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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
iviaarakennuslaboratorio 

ALKUSANAT. 

Laboratoriotiedoitusten toimittaminen on ollut pitemmän aikaa 
keskeytyneenä. senvuoksi, että tvh:n maarakennuslaboratorio on toimi-
nut juoksevien materiaali- ja kantavuustutkimusten ylikuormittarnana 
ja koulutustoimintaan varattu aika on käytetty kurssien pitämiseen 
piirien tutkimushenkilökunnalle. - Koska paitsi. betonitöitten myös 
lisääntyvien kestopäällystystöitten yhteydessä on jouduttu entistä 
enemmän kiinnittämään huomiota kivilajien laatuun ja lujuuoominai-
3uuksiin, on maarakennuslaboratorio pitänyt tarpeellisena selvittää 
tätä asiaa oheisessa kirjoituksessa. 

Piiktaustulosten tulkinta on ollut piireissä hyvin vaikeata. 
Vaikka piiktausta on pidettävä hyvin karkeana kantavuuden osoitus- 
tapana, voidaan sen perusteella kuitenkin monessa tapauksessa sel-
vittää maaperän kantavuuden kertaluokkaa, joka onkin tiesuunnitel-
mia laadittaessa monessa tapauksessa riittävä. On kuitenkin aina 
muistettava, että piiktauksia on pidettävä alustavina tutkimuksina, 
joita on maarakennuslaboratorion toimesta täydennettävä aina sil-
loin, kun ollaan lähellä "rajatapauksia" tai kun ksimyksessä ovat 
turvesuot, sivukaltevat maastokohdat, lähellä maanpintaa pehmeikön 
aila oleva sivukalteva kallio, meripenkereet, laadultaan vaihtele-
vat maalajikerokset, huone- ja siltarakennuksen probleemat j.n.e. 
iheisessa kirjoituksessa on valaistu piiktaustulosten tulkintaa ta-
oaisten_saveikköjen kysymyksessä ollen eikä sitä siis voida 
ollenkaan soveltaa soihin. 

Maarakennuslaboratorio on todennut, ettei piireillä ole käytet-
tävissään mitään ohjeita pengerr&jäytyksien suunnittelua varten. 
Senvuoksi on oheen liitetty saatavissa olevaan kirjallisuuteen ja 
maarakennuslaboratcricn suon t tamoin ±utkimuks iin perus tuva chj e tä-
mänkaltaisia töitä varten. 

Laboratoriotiedoitus N:o :n kirjoitukset ovat tvh:n maaraken-
nuslahoratoriossa laatineet U. S o v e r i ja R. 0 r a m a. Läh-
dekirjallisuutena on käytetty seuraavia julkaisuja: 

Bendel, L. , Ingenieurgeologie 1. - Wien, 1949. 
Bendel, L., Ingenieurgeologie II. - Wien, 1948. 
Brenner, Th. , Tvh:n toimeksiannosta suoritetut tutkimukset. 
C.I.L Blasters Handbook. - Canada Montreal Que, 1929. 
G-abnielson, 0., Undersökning av avnötning hos sm.gatsten i prov- 

vägmaskinen r 1945. - Statens Väginstitut, Meddelande 73, 
19 

ui 



_2_ 
H.agerman, T.H. , Om evenoka bergarter och deras provning fdr kon- 

struktionsendam&l. - Statens Provningsanstalt, VIeddelande 85, 
1-943. 

Haneil, E., Häivitystyt. - Helsinki, 1923. 
Harno, 8. , Hävitystöiden käsikirja. - He1sind, 1939. 
Harno, S. , Räjähdysaineet ja sytytysvälineet sekä. niiden käyttö 

kallion louhinnassa. - Helsinki, 1946. 
Harno, 8. , Räjähdysai..neet ja sytytysvälineet. - Helcinki, 1954. 
Harno, S.ja Pakkanen, A.S. , siaatalouden rjytystybt.- Helsinki, 

19 46. 
Helenelund, 	V. , iViarkstabilitet och markgenombrott mcd speciell 

h.nsyn till jäirnv&gsbankar i Finland. - Helsingfors, 1953. 
Xeil, K., Ingenieurgeologie und Geotecbnik. - Haile (Saale),1954. 
Laitakari, A. , Jokamiehen kivikirja. - Helsinki, 1946. 
Lehto, E.J. , Rautatien- ja tienrakennus III.- Helsinki, 1944. 
von Matern, N. , Hje1mr, A. , Försik mcd pgrus. - Statens Vginsti- 

tut, Meddelande 65, 1943. 
Nyknnen, Arvo, Betonin raaka-aineet. - Valtion Teknillinen Tutki-

muslaitos, 1951. 
de uervain, F. , Die Eigensohaften des Gesteinsmaterials, wie cc 

ffdr die Herstellung von Belägen vervendet wivd. - Sirasse und 
Verkehr, N:o 21, s. 387. 1941. 

dc uervain, F. , Ueber die Klassifizierung des esteinsmateria1s 
fir den Strassenoberbau.- Strasse und Verkehr,N:o 10, s. 297. 

1950. 
Riisslein, D. , Steinbrecheruntersuchungen uriter besonderer Berilok-

sichtigung der KcTrrorm.- Forschungsarheiten aus dem Stro'ssen-
wesen, Band 32, Berlin, 1941. 

Shergold, P.A. , A review of available information on the signifi- 
cance of roadetone Tests. - Road Research Laboratory, Road 
Research Technical Paper No 10, 1948. 

Shergold, P.A. , The testing and use of gravel for road construction. 
- Cement, Lime & ravei, vol. 22, No. 2, s. 62, 1947. 

Sta -tens Geotelmiska Institut, Kortfattat kompendium i geoteknik. - 
Meddelande nr. 1, Stockholm, 1946. 

Statens Väginstitut. Underskning av stenmaterial. 	Statens Vig- 
institut, monistettu raportti, 1944. 

Stettbacher, A. , Spreng- und Schiesstoffe. - Ziirich, 1948. 
Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos. Muutamien kivilajien rakennus- 

teknillisiä ominaisuuksia koskeva tutkimus. - VTT, tiedoitus 
N:o 30, 1945. 

Vuorinen, J. , Räjä.hdysaineoppi. - Helsinki, 1928. 
Väyrynen, H. , Suomen kallioperä. - Helsinki, 1954. 



-3- 

TIE- JA ITESIRAKENNUSHALLITIJS 

- 	MaarakemiuslaboratOri 

SUOMEN KI VILAJEIS TA JA NIIDEN LUJUIJSOMINAISUUKS 15 TA. 

