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PLKUSANAT 

Tainatutkimus perustuu tie- ja vesirakennuslaitoksen vuosina 1965.. .72 teettäniistä 
tienpäällystystöistä saatuihin kokeniuksiin sekä eräisiin näiden yhteydessä suon-
tettuihin päällystekiviaineksia koskeviin kokeisiin. 

Olen kiitollinen tie- ja vesirakennushallitukselle sekä Lohjan Kalkkitehdas Oy:lle 
myötäinielisestä suhtautumisesta työhöni samoin kuin päätöksestä tutkimuksen liittä-
misestä tie- ja vesirakennushallituksen julkaisusarjaan Tienpäällystystekniikka. 

Fil.tri Ilmari Liikkanen on ollut kannustajani koko tutkimustyön ajan ja anta-
nut virikkeitä erityisesti aivan työn alkuvaiheessa. 

knet tie- ja vesirakennuslaitoksen henkilökuntaan kuuluvat ovat antaneet työ-
panoksensa tutkimusmateriaalin kokoamisessa. Heistä haluan erityisesti mainita ins. 
Seppo Lehtosen TVH:n maatutkimustoimistosta. Tierakennusosaston dipl.ins. Veli 
Markkula on monin arvokkain ohj ein auttanut tutkimuksen toteuttamisessa. Käytännön 
tienpäällystystöihin liittyvissä kysymyksissä olen saanut neuvoja toim.joht. Taavi 
Kiviseltä. 

Professori Jussi 1-tyyppä on neuvoillaan ja knitiikillään ohjannut työtäni tutki-
musohjelman laatimisesta lähtien aina sen väitöskirjavaiheeseen saakka. Professori 
Kalevi Kauranne on esittänyt varteenotettavia mielipiteitä ja kannanottoja tutki-
nuksestani. 

Suomenkielisen kieliasun on tarkastanut fil.maist. Vilho Hirvi ja englannin-
kielisen yhteenvedon kääntänyt kauppat.maist. Leena Linnasalmi. Piirrokset on 
piirtänyt puhtaaksi rouva Laila Turpeinen. 

Emil Aaltosen Säätiö sekä Neste Oy ovat tukeneet tutkimustani apurahoillaan. 
Lausun parhaimmat kiitokseni kaikille edellä mainituille sekä niille tässä 

nimeltä inainitseinattomille, jotka ovat auttaneet tämän tutkimuksen suorittamisessa. 

Helsimgissä syyskuussa 1974 
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1. JOI-IDANTO 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus 

Tienpäällysteiden kehittämistyö on aloitettava päällysteiden ainesosien parantami-
sesta. Tavallisimpien kuumasekoitteisten päällysteiden raaka-aineista 94.95 paino-% 
on kiviainesta ja loppu sideainetta. Kiviaineksesta vähäinen osa, tavallisesti 
n. 3.5%, on ns. täytejauhetta. Tienpäällysteiden täytejauheena on Suomessa lähes 
yksinomaan käytetty kalkkikivijauhetta, jonka millimetrin tuhannesosien suuruisten 
rakeiden laatuominaisuuksiin ei tässä puututa pyrittäessä selvittämään päällystei-
den yleistä kulutuskestävyyttä. Sideaineiden laatuominaisuuksiin taas vaikuttaa 
oleellisesti raakaöljyn laatu, mistä syystä sideaineen laatuoininaisuuksien kehittä-
minen ei ole samassa määrin teknillinen probleema kuin kiviainesten laatuominaisuuk-
sien kehittäminen. Sideaineen ja täytejauheen osalta voidaan pääasiassa vaihdella 
vain niiden prosentuaalista määrää, kun taas päällysteen varsinaisen runkoaineksen 
suhteen ei asianlaita ole näin yksinkertainen. Kiviaineksen laatuominaisuudet ja 
rakeisuuskäyrän kulku tekevät eri raaka-aineen ottopaiko ista valmistetut kiviainek-
set ainutkertaisiksi ja -laatuisiksi. Näin ollen päällysteiden kehittäniistyön voi-
daan lähes täysin katsoa samaistuvan päällystekiviaineksen laadun ja sen seossuh-
teiden kehittämiseen. 

Käyttötarkoituksien mukaan murskaustuotteet jaetaan laatuluokkiin, joilla on 
erilaiset lujuus- ja muotoarvovaatimukset. Kuitenkin usein rakennuttaja joutuu 
käyttämään vilkasliikenteistenkin pääteiden päällysteisiin asettaniiansa laatuvaati-
muksia täyttämättömiä kiviaineksia, joista valmistetut päällysteet jo ennalta tie-
detään kulutuskestävyydeltään heikohkoiksi. Kuitenkaan tarkkaa kuvaa siitä, :uinka 
paljon päällysteen rtmkoaineksen tietyn laatuominaisuuden vaihtelu keskimäärin 
vaikuttaa päällysteen kulutuskestävyyteen ja muihin laatuominaisuuksiin, ei ole tie-
dossa. Ja vaikka kiviaineksen raaka-aineen ottopaikan suhteen ei voitaisikaan suo-
rittaa valintoja, voidaan kiviaineksen murskauksella samoin kuin murskaustuotteiden 
seossuhteilla vaikuttaa valmistettavan päällysteen ominaisuuksiin. Tunnettaessa 
kiviainesten laatuominaisuuksien vaikutus päällysteisiin voidaan perustellusti tehdä 
laskelmia siitä, kuinka etäältä rakennuskohdetta vielä kannattaa hankkia tietynlaista 
kiviainesta ja edelleen, kuinka huonoja kiviaineksia vielä voidaan käyttää normaa-
lissa rakentamisessa kun otetaan erityisesti huomioon murskattavaksi soveltuvien 
soravaroj en jatkuva väheneminen. 
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Käsillä olevalla tutkimuksella on näin ollen kolmitahoinen tarkoitus. Ensinnäkin 
pyritään selvittämään päällystekiviainesten ominaisuuksien absoluuttinen vaikutus 
sekä suhteellinen osuus päällysteiden kulutuskestävyyteen, jotta voitaisiin harjoit-
taa mähdollisimman järkevää kiviainespolitiikkaa sekä kehittää päällysteiden kulutus- 
kestävyyttä. Samalla on tarkoitus luoda matemaattisia malleja kulumisnopeuden ennus-
tamiseksi. 

Toisena tarkoituksena tutkimuksella on selvittää kiviaineksen ominaisuuksien 
vaikutus päällysteiden laatuun päällystystöiden laadun arvostelun helpottamiseksi. 
Monet kiistakysymykset päällystystöiden lopputarkastusten yhteydessä ovat päätyneet 
viittaamaan siihen, että päällysteen laatutasossa tapahtunut poikkeana on johtunut 
käytetyn kiviaineksen jostakin laatuominaisuudesta. Tarkempi pohja esitettyjen väit-
teiden todenpitävyydestä on kuitenkin puuttunut, kun kiviaineksen ominaisuuksien 
vaikutusta päällysteisiin ei perusteellisemmin ole selvitetty. Ja vaikka kiviainek-
sen ominaisuuksien vaikutus tunnettaisiinkin suunnaltaan, on silti useimiten ollut 
epäselvää, minkä suuruinen tämä vaikutus on. 

Ja edelleen kolmantena tarkoituksena on tutkimuksesta saatujen tulosten perusteel-
la tehdä parannusehdotuksia nykyisin Suomessa käytössä oleviin kiviainesten tutkimus- 
menetelmiin, laatuvaatimuksiin sekä yleensä murskaustöitä koskeviin asiakirjoihin ja 
vastaaviin kiviaineksia koskeviin määräyksiin päällystystöiden osalta. 

Tie- ja vesirakennushallituksen maatutkinusosasto laatu vuosittain Päällysteiden 
laatu-nimisen yhteenvedon (63) edellisen päällystyskauden aikana suoritettujen töiden 
laaduntarkkailusta. Mainituissa yhteenvedoissa päällysteitä kuvaavat ominaisuudet 
sekä niihin käytettyjen raaka-aineiden laatu on ilmoitettu tuhansien tieosittaistcn 
näytteiden työkohtaisesti painotettuina keskiarvoina. Täten lasketusta aineistosta 
saa erittäin hyvän kuvan päällysteiden vuosittaisesta keskimääräisestä laatutasosta. 
Kuitenkaan ei tällaisesta aineistosta saa esiin vastausta kysymykseen, millaisia muu-
toksia aikaansaa jonkin päällystekiviaineksen laatuorninaisuuden yksikön suuruinen 
vaihtelu päällystemassassa, päällysteessä tai, mikä tärkeintä, päällysteen kulurnises-
sa. Edellä mainitusta syystä on vuosina 1967-1972 tehdyistä päällystystöistä valittu 
kultakin vuodelta mittavinunat erilliset työkohteet tähän tutkimukseen yksityiskohtai-
sen tarkastelun kohteiksi. 

Tie- ja vesirakennushallitus on seurannut päällysteiden vaurioitumista mm. suorit-
tasalla vuosina 1963, 1964, 1967 sekä 1970 erityiset vaurioinventoinnit, joista saa-
duista aineistoista on valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tielaboratorio laatinut 
tutkimusselostukäen (68). 1960-luvulla laadittujen selvitysten mukaan pääosa päällys-
teessä esiintyvistä vaurioista joutui säätekijöistä sekä päällysteen alustan kanta-
vuus- ja muista virheistä. Vuoden 1970 selvitys osoittaa, että suurin vaurioita ai-
heuttava tekijä on liikennekuormitus ja siinä erityisesti nastoitettujen renkaiden 
aiheuttama kulutus. 

Vuoden 1973 keväällä työnsä päättänyt tie- ja vesirakennushallituksen asettama 
asfalttipäällysteiden uusiinistöit. koskevien suunnitteluohjeiden laatimista käsitel-
lyt toimikunta totesi väliraportissaan (39), että päällysteeseen muodostuneet ajo-
urat ovat tärkein uudelleen päällystämiseen vaikuttava tekijä. Vasta toiselle sijal-
le asettui tien epätasaisuus ja kolmannelle tienpintaan muodostuneet eri tyyppiset 
halkeamat. 
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Nykyiseen tilanteeseen perustuvan arvion mukaisesti tie- ja vesirakennushallitukses-

sa lasketaan, että nastarengaskulutuksen johdosta kestopäällysteiden keski-ikä ale-

nee 10.. .12 vuodesta keskimäärin seitsemään vuoteen. Vastaava kestoiän lyhenemä ta-

pahtuu myös öljysora- ja bitumiliuossorapäällysteissä. Jos oletetaan, että nastaren-

kaiden käyttöaste pysyy ennallaan, niiden aiheuttainasta päällysteiden kulumisesta 

koituu tienpitäjälle keskimäärin 30 milj .markan vuotuiset päällysteiden uusimiskus-

tannukset. öljysora- ja bitumiliuossorapäällysteiden osalta vastaava kustannuserä 

lasketaan noin 25 mm:ksi vuodessa. Näin ollen voidaan laskea, että mikäli nykyisissä 

olosuhteissa teiden uudelleen päällystäinisväliä pystyttäisiin lisäamaänarvioidusta 

seitsemästä vuodesta kandeksaan, koituisi tästä noin 8 nuik:n vuotuiset säästöt. Pääl-

lystettyjen teiden määrän lisääntyessä vuosittain säästöt tulisivat nousemaan. Kivi- 

aineksen osuus päällysteen kokonaiskustannuksesta on vain noin 15%, joten kustannus-

säastöt muodostuvat erityisen merkittäviksi silloin, kun ne voidaan saavuttaa kivi- 

aineksen suhteitusta tai muita ominaisuuksia kehittämällä. Sama asia voidaan ilmais-

ta myös konkreettisenunassa muodossa, eli että päällystekiviainesseoksen hinnan osuus 
päällysteen valmistuskustannuksista saa nousta nykyiseen verrattuna jopa kaksinker-

taiseksi, mikäli vastaavasti sen kulutuskestävyyden lisäys pidentää päällysteen ikää, 

siis sen uudelleen päällystäinisväliä, edes yhdellä vuodella. Käytännössä yksi vuosi 

merkitsee samaa kuin talvikausi, lyhyempiä ajanjaksoja ei ole syytä uudelleenpäällys-

täniisvälin pituutta tarkastellessa ottaa huomioon, sillä päällystystyöt suoritetaan 

Suomessa kesäaikaan, kun taas päällysteiden ku].uminen tapahtuu lähes yksinomaan tal-

visaikaan, nastarengaskautena. 

Tien pinnan urautumisesta aiheutuu ajoneuvon ohjautumista sekä sulan maan aikana 

sateella vesiliirtoa. Talvisin uriin muodostuu jäätä, minkä takia tiepinnan kitka 

vaihtelee tien sivusuunnassa. Jos nastarenkaiden aiheuttamasta kulumisesta muodostu-

vaa urautumista ei rahoitussyistä pystytä korjaamaan, urautuminen saattaa heikentää 

liikenneturvallisuutta enemmän kuin nastoitetut renkaat sitä lisäävät, toteaa 

M a r k k u 1 a (32) tie- ja vesirakennushallituksen päällystystöitä koskevassa tie-

dotteessa vuodelta 1972. 

Nastarengaskulutuksesta johtuvia haittavaikutuksia voidaan vähentää mm. nopeus- ja 

käyttöaikarajoituksilla, nastojen lukumäärään ja rakenteeseen sekä renkaiden rakentee-

seen kohdistuvilla määräyksillä. Näitä eri vaihtoehtoja on ns. Nastarengaskomitea (32) 

suosittanut ennen äänin näistä vaihtoehtoa, nastoitettujen renkaiden ehdotonta käyttö- 

kieltoa. Tähän ratkaisuun turvautuniinen Suomessa saattaisi keskeyttää asfalttipäällys-

teiden kulutuskestävyyden parantamiseen kohdistuvan vireän tutkimus- ja kehitystyön. 

Toisaalta äskettäin julkistetun vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan 

rengasraportin (65) mukaan vuosina 1970-1971 nastarenkaiden käyttöaikana sattuneissa 

hukkaan kelin kolareissa kuolleista noin joka neljäs, 344:stä 79 , olisi pelastunut 

käyttämällä nastarenkaita. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta olettaa 

tutkimuksessaan, että monia muitakin kuolemaan johtaneita vahinkoja, kuten kevyen 

liikenteen päälleajoja, voitaisiin estää tai lieventää. nastarenkaita käyttainallä. 
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Raportti puoltaa siis voimakkaasti nastarenkaiden käyttöä. Siinä todetaan myös, että 
nastarenkaiden käytöstä aiheutuvia tienpitäjän kustannuksia voitaisiin huomattavasti 
vähentää kehittämällä uudentyyppisiä nastoja sekä antamalla nykyistä tarkeninat määrä-
ykset nastarenkaiden käyttöaj ois ta. 

Edellä esitettyihin seikkoihin viitaten voidaan siis olettaa, että tiepäällysteemme 
tulevat edelleenkin olemaan nastarenkain varustetun talviliikenteen kulutuksen alaisi-
na. 

1.2 Kiviainesten nimityksistä 

Asfalttipäällysteiden valmistukseen käytetään kahta ainesosaa; kiviainesta ja sideai-
netta. Kiviaines muodostaa päällysteen kulutusta kestävän rungon, kun taas sideaineen 
tehtävänä on liimata kiviainesrakeet toisiinsa. Pieni osa kiviaineksesta on ns.täyte-
jauhetta, jota käytetään sideaineen ohella täyttämään kiviaineksen liiallista tyhjäti-
laa. Tässä selvityksessä ei täytejauheen ominaisuuksien vaikutusta päällysteisiin käsi-
tellä kuin täytejauheen käyttömäärän sekä kiviainesseoksen 0,074 mm:n kokoisen ns. hie-
noseulan rakeisuuden osalta. 

Päällystemassojen kiviainesseos suhteitetaan yhdestä tai useammasta murskaustuot-
teesta sekä mandollisesti luonnonaineksesta ja täytejauheesta. M.irskaustuotteet voivat 
olla joko kalliolouheesta tai kivisestä sorasta valmistettuja. Kaikkia edellisen ryhmän 
murskaustuotteita kutsutaan tässä tutkimuksessa sepeleiksi ja jälkimiisiä murskesorik-

si. Vuoteen 1973 saakka on murskesorista valmistettuja päällysteitä nimitetty sora-
asfalttibetoneiksi (SAb) ja sepeleistä valmistettuja asfalttibetoneiksi (Ah). Uusien 
asfalttipäällystenornrjen, RIL 91, (55), mukaan voidaan nykyisin suhteittaa asfaltti-
betonin kiviaines joko murskesorasta tai sepelistä. Tasayhdenmukaistaminen on tehty 
lähinnä siitä syystä, että rakennuspaikan lähettyviltä saatavaa päällystekiviainesma-
teriaalia voitaisiin käyttää parhaalla mandollisella tavalla väärien ennakkoarvostusten 
häiritsemättä suunnittelua. Samanaikaisesti muutti myös tie-ja vesirakennushallitus 
päällystystöiden työselityksensä kiviainesten laadun osalta päällystenormien kanssa sa-
mansisältöisiksi. Niin hyväksi kuin tamapäällysteiden nimityksissä tapahtunut yleis-
tys onkin käytännössä todettu, käytetään tässä kiviaineksia käsittelevässä tutkimukses-
sa myös entisen käytännön mukaista jaottelua haluttaessa painottaa kiviaineksen raaka- 
aineen vaikutusta päällysteeseen. 

Vuonna 1973 vielä voimassa olleet tie- ja vesirakennushallituksen normaalimäAräyk-
set ja ohjeet (58) kuitenkin luokittelevat murskesorasta valmistetut jyräasfaltit ai-
noastaan puolikestopäällysteiksi, kun sen sijaan varsinaiset kestopäällysteet ovat 
ainoastaan sepeleistä valmistettuja. Tämä kuvaa tyypillisesti sitä asennoitumista murs-
kesorasta valmistettuihin kuumapäällysteisiin, mikä vallitsi vielä 1960-luvun alkupuo-
lella. 

Murskeella ymmärretään asfalttipäällystenormien mukaan, mitä tulkintaa on ehkä pi-
dettävä virallisimpana päällyste- ja murskausalan standardina maassamme, louhoskivien 
murskauksessa saatua lajitteleinatonta kiviainesta, jonka rakeisuuden yläraja on mää- 



rätty, esim. murske 0.. .20 n.n. Tässä tutkiimiksessa murskeella kuitenkin tarkoitetaan 
samaa kuin murskaustuotteella eli kiviaineksen murskauksessa saatua joko lajiteltua 
tai lajittelematonta kiviainesta oheisen kaavion mukaisesti. Tätä käytäntöä tekijä 
suosittaa yksinkertaistamaan murskattujen kiviainesten nimikkeistöä. Näin jäisi kie-
lellisestikin lyhyempi sana "murske" tarkoittamaan yleensä murskaustuotetta. Kallio-
louheesta valrnistettavissa murskaustuotteissa voitaisiin samalla luopua jaosta sepe-
leihin ja murskeisiin, sam3in kuin murskesorien yhteydessä jäisi käytnnössäkin har -
vinainen nimike "sorasepeli" pois, ja se korvattaisiin ilmaisulla "lajiteltu murske-
sora'. 

Kalliolouhe, 	 Kivinen sora, 
lohkareet 	 somero 

Laj ittelemattcmat Laj itellut Laj ittelemattomat Laj itellut 
sepelit sepelit murskesorat murskesorat 

esiin, esim. esiin, esim. 
0.. .16, 	0. ..25 6.. .12, 	15.. .25 0.. .18, 	0.. .25, 6.. .12, 	12.. .25 

MJRSKAUSTIXYTE 
eli MJPSKE 

Edellä esitetyn jaottelun mukaisesti sepelit olisivat aina rakeidensa kaikilta si-

vuilta murskautunutta kiviainesta, kun taas murskesorissa olisi sekä kaikilta sivuil-
taan että osittain murskaantuneita kiviä ja myös täysin murskaantumattomia kiviaines-
rakeita kuten esim, hiekkaa. 
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2.0. TIJFKIMUSMATERIAALI JA TUrKIMUSMENETEUIÄT 

2.1. Yleistä 

Tutkimusaineisto jakautuu kolmeen toisistaan poikkeavaan, erilliseen osaan. Laajim-

man osamateriaalin muodostaa tie- ja vesirakennushallituksen vuosina 1967-1972 raken-

nuttamien kulutuskerrosten poranäytetutkimusten, päällystemassojen tutkimusten sekä 

vastaavien päällystekiviainesten murskauksen aikaisten tutkimusten tulokset. Tätä osa- 

aineistoa kutsutaan jäljempänä tutkimusaineisto 	I:ksi. Se edustaa yhteensä 1.425,5 

tiekilometriä kulutuskerrospäällysteitä, mistä määrästä 295,5 km on valmistettu asfalt-

tibetoneista ja 1.130,0 km sora-asfalttibetoneista. Edelliseen ryhmään kuuluu 24 ja 

jälkiimuhiseen 72 erillistä työkohdetta. Mainitut työkohteet edustavat laajimpia vuosi-

na 1967-1972 valmistettuja yhtenäisiä päällystystyökohteita. 

Tutkimuksen toinen osamateriaali (II) koostuu sellaisten vuonna 1967 valmistettujen 

kulutuskerrospäällysteiden ja niiden raaka-aineiden tutkimustuloksista, jotka sisältyi-

vät tie- ja vesirakennushallituksen valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tie- ja lii-

kennelaboratoriolta vuonna 1970 tilaamapää1lysteiden vauriotutkimukseen. Tämän osa- 

aineiston voidaan pienoiskoossa katsoa kuvaavan nykyisiä vanhimpia suomalaisia tiepääl-

lysteitä, sillä aineistoon sisältyy sekä asfaltti- että sora-asfalttibetonipäällysteitä 

niin vilkasliikenteisillä kuin väheimnän liikennöidyilläkin tieosilla yhteensä 41 eri 

työkohteessa. 

Kolmannen osa-aineiston, jota jäljempänä kutsutaan tutkimusaineisto uI:ksi, muo-

dostaa tie- ja vesirakermushallituksen maatutkimustoimiston valitsemat vuonna 1965 

valmistuneet tarkkailupäällysteet. Kaikkien tähän aineistoon sisältyneiden päällystei-

den kiviaineksena oli murskesora 0.. .18 me. Tarkkailupäällysteet oli valittu murskeso-

ran kulutuskestävyyden perusteella siten, että Los Angeles-lukunsa perusteella luoki-

teltuun neljään ryhmään oli kuhunkin valittu viisi työkohdetta maan eri puolilta. Ai-

neiston muodostavien työkohteiden yhteispituus on 270,1 km työkohteiden lukumäärän su-

pistuttua kandeksaksitoista kandessa työkohteessa tapahtuneen muita varhaisemman pääl-

lysteen vaurioitumisen johdosta. 

Tutkimusaineistoon III on pyritty keraamaän kaikki sanat tai vastaavat tiedot, jotka 

sisältyvät aineistoihin 1 ja II ottaen huomioon tutkimusmenetelmissä ja asiakirjoissa 

toteutetut muutokset vuosien 1965 ja 1967 välillä. Tutkimusaineisto III on näin mukana 

eräänlaisena tukiaineistona. 
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Taulukko 1. Tutkimusaineistojen laajuudet. 

Table 1. 	The width of research-materials. 

Tutkiinusaineisto 	 Pituus 	 Tvöjnaita 

Research niaterial 	 Length 	 Worksites 

1 	(Ah) 295,5 	km 	 24 

1 	(SAb) 1.130,0 	km 	 72 

II 	(Ab ja SAb) 506,6 	km 	 41 

III 	(SAb) 270,1 	km 	 - 	18 

Yht. 	 2.202,2 loi 	 155 

Tot. 

Eri tutkimusaineistot on tietojenkäsittelyssä pidetty toisistaan erillään, koska 
päällysteiden sekä niihin käytettyjen kiviainesten tutkimusmenetelmissä on ollut Lie-
javuutta eri vuosina sekä koska näin on yksinkertaisinwtin ollut mandollista saada 

murskaustuotteen lajin vaikutus päällysteen laatuun esille. 
Tutkiniusaineistot ovat työkohteittensa lukumäärien osalta veera tt aIO suppe i ts, 

mutta on otettava huomioon, että niistä jokainen edustaa keskimääräistä piteniman 
l0 km) päällystystyömaan eri tutkimustulosten keskiarvoja. Tananlisäksi tulos-

ten merkittävyyttä parantaa se seikka, että aineistoja käytetään matemaattisissa tSr-
kasteluissa rinnakkain ja johtopäätöksiä tehdään vasta, kun eri aineistot yhtäaikai-
sesti osoittavat tiettyä riippuvuutta. Tällä menettelyllä pyritään takaamaan tutkimuk-
selle luotettava tulos, vaikka siihen sisältyvien työmaiden tutkimustulosten keskiar-
vot vaihtelevat vain verrattain suppeissa rajoissa. 

Kiviainesten lujuustutkimusmenetelmien riippuvuuksia tarkasteltaessa on lisäksi 
käsitelty tie- ja vesirakennushallituksen laboratoriossa tutkittujen kiviainesnäytte-
den tutkimustuloksia. Aineisto koostuu 47 nurskattujen kiviainesnäytteiden rutiinitut-
kimusten yhteydessä suoritetusta lisamaärityksestä. Tämän aineiston avulla on pyritty 
saamaan lisiiselvyyttä ainoastaan Los ngeles-1uvun ja haurausarvon viii isestii riippu -

vuudesta. 

.2. 11 	Käytetyt 1 yhenteet 

Jäljempänä esitetyissä taulukoissa mm. korrelaatiokertoimien ja regressioyhtälöiden 

yhteydessä on käytetty seuraavia lyhenteitä päällystekiviaineksista, pääulystemassan 
ja pääulysteen ominaisuuksista, pääulysteeseen muodostuneesta ajourasta, piiiillystettä 
kuluttavasta Ii ikenteestii, sekä näistä muodos tetui sta rnuittuj i sta: 
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Tieosa 

- Ajoura v. 1967 - 70, v. 1967 - 73, v. 1965 - 71 on vuosina 1970, 1973 ja 1971 
mitatut ajouran syvyydet (min) v. 1967 ja 1965 valmistetuissa päällysteissä 

- KVL-1965, KVL-1970 on keskimääräinen vuorokausiliikeime vuonna 1965 ja 1970 henki-
löautoyksikköinä (hay) 

- KKVL-1970 on kesän keskimääräinen vuorokausiliikeime vuonna 1970 henkilöautoyksik-
köinä (hay) 

Päällysteen ominaisuudet 

- TF on päällysteen tyhjätila (til.-%) 
- MLI' on päällysteen Marshall-lujuus (kg) 

- TPP on päällysteen tilavuuspaino (kg/din 3) 
- OPP on päällysteen ominaispaino (kg/dm3 ) 

Päällystemassan ominaisuudet 

- ML11 on päällystemassan Marshall-lujuus (kg) 
- Tl on päällystemassan tilavuuspaino (kg/dm3 ) 
- Bit % on päällystemassan sideainepitoisuus (paino-%) 
- D74, D04, D12 ovat läpäisyarvoja 0,074, 4 ja 12 min:n seuloilla (1) 
- Kf on täytejauhepitoisuus kiviainesseoksessa (paino-%) 

Hk on luonnonhiekan määrä kiviainesseoksesta (paino-%) 

- KH74, 10-104, KH12 ovat läpäisyarvojen keskihajontoja 0,074, 4 ja 12 nili:n seulakoko- 
jen kohdilla (%-yks.) 

- KHBit on sideainepitoisuuden keskihajonta (%-yks.) 
- P74, PO4, P12, ovat tilastollisten rakeisuuspoikkeamien määriä (%) 

Kiviaineksen ominaisuudet 

- LosA on Los Angeles-luku 
- Haur on haurausarvo 

- cia on muotoarvo, puikkoisuus 
- b/a on muotoarvo, liuskeisuus 
- 	np on ominaispaino (kg/drn3 ) 
- Kuu on kiillepitoisuus (paino-) 
- Mursk on täysin murskautuneen kiviaineksen määrä (paino-%) 

Sideaineen ominaisuudet 

- Bit-la on bituinin laji (1/10 mm) 
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Edellä mainituista nuodostetut uudet muuttujat 

- ST on suhteellinen tiiviys (TPP/TPM) 

- MLS on Marshall-lujuussuhde (}4LP/MIM) 

- KVL-1968 on keskimääräinen vuorokausiliikenne v. 1968 (hay) 

- Ajoura v. 1970-73 on ajouran syvyyden kasvu (imn) vuodesta 1970 vteen 1973 

Päällystetyypit 

- Ah on asfalttibetoni 

- SAb on sora-asfalttibetoni 

Yleisiä lyhenteitä 

x1  on yksittäinen näytetulos 
i on keskiarvo 

s on keskihajonta, (s) on keskihajontojen keskiarvo 

r on korrelaatiokerroin 

R on yhteiskorrelaatiokerroin 

n on lukumäärä ; työmaiden, näytetulosten (kpl) 

2.2. Näytteenotto 

Käsillä olevan tutkimuksen tutkimusmateriaali joostuu erilaisista laboratoriomäärityk-

sistä ja mittauksista, joiden tulokset on taulukoissa esitetty työmaittain laskettujen 

keskiarvojen painottamattomina keskiarvoina. Näin on katsottu voitavan menetellä, koska 

kaikkien tarkasteluun liittyneiden työkohteiden pituudet ovat keskenään olleet samaa 

suuruusluokkaa ( 10 km). Määritysten ja mittausten lukumäärät vaihtelevat kuitenkin 

eri nuuttujien osalta. Mikäli tietomateriaalia kerättäessä olisi haluttu rekisteröidä 

työmaitten keskiarvojen perustana olleiden määritysten tarkat lukumäärät, olisi pel-

kästään lukumäärätiedoista koostunut yhtä laaja aineisto kuin varsinaisista työmaitten 

keskiarvoista. Tästä syystä katsottiin tarkoituksenmukaisininaksi tutkimustulosten kes-

kiarvojen ja hajontojen yhteydessä kohdissa 2.3 ... 2.6 mainita vain se niääritysten 

lukumäärä, mikä niitä näytteidenotosta annettujen määräysten mukaan todennäköisesti 

on otettu. Näin menetellen pystytään kuitenkin lukijalle antamaan luotettava kuva mää-

ritysten lukumääristä, sillä tie- ja vesirakennuslaitoksen päällystys- ja nurskaustöis-

sä on varsin tunnollisesti noudatettu näytteenotosta ja näytteiden tutkimisesta annet-

tuja ohjeita ja määräyksiä. 
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2.21 Murskaustuotteet 

Jokaisesta kiviaineksen ottopaikasta tutkitaan tie- ja vesirakennushallituksen määrä-
ysten (61) mukaan yksi tai useampia ennakkonäytteitä sekä otetaan työn aikana suon-
tettavaa laadunvalvontaa varten näytteitä. Määritykset suorittaa rakennuttaja. Laadun- 
valvontaa varten on murskausasemilla kenttälaboratorio varusteineen sekä laborantti. 
Kenttälaboratorioissa on laitteet kiviaineksen pesu- ja kuivaseulonnan suorittamiseksi, 
ominaispainon, vesipitoisuuden ja humuspitoisuuden määrityksiin sekä apuvälineet muo-
toarvon ja murtopintaluvun määrityksiä varten. 

2.211 Ennakkonäytteet 

Ennakkonäytteiden avulla arvioidaan kiviaineksen sopivuutta murskattavaksi. Joskus saat-
taa esiintyä tapauksia, joissa kaikki laatuvaatimukset täyttävän raaka-aineen saaminen 
kohtuullisiksi katsottavin kustannuksin ei ole mandollista esim. kiviaineksen pitkän 
ajomatkan vuoksi. Tällöin suoritetaan useita eri kiviainesten saantipaikkoja koskevien 
ennakkotutkimusten avulla kustannusvertailuja eri kiviaineksista valmistettavien pääl-
lysteiden välillä. Kiviaineksen heikko laatu otetaan vertailuissa huomioon päällysteen 
kestoiän lyhenemisenä. 

Sora- ja someroesiintymän laatua tutkitaan yleensä koekuoppien avulla. Kalliosta 
otettavat näytteet voidaan joskus irroittaa kangella, mutta yleensä ne on otettu räjäyt-
tämällä. Näytteen irrotus olisi syytä ohjeissa vaatia aina tapahtuvaksi räjäyttamallä, 
sillä niinhän murskaustyötä suoritettaessa käytännössä aina kuitenkin menetellään. Labo-
ratorioon murskaamattomana lähetetyn näytteen suuruudet ovat määräysten mukaan olleet 
vähintään 30 kg, murskenäytteen 20 kg sekä hienompien lajitteiden, lähinnä sepelin, 
10 kg. 

Ennakkonäytteestä tutkitaan kivilajikoostumus, ominaispaino, lujuusarvot sekä kivi- 
aineksen raemuotoa kuvaavat arvot. Ennakkonäytteet tutkittiin vuoteen 1969 saakka kaik-
ki tie- ja vesirakennushallituksen laboratoriossa Mäkkylässä sekä siitä lähtien vaihto-
ehtoisesti, ja mikäli maboollista, piirikonttoreiden laboratorioissa. Viimeksi mainit-
tujen tarkistusnäytteet on yleensä vielä tutkittu Mäkkylän laboratoriossa,jossa sis. 
kivilajikoostunius yksinomaan on määritetty. 

Käsillä olevaan tutkimukseen ei sisälly ennakkonäytteiden tutkimustuloksia eräitä 
kiviaineksen lujuustietoja lukuun ottamatta, joita käytettiin täydentäniään muuten vähä- 
lukuisia tutkimustuloksia eräissä työkohteissa. 

2.12 Työnaikaiset näytteet 

Kutakin alkavaa murskatun kiviaineksen eri lajitteiden 200 m3 :n erää kohti on otettu 
työn aikana vähintään yksi näyte. Näyte otetaan kuorma-auton lavalta tai varastokasaan 
levitetystä kuonmasta. Näyte, otettiinpa se kunimalla tahansa edellä mainituista tavois-
ta, koostuu määräysten mukaan 5...7 osanäytteestä. Osanäyte-erät sekoitetaan, ja labora- 
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torioon lähettettävä näyte erotetaan neliöimällä tai näytteenjakajalla. l.inituista 

200 m3 :n välein otettavista näytteistä suoritetaan kenttälaboratoriossa vain rakeisuus-
ja vesipitoisuusiaääritys, joista viimeksi mainitun tulokset ovat varsin vährkityk-
sisiä. Määritys suoritetaan lähinnä siksi, että seulontaa varten näyte joka tapauksessa 
on kuivattava, jolloin sen sisältämän kosteuden määrä on helppo määrittää. öljysoratöi-
den yhteydessä lienee kiviaineksen kosteudella eniten merkitystä. 

Kiviaineksen ominaispaino ja muotoarvo määritetään kenttälaboratoriossa vähintään 
kerran jokaista alkavaa 1.000 m3 :n valmiin kiviaineksen erää kohti samain kuin uurto-
pintaluku, mikä määritetään ainoastaan inurskesorien osalta. Työmaalla tehtyjen tutki-
musten tarkistantiseksi ja täydent•• seksi on piirin keskuslaboratoriossa tutkittu näyte 
jokaisesta valmistuneesta 4.000 m3 :n erästä. Näistä tutkitaan kivilajikoostumus, omi-
naispaino, lujuusarvot sekä muotoarvo. 

Jos raaka-aineen laatu muuttuu silminnähtävästi murskaustyön aikana tai jos uurskaus-
koneistojen säätöjä muutetaan, on uusi näyte yleensä otettu välittömästi. Ennakkonäyt-
teiden perusteella hyväksytystä kiviaineksesta valmistuneestaensinnuäisestä 4.000 m 3 :n 

erästä lähetetään ainoastaan vertausnäytteet tie- ja vesirakennushallituksen labora-
torioon, kun sensijaan kaikki muut näytteet tutkitaan kenttälaboratorioissa murskaamoil-
la tai piirikonttoreiden keskuslaboratorioissa. 

Tässä tutkimuksessa käytetyt kiviainesten tutkimustulokset on määritetty niiden imirs-
kauksen yhteydessä lukuun ottamatta kiviaineksen lujuusarvoja ja kivilajikoostumusta, 
mitkä vielä näinä vuosina oli pääasiassa määritetty tie- ja vesirakennushallituksen la-
boratoriossa. 

Laboratoriossa murskatun kiviaineksen tutkiinustulokset poikkeavat jonkin verran 
samasta kiviaineksesta työmaalla murskatun tuotteen vastaavista tuloksista. Näitä eroja 
on käsitellyt K a u r a n n e tutkimuksessaan (24), minkä mukaan pienellä laboratorio-
murskaimella valmistetun kiviaineksen lujuus- ja muotoarvot yleensä jäävät jonkin ver-
ran työmaalla nurskattujen kiviainesten ominaisuuksia huononiaiksi. Los ?nge1es-1uvun, 
haurausarvon sekä puikkoisuuden osalta tämä huononinuus on noin 10 %:n suuruista, lius-
keisuuden osalta ei aivan näin runsasta. Laboratoriossa suoritettavan kivennurskauk- 
sen merkitystä ovat eräät murskausurakoitsijat pyTkineet vähätteleinään. Tutkimusten 
mukaanhan sen tulokset ovat kuitenkin varsin hyvin suuntaa antavia, vaikkeivät lukuar-
vollisesti aivan vastaisikaan työmaalta saatuja arvoja. 

2.22 Päällysteinassanäytteet 

Urakalla suoritetuissa päällystystöissä on työn suorittaja huolehtinut laadunvalvon-
taan liittyvien laboratoriotöiden suorituksesta kuumana sekoitettavien massojen osalta. 
Rakennuttajan edustaja valvoo työn suorittajan laboratoriotutkimuksia sekä suorittaa 
tarkistusmäärityksiä. Työn suorittaja on ottanut yhden näytteen kunkin sekoitusaseman 
jokaisesta alkavasta 400 tonnin (kantavan kerroksen osalla 600 tonnin) massaerästä 
ja tutkinut siitä sideainemäärän ja rakeisuuden (60). Päällystystöiden valvontaohjei-
den mukaan on massanäyte otettava kuorma-auton lavalta kuudesta eri kohdasta yhdistet- 
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tynä. Yhtä tiekilometriä kohti työn suorittaja tutkii näin keskimäärin kaksi massanäy-

tettä. Vuodesta 1973 lähtien on massanäyte yleensä otettu vasta jokaisesta alkavasta 

500 tonnin massaerästä. Rakennuttajan edustaja on ollut velvoitettu tutkimaan rinnak-

kaisnäytteen joka neljännestä massamäärän perusteella otettavasta näytteestä eli kulu-

tuskerrospäällysteiden kyseessä ollessa 1600 tonnin välein. Käytännössä kuitenkin ra-

kennuttajan laboratoriossa määritettyjen näytteiden lukumäärä on ollut keskimäärin 
60.J0 % urakoitsijan laboratorion määritysten lukumäärästä. 

Vuoden 1973 uusittujen määräysten mukaan rakennuttaja tutkii kuumapäällystemasso-

ja "enää harkintansa" mukaan, mikä ei kuitenkaan useimpien piirikonttoreiden alueilla 

ole muuttanut entistä käytäntöä. 

2.23 Päällystenäytteet 

Päällystenäytteitä otetaan kuumasekotteisista kulutuskerrospäällysteistä sekä kanta-

van kerroksen bitumisorista. Rakennuttajan ja työn suorittajan edustajat ovat ottaneet 

ne yhdessä. Näytteet otetaan 100 ima:n läpimittaisella poralla. Näytesarjaan kuuluu 2 

noin 20 cm:n etäisyydellä toisistaan porattua tien poikkisuuntaista näyteriviä. Kun-

massakin rivissä on 1 poranäyte levityskaistan leveysmetriä kohti. Kutakin alkavaa 

laskukaistan 1 km kohti on otettu 1 näytesarja. Yli 5 km olevalta osalta on yleensä 

otettu näytesarja kutakin alkavaa laskukaistan 2 km kohti. Ensimäisen näytesarjan 

paikka on valittu mielivaltaisesti. Näytteet on tutkinut Valtion teknillisen tutkimus-

keskuksen tie- ja liikennelaboratorio, lukuun ottamatta vuonna 1972 Oulun ja Lapin 

piirien piirikonttoreiden töitä, joiden päällystenäytteet on tutkinut Oulun yliopiston 

tie- ja inaarakennustekniikan laitos. 

Näytteistä on tutkittu toisen rivin kustakin kappaleesta massan määrä ja tilavuus- 

paino sekä toisen rivin kustakin kappaleesta Marshall-lujuus. Sideainemäärä, kiviainek-

sen rakeisuus ja massan ominaispaino on määritetty toisen rivin yhteisestä massamää-
Tästä. 

2.3. Kiviaines 

2.31 Kiviaineksen rakeisuus 

Kiviaineksen rakeisuus eli raekoostumus on päällysteen runkoaineen tärkein ominaisuus. 

Sillä tarkoitetaan kiviaineksen eri raekokojen painosuhteita. Varsinaisen rakeisuuden 

lisäksi on siihen liittyvinä kiviaineksen laatuominaisuuksina pidettävä rakeisuuden 

hajontaa ja rakeisuuspoikkeamien määrää. Kiviaineksen maksimiraekoko ja hienoaineksen 

määrä tulevat ilmaistuiksi jo rakeisuuskäyrän yleisen kulun yhteydessä. 
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Tutkimusmenetelmä 

Rakeisuuden määrittäminen suoritetaan seulasarjalla ja koneellisella seulatärytti-
niellä. Murskaustuotteiden seulonnassa erotetaan kaksi toisistaan poikkeavaa menetel-
mää: kuivaseulonta ja pesuseulonta. Niiden päällystekiviainesten rakeisuus, joiden 
alaraja on 0 aio, on aina määritettävä pesuseulonnalla. Sentrifugimenetelmällä pestyn 
päällystemassan sekä poranäytteiden kiviainesten rakeisuus on määritettävä pesuseu-
lonnalla ja keinusuodatuksella uutetun massan kuivaseulonnalla. Tie- ja vesirakennus-
laitoksen murskaus- ja päällystystöiden laadunvalvonnassa käytetään rakeisuuden määri-
tyksessä normaaliseulasarjaa. Se käsittää päällekkäiset seulat, joiden läpäisyaukko-
jen sivujen pituudet ovat 0,074; 0,125; 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 ja 25 nuo. 

Tutkimusaineisto 1:n sisältämiä tuloksia tarkasteltaessa voitiin todeta sama kuin 
vuosittaisista maatutkinustoimiston päällysteiden laadusta laatimista yhteenvedoista 
(63), että päällystystyöt suorittaneiden urakoitsijoiden laboratorioiden määrittaniat 
rakeisuuskeskiarvot lähes kaikissa tapauksissa olivat lähempänä työhön määrättyjä ohje- 
arvoja kuin rakennuttajan oman laboratorion määrittämät arvot. Erityisen mielenkiin-
toista on tarkastella rakennuttajan ja urakoitsijan laboratorioiden rakeisuustuloksia 
hienoinuoalla eli 0,074 mm:n seulalla. Tällöin nimittäin työn .suorittaj ien laboratori-
oiden määrittamat läpäisyarvot ovat keskiarvoiltaan lähes poikkeuksetta 0,1.. .0,2 
%-yksikköä alhaisenunat kuin tie- ja vesirakennuslaitoksen omien laboratorioiden inääri-
tykset, vaikka päällystemassassa on käytetty keskimäärin noin 0,1 %-yksikköä ohjemää-
rää enenunän kalkkifilleriä. Tutkiinustulosten muodostuminen edellä kuvatun kaltaiseksi 
selittynee sillä, että kulutuskerrospäällysteiden työselityksissä on määräys, jonka 
mukaan sykionipölyä on palautettava massan joukkoon vain tarvittava määrä. Näin ollen 
rakeisuuden läpäisyarvon sijainti 0,074 niin:n ohjearvoon nähden vaikuttaa massan val-
mistajan kannalta seuraavasti: Ohjearvon alittavaa keskiarvotulosta voidaan puolustella 
sillä, että kalkkifilleriä on syötetty vaadittu määrä, vaikka seos silti jäisikin hie-
noainesköyhäksi, kun taas hienoainespitoisuuden ylitys on tulkittavissa työn suoritta-
jan virheeksi. Näin ollen työn suorittajan kannalta on parasta tärkeysjärjestyksessä, 

että 
a) täytejauhetta joka tapauksessa käytetään tarpeeksi eli suhteitusohjeessa vaadittu 

vähinnnä ismäärä 
b) ettei 0,074 aio:n seulan läpäisyarvoissa todeta ylityksiä sekä 

c) että 0,074 min:n seulan läpäisyarvo on mandollisinunan lähellä ohjearvoa. 
Vertailtaessa urakoitsijan ja rakennuttajan laboratorioiden välisiä rakeisuustutki-

musten eroja 4 ja 12 min:n seuloilla havaitaan, että erot ovat prosentuaalisesti sekä 

myös monissa tapauksissa numeroarvollisestikin paljon pienempiä kuin hienoseulalla, 
jolla todetuilla alituksilla on suuremmat vaikutukset arvonvähennyksiin. Mainittujen 
seulojen läpäisyarvot eivät vuosittain paljoakaan poikkea toisistaan, vaan vuoroin ra-
kennuttajan ja vuoroin urakoitsijan laboratorion saama tulos on parempi. Tamajohtunee 
siitä, että 4 ja 12 nuo:n seuloilla todettavista poikkeainista on yhtäläiset vaikutukset 
päällystemassan laatua arvosteltaessa. Rakennuttajan laboratorioiden toteainat suuremmat 
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yksittäiset ylitykset ja alitukset tasoittuvat suunnilleen samaan keskiarvoon kuin 
urakoitsijoiden, ohjearvosta vähäisemmässä määrin poikkeavat tulokset, joten suurem-
pia eroja ei keskiarvoja tarkasteltaessa rakennuttajan ja urakoitsijan tuloksissa 
ole havaittavissa. Erot näkyvät sitävastoin selvemmin keskihajonnoissa. 

Tutkiiipjsaineisto 

Edellä esitetyistä syistä päällysteinassan rakeisuudella tarkoitetaan jäljempänä ra-
kennuttajan laboratorion määrityksiä, joita tuloksia on myös käytetty laskettaessa 
rakeisuuden hienonemista, rakeisuuspoikkeania sekä ralceisuuden haj ontaa. Tutkimus-
aineisto kiviaineksen rakeisuuden osalta muodostuu sekä kiviainesten murskauksen 
aikaista, päällystemassojen että päällystenäytteiden rakeisuuksista, jotka jäljempänä 
esitetään tutkimusaineisto 1:n osalta. Rakeisuudessa tapahtuneita muutoksia on jäl-
jempänä tarkasteltu juuri tämän aineiston perusteella. 

Taulukko 2. Asfalttibetonin kiviaineksen rakeisuuskeskiarvot, D... (läp.-%) 
Table 2. 	4an grain size distribution of mineral aggregates in asphalt 

concrete, 

Sepeli 
Macadam 

D... 	(% passing). 

Seula 	Sieve 
0,074 mm 	0,5 mm 4,0 mm 12,0 jan 

Näytteitä 
Sainpies 

Murskaus 
Crushing 
0.. .6 	mm 10,1 32,9 85,0 100 
6.. .12 	mm 1,0 1,6 4,0 95 827 

12.. .18 	(25) 	mm 0,6 0,9 2,0 26 
Pääl lystemassa 
Mixture 9,6 22,4 51,6 82 404 
Päällyste 
Pavement 9,9 22,8 53,1 84 392 

Täytejauhe 4,2 % Sideaine 5,97% 
Filler Binder 

Sora-asfalttibetonitöissä on noin joka toisessa työkohteessa kiviainekseen jouduttu 
sen rakeisuuden parantamiseksi lisäänaänluonnonhiekkaa. Erilaisten murskesorien ra-
keisuudet poikkeavatkin melkoisesti toisistaan. Taulukossa 3 esitetyt läpäisyarvot 
ovat keskiarvoja koko aineistosta, joka koostuu työkohteista, joihin on lisätty hiek-
kaa sekä sellaisista, joihin ei sitä ole lisätty. 



Taulukko 3. Sora-asfalttibetonin kiviaineksen rakeisuuskeskiarvot, D. ..(läp.-%). 

Table 3. 	an grain size distribution of mineral aggregates in bituminous 

crushed gravel, D...( passing). 

Murskesora 
Crushed gravel 

Seula 	Sieve 
0,074 mm 	0,5 mm 	4 	mm 12 mm 

Näytteitä 
Sainpies 

Murskaus 	0.. .20(25) mm 
Crushing 3,9 15,4 	48,0 77 3.164 

Pääl lysteinassa 
Mixture 8,8 22,9 	53,4 80 1.548 

Päällyste 
Paveinent 9,1 23,4 	54,7 82 1.503 

Täytej auhe Sidea jne 
Filler 	5,0% Binder 	5,81% 

Taulukossa 4 on esitetty murskesoran rakeisuuskeskiarvot erikseen sellaisissa ta-
pauksissa, joissa on jouduttu käyttamanlisäkiviaineksia ja sellaisissa, joissa 
luonnonaineksen lisäystä ei ole katsottu tarpeelliseksi suorittaa. 

Taulukko 4. Nhrskesoran rakeisuuskeskiarvot: (a) luonnonhiekkaa on myöhemmin li-
sätty ja (b) lisäystä ei ole tarvinnut suorittaa D...(läp.-%). 

Table 4.  Mean grain size distribution of crushed gravels in such cases when 
natural sand in added (a) and without additional natural sand (b), 

D...(% passing). 

Murskesora 	 Seula 	Sieve 	 Työinaita 
Crushed gravel 	 0,074 mm 	0,5 mm 	4 mm 	12 mm 	Worksites 

Murskesora (a) 
Crushed gravel (a) 	3,9 	12,9 	45,8 	75 	 37 

Mirskesora (b) 
Crushed gravel (b) 	 3,9 	18,3 	50,5 	79 	 35 

Luonnonhiekka 
Natural sand 	 6,5 	80,9 	98,8 	100 	 37 

Täytejauhe (a) 4,8% 	Täytejauhe (b) 5,3% 
Filler 	 Filler 

Ne murskesorat, joihin ei luonnonainesta ole päällystystyön yhteydessä syötetty, 
sisältävät sellaisenaan runsaaninin hienompirakeista kiviainesta. Hienoiman seu-
lan kohdalla ei rakeisuudessa ole ollut eroja, vaikka kalkkifilleriä onkin käytetty 
puoli %-yksikköä enemmän niissä tapauksissa, joissa luonnon kiviainesta ei ole käy-

tetty. 

21 



22 

2.32 Kiviaineksen lujuuden määritykset 

2.321 Los Angeles-koe 

Los Angeles-kokeessa määritettävä Los Angeles-luku kuvaa eräällä tavalla kiviaineksen 

kulutuskestävyyttä. Se on alkuaan amerikkalainen tutkimusmenetelmä (ASTM C 131-55), 

jota nykyään käytetään Yhdysvaltojen ja Englannin vaikutusalueilla sekä emi. Italiassa 

(44, 53) ja Suomessa. Koe voidaan suorittaa usealla toisistaan vain vähän poikkea-

valla tavalla. 

Tutkimusmenetelmä 

Tähän tutkimukseen liittyvälle aineistolle koe on suoritettu jauhanialla 5.000 g 

9,6.. .19,0 mm suuruista kiviaineslajitetta 500 lieriön kierroksen ajan vakiomit-

taisessa teräslieriössä, missä jauhavan vaikutuksen aikaansaavat 11 ätandardimittais-

ta ja -painoista teräskuulaa (yhteispainoltaan 4.580 g). Los Angeles-luvun lukuarvo 

saadaan laskemalla 1,68 mm. pienemmäksi jauhautuneen kiviaineksen määrä painoprosent-
teina. 

