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Tämän diplomityön tavoitteena oli tuottaa lisätietoa liikuntasaumattoman sillan pääty-
penkereen toiminnasta kokeellisen ja laskennallisen tutkimuksen avulla. Kokeellista
tutkimusta varten on rakennettu Siltasimulaattori-koelaitteisto, jolla voidaan tutkia lii-
kuntasaumattoman sillan päätypalkin ja -penkereen välistä yhteistoimintaa. Tutkimuk-
sen keskeisenä tavoitteena oli myös analysoida Siltasimulaattorilla saatavia koetuloksia.
Diplomityöhön sisältyi myös kirjallisuusselvitys, jossa tutkittiin erilaisia maanpaineteo-
rioita sekä liikuntasaumattoman sillan päätypalkin ja -penkereen väliseen vuorovaiku-
tukseen keskittyneitä tutkimuksia.
Siltasimulaattorilla tehdyissä koekuormituksissa tutkittiin etenkin päätypenkereen eri-
laisten ominaisuuksien vaikutusta. Koetulosten todettiin vastaavan melko hyvin oikealla
liikuntasaumattomalla sillalla todettua käyttäytymistä. Päätypenkereen tiiviyden todet-
tiin vaikuttavan selvästi varsinkin maanpaineen kehittymiseen. Koekuormituksissa tut-
kittiin myös kimmoisan materiaalin hyödyntämistä päätypalkin pinnalla. Kimmoisan
materiaalin kokeissa maanpaineen kehittyminen oli hitaampaa ja maanpaineen maksi-
miarvot matalampia. Kimmoisan materiaalin todettiin myös tasanneen erilaisista pääty-
täytöistä johtuvia epäkeskisiä liikkeitä.
Siltasimulaattorista tehtiin FEM-malli PLAXIS 2D -ohjelmalla. Mallintamistuloksia
verrattiin koekuormituksissa saavutettuihin tuloksiin ensisijaisesti maanpaineen kehit-
tymisen osalta. FEM-mallintamisessa edettiin vaiheittain tutkien eri parametrien vaiku-
tusta tuloksiin. FEM-mallissa todettu maanpaineen kehittyminen poikkesi koekuormi-
tuksissa todetusta varsinkin suuren alkujäykkyyden osalta, jonka vuoksi maanpaine kas-
voi huippuarvoonsa jo pienillä muodonmuutoksilla. Poikkeavuudet FEM-mallin ja koe-
tulosten kesken johtuvat todennäköisesti materiaalimallin huonosta soveltuvuudesta
Siltasimulaattorin tapauksen mallintamiseen.
Siltasimulaattori-koelaitteistolla kyettiin toistamaan oikealla liikuntasaumattomalla sil-
lalla todettua käyttäytymistä erilaisilla maamateriaaleilla, kuormitustiedoilla ja täytön
tiiviyksillä hyvin nopealla tahdilla oikean sillan monitorointiin nähden. Siltasimulaatto-
rilla tehtäviä kokeita ja FEM-mallin jatkokehitystä 3D-mallin osalta tulisikin jatkaa koe-
tulosten paremman hyödyntämisen varmistamiseksi.
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ABSTRACT
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Bridges – An Experimental and Numerical Study
Master of Science Thesis, 99 pages, 10 Appendix pages
February 2015
Major: Structural Design
Examiner: Professor Anssi Laaksonen, Professor Tim Länsivaara
Keywords: Integral abutment bridge, passive earth pressure, embankment, end
screen

The aim of this thesis was to produce information of soil-structure interaction of integral
abutment bridges through experimental and numerical study. A loading device called
“Integral bridge simulator” was built for experimental study to examine interaction be-
tween integral abutment bridge end screen and backfill.  An essential aim of this thesis
was also to analyze experimental results from Integral bridge simulator. Thesis included
also a literature review on different earth pressure theories and studies considering in-
teraction between integral abutment bridge end screen and backfill.
Main concern in tests was to investigate the effects of different backfill properties. Ex-
perimental results resembled quite well the behavior documented on monitored integral
abutment bridge. Backfill compaction had a significant influence on the development of
passive earth pressure. The effect of flexible material behind end screen was also exam-
ined. Tests on flexible material resulted in slower development and lower maximum
values of passive earth pressure. Flexible material also decreased eccentric displace-
ments caused by different initial stiffness between backfills.
PLAXIS 2D was used to model Integral bridge simulator. Computed and experimental
results were compared primarily considering development of passive earth pressure.
Effects of different parameters to computed results were examined. Development of
passive earth pressure in FEM-model differed from experimental results especially con-
sidering the high stiffness of soil in FEM-model on small displacements. Differences
between computed and experimental results are probably caused by material model,
which might not be suitable for modelling the case of Integral bridge simulator.
Integral bridge simulator can be used to examine the interaction of an integral abutment
bridge end screen and backfill on relatively rapid schedule compared to monitoring an
actual bridge. Experiments with Integral bridge simulator should be continued along
with developing a 3D FEM-model to guarantee best benefits from the experimental re-
sults.
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta

Kiinnostus liikuntasaumattomien siltojen rakentamista kohtaan on kasvanut rakenteen
tuomien etujen myötä tavanomaiseen maatuelliseen siltarakenteeseen verratessa. Lii-
kuntasaumattoman sillan rakentamisessa tarvittava rakennusmateriaalin määrä on pie-
nempi ja rakentamisaika lyhyempi (Laaksonen 2011). Rakenteella pystytään myös vält-
tämään liikuntasaumalaitteiden vaatimat jatkuvat huoltotyöt, joista aiheutuu merkittäviä
elinkaarikustannuksia sillalle (Horvart 2005).
Olemassa olevista silloista saatu kokemus on osoittanut, että kansirakenteissa olevat
liikuntasaumat aiheuttavat jatkuvia ongelmia. Liikuntasaumalaitteet vaativat huoltotöitä
ja niihin syntyy usein korroosiovaurioita. Lisäksi liikuntasaumojen läpi pääsee valu-
maan tiesuolojen vuoksi suolapitoista vettä, joka aiheuttaa vaurioita alemmille rakenteil-
le. (Mourad & Tabsh 1999)  Liikuntasaumoihin pääsee myös tunkeutumaan kiviä ja
roskaa tienpinnalta. Kokoonpuristumattomat roskat tukkivat liikuntasauman ja estävät
liikuntasaumaa toimimasta oikein. (Burke 2009)
Liikuntasaumaton siltatyyppi tarkoittaa siltaa, jossa ei ole liikuntasaumalaitteita ja pääl-
lysrakenteen pää liikkuu sillan päätypengertä vasten. Liikuntasaumattomassa sillassa
voi olla laakerointi päällys- ja alusrakenteen välillä. Laakeritonta rakennetta kutsutaan
tässä työssä täysin liikuntasaumattomaksi. Kuvassa 1.1 on esitetty Laaksosen (2011)
esittämät sillan pituussuuntaisen jäykkyyden erilaiset tapaukset tavanomaisesta sillasta
täysin liikuntasaumattomaan siltaan.

Kuva 1.1: Sillan pituussuuntaisen jäykkyyden erilaiset tapaukset (Laaksonen 2011)

Siltoihin kohdistuu pysyviä ja muuttuvia kuormia. Pysyviä kuormia ovat esimerkiksi
rakenneosien omapainot, pintarakenteiden paino sekä maanpaine. Muuttuvia kuormia
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ovat esimerkiksi erilaiset liikennekuormat, lämpötilakuormat, tuulikuormat sekä onnet-
tomuuskuormat. (Liikenneviraston ohjeita 20/2011 2011)
Tässä diplomityössä on keskitytty sillan lämpölaajenemisesta aiheutuvan passiivisen
maanpaineen vaikutusten ja kehittymisen tutkimiseen. Vaikka passiivinen maanpaine
johtuu muuttuvasta kuormasta (lämpötilakuorma), pitää maanpaineeseen ottaa huomi-
oon myös pitkäaikaisosuutta. Sillan geotekninen suunnittelu -ohjeessa (Liikenneviraston
ohjeita 11/2012 2012) on esitetty, miten passiivisen maanpaineen kehittyminen tulisi
ottaa huomioon liikuntasaumattomilla silloilla. Ohjeen mukaan päätytukeen voi kohdis-
tua suuria maanpaineita siirtymän ollessa oletetussa nollakohdassa, kun sillan lämpölaa-
jeneminen on alkanut maan ollessa vielä jäässä.
Tämä diplomityö on osa ”Sillan ja maan yhteistoiminta” -tutkimusohjelmaa. Tutkimus-
ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2003 lähtien sisältäen kirjallisuusselvityksiä, las-
kennallista sekä kokeellista tutkimusta. Tärkeän osan tutkimusohjelmasta ovat muodos-
taneet kahden liikuntasaumattoman sillan pitkän aikavälin monitoroinnit. Tutkimusoh-
jelman rakenne on esitetty kuvassa 1.2.
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Kuva 1.2: Tutkimusohjelman rakenne

Tutkimusohjelmaan on myös sisältynyt ”Siltasimulaattori”-koelaitteiston rakentaminen.
Koelaitteistolla voidaan tutkia liikuntasaumattoman sillan päätypalkin ja -penkereen
yhteistoimintaa. Koelaitteiston rakenne, sillä tehtävät kokeet sekä laitteistolla saatavat
koetulokset on esitetty kattavasti raportissa (Mäntyranta 2011). Koelaitteisto esitellään
myös tässä diplomityössä työn sujuvamman ymmärtämisen auttamiseksi. Laitteistosta
käytetään edempänä nimitystä Siltasimulaattori.
Tutkimusohjelman yhtenä osana on ollut myös kimmoisan materiaalin hyödyntäminen
liikuntasaumattoman sillan päätypalkin ja -penkereen välillä. Tuominen (2008) teki ko-
keellista tutkimusta sopivan kimmoisan materiaalin löytämiseksi. Siltasimulaattorilla
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tehdyissä kokeissa on tutkittu kimmoisan materiaalin vaikutusta maanpaineen kehitty-
miseen.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen ensisijainen tavoite on tutkia liikuntasaumattoman sillan päätypal-
kin ja -penkereen välistä käytöstä. Tavoitteena on tuottaa lisätietoa aiheesta. Diplomi-
työssä keskitytään etenkin päätypenkereen erilaisten ominaisuuksien vaikutuksiin. Tut-
kimuksen keskeisenä tavoitteena on analysoida Siltasimulaattorilla saatavia koetuloksia
ja vertailla koetuloksia monitoroiduilta silloilta mitattuihin tuloksiin. Siltasimulaattoris-
ta tehdään FEM-malli, jota pyritään hyödyntämään oikean sillan päätypenkereen mallin-
tamisessa. Toissijaisena tavoitteena on tutkia kimmoisan materiaalin hyödyntämistä
liikuntasaumattoman sillan päätypalkin ja -penkereen välissä.

1.3 Tutkimuksen rajaukset

Tutkimuksessa keskitytään pitkän betonisen suorapäisen liikuntasaumattoman sillan
tapaukseen. Tutkimustulokset on sovellettavissa myös muista materiaaleista rakennet-
tuihin siltoihin. Tutkimuksessa ei oteta kantaa muiden maata vasten toimivien rakentei-
den kuten tukiseinien ja paalujen toimintaan.
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2 KIRJALLISUUSSELVITYS

Kirjallisuusselvityksessä on tutkittu sillan ja maan yhteistoimintaan sekä aihepiirin kes-
keisimpiin ilmiöihin liittyviä aiempia tutkimuksia. Aluksi on selvitetty maanpaineteori-
oita, joiden avulla määritetään sillan päätypalkkiin kohdistuvaa maanpainetta. Maan-
paineteorioissa on keskitytty vain kitkamaalajeihin, eikä koheesion vaikutusta ole otettu
huomioon. Kirjallisuusselvityksessä on myös selvitetty tutkimuksia, jotka ovat keskitty-
neet liikuntasaumattomien siltojen päätypalkin ja -penkereen välisten vuorovaikutusten
tutkimukseen etenkin koelaitteistoilla. Lopuksi on selvitetty liikuntasaumattomiin sil-
toihin liittyviä ongelmakohtia sekä ongelmien vähentämiseksi kehitettyjä ratkaisuja.

2.1 Maanpaineen kehittyminen

2.1.1 Maanpaineen lajit

Maanpaineen kehittyminen riippuu maan ominaisuuksien lisäksi maata vasten olevan
rakenteen muodonmuutoksista ja liikemuodoista. Oletetaan, että maahan lyödään pys-
tysuoraan täysin jäykkä ohut seinä, joka ei muuta maan sisäisiä jännitysolosuhteita. Sei-
nään vaikuttaa tällöin kummaltakin puolelta yhtä suuri maanpaine. Oletetaan, että maa
kaivetaan pois seinän toiselta puolelta seinän pysyessä täysin paikallaan. Tällöin seinään
kohdistuva maanpaine on lepopaine P0, joka säilyy samana rakenteen ja maan ollessa
liikkumattomia. (Rantamäki et al. 2009)
Oletetaan seinämän liikahtavan kaivantoon päin, jolloin seinän takana olevaan maahan
syntyy murtotilanne. Tällöin tason muotoisen murtopinnan leikkausjännitys on leikka-
uslujuuden suuruinen ja vastustaa seinän takana olevaa maamassaa luisumasta alaspäin.
Tämän vaikutuksesta seinään kohdistuva maanpaine pienenee lepopaineen arvosta mi-
nimiarvoon, jota kutsutaan aktiiviseksi maanpaineeksi Pa. (Rantamäki et al. 2009) Ak-
tiivipaineen kehittyminen on esitetty kuvassa 2.1.
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Kuva 2.1: Aktiivipaineen kehittyminen ja yksinkertaistettu murtopinta (Cernica 1995)

Oletetaan vielä, että seinää työnnetään ja seinä saa aikaan liikkeen maata kohti. Maan-
paine kasvaa seinän liikkeen myötä ja saavuttaa jälleen murtotilanteen. Tässä tapaukses-
sa murtopinnassa syntyvä leikkauslujuuden suuruinen jännitys pyrkii vastustamaan
maamassan liikkumista ja kasvattaa näin ollen työntämiseen tarvittavaa voimaa. Maan-
paine saavuttaa liikkeen kasvaessa maksimiarvonsa, jota kutsutaan passiiviseksi maan-
paineeksi Pp. Passiivipaineen kehittyminen on esitetty kuvassa 2.2. (Rantamäki et al.
2009; Cernica 1995)

Kuva 2.2: Passiivipaineen kehittyminen ja yksinkertaistettu murtopinta (Cernica 1995)

Kuten edellä mainittiin, maanpaineen suuruus riippuu seinän siirtymistä. Seinän liike
voi olla rotaatiota, vaakasuoraa translaatiota tai yhdistelmä kumpaakin. Kuvassa 2.3 on
esitetty maanpaineen kehittyminen rakenteen liikkeiden suhteen. (Cernica 1995)
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Kuva 2.3: Maanpaineen kehittyminen rakenteen siirtymien suhteen. Pa=aktiivinen maanpaine,
P0=lepopaine, Pp= passiivinen maanpaine (Cernica 1995)

Kuvasta 2.3 voidaan nähdä, että passiivisen maanpaineen Pp kehittyminen vaatii monin-
kertaiset siirtymät aktiiviseen maanpaineeseen Pa verrattuna. Maanpaineen ääriarvojen
kehittymiseksi vaadittavien siirtymien suuruutta on tutkittu kokeellisesti. Täyden passii-
vipaineen kehittymiseksi tiiviille hiekalle siirtymän suuruus on noin 2-4% ja löyhälle
hiekalle 10-15% seinän korkeudesta. Vastaavat siirtymät täyden aktiivipaineen kehitty-
miseksi ovat noin 0,25 ja 1 % seinän korkeudesta. (Craig 2001)
Aktiivinen ja passiivinen maanpaine voidaan määrittää murtotilaan perustuvilla mene-
telmillä. Rankine’n menetelmässä murtotilan oletetaan vallitsevan murtovyöhykkeen
jokaisessa pisteessä. Coulombin vuonna 1773 kehittämään teoriaan perustuvassa mene-
telmässä murtotilan oletetaan vallitsevan tietyssä murtoliukupinnassa. Oletuksissa liu-
kupinta voi olla muodoltaan kaareva tai tasomainen. (Rantamäki et al. 2009) Todelli-
suudessa seinämän ja maan välinen kitka aiheuttaa liukupinnalle kaarevan muodon, ks.
kuva 2.4 (Craig 2001).

Kuva 2.4: Murtoliukupinnan kaareutuminen seinäkitkan vaikutuksesta (Craig 2001)

Lepopaineen tapauksessa seinällä ei ole siirtymiä, jolloin määritystä ei voida tehdä mur-
totilatarkasteluilla. Lepopaine määritetään kokeellisesti tai kimmoteoriaan perustuvilla
kaavoilla. (Rantamäki et al. 2009)

2.1.2 Maanpaineen määrittäminen Rankine’n menetelmällä

Rankine’n teoria vuodelta 1857 sisältää oletuksen, jonka mukaan pysty- ja vaakajänni-
tykset ovat keskenään verrannollisia homogeenisessa, isotrooppisessa ja koheesiotto-
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massa maassa sileän seinämän takana (Cernica 1995). Todellisuudessa seinämä ei ole
milloinkaan täysin sileä, mutta kaavojen yksinkertaisuuden vuoksi niitä on käytetty
yleisesti rakenteiden vastaisen maanpaineen arvioimiseksi. Todellisuudessa seinämän
pinnan karkeus alentaa aktiivista ja lisää passiivista maanpainetta. (Terzaghi & Peck
1962)
Tarkastellaan edellä mainitun seinän vieressä syvyydellä z olevaan maa-alkioon vaikut-
tavia pääjännityksiä, joita on havainnollistettu kuvassa 2.5. Pystysuora pääjännitys alki-
olle tulee päällä olevan maan painosta ja maan pinnalla olevasta kuormasta. Maan pin-
nalla olevaa kuormaa, q, ei kuitenkaan oteta huomioon siltarakenteille, koska silloilla ei
esiinny pysyvää pintakuormaa päätypenkereelle. Maanpaine p voidaan samaistaa vaa-
kasuoraan pääjännitykseen. (Rantamäki et al. 2009)

Kuva 2.5: Murtotilan pääjännitysten ja maanpaineen välinen yhteys (Rantamäki et al. 2009)

Aktiivipaineen tapauksessa maanpaine on minimiarvossaan. Tällöin aktiivipaine on
murtotilan pienempi pääjännitys 3 ja pystysuora pääjännitys suurempi 1. (Rantamäki
et al. 2009) Tilanne voidaan ilmaista kaavoilla 2.1 ja 2.2.

(2.1)
(2.2)

missä:
 = maan tilavuuspaino [kN/m3]

z = syvyys maan pinnalta
q = maan päällä oleva pintakuorma

Passiivipaineen tapauksessa maanpaine kehittyy maksimiarvoonsa, jolloin maanpai-
neesta aiheutuva vaakasuora pääjännitys on pääjännityksistä suurempi 1. Pystysuora
pääjännitys on näin ollen pääjännityksistä pienempi 3. (Rantamäki et al. 2009) Passii-
vipainetilanteen pääjännitykset ovat tällöin:

(2.3)
(2.4)

Kitkamaata tarkastellessa maanpainelausekkeet saadaan käyttämällä kaavaa 2.5 (Ran-
tamäki et al. 2009):
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= tan (45° + ) (2.5)

missä:
 = maan sisäinen kitkakulma

Sijoittamalla edeltävien kaavojen pääjännitykset kaavaan 2.5 saadaan johdettua aktiivi-
selle ja passiiviselle maanpaineelle seuraavat yhtälöt:

= ( + )tan (45° ) (2.6)

= ( + )tan (45° + ) (2.7)

Kaavoissa 2.6 ja 2.7 käytetään maanpainekertoimia kaavojen yksinkertaistamiseksi:

= tan (45° ) (2.8)

= tan (45° + ) (2.9)

missä:
Ka = aktiivipainekerroin
Kp = passiivipainekerroin

Sijoittamalla maanpainekertoimet kaavoihin 2.6 ja 2.7, saadaan passiivi- ja aktiivipai-
neen laskentakaavoiksi:

= ( + ) (2.10)
= ( + ) (2.11)

Maanpainekertoimet ovat vakioita maassa, jonka kitkakulman arvo pysyy vakiona. Pas-
siivipainekertoimen arvo on aktiivipainekerrointa huomattavasti suurempi. (Cernica
1995) Esimerkiksi maan sisäisen kitkakulman arvolla 30° kertoimien välinen suhde
Kp/Ka = 9.