Rakennustelmillinen kivilaj itutkinius muodostaa u$eiimnissa ei-

vietysmaissa erittäin huomattavan osan kaikista geoteknillisistä 

-
tutkimuksista, sillä onhan kivilajien luuusoniriaisuuksiefl tuntemi-

nen välttämätöntä. paitsi teiden ja katujen päälilystetekniikassa ja 

betoriitekniikassa myös monilla rnaaraken.nuksen aloilla. Meidän maas-

samme on kuitenkin kiinnitetty varsin vähän huomiota rakennusteknil-

liseen kivilajitutkirnukseen käytännössä, vaikka suuntaa antavia pe-

rus tutkimuksia onkin tehty jonkin verran. Syynä siihen on varmaankin 

meillä esiintyvien kivilajien verrattain suuri lujuus eteläisten ta- 

• 

	

	sankomaiden kivilajeihin verrattuna. Maamrie samoinkuin Norja, Ruot- 
si ja Itä-Karjalakin kuuluvat nimittäin ne. peruskallio-alueeseen, 

• 	missä kivisulasta eli magmasta jäbmettyneet lujat kivilajit ovat 

käytännöllisesti katsoen rapautumattomina joko aivan pinnassa tai 

melko ohuiden ja verrattain löyhien maalajikerrosten alla. Venäjällä, 

Saksassa ym. Keski-Euroopassa samoin kuin Eugiannissa ja Yhdysval-

loissakin peittää sensijaan peruskalliota vuoristoalueita lukuunot-

tamatta myöhäisempinä. maapallon kehityksen ajanjaksoina vuoristoj en 

kulumistuloksista syntyneet ja kovaksi iskoetuxieet, usein satoja met-

rejä paksut kerrostuneet-eli ne. sedimenttikivet. Viimemainittujen 

kivilajien lujuusoininaisuudet vaihtelevat hyvin suuresti, mikä tekee 

näissä maissa kivilajien aineenkoetuksen kaikilla rakennustekniikan 

aloilla välttämättömäksi. 
Meidän kivilajimme ovat siis rakentajan kannalta ilanduttavan 

lujia ja kantavia, mutta niiden muokkaus asettaa suuria vaatimuksia 

muokkaukseen käytettävien koneiden laadulle. Sitäpaitsi ovat kivi-

ainekselle asetettavat laatuvaatimu.kset kasvaneet rakennustekniikari. 

eri aloilla siinä määrin, että meidänkin on jo pakko kiinittää en-

tistä enemmän huomiota kivilajeihmmme ja niiden erilaisiin ominai-

suuksiin. 
Koska kivilajien syntyolosuhteet määräävät kivilajien raken-

teen ja mineraalikoostumuksen ja viimemainitut tekijät puolestaan 

vaikuttavat ratkaisevasti kivilajien rakentajille tärkeisiin ominai-

suuksiin, voimme hyvin käyttää geologistayntytaPaafl perustuvaa ki-

vilajiluokitusta teknillisen kivilajien lujuustutkimuksen runkona. 
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Geologit jakavat kivilajit seuraavasti: 

1) Pintakivilaiit eli vulkaaniset kivilajit, jotka ovat synv 
neet kivilasta eli inagmasta tämän jäknnettyessä maan pinnalle jr 
tuessaan (useimmiten tulivuorien toimi.nnari yhteydessä) nopeasti. 
hän ryhmään icuuluvia kivilajeja kuten dasiittia ja basaltia ei ta-
vata Suomessa niin paljon, että niihin kannattaisi kiinnittää huo 
miota tässä yhteydessa. 

2) Syväkivilajit, jotka ovat syntyneet magman jähmettyessä hi- 
aeti ayvemmällä maan kuoressa. Tähän ryhmään kuuluu n. 55 % uiaam-

me kivilajeista eli graniitit, dioriitit, gabbrot, peridotiitti ja 
di.abaasit (kuvat 1 - 5). 

3) Kerrostunet kivii.jit eli sediznenttikivet, jotka ovat syn-
tyneet maanpinnalla olevien mu otuiien kulumigtuloksien, kuten 
hiekan ja saven kerrostuessa ja iskoetuessa jälleen kiinteäksi. Tä.-. 
hän ryhmään kuuluvia kivilajeja tunnetaan Suomessa esim. Satakun-
nan hiekkakivi ja Muhoksen savikivi. Alueet ovat verrattain pienet 
kuten oheiselta kartalta voidaan nähdä. 

4) Kiteiset liuskeet eli metamorfiset kivilajit, jotka ovat 
syntyneet erilaisista kivilajeista maankuoren liikuntojen aiheutte.-
mien puristavien voimien, lämpötilan ym. maankuoren liikuntoihin 
liittyvien seikkojen yhteisvaikutuksesta. Tähän ryhmään kuuluvat 
mm. Suomessa hyvin yleiset gneissit, kiilleliuskeet, kvartsiitti, 
amfiboliitit, granuliitti ja kalkkikivi (kuvat 6 - 9), jotka yhteen-
sä muod,stavat n. 40 % maamme kallioperästä. 

Lähtiessäinme lähemmin tarkastelemaan kivilajiemme lujuusominai 
suuksia on meidän edellä sanotun perusteella tutkittava hieman lä-
hemmin ryhmiä 2 ja 4 eli syväkivilajeja ja kiteisiä liuskeita, jot-
ka siis yhdessä muodostavat yli 95 % kallioperästämme. 

Syväkivilajit ovat kuten jo mainittiin syntyneet hitaasti jdh-
mettymällä verrattain häiriintyniättömässä tilassa olevasta kivisulas-
ta eli magmasta. Siitä on ollut seurauksena, että syntynyt kivila- 
ji: n tasalaatuista ja useimmiten tasarakeistakin. Vaihtelut tämän 
ryhmän eri kivilajien välillä johtuvat siis pääasiallisesti vaihte-
luista magman koostuniuksessa ja jähmettymisajassa. Näisd ekijöis-
tä. ensimäinen vaikuttaa syntyvän kiven mineraalikoostuniukseen ja 
jälkimmäinen raekokoon. Graniittisen ns. happaman maginan kiteytye-
sä on syntynyt granhitteja, jotka sisältävät pääasiallisesti vain 
neljää mineraalia, kvartsia, maasälpää, kiillettä ja saTvivälketä 
kun taas ns. alkaalisemmista maiialaaduista on syntynyt enemv'. 
mia mineraaleja (amfiboleja ja pyrokseneja) ja vähemmär. vaaleitr 
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ner'aal'sja (kvartsia ja maasälpää) sisältä.viä tummempia kivilajeja 
kuten gabbroa ja miltei mustaa peridotiittiä. [itä nopeammin kivi- 
sulan jäähtyminen tapahtuu sitä ähemmän kiteillä on aikaa kasvaa ja 
sitä hienorakeisempaa on syntyvä kivilaji. Samoissa olosuhteissa muo-
dostuvat kuitenkin maasälpkiteet usein suuremmiksi kuin muut ko. 
kivilajin mineraalit. Fienirakeiset kivilajit ovat yleensä lujempia 
kuin rkearakeiset kivilajit ja kun vertaamme syväkivien eri lajien 
raekooltaan samanlaisia tyyppejä, määrää kivilajien lujuuden mmc-
raalien laatu ja toisiinsa liittymistapa. Niinpä lienee tässä pai-
kallaan selostaa kuinka puheenaolevan kivilajirybmän inineraaliu vai-
kuttavat kivilaj ien lujuusominaisuuksiin. 

1) varj on kovin ja siis kulutusta kestävin tässä kysymyk-
seen tulevista mineraaleista. Se lisää kiven puristuslujuutta ja 
kulutuskestävyyttä, mutta ei ole kimmoisa vaan hauras, eikä siis li-
sää meikäläisen kiven iskun kestävyyttä. Kvartsirakeet liittyvi. 
kuitenkin useissa puheenaolevan ryhmän kivilajeissa toisiinsa kuin 
sormet sormien lomaan ja aikaansaavat rakenteen lujittumisen. 