Los Angeles-koetta pidetään laboratoriomenetelmänä luotettavana hyvän toistetta-
vuutensa ja siis tutkimustulosten pienen keskihajonnan vuoksi, joka yleensä raekoos-

ta riippumatta jää alle 2%:n. Tutkimustarkkuuden voidaan näin katsoa olevan ± 4% (57). 

Mn. K a u r a n n e on tutkimuksessaan (24) todennut, että kiviaineslajitteen 

raekoolla on vaikutusta Los Angeles-lukuun siten, että pienempiraekokoiset antavat 

lukuarvoltaan suurempia tuloksia. Tämä tuntuukin ynunärrettävältä, sillä pienempirae- 

kokoisessa lajitteessa on särkyvää kiviaineksen pintaa enemmän kuin karkearakeisem- 

massa. Tämän tutkimuksen kaikki niääritykset on tehty em. vakiomittaisesta lajitteesta. 

Tutkimusaineis to 

Taulukko 5. Kiviainesten Los Angeles-arvot, LosA (-). 

Table 5. 	Los Angeles values of inineral 	aggregates, LosA (-) 

Murskaustuote 	Keskiarvo 	Keskihajonta 	Näytteitä 
Mineral aggregate 	an value 	Standard 	Saniples 

deviation 
- 	 sepeli 	(1) 

macadain 24,5 5,2 	103 
- 	 murskesora (2) 

crushed gravel 23,6 3,8 	396 
- 	 murske (II) 

crushed aggregate 23,2 3,6 	177 
- 	 murskesora (III) 

crushed gravel 24,2 3,6 	95 
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Suomessa on Los Angeles-lukua käytetty päällystekiviainesten ensisijaisena lujuus-
vaatimusarvona ja määräävänä kiviaineksen lujuutta arvosteltaessa. Laatuluokat ovat 
kiviaineksen käyttötarkoituksen mukaan olleet seuraavat: Sirotteeksi käytettävän 
kiviaineksen Los Angeles-luku saa olla enintään 25 (1 laatuluokka), kuumasekoittei-
siis kulutuskerroksiin ja valuasfaltteihin enintään 30 (II laatuluokka) sekä kanta-
van kerroksen bituinisoraan enintään 35 (III laatuluokka). 

2.322 Haurauskoe 

Haurauskokeessa määritettävän haurausarvon katsotaan kuvaavan kiviaineksen iskunkes-
tävyyttä. Tutkimusmenetelmä on kehitetty Ruotsissa, ja yleisessä käytössä se on 
Ruotsin lisäksi Norjassa. 

Tutkimusmenetelmä 

Haurausarvo ilmaisee painoprosentteina standardisoidussa murskauskokeessa 8 nin:n ra-
jaa pienemmäksi murskautuneen kiviaineksen määrän. Tutkittavasta näytteestä otetaan 
kokeeseen lajite 8.. .12 mm, jonka akselisuhteen b/a on oltava 1,4 . Tänä saadaan 
seulomalla em. fraktio 5,6 ja 8 mm:n välppäseuloilla. Kokeessa vasaroidaan välpätys-
tä lajitteesta erotettua S' /2,66.500 g:n määrää ( 5' = kiviaineksen ominaispaino) 
kiviainesta teräslieriössä pudottamalla 14 kg:n pudotusvasaraa 25 cm:n korkeudelta 
20 kertaa. Kymmenen pudotuksen jälkeen sekoitetaan näytettä holvautumisen estämisek-
si. Haurausarvo saadaan laskemalla lajitteen alarajaa (8 mm) pienemmäksi jauhautu-
neen kiviaineksen määrä painoprosentteina koko kiviainesmäärästä. 

Valtion teknillinen tutkimuskeskus on julkaisussaan "Asfalttipäällysteiden koes-
tusmenetelmiä" TIE-menetelmät (67), missä yleisimät päällystealan tutkimusmenetel-
mät on nonnitettu Suomen olosuhteita silmälläpitäen, jättänyt haurausarvon määri-
tyksestä tarkoituksellisesti pois näytefraktion akselisuhdetta b/a koskevan määrä-
yksen, mikä tie- ja vesirakennuslaitoksen laboratorioiden suorittanlissa määrityksissä 

edelleen on säilytetty. 
Los Angeles-kokeessa simuloidaan kiviainekseen kohdistuvaa kuluttavaa vaikutusta 

dynaainisessa muodossa, kun taas haurauskokeessa rasitus on luonteeltaan enemmän 
staattista. Valmiissa päällysteessä kiviaines ei ole rakeet toisistaan irrallaan, 
vaan kuten haurauskokeen muotissa tiiviisti pakkautuneina. Toisena näkökohtana on 
puolustettu Los Angeles- kokeen luotettavuuden parenimuutta sen näytemäärän lO-kertai-
suudella haurauskokeessa tutkittuun verrattuna. Los Angeles-luku ja haurausarvo ovat 
kuitenkin molemmat prosentuaalisia lukuja, joten näytteen määrällä ei tässä mielessä 
ole merkitystä, kunhan se vain on edustavasti otettu. 
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Tutkimusa jne is to 

Taulukko 6. Kiviainesten haurausarvot, Ilaur j-). 

Table 6. 	Swedish iinpact values of mineral aggregates, Haur (-). 

Murskaustuote 	Keskiarvo 	Keskihajonta 	Näytteitä 
Mineral aggregate - - 	an value 	Standard deviation Sanipies 

- 	 sepeli 	(1) 
macadam 56,2 11,0 	103 

- 	 murskesora 	(1) 
crushed gravel 56,7 6,8 	396 

- 	 murske 	(II) 
crushed aggregate 53,9 7,1 	177 

- 	 murskesora (III) 
crushed gravel 45,1 5,8 	95 

Haurauskokeen antainien tutkimustulosten hajonta on noin 5%. Tutkimustarkkuuden voi-

daan näin katsoa olevan ± 10% (57). Haurauskokeita on tie- ja vesirakennushallituk-

sen nurskaustöitä valvottaessa yleensä aina suoritettu Los Angeles-määritysten rin-

nalla. Jos tulokset ovat keskenään olleet ristiriidassa, on Los Angeles-lukua pi-

detty määräävänä (53). Vuodesta 1973 lähtien on haurausarvomäärityksiä suoritettu 

ainoastaan ennakkonäytteistä sekä varsinaisen murskaustyön edistyessä 24.000 m 3 :n 

välein. 

Asfalttipäällystenormien mukaan haurausarvomääritys on tehtävä täydentävänä tut-

kimuksena, jos kiviaines on Los Angeles-luvun perusteella kiviainesluokkien rajalla. 

Laatuluokkien rajat haurausarvojen osalta Ovat 55, 65 ja 75 oltuaan ennen vuotta 

1973 55, 60 ja 65. 

2.323 Miut kiviainosten lujuuskokeet 

Suomessa ei ole yleisessä käytössä piiällystekiviainesten laaduntarkkailussa muita 

sen lujuutta ilmaisevia koestusmenetelmiä kuin edellä esitetyt kaksi. Kiviaineksen 

puristuslujuutta (kg/cm2 ) käytetään esim. Saksassa (DIN 52105) ja Itä-Euroopan mais-

sa ilmaisemaan päällystekiviaineksen lujuutta. Kiviaineksen puristuslujuus määrite- 

tään yleensä määrän ttaista, tasasivuista kappaletta puristamalla ja lukemalla voima, 

joka tarvitaan kappaleen särkemiseen, sekä jakamalla tämä näytteen poikkipinta-alalla. 

Koska puristuslujuuden arvo suuresti riippuu koekappaleen eheydestä, saadaan pienem-

piä koekappaleita puristettaessa yleensä suurempia arvoja. Näytekappaleen kokoa ei 

ole kansainvälisesti normitettu. Kanadalaisten suosittelema 42 m ja 42 nun:n pitui-

nen sylinteri on saavuttanut jonkin verran yleistä käyttöä, mutta koska esim. Suomes-

sa yleisesti käytetty timanttikairatyyppi antaa Ø 32 mm:n näytteen, on meillä kokeis-

sa käytetty tätä mittaa. Puristuslujuus mitataan kuivatusta näytteestä, jonka lujuus 

on suurempi kuin kostean näytteen. DIN-normeissa on kuivatun kiviaineksen puristus- 
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lujuuden arvoina esitetty mm. seuraavia: Basaltti 2500.. .4000 kg/cm2 , dioriitti ja 

gabro 1700.. .3000 kg/cm 2 , gneissi ja granuliitti 1600.. .2800 kg/cm2 , diabaasi 

1800.. .2500 kg/cm2 , graniitti 1600.. .2400 kg/cm 2  ja kalkkikivi 200.. .1800 kg/cm 2 . 

Murskatun kiviaineksen puristuslujuusmäärityksiä on suoritettu tie- ja vesiraken-
nushallituksen laboratoriossa (57) puristamalla 12.000 kp:n voimalla (noin 152 kp/cm2 ) 

haurauskokeessa käytettyä lajitetta haurausmuotissa yhden minuutin ajan. Kokeen tulos 
on laskettu 8 uun:n tai jonkin tätä pieneninän seulan läpäisevän, kokeessa murskautu-
neen aineksen painoprosentteina. Englannissa on laajenmiassa käytössä sepelin ja rnurs-
kesoran puristuksen kestävyyskoe ns. 10-% fines test. Aritys on edellä esitetyn 
kaltainen nopea ja yksinkertainen. Sen soveltamista myös Suomen kivilajien lujuus- 

tutkimuksiin olisi kokeiltava. 
Poratuista kiviainesnäytteistä voidaan määrittää myös kivilajin vetolujuus ns. 

Brasilian kokeena (24). Tällöin näytekappale pannaan puristimeen kyljelleeri. 
Päällystekiviaineksista voidaan määrittää myös esim. hioutuvuus, vedenimeytyminen, 

sään- ja roudankestävyys sekä tarttuvuus sideaineeseen, jotka kaikki enenudssä tai 
vähemmässä määrin tarkoittavat muuta kuin pelkkää kiviaineksen lujuutta. 

2.33 Kiviaineksen raemuodon määritykset 

Yksittäisen kivirakeen muodon määrittelevdt sen pituus (c = pisin akseli) , leveys 
(b = keskiakseli) ja paksuus ( a = 1yhin akseli). Muotoarvolla tarkoitetaan lukua, 
joka ilmoittaa kiviaineksen rakeiden keskimääräisen pituuden suhteen keskimääräiseen 
paksuuteen (c/a), jota kutsutaan puikkoisuudeksi, ja keskimääräisen leveyden suhteen 
keskimääräiseen paksuuteen (b/a), Jota kutsutaan liuskeisuudeksi. 

Tutkimusmenetelmil 

Muotoarvo on määritetty mittaanialla 100 kpl. rakeita ns. muotolukulaatikossa. Mita-
tut pituudet, leveydet ja paksuudet on laskettu erikseen yhteen ja sunmiien suhteet 
laskettu näistä. Tämän tutkimuksen määritykset on tehty lajitteesta 8... 12 mm, mika 
oli ennen vuotta 1973 lajite, josta imotoarvo määritettiin. ?kiotoarvojen määrityk-
set tehdään vuodesta 1973 lähtien (55, 61) 6.. .12 mm:n lajitteesta. Keskimääräinen 
leveys ja paksuus voidaan määrittää myös seulomalla, ensiksi mainittu verkkoseu-
lalla, jolloin lajitteen 6.. .12 ins keskileveys on lähellä 8,5 ins:ä, ja jälkimmäinen 

saadaan seulomalla kiviaines rakoseuloilla eli välpillä, piirtämällä rakeisuuskäyrä 
ja lukemalla keskipaksuus käyrän ja 50 läpäisy-%:n viivan leikkauspisteen kohdalta. 

Rakeiden pituus voidaan arvioida vain mittaamalla. 
Ennen vuotta 1967 ilmaistiin tie- ja vesirakennuslaitoksen suorituttamissa paäl-

lystekiviainesten tutkimuksissa raemuoto ns. muotoluvulla, millä tarkoitetaan sitä 
osaa murskaustuotteen määrästä painoprosentteina, mikä akselisuhteelta b/a 1.40. 
Tutkimusaineisto IIT:n kiviainesten muoto on esitetty edellä mainitussa muodossa. 
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Eri, maissa, mm. Ruotsissa, Saksassa ja Englannissa, on pyritty kehittämään nuotoarvon 
mittausmenetelmää tarkenimaksi ja mittauksen suorittajasta riippumattonanimaksi. Kui-
tenkaan yksinkertaiseinpaa menetelmää ei ole löydetty. Muotoarvon määrittäjästä aiheu-
tuva hajonta arvioidaan noin 5%:ksi. 

Määritysten luotettavuus riippuu myös raekoosta: mitä pienempi on raekoko, sitä 
suurempi on hajonta. Itse muotoarvokin on riippuvainen raekoosta: mitä pienempiä ra-
keet ovat suhteessa käytetyn nurskaajan asetukseen, sitä suuremmat ovat akselisuhteet 
(22). Tämä riippuu myös paljon murskausprosessista: mitä useanipivaiheinen murskaus on 
kysymyksessä, sitä kuutiollisempia ovat murskeen rakeet. Tie- ja vesirakennushalli-
tuksen laboratoriossa tutkittiin myös muotoarvon mittauksessa käytetyn murskaustuot-
teen raekoon vaikutusta nuotoarvon lukuarvoon. Tutkittu näytemäärä oli vahainen, 
mutta tulokset osoittivat keskinääräisesti, että raekoko vaikutti muotoarvon lukuar-
voon siten, että lajitteesta 16.. .20 mm määritetty muotoarvo oli puikkoisuuden osalta 
0,15 yksikköä ja luiskeisuuden osalta 0,10 yksikköä pienempi kuin normaali, 8... 12 
mm lajitteesta määritetty. 

Miotoarvon määrittämistä esim. 20.. .25 sai:n sepelistä on esitetty sekä murskaus-
että päällysteurakoitsijain taholta. Karkeasta lajitteesta määritetyt muotoarvot saat-
taisivat ilmaista erityisesti kalliomurskeiden osalla kivirakeiden muodon vaikutusta 
paremmin. Tällä saattaisi olla merkitystä erityisesti nykyään, jolloin päällystemas-
soissa käytetään entistä karkeampia kivirakeita päällystekerrosten paksuutta silti 
vastaavasti lisäämättä. 

Tutkiinusaineisto 

M.iotoarvo ilmaistaan oheisessa taulukossa esitetyssä muodossa, missä ensimmäinen luku 
tarkoittaa puikkoisuutta ja jälkimmäinen liuskeisuutta. 

Taulukko 7. Kiviainesten Inuotoarvot; cia, b/a (-). 
Table 7. 	Form values of m.ineral aggregates; cia, b/a (-). 

Mirskaustuote 	 Keskiarvo 	Keskihajonta 	Näytteitä 
Mineral aggregate 	 an value 	Standard deviation Samples 

- sepeli (1) 
macadam 	 2,42/1,49 	 0,16/0,15 	207 

- murskesora (1) 
crushed gravel 	 2,4211,49 	 0,1610,14 	791 

- murske (II) 
crushed aggregate 	 2,47/1,45 	 0,28/0,13 	355 

- iri.irskesora (III) 
crushed gravel 	 56,0 	 13,1 	 189 

Laatuluokitelluji kiviaineksen muotovaatimukset ovat vuodesta 1973 lähtien olleet 
seuraavat: 
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Kiviaines luokka 	puikkoisuus 	liuskeisuus 

	

1 	<2,5 	<1,5 

	

II 	< 2,7 	. 1,6 

	

III 	< 2,9 	< 1,7 

Mikäli uurske ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia ennakkonäytteistä saatujen tu-

losten vastaisesti, on rakennuttajalla oikeus periä urakoitsijalta arvonvähennystä 

ntirskaustöiden urakkaohj e lmassa esitetyn taulukon mukaisesti. Arvonvähennystä muoto- 
arvojen perusteella määrättäessä on kuitenkin otettava huomioon, mihin toimenpitei-
sun murskaainolla on työnaikana ryhdytty muotoarvojen parantamiseksi. Vuoteen 1972 
saakka on puikkoisuuden vaatimusraja ollut kussakin kiviainesluokassa 0,1 yksikköä 
korkeampi ja liuskeisuuden osalla 0,1 yksikköä tiukempi kuin nykyiset vaatimukset. 

Tavallisilla leuka- ja kartionurskaimilla ei voida sanottavasti vaikuttaa synty-

neen tuotteen raemuotoon. Käytettäessä iskupalkkimurskainta j älkiniurskaimena saadaan 
kiviainekselle vähemmän puikkoinen ja liuskeinen raemuoto. Iskupalkkinurskaimien 
käyttö maassamme on nykyään vähäistä, mikä johtunee tämän murskaustavan normaalia 
suuremmista käyttökustannuksista. 

2.34 Kiviaineksen ominaispaino 

Tutkimusmenetelmä 

Kiviaineksen ominaispainolla tarkoitetaan tilavuusyksikön suuruisen kivikappaleen 

painoa. Se on vuodesta 1973 lähtien määritetty tie- ja vesirakennuslaitoksessa (61) 

rakeisuudeltaan ̂  6 mm olevasta kiviaineksesta punnitsemalla näyte ilmassa ja vedes-

sä sekä laskemalla näiden perusteella ominaispaino. Tämän tutkimuksen piiriin kuulu-

neet määritykset on tehty kuitenkin vanhojen määräysten mukaisesti kiviaineksen 8 ami 

suurempien rakeiden osalta. 

Puhuttaessa kiviaineksen ominaispainosta tarkoitetaan kuitenkin sen tiheyttä eli 

massaa suhdetta tilavuuteen. Punnitseminen teoreettisesti ajatellen riippuu maan veto- 

voimasta ja siis vaihtelee mittauspaikan mukaan. Rutiinitutkimuksissa voidaan kuiten-

kin massan sijasta hyvin käyttää painoa. Kiviaineksen tilavuuden määritykseen taas 

vaikuttaa kiviaineksessa olevien huokosten määrä. Suomalaisissa kivissä huokosia on 

verrattain vähän. Niiden keskimääräinen määrä on H y y p ä n (16) mukaan 0,22.. .0,24% 

kiviaineksen tilavuudesta. Mikäli kivirakeissa on pieniä huokosia, joihin vesi ei 

määritysten yhteydessä pääse, estyy näin oikean, pelkän kiven tiheyden mittaanunen. 

Tässä mielessä onkin epätarkemman käsitteen "ominaispaino" käyttö jopa suositeltavaa 

(57). Saksassa, missä kiviaineksessa saattaa olla runsaasti huokosia, on päällyste-

kiviainesten huokostilavuudelle asetettu enimäisrajat kivilajeittain. Vedenimeytymi-

nen määritetään normin DIN 52103 mukaisesti. Sen enimäismäärä mainittujen saksalais-

ten normien mukaan vaihtelee välillä 0,4.. .0,7 paino-%. 

Ominaispaino on K a u r a n t o e n (24) mukaan riippuvainen tutkittavan lajit- 
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teen raekoosta, koska heikommat mineraalit ja kivet rikastuvat hienompiin lajitteisiin. 
Tummien mineraalien määrän myötä kiviaineksen ominaispaino yleensä kasvaa. 

Tutkimusaineisto 

Taulukko 8. 	Kiviainesten ominaispainot, Omp (kg/dm3). 
Table 8. 	Specific gravities of mineral aggregates, cnp (kg/dni3). 

M.jrskaustuote 	 Keskiarvo 	Keskihajonta 	Näytteitä 
Mineral aggregate 	 4an value 	Standard deviation Sanpies 

- sepeli (1) 
macadani 	 2,71 	 0,06 	 207 

- murskesora (1) 
crushed gravel 	 2,70 	 0,03 	 791 

- niurske (II) 
crushed aggregate 	 2,70 	 0,04 	 355 

2.35 Murskesoran murtopintaluku 

Murtopintaluvulla tarkoitetaan murskesoran 6 mm suurempien rakeiden, kaikilta sivuil-
taan murtopintaisten rakeiden sekä kokonaan luonnonpintaisten rakeiden määrää paino- 
prosentteina. Se ilmoitetaan kanden luvun suhteena, esim. 48/25, missä 48 on kaikilta 
sivuiltaan murskautuneiden rakeiden määrä painoprosentteina yli 6 mm aineksesta ja 
25 vastaavasti täysin luonnonpintaisten rakeiden painoprosentti. 

Tutkiinusmenetelmä 

M.irtopintaluvun määritys on tapahtunut jakanalla noin 2 kg:n suuruisesta näytteestä 
seulomalla erotettu 8 me:ä karkeanipi osa rae rakeelta kolmeen ryhmään: kaikilta si-
vuiltaan murtopintaiset rakeet, rakeet, joissa on sekä murtopintaisia että luonnon-
pintaisia sivuja, sekä täysin luonnonpintaiset rakeet. 

Tutkimusaineisto 

Tutkimuksen murtopintaluvut on määritetty raekooltaan 8 mm suureninlasta kiviaineksesta, 
mitä rajaa käytettiin ennen vuotta 1973. Tilastollisissa laskelmissa jäljempänä on 
murskesorien murtopintaluku otettu huomioon siten, että osittain murskautuneiden ra-
keiden määrästä on lisätty puolet täysin murskautuneiden rakeiden määrään. Tähän lu-
kuun on laskettu yhteen myös kalkkifillerin painosuhteiden mukainen määrä, sillä täy-
tejauhe voidaan katsoa 100-prosenttisesti murskautuneeksi. Näin muodostettu tunnus- 
luku esiintyy jäljempänä murskesorien osalla ilmaisemassa murskautuneen kiviaineksen 
määrää päällystemassassa. 
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Taulukko 9. Täysin murskautuneen kiviaineksen määrä, Mursk (-). 

Tabie 9. 	Percentage of grains crushed from ali sides, Mirsk (-). 

Murskaustuote 
Mineral aggregate 

Keskiarvo 
an vaiue 

Keskihajonta 
Standard 
deviation 

Hiekan määrä 
Miount of 
sand 

Näytteitä 
Sampies 

- 	 sepeli 	(1) 4 työmaata 
macadam 97,4 0,0 4 worksites 207 

- 	murskesora (1) 
crushed gravei 55,8 13,0 4,3 % 791 

- 	murske 	(II) 
crushed aggregate 60,3 20,0 9,0 % 355 

- 	murskesora (III) 
crushed gravel 57,0 12,2 189 

Murskaustöiden valvontaohjeiden (61) sekä asfalttipäällystenormien (55) mukaan saa 
murskesorafl 6 nnn suuremmista rakeista enintään 30 paino- 90 olla täysin murskaanturnat-

tornia rakeita ja täysin murskaantuneiden rakeiden määrän tulee olla vähintään 
30 paino-%. Niiden murskaustuotteiden osalta, jotka eivät täytä asetettuja vaatimus- 
rajoja, perii rakennuttaja arvonvähennyksen. Arvonvähennystä perittäessä kuitenkin 
erikseen harkitaan, missä määrin rakennuttajan työtä varten varaaman raaka-aineen 
kivisyyttä voidaan pitää riittämättömänä. Tällaisena rajana on käytännössä yleensä 
pidetty kivisyysprosenttia 30. Mitä hienompaa lähtökiviaines siis on, Sitä pienempi 

yleensä on täysin murskaantuneiden rakeiden määrä. 
Vuonna 1967 ja sitä aikaiseiiunin murskaustuotteiltaei tie-ja vesirakennuslaitoksen 

töissä edellytetty kuin että murskesoran 8 rnn suureminista rakeista saa korkeintaan 
60 paino-% olla täysin ntirskautumattomia. Vuonna 1968 tätä määräystä muutettiin siten, 
että täysin murskautuneiden rakeiden määrä edellytettiin vähintään 20 painoprosen-
tiksi ja täysin murskautumattomien määrä sai olla korkeintaän 40%, joten nykyinen 

vaatimus on vielä tätäkin tiukempi. 

2.36 Kiviaineksen mineraalikoostumus 

Päällystystarkoituksiin Suomessa käytettävät kivilajit voidaan jakaa ns. syväkivi-
lajeihin ja kiteisiin liuskeisiin. Ensiksi mainittuun ryhmään S o v e r i n (52) 
mukaan kuuluvat graniitit, dioriitti, gabro, peridotiitti ja diabaasi sekä jälkimrnäi-
seen gneissit, kiilleliuskeet, kvartsiitti, arnfiboliitti, granuliitti, leptiitti ja 
kiteinen kalkkikivi. Tavallisinunin kiviaines koostuu useammasta eri kivilajista, 
joista kukin voi taas sisältää useita eri mineraaleja. Yleisinunät Suomen kivilajien 
mineraaleista ovat: inaasälpä ( noin 60% kallioperästä), joka on verrattain kovaa mutta 
lohkeaa helposti, kvartsi (noin 25%),joka on kovin ja kulutusta kestävin, kiilteet 
(5. ..lO%), jotka ovat suomuinaisia ja huonosti kulutusta kestäviä mineraaleja sekä anifi-
boolit ja pyroksenit (noin 5%), jotka ovat sitkeitä iumrnia mineraaleja (50). 
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Kiille on siis myös eräs suomalaisen kiviaineksen yleisimmistä mineraaleista. Mikäli 
kiviaineksessa on runsaasti kiillettä, se saattaa aiheuttaa päällysteessä rapautumista. 
Kiilleliuskeen kiillesuomut ovat yhdensuuntaisia ja kivi lohkeaa helposti niiden suun-
taisia tasoja pitkin. Pienirakeisena se ei yleensä ole päällysteessä haitallinen, esim. 
fylliitissä esiintyessään, joka mineraaleiltaan vastaa kiilleliusketta, Tmltta on hyvin 
tiivis eikä siinä silmällä juuri voi erottaa yksittäisiä rakeita. Helposti lohkeavana 
mineraalina kiille usein rikastuu murskaustuotteen hienoimpiin lajitteisiin. Kiille 
yleensä heikentää kiteisiä liuskeita enemmän kuin syväkivilajeja. Miutenkin verratta-
essa syväkivilajien ja kiteisten liuskeitten lujuuksia keskenään voidaan S o v e r i n 
(52) miikaan sanoa, että suuri osa gneisseistä on heikompia kuin normaalit graniitit, 
kun taas diabaasi on ehkä lujin kivilajimme. Ratkaiseva tekijä kiven lujuudelle on kui-

tenkin sen mineraalirakeiden koko: hienojakoiseinpi kivi on yleensä parempi lujuusomi- 
naisuuksiltaan kuin karkearakeinen. Asfalttipäällystenonneissa 1973 (55) mainitaan luji-
na kivilajeina sun. diabaasi, gabro, amfiboliitti ja hienorakeinen graniitti sekä heik-
koina taas pegmatiitti ja karkearakeinen graniitti, kiilleliuske ja kiteinen kalkkikivi. 
K a u r a n n e on julkaisuissaan (23, 24) esittänyt eräitä keskiarvolukuja, joiden mu-
kaan lujinipia kivilajejainme olisivat fylliitit, leptiitit ja vihreäkivet. 

Eri kivilajien onhinaispainoilla ja niiden huokoistilavuuksilla on melkoisia keskinäi-
siä eroja, mikä yleensä ilmenee eroina myös kiviaineksen lujuusarvoissa. 

Kiviaineksen soveltuvuuteen päällysteisiin vaikuttaa myös kiviaineksen ja sideaineen 
välinen tartuntavoima, jota on tutkinut sun. H y y p p ä (14). Suomessa kivilajit ovat 
hänen mukaansa yleensä kemialliselta luonteeltaan happamia eli piihapporikkaita. Ylei-
sesti katsoen sideaineen tartunta happamaan kiviainekseen on huonompi kuin emäksiseen. 
Sääntö ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa. Happanlia mineraaleja edustavat mm. kvartsi, 
kiille sekä kivilajeja graniitti. Maasälpä on keskimäärin neutraali sekä pyroksenit ja 
amfibolit emäksisiä. Kivilajeista emäksisiä ovat sun. diabaasi, dioriitti, gabro ja peri-
dotiitti sekä kalkkjkjvj. 

Tutkimusmenete]mä 

Kiviainesnäytteen kivilajikuvaus samoinkuin mineraloginen luokitus on tehty silmämääräi-
sen havainnon perusteella. Milloin murskeen näytteessä on ollut yli 80% yhtä kivilajia on 
näyte luokiteltu vain tämän kivilajin mukaisesti. 

Tutkimusaineisto 

Tie-ja vesirakennushallituksen laboratorio on luokitellut tutkimiaan kiviainesnäytteitä 
eräänlaisella kivikoodilla, missä mineraalirakeiden raekoon, näytteen kvartsi- ja sarvi-
välkepitoisuuden sekä kivilajin perusteella on arvosteltu tutkitut näytteet. Kivikoodi 
ei kuitenkaan ole soveltunut kiviainestutkimusten yhteydessä suoritetuissa tilastollisis-
sa yhteenvedoissa käytettäväksi, joissa tietokone laskee moninumeroisista koodiluvuista 
mitäänmerkitsemättömät keskiarvon ja keskihajorinan. Tästä syystä ei tässä tutkimuksessa 
kiviaineksen mineraalikoostumusta otettu huomioon kuin kiilteiden ja kiilleliuskeiden 



osalta. Jaottelu on epälooginen siinä mielessä, että kiilleliuske on kivilaji ja kiil-
le mineraali, mutta koska kiilleliuskeessa on yli 30% kiillettä, voitaneen ryhmittely 
päällystetekniikan kannalta katsoa oikeutetuksi. 

Taulukko 10. Kiviainesten kiille- ja kiilleliuskepitoisuudet, Kiill(paino-%). 
Table 10. 	Mica and mica-schist contents of mineral aggregates, Kuu (% by vol.). 

Murskaustuote 
Mineral aggregate 

Keskiarvo 
Mean value 

Keskihajonta 
Standard deviation 

Näytteitä 
Sainples 

- 	 sepeli 	(1) 
macadain 4,2 10,6 103 

- 	murskesora 	(1) 
crushed gravel 16,3 18,6 396 

- 	murske 	(II) 
crushed aggregate 16,9 20,4 177 

- 	murskesora 	(III) 
crushed gravel 24,1 29,3 95 

2.4. 	Päällyste ja päällystemassa 

2.41 Tilavuuspaino 

Tilavuuspainolla tarkoitetaan tilavuusyksikön suuruisen kappaleen kuivapainoa. Tilavuus- 
paino ilmaisee päällysteen tai päällystemassasta valmistetun koekappaleen tiiviysasteen, 
kun tunnetaan käytetyn kiviaineksen ominaispaino ja sideainepitoisuus. 

Tutkimusmenetelmä 

Tilavuuspainon määrittäniseksi kuivattu näyte punnitaan ilmassa ja vedessä. Mikäli koe- 
kappale on huokoinen, näyte päällystetään parafiinilla ennen vedessä punnitsemista. 
Punnitustulosten perusteella saadaan lskema11a tilavuuspaino. netelmän tarkkuus on 
yleensä 0,01 kg/dm3 . Virhettä saattaa aiheutua kappaleen pintaan nuodostuneista ilmakup-
lista sekä siitä, että koekappale on niin huokoinen, että vettä on tunkeutunut sen si-
sään. 

2.411 Päällystemassan tilavuuspaino 

Tutkimusaineisto 

Päällystemassan tilavuuspainon määrittämiseksi on päällystystyömailla valmistettu koe- 
kappaleita. Niiden valmistukseen käytetään sekoitusasemalla valmistettua massaa. Työ-
maalla on yleensä tehty koekappaleita 1.600 tonnin niassanvalmistuserän välein, jokai-
sesta massaerästä vähintään kolme koekappaletta. Koekappaleet on valmistettu 150°C 
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länipötilaan lämmitetystä asfalttimassasta sullomalla näytettä muotissa molemmin puo-
lin 50 Marshall-sullontalaitteen iskulla. Näin suoritettu tiivistystyö on vakio, joten 
päällystemassan tilavuuspainot ovat tiivistystyön osalta keskenään vertailukelpoisia. 

Taulukko 11. Päällystemassojen tilavuuspainot, TPM (kg/din3). 
Table 11. 	Unit weights of pavement mixtures, TPM (kg/dm3). 

Päällystemassa 
Pavement niixture 

Keskiarvo 
Mean value 

Keskihajonta 
Standard deviation 

Näytteitä 
Samples 

- 	 Ah 	(1) 2,44 0,07 464 
- 	 SAb 	(1) 2,43 0,03 1.775 
- 	SAb, Ah (II) 2,41 0,04 796 
- 	 SAb 	(III) 2,42 0,02 424 

Käytetty sullontatapa on sellainen, että työmaalla voidaan ainoastaan poikkeukselli-
sen tehokasta jyräystä käyttäen saada päällysteen tilavuuspaino yhtä suureksi kuin 
koekappaleen tilavuuspaino. Koekappaleet on työmailla valmistettu rakennuttajan la-
boratoriossa. 

2.412 Päällysteen tilavuuspaino 

Tutkimusaineisto 

Päällysteen tilavuuspaino on määritetty päällysteestä poratuista jokaisesta näyte-
kappaleesta.Ne ovat tälntutkimukseen liittyvässä aineistossa lukuarvoiltaan poik-
keuksetta pienempiä kuin massasta määritetyt tilavuuspainot. 

Taulukko 12. Päällysteiden tilavuuspainot, TPP (kg/dm3). 
Table 12. 	Unit weights of pavement, TPP (kg/dm 3 ). 

Päällyste 
Pavement 

Keskiarvo 
Mean value 

Keskihajonta 
Standard deviation 

Näytteitä 
Samples 

- 	 Ah 	(1) 2,38 0,05 1.374 
- 	 SAh 	(1) 2,39 0,02 5.252 
- 	SAb, Ah (II) 2,37 0,04 2.360 
- 	 SAb 	(III) 2,38 0,03 1.258 

2.413 Suhteellinen tiiviys 

Tutkinusinenetelinä 

Päällysteen suhteellisella tiiviydellä tarkoitetaan päällystenäytteiden ja samasta 
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massasta sullottujen koekappaleiden tilavuuspainojen suhdetta. Sitä voidaan pitää 

päällysteen laadun eräänlaisena arvosteluperusteena, koska se ilmaisee päällysteen 

tiivistymisasteen. Koekappaleiden sullontatyö voidaan nimittäin katsoa vakiosuurui-

seksi, vaikka se suoritettaisiinkin eri laboratorioissa. 

Sekä ruotsalaisten (26) että saksalaisten (6) päällystenormien mukaan arvostellaan 

päällysteen tiiviyttä sekä jyräyksen tehokkuutta pääasiassa suhteellisen tiiviyden 

eli sanatarkkana käännöksenä, tiiviysasteen perusteella. Sen on saksalaisten vaati-

musten mukaan oltava vähintään 0,98 kulutuskerrospäällysteille, joiden paksuus on 

^ 3,5 cm tai vastaavasti ̂ 85 kg/cm2 . Ohuenisille kulutuskerroksille on rajana vä-

hintään 0,97. Näin inääriteltyyn tiiviysvaatimukseen ei tarvitse sitoa päällystemas-

san rakeisuutta, kuten on esim. tyhjätilan suhteen asianlaita. Suhteellista tiiviyttä 

voidaankin pitää päällystystyön suorittajan kannalta oikeudennuikaisena tiiviyden mit -

tana, sillä se ottaa huomioon kulloinkin käytettävän päällystemassan tiivistymisonsi-

naisuudet. Tiivivden absoluuttinen mitta se ei kuitenkaan ole. 

Tutkimusa mci sto 

Työmaittain laskettujen tilavuuspainojen keskiarvojen suhteet on esitetty oheisessa 

taulukossa. 

Taulukko 13. Pmiiillysteiden suhteelliset tiiviydet, ST ( - ). 
Table 13. 	Relative densities of pavements, ST (-). 

Päällyste 	Keskiarvo 	Keskihajonta 	Työmaita 
Pavement 	Mean value 	Standard deviation Worksites 

- 	Ab 	(1) 0,978 0,015 	24 

- 	SAb 	(1) 0,984 0,007 	72 

- 	SPh, Ah (II) 0,980 0,008 	41 

- 	SAh 	(III) 0,980 0,010 	18 

Tilavuuspainosuhteen on asfalttipäällystenormien (55) mukaan oltava kuumasekoittei-

silla kulutuskerrospäällysteillä vähintään 0,97. Tie- ja vesirakennushallitus pitää 

päällysteiden laadunarvosteluperusteidensa (59) mukaan lieventävänä seikkana sallit-

tua suureimnille tyhjätilaylityksille tilavuuspainosuhteen arvoja 0,98. 

2.42 	Piiiillysteen ominaispaino 

Päällysteen ominaispainolla tarkoitetaan kiviaineksen ja sideaineen yhteisen painon 

suhdetta niiden tilavuuteen. 
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Tutkimusmenetelmä 

Tämän tutkimuksen päällystenäytteiden ominaispainot on määritetty imeyttämällä hie-
nonnnettuun massanäytteeseen vakuumieksikaattorissa vettä. ()rtinaispaino saadaan il-
massa ja vedessä suoritettujen punnitusten avulla. äritykset on suorittanut valtion 
teknillisen tutkimuslaitoksen tielaboratorio. 

Tie- ja vesirakennushallituksen laboratoriossa ontinaispainon määritys suoritetaan 
pyknometrimenetelmällä (55) triklooretyleeniä käyttäen. 

Ominaispainon määritysmenetelmien tarkkuus on noin 0,01 kgldm3- yksikköä. Virheitä 
aiheutuu pääasiassa siitä, ettei näytettä murenneta kylliksi, ja siitä, että näyttee-
seen on jäänyt kosteutta ennen kuivapunnitusta (57). (ninaispainomäärityksessä saatu 
tulos voidaan tarkistaa laskennollisesti päällystemassan seossuhteiden sekä sen raaka- 
aineiden ominaispainojen avulla käyttäen kaavaa 

nmininainn = 
	 100 	 missä Bit%, Kiv% ja Kf% tarkoittavat 

Bit% + Kivi + Kfi 

tkiv (kf 
sideainepitoisuutta (%), kiviainesmäärää (%) sekä kalkkifillerimäärää (%) sekä 

bit' tkiv ja  tkf  vastaavien komponenttien ominaispainoja. 
Ominaispaino on niääritetty yhdistetystä kaistanäytteestä. 
Päällysteen ominaispainoa ei yleensä sellaisenaan käytetä päällysteiden laadunar-

vostelussa, vaan sen lukuarvoa tarvitaan pääasiassa tyhjätilan laskemiseen. Ominais-
painon suuruuteen vaikuttavatkin vain päällysteen ainesosien laatu ja määrä. 

Tutkiniusaineisto 

Tutkimusaineistoittain olivat päällysteiden ominaispainot seuraavat: 

Taulukko 	14. Päällysteiden ominaispainot, OPP (kg/dm3 ). 
Table 14. Specific gravities of pavements, OPP (kg/drn 3 ). 

Päällyste Keskiarvo Keskihajonta Näytteitä 
Pavement Mean value Standard deviation Samples 

- 	 Ab 	(1) 2,47 0,05 392 
- 	 SAb (1) 2,46 0,02 1.504 
- 	SAb, Ah (II) 2,45 0,03 674 
- 	SPh (III) 2,45 0,03 359 

2.43 Päällysteen tyhjätila 

Tyhjätila ilmoittaa päällystenäytteessä olevien ilmahuokosten tilavuuden prosentteina 
näytteen kokonaistilavuudesta ja antaa siten kuvan päällysteen tiiviydestä. Päällys- 
teen tyhjätilaa on totunnaisesti Suomessa pidetty tärkeimpänä päällysteen laatuomi- 
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naisuutena. Tiiviin päällysteen katsotaan olevan kestävänipi sekä säätä että nastaren-
gaskulutusta vastaan kuin avoimen päällysteen. 

Tutkimusmenetelmä 

Päällystenäytteiden tyhjätilat on laskettu päällysteen tilavuuspainon ja ominaispai- 
non välisestä suhteesta kaavan tyhjätila = 100 - 100 (tilavuuspaino/ominaispaino) mukai-
sesti. Ennen vuotta 1967 tyhjätilamääritykset suoritettiin ns. vedeninieytymislukua 
käyttäen, mikä määritystapa ei kuitenkaan soveltunut karkearakeisten tai huokoisten 
päällysteiden tyhjätilamäärityksiin, vaan antoi niistä suhteellisesti edu1lisenia 

tuloksia. 

Tutkimusaineisto 

Työmaittain laskettujen tyhjätila-arvojen keskiarvot, näiden keskihajonnat sekä työ- 

maitten tyhjätilahajontojen keskiarvot on esitetty oheisessa taulukossa. 

Taulukko 15. Päällysteiden tyhjätila-arvot, TT (tiL-% 

Table 15. 	Void contents of pavements, Tf (% by vol.). 

Päällyste 	 Keskiarvo 	Keskihajonta Keskihajonnan 	Näytteitä 
keskiarvo 

Pavement 	 Mean value 	Standard 	Mean of standard Samples 
deviation 	deviation 

- 	 Ab 	(1) 3,8 0,7 	 1,3 1.374 

- 	 SAb (1) 2,8 0,7 	 1,0 5.252 

- 	SAb, Ab (II) 3,5 0,9 	 - 2.360 

- 	SAb (III) 3,1 0,9 	 - 1.258 

Karkearakeisten (nksimiraekoko >-16 mm) kulutuskerrospäällysteiden, joiden massa- 

määrä on vähintään 100 kg/m2  ja jollaisia suomalaiset tiepäällysteet yleensä ovat, 
suurin sallittu tyhjätila on 5,0 tiavuus-%. Ennen vuotta 1973 ei 5,0 ja 6,0 tila-
vuusprosenttien välille jäävien näytteiden määrä saanut ylittää 10 prosenttia. 

Saksalaisissa päällystenormeissa (6) on asetettu vaatimus myös jyräasfalttien 
tyhjätilan alarajalle, joka on 2,0 tilavuus-%. Liian pienestä tyhjätilasta katso-
taan olevan haittaa päällysteille siinä mielessä, että ne tällöin menettävät osan 
joustavista muodonmuutosominaisuuksistaan ja ovat alttiimpia mm. halkeamien muodos-
tuniiselle. Suomessa ei ole katsottu olevan tarvetta asettaa jyräasfalttien maksimi- 
tiiviydelle vaatimusrajaa, koska päällysteen pienen tyhjätilan katsotaan joka tapa-
uksessa tehokkaammin vastustavan lukuisten päällysteen jäätymisten ja sulainisten 
aiheuttamaa rapauttavaa vaikutusta. 
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2.44 	Marshall-lujuus 

Mershall-lujuus ilmaisee päällysteen kyvyn vastustaa piastisten muodonniuutosten synty-
mistä. Se voidaan määrittää päällysteestä otetuista poranäytteistä tai laboratoriossa 
valmistetuista koekappaleista. Marshall-menetelmää käytetään asfa1ttimassan ennakko-
suhteituksen laatimisessa, massan työnaikaisessa laadunvalvonnassa sekä va1miin pääl-
lysteen laadunarvostelussa. 

Tutkiinusmenetelmä 

Menetelmän mukaan sylinterimäisiä, 60 °C vesihauteessa 30 minuuttia pidettyjä koekap-
paleita puristetaan vastakkaisilta sivupinnoiltaan sylinterisegmentin muotoisilla 
koestuspäillä. Kokeessa määritetään puristusta vastustavan voiman maksimiarvo kilo-
pondeina ja sitä korjataan koekappaleen paksuudesta riippuvalla korjauskertoimella. 

M a r k k u 1 a n (66) suorittamien tutkimusten mukaan päällysteen tyhjätila pie-
menee jonkin verran siirryttäessä 4 cm:n päällystepaksuudesta 6 cin:iin. Lujuuden kasvu 
on tällöin sen sijaan huomattava. Tainamerkitsee hänen mukaansa sitä, että Marshall- 
lujuuden korjauskertoimet eivät ehkä ohuilla päällysteillä ole riittävän suuria. 

Marshall-menetelmän luotettavuutta on arvosteltu lähinnä näytetulosten runsaan 
hajonnan vuoksi. Tulosten hajontaa aiheuttavat mm. voimamittarin epätarkkuus ja vaih-
telut laitteen puristusnopeudessa sekä tärkeimpänä tekijänä lämpötilan epätasainen 
jakautuma ja vaihtelut vesihauteessa. 

2.441 Päällystemassan lujuus 

Tutkimusaineisto 

Päällystemassan Marshail-lujuus on määritetty lahoratoriossa niistä työmaalla valmis-
tetuista koekappaleista, joista myös päällystemassan tilavuuspaino on määritetty. Pääl-
lystemassan Mershall-lujuuden perusteella voidaan päällysteen lujuudelle asettaa tavoit-
teita, jollaisena tie- ja vesirakennushallituksen inaatutkimustoimisto on päällysteiden 
lujuuksia arvostellessaan käyttänyt noin kolmannesta massan lujuudesta. Päällystemas-

san lujuusmääritykset on tehty tie- ja vesirakennushallituksen lahoratoriossa. 

Taulukko 16. 	Päällystemassojen Marshall-lujuudet, MLM (kg). 
Table 16. 	Majshall stabilities of pavement mixtures, MLM (kg). 
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Päällystemassa 	 Keskiarvo 	Keskihajonta 	Näytteitä 
Pavement mixture 	 Mean value 	Standard deviation Sanipies 

- Ah (1) 	 778 	 142 	 464 

- SAb (1) 	 707 	 106 	 1.775 

- SAh, Ah (II) 	 768 	 113 	 796 

- SAb (III) 	 640 	 115 	 424 

2.442 	Päällysteen lujuus 

Tutkimusaineisto 

Päällysteen Marshall-lujuus on määritetty poraamalla otetun kaistanäytteen toisen 
näyterivin jokaisesta näytekappaleesta. Mäliritykset on yleensä suorittanut valtion 

teknillisen tutkimuslaitoksen tieiaboratorio. 

Taulukko 1 '. 	0991 lysteideri Marshal 1- lujuuclet , MLP (kg 

Table 17. 	Marshall stabilities of pavenlents, MLP (kg). 

Päällyste 	 Keskiarvo 	Keskihajonta 	Näytteitä 
Pavement 	 Mean value 	Standard deviation Samples 

- 	 Ah 	(1) 301 79 1.374 

- 	 SAb (1) 273 70 5.252 

- 	SAb, Ab (II) 243 65 2.320 

- 	SAb (III) 258 62 1.258 

2.443 	Märshall-lujuussuhde 

Tutkimusmenete 1 mä 

Marshall-lujuussuht.een esittäniän lukuarvon, joka saadaan jakainalla päällysteen lu-
juus vastaavan päällystemassan lujuudella, voidaan katsoa ilmaisevan jossain määrta 
tiivistyksen tehokkuutta ja jyräystapaa, suhteitusta, päällysteen raaka-aineissa ta-
pahtuneita muutoksia sekä myös ainesosien laatua. Myös ylijyräksestä aiheutuva lujuu-
den pieneneminen on seikka, joka ei aina tule esille tyhjätilan kasvuna, mutta jonka 

lujuussuhde saattaa ilmaista. 

Tutkimusaineisto 

Työmaittain laskettujen Marshall-lujuuksien keskiarvojen suhteet on esitetty oheisessa 

taulukossa. 
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Taulukko 18. 	Marshall-lujuussuhteet, MLS (-). 

Table 18. 	Relative stabilities, MLS (-). 

Päällyste 	Keskiarvo 	Keskihajonta 	Työmaita 
Pavement 	Mean value 	Standard deviation Worksites 

- Ab 	(1) 0,40 0,15 	24 
- SAh (1) 0,39 0,10 	72 
- SAh, Ah (II) 0,32 0,08 	41 
- SAb (III) 0,42 0,14 	18 

1rshall-lujuussuhteel1e ei tie- ja vesirakennushallituksen päl1ystystöitä koskevis-

sa asiakirjoissa o1e määritelty vaatimusrajaa. 

2.5. Laskenta 

Tutkimuksen analysointimenetelmäksi katsottiin parhaiten soveltuvan regressioana-

lyysin, jossa muuttujien välisiä korrelaatiokertoimia käytettiin johtopäätösten teos-

sa. Laskutoimitukset on suoritettu automaattisella tietojenkäsittelytekniikalla Hel-

singin Tekr1lisen Korkeakoulun laskentakeskuksen toimittaman BMD-ohjelmapakkauksen 

valikoivan regressioanalyysin - 02R kaikkien siihen liittyvien aputulostuksien 

avulla (49). 

2.51 Regressioanalyysi 

Regressioanalyysillä selvitetään selitettävän muuttujan (päällysteen ja päällyste- 

massan ominaisuudet sekä ajouran syvyys) ja selittäjien (kiviaineksen ominaisuudet ym.) 

välinen riippuvuus matemaattisen mallin muodossa. 4nete1män oleellisimpia piirteitä 

on se, että tarkastelu kohdistuu useiden tekijöiden vaikutukseen yhtäaikaa eikä vain 
kuhunkin erikseen. 

Käytettäessä regressioanalyysia on huomattava, että tilastollista selitysvoimaa 

saavat vain sellaiset tekijät, joiden numeeriset arvot vaihtelevat riittävästi havain-

nosta toiseen. Toisin sanoen tekijä, jolla tiedetään olevan vaikutusta selitettävään, 

mutta joka on lä1es sainansuuruinen kaikissa havainnoissa, ei ole regressiomenetelniän 

puitteissa merkittävä selittäjä. Laskelmissa käytetty useamman muuttujan regressio-

malli on yleisessä muodossaan seuraava: 

Y 	= a0  + a1x 1  + a2x2 + .... + ax 

jossa 	a1 	on analyysin tuloksina saatuja regressiokertoinua ( i = 0,1 ... n) 
Y 	on selitettävä muuttuja 

Xi 	on selitettäviä muuttujia (i = 1,2.. .n) 



39 

Ohjelma määrittää monen muuttujan regressiomallin edeten askeleittain siten, että 
kullakin askeleella lisätään malliin tai poistetaan siitä yksi selittäjä. Miuttujis-
ta, jotka voivat olla alkuperäisiä tai niistä muunnoksilla johdettuja uusia muuttu-
jia, voidaan osa haluttaessa jättää huomioon ottamatta regressiomallia laskettaessa. 
Käyttäjä voi halutessaan ohjata selittäjämuuttujien valintaa pakotearvojen avulla: 
suureninan pakotearvon omaavat muuttujat tulevat mukaan regressiomalliin ennen pie-
neninän pakotearvon omaavia. Ohjelma päättää kullakin askeleella suoritettavista 
toimenpiteistä tiettyjen kriteerien perusteella. Käsillä olevassa tutkimuksessa käy-
tettiin kaikilla malliin mandollisesti haluttavilla selittäjillä aluksi samaa pako-
tearvoa. Ohjelma valitsee tällöin malliin näistä sen, jolla on suurin F-arvo, mikäli 

sillä on etukäteen ohjelmassa ilmoitettua rajaa Fin  suurempi F-arvo. Edellä mainitut 
muuttujakohtaiset F-arvot ilmaisevat, kuinka suuri vaikutus kullakin selittäjällä on 
mallin hyvyyteen ko. tilanteessa. Tällainen toleranssitesti voi estäa malliin kuulu-
mattoman vapaan muuttujan mukaantulon. Jos muuttujan toleranssiarvo, joka voi vaih-
della nollan ja ykkösen välillä, on hyvin lähellä nollaa, sisältyy sen vaikutus lähes 
kokonaan jo mallissa mukana oleviin muuttujiin, joten sen lisääminen malliin on turhaa, 
varsinkin koska pyöristysvirheiden tai muuttujien alkuperäisissä arvoissa olleiden epä-
tarkkuuksien vaikutus tällaisessa tapauksessa voi olla suuri. 