2.1.3 Maanpaineen määrittäminen Coulombin teorialla

Coulombin teoriassa (1776) tarkastellaan maakiilaa, joka on murtotilassa pystysuoran
seinämän takana. Maakiilan ja seinämän välinen voima voidaan määrittää tarkastelemal-
la tilanteessa vaikuttavien voimien tasapainoehtoa. Coulombin teoriassa otetaan huomi-
oon seinämän ja maan välinen kitkakulma , jonka lukuarvoa voidaan määrittää labora-
toriokokeiden perusteella. Coulombin teoriassa liukupinnat oletetaan suoriksi tasoiksi,
vaikka todellisuudessa seinämän ja maan välinen kitka aiheuttaa lukupinnan kaareutu-
misen, ks. kuva 2.4. Aktiivipaineen tapauksessa oletuksen aiheuttama virhe maapaineen
arvoon on melko pieni, koska kaareutuminen on vähäistä. Virhe on melko pieni myös
passiivipaineen tapauksessa, kun seinäkitkan  arvo on pienempi kuin /3. Seinäkitkan
korkeammilla arvoilla virhe kasvaa verrattain suureksi. Seinäkitkan arvolla =0 Cou-
lombin teoria antaa maapaineelle samat arvot kuin Rankine’n menetelmä, kun kyseessä
on pystysuora seinämä ja maanpinta on vaakasuora. (Craig 2001)
Kuvassa 2.6 (a) on esitetty Coulombin teorian mukaiset maakiilaan vaikuttavat voimat
aktiivipaineen tapauksessa. Maakiila rajoittuu kolmeen suoraan, jotka ovat eri kulmissa
vaakatasoon nähden. AB on seinämän ja maan välinen taso kulmassa , BC murtopinta
kulmassa  sekä maanpinta AC kulmassa . Murtotilanteessa maakiila on tasapainossa
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oman painonsa W, maan ja seinämän välisten voimien resultantin P sekä murtopinnassa
vaikuttavien voimien resultantin R suhteen. Kiila on aktiivitapauksessa siirtymässä
alaspäin, jolloin P vaikuttaa seinän normaaliin verrattuna kulmassa  normaalin alapuo-
lella. Voima R vaikuttaa vastaavasti kulmassa  liukupinnan normaaliin nähden. Maa-
kiilan paino W sekä voimien suunnat tiedetään, jolloin voidaan piirtää kuvan 2.6 (b)
voimakolmio. (Craig 2001)

Kuva 2.6: Aktiivipaineen tapaus koheesiottomassa maassa (Craig 2001)

Kuvasta 2.6 (b) voidaan ratkaista aktiivipaine Pa. Aktiivipaineen maksiarvon löytämi-
seksi tulee tarkastella useita tapauksia, joissa muutetaan liukupinnan kaltevuuskulman 
arvoa. Voimakolmion perusteella P voidaan lausua myös sinilauseen avulla. (Craig
2001) Osittaisderivoimalla saatu lauseke saadaan aktiivipaineen maksimiarvolle kaava:

= (2.12)

missä:

= ( )/

) ( ) ( )
( )

) (2.13)

Kaavasta 2.12 saadaan johdettua paineen jakautumisfunktio eli syvyydellä z vaikuttava
maanpaine. Tämä onnistuu sijoittamalla kaavaan H:n tilalle syvyys z ja toimittamalla
derivaatta dPa/dz. (Rantamäki et al. 2009) Kaavaan 2.14 on sisällytetty myös maanpin-
nalla vaikuttavan tasaisen kuorman vaikutus maanpaineeseen:

= ( (2.14)
Kaava 2.14 tuottaa saman tuloksen kuin Rankine’n teoria, kun kyseessä on pystysuora
sileä seinämä (  = 90°,  = 0) tai  = . Aktiivipaineen resultantin P paikka on 1/3 H:n
etäisyydellä seinämän alapäästä. (Cernica 1995)
Passiivipaineen tapauksessa Coulombin teorian mukaiset voimien vaikutussuunnat
muuttuvat, ks. kuva 2.7 (a). Voimaresultantti P vaikuttaa seinän normaalin yläpuolella
kulmassa  ja R kulmassa  liukupinnan normaalin yläpuolella. Kiilan painon W:n ja
maanpaineen resultantin P:n välinen kulma on (180° -  + ). W:n ja liukupinnan voi-



17

maresultantin R:n välinen kulma on (  + ). Murtotilanteessa vaikuttavat voimat voi-
daan piirtää kuvan 2.7 (b) mukaiseen voimakolmioon.

Kuva 2.7: Passiivipaineen tapaus koheesiottomassa maassa (Das 2010)

Kuvan 2.7 (b) mukaisesta voimakolmiosta voidaan ratkaista passiivipaine. Passiivipai-
neen minimiarvo saadaan kaavasta:

= (2.15)

missä:

= ( )/

) ( ) ( )
( )

) (2.16)

Passiivipaineen tapauksessa liukupinnan kaareutumisen huomiotta jättäminen tuottaa
maanpaineelle virheellisen arvon, joka on vaarallisella puolella. Craig (2001) suosittelee
käytettäväksi lähteessä (Caquot & Kerisel 1966)  esitettyjä kertoimia passiivi- ja aktii-
vimaanpaineen tapauksille. Caquot:n ja Keriselin maanpainekertoimet olettavat liuku-
pinnan olevan logaritmisen spiraalin muotoinen. (Craig 2001)

2.1.4 Maanpaineen määrittäminen Eurokoodin mukaisesti

Eurokoodin mukaisesti maanpaineen ääriarvot voidaan laskea seuraavista kaavoista:
(2.17)
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(2.18)
missä:

a = vaakasuuntaisen aktiivipaineen kokonaisjännitys
p = vaakasuuntaisen passiivipaineen kokonaisjännitys

u = vedenpaine
Kaavojen 2.17 ja 2.18 maanpainekertoimet saadaan Eurokoodin soveltamisohjeessa
’NCCI 7 - geotekninen suunnittelu’ esitetyistä kuvaajista. Ohjeessa esitettyjen kertoimi-
en käyttö on suositeltavaa, koska Coulombin maanpaineteorian käyttö johtaa liian suu-
riin passiivipaineen arvoihin varsinkin suurilla seinäkitkan ja maan sisäisen kitkakulman
arvoilla. Kuvassa 2.8 on esitetty kuvaaja, jolla voidaan määrittää passiivipainekertoimen
arvo vaakasuoran maanpinnan tapauksessa. Kerroin määritetään vertailukäyriltä maan
kitkakulman suhteen. (Liikenneviraston ohjeita 35/2013 2013)

Kuva 2.8: Passiivipainekertoimen määrittäminen NCCI 7 mukaisesti, kun maanpinta on vaakasuora

Vaakasuoran maanpinnan tapauksessa vertailukäyrä valitaan seinäkitkan ja maan kitka-
kulman suhteen perusteella. Maanpinnan ollessa kalteva vertailukäyrä valitaan maan-
pinnan kaltevuuskulman ja maan kitkakulman suhteen perusteella, ks. kuva 2.9. (Lii-
kenneviraston ohjeita 35/2013 2013)
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Kuva 2.9: Passiivipainekertoimen määrittäminen kaltevan maanpinnan tapauksessa kitkakulmien suhteel-
la ’=0,66 (Liikenneviraston ohjeita 35/2013 2013)

Kaltevan maanpinnan tapaukselle on esitetty eri kuvaajat seinäkitkan eri arvoille, NCCI
7 -ohjeessa esitetyt muut kuvaajat passiivi- ja aktiivipainekertoimen määrittämiseksi on
esitetty liitteessä 1. Ohjeessa esitetyt käyrästöt perustuvat Caquot:n ja Keriselin teke-
miin käyrästöihin (Frank 2004).
Vaakasuoralla maanpinnalla ja muottia vasten valetulla päätypalkilla Kp saa kitkakul-
malla 38° arvon 8,0 ja kitkakulmalla 42° arvon 11,0. Passiivipainekertoimet on laskettu
käyttämällä seinäkitkan arvona /2. (Liikenneviraston ohjeita 11/2012 2012)
Eurokoodissa on myös esitetty täyden maanpaineen mobilisoitumiseen tarvittavien siir-
tymien arvoja. Kuvassa 2.10 on esitetty aktiivisen maanpaineen mobilisoitumiseen tar-
vittavat prosentuaaliset siirtymät suhteessa seinämän korkeuteen. (Liikenneviraston oh-
jeita 35/2013 2013)
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Kuva 2.10: Tarvittavat siirtymät aktiivisen maanpaineen mobilisoitumiseksi NCCI 7 mukaan (Liikennevi-
raston ohjeita 35/2013 2013)

Kuvassa 2.11 on esitetty passiivisen maanpaineen mobilisoitumiseen tarvittavat prosen-
tuaaliset siirtymät suhteessa seinämän korkeuteen. Suluissa esitetyt lukuarvot ovat siir-
tymiä, joilla passiivipaineesta on mobilisoitunut puolet (Liikenneviraston ohjeita
35/2013 2013).
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Kuva 2.11 Tarvittavat siirtymät passiivisen maanpaineen mobilisoitumiseksi NCCI 7 mukaan (Liikennevi-
raston ohjeita 35/2013 2013)

Kuvan 2.11 perusteella voidaan todeta täyden passiivipaineen kehittymiseksi tarvittavi-
en siirtymien poikkeavan jonkin verran Craigin (2001) ilmoittamista 2-4% siirtymistä
tiiviille ja 10-15% siirtymistä löyhälle hiekalle. Craigin (2001) ilmoittamien arvojen
yhteydessä ei ollut kuitenkaan ilmoitettu seinämän liikkeen laatua. Täyden aktiivipai-
neen kehittymiseksi vaadittavien siirtymien lukuarvot ovat NCCI 7 mukaan pääosin
hieman matalammat, kuin Craigin (2001) ilmoittamat 0,25% tiiviille ja 1% löyhälle
hiekalle.

2.1.5 Lepopaineen määrittäminen

Lepopaineen suuruus voidaan määrittää kaavasta 2.19:
= ( ) (2.19)

missä:
p0 = lepopaine
K0 = lepopainekerroin

Kaavassa 2.19 esiintyvä lepopainekerroin K0 voidaan määrittää esimerkiksi Jakyn
(1948) kaavalla:

= 1 sin (2.20)
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Lepopainetta on tutkittu kokeellisesti ja mittaustulosten perusteella lepopainekerroin K0

vaihtelee maan laadun ja tiiviyden mukaan. Kitkamaalle kerroin saa yleisesti arvoja
0,4…0,6 ja koheesiomaalle 0,5…0,7. (Rantamäki ym. 2009)

2.1.6 Aktiivisen ja passiivisen maanpaineen laskentaesimerkki

Maanpaineen laskentatulosten erot eri menetelmien välillä riippuvat aktiivi- ja passiivi-
painekertoimien arvoista. Kuvassa 2.12 on esitetty passiivipainekertoimet eri kitkakul-
mien arvoilla Rankine’n, Coulombin sekä Eurokoodin mukaisilla laskentatavoilla. Eri
käyrät edustavat seinäkitkan eri arvoja. Rankine’n menetelmälle on esitetty vain yksi
käyrä, koska se ei ota huomioon seinäkitkaa. Coulombin teoria antaa yhtä suuren tulok-
sen maanpaineelle Rankine’n teorian kanssa, kun seinäkitkan arvo on nolla. Eurokoodin
mukaiset arvot on määritetty kuvan 2.8 perusteella. Eurokoodin mukainen käyrä, jossa
seinäkitka on puolet maan kitkakulmasta, on arvioitu kuvan 2.8 käyrien avulla. Kuvasta
2.12 voidaan havaita Coulombin teorialla saavutettavat virheellisen suuret arvot seinä-
kitkan suuremmilla arvoilla.

Kuva 2.12: Passiivipainekertoimien arvot eri laskentamenetelmillä

Kuvassa 2.13 on esitetty aktiivipainekertoimien arvot eri laskentamenetelmillä. Aktiivi-
painekertoimien tapauksessa laskentamenetelmien väliset erot ovat pienempiä passiivi-
painekertoimiin verrattuna.
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Kuva 2.13: Passiivipainekertoimien arvot eri laskentamenetelmillä

Taulukossa 2.1 on esitetty Rankine’n ja Coulombin maanpaineteorioiden sekä Eurokoo-
din mukaiset aktiivisen ja passiivisen maanpaineen arvot kolmen metrin syvyydellä.
Taulukossa on laskettu maanpaineet kahdella eri :n arvolla, jotka vastaavat suomalai-
sen suunnitteluohjeen ominaisarvoja soralle ( =38°) sekä murskeelle tai esimurskatulle
louheelle ( =42°). Seinäkitkalle on käytetty arvoa /2. Tilavuuspainona on käytetty
ohjeessa esitettyä arvoa 21 kN/m3. (Liikenneviraston ohjeita 11/2012 2012)
Taulukko 2.1: Aktiivisen ja passiivisen maanpaineen arvot eri menetelmillä

Rankine Coulomb Eurokoodi
Aktiivipaine 38 14,99 13,68 13,86
Passiivipaine 38 264,84 607,27 510,30

Aktiivipaine 42 12,49 11,51 11,34
Passiivipaine 42 317,81 923,69 718,20

Taulukosta 2.1 nähdään, että Rankine’n teoria aliarvioi ja Coulombin teoria yliarvioi
passiivisen maanpaineen maksimiarvoja eurokoodin mukaiseen laskentatapaan verrattu-
na. Rankine’n teorialla saatu selvästi alhaisempi passiivipaineen arvo johtuu osittain
seinäkitkasta, jota teoria ei ota huomioon maanpaineen laskemisessa.
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2.2 Liikuntasaumattoman sillan ja maan yhteistoiminnan
aiempia tutkimuksia

2.2.1 Passiivipaineen kehittyminen liikuntasaumattoman sillan pääty-
palkkia vasten

Faraji ym. (2001) mukaan liikuntasaumattomien siltojen yhteydessä suurin epävarmuus-
tekijä on päätytuen takaisen maan käyttäytyminen. Varsinkin lämpölaajenemisen yhtey-
dessä syntyvät korkeat maanpaineet vaikuttavat voimakkaasti siltarakenteen kokonais-
toimintaan. Maan vaakasuuntaisten voimien kehittyminen on usein epälineaarista ja
riippuvaista maahan kohdistuvien liikkeiden suuruudesta ja laadusta. Tästä syystä maan
ja rakenteen toimintaa pitää tarkastella yhdessä toisistaan riippuvaisina. (Faraji et al.
2001)
Passiivipaineen kehittymistä on tutkittu kirjallisuustutkimuksissa (Hassiotis & Xiong
2005; Kerokoski 2005)  ja useissa kokeellisissa tutkimuksissa (Rowe & Peaker 1965;
Fang et al. 1994; Thomson & Lutenegger 1998; Horvart 2005; Wilson 2009; Wilson &
Elgamal 2010; Lemnitzer et al. 2009; Clayton et al. 2006; Thomson 1999; Bozorgzadeh
2007). Edellä mainituissa tutkimuksissa maanpaineen kehittymistä on tutkittu liikun-
tasaumattoman sillan tapauksessa tai koelaitteistolla, jonka tuloksia voidaan rinnastaa
liikuntasaumattomaan siltaan. Lisäksi liikuntasaumattoman sillan päätypalkkiin kohdis-
tuvaa maanpainetta on pyritty mallintamaan elementtimenetelmällä (Bloodworth et al.
2011).
Fang ym. (1994) tutki passiivipaineen kehittymistä koelaitteistolla. Kokeissa tutkittiin
kuormituslevyn erilaatuisten liikkeiden vaikutusta maanpaineen kehittymiseen. Kokeis-
sa kuormituslevyn liike oli joko translaatiota (T), rotaatiota levyn yläpuolisen pisteen
suhteen (RTT) tai rotaatiota levyn alapuolisen pisteen suhteen (RBT). (Fang et al. 1994)
Rotaatioliikkeitä on havainnollistettu kuvassa 2.14. Kuvassa mitta nH tarkoittaa pisteen,
jonka suhteen rotaatio tapahtuu, etäisyyttä levyn päästä.
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Kuva 2.14: Kuormituslevyn kiertymä levyn yläpuolisen pisteen suhteen (a) ja alapuolisen pisteen suhteen
(b) (Fang et al. 1994)

Translaatiossa maanpainejakauma oli lineaarinen syvyyden suhteen. RTT-liikkeellä
maanpaineen resultantti sijaitsi levyn keskikohdan alapuolella ja vastaavasti RBT-
liikkeellä levyn yläosissa. Tämä johtuu levyn liikkeestä, joka on suurimmillaan levyn
toisessa päässä. (Fang et al. 1994)
Thomson ja Lutenegger (1998) tekivät koekuormituksia raekooltaan D50 = 3mm ki-
viainekselle. Kokeissa testattiin siipimuurien eri asentojen vaikutusta maanpaineen suu-
ruuteen ja jakautumiseen. Siipimuurien muoto, maanpaineantureiden sijainnit kuormi-
tuslevyssä ja siipimuurissa sekä siipimuurien eri asennot kuormituksissa on esitetty ku-
vassa 2.15. (Thomson & Lutenegger 1998)
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Kuva 2.15:Maanpaineanturien sijainnit ja siipimuurien asennot eri koekuormituksissa (Thomson & Lu-
tenegger 1998)

Koekuormituksissa kuormituslevyn liikkeet olivat levyn alapään suhteen rotaatiota.
Maanpainejakauman huippuarvon todettiin olleen noin 1/3*H etäisyydellä penkereen
yläpinnasta, kun H on kuormituslevyn kokonaiskorkeus. Huippuarvosta maanpaine las-
ki lineaarisesti, levyn alapään arvon ollessa nolla.
Siipimuurien asennon todettiin vaikuttavan maanpaineen jakautumaan ja suuruuteen.
Kuvassa 2.16 on esitetty maanpaineen jakautuminen kuormituslevyn keskilinjalla siipi-
muurien eri asennoilla. Kuvan 2.16 kuvaajat a, b, c ja d ovat kuormituslevyn normali-
soidun siirtymän eri arvoilla. Normalisoitu siirtymä  saatiin jakamalla siirtymän arvo
kuormituslevyn korkeudella H. Kuvassa on esitetty myös teoreettinen passiivi-
painekäyrä kitkakulman arvolla 45°. Käyrän laskemisessa ei ole huomioitu seinäkitkaa.
Päätypalkin suuntaisten siipimuurien tapauksessa ei saatu mittaustulosta normalisoidun
siirtymän arvolla 2 %, ks. kuva 2.16 (d). (Thomson & Lutenegger 1998)
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Kuva 2.16:Maanpainejakaumat kuormituslevyn korkeussuunnassa normalisoidun siirtymän arvoilla
(Thomson & Lutenegger 1998)

Sillan pituussuuntaisten siipimuurien todettiin tuottavan suurimman maanpaineen ar-
von. Pituussuuntaisten siipimuurien todettiin estävän päätypengertä laajenemasta sivuil-
le kuormitettaessa, jolloin kuormituslevyyn kohdistuva maanpaine kasvaa. Maanpai-
neen maksimiarvo sijaitsi myös lähempänä päätypenkereen pintaa siipimuurien toisiin
asentoihin verrattuna. Sillan pituussuuntaisilla siipimuureilla maanpaineen todettiin las-
kevan maksimiarvostaan jyrkemmin kuin muilla siipimuurien asennoilla, ks. kuva 2.16
(d). Siipimuurien keskilinjalta mitattujen maanpaineiden todettiin olleen melko pieniä
kaikissa kokeissa. Maanpaineen maksimiarvo siipimuurien keskilinjalla oli 34 kPa, kun
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kuormituslevyn keskilinjalta mitattu maksimiarvo oli 172 kPa. (Thomson & Lutenegger
1998)
Thomson (1999) teki myös laajempaa kokeellista tutkimusta Thomsonin ja Lutenegge-
rin (1998) käyttämällä koelaitteistolla. Tutkimuksessa keskityttiin maanpaineen osalta
seuraaviin kysymyksiin:

Miten päätypenkereen tiivistäminen vaikuttaa lähtötilanteen maanpaineisiin?
Miten suuri passiivipaine kehittyy koekuormituksissa tietyllä siirtymällä?
Miten maanpaine jakautuu päätypalkin alalla?
Miten maan leikkauslujuus vaikuttaa maanpaineeseen?
Mikä on maan ja rakenteen jäykkyys ja miten jäykkyys vaikuttaa suunnitte-
luun?

Koekuormituksissa kuormituslevyä työnnettiin penkereeseen kunnes saavutettiin 2,1%
normalisoitu siirtymä kuormituslevyn yläpäälle. Kuormituksen jälkeen levy palautettiin
lähtötilanteeseen ja seuraavana päivänä tehtiin toinen kuormitus samalle näytteelle. Ko-
keissa kiviaineksena käytettiin D50 = 2,8 mm soraa. Koekuormituksissa testattiin myös
päätytuen perustustavan vaikutusta. Osassa kokeita käytettiin anturaperustusta ja osassa
paalutettua perustusta. Anturaperustuksella päätytuen liikkeen todettiin olleen suurilta
osin rotaatiota kuormituslevyn alapään suhteen. Anturaperustuksella maanpaineen resul-
tantti oli 1/3*H etäisyydellä penkereen yläpinnasta. Paaluperustuksella liike sisälsi sekä
translaatiota että rotaatiota kuormituslevyn alapään suhteen. Paaluperustuksella maan-
paineresultantti sijaitsi lähellä kuormituslevyn keskikohtaa. (Thomson 1999) Kuvissa
2.17 ja 2.18 on esitetty maanpaineresultantin sijainti kummankin perustustavan koe-
kuormituksissa. Kuvissa 2.17 ja 2.18 on esitetty vertailukohtana klassisen maanpaine-
teorian mukainen paikka maanpaineresultantille sekä Fangin ym. (1994) kokeissaan
määrittämät paikat maanpaineresultantille eri liikemuodoilla.

