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TIIVISTELMA 

TPPT-projekti  M12 "Sitomattomien  materiaalien moduulit"  on  jatkoa ukk:n 
geotekniikan laboratonossa vuosina  1992 - 1994  käynnissä ofleelle tien 
sitomattomissa rakennekerroksissa käytettävien karkearakeisten kivialnesten 
muodonmuutosominaisuuksia käsitelleelle tutkimusprojektille.  Projektin 

 tavoitteena  on tutkimusvuosien 1994 - 1995  aikana ollut toisaalta aiempia 
kuormituskoesarjoja täydentävän dynaamisen kolmiaksiaalikoesarjan tekemi-
nen  ja  toisaalta sekä aikaisemman koetulosaineiston että täydentävän 
kuormituskoesarjan tulosten yksityiskohtainen analysointi kiviainesten palautu-
van muodonmuutoskäyttäytymisen  osalta. 

Käsillä olevassa tutkimusraportin toisessa osassa esitellään käytettävissä olleen 
koetulosaineiston pohjalta muodostettu karkearakeisten kiviainesten 
muodonmuutosmoduulin arviointimenettely. Taustaksi arviointimenettelyn 
johtamiselle raportin alkuosassa esitetään yhteenveto  sen  pohjana olevasta 
koetulosaineistosta sekä luodaan katsaus karkearakeisten kivlainesten 
mekaanisen käyttäytymisen kuvaamisessa yleisesti käytettäviin mallinnusta-
poihin. Tämän jälkeen erilaisia karkearakeisen kiviaineksen muodonmuutos- 
käyttäytymiseen vaikuttavia muuttujia  ja  niiden vaikutusmekanismeja  on 

 tarkasteltu yksi kerrallaan ennen muuta partikkelitason ilmiöistä lähtien. 

Keskeisimmiksi muodonmuutosmoduulin  arvoon vaikuttaviksi tekijöiksi työssä 
 on  todettu kiviainekseen kohdistuva jännitystila sekä kiviaineksen tiiviys. Näiden 

lisäksi myös materiaalin raekokojakautumalla  on  luonnollisesti  varsin  suuri 
vaikutus muodonmuutosmoduulin arvoon. Koetulosten perusteella jännitystilan 

.  vaikutus näyttäisi olevan tarkoituksenmukaisinta ottaa huomioon materiaaliin 
kohdistuvien pääjännitysten  summan  avulla, jonka neliöjuureen verrannollisena 
muodonmuutosmoduuli näyttäisi muuttuvan - Kiviaineksen tiiviystilan 
kuvaamiseen näyttäisi puolestaan parhaiten soveltuvan kokeellisesti helposti 
määritettävissä olevan huokoisuuden maksimiarvon sekä tarkasteltavan tilan 
huokoisuusarvon erotus. Tällöin tiiviyden vaikutus kiviaineksen muodonmuu-
tosmoduuliin  on  mandollista ottaa huomioon  varsin  yksinkertaista lineaansta  tai 

eksponentiaalista arviointimallia  käyttäen. Kiviaineksen raekokojakautuman 
vaikutuksen huomioon ottamiseksi raportissa  on  myös esitetty menettely, jonka 
avulla kiviaineksen rakeisuuskäyrän perusteella voidaan alustavasti määrittää 
moduulilausekkeen tiiviys-  ja jännitystiloista nippuvan  osan kertoimefla 

käytettävä matenaaliparametn. 

Koska kiviaineksen huokostilassa olevaan veteen mandollisesti kehittyvä 
ylipaine riippuu kivlaineksen läpäisevyyden lisäksi ratkaisevasti muun muassa 
materiaalin kuivatusolosuhteista sekä siihen kohdistuvien kuormitusten 



luonteesta, ainut mandollinen tapa huokosvedenpaineen huomioon ottamiseen 

nioduuliarviota tehtäessä  on  tarkastella huokosvedenpaineesta johtuvia 

maarakeiden  välisen  tehokkaan jänflitystilan muutoksia Tehokkaiden 
jännitysten periaatteen mukaisesti moduuliarvioinnissa käytettävä päajan-

nityssumma tulee näin  ollen  laskea huokosvedenpaineen suuruuden verran 
alennettuja päajannityskomponenthen arvoja käyttäen 

Kiinteän kiviaineksen kimmomoduulin, raemuodon sekä raepintojen  mikro- ja 
makrotason karkeuden  sekä kiviaineksen  ja  erityisesti  sen sisäftämän  hieno- 
aineksen laadun mandollisia vaikutuksia karkearakeisen kiviaineksen muodon-
niuutosmoduuliin ei käytettävissä olleen koetulosaineiston puitteissa pystytty 
kvantifloimaan, Tutkimuksen yhteydessä saatujen tulosten perusteella näyttäisi 
kuitenkin siltä, että ainakin koostumukseftaan  ja  rakenteeltaan epätavallisilla 
kiviaineksilla nämä tekijät voivat  tulla  kysymykseen tavanomaisista kiviainek

-sista  poikkeavan käyttäytymisen selittäjinä. 

Kimmo-  ja  resilient -moduuleihin  perustuvassa matenaalimallinnuksessa toisena 
muodonmuutosparametnna tarvittavan Poissonin luvun  v  määritys  todettiin 
rnittausteknisesti  hyvin vaativaksi tehtäväksi. Mittaustulosten perusteella dynaa- 

 S  
misesta kolmiaksiaalikokeesta määritettävän Poissonin luvun todettiin kuiten  kin  

nippuvan  selvästi näytteeseen kohdisteifavan aksiaalisen kuormituspulssin  ja 

sellipaineen  suhteesta, Tämän lisäksi Poissonin luvun todettiin riippuvan sekä 
matenaain rakeisuusjakautumasta että  sen tiiviydestä  siten, että pienimmät 

-arvot mitattiin tiiveimmistä  ja karkearakeisimmista näytteistä. Enlaisiin kivi-
aineksiin  tyypillisessä suomalaisessa tierakenteessa kohdistuvat jännitys- 
olosuhteet huomioon ottaen Poissonin luvulle tavallisesti otaksuttuja vakio- 

arvoja  v 	035  voitaneen tehtyjen mittausten perusteella  pää  suuruus- 

luokaltaan olkeina.  

[IJ 
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ABSTRACT  

TPPT  project M12, "Moduli values of unbound materials', is a continuation of 
the research project dealing with deformation properties of coarse  gratned 

 granular materials used in the unbound pavement layers that was going on in 
the Laboratory of  Geotechnical  Engineering at Tampere  Universtty  of 

Technology in 1992  -  1994  Dunng  the years 1994  -  1995, the aim of the project 

was to supplement the earlier test series by performing a small number of large- 
scale dynamic  tnaxial  tests and to make a detailed analysis of the results of both 
the earlier test series and the supplementary tests concerning the resilient 
deformation behaviour of the test  matenals. 

ln  the second part of the research report at hand a method to estimate the 
deformation modulus of coarse grained granular materials is presented. As a 
background to the derivation of the estimation method a summary of the test 

 senes  on which the method is based has been presented in conjunction with a 
short introduction to the mathematical models used to  descnbe  the mechanical 

behaviour of coarse grained granular  matenals.  After that, the factors affecting 
the deformation behaviour of granular materials and their mechanisms of 
affection are considered individually starting from particle level phenomena.  

ln  this research, the most dominant factors affecting the value of deformation 
modulus were found to be the level of stress acting on the aggregate as well as 
the aggregate density  ln  addition to those factors, the  matenal  grading strongly 
affects the value of the deformation modulus. The available test results indicate 
that the deformation modulus is proportional to the square root of the sum of the 
principal stresses. The aggregate density appears to be best  decribed  as the 

difference between the experimentally determined maximum porosity and the 
porosity value of the material in its present condition. If that approach is taken, it 
seems to be possible to account for the effect of density by means of a simple 
linear or exponential estimation model.  ln  this report a method has also been 
suggested by which the effect of material grading can be taken into account in 
the form of a material parameter that is used as a factor in front of the part of the 
modulus equation that depends on the density and stress level. 

Due to the fact that the excess pore water pressure that may develop in the 
pore space of the aggregate depends on the permeability of the material, its 
drainage conditions, as well as the nature of the loadings that are applied, the 
only possible way to account for the effect of excess pore water pressure is to 
consider the changes in the effective stresses imposed by the pore pressure. 
According to the principle of effective stresses, the sum of the principal stresses  



used in the moduli estimate must consequently be calculated by using principal 
stress components reduced by the amount of excess pore water pressure. 

The effects of elastic modulus of the rock material, particle shape, micro and 
macro level roughness of particle surfaces as well as the composition of the 
rock matenal and especially the fines fraction could not be quantified based on 
the available set of test results. The results obtained indicated, however, that in 
the case of rock materials having an unusual composition or structure, these 
factors may explain the behaviour different from the ordinary materials. 

Determination of the value of Poisson's ratio required in connection with the 
matenal modelling based on the concepts of elastic and resilient modulus, was 
found to be a very demanding task from a technical measurement standpoint. 
Nevertheless, it was observed that the value of Poisson's ratio determined in 
the dynamic tnaxial test was clearly a function of the ratio between axial load 
pulse and confining pressure. In addition, the Poisson's ratio was observed to 
be dependent on the material grading and density in such a way that the lowest 
v values were determined in the densest and the most coarse grained test 
specimen. Taking into account the stress states that are normally applied to 
different types of aggregates in a typical Finnish road structure, it can be 
concluded that based on the measurements, the constant value of Poisson's 

ratio, 0.35, normally assumed may be considered to be of the right order 
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ESIPUHE  

VTT.n  tie-  ja geotekniikan  laboratorio tilasi  "Tien  pohja-  ja päällysrakenteet" 
 -tutkimusohjelmaan TPPT:hen kuuluvan  projektin  M12  (vuonna  1994  projekti 

 12010) "Sitomattomien  materiaalien moduulit" TTKK:n geotekniikan laborato-
noita kesäkuussa  1994.  Tutkimusohjelman yleisistä rahoitusraameista johtuen 
tilaus jakaantui neijälle vuodelle eli  projektin  on  tarkoitus päättyä vuonna  1997.  

Tilattu projekti  on  jatkoa TTKK:n geotekniikan laboratonori vuosina  1992 - 1994 
tielartoksen geokeskuksen  toimeksiannosta tekemäfle tutkimukselle, joka 
käsitteli karkearakeisten kiviainesten muodonmuutoskäyttäytymistä syklisen 
kuormituksen alaisena  /18, 19, 20/.  Tästä johtuen tutkimusprojektin toiminta- 
suunnitelma pyrittiin sopeuttamaan TPPT-hankkeen kokonaistavoitteisiin siten. 
että projektissa hyödynnetään mandollisimman paljon TTKK:ssa aiemmin 
samaan aihepiiriin kohdistunutta tutkimusta. 

Laaditussa toimintasuunnitelmassa  kanden ensimmäisen tutkimusvuoden 
tavoitteiksi asetettiin 

Olemassa olevan koetulosaineiston yksityiskohtainen analysointi 
materiaalien palautuvan muodonmuutoskäyttäytymisen osalta. 
Analysoinnin tavoitteena oli selvittää karkearakeisten kiviainesten 
muodonmuutosominajsuuksijn keskeisimmin vaikuttavat muuttujat  ja 

 niiden merkitys. Edelleen tavoitteena oli myös kehittää menettely, jonka 
avulla erilaisten kiviainesten muodonmuutosmoduulit pystyttäisiin 
käytännön tarpeita vastaavalla tarkkuustasolla arvioimaan niiden laatua  ja 
fysikaaiista  tilaa kuvaavien helposti mitattavissa olevien suureiden 
perusteella. 

Laboratorio-  ja  in-situ  -mittausten  välisen  vastaavuuden selvittämi-
nen. Tähän tavoitteeseen liittyen projektissa ohjelmoitiin tehtäväksi noin 

 10 - 15 isomittakaavaista  dynaamista kolmiaksiaalikoetta valituista 
havaintotiekohteista otetuille näytematenaaleille. Mittausmenetelmien 
vastaavu  utta  tarkastellaan havaintotiematenaaleille laboratonossa 
määritettyja muodonm uutosmod  u uleita  ja  samoissa havaintotiekohteissa 
tehdyistä pudotuspainomittauksista takaisinlaskemalla saatuja moduuli-
arvoja vertaamalla. Vertailujen tekeminen ei kuitenkaan sisälly nyt 
puheena olevaan projektiin  M12. 

- 	Muiden  täydenthvien dynaamisten kolmiaksiaalikokeiden tekemi- 
nen. Havaintotiekohteiden näytemateriaaleille tehtävien kuormituskokei- 
den  lisäksi  projektin tarkennetussa toimintasuunriitelmassa  toiset noin  10 
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-  15  tydentävää  dynaamista  kolmiaksiaalikoetta ohjelmoitiin  tehtäviksi 
näytteille, joiden  testauksen  arvioitiin parhaiten hyödyntävän muodon - 

muutoskäyttäytymistä  kuvaavien  mallien  muodostamista  ja  tarkentamista.  

Ensinnä mainittuun  osatavoitteeseen  liittyen tässä  tutkimusraportissa  esitellään 
 karkearakeisille kiviaineksille  tarkoitettu  muodonm uutosmoduulin arvioin-

timenettely,  joka  on  muodostettu sekä  TTKK:n geotekniikan laboratonossa 

 aiemmin  suontettuihin kuormituskoesarjoihin  että tämän  projektin  yhteydessä 
tehtyjen  täydentävien dynaamisten kolmiaksiaalikokeiden  tuloksiin pohjautuen. 
Yksityiskohtaisemmin  projektin  yhteydessä tehtyjen  täydentävien  kokeiden 
keskeisimmät tulokset  on  puolestaan esitetty projektiin liittyvässä toisessa 

 osaraportissa.  /21/  

Vuoden  1995  alusta käyttöön otetussa  TPPT-tutkimusohjelman  toteutusorga-

nisaatiossa  projekti  M12  "Sitomattomien matenaalien moduulit"  sisältyy 
 "Materiaalitekniikka" -osa-alueeseen, johon liittyviä  tutkim usprojekteja k000rdi-

noi IkL  Matti  Huhtala  VTT/tie-  ja  geotekniikasta. TTKK:n geotekniikan  labo-
ratoriossa  projektin  päävastuullisena  tutkijana  on  toiminut TkL  Pauli  Kolisoja, 

 joka  on  myös vastannut tämän  tutkimusraportin  kirjoittamisesta.  

. 
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ARV1OINT1MENETTELYN KEHI1TAMISEN  LÄHTÖKOHDAT  

I  ARVIOINTIMENETTELYN  KEHITTÄMISEN LÄHTÖ-

KOHDAT  

1.1  Tausta-aineisto  

1.1.1  Tutkimusmenetelmät  

Tien sitomattomissa rakennekerroksissa käytettävifle karkearakeisifle  kivi-
aineksille  soveltuvan muodonmuutosominaisuuksien arviointimenettelyn 
kehittämisessä merkittävimmän tausta-aineiston ovat muodostaneet isomitta-
kaavaiset dynaamiset kolmiaksiaalikokeet, jotka tehtiin uKk:n geotekniikan 

• laboratonossa tielaitoksen geokeskuksen  toimeksiannosta vuosina  1992 - 94 
/18, 20/.  Jonkin verran tätä aineistoa  on  myös täydennetty nyt puheena olevan 
TPPT-projektin  M12 "Sitomattomien matenaalien moduulit"  yhteydessä. 

Pääasialliseksi tutkimusmenetelmäksi  mainittujen tutkimusprojektien yhtey-
dessä  on  valittu dynaaminen kolmiaksiaalikoe ennen muuta siksi, että  se on 

 käytännössä ainut työmäärältään kohtuullinen laboratoriokoe, jolla raekoos-
tumukseltaan todellisia tierakennusmatenaaleja voidaan kuormittaa tarkasti 
kontrolloitavissa olevilla, suuruudeltaan  ja taajuudeltaan lilkennekuormitusta 

 vastaavilla kuormilla. Dynaaminen kolmiaksiaaiikoe  on  myös kansainvälisesti 
selvästi yleisin tien sitomattomien rakennekerrosmateriaalien palautuvan 
muodonmuutoskäyttäytymisen tutkimiseen käytetty laboratonokoemenetelmä 

Tarkasteltavana  olevien materiaalien karkearakeisuudesta johtuen kaikki 
tutkimusprojektin yhteydessä tehdyt kuormituskokeet  on  jouduttu tekemään 

• 
 huomattavasti tavanomaisissa  tie-  ja geoteknisissä laboratoriotutkimuksissa 

 käytettäviä näytekokoja suuremmilla koekappaleilla. Käytetyt näytehalkaisijat 
ovat tällöin olleet  200 mm  ja  300 mm  ja näytekorkeudet  vastaavasti noin  400 
mm  ja  600 mm.  

Liikenteestä aiheutuvan kuormitusvaikutuksen  sim ulointiin  suoritetuissa 
koekuormituksissa  on  käytetty amerikkalaista SHRP  (Strategic Highway 
Research Program) "protocol P-46" -kuormitustapasuositusta.  Sen  mukaisesti 
kutakin kolmiaksiaalikoenäytettä  on kuormitettu 15 enlaisella aksiaalisen 
kuormituspulssin  ja puissisarjan  aikana vakiona pysyvän seltipaineen  kombi-
naatiolla (kuva  1.1).  Yksityiskohtaisemmin mainittua kuormitustapasuositusta  On 

 kuvattu muun muassa lähteissä  2, 3  ja  4. 
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L 

p=113 (a+ a2 + 3  )  

Kuva  1. 1 SHRP Protocol P-46:n  mukaiset kuormituspuissit pq-jannitysta-
sossa.  

Tutkittavien  näytemateriaalien  mekaanista käyttäytymistä  mittaavien dynaa

-misten  kolmiaksiaalikokeiden  lisäksi  näytemateriaaleille  on  tehty muun muassa 
niiden  tiiviystilan  mittaamiseen  ja  kuvaamiseen käytettäviä  tiivistyskokeita  sekä 

 tilavuuspaino-  ja  kiintotiheysmäärityksiä Kuormituskoenäytteille  ennalta 
 määrättyjen rakeisu usjakautumien  sekä  kosteuspitoisuuksien  toteutumista  on 
 riin  ikään  kontrotloitu pesuseulonnoilla  sekä  vesipitoisuusmäärityksillä. 

Kafliomurskeiden  valmistukseen  käytetyille kiviaineksille  on  tämän lisäksi tehty 
erilaisia  kiviaineksen laatuominaisuuksien määrityksiä. 

S  
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ARVIOINTIMENETTELYN  KEHITTÄMISEN  LAHTOKOHDAT  

1.1.2  Koesarjojen  ohjelmointi  

Tässä  tutkimusraportissa esiteltävän muodonmuutosmoduuhri arviointimenet-
telyn  tausta-aineistona  olevien  kuormituskoesarjojen  ohjelmointi  on  tapahtunut 
käytännössä vaiheittain tutkimuksen  rahoitusvaiheita  vastaavasti. Kokeellisen 

 tutkimusosuuden päävaiheet  ovat näin  ollen  olleet seuraavat  
- 	Vuoden  1992  syksyllä tehty alustava  koesarja.  Sen  yhteydessä  

varmistuttiin  tutkimuksen käyttöön rakennetun  kuormituskoelatheiston 
 toimivuudesta sekä selvitettiin alustavasti muutamien tärkeimpien 
 muodonmuutoskäyttäytymiseen  vaikuttavien muuttujien vaikutusta  /18/.  

