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Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työsektyksel 
MURSKAUSTYQT 

YLEISET LAATUVAATIMUKSET JA 
TYÖSELITYKSET 

MURSKAUSTYÖT 

1. MURSKAUSTUOTTEIDEN NIMITYKSET 

Murske (lyhenne M) on murskaustuotteiden yhteis-
nimitys. Murskeet jaetaan niiden valmistamiseen 
käytetyn raaka-aineen perusteella mm. sora-, kal-
lio-, moreeni- ja kuonamurskeisiin. 

Soramurske (lyhenne SrM) on someron tai soran 
murskauksessa ja seulonnassa saatu kiviaines. 

Kalliomurske (lyhenne KaM) on kalliosta räjäyttä-
mätiä irrotetun louheen murskauksessa ja seulon-
nassa saatu kiviaines. 

Moreenimurske (lyhenne MrM) on moreenin murs-
kauksessa saatu kiviaines. 

Kuonamurske (lyhenne KuM) on rauta- ja terästeol-
lisuudessa syntyvien kuonien murskauksessa saatu 
tuote. 

Murskeen sisältämien raekokojen ala- ja ylärajat 
millimetreissä ilmaistaan nimityksen perään liitettä-
villä numeroilla (esim. SrM 0-20, KaM 6-12). 
Murskeen sisältämien raekokojen ylärajasta käyte-
tään myös nimitystä maksimiraekoko. Murske saa 
sisältää korkeintaan laatuvaatimuksissa esitetyn 
prosenttiosuuden raekokojen alarajaa pienempiä tai 
ylärajaa suurempia rakeita. Maksimiraekokoa vas-
taavan seulan keskimääräisen läpäisyprosentin 
tavoitearvo on nollasta alkavilla murskeilla 95. 

2. RAAKA-AINEET 

2.1 Yleistä 

Murskeen raaka-aineessa tulee olla riittävästi tuot-
teen maksimiraekokoa suurempaa kiviainesta. 

Raaka-aine ei saa olla rapautunutta tai helposti 
rapautuvaa eikä se saa sisältää haitallisessa määrin 
epäpuhtauksia kuten savea, silttiä, turvetta, ruoka- 
multaa, juuria, puunkappaleita, lunta tai jäätä. 

2.2 Raaka-aineen tutkiminen 

Ottopaikan sisältämän raaka-aineer. 
sen käyttöönottoa selvitettävä mm. uayut» 
niiden tutkimisen, seismisten luotausten, m 
kan ja/tai silmämääräisten havaintojen avulla 

Tehdyt havainnot, näytteidenottokohdat ja 
teiden tutkimustulokset on esitettävä karttoje 
piirustusten ja taulukoiden avulla siten, että niitä 
hyväksi käyttäen on mandollista arvioida eri käyt-
tötarkoituksiin kelpaavien ja kelpaamattomien raa-
ka-aineiden määrä ja sijainti ottopaikassa sekä 
ennakoida tuotteiden laatuvaatimusten ja raaka-ai-
neen laadun otolle ja käytettäville jalostusproses-
seille asettamat vaatimukset. 

2.3 Raaka-aineen otto 

2.3.1 Ylek 

Raaka-aine€ 
noudatettava ottoluvassa ja ottamissuunnt&massa 
olevia periaatteita ja ehtoja. 

2.3.2 Sora- ja moreeniottopaikat 

Ottoalueelta on kaadettava puut ja 
niin syvältä, ettei raaka-aineen joukkoon jää juuria, 
kantoja, humuspitoista pintamaata tai muita epä-
puhtauksia. Raivatut pintamaat on sijoitettava niin, 
etteivät ne myöhemmin haittaa työtä, mutta ovat 
helposti käytettävissä hyväksi ottopaikan jälkihoi-
dossa. Lumi, jää ja jäätynyt raaka-aine on poistet-
tava murskaamoon vietävän raaka-aineen joukosta. 

Kelvollinen jäätynyt raaka-aine ja ylisuuret kivet on 
varastoitava erilleen käyttökelvottomasta materiaa-
lista myöhempää käyttöä varten. 

Työturvallisuuden vuoksi ottopaikan rintaus on 
dettävä sellaisessa kaltevuudessa, ettei sortun 
vaaraa pääse muodostumaan ja muutenkin on ty: 
aikana kaikilta osin noudatettava sora- ja täyl 
maakuoppien työturvallisuusohjetta (TVH 701 43 

2.3.3 KaIIio-ottopaikat 

Kalliota louhittaessa on sen pinta puhdistettava 
irtomaasta. Puhdistus on ulotettava niin kauas 
uloimmista porausrei'istä, etteivät mandolliset 
louhinnassa tapahtuneet ns. ryöstöt reuna-alueilla 
aiheuta pintamaiden joutumista louheen joukkoo 
Louhintatyössä on noudatettava mm. kallion le. 
kaus- ja pengerrystöiden työselityksessä ja louh 
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tatöiden asiakirjoissa annettuja ohjeita sekä mää-
räyksiä. 

Jos kiviaineksen laatu jossain ottopaikan kohdassa 
on huonosti aiottuun käyttötarkoitukseen sopivaa, 
tulee harkita huonon kiviaineksen erottamista pa-
remman kiviaineksen joukosta ja mandollista käyt-
tämistä johonkin muuhun käyttötarkoitukseen. 

Louhintatyön jälkeen on ottopaikan reunoille jätet-
täville jyrkänteille rakennettava suoja-aita. Työn 
aikana voidaan väliaikaisten jyrkänteiden suojaami-
seen käyttää lippusiimoja. 

Kaikki irtilouhittu laatuvaatimukset täyttävä aines 
murskataan, ellei sitä tarvita muihin käyttötarkoi-
tuksiin. Louhoksen ympärys tulee siistiä. 

3. YMPÄRISTÖN- JA TYÖSUOJELU 

Murskaustyössä on noudatettava ympäristön- ja 
työsuojelusta annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä 
ilmoitusvelvollisuuksia. 

4. LAATUVAATIMUKSET 

4.1 Rakeisuuspoikkeamat 

4.1.1 Yleistä 

Rakeisuuskäyrä katsotaan ohjealueelta poikkeavak-
si, jos jonkin seulan yhden desimaalin tarkkuudella 
laskettu läpäisyprosentti on ohjealueen alarajaa 
pienempi tai ylärajaa suurempi. Ohjealueelta poik-
keavien osuudet on myös laskettava 0,1 % -yksi-
kön tarkkuudella. 

4.1.2 Murskeet, joiden rakeisuuden alaraja on 
nolla 

Taulukoissa 1-8 on esitetty eri tienpitotarkoituksiin 
käytettävien ja maksimiraekooltaan erilaisten murs-
keiden, joiden raekokojen alaraja on nolla, sisem-
mät ja ulommat rakeisuusohjealueet. Taulukoista 
puuttuvien murskelajitteiden rakeisuusvaatimukset 
annetaan työkohtaisesti. Päällystemurskeiden, 
joihin massan valmistuksen yhteydessä on tarkoi-
tus lisätä hiekkaa, rakeisuusohjealueet on suunni-
teltava työkohtaisesti ottaen huomioon hiekan ra-
keisuus, lisäys-% ja seoksen rakeisuusvaatimukset. 
Työkohtaisesti voidaan antaa myös taulukoissa esi-
tetyistä poikkeavia rakeisuusvaatimuksia, jos se 
laatu- ja taloudellisten näkökohtien perusteella 
katsotaan tarpeelliseksi. 

