (Terzaghi).

Alustaluvun ja jousivakion laskenta

Tässä alaluvussa esitetään kolmen maakerroksen alustaluvun ja sitä vastaavan jousiva-

kion arvon tutkitussa tapauksessa. Kaikkien muiden pisteiden laskenta on tehty tauluk-

komuodossa ja esitetty liitteissä.

Syvyydestä riippuvainen tehokas pystyjännitys lasketaan seuraavan kaavan mukaan.

= γ ∗ (64)

, jossa  on maan tilavuuspaino vallitsevissa olosuhteissa ja z on tarkasteltava syvyys

maanpinnasta. Syvyytenä tulee käyttää laskettavan jousituen pisteen etäisyyttä maan-

pinnasta. Laskentapisteitä valittaessa kannattaa ottaa huomioon maaperän kerrokset

niin, että laskentapisteet eivät osu maakerroksen rajalle. Eli esimerkiksi niin, että las-

kenta piste sijoittuu 0,5 m tai 0,25 m maakerroksen rajan ylä- tai alapuolelle. Ensimmäi-

sen maakerroksen ensimmäisen jousen kohdalla eli 0,5 metriä maanpinnan alapuolella,

saadaan tehokkaaksi pystyjännitykseksi = 19 ∗ 0.5 = 9.5 / . Näiden tieto-

jen avulla voidaan laskea kokoonpuristuvuusmoduuli  kaavan 58 mukaan. = 500 ∗

100 ∗ . = 15411 / . Alustalukukerroin voidaan nyt laskea kaavan 51 avulla.

= 0,74 ∗ 0,9 ∗
,  

= 20528 / , jossa 1-arvo on laskettu kaavan 50 mukaan:

1 = ( , )∗( ∗ , )
,

= 0,9. Alustalukukertoimen määrittämisen jälkeen alustaluku voi-

daan laskea kaavan 54 avulla:

= 0,5 m ∗
 

,  
= 29325 / . Lopuksi laskettavaksi jää jousivakion arvo tarkas-

teltavassa pisteessä, joka lasketaan kaavan 63 mukaan:
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= 29325 ∗ 0,5 ∗ 0,35 = 5132 / .

Savimaan ensimmäiseksi pisteeksi valitaan maakerroksen raja + 0,5 m eli syvyytenä

käytetään 3,5 m. Tehokkaaksi pystyjännitykseksi saadaan = 51,5 / . Näiden tie-

tojen avulla voidaan laskea kokoonpuristuvuusmoduuli  kaavan 58 mukaan. =

12,5 ∗ 100 ∗ , = 532 / . Pitkäaikaisessa kuormituksessa alustaluku voidaan

laskea kaavan 56 mukaan: = 0,6 ∗
,  

=  935 / . Jousivakion arvoksi saadaan

kaavan 63 mukaan: = 935 ∗ 1 ∗ 0,35 = 327 /

Alimman maakerroksen ensimmäinen piste sijaitsee syvyydellä 6,5 m. Tehokkaaksi pys-

tyjännitykseksi saadaan = 87 / . Näiden tietojen avulla voidaan laskea kokoon-

puristuvuusmoduuli  kaavan 58 mukaan. = 350 ∗ 100 ∗ = 32646 / .

Alustalukukerroin voidaan nyt laskea kaavan 51 avulla. = 0,74 ∗ 0,85 ∗
,  

=

3159 / , jossa 1-arvo on valittu hieman epäedullisemmaksi, kuin täyttömaalla.

Alustalukukertoimen määrittämisen jälkeen alustaluku voidaan laskea kaavan 54 avulla:

= 6,5 m ∗
 

,  
= 58669 / . Lopuksi laskettavaksi jää jousivakion arvo tarkas-

teltavassa pisteessä, joka lasketaan kaavan 63 mukaan:

= 58669 ∗ 1 ∗ 0,35 = 20534 / .

Jousivakio syklisessä kuormituksessa

Jos kuormitus voidaan ajatella olevan syklistä, tulee alustaluvun tai jousivakion arvoja

redusoida taulukon 8 mukaan. Redusointikerroin määritetään maan suhteellisen tiiviys-

tason mukaan. Syklisen kuormituksen vaikutukset otetaan huomioon syvyydelle 4d asti.