Ohjelmaa käytettäessä oli myös mandollista niin haluttaessa pakottaa regressiomal-
lin vakiotermi nollaksi. Näin meneteltiinkin eräissä tapauksissa niiden mallien osalla, 
joissa päällysteen ajouran syvyyttä selitettiin kanden muuttujan avulla, joista toinen 
oli liikennemäärä. Näiden mallien yhteiskorrelaatiokerroin ei kuitenkaan ole käyttökel-
poinen, sillä origon kautta kulkevissa malleissa ohjelma laskee selittäjien keskihajon-

nan muodossa. 

5 = ________ 
n- 1 

jolloin korrelaatiokertoimen arvoksi tulostuu 1,0 tai hyvin vähän sitä pienempi luku. 
Sitä vastoin niiden regressioyhtälöä eli tässä tapauksessa yhtälön kulmakerrointa voi-
daan kylläkin käyttää kuvaamaan aineiston riippuvuussuhteita. 

Sellaisissa tapauksissa, joissa regressioyhtälöä ei pakoteta kulkemaan origon kautta, 
laskee ohjelma testisuureen keskihajonnan normaalisti kaavan 

/ 	(Xj 	2 
s = 	 mukaisesti. 

n- 1 

Regressioanalyysia käytettäessä mallin tulkinta vaikeutuu, jos selitettävien muuttujien 
välillä on keskinäisiä riippuvuussuhteita. Mikäli korrelaatio on voimakasta, käy useim-
miten niin, että vain toinen keskenään riippuvista muuttujista tulee merkitsevänä mal-
liin. Tästä syystä onkin selittäjien väliset keskinäiset riippuvuussuhteet selvitettä-
vä ensin ja vasta tämän jälkeen lähdettävä valitsemaan kuhunkin malliin luotettavinunan 
lopputuloksen antavat muuttujat. Myös loogisesti päättelemällä voidaan löytää selittä- 
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jiä, joilla ei ole keskinäisä voimakkaita riippuvuussuhteita. 

Regressioyhtälöiden merkitsevyyttä arvosteltiin F-testilla sekä koko mallin että 

kunkin erillisen selittäjän osalta erikseen. 

2.52 Korrelaatiokerroin 

Lineraalisella korrelaatiokertoimella mitataan kanden muuttujan (x ja y keskinäisen 

riippuvuuden määrää. Korrelaatiokerroin (r) lasketaan kaavalla: 

r = 	x-i) 	(y-) 
fl 	S 	Sy  

Korrelaatiokerrointen merkitsevyyksiä arvosteltaessa voidaan seuraavaa, V a h e r - 

v u o n ja K a 1 i ui o n (64) mukaista summittaista luokittelua pitää suuntaa-an-

tavana, vaikka kertoimen arvot yleensä pienenevätkin havaintojen määrän kasvaessa. 

r = 	0 ... 0,30 heikko korrelaatio 

= 0,30 ... 0,60 kohtalainen korrelaatio 

= 0,60 ... 0,80 melkoinen korrelaatio 

= 0,80 ... 1,00 voimakas korrelaatio 

Korrelaatiokertoimen arvoa tutkittaessa on aiheellista tarkastella sen toisen potens-

sin suuruutta, koska sille löytyy yksinkertainen tulkinta. Se osoittaa, miten suuri osa 

aineistosta selittyy regressiosuoran avulla. 

2.53 	Keskiarvojon vertailu 

Kanden eri tutkimusaineiston muuttujan keskiarvon poikkeavuutta toisistaan tutkitaan 

t-testillä. 

Testisuureena käytettiin lauseketta 

= 	ii -X /n1 +n2 _2 

/ 	l/n + l/n 

+ n2s 2 2 	V 
jota verrattiin t(n1  + n 2  - 2)- jakautunian taulukkoon. 



2.54 Merkitsevyyden esitystapa 

F- ja t-testien perusteella saatua en testisuureidcn t ilastol 1 ison rnerkitsevyyden 

tasoa ilmaistaan tutkimuksessa seuraavasti: 

Merkitsevyys 	Erehtymisen todennäköisyys 	Merkintii 

Ei merkitsevä 	5 % 	- 

Melkein merkitsevä 	5 % ... 1 % 	x 

Merkitsevä 	1 1 ... 0,1 1 	5 

Vahvasti merkitsevä 	0,1 1 	x x s 

4! 
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3. KIVIA1NEKSEN VAIKUTUS PÄÄLLYSTEMASSA2 JA P3ÄLLYSTEEN OMINAISWKSIIN 

3.1 Yleistä 

Kiviaineksen vaikutusta päällystemassan ja päällysteen ominaisuuksiin tutkittiin tar-
kasteleinalla eri tekijöiden välisiä korrelaatioita sekä regressioyhtälöitä ja näiden 
merkitsevyyksiä. Laskelmat suoritettiin sekä tutkimusaineistoon 1 sisältyneiden as-
falttibetoneiden (Ab), 24 työmaan ja sora-asfalttibetoneiden (SAb), 72 työmaan 
että tutkimusaineistoon II sisältyneiden asfaltti- ja sora-asfalttibetonipäällys-
teiden (Ab+SAb), 41 työmaan osalta erikseen. 

Kiviaineksen kunkin laatuominaisuuden korrelaatiokertoiinet on esitetty taulukoi-
tuina tutkiinusaineistojttain kaikkien tutkimuksen piiriin kuuluneiden päällysteen 
tai päällystemassan ominaisuuksien suhteen. Selittäjiksi näille ominaisuuksille 
valittiin seuraavat: 

Los Angeles-luku, haurausarvo, muotoarvot, kiviaineksen ominaispaino ja kiillepi-
toisuus, murskautuneiden kivirakeiden määrä, päällystemassan rakeisuuden läpäisyarvot 
0,074 min:n, 4 min:n ja 12 min:n seulakokojen kohdilla sekä sideainepitoisuus. Taulukoissa 
on lisäksi mainittu tutkimusaineistojen keskiarvot ja -hajonnat. 

Regressioyhtälöiden yhteydessä on esitetty myös koko yhtälön sekä sen selittäjien 
merkitsevyystaso. 

3.2 Tilavuuspaino 

3.21 Päällystemassan tilavuuspaino 

Kiviainesten ominaisuuksien vaikutusta päällystemassan tilavuuspainoon tutkittiin 
korrelaatiokertoimia sekä massan tilavuuspainoa selittäviä regressioyhtälöitä käyt-
täen. Laskennan tulokset on esitetty oheisessa taulukossa. 



Taulukko 19. Päällystemassan tilavuuspainon korrelaatiot ja parhaat regressiot. 

Table 19. 	Correlations and best regressions of unit weight of mixture. 

Korrelaatiot: 

Correlations: 	s 	1)74 	1)04 	1)12 	Bit% 
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Ab (1) 2,44 0,07 0,39 0,04 0,06 

SAb (1) 2,43 0,03 0,24 -0,27 -0,30 

Ab^SAb (II) 2,41 0,04 -0,09 -0,60 -0,53 

LosA 	Haur 	cia 	D/ a 

Ab 	(1) 	-0,62 	-0,58 	-0,40 	-0,38 
	

0,41 

SAb 	(1) 	-0,23 	-0,13 	0,32 
	

0,45 
	

0,75 

Ab+SAb 	(II) 	-0,15 	-0,16 	-0,03 	-0,01 
	

0,54 

Regressioyhtälöt: 

Regressions: 

TIl1 (Ah) 	= 	-0,008 LosA - 0 ,099 h/a + 2 ,8 
xx 	 - 

TPM (SAb) 	= 	0,709 Omp - 0,001 Dl2 + 0,62 
xxx 	 xxx 	 x 

TPM (Ab+SAb) 
	

= -0,045 Bit% + 0,500 Omp + 1,34 
xxx 	 xxx 	 xxx 

0,13 

-0,26 

-0,64 

Kiili 

-0,22 

0,03 

-0,03 

R = 0,65 

R = 0,77 

R = 0,81 

Mursk 

0,01 

0,14 

Selvin vaikutus päällystemassan tilavuuspainoon tässä tarkastelluista ominaisuuksista 
on kiviaineksen ominaispainolla kaikkien tutkimusaineistojen mukaan. Myös kiviainek-

sen lujuus, etenkin sepelien osalta, vaikuttaa massan tilavuuspainoon, ovathan lujat 

kivet yleensä myös painavaxnpia. Muotoarvojen positiiviset korrelaatiot murskesorien 

osalta eivät liene pelkkä sattuma, samoin kuin niiden negatiiviset riippuvuudet sepe-

lien osalta. Tama on selitettävissä siten, että särmikäsrakeisen asfalttibetonimassan 

tiiviys normaaliarvoistaan vain huononee, milloin massa valmistetaan puikkoisesta tai 

liuskeisesta kiviaineksesta, kun taas sora-asfalttibetonijaassassa kiviainesrakeet pää-

sevät järjestäytymään toistensa suhteen tavallista paremmin puikkoista tai liuskeista 

kiviainesta käytettäessä. Kun tarkastellaan kaikkia kulutuskerrospäällysteitä yhdessä, 

häviää muotoarvojen vaikutuksen osuus lähes täysin. 

Kiviaineksen rakeisuuden vaikutuksesta massan tilavuuspainoon voidaan aineiston 1 

perusteella todeta, että mitä runsaaninin hienoainesta kiviaineseos sisältää, sitä suu-

remmaksi massan tilavuuspaino muodostuu. Tämä johtuu siitä, että hienorakeinen kiviai-

nes täyttäessään karkeampien rakeiden välejä lisää myös massan tiiviyttä. Hienoainek-

sen määrän kasvun tilavuuspainoa lisäävä vaikutus saattaa johtua myös siitä, että 

hienoaineksen ominaispaino on suure11i kuin karkeampien rakeiden. 

Sora-asfalttibetonien osalla viittaavat läpäisyarvojen korrelaatiokertoimet ns. 

Andreasenin tiiveimmäksi pakkautuvan käyrätyypin muodota poikkeavan rakeisuuden edul-

lisuuteen, koska massan runsas hienoainesmäärä yhtäaikaisesti suuren karkeiden rakeiden 
määrän kanssa lisää sen tilavuuspainua. 
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Asfalttibetonien osalta, jossa kiviaineksen Los Angeles lujuudella on suurin vaikutus 

päällystemassan tilavuuspainoon, aiheuttaa kiviaineksen lujuuden väheneminen esim. 

10 Los Angeles-lukuyksiköllä noin 0,08 kg/dm3  vähenemisen massan tilavuuspainoon. 
Regressiomallin voidaan katsoa olevan voimassa Los Angeles-luvun vaihdellessa ra-

joissa ± 5 yksikkää. Kiviaineksen lujuudessa merkitsee 10 Los Pngeles-lukuyksikön 

kasvu siirtymistä esim. 1 kiviainesluokan alarajalta III kiviainesluokan ylärajalle. 

Liuskeisuuden osalla vastaava vaihteluväli on 0,2 yksikköä, minkä suuruinen kasvu 

aiheuttaa vain 0,02 kg/dai3  vähenemisen tilavuuspainoon. Haurausarvon ja puikkoisuu-

den vaikutukset massan tilavuuspainoon ovat vastaavasti samaa suuruusluokkaa kuin 
Los Angeles-luvun ja liuskeisuuden. 

Tutkiinusaineisto II koostuu kandesta osasta, sekä sepelistä että murskesorasta val-

mistetuista massoista, päinvastoin kuin tutkimusaineiston 1 osat, mistä johtuvaksi 

on katsottava nun. se , että yhteiskorrelaatiokerroin on tämän aineiston osalla 
korkein. 

3.22 Päällysteen tilavuuspaino 

Kiviainesten ominaisuuksien vaikutusta päällysteen tilavuuspainoon tutkittiin korre-

laatiokertoimia sekä päällysteen tilavuuspainoa selittäviä regressioyhtälöitä käyttä-

en. Laskennan tulokset on esitetty oheisessa taulukossa. 

Taulukko 20. Päällysteen tilavuuspainon korrelaatiot ja parhaat regressiot. 

Table 20. Correlations and best regressions of unit weight of pavement. 

Korrelaatiot: 

Correlations: s 1174 D04 D12 Bit% 

Ah 	(1) 2,38 0,05 0,40 0,24 0,29 0,31 
SAb 	(1) 2,39 0,02 -0,02 -0,39 -0,48 -0,31 
Ab^SAb 	(II) 2,37 0,04 -0,10 -0,53 -0,49 -0,58 

LosA Haur c/a b/a Omp Kiill 	&irsk 
Ab 	(1) -0,71 -0,72 0,13 -0,40 0,73 -0,05 	- 

SAb 	(1) -0,23 -0,06 0,40 0,61 0,69 0,07 	-0,10 
Ab+SAb 	(II) -0,20 -0,13 0,15 -0,01 0,55 0,05 	-0,05 

Regressioyhtälöt: 

Regressions: 
TPP (Ab) 	 = 0,484 Omp - 0,005 LosA + 1,19 

XX 	 XX 
TPP (SAb) 	= 0,484 Omp + 0,076 b/a + 0,97 
3(XX 	 XXX 	XXX 
TPP (Ab+SAb) 	-0,048 Bit%+ 0,624 Omp + 0,98 
XXX 	 XXX 	XXX 

R = 0,84 

R = 0,79 

R = 0,78 
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Päällysteen tilavuuspainoon vaikuttaa kiviaineksen ominaispaino vielä merkittävämmin 
kuin päällysteen osalta. Samoin kasvaa päällysteen tilavuuspaino kiviaineksen lujuus- 
ominaisuuksien parantuessa. Erityisen selvää tarnaon sepelirakeissa, missä kiviainek-
sen heikkeneminen 10 Los Angeles-lukuyksiköllä pienentää päällysteen tilavuuspainoa 

lähes 0,05 kg/dm3 . Sora-asfalttibetonien muotoarvojen positiiviset korrelaatiot ovat 
vielä voiinakkaaimnat kuin päällystemassan yhteydessä. Normaaleissa vaihtelurajoissaan 

± 1 s saattavat kiviaineksen muotoarvot regTressiotarkastelun perusteella aiheuttaa 

päällysteen tilavuuspainoon korkeintaan vajaan 0,02 kgldxn3 :n muutoksen. 
Kiviaineksen rakeisuuden ja sideainepitoisuuden vaikutukset tilavuuspainoon niin 

päällystemassassa kuin päällysteessäkin riippuvat toisistaan eli päällysteen suhtei-
tuksesta. Huonommin tiivistyvien ja enemmän tyhjätilaa sisältävien asfalttibetonien 
tilavuuspainoa kasvattaa bitumimäärän lisääminen, kun taas sora-asfalttibetoneissa 
tilanne on päinvastainen. Tiiviiksi pakkautuvat kiviainesseokset eivät tarvitse yhtä 
paljon sideainetta, ja tilavuuspaino on sitä suurempi, mitä vähemmällä sideainemääräl-
lä päällyste saadaan samaan tiiviyteen, sillä onhan bitumin ominaispaino huomattavas-

ti kiviaineksen ominaispainoa pienempi. 
Sideainepitoisuuden vaikutus tilavuuspainoon on suuruudeltaan vähäinen, vaikka se 

merkitsevyydeltään onkin "erittäin merkitsevä", sillä 1,0 1:n muutoskaan sideainepi-
toisuudessa ei muuta tilavuuspainoa kuin 0,02...0,04 kg/dm3 . 

Päällysteen tilavuuspainon suuruus on riippuvainen suuressa määrin käytetyn kivi- 
aineksen ominaispainosta myös Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (66) mukaan. Sa-
moin sideaineen määrällä ja raekoostumuksella sekä kiviaineksen lujuudella on mer-
kitystä tilavuuspainoon toteaa tielaboratorio julkaisussaan. 

Eräiden maiden päällystenormeissa edellytetään rakeisuuskäyrässä kyhmyä. H y y p ä n 
suorittainien tutkimusten (l6)mukaan kyhmy pienentää aina tilavuuspainoa ja suuren- 
taa tyhjätilaa. Mitä suurempi kyhmy on, sitä selvempi on sen vaikutus. Rakeisuus-
käyrän kyhmyn yhteydessä käyrä kulkee lähes vaakasuorassa, mikä tarkoittaa kyseis-
ten raekokojen puuttuvan seoksesta. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritta-
missa tutkimuksissa (66) on todettu, että mitä karkeampaa puuttuva lajite on, sitä 
voimakkaampi on sen vaikutus. Toisin sanoen, mitä hienommassa päässä kyhmy esiintyy, 
sitä vähäismmpion sen päällystettä huonontava vaikutus. Kyhmy kuitenkin aina huonon-
taa päällysteen ominaisuuksia. Puuttuvan lajitteen ja päällysteinassan tilavuuspainon 

välinen riippuvuus on lineaarinen erittäin tarkasti. 
Tilavuuspainon maksimin toteaa H y y p p ä (16) saavutettavan käyrätyypillä, jon-

ka läpäisyarvo on 4 nm:n seulan kohdalla 35 1, kun taas huonoimman tilavuuspainon an-

taa käyrätyyppi, joka merkittävästi poikkeaa nk. I\ndreasenin jatkuvan muotoisesta käy-
rästä. Koska tainantutkimuksen aineistoon ei sisältynyt massoja, joiden rakeisuuskäy-

rässä olisi ollut kyhmy, ei myöskään katsottu aiheelliseksi tutkia useampien läpäisy-
arvojen vaikutusta tilavuuspainoon kuin tässä on esitetty. 

Laboratoriossa valmistetun asfalttibetonimassan tilavuuspainOon vaikuttaa tielabora 

torion mukaan (66) eniten rakeisuuden 0,074 mm:n ja 4 um:n seulan läpäisyarvot kivi- 

aineksen ominaispainon pysyessä vakiona. Tässä tutkimuksessa todettiin massan tila-
vuuspainolle rakeisuudessa tärkeimmäksi 0,074 ma:n seulan mandollisimman korkea ar-
vo. Päällysteen tilavuuspainolle ei 4 umi:n arvo tielaboratorion mukaan ole yhtä mer-
kityksellinen. Tämän voidaan tielaboratorion mukaan katsoa johtuvan siitä, että 
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päällysteessä on juuri 4 nIIn:n läpäisyarvoissa tapahtunut suurimmat muutokset rakeiden 
murtumisen vaikutuksesta. Tässä suoritettujen tutkimusten mukaan päällysteen tilavuus- 
painoon voidaan eniten vaikuttaa 4 ja 12 nsn:ien läpäisyarvojen muutoksilla. 

3.23 Suhteellinen tiiviys 

Päällysteiden suhteellisen tiiviyden arvot on laskettu kunkin työmaan päällysteen ti-
lavuuspainon ja päällystemassan tilavuuspainon keskiarvojen suhteema. Suhteellisen 
tiiviyden korrelaatiokertoimet kiviainesten ominaisuuksien suhteen sekä parhaat suh-
teellista tiiviyttä selittävät regressioyhtälöt on esitetty oheisessa taulukossa. 

Taulukko 21. Suhteellisen tiiviyden korrelaatiot ja parhaat regressiot. 
Table 21. Correlations and best regressions of relative density. 

Korrelaatjot: 
Correlations: 	 s 	D74 	D04 	D12 	Bit% 
Ah 	(1) 	0,978 	0,015 -0,16 	0,27 	0,28 	0,20 
SPb 	(1) 	0,984 	0,008 -0,41 -0,15 	-0,23 	-0,05 
Ab+SAh (II) 	0,980 	0,008 -0,07 -0,08 	-0,11 	-0,11 

LosA 	Haur 	cia 	b/a 	Omp 	Kuu 	Mursk 
Ah 	(1) 	0,18 	0,08 	0,27 	0,13 	0,26 	0,37 	- 
SAb 	(1) 	0,02 	0,12 	0,08 	0,18 	-0,18 	0,04 	-0,16 
Ab+SAh (II) 	-0,10 	-0,12 	-0,14 -0,08 	0,22 	0,19 	-0,46 

Regressioyhtälöt: 
Regressions: 
ST (Ah) 	= 	0,04 	np 	+ 0,0005 D12 	+ 0,82 	R = 0,32 

ST (SAb) 	= -0,004 D74 	- 0,0001 Mursk + 1,03 	R = 0,45 
xx 	 xxx 	 - 
ST (Ab+SAb) 	-0,002 Mursk - 0,007 	bia 	+ 1,00 	R = 0,47 

	

XX 	 - 

Suhteellisen tiiviyden ja kiviaineksen ominaisuuksien väliset korrelaatiot ovat melko 
heikkoja ja etumerkeiltään vastakkaisia eri tutkimusaineistojen kesken. Tamajohtuu 
siitä, että kiviaineksen vaikutus ilmenee sekä päällystemassan että päällysteen tila-
vuuspainoissa, mutta eliminoituu näiden osaxnäärässä. 

H y y p ä n mukaan (10) kiviaineksen ominaispaino vaikuttaa erittäin merkittävästi 
päällysteen ja päällystemassan tilavuuspainoon nIIn, suhteellista tiiviyttä merkittäväm-
min. Päällysteen tyhjätilaan tai Marshall-lujuuteen ei hänen tutkiinuksiensa mukaan 
ominaispainolla ollut vaikutusta. 
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Suhteellinen tiiviys on sitä suurempi, mitä pienempi kiviaineksen rakeisuuden läpäisy-

arvo on 0,074 nin:n seulalla. Tamaei kuitenkaan murkitse muuta, kuin että kiviaines-

seoksen vähäinen hienoainesmäärä ei ole niin epäedullinen päällysteen tilavuuspainolle, 

kuin mitä se massan tilavuuspainolle on. Hienoainesinäärän vaikutus päällysteen suhteel-

liseen tiiviyteen on tästä syystä edellä kuvatun kaltainen. 

Murskatun kiviaineksen vaikutus suhteellista tiiviyttä huonontavana tekijänä ilmenee 

selvimmin aineistossa, johon sisältyy sekä asfaltti- että sora-asfalttibetonipäällystei-

tä. Tämän mukaan on ero kokonaan murskatusta ja kokonaan nurskaamattomasta kiviainekses-

ta valmistettujen päällysteiden suhteellisissa tiiviyksissä 0,020 yksikköä. Tosin kysei-

sessä tutkimusaineistossa ei tutkimusmateriaalin murskautuneisuus vaihdellut näin paljoa. 

Regressioyhtälöiden kokonaiskorrelaatiokeitoimet ovat päällysteen suhteellista tiivi-

yttä selitettäessä huomattavasti heikompia kuin muiden laatutekijöiden osalla. 

3.3 Pääliysteen ominaispaino 

Kiviainesten ominaisuuksien vaikutusta päällysteen ominaispainoon tutkittiin korrelaa-

tiokertoimia sekä päällysteen ominaispainoa selittäviä regressioyhtälöitä käyttäen. 

Laskennan tulokset on esitetty oheisessa taulukossa. 

Taulukko 22. Päällysteen ominaispainon korrelaatiot ja parhaat regressiot. 

Table 22. Correlations and best regressions of specific gravity of pavement. 

Korrelaatiot: 

Correlations: 	s 	D74 	D04 	Dl2 	Bit% 

Ab 	(1) 	2,47 	0,05 	0,31 	0,11 	0,22 	0,18 

SAb 	(1) 	2,46 	0,02 	0,09 	-0,32 	-0,16 	-0,35 

Ab+SAb (II) 	2,45 	0,03 	-0,14 	-0,41 	-0,25 	-0,39 

	

LosA 	Haur 	cia 	b/a 	Kiili 	Mursk 

Ah 	(1) 	-0,74 	-0,71 	-0,03 	-0,41 	0,66 -0,10 	- 

SAb 	(1) 	-0,38 	-0,30 	0,27 	0,32 	0,74 	0,03 	-0,04 

Ab+SAb (II) 	-0,32 	-0,23 	0,10 	-0,25 	0,66 	0,06 	0,02 

Regressioyhtälöt: 

Regressions: 

OPP (Ah) 	= 	-0,005 LosA + 0,34 Omp 	+ 	1,68 	R = 0,81 
XXX 	 XX 	 X 

OPP (SAb) 	= 	0,54 	cnp 	- 0,037 Bit% + 	1,22 	R = 0,78 
XXX 	 XXX 	 XXX 

OPP (Ab+SAb) 	= 	0,49 Qmp 	- 0,001 D04 	+ 	1,20 	R = 0,73 
XXX 	 XXX 	 XX 
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Päällysteen orninaispainon ja kiviaineksen ominaisuuksien väliset riippuvuudet ovat 

selväpiirteisempiä kuin päällysteen muiden ominaisuuksien osalta. Kiviaineksen lujuu-
den ja ominaispainon kasvaessa kasvaa myös päällysteen ominaispaino erittäin merkitse-
västi. Kiviaineksen ominaispainon lisäys 0,1 kg/dm 3 :llä lisää asfalttibetoneissa omi-
naispainoa keskimäärin 0,035 kg/dm3  sekä sora-asfalttibetoneissa 0,055 kg/dm 3 . Los 
Angeles-luvun esimerkiksi 10 yksikän suuruinen muutos, mikä mallin sisällä luotetta-
vasti voidaan olettaa tapahtuvan, lisää tai vähentää asfalttibetoneiden ominaispainoa 
noin 0,05 kg/dm3 . Haurausarvon vaikutus on asfalttibetoneissa lähes yhtä ilmeinen, vaik-
kakin sen tulee yhtä suuren muutoksen aikaansaadakseen kasvaa tai vähetä noin 20 yksik-
köä. 

Murskesoran muotoarvojen korrelaatiokertoiinet ovat tamankin oniinaisuuden osalta po-
sitiiviset. Juuri murskesoristahan oli edellä todettu, että painavampi kiviaines yleen-
sä on puikkoista ja liuskeista. 

Kaikkien päällysteiden aineistossa on merkitsevänä tekijänä 4 nin:n seulan läpäisyar-
yo. Mitä enenunän päällysteessä on 4 mnin:ä karkeampaa kiviainesta, sitä korkeanimaksi sen 
ominaispaino muodostuu. On kuitenkin huomattava, että rakeisuuden läpäisyarvot samoin 
kuin sideainepitoisuuskin ovat päällystemassasta mähritettyjä, kun taas ominaispaino 
on valmiin päällysteen ominaisuus. Sama huomautus koskee myös pääilysteen tilavuuspai-
non ja Marshall-lujuuden korrelaatiokertoimia. 

3.4 Päällysteen tyhjätila 

Työmaittain laskettujen päällysteiden tyhjätila-arvojen korrelaatiokertoimnet kiviaines-
ten ominaisuuksien suhteen sekä parhaat päällysteen tyhjätilaa selittävät regressioyh-
tälöt on esitetty oheisessa taulukossa. 

Taulukko 23. Päällysteen tyhjätilan korrelaatiot ja parhaat regressiot. 
Table 23. Correlations and best regrcssions of void content. 

Korrelaatiot: 
Correlations: s 1371 1304 1312 Bit% 
Ah 	(1) 3,79 0,73 -0,38 -0,42 -0,32 -0,46 
SAb 	(1) 2,84 0,69 0,08 0,16 0,45 0,06 
Ab+SAb 	(II) 3,49 0,91 0,05 0,50 0,60 0,62 

LosA Haur cia b/a Omp Kuu 	kmrsk 
Ab 	(1) 0,14 0,29 -0,48 0,16 -0,48 0,12 	- 
SAb 	(1) -0,11 -0,26 -0,21 -0,48 -0,14 -0,15 	0,10 
Ab+SAb 	(II) -0,18 -0,13 0,12 -0,09 -0,20 -0,00 	0,27 
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Regressioyhtälöt 
Regressions: 
11' (Ab) 	= -5,5 

11' (SAb) 	= -2,0 
3C3(3( 

rr (A+5Ab) 	= 0,0 
xx 

Omp - 1,4 
x 
b/a + 0,06 
xxx 
D12 + 0,00 
xxx 

	

Bit% + 26,9 	 R = 0,62 
x 
D12 	+ 1,3 	 R = 0,59 
xx 

	

7 Mursk - 3,9 	 R = 0,61 

Päällysteen tyhjätilan ja kiviaineksen ominaisuuksien väliset korrelaatiot poikkeavat 
malko lailla vastaavista suhteellisen tiiviyden ja kiviaineksen ominaisuuksien välisis-
tä riippuvuuksista. Ainoastaan kiviaineksen ominaispainolla on päällysteen tyhjätilaan 
ja suhteelliseen tiiviyteen samansuuntainen vaikutus, negatiivinen korrelaatio. Tyhjä- 
tilan suhteen tilanne lienee vastaavantapainen kuin suhteellisen tiiviyden osalta; ki-
viaineksen ominaisuuksien vaikutus saadaan esille tutkittavan ominaisuuden osatekijöis-
sä, kuten tyhjätilasta päällysteen tilavuus-ja ominaispainoissa, mutta vaikutus elini-
noituu tarkasteltaessa niiden osamäärää, mikä osapuilleen merkitsee samaa kuin päällys- 

teen tyhjätila. 
Päällysteen suhteituksen vaikutus tyhjätilaan on huomattavasti voimakkaampaa kuin 

kiviaineksen lujuus-, muoto- ym. laatuominaisuuksien. Asfalttibetonien rakeisuuden ja 
sideainepitoisuuden korrelaatiokertoimien vastakkaismerkkiset arvot sora-asfalttibeto-
neihin sekä erityisesti kaikkien päällysteiden ryhmään nähden johtunevat asfalttibe-
toneihin sisältyvistä huomattavan hienorakeisista, runsassideaineisista päällysteistä. 
Näiden päällysteiden tiivistämisessä ei ole kiviaineksen maksimiraekoosta ollut hait-
taa siinä määrin kuin eräissä karkeampirakeisissa päällysteissä. 

Tyhjätilan suuruus riippuu myös Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen tielaborato-

riossa suoritettujen tutkimusten mukaan (66) pääasiassa päällystemassan kiviaineksen 
rakeisuudesta, sideainepitoisuudesta, päällysteen paksuudesta sekä siitä, miten hyvin 
päällyste on tiivistetty. Samoin on K a k s o n e n (21) maininnut päällystemassan 
kokoomuksella olevan suurimman merkityksen päällysteen tiivistettävyyteen. 

Murskautuneen kiviaineksen määrä ei murskesorien osalla tässä tutkimuksessa ollut 
kovinkaan merkityksellinen päällysteen tyhjätilalle. Sen sijaan sen vaikutus on selvem-
pi tutkimusaineisto 11:n sisällä tarkasteltaessa pelkästään sepelistä ja pelkästään 
murskesorista valmistettujen päällysteiden keskimaaräisten tyhjätilojen eroja. Murske-
sorasta valmistetut päällysteet ovat tyhjätila-arvoiltaan noin 1,0 -yksikköä tii-
viimpiä kuin kalliomurskeesta valmistetut. Tamajohtuu osaksi myös pyöreäsärmäisiä ra-
keita sisältävän murskesoran paremmasta tiivistettävyydestä verrattuna kaikilta si-
vuiltaan murskautuneisiin sepelirakeisiin. Sora-asfalttibetoneiden tiiviyttä käsillä 
olevassa tutkimuksessa vielä parantaa murskaustuotteeseen lisätty luonnonhiekka, jon-

ka määrä korreloi lievän negatiivisesti (- 0,05) keskimääräisen tyhjätilan kanssa. 
Regressioyhtälöiden perusteella ilmenee, että asfalttibetonien tyhjätila-%:a voi-

daan parhaiten vähentää lisäämällä sideainepitoisuutta. Kanden sideainekyimnenyksen 
lisäys vähentää tyhjätiloja keskimäärin 0,3 %-yksikköä. Sideainepitoisuuden kasvu 
5:stä 6 %:iin pienentää myös H y y p ä n tutkimusten (11) mukaan tyhjätila-arvoja 
noin l..2 %, mikä vastaa suuruusluokaltaan tässä saatua tulosta. 
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Työssä käytettävä sideainepitoisuus määrätään pääasiassa pää1lystemassan kiviaineksen 
rakeisuuden perusteella. Ohjesideainepitoisuus määritettiin vuoteen 1965 saakka tie- ja 
vesirakennuslaitoksen töissä Hveenin CKE-menetelmää käyttäen. Sen rinnalle on sitten 
otettu Marshall-menetelmä, missä koemassojen sideainepitoisuuksia on vaihdeltu 
0,3.. .0,5 %-yksikköä, aluksi CKE-menetelmän antaman arvon molemmille puolille ja sit-
temmin edellisten vuosien kokemusten viitoittaman sideainepitoisuuden molemmin puolin. 
Vuoden 1973 töissä sideainepitoisuuden määritys on jäänyt piirikonttoreiden tehtäväksi 
pelkästään päällysteiden työselityksessä ja asfalttipäällystenormeissa esitettyjä 
ohj esideainepitoisuuksia apuna käyttäen. 

Sora-asfalttibetonjen osalta saadaan tässä tutkimuksessa liuskeista tai puikkoista 
kiviainesta käyttamallä jonkin verran tiiviimpiä päällysteitä. Esim. liuskeisuuden osal-
ta niinkin suuri kuin 0,2 yksikön suuruinen muutos aiheuttaa tyhjätilaan kuitenkin ai-
noastaan 0,4 %-yksikön suuruisen muutoksen. Murskesoran liuskeisilla ja puikkoisilla 
kivirakeilla on ehkä paremmat mandollisuudet asettua tiiviimpään tilaan päällystettä 
jyrättäessä kuin vähemmän liuskeisilla. On kuitenkin otettava huomioon, että liuskei-
suus on tutkimusaineistossa vaihdellut verrattain suppeissa rajoissa. 

Asfalttibetonien yksittäisiä tapauksia erikseen tarkasteltaessa voidaan todeta, että 
myös päällysteen paksuudella on vaikutusta tyhjätilaan. Kun tutkimukseen sisältyneiden 
asfalttibetonjen paksuudet vaihtelivat varsin runsaasti, ei tyhjätilan ja puikkoisuu-
den negatiiviselle korrelaatiolle voi antaa pajoakaan painoa. Tutkimusaineisto 11:n 
ohuemmissa päällystelaatoissa puikkoinen kiviaines tuntuu lisäävän niiden tyhjätila-
arvoja, kun sen sijaan liuskeisuus vähentää niitä. 

Myös H y y p p ä on tutkiessaan kiviaineksen raemuodon vaikutusta päällysteen 
tiiviyteen (11) todennut, että asfalttimassa kesti parhaiten puristuskokeessa, kun se 
oli valmistettu liuskeisista kivistä, seuraavaksi parhaiten kuutiomaisista ja huonoi-
ten pitkulaisista kivistä. 

Eräistä laboratoriotutkimujcsjsta saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että 
pyöreärakeisilla kiviaineksilla saavutetaan yleensä aina parhaimmat tiiviysominaisuu-
det ja litteillä huonoimmat. Tyhjätilaerot muilta ominaisuuksiltaan toisiaan vastaavil-
la päällysteillä pyöreistä sekä litteistä tai levymäisistä kiviaineksista valmistettu-
jen päällysteiden välillä olivat H y y p ä n (11) mukaan noin 2,0 tilavuus-%:a. Sel-
laisissa päällystystöissä, joissa käytetty kiviaines oli ollut liuskeista, oli tyhjä-
tila-arvojen keskihajonta ollut usein normaalia suurempi. Tämä saattaa Valtion teknil-
lisen tutkimuslaitoksen tielaboratorion (66) mukaan olla osoitus kiviaineksen epäedulli-
sesta raemuodosta johtuneesta lajittumasta. Työmaittain lasketuilla tyhjätila-arvojen 
keskihajoimoilla ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan todettu olevan yhteyttä kiviaineksen 
muotoarvoihin. 

Päällysteen tyhjätila-arvojen kannalta varsin tärkeänä käytännön seikkana on tie- 
ja vesirakeimuslaitoksessa yksittäisiä tieosia tarkasteltaessa havaittu, että keväällä 
tai alkukesällä suoritetuissa töissä korkea-tyhjätilaisiksi todetut päällysteet, joilla 
on kesälänipimillä ollut aikaa vielä.tiivistyä, kestävät huomattavasti paremmin liiken-
nekulutusta kuin syksyllä tehdyt, laatutasoltaan tutkimustulosten mukaan vastaavanlai-
set päällysteet. 
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Asfalttibetonien osalta voidaan lasketuista regressioyhtälöistä todeta kiviaineksen 
ominaispainon selvä yhteys tyhjätilaan, sillä 0,1 kg/dm3  lisäys ominaispainossa vähen-

tää tyhjätiloja enemmän kuin 0,5 %-yksikköä. 
Päällysteen tyhjätilaan vaikuttavista tekijöistä löytyy kirjallisuudesta tutkiinuk-

sia varsin runsaasti. Mii. H y y p p ä (11) on todennut, että mikäli 0,074 ins:n 
seulan läpäisyarvo vaihtelee ainoastaan välillä 7..li %, kuten tavallisunimissa tie-
päällysteissä on, vaikuttavat 4 ja 12 eEn:n läpäisyarvomuutokset eniten päällysteen 
tiiviysominaisuuksiin. Kaikkein tiiviimnät seokset saadaan, kun 4 ins:n läpäisyarvo 
on välillä 35.45 %. 

Päällysteen tiiviyden ovat min. H y y p p ä (11) ja P ä ä 1 1 y s a h o toden-
neet paranevan naksimiraekoon kasvaessa aina 25 eun:iin saakka. Tainajohtuu siitä, 
että karkearakeinen kiviainesseos yleensä sisältää tasaisenusin eri raekokoja eli on 
suhteistuneempi ja siis tyhjätilan kannalta edullisempi. 

Myös täytej auheen laatu vaikuttaa tyhj ätilaan. Laboratoriokoetulosten mukaan on 
H y y p p ä todennut (14), että hienojakoisenusalla täytejauheella saavutetaan par-
haimmat tiiviysarvot ja karkeimmiila huonounimat. Erot ovat hänen mukaansa varsin 
selviä. 

Laskelmia suoritettiin myös muodostamalla päällysteen ja päällystemassan ominai-
suuksista uusia apumuuttujia, jotka paremmin kuvastaisivat päällysteen tiiviyttä. Täl-
laisina kokeiltiin muuttujia 100 x (päällysteen tilavuuspaino/päällysteen ominais-
paino) ja 100 x (pääliystemassan tilavuuspaino/päällysteen ominaispaino), joista 
edellinen tarkoittaa samaa kuin lOO-tyhjätila-% ja jälkimmäinen kuvaa Marshall-ko-
keeseen perustuvaa päällysteen tyhjätilan teoreettista minimiarvoa %:eissa. 

Taulukko 24. Päällysteen tiiviyden apumuuttujien korrelaatiot kiviainesten ominaisuuk-
sien suhteen. 
Table 24. Correlations of new variabies of void content. 

Korrelaatiot: 
Correlations: 

Kaikki päällysteet 
Ail pavenents 
100 - tyhjätila (%) 
100 - void vontent 
Tyhjätilan minimi (%) 
Void content minimum 

Kaikki päällysteet 
Ali pavainents 
100 - tyhjätila (%) 
100 - void content 
Tyhjätilan mmmi (%) 
Void content minimum 

s 	D74 	D04 	D12 	Bit % 

96,5 0,41 -0,09 -0,57 -0,59 -0,66 

1,64 1,10 0,08 0,58 0,59 0,64 

LosA Haur cia b/a Omp Kiill 	Mursk 

	

0,14 	-0,00 	-0,07 	0,17 	0,05 	0,02 	-0,10 

	

-0,24 	-0,00 	-0,05 	-0,25 	0,08 	0,10 	-0,20 
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Näin muodostettujen apumuuttujien korrelaatiot varsinaisten tyhjätila-arvojen kanssa 
olivat päällysteen tilavuus- ja ominaispainojen suhteen osalta 0,95 ja päällystemassan 
tilavuuspainon ja oininaispainon osaniäärän osalta 0,76. Ensiksi mainittu korkea korre-
laatio onkin yamärrettävä, sillä onhan siinä molempien muuttujien ainekset samat, pääl-
lysteen tilavuus- ja ominaispaino, kun sen sijaan korrelaatiokertoimen poikkeania yk-
kösestä johtuu vain laskennallisista epätarkkuuksista. Laskenta tämän osalta suon-
tettiinkin juuri laskentatarkkuuden selvitt seksi, kuten kohdassa 6.13 lähemmin 
on esitetty. Sitä vastoin jälkimmäisen tekijän alempi korrelaatiokerroin tyhjätilan 
kanssa osoittaa, että päällysteiden tiiviydet vaihtelevat verraten runsaasti siitä ta-
sosta, mihin ne päällystemassan tilavuuspainon perusteella voidaan olettaa saatavan 
tiivistetyksi. Jyräyslyöntehokkuus on työmaittain vaihdellut melkoisesti, sillä vain 
vajaat 60 % niistä asettuu keskenään tiivistyksen tehokkuuden kannalta samalle tasolle. 

Apumuuttujien korrelaatiokertoimista voidaan myös havaita, kuinka massan rakeisuus-
käyrän kulku 4 ja 12 mn:ien kohdilla sekä sideainepitoisuus, siis massan suhteitus, 
pääasiassa määräävät päällysteen tiiviyden tason. 

Marshall-muotissa sullotun massanäytteen tyhjätila on massan tilavuuspainon ja pälil-
lysteen ominaispainon perusteella laskettuna keskimäärin runsaat puolitoista tila-
vuus-%-yksikköä. 

3.5 Marshall-lujuus 

3.51 Päällystomassan Marshall-lujuus 

Työmaittain laskettujen päällystemassan Marshall-lujuuksien korrelaatiokertoimet kivi- 
ainesten ominaisuuksien suhteen sekä parhaat massan lujuutta selittävät regressioyhtä-
löt on esitetty oheisessa taulukossa. 

Taulukko 25. Massaa Marshall-lujuuden korrelaatiot ja parhaat regressiot. 
Table 25. Correlation and best regressions of Marshall stability of mixture. 

Korrelaatiot: 
Correlations: s D74 D04 D12 Bit l 
Ab (1) 778 142 0,14 -0,14 -0,30 0,16 
SAb (1) 707 106 0,18 -0,15 -0,06 0,22 
Ab+SAb (II) 768 113 -0,13 -0,45 -0,44 -0,42 

LosA Haun cia bia 	hp Kuu Mursk 
Ab (1) -0,11 -0,22 -0,06 -0,25 	0,05 -0,51 - 

SAb (1) -0,02 0,06 0,27 0,03 	0,06 0,06 0,11 
Ab-'-SAb (II) 0,15 0,21 -0,26 -0,24 -0,08 0,01 0,20 
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Regressioyhtälöt 

Regressions: 

MLN (Ah) 	= 	-6,6 Kuu 	- 5,8 012 + 1.283,3 R 	0,58 
x 	- 

MU.1 (SAb) 	= 167,0 cia 	+140,6 BitI - 	511,7 R = 0,33 
x 	x 	- 
Mll'4 (Ab+SAb) 	1,7 Mursk - 9,3 012 + 1.447,3 R = 0,54 

Päällystemassasta valmistettujen koekappaleiden Marshall-lujuuksien edellä esitetyt 

korrelaatiot kiviaineksen eri laatuominaisuuksien kanssa sekä regressioyhtälöiden 

kokonaiskorrelaatiokertoimet ovat varraten vähäisiä, erityisesti sora-asfalttibeto-

nien osalla. Vaikuttaakin siltä, että massan lujuus on korkeintaan välillisesti riip-

puvainen kiviaineksen lujuudesta, sillä varsin harvoin kiviaines tässä kokeessa sär-

kyy. Voimakkain vaikutus murskesorien osalta on puikkoisuuden korrelaatiokertoimella, 

joka etumerkiltään on huomionarvoinen, positiivinen. Liuskeisuuden vaikutus massan 

lujuuteen on huomattavasti vähäisempi. Puikkoisuuden osalta korrelaatiokertoimen ar-

vo saattaisi olla viittaus siitä, että tietyssä määrin puikkoinen kiviaines tekee 

massan sitkeäninäksi ja lisää siten Marshall-lujuutta. 

Kiilteen vaikutus lujuutta vähentävänä tekijänä sepeleissä osoittautui melkein 

merkitseväksi. J0 10 %:n määrä kiillettä tai kiilleliuskeita asfalttibetonin kiviai-

neksessa vähentää päällystemassan Marshall-lujuutta keskimäärin lähes 70 kg:lla. 

Tämä johtunee kiilteen irtoainisesta kivirakeiden pinnoista. 

Sepelistä ja murskesorasta valmistettujen koekappaleiden väliset lujuuserot olivat 

havaittavia, joskaan eivät saman aineiston sisällä laskettuina merkitseviä. Mjrskesoran 

murtopintaluvun vaikutus Marshall-lujuuteen tuntuu häviävän lujuuskokeen hajontaan. 

Kohtalainen vaikutus massan Marshall-lujuuteen on rakeisuudella, erityisesti 4 ja 

12 uun:ien seulojen läpäisyarvoilla. Massan rakeisuuden muutos läpäisyarvoiltaan kym-

menkunta 1-yksikköä karkeampaan suuntaan lisää lujuutta yli 50 kg:lla. 

Sullottujen massanäytteiden lujuuteen vaikuttaa valtion teknillisen tutkimuslaitok-

sen tielaboratoriossa suoritettujen tutkimusten (66) mukaan eniten karkeiden kivira-

keiden ja sideaineen määrä. Mikäli näytteet on tehty samasta kiviaineksesta, on kar-

keiden rakeiden merkityksen todettu olevan erittäin suuri. Eräässä toisessa valtion 

teknillisen tutkimuslaitoksen suorittamassa koesarjassa todettiin, että korkeininan 

Marshall-lujuuden antoivat käyrätyypit, joiden läpäisyarvo 4 nin:n seulalla oli 

35..45 %, kun taas läpäisyarvot 55...65 % olivat huomattavasti huonompia. 

3.52 Päällysteen Marshall-lujuus 

Työmaittain laskettujen päällysteen Marshall-lujuuksien korrelaatiokertoimet kiviaines-

ten ominaisuuksien suhteen sekä parhaat päällysteen lujuutta selittävät regressioyhtä-

löt on esitetty oheisessa taulukossa. 
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Taulukko 26. Päällysteen Marshall-lujuuden korrelaatiot ja parhaat regressiot. 

Table 26. Correlations and best regressions of Marshall stability of pavement. 

Korrelaatiot: 

Correlations: 	s 	D74 	004 	012 	Bit% 
Ah 	(1) 	301 	79 	0,41 	-0,06 	-0,16 	-0,18 
SAb 	(1) 	273 	70 	-0,05 	-0,32 	-0,36 	-0,01 
.Ah+SA6 	(11) 	243 	65 	0,23 	-0,29 	-0,06 	-0,14 

LosA 	-laur 	cia 	h/a 	Omp Kuu 	bjrsk 
Ah 	(1) 	-0,31 	-0,19 	-0,11 -0,06 	-0,10 -0,15 	- 

SAb 	(1) 	-0,02 	0,27 	0,32 	0,25 	-0,04 	0,28 -0,07 
Ah'-SAb 	(II) 	-0,43 	-0,07 	-0,03 -0,05 	0,43 	0,23 	0,19 

Regressioyhtälöt: 

Regressions: 

MLP (Ah) 	= 27,7 D74 - 1,8 LosA + 	78,2 	R = 0,42 

MLP (SAb) 	= -5,56 D12 +131,7 cia + 	404,6 	R = 0,47 
xx 	xx 	xx 
MLP (Ah ^SAb) 	= 699,9 Omp - 2,2 D4 -1.524,6 	R= 0,48 

- 

Kiviaineksen lujuusominaisuuksien osalla korrelaatiokertoimet ovat negatiivisia murs-

kesorien haurausarvoa lukuun ottamatta. Los Angeles-luvun vaikutus päällysteen lujuu-

teen on selvästi haurausarvoa merkitsevämpi vaikkakin se suuruudeltaan normaaleissa 

vaihtelurajoissaan jääkin vain noin 20 kg:ksi. Todettaakoon myös, että kiviaineksen 

lujuusarvojen kuudesta korrelaatiokertoimesta viisi on etumerkiltään negatiivista. 

Muotoarvojen vaikutus päällysteen lujuuteen on erilainen Ab- ja SAb-päällysteissö. 

Asfalttibetoneita heikentää puikkoinen tai liuskeinen kiviaines, tosin varsin vähäi-

sessä määrin, kun taas sora-asfalttibetoneiden lujuus vastaavasti kasvaa, puikkoisuu-

den osalta tilastollisessa mielessä jopa merkittävästi. Lujuuden kasvu on määrältään 

puikkoisuuden 0,2 yksikön suuruisesta lisäyksestä kuitenkin vain runsaat 25 kg. 

Päällysteen Marshall-lujuuteen kiviairieksen lujuus- ja muotoarvoilla tuntuu olevan 

jonkin verran eneniaän vaikutusta kuin inassan lujuuteen, mikä johtunee pääasiassa pääl-
lysteen jyräyksestä, jossa kivirakeita särkyy enemmän kuin Marshall-kokeessa labora-
toriossa. 

Murskbsoran rakeisuuden vaikutus päällysteen lujuuteen on merkitsevä. Karkeiden 
(12 mm) rakeiden määrän lisäys siten, että läpäisyarvo laskee 85 %:sta 75 %:iin, 
lisää päällysteen lujuutta länes 60 kg:lla eli yli 20 %:lla. Näin jopa karkeasta kivi- 

aineksesta tehty kantavan kerroksen sidontakin voi saavuttaa yhtä korkeita tai suurem-

piakin lujuusarvoja kuin kulutuskerros. 'ös hienoainesmäärän lisäyksellä vaikuttaa 
korrelaatiokertolinien mukaan olevan päällysteen lujuutta pamantava vaikutus. Samoin 

on H y y p p ä (14) todennut Marshall-lujuuden olevan verrattain alhaisen täytejauhe-

köyhissä seoksissa. 
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Murskesoran murtopintaluvun arvolla ei sora-asfalttibetoneissa tuntunut olevan merki-

tystä, kun sitä vastoin murskatun kiviaineksen määrällä on vaikutusta päällysteen lu-
juuteen vertailtaessa Ah- ja SAb-päällysteitä keskenään. Erot näiden päällysteiden vä-
lillä sekä päällystemassassa että päällysteessä ovat runsaat 10 1 siten, että asfalt-

tibetonien luj uudet ovat suurempia. 
Eräässä tutkimuksessa (16) jossa selviteltiin murskatun ja pyöreärakeisen kiviaines-

materiaalin suhdetta päällysteen Marshall-lujuuteen todettiin, että murskatun materiaa-
lin lisäyksellä on tuskin mitään vaikutusta tyhjätilaan aluksi, mutta sen vaikutus tu-
lee huomattavaksi, kun murskatun materiaalin määrä nousee noin 40..50 %:iin kokonaiski-
viainesmäärästä. Tästä tasosta päällysteen lujuus alkaa kasvaa, ja san nousu on noin 
10...30 %, kun murskatun materiaalin määrä nousee 50 %:sta 100 :iin. Tulos on yhtäpitä-
vä tässä saadun kanssa, sillä nurskesorien iuurskatun aineksen määrä on yleensä noin 50 1. 

Kiviaineksen ominaispaino on melkein merkitsevä tekijä päällysteen lujuudelle tut-
kimusaineistossa II. Mikäli kiviaineksen ominaispaino on 0,1 kg/dm 3  keskimaaräistä kor-

keampi, voidaan päällysteen lujuuden arvioida olevan 70 kg tavanomaista korkeampi. Ki-
viaineksen ominaispainon hyvä selittävyys on osoitus sen kohtalaisesta riippuvuudesta 
kiviaineksen lujuus- ja muotoarvoista sekä mineraalikoostumuksesta. Päällysteen alus-
tan pehmeydellä on tie- ja vesirakennuslaitoksessa todettu myös olevan varsin suuri 
merkitys suu. päällysteen tiiviyteen ja Marshall-lujuuteen. Vaikka sitomattoman pääl-
lysteen alustaa on yleensä rakentanut tielaitos itse ja päällystystyötä suorittava 
urakoitsija ottanut sitä vastaan päivittäin tieosan kerrallaan, saattaa sitomattoman 
alustaa laadussa eri työmaiden välillä olla huomattaviakin eroja. Pehmeällä alustalla 
päällysteen tiivistäminen on vaikea suorittaa riittävän hyvin. 