Sisemmältä ohjealueelta poikkeavien rakeisuuskäy-
rien osuus saa olla korkeintaan 40 % ja ulommal-
ta ohjealueelta poikkeavien korkeintaan 10 %. 

Taulukko 1. Asfalttimassan tekoon käytettäväksi tarkoitettujen mu,skelajif teiden 0-4, 0-6 ja 0-8 mm rakeisuusohje-
alueet. 

Seula 0-4 0-6 0-8 

mm Bisempi ulompi sisempi ulompi sisempi ulompi 

0,074 6-18 4-20 5-14 3-16 4-12 2-14 
0,125 10-23 7-25 8-18 5-21 6-16 4-18 
0,25 16 - 31 13 - 34 13 - 25 10 - 28 11 - 22 8 - 25 
0,5 26-42 22-45 21-34 17-38 18-30 14-34 

1 40-56 35-60 32-46 28-51 27-41 23-45 
2 60-75 55-79 48-63 43-67 41-55 36-60 
4 90 -100 85 -100 72 - 84 67 - 89 61 - 74 56 - 79 
6 100 100 90 -100 85 -100 77 - 89 72 - 93 
8 100 100 90 -100 85 -100 

12 100 100 
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Taulukko 2. Asfa/ttibetonipääl/ysteeseen IAB) k0ytettävien murskeiden 0-12, 0-16 ja 0-22 mm sisemmät ja ulommat 
rakeisuusohjealueet. 

Seula AB 0-12 AB 0-16 AB 0-20 

mm aisempi ulompi sisempi ulompi sisempi ulompi 

0,074 3- 8 2- 9 3- 8 2- 9 2- 7 1- 8 

0,125 5-11 4-13 5-11 3-12 3-9 2-11 
0,25 9-16 7-18 8-15 6-17 6-14 5-16 
0,5 14 - 24 1]. - 26 12 - 22 10 - 24 10 - 19 8 - 22 

1 21-33 18-36 19-30 16-33 16-27 13-30 
2 32-45 29-49 28-41 24-44 24-37 21-41 
4 49-62 44-66 42-55 37-59 36-50 32-54 
6 61-74 56-79 52-66 48-70 46-60 41-64 
8 72-84 67-88 62-74 57-79 54-68 49-72 

12 90 -100 86 -100 77 - 88 72 - 93 68 - 80 63 - 85 

16 100 100 90 -100 86 -100 80 - 91 75 - 95 

20 100 98 -100 90 -100 86 -100 

25 100 100 98 -100 

32 100 

/abluAu 3. A515111/belunipSS/iysleeseo'i (ÄS) 	LUavd) iuisea 0-25 i;ufl ja ufl misor adlJS[eEuT1 

käytettävän murskeen 0-32 mm sisemmät ja ulommat rakeisuusohjealueet. 

Seula AB 0-25 BS 0-32 

mm sisempi ulornpi. sisempi ulompi 

0,074 2- 7 1- 8 3- 7 2- 8 

0,125 3- 9 2-11 5-10 3-11 
0,25 6 - 13 4 - 15 7 - 15 6 - 17 

0,5 9-18 7-21 11-21 9-23 
1 14-25 12-28 16-28 14-31 
2 22-34 18-38 24-37 21-40 
4 32-46 28-50 34-48 30-52 
6 41-55 36-59 41-56 37-60 
8 48-62 43-66 47-62 43-66 

12 60 - 73 55 - 78 57 - 71 53 - 75 
16 71 - 83 66 - 87 66 - 79 62 - 83 
20 80 - 91 75 - 95 73 - 85 69 - 89 
25 90 -100 86 -100 82 - 92 77 - 96 
32 100 99 -100 92 -100 88 -100 
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Taulukko 4. Kovytasfalttibetonipäällysteeseen (KAR) käytettävien murskeiden 0-12, 0-16 ja 0-20 mm sisemmät ja 
ulommat rakeisuusohjealueet. 
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Taulukko 6. Soratien pintauksiin (SOP) käytettävien 
mu4rskeiden 0-16 ja 0-18 mm sisemmät ja ulommat 
rakeisuusohjealueet. 

Seuta 

m 

SOP 0-16 SOP 0-18 

sseni uLoirpf siseipi uLonp 

0,074 0- 5 0- 6 0- 5 0- 6 
0,125 0- 7 0- 8 0- 7 0- 8 
0,25 0-10 0-12 0-10 0-12 
0,5 1-15 0-18 1-15 0-17 

1 6-22 3-26 5-21 2-25 
2 14-33 10-37 12-31 9-35 
4 27-48 22-53 24-45 20-50 
6 39-59 33-65 35-56 30-61 
8 49-69 43-75 45-65 39-70 

12 69-86 62-91 62-81 56-86 
16 86-100 80-100 79-94 72-99 
20 100 97 -100 94 -100 87 -100 
25 100 100 100 

Taulukko 7. Sitomattomaan kanta vaan kerrokseen (KK) 
käytettävän murskeen 0-50 mm ja sora tien kulutus ker-
rokseen SRTJ käytettävän murskeen 0-16 mm sis emmät 
ja ulommat rakeisuusohjealueet. 

SeuLa KK 0-50 SRT 0-16 

nin siserpi uLoni sisefrpi utompi 

0,074 0- 4 0- 6 8-14 6-16 
0,125 0 - 	 6 0 - 	 8 10 - 	17 8 - 20 
0,25 2-9 0-12 13-23 10-26 
0,5 4-14 1-17 18-30 15-33 

1 8-19 4-23 25-38 21-42 
2 13-27 9-31 34-49 29-5 
4 20-36 15-41 47-62 41-6E 
6 26 - 43 21 - 48 57 - 72 51 	- 76 
8 31-48 25-54 66-79 59-8 

12 40-57 33-63 80-91 73-9F 
16 47-64 40-71 92-100 84-1O 
20 54 - 70 46 - 77 100 94 -100 
25 61-76 53-84 100 
32 70-84 62-92 
50 90 -100 82 -100 
64 100 95 -100 

Taulukko 8. Jakavaan kerrokseen (JKJ käytettävien murskeiden 0-65, 0-80 ja 0-100 mm sisemmät ja ulomm. 
rakeisuusohjealueet. 