Tutkittavassa kohteessa syklisen kuormituksen vaikutukset ulottuvat syvyydelle 1,4 m

paalun sivumitan ollessa 0,35 m. Lähin laskentapiste sijaitsee syvyydellä 1,5 m, joten

käytetään sitä ulottumissyvyytenä.

Paalu-maaperärakennemallin mallintaminen

Vaakavoimien tai -siirtymien rasittamien paalujen sivukapasiteetin mitoitus tehdään hyö-

dyntämällä rakennemallia, joka huomioi maan ja paalun muodonmuutosominaisuudet.
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Tällaista rakennemallia voidaan kutsua jousimalliksi, jossa jouset kuvaavat maaperän

ominaisuuksia. Jousien jäykkyys ja maan vaakasuuntainen kantokestävyys määräytyvät

maaperän ja paalun ominaisuuksien mukaan. Maan vaakasuuntaisella kantokestävyy-

dellä tarkoitetaan sivuvastuksen ääriarvoa, jonka jälkeen jousen voima ei enää kasva.

Jousien avulla voidaan kuvata paaluun kohdistuvan voiman ja siitä aiheutuvan siirtymän

välistä riippuvuutta. Jousien jäykkyys lasketaan alustalukujen avulla, jotka eivät ole

maan parametreja vaan riippuvat rakenteen mitoista ja maan kokoonpuristuvuudesta.

Jouset on hyvä sijoittaa suhteellisen tiheästi paalun matkalle, varsinkin lähellä maanpin-

taa. Todellisuudessa nämä kuvitteelliset jouset ovat epälineaarisia, sillä maaperän jän-

nitys-muodonmuutoskuvaaja on epälineaarinen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

kimmoisella alueella jousi käyttäytyy likimain lineaarisesti, mutta vaakakuorman kasva-

essa maaperässä alkaa tapahtua plastisia muodonmuutoksia. Plastisten muodonmuu-

tosten kasvaessa sivusiirtymät kasvavat nopeammin

Yksi tapa on mallintaa jouset lineaarisesti. Tällöin riittävällä alustaluvun varmuuskertoi-

mella voidaan varmistua siitä, että sivusiirtyvyys pysyy liioitellun pienenä. Tämä on las-

kennan kannalta yksinkertaisin vaihtoehto ja se saattaa sopia joihinkin tilanteisiin, mutta

mallinnus ei jäljittele todellista tilannetta.

Tarkempi tapa on käyttää jousten bilineaarista mallinnusta. Bilineaarisella jousella voi-

daan jäljitellä elastoplastisen jousen käyttäytymistä. Normaalilla lineaarisella jousella on

ainoastaan yksi jousivakion arvo, kuten lineaarisella funktiolla on vakiomuotoinen kulma-

kertoimen arvo (Kuva 48). Bilineaarisella jousella on kaksi kulmakertoimen arvoa, joka

vaihtuu määritellyllä siirtymän arvolla. Kulmakertoimet määritetään arvioidulle kimmoi-

salle sekä plastiselle alueelle. Jos materiaalin tiedetään murtuvan heti plastiselle alueelle

mentäessä, niin tällöin kulmakerroin muuttuu lähes nollaksi.

Kuva 48. Kulmakerroin

Kaikista realistisempaan tulokseen päästään epälineaarisilla jousilla. Epälineaaristen

jousten mallintaminen vaatii sen, että osataan määrittää maaperän jännitys-muodon-

muutoskuvaajaa vastaava funktio. Tämä tarkoittaa sitä, että maaperän kaikki ominaisuu-
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det, kuten myötölujittuminen ja -pehmeneminen, lukkiutuminen, konsolidaatio, leikkaus-

muodonmuutokset ja muut sivuvastuksen arvoon vaikuttavat asiat tulisi ottaa huomioon.

Lopputulosta tarkastellessa on hyvä muistaa, että tulos ei voi olla lähtötietoja tarkempi.

Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin tarkasti mallintaminen vaatisi myös todella tarkat maape-

rätiedot. On selvää, että jousimallilla ei voida ottaa kaikkea huomioon, sillä jo pelkästään

jollain tietyllä sivusiirtyvyyden arvolla funktion määrittäminen on todella haastavaa. Var-

sinkin koheesiomailla maaparametrien arvot muuttuvat merkittävästi siirtymien kasva-

essa. Tässä tarkastelussa FEM-malliin määritetään bilineaariset jouset.