-  Pääosin vuoden  1993  aikana tehty varsinaisen  tutkimusvaiheen 
koesarja. Koesarja ohjelmoitiin  kolmena suunnilleen  samansuuruisena 

 osana siten, että jäljellä olevat kokeet  pynttiin  aina suuntaamaan 
aiemmissa  kuormituskokeissa  tehdyt havainnot huomioon ottaen 

 tarkoituksenmukaisimmaksi katsotulla  tavalla. Ohjelmointi tapahtui 
kiinteässä yhteistyössä tutkimuksen tilaajan eli  tielaitoksen geokeskuksen 

 asiantuntijoiden kanssa.  /20/  
TPPT-hankkeen yhteydessä tehty thydentävä kuormituskoesarja. 
Tämän  tutkimusvaiheen  tavoitteena oli toisaalta eräiden  havaintotie

-kohteista otettujen  näytematenaalien koekuormittaminen  muita näyte
-matenaaleja  vastaavalla tavalla sekä toisaalta  kuormituskokeiden 

 tekeminen erityisesti  tielaitoksen  nykyisten suunnitteluohjeiden  ohjealueita 
 vastaaville  näytematenaaleille.  /21  /  

Periaatteessa  karkearakeisten kiviainesten muodonmuutosmoduulin arvIointi 
 on  luonteeltaan ongelma, jonka  selittäjinä  väistämättä tarvitaan useita  -  myös 

keskinäisiä  nippuvuussuhteita  omaavia  -  muuttujia. Näin  ollen  siihen liittyvien  

S kuormituskoesarjojen ohjelmoinnissa  voisi periaatteessa olla mandollista sovel-
taa myös teoreettisia koesarjan suunnittelu-  ja  optimointimenetelmiä.  Tässä 
tapauksessa niiden  soveltamismandollisuuksia  on  kuitenkin rajoittanut koesar-
jan  vaiheittainen  eteneminen, mistä johtuen koesarjan lopullinen laajuus ei 
tutkimuksen alkuvaiheissa ole ollut ennakoitavissa. Toisaalta kysymykseen 
tulevien muuttujien määrä  on  tässä tapauksessa myös niin suun, että  optimoitu-
nakaan  täysin kattavan koesarjan läpivieminen tuskin olisi ollut mandollista. 
Edelleen kysymyksessä olevan  tutkimusaihepiirin  tapauksessa merkitykseltään 

 ratkaisevimpien  muuttujien tunnistaminen etukäteen ei myöskään ole 
käytännössä ollut mandollista. Niinpä eräänlaiseksi  pääperiaatteeksi  koesarjan 

 ohjelmoinnissa muotoutuikin  en  muuttujien  vanointi  yksi kerrallaan kunkin 
muuttujan ajateltavissa olevan  vaihtelualueen  puitteissa. Tulosten analysointi- 
vaiheen tavoitteena  on  tämän jälkeen ollut  en  muuttujiin  liittyvien  vaikutusmeka-
nismien  tunnistaminen  ja  niiden määrällisen vaikutuksen arviointiin soveltuvien 

 menettelyjen  kehittäminen.  
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1.1.3  Tausta-aineistOn laajuus 

Yhteenveto  en tutkirnusvaiheissa  tehtäviksi ohjelmoitujen dynaamisten kolmiak-
siaalikokeiden kokonaismäärästä  on  esitetty taulukossa  1 1.  Taulukon mukai-
sesti tausta-aineistona olevien kuormituskokeiden ohjelmoitu kokonaismäärä  on 
130 kpl.  Todellinen kuormituskoemäärä  on  ollut vielä jonkin verran tätäkin 
suurempi, koska joitakin kokeita  on  jouduttu hylkäämään muun muassa 
näytteiden valmistelussa  ja  itse kuormituskokeiden suorituksessa esiintyneiden 
ongelmien takia. 

Kuten taulukosta  1.1  voidaan todeta,  on  tutkimusaineiston pääpaino selvästikin 
kalliornurskeissa, joilla tehtyjä kokeita  on  ollut kaikkiaan noin  80 % kuormitusko

-keiden kokonaismäärästä. Erilaisia kiviaineksia, joista kuormituskoenäytteitä  on 
 valmisteltu ennalta määrättyjen rakeisuusjakautumien mukaisiksi, tutkimukses-

sa  on  ollut mukana neljä kappaletta. Rakeisuusjakautumia, joiden mukaisiksi 
kuormitettavat kalliomurskenäytteet  on  rakennettu,  on  puolestaan ollut kaikki-
aan kuusi erilaista  (kuva  1 .2).  Tämän lisäksi kuormituskoesarjojen yhteydessä 

 on  testattu kaikkiaan kuutta erilaista tierakenteista ylös kaivettua kantavan 
kerroksen mursketta  (kuva  1.3). 
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Kuva  1.2 Rakeisuusjakautumat,  joiden mukaisiksi kuormituskoesarjoissa 
testattuja kalliomurskenäytteitä  on  valmisteltu. 
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Taulukko  1. 1 	Yhteenveto  aiviointimenettelyn  tausta -aineistona  olevien  dy- 
naamisten kolmiaksiaalikokeiden näytematenaaleista  ja kap-
palemaatista. 

Näytemat. 
tyyppi 

Ottopaikka/ 
Tieosa  

Rakeisuusjakautuman 
kuvaus 

Naytemat. 
 tunnus 

'Näytteitä kp Yhteensä 
kpl 

Kallio- 

murske 

Sievi Suhteistunut CRW  21 

95 

Lajittunut  0  -  55 	J CRP 18 

Hienoainespitoinen CRF  15 

Tasarakeinen CRU  9 

Lajittunut  0  -  32 CRSI  
KAMU2 

8 

E  =  200 MPa (Del) j 	KAMU1 2 

Nurmo Suhteistunut NUW  3 

Lajittunut NUP  3  

Hallita Suhteistunut  HAW 6  

seos Hienoalnespitoinen 	I 	-  4 

______-  Mt 7263 Alkuperainen 	MAO 6  

Havainto-  113/04 Alkuperäinen 	1103 -  - 	2 

tiekohteen  132/11 Alkuperainen 	1113 2  

kallio- 

 murske 

778/02 

86/18 

Alkuperainen 	1140 

Alkuperainen 	1142 

2 

2 

10 

53/29  Alkuperäinen  6102 2 ______- 

Sora- 

murske 

Ylöjärvi Suhtetstunut CGW  3 

6  Lajittunut 0 - 55 CGP  3 

Sora/ 

hiekka 

Ylöjärvi!  - 

Pälkäne  

Suodatinhiekka SUHK  3  

19 

E=150 MPa"(Tiel) JAHK  2 

"E=200MPa'_(Tiel) JASR1  2 

Lajittunut 0 - 32 JASR2  2 

Suhteistunut NGW/ 
 JASR3 

5 

Lajittunut  0  -  55 NGP/ 
 JASR4  

5 

Ohjelmoitujen koesarjojen mukainen näytemäärä yhteensä [ 	
130 
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0002 	00116 	 '31)6 	02 	JO 	2 	6 	21) 	1'33  lao  
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0002 	0006 	1)132 	01)74 Ii 125025 	05 	1 	2 	4 	8 	16 	32 	6  

R4EKOKO  (mm)  

Kuva  1.3  Olemassa olevista tierakenteista ylös kaivettujen murskeiden 
rakeisuuskäyrt. 

Kalliomurskemateriaaleitle  tehtyjen kokeiden ohella tutkimuksen yhteydessä  on 
 testattu myös kuuteen enlaiseen raekokojakautumaan suhteitettuja 

luonnonkiviainesnäytteitä sekä kanden erilaisen raekokojakautuman mukaista 
soramurskemateriaalia  (kuva  1 4) 
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Kuva  1.4  Rakeisuusjakautumat,  joiden mukaisiksi kuormituskoesarjoissa 
testattujen hiekkojen,  sonen ja soramurskeiden näytematenaalit  on 

 rakennettu. 
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Isomittakaavaisten kuormituskokeiden työlays  huomioon ottaen suoritettujen 
kokeiden kokonaismäaraä voitaneen pitää  kaiken  kaikkiaan  varsin  mittavana. 
Koska koetulosten toistettavuudesta  on  kaikkien koesarjojen yhteydessa 
haluttu varmistua rinnakkaisnäytteiden avulla, ei testattujen muuttujakombi-
naatioiden määrä todellisuudessa kuitenkaan ote kuin runsas kolmasosa 
suontettujen kokeiden kokonaismäärästä. Muodonmuutoskäyttäytymiseen 
vaikuttavien monilukuisten  m  uuttujien  erilaisista yhdistelmistä koetutosaineisto 
kattaakin näin  ollen  vain  suhteellisen pienen osan. Tästä huolimatta tutkimuk-
sen tavoitteena  on  pidetty sitä, että esitettävän arviointimenettelyn perusteella 
erilaisten kiviainesten muodonmuutosmoduuleille voidaan saada realistisia 
arvioita, kun kiviaineksen koostumus, tiiviys-  ja kosteustila  sekä siihen kohdistu-
vat jännitykset tunnetaan  

C  

. 
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1.2  Materiaalimallit 

1.2.1  Kontinuumimekaniikan  mallit 

Perinteisesti tien sitomattomissa rakennekerroksissa käytettävien karkeara-
keisten kiviainesteri - kuten muidenkin maa-ainesten - mekaanisen käyttayty-
niisen malhnnuksessa  on  käytetty kontinuumimekaniikkaan perustuvia  maten-
aalimalleja.  Maa-aineksen rakeista luonnetta ei tällöin oteta huomioon, vaan 
kuormitetun maaelementin otaksutaan käyttäytyvän kooltaan  ja  muodoltaan 
samanlaisen, mutta koostumukseltaan homogeeniseksi ideahsoidun kappaleen 
tavoin. Niin ikään maaelementissä vaikuttavat jännitykset idealisoidaan 
jatkuvasti jakautuneiksi, eikä maapartikkelien välisissä kontaktikohdissa 
vaikuttavia voimia sellaisenaan tarkastella. Maamatenaalin mekaanisella mallilla 
pyritään tällöin kuvaamaan tietyn suuruisesta jännitystilamu utoksesta 
mielivattaiseen maaelementtiin kehittyvia tilavu uden-  ja muodonmu utoksia  siten 
että ne näkyvät ideatisoidun  elementin rajapinnoilla samansuuruisina,  kuin mitä 
ovat todellisen - rakeisesla matenaalista koostuvan - maaelementin rajapinnoilla 
havathavat tilavuuden-  ja muodonmuutokset.  

Yksinkertaisin karkearakeisten kiviainesten palautuvan muodonmuutoskäyttäy-
tymisen kuvaamiseen yleisesti käytetty kontinuumimekaaninen malli  on  Hooken 

 laki (kaava  1 1).  Tällöin muodonmuutokset otaksutaan lineaansesti kimmoisiksi 
 ja rnuodonmuutosparametnt  näin  ollen jännitystilasta nippumattomiksi. 

lsotrooppisen materaalin  kolmiulotteisen muodonmuutostilan kuvaamiseen 
tarvittavia parametreja  on  tällöin kaksi eli joko kimmomoduuli  E  ja Poissonin 

 luku  v tai  vaihtoehtoisesti esimerkiksi leikkausmoduuli  G  ja tilavuusmoduuli  K. 

 Kimmomoduulia  ja Poissonin  lukua käyttäen kolmiulotteista tapausta vastaavat 
yhtälöt ovat tällöin muotoa: 

ir 
= 	- " 	+ cT 3 )J 	 (1 la) 

1 
C 2 	 (lib) 

C3 
 =  I3  - v(T 1  +cT 2 )J 	 (lic)  
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missä  

.  2. 3 	ovat  muodonmuutokset pääjännitysten suunnissa  

2 3 	ovat  pääjännitykset  

E 	on kimmomoduuli 

v 	 on 	Poissonin  luku 

Vaikka  toistokuormitetun karkearakeisen kiviaineksen muodonmuutokset 

 selvästi  murtotilannetta alhaisemmilla kuormituksilla  ovatkin lähes kokonaan 
 palautuvia,  on lineaarisesti kimmoinen mateuiaalimalli  kuitenkin  varsin  puut-

teellinen apuväline niiden  muodonmuutoskäyttäytymisen  kuvaamiseen. 
 Karkearakeisilla matenaaleilla muodonmuutosmoduulin  on  nimittäin todettu 

 nippuvan  hyvin voimakkaasti  jännitystasosta,  joka taas esimerkiksi liikenteen 
 kuormittamassa tierakenteessa  muuttuu jatkuvasti sekä syvyys- että  sivuttais

-suuntaan. Jotta rakenteen toiminnan  mallinnus lineaansta materiaalimallia 

 käyttäen toimisi edes kohtuullisen tarkasti,  on  tällöin erittäin tärkeää, että  muo-

donmuutosmoduulille  käytettävä arvo mandollisimman hyvin vastaa sitä 
 jännitystasoa,  joka rakenteen tietyssä kerroksessa  liikennekuormitustilanteessa 

 vallitsee. 

Erityisesti  tienrakennuksessa käytettävillä matenaaleilia kimmomoduuli 

 korvataan hyvin useasti  nk.  resilient-moduulilla,  josta yleisesti käytettävä 
merkintä  on M.  Esimerkiksi dynaamisen  kolmiaksiaalikokeen  mukaisessa 

 kuormitustilanteessa  resilient-moduuli  määritellään kaavan  1.2  mukaisesti.  

M=- 9  

missä  
M 1 	on 	resilient-moduuli 

on 	deviatonsen  jännityksen  vaihteluväli,  q 	- 

on palautuva  suhteellinen muodonmuutos  

(1.2)  
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Resilient -moduulin jännitystilariippuvuuden  kuvaamiseen yleisimmin käytetty 
 niaHi  taas  on  nk.  KO-malli  /7/,  josta tämän  tutkimusraportin  yhteydessä käyte-

tään muotoa  

M,  = K 1 O 0(-) 
	

(1.3)  

missä  
M, 	on 	resitient-moduuli  
K 1  K2 	ovat  matenaalivakloita  (K,  = moduuliluku  ja  K2  = jännitysekspo- 

nentti) 

() 	on  pääjännitysten  summa, 0  =  1+ 2 + 

on 	vertailujännitys,  100  kPa  

Kaavan  1 .3  mukaisessa mallissa jännitystason vaikutus otetaan huomioon 
pelkästään  pääjännitysten  summan  avulla. Tämän tarkastelutavan ongelmana 

 on  kuitenkin  se,  että siinä ei erotella lainkaan  maamateriaatiin  kohdistuvia 
 hydrostaattisen  ja  deviatonsen jännitystilakomponentin  muutoksia toisistaan. 

Koska  deviatonsen  jännityksen suuruudesta  riippuvalla leikkausmuodonmuu-

tostasolla  on  kuitenkin todettu olevan selvä vaikutus materiaalin  muodonmuu-

tosmoduuliin,  olisi hyvä,  jos  myös tämä voitaisiin ottaa  mallinnuksessa 

 huomioon.  Eras  melko yleisesti käytetty tapa tähän  on  kaavan  1 4  mukainen 
 resilient-moduulin esitysmuoto  /42/. 

M,  =K,0 0I.J (" -22t- ' 	 ( 1.4) 
o)  

.  

missä  
on 	resilient-moduuli  

K,. K2 . K3  ovat  matenaalivakioita  
o 	on  pääjännitysten  summa, 0  =  y+ + 

on 	vertailujännitys,  100  kPa  
on  oktaednnen leikkausjännitys 

SHRP  protocol P-46:n  mukaista  kuormitustapaa noudatettaessa  tilanne 
 tyypillisillä  suomalaisilla kantavan kerroksen  kiviaineksilla  on  kuitenkin  se,  että 
 kuormitussarjan suurimmatkin kuormituspulssit  jäävät  varsin  kauaksi  maten

-aalin staattista murtotilannetta  vastaavasta  deviatonsen  jännityksen tasosta. 
Näin  ollen  kaavan  1.4  mukaisella mallilla ei  kuormituskokeista  saatuja  mit

-taustuloksia  pystytä kuvaamaan käytännössä yhtään  sen  paremmin kuin 
kaavan  1.3  mukaisella  yksinkertaisemmalla  mallilla. Itse asiassa kaavan  1.4  
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mukaisen sovituksen tekeminen mittaustulosaineistoon, jossa deviatorisen 
jännityksen kasvusta aiheutuva todellinen vaikutus ei tule selvästi esille, voisi 
olla jopa harhaanjohtavaa. Muun muassa koejärjestelyn rajallisesta mittaus-. 
tarkkuudesta johtuen deviatonsen jännityksen vaikutusta selittävä termi voisi 
tällöin nimittäin tuottaa pahasti virheellisiä moduuliarvoja,  jos  tulosta sovellet-
taisiin kuormituskoetilannetta selvästi suuremmille deviatonsen jännityksen 
arvoille. Niinpä jäljempänä esitettävissä tarkasteluissa  resilient-moduulia 

 kuvataan yksinomaan perusmuodottaan kaavan  1.3  mukaista mallia käyttäen. 

Kimmo-  ja  resilient-moduulien  kaltaisten suureitten käyttöön perustuvien 
tarkastelutapojen ohella toinen  varsin  yleisesti sovellettu karkearakeisten maa-
matenaalien mekaanisen käyttäytymisen mallinnustapa perustuu tilavuuden-  ja 
leikkausmuodonmuutosten  toisistaan enytettyyn käsittelyyn. Uraa uurtavaa 
työtä tähän ryhmään kuuluvien matenaalimallien kehittämisessä  on  tehty 
erityisesti Nottinghamin yliopistossa Englannissa. Eräs varhaisimmista  ja 

 samalla myös tunnetuimmista lienee kehthäjänsä mukaan nimetty  nk Boycen 
 malli  /6/,  jonka mukaisesti materiaalin muodonmuutoskomponentit ovat muotoa:  

(1 5) 

(1.6) 
3G, p  

missä  

(1-n)K = 	1 	 (1.7) 
6G 1  

on 	suhteellinen tilavuudenmuutos  
on  suhteellinen leikkausmuodon muutos  

p 	on hydrostaathnen  jännitys  
q 	on deviatonnen  jännitys  
K 1 , G 1 , n 	ovat matenaalivakioita 

Boycen  mallia paremmin erityisesti kolmiaksiaalikokeista saatavia tuloksia 
kuvaamaan pystyviä - perusmuodoltaan Boycen esittämän  mallin  kaltaisia - 
matenaalimatleja ovat esittäneet muun muassa  Pappin ja  Brown, Mayhew  sekä 
Sweere  /24, 26, 34/.  Mallin,  jonka kehittämisessä  on  dynaamisen kolmiaksi-
aalikokeen lisäksi hyödynnetty myös liikennekuormituksesta aiheutuvaa 
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paajannitysten  kiertoa paremmin  simuloivan  hollow cylinder  -laitteen avulla 

saatuja  koetuloksia,  on  puolestaan  esrttanyt  Thom /35/.  