Seula JK 0-65 JK 0-80 JK 0-100 

mm sisempi ulompi eisempi ulompi sisempi ulompi 

0,074 0— 4 0— 6 0— 4 0— 6 0— 4 0— 6 
0,125 0— 6 0— 8 0— 6 0— 8 0— 6 0— 8 
0,25 0— 9 0-12 0— 9 0-11 0— 8 0-11 

0,5 2-14 0-16 2-13 0-16 1-12 0-15 

1 5-19 2-22 4-18 1-21 4-17 1-20 

2 9-26 6-30 8-24 5-28 7-22 4-26 

4 15-35 11-39 14-32 10-37 12-30 8-34 

6 20-41 16-46 18-38 14-43 16-35 12-40 

8 25-46 20-52 22-43 17-48 19-40 15-45 

12 32 - 54 26 - 60 28 - 50 23 - 56 24 - 46 20 - 52 

16 38 - 61 32 - 67 33 - 56 28 - 63 29 - 52 24 - 58 

20 43 - 66 37 - 73 38 - 61 33 - 68 34 - 57 28 - 63 

25 49-72 43-80 44-67 38-74 38-62 33-68 

32 57 - 79 50 - 88 51 - 74 44 - 81 45 - 68 38 - 75 

50 74 - 94 67 —100 66 - 87 59 - 96 58 - 80 51 - 88 

64 85 —100 78 —100 76 - 96 68 —100 67 - 88 60 - 97 

80 97 —100 89 —100 86 —100 78 —100 76 - 96 68 —100 

100 100 100 98 —100 90 —100 86 —100 78 —100 



Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
MURSKAUSTYÖT 

4.1.3 Murskeet, joiden rakeisuuden alaraja on 
suurempi kuin nolla 

Murskeille, joiden rakeisuuden alaraja on suurempi 
kuin nolla eli, joista on pienimmät rakeet poistettu 
seulomalla, määritetään vain yksi ohjealue. Ohje- 
alue on maksimiraekoon kohdalla 90-1 00,lajitteen 
alarajan kohdalla 0-15, seulan, jonka läpäisyaukko 
on puolet alarajasta, kohdalla 0-5 ja 0,074 mm:n 
seulalla 0-2 Iäpäisy-%:ia. Päällystemassaseokseen 
käytettävän karkeimman lajitteen ohjealue maksi-
miraekoon kohdalla määritetään kuitenkin tapaus-
kohtaisesti siten, että seoksen maksimiraekoko 
tulee tavoitteen mukaiseksi ottaen huomioon kar -
keimman lajitteen arvioitu osuus massaseoksessa. 
Koko lajitteen on läpäistävä seula, jonka läpäisy-
aukko on 20 % maksimiraekokoa suurempi. Ellei 
työkohtaisesti toisin määrätä, muiden kuin edellä 
mainittujen ohjeseulojen läpäisyprosenteille ei 
aseteta vaatimuksia. 

Rakeisuuskäyrä on poikkeava, jos jonkin oh-
jeseulan läpäisyprosentti poikkeaa ohjealueelta. 
Poikkeavien rakeisuuskäyrien osuus kaikista tutki-
tuista murske-erän rakeisuuskäyristä saa olla kor-
keintaan 20 %. 

4.2 Rakeisuuden keskihajonta 

Päällystemurskeille, joiden rakeisuuden alaraja on 
nolla ja maksimiraekoko 1 2-32 mm asetetaan vaa-
timuksia myös ohjeseulojen rakeisuuden keskiha-
jonta-arvoille. 

Seuraavassa asetelmassa on esitetty käytettävät 
ohjeseulat ja niiden läpäisyprosenttien suurimmat 
sallitut keskihajonnat: 

Maksimiraekoko 12-19 

Ohjeseula, nya 0.074 0.5 2 8 

SaLLittu keskihaj. 0.8 2.5 4.5 4.5 

Maksimiraekoko 20-32 

Ohjeseuta, nya 0.074 0.5 4 12 

SalLittu keskihaj. 0.8 2.5 4.5 4.5 

4.3 Murskautuneisuus 

Päällysteen tekemiseen käytettävässä soramurs- 
keessa tulee keskimäärin olla vähintään 30 % 
kaikilta sivuiltaan murtopintaisia rakeita laskettuna 

murskeessa olevista 6 mm:iä suuremmista rakeis-
ta. Vastaavasti luonnonpintaisia rakeita saa olla 
korkeintaan 30 %. 

Sitomattomaan kantavaan kerrokseen käytettävän 
murskeen 6 mm:iä suuremmista rakeista tulee kai- 
kilta sivuiltaan murtopintaisia olla vähintään 20 %. 

4.4 Lujuus ja muoto 

Taulukossa 9 on esitetty kiviainesten lujuusluoki-
tus. Päällystekiviainesten lujuusominaisuudet, joille 
asetetaan vaatimuksia, määritetään työkohtaisesti 
ottaen huomioon lujuusominaisuuksien määritys-
mandollisuudet. Ellei työkohtaisesti toisin määrätä, 
soramurskeille ei aseteta pistekuormitusindeksi-
eikä hioutuvuuslukuvaatimuksia. Jos työssä on 
asetettu vaatimuksia kolmelle tai useammalle lu-
juusominaisuudelle, saavat yhden lujuusominaisuu-
den arvot poiketa vaaditun lujuusluokan vaatimuk-
sista, ellei työkohtaisesti toisin määrätä. 

Sitomattomaan kantavaan kerrokseen tarkoitetun 
murskeen on täytettävä Los Angeles -luvun ja pa-
rannetun haurausarvon vaatimukset. Vaadittua 
lujuusluokkaa kovemman kiviaineksen käyttöä si-
tomattomaan kantavaan kerrokseen on syytä vält-
tää rakeisuusvaatimusten ja murskeen hyvän tiivis-
tyvyyden saavuttamisen vaikeutumisen johdosta. 

Taulukossa 10 on esitetty kiviainesten muotoluoki-
tus. Muotoluokka määräytyy puikkoisuuden tai lius-
keisuuden perusteella riippuen siitä, kumman mu-
kainen muotoluokka on huonompi. Muotoluokka-
määritykset tehdään normaalisti lajitteesta 8-1 2 
mm. Ainoastaan silloin, kun murskaustuote ei 
sisällä 8-1 2 mm raekokoja, muotomääritykset ja 
laatuluokitus tehdään lajitteesta 12-1 6 mm. 

Taulukossa 11 on esitetty käyttötarkoituksittain 
minkä lujuus- ja muotoluokan vaatimukset murs-
keen on täytettävä, ellei työkohtaisissa asiakirjois-
sa ole toisin sovittu. 

Työkohtaisesti voidaan käytettävälle murskeelle 
asettaa taulukossa esitettyä lievemmät vaatimuk-
set, jos se tienpidon ja liikenteen kokonaiskustan-
nukset huomioivien vertailulaskelmien perusteella 
on edullista. 
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Taulukko .9. Murskeiden lujuusluokat ja niiden vaatimus- 
rajat. 

Lujuus- Pistekuor- Hioutu- Parannettu Los An- 
Luokka mitusin- vuus- hauraus- getes 

deksi* Luku* arvo** Luku** 
Is(50) TIE 237 TIE 232 TIE 231 

A 13 1,8 18 2O 
1l 2,3 22 25 

II 2,8 26 s30 
III 3,3 3O 35 

* Vaatimus päällysteisiin käytettäville kalliomurskeille. 
* * Vaatimus sitomattoman kantavan kerroksen murs-
keille. Myös päällystemurskeille,jos pistekuormitusindek-
siä ei ole määritetty. 

Taulukko 10. Murskeiden muotoluokat ja niiden vaati-
musrajat. 

Muoto- Muoto TIE 233 
Luokka 

Puikkoisuus (cia) Liuskeisuus (b/a) 
Tutkittu Lajite, 	nin Tutkittu Lajite, nin 

8-12 12-16 8-12 12-16 

A 2,5 2,25 1,5 1,4 
1 s2,5 2,25 1,7 1,6 
II 2,7 2,45 1,8 
III 2,9 2,65 1,9 1,8 

Taulukko 11. Musrskeiden vähimmäislaatuluokat käyttö-
tarkoituksittain. 