8.5.1 FEM-jousimalli staattisesti kuormitetulla paalulla

Yksittäisen paalun käyttäytymistä on tarkasteltu mallintamalla tarkasteltavan kohteen

mukainen paalu, jolle on määritetty vaakasuuntaiset jouset kappaleen 8.3 mukaan. Seu-

raavaan taulukkoon on koottu paalun kaikkien laskentapisteiden alustaluvut ja jousiva-

kiot.

Taulukko 12. Lasketut alustaluvut ja jousivakiot

Jousivakion arvoja redusoitu kuvien 45 ja 47 mukaisilla redusointikertoimilla. Initiaalijäyk-

kyys  on asetettu toimimaan kuormituksen alkaessa. Kun pisteen siirtymä kasvaa yli
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määritetyn raja-arvon, jousi alkaa toimia redusoidulla jäykkyydellä. Mallinnuksen yhtey-

dessä kitkamaille rajasiirtymän arvoksi on asetettu 2 mm ja koheesiomaalle 1,2 mm.

Raja on asetettu matalaksi sen takia, että jousimalli jäljittelisi plastisoitumista paremmin.

Paalun jousimalli on esitetty seuraavassa kuvassa.

Kuva 49. Kuva Robot-ohjelmasta, jossa paalu on mallinnettu palkkielementeillä ja
laskentapisteisiin on asetettu bilineaariset jouset.

Paalun yläpäähän on asetettu vaikuttamaan 40 kN vaakavoima. Pystykuormaa ei oman

painon lisäksi ole huomioitu. Paalun yläpään siirtymän arvoksi saadaan 5,5 mm (Kuva

50). Tulosta on vertailtu PyPile-ohjelman antamaan tulokseen. Kuvassa 51 on esitetty

PyPile:ssä käytetty paalu- ja maaperämalli. Kuvassa 53 on nähtävissä ohjelman las-

kema siirtymäkuvaaja. Paalun yläpään siirtymäksi saadaan 5,3 mm, joka on hyvin lähellä

Robotin laskennan kanssa, eroa syntyy 3,6 %. On yllättävää että tulokset osuivat niin

lähelle toisiaan, sillä bilineaarinen jousi ei kuvaa todellista tilannetta kauhean hyvin, ellei

tarkempaa siirtymän raja-arvoa ole määritetty.
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Kuva 50. Paalun p-y- kuvaaja mallinnettuna Robotilla.

Kuva 51. PyPile-ohjelman paalu- ja maaperämalli.
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Kuva 52. PyPile:n laskema siirtymäkuvaaja.

Robotin ja PyPile:n siirtymäkuvaajien muodot ovat hieman toisistaan poikkeavat. Yksi

syy tähän voi olla laskentapisteiden määrän ero mallien välillä. Toinen syy on maaperä-

mallin eroavaisuus, sillä PyPile:ssä maaperää mallinnetaan tarkemmilla epälineaarisilla

jousilla. Saadut siirtyvyyden arvot ovat hieman liian suuret staattiselle kuormitukselle

normaalissa kerrostalorakentamisessa. Siirtymän arvo saatiin 40 kN vaakakuormalle,

joka on normaalikohdetta huomattavasti suurempi arvo. Esimerkiksi normaalin 8-kerrok-

sisen kerrostalon yhtä paalua kohden kohdistuu noin 10-20 kN vaakakuorma murtoraja-

tilassa. Tämä sillä oletuksella, että kokonaisvaakakuorma jakautuu tasaisesti kaikkien

paalujen kesken.

Kokeillaan seuraavaksi laskea sivusiirtyvyydet uudestaan pienemmällä 15 kN vaaka-

kuormituksella. Robot antaa tulokseksi 1,7 mm ja PyPile vastaavasti 1,65 mm eli eroa

syntyy 3 %. Ero on hieman pienempi kuin mitä se oli isommalla kuormituksella. Tämä on

loogista sillä molemmat ohjelmat laskevat elastisella alueella samalla jousivakion arvolla

kun siirtymät ovat pieniä. Voidaan päätellä, että tällainen lähestymistapa mallintamiseen

antaa samankaltaisia tuloksia.