2.17: Maanpaineresultantin paikka anturaperustuksella ensimmäisessä (vasen) ja toisessa (oikea) kuor-
mituksessa (Thomson 1999)
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2.18: Maanpaineresultantin paikka paaluperustuksella ensimmäisessä (vasen) ja toisessa (oikea) kuormi-
tuksessa (Thomson 1999)

Paaluperustuksella lisääntynyt translaatio lisäsi kuormituslevyn alaosien maanpainetta
verrattuna anturaperustuksella saatuihin arvoihin. Koekuormitusten perusteella tehtiin
päätelmät tiivistämisen ja päätypenkereen ominaisuuksien vaikutuksesta passiivipaineen
kehittymiseen:

Tiivistämisellä on huomattavat vaikutukset maanpaineiden suuruuteen siir-
tymien syntyessä ja lähtötilanteessa
Passiivipaineen kehittymiseen vaikuttaa päätypalkin siirtymän laatu, täytön
tiiviys, siipimuurien geometria sekä seinän ja maan välinen kitka
Perustustapa vaikuttaa päätytuen liikemuotoon ja maanpaineresultantin paik-
kaan kuormituslevyn korkeussuunnassa
Täytön tiiviydellä on suurin vaikutus maanpaineen suuruuteen tietyllä siir-
tymällä
Passiivipainekerroin oli lähes 50 % pienempi paaluperustuksella
Kokeiden toisissa kuormituksissa maan todettiin tiivistyneen ensimmäisten
kuormitusten ansiosta

Jatkotutkimusehdotuksina Thomson (1999) esitti syklisten kuormitusten tekemistä usei-
den syklien vaikutuksen selvittämiseksi. Lisäksi esitettiin kokeita, joissa kuormitusle-
vyn liike olisi puhdasta translaatiota. (Thomson 1999)
Bozorgzadeh (2007) teki kokeellista ja laskennallista tutkimusta sekä FE-mallinnusta
passiivipaineen kehittymisestä. Koekuormituksissa Bozorgzadeh käytti päätytukea, joka
oli kooltaan noin 50 % oikean sillan päätytuesta. Kuormituksissa päätytuen liike oli
translaatiota rotaation ollessa estetty. Koekuormitusten maalajeina käytettiin silttistä ja
savista hiekkaa. Kummallekin maalajille tehtiin myös kolmiaksiaalikokeet FE-
mallinnuksen lähtöarvojen selvittämiseksi. Tutkimuksessa selvitettiin seuraavien asioi-
den vaikutusta päätytuen jäykkyyteen ja kapasiteettiin sillan pituussuunnassa:
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Rakenteen takaisen täyttömateriaalin maalaji
Täytön laajuus ja korkeus
Päätytuen pystyliike
Täytön alueella rakentamisvaiheessa olevat leikkausluiskat

Tutkimustulosten perusteella todettiin, että rakenteen takaista maanpainetta tietyllä ra-
kenteen vaakasiirtymällä voidaan arvioida, kun otetaan huomioon maan leikkauslujuus
ja jäykkyys. Päätytuen pystysuuntaisten siirtymien todettiin vaikuttavan maanpaineen
suuruuteen. Päätytuella, jonka pystysuuntainen siirtymä on estetty, kehittyy korkeam-
mat maanpaineet, kuin päätytuella, jolla pystysuuntaiset siirtymät ovat mahdollisia. Ra-
kenteen takaisen täytön laajuudella todettiin olevan huomattava merkitys maanpaineen
maksimiarvoon. Täyttö tulisi ulottaa niin syvälle, että maahan syntyvä liukupinta ei
ulottuisi alla oleviin maakerroksiin. Liian pienen täytön tapauksessa liukupinta syntyy
myös herkemmin, jos täytön alapuolisen maakerroksen luiska alkaa liian läheltä pääty-
tukea. Tällöin liukupinta saattaa syntyä täytön ja alapuolisen kerroksen rajapinnassa
olevaan täytön rakentamista edeltävään luiskaan. Tämä johtaa alempiin maanpaineen
maksimiarvoihin. Kuvassa 2.19 on esitetty täyttöjen laajuudet kokeissa, joissa testattiin
täytön laajuuden vaikutusta. (Bozorgzadeh 2007)

Kuva 2.19: Täytön laajuuden vaikutuksen testaaminen, Test 2 (vasen) ja Test 4 (oikea) (Bozorgzadeh
2007)

Kuvassa 2.20 on esitetty täytön laajuuden vaikutukset maanpaine-siirtymä -kuvaajaan.
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Kuva 2.20: Voima-siirtymä -kuvaaja kokeista, joissa päätytuen takaisen täytön laajuutta muutettiin. Pie-
nempi täyttöala (Test 2) ja laajempi täyttöala (Test 4) (Bozorgzadeh 2007)

Bozorgzadeh (2007) kehitti myös laskennallisen menetelmän maanpaineen maksimiar-
von ja voima-siirtymä -yhteyden selvittämiseksi. Maanpaineen arvioimisessa hyödyn-
nettiin Log Spiral -menetelmää ja passiivipaineen kokonaisarvo laskettiin lamellimene-
telmän avulla. Voima-siirtymä -yhteyden määrittämiseen kehitettiin laskentamenetelmä,
joka vastasi melko hyvin kokeissa saavutettuja tuloksia. Laskennallinen menetelmä otti
huomioon myös maanpaineen maksimiarvon jälkeisen maanpaineen alenemisen. Bo-
zorgzadeh (2007) mallinsi päätypenkereen käyttäytymistä Plaxis 2D -ohjelmalla. Mal-
linnuksessa saavutettiin voima-siirtymä yhteys, joka vastasi hyvin kokeellista osuutta
maanpaineen maksimiarvoon saakka. Mallinnuksella ei saatu huomioitua maksimiarvon
jälkeistä maanpaineen alenemista. (Bozorgzadeh 2007)
Wilson & Elgamal (2010) tekivät kokeellisen tutkimuksen pohjalta maanpaineen kehit-
tymisen FE-mallinnusta osana laajempaa tutkimuskokonaisuutta (Wilson 2009). Tutki-
muksessa tehtiin kaksi koetta, joiden kosteuspitoisuudet olivat erilaiset. Kuivemmalla
materiaalilla (Test 1) maanpaineen maksimiarvo oli korkeampi ja se saavutettiin pie-
nemmillä siirtymillä. Myös maanpaineen laskeminen jäännöstasolle oli nopeampaa kui-
vemmalla täytöllä, ks. kuva 2.21.
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Kuva 2.21: Voima-siirtymä -kuvaaja kokeille 1 ja 2 (Wilson & Elgamal 2010)

Kosteuspitoisuuden muuttuminen vaikutti myös liukupinnan muotoon ja maanpinnan
kohoamiseen murtokuormituksessa. Kuivemmalla täytöllä (Test 1) liukupinta ulottui
pidemmälle kuormituslevystä kuin kosteammalla täytöllä (Test 2). Kosteammalla täy-
töllä maanpinnan kohoaminen oli suurempaa lähempänä kuormituslevyä, kun kuivem-
malla täytöllä kohoaminen oli tasaista koko liukupinnan matkalla. (Wilson & Elgamal
2010)  Kokeissa syntyneet liukupinnat ja täyttöjen pinnan kohoaminen on esitetty ku-
vassa 2.22.

Kuva 2.22: Liukupintojen muodot ja täyttöjen pintojen kohoaminen kokeissa 1 ja 2 (Wilson & Elgamal
2010)

FE-mallinnuksen todettiin tuottavan hyvän vastaavuuden voima-siirtymä -yhteydelle
koekuormitusten kanssa, ks. kuva 2.23 (a). Kuormituslevyn pystyliikkeen rajoittamisen
vaikutuksia maanpaineen kehittymiseen arvioitiin myös FE-mallinnuksella. Pystyliik-
keen rajoittaminen tehtiin kasvattamalla kuormituslevyn ja maan välisen rajapinnan
kitkaa. Pystyliikkeen ollessa rajoitettuna maanpaine kasvoi huomattavasti, ks 2.23 (b).
(Wilson & Elgamal 2010)
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Kuva 2.23: FE-mallinnuksen siirtymä-maanpaine -yhteys verrattuna koetuloksiin (a) sekä pystyliikkeen
ollessa rajoitettuna (b) (Wilson & Elgamal 2010)

Lemnitzer ym. (2009) tutki korkeudeltaan täysikokoisen päätypalkin ja -penkereen vä-
listä toimintaa kahden syklin koekuormituksessa. Koejärjestelyssä selvitettiin myös liu-
kupinnan muotoa ulottamalla pengertäyttö kuormituslevyn alapuolelle, jolloin liukupin-
ta pääsi syntymään realistisesti (logaritmisen spiraalin muotoinen liukupinta suuntaa
ensin alaspäin kuormituslevyn alalaidasta ja nousee sen jälkeen kohti täytön pintaa).
Liukupinnan selvittämiseksi pengertäyttöön lisättiin hauraita, halkaisijaltaan pieniä,
kipsipylväitä, joiden murtumakohdista pystyttiin todentamaan liukupinnan muoto.
Kuormituksessa käytettiin koemateriaalina raekooltaan D50 = 0,7 - 0,85 mm hiekkaa.
Koekuormituksessa kuormituslevyn liike oli translaatiota ja pystysuuntainen liike oli
estetty. Passiivipaineen maksimiarvo esiintyi vaakaliikkeen arvolla 0,03*H, jossa H on
kuormituslevyn ja penkereen kontaktipinnan korkeus. Suurin saavutettu passiivi-
painekerroin Kp oli arvoltaan 16,3. Puhtaan translaation ansiosta maanpaineen jakauma
oli lineaarinen korkeuden suhteen. Kuormituksessa havaitun liukupinnan todettiin muis-
tuttaneen logaritmista spiraalia. (Lemnitzer et al. 2009)

2.2.2 Liikuntasaumattomien siltojen ongelmia

Kuten kappaleessa 1 todettiin, liikuntasaumattomilla silloilla saavutetaan etuja tavan-
omaisiin siltoihin nähden rakentamis- ja elinkaarikustannusten laskiessa. Vaikka on-
gelmia aiheuttaneista liikuntasaumoista on päästy eroon rakenteessa, tavataan liikun-
tasaumattomilla omanlaisiaan ongelmakohtia. Ongelmista johtuen myös liikuntasaumat-
tomille silloille muodostuu huoltokustannuksia tavanomaisten siltojen tapaan. (Horvart
2005)
Liikuntasaumattomilla silloilla ongelmat ovat luonteeltaan pääosin geoteknisiä, eivätkä
rakenteellisia. Ongelmat syntyvät sillan kansirakenteen kausittaisista lämpöliikkeistä,
jotka aiheuttavat kansirakenteisiin liitetyille päätytuille syklisiä siirtymiä. Vuosittaisen
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siirtymäsyklin lopussa nettosiirtymä päätypalkeilla on useimmiten kohti sillan keski-
osaa, ks. kuva 2.24. (Horvart 2005)

Kuva 2.24: Vuosittaisen siirtymäsyklin aiheuttama nettosiirtymä poispäin päätypenkereestä (Horvart
2005)

Ilmiö johtuu ensisijaisesti talvitilanteesta, jolloin lämpökutistuma sillalle on suurimmil-
laan. Sillan ollessa lyhimmillään päätypalkin ja -penkereen välille syntyy useimmiten
rako. Tällöin päätypenkereen aktiivipaine saattaa kasvaa liian suureksi ja kiilamainen
vyöhyke maamassasta sortuu rakoon päätypalkkia vasten. Kuvan KK mukainen negatii-
vinen nettosiirtymä ei kuitenkaan palaudu kesäkauden lämpölaajenemissyklissä. Pitää
myös huomioida, että maan sortuminen päätypalkin viereiseen rakoon tapahtuu huoli-
matta maa-aineksen laadusta ja tiivistyksestä.
Negatiivinen nettosiirtymä lämpötilasyklin lopussa johtaa kahteen tyypilliseen ongel-
maan liikuntasaumattomilla silloilla. Toinen ongelmista on päätypalkkiin kohdistuvan
maanpaineen kasvaminen ajan myötä. Toinen yleinen ongelma on päätypalkin taakse
syntyvä vajoamakohta, joka syntyy edellä mainitun päätypenkereen maakiilan sortuessa
päätypalkin ja -penkereen väliseen rakoon. Kuvassa 2.25 on esitetty vajoamakohdan
syntymisen periaate. (Horvart 2005)

Kuva 2.25: Vajoaman syntyminen päätypalkin taakse (Horvart 2005)

Päätypalkin taakse syntyvä vajoama on herättänyt paljon mielenkiintoa viime vuosina,
koska ilmiö syntyy melko nopeasti sillan rakentamisen jälkeen verrattuna maanpaineen
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kasvamiseen. Siirtymälaatallisilla silloilla vajoama synnyttää raon siirtymälaatan alle,
ks. kuva 2.25. Maan tukevan vaikutuksen poistuessa siirtymälaatta voi ajan ja liikenne-
kuorman myötä pettää taipuman vaikutuksesta. (Horvart 2005) Syklisten siirtymien
vuoksi myös vajoamanmuodostuminen on liikuntasaumattomilla silloilla jatkuvaa (Ke-
rokoski 2005).
Ajan myötä tapahtuva päätypalkkiin kohdistuvan maanpaineen kasvaminen havaittiin jo
1960-luvulla. Liikuntasaumattoman sillan kokemien vuosittaisten lämpötilasyklien joh-
dosta nettosiirtymä kohti sillan keskiosaa kasvaa syklien toistuessa. Koska maakiila
sortuu päätypalkin ja -penkereen väliseen rakoon sillan ollessa lyhimmillään, liikesyklin
alussa maanpaine alkaa heti kasvaa. Sillan kansirakenteen laajeneminen on kuitenkin
lämpötilan suhteen vakio. Tästä johtuen päätypalkkiin kohdistuva maanpaine kasvaa
ajan myötä. Syklisistä vaakaliikkeistä johtuen päätypenkereen maa tiivistyy ja maanpai-
neen arvo kasvaa kohti passiivisen maanpaineen raja-arvoa Pp. Maanpaineen kasvami-
nen kriittisiin arvoihin saattaa kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Liikuntasaumat-
tomien siltojen pitkällä käyttöiällä ilmiö saattaa aiheuttaa ongelmia siltarakenteen ja
perustusten kestävyydelle. (Horvart 2005; Kerokoski 2005; Hassiotis & Xiong 2005)
Syklisten liikkeiden vaikutusta maanpaineen kehittymiseen on tutkittu kirjallisuusselvi-
tyksellä (Hassiotis & Xiong 2005) , laboratoriokokeilla (Clayton et al. 2006) ja mallin-
tamalla (Bloodworth et al. 2011). Kaikkien tutkimusten perusteella karkearakeisilla
maalajeilla sykliset kuormat lisäävät maanpainetta päätypalkkia vasten ajan myötä.
Maanpaineen lisäys johtuu rakeiden muodosta ja rakeiden uudelleenjärjestymisen ai-
kaansaamasta tiivistymisestä. Savella sykliset kuormitukset eivät aiheuttaneet maanpai-
neen  lisääntymistä.  (Hassiotis  &  Xiong  2005;  Clayton  et  al.  2006;  Bloodworth  et  al.
2011)

2.2.3 Kimmoisa tai löyhä materiaali päätypalkin takana

Liikuntasaumattomilla silloilla esiintyvien ongelmien ehkäisemiseksi on tutkittu erilai-
sia ratkaisuja päätypalkin ja -penkereen välille. Thomson (1999) teki edellä mainitussa
tutkimuksessaan kokeita, joissa päätypalkin ja sorasta tehdyn penkereen väliin asetettiin
kerros tiivistämätöntä hiekkaa (D50 = 0,7mm). Tiivistämättömän hiekkakerroksen todet-
tiin alentavan passiivipaineen maksimiarvoa huomattavasti ensimmäisissä kuormituk-
sissa. Toisessa kuormituksessa hiekkakerrokseen todettiin tiivistyneen selvästi. Tämä
johtaa päätypalkin takaisen vajoaman muodostumiseen sekä passiivipaineen arvo kas-
vamiseen. (Thomson 1999)
Monley & Wu (1993) ja Horvarth (2005) tutkivat kokoonpuristuvan materiaalin hyö-
dyntämistä päätypalkin ja penkereen välissä sekä lujiteverkkojen käyttöä päätypenke-
reen ominaisuuksien parantamiseksi. Monley & Wu (1993) mallinsivat päätypenkereen
käytöstä elementtimenetelmällä. Mallintamisen tukena oli kaksi suuren mittakaavan
koekuormitusta, joissa oli lujitettu ja lujittamaton päätypenger. (Monley & Wu 1993)
Kuvassa 2.26 on esitetty Horvarthin (2005) esittämä esimerkkiratkaisu lujiteverkon ja
kokoonpuristuvan levyn rakenteesta liikuntasaumattomalle sillalle.
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Kuva 2.26: Kokoonpuristuvan levyn ja lujiteverkon käyttö liikuntasaumattoman sillan päätypenkereessä
(Horvart 2005)

Monleyn & Wun (1993) ja Horvarthin (2005) tutkimuksissa todettiin, että lujiteverkon
ja kokoonpuristuvan levyn samanaikainen käyttö on vähentänyt vaakasuuntaisia maan-
paineita sekä painumista johtuneita vaurioita. Lujiteverkot jakavat liikennekuormia suu-
remmalle alueelle, jolloin päätytuen takaiset painumat ovat pienentyneet ja olleet tasai-
sempia päätypenkereessä. Lujiteverkkojen ansiosta on myös pystytty estämään passii-
visten leikkausmurtopintojen muodostuminen, joka on osaltaan auttanut vähentämään
painumasta aiheutuvia vaurioita. Kummassakin tutkimuksessa suositeltiin jatkotutki-
muksia oikeanlaisen kokoonpuristuvan materiaalin löytämiseksi. Jatkotutkimustarpeena
todettiin myös syklisten kuormitusten vaikutus kokoonpuristuvan materiaalin käytök-
seen pitkällä aikavälillä. (Monley & Wu 1993; Horvart 2005)
Yhdysvalloissa asennettiin 25 cm paksuinen kerros elastisoitua EPS:ää 100 metrin pi-
tuisen semi-integral tyyppisen liikuntasaumattoman sillan päätypalkin pinnalle. Elasti-
soidun EPS:n todettiin vähentävän päätypenkereen painumia ja maanpaineita. Tutki-
muksessa todettiin, että kimmoisan materiaalin hyötyjen saavuttamiseksi päätypenke-
reen tiivistäminen pitää tehdä huolella. (Hoppe 2005) Myös Kerokoski (2005) totesi
kirjallisuustutkimuksessaan, että tulee ottaa käyttöön riittävät maan tiivistämisohjeet
sekä oikeat tiivistämismenetelmät.
Sopivan kimmoisan materiaalin löytämiseksi on tehty tutkimusta Iso-Britanniassa (Car-
der ym. 2002) sekä osana Sillan ja maan yhteistoiminta -tutkimusohjelmaa (Tuominen
2008). Carder ym. (2002) tutkimuksessa tutkittiin polyeteenivaahdon, paisutetun (EPS)
ja suulakepuristetun (XPS) polystyreenin, geokomposiitin, rouhekumilevyn, rei’itetyn
kumilevyn sekä maa-kumi -seosten käyttöä liikuntasaumattomilla silloilla. Kokeiden
perusteella todettiin, että kumipohjaiset materiaalit sekä polyeteenivaahto voisivat toi-
mia alle 30 cm paksuisina kerroksina. Geokomposiitin käyttöä sellaisenaan ei suositeltu,
mutta tuotteen jatkokehitys voisi mahdollistaa myös geokomposiitin käytön liikun-
tasaumattomilla silloilla. (Carder et al. 2002)
Tuominen (2008) tutki erilaisten solustettujen polymeerimateriaalien soveltuvuutta
kimmoisaksi materiaaliksi liikuntasaumattoman sillan päätypalkin ja -penkereen välille.
Koemateriaaleina oli avosoluisia sienikumeja, umpisoluisia solukumeja, kumirouhetta,
solupolyuretaania sekä polyuretaanista koostuvaa uusiomateriaalia. Koemateriaaleille
tehtiin lyhyt- ja pitkäaikaiset puristuskokeet sekä sykliset kuormitukset. Tehtyjen kokei-
den perusteella todettiin avosoluisen sienikumilevyn ja solupolyuretaanin olevan sovel-
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tuvimmat materiaalit käyttötarkoitukseen. Kumpikin materiaali kesti hyvin syklisiä
kuormituksia ja säilytti kimmoisuutensa suurienkin muodonmuutosten jälkeen. Pitkällä
(100-200 m) liikuntasaumattomalla sillalla tarvittavan kimmoisan materiaalin paksuu-
den arvioitiin olevan 5-10 cm. (Tuominen 2008)
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3 KOKEELLINEN TUTKIMUS

Siltasimulaattori-koelaitteisto sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston rakennushallis-
sa. Koelaitteisto rakennettiin vuonna 2009, jonka jälkeen tehtiin kalibrointikuormitukset
mittalaitteille. Koelaitteistolla tehtiin kaksi laajaa koesarjaa vuosien 2010-2012 aikana.
Koelaitteiston ja ensimmäisen koesarjan perusteellinen raportointi on tehty aiemmin
tutkimusraportissa (Mäntyranta 2011).

3.1 Koelaitteisto

Siltasimulaattori koostuu kahdesta maalaatikosta sekä niiden välissä olevasta kuormi-
tusyksiköstä. Yleiskuva laitteistosta on esitetty kuvassa 3.1.