Käyttö- Lujuus Luokka/Muotot uokka 
tarkoitus 

Keskivuorokausi Liikenne KVL 
Caj oneuvoa/vuorokaus i) 

<1000 1000- 5001- >10000 
5000 10000 

AB,ABE,SMA, 
VA,BET 111/111 11/11 1/11 A/li 
SIP 11/11 1/1 A/A 
Karkeutus 11/11 1/1 1/1 A/A 
KAB,ÖS 111/111 11/11 

BS,TAS,SOP 111/111 

Sitomaton kan- PäätLysrakennetuokka 
tava kerros 

ltai2 	 3-6 

11/111 	 111/111 

4.5 Muut vaatimukset 

Sitomattomiin rakennekerroksiin käytettävä murske 
ei saa olla routivaa ja routivuus tulee epäilyttävis-
sä tapauksissa tarkistaa esim. areometrianalyysin 
tai veden kapillaarisen nousukorkeuden mittauksen 
avulla. 

Kylmäpäällysteisiin käytettävien murskeiden tulee 
humuspitoisuudeltaan täyttää vähintään betoniso-
ran puhtausluokan III vaatimukset. 

5. KULJETUS JA VARASTOINTI 

Murskeen varastointitarve harkitaan huomioonotta-
en mm. käyttö-, laatu-, ja kustannusnäkökohdat, 

Murskeiden kuormaus murskaamolla ajoneuvoon 
on järjestettävä siten, että murskeet lajittuvat mah-
dollisimman vähän. 

Varastokasan pohjan on oltava tasainen, kuiva ja 
riittävän kantava. Jos pohja on hienorakeista maa- 
lajia, se on eristettävä soralla tai hiekalla. Pintave-
sien pääsy varastoon on tarvittaessa estettävä oji-
tuksella. Talviaikaisessa varastoinnissa on lumi ia 
jää poistettava varastokasan pohjalta ja varas. 
tikerrosten välistä mandollisimman tarkkaan. 

Murskeen rakeisuusvaihtelua saadaan varastoinna 
avulla parhaiten pienennettyä, jos kuormat levite-
tään varastoalueelle matoksi vetäen kerroksittain 
vuorotellen ristikkäisiin suuntiin. Olosuhteissa, 
joissa matoksi vetäminen ei ole mandollista, kuor-
mat voidaan myös kaataa kasoiksi ja levittää ta-
sauskoneella. Jotta karkeiden rakeiden vierimin 
kasan reunoja pitkin alas ja siitä johtuva lajittun 
nen jäisivät mandollisimman vähäisiksi, on no 
metrin paksuisten kerrosten reunoille jätettä 
puoli metriä leveä pengermä. Varastokasan tekerr 
nen päätypengerryksenä on lajittumisen vuok 
kielletty. Suurin sallittu varastokasan korkeus on 
metriä. Kuormaus varastokasasta voidaan tehd 
useampana kerroksena, jos se lajittumisen vähent 
miseksi on tarpeellista. Varastoimistapa selvitetaä 
työn alussa. 

Eri tuotteiden sekoittuminen keskenään on estettä-
vä joko tukevilla seinämillä tai sijoittamalla varasto-
kasat riittävän etäälle toisistaan. 
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6. NÄYTTEIDEN OTTAMINEN JA 
TUTKIMINEN 

6.1 Yleistä 

Murskenäytteiden tutkimisessa tulee noudattaa 
kappaleessa 8 esitettyjä menetelmiä ja ohjeita. 
Tutkimustuloksia käytetään hyväksi työnaikaisessa 
laadun ohjauksessa ja työn valmistumisen jälkeen 
suoritettavassa laadun arvostelussa. Laadun oh-
jausta varten voidaan tehdä lisäselvityksiä ja pika- 
kokeita, joissa tulosten saamisen nopeuttamiseksi 
voidaan poiketa tutkimusohjeista. Tällaisia tutki-
mustuloksia ei kuitenkaan oteta huomioon työn 
valmistuttua tehtävässä laadun arvostelussa. 

Jos murske ei näytteiden tutkimustulosten perus-
teella täytä asetettuja laatuvaatimuksia, voidaan 
työt tarvittaessa keskeyttää korjaustoimenpiteiden 
suorittamisen ajaksi. Rakeisuuden osalta korjaus- 
toimenpiteiden tarpeeflisuus on syytä tutkia, jos 
kaksi peräkkäistä rakeisuustulosta poikkeaa ulom-
maita ohjealueelta tai neljä peräkkäistä tutkimus-
tulosta sisemmältä ohjealueelta. 

6.2 Näytteiden ottaminen 

Näyte suositeilaan otettavaksi pysäytetyitä valmiin 
murskeen kuljetushihnalta tai maahan 0,3-0,5 m 
paksuksi kerrokseksi levitetystä 10-1 5 tonnin 
murskemäärästä. Näyte otetaan kuutena osanäyt-
teenä, jotka yhdistetään ja sekoitetaan huolellises-
ti. Ohjeeliiset kiviaineksen maksimiraekoosta riip-
puvat tarvittavan yhteisnäytteen painot on esitet-
ty alla olevassa asetelmassa. Ne eivät ole sitovia, 
vaan näytekoot voidaan sopia työkohtaisesti otta-
en huomioon mm. käytettävissä olevat laitteet ja 
menetelmät. Yhteisnäytteen painon on kuitenkin 
oltava riittävä ottaen huomioon eri tutkimuksiin 
tarvittavat näytemäärät ja näytteen edustavuus. 

Murskeen Yhteis- Murskeen Yhteis 
maksimirae- naytteen rnaksimirae- näytteen 
koko (riin) paino (kg) koko (riin) paino (kg) 

<12 10 32 50 
12 15 50 60 
16 20 65 80 
20 25 80 100 
25 40 100 120 

Yhteisnäyte jaetaan halutun suuruisiin osiin näyt- 
teenjakajaa tai jakotevyä käyttäen. Jos murskeen 
maksimiraekoko on suurempi kuin 65 mm, voidaan 

aluksi määrittää näytteen 64 mm:n läpäisyprosent-
ti seulomalla ja punnitsemalla ja vasta sen jälkeen 
erottaa 0-64 mm:n aineksesta jakamalla kappatees-
sa 8.1 edellytetty määrä mursketta rakeisuuden 
tutkimista varten. 

Käytettäessä näytteenjakajaa on aines kaadettava 
kohtisuoraan jakoharjaa vasten ja koko jakoharjan 
pituudelta. Jakoa jatketaan, kunnes näyte on halu-
tun suuruinen. Jakolevyä käytettäessä yhteisnäyte 
jaetaan neljään osaan, joista kaksi vastakkaista 
yhdistetään ja ne jaetaan uudelleen neljään osaan. 
Tätä jatketaan kunnes ristikkäisten neljännesten 
muodostama näyte on halutun suuruinen. Tutki-
muksiin on yleensä käytettävä jakamalla saatu 
näyte kokonaisuudessaan. 