H y y p p ä on eräässä tutkiiriuksessaan (10) todennut, että milloin kiviaineksen 
Los fingeles-luku on suurempi kuin 30, lähes kaikissa töissä oli joko päällysteen tai 
päällystemassan Marshall-lujuus alhainen ja/tai päällysteiden tyhjätila verrattain 
korkea. Eräillä työinailla ei edellä esitetty hänen mukaansa kuitenkaan pitänyt paik-
kaansa. Näissä tapauksissa oli ilmeisesti käytetyillä työmenetelmillä, erityisesti 
huolellisella jyräyksellä ja esimerkiksi kumipyöräjyrien käytöllä voitu vähentää ki-
viaineksen huonojen lujuusarvojen vaikutusta. Jyräyksessä nuirtuneista rakeista aiheu- 
tuu halkeamia päällysteeseen, mistä Marshall-lujuuden väheneminen ja päällysteen tyhjä-
tila-arvojen kasvu ovat seurausta. Tekemiensä tutkimusten perusteella Hyyppä katsoi, 
että mikäli päällysteeltä edellytetään 200 kg:n lujuutta, on kiviaineksen Los Angeles- 
arvon oltava alle 30. Haurausarvolla hän ei todennut olevaa vaikutusta asfalttibetoni-

päällysteiden lujuuteen. 
Hollantilainen työryhmä (44), joka tutki päällysteisiin deformaationa muodostunei-

den ajourien syvyyksiä, totesi, etteivät alle 1,0 cm:n syvyiset urat vielä aiheuta 
ajossa epämiellyttävää tunnetta, mutta että l,0:stä 1,5 cm:iin jo ajheuttavat ja että 
yli 2,5 cm:n syvyisiä ajouria ei yleensä saisi enää hyväksyä. Niiden muodostumisen 
estämiseksi olisi raportin mukaan kulutuskerrospäällysteiden täytettävä seuraava vaa-
timus: 
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Liikennernäärä KVL (hay) 

Kulutuskerrokset 	 yli 10.000 	2.000.10.000 alle 2.000 
Narshall-lujuus (kg) 	 250 	 200 	150 

flow-arvo (mm) 

Kun suomalaisten kulutuskerrosten flow-arvot (1/10 sun) ovat keskimäärin olleet 13.14, 
se edellyttää tamanmukaan vilkkainimin liikennöidyillä teillä 325.350 kg:n Marshall- 
lujuutta, kun taas vähäliikenteisemmillä teillä deformaatioiden muodostumisen estäisi- 
seksi riittää noin 200 kg:n lujuus. Raportin laatineen työryhmän saamien tulosten va-
lossa eivät deformaationa päällysteeseen muodostuneet ajourat ole vakava ongelma Suo-
messa, missä ilmasto-olosuhteet ovat vielä Hollantia viileäninät. Päällysteiden muo-
donmuutosvaurioita tavataan meillä enimmäkseen kaupunkialueilla risteyksissä, bussipy-
säkeillä ym. alueilla, joissa raskaat ajoneuvot pysähtyvät ja lähtevät liikkeelle 
täsmälleen samalta kohdalta kerta toisen jälkeen. 

3.53 Marshall-lujuussuhde 

Työmaittain laskettujen Marshall-lujuuksien suhteiden korrelaatiokertoimet kiviaines-
ten ominaisuuksien suhteen sekä parhaat päällysteen lujuussuhdetta selittävät regres-
sioyhtälöt on esitetty oheisessa taulukossa. 

Taulukko 27. Marshall-lujuussuhteen korrelaatiot ja parhaat regressiot. 
Table 27. Correlations and best regressions of relative stability. 

Korrelaatiot: 
Correlations: 	 s 	P74 	PO4 	P12 	Bit 1 
Ab 	(1) 	 0,40 	0,15 	0,25 	0,06 	0,02 	-0,09 
SAb 	(1) 	 0,39 	0,10 	-0,16 	-0,23 	-0,34 	-0,16 
Ab+SAb 	(II) 	 0,32 	0,08 	0,33 	-0,01 	0,21 	0,15 

LosA 	Haur 	cia 	b/a 	Omp 	Kiili 	Mursk 
Ah 	(1) 	 -0,14 	-0,07 	-0,09 	-0,02 -0,10 	0,36 	- 
SAb 	(1) 	 0,01 	0,26 	0,19 	0,26 -0,08 	0,24 	-0,13 
Ab+SAb 	(II) 	-0,50 	-0,05 	0,21 	0,21 	0,48 	0,33 	-0,02 

Regressioyhtälöt: 
Regressions: 
MLS (Ab) 	= 0,004 Kiill + 0,023 074 + 0,17 	R= 0,40 

S (SAb) 	= -0,007 012 	+ 0,139 b/a + 0,75 	R= 0,39 
X 	 - 

MLS (Ab+SAb) = -0,010 LosA + 0,019 074 + 0,38 	R 0,56 
XX 	 - 
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Marshall-lujuussuhde on tutkimusaineisto 11:n mukaan merkitsevässä määrin riippuvainen 
kiviaineksen Los Angeles-luvusta sekä oininaispainosta mutta ei juuri lainkaan hauraus-
arvosta. Tämän selittyminen voidaan havaita kohdista 3.51 ja 3.52, joiden välistä suh-
detta lujuussuhde ilmaisee. Päällysteen Marshall-lujuuteen vaikuttavat kaksi ensiksi 
mainittua tekijää varsin selvästi, kun taas jakajana olevassa päällystemassan ominai -

suuksissa niiden vaikutus on huomattavasti vähäisempi. Muutos kiviaineksen Los Angeles- 
lujuudessa 10 yksiköllä heikompaan suuntaan vähentää lujuussuhteen arvoa 0,1 yksiköllä. 

Kiillemineraalit vaikuttavat tämän tutkinusaineiston mukaan edullisesti lujuussuh-
teeseen, mikä johtunee pääasiassa siitä, että kiille heikentää päällystemassan lujuut-
ta enemmän kuin päällysteen, mutta näiden osamäärässä kaksi negatiivista etumerkkiä 
kumoutuu ja muuttuu positiiviseksi korrelaatioksi. Tämä voidaan tulkita osoitukseksi 
siitä, että kiilleniineraalien vaikutusta päällysteen ominaisuuksiin ei pitäisi tarkas-

tella lujuussuhteen perusteella. 

3.6 Laatuominaisuuksien keskinäiset riippuvuudet 

3.61 Kiviainesten ominaisuudet 

Edellä esitettyjen riippuvuussuhteiden syy-yhteyksien selventämiseksi tarkastellaan 
taulukossa 28 tutkimusaineistoittain myös kiviainesten ominaisuuksien keskinäisiä riip-

puvuuksia. 

Taulukko 28. Kiviainesten ominaisuuksien keskinäiset riippuvuudet korrelaatiokertoimina. 
Table 28. Interdependence of properties of mineral aggregatecoefficients of correlation. 

Sepelit 
Macadains 
r 	 LosA 	Haur cia bla Omp Kiill 

Los Angeles-luku 	1,00 	0,77 0,24 0,32 -0,49 0,00 

Haurausarvo 	 1,00 0,12 0,49 -0,56 -0,04 

Muotoarvo c/a 1,00 0,48 0,26 -0,02 

Muotoarvo b/a 	n = 24 1,00 -0,17 0,05 

OniinaiSpaino 1,00 0,07 

Kiillepitoisuus 1,00 

Murskesorat 
Crushed gravels 
r 	 LosA Haur 	cia b/a Ornp Kiill 

Los Angeles-luku 	1,00 0,64 	-0,26 -0,07 -0,35 -0,33 

Haurausarvo 1,00 	-0,03 0,04 -0,30 -0,24 

Muotoarvo c/a 1,00 0,46 0,35 0,16 

Muotoarvo b/a 	n = 72 1,00 0,36 0,09 

Ominaispaino 1,00 0,07 

Kiillepitoisuus 1,00 
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Kaikki kiviaineksot 
Ali mineral aggregates 
r 	 LosA 
Los Angeles-luku 1,00 
1-Iaurausarvo 
Muotoarvo cia 
Muotoarvo b/a 	n = 41 
Ominaispaino 
Kii ilepitoisuus 

Ilaur 	c/a 	b/a 
0,56 	-0,21 	-0,25 
1,00 	0,00 	-0,15 

	

1,00 	0,48 
1,00 

Offlp 	Kuu 
-0,47 	-0,40 
-0,10 	-0,13 
0,37 	0,16 
0,09 	0,01 
1,00 	0,32 

1,00 

Matriiseista voidaan havaita kiviaineksen lujuusarvojen selvä riippuvuus toisistaan: 
painavammat kivet yleensä ovat myös lujempia ja kiviaineksen muotoarvon molemmat tun-
nusluvut riippuvat toisistaan eli puikkoiset kivirakeet yleensä ovat tavallista lius-
keisempia. Myös voidaan todeta, että lujemmat louhoskivet yleensä murskautuvat muoto-
arvoiltaan keskimääräistä huonoimniksi. C)ninaispainon vaikutus taas tuntuu selvinimältä 
puikkoisuuden osalta, painavimnista kivilajeista saadaan puikkoiseinpia rakeita. Run-
saanmiin kiilleliuskeita sisältävien murskeiden lujuusominaisuudet vastoin ennakko- 
käsityksiä osoittautuivat paremmiksi kuin niitä vähemmässä määrin sisältävien. Tästä 
syystä ei päällystekiviaineksen epäedulliseen kiillemineraalipitoisuuteen ehkä tulla 
kiinnittäneeksi riittävästi huomiota päällystystyöhön ryhdyttäessä. 

Kiillemineraalirikkaat kiviainekset ovat myös keskimääräistä painavampia, koska kiil-
teen ominaispaino on keskimääräistä suurempi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita samaa,kuin 
että enemnässä määrin kiillemineraaleja sisältävät kiviainekset olisivat parempia 
päällystetöitä silmälläpitäen. Kiille siis lisää kiviaineksen lujuutta laboratorioko-
keiden mukaan, mutta päällysteen lujuutta se vähentää. 

Päällystemassan tietyn seulakoon läpäisyarvon ja päällysteestä poratun näytekap-
paleen vastaavan läpäisyarvon välillä on merkittävä keskinäinen riippuvuus, sillä 
ovathan ne tuloksia saman kiviainesseoksen suhteituksesta. Tamariippuvuus on vähäl-
sintä 0,074 sis:n seulalla (r = 0,84), missä rakeisuuden vähäinenkin hienoneminen jy-
räyksessä merkitsee tällä seulalla lukuarvoiltaan pienien läpäisyarvojen suhteen 
suurempaa prosentuaalista muutosta kuin suurempien seulakokojen osalla. Päällystemas-
san ja päällysteen 4 ja 12 m:n seulojen läpäisyarvojen väliset riippuvuudet ovat 
lähes täydellisiä (r4  = 0,96, r12  = 0,94). Näin ollen ei regressiomalliin voida yhtä-
aikaisesti valita selittäjäksi päällystemassan rakeisuuden tiettyä läpäisyarvoa ja 
päällystenäytteen vastaavaa arvoa. Samoin voitiin havaita asiantilan olevan myös 
päällystemassan eri seulakokojen keskinäisten läpäisyarvojen välillä. Tämä taas joh-
tuu siitä, että päällystemassojen ja päällysteiden rakeisuuskäyrät tutkimusvuosina 
olivat suuressa määrin samanmuotoisia ns. jatkuvan tyyppisiä. Em. syistä voidaan reg-
ressioyhtälöissä käyttää yhdessä mallissa kerrallaan vain yhtä rakeisuustietoa, vaik-
ka rakeisuuskäyrän muotoa ei muuten voidakaan kuvata vain yhdellä läpäisyarvolla. 
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3.62 Haurausarvon ja Los Angeles-luvun välinen riippuvuus 

Tie-ja vesirakennushallituksen laboratoriossa suoritettujen murskesoran nonnaalien 
lujuustutkiinusten yhteydessä määritettiin haurauskokeessa murskautuneen kiviaineksen 
läpäisyarvo normitetun 8 finn:n sekä eräiden tätä pienempien normaaliseulasarjan seu-
lakokojen kohdilla. Tutkittujen kiviainesten Los Angeles-lukujen keskiarvot ja -ha-
jonnat on mainittu oheisessa taulukossa, jonka alinnaalla rivillä on ilmoitettu läpäi-
syarvon ja samasta kiviaineksesta määritetyn Los Angeles-luvun välinen korrelaatioker-
roin. 

Taulukko 29. Los Angeles-luvun ja haurauskokeessa murskautuneen kiviaineksen rakeisuu-
den eräiden läpäisyarvojen riippuvuudet. 

Table 29. 	Correlations between Los Angeles values and Swedish iinpact values measured 
wjth sieves of different size. 

Seulakoko 	 Määrityksiä 
Sieve size 	 Saniples 

8 min 	6 nnn 4 mm 2 mm 1 mm LosA 

Keskiarvo 	 - 
Mean value 	x 	59,9 	26,3 	17,1 	9,9 	6,2 	25,5 

Keskihaj onta 
Standard deviation s 	5,9 	6,0 	4,7 	3,2 	2,2 	5,4 	47 

Korrelaatio 
Correlation 	r 	0,62 	0,89 	0,92 	0,89 	0,84 	1,00 

Kiviaineksen lujuusominaisuuksien keskinäisessä tarkastelussa voidaan todeta, että 
paras ja yllättävän hyvä "haurausarvon" riippuvuus Los Angeles-luvusta saadaan määri-
tettäessä haurausarvo 4 min:n seulan läpäisseestä määrästä. Tamajohtuu, kuten kuvasta 1 
voidaan havaita, siitä, että 4 min:ä pienemmäksi murskautuvan kiviaineksen määrässä 
ei tapandu vaihteluita yhtä herkästi kuin 8 min:n seulan läpäisyarvoissa, kun taäs 2 ja 
1 min: ien seulojen läpäisyarvojen hajonta on merkittävästi pienempi eikä näin ilmennä 
yhtälailla kiviaineksun lujuusominaisuuksia. Lähinnä parhaat seulakoot 4 min:in seula-
koon jälkeen ovat tanianaineiston mukaan 2 ja 6 finn:n seulat. Vielä 1 nna:n seulalla 
inääritetyn läpäisyarvon korrelaatio ylittää käytössä olevan 8 mm:n seulan läpäisymöä-
ristä lasketun arvon korrelaation hyvin selvästi. 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, oli murskesorien kiviaineksen lujuuden ja ominais-
painon sekä rakeiden puikkoisuuden välillä selvä riippuvuus. Tanianriippuvuuden vaih-
telu haurausarvon määritystavan muuttumisen mukaan todettiin myös selvästi. Oheises-

sa taulukossa 30 on esitetty haurauskokeessa murskautuneen kiviaineksen eräiden läpäi-
syarvojen sekä Los Angeles-luvun riippuvuudet korrelaatiokertoimina kiviaineksen omi-
naispainosta ja puikkoisuudesta. 
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Taulukko 30. Kiviaineksen oininaispainon ja puikkoisuuden korrelaatiot haurauskokeessa 
murskautuneen kiviaineksen rakeisuuden eräiden läpäisyarvojen sekä Los 
Angeles-luvun välillä. 

Table 30. 	Correlations between specific gravity and elongation with Swedish impact 
values and Los Angeles value. 

Seulakoko 	 Määritvksiä 
Sieve size 	 Sampies 

r 	 8 min 	6 nun 	4 min 	2 anu 	1 jiun 	LosA 
Omp 	 -0,35 	-0,53 -0,49 -0,43 -0,39 -0,61 
cia 	 -0,18 	-0,42 -0,44 -0,41 -0,37 -0,52 

Ominaispainon osalta antaa parhaan korrelaation haurausarvosta 6 aio:n seulan läpäisy-
arvo sekä tamanjälkeen järjestyksessä seuraavaksi parhaat: 4 anu, 2 ala, 1 nuo ja 
8 anu. Puikkoisuuden osalta paras riippuvuus saadaan 4 mm:n seulan määrityksistä, kun 
taas 6 anu:n ja 2 anu:n seuloilla saadut arvot ovat seuraavina ja 1 min:n seulan ar- 
vo ylittää myös selvästi 8nun:n seulalla saadun arvon. Näin on myös kiviaineksen 

ominaispainon ja puikkoisuuden osalta haurausarvon määrityksen perusteena käytet-
ty 8 min:n seulan läpäisyarvo osoittautunut sattumanvaraiseksi, koska 8 min:n raekoko 
on liian lähellä haurauskokeessa käytettävää lajitekokoa (8. ..12 mm). 
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Kuva 1. Haurauskokeessa murskautuneen kiviaineslajitteen rakeisuus. 
Fig 1. Gradation of mineral aggregate crushed in Swedish impact test. 
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Voidaan siis todeta, että mikäli haurausarvon määrityksen perusteena käytettäisiin 
4 imi:n seulan läpäisyarvoa, lähenisi sen yhteys Los Angeles-lukuun sekä kiviaineksen 
ominaispainoon ja muotoarvoon huomattavasti. Tästä voidaan taas tehdä se johtopäätös, 
että näin määritetty päällystekiviaineksen lujuus olisi kiviaineksen laatuluokitte-
lussa parempi mitta kuin nykyisin käytetty Los Angeles-luku. 
Käytössä olevia kiviainesten laatuluokkia vastaavat osapuilleen seuraavat, parannetun 

haurausarvon lukuarvot: 1 luokka 12 (%-yksikköä), II luokka 17 ja III luokka 22 (%-yk-

sikköä. Askelvälit olisi näin syytä valita jonkin verran nykyistä laajeniriiksi, jol-
loin vasta kiviaineksen lujuusoininaisuuksilla eri laatuluokissa olisi merkitystä. 

Los Angeles-luvun ja haurausarvon välillä ovat mm. K a u r a n n e ja M a r k - 

k u 1 a (22,24) todeimeet selvän korrelaation. Haurauskokeen toistettavuus ei kui-

tenkaan ole yhtä hyvä kuin Los Angeles-kokeen. Syyt tähän ovat K a u r a n t e e n 

(24) mukaan siinä, että Los Angeles-kokeessa käytetty näytemiiärä on kynnienkertainen 

haurauskokeessa käytettyyn verrattuna sekä se, että murskautumisen määrä mitataan 
Los Angeles-kokeessa seulalla (1,68 mm), joka on paljon tutkittavan lajitteen alara-
jan (9,6 mm) alapuolella, jolloin pienet yksittäiset kivirakeen murtuiniset eivät vie-
lä tee niitä riittävän pieniksi läpäisemään mittaseulaa. Haurauskokeessa taas 8 sun:n 
mittaseulan läpäisevät vasaroinnin jälkeen sellaisetkin lähes 8 mm:n kokoiset rakeet, 
joista on vasaroinnissa lohjennut ainoastaan pieni siru kiviainesta. Kun näinkin suu-
ren kivirakeen mukaantulo haurausarvomääritykseen on suuressa määrin sattuinanvaraista, 
on selvää, että kokeen toistettavuuden voidaan olettaa paranevan määritysrajaa alen-

nettaessa. 

3.63 Päällystemassan ja päällysteen ominaisuuksien keskinäiset riippuvuudet. 

Myös päällysteen ja päällystemassan ominaisuudet ovat keskinäisissä riippuvuussuhteis-
sa sen vuoksi, että ne kaikki tavallaan ilmentävät samaa asiaa, päällysteen tiiviyt-
tä hiukan eri muodoissa. Tällä ei pyritä sanomaan sitä, että päällysteen tiiviys ja 
lujuus olisivat sama asia, vaan sitä, että tiiviit päällysteet ovat yleensä lujem- 

pia kuin vastaavat avoimenunat. 

Taulukko 31. Päällystemassan ja päällysteen ominaisuuksien keskinäiset riippuvuudet. 
Table 31. Interdependence of properties of pavement mixture and pavement- coefficients. 

of correlation. 

Asfalttibetonit 
Asphalt concretes 

r 	 TPM 	TPP 	OPP 	TT 	MLM MLP 

Tilav.paino, massa 	1,00 0,85 	0,87 -0,25 0,44 0,30 

Tilav.paino, pääli. 1,00 	0,95 -0,47 0,24 0,21 

Omin.paino, pääll. 1,00 -0,18 0,23 0,14 
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Tyhjätila-% 	 n = 24 	 1,00 -0,12 -0,27 
Marshall-luj.massa 	 1,00 	0,08 
Marshall-luj .pääll. 	 1,00 

Sora-asfalttibetonjt 
Bituminous crushed gravels 
r 	 - TPH 	TPP 	OPP 	Tf 	MU'4 	MLP 
Tiiav.paino, massa 1,00 	0,79 	0,79 	-0,31 0,23 0,15 
Tilav.paino, pääli. 1,00 	0,71 	-0,60 -0,00 0,40 

nin.paino, pääll. 1,00 	0,10 -0,10 -0,01 
Tyhjätila-% n = 72 	 1,00 -0,12 -0,59 
Marshall-luj.massa 1,00 0,32 
Marshall-luj .pääll. 1,00 

Kaikki päällysteet 
Ali pavements 
r TPM 	TPP 	OPP TT ML21 MLP 
Tilav.paino, massa 1,00 	0,91 	0,76 -0,80 0,49 0,52 
Tilav.paino, pääli. 1,00 	0,81 -0,85 0,43 0,62 

in.paino, pääli. 1,00 -0,43 0,32 0,48 
Tyhjätila-% n = 41 1,00 -0,46 -0,51 
Marshall-luj.massa 1,00 0,39 
Marshall-luj .pääll. 1,00 

Taulukon 31 korrelaatjokertojmja tarkasteltaessa voidaan todeta, että päällystemassan 
tilavuuspainon sekä päällysteen tilavuus- ja ominaispainojen väliset keskinäiset riip-
puvuudet ovat varsin voiniakkaita. Korkein tilavuuspainojen välinen korrelaatio, 0,91, 
on aineistossa, joka koostuu kandesta osaryhmästä, asfaltti- ja sora-asfalttibetoni-
pääliysteistä. Korkein päällysteen tilavuuspainon ja onlinaispainon välinen korrelaa-
tio, 0,95, löytyy taas asfalttibetoneiden aineistosta, mikä työmaiden lukiunäärältään 
on vähäisin. 

Tyhjätilan riippuvuus tilavuus- ja ominaispainoista on voimakkainta molemmat pääl-
lystetyypit sisältävässä aineistossa, missä päällystetyyppien väliset erot juuri ai-
kaansaavat korkeammat korrelaatiokertoimet. Samoin on asianlaita myös päällysteen 

ja päällystemassan Marshall-lujuuksissa. Tutkimusaineistosta 1 lasketut riippuvuudet 
päällystemassan ja päällysteen lujuuden välillä ovat siksi vähäisiä, että helposti 
herää kysymys siitä, mitä laboratoriossa sullotun Marshall-koekappaleen lujuus oikein 
osoittaa. Voidaankin todeta, että riippuvuus massan ja päällysteen lujuuksien välil-
lä on vähäisin silloin, kun päällystekiviaines suhteitetaan useanhllasta eri komponen-
tista. Tätä osoittaa myös niiden sora-asfalttibetonien lujuuksien heikko korrelaatio 
(r = 0,07), joiden kiviainekseen on lisätty luonnonhiekkaa, kun taas niiden töiden 
osalla, joiden kiviaines on pelkästään murskesoraa, vastaava korrelaatio on kohta-
lainen (r = 0,45). 
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Tyhjätilan ja Marshali-lujuuksien välisistä riippuvuuksista on paras korrelaatio 
sora-asfalttibetonipäällysteiden osalla. Tainajohtunee siitä, että kyseinen aineisto 
on homogeenisin päällysteen paksuuden ja kiviaineksen maksiniiraekoon osalta, mit- 
kä molemmat seikat suuresti vaikuttavat sekä tyhjätilaan että Marshall-lujuuteen. 
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4. 	KIVIAINEKSEN PAKEISLIIJTEEN JA RVlKA-AlLESEEN LI ITYEVAT OMINAISUUDET 

4.1. Yleistä 

Kiviaineksen rakeisuutta kuvaavien Iäpäisyarvojen lisäksi, joiden vaikutusta tar -

kasteltiin luvussa 3, voidaan rakeisuuteen liittyvinä ominaisuuksina pitää rakoisuu-

den vaihtelua ja hajontaa, rakeisuuspoikkeamia ja päällysteen lajittumia ja myös 

kiviaineksen muuttumista hienommaksi massanvalmistuksen sekä sen levityksen ja tii-

vistyksen yhteydessä. Rakeisuudesta riippuva ominaisuus on myös kiviaineksen maksi-

miraekoko, jolla, samuin kuin muilla edellä luetelluilla ominaisuuksilla, on oma 

vaikutuksensa päällysteen laatuun. 

Kanden rakeisuudeltaan ja muilta laatuominaisuuksiltaan toisiaan vastaavasta kivi- 

aineksesta vairnistetun päällysteen ominaisuudet saattavat poiketa melkoisestikin toi-

sistaan riippuen käytetyn murskaustuotteen lajista sekä siihen mandollisesti lisätyn 

luonnonaineksen määrästä. Uös näitä eroja pyritään jäljempänä tilastollisesti ana-

lysoimaan. 

4.2. Rakeisuusmuutokset 

4.21 Satunnainen vaihtelu 

Kiviaineksen rakeisuudessa tapahtuvien satunnaisten heilahtelujen vaikutusta päällys- 

teen tyhjätilaan, rshall-lujuuteen sekä sideainepitoisuuteen tutkittiin laskemalla 

työmaittain tutkimusaineisto 1:n päällystenäytteiden rakeisuudeltaan avoimimpien sekä 
tiiveimpien kaistanäytteiden läpäisyprosenttien keskiarvot sekä koko työmaan vastaa-

vat keskiarvot. 
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Taulukko 32. Työmaittain laskettujen avoimimpien ja tiiveimpien poranäytteideri 

keskiarvot sekä työmaitten keskiarvot. 

Table 32. 	Mean properties of the most open- and densegraded drill sample series 

of worksites and the mean values from ali worksites. 

Asfalttibetonit 
Asphalt concretes 

Rakeisuus, 
radation, 

0,074 mm 

läp.-% 
1 passing 

4 mm 12 mm 

Bit.% 
Tyhjätila 

Void 
content 

Marshall-
lujuus 
Mershali 
stability 

Avoin kaista 
Open series 8,4 1 50,4 1 82,8 1 5,83 1 4,4 % 262 kg 

Keskiarvo 
Mean value 9,6 % 51,6 1 82,2 1 5,97 1 3,8 1 301 kg 

Tiivis kaista 
Dense series 11,1 1 56,7 1 87,0 1 6,08 1 3,1 1 316 kg 

Sora-asfaltti- Rakeisuus, läp.-% Tyhjätila Marshall- 
betonit Gradation, 1 passing Bit.% lujuus 
Bituminous crushed Void Mershall 
graveis 0,074 mm 4 mm 12 mm content stabi1ity 

Avoin kaista 
Open series 7,5 1 50,1 1 77,5 1 5,62 1 3,1 1 267 kg 

Keskiarvo 
Mean value 8,8% 53,4% 80,0% 5,81% 2,8% 273 kg 

Tiivis kaista 
Dense series 10,8 1 58,4 1 84,7 $ 5,92 1 2,5 1 301 kg 

Tulosten perusteella saa käsityksen siitä, kuinka suuria muutoksia pelkkä pienehkö 

rakeisuusvaihtelu päällysteessä aiheuttaa. Marshall-lujuus kasvaa tai vähenee noin 

10 1 1...2 1:n muutoksesta 0,074 imn:n seulan läpäisyarvoissa. Päällysteen tyhjätila-

arvoihin on vastaavan suuruisella hienoainesmäärän vaihtelulia vaikutusta noin 

0,3 %-yksikköä sekä asfalttibetonien osalta kaksi kertaa enemmän eli 0,6.. .0,7 

%-yksikköä. Sideainepitoisuuden vaihtelut noudattavat 0,074 sun:n seulan läpäisy-

arvoja siten, että yhden %-yksikön lisäys rakeisuudessa nostaa sideainepitoisuutta 

kuitenkin vain 0,1 %-yksiköllä. 

Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että kaikki tähän tarkasteluun 

kuuluneet päällysteet olivat rakeisuudeltaan tiiviiksi pakkautuvia, ns. jatkuvan 

tyyppisiä käyriä. Tällöin ei voida yhtäaikaisesti tarkastella suuren hienoainesmäärän 

sekä suuren karkeiden rakeiden määrän vaikutusta. Tästä syystä valinta avoimelta 

ja tiiviiltä vaikuttavasta" rakeisuuskäyrästä oli tehtävä ensisijaisesti rakeisuuden 

0,074 sun:n läpäisyarvojen perusteella ja vain niissä tapauksissa, joissa tavallista 

suurempia poikkeamia ei tällä seulaila todettu, valittiin avoin sekä tiivis kaista 

4 tai 12 nuo:n läpäisyarvoissa todettujen poikkeamien perusteella. Asfalttibetonien 

osalla tamailmeneekin 12 nuo:n seulan läpäisyarvoissa, jotka ovat "avoimessa kais-

tassa" keskiarvoa suuremmat. Vertailu rakeisuusvaihtelujen aiheuttamista muutoksista 

tapahtuu tässä siten pääasiassa vain 0,074 nuo:n seulan läpäisyarvojen osalta. 
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4.22 	Rakeisuuden hajonta 

Kiviaineksen läpäisyarvojen keskihajonnat lasketaan päällystystöiden laaduntarkkailuun 
liittyvinä rutiinitoimenpiteitä sekä päällystekiviaineksesta että päällystemassasta 
ja päällysteestä poratuista näytteistä. Sepelikomponenttien sekä murskesoran rakeisuuk-
sien keskimääräiset, tutkimusaineistosta 1 lasketut läpäisyarvojen hajontakäyrät on 
esitetty kuvassa 2. 

Taulukko 33. Murskaustuotteiden rakeisuushajontojen maksimiarvot (1-yks.). 
Table 33. 	Maxijaum values of standard deviations of crushed material (%-unit). 

Lajite 	 Hajoiman maksimi 	Sijainti (seula) 
Fraction 	 Maxiinun value 	Location (sieve) 

Sepelit 0.. .6 mm 4,9 1 2 mm 
Macadani 6... 12 mm 7,0 	1 8 mm 

12.. .18 	(25) mm 7,5 1 16 mm 
Murskesora 
Crushed gravel 0.. .20 	(25) 	mm 5,7 	1 6 mm 

Kolmesta eri komponentista yhdistettävän kiviainesseoksen rakeisuuden hajontakäyrän 
muoto riippuu käytettävien kiviaineskomponenttien keskinäisistä seossuhteista. Ohei-
sessa kuvassa esitetty hajontakäyrä edustaa suhdetta 53 1 lajitetta 0.. .6 mm, 18 1 
lajitetta 6.. .12 mm sekä 25 1 lajitetta 12.. .20 min, mikä suhde edustaa tutkimusaineisto 
I:stä laskettua keskimääräistä jakautunaa. Tie- ja vesirakenrlushallituj(sen murskaustöi-
den valvontaohjeissa (61) on alustavana sepelilajitteista valmistettavan karkearakei-
sen asfalttibetonin keskimääräisenä määräsuhteena esitetty 50 1:20 1:25 1, täytejau-
heen osuuden ollessa 5 1. 

Kulloisellakin seossuhteella saavutettavaa hajonnan miniiniä voidaan katsoa edusta-
van rakeisuuden teoreettisen hajontakäyrän, joka saadaan lasketuksi seuraavasti: 

Osakomponenttien hajonta-arvot kunkin seulakoon kohdalla kerrotaan lajitteen käyttö- 
määrän (%:eissa) neliöjuurella ja lasketaan yhteen. Osakomponenttien hajontakäyräthän 
erillisinä edustavat kukin osaltaan tilannetta, missä kutakin lajitetta on 100 1. 
Rakeisuudet yhdistettäessä kunkin seulan läpäisyarvot otetaan huomioon seossuhteiden 
mukaan. Tarkasteltaessa hajontojen yhdistämistä seossuhteiden ollessa kuten tutkimus-
aineiston 1 asfalttibetoneissa oli, 53 1 : 18 1 : 25 1, muuttuu esim. 1 lajitteen 
kukin läpäisyarvo 53/100-osaksi entisestään jolloin sen alkuperäinen keskihajonta 
muuttuu seuraavasti: 
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Kuva 2. Rakeisuuden hajontakäyriä. 

Fig 2. Curves of standard deviation of grain size distribution. 
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(53 % x - 53 	2 

n- 1 

	

/53 	(x-i) 2 
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100 	n - 1 	= \-:----' 	
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Näin saadaan syöttömääriä vastaavat painokertoimet eri lajitteiden hajontakäyrille. 

Lajite 	Syöttömäärä 	Painokerroin 
Fraction 

0...6 	mm 	53% 	0,73 

6.. .12 mm 	18 % 	0,42 

12.. .18 (25) mm 	25 % 	0,50 

Jos syötettävien osakomponenttien prosentuaalisia määriä merkitään x:llä, y:llä ja 

z:llä sekä vastaavia keskihajontoja tietyn seulakoon läpäisyarvoista laskettuna 

s, s, ja SZ,  saadaan osakomponenteista muodostetun kiviainesseoksen keskihajonnaksi 
vastaavan seulan kohdalla 

5 = 	 + 7 	+ 

Vastaavanlaisiin matemaattisiin tarkasteluihin ei tarvitse ryhtyä sellaisten päällys- 

teiden osalta, jotka tehdään yhdestä lajitteesta. Tässä esitettyä kiviainesseoksen ha-

jontakäyrää on pidettävä puhtaasti teoreettisena, sillä jo pienetkin eri lajitteiden 

keskinäisissä syöttösuhteissa tapahtuvat muutokset huomattavasti lisäävät hajontaa, 

eikä kiviaineksen syöttöä huolellisellakaan työllä voida saadä absoluuttisen tarkaksi 

koko massanvalmistuksen ajaksi. Esim. täytejauhelisäyksen hajontaa lisäävä vaikutus 

lähtökiviaineksen hienoirmnalla seulalla on noin 0,4 %-yksikköä, kun taas matemaatti-

sesti laskettuna, vakiona pysyvän kalkkifillerin syötön tulisi lisätä häjontaa aino-

astaan noin 0,1 %-yksikköä. 

Edellä esitetyn perusteella on sepelilajitteista suhteitetun kiviaineskäyrän to-

dellisena keskihajontana 4. ..12 nmi:ien seuloilla pidettävä noin 6,0 %-yksikköä, kun 

lajitteiden syöttötarkkuus otetaan huomioon. 

Asfalttibetonien osalla voidaan todeta, että päällystemassasta sekä päällysteestä 

lasketut kiviaineksen rakeisuuden hajonta-arvot ovat yleensä vain vähän pienempiä 

tai lähes saman suuruisia kuin vastaavat lajitteiden rakeisuuksista teoreettisesti 

laskien saadut arvot, mikä johtuu edellä mainitusta eri lajitteiden syötön epätark-

kuudesta ja lajitteidenäpuhtaudesta. Asfalttibetonien keskihajonnat 4 sun:n ja eri-

tyisesti 8 mm:n seulan kohdalla ovat suhteellisen korkeita vastaavaan sallittuun 

5,0 %-yksikön suuruiseen poikkeamaan verrattuna. Taman vuoksi myös rakeisuuspoikkea-

mien määrä on melko suuri. Murskesorien rakeisuuksien hajonta-arvot ovat yleensä suu-

rijamillaan 6.. .8 mm:ien seulojen kohdilla. Keskihajonnan arvo on tavallisimmin 

5,0.. .6,0 %-yksikköä. Massa- ja päällystetutkimusten mukaan hajonta on sekoitusvai-

heessa pienentynyt lähes puoleen. 
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Kiviaineksen rakeisuuden hajonnan pienenemistä kiviaineksen varastoinnin yhteydessä 
sekä rakeisuuden hienonemista kiviaineksen kuivauksessa tutkittiin kandella eri pääl-
lystystyömaalla kesällä 1972, toinen tie- ja vesirakennuslaitoksen Turun ja toinen 
Oulun piirin piirikonttorin alueella. Samassa yhteydessä oli myös tarkoitus selvittää 
yhdestä lajitteesta (0.. .25 mm) valmistetun sepelin soveltuvuutta asfalttipäällystei-
den va].mistukseen normaalilajitteiden 0.. .6, 6.. .12 ja 12.. .25 mm asemesta. Tätä var-

ten otettiin päällystemassanäytteiden lisäksi näytteitä kiviaineksesta ennen sen jou-
tumista kuivausrumpuun, kylmäsuhteituksen jälkeen sekä kuivausrunonun kuumasta päästä 
sellaiselta kohdalta, missä syklonipöly oli syötetty takaisin kiviaineksen joukkoon. 

Taulukko 34. Rnkeisuustutkimuksen tulokset läpäisyprosentteina Turun tie- ja vesi- 
rakennuspiirissä vuonna 1972 suoritetuista määrityksistä. 

Table 34. 	Results froin an imvestigation of grain size distribution in percent 
passing sieve made in the district of Turku of the National Board 

of Public Roads in the year 1972. 

Seula (mm) 	 Määrityksiä 
Sieve 	(mm) 	 1,0 	4.0 	8,0 	12 	16 	Samples 

Murskaus 	 24,8 	45,5 	67,6 	88 	 n 	12 
Crushed stone 	s 	2,4 	2,6 	6,4 	2,7 	4,1 

Kylmä suhteitus 	25,2 	48,8 	70,5 	77 	87 	= 
Cold proportioning s 	4,2 	6,0 	7,5 	6,6 	3,9 

Kuivauksen jälkeen 	28,0 	53,Z 	75,0 	82 	90 	= 12 
After dryimg 	s 	4,2 	5,3 	3,4 	2,9 	2,4 	m 

Massa 1) 	 i 24,8 	48,6 	73,6 	85 	92 	n = 30 
Mixture 	 s 	1,9 	3,3 	4,6 	3,1 	2,9 

1) Päällystemassan keskiarvotuloksista on vähennetty täytejauheen osuus. 
1) The lot of mineral filler is taken off from the resultmeans of the mixture. 

Syy edellä esitettyjen tutkimustulosten suureen hajontaan erityisesti kylmäsuhtei- 
tuksen jälkeen otetuissa näytteissä on pääasiassa näytteenotossa, joka tässä yhtey-
dessä suoritettiin vain yhdestä kohdasta eikä yhdistetty 5...7 pisteestä otettuja 
näyte-erin, kuten murskauksen aikaisissa ja päällysteinassasta otettujen näytteiden 
osalla on menetelty. Näinkin otetuista näytteistä voi kuitenkin todeta rakeisuus-
hajonnan voimakkaasti pienenevän kiviaineksen kuivauksen yhteydessä, jolloin kivi- 
aines myös voimakkaasti sekottuu. Kiviaineksen seulonnalla massakoneessa ei enää 
paljoakaan tämän mukaan voida massan laatua hmmogenisoida. 

Edellä mainituilta työmailta, joilla kiviaimestutkimuksia suoritettiin, voitiin 
päällystemassasta sekä päällysteestä saaduista tutkimustuloksista todeta, että yh-
destä lajitteesta valmistettu kalliomurske soveltuu päällysteen valmistukseen yhtä 
hyvin kuin kolme sepelilajitetta. Yhdeksi lajitteeksi murskattu kiviaines oli saatu 
halutun ohjealueen mukaiseksi, mihin ei aikaisemmin uskottu päästävän kuin kolmila- 
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jitteisten sepelien avulla (22). Erilaisin seulontajärjestelyin tuntuu haluttu rakei-
suuskäyrän muoto olevan saavutettavissa. Koska louhoskivien murskaamisella yhdeksi 
lajitteeksi voidaan saavuttaa murskaustuotteen seulonnassa ja varastoinnjssa kustan-
nussäästöjä ja koska rakeisuuskäyrään mandollisesti syntyviä virheitä voidaan lisä-
kiviaineksia käyttämällä korjata, voidaan yksilajitteisen kalliomurskeen va1mistusta 
suositella sekä kustannus- että laatusyistä. 

4.23 Rakeisuuspoikkeamat 

Rakeisuuspoikkearnalla yhtälailla kuin sideainepoikkeamallakin tarkoitetaan sellaista 
tutkimustulosta joka lukuarvoltaan poikkeaa sallittuja vaihtelurajoja enemmän ennalta 
määrätystä ohjearvosta. Tie- ja vesirakennushallitus soveltaa teettämissään päällystys- 
töissä seuraavia vaihtelurajoja, joita käyttäen myös tamantutkimuksen rakeisuus- ja 
sideainepoikkeamat on laskettu: 

12 mm:n seulan läpäisy-% 5 %-yksikköä 
4 m:n seulan läpäisy-% ± 5 %-yksikköä 

0,074 mm:n seulan läpäisy-% ± 2 %-yksikköä 
sideainepitoisuixlen paino-% ± 0,4 %-yksikköä 

Rakeisuus- ja sideainepoikkeama koostuu siis joko sallittua suuremmista alituksista, 
ylityksistä tai kuten useimmiten on asianlaita, näistä molemmista. K a p p a 1 e - 
p o 1 k k e a m a 1 1 a tarkoitetaan kappaleittain laskettua, sallittua suurempien 
poikkeamien prosentuaalista lukumäärää suhteessa työkohteen kaikkien vastaavien tutki-
mustulostenmäärään. Tilastollisella poikkeamalla tarkoi-
tetaan sallittuja vaihtelujarajoja enemmän poikkeavien tutkimustulosten prosentuaalis-
ta määrää laskettuna tutkimustulosten keskiarvoa ja keskihajontaa apuna käyttäen sekä 
olettaen tutkimustulosten hajonnan noudattavan Gaussin normaalijakautumaa. 

Sekä tilastolliset että kappalepoikkeannat lasketaan automaattisella tietojenkäsit-
telyllä yleensä kaikista tie- ja vesirakennushallituksen päällystystöiden laadunvalvon-
tatuloksista laadittaviin tutkimusyhteenvetoihin. 

Asfalttipäällystenonnien (55) mukaiset sallitut vaihtelurajat on määritelty sen 
mukaan, onko tutkimustulosten määrä pieni ( 	6 tulosta) vai onko tulosten määrä 
tätä suurempi sekä pienten näytemäärien yhteydessä lisäksi erikseen suurimmat sallitut 
poikkeamat tulosten keskiarvolle sekä yksittäisille näytetuloksille. 

Valtaosaa tte- ja vesirakennushallituksen teettämistä päällystystöistä on ririnas-
tettava normien tarkoittainaan ryhmään, missä näytteiden määrä on suurempi kuin kuusi 
tulosta. Ainoana erona asfalttinormien 1973 (55) sekä tie- ja vesirakennushallituksen 

työselitysten (60) välillä sallituissa poikkeamissa on 12 (8) nin:n seulan läpäisy-%:n 
kohta, mikä normien mukaan saa poiketa ± 2 %-yksikköä enemmän eli ± 7,0 %-yksikköä. 

Saksalaisissa kulutuskerroksia koskevissa päällystenormeissa (6) ei kiviaineskäyrän 
kululle ole asetettu vastaavanlaisia ohjearvosta laskettavia sallittuja vaihtelurajoja, 
vaan rakeisuudelle on määritelty käytettävän kiviaineksen mukaan rakeisuusohjealue, 
jonka 0,074 min:n seulan kohdalla on läpäisyarvoilla liikkumavaraa 6 %-yksikköä, 
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2 m:n seulan kohdalla 20 %-yksikköä sekä maksimiraekoosta riippuen 8. . .16 mm:n 

seulan kohdalla 10 %-yksikköä. 

Tanskalaisissa päällystenormeissa (7) on rakeisuuspoikkeamille määritelty raja- 

arvot vastaavaan tapaan kuin Suomessa. Lukuarvoiltaari ne ovat seuraavat: 

Seuloilla, joiden läpäisyarvo on 25 % tai enemmän 	6 %-yksikköä 

hienoseulalla (0,074 mm) 	 2 	%-yksikköä 

muilla seuloilla 	 4 %-yksikköä 

Sideainepitoisuus saa tanskalaisten määräysten mukaan vaihdella ± 0,3 %-yksikköä. 

Myös Ruotsin tielaitos on päällysteitä koskevissa ohjeissa (26) rakeisuus- ja 

sideainepoikkeamien osalla muiden pohjoismaiden kanssa samoilla linjoilla määritel-

lessään ohjearvosta poikkeaville yksittäisille näytetuloksille sallitut vaihtelurajat: 

80 läpäisy-%:n kohta 	 6,0 %-yksikköä 

4 mm:n läpäisyarvo 	 ± 5,0 %-yksikköä 

2 anu:n läpäisyarvo 	 ± 4,0 %-yksikköä 

0,074 mia:n läpäisyarvo 	 * 	2,0 %-yksikköä 

sekä kolmen perättäisen näytteen sideainepitoisuus keski- 

määrin (max.raekoko > 18 mm) 	 ± 0,4 %-yksikköä 

I\nierikkalaisen Asphalt Instituten asfalttibetoneita ja muita sekoitusmenetelmällä val-

mistettavia päällysteitä koskevien määräysten (4) mukaan sal1itut vaihtelurajat Ovat 

seuraavat: 

Sallittu vaihtelu 

seula n:o 4 	tai suurempi ("-'4,8 mm) 	± 	5,0 %-yksikköä 

seula n:o 8 	( "-' 2,4 mm) 	± 	4,0 %-yksikköä 

seula n:o 30 	('--0,6 min) 	± 	3,0 %-yksikköä 

seula n:o 200 	("-'0,074 mm) 	± 	1,0 %-yksikköä 

sideainepitoisius 	 ± 0,3 %-yksikköä 

Norjalaisten nonuuimääräysten (20) mukaan, joissa noudatetaan amerikkalaisten standar-

disoimia seulakokoja, sallitut vaihtelurajat yksittäisille kulutuskerrospäällyste-

näytteille ovat seuraavat 

seula n:o 8 	tai karkeainpi 	 6,0 1-yksikköä 

seula n:o 50 tai karkeanupi 	 ± 4,0 %-yksikköä 

seula n:o 200 	 ± 	2,0 %-yksikköä 

sekä bitumipitoisuus maksimiraekoon ollessa ̂  16 min 	± 0,6 %-yksikköä 
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Tarkasteltaessa rakennuttajan, urakoitsijan sekä valtion teknillisen tutkimuskeskuk-

sen laboratorioiden välisiä eroja rakeisuuspoikkeamien määrissä voidaan todeta, että 

rakennuttajan laboratorio havaitsee noin kaksi kertaa niin runsaasti kappalepoikkea-

mia kuin urakoitsijan laboratorio. Tielaboratorion löytaniapoikkeamien määrä on vielä 

suurempi kuin rakennuttajan laboratorion, mikä johtunee jyräyksessä murskautuneista 

kivirakeista ilmetessään suurimmalta osalta 12 umi:n seulan läpäisyarvoissa sekä jos-
sain määrin myös 4 sun:n arvoissa. 

Sepel istä valuiistettuj en pääl lysteiden suuremmat rakeisuuspoikkeamien määrät ver-
rattuna murskesorasta valmistettuihin johtuvat sepelikomponenttien syöttönäärien het-
kellisistä eroista ohjearvojen perustana olevista määristä sekä tästä johtuvasta 

asfalttibetonimassojen suureznmasta keskihajonnasta. Molemmat ovat seurausta kolmen eri 
raekokoa olevan sepelikomponentin yhtäaikaisesta syötöstä, jota ei ole pystytty pitä-
mään yhtä tasaisena kuin esim, kolmeen eri kylmäsyöttösiiloon jaettua, samaa raekokoa 
olevien murskesorakomponenttien syöttöä. Myös silmämäärin suoritetuissa tarkastuksissa 

on asfalttibetonipäällysteissä varsin usein voitu todeta lajittumavirheitä jo heti 
päällystystyön valmistuttua. 

Tie- ja vesirakennushallituksen laatimissa päällysteiden arvonvähennysperusteissa 

(59) mainitaan rakeisuuspoikkeamia lieventävinä seikkoina kiviaineksen huonot lujuus- 
ja muotoarvot, massa- ja päällystenäytetutkimusten mukainen keskihajonta-arvojen voi-
makas (^ 40 %) alenema murskausajan tutkimustuloksista ja murskesorasta tai yhdestä 
sepelilajitteesta valniistetun massan osalla mandollinen suhteitusohjearvojen ja tutki-

mustulosten keskiarvojen välinen ero. Varsin usein todetaan, että murskauksen aikai-

set tutkimustulokset eivät osoittaudukaan paikkansapitäviksi päällystemassaa valmis-
tettaessa, vaan kiviaines on esimerkiksi karkearakeisempaa kuin murskaustutkimusten 
mukaan on edellytetty (70). Tämän kaltaiset seikat otetaan lopullisessa arvostelussa 
huomioon, mutta tämän tutkimuksen lukuarvoissa poikkeaxnaprosentteja on käytetty muun-
tamattomina. Viimeksi mainittua lieventävää tulkintaa selventää oheinen kuva 3. 

Urakoitsijoiden rakeisuus.- ja sideainemäärityksiä suorittavien laboratorioiden 

valvontaa on tiukennettava sellaisissa tapauksissa, joissa laaduntarkkailua suorite-

taan ainoastaan yhdessä laboratoriossa, sillä urakoitsijoiden ja rakennuttajan laho-
ratorioiden määritysten väliset keskimääräiset erot poikkeamien nihärissä Ovat liian 
suuria. 
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Suhteitusohje 

DesIQn votwe 

skiarvo 

sornpLe mean 

siirr-oksesta aiheu- 	 siirroksesta aiheu- 

tuva tiastoLListen 
	 tuvo tiLostoLtisten 

abtusken määrän 	 ytitysten vähenemä 

kasvu 

47 	52 	57 

Läpätsyprosentti D 4mm 
1. mm steve pSSIg % 

Kuva 3. Tilastollisten rakeisuuspoikkeamien laskeminen. 

Fig. 3. 	Calculation of statistical deviations of gradation. 

Sideainepitoisuuden poikkeamat 

Kulutuskerrospäällysteiden osalta urakoitsijan laboratorio löytää keskimäärin vain 
joka toisen tai joka kolmannen niistä sideainepoikkeainista, jotka todetaan rakennut-

tajan laboratoriossa. Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen tielaboratorion toteama 
poikkeamien lukumäärä sijoittuu näiden arvojen vbliin. Tielaboratorion toteaniien 
sideainepoikkeamien vähemniyys tielaitoksen laboratorioissa todettuun määrään verrat-
tuna selittyy sillä, että vuoteen 1971 saakka tutkimuslaitoksen laboratorio ei re-
kisteröinyt sideainepitoisuuden ylityksiä poikkeamiksi, ei kappaleittain eikä tilas-

tollisestikaan laskettuina. 
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen laboratorion sideainemääritysten keskiarvo 

on alhaisempi kuin tie- ja vesirakennuslaitoksen laboratorioiden inäärittäinä bitumi-
pitoisuus lähinnä siitä syystä, että ennen poranäytteiden ottoa on liikenne ehtinyt 
kuluttaa päällysteen pinnasta ylimääräisen sideaineen pois. Tamanmäärän voidaan jul-
kaistujen tilastojen (63) perusteella arvioida olevan noin 0,05 %-yksikköä. 