Yksityiskohtaisemmin erilaisia  karkearakeisten maamatenaalien  mekaanista 
käyttäytymistä kuvaavia  matenaalimalleja  on  esitelty muun muassa  lähteissä 

 19,  22ja  34  sekä näissä annetuissa  kirjallisuusviitteissä  

Koska tämän  tutkimusraportin  ensisijaisena tavoitteena  on  ollut käytettävissä 
olleen tausta-aineiston perusteella tehtyjen johtopäätösten esittäminen 
mandollisimman suoraviivaisesti  käytäntöon  sovellettavissa olevassa muodos-
sa, käsitellään tuloksia jatkossa pelkästään  resilient-moduulikäsifteeseen 

 pohjautuen,  Tierakenteiden mitoitu ksessa rutiiniluontoisesti  käytettävän 
 mitoitusjärjestelmän  osana uudet, tilavuuden-  ja  leikkausmuodonmuutosten 

eniliseen  käsittelyyn perustuvat  mallrt  kun tuskin ovat vielä lähivuosina 
käytettävissä. Tavoitteena toki kuitenkin  on,  että samaa tausta-aineistoa 
voidaan myöhemmin hyödyntää myös  modernimpien matenaalimallien 

 käytäntöön soveltamisessa sitten, kun muun muassa tähän tarvittavia  ohjel-
rnistoja  on  saatavilla.  

I .22  Diskreetit materiaalimallit 

Kontinuumimekaniikkaan pohjautuviin  malleihin verrattuna kokonaan toisenlai-
sen lähestymistavan  rakeisten  materiaalien mekaanisen käyttäytymisen 

 malhntamiseen  tarjoaa  nk.  mikromekaaninen mallinnus  Sen  soveltamismah-
dollisuuksia  tien  sitomattomissa rakennekerroksissa käytettäville karkearakei

-sille  kiviaineksille  on  myös jonkin verran selvitetty tämän tutkimuksen yh-

teydessä.  • 

Perusajatuksena mikromekaanisessa mallinnuksessa  on se,  että materiaalin 
mekaanista käyttäytymistä tarkastellaan  yksrttäisistä partikkeleista  ja  niiden 

välisistä  vuorovaikutuksista  lähtien. Kun tarkastelu tällöin ulotetaan  nittävän 
 suureen  partikkelijoukkoon,  voidaan  sen  perusteella periaatteessa ennakoida 

myös tarkasteltavina olevista  partikkeleista  koostuvan materiaalin  makros-
kooppista  käyttäytymistä.  

Varsin  luontainen tapa  diskreetin matenaalimallin  käytännön toteutukseen  on 
 tietokoneen avulla tapahtuva  simulointi.  Siinä todellista materiaalia kuvataan 

 partikkelisysteemillä,  jossa jokaisen  partikkelin rajapinnat  on  matemaattisesti 
määritelty. Samalla tavoin toisiaan  koskettavien partikkelien kontaktikohdat  ja 

 niissä vaikuttavat voimat  mallinnetaan  yksi kerrallaan.  
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Simulointimaflin  reunoille kohdistuvien  kuormitusteri  muuttuessa  partikkeleiden 
 asemassa  ja  kontakteissa  tapahtuvat muutokset voidaan ratkaista esimerkiksi 

 partikkelisysteemin staattisten tasapairioehtojen  perusteella  /31/.  Laskentatek-
nisesti  huomattavasti tehokkaamman  ratkaisutavan  tarjoaa kuitenkin  Cundallin 

 ja  Strackin  esittämä  partikkelisysteemin  dynaaminen käsittely  /10/.  DEM
-menetelmäksi  (Distinct element method)  kutsutun ratkaisun perusidea  on  tällöin 

 se,  että  partikkelisysteemiin vaikuttavassa  ulkoisessa  kuormituksessa 

 tapahtuvasta muutoksesta aiheutuvan  häinön  etenemistä  partikkelisysteemin 

 sisällä tarkastellaan hyvin pieni  aikaporras  kerrallaan. Kun  aikaporras  valitaan 
riittävän lyhyeksi,  partikkelisysteemiin  kohdistuvan kuormituksen muutoksesta 
aiheutuva häiriö ehtii yhden  aikaportaan  aikana etenemään  partikkelista  ainoas-
taan  sen  kanssa  vätittömässä  kosketuksessa oleviin  naapuripartikkeleihin. 

 Mihin tahansa  partikkeliin  kohdistuvat  kosketusvoimaresuttantit  voidaan näin 
 ollen DEM-menetelmän mukaisesti ratkaista tarkastelemalla pelkästään 
 partikkelin  vuorovaikutusta  sen  välittömien  naapunpartikkeleiden  kanssa. 

Merkittävimpänä  rajoituksena  DEM-menetelmän  sovettamisefle  on  ollut paljolti 
 tietokonelaitteistojen  muisti-  ja  laskentakapasiteetin nittämättömyys.  Tästä 

johtuen ensimmäiset  diskreethen partikkelisysteemien matlinnukset  rajoittui
-vatkin kaksiulotteisiin  tapauksiin, joissa  partikkelit  oli jouduttu  idealisoimaan 

 muodoltaan  pyöreiksi levyiksi.  Sekä  tietokonetekniikassa  että  matlinnukseen 

 liittyvissä laskenta-algoritmeissa  tapahtunut kehitys  on  kuitenkin myöhemmin 
mandollistanut myös  muodottaan elliptisistä  /27, 39/  ja  epäsäännöllisistä  128/ 

 partikkeleista koostuvien  systeemien mekaanisen käyttäytymisen  simuloinnin. 

 Niin ikään kolmiulotteisten  simulointimatlien  käsittely  on  tullut  mandolliseksi  /16/. 
 Eräissä uusimmissa  simulointiohjelmissa  voidaan myös ottaa huomioon 

esimerkiksi  partikkelien  mandollinen  rikkoontuminen  suurten  jännitysten 

 alaisena  /15/.  

Huolimatta  mikromekaanisen mallinnuksen  alalla viimeisen puolentoista 
vuosikymmenen aikana tapahtuneesta hyvin nopeasta kehityksestä  on  sen 

 kyky simuloida todellisten materiaalien käyttäytymistä kolmiulotteisessa 
 jännitystitassa  vielä  varsin  rajallinen.  Jo  tänä päivänä hinnaltaan hyvin edullisiin 

 mikrotietokonelaitteistoihin  on  kuitenkin saatavissa kaupallisia ohjelmistoja, joilla 
jopa kymmeniä tuhansia  epäsäännöllisen  muotoisia  partikkeleita  sisältävien 

 mallien  käsittely  on  mandollista. Niinpä onkin todennäköistä, että  jo 

 lähitulevaisuudessa  tietokonesimulointeja  voidaan tehokkaasti hyödyntää 
esimerkiksi  laboratonotutkimusten  täydentäjänä tarkasteltaessa eri materiaali- 
muuttujien vaikutusta materiaalin mekaanista käyttäytymistä kuvaavien 

 konstitutiivisten yhtälöiden parametreihin. 
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DEM-menetelmän tyyppisten  sim ulointimallien  ohella toinen rakeisten  maten-
aahen sisättämien partikkeleiden  väliseen mikromekaaniseen vuorovaikutu  k- 
seen  pohjautuva tarkastelutapa  on se,  että partikkelitasolla vaikuttavista 
fysikaalisista ilmiöistä  ja  materiaalin rakenteesta lähtien pyritään suoraan 
johtamaan materiaalin mekaanista käyttäytymistä makrotasolla kuvaavat 
konstitutiiviset yhtälöt. Materiaalia kuvataan tällöin tiettyjen olettamusten 
mukaisesti pakkaantuneeHa partikkelisysteemillä,  ja partikkeleiden välisen 

 vuorovaikutuksen kuvaaminen tapahtuu analyyttisesti. Yksinkertaisimmillaan 
tarkastelu  on  rajoittunut säännöllisesti pakkautuneisiin pallomaisiin partikkeleihin 

 /11, 13, 23/.  Myöhemmin tarkastelut  on ulotettu  kuitenkin myös satunnaisesti 
pakkautuneiden partikkelisysteemien käsittelyyn  /8, 12, 17, 45/.  

Todellisten maamatenaalien mekaanisen käyttäytymisen mallinnuksessa edellä 
mainitun tarkastelutavan soveltamista vaikeuttaa huomattavasti muun muassa 
maa-ainesten partikkelikokojakautumien jatkuvuus sekä hyvin laaja 
partikkelikokojen vaihtelualue. Niin ikään esimerkiksi raemuodon vaikutuksen 
huomioon ottaminen partikkelisysteemin analyyttisessä käsittelyssä lienee 

 varsin  vaikeaa. Niinpä todellisten maamatenaalien mekaanisen käyttäytymisen 
kuvaaminen partikkelisysteemin analyyttiseen käsittelyyn pohjautuen ei liene 
mandollista vielä aivan lähiaikoina. 

Huolimatta partikkelisysteemien mikromekaaniseen mallinnukseen vielä tällä 
hetkellä liittyvistä puutteista  ja rajottuksista  tarjoaa  se  kuitenkin karkearakeisten 
maamatenaalien mekaanisen käyttäytymisen mallinnukseen perusajatu ksel-
taan mielekkään tarkastelunäkökulman,  jota  voidaan käyttää kontinuumimeka-
niikkaan pohjautuvan mallinnuksen tukena  ja  täydennyksenä, Tähän tapaan 
sitä myös  on  pyritty hyödyntämään tämän tutkimusprojektin yhteydessä 
etsittäessä selitysnialleja erilaisten muodonmuutoskäyttäytymiseen vaikuttavien 
muuttujien vaikutusmekanismeille. Muutoinkin rakeisten materiaalien 
mikromekaanisen mallinnuksen alalla tapahtuvaa kehitystä  on  syytä aktiivisesti 
seurata, jotta  sen  tarjoamat mandollisuudet voidaan nopeasti hyödyntää 
karkearakeisten maamatenaalien mekaanisen käyttäytymisen yhä tarkempana 
hallintana. 
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1.3  Ajatusmalli rakeisen materiaalin toimintatavasta toistokuormi-

tuksessa 

Rakeisessa matenaalissa  vallitseva jännitystila idealisoidaan yleensä tasaisesti 
jakautuneiksi siten, että  se  vastaa tasapainotilannetta muun muassa ulkoisista 
kuormista  ja  materiaalin omasta painosta aiheutuviin jännityksiin nähden. 
Tosiasiallisesti jännitysjakautuma yksittäisten partikkelien tasolla ei kuitenkaan 
ole läheskään tasainen, vaan partikkelien kontaktikohdassa jännitykset 
saattavat paikallisesti kohota hyvinkin suuriksi. Toisaalta  osa partikkeleista 

 saattaa myös olla lähes kokonaan kuormittamattomina samalla, kun toisten 
partikkelien kautta välittyy huomattavan suuria voimia  (kuva  1.5). 

fl 

fl 
(a) (b)  

Kuva  1.5.  Esimerkki jännitysten jakautumisesta rakeisessa materiaallssa; 
padikkelikontaktin kautta piirretyn viivan paksuus  on verrannollinerl 
partikkelien  välillä vaikuttavaan voimaan.  /40/  

Periaatteessa karkearakeisen materiaalin kyky vastustaa kuormituksesta 
aiheutuvia muodonmuutoksia riippuu rakeiden kontaktikohdissa vaikuttavasta 
kitkasta sekä partikkelien kimmo-ominaisuuksista  ja  lujuudesta. Yksittäista 
kontaktikohtaa voidaan partikkelitason muodon  m uutostarkastelua  varten 

mallintaa esimerkiksi kuvan  1.6  mukaisella jousi-  ja luistimallilla. 



C,+  Ftan  
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F  muodostuu ainoastaan  jousivoimasta  
Kun liukumista tapahtuu  c  =  0  

= kontaktikohdan  suurin  leikkauslujuus 
= kontaktikohdan  suurin  vetolujuus  

Kuva  1.6  Yksinkertainen rakeiden kontaktikohdan mekaaninen malli.  /38/  

Ajatusmalli, jonka avulla tämän työn yhteydessä  on  pyritty hahmottamaan 
karkearakeisten kiviainesten muodonm uutoskäyttäytymiseen liittyviä partikkeli-
tason ilmiöitä,  on  pääpiirteissään seuraavanlainen. 

Partikkelisysteemiin  kohdistuvan kuormituksen kasvaessa matenaalipar-
tikkeleihin kehittyy aluksi pääosin  kim  moisia muodonmuutoksia, jotka 
jännitysten keskittymisestä johtuen mitä ilmeisimmin ovat suurimpia juuri 
kontaktikohlien välittömässä läheisyydessä. Rakeiden lähes pistemäisis

-sä kosketuskohdissa  vaikuttavat jännitykset voivat tällöin kohota niin 
suuriksi, että rae  tai  sen  särmä murtuu  ja rakeet  liikkuvat toistensa 
suhteen. Koska kontaktikohdassa vaikuttava voimaresuttantti ei  partik-
kelisysteemiin  kohdistuvan kuormituksen suunnan, rakeiden epäsymmet

-risen  muodon  ja epätäsmällisen pakkautumisjäqestyksen  takia yleensä 
ole kosketuskohtaan nähden kohtisuora, voi rakeiden välillä tapahtua 
myös liukumista, kun kontaktikohdan vaakasuuntainen voima- 
komponentti ylittää normaalivoimasta  ja raepintojen  välisestä kitkakertoi

-mesta nippuvan kitkavoiman.  

Kun materiaalin raerunkoon kohdistettu kuormitus poistetaan, ovat 
partikkeleissa tapahtuneet kimmoiset muodonmuutokset palautuvia, 
mutta rakeiden välisistä liukumista  ja rakeiden  murtumisesta aiheutuneet 
muodonmuutokset pääosin palautumattomia. Palautuvan  ja palau-
tumattoman muodonmuutososan  keskinäinen suhde riippuu tällöin hyvin 
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suuresti  partikkelisysteemiin  kohdistuneiden  jänflitysten -  ennen kaikkea 
 leikkausjännityksen -  suuruudesta. 

Seuraavassa kappaleessa erilaisia  karkearakeisten kiviainesten muodonmuu-
toskäyttäytymiseen  vaikuttavia muuttujia  ja  niihin liittyviä  vaikutusmekanismeja 

 tarkastellaan yksi kerrallaan.  En  muuttujien  vaikutusmekanismeihin  liittyvien 
 selitysmallien  etsinnässä  pyntään  tällöin erityisesti kiinnittämään huomiota 
 partikkelitasolla tapahtuviin  ilmiöihin. Lähinnä tarkastelu rajoittuu  kuormitusti-

lanteisiin,  joissa  muodonmuutostaso  on  suhteellisen alhainen eli  muodonmuu
-tokset  ovat lähes kokonaan  palautuvia.  

S  
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2  MUODONMUUTOSMODUULIIN  VAIKUTTAVAT MUUT-

TUJAT  JA  NIIDEN  VAIKUTUSMEKANISMIT  

2.1  Jännitystila 

Karkearakeisten maamatenaalien muodonmuutosmoduulin  riippuvuus jänni-

tystilasta todettiin  jo  edellä kappaleessa  1.2.1  käsiteltyjen maamatenaalien 

mekaanisten  mallien  yhteydessä. Yleisesti ottaen muodonmuutosmoduulin  on 
 todettu suurenevan hyd rostaattisen jännitystilakomponentin kasvaessa  ja 

 vastaavasti pienenevän deviatorisen jännitystilakomponentin -  ja sen  mukana 
leikkausmuodonmuutoStasOn - kasvaessa  (kuva  2.1  ja  2.2).  Esimerkiksi täman 
tutkimuksen tausta-aifleistona olevissa koesarjoissa sovelletun SHRP-kuorm 
tustapasuosituksen mukaisilla kuormituksilla leikkausmuodonmuutostason 

tyypillinen vaihtelualue  on  kuitenkin  sen  verran kapea, että leikkausmuodon-
muutostasojen eroista aiheutuvat erot moduuliarvoissa eivät yleensä muodostu 

 kovin selkeiksi.  
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Kuva  2 1  Karkearakeisen maamatetiaalin muodonmuutosmoduulin  tyypilli-
nen vaihtelu jännitystason funktiona.  /3/ 
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Leikkausmuodonmuutos  y  

Kuva  2.2.  Maamatenaalien muodonmuutosmoduulin  tyypillinen vaihtelu 
muodonmuutostason funktiona.  /30/ 

Jos  kuormituksen alaisena olevaan karkearakeisten maapartikkelien muodos-
tamaan raerunkoon kehittyvien muodonmuutosten oletetaan kappaleen  1 3 

 mukaisesti koostuvan ensi sijaisesti maapartikkeleiden kosketuskohtien lähellä 
tapahtuvista kiviaineksen kimmoisista muodonmuutoksista  ja maapartikkelien 

 välillä tapahtuvista liukumista, ovat edellä kuvatut jännitystilan vaikutukset  varsin 
 luontevasti selitettävissä partikkelitason vaikutusmekanismeista lähtien. 

Hydrostaattisen jannitystilakomponentin kasvaessahan maapartikkelit puristu
-vat  tiukemmin toisiaan vasten  ja partikkeleiden kontaktikohdissa  vaikuttavat 

•  voimat kasvavat. Vastaavasti myös partikkeleiden kosketuskohtien  pinta-alat 
kasvavat, jolloin tietyn suuruisesta jännitystilamuutoksesta partikkelien kontakti- 
kohdan läheisyyteen kehittyvät muodonmuutokset ovat pienempiä kuin 
alhaisen hydrostaattisen jännityksen  ja  pinta-alaltaan hyvin pistemäisten 
kontaktikohtien tapauksessa. Edelleen myös partikkelien kontaktikohdassa 
vaikuttavan kitkan maksimiarvo kasvaa suhteessa partikkelikontaktin normaa 
livoimaan, jolloin partikkelien väliset liukumat eivät pääse tapahtumaan yhtä 
helposti kuin aihaisen hydrostaattisen jännityksen vallitessa.  
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Edelleen  jos karkearakeisten maapartikkelien välisen kontaktikohdan  oletetaan 
toimivan kuvassa  1 .6  esitetyn mekaanisen  mallin  mukaisesti, ei yksittäinen 
raekontakti voi ottaa vastaan tiettyä - rakeiden välisestä kitkakertoimesta  ja 
normaalivoimasta nippuvaa - maksimiarvoa  suurempaa vaakavoimaa. Näin 

 ollen, jos partikkelisysteemiin  kohdistettu deviatonnen jännitys aiheuttaa tietyssä 
raekontaktissa tämän maksimiarvon ylittymisen, tapahtuu tässä raekontaktissa 
liukuma. Tämän seurauksena partikkelisysteemin kautta kulkevat voimat 
järjestäytyvät uudelleen siten, että  osa kuormista  siirtyy muille raekontakteille. 
Kun partikkelisysteemiin kohdistuva deviatonnen jännitys edelleen kasvaa 
raekontaktin maksimikitkavoima ylitetään yhä useammassa raekontaktissa. 
Tästä taas  on  seurauksena yhä lisääntyvät maapartikkelien liikkeet, joiden 
yhteisvaikutus näkyy  koko partikkelisysteemin  kasvavana muodonmuutoksena 

Edellä sanotun perusteella  on  varsin  helppo mieltää  se,  miksi maamateriaalin 	 S  
muodonmuutosmoduuli  alenee muodonmuutostason eli käytännössä deviato-
nsen jännityksen kasvaessa. Aivan pienellä deviatonsen jännityksen tasollahan 
lähes kaikissa raekontakteissa vaikuttavan vaakasuuntaisen voimakom-
ponentin voi nimittäin ajatella pysyvän pienempänä, kuin mikä  on partikkelien 

 välistä liukumaa vastaava voiman  raja-arvo. Deviatorisen jännityksen kasva-
essa tämän  raja-arvon saavuttaneiden raekontaktien suhteellinen osuus 
kuitenkin  koko  ajan kasvaa, jolloin tietyn suuruinen kuormituslisäys edellyttää 
partikkelisysteemiltä yhä suurempaa rakeiden uudelleen järjestäytymistä ennen 
kuin uusi tasapainotila vallitsevaan kuormitukseen nähden saavutetaan. 
Ääritapauksena  on  tällöin tietysti tilanne, jossa matenaalin raerunko ei pysty 
enää muodostamaan ulkoiseen kuormitukseen nähden stabiilia asemaa lain-
kaan. Tällöin partikkelisysteemin raerunko murtuu  ja  muodonmuutosten kasvu 
jatkuu vakiokuormituksen alaisena rajoituksetta.  