6.3 Näytteiden tutkiminen 

6.3.1 Rakeisuus 

Päällysteisiin, sitomattomaan kantavaan kerrokseen 
ja soratien kulutuskerrokseen käytettävistä murs-
keista tulee pyrkiä tutkimaan rakeisuus ja vesipitoi-
suus vähintään kerran kutakin alkavaa 600 tonnin 
murskernäärää kohden. Jakavan kerroksen murs-
keesta on pyrittävä tutkimaan vähintään yksi näy-
te kutakin alkavaa 1 200 tonnin murskemäärää 
kohden. Näytteidenottotiheyttä voidaan kuitenkin 
harventaa tarvittavassa määrin, jos murskauslaitok-
sen suuri tuotantokapasiteetti sitä edeilyttää. 

Kustakin erikseen arvosteltavasta murske-erästä 
on rakeisuus ja vesipitoisuus kuitenkin tutkittava 
vähintään 6 näytteestä. 

Ensimmäinen näyte on tutkittava heti työn alkaes-
sa, kun valmista mursketta syntyy normaaliteholla. 
Samoin on meneteltävä aina silloin, kun on tehty 
laadun korjaustoimenpiteitä. 

6.3.2 Kiintotiheys ja muotoarvo 

Kiviaineksen kiintotiheys ja muotoarvo määritetään 
päällysteeseen tai sitomattomaan kantavaan ker-
rokseen käytettävästä murskeesta vähintään ker-
ran jokaista aikavaa 6000 tonnin murskemäärää 
kohden. Määrästä riippumatta kiintotiheys- ja 
muotoarvomäärityksiä on tehtävä vähintään kolme 
kustakin arvosteluerästä. 
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6.3.3 Murtopintaluku 

Murtopintaluku määritetään päällysteeseen tai 
sitomattomaan kantavaan kerrokseen käytettäväs-
tä soramurskeesta vähintään kerran jokaista aika-
vaa 3000 tonnin murskemäärää kohden ja määräs-
tä riippumatta vähintään kolme kertaa/arvostelu-
erä. 

6.3.4 Humuspitoisuus 

Kylmäpäällysteiden tekoon käytettävistä soramurs-
keista määritetään humuspitoisuus kerran jokaista 
alkavaa 6000 tonnin murskemäärää kohden. 

6.3.5 Lujuusarvot 

Päällyste- ja sitomattoman kantavan kerroksen 
murskeiden tyäkohtaisesti vaaditut lujuusominai-
suudet tutkitaan vähintään kerran jokaista alkavaa 
6000 tonnin murskemäärää kohden. Vähintään 
määrityksiä on tehtävä 3/arvosteluerä. 

6.3.6 Suhteitustutkimukset 

Jos päällystemurskeilla on tarkoitus tehdä suhtei-
tustutkimuksia (esim. Marshall-kokeet) ennen 
murskeen käyttöä, on näitä tutkimuksia varten ke-
rättävä työnaikaisissa rakeisuustutkimuksissa eri 
seuloille jäävistä fraktioista pestyt lajitteet. Lajit-
teita on kerättävä eri rakeisuustutkimuksista niin, 
että kutakin raekokoa on riittävästi kandenkymme-
nen 1200 gramman painoisen ja halutun rakeisuu-
den omaavan koekappaleen tekemiseen. 

7. MURSKEMÄÄRIEN MITTAAMINEN 

Murskemäärät mitataan punnitsemalla, ellei työ-
kohtaisissa asiakirjoissa toisin määrätä. Punnitus-
laitteen kuormakohtainen epätarkkuus saa olla 
korkeintaan ± 2 % (kuorman painosta). Urakoitsi-
jan punnituslaitteen tarkkuus on tarkistettava työn 
aikana tarkistusmittausten avulla. Jos tarkistusmit-
tauksen mukainen kuorman paino on yli 2 % pie-
nempi kuin urakoitsijan punnituksen mukainen 
kuorman paino, virheen oletetaan syntyneen kah-
den tarkistusmittauksen tai tarkistusmittauksen ja 
työn aloitusajankohdan puolivälissä. Virheen synty-
misajankohdan ja tarkistusmittauksen välillä tehdyt 
urakoitsijan punnitustulosten mukaiset työmäärät 
korjataan kertomalla ne tarkistusmittauksen ja 
vastaavan urakoitsijan punnitustuloksen suhteella. 
Jos tarkistusmittaus osoittaa yli 2% urakoitsijan 

mittaamaa suurempaa kuormakokoa, mitään kor-
jauksia työmääriin ei tehdä, vaan urakoitsijan vaa-
kalukemat ovat määrääviä. 

8. MURSKEIDENTUTKIMUSMENETELMÄT 

8.1 Rakeisuus 

Rakeisuuden tutkimiseen tarvittava murskemäärä 
riippuu murskeen maksimiraekoosta. Kun maksimi-
raekoko on suuri, on otettava suurempi näyte kuin 
pienirakeisesta murskeesta, jotta yksittäisen suuren 
rakeen ja siten sattuman vaikutus rakeisuusmää-
ritykseen ei tulisi liian suureksi. 

Suositeltavat näytemäärät o 

Dm ^ 20 	M ^ 0,2* 
Dmi,x > 20 	M ̂  0,6 * 

Dma, = murskeen maksimiraekoko, mr: 
M = tutkittavan näytteen paino, k 

Rakeisuuden tutkimuksessa tarvi. 
laitteita: 

- Seulasarja: pohja sekä seulat 0.074, 0.125, 
0.25, 0.5, 1,2,4, 6, 8, 12, 16, 20, 25, 32 ja 64 
mm. Lisäksi on hankittava käyttöön tutkittavien 
murskeiden maksimiraekokoja vastaavat seulat. 
- Seulatärytin 
- Kuivausuuni 
- Vaaka 
- Alumiinikuihoja 

Kerralla seulottavan näytteen koon on oltava sel-
lainen, että 4 mm:n tai sitä pienemmille seuloille 
saa jäädä korkeintaan 6 kg/m2  (esim. halkaisijaltaan 
20 cm:n seulalle 1 90 g ja halkaisijaltaan 30 cm:n 
seulalle 420 g) kiviainesta ja läpäisyaukoltaan 
suuremmille seuloille korkeintaan 2,5 kertaa läpäi-
svaukko millimetreissä kilogrammoina neliömetriä 
kohden kiviainesta. Jos näytteen koko on sellai-
nen, ettei se mandu kerralla seulontakoneeseen, on 
seulonta suoritettava riittävän monessa erässä. 

Murskeiden, joiden maksimiraekoko on 25 mm tai 
suurempi, rakeisuuden määrityksessä voidaan näyt-
teen suuresta koosta johtuvaa työmäärää vähentää 
tekemällä aluksi ns. esiseulonta seuraavasti: 

Kuivaamaton näyte punnitaan ja seulotaan tarvitta-
van monessa erässä lajitteisiin maksimiraekoosta 
riippuen seuraavia seuloja käyttäen: 
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Maksimi- Käytettävät 
raekoko seulat 
Cm) Cm) 

25 32,25,20 
32 32,25,20 
50 50,32,25,20 
65 64,32,25,20 

Seulotut lajitteet punnitaan ja muutetaan läpäisy-
prosenteiksi kunkin seulan kohdalla. 

0-20 mm lajitteesta otetaan n. 4 kg osanäyte, joka 
punnitaan, kuivataan pitämällä kiviainesta kuivaus-
uunissa 1 50.. .200 °C lämmössä 1-2 tunnin ajan, 
punnitaan ja pannaan pesuastiaan. 