8.5.2 Syklinen kuormitus

Syklinen kuormitus otetaan huomioon redusointikertoimella, jonka vaikutus on laskettu

taulukkoon 12, jossa jousivakion arvoja on redusoitu kertoimella 0,4. Huomionarvoista

on se, että syklisen kuormituksen heikentävä vaikutus ulottuu 4*d syvyyteen, jossa d on

paalun halkaisija tai sivumitta. Seuraavassa kuvassa on Robotin laskema siirtymä
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redusoiduilla jousijäykkyyksillä. Siirtymä kasvaa kaksinkertaiseksi, joka on yllättävän

suuri muutos. Tämä johtuu jousen mallintamistavasta, sillä redusointikerroin vaikuttaa

lähes lineaarisesti siirtymään. Koheesiomaalla tulos olisi uskottavampi, mutta koska ky-

seessä on 3 metrin paksuinen kitkamaatäyttö, tulos on hyvin konservatiivinen.

Kuva 53. Robotin laskema siirtymä syklisessä kuormituksessa.

PyPile-ohjelmassa on sisäänrakennettuna syklisen kuormituksen laskenta. Syklien luku-

määrän voi valita vapaasti. Tässä tarkastelussa on käytetty samaa 40 kN vaakakuormaa

ja syklien lukumäärä on 100. Seuraavasta kuvasta (Kuva 54) nähdään siirtymäkuvaaja.

Kuten ennakoitiin, niin siirtymä ei tarkemman laskentatavan mukaan juuri kasva. Paalun

pään siirtymän arvoksi saadaan 5,7 mm, joka on vain 7 % suurempi kuin staattisessa

kuormituksessa. Eroavaisuus Robotin mallin kanssa tulee siitä, että toisessa mallissa

käytetään bilineaarisia ja toisessa käytetään epälineaarisia jousia. Suuri vaikutus on

myös redusointikertoimen määrityksellä. Taulukon 11 mukaiset redusointikertoimet ovat

todennäköisesti hyvin konservatiivisesti määritetty.
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Kuva 54. PyPile:n laskema siirtymäkuvaaja syklisessä kuormituksessa.

Jos sivusiirtyvyyttä tarkastellaan pienemmällä 15 kN vaakakuormituksella saadaan seu-

raavat tulokset. Robotista vaakasiirtymäksi saadaan 3,0 mm ja PyPile:stä 1,7 mm. To-

detaan, että syklisessä kuormituksessa ohjelmien välillä eroavaisuuden suhde säilyy sa-

mana kuormituksen suuruudesta riippumatta. Päätellään, että lineaarisiin tai bilineaari-

siin jousiin perustuva mallinnus yhdistettynä karkeasti arvioituun redusointikertoimeen ei

anna toivottavia tuloksia.

8.5.3 Paaluryhmän vaikutus

Tässä tarkastellaan 4-paaluisen paaluryhmän vaikutusta sivusiirtyvyyksiin. Tarkastelu

tehdään niin, että 1. ja 2. paalurivin redusointikertoimet valitaan Taulukko 3 mukaan ja

valinnassa on myös huomioitu Snyderin tekemä tutkimus. Tarkastelun kohteena olevan

anturan paalujen välinen etäisyys paalurivissä on 3*d ja myös paalurivien välinen etäi-

syys on sama 3*d. Tämä on hyvin yleinen suomessa käytetty paaluväli. 1. paalurivin

tehokkuudeksi valitaan 0,8 ja 2. paalurivin tehokkuudeksi 0,6. Paalujen päälle mallinne-

taan 700 mm paksu betoniantura jakamaan kuormia ja simuloimaan todellista tilannetta.

Anturan elementtiverkon tiheydeksi on asetettu 0,25 m (ks. Kuva 55). Kokonaiskuormi-

tuksena on 4*15 kN = 60 kN, joka on asetettu vaikuttamaan anturan keskelle kuvasta-

maan pilarilta tulevaa kuormaa.
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Kuva 55. Robot-ohjelmaan mallinnettu paaluryhmä ja antura.

Aluksi kokeillaan millaisia siirtymiä ohjelma antaa ilman paalujen ryhmävaikutuksen huo-

miointia. Siirtymien pitäisi olla samoja kuin yksittäisen paalun tapauksessa, sillä paalut

ovat nivelellisesti kiinnitetty anturaan. Seuraavassa kuvassa on esitetty siirtymät.