I 
2.2  Tiiviystila 

Jännitystilan  ohella ehkä tärkeimmäksi karkearakeisen kiviaineksen muodon-
muutosmoduuliin vaikuttavaksi tekijäksi  on  monissa tutkimuksissa todettu 
materiaalin tiiviystila  /20, 22/.  Dynaamisissa kolmiaksiaalikokeissa  ero samalle 
matenaalille tiiviissä  ja  löyhässä tilassa mitattujen moduuliarvojen välillä 
saattaakin olla suuruusluokattaan jopa kaksinkertainen  (kuva  2.3). 
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Kuva  2.3. Tiiviystilan  vaikutus  suhteistuneen ka!Iiomurskeen  resilient-moduu-
jUn. /20/ 

Tiiviystilan  merkittävä vaikutus  rakeisen  materiaalin  raerungon  jäykkyyteen  on 
 kvalitatiivisesti  myös  varsin  helposti ymmärrettävissä suoraan  partikkelitason 
 tarkasteluun perustuen.  Varsin  ilmeistähän  nimittäin  on,  että mitä  tiiviimmäksi 

rakeinen  materiaali  on  pakkaantunut,  sitä enemmän  yksittäisiHä partikkeleilla  on 
 kontakteja ympärillään olevien  partikkeleiden  kanssa  (kuva  2.4).  Koska 

jokainen  raekontakti omafta  osaltaan rajoittaa  tarkasteltavana  olevan  partikkelin 
liikemandollisuuksia,  myös  partikkelisysteemin kokonaisjäykkyys  tällöin 
väistämättä kasvaa  tiiviystilan  kasvun myötä.  Partikkelikontaktien  määrän 
kasvaessa tietyn suuruisesta ulkopuolisesta  kuormituksesta  yksittäistä 

 partikkelikontaktia  kohti aiheutuvat voimat jäävät  alhaisemmiksi.  Pienillä 
 kuormituksilla -  muodonmuutosten  tapahtuessa  pääasiassa  raekontaktin 

 läheisyydessä  kivialneksen kimmoisena muodonmuutoksena - alhaisemmaksi 
 jäävästä  kontaktivoimasta  on  tällöin suoraan seurauksena alhaisempi muo-

donmuutos. Vastaavasti suuremmilla  kuormituksilla -  kun osassa  raekontak-
teista kitkavoiman maksimiarvo  on  jo  saavutettu  -  merkittävämpää  partikkelisys-
teemin uudelleenjärjestäytymista  ei tiiviisti  pakkautuneessa raerungossa 

 luonnollisestikaan pääse tapahtumaan yhtä helposti kuin  rakenteettaan 
 harvemmassa löyhän materiaalin  raerungossa. 
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-O- Smith et  al:n  mukaan  /32/ 
 V'/adsorthin kokeellInen  tulos  144/  

	

• 	Säännölliset  pakkautumi sjärjestykset  

	

4- 	Hudsonin  kokeellinen  tulos  /14/  

Kuva  2.4.  Partikkelikontaktien maärän nippuvuus huokoisuudesta  en  tavoin 
pahkaantuneilla kuulilIa.  43/  

Periaatteessa saman asian voinee hyvin suoraviivaisesti mieltää myös suoraan 
maa -ainekseen sisättyvien kiintoalnes-,  neste-  ja  kaasukomponenttien 

 keskinäisistä  tilavuussuhteista.  Onhan neste-  ja  kaasukomponenttien  jäykkyys 
aina käytännössä täysin olematon  kiviaineksen  jäykkyyteen verrattuna, joten 
mitä enemmän  seoksessa  on  kiviainesta  se  suurempi  on  myös  seoksen 

 jäykkyys. Tiivistä  ja  löyhää  tilaa verrattaessa tämä päätelmä edellyttää tietysti 
sitä, että  kiviaines  esiintyy kummassakin tapauksessa  raekokojakautumaltaan 

 ja  raemuodoltaan  samanlaisena.  

2.3  Kosteustita  

2.3.1  Osittain  veden  kyllästämä materiaali 

Kosteustdan  vaikutus  karkearakeisen kiviaineksen muodonmuutosmoduuliin 
 riippuu sekä kosteuden määrästä että  kiviaineksen rakeisuudesta.  Runsaasti 

hienoja  lajitteita sisältävillä  ja  tiiviisti  pakkautuvan rakeisuuden  omaavilla 
 materiaaleilla  kosteuden vaikutuksen  on  todettu olevan aluksi ainakin jonkin 

verran materiaalin jäykkyyttä lisäävä.  KorkeAlla kyllästysasteitla  tämä vaikutus  
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kuitenkin katoaa  ja  erityisesti runsaasti  hienoainesta sisältävillä matehaaleilla  se 
 saattaa kääntyä jopa päinvastaiseksi. Vastaavasti hyvin avoimen rakenteen 

omaavilla  kiviaineksifia muodonmuutoskäyttäytyminen  ei taas näyttäisi 
paljonkaan  nippuvan  materiaalin  kosteustilasta  /20/.  

Partikkelitason  selitysmallit  kosteustilan makroskooppisille  vaikutuksille 
perustuvat toisaalta  veden  fysikaalislin  ominaisuuksiin  ja  toisaalta  h  uokosissa 

 olevan  veden ja  kiviainespartikkelien  väliseen vuorovaikutukseen.  Kiviainesten 
hydrofiilisyydestä  johtuen  kiviainespartikkelin  pinnan  kanssa  kosketu ksiin 
joutuva  vesi pyrkii nimittäin  levittäytymään kiviaineksen  pinnalle,  jolloin vesipinta 
pyrkii samalla asettumaan  partikkelin  pinnan  suuntaiseksi.  Jos  rakeisen 
kiviaineksen huokostilassa  olevan  veden  määrä tällöin  on  vähäinen suhteessa 
huokosten  kokonaistilavuuteen  keskittyy vesi pääasiassa  rakeiden  välisiin 

 kontaktikohtiiri  nk.  huokoskulmavedeksi.  

Koska  veden  pintajännitys  vaikuttaa aina  vesipinnan  suuntaisesti, aiheuttaa 
kanden  kiviainespartikkelin kontaktikohtaan  keskittynyt  huokoskulmavesi 
pintajännityksestä  johtuvan  partikkeleita  toisiaan vasten  punstaVan  voiman 

 ldeaalisen pyöreille partikkeleille  voiman suuruus  on  tällöin mandollista 
 määnttää  myös laskennallisesti  pintajännitysvoiman resultanttina partikkeleiden 

kosketuskohtaan  asetetun  tangenttitason  normaalin suuntaan  (kuva  25). Koko  
partikkelisysteemin  tasolla tarkasteltuna tätä  huokoskulmaveden 
pintajännityksestä aiheutuvaa lujitusvaikutusta  nimitetään  maamekaniikassa 

 tavallisesti  näennäiseksi koheesioksi.  

A-A  

.  

A 	 F=2td.T  

Kuva  2.5.  Huokoskulmavedesfö  aiheutuva  partikkeleita  toisiaan vasten 
puristava voima. 
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Rakeisen  materiaalin raerunkoa lujittavan näennaisen koheesion suuruus 
riippuu huokostilassa olevan  veden  määrästä - minkà kuvaamiseen kätevin 
suure tässä tapauksessa  on  kyllästysaste -  periaatteessa kuvan  2.6  mukaisesti.  

C 
0)0 

0) 
Ca, 

c3 - 
z 

. 

0 	 100  
Kyllästysaste  

Kuva  2.6.  Näennäisen  koheesion penaatteellinen  riippuvuus materiaalin 
 kyllästysasteesta.  

Täysin kuivassa materlaalissa, jossa huokoskulmavettä ei esiinny lainkaan, 
myöskään näennäistä koheesiota ei tietenkään ole. Kyllästysasteen kasvaessa 
myös raekontaktia kohti vaikuttava pintajännitysvoimaresultantti kasvaa aluksi. 

 Veden  määrän lisääntyessä edelleen saavutetaan kuitenkin lopulta tilanne, 
jossa rinnakkaisten raekontaktien huokoskulmavedet yhtyvät  ja  huokosissa 
oleva ilma  jää  toisistaan enllisiksi kupliksi huokosten keskiosiin Tällöinkin ilman 

 ja veden rajapinnalla  vaikuttava pintajännitys aiheuttaa pienen kiviainesrakeita 
toisiaan vasten vetävän alipairieen huokosveteen.  Jos  kyllästysaste  kuitenkin 
tästä vielä edelleen kasvaa, ilmakuplatkin häviävät  ja  näennäisen koheesion 
vaikutus lakkaa kokonaan 

Missä määrin näennäinen koheesio sitten vaikuttaa todellista kiviainesmateri-
aalia lujittavasti, riippuu hyvin paljon materiaalin raekokojakautumasta. 
Periaatteessa ilmiön suhteellinen vaikutus  on  sitä suurempi, mitä hienorakei-
semmasta matenaalista  on  kyse, koska yhtä partikkelikontaktia kohti vaikutta-
van voimaresuttantin enimmäisarvo pienenee ainoastaan suhteessa partikkelin 
säteeseen, mutta partikkelikontaktien määrä tilavuusyksikköä kohti kasvaa 
vastaavasti suhteessa säteen kolmanteen potenssiin. Sekarakeisella  maten-
aalilla  tilanne ei kuitenkaan välttämättä ole näin yksiselitteinen. Esimerkiksi 



Sutomattomsen  materiaalien  nioduulit 	 29 
Muodonmuutosmoduuljn arviointimenettely 

MUODONMUUTOSMODUULIIN  VAIKUTTAVAT MUUTTUJAT  JA  NIIDEN  VAIKU TUSMEKAN1SMIT  

runsaasti karkeita lajitteita sisältävässä kiviaineksessa kuormitukset välittyvät 
nimittäin pääasiassa isojen partikkeleiden muodostaman raerungon kautta, eikä 
niiden väleihin jäävän huokostilan täytteenä olevien hienompien lajitteiden 
rakeisuudella  tai kosteustilalla  ole välttämättä paljoakaan vaikutusta materiaalin 
makroskooppiseen käyttäytymiseen.  

2.3.2  Täysin  veden  kyllästämä materiaali 

Toinen rakeisen materiaalin kosteustilaan liittyvä merkittävä ilmiö  on kyllästy-
neessä tai  lähes kyllästyneessä matenaalissa mandollisesti esiintyvä huokos

-veden  ylipaine. Ylipaine  kehittyy, kun materiaalin raerunko joustaa ulkoisen 
kuormitukseri alaisena, jolloin huokosten tilavuus vastaavasti pienenee.  Jos 

 materiaalin vedenläpäisevyys suhteessa kuormituksen kasvuriopeuteen tällöin 
 on  liian pieni, ei huokosvesi ehdi virrata kuormitetun alueen ulkopuolelle riittävän 

nopeasti, vaan raerunkoon nähden lähes kokoonpuristumattomaan 
huokosveteen kehthyy ylipainetta. Tehokkaiden jännitysten periaatteen 
mukaisesti partikkelirungon kautta välittyvä tehokas jännitys  on  tällöin saman 
verran ulkoisesta kuormituksesta aiheutuvaa kokonaisjännitystä pienempi. 
Partikkelien välisten kontaktivoimien pieneneminen taas puolestaan edesauttaa 
muodonmuutosten kehittymistä sekä yksittäisten partikkelikontaktien että  koko 

 partikkelisysteemin  muodostaman raerungon tasolla kappaleessa  2.1 
 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Erityinen vaara huokosveden ylipaineen 

kehittymisestä  on  silloin, kun kiviaineksen raerunkoon kohdistuva kuormitus 
toistuu syklisenä useita kertoja peräkkäin. 

. 
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2.4 Raekokojakautuma 

2.4.1 Rakeisuusjakautumaa  kuvaavia  tunnuslukuja 

Raekokojakautuman  vaikutus karkearakeisen kiviainesmateriaalin muodon-
muutoskäyttäytymiseeri  on  varsin  monitahoinen. Tunnuslukuja, joita raekoko-
jakautumissa esiintyvien erojen kuvaamiseen  on  yleisesti käytetty, ovat muun 
muassa kiviaineksen maksimiraekoko, hienoaineslajtheen kokonaismäärä sekä 
rakeisuuskäyrän muotoa kuvaavat parametnt, joista tunnetuimpia lienevät 
raekokosuhde  C,.  (kaava  2 1),  sekä  nk  Fullenn käyrän eksponentti  n  (kuva  27) 

C= 2 	 (21) 
d10  

missä  
Cu 	on raekokosuhde 
d 	on 	läpäisyprosenttia 60  vastaava raekoko  
d 10 	on 	Iäpäisyprosentha 10  vastaava raekoko  

100 

70 

60 
C, 

50 

40 

30 

20 
—J 

lo 

p 	
Dax 

Drnaksiiraekoko 	
7'/ ./f'/. 

n 035 	/ 2°/  '/: , / 	/  
7  

/  

n07' 

0,01mm 	0,1mm 	 1mm 	10mm 
SILTTI 	I 	HIEKKA 	 SORA 

.  

Kuva  2 7  Rakeisuuskäyrän  muoto  Fullehn parametnn arvolla  n  =  0.25  -  5.0. 
/35, 
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Käyttökelpoisia nämä tunnusluvut ovat ennen muuta kohtuullisen helpon  ja 
 melko yksikäsitteisen määritettävyytensä ansiosta, vaikkakin luonnon monimuo-

toisen vaihtelun kuvaamisessa ne ovat monesti  varsin karkeita  apuvälineitä. 
Periaatteelhsella tasolla raekokojakautumaa kuvaavien yksinkertaisten 
tunnuslukujen voidaan kuitenkin ajatella lithyvän tiettyihin konkreettisiin 
partikkelitason vaikutusmekanismeihin, joita tarkastellaan seuraavassa yksi 
kerrallaan.  

2.4.2  Maksimiraekoko 

Maksimiraekooltaan karkeassa kiviaineksessa  kuorma välittyy tietyn  matkan 
 sitä harvempien raekontaktien kautta mitä karkearakeisemmasta materiaalista 
 on  kysymys. Koska kuormitettuun raerunkoon kehittyvät muodonmuutokset 

mitä ilmeisimmin keskittyvät pääosin juuri raekontakteihin  ja  niiden välittämään 
läheisyyteen, voinee maksimiraekooltaan karkeamman raerakenteen olettaa 
olevan jäykemmän kuin rakenteeltaan vastaavanlaisen, mutta pienem-
pirakeisen rakenteen  (kuva  2.8).  Vaikka kuormitusten jakautuminen todellisessa 
maamateriaalissa ei vastaakaan kuvassa  2.8  esitettyä idealisointia,  on  mainittua 
olettan'iusta tukevia tuloksia saatu myös karkearakeisten kiviainesmatenaalien 
koekuormituksista  /20. 35/ 

 

(A) (B) 	iF  

 

7 

H 	',-./ 	\H ( ')  <  \H(8  

F  

Kuva  2.8. Raekoon  periaatteellinen vaikutus partikkelisysteemiin kehittyväan 
muodonmuutokseen. 
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2.4.3  Hienoaineksen  määrä  

Karkearakeisen kiviaineksen sisältämällä hienoainekselta  on  riittävän suurina 
 mäännä  esiintyessään yleisesti arvioitu olevan  matenaalin  jäykkyyttä  pienentä

-vä  eli  muodonmuutosmoduulia alentava  vaikutus.  Partikkelitasolla  tämän ilmiön 
vaikutusmekanismi lienee  se,  että  jos hienoairiesta ja  muita pieniä  raekokoja  on 

 kohtuullisen  vãhn, karkeammat rakeet  pääsevät toistensa kanssa suoraan 
kosketukseen  ja  kuorma välittyy tällöin pääosin niiden muodostaman  raerungon 

 kautta.  Jos  hienoja  lajitteita  taas  on  niin runsaasti, että kaikki  hienorakeisempi 
 aines ei mandu  karkeiden rakeiden väleihin jääviin tyhjätiloihin, menettavät 
 karkeat  rakeet  suoran kosketuksen toisiinsa. Tämän seurauksena  raerungon 

 jäykkyys alenee  ja  lopulta voidaan saavuttaa tilanne, jossa  karkearakeisempi 
 aines ikään kuin kelluu  hienorakeisen perusmassan  joukossa Tällöin 

 hienorakeisen  aineksen vaikutus  on  hallitseva  koko  materiaalin  makroskooppi - 
.  

sten  ominaisuuksien kannalta  (kuva  2.9). 

(A) 
	

(B)  

Karkearakeinen lajite 
	

Hienorakemnen lajite  
määräävä 
	

määräävä  

M 1(A > M 1 (B 

Kuva  2.9.  Hienoainesmäärän  periaatteellinen vaikutus  karkeita lajitteita 
 sisältävän  kiviaineksen  mekaaniseen käyttäytymiseen  
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Hienoalneksen  määrän lisäksi myös  sen  laadulla  on  ilmeinen vaikutus 
karkearakeisten kiviainesten  m  uodonmuutoskäyttäytymiseen.  Hyvin aktiivisesti 
vettä itseensä sitovitla hienoaineksilla partikkeleiden pinnoilla olevat vesivaipat 
saattavat nimittäin muodostua hyvinkin paksuiksi. Karkeampien rakeiden 
väleihin joutuessaan tällaiset hienoainespartikkelit voivat tällöin hyvin tehok-
kaasti alentaa raerungon jäykkyyttä ulkoisia kuormituksia vastaan. 

Suoran vaikutusmekanisminsa lisäksi huonosti vettä läpäisevä  ja  sitä runsaasti 
itseensä sitova hienoaines saattaa edesauttaa myös huokosveden ylipaineen 
kehittymistä kuormituksen alaisena olevaan kiviainekseen. Maarakeiden  välisen 

 tehokkaan jännitystilan alenemisen kautta tästä taas  on  epäsuorana  seurauk-
sena kiviaineksen muodonmuutosmoduulin aleneminen. 