Näytteet, jotka ovat kooltaan niin pieniä ettei esi-
seulontaa tarvitse suorittaa, punnitaan kosteana, 
kuivataan, punnitaan ja pannaan pesuastiaan. Tä-
män jälkeen sekä esiseulontaa edellyttävien että 
ilman sitä tutkittavissa olevien näytteiden käsittely 
on samanlaista. 

Pesuastiassa olevan kiviaineksen päälle kaadetaan 
vettä niin runsaasti, että aines peittyy. Ainesta 
sekoitetaan esim. puulastalla niin, että rakeet ir-
toavat toisistaan ja hienoaines liettyy veteen. Kar-
kean aineksen annetaan painua pohjalle ja samen-
tunut vesi kaadetaan korkealaitaiselle 0,074 mm:n 
seulalle. Nämä toimenpiteet suoritetaan niin useas-
ti, että vesi sekoituksen jälkeen säilyy kirkkaana. 
Kaadettaessa vettä seulalle on varottava, ettei 
vettä pääse reunojen yli. Kun pesu on päättynyt, 
kaadetaan pesuastiaan jäänyt aines kuivausasti-
aan. Seulalle jäänyt sekä pesuastiaan tarttunut 
aines huuhdotaan vedellä kuivausastiaan. Sitten 
kuivausastiassa oleva 0,074 mm seulalle jäänyt 
aines kuivataan, punnitaan ja seulotaan. Ravistelu-
ajan on yleensä oltava 10-1 5 minuuttia. Ravistelu-
ajan riittävyys on tarkistettava ensimmäisiä näyt-
teitä seulottaessa ravistelemalla käsin joka seulaa 
koneeHisen ravistelun jälkeen noin 1 minuutin ajan 
pöydälle levitetyn paperin päälle. Seuloille ja poh-
jalle jääneet fraktiot punnitaan. Pohjalle ja seuloille 
jääneiden määrien summa ei saa poiketa ennen 
seulontaa punnitusta näytteen kuivapainosta 
enempää kuin 0,5 %. Ennen näytteen pesua mita-
tun näytteen kuivapainon ja seulonnan jälkeen 
pohjalle ja seuloille jääneiden määrien erotus eli 
pesutappio otetaan huomioon 0,074 mm:n seulan 
läpäisevänä aineksena. Läpäisyprosentit lasketaan. 

Jos kyseessä on esiseulotusta 0-20 mm:n ainek-
sesta otetun osanäytteen tutkiminen, saadut 0-20 
mm:n kiviaineksen läpäisyprosentit on vielä muu-
tettava kiviaineksen 0 - maksimiraekoko läpäisy-
prosenteiksi kertomalla ne vakiolla, joka saadaan 

jakamalla esiseulonnassa saatu 20 mm:n läpäisy- 
prosentti sadalla. (Esim. vakio on 0,62, jos kiviai- 
nesta 0-20 mm oli 62 % kiviaineksesta 0-50 mm). 

8.2 Vesipitoisuus 

Vesipitoisuus määritetään rakeisuusmäärityksen 
yhteydessä. Vesipitoisuus ilmoitetaan prosentteina 
kuivan aineksen massasta. 

100 * mm  - mk 
Kaava Wk  = 

mk 

Wk  = vesipitoisuus 
mm  = massa märkänä 
mk = massa kuivana 

8.3 Kiintotiheys 

Kiviaineksen kiintotiheydellä tarkoitetaan tilavuus- 
yksikön suuruisen kivikappaleen painoa. 

Laitteet: 

Vaaka, jolla voidaan punnita vedessä olevia kappa-
leita 
Metalliverkko, läpäisyaukon sivun pituus 2.. .4 mm 
Kuivausuuni 

Suoritus: 

Tutkittavasta kiviaineksesta otetaan yli 6 mm ra-
keista noin 500 g näyte. Näyte kuivataan ja punni-
taan. Tämän jälkeen näyte pannaan vesimaljaan ja 
sitä ravistellaan, kunnes kaikki ilmakupiat ovat 
poistuneet rakeiden pinnalta. Näyte pannaan taa-
rattuun punnitusverkkoon ja punnitaan vedessä. 
Siirrettäessä rakeita maljasta verkolle niistä ei 
ainoakaan saa joutua hukkaan. Verkon on oltava 
taarattaessa sekä kiviaineksen märkäpunnituksen 
aikana kokonaan veden pinnan alla. Punnitukset on 
suoritettava vähintään 0,5 g tarkkuudella. Veteen 
voidaan tipauttaa hieman nestemäistä pesuainetta 
pintajännityksen pienentämiseksi. 
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mk 
Kaava 	= ______ 

mk - mV 

p = kiintotiheys 
m k  = massa ilmassa 
m = massa vedessä 

8.4 Muotoarvo (TIE 233) 

Muotoarvolla ilmoitetaan kiviaineksen kanden akse-
lisuhteen 
keskiarvi 

a rak. 
b rakeen leveys 
c rakeen pituus (pisin läpimitta) 
a, b ja c mitattuna kohtisuorissa tasoissa toisi-
aan vastaan 

Suoritus: 

Kiviaineksesta seulotaan noin 500 g erä lajitetta 
8...12 mm tai jos valmistettu murske ei sisällä 
näitä raekokoja, lajitetta 1 2-1 6 mm. Muotolaatikon 
tai työntätulkin avulla mitataan tästä vähintään 
sadan rakeen pituus, leveys ja paksuus. Muotolaa-
tikko on suorakulmainen noin 10 x 10 cm2 suurui-
nen, kandelta sivultaan matalalla laidalla varustettu 
laatikko, jonka pohjalle on liimattu millimetripaperi. 
Pituus-, leveys- ja paksuusarvot merkitään muis-
tiin. Jakamalla pituuksien, leveyksien ja paksuuk-
sien summa raeluvulla saadaan keskipituus, kes-
kileveys ja keskipaksuus. Muotoarvo saadaan 
tämän jälkeen jakamalla keskipituus ja keskileveys 
keskipaksuudella (esim. kun c/a=2,51 ja 
bla=1,40 on muotoarvo 2,51/1,40). 

2. Rakeet, joiden kaikki pinnat ovat sileitä pyö-
reähköjä luonnonpintoja tai korkeintaan 10 % 
pinnasta on murtopintaa. 
3. Muut rakeet. 

Seuraavaksi kasat punnitaan. Murtopintaluku saa-
daan jakamalla kasojen 1 ja 2 paino 6 mm suurem-
pien rakeiden yhteispainolla sekä muuntamalla 
osamäärät sadalla kertoen prosenteiksi. 
Murtopintaluku (esim. 60/10) tarkoittaa, että ki' 
aineksen 6 mm suuremmista rakeista on 60 
murtopintaisia ja 10 % murskautumattomia luo 

JUU 	UL 4.Ui 

8.6.1 Ennakkokiviainesnäytteiden laboratorio- 
käsittely 

Murskattavasta raaka-aineesta otettujen ennakko- 
näytteiden esikäsittelyssä laboratoriossa tehtäviä 
kiviaineksen lujuusmäärityksiä varten on huomioi-
tava seuraavaa: 

- Ennakkonäytteet murskataan laboratoriomurskai-
mella 2-3 vaiheessa käyttäen viimeisillä murskaus-
kerroilla tukanduttavaa (murskaimen kita täynnä) 
murskausta. 
- Kiviaines seulotaan tarvittaviin lajitteisiin. 
- Parannetun haurausarvon sekä hioutuvuusluvun 
määrittämiseen käytettäville näytteille suoritetaan 
välppäys 5.6 mm välppäseulalla niin, että seulalle 
jäänyt kiviaines käytetään lujuustutkimuksiin. Muo-
toarvomääritystä varten kiviainesta ei saa välpätä. 
- Työnaikaisia näytteitä ei saa välpätä eikä murska-
ta. Jos lujuusmäärityksiin tarvittavaa lajitekokoa ei 
ole, voidaan näyte kuitenkin murskata. 