Suuremmat sideainepoikkeaniat esiintyvät useanurtin yhtäaikaisesti poranäytetutki-
muksissa todettujen 0,074 nuo:n seulan rakeisuuspoikkeanhien yhteydessä (r = 0,52) 

kuin päällysteniassan rakeisuustutkinuksissa todettujen osalla (r = 0,38). Päällyste- 
massassa todetut sideainepoikkeaniat ovat siis enenunässä määrin satunnaisia poikkeamia, 
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kun taas päällysteessä todetut poikkeamat sisältävät enemmän lajittumavirheitä. 

Tilastollisten ja kappalepoikkeamien suhteista 

Merkillepantavaa rakeisuus- ja sideainepoikkeamien määrissä on se, että tilastolli-
sesti lasketut poikkeainakeskiarvot ovat lukiiarvoiltaan useimmiten suurempia kuin 
kappalepoikkeamien keskiarvot. Tamaselittyy suuresta aineistosta laskettuna vain 
siten, että tuloksista on sallittujen raja-arvojen sisäpuolella enemmän tai niitä 
tulkitaan sellaisiksi, kuin niitä normaalijakautuman mukaisesti voitaisiin olettaa 
olevan. Rakennuttajan ja urakoitsijan määritysten eroja tarkasteltaessa voidaan 
myös havaita, että urakoitsijoilla on tilastollisesti ja kappaleittain laskettujen 
poikkeainien erotus yleensä suurempi kuin rakennuttaj alla. Tämä on tulkittavissa 
siten, että työn suorittajien puolella pyöristetään sallitun raja-arvon vain vähäi-
sessä määrin ylittävät tulokset herkemmin ohjealueelle kuin rakennuttajalla, jolla 
myös jossain määrin esiintyy tällaista pyöristämistä, kuten jäljempänä esitetystä 
taulukosta voidaan havaita. 

Taulukko 35. 	Tilastollisten ja kappalepoikkeamien määrät tutkimusaineisto I:ssä 
rakennuttaj an massatutkimusten mukaan. 

Table 35. 	Miounts of statistical and arithmetical deviations according to 
mixtureanalysis made by the employer. 

Seula 	 Sideaine 
Sieve 	 0,074 mm 	4 mm 	 12 sun 	Binder 

Massa kpl 	% til. % kpl 	1 	til. 	% kpl. 	1 	til. 	% kpl. 	1 	til. 	1 
Mixture arit.% stat.% arit.% stat.% arit.% stat.% arit.% stat.% 
Asfalttibetoni 
Asphalt concrete 8,2 	12,6 14,5 	16,8 	15,7 	16,2 	7,2 	9,4 	n= 	24 
Sora-asfalttibetoni 
Bituminous crushed 
gravel 5,7 	7,3 11,3 	13,3 	11,0 	13,5 	5,0 	6,8 n= 	72 

Poikkeamien keskiarvot osoittavat, että kolmesta sepelikomponentista valmistettujen 
asfalttibetonien osalta sekä rakeisuus- että sideainepoikkeaniat ovat suurempia kuin 
yhdestä murskesoralaj itteesta valmistettujen massojen. 

Rakeisuuspoikkeamien riippuvuuksista 

Rakeisuuspoikkeamien ei todettu aiheutuvan kiviaineksen huonoista lujuus- tai muoto- 
arvoista, vaikka tie- ja vesirakennuslaitoksen päällystysurakoissa näitä syitä on pi-
detty rakeisuuspoikkeainien määrään nähden lieventävinä seikkoina. 
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Taulukko 36. Rakeisuuspoikkearnien ja kiviaineksen eräiden ominaisuuksien sekä sesoi- 
tuskoneiston keskimääräisen tehon korrelaatiokertoimet. 

Table 36. 	Goefficients 	of correlation between deviations in gradation nd some 
properties of mineral aggregate and the average mixing capasity. 

Sepcl it 	 Murskesorat 
Macadans 	 Crushed graveis 

	

P74 	PO4 	P12 	P74 	PO4 	P12 

Los Angeles-luku 	- 0,14 	- 0,16 	0,02 	- 0,11 	- 0,14 	0,06 
Los Angeles-value 

Haurausarvo 	 0,01 	- 0,29 	- 0,23 	- 0,25 	- 0,40 	- 0,11 
Swedish iinpact value 

Muotoarvo cia 	 0,05 	- 0,11 	- 0,17 	- 0,20 	- 0,17 	- 0,15 
Formvalue 

Muotoarvo b/a 	 0,34 	- 0,10 	0,05 	0,04 	- 0,03 	0,08 
Fornwalue 

Teho (ton/h) 	 0,23 	- 0,17 	- 0,31 	- 0,06 	- 0,06 	0,05 
Capasity 

Sekoituskoneiston keskimääräistä, (78 ton/h), suurempi teho ei vaikuttanut rakeisuus-
poikkeamia lisäävästi, vaan pikemminkin päinvastoin. Suuritehoisemmat koneistot oli-
vat yleensä uudempia ja näin myös toiminnaltaan tasaiseinpia ja varmempia. 

Sekoituskoneiston suuri teho ei pelkästään sekään ole tae tasalaatuisesta massas-
ta, vaan ratkaisevaa on kerralla valmistettavan annoksen suuruuden suhde sekoittajan 
tilavuuteen. Sideainemäärällä on myös oma vaikutuksensa sekoittumisen tasaisuuteen, 
sillä mitä vähemmän sideainetta on kiviainekseen sekoitettava, Sitä vaikeampaa mas-
sasta on saada tasalaatuista. Niinpä tie- ja vesirakennushallituksen teettämissä 
päällystystöissä todetut pahimmat lajittuma-alueet onkin tavattu kantavan kerroksen 
bitumisorissa, joiden sideainemäärä on tuntuvasti vähäisempi kulutuskerrospäällysteitä. 
Vielä erityisen selvästi tämä on ollut havaittavissa sellaisissa kantavan kerroksen 
massoissa, joiden sideainemäärä on ollut tavallista alhaisempi ja jotka vielä on val-
mistettu koneistoilla joiden sekoittaja on tilavuudeltaan pieni käytettyyn keskimäzi-
räiseen massanvalmistustehoon verrattuna. 

Kiviaineksen hienonemisen ei myöskään voitu taulukon 37 mukaan todeta lisäävän ra-
keisuuspoikkeamien määrää päällysteen jyräyksen kuin massan sekoituksenkaan yhteydessa. 
Massan sekoituksen yhteydessä tapahtuvan hicnonemisen määrä riippuukin suuressa määrin 

kiviaineskomponentt len svättämääristä. 
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Taulukko 37. Rakeisuuspoikkeamien ja rakeisuuden hienonemisen väliset korrelaatio- 
kertoimet. 

Table 37. 	Coefficients of correlation between deviations in gradation and 
degredation of materials. 

Sepelit Murskesorat 
Macadanis Crushed graveis 

Seula sekoitus jyräys sekoitus jyräys 
Sieve during mixing during rolling during mixing during rolling 

4 mm - 0,05 0,14 0,05 - 0,03 
12 mm 0,01 - 0,14 0,00 - 0,19 

Rakeisuuspoikkeamien määrään vaikuttaa päällysteinassan rakeisuuden hajonta erittäin 
merkitsevästi. Riippuvuus on voiinakkainta haj onta-arvoj en maks imin tuntumassa, 4 mm: n 
seulan kohdalla. 

Taulukko 38. Päällysteinassan rakeisuuden haj onta-arvoj en sekä vastaavien poikkeamien 
korrelaatiokertoimet. 

Table 38. 	Coefficients of correlation between standard deviations in gradation 
of pavement mixtures and corresponding statistical deviations. 

Sepelit 	 Murskesorat 
Macadams 	 Crushed eravels 

Rakeisuus: 	0,074 mm 	0,40 	 0,65 
Gradation: 4 	mm 	0,97 	 0,75 

12 	sis 	 0,89 	 0,73 
Bitumipitoisuus 	 0,84 	 0,86 
Binder content 

Kiviaineksen rakeisuuden hajonta-arvojen pieneneinisen ja rakeisuuspoikkeaniien välillä 
voitiin todeta merkittävä riippuvuus (4 mm r = - 0,60 ja 12 mm r = - 0,49) murskesorissa, 
missä vertailujen tekemiseen on parelinnat mandollisuudet. Tästä voidaan tehdä se johto-
päätös, että vaikka rakeisuuspoikkeamat ovatkin voimakkaasti riippuvaisia rakeisuusha-
jonnasta, ne kuvaavat myös päällysteen yleistä laatutasoa eivätkä ainoastaan sitä, kuin-
ka huolellisesti annettuja ohjearvoja on noudatettu ja näin ollen niiden käyttö päällys- 
teiden laadunarvostelussa on oikeutettua. 

4.24 Päällysteen lajittumat 

Lajittuminen on päällysteen kiviaineksen raekoostumuksen ja sideainemäärän poikkeainista 
riormaaleista arvoistaan. Tämä poikkeama on yleensä havaittavissa silmämääräisen tarkan-
telun perusteella. Päällyste näyttää olevan lajittuneilta kohdiltaan joko ympäristöään 
avonaisempaa tai tiiviimpää, kuten H y y p p ä ja 5 a v o 1 a i n e n (19) asian 
määrittelevät. 
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Päällysteen purkautuminen saa tavallisesti alkunsa lajittumakohdista, jotka liikenne 
ensin rikkoo reijiksi ajoradalla raiteiden kohdalla. Pienet reiät kasvavat suuremmik-
si purkautumiksi erityisesti kevätkaudella lämpötilan vande1l'essa nolla-asteen molem-

min puolin 'I). 

(Valok. \ntti Saarinen) 

Kuva 4. 	Purkautumassa olevaa päällystettä ajoraiteen kohdalla. 

Fig. 4. 	Ravelling of pavement in wheel track. 

Päällysteen lajittumia aiheuttavia tekijöitä on lukuisia. Kiviaineksen murskauspro-
sessista lähtien voidaan todeta, että käytettävän raaka-aineen laatu ja rakeisuus 

vaihtelevat, murskaimissa sekä murskauslaitosten lajittelukoneistoissa saattaa olla 
häiriöitä, osien kuluneisuutta tai esimerkiksi seuloissa reikiä. Kaikkia kiviainek-
sen laadun vaihtelusta aiheutuneita rakeisuuden muutoksia ei pystytä tasoittamaan 
massanvalmistuksen yhteydessä. Nssakoneistossa tapahtuva seulonta on verraten epä-
tarkkaa, ja sen tarkkuus vähenee massanvaliriistustehoa lisättäessä. Tämä johtuu sii-

tä, että seulat eivät ehdi seuloa kaikkea niille syötettyä kiviainesta, vaan osa 
seulan läpäisevästä aineksesta kulkeutuu seulan yli. Tämä tosin otetaan massanvalmis-
tuksessa huomioon, mutta tarkasti ohjearvoon ei käytännössä voida katsoa päästävän, 
vaan paremminkin on puhuttava virherakeisuuksien minimimäärään pyrkirnisestä. 

Kiviaineksen pääasiallinen homogenisöituminen tapahtuu murskaustuotteen varas- 
toinnin yhteydessä. Virheellinen varastointi saattaa vain lisätä lajittumia. Erityi- 
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sesti korkean varastokasan reuna-alueet ovat tällaisia, mistä karkeampi kiviairies 
pääsee vierimään kasan reunaa pitkin. P''ös käytettäessä siiloa välivarastona saattaa 
helposti tapahtua murskaen lajittumista, ellei sen estämiseksi käytetä esim. sopi-
vasti asetettuja ohjauslevyjä. Kuormattaessa kiviainesta suoraan kuorma-auton lavalle, 
on otettava huomioon hihnakuljettimen aiheuttama inurskaustuotteen lajittuma (61). 
Pitkillä kiviaineksen kuljetusinatkoilla on myös yhteyttä lajittumiin sekä päällyste- 
massan että kiviaineksen osalta. Virheellinen työtapa kiviainesta kuormattaessa syöt-
täsiiloihin, jolloin pelkkää lajittunutta ainesta syötetään jonkin aikaa, lisää rakei-
suuspoikkeamien ja samalla lajittumien määrää. Sekoituskoneistossa tapahtuvat konehäi-
riöt, mitkä ilmenevät sideaine- tai täytejauhemäärän muutoksina tai esim. puutteelli-
sena sekoituksena, aiheuttavat lajittunmia. Tämän tyyppisiä esimerkkejä voidaan luetel-
la useitakin, mutta yhteistä niille kaikille on se, että ne perustuvat tilapäiseen 
massan raaka-aineen tai sekoituskoneen häiriöön tai muutokseen. Näiden häiriöiden laa-
tua tai luonnetta on myöhemmin enää miltei mandotonta todeta huomautetaankin valtion 
teknillisen tutkimus'aitoksen tielaboratorion yhteenvedossa (66). 

- - - 	- .. 1. 	... 
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- .. 
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; 

(Valok. Antti Saarinen) 

Kuva 5. Lajittunmakohta vastavalmistuneessa päällysteessä. 
Fig. 5. Non-uniform texture of new pavenient. 
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Päällysteen laadun ja sen kestoiän kannalta on systemaattinen lajittuma haitallisin. 
Se aiheutuu yleensä päällystyskoneista ja vääristä työtavoista. JälkiiTusäisestä eräs 
esimerkki on sekoittajasta massasiiloon varastoidun päällystemassan virheellinen 
kuormaus edelleen auton lavalle. Tällaisessa tapauksessa tulee toisen kuonnaussuunnan, 
joko sekoittajasta siiloon tai siilosta auton lavalle, olla suunnaltaan kohtisuora tois-
ta kuormaussuuntaa vastaan. Näin voidaan toisella kuormauksella tasoittaa edellisessä 
tapahtunutta lajittumista, mikä samansuuntaisesti uudelleen kuormattaessa vain lisään-
tyisi. 

Systemaattinen lajittuma ei yleensä ilinene rakeisuus- eikä sideainepitoisuustutkimuk-
sissa eikä varsinkaan päällystemassasta otetuissa näytteissä, sillä tasavälisesti esiin-
tyvien lajittumakohtien arvot tasoittuvat muiden näytteiden tuloksiin aikaansaaniatta 
edes tavanomaista suurempia hajonta-arvoja. Eräässä vuonna 1972 tie- ja vesirakennus-
laitoksen teettämlssä suuressa päällystystyökohteessa todettiin silinaniaäräisessä tar-
kastuksessa päällysteessä tasavälein säännöllisiä lajittumakohtia. Päällystemassan ja 
päällysteen tutkimustulokset olivat kuitenkin varsin tavanomaiset. 

Taulukko 39. Erään ulkonäkötarkastuksessa 1ajittuneeksi todetun päällystystyön tutki-
mustulokset. 

Table 39. 	Research results from a worksite which visually proved to he non-uniforrn. 

Rakeisuus-ja sideaine- 	 Rakeisuus- ja sideaine- 
pitoisuus 	 hajonta 
Gradation and binder- 	 Gradation and binder 
content 	 deviation 

Seula (nin) Sieve 	 Seula (mm) Sieve 
0.074 	4 	12 	Bit% 	0.074 

	
4 	12 	Bit% 

Rakennuttaj a 
Employer 
Urakoitsija 
Contractor 
Tielaboratorio 
Road laboratory 

8,2% 	49,4% 76,3% 	5,69 I 0,6% 	3,3% 	3,7% 0,24% 

8,5% 	48,5% 73,8% 	5,68 %I 0,9% 	2,5% 	3,3% 0,18% 

7,8 % 	51,0 % 80,4 % 	5,65 %I 0,8 1 	3,2 % 	3,7 1 0,20 1 

Päällystenäytteideri keskimääräinen tyhjätila kyseisessä työssä oli 2,9 tilavuus-%. 
Rakennuttaja tutkitutti puolueettomassa tutkimuslaitoksessa myös kuudelta lajittuiiiakoh-
dalta otetut yhteensä 18 poranäytettä, joiden perusteella päällysteestä saa melkolailla 
erilaisen kuvan kuin pelkkien rutiinitutkimusten perusteella. 
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Taulukko 40. Lajittumakohdilta otettujen poranäytteiden vastaavat tutkimustulokset. 
Table 40. 	Research results of drill samples taken from non-uniform surfaces. 

Rakeisuus- ja sideaine-
pitoisuus 
Gradation and biiider-
conterit 

Seula (miii) sieve 
0.074 	4 	12 	Bit% 

Tielaboratorio 
Road laboratosy 	6,8 % 	40,8 % 67,0 % 5,00 

Rakeisuus- ja sideaine-
hajonta 
Gradation and binder 
deviation 

Seula (min) sieve 
0.074 	4 	12 	Bit% 

0,8 % 4,4 1  5,2 % 	0,33 

Päällysteen lajittuma-alueiden keskimääräinen tyhjätila oli 4,7 tilavuus-% eli pääl-
lyste oli lähes kaksi kertaa avoimempaa näiltä kohdilta kuin päällysteen muilta osin. 
Samoin kasvoivat rakeisuuden ja sideainepitoisuuden hajonta-arvot huomattavasti. 
Esitetyssä tapauksessa eivät päällysteen lajittumat siis ilmenneet rutiinitutkimusten 
perusteella. 

Kuva 6. 	Taulukoiden 39 ja 40 edustaman tieosan lajittumia. 

Fig. 6. 	Undesirable non-uniformity on the worksite represented in tabies 39 and 40. 

H y y p ä n mukaan (10) on lajittumista pidettävä haitallisena milloin keskihajonta, 
joko sideainepitoisuudessa tai rakeisuudessa, ylittää sallittujen vaihtelurajojen 
välisen erotuksen jaettuna kolmella. 
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Lajittuminen on H y y p ä n ja S a v o 1 a i s e n mukaan (19) erittäin yleinen 
ilmiö, koska noin 60 %:ssa kaikista tutkiisistaan asfalttibetonipäällysteistä ja 
38 %:ssa sora-asfalttibetonipäällysteistä esiintyi sallitut rajat ylittäviä arvoja. 

Lajittuminen on eräissä tapauksissa todettu osittain aiheutuneen myös kiviaineksen 
raemuodosta. Eräissä työkohteissa päällysteen aihaisen Marshall-lujuuden on arveltu 
johtuneen ele. päällysteen lajittumisesta (66). 

Lajittuneessa, tiiviydeltään avonaisessa päällysteessä sideaine vanhenee huomatta-
vasti nopeammin kuin tiiviissä päällysteessä. Täten myös tämän tyyppisten päällystei-
den kestoikä on jo sideaineen muutosten takia useita vuosia lyhyempi kuin tiiviin 
päällysteen (19). 

Eräässä toisessa yhteydessä (70) on todettu, että päällystevirheet tulisi voida 
luokitella myös ulkonäkönsä perusteella tiettyihin vaurioryhniiin. Päällysteen lajittu-
mavirheet eivät riittävän selvästi käy esille massa- ja päällystetutkimusten rakeisuus-
ja sideaisiepoikkeamista, mikä tekee päällysteiden ulkonäköseikkojen perusteella perit-
tävien arvonvähennysten normittamisen vaikeaksi. 

4.25 Kiviaineksen hienoneminen 

Päällystekiviaineksen raekoostumus jossain määrin hienonee niin massanvalinistuksen kuin 
päällysteen levityksen ja tiivistyksen yhteydessä. Hienonemisen määrä on syytä tuntea 
keskimäärin nin. annettaessa päällystemassalle suhteitusohjearvoja sekä esim. päällys- 
teen laadun arvostelun yhteydessä. Asfalttibetonipäällysteiden hienoneinista voidaan 
luotettavasti tarkkailla ainoastaan päällystemassan ja päällysteen välisistä arvoista. 
Tämä johtuu siitä, että massanvalmistuksessa ei hetkellisesti pystytä noudattamaan 
kovinkaan tarkasti sitä eri lajitteiden suhteitusta, jota on käytetty suhteitusohje-
arvoja annettaessa. Kuitenkin tarkasteltaessa tiettyä päällystystyömaata kokonaisuutena 
on sinne varattuja päällystekiviaineksia käytettävä osapuilleen alkuperäisesti suunni-
tellussa suhteessa, jottei työn päättyessä jotakin lajitetta jäisi ylitse tai jokin la-
jite pääsisi loppumaan kesken työn. 
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Taulukko 41. Rakeisu.1en hienoneminen asfalttibetonien ja sora-asfalttibetonien 
osalla tutkimusaineisto 1:n mukaan. 

Table 41. 	Change (%-unit) of grain size distribution by asphalt concrete and 
bituminous crushed gravel. 

Asfalttibetonit Ab 20. . .25 
Asphalt concrete 

Seula 
Sieve 

Massanvaim. 
tkiring mixing 

Jyräys 
During rolling 

Yhteensä 
Total (% unit) 

0,074 	sis 0,61 	%-yks. 0,24 %-yks. 0,85 %-yks. 
4 	mm 1,30 	%-yks. 1,46 1-yks. 2,76 1-yks. 

12 	mm 1,70 	1-yks. 1,33 1-yks. 3,03 %-yks. 

Sora-asfalttibetonit SAb 20. . .25 
Bituminous crushed gravel 

Seula Massanvaim. Jyräys Yhteensä 
Sieve tkiring mixing During rolling Total 	(% unit) 

0,074 	mm 0,60 	1-yks. 0,30 1-yks. 0,90 1-yks. 
4 	mm 2,70 	1-yks. 1,33 1-yks. 4,03 1-yks. 

12 	mm 2,78 	1-yks. 1,82 1-yks. 4,60 1-yks. 

Laskelmia suoritettaessa on täytejauheen keskimääräisinä läpäisyarvoina käytetty 
0,074 sis:n seulalla 87 1 sekä 4 ja 12 sun:n kohdilla 100 1. 

Asfalttiasemalla tapahtuvassa siassanvalmistuksessa pölyävät M a t i 1 a i s e n 
suorittamien tutkimusten (33) mukaan pääasiassa seuraavat kiviaineksen käsittelyvai-
heet: varastointi kasoihi.n, kuormaus siiloihin, syöttö siiloista kuljettimille, syöttö 
kulj ettimelta rumpuun, runimussa tapahtuva kuivaus ja kuumennus, syöttö rummusta kul-
jettimille, syöttö kuljettimelta kuumasiilojen seuloille ja seulonta, syöttö kuuma-
siiloista punnituslaitteeseen ja syöttö punnituslaitteesta sekoittimeen. Suurin pölyn- 
lähde on rummussa tapahtuva kuivatus ja kuumennusvaihe. Esim. keskisuurelta asfaltti- 
asemalta, jonka teho on noin 100 tonnia tunnissa ja joka on varustettu ainoastaan 
sykioneilla, voidaan pölyä arvioida M a t i 1 a i s e n mukaan kiviaineksen kuivauk-
sessa pääaevän ympäristöön noin 350. . .650 kg tunnissa, mikä merkitsee käsiteltyä kivi-
ainestonnia kohden keskimäärin 0,5 paino-%. Tämä pöly on raekooltaan noin 1... 74 mik-
ronia eli se läpäisee normaaliseulasarjan hienoimman seulan kokonaisuudessaan. Mikäli 
oletetaan pölyä syntyvän kiviaineksen kuivauksen ja kuumennuksen yhteydessä kolme ker-
taa enemmän kuin muissa pölynlähteissä yhteensä, olisi niassanvalmistuksen yhteydessä 
hukattu hienoainesmäärä yhteensä noin 0,60 1 kiviaineksen määrästä, ja tämä tavallaan 
laskeiniissa puuttuu niassanvaiinistuksessa hienontuneesta määrästä. 
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Luonnollisesti pölyn poistuminen alentaa edellämainittua sekoituskoneistossa tapahtu-
vaa kiviaineksen hienonemisen määrää erityisesti 0,074 irin:n seulalla. Myös hienoneinis-
määriä tarkasteltaessa on otettava huomioon, että massa- ja pä.ällystetutkimusten yhtey-
dessä suoritettu seulonta saattaa olla tehokkaaxnpaa kuin inurskausvaiheessa sekä erityi-
sesti se, että sekoituskoneistojen pölynerotuslaitteistojen tehot vaihtelevat laadul-
taan varsin huomattavasti. Edellä mainituista syistä johtuu, että pyrittäessä löytä-
mään yhteyksiä kiviaineksen hienonemisen ja sen lujuus- ym. ominaisuuksien välille, 
on tarkastelu rajoitettu käsittamaän ainoastaan 4. . .12 nuli:n seulojen rakeisuuksia. 

Kuvassa 7 on esitetty sora-asfalttibetonipäällysteen rakeisuuden keskimääräinen 
muodostuminen. 
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Kuva 7. Rakeisuuden muodostuminen murskesorasta valmistettujen päällysteiden 
osalla. 

Fig. 7. Distribution being fonned by bitumious crushed graveis. 

Jyräyksessä särkyneiden rakeiden määrä laskettuna 12 uun:n seulan läpäisymäärän 
perusteella todettiin sepelien osalta jossain määrin riippuvaiseksi kiviaineksen 
lujuudesta. Erikseen laskettu korrelaatio Los Angeles-luvun kanssa oli 0,32 ja 
haurausarvon kanssa 0,34, kun taas kiviaineksen kuivauksessa ja kuumennuksessa 
olivat vastaavat korrelaatiokertoimet vastakkaismerkkiset, -0,47 ja-0,53. Riippu-
vuudet olivat 4 mm:n seulan kohdalla vastaavan suuntaisia, joskin lukuarvoiltaan 
pienempiä. Kalliosta murskattu kiviaines siis näyttää hienonevan päällystettä 
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jyrättäessä sitä eneuunän, mitä suurempi sen Los ngeles-luku tai haurausarvo on. 
Sitä vastoin kiviainesta kuivattaessa oli hienoneininen runsainta lujuusominaisuuksil-
taan kestävimmissä sepeleissä. Kun lujat kivet vaikuttivat massaa valmistettaessa 
hauraammilta, se saattaa johtua siitä, että lujat sepelirakeet puikkoisimpina ja 
liuskeisimpina murtuvat helpoimmin. 1'ös saattaa nurinkuriselta vaikuttavaan tulok-
seen olla syynä se, että hienoinpia lajitteita, erityisesti 0.. .6 ima:n raekokoista, 
on massaa valmistettaessa tarkoituksellisesti syötetty jonkin verran ohjearvoa runsaam-
min. Tällöin on päällysteestä saatu hienorakeisenipi, joten siinä ei yhtä herkästi ha-
vaita karkeampirakeisissa päällysteissä niin yleisiä lajittumavirheitä. Hienoijmnan 
lajitteen liian runsas käyttö on sitten massan rakeisuustuloksia tarkasteltaessa tul-
kittu rakeisuuden hienonemiseksi. 

Verrattaessa hienonemista kiviaineksen ominaispainoon, tuntuvat painavanimat sepe-
lit vastaavasti kestävän jyräystä särkymättä paremmin (r = -0,37) sekä massan valmis-
tusprosessia huonommin (r = 0,59). Tämä johtuu yksinkertaisesti kiviaineksen lujuus- 
arvojen ja ominaispainon välisestä riippuvuudesta. 

Murskesorien osalla ei kiviaineksen lujuusarvojen ja hienonemisen välillä voitu to-
deta riippuvuutta. 

F'ös H y y p ä n (16) mukaan on voitu todeta, että mitä heikompaa kiviaines on, 
sitä enemmän se murskautuu päällystettä jyrättäessä. 

Kiviaineksen muotoarvoilla tai kiillepitoisuudella ei korrelaatiokertoimien perus-
teella todettu olevan yhteyttä rakeisuuden hienonemiseen massaa sekoitettaessa tai 
päällystettä jyrättäessä. 

4.3. Kiviaineksen maksimiraekoko 

Kulutuskerrospäällysteiden kiviaineksen raekoon maksimina käytettiin Suomessa yleises= 
ti vuoteen 1968 saakka 16. . .18 usa. Tällöin siirryttiin öljy- ja bitumuliuossorapäällys-
teitä lukuun ottamatta 20 mm:n maksimiraekokoon. Vuonna 1972 nosti tie- ja vesiraken-
nushallitus raekoon maksimiarvon 25 nim:iin. 

Raekoon maksimiarvo määritellään asfalttipäällystenormeissa (55) sekä tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen käyttämissä asiakirjoissa (61) siten, että lajitteen raekoon ylära-
jaa karkeajupaa ainesta ei saa olla 5 paino-% enempää sekä että koko lajitteen on lä-
päistävä seula, jonka läpäisyaukon sivun pituus on 20% ylärajaa pitempi. Mnettu mää-
räys koskee näin murskauksen yhteydessä käytettävää seulaa, vaikka tärkeämpää kai 
olisi, että lajitteissa ei ole rakeita, joiden sivun pituus on 20 %:a enempää ylära-
jaa pitempi. Kivirakeen sivun pituudella tarkoitetaan tällöin täsmällisesti sanoen 
rakeen leveyttä, sen raemuodon yhteydessä käytettyä lyhennettä b. Kivirakeen sivun 
pituus voi teoreettisesti olla jopa 30.35 $ suurempi kuin seulaverkon sivu, jos 
kivirae vielä pääsee läpäiseinään seula-aukon sen lävistäjän suunnassa. Edellä esi-
tetyt seikat huomioon ottaen on kutakin murskaustyötä silmälläpitäen suurin seulan 
läpäisyaukko valittava erikseen. 

Eräät murskausurakoitsijat tulkitsevat maksimiraekokoa määrittelevät vaatimusra- 
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jat siten, että suurinta työssä käytettävää seulan läpäisyaukon kokoa valittaessa lisä-
tään maksimiraekokoon alun alkaen 20 1. Tästä taas aiheutuu nykyisen 25 min:n raekoon 

liukuminen 30 min:ksi. 
Murskauslaitoksen suuriaukkoisininan seulan kokoa on kuitenkin vaikea etukäteen mää-

rätä, koska erilaisten seulastotyyppien seulontatehot ovat erilaisia. Yleissäärtönä 
voitanee verkon läpäisyaukon sivumitalle käyttää haluttua maksimiraekokoa noin 10 %:a 

suurempaa mittaa, kuitenkin vähintään 2 mia:ä suurempaa. Rakeisuuskäyrän 95 1:n ja 

100 1:n kohdat voidaan koko työtä ajatellen laskea vasta, kun kukin erillinen murskaus 
on loppuun suoritettu ja rakeisuusinääritysten keskiarvo laskettu, mutta varsin lähelle 
toivottua tulosta voitaneen päästä rakeisuutta tarkkailemalla työn kestäessä ja vaihta-
maila tarpeen mukaan läpäisyaukoltaan suurinta seulaverkkoa. 

Massanvalmistuksen yhteydessä joudutaan ylisuuret kivet poistamaan seoksesta, kun ne 
kiviainesta murskattaessa voitaisiin karkeimman seulan tarkoituksenmukaiseimnalla valin-
maila saada edelleen murskattaviksi. Murskesoricn osalla on tällä merkittävä murtopin-

talukua nostava vaikutus. 
.Annettuja ohjeita suurommasta kiviaineksen maksimiraekoosta ei sinänsä olisi pääl-

lysteille haittaa, mikäli levitettävät kerrospaksuudet kasvaisivat samassa suhteessa. 
Laboratoriokokeiden (11) perusteella on voitu todeta, että maksimiraekoon kasvaessa 
päällysteen tiiviys paranee. Karkearakeisilia massoilla esiintyy käytännössä kuitenkin 
lajittumista enenunän kuin hienorakeisilla, joten kovin karkearakeisen massan käyttö vaa-
tii huolellisempaa työtapaa. 

Kerralla levitettävän ja tiivistettävän päällystekerroksen paksuus asettaa yl.ärajan 
käytettävälle maksimiraekoolle, joka yleensä valitaan siten, että yläraja on vähintään 
1/3 ja enintään 2/3 levitettävän kerroksen paksuudesta. Näidenkin rajojen puitteissa on 
25 min:n maksimiraekokoisen, 4 cm:n paksuisen sepelitä valmistettavan asfalttibetonin 
tiivistäinisessä työselityksen (60) mukaiseen tiiviyteen useasti vaikeuksia. Päällysteen 
massamäärällä on luonnollisesti vaikutusta päällysteen tiiviyteen myös siitä syystä, 
että ohuet päällysteet ehtivät jäähtyä nopeammin etenkin märällä alustalla, jolloin 
jyräykseen käytettävä aika vähenee ja tiivistyminen jää epätäydellisemmäksi. 

Kiviaineksen maksimiraekoko vaikuttaa myös päällysteen Marshall-lujuuteen (66) siten, 
että lujuus kasvaa aina 35 nmi:n raekokoon saakka. Eräässä ulkomaisessa kokeessa (10) on 
todettu päällysteen lujuuden kasvavafl kaksinkertaiseksi, kun maksimi kiviainesrae kas-

vaa 12 min:stä 25 iam:iin. 
Tarkasteltaessa kiviaineksen karkeiden raekokojen määrissä tapahtuvien muutosten 

vaikutusta päällysteen ominaisuuksiin, on merkitystä myös kiviaineksen maksimiraekoolla. 
Taulukossa 42 on esitetty vastaavat arvot kuin taulukossa 32 sillä erotuksella, että 

tässä ovat muuttujina olleet eri inaksimiraekokoiset päällystetyypit. Arvot on saatu 
tie- ja vesirakennushallituksen maatutkimustoimiston laatimista yhteenvedoista (63). 
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Taulukko 42. Maksimiraekoon vaikutus päällysteiden ominaisuuksiin. 
Table 42. 	Effect of maxinaun grain size on the properties of pavements. 

Päällystetyypit 	Rakeisuus-ja sideainepitoisuus Tyhjä 	Marshali-lujuus (kg) 
Type of pavement 	Gradation and binder content 	tila-% Marshall-stability (kg) 

	

Seula (nun) Sieve 	 Void 	Päällyste Massa 
0,074 	- 4 	12 	Bit% 	content% Pavement 	Mixture 

Asfalttibetoni Abl2 läp.-% -passing 
Asphalt concrete 9,0 53,2 98 5,7 7,6 	- 462 

Ab16 9,1 51,4 91 5,8 4,9 	220 536 
Ab20 8,7 51,2 81 5,9 3,6 	259 746 

Sora-asfaltti- 
betoni 	SAb2O 
Bituminous crashed 
gravel 8,3 51,5 76 5,7 2,7 	249 674 

Kiviaineksen maksimiraekoon vaikutus ei ilmene rakeisuuskäyrässä vielä 4 min:n seulari 
läpäisyarvoissa, vaan vasta 12 niin:n läpäisyarvoissa ovat erot ilmeisiä. Yhteenvedon 
tuloksista voidaan todeta, että päällysteen maksimiraekoon vaikutus massan Marshall- 
lujuuteen on huomattavasti voimakkaampi, kuin jos maksimiraekoon pysyessä vakiona 
pelkästään 12 min:ä karkeamman kiviaineksen osuutta lisätään. Taniaviitannee siihen, 
että kivirakeen kasvun aiheuttamaa etua ei saadakaan päällysteessä käytetyksi hyväksi, 
ellei päällystepaksuutta lisätä samassa suhteessa. Päällysteen maksimiraekoon kasvu 
sammnaikaisesti kun 12 min:n läpäisyarvot pienenevät, vähentää tyhjätila-arvoja sel-
västi enemmän kuin pelkkä 12 min:n läpäisyarvojen muutos. Ab 12 osalla huomattavan 
suureen tyhjätilakeskiarvoon vaikuttanee paljolti muita ryhmiä huomattavasti pienem-
pi päällysteen paksuus. 

4.4. 	Kiviaineksen raaka-aine 

4.41 Marskaustuotteen laji 

Tutkimusaineisto 1:n murskesorasta ja sepelistä valmistettujen päällysteiden tyhjä-
tila-arvot poikkesivat toisistaan erittäin merkitsevästi ja niiden väliset tilavuus- 

painosuhteet myös merkitsevästi, vaikkei niiden tilavuus- ja ominaispainojen välillä 
voitu todeta tilastollisesti merkitsevää eroa. Sepelistä valinistetun päällysteinassan 
tilavuuspaino sekä päällysteen ominaispaino ovat keskimäärin suurempia kuin murskeso-
rasta valmistettujen, kun taas päällysteestä inääritetyn tilavuuspainon osalla asian-
laita on päinvastoin. 
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Taulukko 43. Sepeli- ja murskesorapohjaisten päällysteiden eroja. 

Table 43. 	Differences between surfacings made of macadam and crushed gravel. 

	

Sepelit 	 Mirskesorat 	Eron merkitsevyys 

	

Macadams 	 Crushed graveis Notation 

S 	X 	S 

Tyhjätila (til-%) 	 3,79 	0,73 	2,84 	0,69 
Void content 
Suhteellinen tiiviys 0,978 0,015 0,984 0,007 	, 	€ 
Relative density 
Tilavuuspaino,pääll. 	(kg/din3 ) 2,381 0,053 2,389 0,025 	- 
Unit weight of pavement 
Tilavuuspaino,massa 	(kgldm3) 2,435 0,073 2,427 0,027 	- 
Unit weight of mixture 
Ominaispaino, pääli. 	(kg/drn3 ) 2,473 0,049 2,459 0,021 	- 
Specific gravity of 
pavement 
Massan Marshall-hijuus (kg) 777,8 142,0 707,4 105,9 	* 	* 
Stability of mixture 
Päällysteen Marshall- 
1ujuu 	 (kg) 	300,1 	79,4 	273,5 	70,1 	- 
Stability of pavement 

	

n=24 	 n=72 

Päällysteestä ja päällysteTnassasta niääritettyjen Marshall-lujuuksien keskiarvot ero-
sivat päällystemassan osalla merkitsevästi toisistaan, mutta päällysteen osalla ero 
ei ollut merkitsevä. Tämän perusteella voidaan todeta, että sepelistä valmistettu 
päällystemassa sulloutuu Marshall-muotissa suhteellisesti lujeimnaksi kuin päällys-
tettä rakennettaessa tiellä. Kun suhteellista tiiviyttä on tavattu pitää jyräyksen 
tehokkuuden mittana, on otettava huomioon, että asfalttibetonit vaativat suurenunan 
jyräystyön kuin sora-asfalttibetonit saman tiiviysasteen saavuttamiseen. Ero johtu-
nee pääasiassa kiviainesten erilaisista raepinnoista. 

Kun samat päällysteurakoitsijat ovat vuodesta toiseen kärkisijoilla valmistamien-
sa päällysteiden laadun osalla, voidaan kysyä, voiko se enää olla sattuma, vaan joh-
tuuko se muita huolelliseaunasta työn laadusta vai parhaiden urakoitsijoiden osallr 
sellaisten työkohteiden valitsemisesta, joissa kiviaines on päällystystyön menestyk-
sellisenunäksi suorittaniiseksi otollista. Aaimattitaitoisen yrittäjän maineen tie- ja 
vesirakennushallituksen piirissä saa tällaisessa tapauksessa esimerkiksi karttamal-
la sellaisten töiden suorittamista, joissa rakennuttajan työhön varaama kiviaines on 
kalliolouheesta valmistettua, mikäli kiviaineksen vaikutusta ei laadunarvostelussa 

oteta huomioon. 
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4.42 Luonnonaineksen määrä 

Hienoainesmäärän puutetta voidaan jossain määrin korvata mm. lisäämällä kiviainekseen 
massanvalmistuksen yhteydessä murskaamatonta luonnon kiviainesta. Käytettyj en luonnon 
lisäkiviainesten rakeisuustutkimukset perustuvat yleensä ainoastaan muutamaan rakei-
suusmääritykseen, eikä käytetyn lisäaineen tasalaatuisuudesta näin voida jälkeenpäin 
tehdä kuin olettamuksia. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että useiimniten niissä tapauksis-
sa, joissa lisäaineen käyttö on katsottu aiheelliseksi, on yleensä löydetty riittävän 
tasalaatuista ainesta, koska sen käytöstä ei ole aiheutunut rakeisuuspoikkeamien kas-
vua. Kuitenkaan kaikissa niissä tapauksissa, joissa lisäaineen käyttö rakeisuuden 
parantamiseksi olisi ollut suotavaa, ei käyttökelpoista luonnonainesta ole ollut saa-
tavissa. 

vhrskesoran rakeisuuden parantamiseksi käytetyn luonnonaineksen määrä on ollut kes-
kimäärin 8,1 % niissä tapauksissa, joissa sitä yleensä on käytetty. Koska tutkimusai-
neisto 1 hiekan käytön osalta jakautuu lähes kahteen yhtä suureen osaan (35 työmaata 
72:sta ilman lisähiekkaa), tarjoavat murskesorasta valmistetut päällysteet parhaan 
aineiston vertailujen suorittamiselle tässä suhteessa. 

Murskesoran rakeisuuden parantamiseksi käytetyn hiekan ei voitu todeta lisäävän 
rakeisuuden hajonta-arvoja. Sepelilajitteiden yhteydessä hiekan, neljännen raaka-
ainekomponentin käyttö, lisää massan keskihajonnan arvoja kuitenkin vasta 4 mm:n ja 
sitä hienoinpien seulojen yhteydessä, mikä asfalttibetonien osalla johtaa rakeisuuden 
hajonta.-arvon maksimin kasvuun, mikäli kolmesta lajitteesta valmistettujen päällystei-
den osalla kiviainesseoksen hajonta-arvoista voidaan lainkaan puhua. 

Asfalttikoneistossa suoritettavalla seulontakäsittelyllä ei voida sanottavasti vai-
kuttaa käytettävän luonnonaineksen rakeisuuteen, koska kiviainesta lajitteleva hienoin 
seula on läpäisyaukoltaan suurempi kuin luonnonaineksen maksimiraekoko. Tämän johdosta 
on tärkeää, että käytettävä hiekka on mandollisimman tasalaatuista. 

Päällysteiden ominaisuuksissa todetut erot olivat vähäisiä vertailtaessa keskenään 
niitä, joiden kiviainekseen oli lisätty hiekkaa, niihin, joiden valmistuksessa ei murs-
kaamatonta ainesta ollut käytetty. Lisähiekan käyttö kuitenkin paransi ominaisuuksia 
sekä päällysteen että päällystemassan osalta. 
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Taulukko 44. Luonnonaineksen käytön vaikutus sora-asfalttihetoneissa. 

Table 44. 	Effect of natural sand in bitumious crushed graveis. 

ilman hiekkaa 	hiekan lisäys 	eron merkitsevyys 
without sand 	additional sand 	notation 

Rakeisuus (s) (s) 
Gradation 	0,074 mm 8,8 0,98 8,9 0,80 	- 

4 min 53,3 2,60 53,4 2,69 	- 

12 mm 80,8 3,00 79,2 2,75 	- 

Bitumipitoisuus (%) 
Bitumen content 5,83 0,20 5,79 0,18 	- 

Rakeisuuspoikkeamat 0,074 mm 
Deviation in gradation 8,3 7,4 6,4 9,2 	- 

4 mm 14,5 9,5 12,1 9,6 	- 

Tyhjätila-% 
Void content 2,83 0,98 2,79 0,95 	- 

Marshall-lujuus päällyste 
Marshall stability, pavenient 262 71 288 66 	 - 

rsha1l-1ujuus massa 
Marshall stability niixture 697 128 719 82 	 - 

n=35 n=37 

H y y p p ä (15) on tutkinut jnurskaamattoman luonnonaineksen käytön vaikutusta pääl-
lysteeseen vaihteleinalla luonnon lisäkiviaineksesta rakeisuuskäyrään muodostuvan 
kyhmyn sijaintia. Tutkimus osoitti, että rakeisuuskäyrässä esiintyvä kyhmy aina huo-
nontaa päällysteen ominaisuuksia, mutta sitä vähemmän, mitä hienompirakeisessa osas-
sa käyrää se sijaitsee. Tähän tutkimukseen liittyvissä sora-asfalttibetoneissa ei 
hiekan lisäys kuitenkaan missään työkohteessa ollut niin runsasta, että se olisi 
aiheuttanut rakeisuuskäyrään varsinaista kyhniyä, vaan sillä pääasiassa korvattiin 
murskeessa esiintyvää hienoainesvajausta. 

Tie- ja vesirakennushailituksen kanta (59) päällystekiviaineksia mmirskattaessa 

on, ettei murskaainattoman kiviaineksen lisäystä murskeeseen saa suorittaa murskaus- 
työn yhteydessä. Määräystä on pidettävä varsin asiallisena vielä raekooltaan hienon 
hiekankin osalta, mutta kun lisättävä aines on tätä hienompaa silttimaalajia, on sen 
tasainen syöttö asfalttikorieistoon vaikeampaa, kuin jos sitä olisi jo murskeen varas-

toinnista lähtien ollut murskeen seassa. 
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5. KIVIAINEKSEN VAIKUTUS PLLYSTEEN KIJLUTUSKESTÄVYYTEEN 

5.1 Tutkimusmateriaali 

Käsillä olevan tutkimuksen toisen osakokonaisuuden muodostaa selvitys kiviaineksen omi-
naisuuksien vaikutuksesta päällysteen kulutuskestävyyteen. Päällysteen kuluneisuutta on 
tässä tarkasteltu ainoastaan siihen muodostuneen ajouran syvyyden perusteella. 

Selvitys perustuu kiviaineksen, päällysteinassan ja päällysteen ominaisuuksien osal-
ta samaan tutkimusmateriaaliin (aineistot II ja III), joka on esitetty luvussa 2. Ai-
neistoa on täydennetty samoilta tieosilta suoritetuilla ajouran syvyyden mittauksil-
la sekä niitä vastaavien liikennemäärätietojen hankinnalla, jotka molemmat käsitel-
lään tässä luvussa. 

Tutkimusaineisto 11:n osalta vuonna 1967 valmistettujen päällysteiden ajourien sy-
vyydet on mitattu vuoden 1970 keväällä vauriotutkimukseen liittyvänä selvityksenä. Ajo- 
unen syvyydet mitattiin samoilta tieosilta uudelleen keväällä 1973, jolloin päällys- 
teiden kulumatilanteet vastaavine liikenneinäärineen saatiin selvitetyiksi kolmen ja 
kuuden vuoden kuluttua niiden rakentamisesta. Tutkiinusaineisto II käsittää yhteensä 
506,6 km tiepäällysteitä 41 erillisessä kohteessa. Tutkimusaineisto III:een sisälty-
vät päällysteet on valmistettu kesällä 1965, ja niihin muodostuneiden ajourien syvyy-
det mitattiin keväällä 1971, jolloin ne olivat olleet liikennekulutuksen alaisina kuu-
si vuotta. Kandeksantoista työkohteen yhteispituus tässä aineistossa on 270,1 km. 

Tutkimusaineistot siis koostuvat valmistettujen tiepäällysteiden ja niiden raaka- 
aineiden ominaisuuksista. Tätä voidaan pitää tutkimuksen kannalta toisaalta etuna se-
kä haittana. Etuna on pidettävä sitä, että aineisto liittyy välittömästi käytäntöön 
ja että tulokset on määritetty tien päältä. Haittapuolena laboratoriossa suoritettui-
hin kokeisiin verrattuna voidaan katsoa olevan sen, että yhden muuttujan vaikutuksen 
selvittäminen on vaikeampaa kuin laboratoriossa, missä muiden tekijöiden vaikutus 
pystytään koej ärj estelyin eliminoimaan. 

Laboratoniokokeiden yleisenä heikkoutena on se, että niiden antamat tulokset vas-
taavat kulutustilannetta ainoastaan laboratoriossa ja yhteys käytäntöön, tien päälle, 
puuttuu. Näin siitäkin huolimatta, että uusimmissa laboratorioissa kiertoradat on si-
joitettu ilmastoituihin koehuoneisiin ja kulutuksen kohteena oleva päällyste voidaan 
myös niin haluttaessa pitää jatkuvasti kosteana nastarenkain varustetun kiertolaitteen 
kuluttaessa koepäällysteiden pintaa. 
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B r u z e 1 i u s (5) on tarkastellut koetiekoneessa, koetiellä sekä tavallisilla ka-
duilla ja teillä mitattujen kuluma-arvojen eroja ja todennut, että päällysteet kulu-

vat yleensä eniten koetiekoneessa, seuraavaksi eniten erityisillä koeteillä sekä vä-
hiten normaaleilla kaduilla ja teillä. Nanaerot johtuvat hänen mukaansa useista syis-
tä, kuten esim. erilaisista pyöräpainoista, yTnpyränmuotoisen radan ajamisesta ilman 
kiihdytyksiä ja jarrutuksia, erilaisista sää-ja läaipötilatekijöistä ym. Laboratorios-
sa saatuja kulumistuloksia ei voidakaan suoraan verrata nastarenkaiden aiheuttamaan 
päällysteiden kulumiseen normaalissa tieliikenteessä, vaan kiertorata- ym. kulutusko-

keiden käyttö rajoittuu erilaisten vertailevien kulutuskokeiden suorittamiseen (69). 
Päällysteiden kulutuskestävyydestä voidaan luotettavinmiat johtopäätökset tehdä vain 
tien päältä mitatuista havainnoista, lähinnä ajourista, joiden on ensisijaisesti to-
dettu aiheuttavan päällystetyn tieosan uudelleen päällystäniisen. 

Kun tutkimuksessa tarkastellaan yhtäaikaisesti vain samanikäisiä päällysteitä, on 
muilla kuin kulumisesta aiheutuneilla nuodonmuutoksilla, kuten esim. deformaatioilla 
ja painumilla, ollut keskenään samanpituinen aika muodostua. Kun kulumatiedot toisen 
osa-aineiston osalla on mitattu ensimmäisen kerran vuoden 1970 keväällä, ei vielä kol-
men talvikauden jälkeen pahempia alustan muodonmuutoksista aiheutuneita päällystevau-
noita voida olettaa ehtineen tapahtua, erityisesti kun kyseiset valta-, kanta- ja 
muut maantiet on jo useita vuosia aikaisexmnin alun perin rakennettu. Kuusivuotisen 
liikennekuonmituksen jälkeen erilaisten deformaatioiden osuus lienee jo merkittävämpi, 
jolloin myös ajouran syvyyteen vaikuttavien tekijöiden keskinäisen järjestyksenkin 
voidaan olettaa olevan toisen kuin kulunisen alkuvaiheessa. Juuri tästä syystä valit-
tiin vauriotutkimuksen aineistosta päällysteiltään kolmen vuoden ikäiset tieosat, jol-
loin samaa aineistoa voidaan kevään 1973 mittausten ansiosta käyttää myös kuusivuotis-

ta kulutusta kuvaamaan. Keskinäisiä vertailuja voidaan suorittaa myös kanden eri tut-
kimusaineistonkuusivuotisten kulumatietojen välillä. Aineistot ovat sellaisia, että 
niillä ei ole lainkaan keskinäistä päällekkäisyyttä ja ne poikkeavat toisistaan myös 
kiviaineksen raaka-aineen laadun puolesta osittain. Myös päällysteiden valmistuksen 
ajankohtien välillä on eroa kaksi vuotta. 

5.11 Ajouran syvyyden mittaaminen 

Ajouralla tarkoitetaan tan-tantutkimuksen yhteydessä sellaista liikenteen päällystee-
seen aikaansaamaa kulumaa, mikä esiin. kaksikaistaisella tiellä on havaittavissa nel-
jänä tien suuntaisena kuluneempana urana niillä kohdin päällystettä, joita ajoneuvo-
jen renkaat tietä liikennöitäessä eniten kuluttavat (kuva 9 sivulla 93). Ajourat voi-

daan tarvittaessa jaoitella keski- ja reunauriksi. 
Ajouran syvyydellä yninärretään sen ylitse asetetun määrämittaisen oikolaudan ja 

päällysteem välistä suurinta pystysuoraa etäisyyttä. 
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Tutkimusmenetelmä 

Ajourien syvyydet määritettiin asettanalla oikolauta kuvan 8 mukaisesti kuluneen ura-
kohdai ylitse, josta suurin syvyys oli mitattavissa. Kunkin mittauksen tulos luettiin 
millimetrin tarkkuudella. Tutkimusaineistoon II kuuluneiden ajourien mittauksessa käy -
tetyn oikolaudan pituus oli. 2,00 metriä sekä tutkimusaineisto 111:n osalta 2,50 metriä. 
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(Valok. Matti Ylä-Rautio) 

Kuva 8. 	Ajouran syvyyden mittaus. 
Fig 8. 	Measuring depth of rut. 