.  

2.4.4  Rakeisuuskäyrän  muoto  

Karkearakeisen kiviaineksen raekokojakautuman  muotoon liittyviä ilmiöitä  ja 
 niiden mandollisia partikkelitason selitysmalleja tarkastellaan seuraavassa 

kanden käytännölliseltä kannalta mielenkiintoa omaavan esimerkkitapauksen 
kautta. 

Eräs entyisesti murskattujen kiviainesten yhteydessä usein esiintyvä ilmiö  on 
 muodoltaan  nk.  roikkuva rakeisuuskäyrä. Tällä tarkoitetaan materiaaleja, joissa 

karkeimmat lajitteet ovat yliedustettuina pakkautumisen kannalta optimaaliseksi 
todettuun - Fullerin käyrän (kaava  2.2)  parametrin  arvoa  n 0.35  -  0.45 

 vastaavaan - rakeisuusjakautumaan verrattuna. Tällaisilla matenaaleilla karkeat 
• kiviainesrakeet  myös pääsevät ilmeisesti  varsin  hyvin toistensa kanssa suoraan 

kosketukseen, mutta toisaalta hienorakeisempi aines voi samalla jäädä 
suhteellisen löyhäksi karkeampien rakeiden väleissä oleviin tyhjätiloihin. 
Samalla  koko  materiaalin keskimääräinen tiheys  jää  alhaisemmaksi  kuin mihin 
rakeisuusjakautumaltaan suhteistuneempi materiaali pystyttäisiin samalla 
työmäärällä tiivistämään. 

Edellisten kohtien tarkasteluihin perustuen rakeisuuskäyrältään roikkuvaksi 
lajittuneen kiviaineksen raerungon voisi kuormitukset vastaanottavan tehok-
kaasti toimivan raekoon kannalta olettaa olevan jäykempi kuin mitä vastaavan 
tiheyden omaavan suhteistuneemman kiviaineksen raerungon jäykkyys  on. 

 Koska suhteistunut materiaali toisaalta kuitenkin saavuttaa samalla tiivistys-
työmäärällä selvästi korkeamman tiheyden, voitaneen vertailukelpoisilla tavoilla 
tiivistetyistä matenaaleista suhteistuneemman kaikesta huolimatta kuitenkin 
otaksua saavuttavan lajittunutta materiaalia suuremman jäykkyyden. Näiden 
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olettamusten kanssa sopusoinnussa olevia havaintoja onkin myös tehty 
esimerkiksi kalliomurskematenaalien koekuormituksissa  /20/. 

Eras  tyypillisesti soramurskemateriaalien raekokojakautumassa  varsin  tavalli-
sesti esuntyvä ominaispiirre  on rakeisuuskäyrän  nk hiekkapatti,  Tällä tarkoite-
taan joidenkin keskikarkeiden - tyypillisesti hiekan raekokoalueelle sijoittuvien - 
lajitteiden selvää yliedustusta suhteessa pakkautumisen kannalta optimaaliseen 
raekokojakautumaan nähden. Materiaalin muodonmuutosmoduulin kannalta 
mainitunlainen raekokojakautuma  on  yleensä todettu  varsin epäedulliseksi. 

Pallomaisille partikkeleille  tehtyjen pakkautu misteoreettisten tarkastelujen 
perusteella  on  ilmeistä, että runsaasti hiekkalajitetta sisättävillä materiaaleilla 
karkeiden rakeiden väleihin jäävissä makrohuokosissa esiintyvä melko 
tasarakeinen materiaali ei tiivisty yhtä hyvin kuin raekokojakautumaltaan 
kauttaaltaan suhteistunut materiaali Näin  ollen  runsaan hiekkalajitteen 
aiheuttama tiivistyvyyden huononeminen  jo  osaltaan selittää muodonmuutos-
moduulin jäämisen vastaavalla tavalla tiivistettya suhteistunutta kiviainesta 
alhaisemmaksi.  Jos hiekkalajitteen  määrä lisäksi vielä  on  niin suuri, että 
kiviaineksen karkeammat rakeet menettävät suoran  kontaktin  toisiinsa, välittyy 
kuorma matenaalissa jälleen useampien raekontaktien kautta, minkä voitaneen 
kohdan  2 4.2  mukaisesti otaksua omalta osaltaan alentavan materiaalin 
jäykkyyttä. Tietyissä olosuhteissa tasarakeisen hiekkalajitteen voisi ajatella 
myös toimivan jopa eräänlaisena laakenkerroksena karkearakeisempien 
partikkeleiden välillä.  

Kaiken  kaikkiaan pääosin karkearakeisesta aineksesta muodostuvalla  kivi-
aineksellakin raekokojakautu  maan liittyvät partikkelitason vaikutusmekanismit 
voivat siis ilmeisesti olla  varsin  monimuotoiset. Eräs keskeisimmistä tekijöistä 
erilaisten materiaalien kyvyssä vastustaa kuormituksesta aiheutuvia muodon- 
muutoksia lienee kuitenkin  se,  minkä kokoisten rakeiden muodostaman 
raerungon kautta kuormitus pääasiallisesti materiaalissa välittyy. Eräs lähesty-
mistapa, jolla nämä muodonmuutoskäyttäytymisen kannalta määräävät raekoot 
voitaisiin tunnistaa, ovat erilaiset pakkautumisteoreettiset tarkastelut. 
Ongelmana niidenkin suhteen  on  kuitenkin  se,  että nämä tarkastelut pystytään 
yleensä tekemään  vain pallomaisille tai  muodoltaan muulla tavoin säännöllisille 
partikkeleille. Tarkastelujen soveltuvuudesta partikkelimuodoltaan epä-
säännöllisille  ja raekokojakautumaltaan jatkuville kiviaineksille  ei kuitenkaan ole 
juurikaan kokemuksia. 
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2.5  Raemuotoja rakeiden pinnankarkeus 

Raemuodon  ja rakeiden pinnankarkeuden  vaikutusta karkearakeisten  kivi- 
ainesten muodonmuutoskäyttäytymiseen ei yleisesti ottaen ole tutkittu yhtä 
intensiivisesti kuin mikä  on  tilanne esimerkiksi tiiviys-  ja kosteustilan  vaikutusten 
suhteen. Raemuodon osalta ainakin eräänä syynä tähän  on  epäilemättä  se, 

 että suuren partikkelijoukon raemuodon tarkka määrfttäminen sinänsä  on  jo 
varsin  työläs toimenpide  ja  parhaimmillaankin raemuotoa voidaan kuvata 
ainoastaan tilastollisilla arvoilla, jotka  kaiken  lisäksi vielä samallakin materlaalilla 
yleensä vaihtelevat raekokolajitteesta toiseen. Toisaalta käytännössä 
hyväksyttävinä pidetyillä matenaaleilla raemuodon vaihtelun suoranainen 
vaikutus kiviaineksen muodonmuutoskäyttäytymiseen lienee myös siksi 
vähäinen, että  sen  erottaminen muiden tekijöiden vaikutuksesta  on  vaikeaa. 
Huomattavasti merkittävämmin raemuoto ilmeisesti vaikuttaakin epäsuorasti 
materiaalin tiiviystilan kautta, koska raemuodolla  on  yleensä todettu olevan 
selvä vaikutus kivialneksen tiivistyvyyteen. 

Raemuodon  tapaan myöskään raepintojen  mikro- ja makrotason karkeuden 
 vaikutusta materiaalin muodonmuutosmoduuliin ei ole  kovin  paljoa tutkittu, 

joskin joitakin suuntaa antavia viitteitä muodonmuutosmoduulin  ja kiviainekselle 
 ominaisen pintakitkakulman  välisen  riippuvuuden olemassa olosta  on  saatu 

 /35/.  Kuvan  1 .6  mukaisen raekontaktimallin perusteella rakeiden  pinnankar-
keuden  sopisi kuitenkin olettaa vaikuttavan ainakin materiaalin kykyyn 
vastustaa palautumattomia  ja  ehkä myös palautuvia muodonmuutoksia. 

Raemuodon  sekä jossain määrin ehkä myös rakeiden  pinnan  laadun perusteel- 
•  la  kokonaan omat ryhmänsä muodostavat toisaalta luonnollisista sora-  ja 

hiekkalajitteista  koostuvat kiviainekset  ja  toisaalta  m  urskaamalla  valmistetut 
matenaalit. Ensinnä mainituillahan raekontakti syntyy kanden suhteellisen 
tasaisesti kaareutuvan  pinnan  välille, kun taas murskatuilla kiviaineksilla 
rakeiden  särmät  saattavat olla hyvinkin teräviä. Toisaalta kaikkein terävimmät 

 särmät  ilmeisesti kuitenkin pyönstyvät jonkin verran  jo murskatun  materiaalin 
käsittelyvaiheiden sekä murskeesta tehtävän rakenteen tiivistämisen yhtey-
dessä, joten mikrotasolla ero luonnonkiviainekseen ei välttämättä ole yhtä suuri 
kuin mitä suoraan murskattujen rakeiden silmämääräisen tarkastelun 
perusteella voisi olettaa. 
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2.6 Kiviaineksen kimmo -ominaisuudet  

Jos  karkearakeisen kivialneksen raerunkoon  kehittyvien  palautuvien  muodon 
muutosten voidaan otaksua  merkittävältä  osin koostuvan  rakeiden  kontakti- 
kohtien läheisyydessä tapahtuvista  kiviaineksen kimmoisista  m  uodonmuutok

-sista,  riippuu  raerungon makroskooppinen jäykkyyskin  väistämättä myös 
kiinteän  kiviainesmatenaalin kimmo-ominaisuuksista.  Ideaalisista partikkeleista 

 koostuvan  simulointimallin avufla  tämä voidaan myös käytännössä  varsin 
 selvästi  osorttaa.  

Tutkimuksia, joissa erilaisten  klinteiden kiviainesmatenaalien kimmo -ominai-
suuksien  ja  näistä  matenaaleista koostuvien  todellisten  partikkelisysteemien 

 jäykkyyden riippuvuus olisi todettu, ei kuitenkaan juuri  lIene  julkaistu. Itse 
asiassa puhtaasti  kiviaineksen kimmo-ominaisuuksista  aiheutuvien  vaikutusten 
erottaminen muiden tekijöiden vaikutuksesta onkin hyvin vaikeaa, koska 

 raekokojakautumattaan  ja raemuodottaan  identtisten  näytematenaalien 
 valmistaminen  en  kiviaineksista  on  käytännössä lähes mandotonta 

Erään  lisävaikeuden kiviaineksen kimmo-ominaisuuksien huomioon ottamiseen 
tuo vielä  se,  että  kiviainespartikkelien minerologinen  koostumus VOI 

penaatteessa  vaihdella  kiviaineksen raekokolajitteesta  toiseen. Varsinkin 
kalliosta  räjäyttämällä irroitetusta kiviaineksesta murskaamalla valmistetuilla 
matenaaleilla  yksittäinen  partikkeli  saattaa lisäksi olla esimerkiksi  mikrorakoilun 
heikenlämää  ja  näin  ollen  sekä  lujuudeltaan  että  jäykkyydeltään  alkuperäistä 

 kiviainesta  heikompaa, Yleisesti  oftaenkaan  kalliosta  murskattujen  materiaalien 
 kiviaines  ei ote samalla tavoin luonnon  kuluttavien  prosessien valikoimaa kuin 

 on  laita  harjumuodostumien  sora-  ja hiekkalajitteilla.  

2.7  Lämpötila 

Lämpötilan  vaihteluilla  0 °C  yläpuolella ei ilmeisesti  juunkaan  ole vaikutusta 
 karkearakeisen kiviaineksen muodonmuutoskäyttäytymiseen. Maarakeiden 

 välisissä  huokostiloissa  olevan  veden jäätyminen sen  sijaan lisää huomattavasti 
materiaalin jäykkyyttä sulaan tilaan verrattuna.  Partikkelitasolla  tämä ilmiö johtuu 
luonnollisesti siitä, että  jää  muodostaa  maapartikkeleiden väleille  lujia  sidoksia, 

 jotka hyvin tehokkaasti estävät  partikkelien  liikkeet toistensa suhteen. Koska 
osittain  veden kyllästämässa matenaalissa  oleva vesi esiintyy ensisijaisesti 

 rakeiden kontaktiin  keskittyneenä  huokoskulmavetenä,  riittää  varsin alhainenkin 
kosteuspitoisuus  tällöin kasvattamaan materiaalin jäykkyyttä hyvin selvästi. 
Kokeellisesti tämä  on  todettu muun muassa Virtaan  koetiellä  tehdyissä mittauk-
sissa  /43/.  
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Vaikka ero  sulan ja jäätyneen  tilan välillä  on  periaatteessa hyvin selvä, ei tilanne 
tierakenteessa kuitenkaan yleensä ole näin puhtaasti kaksijakoinen. Hyvin 

 ty-ypillistähän  nimittäin  on,  että erityisesti Etelä-Suomessa tien pintakerrosten 
lämpötila voi huomattavan suuren osan talvikaudesta vaihdella  vain  hieman 

 0°C  ylä-  ja  alapuolella. Koska kiviaineksen huokostilassa oleva vesi lisäksi  on 
 aina vuorovaikutuksessa ympärillä olevien maapartikkeleiden kanssa, ei kaikki 

huokosvesi myöskään jäädy heti lämpötilan laskiessa nollaan. Näin  ollen  hyvin 
tyypillinen tilanne todellisissa tierakenteissa onkin  se,  että  osa kerrosmatenaalin 
sisäftämästä  vedestä  on  sulaa  ja osa  jäässä. Vastaavasti myös kyseessä 
olevan materiaalin muodonmuutosmoduuli  on  jossain täysin  sulan ja  täysin 
jäätyneen tilan välimaastossa. 

Koska tien rakennekerroksissa käytettävättä karkearakeisilta kiviaineksilta 
käytännössä aina edellytetään routimattomuutta, ei niissä normaalitilanteessa 
tapandu jäätymisen yhteydessä vesipitoisuuden kasvua. Roudan sulamisvai-
heessa kerrokset voivat kuitenkin ennen muuta tien pinnatta valuvien sulamis-
vesien vaikutuksesta kyllästyä vedellä, jolloin niiden jäykkyys saattaa alentua 
huokosvedenpaineen kasvusta johtuen. Vastaavalla tavalla myös rakenneker

-rosten alla  olevassa routivassa pohjamaassa tapahtuva routapehmeneminen 
saattaa johtaa karkearakeisen matenaalin jäykkyyden näennäiseen alenemi-
seen, koska alusta, jonka päällä kyseinen kerros  on,  ei tällöin tarjoa riittävästi 
tukea raken nekerrosmatenaajin tehokkaalle toiminnalle Hyvin pehmeän 
pohjamaan päällä rakennekerroksen matenaaliin syntyvät leikkausmuodon-
muutokset voivat myös olla niin suuria, että materiaali löyhyy niiden vaikutuk-
sesta. Tästä taas  on  seurauksena materiaalin pysyvä -  tai  ainakin  sen 

 mandolliseen uudelleen tiivistymiseen asti kestävä - muodonmuutosmoduulin 
aleneminen. Missään edellä mainituista tapauksista ei kuitenkaan ole kysymys 
lämpötilamuutosten vaikutuksesta karkearakeisen kiviaineksen  m uodonmuu-
toskäyttäytymiseen  sinänsä, vaan ainoastaan lämpötilan vaihtelusta johtuvaan 
routimisilmiään liittyvistä ympänstöolosuhteiden muutoksista. 
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3  ERI  MUUTTUJ1EN  HUOMIOON OTTAMINEN  ARVIOIN 
TIMENETTELYSSA  

3.1  Jännitystila  

Eräs suurimpia puutteita Suomessa yleisesti käytössä olleessa  karkearakeisten 
kiviainesten niuodonmuutosmoduulin arviointimenettelyssä  on  ollut  se,  että 
menettely ei nimenomaisesti ole ottanut huomioon vallitsevan  jännitystilan  
vaikutusta  kiviaineksen moduuliarvoon  /36/,  Niinpä yhtenä  peruslähtökohtana  
uuden  arviointimenettelyn  kehittämisessä onkin ollut tilanteen parantaminen 
tältä osin. 

Käytännössä  jännitystilan  vaikutuksen huomioon ottaminen  kiviaineksen muo-
donmuutoskäyttäytymistä  arvioitaessa edellyttää jonkinlaisten materiaalin  
rnekaanista  käyttäytymistä kuvaavien käsitteiden  ja  matemaattisten  mallien 

 käyttämistä Kuten kappaleessa  1 2 1 Jo  todettiin käytetään  karkearakeisten 
kiviainesmateriaalien muodostam  en  partikkelisysteemien makroskooppisen 

 jäykkyyden kuvaamiseen tämän  tyon  yhteydessä ensi  sijaisesti  resilient-moduu -
lm  käsitettä. Perusteluna tälle  on  ensinnäkin  se,  että  resilient-moduuli  on 

 fysikaaliselta merkitykseltään  selkea  ja  sellaisenaan  havainnotlisen  kuvan  
näytemateriaalin  jäykkyydestä antava Samalla  se on  myös kansainvälisesti 
yleisimmin tien  sitomattomien rakennekerrosten  materiaalien  palautuvan muo-
donmuutoskäyttäytymisen  kuvaamisessa käytetty suure. Erityisen yleisesti sitä 

 on  käytetty juuri  laboratono-olosu hteissa  tehtyjen  syklisten kolmiaksiaali-
Icoekuormitusten  yhteydessä, joista myös tämän tutkimuksen tausta-aineisto 
muodostuu. Koska useimmat tällä hetkellä käytössä olevat tien  kerrosraken

-teen  mitoitus-  ja  takaisinlaskentaohjelmistot  lisäksi käyttävät  resilient-moduulin 
 kaltaista  muodonmuutoskäyttäytymisen esitystapaa karkearakeisille sitomatto-

mille  materiaaleille,  voitaneen tehtyä valintaa pitää perusteltuna myös työssä  
esitettävien koetulosten hyödynnettävyyden  kannalta. 

Kappaleessa  1 2.1  esitettyjen näkökohtien perusteella  resilient-moduulin  nippu -
vuutta jännitystilasta  kuvataan siis tämän työn yhteydessä kaavan  1.3 

 mukaisella  lausekkeella. Arviointimallin perusmuoto  on  näin  ollen  

Mr  =K 1 e 0[j) 	 (3.1)  
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Jännitystilan  vaikutus moduuliarvoon tulee siis otetuksi huomioon pelkastaan 
paajännitysten  summan  0  = + CT2 +  c 3  avulla. Muiden muodonmuutoskayt-
täytymiseen vaikuttavien muuttujien vaikutus tulee vastaavasti sisällyttää 
lausekkeen kertoimena olevaan vakiotermiin sekä jännitysepälineaarisuucien 
jyrkkyyttä kuvaavaan eksponenthin, joille kaavassa  3.1 on  käytetty merkintöjä  
K 1  ja  K2 . 