8.5 Murtopintaluku 

Murtopintaluvulla ilmoitetaan kiviaineksen 6 mm:iä 
suurempien rakeiden osalta kaikilta sivuiltaan 
murskautuneiden ja murskautumattomien luonnon-
pintaisten rakeiden määrä painoprosentteina. 

Suoritus: 

Soramurskeesta otetaan noin 2000 g suuruinen 
näyte. Näyte kuivataan, ja jaetaan 6 mm seulalla 
kahteen osaan. Seulalle jäävä aines punnitaan ja 
jaetaan rae rakeelta kolmeen kasaan: 

1. Rakeet, joiden kaikki pinnat ovat tuoreita 
murtopintoja tai korkeintaan 10 % pinnasta on 
sileää luonnonpintaa. 

8.6.2 Los Angeles-luku (TIE 231) 

Los Angeles -luku kuvaa kiviaineksen iskun- ja 
kulutuskestävyyttä. Se määritetään kierrättämällä 
9,5 - 19,0 mm raekokoista kiviaineslajitetta tietty 
kierrosmäärä vakionopeudella pyörivässä teräslieri-
ässä, missä jauhavan vaikutuksen aikaansaavat 11 
standardimittaista teräskuulaa yhteispainoltaan 
4584 g, ja laskemalla tämän jälkeen 1 ,68 mm pie-
nemmäksi jauhautuneen kiviaineksen määrä paino- 
prosentteina. 

Laitteet: 

Seulasarja: 1,68 (ASTM no 12); 9,5 (3/8"); 12,7 
(1/2") ja 19,0 (3/4") mm neliöreiällä. 
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Vaaka: kapasiteetti 5 kg, tarkkuus vähintään 
0,5 g. 

Los Angeles -mylly: lieriön sisähalkaisija 71 cm 
(28"), sisäpituus 51 cm (20"). 

Akselit on kiinnitetty sylinterin päätyihin siten, että 
myllyn pyöriminen tapahtuu vaakatasossa. Lieriön 
pinnassa on täyttäaukko, jonka pölytiiviisti suljet-
tavaan kanteen on kohtisuorasti kiinnitetty irrotet-
tava 9 cm (3 1/2") korkuinen lieriän (51 cm) pitui-
nen teräslevy. 
Teräskuulia: halk. 47 mm (1 7/8") 

paino 390.. .445 g. 

Suoritus: 

Tutkittava kiviaines kuivataan ja siitä seulotaan 
seuraavan taulukon mukainen näyte-erä. Jos ra-
keissa on kiinnitarttunutta hienoa ainesta, on se 
poistettava ennen seulontaa pesemällä: 

Seulafraktio 

läpäisee 	 jää seulalle 	Näytteen paino 
3/4" 19,0 mm 1/2" 12,7 mm 2500 g 
1/2" 12,7 mm 3/8" 9,52 mm 2500 g 

Teräskuulia 11 kpl 
Teräskuulien massa 4584 g 
Sallittu poikkeama ± 25 g 
Kierrosmäärä 500 

Seulottu näyte ja teräskuulat asetetaan Los Ange-
les -myllyvn, jonka annetaan pyöriä 500 kierrosta 
nopeudella 30.. .33 kierr./min. Kun mylly on pyöri-
nyt vaaditut kierrokset, kiviaines poistetaan siitä 
huolella ja seulotaan seulasarjalla, jossa on aIim-
pana 1,68 mm (no 12) seula. Tämän seulan lä-
päissyt määrä painoprosentteina myllyyn pannusta 
määrästä on näytteen Los Angeles -luku. 

8.6.3 Parannettu haurausarvo (TIE 232) 

Parannettu haurausarvo kuvaa kiviaineksen iskulu-
juutta. Parannettu haurausarvo ilmaisee painopro-
sentteina alempana esitetyissä murskauskokeessa 
murskautuneen kiviaineksen osuuden. 

Laitteet: 

Seulat: 4 mm, 8 mm ja 1 2 mm neliöreiällä 
Vaaka: kapasiteetti 3 kg, tarkkuus 0,5 g 
Terässylinteri: sisähalkaisija 100 mm sekä siihen 

sopiva mäntä, massa 3,7 kg 
Pudotusvasara: massa 14 kg 

Suoritus: 

Tutkittava näyte kuivataan ja siitä seulotaan 8... 1 2 
mm lajitetta n. 1 kg. Jos rakeissa on kiinnitart-
tunutta hienoa ainesta, on se pestävä pois ennen 
seulontaa. Tästä lajitteesta määritetään kiintotiheys 
(p8) ja punnitaan tutkimusta varten seuraavan 
kaavan mukainen määrä: 

500 • p, 
Punnittava määrä (g) = 

2,66 

Näyte-erä kaadetaan sylinteriin ja pinta tasoitetaan. 
Mäntä asetetaan näytteen päälle ja pinta tasataan 
pyöräyttämällä mäntää pari kertaa kumpaankin 
suuntaan. Sylinteri kiinnitetään alustaansa ja tarkis-
tetaan ettei sylinterin ja alustan väliin jää iskua 
vaimentavaa ainesta. Tämän jälkeen vasara pudo-
tetaan 10 kertaa 25 cm korkeudelta. Mäntä nos-
tetaan pois, ja kiviainesta sekoitetaan holvautu-
misen eliminoimiseksi esim. ruuvitaltalla. Mäntä 
pannaan paikalleen, näytteen pinta tasataan kuten 
edellä ja sylinterin kiinnitys tarkistetaan. Vasara 
pudotetaan toiset 10 kertaa. Vasaroitu näyte seu-
lotaan 4 mm:n seulalla ja läpäissyt määrä punni-
taan sekä lasketaan vastaava Iäpäisyprosentti. Sitä 
nimitetään parannetuksi haurausarvoksi. 

8.6.4 Hioutuvuusluku (TIE 237) 

Hioutuvuusluku kuvaa kiviaineksen kykyä vastus-
taa raapivaa ja hiovaa kulutusta ja ilmoittaa sen 
tilavuuden (cm 3), joka kiviaineksesta hioutuu pois 
tietyssä standardikokeessa. 