Tutkimusaineisto 11:n osalta ajouran mittaus suoritettiin kummaltakin ajokaistalta noin 
1 km:n välein mittaainalla kummankin keskiinääräiseksi arvioidun uran maksimisyvyys. Ura- 
syvyydet mitattiin ainoastaan keskininäisistä ajourista, koska valtion teknillisen tut-
kimuskeskuksen tie-ja liikennelaboratorion tutkimuksessa (68) oli todettu, että kes-
kiurien ja kokonaisliikennemäärän korrelaatio on parempi kuin reunaurien. 

Tamaviittaa siihen, että reunauran syntyyn vaikuttavat enemmassä määrin liikenne- 
määrän lisäksi myös muut tekijät, sellaiset kuten perustainisolosuhteet ja tien raken-
teelliset seikat. Tämä tulee esille sitä selvempänä, mitä kauemmin tie on ollut lii-
kenteen kuluttavan vaikutuksen alaisena. Jyrkän mäen kuluminen oli vauriotutkiinukses-
sa todettu huomattavasti suuremmaksi kuin tien tasaisten kohtien. Samoin tien kaare-
vuus todettiin kulumiseen nähden merkittäväksi selittäjäksi. Ajouran syvyys oli suu-
rin suoralla tieosalla, millä ilmeisesti ajetaan tarkinimin sanoja jälkiä pitkin. 
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Poikkeuksen tästä muodostivat ainoastaan jyrkät kaarteet. Edellä mainittujen seikkojen 
vuoksi laskettiin urasyvyyden keskiarvoon vauriotutkimukseen liittyvästä aineistosta 
ainoastaan pituuskaltevuudeltaan silmäjnääräisesti vaakasuorat tai loivat tienosat se-
kä kaarevuudeltaan suorat ja loivat tieosuudet, jotta pituuskaltevuuden ja kaarevuu-
den aiheuttama ajouran syvyyden hajonta olisi jo ennalta käsin aineistosta eliminoitu. 
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(Valok. Veli Markkulaj 

Kuva 9. Ajokaistan reunaurat ovat yleensä syveiiät kuin keskiurat. 
Fig 9. Wheel tracks generally are deeper on the edge of the road than nearer the 

center. 

Tutkimusaineisto 111:n osalta suoritettiin ajouran ntittaus kuinmaltakin kaistalta noin 
yhden kilometrin välein mittaainalla sekä reima- että keskiuran syvyys, joista arvois-
ta laskettiin keskiarvo koko tieosalle. Tieosan kaarevuus- tai kaltevuussuhteita 
ei tamanaineiston osalla otettu huomioon. 
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Ajouran syvyyden mittausmenetelmää ei Suomessa toistaiseksi ole standardisoitu. Sen 
mittaamisessa voidaan todeta kirjavuutta myös ulkomailla, sillä esimerkiksi USA:ssa 
vuonna 1961 järjestetyssä maineikkaassa ns. AASI-PO:n tiekokeessa (1) mitattiin ajo- 
uran syvyys 122 cm:n (48") mittaisella oikolaudalla, kun taas Road Research Laborato-
ryti raportissa (45) suositukseksi kunnossapidon standardeiksi ajourien syvyys esite-
tään mitattavaksi 2,00 ui:n mittaisella oikolaudalla. Tähän samaan mittaan päätyi 
myös tie- ja vesirakemiushallituksen asettama päällysteiden uusimistöiden ajoitusta 
tutkinut toimikunta (39). L e h t i p u u (29) mainitsee oikolautojen pituuksina 
yleensä käytettävän ainoastaan 2,00 m ja 5,00 m, jolloin kuitenkin oikolautaa edelly-
tetään käytettäväksi tien pituussuuntaisen epätasaisuuden mittaamiseen. 

Ajouran syvyyden mittauksissa käytetään useissa maissa automaattisesti rekisteröi-
viä oikolautoja tai profilometrejä. Oikolaudan pituuksina mainitaan OECD:n raportissa 
(41) 3,00 m ja 1,20 m. Oikolautamittauksissa käytetään apuna mittakiilaa. 

Erilaisia ajouran syvyyden mittareita on pyritty kehittamaän eri maissa. Hollan-
nissa on vuodesta 1968 lähtien ollut yleisessä käytössä "Rut meter"-niminen ajoneuvon 
perässä 4.. .5km/h nopeudella vedettävä laite, Ranskassa on prototyypin asteella la-
ser-säteellä toimiva "transversoprofilograph" ja Länsi-Saksassa on kokeiltu sähköises-
ti toimivaa t 'Wegaufnehmeriä" ajouran syvyyden mittaamisessa. 

Päällysteiden kulumisilmiötä kuvaava terminologia ei liioin ole yhtenäistä. Puhu-
taan ajoraiteista, raideurista ja raiteistumisesta, vaikka raiteet etupäässä muuten 
viittaavatkin rautatieliikenteeseen. Kulku-urasta puhuminen saattaa taas yhdistää 
ajatuksen jalankulkuliikenteeseen. Tekijä suosittaa edellä tarkoitetussa yhteydes-
sä käytettäväksi termiä a j o u r a tai yhteydestä riippuen pelkästään ura. 

Ajouran syvyys mitattuna lyhyelläkin oikolaudalla sisältää luonnollisesti jossain 
määrin tiepohjan painumia, mikä ilmenee mm. siitä, että kaksiajorataisilla teillä on 
yleensä ulkourien syvyys 1.. .2 mm sisempien syvyyttä suurempi. 

Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen suorittaman vauriotutkimuksen (68) mukaan 
voitiin ajokaistan leveyden todeta vähentävän ajouran syvyyttä ilmeisesti siitä syys-
tä, että leveillä teillä ei ajeta yhtä tarkasti samaa uraa myöten. 

Päällysteiden kulumisen arvona käyttävät ruotsalaiset (2,5) myös ns. SPS-arvoa, 
millä ilsiaistaan poiskuluneen materiaalin määrää tonneissa yhtä tiekilometriä ja 
nastoitettujen ajoneuvojen miljoonaa ylitystä kohti. SPS-arvo on siinä mielessä hyvä 
ilmaisu päällysteiden kulumiselle, että sen antamaan lukuarvoon ei voida katsoa sisäl-
tyvän päällysteen deformoitumisesta aiheutuvaa ajouraa, minkä lisäksi luku on sidottu 
liikennemäärään ja näin voidaan suhteellisia vertailuja eri tieosien välillä helposti 
suorittaa. Saattaisi olettaa, että se olisi parempi vertailukohde kuin ajouran syvyys 
tarkasteltaessa kiviaimeksen vaikutusta päällysteen kulutuskestävyyteen. Luotettavan 
SPS-arvon laskeminen jälkikäteen sellaiselle tieosalle, josta liikennevilkkauden li-
säksi tunnetaan ainoastaan ajouran keskisyvyys, on kuitenkin mandotonta. 

Ajouman profiilin muotoon vaikuttaa huomattavassa määrin ajokaistan leveys, millä 
taas on yhteys ajouran maksimisyvyyteen. SPS-arvot ovat riippumattomia ajokaistan le-
veydestä ja tässäkin mielessä paremmin päällysteen kulumisesta informoivia. SPS-arvo 
ei kuitenkaan yhtä hyvin kuin ajouran syvyys osoita päällysteen vaurioitumisastetta 
ja-uudelleen pääl lystämisen tarvetta. 
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Kulumisen mittana voidaan käyttää myös sellaista keskimääräistä kulumista, millä tar-
koitetaan kuluneen poikkileikkausprofiilin keskisyvyyttä = kulumispinta-ala/poikkileik-
kauksen leveys (27). Kyseinen mittaus on huomattavasti työläämpi suorittaa kuin oiko-
lautamittaus, eikä sen avulla saadulla keskimääräisellä kulumisella ole käytännössä 
yhtälailla merkittävyyttä kuin ajouran maksimiarvolla. Esim. laboratoriossa suoritet-
tavissa erilaisissa vertailevissa tutkimuksessa keskimääräisen kulumisen mittaus puo-
lustanee paikkaansa. 

Saksassa on normitettu Marshall-koekappaleiden kulutuskoe. Kulutuslaite, joka osit-
tain on vielä kehitteillä, koostuu joukosta terässauvoja, joilla paineilmaa apuna käyt-
täen pistellään kiertopöydällä koekappaleita. Asfalttibetonien kulutushäviön tässä ko-
keessa tulee saksalaisten normien mukaan olla välillä 18. . .38 cm 3  ja valuasfalttien 

12.. .10 cm3  (48). 
Päällysteiden kulutuskestävyyttä tutkitaan kenttä- ja kiertoratakokeiden lisäksi mm. 

pallokululiislaitteella. Kulutuslaitteen muodostaa edestakaisin liikkuva näytesylinteri 
(kuva 10), johon koeajaksi kaadetaan vettä, ja neljän kovametallinastoin varustetun 
kumipallon aiheuttama kuluminen mitataan irronneen aineksen määrästä. 

Kuva 10. Pallokulutuslaitteen näytesylinteri ja kovametallinastoin varustettuja, 
kulutuksen aiheuttavia kumipalloja. 

Fig 10. Sample cylinder of ball wearing apparatus and rubber balls with hard 
metal studs. 

Tutkimusaineisto 

Keskimääräiset ajourien syvyydet sekä tieosittain laskettujen urasyvyyksien keski-
hajonnat on esitetty oheisessa taulukossa. 
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Taulukko 45. Ajourien syvyydet, ajoura (mm). 

Table 45. 	Depths of ruts, (mm). 

Tutkiimisaineisto Keskiarvo Keskihajonta Mittauksia 
Research material an value Standard deviation Measurements 

v. 	1967 - 70 (II) 4,7 3,8 912 
v. 	1970 - 73 (II) 4,9 5,2 41 
v. 1967 - 73 (II) 9,6 6,9 912 
v. 	1965 - 71 	(III) 7,7 4,2 486 

5.12 Liikermemäärätutkimukset 

Tutkimusmenete]jnä 

Tässä tutkimuksessa käytetyt liikennemäärätiedot on saatu vuosina 1965 ja 1970 suon -

tetuista yleisistä liikennelaskennoista valmiina arvoina. Auto-, traktori- ja moot-

toripyöräliikenne on näissä ilmaistu henkilöautoyksikköinä (hay) lähinnä tien pääl-

lysrakenteen mitoitusta silmälläpitäen. Tällöin on vastaavuuskertoimina käytetty seu-

raavia arvoja (58): 

Henkilö- ja pakettiauto 	1,0 	hay 
moottoripyörä 	 0,5 

linja-auto ja 2-aks. kuorma-auto 	n 2,0 

traktori ja useampi aks. kuorma-auto 	n 3,0 

Kertoimen n arvo on tasaisessa maastossa 1,0, mäkisessä maastossa 1,5 ja erittäin mä-

kisessä maastossa 2,0. 

Tutkinusaineisto 

Liikeimemäänien perusarvona pidetään yleensä vuoden keskimääräistä vuorokausiliiken-

nettä (KVL), mitä on käytetty tutkimusaineiston II liikennemääriä kuvattaessa, kun 

taas tien poikkileikkauksen mitoitusperusteena käytetään yleensä kesän keskimääräistä 

vuorokausiliikennettä (KKVL), missä muodossa tutkimusaineiston III liikenne on ilmoi-
tettu. 
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Taulukko 46. Liikennemäärät henkilöautoyksikköinä, KVL, KKVL (hay). 

Table 46. 	Average daily traffic 	in person car units, KVL, KKVL (pcu). 

Tutkimusaineisto 	Keskiarvo 	Keskihajonta 	Laskentoja 
Research material 	 an value 	Standard deviation 	Calculations 

KVL 	- 65 (II) 1817 2219 	 41 

KVL 	- 68 (II) 2087 2070 	 41 

KVL 	- 70 (II) 2267 2083 	 41 

KKVL - 70 (III) 3061 2499 	 18 

KVL- 68 ei perustu liikennemäärä mittauksiin, vaan se on muodostettu laskemalla yhteen 
60 % KVL - 70:stä ja 40 1 KVL - 65:stä. 

Henkilöautoyksiköiden soveltuvuutta kuvaamaan päällysteitä kuluttavaa liikennettä 
on käsitelty kohdassa 6.1, tutkimuksen virhelähteitä. 

5.2 Korrelaatiot 

Laadittaessa parhaita mandollisia tutkimusaineistoista saatavia päällysteiden kulumis-
ta luonnehtivia regressiomalleja, suoritettiin aluksi muuttujien keskinäisten riippu-
vuussuhteiden se1vitt•• •seksi niistä muodostetun korrelaatioinatriisin ajo. 4iuttujina 
käytettiin 37 alkuperäistä linluttujaa ja neljää niistä muunnoksilla johdettua apumuut-
tujaa. pumuuttujia olivat päällysteen suhteellinen tiiviys laskettuna tilavuuspaino-
suhteena, Marshall-lujuussuhde, keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 1968 sekä ajo- 
uran syvyyden kasvu vuodesta 1970 vuoteen 1973. 

Kun on kysymys kiviaineksen vaikutuksesta päällysteeseen muodostuneen, lähinnä nas-
tarengasliikenteen aiheuttaman ajouran syvyyteen, on aluksi tarkasteltava ajouran sy-
vyyden sekä kaikkien tutkimukseen otettujen muuttuj ien välisiä korrelaatioita. klus-
tavan tarkastelun pohjalta voidaan ajouran syvyyteen vaikuttavien tekijöiden joukos-
ta valita ne, jotka pakotearvoja käyttäen valitaan aineistoja parhaiten selittäviin 
regress iomalleihin. 

Pelkästään korrelaatiokertoijnia tarkastelemalla ei voida kuitenkaan tehdä luotetta-
via johtopäätöksiä, ellei oteta huomioon eri muuttujien välisiä keskinäisiä riippuvuuk-
sia. Tämän seikan selvittämiseksi laskettiin kaikkien selittäjien sekä selitettävän 
ajouran syvyyden välinen regressioinalli käyttämättä millekään selittäjälle pakotear-
voja. Näin löydettiin päällysteen kuluman parhaat selittäjät saman mallin sisään las-
kettuina. 

Esimerkkinä pelkistä korrelaatiokertoisiista vedettävistä johtopäätöksistä voidaan 
esittää seuraava tutkimusaineisto Il:sta laskettu tapaus: Korrelaatio ajoura/ 
PO4 = 0,11 ja ajoura/P12 = 0,44 eli että 12 mm:n seulan läpäisyarvojen poikkeamat 
vaikuttaisivat neljä kertaa voimakkaaniiiin ajouran syvyyteen kuin 4 nun:n seulalla tode-
tut. Laskettaessa regressioyhtälö, missä selittäjänä on myös liikennemäärä, muuttuu- 
km tulos kokonaiskorrelaatiokertoimia käyttäen seuraavaksi: 
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r PO4 = 0,59 ja r P12 = 0,55 eli että poikkeamat 4 imn:n seulan läpäisyarvoista ovatkin 
merkittävämpiä ajouran syvyyden selittäjiä kuin 12 nun:n seulan läpäisyarvojen poikkea-
mat. 

Päällysteen leveyttä ei voida mallissa kuitenkaan käyttää selittäjänä, koska se kor-
reloi positiivisesti ajouran syvyyden kanssa. Tämä ei tässä tapauksessa merkitse sitä, 
että leveäninillä teillä ajoneuvot ajaisivat tarkemmin samaa uraa myöten. Koska leveyden 
ja liikennemäärän välillä on yhtä voimakas riippuvuus, tämä tarkoittaa sitä, että leve-
ännnät tiet ovat vilkasliikenteisempiä ja tästä syystä kuluvat enemmän. Näin tien leveys 
ei olekaan aineistossa mikään satunnainen muuttuja, vaan tieviranomaisten harkinnan tu-
los. Vaikka päällystetty tie on rakennettu leveämäksi, on tämä tapahtunut vasta Sitten, 
kun liikennemäärät ovat olleet jo niin suuria, että päällyste suureimnasta leveydestään 
huolimatta kuluu enemmän. 

Päällystystöissä käytettyä tiivistyskalustoa ei laskennassa myöskään pystytty luotet-
tavasti käyttamaän päällysteen ominaisuuksien selittäjänä, vaikka urakoitsijain kuhunkin 
työhön ilmoittamien jyrien merkki ja malli olivat helposti löydettävissä päällystystyön 
aloitusilmoituksesta. Yksityiskohtaisissa tarkasteluissa ilmeni, että konerikkojen yhtey-
dessä oli tiivistyskalustoa vaihdettu sekä että sama jyrä oli yhtäaikaisesti ilmeitettu 
kahteen eri työhön tai, mikä tavallisinta, ennen työn aloittamista ilmoitettiin työtä 
suorittamaan jyrätyyppi, joka urakoitsijalla yleensä on hallussaan ja joka sillä hetkel-
lä vaikutti todennäköisimmältä työkonetyypiltä, vaikka ei sitten tullut työssä käytetyksi. 

Liikennemäärät 

Kolmen ja kuuden vuoden mittaisina ajanjaksoina muodostuneiden ajouran syvyyksien ja 

jäljempänä esitettyjen muuttujien välille laskettiin tämän jälkeen keskinäiset korre-
laatiot. Taulukoissa 47.. .51 on esitetty vuosien 1967 - 70, 1967 - 73 ja 1970 - 73 
sekä tutkimusaineiston III osalta vuosien 1965 - 71 välisenä aikana muodostuneen ajo- 
uran syvyyden korrelaatiot näiden muuttujien kesken. 

Paras päällysteen ajouran syvyyttä selittävä yksittäinen Inuuttuja oli vastaavan 
tieosan keskimääräinen vuorokausiliikenne. 

Taulukko 47. Liikennemääricn ja ajouran syvyyden väliset korrelaatiot. 
Table 47. 	Correlations between traffic and depths of ruts. 

Ajoura 	KVL - 65 	KVL - 68 	KVL - 70 	KKVL - 70 

v. 1967 - 70 	0,76 	 0,80 	 0,81 	 - 
v. 1967 - 73 	0,69 	 0,76 	 0,77 	 - 
v. 1970 - 73 	0,37 	 0,41 	 0,42 	 - 
v. 1965 - 71 	- 	 - 	 - 	 0,54 
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Ajouran syvyyttä voidaan tutkiinusaineisto 11:n osalta todeta parhaiten selittävän sen 
vuoden keskiataaräisen vuorokausiliikenteen, joka sijoittuu uran muodosti.miisvuosien lop-
pupuolelle. Rajoituksena tutkimukselle on ollut se, että seuraava yleinen liikennelas-
kenta suoritetaan vasta vuonna 1975 eikä liikenteen yleisen kasvukertoimenkaan käy-
töstä olisi aiheutunut parannusta korrelaatioihin, sillä tällöin muuttujana oleva lii-
kennemäärä vain kerrottaisiin kaikissa tapauksissa samalla luvulla ja korrelaatio säi-
lyisi entisenä. Vasta kun tunnetaan tieosakohtaiset kasvukertoimet, saattaisi niiden 
käytöstä olla apua. 

Kolmivuotiskautena 1970 - 73 muodostunut ajoura korreloi merkittävästi huononinin 
liikenneiaäärän kanssa kuin vuosien 1967 - 70 ja 1967 - 73 välisinä ajanjaksoina inuodos-
tuneet. Tämä saa selityksensä siitä, että ajouran syvyyksiä kandessa viimeksi mainitus-
sa tapauksessa verrataan päällystystyön jäljiltä olevaan uuteen päällysteeseen, jossa 
vuonna 1967 on oletettu uran syyvyden olevan nolla. Vuosina 1970 ja 1973 mitatut 
urasyvyydet ovat tieosien kesknnaäräisiä arvoja, eikä niitä ininittuina vuosina ole 
mitattu täsmälleen samoilta kohdilta tutkimuksen piiriin kuuluvilla tieosilla. Näin 
saattaa ajouran syvyyden arvo olla jopa vähentynyt kuusivuotisen kulutuksen jäljiltä 
siitä, mihin kolmevuotinen liikennekulutus oli tienpinnan saattanut. Kolniivuotisen lii-
kennekulutuksen ja ajouran syvyyden välinen korrelaatio on voimakas, kun taas kuusi- 
vuotisen kulutuksen korrelaatio on melkoinen. Tämä osoittaa sen, että mitä pitemmän 
ajanjakson aikana syntyneitä päällystevaurioita analysoidaan, sitä useampia tekijöi- 
tä on niihin vaikuttamassa. Se, että tutkimusaineisto 111:n osalla liikenteen ja ajo- 
uran välinen korrelaatio on vain kohtalainen, johtuu siitä, että tämän aineiston yhtey-
dessä ei reuna- ja keskiuria ole eritelty eikä kaarre- ja mäkiosuuksia jätetty keski- 
arvoista pois sekä siitä, että tieosakohtaiset urasyvyyksien keskiarvot on ilinuitettu 
niin:n tarkkuudella, kun 11-aineiston osalla keskiarvo on laskettu keskiarvona 1/10 niin:n 
tarkkuudella. 

Keskimäärin kuluminen on käytännössä ollut hyvin tasaista, sillä 3-vuotisen uran 
syvyys oli 4,7 niin ja 6-vuotisen 9,6 niin. Kun liikennemäärät ovat samanaikaisesti kuu-
den vuoden aikana kasvaneet lähes 25 %, on todettava, että päällysteiden kuluminen 
näinlaskienonaluksirunsaanipaa, kutenmyösinin. Huhtala (9) ja Rosen-  - 
g r e n (46) ovat tutkimuksissaan todenneet. 

Rosengrenin mukaan päällysteiden kuluminen on suurinta ensin isenä nastakautena 
päällysteen rakentamisen jälkeen. Toisena nastakautena kuluniinen on yleensä ollut 
15... 30 % vähäisempää. Tämä johtuu hänen mukaansa (47) siitä, että päällysteiden kulu-
minen vähenee sitä mukaa, kun laastiaines isompien kivirakeiden välistä kuluu. Kulumis-
nopeus luonnollisesti saattaa taas kasvaa suureiopien kivirakeiden murskautuessa tai 
irrotessa päällysteestä. Kaksikaistaisella tiellä ensimmäisen vuoden kuluminen on 
Ruotsissa keskimäärin suuruusluokka 2,5... 3,5 mm. SPS-arvo on aluksi 50... 70. 

L a m p i s e n mukaan (28) kaikilla betonisilla tiepäällysteillä voidaan todeta 
myös selvä alkukulumisvaihe kiertoratakokeissa. Se aiheutuu päällysteen pinnassa ole- 
van sementtiliimakerroksen kulianisesta muuta kulumisprosessia nopeammin. Karhean kivi- 
aineksen tultua selvästi esille, tasoittuu kuluminen. Vertailukohtana olleessa asfalt- 
tipäällysteessä ei hänen mukaansa voitu vastaavaa selvää alkukulumavaihetta todeta. 
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N i e m i on tutkimuksissaan (37) myös todennut, että ensinmiäisen talven aikana pääl-
lysteen valmistumisen jälkeen nastarenkaat kuluttavat pois sen pinnasta kiviainesrakei-
den välillä olevaa hienon kiviaineksen ja sideaineen muodostamaa mastiksia. Päällys- 
teiden jälkitiivistyminen aiheuttaa hänen mukaansa taas sen, että päällysteen pinnan 
kitkamuutokset ovat ensimmäisen vuoden kuluessa pienemmät kuin seuraavan vuoden aika-
na. Kesällä tapahtuvan jälkitiivistymisen määrä vähenee vuosi vuodelta päällysteen ku-
luessa, eikä sen yksistään katsota aiheuttavan päällysteisiin ajouraa, koska nastaren-
kaita ei kesällä käytetä. Bitumirikkaissa, hienorakeisissa katupäällysteissä ovat tä-
mäntyyppiset muutokset selvempiä kuin bitumiköyhissä tiepäällysteissä. 

Nastarengastoimikunta (34) toteaa tien kulumisen määrään ja tapaan vaikuttavan eni-
ten nastan pistovoiinan,joka puolestaan riippuu a)nastan ulkonemasta, b) aluskumin pak-
suudesta, c) nastojen määrästä renkaassa, d) nastan painosta, e) nastan muodosta ja 
mitoista sekä f) rengasrakenteesta. Neste Oy:n tutkimuskeskuksen raportissa (35) li-
sätään näihin tekijöihin vielä ajonopeus ja ajotapa, joiden vaikutus on merkittävä te-
kijä tien kulumisen kannalta. Esiin, nopeuden nostaminen 80:stä 100 krn/h lisää kulumisen 
noin kaksinkertaiseksi. 

On paljon todisteita sen puolesta, että tien kulumisessa saavutettaisiin huomattava 
vähennys, jos käytettäisiin vyörenkaita ristikudosrenkaiden asemesta. Tamanovat Osoit-
taneet myös Spr ingens c hmid ja So mmer (54) kokeillessaan sement-
tipäällysteen kestävyyttä kiertoratakokeessa. He totesivat, että kuluniinen on vain 
puolet normaalista, kun nastarenkaat olivat 'vyörengastyyppiä. Ilmeisesti tämä johtuu 
siitä, että nastojen liukuliikkeet päällysteen pinnalla ovat vyörenkailla pienemmät. 

Päällysteiden kulumista kiertoratakökeiden (kuva 11) avulla ovat Suomessa tutkineet 
valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tie- ja liikennetekniikan laboratorio (69) 
sekä Neste Oy:n tutkimuskeskus (34). Näissä tutkimuksissa on päällysteiden kulunista 
ja kuliunisnopeutta kuvattu kulutushäviön (g) avulla tai mitattu kokeessa kuluneen pääl-
lysteen pinnan muoto erilaisilla profilometreillä. 

Päällysteiden kulumista ovat Ruotsissa tarkkailleet koeteillä mm. A n d e r s o n 
ja L i 1 j a (2). Kokeissa on käytetty 0,5 m:n pituisen oikolaudan ja mittakellon 
muodostamaa profilonietriä. Päällysteen liikkeiden esiin. routakohoutumien tai painumien 
vaikutuksen eliminoimiseksi on profilometri asetettu päällysteeseen upotettujen kun-
topisteiden päälle. Kulumissyvyys on määritetty 10 an:n välein kummankin ajokaistan 
koko leveydeltä. Vastaavanlaisella inittalaitteella on tehnyt tutkimuksia myös Helsin-
gin Teknillisen Korkeakoulun rakennusinsinööriosaston tie- ja liikennetekniikan laitos. 
Mittaustep välisenä aikana on määritetty nastarengasliikenteen määrä. Kuluneiden unen 
leveys vaihtelee huomattavasti, ja sen vuoksi on mittausmenetelmänä käytetty myös 
poiskuluneen aineksen määrän selvittämistä. 
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(Valok. Veli Markkula) 

Kuva 11. Päällysteen kulutuskoe kiertoradalla käynnissä. 

Fig 11. Road test machine. 

Tutkimusaineisto III:nosalla keskimääräinen, kuudessa vuodessa muodostunut ajouran 

syvyys oli vain 7,7 mm, vaikka aineiston keskimääräinen liikennemäärä oli 35 % suurempi 

kuin aineistossa II. Tamajohtuu suurimmalta osalta keskimäräisen ja kesän kesknBäa -

räisen vuorokausiliikenteen välisestä erosta. Myös on otettava huomioon, että urasyvyy-

den absoluuttisissa arvoissa on eroa mitattaessa 2,0 metrin ja 2,5 metrin pituisilla 

oikolaudoilla. 

Kiviaineksen ominaisuudet 

Korrelaatiokertoiiuet ajouran syvyyden ja kiviaineksen lujuus- ja muotoarvojen,ominais-

painon, kiillepitoisuuden sekä murtopintaluvun suhteen on esitetty oheisessa taulukossa. 
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Taulukko 48. Kiviaineksen ominaisuuksien ja ajouran sy -vyyden väliset korrelaatiot. 
Table 48. 	Correlations between properties of mineral aggregates and depths of mts. 

Ajoura 	LosA 	Haur 	cia 	b/a 	cnp 	Kuu 	Mursk 

v. 	1967 - 70 	0,08 0,34 0,28 	0,08 	-0,06 	-0,08 0,15 
v. 1967 - 73 	0,04 0,30 0,25 	0,09 	-0,11 	-0,16 0,24 
v. 1970 - 73 	-0,44 -0,06 0,22 	0,10 	0,18 	0,38 -0,04 
v. 1965 - 71 	-0,13 -0,17 0,22 	 0,01 -0,28 

Kiviaineksen lujuusominaisuuksista voidaan haurausarvon todeta korreloivan kohtalaises-
ti ajouran syvyyden kanssa, kun puolestaan Los Angeles-luvun korrelaatio on heikko 
tutkimusaineiston 11:n tapausten 0.. .3 vuotta ja 0.. .6 vuotta osalla. Ajouran syvyyden 
kasvun ja kiviaineksen lujuusominaisuuksien korrelaatiot ovat negatiivisia, ja Los 
Angeles-luvun kerroin on lukuarvoltaan huomattavasti suurempi. 

Tutkiniusaineisto uI:n osalla kiviaineksen molempien lujuusominaisuuksien korrelaa-
tiokertoimet ajouran syvyyden kanssa ovat negatiivisia. Mikäli tämän perusteella vedet-
täisiin välittömästi lopullisia johtopäätöksiä, merkitsisi se tamanaineiston osalta 
sitä, että mitä heikommin kestävää laboratoriotutkimusten mukaan päällystekiviaines 
on, sitä paremmin se kestää kulutusta tiepäällysteissä luonnollisesti niissä rajoissa 
mitä korrelaatiokertoimet -0,13 ja -0,17 yleensä voivat merkitä. Tutkimusaineisto 111:n 
sisäiset riippuvuussuhteet kuitenkin kääntävät korrelaatiot positiivisiksi, kun uran 
syvyyttä selittävä malli lasketaan liikennemäärän ja päällystekiviaineksen lujuuden 
(joko Los Angeles-luvun tai haurausarvon) kanssa yhdessä ja pakotetaan regressiosuora 
kulkemaan origon kautta. Näin lasketussa mallissa muuttuu kiviaineksen lujuus päällys- 
teen kulutuskestävyyttä lisääväksi tekijäksi. Riippuvuus, joka aluksi vaikutti nurin-
kuriselta, saa näin laskien loogisen muodon. Se seikka, että Los Angeles-luku selittää 
kyseistä aineistoa haurausarvoa paremmin, selittyy sillä, että työkohteet aineistoon 
oli alun perin valittu juuri Los Angeles-kokeessa määritettyjen lujuuksien perusteel-
la. Haurausarvojen hajonta tutkimusaineistossa III on vain vajaat 60 % suurempi kuin 
Los Angeles-lukujen vaihtelu, kun vastaava vaihtelu Il-aineistossa, johon työkohtei-
ta ei ole valittu kiviaineksen lujuuden mukaan, oli lähes 90 %. 

Tutkimusaineisto 111:n tuloksia graafisesti analysoidessaan tie- ja vesirakennushal-
lituksen maatutkimustoimisto (62) totesi, ettei päällystekiviaineksen Los Angeles-lu-
juudella alueella LosA 16,5.. .29,5 voitu todeta olleen vaikutusta päällysteen kulutus- 
kestävyyteen. Tässä saatujen tutkiniustulosten valossa ei edellä sanottuun voida täy-
sin yhtyä, joskin kiviaineksen lujuuden vaikutus on verraten vähäistä, mutta sen mää-
rä voidaan kyllä osoittaa. 

Kiviaineksen lujuutta pidetään asfalttipäällystenormeissa (55) sekä tie- ja vesira-
kennushallituksen päällystys- ja murskaustöitä koskevissa määräyksissä (60,61) pääl-
lysteen kulutuskestävyyden kannalta tärkeänä ominaisuutena. Samoin on mm. B r u z e - 
1 i u s (5) todennut, että kulutusta kestävän päällysteen kiviainesmateriaalin on 
oltava lujaa. H y y p p ä (18) on todennut, että milloin kiviainesmateriaali on ol-
lut huonolaatuista, on päällysteen uusimistafve ollut suuri jo 4. . .6 vuoden kuluttua 
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päällysteen rakentamisesta. R o s e n g r e n (46) puolestaan toteaa "vaurioiden ylei-
sininin esiintyvän tieosilla, joilla on käytetty huononiaan kulutuskestävyyden omaavaa 
kiviainesta". T h u r m a n n - M o e (56) pitää haurausarvon riippuvuutta nastaren-
gas kulumisesta parempana kuin Los Angeles-luvun, S o v e r i (51) taas mainitsee 
päällysteen kuhnnista tarkastellessaan ainoastaan Los Angeles-luvun. 

H y y p p ä (15) taas ei löytänyt selvää eroa karkeutuksena käytetyn kiviainek-
sen kulumiskestävyydelle nastapallo- ja tiekokeilla kanden kiviaineksen välille, joi-
den Los Angeles-luvut olivat 19 ja 32. 

Kiviaineksen lujuuden vaikutuksesta päällysteen kulutuskestävyyteen on kirjallisuu-
dessa hyvin vähän todellisia tutkimuksia. K e y s e ri n tutkimuksen (25) mukaan 
kalkkikivesta ja granuliitistä valmistettujen betonipäällysteiden kulunristen suhde on 
noin 2,5:1. 

PIARC in XIV kongressi Prahassa (43) kiinnitti päällysteiden kulutuskestävyyden 
lisäämisessä huomiota kahteen seikkaan ensinnäkin päällystemassan laastiaineksen vah-
vistainiseen (käytt ilä kovempaa bitumia, tartukkeita, enemmän täytejauhetta ja hie-
noa hiekkaa) ja toiseksi kulutustakestävien kivien käyttämiseen päällysteen pinnassa. 
Nämä molemmat vaatimukset tulevat täytetyiksi käytettäessä ns. epäj atkuvan tyyppis- 
tä rakeisuuskäytää, jolloin raekooltaan 2.. .5 mm olevat rakeet lähes puuttuvat, to-
detaan raportissa. 

Kiviaineksen muotoarvojen vaikutus päällysteen kulumiseen on selväpiirteistä, sil-
lä kaikkien tutkimusaineistojen mukaan on tulos samanlainen: Kiviaineksen puikkoisuus 
on päällysteelle selvästi vahingollisempaa kuin sen liuskeisuus. Tähän lienee syynä 
Suomessa käytetyt maksimiraekokoon nähden ohuehkot päällysteet. 

Kiviaineksen suurempi ominaispaino lisää päällysteen kulutuskestävyyttä kolme- ja 
kuusivuotisissa malleissa. Urasyvyyden kasvua kuvaavassa mallissa on sen vaikutus päin-
vastainen, kuten lujuusarvojenkin, mikä johtuu juuri kiviaineksen ominaispainon arvon 
korrelaatiosta lujuusarvojen kanssa. 

Kiilteen ja kiilleliuskeen määrä korreloi ajouran syvyyden kasvun osalla kohtalai-
sesti, mikä viittaa siihen, että kiilleinineraalien epäedullinen vaikutus ilmenee vas-
ta päällysteen oltua joitakin vuosia liikenteen kulutettavana. Milloin kiviaines sisäl-
tää runsaasti kiillettä, se ei päällynteessä muodoltaan levy- tai suomuinaisena pääse 
helposti asettumaan sitä tiivistettäessä siten, että kivirakeiden väliin jäävä tyhjä 
tila tasaisesti täyttyisi. Näin saattaa kiillepitoisesta kiviaineksesta valmistetun 
päällysteen tyhjätila jäädä keskimääräistä suuremmaksi ja siitä valmistettu päällys-
te veden vaikutuksille alttiininaksi. AsfalttipäällystenorTneissa 1973 (55) edellä mai-
nittu seikka onkin mainittu seuraavasti: "Kiille saattaa aiheuttaa kivirakeiden irtoa-
mista päällysteestä, minkä vuoksi kiillepitoisuuteen ja kiillerakeiden kokoon on kiin-
nitettävä erityistä huomiota". Edellä mainituista syistä olisi N i e m e n (38) mm-
kaan helposti rapautuvan kiviaineksen käyttöä päällysteissä vältettävä, samoin kivi- 
aineksia, joilla on huono tarttuvuus bitumiin. 

Kaikilta sivuiltaan murskatun materiaalin määrän kasvaessa päällystekiviaineksessa 
vähenee päällysteen kuluminen tutkiinusainesto 111:n mukaan, missä aineisto koostui pel-
kästään sora-asfalttibetonipäällysteistä. Sänrikkäämpi kiviaines tekee päällysteestä 
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lujemaan ja näin myös 1utuskestv 	. Tutkimusaineisto 11:n osalla ei johto- 

päätöksiä voi suoraan tehdä murtopintaluvun ja ajouran syvyyden välisistä korrelaatio-

kertoimista, koska 100 %:sti kaikilta sivuiltaan murskautuneista sepeleistä valmistet-

tujen päällysteiden liikennemäärät olivat keskimäärin suurempia kuin SAb-päällystei-

den, jolloin korrelaatiokertoimet lähinnä kuvaavatkin liikennemäärän ja ajouran sy-

vyyden riippuvuutta. 

Rakeisuus- ja sideainepitoisuus 

Kiviaineksen rakeisuuden osalla voidaan riippuvuuden ajouran syvyydestä todeta voimis-

tuvan seulakoon kasvaessa kaikkien tutkimusaineistojen osalta. 12 ma:n seulakoolla 

korrelaatio on paras päällysteen urautumisen kanssa. Tämä riippuvuus on varsin selvä. 

Karkearakeiset päällysteet ovat siis kulutusta kestävämpiä kuin hienompirakeiset, mi-

kä johtuu siitä, että karkearakeisissa on suurempi osa päällysteen pinnasta yhtenäis-

ten kivirakeiden peittämää. 

Taulukko 49. Päällystemassan rakeisuuden ja sideainepitoisuuden sekä näiden keskihajon- 
toj en korrelaatiot aj ouman syvyyden kanssa. 

Table 49. 	Correlations between gradation of pavement mixtures, hinder contents, 
standard deviations of these and depths of ruts. 

Ajoura D74 D04 Dl2 Bit% KH74 Kl104 Kl112 KHBit 

v. 1967 - 70 0,38 0,64 0,74 0,65 0,03 0,35 -0,40 -0,26 
v. 1967 - 73 0,28 0,37 0,59 0,57 -0,13 0,38 -0,26 -0,30 
v. 1970 - 73 0,12 0,10 0,29 0,29 -0,16 0,32 -0,07 -0,21 
v. 	1965 - 71 0,05 0,26 0,36 0,03 0,01 0,41 0,05 0,48 

Päällystekiviaineksen inaksimiraekoon kasvu lisää myös kulutuskestävyyttä. Se on kuitenkin 

hieman eri asia kuin 12 nin:n läpäisyarvo, joskin tiettyä riippuvuutta niiden välillä 

luonnollisesti on. Tähän tutkimukseen ei maksimiraekokoa haluttu valita ajouran syvyy-

teen vaikuttavaksi muuttujaksi sen rakeisuudesta riippuvuuden vuoksi. 

Sideainepitoisuuden positiivinen korrelaatiokerroin aineiston II osalla saa selityk-

sensä siitä, että aineistoon sisältyvien asfalttibetonien osalla sideainepitoisuus on 

suurempi kuin sora-asfalttibetoneissa ja asfalttibetonipäällysteet taas sijaitsevat 

keskimäärili vilkkaannain liikennöidyillä väylillä, joilla puolestaan ajoura on nn.iodos-

tunut keskimäärin syveninäks i. Sideainepitoisuuden ja aj ouran syvyyden väliset kanden-

keskiset korrelaatiokertoimet ilmaisevat tässä siis jotain muuta kuin sideainepitoisuu-

den vaikutusta päällysteen kulutuskestävyyteen. Tutkimusaineisto III osalta ei tällais-

ta sisäistä riippuvuutta ole, ja tällöin korrelaatiokerroin SAb-päällysteiden vähäi-

semän sideainepitoisuuden vaihtelun ja urautumisen välillä on vailla merkitystä. 

Rakeisuuden hajonta-arvoista taas merkityksellisin uran syvyyden kannalta on ra- 

keisuuden hajontakäyrän maksiniiarvoa edustava 4 nin:n seulakoon kohta. Tämä tulos näkyy 

selvästi kaikkien aineistojen osalla. Se, että rakeisuuden hajonta-arvoilla on osittain 

negatiivinen korrelaatio uran syvyyteen 0,074 nin:n ja 12 nwi:n seulojen kohdilla, selit- 
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tyy tieosakohtaisessa tarkastelussa siten, että kun rakeisuuden hajontakäyrä 4 nu:n 
kohdalla kulkee keskimääräistä korkeajiiia1la, se on 0,074 mm:n ja erityisesti 12 limun 
kohdalla tavallista alemparia. Voimakkaiminan korrelaation osuessa hajontakäyrän maksi-
min kohdalle antavat käyrän muut kohdat loogisesti virheellisiä tuloksia. Näin siis 
myös hajonta-arvoista voidaan regressiomalleissa käyttää selittäjänä vain yhtä arvoa, 
4 min:n seulakoon läpäisyarvojen keskihajontaa. 

Bitumipitoisuuden keskihajonnan korrelaatio noudattanee jossain määrin 0,074 nim:n 
seulakoon läpäisyarvojen hajonnan korrelaatiota kaikkien päällysteiden osalla. Sora-
asfalttibetoneissa bitumipitoisuuden hajonta todettiin varsin tärkeäksi selittäjäksi, 
mikä ilmeisesti johtuu kyseisen aineiston hornogeenisuudesta kiviaineksen raaka-ai-

neen alkuperän suhteen. 

Taulukko 50. Rakeisuus- ja sideainepoikkeanhien, bitumin lajin, kalkkifillerin ja luon- 
nonhiekan määrän korrelaatiot ajouran syvyyden kanssa. 

Table 50. 	Correlations between statistical deviations of gradation and bnder 
content, quality of binder, amount of natural sand and depths of mts. 

Ajoura P74 PO4 P12 PBit Bit-la Kf 1-Ik 

v. 1967 - 70 	-0,03 0,15 -0,09 -0,07 -0,56 0,31 0,63 

v. 	1967 - 73 	-0,12 0,37 -0,02 -0,10 -0,68 0,11 0,50 

v. 	1970 - 73 	-0,14 0,39 0,04 -0,09 -0,51 -0,07 0,34 

v. 1965 - 71 	-0,00 -0,11 0,44 - - 0,04 - 

Rakeisuuspoikkeainien korrelaatiokertoimien osalta voidaan todeta samoin kuin rakeisuu-
den hajontojenkin osalta se, että voimakkain riippuvuus urasyvyyden kanssa on 4 min:n 
seulan ohjerajat ylittäneiden näytteiden määrällä, koska myös rakeisuuden haj ontakäy-
ränkin huippu on lähinnä samalla kohdalla. Rakeisuupoikkeamien vaikutus muodostuu 
pitempiaikaisessa kulutuksessa vain voimakkaaninaksi. Seulakokojen 0,074 min ja 12 min 
rakeisuuspoikkeainien korrelaatiot ovat merkityksettömiä samaan tapaan kuin niiden 
kohdalla lasketut rakeisuushajonnat. Sideainepoikkeamien korrelaatiot taas myötäile-
vät 0,074 min:n seulan ohjearvoista poikkeavien näytteiden määrän korrelaatioita. 

Sideaineen lajin ja ajouran syvyyden välillä on näiden kanden muuttujan välisissä 
tarkasteluissa merkittävän suuri negatiivinen korrelaatio tutkimusaineiston II osalla. 
Tamaon helposti ymmärrettävissä, sillä vilkkaimiuiin liikennöidyillä päällysteillä 
on käytetty sideaineena kovempaa bitumia: HAb-päällysteillä bitumia B-80, Ah- ja SAb-

päällysteillä vilkkaaminin liikennöidyillä tieosilla bitumia B-l20, kun taas bitund 
B-200 on vähempiliikenteisillä tieosilla käytetyin sideainelaji. Näin ollen sideaine-

lajin yhteydessä esitetyt korrelaatiokertoiinet kuvaavatkin paremmin liikennemäärän 
ja sideainelajin välisiä riippuvuuksia. Korrelaatiokertoiinien negatiivinen etumerkki 
johtuu siitä, että sideaineen kovuus kasvaa sen lajimerkinnän eli tunkeuman lukuarvon 

pienetessä. 
Kanden muuttujan regressioyhtälöitä tarkastelemalla voidaan lisätyn luonnonaineksen 

todeta vähentävän päällysteen kulutuskestävyyttä nopeuttanialla siihen muodostuvan ajo- 
uran syvenemistä. On kuitenkin huomattava, että käytetyt lisähiekan määrät ovat eräissä 
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tapauksissa olleet varsin korkeita, jopa 50 %:akin. Edellä kohdassa 4.42 jo kuitenkin 
todettiin, että vähäiseninässä määrin, lähinnä rakeisuuden parantamiseksi käytetyllä 
luonnonaineksella pystytään päällysteen ominaisuuksia parantamaan. Eneninässä määrin 
kuin kiviaineksen rakeisuuden hienoainesvajauksen korjaamiseksi suoritettu luonnon- 
hiekan lisäys tuntuu selvästi huonontavan päällysteen kulutuskestävyyttä. 

Kalkkifillerin määrän korrelaatiokertoijnia voidaan jossain määrin rinnastaa 0,074 ilm:n 
seulan läpäisyarvoihin. Ajouran syvyyden kasvua hidastava tekijä vaikuttaa olevan kaik-
kifillerin määrän lisäys vasta piteniaikaisessa liikennekulutuksessa. Tarkastelta- 
essä kuluniista vastavalinistuneen päällysteen tasosta lähtien, huomataan että täytejau-
heen määrän vaikutus lienee sattumanvarainen ja että se korvaa ainoastaan murskaustuot-
teesta puuttuvaa hienoainesmäärää. 

Päällysteen ja päällystemassan ominaisuudet 

Taulukko 51. Päällystemassan ja päällysteen ominaisuuksien korrelaatiot ajouran sy- 
vyyden kanssa. 

Table 51. 	Correlations between properties of pavement mixture and pavement and 
depths of ruts. 

Aj oura TPM TPP ST OPP TT M11s4 MLP MLS 

v. 1967 - 70 	-0,43 -0,50 -0,30 -0,36 0,49 -0,22 -0,11 0,06 
v. 1967 - 73 	-0,38 -0,37 -0,12 -0,16 0,43 -0,29 0,06 0,27 
v. 1970 - 73 	-0,52 -0,13 0,06 0,05 0,22 -0,33 0,16 0,32 
v. 1965 - 71 	0,03 -0,09 -0,13 - 0,15 0,17 -0,12 -0,19 

Ajouran syvyyden riippuvuus massan lujuudesta voimistuu ajan mukana, kun taas päällys- 
teen lujuuden vaikutus muuttuu pitempiaikaisessa tarkastelussa korrelaatioltaan jopa 
positiiviseksi tarkasteltaessa kaikkia päällysteitä yhdessä. Pelkästään sora-asfaltti-
betonipäällysteitä käsittävässä aineistossa riippuvuudet ovat päinvastaiset. Tämä 
johtuu siitä, että massan lujuuteen vaikuttaa merkitsevässä määrin se, onko kiviainek-
sena sepeli vai murskesora. 

Ajouran syvyyden riippuvuus päällysteen ja päällystemassan tilavuus- ja ominaispai-
noista sekä tyhjätilasta ja suhteellisesta tiiviydestä on kaikissa aineistoissa ilmei-
nen, vaikka niiden vaikutus ajan mukana heikkeneekin. Tuloksiin osittain vaikuttaa myös 
aineiston sisäiset riippuvuudet: Asfalttibetonit, joiden tyhjätilat ovat korkeammat 
kuin sora-asfalttibetonien, sijaitsevat jossain määrin vilkaaniilla tieosilla, jotka 
taas kuluvat keskimääräistä enemmän. 

Norjalaisissa tutkimuksissa (56) on todettu, että päällysteen kuluninen nastarenkait-
ten vaikutuksesta lisääntyy 50 %, kun päällysteen tyhjätila kasvaa 3 %:sta 7 %:iin. 
Suomessa taas on S o v e r i n mukaan (53) pantu merkille se, miten merkityksellistä 
päällysteen kulutuskestävyyden kannalta on massan erottuminen eli päällysteen tasalaa-
tuisuus. 
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Korrelaatiokertoimien vertailua voidaan suorittaa myös tyhjätilan ja suhteellisen 
tiiviyden kertoinilenvälillä, sillä moleimnathan ilmaisevat suurelta osin samaa asiaa, 
päällysteen tiivistystyön tehokkuutta. Suhteellisen tiiviyden korrelaatiokertoimet 
ovat tyhjätilan ja muita edellä mainittuja päällystemassan ja päällysteen oininaisuuk-
sien kertoimia pienemmät. Suhteellisen tiiviyden arvo ei kuitenkaan ole riippuvainen 
päällystetyypistä eikä tässä aineistossa siis myöskään liikennemäärästä, joten sen 
korrelaatiokertoinet ajouran syvyyden kanssa ovat jo kanden muuttujan välisessä tarkas-
tellLssa oikeata suurtaLsillokkaa. 

Marshall-lujuus koestusmenetelmänä poikkeaa tilavuus- ja oniinaispainon sekä tyhjä- 
tilan muodostainasta päällysteen laatuun vaikuttavien tekijöiden joukosta. Päällystemas-
san Marshall-lujuuden vaikutus tuntuu tulevan selveimnäksi pitempiaikaisessa kulutukses-
sa, kun sitä vastoin päällysteestä porattujen näytteiden lujuuksien osalla riippuvuus 
hiekkenee, kun aineistona ovat kaikki päällysteet yhdessä. Tästä syystä myös Marshall-
lujuussuhde ilmaisee ajouman syvyyden suhteen riippuvuuksia virheellisesti, sillä ky-
seisen muuttujan nintittäjä ilmaisee muuttujien välistä yhteyttä verrattain hyvin, mut-

ta osoittaja paljon huonommin. 

5.3 Regressiot 

Tieosan keskimääräinen vuorokausiliikenne on koko aineiston paras yksittäinen selit-
täjä, ja onhan luonnollista, että kulumista parhaiten selittää kulutuksen määrä. Tutki-
muksen tarkoituksena onkin selvittää kiviaineksen eri ominaisuuksien kulutusta sääte-
levän osuuden määrä. Tästä syystä erilaisia kulumisinalleja laskettaessa ensisrriäinen 
laskukierros suoritettiin laskemalla regressioyhtälöitä käyttamallä vain kahta yhtä- 
aikaista selittäjää, joista toisena pidettiin koko ajan kulutusaikajaksoa vastaavaa 

liikennemäärää. 
Selitettäessä ajouran syvyyttä useammalla yhtäaikaisella muuttujalla, on samaan 

malliin valittavien tekijöiden oltava mandollisimman vähän toisistaan riippuvaisia, 
jotta vältytään virheellisistä regressiomalleista ja "kaikki - riippuu - kaikesta" 
-vaikutukselta. Edellä olevaan viitaten voidaan todeta, että samaan regressiomalliin 

voidaan samansisältöisistä muuttujaryhmistä, kuten esim. rakeisuuksista, valita vain 
yksi tekijä kerrallaan eli se, joka ajouran syvyyden ja liikennemäärän kanssa yhdessä 

korreloi parhaiten. 
Regressiomalleja laskettiin sekä pakotearvoja käyttämättä että niitä käyttäen. Mil-

loin pakotearvoja ei käytetty, oli tarkoituksena ainoastaan selvittää eri selittäji-
en välinen "vaikuttavuusjärjestys". Pakotearvoja käytettäessä taas laskettiin pääasi-
assa kolmen muuttujan välisiä regressiomalleja, jotka on graafisestikin vielä help-
poa saada yksinkertaiseen luettavaan muotoon. 
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Taulukko 52. Ajouran syvyyttä parhaiten selittävät kanden muuttujan mallit tutkimus-
aineisto 11:n mukaan vv. 1967 - 70. 