3.2 Tiiviystila 

3.2.1 Tiivistystilan  kuvaaminen 

Hyvin useasti karkearakeisten kiviainesten tiiviystilan kuvaaminen  on  pyritty 
sitomaan jollakin standardimenettelyllä määntettävään tiiviystilan vertailuarvoon. 
Tavallisimmin käytettyjä vertailuarvoja ovat tällöin olleet  nk.  Proctor-sullonnan 
/4/  sekä parannetun Procton-sullonnan  /5/  perusteella määntetyt kuivairtoti-
heyden  tai kuivatilavuuspainon maksimiarvot,  joskin myös esimerkiksi täry-
pöydän avulla tehtävään tiivistyskokeeseen sekä leikkausmuodonmuutoksien 
avulla tehtävään näytteen tiivistämiseen perustuvia määntysmenettelyjä  on 

 kehitetty  /4 1/. 

Entyisesti  Proctor-tiivistyskokeissa karkearakeisten kiviainesten vertailutiiviysar-
von  määrittämiseen liittyy kuitenkin  varsin  monia ongelmia: 

- 	Kokeen iskevä tiivistystapa ei välttämättä vastaa luonteeltaan  kovin  hyvin 
kentällä tehtävää tiivistystyötä. 

• 	
- 	Sullontakokeessa pudotusvasaran  iskut voivat rikkoa tiivistettävän materi- 

aalin partikkeleita, jolloin näytteen rakeisuus muuttuu tiivistyskokeen 
aikana. 
Varsinkaan  mu rskatuilla karkearakeisilla matenaaleilla sullorrtakokeen 

 lopputulos ei välttämättä ole täysin yksikäsitteinen, vaan  tulos  on  aina 
jossain määrin riippuvainen muun muassa määrityksen suorittajasta. 
Hyvin karkearakeisilla näytteillä erityisen lisäongelman muodostaa vielä 
kokeen mittakaava, josta johtuen tiivistyskoenäytteestä joudutaan 
karkeimmat lajitteet poistamaan kokonaan. Tätä vastaavan kivisyyskor-
jauksen  tai  muun kompensaation tekeminen  on  kuitenkin monesti  varsin 

 epämääräistä  ja  lopputulos  on  riippuvainen käytettävästä korjausmenet-
telysta  11, 4, 33, 37/.  

Näytteen täryttämiseen  ja leikkausliikkeen  avulla tapahtuvaan tiivistämiSeefl 
perustuvissa vertailutiiviysarvon määritysmenetelmissä  osa  edellä mainituista 
ongelmista  on  pystytty eliminoimaan, mutta toisaalta esimerkiksi tärypöydän 
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avulla tehtävässä  tiivistyskokeessa  uutena ongelmana voi  tulla  esiin muun 
muassa näytteen  lajittuminen.  Käytössä olevilla  laitetyypeillä  myöskään 

 karkeimpiin näytematenaaleihin  liittyvää  tiivistyskokeen mittakaavaongelmaa  ei 
yleensä pystytä kummankaan menetelmän yhteydessä välttämään. 

Nyt  tarkasteltav.ana  olevan uuden  karkearakeisten kiviainesten muodonmuu-
tosominaisuuksien arviointimenettelyn  yhteydessä  tiiviystilan  kuvaamisessa 
käytettäväksi  suureeksi  on  erilaisten  vertailutiiviysarvojen  asemesta valittu 
materiaalin  huokostilavuuden  ja  kokonaistilavu uden  suhdetta ilmaiseva 

 huokoisuus  n: 

fl  =  
V 
	 (3.2) 	

.  

missä  
n 	on  huokoisuus  

on 	ilman  ja veden  täyttämien  huokosten  yhteistilavuus tarkas- 
teltavassa materiaalierässä  

V 	on  tarkasteltavan  matenaalierän kokonaistilavuus  

Sama asia voidaan tietysti ilmaista myös  huokosluvun  e tai  ominaistilavuuden  v 
 avulla, joiden yhteys  huokoisuuteen  on  tunnetusti:  

e=--- 	 (3.3) 
1-n  

v=e -i-1=---'-- 	 (3.4) 	 .  

missä  
e 	on  huokosluku  
n 	on  huokoisuuden absoluutharvo  
v 	on  ominaistilavuus  

Perusteluna  tehdylle valinnalle  on  ennen muuta  se,  että  huokoisuuden  avulla 
voidaan suoraan kuvata  tarkasteltavaan matenaahin  sisältyvän  kiintoaineksen 

 suhteellista  tilavuusosuutta,  jonka suhteen  verrannolliseksi partikkelisysteemin 
niakroskooppinen  jäykkyys myös arvioitiin. Samalla  tiiviystilan  kuvaamisessa 
päästään selkeästi mitattavissa olevaan  ja  fysikaaliselta merkitykseltään  yksikä-
sitteiseen suureeseen  monia epävarmuustekijöitä sisältävien  vertailutii-
viysarvojen  asemesta.  
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3.2.2 	Tiiviystilan  huomioon ottaminen hneaariseen malliin 
perustuen  

I  män  tutkimuksen tausta-aineistona olevista näytemateriaaleista tiiviystilan 
vaikutusta  kar-kearakeisen kiviaineksen muodonmuutosmoduuljin testathin 

 nimenomaisesti Sievin Konanmäestä peräisin olevilla  0  -  55 mm  kalliomurskeil
-la,  jotka olivat rakeisuusjakautumiltaan suhteisturiutta  ja lajittunutta (kuva  12). 

 Matenaalien enlaisesta pakkautumiskäyttäytymisestä  johtuen tiiviystilan 
vaihtelualue jäi tällöin  nk. roikkuvan rakeisuuskäyrän omaavalla lajittunella 
kiviaineksella  hieman suhteistunutia kiviainesta suppeammaksi. 

Rakeisuusjakautumaitaan suhteistuneella kiviaineksella  dynaamisia koimiaksi-
aalikoketta tehtiin kaikkiaan viidessä  en  tiiviydessä  materiaalin ollessa osittain 

 veden kyllästämää  (Sr  =  13  -  34  %).  Tämän lisäksi materiaalia kuormitettiin 
yhdessä tiiviystilassa materiaalin ollessa toisaalta täysin kuivaa  ja  toisaalta lähes 
kokonaan  veden kyllästämää.  

Kuvassa  3 1 on  esitetty  en  tiiviystiloissa  osittain kyllastyneelle sekä lähes täysin 
 veden kyllästämälle  materiaalille määntetyt  resilient-moduulin  arvot näytematen-

aalin tiiviystilan funktiona. Tätä varten kussakin eri tiiviys-  ja kosteustilassa 
kuormitetuista nnnakkaisnäytteistä  mitatut moduuliarvot  on  ensin  kuvattu 
erikseen kaavan  3.1  mukaisella approksimaatiolla. Näiden avulla  on  sitten 
laskettu eri tiiviystiloissa kuormitettua näytemateriaalia edustavat  resilient

-moduulit pääjännityssumman  arvoja  50, 100, 200, 300, 400, 500  ja  700  kPa 
 vastaaville jännitystasoille. Tarkasteltavat järinitystasot  on  tällöin valittu siten, 

että ne edustavat suunnilleen kuormituskokeissa käytetyn SHRP-
kuormitussarjan kattamaa jännitysaluetta. Koska käytännön tierakenteissa 
esiintyvät jännitykset kuitenkin vastaavat useimmiten ennemminkin mainitun 
jännitystila-alueen alaosaa kuin  sen yläosaa,  on  saman suuntaista painotusta 
haluttu tehdä myös tarkasteltavien jännitystasojen valinnassa. 

Kuten kuvasta  3.1  todetaan näyttäisi näytemateriaalin muodonmuutosmoduuli 
testatulla tiiviysalueella vaihtelevan kohtuullisen suoraviivaisesti suhteessa 
kiviaineksen huokoisuuteen/kiintoaineksen määrään. Kuvassa esitettyyn 
pistejoukkoon tehtävällä pienimman neliösumman sovitusmenettelyllä mittaus- 
tuloksia approksimoivan suoraparven yhtälöksi saadaan kaava  3.5  kun siihen 
sijoitetaan pääjännityssumman  0  paikalle edellä mainitut pääjännityssumman 
arvot. 
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Mr  =  12505(0,3938 	
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missä  
fl 
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Kiintoaineksen tilavuusosuus,  I n  

Kuva  3 1 Kostea!le  ja  lähes  veden  kyllästämälle suhteistuneelle Sievin 
kalliomurskeelle  en tiiviystiloissa määntettyjen resilient-moduulien 
ve,tailu.  

Käytännössä lähes yhtä hyvä  yhteensopivuus mittaustuloksiin  saadaan, vaikka 
kaavan  3.5eksponenttitermille  annettaisiin  vakioarvo  0,5  (kaava  3.6).  Korrelaa-
tiokertotmiksi  kaavoja  3.5  ja  3.6  vastaaville  sovituksille  saadaan nimittäin arvot 

 0,9915  ja  0,9913.  

	

( 	\0.5 

Mr  =  13585(0.3922  _n)0oL._J 	 (3.6)  

Kosteana  ja  lähes kokonaan  veden  kyllästäminä kuormitetuista näytteistä 
 selvästi poikkeava  tulos  saatiin täysin  kuivalle suhteistuneelle Sievin  kallio

-murskeelle  tehdyistä  kuormituskokeista.  Sillä  tiiviystila  nimittäin vastasi 
suunnilleen  huokoisuuden  arvoa  n  =  20  %,  mutta  resilient-moduulin  arvot olivat 
kuitenkin  vain  suuruusluokaltaan kostean materiaalin  huokoisuusarvoa  n  =  27 

 %  vastaavat. Selityksenä tälle  on  uunikuivatun näytemateniaalin  sisäinen 
 epästabiilius,  mikä ilmeni  näytematenaalissa kuormituskokeen  aikana 

 tapahtuneena hienompien lajitteiden kansemisena  näytteen alaosaan.  Maten- 
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aali  e  näin  ollen kuormituskokeen  aikana missään vaiheessa saavuttanut muille 
näytematenaaleiDe ominaista tásapainotilannetta ulkoiseen sykliseen 
kuormitukseen nähden, vaan siinä tapahtui  koko  ajan vähittäistä rakeiden 
uudelleenjärjestäytymistä. Koska täysin kuivassa tilassa esiintyvää materiaalia 
voidaan käytännölliseltäkin kannalta pitää mandottomana tilanteena, ei  sillä 

 saatuja koetuloksia näin  ollen  ole tässä tapauksessa myöskään otettu huomi-
oon muodon  m  uutosmoduulien  arviointiin soveltuvaa menettelyä kehitettäessä. 

Kuten edellä  jo  todettiin, oli toinen näytematenaali, jolla tiiviystilan vaikutusta 
nimenomaisesti tutkittiin, rakeisuuskäyrältäan roikkuvaksi lajittunutta Sievin 
kalliomursketta. Myös tällä materiaalilla muodonmuutosmoduulin riippuvuus 
tiiviystilasta todettiin periaatteessa suhteistunutta kalliom  u  rsketta  vastaavaksi, 
joskin yksittäisten näytesarjojen poikkeamat tulosten yleislinjasta olivat selvästi 
suhteistunutta materiaalia suurempia  (kuva  3.2).  Pääasiallinen syy tähän lienee 
naytematenaalin karkearakeisuus, mistä johtuen  se on  ollut muun muassa 
miftausinstrumentojnnin toiminnan kannalta selvästi suhteistunutta materiaalia 
hankalampaa.  
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Kiintoaineksen tilavuusosuus,  1  -  n  

Kuva  3.2  Lajittuneelle Sievin kaliomurskeelle  en  tiiviystiloissa määritettyjen 
 resilient-moduulien  vertailu. 
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Samaan tapaan kuin  suhteistuneelle materlaalille edella  saadaan kuvan  3.2 
 mukaisesti  lajthuneelle Sievin kalliomurskeelle  resilient-moduulin nippuvuutta 

tiiviystilasta  sekä  jännitystasosta approksimoivalle suoraparvelle  yhtälö  

( 	\0.5527 

M  =  9754(0,4617  - n)0 0 [.!_J 	 (37) 
0 0  

Vastaavasti,  jos  eksponentin  arvoksi valitaan  0,5,  saadaan kaavan  3.8  mukai-
nen yhtälö.  Korrelaatiokertoimiksi  kaavoja  3.7  ja  3.8  vastaaville  sovituksille 

 saadaan nyt  0,9746  ja  0,9740.  
( 	\05 

M r  =  10280(0,4666  _n)0 0 (.!_J 	 (3.8) 
00  

Yleisenä muotona jännitys-  ja  tiiviystilan  vaikutukset huomioon  ottavalle 
 resilient-moduulin  lineaariselle  arviointimallille  saadaan edellä esitetyn perusteel-

la  

M r  = a 1 (n 0  _n)0 o [ -J 	(3.9)  

missä  
n 	on  materiaalin  huokoisuus  
0 	on  pääjännitysten  summa 0  = + +  (13 

a 1 	on 	materiaalin laadusta  nippuva  kerroin  
no 	on  moduuliarvoa  M,  =  0  vastaava teoreettinen  huokoisuuden 

maksimiarvo  
b1 	on  jännityseksponentti,  jolle  voitaneen käyttää  vakioarvoa  0,5  

Kaavan  3.9  parametreista huokoisuuden  teoreettisen  maksimiarvon  no  voisi 
ajatella edustavan tilannetta, jossa  diiferentiaalisen  pieni  huokostilavuuden 

 lisäys saisi  partikkekt irtoamaan  toisistaan. Samalla  partikkelien  väliset 
 kontaktivoimat  myös  häviäisivät  ja  materiaalin jäykkyys  pienenisi  olematto-

maksi. Valitettavasti  kovin  lähelle näin  löyhää  tilaa  kuormituskoenäytteiden 
 valmistelussa ei kuitenkaan käytännössä ole mandollista päästä.  

.  
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3.2.3 Huokoisuuden maksimiarvon  kokeellinen määrittäminen 

Edellisessä kohdassa esitettyjen  tarkastelujen  perusteella herää luonnollisesti 
 varsin  nopeasti ajatus, että  likiarvo  kaavan  3.9  mukaiselle  huokoisuuden 

 teoreettiselle  maksimiarvolle  voisi ehkä olla mandollista määrittää myös 
kokeellisesti. Mitään  standardimenettelyä  näin  karkearakeisten  materiaalien 

 löyhimmän  tilan  määntykselle  ei tämän tutkimuksen yhteydessä kuitenkaan ole 
löydetty. Niinpä  määritykseen  on  itse kehitetty  prototyyppimenettely,  joka 

 perlaatteiltaan  jossain  määnn  vastaa muun muassa  hiekkamaalajeille  soveltu-
vaa  huokosluvun maksimiarvon määritystä  /33/.  

Tutkittavien materiaalien  karkearakeisu udesta  johtuen  maksimihuokoisuuden 
määnttämisessä  käytettävän  näytemuotin sisähalkaisijaksi  valittiin lähinnä 
helposti saatavilla olleen  ainesputken koon  perusteella  300 mm.  Näin muotin 
halkaisija tuli vähintään  5 - 6 -kertaiseksi  kysymykseen tulevien  näytema-
teriaalien maksimiraekokoon  nähden. Poikkileikkaukseltaan pyöreän näyte- 
muotin  korkeudeksi  valittiin puolestaan  243,3 mm,  jolloin  sen  tilavuudeksi  tuli  17 
200 cm3  (kuva  3.3).  Korkeutta  rajoittavina  tekijöinä pidettiin tällöin lähinnä sitä, 

että muotin alaosassa oleva  kivlaines  ei  tiivistyisi  liikaa päällä olevan materiaalin 
painosta  ja  toisaalta myös sitä, että  määntyksen  yhteydessä käsiteltävät näyte- 

määrät pysyisivät  kohtuuHisina.  

 

Kuva  3.3 Maksimihuokoisuuden  kokeellinen  mä  äritys  meneillään. 
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Tähän mennessä tehdyt maksimihuokoisuuden määrityskokeilut  on  kaikki tehty 
märälle kivlainekselle Materiaalin kosteuspitoisuus  on  tällöin valittu kokemus-
peräisesti muutaman prosenttiyksikon kivialneksefle  Proctor-kokeessa mäan-
tettyä optimivesipitoisuutta alhaisemmaksi. Näin kiviaineksen kosteustila  on 

 pyritty saamaan tiivistymisen kannalta epäedulliselle alueelle  (kuva  3.4).  

Rakeisuus-  Tasapaino.- Kyllästyneen 
parametri 	kosteus 	tilan  

n 	 kosteus  

25 96% 111%  
-- 	35 88% 11.8% 

5 85% 144% 
k 	 7 88% 18.0% 

1 70% 233%  

Kyllàstynyt 
 tila 

U) 

-c 

0 
t 
(U 

1600 - _..._._ 	 -.--4(  .--- 

	

1600+ 
	

. 

	

0 
	

S 	 10  

Vesipitoisuus (%)  

Kuva  3.4  Kiviaineksen maksimikuivatilavuuspainon  periaatteellinen riippu-
vuus  kosteustilasta.  /34/  

Maksimiarvon määntyksessä  kuvan  3.3  näytemuotti  on  täytetty tutkittavalla 
kiviaineksella mandollisimman varovasti reunojaan myöten täyteen. Määritys-
tuloksen hajonnan selville saamiseksi täyttökoe  on  normaalisti toistettu viisi 
kertaa. Kullakin kerralla muotin täyttämiseen tarvittu kiviainesmäärä  on  punnittu 

 ja  edustava arvo määrityksen lopputulokselle  on  tulkittu koheesiomaanäytteille 
tehtävän kartiokokeen tapaan kolmen keskimmäisen yksittäistuloksen keski- 
arvona. Lopuksi kivlaineksen vesipitoisuus  on  määritetty huokoisuusarvojen 

 laskemista varten. 

2200  

2000  
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Edellisessä kohdassa esillä olleille  Sievin kalliomurskemateriasleille huokoisuu
-den  maksimiarvoiksi  saatiin edellä kuvattua  määntysmenetelmää  käyttäen 

 suhteistuneella kiviaineksefla  n  =  0,4298  ja  lajittuneella  vastaavasti 
 n  =  0,4344.  Kun kokeellisesti  määritettyjä huokoisuusarvoja  verrataan 

kaavojen  3.5  -  3.8  mukaisten  suoraparvien ekstrapolaatioiden  avulla saatuihin 
teoreettisiin  maksimiarvoihin  todetaan ne molemmilla  kalliomurskematenaaleilla 

 kohtuullisen hyvin toisiaan vastaaviksi.  Suhteistuneella Sievin kalliomurskeella, 
 jolla  koetulosten  keskinäinen hajonta ainakin  silmämääräisesti arvioituna  oli 

vähäisempää, kokeellisesti  määntetty huokoisuuden maksimiarvo  todetaan 
jonkin verran lineaarisen  mallin  perusteella ennakoitua  huokoisuusarvoa 

 suuremmaksi.  Fysikaalisesti  tämän voisi tulkita tarkoittavan sitä, että hyvin 
alhaisilla  tiiviyksillä suhteistuneen kalliomurskeen muodonmuutosmoduulin 

• 

	

	 herkkyys  tiiviystilan  muutoksille  on  ilmeisesti pienempi kuin mitä  koetulosten 
kattamalla tiiviystilan vaihtelualueella  todettu riippuvuus antaisi olettaa. 