2) MaasälPä kiteet sitävastoin ovat sileä- ja tasapintaisia ja 
J 	 lohkeavat helposti, mutta maasälpä. kuuluu silti kovien mineraalien 

joukkoon (siihen on vaikeata saada naarmua teräksellä). Maasälvän 
runsaus ei kuitenkaan lisää paljoa lcivilajin kulutuskestävyyttä, mut-
ta vähent3± huomattavasti iskun kestävyytt ja puristuslujuutta. 

3) Kiilteet ovat suomumaisia mineraaleja, jotka ovat huonosti 
kulutuot kestviä j.a taipuvia. Jos kiilteet esiintyvät kivilajissa 
suurina kiteinä alentavat ne kivilajin puristuslujuutta selvästi, 
sillä iillesuomut aikaansaavat varsinkin maasälpäkiteittefl pintoi-

hin liittyessään 	puristuslujuutta pienentäviä liukupintoja. 
Tasalaatuisen graniitin sisältäm5. kiille siis vähentää hiukan kiven 
kulutuskestävyyttä ja etenkin suurina suomuina esiintyesstkifl myös 
puristuslujuutta, mutta ei useinkaan vähenn iskun kest3.vyyttä. 

4) Amfibolit ja pyroksenit eli syväkivilajien tummat mineraJit 

(mustaa kiillett&. lukuunottamatta) ovat sitkeitä ja usein pitkäno-
maisia, jopa joskus miltei kuituisiakin. Ne eivät paranna kiven ku-
lutuskes tävyytt, mutta lisävat sen iskun kestävyyttä, puris taslu-
juutta ja painoa, sekk lämpötilan vaihteluitten kestivyyttä. 

Yhteenvetona edelläsanotusta voimme järj estää syväkivet sar-- 
j aan kasvavan puristuslujuuderi ja iskun kestävyyden mukaan. Tm1 sar-

ja on seuraaVa 
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i000-1400 kg/cm2  pegmatiitti, rakeitten 0 yli 20 mm (kuva 1 A) 

	

1200-1500 	" 	rapakivi (kuva 1 B) 

	

1300-2000 	" 	porfyyrigrafliitti (sisältää suuria maasä1ptikiteit 
hienompirakeisessa perusm.asaSSa, kuva 2) 

	

1400-2000 	" 	1arkearakeiflefl granhitti, rakeitten 5-20 mm 

	

1800-2500 	" 	keskirakeiflefl graniitti ja kvartBidioriitti, roieit- 
ten 0 1-5 mm 

	

2400-3000 	" 	karkearal:einefl gabbro (kuva 3) 

	

yli 3000 	" 	keskirakeiflefl gabbro ja peridotiitti 

diabaasit (kuva 4 ja 5) 

Luettelossairirne esiintyväifl suureen hajoitukseen puristuslujuuksiosa 

vaikuttaa mm. se kuinka mineraalirakeet liittyvät toisiinsa. Niinpä 

esim. Hangon ja Helsingin graniiteissa, gabbroissa, peridotiiteissä 

ja diabaaseissa rakeet liittyvät useimmiten toisiinsa epätasaisin 

pinnoin, kun taas pegmatiiteissä, Kurun ja Uudenkaupungin granii-

teissa ja rapakivessti rakeet liittyvät toisiinsa tasaisifl pinnoin, 

mikä vähentää luonnollisesti lujuutta. 
Tämän jälkeen alamme alustavasti tarkastella edellämainittUa 

neljtittä kivilajiryhmää eli kiteisid liu2keita, jotka muodostavat 

toiseksi suurimman osan Suomen kallioperästä. Kuten jo on mainittu 

ovat kiteiset liuskeet syntyneet muista kivilajeista maankuoren lii-

kuntojen yhteydessä puristavien voimien ja muuttuvan lämpötilan ylTi-

teisvaikutuksen tuloksena. Siitä on seurauksena, että kiteisten lius-

keitten rakenne ei ole tasalaatuinen kuten syväkivissä vaan enemmän 

tai vähemmän jtirjestynyt massaan vaikuttaneitten puristavien voi- 

mien välittömän tai vili1lisen vaikutuksen mukaisesti. Koska paitsi 

paine myöä lämpötila on ollut inuuttuvana tekijänä kiteisten liuskeit-

ten synnyssä, ei myöskään mineraalikOOstunus ole aina sama kuin läh-

tökivilajissa. Kun lisäksi otetaan huomioon, että Suomessa tavatta-

vien kiteisten liuskeitten lähtökivilaji ei läheskään aina ole ollut 

syväkivi vaan usein kerrostunut kivilaji, voidaan ymrmrtLiä, että. ki-

teisten liuskeitten koostumus ja erittäinkin rakenne voi vaihdella 

varsin palj on. Ominaisuuksiin ratkaisevasti vaikuttavat pä±imineraa-

lit ovat Suomen kiteisissä. liuskeissa kuitenkin samat kuin syvtikivila-

jeissakin eli kvartsi, maasälpä,killtt,amfib0lt ja pyroksenit ja 

näiden mineraalien vaikutus kiven lujuuteen on sama kuin edellä sy-

vkivilajiefl yhteydessä selostettiin. Mainittakoon kuitenkin, ett 
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Idille heiknttii kiteisi5. liuskeita enemrnt.n kuin syvtikivilajeja. Vr-
rattaessa ki -teisten liuskeitten lujuusominaisu.uksia vastaavan mine-
raalikoosturnuksen omaavien syvikivilajien ominaisuuksiin, ratkaisee 
siis kiven raekoko ja järjest1neispysaste sen, onko kivi lujempi vai 
heikompi kuin vastaava syvakivi. 

Raekoko vaikuttaa samaan tapaan kuin jo syvtikivii ksiteltess. 
to1ettiin eli mitö. pienempi on raekoko sitä lujempi on kivi. Wlyös 
jrestaeisyydest. p.tee yhtti yksinkertainen sitintö, eli kuta jtir-
jestyneempi on kivilajin rakenne, siti heikompi on kivi lujuusominai-
suuksiltaan. Järj estyneen kivilaj in puristuslujuus on riippuvainen 
myös siiti missi suunnassa sit3. puristetaan. Niinpi voi puristuslu-
juus liuskeisuuden suunnassa olla vain 50 % saman kiven puristuslu-
juudesta kohtisuoraan liuskeisuuden suuntaa vastaan. Kiteisissi lius-
keissa tavataan usein sekarakeisuutta, millä im.rret.n sit, etti 
kivilajin mineraalirakeet ovat huomattavasti erikokoisia. Mineraa-

lien liittymistavassa toisiinsa on myös paljon vaihteluita. 
Kaikki yll.sanotut tekijät vaikuttavat sen, ett. kiteisten lius-

keiden lujuusominaisuudet voivat vaihdella niin paljon samankin ki-
vilajin puitteissa, ettt kivilajeja on miltei mandoton asettaa lu-
juusjärj estyiseen kuten ede1l. syvikivilajien kysymyksess ollen 
teimme. Jos kuitenkin teemme yrityksen ajattelemalla vain meillii ta-
vattavia yleisimpiti liuskeita ja niiden puristuslujuuksia saamme 
tuloksena seuraavan lukuisia poikkeuksia silvfl sarjan 