Table 52. 	Regressionequations with two variabies concerning depth of mts in the 
years 1967 - 70, showing the best correlation. 

1 Ajoura = 	0,0010 KVL - 68 + 0,214 D 12 - 	15,4 R = 	0,84 

II Ajoura = 	0,0014 KVL -68 + 0,132 Haur. - 	4,8 R 	= 0,83 
300c 

III Ajoura = 	0,0013 KVL - 68 + 0,756 T - 	01 R 	= 0,82 

IV Ajoura = 	0,0014 K\TL - 68 - 85,38 ST + 86,0 R 	= 0,82 

V Ajoura 	= 
300( 

0,0015 KVL - 68 + 0,189 LosA - 	2,3 R 	= 0,82 
30(X - 

VI Ajoura 	= 0,0015 KVL - 68 - 14,18 Omp. + 40,3 R 	= 0,81 

VII Ajoura 	= 
m 

0,0014 KVL - 68 - 11,62 
- 

T1M + 30,4 R 	= 0,81 

Karkeiden kiviainesrakeiden määrä osoittautui ainoaksi merkitseväksi selittäjäksi, min-
kä lisäksi ainoastaan haurausarvo ylti "melkein merkitseväksi". Los .Angeles-1uvun, 
samoinkuin kiumnankaan muotoarvon vaikutus ei riittänyt tekemään näitä selittäj iä edes 
melkein merkitseväksi ajouran syvyydelle. 

Päällysteen tyhjätila ja suhteellinen tiiviys ovat kolmevuotisessa kulutuksessa 

regressiomallien mukaan samanarvoiset selittäjät. Edellähän jo oli todettu näiden se-
littäjien sainansisältöisyys, mikä johtuu niiden samantapaisista laskentaperusteista. 
Muista selittäjistä tärkeiiivaät, jotka jonkin verran parantavat yhteiskorrelaatioker-
rointa pelkän liikennemäärän vaikutuksen (r = 0,80) lisäksi, ovat kiviaineksen ominais-
paino sekä päällystemassan tilavuuspaino. Näistä ensin mainittu taas on paljolti riip-
puvainen kiviaineksen lujuusominaisuuksista ja jälkixasäinen suhteellisesta tiiviydes-
tä sekä tämän kautta tyhjätila-arvoista. 
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Taulukko 53. Ajouran syvyyttä parhaiten selittävät kanden muuttujan mallit tutkimus-
aineisto 11:n mukaan vv. 1967 - 73. 

Table 53. 	Regressionequations with two variabies concerning depth of ruts in the 
years 1967 - 73, showing the best correlation. 

1 Ajoura = 	0,00243 KVL - 70 + 0,12 PO4 	+ 2,1 R = 	0,81 

x 
II Ajoura = 	0,00242 KVL - 70 + 1,64 KHO4 	- 0,9 R = 	0,80 

III Ajoura = 	0,00222 KVL - 70 + 0,20 D12 	- 12,6 R = 	0,79 

IV Ajoura 	= 0,00252 KVL - 70 - 0,0047 MI2'I 	+ 7,5 R = 	0,78 
300( - 

V Ajoura 	= 0,00265 KVL - 70 - 0,025 Mursk.+ 5,1 R 	= 0,78 

VI Ajoura 	= 0,00250 KVL - 

xoc 

70 + 0,3986 11' 	+ 2,5 R 	= 0,78 

VII Ajoura 0,00255 KVL - 70 - 5,09 

- 

TPt 	+ 16,1 R 0,78 

Malleissa ei liikennemäärän lisäksi, minkä vaikutus on erittäin merkitsevä, ollut kuin 

melkein merkitsevä vaikutus 4 nnn:n seulan läpäisyarvoista lasketuilla rakeisuuspoikkea-
milla sekä vastaavilla keskihajonnoilla. 

Seuraavaksi tarkeimpänä selittäjänä ajouran syvyydelle on 12 asu:ä karkeampien kivi-

rakeiden määrä. Muista kuusivuotiseen kulutuskestävyyteen vaikuttavista tekijöistä 

voidaan todeta päällystemassan Marshall-lujuus sekä tilavuuspaino. Markille pantavaa 

tuloksissa on myös se, että ominaisuudet, jotka on määritetty päällystemassasta eikä 

varsinaisesta päällysteestä (myös rakeisuusarvot ovat päällystemassasta alääritettyjä), 

selittävät päällysteeseen muodostuneen ajouran syvyyttä paremmin kuin päällysteestä 

määritetyt vastaavat arvot. Tämä voidaan tulkita osoitukseksi siitä, että päällystei-

den raaka-aineiden ja niiden suhteituksen sekä massanvalmistuksen merkitys päällys- 

teiden kulutuskestävyyteen on suurempi kuin päällysteen levitys ja tiivitystyön. 

Kaikilta sivuiltaan murskautuneen kiviaineksen määrän kasvu vaikuttaa pitkäaikai-

sessa kulutuksessa kulutuskestävyyttä lisäävästi siitä huolimatta, että enemmän murs-

kattua kiviainesta sisältävän päällysteen tyhjätilat ovat keskimääräistä suurempia. 

Päällysteen tyhjätila osoittautui suhteellista tiiviyttä paremmaksi selittäjäksi, 

mikä johtunee siitä, että tyhjätila koostuu päällysteen sekä tilavuus- että ominais-

painoista, kun taas suhteellinen tiiviys on pelkästään tilavuuspainojen suhde. Pääl-

lysteen ominaispainohan oli selvästi riippuvainen kiviaineksen lujuusarvoista sekä 
ominaispainosta. 

Vastaavanlaiset regressioyhtälöt laskettiin myös tutkimusaineisto 111:n osalta, 

jossa päällysteidenurautumisesta oli mittaustulokset ainoastaan kuusivuotisesta liiken-

nekulutuksesta.ja päällystekjviaines yksinomaan murskesoraa. Regressiomallien merkitse-

vyys oli vain luokkaa "melkein merkitsevä", kun se tutkimusaineisto Il:sta lasketuis-

sa sekä kolme- että kuusivuotisjssa malleissa oli "erittäin merkitsevä". 



2000 	4000 	6000 	$000 000 	4000 6000 	S000 0 

20 

tS 

'0 

5 

0 

20 

8 
8 

1 	'5 

0 

iO 
4 

0 

4 

5 

20 

E 
8 

1, 
1. 	5 

s 

iO 
4 

0 

4 

5 

20 

£ 	'5 
8 

1 - 

Ii. 	0 
0 

2 
1 - 

0 

5 

2000 	4000 	6000 	8000 

ADT-70 

0 

20 

E 
8 

5 

0 

0 
4 

D 
0 

4 

5 

2000 	4000 	6000 8000 0 

20 

5 

10 

5 

0 2000 	4000 	6000 	8000 0 

KVL-70 hay) 

2000 	4000 	6000 	e000 

4DT-70 1 pcu 

Kuva 13. Parhaita kanden selittbj9n regressioyhtälöitb ajouraile v. 1967 - 73. 

Fig 13. Some of the best regressionccjuations of two variahles. 



112 

Taulukko 54. Ajouran syvyyttä parhaiten selittävät kanden muuttujan mallit tutkimusai-
neisto 111:n mukaan vv. 1965 - 71. 

Table 54. 	Regressionequations with two variables concerning depth of mts in the 
years 1965 - 71, showing the best correlation. 

1 Ajoura = 	0,00103 KKVL - 70 - 115,4 ST + 117,6 R = 	0,60 
x - 

II Ajoura = 	0,00067 KKVL -70 + 	17,8 KH Bit % + 1,7 R = 	0,60 
x - 

III Ajoura = 	0,00098 KKVL - 70 + 	1,18 rI + 1,0 R = 	0,59 

x - 

IV Ajoura = 	0,00102 KKVL - 70 - 	 34,1 TPP + 85,6 R = 	0,59 

x - 

V Ajoura = 	0,00100 KKVL - 70 - 0,017 MLP + 8,9 R = 	0,59 

x - 

VI Ajoura = 	0,00080 KKVL - 70 + 0,273 Dl2 - 17,3 R = 	0,58 

VII Ajoura = 	0,00075 KKVL - 70 + 1,338 EHO4 + 1,0 R 	= 0,56 
x - 

VIII Ajoura = 	0,00084 KKVL - 70 - 0,052 Mursk + 8,1 R 	= 0,56 

IX Ajoura 	= 0,00094 KKVL - 70 - 0,175 D 0,5 + 8,1 R 	= 0,54 
- 

Suhteellinen tiiviys ja päällysteen tyhjätila ovat regressioyhtälöiden perusteella 

murskesorasta valmistettujen päällysteiden tärkeimpiä kulutuskestävyyttä lisääviä 

ominaisuuksia. Päällysteen rakeisuuslajittumat eivät ole SAb-päällysteissä niin ylei-

siä ja näin ollen kulutuskestävyyttä vähentäviä kuin Ab-päällysteissä. Sitä vastoin 

SAb-päällysteiden kulumisen kannalta näyttää olevan paljon merkityksellisempää side-
ainepitoisuuden haj onta. 

Päinvastoin kuin tutkiniusaineisto 11:n osalla, SAb-päällysteiden kulutuskestävyy-

den kannalta ovat päällystenäytteistä määritetyt ominaisuudet,Marshall-lujuus ja tila-

vuuspaino, parempia selittäjiä kuin vastaavat päällystemassasta määritetyt arvot. 

Massasta määritetyissä lujuuksissahan todettiin merkitsevä ero sepelistä ja murskeso-

rasta valmistetuissa päällystemassoissa, kun taas päällysteen lujuuteen ei kiviainek-

sen lajilla ollut merkitsevää vaikutusta. 

Karkeiden (^ l2 min) rakeiden määrä ei tässä aineistossa ollut yhtä tärkeä selittä-
jä kuin aineistossa II, minkä osalta myös kiviaineksen maksimiraekoko vaihteli huomat-
tavasti enemmän. 

Mielenkiintoista on todeta, että myös murskesorien osalla kiviaineksen murtopinta-
luvulla on merkitystä kulutuskestävyyden kannalta. 

Niissä rajoissa, joissa rakeisuus tässä aineistossa vaihteli, oli myös 0,5 min:n seu-
lan läpäisyrvoilla vaikutusta ajouran syvyyteen korrelaatiokertoimen ollessa negatii-

vinen. Luonnonaineksen lisäyksestä voidaan näin katsoa aiheutuvan jopa hienoinen lisäys 
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kulutuskestävyyteen, sillä juuri 0,5 nun:n seulan läpäisyarvoissa luonnon hienoainek-
sen puute ehkä selvimmin ilmenee. 

Kiviaineksen lujuusoininaisuuksille, muotoarvolle tai oininaispainolle ei saatu lii-
keumemäärän korrelaatiota paljoakaan parantavaa mallia. Liikennemäärä jo yksistään 
tekee malleista "melkein merkitseviä', kun taas muut selittäjät ovat vähäinerkityksisem-
piä "normaaleja" selittäjiä, vaikka jonkin verran lisäävätkin yhteiskorrelaatiota. 

Kaikissa edellä esitetyissä malleissa on puutteena se, etteivät niiden regressio-
suorat kulje origon kautta, vaikka ajouran syvyyden tulisi olla nolla nin liikenteen 
puuttuessa. Koska tutkimusaineisto III on kiviaineksensa osalta homogeenisempi kuin 
11-aineisto, laskettiin sen osalta ajouran regressioyhtälöt myös pakottaen yhtälöiden 
vakiotermi nollaksi. 

Taulukko 55. Ajouran syvyyttä parhaiten selittävät kanden muuttujan origon kautta kul- 
kevat mallit tutkimusaineisto 111:n mukaan vv. 1965 - 71. 

Table 55. 	The best regressionequations with two variabies passing through the 
origin, conceming depth of ruts in the years 1965 - 71. 

1 Ajoura = 0.00103 KKVL - 70 + 1.45 'FF R = 	(1,92 

II Ajoura = 0.00065 KKVL - 70 + 24.9 K1-1 Bit R = 0,92 
III Ajoura = 0.00072 KKVL -70 + 1.8 KHO4 R= 0,92 

IV Ajoura = 0.00087 KKVL - 70 + 0.06 D12 R = 0,92 

V Ajoura = 0.00099 KKVL - 70 + 0.099 Haur R = 0,91 

VI Ajoura = 0.00098 KKVL - 70 + 0.183 LosA R = 0,90 
VII Ajoura = 0.00143 KKVL - 70 + 0.105 Kiili R = 0,89 

Selittäjien merkitsevyyksiä ei tässä yhteydessä kannata testata, koska mallit on jou-
duttu pakottaunaan origon kautta kulkeviksi ja niiden keskihajonnat on laskettu nonnaa-
lista poikkeavalla tavalla (kts. kohta 2.51). 

Origon kautta kulkevien mallien selittäjät ovat suunnilleen samoja kuin vapaasti 
kulkevien regressiosuorienkin. rkittävin muutos tässä suhteessa voidaan havaita ki-
viainesten lujuusominaisuuksien osalta, joiden vaikutus näin laskien saadaan esille, 
haurausarvo jälleen Los Angeles-lukua parempana. 

Kiillemineraalien vaikutus kulutuskestävyyteen tuntuu varsin ilmeiseltä. Monessa 
tapauksessa kiviaineksen sisältäessä kiilleliusketta, on sitä jopa 50. . .80 1 kiviai-
neksen määrästä, jolloin sen vaikutus luonnollisesti ilmenee selvemmin. 

Kolme- ja kuusivuotista ajouraa sekä sen syvyyden kasvua selitettiin vielä kandek-
saha toisistaan sekä selitettävästä vähiten riippuvalla, siis mandollisijiunan itsenäi-
sellä mutta korrelaatioltaan merkittävällä muuttujalla. Näiksi valittiin seuraavat: 
Haurausarvo, puikkoisuus, päällystemassan läpäisyarvo 12 nun:n seulalla, päällystemas-
san Marshall-lujuus ja tilavuuspaino, rakeisuuden keskihajonta 4 nun:n seulalla, tila-
vuuspainosuhde sekä liikeimemäärä, jona kolmivuotisen kuluman osalta käytettiin KVL-68 
ja kuusivuotisen KVL-70. Uran syvenemistä sehittävän mallin yhteydessä käytettiin ra-
keisuuden hajonta-arvojen asemesta rakeisuusoikkearnien määrää sekä liikennemääränä 
KVL-70. Selittäjien järjestys malleissa sekä kunkin mallin yhteiskorrelaatiokertoimet 
kunkin selittäjälisäyksen jälkeen on esitetty taulukossa 56. 
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Fig 15. Some of best regressionequations of two variables passing through the origin. 
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Taulukko 56. Ajouran syvyyden selittäjien vaikutusjärjestys tutkimusaineisto 11:n mu- 
kaan. 

Table 56. 	Variabies affecting depth of rut, listed in increasing order of 
significance. 

Järj. 	0....3v 	R 	0...6v 	R 	3...6v 	R 

	

1 	KVL-68 	0,84 	KVL-70 	0,78 	KVL-70 	0,42 

	

II 	D12 	0,86 	KHO4 	0,80 	PO4 	0,55 

	

III 	Haur 	0,88 	D12 	0,81 	D12 	0,60 

	

IV 	ST 	0,89 	c/a 	0,81 	MI2'l 	0,63 

	

V 	MIM 	0,89 ST 	0,82 cia 	0,66 

	

VI 	T1M 	0,89 MIN 	0,82 TPM 	0,69 

	

VII 	c/a 	0,89 	Haur 	0,82 	Haur 	0,70 

	

VIII 	KHO4 	0,89 TPM 	0,82 	ST 	0,71 

Taulukosta voidaan havaita, kuinka karkeiden kivirakeiden määrä on kaikissa tapauksis-

sa merkityksellinen joskin pitempiaikaisen kulutuksen kannalta päällysteen tasalaa-

tuisuus on tärkeintä. Kiviaineksen lujuuden suhteellinen merkitys ajan mukana selväs-

ti vähenee. 



6. TULOSTEN TARKASTELUA 

6.1 Tutkimuksen virhelähtcistä 

6.11 Näytteenotto 

1'tjrskaustuotteiden laadunvalvonnan näytteenottoineen on tähän tutkimukseen sisältyneis-
sä töissä suorittanut tie- ja vesirakennuslaitoksen piirikonttoreiden omat työmaalabora-
toriot. Murskauksen aikaisissa määrityksissä on silloin tällöin todettu suuriakin poik-
keamia todellisuudesta eli siitä, minkä tilanteen on myöheimain päällystemassaa valmis-
tettaessa todettu olevan. Tunnusomaista näille tapauksille on ollut se, että ne yleen-
sä osoittavat murskaustuotteen todellista hienorakeiseninnaksi. Tapauksia esiintyy sekä 
urakalla että omassa johdossa suoritetuissa töissä. Sellaisissa töissä, joissa suunni-
teltuun ohjearvoon ei päästä kuin vasta lähes 10 %:n suuruisen luonnonhiekan lisäyk- 
sen avulla, ei vikaa enää kannata etsiä seulonta-analyysistä eikä näytten virheettö-
mästä jakanisesta, vaan syy on todennäköisesti täysin tahattomassa ja hyvässä mieles-
sä tehdyssä valikoidussa näytteenotossa. Laborantti tai henkilö, joka määrää, mistä 
kuorinasta näyte on otettava, pyrkii ottamaan näytteen k e s k i mä ä r ä i s e n 
n ä k ö i s e $ t ä kuormasta tai, ellei kuormia valita, kuitenkin kustakin kuornias-
ta rakeisuudeltaan keskimääräisen näköiseltä kohdalta välttäen karkeannäköisiä, suuri- 
kivisiä kohtia. Hienompirakeisten kohtien silmämääräinen erottaminen onkin todettu 
vaikeammaksi. 

Tunnetaan myös tapauksia päinvastaisesta virheellisestä näytteenotosta. Tällaisis- 
sa tapauksissa on yleensä ollut kysymys verraten runsashiekkaisista inurskesorista, jois-
ta näytteenotto ei murskaustyön yhteydessä ollutkaan tapahtunut runsashiekkaisista vaan 
tätäkarkeanmmista,keskimääräisemmän näköisistä kohdista. 
Näin oli näytteenotossa tapahtunut valintaa, mikä virheellisyys ilmeni vasta päällys-
temassan valmistuksen yhteydessä. 
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6.12 Ajouran syvyyden mittaus 

Vaikka päällysteeseen muodostuneen ajouran syvyys pystytäänkin selittamaän pelkän lii-
kennemäärän avulla varsin hyvin, ei se vielä ole osoitus siitä, että koko ajoura olisi 
muodostunut kulumalla. Osa siitä on muodotunut päällysteen tiivistymisestä liikenteen 
vaikutuksesta ja osa päällystemassan deformoitumisesta, siis piastisista muodonmuutok-
sista. Päällysteen alustan muodonmuutokset, painumat yms., ovat tekijöitä, jotka myös 
aiheuttavat ajouran syvenemistä, mutta ovat tekijöitä, jotka eivät ilmeisesti seli-
ty yksistään liikennemäärien avulla. 

Päällysteiden jälkitiivistyininen, mikä valtion teknillisen tutkimuslaitoksen mu-
kaan (66) on suurirmaillaankin ollut yhden tilavuus-%:n luokkaa, aiheuttaa 4.. .5 cm:n 
paksuisessa päällysteessä ainoastaan 0,2.. .0,3 mm:n suuruisen kokoonpuristuman. Pääl-
lysteen deformoitumisesta aiheutuneita ajouria taas tavataan yleensä ainoastaan sel-
laisilla kohdin päällysteitä, joissa raskas liikenne kulkee samaa uraa pitkin jatku-
vasti sekä pysähtyy ja lähtee liikkeelle täsmälleen samalta kohdalta. Tällaisia kohtia 
tavataan m. risteysalueilla ja bussipysäkeillä, yleensä etupäässä kaupunkialueilla. 
Deformoitumalla muodostuneiden ajourien vieressä on tavallisesti myös selvästi havait-
tava vastaava kohoutuina lujuudeltaan heikentyneessä päällystemassassa. Päällysteeni 
heikkenemisen tällaisilla alueilla aiheuttaa usein ajoneuvoista valuva öljy, joka peh-
mentää päällysteen sideainetta. Mn. Helsingin kaupungin alueella onkin harkittu käy-
tettäväksi tällaisilla kohdilla lujempia erikoispäällysteitä. Kuitenkin voidaan tä-
män tutkimuksen osalta todeta, että vaikka liikenteen vaikutuksesta muodostuneen ajo- 
uran syvyydestä onkin osa peräisin päällysteen tiivistymisestä ja osa sen plastisista 
muodonmuutoksista, voidaan niiden yhteistä osuutta maanteiden päällysteissä pitää 
merkityksettömän pienenä verrattuna päällysteen kulumiseen. Valtion teknillisen tutki-
muslaitoksen koeradalla ja koeteillä (69) suorittaznien profiilimittausten perusteella 
voidaan todeta samoin kuin kuvan 9 osoittamassa tyypillisessä mittauskohdassa, että 
tien pinnan profiilista on kulutuksen jälkeen todella poistunut asfalttimassaa, eikä 
niissä ole havaittavissa deformaatiolle luonteenomaisia massakohoumia. 

Ajouran syvyyden mittauksissa aiheuttaa epätarkkuutta ja mittaustulosten hajontaa 
lisää se seikka, että kolme- ja kuusivuotisia uran syvyyksiä ei oltu mitattu täsmäl-
leen samoista mittapisteistä eri ajankohtina, vaan mittaukset on suoritettu kilomet-
reittäin, jolloin regressioinalleja muodostettaessa on käytetty vain tieosittaisia kes-
kiarvoja. Näin on nin. eräällä vähäliikenteisellä tieosalla keskimääräinen ajouran sy-
vyys jo5a pienentynyt keväällä 1973 suoritetun mittauksen perusteella kevään 1970 ar-
vosta. Tarkastelun luotettavuutta voidaan kuitenkin katsoa parantavan sen, että laskel-
missa on käytetty koko tieosan keskimääräistä ajouran syvyyttä. Vuonna 1973 suoritet-
tuja urasyvyyden mittauksia ei kuitenkaan ole pidettävä epäluotettavaispina kuin niitä 
kolme vuotta aikaisemniin suoritettuja, sillä mittaustulosten erotus vastaa todelli-
suutta käsiteltäessä kaikkia tuloksia yhdessä. Mainittakoon myös, että vuonna 1973 
mittaukset suorittanejlla henkiöillä ei ollut tiedossa vuonna 1970 suoritetun mittauk-
sen tuloksia. 
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6.13 Liikennemäärämittaukset 

Henkilöautoyksiköiden käyttö päällysteiden kulumamittausten yhteydessä ei liene paras 
mandollinen liikennemäärän ilmaisutapa, sillä henkilöautoyksiköittäin liikennettä las-
kettaessa määritetään lähinnä autojen tilantarve. Henkilöautoyksiköiden käyttöön oli 
kuitenkin tyydyttävä pareninassa muodossa olevien liikennemäärätietojen puuttuessa. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa olisi pareninin päällysteitä kuluttavaa liikennettä 
saattanut kuvata moottoriajoneuvojen lukumäärä, johon sisältyy myös traktorit ja moot-
toripyörät. Näiden lukumäärän huomioonottaminen kompensoisi sitä seikkaa, että kuorma- 
ja linja-autoja ei oteta moottoriajoneuvojen lukuuiäärässä vastaavuuskertoimia käyttä-
en huomioon. Edellä esitettyä voidaan perustella sillä, että päällysteiden kuluminen 
pääasiallisesti aiheutuu nastarengasliikenteestä. Nastarenkaita taas pääasiallisesti 
käytetään henkiidautoissa (v. 1969 noin 85 %:sti), kun taas raskaista ajoneuvoista vain 

runsas 40 % käytti 1960-luvun lopulla nastarenkaita (53). 
Kesän keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KKVL) tarkoitetaan koinen kesäkuukau-

den liikennemäärien keskiarvoa. Kesän keskimääräisen ja keskimaräisen vuorokausilii-
kenteen välisenä riippuvaisuutena voidaan käyttää tie- ja vesirakennushallituksen ties-
tötoimiston laske]maa riippuvuussuhdetta 

KKVL = 1,3 KVL, 
minkä voidaan todeta olevan varsin keskimääräinen arvo ja vaihtelevan huomattavasti 
maan eri puolilla ja eri tieosilla erityisesti sen mukaan, minkälainen merkitys ky-
seisellä tieosalla on turistiliikenteelle. Esimerkiksi valtatiellä n:o 4 Rovaniemen 
pohjoispuolella on kesäliikenne yli kaksi kertaa niin vilkasta kuin normaali keski-
määräinen vuorokausiliikenne. 

6.14 Laskentojen tarkkuus 

Eri muuttujat on laskennoissa otettu samalla tarkkuudella huomioon kuin ne on tulos-
tettu kohdissa 2.3. ..2.4. Joissakin tapauksissa olisi useampien desimaalien käyttö 
mandollisesti parantanut korrelaatiokertoinien arvoja, mutta koska tällöin olisi jou-
duttu toiset muuttujat ottamaan suureninalla tarkkuudella huomioon kuin toiset, ei 
tällaista katsottu aiheelliseksi. Myöskään ei muuttujan arvoa ole tandottu ottaa las-
kentaan sen määritystarkkuutta suureminalla tarkkuudella. 

Laskennoista saatujen korrelaatiokertoimien täsmällisyyttä tarkasteltiin min. laske-
malla tyhjätilan sekä päällysteen tilavuus- ja ominaispainon suhteen välinen korrelaa-
tio, jonka tulisi teoreettisesti olla = 1,00, sillä tilavuus- ja ominaispainojen suh-
dehan vähennettynä yhdestä (1) on prosentteina lausuttuna sama kuin päällysteen tyhjä- 
tila, joka myös ilmoitetaan prosentteina. Mainituksi korrelaatioksi .saatiin r = 0,95, 
jolloin virheen osuus on 0,05 yksikköä eli 5 %. Tamajohtunee min, siitä, että päällys- 
teen tyhjätilaa laskettaessa tilavuus- ja ominaispaino otetaan huomioon kolmella de-
simaalilla, kun taas käsillä olevassa tutkimuksessa tilavuus- ja ominaispainot on 
otettu huomioon vain kandella desinaalilla. Korrelaatiokertoimien osalla voitanee sen 
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virheen ylärajana pitää todettua 5 %, sillä verraten suppeissa rajoissa vaihteleville 
pällysteen tilavuus- ja ominaispainoille on poisjätetyllä kolmannella desimaalilla 
vielä jonkin verran merkitystä. 

Regressioyhtälöiden merkitsevyys, mikä testataan ns. F-jakautuman avulla, on riip-
puvainen yksinomaan jakautuman vapausasteista, mitkä taas ovat näytteiden 1ukimääräri 
funktioita. Näin ollen se seikka, että eri tutkimusaineistoissa on eri määrät tutkimus-
tuloksia, ei tee eri regressioyhtälöitä "eri arvoisiksi". Yhtälöiden merkitsevyydcllä 
ja kokonaiskorrelaatiokertoimella kylläkin on keskiillinen yhteys. 

6.2 Päällysteiden kulumisnopeuteen vaikuttavat tekijät 

Päällysteen kulunista voidaan ajatella kuvattavan kandella toisistaan poikkeavalia ku-
lumatyypillä, joita nimitettäköön tässä vaikka varsinaiseksi kulumiseksi sekä päällys- 
teen virheistä aiheutuvaksi kuluniiseksi. Tapauksesta riippuen päällyste saattaa kulua 
täysin loppuunkin ilman virheiden aiheuttamaa kulumista tai toisaalta suuri osa kokonais-
kulumasta saattaa aiheutua erilaisista päällystevirheistä aiheutuneesta kuluniisesta. 

Päällysteen ajouran kokonaissyvyys kasvaa nastarengasajoneuvojen ylityskertojen lu-
kLunäärän mukaan suoraviivaisesti. Seuraavassa kuvitellaan sellaista tapausta, jossa 
päällyste on valmistettu äärettömän kulutuskestävistä raaka-aineista ja jossa kivial-
neksen ja sideaineen välinen tartuntavoima on myös ideaalisen suuri. Tällaisessa tapauk-
sessahan päällysteet eivät luonnollisesti pääse lainkaan kuluinaan, vaikka olisivatkin 
lajittuneita ja tyhjätila-arvoiltaan avoimia. Raja sille, että yksittäinen kivirae ir-
toaa päällysteestä joko kokonaisena tai osina, on siinä, milloin tartuntavoima kiven 
ja bitumin välillä jää pienemmäksi kuin kivirakeeseen kohdistuvat rasitukset. Tartun-
tavomma tietysti pienenee suoraan tartuntapinnan vähetessä, kuten on asianlaita avoi-
missa laj ittumakohdissa. 

Mikäli edelleen jatketaan ajatusleikkiä, voidaan kuvitella sellaisen päällysteen 
kulumista, joka on ideaalisen homogeeninen. Tällainen päällyste kuluu luonnollisesti 
aivan tasaisesti sitä mukaa kuin kiviaines hioutuu päällysteen pinnasta ajouran koh-
dalta. Tällöin joudutaan tekemään oletus siitä, että kiviaineksen ja sideaineen vä-
linen tartuntavoima on riittävä. Näin kuitenkin asianlaita yleensä on suomalaisten 
päällystekiviainesten osalla. Yksittäistä kiviraetta tarkasteltaessa voidaan todeta, 
että sen ympäriltä aluksi kuluu laastiainesta pois, jolloin kivirakeen pinta jää jon-
kin verran ympäristöään ylemmäksi. Tämän jälkeen on kuluniinen verrattain tasaista. 

Normaalitapauksessa päällysteisiin aina sisältyy enemmän tai vähemmän erilaista 
epätasalaatuisuutta, ja tällöin tietyn alkukuluman tapanduttua alkaa kokonaiskuluman 
määrään vaikuttaa erilaisten päällystevirheiden monilukuinen joukko. Mitä enemmän 
päällysteisiin sisältyy epätasalaatuisuutta, siis rakeisuuspoikkeamia, paikoittaisia 
tyhjätilaylityksiä ym., sitä enemmän urasyvyyden arvo erkanee varsinaisen, raaka-ai-
neiden laadun ja määrän edellytaniastä "perus"-kulumisen käyrästä. Tamankäyrän kul-
makertoimen arvoon vaikuttavat kiviaineksen lujuusarvot, massan suhteitusarvot rakei-
suuksineen ja sideainepitoisuuksineen sekä kiviaineksen ja bitumin väliset tartuntavoi-
mat, jotka tulevat ratkaiseviksi yleemaä vasta lajittuneiden alueiden kohdilla. 
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Päällysteen kulumiselle voidaan siis laskea malleja, jotka eivät ole riippuvaisia lii-
kennemääristä. Tällaisissa malleissa ei pyritäkään arvioimaan urasyvyyden absoluuttis-
ta mitta-arvoa, vaan ainoastaan selvittamaanpäällysteen kulumista hidastavien tekijoi-
den keskinäinen suhde. Tiepäällystettä kuluttava liikenne on ainut siihen ajouraa ai-
heuttava tekijä. Kaikki muut ajouran syvyyteen tavalla tai toisella 'vaikuttavat te-
kijät ovat vain sen kasvua hidastavia tai nopeuttavia. Nämä tekijät voidaan jakaa kah- 

teen ryhmään: 
1) Päällysteen raaka-aineiden (laadun ja määrän) vaikutukset 

2) Päällysteen tasalaatuisuuden (lajittumien, tyhjätilaerojen, lujuus-
vaihteluiden ym.) vaikutukset. 

Ensin mainitun ryhmän voidaan ajatella jakautuvan vielä kahteen osaan: a) päällyste-
kiviaineksen lujuus sekä kiviaineksen ja sideaineen väliset tartuntavoimat ja b) pääl-
lystemassan suhteitus, josta edelleen määräytyvät muut päällysteen laatuominaisuudet, 
kuten esim. tyhjätila, tilavuuspaino ja Marshall-lujuus. Tällöin edellytetään, että 

massan valmistus-, levitys- ja tiivistystyö on muilta osin suoritettu virheettömästi. 
Toisen ryhmän muodostavat päällysteen epätasalaatuisuudesta johtuvat virheet, joik-

si on katsottava kaikki eri syistä aiheutunut epähomogeenisuus. Rakeisuuslajittuaat 
ovat tässä ryhmässä tärkein virhetyyppi. Päällysteen rakeisuuslajittuminefl, mikä yleen-
sä on havaittavissa myös silmamaaräisesti, on tavallisesti samalla myös sideainemää-
rän poikkeamista normaaleista arvoistaan. Päällysteen tyhjätilan vaihtelu, mikä sel-
laisenaan ei yleensä erotu silmämääräisessä tarkastelussa, liittyy myös usein pääl- 

lysteen rakeisuuslaj ittumiin. 

Pää1lysteiden kulumisnopeuteen vaikuttavien tekijöiden keskimäaräisistä suhteista 

Kun tiedetään, että päällysteiden kuluminen on tietyn alkukulumavaiheen jälkeen suo- 
raviivaisesti riippuvaista liikennekulutuksesta ja siinä lähinnä nastarengasliikenteeri 
määrästä ja että kulutus kohdistuu päällysteen raaka-aineiden laadusta ja määrästä 
aiheutuviin ominaisuuksiin sekä päällysteeen epähomogeenisuuteen, tarkastellaan, mis-
sä määrin kuluminen jakautuu näiden ryhmien kesken, jolloin samalla myös selvitetään, 
missä määrin päällysteiden kulumista pystyttäisiin päällysteteknillisin keinoin vähen- 

tamä.. 
Kiviaineksen haurauskokeella määritettyä lujuutta voidaan käsillä olevan tutkimuksen 

mukaan pitää päällysteen kulutuskestävyyden kannalta ensimmäisen kertaluokan selittä-
jänä. Kiviaineksen lujuuden osuus kuitenkin pitempiaikaisessa kulutuksessa jää prosen-
tuaalisesti vähäiseksi. Ajouran syvyyteen on tällöin vaikuttamassa päällystevirheiden 
osuus yhä suuremmassa määrin. Päällystekiviaineksen muotoarvoja ja ominaispainoa ei 
voida haurausarvon tapaan pitää päällysteen kulutuskestävyyden kannalta ensimmäisen 
kertaluokan selittäjinä, mutta niiden vaikutus tulee kulumamalleissa esille muiden 

selittäjien keskinäisten riippuvuuksien välityksellä. 
Erityistä huomiota on regressiornalleissa kiinnitettävä selittäjien keskinäiseen 

järjestykseen eri ajanjakoina. Niinpä kolmivuotisessa mallissa ei läpäisyarvojen kes- 

kihajonnoilla kuin rakeisuuspoikkeamillakaan ollut vaikutusta uran syvyyteen, kun taas 
kuusivuotisen urasyvyyden tärkeimpänä selittäjänä liikennemäärän jälkeen oli 4 ima:n 
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seutan läpäisyarvojen keskihajonta ja urasyyvyyden kasvua kuvaavan mallin osalla 4 nin:n 
läpäisyarvojen rakeisuuspoikkeaniat. Se, että kolmivuotisissa malleissa ei rakeisuuden 
hajonnan eikä rakeisuuspoikkeaniien osuus ilmene lainkaan, tarkoittanee sitä, että pääl-
lysteen valmistunista seuranneina kolmena lähimpänä vuotena muut tekijät säätelevät 
päällysteiden kulumisen nopeutta. Näinä tekijät ovat karkean kiviaineksen määrä päällys-
temassassa, päällystekiviaineksen lujuus tai ominaispaino sekä tyhjätila tai suhteel-
linen tiiviys. '&iiden raaka-aine- ja laatutekijöiden vaikutus näiden lisäksi on varsin 
vähäinen. 

Kuusivuotjsen kuluman mallissa on karkeiden kivirakeiden määrä mallin kolmantena 
selittäjänä aivan "melkein merkitsevän" rajalla. Melkein merkitsevinä selittäjinä 
ovat 4 nin:n seulan läpäisyarvojen rakeisuuspoikkeaniat ja keskihajonta, jotka yleensä 
päällysteen silmäinääräjsessäkjn tarkastuksessa ovat todettavissa. Kolmannessa, urasy-
vyyden kasvua kuvaavassa, mallissa todettiin ainoaksi merkitseväksi kulumisnopeuden 
selittäjäksi 4 m:n seulan läpäisyarvojen rakeisuuspoikkeamien määrä. 

Vaikka rakeisuuspoikkeamat tarkoittavatkin suuressa määrin samaa kuin rakeisuuden 
hajonta, sisältyy edellisiin hajonnan lisäksi myös keskiarvotuloksen poikkeania ohjear-
vokohdasta eli se, onko massa ja missä määrin tehty suhteitusohjeen vastaisesti. Ja 
edelleen koska rakeisuuspoikkeamien merkitys päällysteen kulumisnopeuteen nähden li-
sääntyy enemmän kuin päällysteen keskihajonnan, voidaan tästä tehdä se johtopäätös, 
että päällysteiden suhteitusohjearvot edustavat käytettävissä olevien raaka-aineiden 
ihanteellista suhteitusta ja että poikkeaniat tästä, suuntaan tai toiseen, merkitsevät 
päällysteen laadun huononemista. Rakeisuusvaihtelut epäjatkuvan käyrän muotoisiksi ei-
vät liene käytännössä useinkaan esiintyviä. 

Päällysteen tyhjätilan ei voida sanoa olevan päällysteen kulutuskestävyyttä kuvaa-
vana tekijänä paljoakaan päällysteen suhteellista tiiviyttä pareannan. Päällysteen tyh-
jätila-arvohan muodostetaan päällysteen tilavuus- ja ominaispainojen suhteesta. Melem-
piin viimeksi mainituista tekijöistä on päällystekiviaineksen oniinaisuuksilla melkoi-
nen vaikutus, mikä tavallaan eliininoituu tarkasteltaessa kiviaineksen vaikutusta pääl-
lysteen tyhjätilaan. 

Vaikka päällystekiviaineksien ominaisuudet sekä päällysteen eri laatuominaisuudet 
ovat keskinäisissä riippuvuussuhteissa, voidaan ajouran syvyyteen vaikuttavien tekijöi-
den keskinäinen merkitsevyys-järjestys selvittää, mikä on myös tarkeätä tietää pyrit-
täessä kehittämään päällysteiden yleistä laatutasoa. 

Tutkiinusaineisto Il:sta laskettiin neljän tärkeimmäksi havaitun ajouran syvyyden 
kasvua hidastavan tai edistävän tekijän suhteen regressioinallit urasyvyydelle ilman, 
että yksi selittäjistä olisi ollut liikennemäärä. Tulokset olivat seuraavat: 
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Taulukko 57. Ilman liikennemääriä lasketut regressioyhtälöt. 

Table 57. 	Regressionequations without traffic variable. 

V. 1967 - 70 

Ajoura = 0,41 012 - 30,2 	 r = 0,68 

Ajoura = 0,41 D12 + 0,18 Haur - 39,6 	 R = 0,76 

Ajoura = 0,39 D12 + 0,17 Haur -90,2 ST + 50,5 	 R= 0,78 

Ajoura = 0,38 D12 + 0,17 Haur - 91,1 ST + 0,35 Kl104 + 51,3 	R = 0,78 

v. 1967 - 73 

Ajoura = 0,65 012 - 45,8 	 r = 0,59 

Ajoura = 0,57 D12 + 1,72 Kl104 - 44,4. 	 R = 0,62 

Ajoura = 0,56 D12 + 1,97 Kl104 + 0,16 Haur -52,7 	 R= 0,63 

Ajoura = 0,55 D12 + 1,98 Kl104 + 0,16 Haur - 43,0 ST - 9,7 	R = 0,64 

Kun edellä esitettyihin neljän selittäjän regressioyhtälöihin kunkin selittäjän kohdalle 
sijoitetaan sen keskihajonta tutkiniusaineistossa, saadaan sen prosentuaalinen osuus 
ajouran syvyyteen vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. 
Tuloksista voidaan havaita kuinka suuri merkitys massan suhteituksella, siis sen ai-
neosien seossuhteiden valinnalla ja näistä johtuvilla päällysteen ominaisuuksilla, on 
päällysteen kulutuskestävyyteen. Oheisen kuvan 16 yläosassa esitettyihin keskinäisiin 
suhteellisiin kulumisnopeuteen vaikuttaviin eroihin johtaa se hajonta mikä eri tieosil-
ta saatujen tulosten kesken vuonna 1967 valmistetuissa, tutkimusaineistoon II sisälty-
neissä päällysteissä vallitsi. Aineistoonhan oli valittu työkohteita siten että sen 
voidaan pienoiskoossa katsoa edustavan vanhimpia tamanhetkisiä suomalaisia tiepäällys-
teitä, sillä aineistoon sisältyy seuraavat eri päällystetyypit: HAb 16.. .20, Ab 18. . .22 
ja SPh 18.. .25. Rakeisuuskäyriltilän epäjatkuvia päällysteitä ei vuonna 1967 kylläkään 

vielä valmistettu. 
Liikenteen määrä ei näissä kuvaajissa ole muuttujana vaan sen arvona on tutkimusai-

neiston keskiarvo, vuonr 1970 2087 hay ja vuonna 1973 2267 hay. Liikennemäärästä riip-
pumatta on kaikkia tapauksia voitu käsitellä samassa prosentuaalisessa kuvaajassa sil-
lä aikaisemminhan oli jo todettu, että päällysteiden kuluminen on suoraviivaisesti riip-
puvaista päällystettä kuluttavan liikenteen määrästä. Kuvan 16 alemman osan imikaisesti 
voidaan myös todeta kuinka päällysteen kuluminen on ensiniiisinä vuosina jonkin verran 
runsaampaa kuin niitä seuraavien vuosien aikana, mikäli .liikennemäärän kasvua ei ote- 
ta tarkastelussa huomioon, kuten tässä on menetelty. Vuoden 1973 liikennemäärät ovat 
olleet todennäköisesti lähes parikymmentä prosenttia KVL - 70:a, 2267 hay, suuremmat, 

mikäli liikenteen vilkastuminen on jatkunut lineaarisesti. Tainantarkempaa arvoa sil-
le tuskin kuitenkaan tarvitaankaan, seuraavan yleisen liikennelaskennan ollessa vuon-
na 1975 jolloin vuoden 1973 keskimääräiset liikennemäärät olisi joka tapauksessa in-

terpoloitava. 
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Kuva 16. Ajouran syvyyteen vaikuttavien tekijöiden absoluuttiset määrät. 

Fig 16. Absolute amounts of the properties affecting on depth of rut. 
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Kiviaineksen lujuuden vaikutus ajouran syvyyden määrään on tutkimuksen mukaan verrat-
tain vähäinen. Kiviaines hioutuu nastarengasliikenteen vaikutuksesta varsin tasaises-
ti ainakin sellaisissa tapauksissa joissa kiviaineksen lujuuden vaihtelut tapahtuvat 
normaaleissa rajoissaan (Los Pngeles-luku noin välillä 17.. .33 tai haurausarvo noin 
välillä 43...65). Kiviaineksen lujuuden merkitys kuitenkin todennäköisesti tulee 
kasvamaan siirryttäessä käyttainaanepäjatkuvia käyrätyyppejä, joissa liikenteen ku-
luttava vaikutus suoreninin siirtyy karkeille kivirakeille. 

Massan epähomogeenisuuden aiheuttama päällysteen vaurioituniinen muodostuu vuosi 
vuodelta merkittäväamäksi erityisesti kun lähestytään 7.. .8 vuoden ikää jolloin tie- 
osan uudelleen päällystäminen yleisiniiiin tulee ajankohtaiseksi. Tällöin kestää tasa-
laatuinen päällyste keskimäärin 1. . .2 vuotta epätasalaatuista kauemmin. 

Kun keskimääräinen uudelleenpäällystänhisväli on 7.. .8 vuotta, on tien liikennenhäh-
rä myös tieverkon keskimääräinen, 2.000.. .3.000 hay. Liikennemäärän noustessa huomat-
tavan paljon suurempiin määriin, esim. kynunenkertaiseksi, ei uudelleen päällystämis-
välin ole kuitenkaan todettu pienenevän läheskään kyminenenteen osaansa. Tähän on ilmei-
sesti syynä pääasiallisesti sääolosuhteiden päällysteitä rapauttava vaikutus, mikä sel-
veninin ilmenee vasta pitempiaikaisessa nastarengaskulutuksessa. Tässä tutkimuksessa, 
jossa tarkastellaan kiviaineksen ominaisuuksien vaikutusta päällysteisiin, pyrittiin- 
km päinvastoin eliminoimaan muiden kulumisnopeuteen vaikuttavien tekijöiden vaikutus. 
Säätekijöiden vaikutuksen voidaan katsoa tässä tutkimuksessa olevan verrattain vähäi-
nen, koska yhtä aikaa on vertailtu keskenään vain sananikäisiä päällysteitä, sekä myös 
siitä syystä, että aineistoon ei ole sisältynyt tieosia, joiden liikennemäärät olisi-
vat olleet kymmeniä tuhansia ajoneuvoyksiköitä. Eri puolilla maata sijaitsevien tie- 
osien välisiä eroja sääolosuhteissa ei kuitenkaan ole pystytty eliminoimaan. Tällaisi-
na lienee pidettävä päällysteiden kannalta erityisesti rannikkoseudun ja sisäiriaan tal-

vikausien länpötilaeroja. Pohjaolosuhteiden, tien mäkisyyden ja kaarteisuuden vaikutus 
on saatu aineistosta jotenkin eliminoiduksi, kanden viimeksi mainitun osuus pohjaolo-

suhteita paremmin. 
Päällysteisiin deformaationa muodostuneita ajouria on käsitelty edellä jo päällys- 

teen Marshall-lujuuden yhteydessä sekä kohdassa 6.12 ja todettu, ettei tällä ole tie-
päällysteiden osalla läheskään niin suurta merkitystä kuin eräissä tapauksissa kaupun-

kialueilla. 
Päällysteeseen muodostunut ajoura oli todettu yhdeksi tärkeimmistä uudelleen pääl-

lystämisen aiheuttaneista syistä (kuva 17). Uudelleenpäällystämiseen on yleensä ryhdyt-
ty, kun päällysteeseen syntyneen uran syvyys on ollut keskimäärin 15 min. Kyseinen 

lukuarvo on verrattain alhainen, mutta on myös otettava huomioon, että pitkään tieosaan 
useasti liittyy myös kohtalaisen hyviä osuuksia, jotka parantavat keskiarvoa. Kuvan 16 
alaosassa esitetyn kuvaajan mukaisesti lujuusarvoiltaan huonosta kiviaineksesta valmis-
tettu epähomogeeninen päällyste, joka on vielä suhteitukseltaankin nastarengaskulutuk-
seen nähden epäedullinen, kuluu seitsemässä vuodessa vain noin 13,5 nin, kun keskimää-
räinen vuorokausiliikenne on runsaat 2.000 henkilöautoajoneuvoyksikköä, joista nasta-
renkaita käytti se määrä, mikä niitä näillä eri puolilla Suomea sijaitsevilla tieosil-
la vuosina 1967 - 73 yleisesti käytettiin. Pienehköltä vaikuttava ajouran keskimdäräi- 
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nen syvyys johtuu siitä, että tutkimusaineiston ulkopuolelle oli ajouran syvyyksiä mi-
tattaessa jätetty kaikki tien kaarrekohdat sekä otettu huomioon pituuskaltevuudeltaan-

km ainoastaan vaakasuorat tai loivat tieosat. Tien huonoinuiian viidenneksen katsotaan- 

km määrääväntien palvelutason ja yleisen kelpoisuuden, mikä taas johtaa siihen, että 

uudelleen pä11ystämisen kannalta ei urasyvyyden keskiarvo olekaan niin tärkeä tekijä 

kuin se urasyvyyden arvo, jota kuluneempia kohtia tiellä on ̂ 20 %. Se mille tasolle 
tämä raja asettuu, riippuu ajouran syvyyden keskiareon lisäksi mitä suurimmassa määrin 
urasyvyyden keskihaj onnasta eli tavallaan myös pääl lysteen epähomogeeni suudesta. 

Kuva 17. Uudelleen päällystämisen ensisijaisesti aiheuttavat ajourien kohdilta rikkou-
tuneet päällysteet. 

Fig 17. Re-surfacing is necessary primarily to restore material lost in wheel tracks. 

Eräitä päällystekiviainesten käyttöön liittyviä ehdotuksia 

Nastarengaskomitean mukaan (34) uusien asfalttibetonien kulutuskestävyyttä arvioidaan 
voitavan parantaa noin 20 %:lla verrattuna nykyisiin asfalttibetoneihin. Tähän kulutus- 
kestävyyden parantamiseen on ryhdytty asteittain vuodesta 1968 lähtien. Raaka-aineet 

on valittu entistä tarkemmin, kiviaineksina on käytetty aikaisempaa karkearakeisempia 

materiaaleja, kulutuskerrokset on tehty entistä paksummiksi sekä työtekniikkaa koske-
via laatuvaatimuksia on tiukennettu. 

Käsillä olevan tutkimuksen antaniien tulosten valossa voidaan laskea, että päällys- 

teiden kulumisen määrää vuoden 1967 tasosta voidaan päällysteteknillisin keinoin vä- 
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hentää vielä noin 40 %:lla. Tästä määrästä runsas puolet on saavutettavissa massan 
suhteitusta kehitta2naliä, lisäamaliä karkeiden kivirakeiden ja niitä sitovan laasti-
aineksen määrää sen sijaan loppuosa jää päällysteen suureimian homogeenisuuden osalle. 