Kuva 3.1 Yleiskuva koelaitteistosta

Laatikoissa oleva maamateriaali kuvaa liikuntasaumattoman sillan päätypengertä ja
kuormitusyksikkö siltarakennetta. Maamateriaalia vasten olevat kuormituslevyt kuvaa-
vat liikuntasaumattoman sillan päätypalkkeja. Kuormitus tehdään askelmoottorilla, jon-
ka työntävä voima kohdistetaan kuormituslevyjen keskelle. Koekuormituksissa kuormi-
tuslevyjen on pääosin translaatiota. Koelaitteiston yksinkertaistettu toimintaperiaate on
esitetty kuvassa 3.2.
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Kuva 3.2 Siltasimulaattorin toimintaperiaate

Kuormituslevyt on tuettu kehikostaan sivuilla oleviin liukujohteisiin liukulaakerein.
Kuormituslevyille on sallittu pelkästään laitteiston pituussuuntaiset liikkeet rakenteen
avulla. Levyjen toispuoleiset liikkeet on mahdollistettu koelaitteessa.
Tutkimusraportissa (Mäntyranta 2011) esiteltyyn koelaitteiston rakenteeseen tehtiin
raportin valmistumisen jälkeen parannuksia, jotta oikean sillan todenmukainen käytös
saataisiin paremmin huomioitua. Parannuksilla haluttiin tasoittaa kuormituslevyjen yli-
korostuneita epäkeskisiä liikkeitä, joita havaittiin ensimmäisen koesarjan kuormituksis-
sa. Oikean sillan pituussuuntaan jäykistävät rakenneosat otetaan huomioon laitteiston
rungon ja kuormituslevyjen väliin asennetuilla jousilla, ks. kuva 3.3.

Kuva 3.3:Koelaitteiston kuormituslevyjen ja rungon välille asennetut jouset

Jouset asennettiin koelaitteistoon ensimmäisen koesarjan jälkeen keväällä 2011 ja niitä
on neljä kumpaakin kuormituslevyä kohden. Jousien määrää haarukoitiin testikuormi-
tuksissa siten, että jäykistävä vaikutus syntyy, mutta levyjen toispuoleiset liikkeet ovat
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edelleen mahdollisia. Maalaatikoiden seinämien aiheuttamaa kitkaa on vähennetty to-
teuttamalla seinämät haitarirakenteella, joka antaa kuormituksissa periksi maa-aineksen
liikkeiden mukaisesti.

3.1.1 Mitattavat suureet

Koekuormituksissa mitataan vaaka- ja pystysuuntaisia siirtymiä sekä kuormituksissa
syntyviä momentteja ja voimia. Kummankin kuormituslevyn vaakasiirtymää mitataan
levyn jokaisesta kulmasta. Levyjen kulmista mitatuista siirtymistä voidaan myös tarkas-
tella kuormituslevyn kiertymää. Lisäksi kuormituksen kokonaissiirtymää mitataan
kuormitusyksiköstä. Maamateriaalin pinnankorkeuden vaihteluita mitataan kummasta-
kin maalaatikosta neljästä eri kohdasta täytön pinnalta.
Maamateriaalin venymää mitataan kummankin laatikon maamateriaalista kuudella antu-
rilla, jotka sijaitsevat eri syvyyksillä ja etäisyyksillä kuormituslevyistä. Maan venymän
anturit on toteutettu kahden sisäkkäisen putken sisään asennetulla siirtymäanturilla. An-
turi mittaa putkien päihin kiinnitettyjen teräslevyjen välisen etäisyyden muutosta. Maan
venymän anturin rakenne on esitetty kuvassa 3.4. Maan venymän antureilla pyritään
saamaan tietoa maan sisäisistä liikkeistä ja liukupinnan syntymisestä. Maan venymän
anturit otettiin käyttöön laajojen koesarjojen jälkeen ja mittaustuloksia on saatu toistai-
seksi yksittäisistä testikuormituksista.

Kuva 3.4: Maan venymää mittaavan anturin rakenne

Kuormituksessa syntyvää voimaa mitataan kuormitusyksikköön asennetulla voima-
anturilla. Kuormitusyksikön kehikon pystyputkista mitataan kuormituksissa syntyvää
momenttia sekä kuormituslevyyn kohdistuvaa pystysuuntaista voimaa. Pystysuuntainen
voima syntyy kuormituslevyn ja maamateriaalin välisestä kitkasta. Mittaustulosten avul-
la laskettiin kuormituksissa syntyvän voiman epäkeskisyyttä. Epäkeskisyys syntyy
maanpaineen, kuormittavan voiman, koelaitteistoon asennettujen jousien ja kuormitus-
levyn pinnalle syntyvän pystysuuntaisen voiman resultanttien erilaisista sijainneista,
jotka saavat aikaan momenttia. Momentin mittaustulosten sekä pystysuuntaisen voiman
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ja jousivoiman resultanttien etäisyyksien avulla pystyttiin laskemaan maanpaineen re-
sultantista aiheutuva epäkeskisyys.
Voimien ja momenttien mittaus on toteutettu venymäliuskoihin perustuvilla antureilla.

3.1.2 Kuormitusten ohjaaminen

Kuormituslaitteistoa ohjataan siirtymäohjauksella. Tietylle siirtymälle määritetään taa-
juus halutun kuormitusajan perusteella. Koemateriaalille on tehty kokeissa syklisiä
kuormituksia ja murtokuormituksia. Syklisissä kuormituksissa simuloidaan siltaraken-
teen vuosittaisia lämpöliikkeitä päätypengertä kohti. Sinikäyrän yksi jakso kuvaa vuo-
den aikana syntyviä lämpöliikkeitä. Lämpöliikkeiden hetkittäiset muutokset on otettu
huomioon yhdistämällä vuosittaisten liikkeiden sinikäyrään tiheämpi sinikäyrä, ks. kuva
3.5.

Kuva 3.5: Yhden vuoden lämpöliikkeiden kuormituskäyrä syklisissä kuormituksissa

Ensimmäisen koesarjan kokeissa tehtiin kaksi syklistä kuormitusta, joissa kummassakin
ajettiin yksi vuosittaisen sinikäyrän jakso. Ensimmäisen koesarjan jälkeen tehdyissä
kokeissa on tehty yksi syklinen kuormitus, jossa on ajettu neljä sinikäyrän jaksoa, ks.
kuva 3.6.
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Kuva 3.6: Neljän sinikäyrän jakson kuormituskäyrä

Syklisissä kuormituksissa yksi vuosittaisten lämpöliikkeiden sinijakso kuormitettiin
neljässä tunnissa. Vuosittaisten ja hetkittäisten lämpöliikkeiden yhteenlaskettu amplitudi
oli suurimmillaan 17,5 mm. Amplitudi tarkoittaa tässä kuormituslevyjen yhteenlasket-
tua siirtymää. Murtokuormituksissa koemateriaalia kuormitettiin työntämällä kuormi-
tuslevyjä tasaisella nopeudella täyttöä kohti. Murtokuormituksissa on käytetty ensisijai-
sesti kuormitusnopeutena 75 millimetrin yhteenlaskettua siirtymää kuormituslevyille 90
minuutin aikana.
Laitteiston ohjausohjelmaan asetettiin turvarajat voimien ja momenttien arvoille, joiden
ylittyessä kuormitus keskeytyi. Turvarajoilla haluttiin estää kuormitusyksikön rikkou-
tuminen liian raskaalla kuormituksella. Voiman turvarajana käytettiin ensimmäisessä
koesarjassa 75 kN. Toisessa koesarjassa turvarajaa korotettiin 90 kilonewtoniin. Tii-
viimmillä täytöillä voimien turvarajat ylittyivät kokeiden murtokuormituksissa.

3.2 Koekuormitukset

3.2.1 Koekuormitusten väliset erot

Koekuormituksissa on tutkittu seuraavien asioiden vaikutusta koetuloksiin:
Täyttöjen tiiviys
Kuormituslevyjen pintamateriaali
Kuormitusnopeus
Kivimateriaali
Kuormituslevyjen siirtymätasot

Koelaitteiston ensimmäisissä testikuormituksissa ja ensimmäisen koesarjan alun kuor-
mituksissa käytettiin koemateriaalina hiekkaa. Lopuissa kokeissa on käytetty kivimate-
riaalina maksimiraekooltaan 50 mm mursketta. Hiekalla tehdyissä kokeissa kuormitus-
levyjen siirtymätasot olivat pienemmät. Tässä työssä on käsitelty vain murskeella tehty-
jen kuormitusten tuloksia.
Kuormitusnopeuden vaikutusta koetuloksiin testattiin tekemällä syklinen kuormitus
erilaisilla kuormitusajoilla. Yhden sinijakson kestona käytettiin näissä kuormituksissa 4,
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24 ja 72 tuntia. Eri kuormitusnopeuksilla saadut tulokset olivat hyvin samanlaiset kes-
kenään, eikä eroja juurikaan syntynyt maanpaineen kehittymisessä, ks. kuva 3.7. Testi-
kuormitusten perusteella neljän tunnin kesto yhtä sinijaksoa kohden todettiin sopivaksi.

Kuva 3.7: Maanpaine-siirtymä -kuvaajat eri kuormitusnopeuksilla

Kokeita on tehty täyttöjen erilaisilla tiiviysasteilla. Osassa kokeita kummassakin maa-
laatikossa on ollut keskenään samanlaiset täytöt ja osassa toisen laatikon täyttö on ollut
tiiviimpi kuin toisen. Tiiviimpi täyttö saatiin aikaan tekemällä täyttö pienimpinä kerrok-
sina, joista jokaista tiivistettiin tärylevyllä haluttu määrä. Kokeissa on käytetty kolmea
eri tavoitetiiviyttä täytöille, jolloin tiiviysasteet ovat olleet keskimäärin 88 %, 92 % ja
99 %. Tiiviysasteet laskettiin kivimateriaalille määritetyn maksimikuivairtotiheyden ja
täytöistä laskettujen tiheyksien avulla. Kivimateriaalina käytetyn murskeen maksimi-
kuivairtotiheys, 2100 kg/m3, laskettiin parannetulla Proctor-kokeella selvitetyn maksi-
mikuivatilavuuspainon avulla.
Kimmoisan materiaalin hyödyntämistä päätypalkin pinnalla on tutkittu asettamalla
kuormituslevyn pinnalle sienikumilevyjä. Sienikumilevyt olivat samaa materiaalia, jon-
ka todettiin olevan potentiaalinen käytettäväksi liikuntasaumattomilla silloilla Tuomisen
(2008) tutkimuksessa. Vertailukohtana kimmoisan materiaalin käytölle on tehty kokeita,
joissa kuormituslevyn pinnalle on asennettu laastipintainen filmivanerilevy. Laastipin-
nalla pyrittiin luomaan kuormituslevylle pinta, joka saa aikaan kitkaa betonisen pääty-
palkin tapaan.

3.2.2 Havaintoja koekuormituksista

Siltasimulaattorilla tehdyissä kokeissa on havaittu vastaavanlaisia ilmiöitä kuin SIMA-
tutkimusprojektissa monitoroiduilla silloilla sekä Horvartin (2005) ja Kerokosken
(2005) raporteissa. Syklisissä kuormituksissa on havaittu kumpikin Horvartin (2005)
mainitsemista ongelmista: maanpaineen kasvaminen ja vajoama kuormituslevyn lähellä
syklisten liikkeiden myötä. Vajoaman kehittyminen kuormituslevyn lähelle korostui
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kuormitussyklien lisääntyessä. Kuvassa 3.8 on esitetty syklisessä kuormituksessa synty-
nyt painuma kuormituslevyn lähellä.

Kuva 3.8: Painuman syntyminen kuormituslevyn eteen: vasemmalla alku- ja oikealla lopputilanne

Siltasimulaattorilla tehtyjen kokeiden perusteella täytön tiiviyden todettiin vaikuttavan
merkittävästi maanpaineen suuruuteen. Maanpaineen arvo on laskettu jakamalla kuor-
mituslevyltä mitattu vaakavoima levyn alalla. Kuvassa 3.9 on esitetty tiiviyden vaikutus
maanpaineen kehittymiseen syklisissä kuormituksissa, joissa täyttöjen tiiviysasteet oli-
vat 88 %, 92 % ja 100 %. Kuvasta 3.9 voidaan havaita myös kuormitussyklien lisäänty-
essä tapahtuva maanpaineen kasvaminen. Kuvan 3.9 oikealla pystyakselilla on passiivi-
painekertoimen Kp arvo. Passiivipainekerroin on kuvaajassa likiarvo, koska kertoimen
arvo riippuu täytön tilavuuspainosta, joka vaihtelee tiiviyksien mukaan. Kuvassa 3.9 on
myös esitetty suorat, joiden kulmakertoimista arvioitiin maanpaineen kehittymistä eri
tiiveysasteilla.

Kuva 3.9: Tiiviyden vaikutus maanpaineen kehittymiseen syklisessä kuormituksessa
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Siltasimulaattorissa todettua maanpaineen kehittymistä verrattiin karkealla tasolla Laak-
sosen (2004) tutkimuksessa monitoroidun Haavistonjoen sillan maanpaineen kehittymi-
seen. Vertailulla haluttiin selvittää miten hyvin Siltasimulaattorin koetulokset vastaavat
oikealla sillalla mitattua käyttäytymistä. Kuvassa 3.10 on esitetty Haavistonjoen sillalta
mitattu keskimääräinen maanpaine tuen T4 laskennallisen siirtymän suhteen. Lasken-
nallinen siirtymä on laskettu lämpöliikkeiden suhteen, jolloin sillan pituussuuntaiset
liikkeet eivät vaikuta tulokseen.

Kuva 3.10: Maanpaineen kehittyminen Haavistonjoen sillalla tuen T4 laskennallisen siirtymän suhteen

Kuvassa 3.10 esitetyn suoran kulmakertoimesta voidaan todeta, että 80 kPa maanpai-
neen kehittyminen on saavutettu 8 mm siirtymällä. Siltasimulaattorin maanpaineen ke-
hittymistä määritettiin kuvassa 3.11 esitettyjen kuvaajien lineaarisilta osuuksilta, jotka
on merkitty kuvaan suorilla. 80 kPa maanpaineen kehittymiseen vaadittava siirtymä oli
88 % tiiveysasteen täytöllä 6 mm, 92 % tiiviysasteen täytöllä 4 mm ja 100 % tiiviysas-
teen täytöllä 2 mm. Siltasimulaattorin kokeissa maanpaineen kehittyminen on ollut no-
peampaa Haavistonjoen siltaan verrattuna. Pitää kuitenkin huomioida, että päätytäyttö-
jen materiaalit ja tiiveysasteet ovat keskenään erilaisia.
Kuvassa 3.11 on esitetty pinnankorkeuden keskimääräinen muutos maanpaineen funk-
tiona eri tiiviysasteilla. Kuvan 3.11 pinnankorkeus on neljän anturin keskiarvo toisen
maalaatikon antureiden mittaustuloksista. Kuvasta voidaan havaita pinnankorkeuden
kasvavan syklien lisääntyessä. Pinnankorkeuden muutosta mitattiin 350, 700 ja 1000
mm etäisyydeltä kuormituslevystä. Suurimmat pinnankorkeuden vaihtelut tapahtuivat
pääsääntöisesti keskimmäisellä mittauslinjalla.
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Kuva 3.11: Pinnankorkeuden kehittyminen maanpaineen funktiona eri tiiviysasteilla

Kuormituslevyyn kohdistuvasta pystysuuntaisesta voimasta voidaan arvioida seinän ja
maan välistä kitkaa. Pystysuuntaisen voiman kehittyminen eri tiiviysasteilla on esitetty
kuvassa 3.12 työntävän voiman funktiona. Kuvan 3.12 nuolet kuvaavat pystysuuntaisen
voiman kehittymisen suuntaa kuormituksen edetessä.

Kuva 3.12: Pystysuuntaisen voiman kehittyminen työntävän voiman funktiona eri tiiviysasteilla

Kuvasta 3.12 voidaan havaita että pystysuuntaisen voiman kehittyminen on ollut voi-
makkaampaa työntävän voiman kasvaessa huippuarvoa kohti.
Koetuloksista laskettiin kuormituksissa syntyvän voiman epäkeskisyyttä. Kuvassa 3.13
on esitetty epäkeskisyyden kehittyminen syklisessä kuormituksessa kuormituslevyn
siirtymään verrattuna. Epäkeskisyyden positiivisilla arvoilla voimaresultantti sijaitsi
kuormituslevyn keskikohdan alapuolella. Siirtymän kasvaessa epäkeskisyyden arvo
kasvaa ja voimaresultantti siirtyy alemmas kuormituslevyn pinnalla. Epäkeskisyyden
huippuarvot saavutettiin kuormituslevyn liikkuessa hetkellisesti poispäin täytöstä siir-
tymän suurilla arvoilla (ks. kuva 3.5). Kuormituslevyn siirtymän negatiivisilla arvoilla
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epäkeskisyyden arvo pienenee ja voimaresultantin paikka käy kuormituslevyn keski-
kohdan yläpuolella.

Kuva 3.13: Epäkeskisyyden kehittyminen kuormituslevyn siirtymään verrattuna

Kuvassa 3.14 on esitetty epäkeskisyyden kehittyminen maanpaineen funktiona erilaisil-
la tiiviyksillä. Kuvasta 3.14 voidaan havaita epäkeskisyyden olleen pientä maanpaineen
maksimiarvoilla. Tiiviimmillä täytöillä epäkeskisyyden arvot olivat pienempiä myös
maanpaineen alhaisilla arvoilla. Kuvan 3.14 nuolet kuvaavat epäkeskisyyden kehittymi-
sen suuntaa kuormituksen edetessä. Kuvassa 3.14 on esitetty myös maamateriaalin
omasta painosta johtuvan lepopaineen resultantin laskennallinen etäisyys Siltasimulaat-
torin kuormituslevyn keskikohdasta. Laskennallinen resultantti sijaitsee 17 mm kuormi-
tuslevyn keskikohdan alapuolella.

Kuva 3.14: Epäkeskisyyden kehittyminen maanpaineen funktiona eri tiiviysasteilla

Maan venymää mitattiin kuudella anturilla kummastakin laatikosta. Mittaustuloksia
saatiin testikuormituksista, joissa kumpaankin laatikkoon tehtiin 94 % tiiviysasteena
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täytöt. Anturien sijainnit maatäytöissä on esitetty kuvassa 3.15. Anturit asetettiin täytön
keskilinjalle koelaitteiston leveyssuuntaan nähden.

Kuva 3.15: Maan venymän anturien sijainnit kuormituslevyihin nähden. Mitat millimetreinä.

Kuvassa 3.16 on esitetty maan venymän kehittyminen murtokuormituksessa kuormitus-
levyjen keskimääräisen siirtymän funktiona, kun kuormituslevyjen pintamateriaalina oli
laastipintainen vanerilevy. Kuvan 3.16 ylemmällä x-akselilla on kuormituslevyn suh-
teellinen siirtymä. Suhteellinen siirtymä on laskettu jakamalla kuormituslevyn mitattu
siirtymä d korkeudella h, joka on mitta täytön pinnasta kuormituslevyn alareunaan.
Korkeuden h arvona on käytetty 700 millimetriä. Kuvan 3.16 suurimmat venymät on
mitattu antureilla 4, 8, 2, 6 ja 3. Pienimmät venymät mitattiin antureilla 7, 9 ja 10, joista
anturin 7 mittaustulos ei kasvanut juuri yhtään koko murtokuormituksen aikana. Veny-
mien suuruudet täytön sisällä eivät ole täysin johdonmukaisia, kun verrataan suurimpien
ja pienimpien venymien syntymäkohtia tavanomaisen liukupinnan kehittymiseen maan
sisällä. Vanerilevyn kanssa tehdyssä murtokuormituksessa saavutettiin laitteiston työn-
tävän voiman turvaraja melko pienillä siirtymätasoilla, jolloin kuormitus jouduttiin kes-
keyttämään. Tämä on voinut osaltaan vaikuttaa tilanteeseen, jos liukupintaa ei ole ehti-
nyt muodostumaan.

Kuva 3.16: Maan venymän kehittyminen murtokuormituksessa kuormituslevyjen keskimääräisen sekä
suhteellisen siirtymän suhteen
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Maan venymän anturien testikuormituksissa koelaitteiston kummassakin laatikossa oli
keskenään samanlaiset täytöt, jolloin maan voitiin olettaa käyttäytyneen samalla tavoin
kummassakin laatikossa. Tällä oletuksella kummankin laatikon anturien mittaustulokset
voitiin yhdistää samaan kuvaajaan. Maan venymä murtokuormituksen lopussa on esitet-
ty kuvassa 3.17. Antureiden paikat on esitetty kuvassa 3.17 rastien avulla. X-akselin
arvot ovat etäisyyksiä kuormituslevystä metreinä. Kuvassa 3.17 esitetty poikkileikkaus
on antureiden sijaintien rajaama poikkileikkaus laitteiston keskilinjalla.

Kuva 3.17: Maan venymä murtokuormituksen lopussa koelaitteiston keskilinjalla anturien rajaamassa
poikkileikkauksessa

Kuvasta 3.17 voidaan havaita maan venymän suurimpien arvojen kehittyneen täytön
yläosissa lähellä kuormituslevyä. Liukupinnan muotoa ei kykene vielä erottamaan ku-
vasta 3.17. Tämä saattaa johtua edellä mainituista pienistä siirtymätasoista voiman saa-
vuttaessa laitteiston turvarajan.

3.2.3 Päätytäyttöjen erilaisten tiiviyksien vaikutukset

Täyttöjen erilaiset tiiviydet laatikoiden välillä vaikuttavat selvästi kuormituksissa synty-
viin liikkeisiin. Kuormituslevyjen toispuoliset liikkeet on mahdollistettu koelaitteiston
rakenteella, joten liikkeet suuntautuvat enemmän löyhemmän täytön suuntaan. Kuvassa
3.18 on esitetty kuormituslevyjen liikkeiden suuruudet kokeessa, jossa toisen maalaati-
kon täytön tiiviysaste oli 88 % ja toisen 92 %.
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Kuva 3.18: Kuormituslevyjen liikkeiden kuvaajat täyttöjen erilaisilla tiiviyksillä

Kuvasta 3.18 voidaan nähdä, että kuormituksessa liikkeet ovat kohdistuneet pääosin
löyhemmän täytön puolelle. Liikkeiden epäkeskisyys johtuu maanpaineen kehittymises-
tä, kun maanpaine pyrkii olemaan samansuuruinen kummassakin kuormituslevyssä.
Tiiviimmällä täytöllä maanpaine kasvaa jo pienemmillä siirtymillä, jolloin liikkeet ta-
pahtuvat pääosin löyhemmän materiaalin puolelle. Kuormituksen maanpaine-siirtymä -
kuvaaja on esitetty kuvassa 3.19.