1400-1700 kg/cm2  kiillegneissi 
1500-1800 	 kiilleliuske (kuvat 6 ja 7) 
1500-1900 " 	karkearakeinen gneissigraniitti 

1700-2000 	" 	keskirakeinen gneissi (kuva 8) 

n 2000 	 granuliitti 
1800-2600 	" 	hienorakeinen ieissi 
2500-2600 	" 	keski- ja hienorakeinen kvartsiitti 

2500-3000 	" 	keskirakeinen amfi'ooliitti (kuva 9) 
yli 3000 	" 	hienorakeinen amfiboliitti 

tiivis kvartsiitti 

Jc: verrataTin svvkivilajien ja kiteisten liuskeitten lujuukzia 
kenkkn voidaan vain sanoa, ett. suuri osa &ieisseist on heikom-
pia kuin normaalit graniitit, ja diaaasi on lujin kivilajeistamme. 
Viimemainittua esiintyy vain hyvin niukasti 1al1ioperss.nme. 
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Lopuksi voimme viel 	asettaa lujuusjärjestykseen kandella ker- 
ros tuneen kivilaj in eli s edimenttikivilaj in alueella esiintyvt muun- 
nks et sau,raa vas ti 

Muhoksen savikivi 
Satakunnan hiekkakivi 
Satakunnan hielckakivi, kvartsiittinen muunnos. 

sinmainittu on kivilaj istamme heikoin kun taas hiekkkivi 
lihentelee puristuslujuudeltaan graniittejamme. 

Jotta saisimme jonkinlaisen kuvan siitä mink 	verran eri kivi- 
lajeja maassamme esiintyy, haluaisin seuraavassa esitti tri Seder- 
hoim vainajan laatiman laskelman, jossa yritn jrjest alekkain 
kivilajit kasvavan puristuslujuuden mukaan 

alle 2000 	kg/om2 kiilleliuskeita ja kiillegneisseji. 9.1 % 
1400-2600 	'? 	gneissej?. 21.8 
n. 2000 	" 	 granuliitteja 4.0 	" 

1900-2500 	" 	 graniitteja ja dioriitteji 52.5 
1500-3100 	" 	 kvartsiitteja ja hiekkakivi 4.3 
2400-3500 	" 	gabbroja, diabaaseja ja amfiboliitteja 8.2 

KLisittelemieime kivilajien levinneisyys maassamme selv1Ji ohei-
sesta kartasta. Siini pisti si1mitin erikoisesti se seikka, ett 
maassamme on laajoja alueita, missi kallioperti on varsin vaihte1 
vaa, ja joilta alueilta voimme löytii monenlaisia lujuusominaisuuk-
siltaan suuresti vaihtelevia kivilajeja. Vain rapakivi-,,graiulii 
gneissigranhitti-, hiekkakivi- ja erJt graniittialueet nyttiv.t 
verrattain yhtenisilt kun taas lujuusominaisuuksiltaan vahvimma 
kivilajit ovat verrattain suppeina esiintymin hajallaan l5ydettr-
viss miltei joka puolelta maatamme. Tst syyst onkin kiytinnn 
miehen yleensti pysyttv. silmmitirisen tutkimuksen ja tarkastelun 
perusteella ratkaisemaan sen kivilajin yleiset lujuusominaisuudet, 
jonka kanssa hn joutuu kulloinkin tekemisiin. Koska htinen on suori-
tettava tim5 tarkastelunsa usein yll.i. kyttim4.ni  geologista nimis-
töTi ja kivilajeja kovinkaan paljoa tuntematta, tarvitsee hin yksin-
kertaisen tutkimuskaavan pstiikseen helposti edes suurin piirtein 
selville kivilaj ien yleisisti lujuusominaisuuksista. Seuraavassa es i-
tetn rakennustelmillinen kivilajitutkimuskaava, joka perustuu 3 
mineraalin kvartsin, maas.lvin ja kiilteen tuntemiseen sekä yksinker-
taiaiin tarkasteluihin ja mittauksiin. 
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1 kiven kunto 
Terve, rapautunut (niaas1praket sameita, musta kiille kellas- 
tunutta ja rakenne hatara) 

II kiven mineraalikoosturnus (esitetään runsaus järjestyksessä) 
kvartsi, maasälpä, kiille, tummat mineraalit (yleensä am±'iboleja 
ja/tai pyrokseneja), kuituisia kiteit, pitkän'niaisia kiteit 
(a±nitta.niikäli maasälpä.) 

III kiven vri 
vaalea, värikäs, tumma, musta 

IV kiven rakenne 
tasalaatuinen, heikosti järjestynyt, piisteinen, liuskeinen, 
kerro ksellinen 

V kiven rakeisuus 
l •  tasarakeinen 

tiivis (rakeita ei voi paljain silmin erottaa toisistaan), 
hrtenorakeinen Ø alle 1 mm, keskirakeinen 	1-5 mm, k.rkea- 
rakeinen Ø 5-20 mm, 

• 	 2D sekarakeinen 
pienimpien rakeitten keski Ø mm 

• 	 suurimpien 	 mm 
Yllä, annetun kaavan mukaan tehdyn tutkimuksen tulkinnan helpot- 

tamiseksi esitän seuraavassa lyhyen yhteenvedon mainittujen seikkojen 
vaikutuksesta kivien lujuusominaisuuksiin. 
1 rapautunut kivi, huomattavasti. heikonpaa kuin terve, 
II kvartsi lisää kovuu.tta, mutta ei eitkeyttä, turnmat rnineraalit 

ja kuituiset mineraalit lisäävät kiven sitkeytt, puristus ja 
vetolujuutta, lämpötilan vaihtelultten keetävyyttä ja painoa ja 
vaikeuttavat louhintaa Kiille heikentää lujautta samoin maasäl- 
pä varsinkin suurina rakeina, 

III Kiven väri johtuu mineraalikoostumuksesta ja on tärkeä etenkin 
rakennus ja monwnenttikiviä tutkittaessa 4  

IV Mitä. jörjestyneempi kivi on sitä heikompi se on lujuusomiriai- 
suaksiltaan ja sitä. helpommin se lohkeaa litteiksi rakeiksi, 

V Mitä. hienorakeisempi tasarakeinen kivi on, sitä suurempi on sen 
lujuus 4  
Sekarakeinen kivi on sitä lujempi, mitä pienempiä rakeet ovat, 
mutta yleensä heikompi kuin tasarakeinen kivilaji. 
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Ede11. on keskusteltu kivilajien lujuusominaisuuksista ja vain 
harvoin on eritelty puristuslujuu, ku1utuskestivyys ja iskunkesta-
vyys. Tämä. johtuu siitä., että eri kivilajeja vertailtaessa noudatta-
vat mainitut eri lujuudet meid&.n kivilajeissamme suurin piirtein 
toisiaan. Näihin lujuusominaisuuksiin voitaisiin vie1. liitt sel-
laisia kuin vetolujuus, joka on n. 1/20 - 1/40 puristuslujuudesta, tai-
vutusvetolujuus, joka on n. 1/8 - 1/15 puristuslujuudesta ja kimmoi-
suus, mutta nittenkän ominaisuuksien suhteen ei mikn kivilajeis-
tamme tä.h.n asti tehtyjen tutkimusten perusteella tee sanottavaa poik-
keusta y1eisest. 1ujuusj.rjestykse, joka tss on. laadittu puristus- 
lujuuden perusteella. Sellaisiin kivien ominaisuuksiin kuin lmmön-, 

nen- ja sähkönjohtokykyyn, 1ämpölaajenemiseen, säänkestvyyteen 
j.n.e. ei 	yhteydessä. voida puuttua. 