Kuva 56. Paaluryhmän siirtymä ilman redusointia.

Kuten nähdään, niin siirtymät vastaavat yksittäisen paalun tapausta 1,7 mm, eli raken-

nemalli toimii oikein. Seuraavaksi asetetaan jousille ryhmävaikutuksesta aiheutuvat jou-

sivakion pienennyskertoimet. Ryhmävaikutus on riippuvainen myös siirtymän suuruu-

desta, mutta koska tarkempia laskentatapoja siirtymän huomioimiselle ei ole esitetty, niin

käytetään keskiarvoa kaikista tuloksista. Tämä johtaa tuloksissa hieman varmalle puo-

lelle, kun tarkastellaan pieniä siirtymiä.  Seuraava kuva (Kuva 57) esittää paaluryhmän

siirtymää kun ryhmävaikutus on otettu jousivakioissa huomioon.
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Kuva 57. Paaluryhmän siirtymä ryhmävaikutuksen redusoinnilla.

Suurin siirtymä on 2,2 mm, joka on lähes 30 % suurempi kuin ilman paaluryhmän vaiku-

tuksen huomioimista. Tulos oli sinällään ennakoitavissakin, sillä jousivakioiden arvoja

pienennettiin keskimäärin kertoimella 0,7. Paaluryhmien tarkasteluun on myös kehitetty

laskentaohjelmia, mutta tämän työn aikana sellaista ei päästy tarkastelemaan.

8.5.4 Paalujen mallintamisen vaikutus koko rakennuksen siirty-
miä tarkasteltaessa

Tässä kappaleessa käydään pintapuolisesti läpi se miten edellisessä kappaleessa luotu

paalumalli vaikuttaa koko rakennuksen siirtymiin verrattuna pistemäisiin tukiin. Raken-

nus on 7-kerroksinen, josta yksi kerros on maantason alapuolella ja kahdeksas kerros

on osittainen IV-konehuone. Rakennus on nähtävissä kuvassa 58. Tarkempia kuvia ja

yksityiskohtia rakennuksesta ei tässä työssä näytetä, vaan siirtymiä tarkastellaan koko

rakennuksen osalta sekä rakennuksen huipulla, että perustustasossa. Rakennuksen

korkein kohta on 29,4 metriä maanpinnan yläpuolella ja 33 metriä perustusten yläpin-

nasta. Rakennuksen runko on pääosin betonielementtirakenteinen.

Rakennemallista saatavia tuloksia vertaillaan muuten samanlaisen rakennemallin

kanssa, mutta jossa paalut on mallinnettu 0,5 m pituisina kappaleina. Kappaleet on tuettu

jäykästi perustuksiin ja alapäät ovat nivelelliset. Tällä tavalla perustukset ovat melkein

täysin jäykästi tuettu siirtymiä vastaan, mutta 0,5 metrin mittaiset palkkielementit jousta-

van hieman kuormitusten alla. Rakennemalli on nähtävissä kuvassa 58. Seuraavissa

tuloksissa tarkastellaan vain tuulen aiheuttamaa vaakakuormitusta ominaisarvollaan.
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Kuva 58. Tarkasteltavan esimerkkikohteen rakennemalli

Rakennus on jäykistetty seinillä ja vinojäykisteillä ja kuormat viedään paaluille alapohja-

laatan ja anturoiden kautta. Rakennuksen huipun suurin vaakasiirtymä on 14,1 mm, kun

paalut on mallinnettu jousien kanssa (Kuva 59).

Kuva 59. Rakennuksen suurin vaakasiirtymä kun paalut on mallinnettu
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Paalujen osalta paalujen yläpään suurin vaakasiirtymä on 2,3 mm (Kuva 60). Tulos on

odotettu, sillä paaluja on melko paljon vaakakuormitukseen nähden. Jos kokonaisvaa-

kakuorman jakaa kaikille paaluille, niin yhdelle paalulle tuleva vaakakuorma on noin 16

kN. Kyseessä oleva rakennus ei ole symmetrinen, joten siirtymissäkin on hieman eroa-

vaisuutta koko rakennuksen matkalla. Rakennus hieman kiertyy kiertokeskiön kautta,

jolloin toiselle sivulle tulee isommat siirtymät. Jos rakennus siirtyisi tasaisesti niin paalu-

jen yläpäiden siirtymät pitäisivät olla aika lähellä arvoa 1,7 mm.