Laitteet: 

Metallinen hiontalevy, jonka halkaisija on 60 cm ja 
pyörimisnopeus 29 ± 1 kierrosta minuutissa. 
Kuormituslaite, jolla näytteitä kuormitetaan 2,5 
kg:n voimalla (sisältäen näytteen oman painon) 
pyörivää hiontalevyä vasten 
Seulat: 8 ja 12 mm 
Vaaka: tarkkuus 0,1 g 
Epoksihartsia tai rikkilaastia 
Täytejauhetta 
Hiontajauhetta Alodur 60 

Suoritus: 

Hioutuvuusluku määritetään lajitteesta 8... 1 2 mm. 
Koetta varten valmistetaan kaksi koelevyä sijoit-
tamalla 85 x 85 mm:n kokoiseen metalliseen 
muottiin 6 x 6 = 36 em. lajitteesta otettua kivira-
etta. Kiviä aseteltaessa on huomioitava, ettei nii-
den korkeus yhtä muotin sisätilan korkeutta. Rakei- 
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den väliin valutetaan täytejauhetta niin, että ra-
keista jää 1/3 näkyviin. Muotti täytetään rikkilaas-
tilla tai epoksihartsilla, joka lujituttuaan Sitoo kivi-
rakeet paikoilleen. Kun lujittuminen on tapahtunut, 
otetaan koelevy muotista ja poistetaan irrallinen 
täytejauhe kivirakeiden välistä. 

Koelevyt punnitaan ja esihiotaan 50 + 50 = 100 
kierrosta (50 kierroksen jälkeen hiontasuunnan 
muuttaminen). Varsinaisessa kulutuskokeessa 
koekappaletta kulutetaan 250 + 250 = 500 kier-
rosta. Kunkin hiontavaiheen jälkeen näytekappale 
punnitaan ja sitä käännetään 180 astetta. Hionta-
levylle valutetaan hionnan aikana näytelevyn eteen 
hiontajauhetta nopeudella 70 ± 5 g/min. 

Koe suoritetaan samanaikaisesti kandella rinnak-
kaisella koelevyllä. Varsinainen hioutuvuusluvun 
määritys tapahtuu esihionnan jälkeen 500 kierrok-
sen aikana poiskuluneen materiaalin perusteella. 
Kokeet tehdään huoneenlämpätilassa ja ilman suh-
teellisessa kosteudessa 60 - 80 %. Hioutuvuuslu-
ku lasketaan kaavalla: 

voidaan tehdä puristamalla näytettä sivuilta (näyt-
teen pituus/halkaisija> 1). 

Puristettavan murskerakeen tulee olla kooltaan 
1 5.. .85 mm ja muodoltaan sellainen, että paksuu-
den D eli kuormituskärkien välin suhde kuormitus- 
kohdan keskimääräiseen leveyteen W on välillä 
0,3-1 ,0 (mieluummin lähes yksi) ja kuormituskoh-
dan etäisyys rakeen päästä sen pituussuunnassa 
on suurempi kuin puolet rakeen paksuudesta. 

Suuntautuneilla kivillä näytteitä puristetaan sekä 
suuntautuneisuutta vastaan kohtisuorassa olevassa 
suunnassa että suuntautuneisuuden suunnassa. 

Kairasydännäytekappaleen pistekuormitusindeksi 
lasketaan kaavasta: 

ls(50) = P/D2 (D/50)045, missä 

ls(50) = pistekuormitusindeksi (MPa) 
P = puristava voima, jolla kivi särkyy (N) 
D = kuormituskärkien väli eli näytteen paksuus 
(ri rn 

Hioutuvuusluku (cm 3) = 	 Me rsk e ra k een p st ku o r m te s ndeks 	lasketaan 
Pk 
	 kaavasta: 

missä m on 500 kierroksen aikana pois kulunut 
määrä (g) 
p on kiviaineksen kiintotiheys (g/cm 3 ) 

Lopullinen kokeen tulos ilmoitetaan rinnakkaisnäyt- 
teiden hioutuvuuslukujen keskiarvona. Yksittäiset 
tulokset saavat erota enintään 1 5 % keskiarvosta. 

8.6.5 Pistekuormitusindeksi 

Pistekuormitusindeksi määritetään pistekuormitus-
kokeen perusteella. Indeksi ilmoittaa kiven suurim-
man kuormankantokyvyn ennen murtumista siten, 
että kuormitus kohdistuu lähes pistemäiselle alu-
eelle. 

Pistekuormituskoe suoritetaan nk. pistekuormitus-
laitteella kairasydännäytteestä tai epäsäännällisen 
muotoisesta kivikappaleesta. Kokeessa koekappa-
letta puristetaan kuormitusta mandollisimman 
tasaisesti lisäten kartiomaisten, pallopäisten (säde 
5 mm) kuormituskärkien välissä kunnes koekappa-
le 10-60 sekunnin kuormitusaikana murtuu. 

Kallio-ottopaikkojen ennakkotutkimuksissa on 
suositeltavaa pistekuormitusindeksin määrittäminen 
kairasydännäytteestä. Kairasydännäytteestä koe 

ls(50) = P/(4WD/n) *((4*W*D/fl)O.5/50)O45 
= 0,142613P/(WD) °775, missä 

W = rakeen keskileveys kuormituskohdassa (mm) 
ja muut merkinnät kuten edellisessä kaavassa. 

Kokeessa on testattava vähintään 10 rinnakkaista 
kairasydännäytekappaletta tai vähintään 20 rinnak-
kaista murskeraetta. Tulos ilmoitetaan rinnakkais-
kokeiden keskiarvotuloksena (MPa) niin, että kaksi 
suurinta ja kaksi pienintä arvoa jätetään laskennas-
ta pois. 

8.7 Humuspitoisuus 

Humuksella tarkoitetaan kiviaineksen orgaanisia 
epäpuhtauksia, jotka joskus yhdessä eräiden epä-
orgaanisten yhdisteiden kanssa voivat olla silmin- 
km havaittavissa tummana kivirakeita ympäräivänä 
kalvona tai ruskeana tomuna. Kylmäpäällysteissä 
humus voi heikentää kiviaineksen ja sideaineen 
välistä tartuntaa. 

Laitteet ja t arvi k k e e t 

Värittämiä lasipulloja tai -purkkeja kooltaan 
250... 2000 cm3, joiden korkeus on vähintään yhtä 
suuri kuin halkaisija. 
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3-prosenttista natriumhydroksidiliuosta. 

Väritaulukko (esim. Suomen Betoniyhdistyksen 
julkaisu Betonin kiviainesten luokitusohjeet). 

Suoritus: 

H umuskokeessa tarvitaan rakeisuudesta riippuen 
O,5...2 kg näyte. 

Tutkittavaa luonnonkosteaa kiviainesta kaadetaan 
lasipulloon noin 5 cm paksuinen kerros. Pulloon 
lisätään 3-prosenttista natriumhydroksidiliuosta niin 
paljon, että nesteen pinta tulee noin 8 cm astian 
pohjan yläpuolelle. Siis kaksi kolmasosaa kokonais-
tilavuudesta on kiviainesta. Astiaa ravistellaan ja 
käännellään voimakkaasti vähintään 30 sekuntia ja 
jätetään sitten seisomaan vuorokaudeksi. 

Vuorokauden kuluttua todetaan pullossa olevan 
nesteen väri. Neste on sitä tummempaa mitä 
enemmän maalaji sisältää humusta. Humuspitoi-
suus arvostellaan seuraavan asteikon mukaan: 

Liuoksen väri 	 Humusaste 

Väritön 	 0 
Vaalean keltainen 	 0-1 
Keltainen 
Vaaleanpunainen tai 
vaateanruskea 	 II 
Punainen tai ruskea 	 III 
Tumman punainen, 
tumman ruskea tai musta 	IV 

Virhelähteenä menetelmässä on se, että eri humusten 
alkaalisuolat eivät kaikki ole väriltään yhtä voimakkaita. 
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