Iilainittakoon lopuksi lyhyesti meillä nykyisin kuytännössä. olevat 
kivilajien koetusmenete1mt. 
Puristuslujuus märitetän puristamalla 5 kpl 5 cm:n särmmittaisia 
kuivattuja kivikuutioita lismllä puristusta n. 10 kg/cm 2 /sek. Kuu-
tiot puristetaan liuskeisuuden suhteen eri suunnissa ja keskiarvo il-
maisee puristuslujuuden. (Suuremmat kuutiot antavat yleensä alhaisem-
pia puristuslujuuden arvoja kuin pienet) 
Hauraus määritetään ns. haurauslukuna, joka saadaan kun kivilajista 
murskattua ja seulottua tavallisimmin 8 - 11,3 mm:n lajitetta mureka-
taan terässylinteriss (0 10 cm) 14 kg:n pudotusvaaralla, joka saa 
pudota 20 kertaa 25 cm:n korkeudelta. Tulos seulotaan ja seulonta- 
käyrää verrataan määrätyllä tavalla alkuperäisen lajitteen seulonta- 

.... 	ia.betniin 	- 
kayraan (2  vertaustapaa). Kestopaallyte1siin/ce±paav1en kivilajien 
haurausluvun on yleensä oltava S alle 105 ja s alle 52. 
Liuskeisuus m ritetiän siten, että aines seulotaan ensin verkkoseu-
lasarjan läpi ja sitten vastaavan vtilppcisarjan läpi ja käyriä verra-
taan (tai toisen menetelmän mukaan välpän läpi menneitten rakeitten 
mittasuhteita verrataan). Kestopcitillysteisiin ja betonuin kelpaavien 
kivilajien liuskeisuusluvun (f) on yleensä oltava alle 1.43. 

Paitsi kalliota, joudumme usein murskaamaan sorakuopissa olevia 
kiviä ja lohkareita. Senvuoksi voidaankin vielä mainita, että harju-
sorakuopan pyöristyneet kivet sisältävät usein vain 50 - 70 % sitä 
kivilajia! minkä alueella kuoppa sijaitsee, kun taas moreenikuopan 
usein särmikkäät kivet voivat olla 70 - 90 prosenttisesti paikallista 
aines ta. 

iuten yllä olevasta on selvinnyt cn Suomen kivilajien lujuus kari-
sainvälistä lujuusluokitusta käyttäen "suuri" ja "hyvin suuri", mikä 
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merkitsee sitä, että jos murskaaja pystyy muokkaamaan meikäläisiä 
kivilajeja kohtuullisilla kustanriuksilla ei se joudu häpeään missään 
maapallollamme vaikkakin eräitten vulkaanisten kivilajien puristus- 
lujuus nousee 4000 kg/cm2 . 

Paitsi edellä käsiteltyjä kivien lujuusominisuuks1a, on raken-
tajan tunnettava myös kivilajiernme louhintaan vaikuttavia seikkoja, 
joista viimeniainituista tärkeimpiä ovat kivilajien jikeaminen ja 
rakoilu. Jos edelleen käytämme esityksetnme runkona kivilajien geo-
logista perusluokitusta, voimme lyhyesti sanoa, että kaikki kolme 
lohkeamissuuntaa, selvin vaakasuora päälusta, edellistä vastaan koh-
tisuora, kallion rintauksen suuntainen pystylusta ja molempia sanot-
tuja suuntia vastaan kohtisuora (heikoimmin kehittynyt) 	kkilust 

esiintyvät selvinä syväkivilajeissa, kun taas kiteisissä liuskeissa 
on vain pystylusta eli yksi halkeamissuunta selvä. Syväkivilajeja 

louhittaessa on siis rintauksen suunta pyrittävä saamaan pystylus-
tan suuntaiseksi. Kiteisien liuskeitten kysymyksessä ollen on edul-
lisinta ennen louhinnan aloittamista määrittää kerrosten "kulkui' ja 
"kaade" eli kerrosten suunta vaakasuorassa leikkauksessa ja kerros- 
en kaltevuus pystysuorassa leikkauksessa. Louhinta on senjälkeen 

edullisinta aloittaa siten, että rintaus on kulun suuntainen ja kaa-
de kallistuu kaatosuuntaan päin, mikäli hyvinkehittyneet lustat ei- 
vtt toisin määrää. 

Kallion rakoilu johtuu lämpötilan vaihteluista ja rraankuoren 
liikkeistä, ja raot ulottuvat kalliossamme lähes 100 mn syvyyteen 
asti. Pohjavesi liikkuu peruskalliomme raoissa ja siihen perustuvat 
kalliokaivojen kairausmand011isuutemme. Yleisenä stiäntönd voidaan 
sanoa, ettd vanhemmissa kivilajeissamine eli kiteisisstt liuskeissa 
Lounais-Suomen rannikkoalueella, Tampereen (Valkeakosken) alueella 
sekä karjalais eila liuskevyöhykkeeliä (Laatokka_Joensuu-Kainuil-Kes-
ki-Lappi - Ruotsin raja) on kailioperä paljon enemmän rikkonaista 
eli rakoillutta kuin nuorimmissa syvtikivissä (graniitti-)alueilla. 
Nuorin kivilajimme rapakivi on vähiten rakoiliutta. Kallion rakoilu 
tapahtuu usein parhaiten kehittyneissä lusta-suunflissa. Rakoilu on 
niirimuodoin yleensä pääiustan suuntaista graniiteissa (pergertynyt 
graniitti) ja pystylustan mukaista kiteisissä liuskeissa. Jos kiteis-
ten liuskeitten raot eivät ole pystysuoria vaan kaltevia, sanotaan 
kalliot.a kynsistyneeksi. 
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Suomen kallioperäkartta. 1. Graniit-
teja y. m. syväkivilajeja (dioriitteja, gabroja), 
osaksi gneissimäisiä. 2. Rapakiveä. 3.Gneis-
sejä (gneissimäisiä liuskeita ja suonigneisse-
jä). 4. Kiilleliuskeita ja y. m. liuskeita (amfi-
boliitteja, leptiittejä y. m. ). 5. Kvartsiitteja. 
6. Granuliitteja Lapissa. 7. Hiekkakiveä Län-
si -Suomessa. 8 .Postarkeisia kivilajeja. Pikku- 
kartan pilkkuviivoitus tarkoittaa Svekofenni-
alaista poimuvuoristoa, mustaviivoituS Karja - 

laista liuskevuorijonoa. 
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• 	TIE- JA VESIBJ.KENNTJSHALLITUS 

Maarakerifluslaborato rio 

20.10.1955 

SALLITUN FENGERKORKEUDEN ALUSTAVA IWR ITTVIINEN TASAISELLE 

SAVIFEHIVIEJKÖLLE FLIKTAUSTULOSTEN FERUS.PEELLA. 