Kuva 3.19: Maanpaine-siirtymä -kuvaaja täyttöjen erilaisilla tiiviyksillä

Maanpaine-siirtymä -kuvaajan käyristä nähdään, että tiiviimmällä täytöllä maanpaine
kasvaa nopeammin ja käyrän kulmakerroin on selvästi jyrkempi löyhempään täyttöön
verrattuna.
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Sillan päätyjen epäkeskisiä liikkeitä voi esiintyä myös oikealla liikuntasaumattomalla
sillalla, jos päätypenkereiden tiiviydet eroavat toisistaan. Tällöin silta pyrkii liikkumaan
enemmän löyhemmän päätypenkereen suuntaan koekuormitusten tavoin. Epäkeskiset
liikkeet muuttavat sillan liikuntakeskiön paikkaa, ks. kuva 3.20. Liikuntakeskiö tarkoit-
taa pistettä, jonka oletetaan pysyvän paikallaan lämpötilasta johtuvien pituudenmuutos-
ten tapahtuessa.

Kuva 3.20: Liikuntasaumattoman sillan osien nimityksiä ja liikuntakeskiön paikka (Laaksonen 2004)

Kuvassa 3.21 on esitetty liikuntasaumattoman sillan päätypenkereiden erilaisista täy-
töistä johtuvien epäkeskisten lämpöliikkeiden periaate. Epäkeskiset lämpöliikkeet vai-
kuttavat selvästi liikuntasaumattoman sillan rakenteelliseen käyttäytymiseen. Suhde
sillan päätyjen liikkeiden  välillä on merkitsevämpi, kuin päätypenkereiden murto-
kuormien suhde Ff. Tämä johtuu maan myötäämisestä hyperbolisen siirtymä-voima -
yhteyden mukaisesti. Epäkeskisiin liikkeisiin vaikuttaa myös osittain sillan rakenteiden
pituussuuntainen jäykkyys ks2. (Laaksonen 2011)

Kuva 3.21: Epäkeskiset liikkeet liikuntasaumattoman sillan päätyjen välillä erilaisista päätypenkereiden
täytöistä johtuen (Laaksonen 2011)

Kappaleessa 2.2.3 esiteltyä kimmoisan materiaalin käyttöä liikuntasaumattoman sillan
päätypalkin pinnalla on käsitelty myös tähän tutkimusprojektiin liittyvässä Laaksosen
(2011) väitöskirjassa. Kimmoisa materiaali alentaisi maanpaineiden huippuarvoja ja
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tasaisi erilaisten päätytäyttöjen aiheuttamaa liike-eroa sillan päätyjen välillä, ks. kuva
3.22. Kuvan 3.22 ylemmässä tapauksessa sillan päädyissä ei ole kimmoisaa materiaalia,
mutta alemmassa kimmoisa materiaali on asennettu sillan kumpaankin päähän. Ylem-
mässä tapauksessa sillan päädyn 2 penkereen jäykkyys on kaksinkertainen toiseen pää-
hän verrattuna. Kimmoisan materiaalin jäykkyys on oletettu yhtä suureksi päädyn 1
penkereen kanssa. Sillan päätyjen maanpaine-siirtymä -kuvaajat on esitetty kummalle-
kin tapaukselle. Kuvassa 3.22 ei ole otettu huomioon välitukien jäykkyyksiä. (Laakso-
nen 2011)

Kuva 3.22: Kimmoisan materiaalin hyödyntäminen sillan päätyjen liike-erojen tasaamiseksi (Laaksonen
2011)

Kuvan 3.22 maanpaine-siirtymä -kuvaajista voidaan havaita, että kimmoisa materiaali
voisi tasata sillan päätyjen liikkeitä. Kimmoisa materiaali voisi myös vähentää rasituk-
sia sillan päissä, kun päätypenkereiden muodonmuutokset pienenisivät. Kimmoisan
materiaalin käyttö sillan molemmissa päissä parantaisi liikuntasaumattoman sillan käyt-
täytymistä ja todennäköisesti mahdollistaisi pidempien liikuntasaumattomien siltojen
rakentamisen. (Laaksonen 2011)
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3.2.4 Kimmoisan materiaalin vaikutus koetuloksiin

Kimmoisan materiaalin vaikutuksien selvittämiseksi koelaitteistoon asennettiin kuormi-
tuslevyn pinnalle kolme kappaletta 15,9 mm paksuisia sienikumilevyjä. Vertailukohdan
kimmoisalle materiaalille tekivät kokeet, joissa kuormituslevyn pinnalla oli laastipintai-
nen filmivanerilevy. Kimmoisan materiaalin todettiin vaikuttavan selvästi kuormituksis-
sa syntyvien maanpaineiden suuruuteen ja epäkeskisten liikkeiden syntymiseen. Kuvas-
sa 3.23 on esitetty kimmoisan materiaalin vaikutus maanpaineen kehittymiseen verrat-
tuna laastipintaisen vanerilevyn tapaukseen. Kuvan 3.23 maanpaine-siirtymä -kuvaajat
ovat kokeista, joissa täyttöjen tiiviydet olivat noin 92 %.

Kuva 3.23: Kimmoisan materiaalin vaikutus maanpaineen kehittymiseen

Kuvasta 3.23 voidaan nähdä, että kimmoisan materiaalin käyttö kuormituslevyn pinnal-
la on madaltanut maanpaineen maksimiarvoja selvästi. Ero korostui tiiviimmillä täytöil-
lä. Maanpaine-siirtymä -kuvaajista voidaan myös havaita kuormitusvaiheen kulmaker-
toimen loiveneminen kimmoisan materiaalin tapauksessa, joka merkitsee pienempää
maan vaakasuoraa alustalukua.
Kimmoisan materiaalin todettiin myös tasaavan kuormituslevyjen epäkeskisiä liikkeitä
kokeissa, joissa laatikoiden täytöt olivat keskenään erilaisia. Kuvassa 3.24 on esitetty
siirtymälevyjen liikkeiden kuvaajat laastipintaisen vanerilevyn (a) ja kimmoisan materi-
aalin (b) tapauksissa.
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Kuva 3.24: Kuormituslevyjen liikkeiden kuvaajat kuormituslevyn pintamateriaalin ollessa a) laastipintai-
nen vaneri ja b) sienikumilevy 3x15,9mm

Kuvasta 3.24 voidaan havaita, että kimmoisan materiaalin käyttäminen on tasannut liik-
keitä kuormituslevyjen välillä. Kimmoisan materiaalin tapauksessa tiiviimmän täytön
puoleinen kuormituslevy on liikkunut huomattavasti tasaisemmin toiseen kuormitusle-
vyyn nähden, kun verrataan kuormituslevyjen liikkeiden välistä eroa kuvien 3.24 a) ja
3.24 b) välillä.
Kimmoisa materiaali vaikutti selkeästi myös pinnankorkeuden kehittymiseen kuormi-
tuksissa. Kuvassa 3.25 on esitetty pinnankorkeus-maanpaine -kuvaajat kokeista, joissa
täyttöjen tiiviydet olivat noin 92 %. Pinnankorkeuden vaihtelut olivat selvästi matalam-
pia kimmoisan materiaalin kanssa. Pienemmät pinnankorkeuden vaihtelut johtuvat suu-
rilta osin matalammista jännitystasoista kuormituslevyn kovaan pintaan verrattuna.
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Kuva 3.25: Kimmoisan materiaalin vaikutus pinnankorkeuden kehittymiseen

Epäkeskisyyden kehittyminen oli myös pienempää kimmoisan materiaalin kanssa teh-
dyissä kuormituksissa. Kuvassa 3.26 on esitetty kimmoisan materiaalin vaikutus epä-
keskisyyden kehittymiseen kokeissa, joissa täyttöjen tiiviydet olivat noin 88 %. Kuten
kuvasta 3.14 voitiin havaita, epäkeskisyys saavutti suurimmat arvonsa löyhällä täytöllä
maanpaineen matalilla arvoilla. Kuvasta 3.26 voidaan havaita epäkeskisyyden olevan
selkeästi pienempää jo matalilla maanpaineen arvoilla, kun hyödynnettiin kimmoisaa
materiaalia kuormituslevyn pinnalla.

Kuva 3.26: Kimmoisan materiaalin vaikutus epäkeskisyyden kehittymiseen

Kuvassa 3.27 on esitetty kuormituslevystä mitatun pystysuuntaisen voiman kehittymi-
nen kuormituksissa, joissa täyttöjen tiiviydet olivat noin 92 %. Kimmoisan materiaalilla
saavutetut tulokset muodostavat huomattavasti tiiviimmän kuvaajan, kun verrataan laas-
tipintaisen vanerin kanssa saatuihin koetuloksiin.
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Kuva 3.27: Kimmoisan materiaalin vaikutus pystysuuntaisen voiman kehittymiseen

Kuvassa 3.28 on esitetty maan venymän kehittyminen murtokuormituksesta kuormitus-
levyjen keskimääräisen siirtymän funktiona, kun kuormituslevyn pintamateriaalina oli
sienikumilevyjä. Kuvan 3.28 venymistä suurimmat on mitattu antureilla 4, 1, 10 ja 11.
Muiden anturien tulokset ovat tasaisempia toisiinsa verrattuna. Kuvan 3.15 vasemman
laatikon alempi anturilinja saattaa sijaita syntyvän murtopinnan alapuolella, koska antu-
reiden 7, 8 ja 9 tulokset ovat pienimpien joukossa.

Kuva 3.28: Maan venymän kehittyminen murtokuormituksessa kuormituslevyjen keskimääräisen sekä
suhteellisen siirtymän suhteen

Maan venymä kimmoisan materiaalin kanssa tehdyn murtokuormituksen lopussa on
esitetty kuvassa 3.29. Kuvasta 3.29 voidaan havaita suurimpien venymien syntyneen
täytön yläosissa lähellä kuormituslevyä. Venymien arvot pienenevät kuormituslevystä
poispäin mentäessä varsinkin täytön alaosissa. Kimmoisan materiaalin tapauksessa ku-
van 3.29 perusteella voidaan arvioida liukupinnan syntymiskohtaa venymien ollessa
melko johdonmukaiset tavanomaiseen liukupinnan muodostumiseen verrattuna.
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Kuva 3.29: Maan venymä murtokuormituksen lopussa kimmoisan materiaalilla

Kimmoisan materiaalin todettiin vaikuttavan moniin koetuloksiin positiivisesti. Vaiku-
tukset johtuivat todennäköisesti suurilta osin matalammista maanpaineen arvoista ja
kimmoisan materiaalin vaikutuksesta päätyjen jäykkyyteen. Kimmoisa materiaali tasasi
myös selvästi epäkeskisiä liikkeitä erilaisten täyttöjen kokeissa.

3.2.5 Koekuormituksissa saavutettuja alustalukuja ja passiivipaineker-
toimia

Maamateriaalin jäykkyyttä kuvaavan vaakasuoran alustaluvun kehittymistä laskettiin
kokeiden syklisistä kuormituksista. Alustaluku laskettiin maanpaine-siirtymä -kuvaajan
lineaarisen osuuden kulmakertoimena jakamalla maanpaineen muutos siirtymän muu-
toksella. Taulukossa 3.1 on esitetty toisen koesarjan syklisissä kuormituksissa saavutet-
tujen alustalukujen maksimiarvot kussakin kokeessa sekä täyttöjen tiiviydet.
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Taulukko 3.1: Alustalukujen maksimiarvot toisen koesarjan kimmoisissa kuormituksissa

Koe Levyn pintamateriaali Täytön tiiviys [%] Alustaluku [MN/m3]
Laatikko 1 Laatikko 2 Laatikko 1 Laatikko 2

Koe 1 Vaneri + laastipinta 88,4 88,6 12,99 11,33
Koe 2 Vaneri + laastipinta 91,9 92,1 21,85 17,64
Koe 3 Vaneri + laastipinta 91,9 88,4 23,49 11,24
Koe 4 Vaneri + laastipinta 100,3 100,3 44,59 33,81
Koe 5 Vaneri + laastipinta 101,5 93 51,29 18,00
Koe 6 Sienikumi 3x15,9mm 89,6 88,4 9,76 8,21
Koe 7 Sienikumi 3x15,9mm 94,1 92,7 12,35 10,61
Koe 8 Sienikumi 3x15,9mm 93,8 89,1 12,60 7,99
Koe 9 Sienikumi 3x15,9mm 101,9 100,7 19,46 18,60
Koe 10 Sienikumi 3x15,9mm 103,1 93,7 18,95 10,86

Kokeissa, joissa laatikoiden täytöt olivat keskenään erilaisia, syntyi huomattavia eroja
alustaluvun maksimiarvojen välille (kokeet 3 ja 5). Ilmiö voidaan havaita selvästi kuvan
3.19 kulmakertoimien erilaisuudesta kuormituslevyjen välillä.
Taulukosta 3.1 voidaan myös havaita selkeitä eroja alustalukujen välillä, kun verrataan
kuormituslevyjen eri pintamateriaaleilla saavutettuja tuloksia. Kimmoisalla materiaalilla
tehdyissä kokeissa alustalukujen maksimiarvot ovat selvästi matalampia ja kuormitusle-
vyjen väliset erot ovat pienempiä kuin laastipintaisella vanerilla (kokeet 8 ja 10).
Taulukossa 3.2 on esitetty alustalukujen maksimiarvojen kehittyminen kokeissa kuormi-
tussykleittäin, ks. kuva 3.6. Taulukosta voidaan havaita alustaluvun suuruuden muuttu-
neen kuormitussyklien edetessä kokeissa, joissa kuormituslevyn pinnalla oli vanerilevy
(koe 4). Vanerilevyn tapauksessa alustalukujen arvot ovat pääsääntöisesti kasvaneet
kuormituksen edetessä. Kimmoisan materiaalin kokeissa alustaluvun kehittyminen on
ollut tasaisempaa ja alustalukujen arvot eri syklien välillä ovat muuttuneet vain vähän
(koe 9).
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Taulukko 3.2: Alustalukujen maksimiarvot kuormitussykleittäin toisen koesarjan kimmoisissa kuormituk-
sissa

Koe Alustaluku [MN/m3] Alustaluku [MN/m3] Alustaluku [MN/m3] Alustaluku [MN/m3]
Sykli 1 Sykli 2 Sykli 3 Sykli 4

Laatikko
1

Laatikko
2

Laatikko
1

Laatikko
2

Laatikko
1

Laatikko
2

Laatikko
1

Laatikko
2

Koe 1 9,93 8,43 11,26 9,86 12,30 10,56 12,99 11,33
Koe 2 19,13 14,91 19,35 15,84 20,45 16,66 21,85 17,64
Koe 3 22,41 7,28 21,52 9,37 21,91 10,23 23,49 11,24
Koe 4 39,08 31,27 37,97 30,03 41,32 32,06 44,59 33,81
Koe 5 51,29 13,25 43,10 15,37 47,99 17,10 48,98 18,00
Koe 6 7,58 7,12 8,86 7,36 9,30 7,88 9,76 8,21
Koe 7 10,95 10,61 12,06 10,49 12,27 10,20 12,35 10,23
Koe 8 11,77 7,03 12,18 7,25 12,55 7,99 12,60 7,63
Koe 9 19,44 18,15 19,43 18,50 19,46 18,45 19,37 18,60
Koe
10 18,11 10,86 18,66 10,84 18,95 10,38 18,91 10,72

Koetuloksista laskettiin myös mobilisoituneita passiivipainekertoimia. Passiivipaineker-
toimet laskettiin maan vaaka- ja pystyjännityksen suhteena. Pystyjännitys laskettiin 0,38
metrin syvyydellä, joka on etäisyys täytön pinnalta kuormituslevyn keskelle. Vaakajän-
nityksenä laskennassa oli kuormituksista mitattu maanpaineen arvo. Taulukossa 3.3 on
esitetty maanpaineen huippuarvot kuormitussykleittäin kokeiden syklisissä kuormituk-
sissa.
Taulukko 3.3: Maanpaineen maksimiarvot kuormitussykleittäin toisen koesarjan kimmoisissa kuormituk-
sissa

Kuormituslevyn pinta Maanpaineen maksimiarvo
Sykli 1 Sykli 2 Sykli 3 Sykli 4

Koe 1 Vaneri + laastipinta 34,39 42,02 48,29 53,00
Koe 2 Vaneri + laastipinta 59,08 68,86 74,98 79,68
Koe 3 Vaneri + laastipinta 42,16 51,56 59,75 65,05
Koe 4 Vaneri + laastipinta 106,56 124,40 133,79 136,67
Koe 5 Vaneri + laastipinta 72,65 88,70 99,00 104,44
Koe 6 Sienikumi 3x15,9mm 31,95 37,27 40,83 43,29
Koe 7 Sienikumi 3x15,9mm 45,78 48,00 48,84 49,64
Koe 8 Sienikumi 3x15,9mm 37,24 40,12 43,60 44,40
Koe 9 Sienikumi 3x15,9mm 86,86 87,92 88,07 89,01
Koe 10 Sienikumi 3x15,9mm 62,38 63,92 64,91 65,43

Passiivipaineen huippuarvon todettiin kasvavan syklien myötä kuormituksissa, joissa
kuormituslevyn pinnalla käytettiin laastipintaista vanerilevyä (kokeet 2 ja 4). Kimmoi-
san materiaalin tapauksessa passiivipaine kasvoi syklien edetessä huomattavasti vä-
hemmän (kokeet 7 ja 9). Tämä johtunee luvussa 3.2.3 esitellyistä kimmoisan materiaalin
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vaikutuksista, joiden ansiosta jännitystasot laskevat ja maassa vallitseva jännitys pysyy
kuormituksissa kimmoisalla alueella myös syklien lisääntyessä.
Taulukossa 3.4 on esitetty suurimmat mobilisoituneet passiivipainekertoimet toisen
koesarjan syklisistä kuormituksista.
Taulukko 3.4: Passiivipainekertoimien maksimiarvot toisen koesarjan kimmoisissa kuormituksissa

Koe Kuormituslevyn pinta
p max
[kN/m2]

Tilavuuspainot
[kN/m3] Passiivipainekerroin Kp

Laatikko 1 Laatikko 2 Laatikko 1 Laatikko 2
Koe 1 Vaneri + laastipinta 53,00 18,56 18,61 7,51 7,50
Koe 2 Vaneri + laastipinta 79,68 19,30 19,34 10,87 10,84
Koe 3 Vaneri + laastipinta 65,05 19,30 18,56 8,87 9,22
Koe 4 Vaneri + laastipinta 136,67 21,06 21,06 17,08 17,08
Koe 5 Vaneri + laastipinta 104,44 21,32 19,53 12,89 14,07
Koe 6 Sienikumi 3x15,9mm 43,29 18,82 18,56 6,05 6,14
Koe 7 Sienikumi 3x15,9mm 49,64 19,76 19,47 6,61 6,71
Koe 8 Sienikumi 3x15,9mm 44,40 19,70 18,71 5,93 6,24
Koe 9 Sienikumi 3x15,9mm 89,01 21,40 21,15 10,95 11,08
Koe 10 Sienikumi 3x15,9mm 65,43 21,65 19,68 7,95 8,75

Taulukossa 3.4 esitetyt passiivipainekertoimet ovat melko korkeita verrattuna suomalai-
sissa siltasuunnitteluohjeissa ilmoitettuihin kertoimiin, kun otetaan huomioon, että
kuormitukset ovat olleet kimmoisia eivätkä murtokuormituksia. Koekuormituksissa
saavutettuja kertoimia tarkastellessa pitää kuitenkin huomioida, että koelaitteisto ei vas-
taa täysin oikean sillan tilannetta. Passiivipainekertoimen kehittyminen kuormitussyk-
leittäin on esitetty liitteessä 2.

3.3 Kolmiaksiaalikokeet kivimateriaalille

3.3.1 Kokeiden suoritusperiaate ja lähtöarvot

Siltasimulaattorin koekuormituksissa käytetylle materiaalille tehtiin kaksi moniportaista
staattista avointa kolmiaksiaalikoetta materiaalin lujuus- ja muodonmuutosominaisuuk-
sien selvittämiseksi. Moniportaisessa kolmiaksiaalikokeessa näytteen leikkaaminen teh-
dään usealla sellipaineen arvolla. Näytteen saavutettua kyseisen sellipaineen aksiaalisen
puristusjännityksensä maksimiarvon kuormitus palautetaan lähtötilanteeseen. Näin tut-
kittavana olevan näytemateriaalin murtokuormitus voidaan määrittää yhdellä kokeella
yhtä sellipainetta laajemmalle jännitysalueelle. (Kolisoja 1993)
Kokeet tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston maa- ja pohjarakenteiden laitoksella
rakennetulla kolmiaksiaalikoelaitteistolla. Näytteet olivat halkaisijaltaan 300 mm ja
korkeudeltaan 600 mm. Kuormituksissa käytettiin sellipaineina 20, 40, 70 ja 130 kPa.
Kuormitusportaan jälkeen sellipaine lisättiin seuraavaan arvoon ja näytteen annettiin
asettua noin tunti ennen seuraavaa kuormitusporrasta. Kolmiaksiaalikokeiden kuormi-
tusnopeus arvioitiin Siltasimulaattorilla tehtyjen kuormitusten perusteella. Kuormitus-
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nopeudeksi valittiin 16,2 mm/h, joka vastaa näytteen aksiaalisena muodonmuutosnopeu-
tena 2,7 %/h. Kokeet tehtiin erilaisilla tiiviyksillä, jotta pystyttiin arvioimaan kivimate-
riaalin ominaisuuksia tiiviyden muuttuessa.
Kolmiaksiaalikokeiden näytteiden tiiviydet arvioitiin Siltasimulaattorilla tehdyissä ko-
keissa laskettujen tiiviyksien avulla. Siltasimulaattorin kokeissa saavutettujen tiiviysas-
teiden perusteella kolmiaksiaalikokeiden tavoitetiiviysasteiksi valittiin 90 % ja 100 %.
Tällöin tavoitekuivairtotiheydet kokeissa olivat 1900 ja 2100 kg/m3.
Ensimmäisessä kokeessa tavoitekuivairtotiheys ylittyi näytettä tehdessä koemateriaalin
tiivistyessä aiottua enemmän. Näytteen lopullisen kuivairtotiheyden todettiin olleen
1976 kg/m3, jolloin tiiviysaste oli 94,1 % Tiiviimmällä kokeella saavutettiin lopulliseksi
kuivairtotiheydeksi 2046 kg/m3, joka tarkoittaa 97,4 % tiiviysastetta. Kolmiaksiaaliko-
keiden kuormitusten tiedot on esitetty liitteessä 3.