Kuva 60. Paalujen yläpään suurin siirtymä

Seuraavaksi paalujen yläpäiden kiinnitys perustuksiin asetettiin jäykäksi ja laskenta teh-

tiin uudelleen. Rakennuksen yläpään siirtymä pieneni 0,8 mm ollen nyt 13,3 mm eli eroa

syntyi vajaat 6 %. Isompi vaikutus syntyy perustustasolla, jossa paalujen yläpäiden siir-

tymä pieneni jopa 60 % arvosta 2,3 mm arvoon 1,4 mm. Tämä osoittaa sen kuinka teho-

kas tapa paalun kiinnittäminen perustuksiin on paalujen sivusiirtyvyyden kannalta. Tu-

lokset on nähtävissä seuraavissa kuvissa.
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Kuva 61. Rakennuksen suurin vaakasiirtymä kun paalut on mallinnettu ja paalut
ovat jäykästi kiinnitettyinä perustuksiin

Kuva 62. Paalujen yläpään suurin siirtymä, kun paalut ovat jäykästi kiinnitettyinä pe-
rustuksiin
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Seuraavaksi on tutkittu vaihtoehtoista rakennemallia, jossa paaluja ei ole mallinnettu

edellä mainitulla tavalla. Kuvasta 63 voi nähdä kyseisen mallinnustavan perustustasolla.

Kuva 63. Perustusten mallintaminen vaihtoehtoisessa rakennemallissa

Kyseisellä mallinnustavalla sivusiirtyvyyden arvot ovat seuraavat. Rakennuksen huipulla

suurin sivusiirtyvyyden arvo on 9,1 mm. Siirtymä on noin 55 % pienempi kuin rakenne-

mallissa, jossa paalut olivat mallinnettuna. Perustustasoa tarkastellessa huomataan, että

paalujen yläpäiden eli tässä tapauksessa perustustason suurin vaakasiirtymä on noin

0,057 mm. Tämä siirtymä vastaa noin 28 MN jousijäykkyyttä. Tulokset ovat nähtävissä

seuraavissa kuvissa.

Kuva 64. Vaihtoehtoisen rakennemallin rakennuksen suurin vaakasiirtymä
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Kuva 65. Vaihtoehtoisen rakennemallin perustustason suurin vaakasiirtymä

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että paalujen mallintamisella on iso merkitys raken-

nuksen käyttäytymiseen. Mitä korkeampi ja/tai hoikempi rakennus on, sitä suuremmaksi

paalujen mallintamisen merkitys kasvaa. Paalujen mallintamisella on muitakin vaikutuk-

sia rakennukseen, kuin vaakasiirtymä. Aihe on kuitenkin niin laaja, että muita tarkasteluja

ei tämän työn yhteydessä tehdä.
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9. YHTEENVETO

Ensimmäiseksi voidaan todeta, että paalujen sivuttaistuen realistista käyttäytymistä jäl-

jittelevä mallintaminen ei ole yksinkertainen tehtävä, kuten jo johdannossa arvioitiin.

Maaperän huomioiminen epälineaarisilla, myötölujittuviin malleihin perustuvilla jousilla

antaa realistisia tuloksia. Tällaisten jousien laskeminen ja analysoiminen on melko pitkä

ja työläs prosessi eikä sitä tämän työn aika pystytty tekemään. Lisäksi isoissa rakenne-

malleissa epälineaaristen jousien käyttäminen kasvattaa mallin laskenta aikaa huomat-

tavasti. Normaalissa projektityöskentelyssä tällainen lähestymistapa ei ole järkevä.

Suunnitteluprojektin aikana paalujen sivuvastuksen mallintaminen kannattaa tehdä line-

aarisilla tai bilineaarisilla jousilla. Jousien ominaisuudet määritetään niin, että ne jäljitte-

levät mahdollisimman tarkasti todellista tilannetta. Yksittäisen paalun käyttäytymistä voi

mallintaa esimerkiksi PyPile:llä tai vastaavalla ohjelmalla, jonka tuloksia vertaillaan oman

rakennemallin kanssa. Tällä tavalla jousille voi löytää realistisempia arvoja. Jousien jäyk-

kyyttä määritettäessä käytetään riittävän suuria varmuuslukuja, jotta varmistutaan kim-

moisella alueella pysymisestä. Lisäksi paaluryhmien ja syklisen kuormituksen vaikutuk-

set tulee ottaa huomioon jos projekti niin vaatii.