Vuosikausia ovat tienrakentajat kayttneet alutavia pehmeikkö-

tut±cimuksia tehdessn apunaan ne. normaalikoetintankoj a. Tutkimuk-

set on pyritty tekemään annettujen ohjeitten mukaisesti (hum. Lab. 

tied. 5) ja tutkimustulokset on sitten piirretty diagrammeina pi-

tuus- ja poikkileikkauksiiri. Diagrammien tulkinnassa n kuitenkin 

esiintynyt vaikeuksia. On. ollut pakko tyytyä usein hyvin suppeisiin 

kokernusperäisiin tulkintoihifl. 
On selvää, että huolellisesti tehtyjen pliktausten perusteella 

voidaan karkeasti verrata eri pehmeicköjefl kantavuutta ja pehmeikkö-

jen rakennetta. Karkeasti voidaan myös arvioida miten syvälle eri 

tyyppiset pengermassat todennäköisesti tulevat painumaan ne. "riit-

tävän kantavaan pohjaan" täytettäessä (Lab.tied. 5), mutta se kuinka 

korkea penger tasaiselle savipehrueikölle voidaan sallia ilman, että 

ne. sortumia ja täytemassojen painumista suuremmassa määrin maanpin-

nan alle on odotettavissa, on vaikeata sanoa pelkästään piiktaustu-

losten perusteella. Koska piiktaustulosten avulla kuitenkin voidaan 

saada selville, mitä kertalukua pohjan kantavuus (leikkauslujuus) 

on, rohkenee TVH:n maarakennuslabOratOrio useamman vuoden äydentä-

viin pehmeikkötutkimUksiin nojautuen esittää oheisen piirroksen hei-

po -ttaakseen tiesuunnitelman laatijan alustavien savipehmeikkötutki-

musten tulkintaa. Tarkemmin voidaan savipehmeikön kantavuus laskea 

vasta sitten, kun maaperän eri kerrosten leikkauslujuudet on määri-

tetty vartavasten siihen tarkoitukseen konstruoitujen laitteitten 

avulla. 
Ne pliktaukset, joihin oheista tulkintatapaa sovelletaan, on 

suoritettava erittäin huolella, varmistautuen mm. siitä, että kysy-

myksesä on laboratoriossa luokitettu savi ( ei siis esim. turvetta 

päällä enempää kuin mitä lapiolla voidaan poistaa ennen piiktausta), 

ja että kuivakuori on tutkittu pliktaamalla erikseen ja sen alla 

oleva osa riittävän avaran alkukairausreijän läpi. Fliktausvälinei-

den, erikoisesti kärjen on oltava hyvässä kurmcssa ja piiktaustan-

kaj en läpimitan on oltava "normaali" 19 min. 



- 17 - 

Saven todellisen leikkauslujuuden ja pliktauksessa tarvittavan 
kuorman vä1isen haj3ituksen on todettu olevan verrattain pienen 
aihaisia kuormituksia kuy±ettess., mutta melko suurn i11ir in 
kuormitus on 50 kg tai sen yli. Syynä. t.hn  on osaltaan se, että 
ku.ytettyjen kuormien painoerot ovat yli 50 kg:n ment.ess. 25 kg, 
mutta pienempiä. painoja kuytettäiessä vain 5 - 10 kg. Lisiksi on 
suurilla painoilla kuormitettujen tankojen tka rkaaminen?? vaikeam-
min hallittavissa. Sit.paitsi on olemassa monia muita tekijöitä 
kuten varsien erilainen kitka erilaisissa savissa, maapern rakenne 
y.m. , jotka lisvt hajoitusta. Oheiseen piirrokseen on leikkaus- 
lujuuden ja tankokuormituksen suhdetta ilmaiseva käyrä piirretty 
hajonta-alueen alareunaan eli siis siten, että käyrältä saadaan mi 
nimileikkausluj uudet. 

Savikon kantavuuden arviaiminen rheista piirrosta käyttäen ta-
pahtuu siis piirrakden rläu1maaaa esitetyn esiserki avaOla valais-
turia seuraavasti: 

Esimerkki: On ratkaistava kantaak-) sellainen saviko. j rnka ra-
• 	kenne vastaa piirroksessa esitettyä pliktaustulosta, 1.5 m korkean 

penkereen. 
• 	 lnsin etsit.kän diagramoiin B pystyakseiiita halutta pnserkor 

iceus (1.5 m). Senjälkeen otetaan e1ville mandollisen liukupinnan 
suurin syvyys siirtymällä pengerkorkeutta osoittavalta ordinaatalta 
oikealle tien leveyttä (esimerkissä 8 m) vastaavalle käyrälle ja 
lukemalla etsitty metrimäärä (7.3 m) leikkauspistettä vastaavalta 
kohdalta vaaka-akselilta. 	iktausdiagrammiin merkitään sitten saa- 
tu syvyys ja aletaan laskea tämän merkin yläpuolelle jäävän maaker-
roksen keskimääräistä leikkauslujuutta (k). Js kova pohja. on lähem-
pänä maanpintaa kuin mitä diagrammista saatu arvo edellyttää, ote-
taan luonnollisesti vain kovan pohjan yläpuolella oleva osa diagram-
mista huomioon keskimääräistä leikkauslujuutta laskettaessa. Kovaksi 
pohjaksi on matalien penkereitten kysymyksessä ollen laskettava pci- 
jamaa, johon tangot eivät ole 	inuneet kiertämällti. Koska sortuma 
voidaan otaksua tapahtuvan likipitäen sylinterimuotoista liukupin-
taa myöten (kts. piirros) vaikuttavat eri maakerrokset kantavuuteen 
siinä suhteessa kuinka pitkää matkaa niiden paksuus vastaa liuku-
pinnan kaarella. Yksinkertaisuuden vuoksi lasketaan kuitenkin tässä 
alustavassa lujuuden määritysmenetelmässä maaperän kysymykseen tu. 
levan osan keskimätiriinen leikkauslujuus siten että ensin mitataan 

• 

	

	pliktausdiagrammista minkä matkan tangob ovat kullakin painomäärällä 
painuneet. IPiirroksen vasemmalla puolella olevasta diagraminista (A) 
kat.sc taan kut; Lin csinn L.r 	vas taava leikkauslnjnus (k , cTcs pin- 



• 	nasa ,n ns. 1uivakaori, otetaan vastaavasta kuivakuoren lujuusar- 

vosta vain 70 %. Kukin leikkauslujuusarVO kerrotaan vastaavalla ker-
rospaksuudella, tulot lasketaan yhteen ja jaetan kerrospaksuuksien 

summalla eli liukupinnan syvyyden arvolla. 
EsixnerkkinL olevassa tapauksessa tapahtuu laskeminen siis seu- 

raavas ti: 

1 kerrs (paksuus) 	0,60 x (k) 1,80 x 0,7 = 0,76 

	

II 	" 	" 	0,80 x 	1,30 x 0,7 = 0,73 

	

III 	 " 	0,20 x 	1,60 x  0,7 	0,25 

	

IV 	" 	 5,70 x 	0,40 	 2,28 

7,30 m 	 4,02 

Kekim:briflen leikkauslujuus 	= 0,55 ton/m2  

Jos nyt sijoitetaan saatu keskimtriien leikkauslujuuden ar-

vo (k 0,55) diagrarnmin (A) vaaka-akselille, saadaan akselin ala-
puolelta se suurin pengerkorkeus, joka ko. maapohjalle voida.an sal-

lia (esimerkkitapauksessa 1,4 m). Suunniteltua 1,5 m:n pengertt. ei 

siis uskalla sallia ko. kohdalle ilman pohjavahvistUSta. Rajatapa-

uksessa on syyt! pyytiii maarakennuslaboratOriolta tarkempaa tutki-

oiuta ja lausunt,Öa. 