Tällaisiin arviolukuihin päästään sijoittamalla taulukoiden 52, 53 ja 56 regressio-
yhtälöihin tutkimusaineistoa II luonnehtivat muuttujakeskiarvot- ja hajonnat. Myös 
tielaboratorion suorittainien kiertoratakokeiden tulosten (69) perusteella voidaan 
tehdä vastaavanlaisia arvioita päällysteen kulumisnopeuden hidastumisesta massaa suh-
teituksen osalta. Tällöin on kuitenkin edellytyksenä, että näin suhteitettu massa 
saadaan myös tehokkaasti tiivistettyä sekä ettei massaa levitettäessä synny normaalia 
enempää päällysteen lajittumista. Edellytyksenä myös näin suurelle laatutason parane-
miselle on se, että päällysteen massaxnäärä on riittävä sen kiviaineksen maksiiniraeko-
koon verrattuna. Raja lienee 25 mm:n raekoon kohdalla vedettävä huonommin orientoitu-

vien sepelien osalla 120 kg:an/m2  ja murskesorieri osalla 100 kg:an/m 2 . Paksumpien pääl-

lysteiden osalta eivät kiviaineksen huonot muotoarvotkaan ole sen laadulle niin haital-
lisia kuin maksimiraekokoon nähden ohuiden päällysteiden osalla. Ohjeita epäjatkuvan 
rakeisuuskäyrän suhteittamisesta ei kuitenkaan tamantutkimuksen perusteella voida an-
taa sillä aineistoon ei taniantyyppisiä rakeisuuksia sisältynyt (kuva 18). 
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Päällysteiden epähomogeenisuuden osuutta kokonaiskulumisen määrästä on mandollista pie-
nentää vajaalla 20 %:lla. Tällöin edellytetään, että rakeisuuden hajonta 4 nin:n seulan 
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läpäisyarvoista laskettuna saadaan vähenemään lähes 0,5 %-yksikköä. Tamanmäärän voi-
daan olettaa olevan tiettyjen toimenpiteiden avulla mehdollista saavuttaa. Tällaisia 
ovat rmo. Seuraavat: 

a) Sepelin valmistuksen yhteydessä luovutaan kolmen eri lajitteen valmistuksesta, kos-
ka niitä ei kuitenkaan saada massaa valmistettaessa syötettyä yhtä tasaisesti kuin 
yhtä lajittelematonta mursketta käytettäessä. 

b) Kiviaineksen kylmäsyöttö järjestetään tapahtuvaksi riittävän monesta siilosta yhtä-
aikaisesti. Kulutuskerrospäällysteiden valmistuksessa olisi ehkä syytä edellyttää 
käytettäväksi vähintään kolmiosaista siilostoa yhdestäkin lajitteesta valmistetta-
van murskeen osalla. 

c) Kylmäsyöttökoneistosta ei parhaiksi osoittautuneita, hienompia luonnon lisämateri-
aaleja, esim. silttejä, saada tasaisesti syötetyksi muun kiviaineksen joukkoon, vaan 
ne tulisi sekoittaa murskeeseen jo sen valmistusvaiheessa.Kun lisäaines vastaa kar-
keudeltaan hienoa hiekkaa tai tätä karkeampaa, voitaneen se rakeisuuden hajontaa 
lisäamattä syöttää massanvalmistuksen yhteydessä. 

d) Kiviaineksen rakeisuudelle määrätään 0... 25 min:n murskeiden osalla ohjearvo myös 
8 min:n seulan kohdalla sallittuine toleransseineen, koska juuri tällä kohdalla esiin-
tyy rakeisuuden hajontakäyrässä maksiiniarvo, minkä alentaminen olisi päällysteen 
homogeenisuuden osalla tärkeintä. Asfaltti- ja sora-asfalttibetonien lajittunei-
suudessahan todetaan yleensä silmamaärin varsin huomattavia eroja asfalttibeto-
nien ollessa epähomogeenisempia. Erot näiden massatyyppien rakeisuuden hajontakäy-
rissä 4 min:n seulan kohdalla eivät ole juuri havaittavia kun taas 8 min:n seulan lä-
päisyarvojen hajonta on sepelistä valmistettujen asfalttibetonien osalla selvästi 
suurempi (Ah 3,7 % ja SAb 2,9 %). 

e) Päällystekiviainesten murskauksessa olisi harkittava, olisiko kullekin murskaustuot-
teelle kussakin työkohteessa määritettävä esiin. koemurskauksen avulla erikseen oh-
jekäyrä eli kunkin raekoon kohdalle täsmällinen ohjearvo sekä tälle sallittu to-
leranssi. Ohjekäyrän tulisi kuitenkin sijaita käyttötarkoituksen mukaan määrätyllä 
ohjealueella. Tällaisella menettelyllä saattaisi olla murskeen keskihajonta-arvoja 
pienentävä vaikutus, samalla kun se tekisi koko murskausprosessista ohjatujanan ver -
rattuna tilanteeseen missä ohjeena on laajempialainen ohjealue. 

Päällysteiden homogeenisuutta lisää myös päällystemassan sekoitus- ja levityskalusto-
jen kehittyminen, minkä tämänkin tutkimuksen yhteydessä voitiin todeta vähentävän ra-
keisuuspoikkeamien määrää. Päällysteiden laadun arvostelussa on rakeisuuden hajonnal-
le ja siihen liittyvälle silmainaäräiselle tarkastelulle annettava entistä enemmän pai-
noa päällysteen kulutuskestävyyttä arvioitaessa. Samassa yhteydessä on otettava huo-
mioon myös sideainepitoisuuden, tyhjätilan ja mandollisen Marshall-lujuuden hajonta. 

Vastaisuudessa ei voida arvioida löydettävän päällystekiviaineksiksi entistä ku-
lutuskestävämpiä kivilajeja. Kiviainesten jäykästä laatuluokittelusta päällystystöiden 
yhteydessä olisikin päinvastoin luovuttava ja ryhdyttävä käyttämään kulloinkin edul-
lisinta ja sopivimmaksi arvioitavaa saatavilla olevaa kiviainesta. Työn laatua arvos- 
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teltaessa voidaan tarvittaessa kiviaineksen huonoiksi katsottavat lujuus- tai muoto- 

arvot ottaa sitten laatuvaatiniuksissa erikseen huomioon. Laatuluokittelu on kuitenkin 
syytä suositusluontoisena säilyttää kiviainesten ennakkonäytetutkimuksissa, jossa vai-
heessa ratkaisu varsinaisesti tehdäin kivi a iiieksen kelpoisuudesta pääl lystystarkoi-

tuksiin. 
Kun nastarengaskomitean ehdottanut määräykset nastojen pistovoiman pienentämisestä 

ja lukumäärän vähenti sestä vähentävät päällysteiden kulumista, muuttuvat kuvan 16 
alaosassa esitettyjen päällysteen kulumisnopeuteen vaikuttavien tekijöiden keskinäiset 
suhteet. Siitä, millaiseksi päällysteiden kuluminen tulevina vuosina tulee muuttumaan, 

voidaan tietysti pyrkiä löytaniä. selvyyttä ennakolta esimerkiksi kiertoratakokeiden 
avulla, mutta luotettavasti asia voidaan kertoa vasta jälkikäteen, tieltä mitattujen, 

käytännön tulosten selvittyä. 



130 

7. YHTEEN VETO 

7.0 Yleistä 

Käsillä olevassa tutkimuksessa tarkastellaan kiviaineksen vaikutusta asfalttipäällysteiden 
ominaisuuksiin, erityisesti niiden kulutuskestävyyteen. Tutkimus perustuu tie- ja vesiraken-
nushallituksen teettämiin päällystystöihin vuosina 1965-1972. 

Tutkimuksella kiviaineksen laadun vaikutuksesta asfalttipäällysteiden ominaisuuksiin on 
kolmitahoinen tarkoitus. Ensinnäkin selvitetään päällystekiviainesten ominaisuuksien abso-
luuttinen vaikutus sekä suhteellinen osuus päällysteiden kulutuskestävyyteen mandollisim-
man järkevän kiviainespolitiikan harjoittamisen helpottamiseksi sekä päällysteiden kulutus- 
kestävyyden kehittämiseksi. Toisena tarkoituksena tutkimuksella on selvittää kiviaineksen 
ominaisuuksien vaikutus päällysteiden laatuun, päällystystöiden laadun arvostelun helpotta-
miseksi. Ja edelleen kolmantena tarkoituksena on tutkimuksesta saatujen tulosten perusteel-
la tehdä parannuksia ja eräitä ehdotuksia käytössä oleviin kiviainesten tutkimusmenetelmiin, 
laatuvaatimuksiin sekä yleensä murskaustöitä koskeviin asiakiijoihin sekä vastaaviin kiviai-
neksia koskeviin määräyksiin päällystystöiden osalta. Tärkeimmät tutkimustulokset esitetään 
seuraavassa yhteenvedossa. 

7.1 Kiviaineksen rakeisuus 
7.11 	Eniten päällysteiden kulumista voidaan vähentää suhteittamalla päällysteniassa siten, 
että se sisältää mandollisimman runsaasti karkeita kiviainesrakeita 

( ̂  12 mm). Yleisemmäs-
sä muodossa tämä tarkoittaa sitä, että päällyste on sitä kestävämpi mitä suurempi osa sen 
pmnasta on karkeiden kivirakeiden peittämä.Tästä taas seuraa, että päällystemassassa on ol-
tava myös riittävä määrä laastiainetta pitämässä kivirakeita paikallaan. Sideaineen ja hienon 
kiviaineksen muodostanian seoksen kulutuskestävyys on taas heikohko. Oikeiden seossuh-
teiden löytämistä laboratorioissa suoritettavista kulutuskokeista saatavien kokemusten lisäksi 
pyritään kiirehtimään käytännön kenttäkokein. 

7.12 Käytännön seikat tulevat asettamaan ihanteellisen rakeisuuskäyrän kululle myös 
omat vaatimuksensa. Päällystys- ja murskaustekniikan kehittymisen varaan jäävätkin seuraa-
vat edellä esitettyyn liittyvät seikat: Miten valmistetaan runsaasti hienöja sekä karkeita ai-
neksia sisältävä homogeeninen kiviainesseos? Miten tällaisesta kiviaineksesta valmistettava 
massa saadaan levitetyksi tasalaatuisesti? Miten kiviaineksen murskaus onjärjestettävä,jotta 
kaikki tai ainakin mandollisimman suuri osa raaka-aineesta saataisiin käytetyksi? 

7.13 Kiviaineksen rakeisuuskäyrän kululla on ratkaiseva merkitys myös päällysteen laatu- 
ominaisuuksille. Mitä enemmän karkeita rakeita kiviaines sisältää, sitä edullisempia ovat siitä 
valmistetun päällysteen tyhjätila-arvot. Lisättäessä 12 mm:ä karkeampien rakeiden määrää 
kiviainesseoksessa lO%,vähenee päällysteen tyhjätila keskimäärin 0,6...0,8 %-yksikköä. 
Asfalttibetonien aineiston osalta riippuvuus tosin oli päinvastainen, mikä johtui siitä, että 
niiden tutkimusaineiston muodoltaan jatkuvat rakeisuuskäyrät olivat karkearakeisina yleensä 
hienoainesköyhempiä. Päällysteiden tiiviyttä voidaankin parantaa myös täytejauhetta ja side- 
ainetta lisäämällä sekä lisäämällä rakeisuuskäyrän parantamiseksi luonnonhiekkaa. 

7.14 Karkeiden kiviainesrakeiden määrää lisättäessä kasvaa myös Marshall-lujuus. Massan 
lujuus kasvaa noin 60.. .90 kg:lla kun 12 mm:ä karkeampien rakeiden määrä nousee 10 %:lla 
ja päällysteen lujuus 40. . .60 kg:lla vastaavasta rakeisuuden karkenemisesta. Hienoainesmää-
rän kasvu lisää myös sekä massan että päällysteen lujuutta. 
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7.15 Karkeiden ( l2mm) kivirakeiden määrän yaikutus massan Marshall-lujuuteen on 
huomattavasti voimakkaampi, milloin niiden määrää lisättäessä myös maksimiraekoko kas-
vaa, kuin jos maksimiraekoon pysyessä vakiona pelkästään 12 mm :ä karkeamman kiviainek-
sen osuu lisääntyy. Milloin läpäisyarvo 12 mm:n seulan kohdalla pienenee 10 % samanaikai-
sesti kun maksimirakeen koko kasvaa 4. . .5 mm, nousee massan lujuus noin 100. . .200 kg, 
kun taas päällysteen lujuus kasvaa kuitenkin ainoastaan samassa suhteessa kuin pelkän 12 
mm karkeamman kiviaineksen määrän kasvaessa. Tämä viitannee siihen, että kivirakeen kas-
vun aiheuttamaa etua ei saadakaan päällysteessä käytetyksi hyväksi, ellei päällystepaksuutta 
lisätä samassa suhteessa. 

7.16 Päällysteen tyhjätila-arvoihin on kiviaineksen maksimiraekoolla huomattava vaikutus. 
Maksimiraekoon pienentyessä 4... 5 mm samanaikaisesti kun 12 mm:n läpäisyarvot kasvavat 
10%, kasvaa päällysteen tyhjätila-arvot 1,2... 1,6 %-yksikköä eli kaksi kertaa niin paljon kuin 
pelkän 12 mm:n läpäisyarvon muutoksesta. Hienorakeisten päällysteiden osalla tyhjätila-ar-
voja yleensä vielä lisää päällysteen ohuus. 

7.17 Päällysteen varsinaisista laatuominaisuuksista on kulumisen kannalta tärkein ominai-
suus Marshall-lujuus määritettynä päällystemassasta. Sen hyvä selittävyys johtunee sen voi-
makkaasta riippuvuudesta massan suhteituksesta sekä vakiosuuruisesta tiivistystyöstä koe- 
kappaleiden valmistuksesta. 

7.18 Päällystemassasta määritetty Marshall-lujuus selittää päällysteen ajouran syvyyttä 
huomattavasti paremmin kuin päällysteestä poratusta näytteestä määritetty. Päällysteen 
Marshall-lujuuden huono merkitsevyys päällysteen kulumiseen nähden johtunee pääasiassa 
määritysten suuresta hajonnasta, mihin mm. vaikuttaa päällystenäytteen paksuus ja karkei-
den rakeiden sijainti porakappaleessa. 

7.19 Sekä päällysteestä että massasta määritetyt Marshall-lujuudet riippuvat voimakkaasti 
kiviaieksen rakeisuudesta siten, että mitä karkeampirakeista kiviaines aina 4 mm:n seulalta 
lähtien onja mitä enemmän se sisältää hienoainesta sitä korkeampia molemmat lujuudet ovat. 

7.2 Päällysteen epätasalaatuisuus 
7.21 Tärkein suomalaisten päällysteiden laatuun vaikuttava päällysteteknillinen tekijä on 
päällysteen epätasalaatuisuus. Selvimmin se ilmenee tässä tutkimuksessa rakeisuuspoikkea-
mina 4 mm:n seulan läpäisyarvoissa tai rakeisuuden keskihajontana samalla seulalla, vaikka 
epätasalaatuisuutta voidaan havaita myös esim. sideainepitoisuudessa, tyhjätila-arvoissa tai 
Marshall-lujuuksissa. 

7.22 Päällystemassasta määritetty rakeisuuden hajonta sekä rakeisuuspoikkeamien määrä 
selittävät ajouran syvyyden muodostumista paremmin kuin päällysteestä poratuista näytteistä 
määritetyt vastaavat arvot. Tämän voidaan arvella johtuvan siitä että itse murskaustuotteen 
epätasalaatuisuus aiheuttaa. päällysteeseen enemmän lajittumaa kuin päällystemassan levitys- 
ja .tiivistystyössä tapahtuneet virheet. 

7.23 Päällystemassan rakeisuuden hajonnan maksiniiarvo sijoittuu yleensä 8 mm:n koh-
dalle kun taas rakeisuuden hajonta-arvojen pieneneminen murskauksen yhteydessä määrite-
tyistä on runsainta 4 mm:n seulakoon kohdalla, koska tätä raekokoa yleensä valvotaan tar-
kinniiin massanvalmistuksen yhteydessä. 

7.24 Asfalttibetonimassafl suhteittaminen kolmesta eri sepelikomponentista lisää niistä 
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valinistettavan massan rakeisuuden hajontaa. Halutun rakeisuuden omaavan kalliomurskeen 
valmistaminen voidaan suorittaa valmistamalla lajittelematonta sepeliä 0... 25 mm ja mikäli 
tämän rakeisuus jää annetun ohjearvorakeisuuden alapuolelle, lisätään siihen tarvittava mää-
rä puuttuvaa lajitetta. 

7.25 Kaikin puolin tasalaatuinen päällyste kestää liikenteen aiheuttamaa kulutusta keski-
määrin 1... 2 vuotta kauemmin kuin epätasalaatuinen päällyste. Nykyisen laajuisen päällys- 
teiden uusirnisohjelman puitteissa se merkitsee noin 8. . .16 mmk:n vuotuisia säästöjä mitkä 
vuosi vuodelta tulisivat kasvamaan. 

	

7.26 	Karkearakeisista päällystekiviaineksista ja -massoista otettavien näytteiden tulisi 
olla huomattavasti suurempia antaakseen saman tarkkuuden kuin hienorakeisemmista ote-
tut. Maksimiraekoon kasvaessa kaksinkertaiseksi, esim. 12 mm:stä 25 mm:iin, olisi näyt-
teen määrä nostettava jälkimmäisen yhteydessä kandeksankertaiseksi, jotta suurimmilla yk-
sittäisillä rakeila olisi samansuuruinen suhteellinen vaikutus läpäisyarvoihin ja niiden hajon-
taan kuin hienompirakeisissa massoissa. 

7.27 Näytteenottotekniikalla on mitä suurin vaikutus kiviaineksen sekä massan rakeisuu-
den hajonnan lukuarvoihin. Mitä enemmän näytteenottoa pitkitetään, hajoitetaan useam-
masta eri kohdasta otettavaksi tai suurennetaan otettavan näytteen kokoa, sitä enemmän 
sen hajonnan lukuarvot pienenevät. 

7.28 Karkearakeisilla massoilla esiintyy lajittumista yleensä enemmän kuin hienorakeisil-
la, vaikka toisaalta päällysteen tiiviys on karkeampirakeisten massojen osalla tavallisesti pa-
rempi. 

7.3 Kiviaineksen lujuus 
7.31 Kiviaineksen haurausarvo ilmaisee päällysteen kulutuskestävyyttä paremmin kuin sen 
Los Angeles-luku. Haurauskokeessa määritetyllä lujuudella on melkein merkitsevä yhteys 
päällysteen kulutuskestävyyteen, minkä riippuvuus Los-Angeles-luvusta on vain »normaali». 

7.32 Ajouran parempi selittyminen haurausarvon kuin Los Angeles-luvun avulla saattaa 
johtua useasta eri syystä. Tärkeimpiä lienee se, että haurauskoe todennäköisesti paremmin 
simuloi kiviainekseen kohdistunutta liikenteen kuluttavaa vaikutusta kuin Los Angeles-koe. 
Haurauskokeessa tutkittava kiviaines on tiiviiksi pakkautuneessa tilassa kuten päällysteessä 
kun se Los Angeles-kokeessa on rakeet toisistaan irrallaan. 

7.33 Los Angeles-kokeen toistettavuutta pidetään yleensä parempana kuin haurausko-
keen nykyisessä muodossaan mutta mikäli haurausarvon määritys muutetaan tapahtuvaksi 
4 mm:n seulalla, paranee todennäköisesti myös kokeen toistettavuus sekä samalla sen mer-
kitsevyys kulutuskestävyyteen nähden. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että kiviai-
neksen lujuudella on vain verraten vähäinen vaikutus päällysteen kulutuskestävyyteen. 

7.34 Kiviaineksen pelkän haurausarvon pieneneminen 20 yksiköllä tai Los Angeles-luvun 
10 yksiköllä lisää päällysteen kulutuskestävyyttä vajaat 10 % liikuttaessa kiviainesten nor-
maaleilla lujuusalueilla. Tämä merkitsee keskimäärin korkeintaan yhden vuoden mittaista 
lisäystä uudelleen päällystämisväliin. On huomattava, että keskimäärin yksi vuosi tarkoittaa 
samaa kuin että joissakin tapauksissa lisäys on kaksi vuotta ja joissakin ei yhtään. 

	

7.35 	Lujuusominaisuuksiltaan heikoista kiviaineksista valmistettujen päällysteiden tiivis- 
tystyöhön on työn aikana todennäköisesti useissa tapauksissa kiinnitetty tavallista enem- 



133 

män huomiota ja näin pystytty vähentämään huonosta raaka-aineesta muuten aiheutuvia 
virheitä. 

7.36 Haurausarvon määrityksessä ehdotettu tutkittavan lajitteen väippäyksen poisjättä-
minen todennäköisesti lisää haurausarvon merkitsevyyttä päällysteiden kulutuskestävyyden 
kannalta. Näin meneteltäessähän määritetään juuri kulloinkin tutkittavana olevan murs-
keen haurausarvo eikä siitä kiviainesmateriaalista välppäyksellä saatavan murskeen lujuus. 

7.37 Haurausarvon ja Los Angeles-luvun rinnakkainen määrittäminen on tarpeetonta, 
sillä kumpi tahansa niistä yhdessä kiviaineksen ominaispainon kanssa on yleensä riittävän 
tarkka tieto kiviaineksen lujuudesta päällysteiden laadunarvostelua silmälläpitäen. 

7.38 	Los Angeles-luku selittää asfalttibetonin osalla päällysteen ja päällystemassan omi- 
naisuuksia yleensä hieman paremmin kuin haurausarvo. Kiviaineksen Los Angeles-lujuuden 
sekä päällysteen tilavuuspainon, ominaispainon ja päällystemassan tilavuuspainon välillä on 
merkitsevä riippuvuus. Mainittuihin ominaisuuksiin on myös haurausarvolla merkitsevä 
riippuvuus. 

7.39 Kiviaineksen lujuuden prosentuaalinen osuus päällysteiden kulumiseen vähenee 
ajan mukana, kun taas epätasalaatuisuuden osuus voimakkaasti kasvaa. Massan koostumuk-
sella voidaan kuitenkin ratkaisevasti eniten vaikuttaa päällysteen kulutuskestävyyteen. 

7.310 Tutkimusaineistoista ei saatu suoraan esille sideainepitoisuuden vaikutusta kulu-
tuskestävyyteen, sillä runsaammin sideainetta sisältävät päällysteet olivat yleensä myös lii-
kennemääriltään suurimpia. Kuitenkin voidaan laskea, että kandella sideainepitoisuuden 
kymmenyksellä pystytään korvaamaan runsaan yksikön verran kiviaineksen Los Angeles- 
lujuutta tai noin 2,5 yksiköllä sen haurausarvoa. 

7.311 Los Angeles- ja haurauskokeen laboratoriomäärityksiä voidaan pitää keskenään yh-
tä vaativina. Samoin voidaan kokeissa tarvittavia laitteistoja rinnastaa toisiinsa moottori-
käyttöisine Los Angeles-myllyineen ja koneellisine iskuvasaralaitteineen joten kumpaa ta-
hansa menetelmää käytettäessä ei tässä mielessä voida katsoa saavutettavan säästää. 

7.312 Uuden sellaisen päällystekiviainesten tutkimusmenetelmän kehittämistä tulisi harki-
ta jossa murskatun kiviaineksen puristuslujuus saataisiin esiin. Eräs tällainen olisi prof. Kau-
ranteen väitösknjassaan esittämä kiviaineksen puristaminen esim. haurausarvon määritys-
laatikossa tietyllä kuormituksella tietyn pitIisen ajanjakson. 

7.4 Kiviaineksen muotoarvot 
7.41 Päällysteen kulutuskestävyyden kannalta on kiviaineksen muotoarvoista merkityk-
sellisempi puikkoisuus, kun puolestaan liuskeisuuden vaikutus on huomattavasti vähäisempi. 
Puikkoinen kiviaines on kuitenkin yleensä myös liuskeista. Puikkoisuuden merkitsevyys ku-
lutuskestävyyteen viitannee siihen, että suomalaiset tiepäällysteet ovat verrattain ohuita 
käytettyyn maksimiraekokoon verrattuina. Puikkoisuuden aiheuttamia epäedullisia ominai-
suuksia voidaan vähentää esim. lisäämällä luonnonkiviainesta massan joukkoon tai paksunta-
malla päällystekerrosta. 

7.42 Muotoarvoltaan puikkoinen murskesora lisää massan Marshall-lujuutta melkein mer-
kitsevästi sekä päällysteen lujuutta merkitsevästi. Tämä selittynee siten, että pitkulaisella ki-
viaineksella on enemmän sitovia ominaisuuksia kuin lyhyillä rakeilla. Murskesorassa puikkoi-
set ja liuskeiset kivirakeet pääsevät paremmin järjestäytymään kuin sepelissä edellyttäen, että 
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päällystekerroksen paksuus on riittävä suhteessa kiviaineksen maksimiraekokoon. Massan 
osalla 0,1 yksikön lisäys puikkoisuudessa lisää tujuutta keskimäärin vain 17 kg, minkä suu-
ruinen keskimääräinen lujuuden lisäys saavutetaan nlyösjo noin 0,1 %:n sideainepitoisuuden 
lisäyksellä. 

7.43 	Sora-asfalttibetonipäällysteiden tyhjätilaan on liuskeisuudella erittäin merkitsevä vai- 
kutus tyhjätiojen parantuessa liuskeisuuden kasvaessa. Vaikutus on merkitsevyydestään 
huolimatta suuruudeltaan vähäinen; 0,1 yksikön suuruisen lisäyksen vähentäessa tyhjätiloja 
keskimäärin 0,2 %-yksikköä. 

7.44 Sepelirakeiden keskimääräistä korkeammat muotoarvot, erityisesti liuskeisuus, huo-
nontavat päällystemassan sekä päällysteen Marshall-lujuuksia ja vähentävät päällysteen omi-
naispainoa sekä massan tilavuuspainoa. Korrelaatiot ovat useimpien edellä mainittujen 
riippuvuuksien välillä kohtalaisia, vaikka ne vaikutukseltaan ovat vähäisiä. 

7.5 Kiviaineksen ominaispaino 
7.51 	Kiviaineksen ominaispaino on päällysteen ajouran syvyyden selittäjänä suunnilleen 
samanarvoinen kuin Los Angeles-luku. Sen, samoinkuin kiviaineksen lujuusominaisuuksien 
vaikutusta ei enää kuusivuotisissa kulumamalleissa saada esille. 

7.52 Kiviaineksen ominaispainolla on erittäin merkitsevä vaikutus sekä massan että 
päällysteen tilavuuspainoihin kuin myös päällysteen ominaispainoon. Tilavuuspainojen 
osalla 0,1 kg/dm3 lisäys kiviaineksen ominaispainossa nostaa tilavuuspainoa 0,05 ...0,07 
kg/dm3. Ominaispainon osalla vastaava lisäys on 0,03...0,05 kg/dm3. 

7.53 Asfalttibetonipäällysteiden tyhjätila-arvoihin vaikuttaa kiviaineksen ominaispaino 
melkein merkitsevästi. Tyhjätila-arvot vähenevät 0,5 ...0,6 %-yksikköä kiviaineksen ominais-
painon 0,1 kg/dm3:n suuruisesta lisäyksestä. 

7.54 Päällysteen Marshall-lujuus on melkein merkitsevästi riippuvainen kiviaineksen omi-
naispainosta aiheuttaen ominaispainon lisäys 0,1 kg/dm3 keskimäärin 70 kg:n lisäyksen 
päällysteen lujuudessa. 

7.55 Marshall-lujuussuhde on kiviaineksen ominaispainosta merkitsevästi riippuvainen joh-
tuen lähinnä siitä, että päällystemassan lujuuteen on ominaispainolla varsin vähänvaikutusta, 
kun sen sijaan vaikutus päällysteen lujuuteen on ilmeinen ja tällöin lujuuksien osamäärässä 
vaikutus vain korostuu. 

7.56 Painavat kivet ovat yleensä keskimääräistä lujempia. Painavampi ja lujempi kiviai-
nes yleensä myös murskautuu muotoarvoiltaan keskimääräistä puikkoisemmaksi ja liuskei-
semmaksi. Ominaispainon vaikutus tuntuu selvimmiltä puikkoisuuden osalla, kun puolestaan 
liuskeisuudella ja kiviaineksen lujuudella on selvin yhteys sepelien osalla. Kiillemineraalirik-
kaat kiviainekset ovat taas keskimääräistä painavainpia, vaikka ne lujuudeltaan ovatkin heik-
koja. Näin saattaa kiviaineksissa samanaikaisesti esiintyä päällysteiden laatua sekä parantavia 
että heikentäviä ominaisuuksia. 

7.6 Kiviaineksen kiille- ja kiilleliuskepitoisuus 
7.61 	Kiillepitoisuuden vaikutus kulutuskestävyyteen ilmenee vasta pitempiaikaisessa ku- 
lutuksessa, se on ajouran syvyyttä varsin selvästi lisäävä tekijä tarkasteltaessa urasyvyyden 
kasvua siirryttäessä kolmesta liikennekulutuksen vuodesta kuuteen. 
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7.62 Kiillemineraalien epäedullinen vaikutus ilmenee selvimmin sepelistä valmistettujen 
päällystemassojen lujuuksissa missä esim. 20 %:n kiille- tai kiilleliuskepitoisuus alentaa mas-
san lujuutta melkein merkitsevästi noin 130 kg:lla. 

	

7.63 	Päällysteen tyhjätilaan ei kiviaineksen kiillepitoisuudella todettu olevan suurtakaan 
vaikutusta. Kiillepitoisuuden haitallisuus ei näin ollen ilmenekään vielä päällystystyövai-
heessa tai heti päällysteen valmistuttua. Päällystemassan Marshall-lujuus osoittautuu myös 
tässä mielessä päällysteen kulutuskestävyyden hyväksi ilmaisijaksi. 

7.64 Kullemineraalit heikentävät päällystekiviainesten lujuusominaisuuksia todennäköi-
sesti vielä selvemmin, kuin tässä tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, sillä kiille usem rikas-
tuu hienompiin lajitteisiin kuin mistä kiviaineksen lujuusmääritykset rutiinitutkimuksissa 
suoritetaan. 

7.7 Raaka-aineet 

	

7.71 	Päällystekiviainesten lujuus- ja muotoarvot vaikuttavat päällysteiden kulutuskes- 
tävyyteen ja muihin laatuommaisuuksiin verrattain vähän. Lisäksi k.iviaineksen huonoja lu-
juus- ja muoto-ominaisuuksia voidaan jossain määrin korvata käyttämällä korkeampaa side- 
aine- ja täytejauhepitoisuutta, lisäämällä luonnonhiekkaa, tai tehostamalla tiivistystyötä. 
Kiviainesten laatuluokkarajoista ei olekaan tästä syystä tarvinnut kaikissa tapauksissa jyr-
kästi pitää kiinni. 

7.72 Vähäisessä määrin (5... 20 %)suoritetullaluonnonaineksen lisäyksellä voidaan paran-
taa päällysteen laatuominaisuuksien kannalta epäedullista kiviaineksen rakeisuutta, mikä 
taas lisää päällysteen kulutuskestävyyttä. 

7.73 Milloin päällysteisiin lisätään murskaamatonta luonnonainesta niin paljon (20. 
25 % tai enemmän), että se toimii massassa varsinaisena runkoaineena eikä ainoastaan täyt-
tämässä suurempien rakeiden väliin jäävää tyhjätilaa, se huonontaa päällysteen kulutuskestä- 
vyyttä.Tämä raja riippuu käytettävien kiviainesten rakeisuudesta sekä murskaustuotteen lajis- 
ta. 

7.74 Sepelistä valmistetut päällysteet tiivistyvät huonommin ja lajittuvat herkemmin kuin 
murskesorasta valmistetut. Keskimääräinen tyhjätiojen välinen ero on lähes 1,0 tilavuus- 
%:a vaikka sideainepitoisuUS asfalttibetoneissa on keskimäärin 0,2 %-yksikköä korkeampi. 
Mikäli sepelistä valmistetut päällysteet saadaan tiivistetyksi yhtä suureen tiiviyteen kuin 
murskesorasta valmistetut, ovat ensinmainitut kulutuskestävämpiä. Yleisesti voidaan sanoa, 
että mitä helpommin tiivistettävä päällyste on, sitä helpommin se myös kuluu. 

	

7.75 	Asfaltti- ja sora-asfalttibetonipäällystemassoista määritettyjen Marshall-lujuuksiefl 
arvot eroavat merkitsevästi toisistaan. Sepelistä valmistetut ovat keskimäärin 70... 90 kg 
murskesorasta valmistettuja lujempia. Samojen päällystetyyppien päällysteistä määritettyjen 
lujuuksien välillä ero on pienempi eikä tilastollisestikaan merkitsevä, vaikka asfalttibetonit 
ovatkin noin 30. . .45 kg Marshall-lujuudeltaan kestävämpiä. 

7.76 Päällystemassan Marshall-lujuus lisääntyy kiviaineksen murtopintaluvun kasvaessa. 
Sepelistä valmistettujen päällysteiden lujuudet ovat lähinnä tästä syystä yleensä suurempia 
kuin murskesorasta valmistettujen. Täysin murskautuneiden rakeiden määrän lisääntyessä 
10 %:lla, kasvaa lujuus noin 12 kg. 



7. SUMMARY 

7.0 General 
This research is concerned with questions connected with the properties of asphalt 
pavements affected by mineral aggregate, especially with the wearing resistance of pavement. 
The investigation is based on pavement works carried out by the National Board of Pubiic 
Roads and Waterways in Finland in the years 1965-72. 

The study had three different purposes. The main aini was to find out what the absolute 
effect and relative part of mineral aggregate is on the wearing resistance of pavements in 
order to exersize as sensibie a minerai aggregate policy as possibie and in order to develop the 
wearing resistance of pavements. The second purpose was to ascertain how the properties of 
mineral aggregate affect the quality of pavements in order to help the quality control of 
pavements. The third purpose was to make proposais as to the improvement of mineral 
aggregates, quality requirements and on the whole in the contract documents of crushing 
as well as of paving m the present Finnish research-methods. 

The research-material represented in chapter 2 is collected froni worksites and the measure-
ments of depths ofruts have been made on corresponding roads. Regression analysis has been 
used iii the investigation. 

The foliowing points represent the most outstanding findings. 

7.1 Gradation of mineral aggregate 
7.11 Wear of pavement can be reduced most by proportioning the pavement mixture 
so that it contains coarse (l 2 mm) mineral aggregate as much as possible. In a more 
general form this means that the greater proportion of the pavement's surface is covered 
with coarse mineral aggregate the more wearing-resistant the pavement is.Consequently 
there must be sufficient amount of mortar to keep the mineral aggregate grains fast in 
the pavement mixture. The wearing resistance of binder and fine mineral aggregate is rather 
weak. In addition to laboratory wearing-tests, different kinds of field tests in practice 
ought to be pressed to find the right proportions in pavement mixtures. 

7.12 Practicai circumstances will make their own demands on the ideal gradation 
curve of mineral aggregate. The foliowing aspects will depend on the deveiopment of 
paving- and crushing-technique: How to produce a homogenous mineral aggregate-
mixture with a great deal of fine as weli as of coarse grains?How to spread a pavement-
mixture like this homogenously. How to arrange the crushing of mineral aggregate in 
order to get ali of the materiai or at ieast as much as possible used? 

7.13 Gradation of mineral aggregate also has an effect on the quality properties of 
pavements. The more coarse grains the mineral aggregate contains the better the vaiues 
of void content are. With a 10 % increase in the amount of grains coarser than 12 mm, 
the void content of pavement decreases 0,6. . .0,8 % units on a average. The compactness 
of pavement can also be improved by adding filler and binder as well as by using additional 
natural sand to better the gradation-curve. 

7.14 Marshail-stability increases also when the amount of coarse grains of minerai aggre-
gate is added. The stability of mixture grows about 60. . .90 kg when the amount ofgrains 
coarser than 12 mm increases 10 % and the stability of pavement about 40. . .60 kg by a 
corresponding change of gradation. The increase of fine material aiso adds to the stability of 
both mixture and pavement. 
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7.15 The effect of maximum grain size of pavement on the Marshall-stability of mix-
ture is noticeably greater than if only the values exceedtng 12 mm are increased with the 
maximum grain size remaining constant. When the value exceeding 12 mm decreases 10 % 
with a simultaneous increase of 4. . .5 mm, in the maximum grain size, the Marshall-stability 
of mixture increases about 100. . .200 kg while however the stability of pavement increases 
only in the same proportion as the increase in the amount of mineral aggregate coarser 
than 12 mm. This most likdy means that the profit of an increase in maximum grain 
size cannot be taken advantage of if the thickness of pavement is not increased in the 
same proportion. 

7.16 The maximum grain size of mineral aggregate has a great effect on void content of 
pavement. When the maximum grain size decreases 4. . .5 mm with a simultaneous increase 
of 10% in the values exceeding 12 mm the void content of pavement increases twice as much 
as with a mere change in the values exceeding 12 mm. In the case of fine grained pavements 
void content is usually increased by the thinnes of pavement. 

7.17 The Marshall-stability of mixture is the most significant property of the ordinary 
quality properties of pavement from the point of view of wearing resistance. The good 
notation of it is caused by its strong dependence on the gradation of the mixture as well as 
on the standard compaction work in making test sampies. 

7.18 The Marshall-stability of mixture explains the depth of rut much better than the 
stability of pavement does. The rather weak notation of the Marshall-stability of pavement 
for wearing resistance is mostly due to the great deviation of the stability values arrived at 
from the drilled cores which has great effect on the thickness of the cores and the deviaton 
of the thickness. 

7.19 The Marshall-stabilities both of pavement and mixture greatly depend on the 
proportioning of the mineral aggregate; the lower the gradation curve is at values exceeding 
4 mm and the higher it is at values exceeding 0,074 mm, the higher the stabil'ties are. 

7.2 Non-uniformity of pavement 
7.21 The most important factor affecting the quality of Finnish pavements is non-
uniformity of pavement. In this research non-uniformity is most apparent in giadation 
deviations in values exceeding 4 mm or iii standard deviations in the same sieve size 
although non-uniformity can also be found in binder content, void content or Marshall-
stabilities. 

7.22 Gradation deviation of pavement mixture explains the depth of rut better than the 
corresponding values determined from cores drilled from pavements. This can be explained 
by the fact that the nonuniformity of crushed mineral aggregate causes more sorting in 
pavement than faults during spreading and rolling. 

7.23 The maximum value of standard deviation of gradation of pavement mixture is 
usually the grain size of 8 mm while in connection with crushing a decrease in deviations of 
gradation is at its maximum at 4 mm. The latter gradation is usually the most rigidly 
controlled in the production of mixture. 

7.24 The proportioning of rolled asphalt mixture from three different macadam frac- 
tions adds to the standard deviaton of gradation in mixture made from them. Macadam 
ofa desired gradation can be produced with unsorted macadam of the size 0. . .25 mm and if 



this gradation is below the given standard gradation, a sufficient amount of the fraction 
that is lacking is added. 

7.25 The resistance to wear and tear of pavement that is uniform in ali respects is on the 
average abt. 1 . .2 years longer than that of non-uniform pavement. According to present 
pavement renewal-programmes it means an annual saving of 8. . .16 million Finn Marks, 
which sum would grow from year to year. 

7.26 Sampies taken from course-grained pavement mineral aggregates and mixtures 
should be considerably larger to give the same precision as those taken from fine-grained 
ones. If the maximum grain size is doubled, for example from 12 mm to 25 mm, the sample 
taken iii the latter case shouid be eight times larger in order for the largest grains to have an 
equal relative effect on permeability values and their deviation as in less coursegrained 
mixtures. 

7.27 Sampling technique has a great effect on deviation values of mineral aggregate and 
mixture gradation. The longer it takes for sampling to be carried out, if sampies are taken 
from various points or if the size of the sampies is made larger, the more the values of 
deviation decrease. 

7.28 Generally there is more segregation in course-grained mixtures compared with 
fine-grained ones. On the other hand, however, the density of pavement is better in more 
course-grained mixtures. 

7.3. Strength of mineral aggregate 
7.31 The Swedish impact value of mineral aggregate denotes wearing resistance better 
than the Los Angeles value. The strength determined in the Swedish impact test has almost 
a significant connection to the wearing resistance of pavement, which depencence on the Los 
Angeles value is only normal. 

7.32 The fact that the Swedish impact value shows the depth of rut better than the Los 
Angeles value depends on various factors. The most important reason is probably that the 
Swedish impact test most likely denotes the wearing and tearing effect of traffic on mineral 
aggregate better than the Los Angeles test. In the Swedich impact test the mineral aggregate 
under investigation is in a compact state like in pavement, whereas in the Los Angeles test 
the grains are loose. 

7.33 The repetition of the Los Angeles test is usually considered better than that of the 
Swedish impact test in its present form. But if the determination of the Swedish impact 
value is carried out with a 4 mm sieve, the repetition of the test and its significance as to 
wearing resistance will most likely improve. This does not, however, change the fact that 
the strength of mineral aggregate has only a minor effect on the wearing resistance of 
pavement. 

7.34 A mere decrease of 20 units in the Swedish impact value of mineral aggregate or 
a decrease of 10 units in the Los Angeles value increases the wearing resistance of pavement 
by nearly 10 % in the normal strength ranges of mineral aggregates. On an average this 
means a maximum increase of one year between paving renewais. It is to be noted that an 
average of one year means that in some cases the increase is two years and in some none. 

7.35 Most likely special attention has been paid to the compaction work of pavements 
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made of mineral aggregates with poor strength properties, thus making it possible to reduce 
faults due to inferior raw material. 

7.36 It has been suggested that in the determination of the Swedish impact value the 
fraction segregation by screening be omitted. This would most likely add to the significance 
of the Swedish impact value from the point of view of the weanng resistance of pavements. 
By doing this it is the Swedish impact value of the crushed stone under study that is 
determined and not the strength of the crushed stone produced, by segregating by 
screening from mineral aggregate. 

7.37 The simultaneous determination of the Swedish impact value and the Los Angeles 
value is not necessary, because either one with the specific gravity of the mineral aggregate 
usually gives sufficiently accurate information about the strength of mineral aggregate from 
the point of view of quality control. 

7.38 As for asphalt concrete the Los Angeles value usually defines the properties of 
pavement and pavement mixture somewhat better than the Swedish impact value. There is 
a significant dependence between the Los Angeles strength of mineral aggregate and the 
unit weight, specific gravity of pavement and the unit weight of pavement mixture. The 
Swedish inipact value also has a significant dependence on the properties mentioned. 

7.39 The part (calculated in percentages) that the strength of mineral aggregate has in 
the wearing of pavements decreases with time, whereas with non-uniformity the case is the 
opposite. It is, however, the composition of the mixture that has the decisive effect on the 
wearing resistance of the pavement. 

7.310 The material under research did not show the direct effect of the proportion of 
binder on wearing resistance, since the pavements containing the greatest amount of 
binder were usually the ones with the most traffic. However, it can be calculated that 
with abt. 0,2 % -units of binder it is possible to cover at least one unit of the Los Angeles 
value of mineral aggregate or abt. 2,5 units of its Swedish impact value. 

7.311 The laboratory determinations of the Los Angeles test and the Swedish impact 
test take as long and are equally demanding. Likewise it is possible to compare the 
equipment needed in the test (the motor-driven Los Angeles apparatus and the mechanic-
al impact apparatus) consequently in this respect both methods are as economical. 

7.312 One should consider the development of a new pavement mineral aggregate research 
method showing the compressive stability of crushed mineral aggregate. One like this is the 
compressing of mineral aggregate, for example, in the Swedish impact value determination 
box with a certain load for a certain period. This method has been put forward by Professor 
Kauranne in his dissertation. 

7.4 Form values of mineral aggregate 
7.41 	Of the form values of mineral aggregate elongation is more significant than flakiness 
from the point of view of the wearing resistance of pavement. The effect of flakiness is no-
ticeably smaller. However, elongated mineral aggregate usually also has higher flakiness. 

7.42 The significance of elongation on wearing resistance seems to point to the fact that 
Finnish pavements are generally fairly thin compared with the maximum grain size used. 
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The poor properties caused by elongation can be reduced by, for example, addmg natural 
sand in the mixture or by making the pavement layer thicker. 

7,43 Crushed gravel with a high elongation index increases the Marshall stability of mix-
ture almost significantly and the stability of pavement significantly. This may be explaind by 
the fact that oblong mineral aggregate has more binding properties than short grains do. In 
crushed gravel it is easier for elongated and fiaky stone grains to organize themselyes than it 
is in macadam taking for granted that the thickness of the Iayer of pavement is sufficient in 
proportion to the maximum grain size of mineral aggregate. As far as the mixture is con-
cerned an increase of 0,1 units in elongation only adds 17 kilos on an average to the stab-
ility.An equal average increase in stability is also achieved by an increase of 0,1 % in the bind-
er Content. 

7.44 Flakiness has a very significant effect on the void content of bituminous crushed 
graveis; a growth in the flakiness mdcx means improvement in void contents. In spite of its 
significance the size of the effect is minor, an increase of 0,1 units reduces void contents on 
an average by 0,2 %-units. 

7.45 Form values of macadam grains that are higher than average, especially flakiness, 
make the Marshall stabilities of mixture and surfacing weaker and reduce the specific gravity 
of surfacing and the unit weight of mixture. The correlations between most of the above 
mentioned dependencies are moderate though they only have minor effect. 

7.5. Specific gravity of mineral aggregate 
7.51 The specific gravity of mineral aggregate gives as much information on the depth of 
rut as the Los Angeles value. lts effect, like the effect of the stability properties of mineral 
aggregate, cannot be shown m six-year wearing resistance models. 

7.52 The specific gravity of mineral aggregate has a very significant effect on the unit 
weights of mixture and surfacing as well as on the specific gravity of surfacing. As for unit 
weights an increase of 0,1 kilos/dm 3  in the specific weight of mineral aggregate means a rise 
of 0,05. . .0,07 kilos/dm 3  in the unit weight. As for specific gravity the corresponding rise is 
0,03. . .0,05 kilos/dm 3 . 

7.53 The specific gravity of mineral aggregate almost has a significant effect on the void 
content of asphalt concrete pavement. There is a reduction of 0,5. . .0,6 %-units in void con-
tents with an increase of 0,1 kilos/dm3  in the specific gravity. 

7.54 The Marshall stability of surfacing is almost significantly dependent on the specific 
gravity of mineral aggregate. An increase of 0,1 kilos/dm 3  in the specific gravity causes an 
average rise of 70 kilos in the stability of surfacing. 

7.55 	Relatjve stability is significantly dependent on the specific gravity of mineral aggre- 
gate. The reason for this is that specific gravity has only minor effect on the stability of mix-
ture while the effect on the stability of pavement is evident; thus the effect is even more 
evident in the quotient of the stabiities. 

7.56 The strength of heavy stones is usually greater than that of stones on an average. The 
form values of crushed mineral aggregate that is heavier and greater in strength are usually 
more elongated and flaky. The effect of specific gravity is the most evident as far as elo-
ngation is concerned, while with reference to macadams flakiness and the strength of mineral 
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aggregate are the most evident. On the pther hand mineral aggregates with high mica and 
mica schist content are heavier on the average, although they are weak as far as strength is 
concemed. Thus it is possible that there are properties in mineral aggregates that at the same 
time improve and weaken the quality of pavements. 

7.6. The mica and mica schist content of mineral aggregate 
7.61 The effect of mica content on wearing resistance can be seen only after long term 
wearing. It is clearly a factor that adds to the growth of the depth of rut in studying traffic 
wearing of three years compared with six years. 

7.62 The disadvantageous effect of mica and mica schist minerais is most evident iii the 
stabilities of mixtures made from macadam. In these a 20 % content of mica or mica schist 
reduces the stability of the mixture almost significantly by 130 kilos. 

7.63 The mica content of mineral aggregate does not have any greater effect on the void 
content of pavement. Thus the disadvantages of mica content are not yet evident in the 
processofpaving or nght after surfacing is finished. Also m this respeet the Marshall stability 
of mixture proved a good indicator of the weanng resistance of pavement. 

7.64 It is most probable that mica and mica schist minerais weaken the stability properties 
of pavement mineral aggregate even more cjearly than indicated in this study; mica often en-
riches in finer fractions than from which the stability is determined in routine analyses. 

7.7. Raw materiais 
7.71 The strength and form values of paving mineral aggregate affect the wearing resist 
ance and other quality properties of pavements comparatively little. Poor :stength.andform 
properties of mineral aggregate can to a certain extent be substituted by using a higher bitu-
men and fihler content, by adding natural sand, or by making compaction more effective. For 
this reason it has not in ali cases been necessary to strictly keep to the quality classification 
limits of mineral aggregate. 

7.72 By an increase in the quantity of natural sand it is possible to a certain extent (5... 
20%) to improve the gradation of mineral aggregate which is disadvantageous from the point 
of view of the quality properties of pavement. This in tum adds to the wearing resistance of 
pavement. 

7.73 When uncrushed natural sand is added to mixtures to such a degree (20. . .25 % or 
more) that it becomes the actual bulk no longer only fihling the void content between the 
larger grains, it weakens the wearing resistance of pavement. This limit depends on the gra-
dation of the mineral aggregate used and on the kind of crushed product. 

7.74 Pavements made from macadam are weaker as to compactability and more sus-
ceptible to segregation than pavements made from crushed gravel. The average difference 
between void contents is nearly 1,0 % by volume although the bitumen content is on the 
average 0,2 9o-units higher in asphalt concretes. If pavements made from macadam are 
made as compact as those made from crushed gravel, the former are more wearing resistant. 
In general it can be said that the easier it is to make a pavement compact, the weaker its 
wearing resistance. 

7.75 The Marshall stabilities determined from asphalt concrete and gravel asphalt concrete 
and mixtures differ from each other significantly, the ones made from macadam being on the 
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average 70. . .90 kilos higher than the made from crushed gravel. The difference between 
the stabilities of the same pavements is smaller and statistically not significant, although the 
Marshall stability of asphalt concretes is abt. 30. . .45 kilos higher. 

7.76 The Marshall stability of mixture grows with an increase in the crushed surface 
pereentage of the mineral aggregate. The stabilities of pavements made from macadam are 
usually for this reason higher than those made from crushed gravel. With a 10 % increase in 
the quantity of completely crushed grains, stability grows by abt. 12 kilos. 



SYMBOLS 

In tabies presented later it is used foliowing syinbols among other things with the 
coefficients of correlation and in regression-equationS concerning mineral aggregate, 
the quality of the nuxture and the pavement, the rut formed into the pavement and 
some variabies which are formed from these. 

Worksite 

- Ajoura v. 1967 - 70, v. 1967 - 73, v. 1965 - 71 is depth of rut in paveinent 
formed during the years mentioned 

- K\TL-65, -70 15 average daily traffic (MYI') in 1965 and 1970 (pcu) 
- KKVL-70 is average daily simaer traffic (ADST) in 1970 (pcu) 

Qualities of pavement 

- Tr 	is void content of pavennt (% by vol.) 
- MLP 	is Marshall stability of pavement (kg) 
- TPP 	is unit weight of pavement (kg/dzu 3 ) 
- OPP 	15 specific gravity of pavement (kg/dm 3) 

Qualities of pavennt niixture 

- MLM 	15 Marshall-stability of mixture (kg) 
- TPM 	is unit weight of inixture (kg/dm3) 
- Bit % is binder content (% by weight) 
- D74, D04, D12 are percents of aggregate passing the 0,074, 4 and 12 anu sieve 

- Kf 	15 filler content in mineral aggregate (o by weight) 

- FIk 	is amount of additional natural sand in inineral aggregate (% by weight) 
- 10-174, KHO4, KH12 are sample standard deviations of the gradation of the rnixture 

passing the 0,071, 4 and 12 anu sieve (unit of %) 
- KH Bit is sample standard deviation of binder content (unit of %) 
- P74, PO4, P12 are aamunt of statistical deviations in gradation by the sieves 

of 0,074, 4 and 12 anu (%) 
- P Bit is ainount of statistical deviations in binder content (1) 
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Quallties of mineral aggregate 

- LosA is Los Angeles value (-) 
- Haur is coefficient of brittleness or Swedish impact value (-) 
- cia 	is form value, elongation (lenght/thickness) 
- b/a 	is form value, flakiness (width/thickness) 
- Qiip 	is specific gravity (kg! dm3) 
- Kuu is mica- and mica schist content (% by vol.) 
- &irsk is crushed surface percentage of grains crushed froin ali sides (% by vol.) 

Qualities of binder 

- Bit-la is viscosity of bitinnen (1/10 nsn) 

New variabies formed from above-mentioned 

- ST 	is relative density (TPP/TPM) 
- MLS 	is relative stability (MLP/MLM) 
- KVL-68 is average daily traffic (pcu) in 1968 (40 $ ADT-65 + 60 % AJJT-70) 
- Ajoura v.1970 - 73 is increase of rut depth during 1970 - 73 (iisn) 

Types of pavenlent 

- fib 	is asphalt concrete 
- SAb 	is bituminous crushed gravel 

General symbols 

- 	is separate observation 
- 	is arithmetical mean 
- s 	is sainple standard deviation, (s) is mean of sample standard deviation 
- r 	is coefficient of linear correlation 
- R 	is coefficient of multiple correlation 
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