Kun kummallekin  näylematenaalille  lasketaan  perusmuodoltaan  kaavan  3.9 
 mukainen sovitus kokeellisesti  määntettyjä maksimihuokoisuusarvoja  käyttäen. 

saadaan  muodonmuutosmoduuleita kuvaaviksi lausekkeiksi suhteistuneen 
kiviaineksen  tapauksessa kaava  3.10  ja  lajittuneen kiviaineksen  tapauksessa 
vastaavasti kaava  3.11.  Korrelaatiokertoimiksj mittaustuloksiin perustuviin 
moduuliarvoihin  nähden saadaan nyt puolestaan  suhteistuneelle kiviainekselle 

 0,9889  ja  lajittuneelle  0,9704.  Yhteensopivuus  mittaustulosten kanssa  on  näin 
 ollen  molemmilla  kiviaineksilla  vain  hieman kaavoja  3.6  ja  3.8  heikompi.  

Mr  =  11090(0,4298  - n)OoL) 	 (3.10)  

.  

Mr  =  12031(0,4344  _n)0 o(_J 	 (3.11)  

Erityisen  huomionarvoinen  seikka kaavaan  3.9  pohjautuvassa  muodonmuu-
tosmoduulin arviointimenettelyssä  on se,  että kun  peruskaavaan  sijoitetaan 

 lausekkeiden  3.10  ja  3.11  tapaan  jännityseksponentille vakioarvo  b  =  0,5  ja 
 maksimjhuokoisuudelle  n0  vastaavasti kokeellisesti  määritetty löyhimmän  tilan 

 maksimiarvo  n,  riittää  muodonmuutosmoduulin  arviointiin missä tahansa 
tiiviys-  ja  jännitystilassa  yhden  nittävän  laajan  jännitysalueen  kattavan  kuormi-
tuskokeen  tekeminen. Tämän perusteella voidaan nimittäin ratkaista materiaalin 

 rakeisuus-,  laatu-  ym.  ominaisuuksista  nippuva matenaaliparametn  a1 ,  minkä 
jälkeen edelleen erilaisia tiiviys-  ja  jännitystilayhdistelmiä  vastaavat  moduuliarvot 

 voidaan laskea kaavaa  3.9  käyttäen.  
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3.2.4  Tiiviystilan  huomioon ottaminen  eksponenttimallilla  

Koska  Iineaansen arviointimalliri  toimivuus erityisesti  suhteistuneella kiviainek-
seiJa todethin koetulosten  melko ilmeisestä johdonmukaisuudesta huolimatta 
jossain  maänn vajavaiseksi,  vielä parempaa yhteensopivuutta mittaustulosten 
kanssa pyrittiin etsimään myös  epäiineaansta arviointimailia  käyttäen Tämän 
avulla myös  koetulosaineiston kattaman tiiviysalueen äänpäät  olisi ehkä 
mandollista  mallintaa  tarkemmin. Kaikkein  löyhimmillä näytematenaaleilla 
Iineaansen arviointimaliin  avulla saatiin nimittäin yleisesti ottaen todellista 
korkeampia  moduuliarvoja  kun taas  tiiveimmillä  näytteillä tilanne oli  painvastai-
nen.  

Erilaisista  tarkastelluista  vaihtoehdoista  tarkoituksenmukaisimmaksi  tavaksi 
 muodonmuutosmoduulin epalineaansen tiiviystilariippuvuuden  kuvaamiseen 

todettiin  perusmuodoltaan  kaavan  3.12  mukainen  eksponenttifunktio.  

M,  = a2(e 	-  1)O) 	 (3.12)  

missä  
n 	on 	materiaalin  huokoisuus  

0 	on  paäjännrtysten  summa 
a 	on 	materiaalin laadusta riippuva kerroin  
C 	 on 	vakio  

on  moduuliarvoa  M,  =  0  vastaava  huokoisuusarvo  
b 7 	on 	jännityseksponentti,  jolle  jälleen voitaneen käyttää  vakioarvoa  

0.5 	
. 

Oleellisina piirteinä  valitulla  funktiolla  on  muun muassa seuraavat ominaisuudet:  

Jännitystilan  vaikutus  moduuliarvoon  kuvataan periaatteessa täysin 
samalla tavalla kuin edellä  kaavoissa  3.5 3.11 on  tehty.  
Resilient-moduulin  arvo  M r  =  0  saavutetaan jälleen tiettyä  huokoisuuden 

 teoreettista  maksimiarvoa  n o  vastaavassa tilassa.  
Mallin  perusteella saatavan  moduuliarvon  herkkyys  tiiviystilan  muutoksille 
kasvaa erityisesti  suhteistuneella kalliomurskeella  saatuja  koetuloksia 

 vastaavasti  tiiviystilan  kasvun myötä.  Epälineaansen nippuvuuden jyrk-

kyyttä  voidaan puolestaan säädellä helposti  vakion  c  avulla.  Varsin 

 luontevalta tuntuu myös  se,  että  mallin  mukaan  moduuliarvot  kasvavat 
hyvin voimakkaasti  huokoisuuden  ollessa erittäin pieni Itse asiassa 

 huokoisuusarvolla  fl  =  0  tuloksena pitäisikin olla ehjän  kiviaineksen 
kimmomoduuliarvo. 



.  
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Materiaalin laadusta riippuvat ominaisuudet  on  jälleen mandollista ynttää 
sisällyttää jännitys-  ja  tiiviystiloista nippuvan lausekkeen  osan kertoimena 
olevaan parametnin  a 2 .  

Jotta perusmuodottaan kaavan  3.12  mukaista arviointimenettelyä voitaisiin 
soveltaa moduuliarvioiden tekemiseen mandollisimman pienellä matenaa-
likohtaisella koetulosaineistolla täydennettynä, tulisi  osa  kaavan parametreistä 
pystyä vakioimaan. Suhteistuneelle  ja  lajittuneelle Sievin kalliomurskeelle 

 tehtyjen koekuormitusten perusteella näyttäisikin siltä, että - samaan tapaan 
kuin lineaansen  mallin  yhteydessä edellä - jännityseksponentin arvoksi voidaan 
suurta epätarkkuutta aiheuttamatta kiinnittää  b2  0,5.  Vastaavasti myös 
tiiviystilan vertailuarvona  n0  on  tarkoituksenmukaista käyttää kokeelhsesti 
määntettävää maksimihuoko,suusarvoa. 

Eksponenttitermissä  esiintyvän vakion  c  osalta tilanne  on  suhteistuneen  ja 
 lajittuneen Sievin kalliomurskeen  välillä jossain määrin ristinitainen Enlaisia 

lukuarvoja kokeilemalla suhteistuneelle kalliomurskeelle parhaiten soveltuvaksi 
arvoksi todettiin nimittäin  c 2  ..  3  (kuva  3.3),  kun taas lajittuneella murskeella 
parhaan tuloksen antoi yrite  c  =  1.  Tässäkin tapauksessa yhteensopivuus 
mittaustuloksiin oli lajittuneella kalliomurskeella kuitenkin lievästi huonompi kuin 
kaavan  3.11  mukaisella lineaarisella mallilla (taulukko  3.1)  

Taulukko  3. 1 	Suhteistuneella  ja  lajittuneella Sievin kalliomurskeella  testat- 
tujen arviointimenettelyiden korrelaatiokertoimet mittaustu -
loksiin perustuviin arvothin  nähden. 

Sovellettu arvioiritimenettely Suhteistunut 
kiviaines 

Lajittunut 
kivlaines  

Lineaarinen malli  n0  ja  b  vapaat  0,9915 0,9746  

Lineaarinen malli  no  vapaa,  b=0,5 0,9913 09740  

Lineaarinen malli  n=n, b  vapaa  0,9964 

0,9889 

0,9733  

0,9704  Lineaarinen malli. n0=n,  b=0,5 

Eksponenttimalli n 0=n,  b=0,5, c  =  1 0,9919 0,9684  

Eksponenttimalli: n0=n,  b=0,5, c  =  2 09933 0,9657  

Eksponenttimalli n0=n,,  b=0,5, c  =  3 0,9933 0,9622  
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Kiintoaineksen tilavuusosuus  

Kuva  3 5  Suhteistuneelle Sievin kall,omurskeelle  en  tllviysilioissa määritet-
tyjen moduuliarvojen  kuvaus  eks  ponenttimallin  avulla 

Koska lajittuneella kalliomurskemateriaalilla saatujen koetulosten hajonta 
todettiin ylipäätaän suhteistuneen kiviaineksen tuloksissa esiintynyttä hajontaa 
suuremmaksi, ehdotetaan 	eksponenttimuotoisessa 	moduuliarvioinnissa 
käyteifävälle vakiolle  tässä vaiheessa kompromissiarvoa  c 2  Näin  ollen 

 huokoisuuden  avulla lausutun tiiviystilan epälineaahsen vaikutuksen huomioon 
ottavaksi arviointilausekkeeksi saadaan  

Mr  = a 2 (e 2 	- 1)O 0(J 	 (3.13)  

missä  
a2 	= 	materiaaliparametn 

= 	kokeellisesti määntettävä huokoi uden maksimiarvo 

Matenaalikohtaisten moduuliarvioiden  tekemiseen  millä  tahansa tiiviys-  ja 
 jännitystila-arvolla nthää  näin  ollen  jälleen kyseessä olevan kiviaineksen 

moduuliarvojen kokeellinen määnttäminen yhdessä tiiviystilassa matenaalipara-
metrin  a2  selville saamiseksi. Kokeellisen määrityksen aikana vallitseva näyte- 
materiaalin tiiviystila  on  tällöin syytä valita kysymykseen tulevan tiiviystilan 
vaihtelualueen puolivälistä  tai  mieluimmin hieman tätä korkeammaksi. fässä 
tapauksessa myös lineaansen  ja  ekspontiaalisen  mallin  avulla saatavien 

 mod uuharvioiden  välinen ero  jää  yleisesti ottaen  varsin  pieneksi. 
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3.3  Kosteustila  

3.3.1  Osittain  veden  kyllästämä materiaali 

Osittain  veden  kyllästämän kiviairieksen huokostilassa  olevan  veden  penaat-
teeDista  vaikutusta materiaalin muodon muutoskäyttäytymiseen tarkasteltiln  jo 

 edellä kappaleessa  2.3.  Tämän työn tausta-aineistona olevissa kuormituskoe-
sarjoissa kiviaineksen kosteustilaa  on  systemaattisesti vanoitu täysin kuivasta 
Ihes kokonaan  veden  kyllästämään  tilaan sekä suhteistuneella että lajittuneella 
Sievin kalliomurskeella sekä rakeisuuskäyrältään lajittuneella, mutta runsaasti 
hienoalnesta sisältävällä Sievin kivlaineksella. Näiden lisäksi määrityksiä  on 

 tehty vähintään kandessa  en kosteuspitoisuudessa  Hallilan suhteistuneelia 
kalliomurskeella sekä maantien  7263 kantavasta kerroksesta  ylös kaivetulla 
näytematenaatilla  /20/.  

Ehkä selvimmät viitteet osittain  veden  kyllästämässä matenaalissa  vaikuttavan 
näennäisen koheesion mandollisesta vaikutuksesta kiviaineksen muodon-
muutosmoduulijn  on  saatu hienoainespitoisella Sievin kalliomurskeella 

 (kuva  3.6) /20/.  Tässäkin tapauksessa entyisesti täysin kuivalle matenaalille 
tehty dynaaminen kuormituskoe  on  saattanut kuitenkin jossain määrin antaa 
liian pieniä moduuliarvoja matenaalin sisäisestä epästabiiliudesta johtuen 
Toisaalta  on  myös mandollista, että lähellä kyllästynyttä tilaa kuormitettuihln 
näytteisiin  on  kuormituksen aikana saattanut kehittyä jonkin verran huokosve

-den ylipainetta,  vaikka sitä ei mittaamalla ole yleensä onnistuttu toteamaan-
kaan. 

• 	 Lajittunutta Sievin kalliomursketta  lukuun ottamatta kuvan  3.6  kanssa penaat- 
teessa  samansuuntaisia tuloksia  on  saatu myös muilla useammassa kuin 
yhdessä kosteustilassa kuormitetulla näytemateriaalilla  /20/.  Näidenkin tulosten 
suhteen  on  kuitenkin syytä muistaa sekä täysin kuivaan että lähes täysin  veden 

 kyllästämään  tilaan liittyen edellä esitetyt varaukset.  

Jos  osittain  veden  kyllästämassä matenaalissa  vaikuttavasta näennäisestä  ko
-heesiosta  aiheutuvan jännityksen suuruus tunnettaisiin, olisi  sen  huomioon 

ottaminen kaavan  3.9  mukaisessa muodonmuutosi-noduulin arviointimallissa 
 varsin  suoraviivaista. Kaikkiin suuntiin keskimäärin saman suuruisesti vaikutta-

vana  se  nimittäin lisää materiaalissa vaikuttavaa hydrostaattista jännitystilakom-
ponenttia, jolloin jännityslisäys voidaan huomioida suoraan vastaavan suu-
ruisena pääjännitysten  summan  lisäyksenä  e0  = +  L\2  + =  3  missä 

 u on  näennäisen koheesion suuruus. 
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Kuva  3 6 Hienoainespitoisen Sievin kalliomurs keen resilient -moduulien 
vaititelu kyllästysasteen  funktiona.  /20/  

Teoreettisesti naennäisen koheesion mandollista suuruusluokkaa voidaan 
tarkastella kuvan  3 7  mukaisesti idealisoidulla partikkelimallilla. Siinä tasako-
koisista pyöreista partikkeleista kuutiollisesti - eli löyhimmän tilan pakkautu-
misjärjestystä vastaavalla tavalla - pakkautunut partikkelisysteemi  on  osittain 

 veden  kyllastämässa  tilassa siten, että huokoskulmaveden poikkileikkausala 
partikkelien kosketuskohtien mukaisessa tasossa  on  halkaisijaltaan puolet 
partikkelien halkaisijasta. 

Tasakokoisilla  säännöllisesti pakkautuneilla partikkeleilla näennäisestä  ko
-heesiosta  johtuva partikkeleita toisiaan vasten punstava jännitys riippuu 

kuvan  3.7  mukaisesti hyvin voimakkaasti partikkelikoosta. Niinpä esimerkiksi  ra
-ekoolla  10 mm  sen  vaikutus  on  ilmeisen merkityksetön, mutta toisaalta 

esimerkiksi silttilajitteelle tyypillisellä raekokoalueefia vaikutus alkaa olla  jo  hyvin 
huomattava 

. 

. 



[mm] u 	[kPaJ  

lo 00073 
0,073 

0,1 0,73 
0,01 7,3 

0,001 73  
ry  y  

- 
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Kuva  3.7  Näennäisen koheesion laskenta säännöllisesti pakkautuneessa 
partikkelisysteemissä. 

Raekokojakautumaltaan jatkuville  sekä raemuodoltaan  ja pakkautumisjärjestyk-
sellään epäsäännollisille kiviainesmateriaaleille  edellä esitetyn kaltaisen 
teoreettisen tarkastelun tekeminen  on  käytännössä mandotonta. Raekooltaan 
jatkuvasti jakautuneifla materlaaleilla vaikutus riippuu lisäksi väistämättä myös 
raekokojakautuman muodosta kuten kappaleessa  2.3  edellä  jo  todettiin. 

Todellinen tarve osittain  veden kyllästämässa matenaalissa  vaikuttavan 
näennäisen koheesion suuruuden absoluuttiarvon tarkalle määnttämiselle  on 

 kaiken  kaikkiaan jossain määrin kyseenalainen. Normaalisti kuivatetussa 
tierakenteessahan materiaalin kosteustda mitä ilmeisimmin  on  suhteellisen 
lähellä sitä tilaa, missä kiviaineksille tehtävät kuormituskokeetkin yleensä  on 

 järkevää tehdä, eikä näennäisen koheesion suuruus myöskään ilmeisesti ole 
tässä tapauksessa kysymykseen tulevilla vesipitoisuuksilla  kovin  herkkä pienille 
kosteustjlan muutoksille  (kuva  2.6).  Toisaalta taas,  jos  materiaali  on  kokonaan 

 tai  lähes kokonaan  veden kyllästämässä  tilassa,  ort kuormituksesta johtuvalla 
huokosvedenpaineen  kasvulla potentiaalisesti huomattavasti näennäistä 
koheesiota suurempi vaikutus materiaalin muodonmuutoskäyttäytymiseen. 
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3.3.2  Täysin  veden  kyllästämä materiaali 

Kuormituskokeissa,  joissa  näytematenaali  on  nimenomaisesti  pyntty  saatta-
maan mandollisimman täydellisesti  veden  kyllästämään  tilaan  ja  joissa näytteen 

 sisäpuolista huokosvedenpainetta  on  myös mitattu,  on  karkearakeisen 
kiviaineksen  m  uodonmuutoskäyttäytyminen  varsin  yksiselitteisesti todettu 

 maarakeiden  välisistä  tehokkaista  jännityksistä  riippuvaksi  /25/  Suuruudeltaan 
tunnetun  huokosveden ylipaineen  Au  huomioon ottaminen kaavan  3.9 

 mukaisessa  rnuodonmuutosmoduulin arviointimallissa  tapahtuu näin  ollen 
 suoraan  pienentämäliä pääjännitysten  summaa  arvolla  :\O  =  3'  

Kuinka suun  huokosvedenpaineen  kasvu tietyssä  matertaalissa liikennekuormi-
tustilanteen  yhteydessä sitten tapahtuu, riippuu kyseessä olevan materiaalin 
oman  vedenläpäisykyvyn  lisäksi myös muun muassa ympärillä olevista 
materiaaleista  ja  niiden ominaisuuksista, pohja-  tai  orsivesipinnan  korkeudesta 
sekä kuormituksen suuruudesta,  nopeudesta  ja  taajuudesta sekä  sen  toistoker-

tojen  lukumäärästä.  Matenaaliin kehthyvä huokospatne  ei näin  ollen  missään 
tapauksessa ole pelkästään tietyn materiaalin omista ominaisuuksista  nippuva 

 suure, joten  sen  huomioon ottaminen kyseisen  kiviaineksen  muodonmuutos
-moduulia  arvioitaessa muulla tavoin kuin  materiaalissa  kulloinkin vallitsevan 

tehokkaan  jännitystilan  kautta  on  käytännössä täysin mandotonta  

3.4  Raekokojakautuma  

3.4.1  Vähän hienoainesta sisältävät kiviainekset 

Arvioitaessa  rakeisuusjakautuman  vaikutusta pääosin  karkearakeisista lajitteis

-ta  koostuvan  kivialneksen muodonmuutoskäyttäytymiseen  lienee tarkastelu 
syytä jakaa karkeasti kahteen  osatapaukseen kiviaineksen  sisältämän  hienoai-

nesmäärän  perusteella. Riittävän alhaisilla  hienoainespitoisuuksilla  kivi
-ainekseen  kohdistuvien  kuormitusten  voidaan nimittäin ajatella  välittyvän 

 pääasiassa  karkearakeisempien partikkelien  muodostaman  raerungon  kautta. 
 Hienoainesmäärän  kasvaessa saavutetaan kuitenkin jossain vaiheessa tilanne, 

jossa karkeat  partikkelit  alkavat menettää suoran kosketuksen toisiinsa  ja 
 lopulta  hienorakeisen  materiaalin ominaisuudet  voivatkin  muodostua  hal

-litseviksi  koko  materiaalin  makroskooppisen  käyttäytymisen kannalta  (kuva  2.9).  
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Perusmuodoltaan  kaavojen  3.9  ja  3.13  mukaisessa muodonmuutosmoduulin 
arviointimenettelyissä materiaalin raekokojakautuman vaikutuksen tulisi 
ilmeisesti näkyä ennen kaikkea moduulilausekkeiden jännitys-  ja tiiviystiloista 

 riippuvien osien kertoimina olevissa matenaaliparametrissa, joita kaavoissa  3.9 
 ja  3.13 merkittlin tunnuksilla a 1  ja  a2 .  Niiden perusteellahan viime kädessä 

määräytyy kaavojen avulla saatavien muodonmuutosmoduuliarvioiden 
suuruusluokka, kun jännitystila  on  tietyn suuruinen  ja  materiaalin tiiviys  on  tietyn 
verran maksimihuokoisuutta edustavaa tilaa suurempi. 