11I IIIUIUUIURU== 
.U. IIIII1IUI1r! 

I$1M I! Hr r _________ __ 
1 __ 
1I!!IiIiLz1muHLI1IIIIJ!IIuuIrnIIJuNIIiILILJIII 

__ 

I_I 
imiiii 

s__ __u .. __ 
1__IIIII II IuIuI_ ' 

" 

__ __ 
IIEIi . rllII__ __ 

iiaum 

IR I=- : I__! * gj r i __ __ 
-_-- __ __ 
Ii r II 1 I-. __ __ 

i-- 
__ __ 

I ____ . __ __ 
TUiII __ __ __ 

UUUt- UUUU1' 'UI' IUU !UM UII1I Uli __ 
__ 

____ 
__ - __ __ __ 

illi 
____ 
______ __ ____ __ 

__ -- __ __ __ 
1----  ____ - __ 

______________ ____________ ______ _____ ____ - 

1 

_- 
__ 

U1 __ IUU U1UU IUUUI1UI 11 i1 UUIUlI!III __ 
1RUUUUUURU UUUUU US UUlLiUUUI IUUl!U.. 
1-- ___ ___ 

1 	__ __ 	 ____ 
______ 	 UUIIII 

1 
IIUII FJUUU LUUI 1UUlI1hLI1 1 UUUU NI 11111 UUNIIIDIi!NI 

1 UUNIUNII UNIUNININI 
11 IIIIIIUUINI UINNUUNIN!!OI :4!!i9' UNI UIN 

__ 
UUNIUUEUUNINIUNIUNN NININININIUNIUL NINININININIPNINIIINI.!RNIIIU INIU1 1UE- 1 UNII1U MIINIUNI__UUNIUNNINIUI 

1 IINIIIUNIIIUNIUINIIU IIUNINI 
1 IIUNININIUIRUNINIIIIUNI UUNINI NINIUNIUIIUNI NiNIUU1IUUINNINI 
1 NINIUUUNIUU_UUUUlMUMUUlINININIUI1NININIUNI5UNINIUNIUU 

NINIUNINIUNINIUNIUI!UNIUNIUUNINIUNIflUNINIIINIU 1__UNIUNIUUINIUNINIU____NINININININIUNIINI 
1 ____ L i4f 1* 4 1lj 

Li fl '! 
I 



- 20 - 

TIE- JA VESIRANNIJSHALLITUS 
i'Iaarakennuslaboratorio 

1 . 11.1955 

FENGERRÄJÄYTYSIEN SIJUNNITTELUSTA JA SU0RITUiSESTA: 

Kun tierakennuksessa pehmeikkö ylitetJin "riitt.vn kantavaan 
pohjaan" tiyttirnillU, joudutaan usein toteamaan, etenkin jos penger-
•tiyte on ollut kivetöntt tai pienikivist:t ainesta, etti penger "eltiti" 
rakentamisen jilkeen usein vuosikausia. Sadekausien jilkeen voi ii-
sksi tapahtua yht'ikkisii, liikennett: vaarantavia pengersortumia, 
koska mtLrki pengermassa painaa normaalia enemrniin ja aiheuttaa pen.-
kereen alle jtLJ.neen heikosti kantavan maapohjan pettmisen. Sortuma 
voi olla seurauksena myös siit syysti, ett hiljalleen painuvaa tie-
ti korotetaan kerta kerran perLsti kuimes ylitetn alla olevan tur-
vematon vetolujuus tai saven tai liejun leikkauslujuus ja tie putoaa 
yht'kki•ti syvemmille. Edelleen voivat rummut painua ja liikkua ajan-
mittaan tllaisilla pehmeiköill, joko siit syyst'i ett pengermas-
sojen liikkeet h5iritsevt niiden perustuksia tai oenvuoksi ett ne 
on perustettu painuvalle pohjalle. 

Edellmainit.Ltjen j:lkiseurausten vlttimiseksi suorittavat 
rakentajat silloin ttllöin pohjaant.yttdi. rijytyksien avulla (eli 
ne. pengerrj '.ytyksi') saadakseen penkereen liikkumattomaksi kovalle 
pohjalle. Meidn olosuhteisiimme ja tierakennukseen soveltuvia yksi-
tyiskohtaisia rLjytysohjeita on kuitenkin niin niukasti, ett'i rtij 
ytystyöt eivt ole onnistuneet tyydytttivsti. Senvuoksi on tie- ja 
vesirakennushallituksen maarakennii.slaboratorio TVH:n eri puolilla 
maata suorittamien rjytysten tuloksien pohjalla tutkinut ns. mii-
nausmenetelm1n kyttömandollisuuksia ja laatinut seuraavassa esite-
tyt rj.ytysohjeet. 

MiinausmenetelmLll 	m.rretn sitt, ett. tysilevyisenJ pai- 
k:i11een ajettu penger "pudotetaan pohjaan" rjyttimilli samanaikai-
resti penkereen alle putkien avulla upotetut panokset. 

Rhpanosten mitoitus. 
iviitoitus tapahtuu siten,etti ensin piirretY.n ko. rijytys-

kohJan (esim. tielinjan) pituusleikkaus, josta tulee ilmeti. tasaus- 
viiva, maan pinta, vanhan tien kysymyksess ollessa pengermateriaalin 
alaraja sek. "riittvn kantava pohja" (kuva 1). Pituusleikkaukseen 
jaetaan rnian pinnan tai vanhalla tiell. pengermateriaalin alarajan 
ja "rii ttvn kantavan pohjan" vilinen osa vaaka-viivalla (a, kuva 1) 
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kahteen yhtäsuureen osaan. Tämän jälkeen piirretään pituusleikkauk-
seen ympyröitä harpilla siten, että ympyröitten keskipiseet ovat 
edellä piirretyllä viivalla ja niiden kehät sivuavat riittävän kan-
tavaa pohjaa alhaalla, maanpintaa tai pengermassojen alaiajaa ylhääl-
lä sekä ympyrät toisiaan. Ympyröitten keskipisteet merki;sevä räjäh-
dyskeskipisteitä. Jokaisen ympyrän (pallon) halkaisija lasketaan tai 
mitataan tarkasti. Saatuja arvoja hyväksi käyttäen mitoiteiaan kuhun-
km pisteeseen tarvittava panos piirrolcsen (kuva 2) avulla seuraa-
van esimerkin mukaisesti: iviitoituskuvan oikealla reunalla olevalla 
asteikolta (A) etsitään räjähdyspallon halkaisijan (d) pituutta vas-
taava arvo (5.7 m) ja saadun arvon kohdalta siirrytään vaakasuoraan 
vasempaan, "katkoviivakäyrälle" saakka. Leikkauskohdalta pystysuo-
raa viivaa seurattaessa voidaan yläreunan asteikolta (B) lukea tar-
vittava dynamiittimäärä (23.0 kg) ja ala-asteiIolta (D) räjähdykses-
sä syntyvä tyhjätila (96.5 m3 ). Samasta leikkauskohdasa ylöspäin 
siirryttäessä saadaan lisäksi putkikäyrältä sopiva räjähdysaineen 