3.3.2 Koetulokset

Kolmiaksiaalikokeiden koetuloksista pystyttiin laskemaan kivimateriaalin lujuus- ja
muodonmuutosparametrit. Kuvassa 3.30 (a) on esitetty löyhän näytteen ja kuvassa 3.30
(b) tiiviin näytteen kuormituksissa saavutetut jännitystilat eri sellipaineilla. Kuvien 3.30
(a) ja 3.30 (b) avulla saadaan määritettyä Mohr-Coulomb teorian mukainen murtoehto
kiviainekselle. Murtosuoran avulla voidaan määrittää kiviaineksen tehokkaat lujuuspa-
rametrit: sisäinen kitkakulma ja koheesio.
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Kuva 3.30: Kolmiaksiaalikokeiden normaalijännitys-leikkausjännitys -kuvaajat

Koetuloksista laskettiin löyhemmän kokeen kiviaineksen kitkakulman arvoksi löyhä =
39,4° ja koheesioksi clöyhä = 18,4 kPa. Tiiviimmällä kokeella vastaaviksi arvoiksi saatiin

tiivis = 43,6° ja ctiivis = 50,3 kPa. Koheesion arvo varsinkin tiiviimmän kokeen tapauk-
sessa on melko korkea, kun kyseessä on karkearakeinen kiviaines. Korkea arvo johtunee
osittain karkean kiviaineksen rakeiden lukkiutumisesta toistensa suhteen, joka aiheuttaa
näennäistä koheesiota.
Kiviaineksen muodonmuutosparametrit laskettiin kolmiaksiaalikokeiden jännitys-
muodonmuutos -käyttäytymisen avulla. Molempien kolmiaksiaalikokeiden puristusjän-
nitys-muodonmuutos -kuvaajat on esitetty kuvassa 3.31. Kuvasta 3.31 voidaan nähdä
selkeä ero kuormitusten puristusjännityksen kehittymisessä, vaikka löyhän kokeen tiivi-
ys kasvoi suunniteltua suuremmaksi.
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Kuva 3.31: Kolmiaksiaalikokeiden jännitys-muodonmuutos -kuvaaja

FEM-mallintamista varten molempien kokeiden tuloksista laskettiin jännitysriippuvaiset
muodonmuutosparametrit kuormitus- ja palautusvaiheille. Kuormitusvaiheen E50-
moduuli määritetään jännitys-muodonmuutos -käyrästä sekanttimoduulina lähtöpistees-
tä puristusmurtojännityksen puoliväliin. Palautusvaiheen moduuli Eur lasketaan palau-
tusvaiheen käyrän kulmakertoimena huippupisteestä käyrän puoliväliin. Kuvassa 3.32
on esitetty muodonmuutosmoduulien määritysperiaate. Vertailujännityksenä moduulien
laskemisessa käytettiin 100 kPa jännitystä.

Kuva 3.32: Muodonmuutosparametrit E50 ja Eur (Brinkgreve et al. 2012)

Kuvassa 3.33 on esitetty kuormitusvaiheen E50-moduulien määrittäminen kummallekin
tiiviydelle. Määrittämistä varten kunkin sellipaineen tuloksista laskettiin arvot E50-
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moduulille. Tämän jälkeen laskettujen arvojen avulla piirretyltä käyrältä luettiin 100
kPa vertailujännitystä vastaava arvo.

Kuva 3.33: Kuormitusvaiheen E50-moduulien määrittäminen kolmiaksiaalikokeiden tuloksista

Kuormitusvaiheen muodonmuutosparametreiksi määritettiin löyhälle kokeelle E50,löyhä =
210 MPa ja tiiviille kokeelle E50,tiivis = 434 MPa.
Kuvassa 3.34 on esitetty palautusvaiheen Eur-moduulien määrittäminen 100 kPa vertai-
lujännityksellä. Löyhemmän kokeen tapauksessa ensimmäisen portaan palautusvaiheen
tulokset puuttuivat.
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Kuva 3.34: Palautusvaiheen Eur-moduulien määrittäminen kolmiaksiaalikokeiden tuloksista

Palautusvaiheen muodonmuutosparametreiksi määritettiin löyhälle kokeelle Eur,löyhä =
612 MPa ja tiiviille kokeelle Eur,tiivis = 1014 MPa.

3.3.3 Kolmiaksiaalikokeen mallintaminen elementtimenetelmällä

Kolmiaksiaalikoetta mallinnettiin PLAXIS 2D -ohjelmalla koetuloksista määritettyjen
lujuus- ja muodonmuutosparametrien verifioimiseksi, jotta voitiin varmistua laskettujen
lähtöarvojen toimivuudesta ohjelmalla mallinnettaessa. Kolmiaksiaalikoe mallinnettiin
käyttämällä PLAXIS 2D:n axisymmetric-mallia, jolla voidaan mallintaa akselin suhteen
symmetrisiä pyörähdyskappaleita, ks. kuva 3.35. Malli olettaa muodonmuutoksien ja
jännitystilojen olevan identtisiä pyörähdyskappaleen säteittäisissä suunnissa. Mallissa x-
koordinaatti edustaa pyörähdyskappaleen säteen suuntaa ja y-akseli symmetria-akselia.
Elementtityyppinä käytettiin 15-solmuisia kolmioelementtejä. (Brinkgreve et al. 2012)

Kuva 3.35: PLAXIS 2D -ohjelman axisymmetric-mallin periaate (Brinkgreve et al. 2012)
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Materiaalimallina murskeelle käytettiin hardening soil -mallia, joka ottaa huomioon
maamateriaalin myötölujittumisen ja jännitysriippuvuuden. Materiaalimalliin syötetään
edellä mainitut muodonmuutosparametrit E50 ja Eur. Näiden lisäksi määritetään kuormi-
tusvaiheen ödometri-moduuli Eoed sekä jännityseksponentti m. Vertailujännityksen ar-
vona on käytetty 100 kPa. (Brinkgreve et al. 2012) Ödometrimoduulin Eoed arvona käy-
tettiin kuormitusvaiheen E50-moduulin arvoa. Jännityseksponentille m käytettiin arvoa
0,5. Kolmiaksiaalikokeen mallintamisessa käytetyt parametrit löyhälle ja tiiviille ko-
keelle on esitetty taulukossa 3.5. Tiiviin kokeen parametreja muutettiin hieman kol-
miaksiaalikokeen tuloksista lasketuista arvoista, koska mallinnusohjelma vaatii para-
metrien täyttävän tietyt raja-arvot toistensa suhteen.
Taulukko 3.5: Parametrit kolmiaksiaalikokeen FEM-mallintamiseen

Parametri c '  E50
ref Eoed

ref Eur
ref m vur pref K0

nc Rinter

Yksikkö kN/m2 ° ° kN/m2 kN/m2 kN/m2 - - kN/m2 - -
Löyhä 18,4 39,4 10 210 210 612 0,5 0,2 100 0,3653 0,5
Tiivis 50 45 10 425 425 900 0,5 0,2 100 0,3653 0,5

Kiviainekselle määritettyjä parametreja testattiin ennen kolmiaksiaalikokeen mallinta-
mista PLAXIS-ohjelman SoilTest-työkalulla. Soiltest-työkalulla voidaan simuloida la-
boratoriokokeita, kuten kolmiaksiaali- ja ödometrikoetta annetuille maaparametreille.
Koemateriaalille simuloitiin kolmiaksiaalikoetta sellipaineen eri arvoilla ja verrattiin
ohjelmalla saatuja tuloksia kuvissa 3.30 (a) ja (b) esitettyihin koetulosten kuvaajiin.
Kuvissa 3.36 (a) ja (b) on esitetty löyhän ja tiiviin näytteen kolmiaksiaalikokeen jänni-
tystilat eri sellipaineilla koetulosten ja Soiltest-työkalun arvoilla. Kuvasta 3.36 (a) voi-
daan havaita löyhän näytteen tulosten vastaavan hyvin toisiaan. Kuvasta 3.36 (b) voi-
daan havaita tiiviin näytteen tapauksessa olleen eroja varsinkin pienimmällä ja suurim-
malla sellipaineella.
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Kuva 3.36: Kolmiaksiaalikokeilla ja Soiltest-työkalulla saadut normaalijännitys-leikkausjännitys -
kuvaajat: löyhä näyte (a) ja tiivis näyte (b)

Kuvassa 3.37 on esitetty kolmiaksiaalikokeen mallin geometria ja elementtiverkotus.
Mallissa määritettiin pohjan tukireaktioksi vaaka- ja pystyliikkeet estävä tuenta. Malliin
määritettiin kuormat A (vaakakuorma) ja B (pystykuorma näytteen pinnalta), joiden
arvoja muutettiin laskentavaiheittain. Vaakakuorma A vastaa kolmiaksiaalikokeessa
käytettyä sellipainetta ja pystykuorma B kokeessa syntynyttä pystyjännitystä.
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Kuva 3.37: Kolmiaksiaalikokeen mallin geometria (vasemmalla) ja elementtiverkotus (oikealla)

Kolmiaksiaalikoe mallinnettiin laskentavaiheiden avulla moniportaisena kuormituksena
oikean kokeen tapaan. Laskentavaiheet tehtiin peräkkäin, jolloin edeltävän kuormitu-
sportaan lopputilanne edusti seuraavan vaiheen lähtötilannetta.
Ensimmäisenä laskentavaiheena oli alun tasapainotilanteen määrittäminen maamateriaa-
lin omasta painosta johtuen. Varsinaiset kuormitusvaiheet tehtiin asettamalla vaaka-
kuormaksi haluttu sellipaine ja pystykuormaksi kuvan 3.30 mukainen pystyjännityksen
huippuarvo kyseisellä sellipaineella. Tällöin tuloksista saatiin tulostettua kuvaan 3.31
verrattava pystyjännitys-muodonmuutos -kuvaaja. Sellipaineen lisäykset tehtiin omissa
portaissaan siten, että kuormitusvaiheen jälkeen vaakakuormaa kasvatettiin seuraavan
kuormitusportaan mukaiseksi sellipaineeksi ja pystykuormaksi laitettiin edellisen selli-
paineen suuruinen kuorma. Sellipaineen lisäyksen jälkeen jatkettiin seuraavalla kuormi-
tusportaalla.
Löyhän kokeen mallinnuksessa laskentavaiheille käytettiin taulukon 3.6 mukaisia vaa-
ka- ja pystykuorman arvoja.
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Taulukko 3.6: Löyhän kokeen vaaka- ja pystykuormien arvot kolmiaksiaalikokeen mallintamisessa

Vaihe Vaakakuorma [kPa] Pystykuorma [kPa]
1 20 125
2 40 20
3 40 227
4 70 40
5 70 338
6 130 70
7 130 516

Tiiviille kokeelle käytettiin mallinnuksessa taulukon 3.7 mukaisia kuormia.
Taulukko 3.7: Löyhän kokeen vaaka- ja pystykuormien arvot kolmiaksiaalikokeen mallintamisessa

Vaihe Vaakakuorma [kPa] Pystykuorma [kPa]
1 20 273
2 40 20
3 40 448
4 70 40
5 70 604
6 130 70
7 130 768

Löyhän kokeen kolmiaksiaalikokeista ja mallintamistuloksista määritetyt jännitys-
muodonmuutos -kuvaajat on esitetty kuvassa 3.38. Kuvaajassa esitetty aksiaalinen
muodonmuutos on määritetty kummallekin tapaukselle näytteen keskimmäiseltä kol-
mannekselta. Aksiaalinen puristusjännitys on mitattu mallin yläosasta.
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Kuva 3.38: Löyhän näytteen jännitys-muodonmuutos -kuvaajat kolmiaksiaalikokeelle ja FEM-
mallinnukselle

Kahdella ensimmäisellä sellipaineen arvolla FEM-malli toimi melko hyvin kolmiaksiaa-
likokeista saatuihin tuloksiin verrattuna. Toisen sellipaineportaan lopulla hardening soil
-materiaalimallin myötölujittuminen lisääntyy. Viimeisillä sellipaineen arvoilla materi-
aalimalli ei enää seuraa kolmiaksiaalikokeen jännityspolkua.
Siltasimulaattorilla tehdyissä kokeissa keskimääräinen jännitys on ollut suurimmillaan
noin 70 kPa suuruinen. Materiaalimalli toimiikin kuormitusten jännitystasolla melko
hyvin, vaikkei korkeimpien sellipaineiden tuloksia saatu mallintamalla toistettua.
Tiiviin kokeen kolmiaksiaalikokeista ja mallintamistuloksista määritetyt jännitys-
muodonmuutos -kuvaajat on esitetty kuvassa 3.39. Tiiviin materiaalin parametreilla
malli toimi melko hyvin ensimmäisellä sellipaineen arvolla. Toisella sellipaineella ma-
teriaalimalli alkaa löyhän kokeen mallin tavoin myötölujittua ja mallintaminen keskey-
tyy ennen sellipaineportaan loppua. Tiiviin kokeen parametrit toimivat kuitenkin melko
hyvin Siltasimulaattorin kokeissa saavutetuilla jännitystasoilla.
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Kuva 3.39: Tiiviin näytteen jännitys-muodonmuutos -kuvaajat kolmiaksiaalikokeelle ja FEM-
mallinnukselle

Kolmiaksiaalikokeiden FEM-mallintamisen perusteella koetuloksista laskettujen para-
metrien todettiin toimivan melko hyvin siltasimulaattorikokeissa saavutetuilla jännitys-
tasoilla.
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4 SILTASIMULAATTORIN MALLINTAMINEN
ELEMENTTIMENETELMÄLLÄ

Siltasimulaattorista tehtiin FEM-malli PLAXIS 2D -ohjelmalla. Mallin avulla pyrittiin
toistamaan koekuormituksissa todettu maan käyttäytyminen. Mallinnuksessa edettiin
vaiheittain ja tarkasteltiin eri parametrien vaikutusta maamateriaalin käyttäytymiseen.
FEM-mallinnusta tehtiin tässä työssä vain murtokuormitusten osalta.

4.1 Rakennemalli ja käytetyt materiaalimallit

Siltasimulaattorin mallintamisessa käytettiin PLAXIS 2D:n tasomuodonmuutosmallia.
FEM-malli edustaa Siltasimulaattorin maamateriaalin poikkileikkausta laitteiston pi-
tuussuunnassa, ks. kuva 4.1. Koelaitteiston pohjalle määritettiin pysty- ja vaakaliikkeet
estävä tukireaktio. Laitteiston takaseinälle määritettiin maamateriaalin vaakaliikkeet
estävä tukireaktio. Kuormituslevyn yläpuolella on kumilevy, joka estää maamateriaalia
valumasta kuormituslevyn taakse. Kumilevyn taakse mallinnettiin metallilevy, jonka
kiertymä estettiin kumilevyn todenmukaisemman käyttäytymisen saavuttamiseksi.

Kuva 4.1: Siltasimulaattorin FEM-malli Plaxis 2D:ssä

Siltasimulaattorin kuormitus on määritetty FEM-malliin kuormituslevyn vaakasiirtymä-
nä. Kuormituslevyn pystysuuntainen liike on estetty mallissa.
Materiaalimallina maamateriaalille käytettiin hardening soil -mallia. Maamateriaalin
lujuus- ja muodonmuutosparametrien arvot valittiin kolmiaksiaalikokeiden tuloksista
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saatujen parametrien perusteella. Maamateriaalin lisäksi mallissa käytettiin lineaarielas-
tista materiaalimallia kuormituslevylle, muille teräsosille sekä kuormituslevyn päällisel-
le kumilevylle.
PLAXIS 2D:ssä maan ja rakenteen välistä toimintaa voidaan mallintaa interface-
elementeillä. Siltasimulaattorin FEM-mallissa interface-elementtejä on käytetty eri ma-
teriaalien välisillä rajapinnoilla kitkaominaisuuksien mallintamiseksi, ks. kuva 4.1. Kit-
kan suuruus määritetään lujuuden redusointikertoimella Rinter, joka on määritelty kaavan
4.1 avulla. (Brinkgreve et al. 2012)

tan = tan (4.1)
missä:

i = seinäkitkakulma
soil = maan sisäinen kitkakulma

Kolmiaksiaalikokeiden ja Siltasimulaattorin koetuloksista pystyttiin määrittämään kit-
kakulmien arvot, jolloin kerroin Rinter maamateriaalille saatiin laskettua kaavalla 4.2:

= (4.2)

PLAXIS 2D:ssä elementtiverkon tiheys valitaan viidestä eri vaihtoehdosta, jotka ovat
harvimmasta tiheimpään: very coarse, coarse, medium, fine ja very fine. Oletusarvona
ohjelmassa käytetään medium-vaihtoehtoa. Kuvassa 4.2 on esitetty Siltasimulaattorin
FEM-mallin elementtiverkko. Elementtiverkon tiheytenä on käytetty toiseksi tiheintä
fine-vaihtoehtoa.

Kuva 4.2: Siltasimulaattorin FEM-mallin elementtiverkko

Elementteinä mallissa käytettiin 15-solmuisia kolmioelementtejä.
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4.2 Mallintaminen kolmiaksiaalikokeella määritetyillä pa-
rametreilla

Siltasimulaattorin FEM-mallissa käytettiin maamateriaalille löyhän kolmiaksiaaliko-
keen tuloksista laskettuja lujuus- ja muodonmuutosparametreja. Seinäkitkalle käytettiin
arvoa /2. Tällöin Rinter-kertoimen arvo saatiin laskettua kaavan 4.3 avulla:

= ,
,

= 0,4359 (4.3)

FEM-mallin maamateriaalin lähtökohtaiset parametrit on esitetty taulukossa 4.1:
Taulukko 4.1:FEM-mallin maamateriaalin parametrit

Parametri c '  E50
ref Eoed

ref Eur
ref m vur pref K0

nc Rinter

Yksikkö kN/m2 ° ° kN/m2 kN/m2 kN/m2 - - kN/m2 - -
 Arvo 18,4 39,4 10 212 212 434 0,5 0,2 100 0,3653 0,44

FEM-mallissa kuormituslevylle määritettiin 15 mm vaakasiirtymä Siltasimulaattorin
koetulosten perusteella. Mallintamistuloksia verrattiin Siltasimulaattorilla tehdyn mur-
tokuormituksen koetuloksiin. Verrokkitulokset valittiin kokeesta, jossa täyttöjen tiiviy-
det olivat noin 94 %, joka vastaa hyvin löyhemmässä kolmiaksiaalikokeessa saavutettua
tiiviyttä.
Tärkeimpänä vertailutuloksena käytettiin maanpaineen kehittymistä. Mallintamistulok-
sista laskettiin maanpaineen kehittymistä vaakasuuntaisen jännityksen keskiarvona vii-
deltä pisteeltä 10 cm etäisyydellä kuormituslevystä. Pisteitä ei valittu välittömästi
kuormituslevyn pinnalta, koska kuormituslevyn lähellä maanpaineen jakautuminen ei
ole tasaista ja tuloksissa esiintyy epärealistia paikallisia huippuarvoja. Kuvassa 4.3 on
esitetty maanpaineen kehittyminen Siltasimulaattorin murtokuormituksessa ja FEM-
mallissa.

Kuva 4.3:Maanpaineen kehittyminen koekuormituksessa ja FEM-mallissa

Mallintamistulosten maanpaineen huippuarvo oli lähtökohtaisilla parametreilla noin
kaksinkertainen mittaustuloksissa saavutettuun maanpaineeseen verrattuna. Maanpai-
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neen kasvaminen huippuarvoon on ollut nopeaa ja kuvaajan kulmakerroin selvästi jyr-
kempi pienillä siirtymillä Siltasimulaattorin koekuormituksessa todettuun käyttäytymi-
seen verrattuna.
Kuvassa 4.4 on esitetty pinnankorkeuden kehittyminen eri etäisyyksillä kuormituslevys-
tä Siltasimulaattorin murtokuormituksessa ja FEM-mallissa. Pinnankorkeuden tulokset
olivat yleisesti vastaavalla tasolla Siltasimulaattorin ja FEM-mallin välillä. 300 mm
etäisyydellä kuormituslevystä saadut tulokset vastaavat hyvin toisiaan. Keskimmäisen
mittauslinjan tulokset kasvavat koekuormituksissa hieman suuremmiksi vaakasiirtymän
suurimmilla arvoilla. 1000 mm etäisyydellä kuormituslevystä saadut pinnankorkeuden
tulokset poikkeavat eniten toisistaan. Siltasimulaattorin mittaustuloksissa todettu pin-
nankorkeuden muutos on ollut pienintä 1000 mm etäisyydellä kasvaen vaakasiirtymän
lisääntyessä. Mallintamistuloksissa 1000 mm etäisyydellä kuormituslevystä on todettu
hieman suuremmat arvot muihin etäisyyksiin verrattuna.