Maaperän heterogeenisestä luonteesta ja muista epätarkkuustekijöistä johtuen suunnit-

telussa ei voida käyttää maan sivuttaisvastusta täysin hyödyksi. Tämä siksi, että melko

suuria varmuuslukuja on käytettävä. Vaikka todellisuudessa melko suuri osa rakennuk-

sista voitaisiinkin perustaa pelkästään pystypaalujen varaan, sitä ei voida riittävällä var-

muudella osoittaa laskelmin. Tämä on totta varsinkin silloin, kun aikaa on hyvin rajalli-

sesti käytettävissä, kuten nykypäivän projekteissa on tapana. Tämän työn puitteissa esi-

tetty mallintamistapa on kuitenkin hyvin käyttökelpoinen jos riittävää varmuutta käyte-

tään, sillä sen avulla vinopaalujen määrää voidaan vähentää. Joissain tapauksissa voi-

daan myös osoittaa, että vinopaaluja ei tarvita olleenkaan, eli lähinnä silloin kun suhteel-

liset vaakakuormat ovat pienehköjä tai maaperästä on hyvin kattavat tiedot. Lisäksi pe-

rustusten realistinen mallintaminen vaikuttaa myös yläpuolisiin rakenteisiin melko paljon.

Usein tällainen mallinnustapa on edullinen korkeammilla rakennuksilla, jolloin kaatumis-

momentista aiheutuvat vetovoimat jakaantuvat suuremmalle alalle. Tämän johdosta paa-

luja tarkasteltaessa voidaan päästä eroon paalujen vetokuormista. Mallinnustapa vaatii

kuitenkin suunnittelijalta paljon tietämystä sovellettavasta teoriasta, laskentatavasta,

mallinnustavasta sekä yleisesti rakenteiden mekaniikasta ja käyttäytymisestä.
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Jos mallinnustapaa haluaa hyödyntää suunnitteluprojektissa, on ensiarvoisen tärkeää

tehdä yhteistyötä geosuunnittelijan kanssa. Geosuunnittelija vastaa kohteen perustami-

seen liittyvistä asioista. Geosuunnittelija on asiantuntijana kohteessa oikea henkilö mää-

rittämään esimerkiksi maanäytteiden ottamisen suunnittelusta ja toimii yhteyshenkilönä

muiden osapuolien, kuten laboratoriohenkilökunnan kanssa.

Tämän tutkimuksen perusteella alustalukujen laskenta soveltuu hyvin kitkamaille mm.

Terzaghin tekemien havaintojen pohjalta. Koheesiomaalla laskenta on hieman haasta-

vampaa, sillä esimerkiksi jännityseksponentin määrittäminen ei ole yksinkertaista ilman

laboratoriomittauksia. Koheesiomaalla suljetun leikkauslujuuden perusteella lasketut

alustalukujen arvot vastaavat melko hyvin muita menetelmiä. Jos kohteesta on saatavilla

kattavasti leikkauslujuuden mitattuja arvoja kairauksen ja maanäytteiden tutkimisen pe-

rusteella, on se luultavasti helpoin tapa määrittää koheesiomaan alustalukuja. Tutkimuk-

sen materiaalina käytetyt täyden mittakaavan kokeista saadut tulokset antoivat hyvin tu-

kea teorian pohjalta tapahtuvalle laskennalle. Tehdyissä kokeissa tulokset perustuvat

hetkelliseen kuormitukseen. Pitkäaikaisen kuormituksen koekuormituksia ei ollut saata-

villa, joten sen osalta teorian oletuksia on hankala validoida. Laskennassa on toki otettu

huomioon isoja varmuuksia, kun kyseessä on pitkäaikainen kuormitustilanne. Valtaosa

vaakakuormituksista normaalissa talonrakentamisessa on tuulikuormaa, joka on luon-

teeltaan hetkellistä kuormitusta tai ainakin tuulenpaineen suurimman mitoitusarvot ta-

pahtuvat hetkellisesti.