suojaputkikoko (sisä 	4") ja tästä leikkauskohdasta vasempaan vaa- 
kasuorasti siirryttäessä voidaan sivuasteikolta (C) lukea putken ala- 
pään vaadittu pienin etiys L (L 8 m) maan- tai täytteen pinnasta. 
Diagrammista 2 (kuva 3) voidaan lukea putken alapään etäisyys (1) 
räähdyskeskipisteeStä (esim: dynam. 23 kg 	1 = 2.3 m), Saatu etäi- 

syys (1) merkitään pituusleikkaukseen (kuva 1) samoin kuin L:n arvo- 
km. Tällöin saadaan mittaamalla kuvasta tietää kuinka paksulti pen-
germassoja on vähintäin ajettava ko. kohdalle ennen räjäyttämistä, 
eli vaadittu ylipenkereen yläraja sekä putken kokonaispituus S  ja 

upottamissyvyys 5. Jos katsotaan, että tien tai räjäytettävän kohdan 
leveys on niin suuri, ettei yhteen riviin asetetuilla panoksilla saa-
vuteta toivottua tulosta, voidaan panokset asettaa kahieen tai use-
ampaan riviin. Tällöin voidaan panokset sijoittaa esim. kuten kuvasss 
1 b. Kunkin panosrivin kohdalta on piirrettävä pituus- ja poikkileik- 
kaukset cuten kuvissa 1 ja 1 b on tehty ja panosten mitoitus on suon- 

tettava kuten on esitetty. 
Räytystyön valmistelu ja suoritus kenjJ. 
Jos kysymyksessä on rakenteilla oleva tie, on yleensä tapana 

asettaa putket vdlmiiksi pystysuoraan määrätyille kohdille ja vasta 
senjälkeen voidaan engermassOjen ajo aloittaa. Kim penger on aje 
tu määräkorkeuteensa lasketaan räjähdyspanokset p'tkiin, johtimet 
kiinnitetään, virtapiiri tarkistetaan, panoKset täkätään vedellä ja 
koko panosmäärä laukaistaan heti välittömästi yhtäaiksisesti. Jos 
kysymyksessä on vanha tie, eikä putkia saa lyödyksi peiigerrnateri-
aalin läpi painetaan ne tien reunasta sopivassa kulmassa penkereen 
alle vuoroin tien kummaltakiil puolelta (kuva 1 ). 
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itket: fleensä käytetään ne. tuubiputiia, jotka alapäästään sulje-
taan kiilamaisekSi hitsaamalla. Putket jatketaan hitsaamalla. Fut-
ket painetaan tai lyödään maahan joko miesvoimalla tai 	yttään 

apuna esim. pioneerijunttaa. 
Rjhdysaine :RäjähdYsaineena käytetään dynamiittia. DynamittiPat- 

ruunat voidaan laittaa pahvilieriöihin siten, että 2 putkoa käytet-
täessä tulee n. 1.8 kg/m, 3" putkeen n. 3 kg/m ja 4" putkeen n. 

5 kg/m dynamiittia. 
y,rtys ja _väiineet: Sytytyksessä käytetään sLihkbsytytyStä. Ylini- 

pään patruunaafl on varmuuden vuoksi syytä laittaa kaksi sähk5nallia. 
Panokset yhdistetään kuparijohtimilla rinnakkain tai sarjaan. Joh-
timien tulee olla hyvin eristettyjä ja liitosten huolella tehtyjä. 
Sytytykeessä voidaan käyttää erikoista sytytyskojetta, paristoja tai 
yleistä sähkövirtaa (vaihtovirtaa). Ennenkuin johtimet yhdistotn 
sytyttimeen on syytä t kiotaa erikoisella ohdinkoetttmeTL1a onko 

virtapiiri ehj. 
Räjähdysaineita kasiteltäessä on tarkoin noudatettava VaitiOn- 

neuvoston 29.9.27 antamaa päätöstä "Järjestysohjeita kivenlouhifltaa, 
.hakkuuta ja -.hiontaa varten". Räjähdysaineiden ja sytytysväliflei-
den käsittely selviää tarkemmin mm. S. Harnon kirjasta "Räjähdysai-
neet ja sytytyoväiineet sekä niiden käyttö kallion 1ouh n:lassatt. 

PengerräjäytykseSsä ei siis suinkaan ole tarkoitus käyität 
maahan kraatereita, joihin kantavat massat voidaan ajaa, 'iaan tar-
koitus on aaada maan sisässä aikaan riittävä tyhjtitila, johOn joen-
gergerttiyte painuu yhtenäisen rnassamuotOflsa suurin piirteon säilyt-
täen eli sekaantuniatta paljoa märkään pohjamaahan. PengerräjäytykSefl 

jäljet eivät siis oikein räjäytett5.essä saa näkyä tien oinnalla 

muulla tavalla kuin pengerpinflafl painumana, eikä penkereestä siis 

saa lentää materiaalia pois. Kuvassa 1 on pisteviivalla esitetty 

mille korkeudelle massat on ajettava ennen r.jytysti. Tämä viiva, 
eli vaaditun ylipenkereen yläraja on saatu kuten edellisellä ivul-
la on selostettu sijoittamalla kuvasta 3 saadut 1:n arvot ja kuvan 
2 vasemmasta laidasta 0 saadut L:n arvot pituusprofiilifl eri räjäh-
dysympyröittefl kohdille. T•dst johtuu, että massojen yläpinta usein 
muodostuu epätasaiseksi ja 'aaltoi1evakSi". Kenttätyön helpottami-
seksi onkin senvuoksi syytä mitoittaa ylipenger mandolliSimslafl ta-
saiseksi L:n huippuarvojen mukaan kuten kuvassa 1 on tehty, mioot 
t:tm ehdotettu ylipenkereen yläraja on merkitty ka.k:io.1is. 
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Rjytyksefl jl1een on 	 ohtn jottava heti kivii 

pengermassOja niin paljon kuin sinne hitaampana jlkipainumafla up-

poaa. SitLi varten on paikalla useimmiten edullista pit n. 1 m pak-
sua ylipengertö. n. 2 viikon ajan. nipengermassat voidaan senjilkeen 
ktiyttWi hyvtLksi esim. luiskatöisS.. Pengermassoiksi sopivat parhai-
ten sorat, jotka eivtit talvellakaan jäykisty laatoiksi ja holvaannu 
rjb.ytettäess. syntyneen tyhjin tilan piille, vaan painuvat irtonai-
aina rakeina. Tarvittavien pengermassOj en kokonaismiri saadaan si-
ten, ett5. lasketaan yhteen kutakin rLjihdyspanOsta vastaava tyhj.-

tila, joka taao nandn :uvan 2 ala-akoelilta (D) mitoitusta suon- 

t et tae se, 
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