Kuva 4.4: Pinnankorkeuden kehittyminen eri etäisyyksillä kuormituslevystä

Kuvassa 4.4 esitetyt siltasimulaattorin pinnankorkeuden tulokset on laskettu kumman-
kin laatikon mittaustulosten keskiarvoina eri etäisyyksillä kuormituslevystä.
Kuvassa 4.5 on esitetty maan venymän tuloksia Siltasimulaattorin murtokuormituksessa
ja FEM-mallissa. FEM-mallista saadut maan venymän tulokset on tulostettu antureiden
sijaintien keskipisteitä vastaavilta pisteiltä mallista. Maan venymien arvot ovat kasva-
neet Siltasimulaattorin koetuloksissa pääosin tasaisemmin ja hitaammin varsinkin vaa-
kasiirtymän pienillä arvoilla, kun verrataan FEM-mallista saatuihin tuloksiin. Osassa
FEM-mallista saaduissa tuloksissa näkyy myös portaittaista kasvamista kuormituksen
edetessä.
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Kuva 4.5: Maan venymän kehittyminen antureiden 1-6 sijainneilla

Osalla tuloksista maan venymän kehittyminen on ollut melko hyvin toisiaan vastaavaa
Siltasimulaattorin ja FEM-mallin välillä. Tulokset ovat myös tasaantuneet vaakasiirty-
män kasvaessa poislukien Siltasimulaattorista mitattu anturin 4 tulos, joka on muita suu-
rempi kuormituksen alusta asti.
FEM-mallin elementtiverkon tiheyden vaikutusta tuloksiin testattiin kolmella eri tihey-
den arvolla. Kuvassa 4.6 on esitetty maanpaineen kehittyminen verkon eri tiheyksillä.

Kuva 4.6:Elementtiverkon tiheyden vaikutus maanpaineen kehittymiseen

Elementtiverkon tiheydellä ei ollut suurta vaikutusta maanpaineen kehittymiseen ja
maksimiarvoon. Tiheimmällä, Very fine, elementtiverkolla laskenta-aika kuitenkin pite-
ni huomattavasti ja tietokoneen kovalevytilan täyttymisen vuoksi laskenta piti keskeyt-
tää ennen täyden siirtymän saavuttamista. Mallintamisessa päädyttiin käyttämään ele-
menttiverkon fine-tiheyttä.
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4.3 Kitkan vaikutus maanpaineen kehittymiseen

Kuormituslevyn seinäkitkan vaikutusta maanpaineen kehittymiseen FEM-mallissa tut-
kittiin varioimalla kitkakulman suuruutta. Siltasimulaattorin koetuloksista voitiin arvi-
oida seinäkitkan suuruutta kuormituslevystä mitatun pystysuuntaisen voiman ja työntä-
vän voiman suhteesta, ks. kuva 4.7.

Kuva 4.7:Kitkavoiman kehittyminen kuormittavan voiman funktiona

Kuvan 4.7 kulmakertoimesta laskettiin seinäkitkakulman arvoksi 13,6°. Seinäkitkakul-
man ja maan sisäisen kitkakulman avulla saatiin laskettua interface-elementtien Rinter-
kerroin kaavalla 4.4:

= ,
,

= 0,295 (4.4)

Kuvassa 4.8 on esitetty maanpaineen kehittyminen kitkan eri arvoilla. Vertailun vuoksi
FEM-mallin laskenta tehtiin myös Rinter-kertoimen pienellä arvolla, Rinter =  0,1.  Tämä
vastaa seinäkitkakulman arvoa 4,7°. Maamateriaalin muut parametrit pidettiin samoina
taulukossa 4.1 esitettyjen arvojen kanssa.



78

Kuva 4.8: Maanpaineen kehittyminen kitkan eri arvoilla

Kuvasta 4.8 voidaan havaita koetuloksista lasketun kitkan arvon vaikuttaneen hieman
maanpaineen kehittymiseen ja maksimiarvoon. Maanpaineen arvot ovat kuitenkin edel-
leen selvästi korkeampia, kun verrataan Siltasimulaattorin koetuloksiin. Selvästi mata-
lammalla Rinter-kertoimen arvolla 0,1 maanpaineen huippuarvo on jo selvästi matalampi
ja lähempänä Siltasimulaattorin koetuloksissa saavutettua arvoa. Kerroin vastaa kuiten-
kin vain noin kolmannesta Siltasimulaattorissa todetusta seinäkitkakulmasta.
Kolmiaksiaalikokeen perusteella määritettyjä maamateriaalin lujuus- ja muodonmuu-
tosparametreja päädyttiin tarkistamaan, jotta maanpaineen mallintamistulokset saataisiin
paremmin vastaamaan koetuloksia.

4.4 Koheesion arvon pienentäminen maamateriaalilla

Maamateriaalin parametreista tarkistettiin koheesion arvoa, jonka todettiin olevan ver-
rattain korkea kolmiaksiaalin koetuloksissa, ks. luku 3.3.2. Koheesion arvo nostaa maan
lujuutta mallissa ja ilmiö todennäköisesti korostuu entisestään Siltasimulaattorin FEM-
mallin pienten mittasuhteiden vuoksi. Koheesion arvoon vaikuttaa selvästi kolmiaksiaa-
likokeen korkeimpien sellipaineiden kuormituksissa saavutetut tulokset. Siltasimulaatto-
rilla keskimääräisen jännitystason huippuarvot pysyivät kuitenkin melko matalina kor-
keimmilla sellipaineilla saavutettuihin jännitystasoihin verrattuna, ks. luku 3.3.3. Ko-
heesion arvoa arvioitiin uudelleen ottamalla huomioon vain alhaisimpien sellipaineiden
kanssa saadut tulokset kolmiaksiaalikokeista. Kuvassa 4.9 on esitetty löyhemmän kol-
miaksiaalikokeen tuloksista määritellyt murtosuorat kahden (a) ja kolmen (b) ensimmäi-
sen sellipaineen kuormituksista.
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Kuva 4.9: Löyhän kolmiaksiaalikokeen murtosuorat kahden (a) ja kolmen (b) ensimmäisen sellipaineen
kuormituksissa

Kuvan 4.9 (a) ja 4.9 (b) murtosuorien yhtälöistä saadaan koheesion arvot kummallekin
tapaukselle. Kahden ensimmäisen sellipaineen tuloksista koheesion arvoksi laskettiin
6,4 kPa ja kolmella ensimmäisellä sellipaineella 11,3 kPa.
FEM-malliin valittiin koheesion arvoksi 7 kPa, koska kolmiaksiaalikokeen ensimmäis-
ten sellipaineiden kuormitusten jännitystasot olivat lähempänä Siltasimulaattorissa to-
dettuja jännitystasoja. Seinäkitkan arvona käytettiin Siltasimulaattorin koetuloksista
määritettyä arvoa. Maamateriaalin muut parametrit pidettiin samoina taulukossa 4.1
esitettyjen arvojen kanssa. Kuvassa 4.10 on esitetty maanpaineen kehittyminen FEM-
mallissa koheesion eri arvoilla. Laskenta tehtiin myös koheesion arvolla 1 kPa. Tällä
haluttiin vertailla koheesion vaikutusta maanpaineen kehittymiseen ja materiaalin alku-
jäykkyyteen, kun pienennetään koheesion arvo hyvin pieneksi.
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Kuva 4.10: Maanpaineen kehittyminen FEM-mallissa koheesion eri arvoilla

Kuvasta 4.10 voidaan havaita maanpaineen maksimiarvon olevan samalla tasolla Sil-
tasimulaattorin koetulosten ja FEM-mallin tulosten välillä koheesion arvolla 7 kPa. Ko-
heesion arvolla 1 kPa maanpaineen huippuarvo on selvästi matalampi koetuloksiin ver-
rattuna. Maanpaineen kasvaminen huippuarvoon on kuitenkin edelleen selvästi jyrkem-
pää FEM-mallissa myös koheesion matalammilla arvoilla.

4.5 Muodonmuutosparametrien pienentäminen

Maanpaineen liian nopean kasvamisen pienentämiseksi maamateriaalin muodonmuu-
tosparametreja pienennettiin. Muodonmuutosparametreja pienennettiin portaittain tau-
lukon 4.2 mukaisesti.
Taulukko 4.2: Pienennetyt muodonmuutoskertoimet

Parametri E50
ref Eoed

ref Eur
ref

Yksikkö kN/m2 kN/m2 kN/m2

E 210 210 612

0,85*E 180 180 525

0,7*E 150 150 425

0,5*E 105 105 220

0,33*E 70 70 145

Kuvassa 4.11 on esitetty maanpaineen kehittyminen muodonmuutoskertoimien eri ar-
voilla sekä Siltasimulaattorin murtokuormituksessa. Muodonmuutoskertoimien pienen-
tämisellä on vaikutusta maanpaine-siirtymä -käyrien muotoon. Pienemmillä muodon-
muutoskertoimien arvoilla alkujäykkyys pienenee ja näin ollen maanpaine kasvaa hi-
taammin.
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Kuva 4.11:Muodonmuutoskertoimien pienentämisen vaikutus maanpaineen kehittymiseen

Kuvasta 4.11 voidaan havaita, että muodonmuutosparametrien pienennetyillä arvoilla
maanpaineen kehittyminen muistutti enemmän Siltasimulaattorilla todettua materiaalin
käyttäytymistä. Parametreja pienennettiin kuitenkin jo verrattain paljon, koska lähin
tulos saavutettiin vain kolmanneksella alkuperäisistä parametreista.

4.5.1 Syklisen kuormituksen vaikutus murtokuormituksen tuloksiin

Kaikissa aiemmissa kokeissa syklinen kuormitus tehtiin ennen murtokuormitusta. Sykli-
sellä kuormituksella on saattanut olla täyttöä tiivistävä tai löyhentävä vaikutus, jonka
arvioitiin selittävän eroja mallintamistulosten ja koetulosten välillä. Syklisen kuormi-
tuksen vaikutusta murtokuormituksen tuloksiin testattiin tekemällä pelkkä murtokuor-
mitus vastaavalle täytölle. Täytön tiiveysaste oli pelkän murtokuormituksen kokeessa
94%. Kuvassa 4.12 on esitetty maanpaineen kehittyminen vastaavien täyttöjen kokeessa
syklisen kuormituksen jälkeen ja pelkän murtokuormituksen tapauksessa.

Kuva 4.12: Maanpaineen kehittyminen murtokuormituksissa
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Pelkän murtokuormituksen kokeessa maanpaine on kasvanut nopeammin kuormituksen
alussa pienillä siirtymillä. Syklisen kuormituksen jälkeen tehdyn murtokuormituksen
maanpaine kasvaa kuitenkin suuremmaksi siirtymän lisääntyessä ja maan voidaan olet-
taa tiivistyneen syklisen kuormituksen myötä. Kuvassa 4.13 on esitetty maanpaineen
kehittyminen siltasimulaattorin kuormituksissa syklisen kuormituksen jälkeen ja pelkän
murtokuormituksen kokeessa sekä FEM-mallissa muodonmuutosparametrien eri arvoil-
la.

Kuva 4.13: Syklisen kuormituksen vaikutus maanpaineen kehittymiseen murtokuormituksessa

Kuvasta 4.13 voidaan havaita, että murtokuormitusta edeltävä syklinen kuormitus ei
selittänyt FEM-mallin ja koetulosten välisiä eroja maanpaineen kehittymisessä.

4.6 Materiaalimallin vaikutus maanpaineen kehittymiseen

FEM-mallin ja koetulosten välisten erojen vuoksi haluttiin vertailla maan materiaalimal-
lien vaikutusta mallintamistuloksiin. Vertailun vuoksi Hardening soil -
materiaalimallille, FEM-mallintaminen tehtiin yksinkertaisemmalla Mohr-Coulomb -
materiaalimallilla, joka ei huomioi maan myötölujittumista. Mohr-Coulomb-
materiaalimallin lujuus- ja muodonmuutosparametrit maalle valittiin taulukon 4.3 mu-
kaisesti.
Taulukko 4.3: Mohr-Coulomb -materiaalimallin mukaiset parametrit maalle

Parametri c ' E' Eoed G v' K0
nc Rinter

Yksikkö kN/m2 ° ° kN/m2 kN/m2 kN/m2 - - -
Löyhä 7 39,4 10 85 000 102 000 34 000 0,25 0,3653 0,295

Maamateriaalin kimmokerroin E’ laskettiin sekanttimoduulina kolmiaksiaalikokeen
ensimmäisen sellipaineen kuormitusten tuloksista, ks. kuvat 3.28 ja 3.29. Ensimmäisen
sellipaineen kuormituksen todellinen murtopiste laskettiin määritettyjen lujuusparamet-
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rien avulla, koska kuormitus keskeytettiin ennen näytteen murtumista. Murtopisteen
arvoksi määritettiin n. 150 kPa.
Kuvassa 4.14 on esitetty maanpaineen kehittyminen Mohr-Coulomb - ja Hardening soil
-materiaalimalleilla sekä Siltasimulaattorin murtokuormituksessa.

Kuva 4.14: Maanpaineen kehittyminen eri materiaalimalleilla

Kuvasta 4.14 voidaan nähdä, että materiaalimallin vaihtamisella ei ollut juurikaan vai-
kutusta maanpaineen kehittymiseen FEM-mallissa.

4.7 Kolmiaksiaalikokeen toistokuormituksen vaikutus
jäykkyysparametreihin

FEM-mallintamisen tuloksissa todettu suuri alkujäykkyys on saattanut osittain johtua
liian suurista muodonmuutosparametreista. Moniportaisen kokeen toistokuormituksesta
johtuen näyte on tiivistynyt ja seuraavien kuormitusportaiden alussa jännitys-
muodonmuutos -kuvaaja on lineaarinen, kunnes näyte alkaa myötää ja kuvaaja kaareu-
tuu. Parametrit on määritetty kolmiaksiaalikokeen tuloksista sekanttimoduuleina mak-
simijännityksen puoliväliin, ks. kuva 4.15. Kuvasta voidaan havaita moduulien olevan
kuvaajan lineaariselta osuudelta, jolloin moduulien arvot ovat kasvaneet liian suuriksi.
Kolmiaksiaalikokeen toistokuormituksen aiheuttaman tiivistymisen vaikutusten tutkimi-
seksi tehtiin uusi kolmiaksiaalikoe, jossa näyte kuormitettiin murtoon yhdellä sellipai-
neella. Sellipaineena käytettiin 40 kilopascalia. Näyte tiivistettiin samaan tiiveyteen
aiemmin tehdyn löyhemmän kolmiaksiaalikokeen näytteen kanssa, kolmiaksiaalikokeen
kuormitustiedot on esitetty liiteessä 4. Kuvassa 4.15 on esitetty myös pelkän 40 kPa
sellipaineen kolmiaksiaalikokeen jännitys-muodonmuutos -kuvaaja sekä kokeesta mää-
ritetyn sekanttimoduulin määrityskohta pistekatkoviivalla.
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Kuva 4.15: Muodonmuutosparametrien määrittäminen kolmiaksiaalikokeen tuloksista

Kuvassa 4.16 on esitetty pelkän 40 kPa sellipaineen kolmiaksiaalikokeen tuloksista las-
ketun kuormitusvaiheen E50-moduulin arvo verrattuna alkuperäisen kokeen moduulei-
hin.

Kuva 4.16: Kolmiaksiaalikokeiden E50-moduulien vertailu 40 kPa sellipaineella
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Yhden sellipaineen kolmiaksiaalikokeessa saavutettu E50-moduuli oli noin 65% aiem-
man kolmiaksiaalikokeen moduulista vastaavalla sellipaineella. Ero ei kuitenkaan selitä
FEM-mallintamisessa todettua liian suurta alkujäykkyyttä, kun verrataan kappaleessa
4.5 saavutettuihin mallintamistuloksiin pienennetyillä muodonmuutosparametreilla, ks.
kuva 4.13.

4.8 Koelaitteiston joustamisen vaikutus koetuloksiin

4.8.1 Laitteiston pituussuuntainen joustaminen kuormitusten aikana

Siltasimulaattorin koetuloksissa todettuun maanpaineen kehittymiseen on saattanut vai-
kuttaa laitteiston joustaminen, jonka arvioitiin selittävän FEM-mallissa todettuun nope-
ampaan maanpaineen kehittymiseen. Laitteiston pituussuuntaisen jouston suuruutta sel-
vitettiin tekemällä maamateriaalille murtokuormitus, jonka aikana laitteiston päätyjen
välistä siirtymää mitattiin. Vaakavoiman maksimiarvolla (90 kN) koelaitteiston päätyjen
välinen siirtymä oli suurimmillaan 3 mm. Jouston huomioimiseksi laskettiin kalibrointi-
kerroin kuormituslevyn vaakasiirtymälle, joka vähensi levyn vaakaliikkeestä jouston
vaikutuksen voiman funktiona. Kuvassa 4.17 on esitetty laitteiston pituussuuntaisen
joustamisen vaikutus maanpaineen kehittymiseen.

Kuva 4.17: Laitteiston pituussuuntaisen joustamisen vaikutus maanpaineen kehittymiseen

Kuvasta 4.17 voidaan havaita, että pituussuuntaisen joustamisen huomiointi kasvattaa
hieman maanpaineen kasvunopeutta. Muutos on kuitenkin hyvin pieni, kun verrataan
FEM-mallin tuloksissa todettuun maanpaineen kasvunopeuteen varsinkin pienillä muo-
donmuutoksilla.
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4.8.2 Laitteiston leveyssuuntainen joustaminen kuormitusten aikana

Laitteiston sivuseinissä on käytetty kuormituslevyjen lähellä sienikumilevyillä päällys-
tettyjä vaneriseinämiä seinäkitkan vähentämiseksi, ks. kuva 4.18. Kumilevyjen mahdol-
linen joustaminen laitteiston sivusuunnassa saattaisi vaikuttaa täytön jäykkyyteen ja
selittää eroa koetulosten ja mallintamistulosten välillä.

Kuva 4.18: Kumipäällysteiset vanerielementit

Sivusuuntaisen joustamisen vaikutusta täytön jäykkyyteen arvioitiin aluksi yleistetyn
Hooken lain avulla. Kuvassa 4.19 on esitetty jännityskomponenttien yhtälöt materiaalil-
le. (Outinen & Salmi 2004)

Kuva 4.19: Yleistetyn Hooken lain mukaiset yhtälöt jännityskomponenteille (Outinen & Salmi 2004)

Materiaalin jäykkyyden arvoa verrattiin tapauksille, joissa materiaali oli sivuiltaan jäy-
kästi tuettu (a) tai täysin tukematon (b), ks. kuva 4.20. Tämä vastaisi teoreettisia ääripäi-
tä sivusuuntaiselle jäykkyydelle, jolloin Siltasimulaattorin tapauksessa sivuseinät eivät
joustaisi ollenkaan (a) tai seiniä ei olisi (b).
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Kuva 4.20: Jäykästi tuettujen sivujen (a) ja vapaasti tuettujen sivujen (b) vaikutus materiaalin jäykkyy-
teen

Jäykkien sivujen tapauksessa materiaali ei pääse laajenemaan sivuille ( x=0), tällöin
materiaalin jäykkyys on:

= (1 ) (4.5)

Vapaiden sivujen tapauksessa materiaalille ei synny vaakajännitystä ( x=0), tällöin ma-
teriaalin jäykkyys on:

= (4.6)

Pystysuuntaisen muodonmuutoksen ( y) ja jännityksen ( y) pysyessä vakioina voidaan
arvioida seinien jäykkyyden vaikutusta materiaalin jäykkyyteen. Poissonin luvun arvol-
la 0,2 materiaalien jäykkyyksien suhde on Ea/Eb = 1,042. Vapaiden seinien tapauksessa
täytön kimmokerroin olisi 4,2 % suurempi täysin jäykkiin seiniin verrattuna. Ero vaa-
kasuuntaisten jäykkyyksien ääripäiden välillä on melko pieni, joten Siltasimulaattorissa
mahdollisesti tapahtunut vaakasuuntainen joustaminen ei selitä eroa mallintamistulosten
ja koetulosten välillä.
Kumipäällysteisten vaneriseinämien vaikutusta koetuloksiin selvitettiin myös tekemällä
murtokuormitus, jossa kumipintaiset seinämät korvattiin jäykillä, vaneripintaisilla, sei-
nämillä. Vaneripintaisten seinien rakenne on esitetty kuvassa 4.21.

Kuva 4.21: Vaneripintaisten seinämien rakenne



88

Murtokuormituksen täyttö tehtiin vastaavaan tiiveyteen aiempien kokeiden kanssa.
Maanpaineen kehittyminen jäykillä sivuseinämillä kumipintaisiin seinämiin verrattuna
on esitetty kuvassa 4.22.

Kuva 4.22: Vaneripintaisten sivuseinämien vaikutus maanpaineen kehittymiseen

Kuvasta 4.22 voidaan havaita, ettei jäykkien vaneriseinämien ja kumipintaisten seinä-
mien kanssa tehtyjen kokeiden välillä ollut merkittävää eroa maanpaineen kehittymises-
sä. Tästä voidaan päätellä, ettei laitteiston seinämien sivuttaissuuntaisella joustamisella
ollut juurikaan vaikutusta koetuloksiin.