Paaluryhmien tuloksiakin tarkastellessa on selvää, että ensimmäisen paalurivin jälkei-

sillä paaluriveillä on heikompi sivuttaiskapasiteetti. Tämä johtuu siitä, että paalujen leik-

kausvyöhykkeet menevät päällekkäin paalujen ollessa riittävän lähellä toisiaan. Paalun

sivuttaiskapasiteetti perustuu siihen, että maa toimii sivuttaisena tukena. Kun paaluryh-

män sisällä maa alkaa hieman liikkua kuorman suunnassa, heikkenee maan antama si-

vuttaistuki muilla paaluilla. Joissain testeissä on huomattu, että ensimmäisen paalurivin

tehokkuus on melkein yhtä suuri tai jopa yhtä suuri kuin yksittäisen paalun. Kolmannen

paalurivin jälkeen tehokkuus ei juuri heikkene vaan pysyy kolmannen rivin tasolla. Huo-

mionarvoista on se, että paalujen välinen etäisyys vaikuttaa merkittävästi paaluryhmän

tehokkuuteen. Kun paaluväli kasvaa yli 5*d suuruiseksi, niin paaluryhmä on melko teho-

kas. Paaluvälillä 3*d paaluryhmän tehokkuus on noin 70% kun kyseessä on neljän paa-

lun ryhmä. Paaluryhmän kokonaistehokkuus vaihtelee paalumäärän sekä etäisyyksien

mukaan. Paaluryhmän tehokkuuteen vaikuttaa myös tarkasteltava siirtymätaso, joten te-

hokkuus ei ole vakio.
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Kotimaisten suunnitteluohjeiden perusteella jousivakioita on melko hankala laskea tar-

kasti, sillä kirjallisuudessa on vaihtelevaa tietoa esimerkiksi koheesiomaan paramet-

reista ja yhtälöiden käytöstä eri geoteknisissä luokissa. Työn aikana huomattiin, että poh-

joismaissa sivukuormitettuja paaluja on tutkittu vain vähän. Ruotsalaisissa ja norjalai-

sissa ohjeissa on todettu, että jousten epälineaarinen mallintaminen on työlästä sekä niin

sanotusti hakuammuntaa, jonka takia niissä ei kyseistä asiaa juuri käydä läpi. Tämä huo-

mattiin tutkimuksen aikana, sillä epälineaaristen jousien määrityksessä ei luotettavasti

onnistuttu.

Jatkotutkimukseen löytyi paljon kysymyksiä, joista tärkeimmät on listattuna seuraavaksi:

- Koekuormituksia erilaisilla maaperätyypeillä sekä lyhyt- että pitkäaikaisessa

kuormituksessa

- p-y- käyrien kotimainen tulkinta ja suunnitteluohjeen laatiminen

- Epälineaarisen jousen laskentatapa, joka huomioi myötölujittumisen ja -pehme-

nemisen, konsolidaation vaikutuksen, maan anisotrooppisuuden ja syklisen kuor-

mituksen aiheuttaman tiivistymisen

- Algoritmiperusteinen jousien mallinnustapa osana rakennemallia, yhdistettynä

epälineaariseen laskentatapaan
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LIITE A: LASKETTUJA PARAMETREJA

A TAULUKKO 1. Tarkasteltavan paalun jousivakiot staattisessa ja syklisessä kuor-
mituksessa
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A KUVA 1. Näkymä PyPile-ohjelmasta

A KUVA 2. PyPile-ohjelman laskema siirtymäkuvaaja
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A KUVA 3. PyPile-ohjelman laskema siirtymäkuvaaja

A KUVA 4. Robotilla mallinnettu paalun siirtymäkuvaaja
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A KUVA 5. Robotilla mallinnettu paalun siirtymäkuvaaja

A KUVA 6. Robotilla mallinnettu paaluryhmä ja paaluantura
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LIITE B: YLEISIÄ PARAMETREJA
KIRJALLISUUDESTA

B TAULUKKO 1. Maan ominaisuuksia

B TAULUKKO 2. Maan ominaisuuksia
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B TAULUKKO 3. Maan parametritietoja

B TAULUKKO 4. Maan alustalukujen  arvoja [ / ]

B TAULUKKO 5. Maan alustalukukertoimen  arvoja [ / ]
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B TAULUKKO 6. Paaluryhmän paalurivien tehokkuuksia