4.9 Kimmoisa materiaali kuormituslevyn pinnalla

Kimmoisan materiaalin vaikutusta mallintamistuloksiin selvitettiin mallintamalla kuor-
mituslevyn pinnalle kerros sienikumilevyä. Sienikumille käytettiin lineaarielastista ma-
teriaalimallia. Sienikumin kimmokerroin määritettiin ödometrikoelaitteistolla tehtyjen
puristuskokeiden perusteella. Kokeissa näytteen vaakaliikkeitä ei ollut estetty. Mallin-
tamisessa sienikumille käytettiin kimmokertoimen arvoa E = 850 kN/m2 ja Poissonin
lukua  = 0,15. Kuvassa 4.23 on esitetty maanpaineen kehittyminen sienikumilla ja
kuormituslevyn kovalla pinnalla FEM-mallissa sekä Siltasimulaattorin murtokuormi-
tuksessa.
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Kuva 4.23: Sienikumin vaikutus maanpaineen kehittymiseen koekuormituksissa ja FEM-mallissa

Sienikumin mallintaminen kuormituslevyn pinnalle hidasti hieman maanpaineen kehit-
tymistä FEM-mallissa. Alun pienimmillä muodonmuutoksilla maanpaine kuitenkin kas-
voi yhtä nopeasti kuormituslevyn kovan pinnan kanssa, vaikka kumin vaikutusten pitäi-
si näkyä heti alussa kumin puristuessa kasaan. Myös maanpaineen huippuarvo oli sa-
malla tasolla kuormituslevyn kovalla pinnalla ja sienikumin kanssa FEM-mallissa. Sil-
tasimulaattorin kokeissa sienikumin vaikutus maanpaineen kehittymiseen oli huomatta-
vasti merkittävämpää ja maanpaine oli vastaavilla siirtymillä selvästi alhaisempaa
kuormituslevyn kovaan pintaan verrattuna.

4.10 Materiaalimallin toimivuus Siltasimulaattorin mallin-
tamisessa

Siltasimulaattorin FEM-mallista saadut tulokset poikkesivat koekuormituksista saaduis-
ta tuloksista varsinkin maanpaineen kehittymisen osalta. Erot korostuivat etenkin pienil-
lä muodonmuutoksilla. FEM-mallissa maanpaine kasvoi lähelle huippuarvoaan jo alle 3
mm kuormituslevyn siirtymällä. Siltasimulaattorin murtokuormituksissa maanpaineen
todettiin kasvaneen huomattavasti hitaammin. Maanpaineen huippuarvot olivat kuiten-
kin samalla tasolla FEM-mallin ja koekuormitusten tulosten välillä.
Kimmoisan materiaalin mallintaminen kuormituslevyn pinnalle ei vastannut koekuormi-
tuksissa saatuja tuloksia. Poikkeavuudet FEM-mallin ja koetulosten kesken johtuivat
todennäköisesti materiaalimallin huonosta soveltuvuudesta Siltasimulaattorin tapauksen
mallintamiseen.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1 Yleistä

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa lisätietoa liikuntasaumattoman sillan pääty-
palkin ja -penkereen välisestä toiminnasta. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli
myös analysoida Siltasimulaattori-koelaitteistolla saatavia koetuloksia. Työssä tutkittiin
etenkin päätypenkereen erilaisten ominaisuuksien vaikutusta passiivisen maanpaineen
kehittymiseen.
Kirjallisuusselvityksessä vertailtiin maanpaineen määrittämisen erilaisia menetelmiä ja
esitettiin laskentaesimerkki menetelmien välisten erojen selvittämiseksi. Lisäksi selvi-
tettiin aiempia etenkin koelaitteistoihin perustuvia tutkimuksia liikuntasaumattoman
sillan päätypalkin ja -penkereen välisestä toiminnasta. Koelaitteistoihin perustuvissa
tutkimuksissa oli selvitetty päätytuen erilaisten liiketilojen, siipimuurien asentojen, ra-
kenneratkaisujen ja päätypenkereen ominaisuuksien vaikutusta maanpaineen kehittymi-
seen.
Kirjallisuusselvityksessä tutkittiin myös liikuntasaumattomiin siltoihin liittyviä ongel-
makohtia ja näiden vähentämiseksi kehitettyjä ratkaisuja. Liikuntasaumattomille silloille
ominaisten ongelmien todettiin olevan pääsääntöisesti geoteknisiä, eikä rakenteellisia.
Ongelmat syntyvät kausittaisista lämpöliikkeistä, jotka aiheuttavat sillan päätytuille
syklisiä siirtymiä. Liikuntasaumattomilla silloilla todettiin esiintyvän kaksi tyypillistä
ongelmaa syklisistä siirtymistä johtuen: painuma sillan päätypalkin lähellä ja maanpai-
neen kasvaminen ajan myötä. Ongelmien ehkäisemiseksi monissa eri lähteissä on tutkit-
tu erilaisia ratkaisuja päätypalkin ja -penkereen välille. Kimmoisan materiaalin hyödyn-
tämisen päätypalkin pinnalla yhdessä päätypenkereen huolellisen tiivistämisen kanssa
todettiin vähentävän ongelmia liikuntasaumattomilla silloilla.

5.2 Kokeellinen tutkimus

Liikuntasaumattoman sillan päätypalkin ja -penkereen yhteistoimintaa tutkittiin tässä
työssä kokeellisesti Siltasimulaattori-koelaitteistolla. Koekuormituksissa tutkittiin eten-
kin päätypenkereiden täyttöjen tiiviyksien vaikutusta koetuloksiin. Toinen merkittävä
osa koekuormituksia oli tutkia kimmoisan materiaalin vaikutuksia koetuloksiin. Koe-
kuormituksissa havaittiin vastaavia liikuntasaumattomille silloille ominaisia ilmiöitä,
kuin kirjallisuusselvityksessä ja ”Sillan ja maan yhteistoiminta” -tutkimusohjelmaan
liittyvillä monitoroiduilla silloilla.
Koekuormituksissa täyttöjä tehtiin pääasiallisesti kolmella eri tiiviydellä, joiden tii-
viysasteet olivat noin 88 %, 92 % ja 100 %. Siltasimulaattorin koetulosten perusteella
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päätypenkereen täyttöjen tiiviyksien todettiin vaikuttavan selvästi kaikkiin mitattuihin
koetuloksiin. Maanpaineen kehittyminen oli huomattavasti nopeampaa ja maksimiarvot
korkeampia, kun tiiviyttä kasvatettiin vain muutamilla prosenttiyksiköillä. Täytön pin-
nankorkeuden kehittyminen ja kuormituslevystä mitatun nostavan voiman suuruus kas-
voi tiiviimmällä täytöllä korkeammista jännitystasoista johtuen. Tiiviimpien täyttöjen
tapauksessa kuormituslevylle muodostuvan voimaresultantin sijainti lähestyi levyn kes-
kikohtaa maanpaineiden huippuarvoilla.
Osassa kokeista täyttöjen tiiviydet olivat keskenään erilaiset koelaitteiston laatikoiden
välillä. Tällöin voitiin arvioida erilaisten päätytäyttöjen vaikutusta maanpaineen kehit-
tymiseen ja siirtymiin sillan eri päissä. Tiiviimmän täytön puolella maanpaineen todet-
tiin kasvavan selvästi jyrkemmin jo pienillä siirtymillä, jolloin siirtymät kohdistuivat
pääosin löyhemmän täytön puolelle. Tällaiset sillan päiden epäkeskiset liikkeet vaikut-
tavat selvästi liikuntasaumattoman sillan rakenteelliseen käyttäytymiseen. Sillan päiden
rasituksia ja epäkeskisiä liikkeitä voitaisiin mahdollisesti pienentää käyttämällä kim-
moisaa materiaalia päätypalkin pinnalla.
Siltasimulaattorilla tehtiin kimmoisan materiaalin vaikutusten testaamiseksi koekuormi-
tuksia, joissa kuormituslevyn pinnalle asennettiin sienikumilevyjä. Muissa kokeissa
kuormituslevyn pinnalla oli laastipintainen filmivanerilevy. Kimmoisalla materiaalilla
maanpaineen huippuarvojen todettiin olleen selkeästi matalampia ja maanpaineen kehit-
tyminen oli myös hitaampaa, jolloin maan vaakasuora alustaluku oli pienempi. Kim-
moisan materiaalin kanssa tehdyissä koekuormituksissa myös muut koetulokset olivat
matalammalla tasolla. Kuormituslevyjen epäkeskiset liikkeet tasaantuivat myös selvästi
kimmoisan materiaalin kanssa erilaisten päätytäyttöjen kokeissa.
Syklisten kuormitusten tuloksista laskettiin maan jäykkyyttä kuvaavan alustaluvun ke-
hittymistä. Alustaluvun huippuarvot saavutettiin kokeissa, joissa täyttöjen tiiviydet oli-
vat keskenään erilaiset, kun tiiviimmän täytön puolella maanpaine kasvoi suureksi jo
pienillä siirtymillä. Alustalukujen todettiin myös kasvaneen pääsääntöisesti syklisissä
kuormituksissa syklien lisääntyessä. Kimmoisan materiaalin hyödyntäminen kuormitus-
levyn pinnalla laski alustaluvun arvoja kovaan vaneripintaan verrattuna. Kimmoisan
materiaalin kanssa varsinkin tiiviimpien täyttöjen kokeissa saavutetut alustalukujen ar-
vot olivat selvästi pienempiä.
Syklisten kuormitusten koetuloksista määritettiin myös mobilisoituneita passiivi-
painekertoimia. Saavutetut passiivipainekertoimien arvot olivat melko korkeita verrat-
tuna suomalaisissa suunnitteluohjeissa ilmoitettuihin kertoimiin, kun otetaan huomioon,
että kuormitukset olivat kimmoisia eivätkä murtokuormituksia. Pitää kuitenkin ottaa
huomioon, ettei koelaitteisto, tiiveimpien täyttöjen tiiveysasteet ja käytetty kiviaines
vastaa täysin oikean sillan tilannetta.
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5.3 Siltasimulaattorin FEM-mallintaminen

Mallintamisen tavoitteena oli luoda Siltasimulaattorista FEM-malli, joka vastaisi mah-
dollisimman hyvin maan käyttäytymistä koekuormituksissa. Mallintaminen tehtiin
PLAXIS 2D -ohjelmalla.
FEM-mallin lähtötietojen selvittämiseksi maamateriaalille tehtiin kolmiaksiaalikokeita,
joiden tuloksista määritettiin lujuus- ja muodonmuutosparametrit. Parametrien verifioi-
miseksi myös kolmiaksiaalikokeesta tehtiin FEM-malli. Kolmiaksiaalikokeen FEM-
mallissa käytettiin axisymmetric-mallia, jonka avulla voidaan mallintaa akselin suhteen
symmetrisiä pyörähdyskappaleita. Maan materiaalimallina käytettiin hardening soil -
mallia, joka huomioi maamateriaalin myötölujittumisen. Kolmiaksiaalikokeen FEM-
mallista saatujen tulosten perusteella todettiin laskettujen parametrien toimivan melko
hyvin Siltasimulaattorin koekuormituksissa saavutetuilla jännitystasoilla.
Siltasimulaattorin mallintamisessa käytettiin tasomuodonmuutosmallia, joka edusti
maamateriaalin poikkileikkausta koelaitteiston pituussuunnassa. FEM-mallintamista
tehtiin murtokuormitusten osalta. Ensimmäisessä vaiheessa mallintamista tehtiin kol-
miaksiaalikokeen tuloksista määritetyillä parametreilla. Mallintamistuloksia verrattiin
kokeeseen, jossa täytön tiiveysaste oli vastaava kolmiaksiaalikokeen kanssa. Lähtökoh-
taisilla parametreilla täytön pinnankorkeuden ja maan venymän tulokset olivat verrat-
tain lähellä koekuormituksissa saavutettuja arvoja. FEM-mallissa maanpaineen kehitty-
minen oli kuitenkin selvästi nopeampaa ja maanpaineen maksimiarvo noin kaksinker-
tainen.
Maanpaineen maksimiarvon saamiseksi koetuloksia vastaavalle tasolle, maamateriaalin
koheesion suuruutta arvioitiin uudelleen. Koheesion arvo oli alun perin verrattain kor-
kea ja sen suuruuteen vaikuttivat voimakkaasti kolmiaksiaalikokeen suurimpien selli-
paineiden kuormitukset. Uusi arvo määritettiin alhaisimpien sellipaineiden kuormituk-
sista, joiden jännitystasot vastasivat Siltasimulaattorin koekuormitusten saavutettuja
jännitystasoja. Koheesion matalammalla arvolla FEM-mallin maanpaineen maksimiarvo
vastasi hyvin koetuloksissa saavutettua maanpainetta.
Maanpaineen kehittyminen FEM-mallissa oli erittäin nopeaa koetuloksiin verrattuna
varsinkin pienillä siirtymillä. Mallintamisessa käytettyjä muodonmuutosparametreja
varioitiin todetun alkujäykkyyden pienentämiseksi. Maanpaine kasvoi kuitenkin edel-
leen liian nopeasti koetuloksiin verrattuna, vaikka muodonmuutosparametreja pienen-
nettiin kolmannekseen alkuperäisistä.
Siltasimulaattorilla tehdyissä kokeissa murtokuormitus tehtiin syklisen kuormituksen
jälkeen. Syklisen kuormituksen mahdollista vaikutusta murtokuormituksen maanpai-
neen kasvunopeuteen tutkittiin tekemällä pelkkä murtokuormitus vastaavan tiiveyden
täytölle. Pelkän murtokuormituksen tapauksessa maanpaineen kasvaminen oli hieman
nopeampaa pienillä siirtymillä, mutta ei vielä selittänyt FEM-mallissa todettua alku-
jäykkyyttä.
Maan materiaalimallin vaikutusta maanpaineen kehittymiseen verrattiin tekemällä mal-
linnus yksinkertaisemmalla Mohr-Coulomb -materiaalimallilla, joka ei huomioi maan
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myötölujittumista. Materiaalimallin vaihtamisella ei kuitenkaan ollut mainittavia vaiku-
tuksia mallintamistuloksiin.
Mallintamisen muodonmuutosparametrien määrittäminen kolmiaksiaalikokeista saattoi
johtaa parametrien liian suuriin arvoihin, koska näyte tiivistyy moniportaisen kolmiak-
siaalikokeen aikana. Vertailun vuoksi tehtiin uusi kolmiaksiaalikoe yhdellä sellipaineel-
la ja näyte kuormitettiin murtoon saakka. Yhden sellipaineen kokeen tuloksista määri-
tetty muodonmuutosparametri oli pienempi aiempaan verrattuna, mutta ero ei selittänyt
FEM-mallissa todettua maanpaineen liian nopeaa kasvua Siltasimulaattorin koetuloksiin
verrattuna.
Koelaitteiston pituus- ja leveyssuuntaisesta joustamisesta johtuvia vaikutuksia maanpai-
neen kehittymiseen tutkittiin koekuormitusten avulla. Laitteiston todettiin joustavan
hieman pituussuunnassa, mutta jouston määrällä ei ollut suurta vaikutusta maanpainee-
seen. Siltasimulaattorin leveyssuuntaista joustamista arvioitiin laskennallisesti ja teke-
mällä koekuormitus jäykistetyillä sivuseinämillä. Leveyssuuntaisen joustamisen vaiku-
tukset todettiin hyvin vähäisiksi koekuormituksessa.
Siltasimulaattorin FEM-mallilla tutkittiin myös kimmoisan materiaalin vaikutuksia
kuormituslevyn pinnalla. Kimmoisan materiaalin tapauksessa maanpaineen kasvunope-
us säilyi liian suurena koetuloksiin verrattuna varsinkin pienimmillä muodonmuutoksil-
la. Muodonmuutosten kasvaessa maanpaineen kasvunopeus hidastui hieman kuormitus-
levyn kovalla pinnalla tehtyyn mallintamiseen verrattuna.
Poikkeavuudet FEM-mallin ja koetulosten kesken johtuivat todennäköisesti materiaali-
mallin huonosta soveltuvuudesta Siltasimulaattorin tapauksen mallintamiseen.

5.4 Jatkotutkimusehdotukset

Siltasimulaattori-koelaitteistolla kyettiin toistamaan oikealla liikuntasaumattomalla sil-
lalla todettua käyttäytymistä erilaisilla maamateriaaleilla, kuormitustiedoilla ja täyttöjen
tiiviyksillä hyvin nopealla tahdilla oikean sillan monitorointiin nähden. Koelaitteistolla
tehtäviä kokeita ja FEM-mallin jatkokehitystä tulisikin jatkaa koelaitteistosta saatavien
tulosten paremman hyödyntämisen varmistamiseksi. Siltasimulaattorilla voitaisiin tehdä
lisäkokeita esimerkiksi erilaisilla maamateriaaleilla, jolloin myös FEM-mallin toimi-
vuutta voitaisiin testata muiden materiaalien tapauksessa. Myös useissa ulkomaisissa
tutkimuksissa käytetyt maamateriaalit ovat olleet usein hienorakeisempia, kuin tässä
tutkimuksessa käytetty murske. Vertailu muualla tehtyihin vastaavanlaisiin tutkimuksiin
helpottuisi, jos kokeita ja mallinnusta tehtäisiin myös muilla materiaaleilla.
Siltasimulaattori -koelaitteiston FEM-mallintamista tulisi myös jatkaa laatimalla kolmi-
ulotteinen malli, jossa voitaisiin huomioida paremmin myös koelaitteiston maalaatikoi-
den jäykkyyttä. Siltasimulaattorin FEM-mallin kehittämisen jälkeen tulisi kehittää malli
oikean sillan päätypenkereen mallintamiseksi. Oikean sillan päätypenkereen toimivan
mallin tulosten liittäminen kokonaisen sillan FEM-malliin voisi auttaa liikuntasaumat-
toman sillan kokonaistoiminnan tutkimisessa.
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Siltasimulaattorin maanpaineen kehittymisen todettiin olevan samaa suuruusluokkaa
Haavistonjoen siltaan verrattuna. Tässä työssä tehty tarkastelu oli kuitenkin hyvin kar-
kealla tasolla. Siltasimulaattorilla saatuja tuloksia tulisikin vertailla laajemmin monito-
roiduilta silloilta saatuihin tuloksiin.
Kirjallisuusselvityksessä todettiin syklisten liikkeiden aiheuttavan liikuntasaumattomille
silloille ongelmia etenkin maanpaineen kasvamisen ja päätypalkin eteen syntyvän va-
joaman osalta. Kumpikin ilmiöistä esiintyi myös Siltasimulaattorilla tehdyissä kokeissa.
Syklisten liikkeiden aiheuttamien ongelmien esiintymistä tulisikin todentaa myös suo-
malaisilta liikuntasaumattomilta silloilta.
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Kuva 1: Passiivipainekertoimen määrittäminen kaltevan maanpinnan tapauksessa, kun =0

Kuva 2: Passiivipainekertoimen määrittäminen kaltevan maanpinnan tapauksessa, kun =1
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Kuva 3: Aktiivipainekertoimen määrittäminen NCCI 7 mukaisesti, kun maanpinta on vaakasuora

Kuva 4: Aktiivipainekertoimen määrittäminen kaltevan maanpinnan tapauksessa, kun =0
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Kuva 5:Aktiivipainekertoimen määrittäminen kaltevan maanpinnan tapauksessa kitkakulmien suhteella
’=0,66

Kuva 6: Aktiivipainekertoimen määrittäminen kaltevan maanpinnan tapauksessa kitkakulmien suhteella
’=1
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Taulukko 1: Mobilisoituneiden passiivipainekertoimien kehittyminen toisen koesarja syklisissä kuormi-
tuksissa

Koe
Passiivipaine-

kerroin Kp
Passiivipaine-

kerroin Kp
Passiivipaine-

kerroin Kp
Passiivipaine-

kerroin Kp
Sykli 1 Sykli 2 Sykli 3 Sykli 4

Laatikko 1 Laatikko 2 Laatikko 1 Laatikko 2 Laatikko 1 Laatikko 2 Laatikko 1 Laatikko 2
Koe 1 4,87 4,86 5,96 5,94 6,85 6,83 7,51 7,50
Koe 2 8,06 8,04 9,39 9,37 10,22 10,20 10,86 10,84
Koe 3 5,75 5,98 7,03 7,31 8,15 8,47 8,87 9,22
Koe 4 13,31 13,31 15,54 15,54 16,71 16,71 17,08 17,08
Koe 5 8,97 9,79 10,95 11,95 12,22 13,34 12,89 14,07
Koe 6 4,47 4,53 5,21 5,28 5,71 5,79 6,05 6,14
Koe 7 6,10 6,19 6,39 6,49 6,50 6,60 6,61 6,71
Koe 8 4,97 5,24 5,36 5,64 5,82 6,13 5,93 6,24
Koe 9 10,68 10,81 10,81 10,94 10,83 10,96 10,95 11,08
Koe 10 7,58 8,34 7,77 8,55 7,89 8,68 7,95 8,75
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Tsemppiä Stadiin! : )

Kuva 1: Löyhän kolmiaksiaalikokeen kuormitustiedot
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Kuva 2: Löyhän kolmiaksiaalikokeen kuormitustiedot



LIITE 3    3/4

Kuva 3: Tiiviin kolmiaksiaalikokeen kuormitustiedot
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Kuva 4: Tiiviin kolmiaksiaalikokeen kuormitustiedot
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Kuva 1: Yhden sellipaineen kolmiaksiaalikokeen kuormitustiedot
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*THE END*

Kuva 2: Yhden sellipaineen kolmiaksiaalikokeen kuormitustiedot
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