Kohdassa  2.4  esitetyn tarkastelun perusteella matenaaliparametnen  a 1  ja  a2  
voisi olettaa olevan sitä suurempia mitä karkeampien rakeiden muodostaman 
raerungon kautta kuormitus materiaalissa välittyy. Näin  ollen kiviaineksen 

. maksimiraekoko  lienee yksi keskeisimmistä parametrien  a1  ja  a2  arvoon 
vaikuttavjsta materiaalin rakeisuutta kuvaavista tunnusluvuista. Koska materi-
aalin raekokojakautuma  on  kuitenkin aina muodoltaan jatkuva, riippuu kuormi-
tuksien välittymisen kannalta määräävä raekoko väistämättä myös rakeisuusja-
kautuman muodosta. Toisaalta materiaalin raekokojakautuman muoto vaikut-
taa materiaalin tiivistymis-  ja pakkautumisominaisuuksien  kautta luonnollisesti 
myös siihen, kuinka suuri vaihtelualue materiaalin tiiviystilalla  on. 

Parametrien  a 1  ja  a2  arvoon vaikuttavien tekijöiden lähempää tarkastelua varten 
taulukossa  3.2 on  esitetty tutkimuksen tausta-aineistona olevien koekuormi-
tustulosten perusteella rakeisuudeltaan ennalta määrättyjen raekokojakautumi

-en  mukaisiksi rakennetuille materiaaleille määritetyt parametriarvot. Taulukossa 
esitetyistä tuloksista  on  tällöin syytä huomata  se,  että osalla näytemateriaaleista 
kuormituskokeiden lukumäärä  on  ollut huomattavasti vähäisempi kuin edellä 
tarkemmin esillä olleilla Sievin suhteistu neella  ja lajittu neella kalliom  u rskeella. 

.  

Kuvassa  3.8  taulukon  3.2  mukaiset tulokset  on parametrin a 1  arvojen osalta 
esitetty kyseessä olevien näytematenaalien maksimiraekoon funktiona. Kuvan 

 1 .4  mukaiselle suodatirthiekalle maksimiraekooksi  on rakeisuuskäyrän 
yleismuodon  perusteella tällöin tulkittu  8 mm,  vaikka  se  onkin sisältänyt jonkin 
verran myös tätä karkeampaa lajitetta. Kuvan perusteella matenaaliparametrin 

 a1  su uruusluokka  näyttäisi todellakin nippuvan kiviaineksen maksimiraekoosta. 
Toisaalta tuloksen hajonta näyttää kuitenkin siksi merkittävättä, että parametrin 
arvossa esiintyvien vaihteluiden selittäjiksi tulisi ilmeisesti löytää myös muita 
tekijöitä. 
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Taulukko  3.2 	En/als/lIe naytemafenaaleille mritettyjä parametnen  a 7  ja  a 2  
arvoja 

Naytemat 
tyyppi  

Ottopaikkal 
Tieosa  

Rakelsuusjakautuman 
kuvaus 

Naytemat 
tunnus  

Parametri 
a 1  

Parametri  

Kallio- 

murske 
Sievi  Suhteistunut CRW  11090 4455  

Lajittunut  0  -  55 CRP 12031 4916  

Hienoalnespltoinen CRF  9438 3639  

Tasarakelnen CRU 

Lajittunut  0  -  32 CRS/ 
KAMU2 

10569 4301  

=  200  MPa' (TIet) KAMU1 -  8381 3149  

Numo Suhteistunut NUW  7561 2957  

Lajlttunut NUP  8811 3639  

Hallita  Suhtelstunut  HAW 11635 4660 

Mt 7263  Alkuperalnen  MAO 9955 3789  

Sora/  
hiekka  

Ytojarvll 

Palkane  
Suodatlnhiekka SUHK  5567 2083  

E=150  MPa  (Tiet)  JAHK  6989 2637 

"E= 200  MPa  (Tiet)  JASR1  9030 3440  

Lajittunut  0-32  JASR2  11056 4517  

Suhteistunut NGW/  
JASR3 

11211 4578  

Lajlttunut  0 -55  NGP/  
JASR4 

12154 5035  

. 

. 
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Kuva  3.8  Kaavan  3.9  mukaisen  materiaaliparametnn  a 1  vaihtelu näytemate-
riaalin maksimiraekoon  funktion  a. 

S  

Eras  tyypillinen piirre kuvassa  3.8  esitetyssä  tuloksessa  näyttäisi olevan  se,  että 
 pakkautumisen  kannalta  optimaalisesti suhteistuneet  ja  varsinkin  tatä karkeara-

keisemmat  (nk.  'roikkuvat"  rakeisuuskäyrät) kiviainekset  saavat suurempia 
 parametnn  a  arvoja kuin  maksimiraekooltaan  samanlaiset, mutta runsaammin 

 hienorakeisempia lajitterta  sisältävät  kiviainekset,  Tämä havainto  on  myös 
 varsin  hyvin sopusoinnussa edellä esitettyyn  ajatusmalliin  siitä, että  raekoko-

jakautuman  kannalta  rakeisen  materiaalin  raerungon makroskooppinen 
jaykkyys  on  ennen muuta riippuvainen  kuormituksien valittymisen  kannalta 

 materiaalissa  tehokkaasti toimivasta  raekoosta. 

Teonassa karkearakeisen kiviaineksen  mekaanisen toiminnan kannalta  mää-
raavän raekoon  tunnistaminen voisi perustua jopa suoraan kyseessä olevan 

 matenaalin pakkautumisteoreettiseen  tarkasteluun. Todellisten  kiviainesten 
raekoko-  ja  raemuotojakautumat  huomioon ottaen tällaisen tarkastelun tekemi-
nen  nittävallä  tarkkuudella ei liene kuitenkaan käytännössä mandollista. Niinpä 

 tassa  vaiheessa onkin päädytty siihen, että materiaalin mekaanisen toiminnan 
kannalta merkitsevät  rakeisuusjakautuman  piirteet pyritään kuvaamaan 

 yksinkertaisempaan,  lähinnä  rakeisuuskäyrän  muotoon perustuvaan 
tarkasteluun pohjautuen.  
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Kuvan  3.8 perusteefla on  ilmeistä, että kiviaineksen maksimiraekoon tulee 
ainakin olla  varsin  suurella painoarvolla tässä kuvauksessa mukana. Koska 
normaaliseulasarjalla tehtävässä kuivaseulonnassa maksimiraekoon tunnista-
rninen tapahtuu kuitenkin  vain seulakokojen  määräämällä erottelutarkkuudefia, 
niftaä yksittäinenkin muuta kiviainesta karkeampi rae nostamaan  100 % 
läpäisyarvoa  vastaavan seulakoon muuhun kiviainekseen nähden kaksinkertai-
seksi. Niinpä kiviaineksen maksimiraekoon vaikutusta edustavana tunnusluku-
na lieneekin tässä yhteydessä tarkoituksenmukaisempaa käyttää hieman 
pienempää läpäisyarvoa vastaavaa raekokoa Tässä tutkimuksessa kyseiseksi 
raekooksi  on  valittu  90 % läpäisyarvoa  vastaava raekoko  d. 

Rakeisuusjakautuman  muodon tarkempaan huomioon ottamiseen tutkimuksen 
yhteydessä  on  kokeilu lukuisia erilaisia lähestymistapoja Käytön kannalta 
helpoista  ja  suoraviivaisista menettelyistä ehkä lupaavimmaksi  on  osoittautunut 

 se,  että raekoon  d  lisäksi tarkasteluun otetaan  paria  muuta läpäisyprosentha 
vastaavat raekoot  ja  rakeisuusjakautumaa  kuvaava tunnusluku lasketaan 
näiden raekokojen keskiarvona Kun muiksi tarkasteltaviksi läpäisyarvoiksi vali-
taan  10  %ja  50%.  saadaan tamä tunnusluku kaavasta  

d 	
d10+d50 ^ d 	

(3.14) e¼'  

missä  
d 	on 	rakeisuusjakautumaa  kuvaava tunnusluku  
d10  d d 	ovat läpäisyarvoja  10 %, 50 %  ja  90 %  vastaavat raekoot 

Käytännössä  vain  hyvin lajittuneen rakeisuusjakautuman omaavilla kiviaineksil
-la läpäisyarvoa 10 %  edustavalla raekoolla  on  kaavan  3.14  mukaisessa lausek-

keessa sanottavaa merkitystä. Niinpä rakeisuusjakautumaa kuvaava tunnuslu-
ku voitaisiinkin useimmissa tapauksissa yhtä hyvin laskea suoraan lapäisyar -
voja  50 %  ja  90 %  vastaavien raekokojen perusteella. 

Kuvassa  3.9  taulukon  3.2  mukaiset parametnn  a 1  arvot  on  esitetty kullekin 
materiaalille kaavan  314  mukaisesti lasketun tunnusluvun  de  funktiona Kuten 
kuvasta todetaan, asettuvat sekä eniaisille luonnonkiviainesmatenaaleille että 
erilaisen rakeisuusjakautuman omaaville Sievin, Hallilan  ja  Maksamaan  kalk

-omurskeille määritetyt parametnn  a 1  arvot kuvauksessa käytetyllä puolilogarit-
rnisella asteikolla  varsin  suoraviivaiselle uralle. Näillä kiviaineksilla  ainoan selvän 

 poikkeaman - suuruusluokattaan  noin  15 % - koetulosten yleislinjasta  näyttäisi 
muodostavan runsaasti hienoainesta sisältäneellä Sievin kiviaineksella (CRF) 
saatu  tulos.  
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Kokonaan toista luokkaa olevaksi poikkeama todetaan kuitenkin Nurmon 
kiviaineksella, jolla parametnn  a 1  arvo  on  sekä suhteistuneen että lajittuneen 
rakeisuusjakautuman omaavilla näytematenaaleilla jäänyt selkeästi rakeisuus-
jakautumaltaan vastaavia muita kiviaineksia alhaisemmaksi. Toisaafta tälläkin 
kivialneksella parametrin riippuvuus näyttäisi kuitenkin olevan saman suuntai-
nen, vaikka absoluutharvojen taso onkin selväsi erilainen.  

.  
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Rakeisuutta  kuvaava tunnusluku detv  

Kuva  3.9  Kaavan  3.9  mukaisen  matenaaliparametrin  a 1  vaihtelu tunnusluvun  

S 
	 d,,  funktiona. 

Johtopäätöksenä edellä esitetystä voitaneen todeta  se,  että pääosalla tutki-
muksen tausta-aineistona olevista kiviaineksista parametreille  a 1  ja  a2  näyttäisi 
olevan mandollista saada  varsin  hyvä estimaatti pelkästään rakeisuuskäyrän 
muotoon perustuvan tarkastelun avulla. Joillain kiviaineksilla käyttäytyminen 
saattaa kuitenkin ilmeisesti olla huomattavastikin tästä tulosten yleislinjasta 
poikkeavaa. Esimerkiksi Nurmon kiviaineksen tapauksessa selittävänä tekijänä 
voisi  tulla  kysymykseen kiviaineksen heikko rakenne, mistä johtuen 
kiviaineksen jousto erityisesti partikkelikontaktien lähellä  on  muita kiviaineksia 
suurempaa  ja muodonmuutosmoduuli  tästä johtuen vastaavasti muita materi-
aaleja alhaisempi. 
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Kuvassa  3.10 On  vastaavasti tarkasteitu kaavan  3.13  mukaiselle materiaalipa-
rametrille  a2  käytettävissä olleen koetulosaineiston perusteella määritettyjä 
arvoja rakeisuutta kuvaavan tunnusluvun  de  funktiona. Aivan samalla tavoin 
myös  sen  suhteen kaikki luonnonkiviainesmateriaaleilla sekä Sievin, Hallilan  ja 

 Maksamaan kaUiomurskeilla saadut tulokset asettuvat lähes samalle suoralle 
hienoainespitoista Sievin kalliomursketta lukuun ottamatta.  N  urmon 
kiviaineksella  riippuvuus näyttäisi niin ikään jälleen olevan penaatteessa saman 
suuntainen, mutta parametnin absoluuttiarvot ovat nytkin selvästi muita testat-
tuja kiviaineksia aihaisemmat.  
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Kuva  3. 10  Kaavan  3. 13  mukaisen materiaaliparametnn  a2  vaihtelu tunnuslu- 
	 fl  

vun  d < ,  funktiona.  

3.4.2  Runsaasti hienoainesta sisältävät kiviainekset 

Hienoaineksella  ymmärretään tässä yhteydessä raekooltaan  alle  0075 mm 
 olevaa kiviaineslajitetta. Koska tämän tutkimuksen tausta-aineistona olevissa 

kuormituskoenäytteissä hienoainespitoisuus  on  ollut enimmillään noin  10 
 painoprosenttia,  ei koetuloksiin pohjautuvia johtopäätöksiä tätä suurempaa 

hienoainesprtosuutta edustavien matenaalieni käyttäytymisestä tässä yhtey-
dessä ole ollut mandollista tehdä. 
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Yleisesti ottaen hienoainesmäärän kasvun  on  otaksuttu vaikuttavan materiaalin 
muodonmuutosmoduuha alentavasti.  Jo  noin  10 % hienoainesta sisältäneellä 
lajittuneella Sievin kalliomurskeella  näin  on  todettu käyvän myös tämän 
tutkimuksen yhteydessä  (kuvat  3.9  ja  3.10).  Kuten edellä myös  on  jo  todettu 
aäritapauksena voi tällöin olla tilanne, jossa hienoaineksen käyttäytyminen 
hallitsee  koko  materiaalin mekaanista käyttäytymistä. Erityisen merkittäväksi 
hienoaineksen runsaus voi muodostua  veden kyllästämilla kiviaineksilla,  joilla 
alhaisesta vedenläpäisevyydestä johtuen matenaaliin voi kehittyä huokosveden 
ylipainetta  ja  tästä aiheutuvaa jäykkyyden huomattavaa alenemista. Toisaalta 
hienoaineksen vaikutus osittain kyllastyneen materiaalin jäykkyyteen voi 
näennäisestä koheesiosta johtuen olla alhaisilla vesipitoisuuksilla myönteinen- 
kin.  

Vaikka hienoaineslajitetta usein käsitellään yhtenä kokonaisuutena, saattaa 
sekä hienoaineksen sisäinen raekokojakautuma  ja  varsinkin hienoaineksen 
laatu olla hyvinkin merkittävä tekijä kyseessä olevan materiaalin mekaanisen 
käyttäytymisen kannalta. Kuten edellä kappaleessa  2.4.3  todettiin, vaikuttaa 
hienoaineksen laatu tällöin ennen kaikkea maapartikkeleiden  ja veden  välisiin 
sähkökemjallisiin vuorovaikutussuhteisiin. Tämän tutkimuksen yhteydessä 
käytettävissä ollut koetulosaineisto ei kuitenkaan tarjoa mandollisuuksia 
pidemmälle menevien johtopäätösten tekemiseen tältä osin. Toisaalta tässä 
yhteydessä  on  kuitenkin syytä todeta, että myös tähän aihepiiriin liittyvää 
tutkimustyötä  on  maassamme käynnissä  /29/.  

Yhteenvetona runsaasti hienoalnesta sisältävien kiviainesten osalta voisi 
todeta, että erityisesti kyllästyneessa tilassa mandollisen huokosvedenpaineen 
kasvun  ja  sitä seuraavan jäykkyyden alenemisen takia sitomattomissa 
kerroksissa käytettävien kiviainesten hienoainesmäärä  on  syytä pitää  varsin 

 pienenä. Poikkeuksen tästä voivat muodostaa lähinnä  vain  sellaiset rakennerat-
kaisut, joissa runsaasti hienoainesta sisältävän materiaalin kyllästyminen 
vedellä  on luotettavalla  tavalla estetty. Ilman kyseisten materiaalien palautuvaa 

 ja palautumatonta muodonmuutoskäyttäytymistä  sekä niiden routateknistä 
toimintaa koskevia tarkempia tarkasteluja ei poikkeaminen voimassa olevien 
tielaitoksen suu nnitteluohjeiden mukaisista matenaalivaatimuksista kiviaineksen 
sisättämän hienoainesmäärän osalta näin  ollen  liene tässä vaiheessa perustel-
tua. 
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3.5  Raemuoto  

Kuten edellä kappaleessa  2.6  todettiIn  ilmenee raemuodon vaikutus karkeara-
keisen kiviaineksen muodonmuutoskäyttäytymiseen käytännössä kysymyk-
seen tutevalla raemuodon vaihtelualueella ilmeisesti pääasiassa epäsuorasti 
kiviaineksen tiivistyvyysominaisuuksien kautta Vaikutuksen suora tutkiminen 
niin kokeeltisesti kuin teoreettisestikin arvioitiin kuitenkin hyvin hankalaksi 
tehtäväksi. 

Kun karkearakeisen kiviaineksen muodonmuutosmoduulin arviointiin käytetään 
perusmuodottaan kaavojen  3.9  ja  3 13  mukaisia menettelyjä, tulee raemuodon 
vaikutus kyseessä olevan materiaalin tiivistyvyysominaisuuksiin automaattisesti 
otetuksi huomioon matenaalille kokeellisesti määritettävän maksimihuokoi-
suusarvon kautta Siirryttäessä tästä tilasta suurempiin tiiviysarvoihin päin 
oletetaan muodonmuutosmoduulin kasvunopeus tällöin raemuodosta riippu-
mattomaksi. Jopa luonnonkivialnesten  ja  kalliomurskeiden  välillä olevat erot 
kuvissa  3.9  ja  3.10  esitetyissä materiaaliparametrien  a  ja  a 2  arvoissa ovat itse 
asiassa yllättävänkin pienet Niinpä niitä ei ainakaan tässä vaiheessa käytössä 
olevan koetulosaineiston perusteella liene mielekästä yrittää ottaa erikseen 
huomioon.  

3.6  Kiviaineksen kimmo-ominaisuudet sekä rakeiden  pinnan  laatu 

Edella  kappaleessa  2  esitettyjen partikkelimekaniikkaan pohjautuvien tarkas-
telujen perusteella lienee selvää, että myös kiinteän kiviaineksen kimmo-
ominaisuudet väistämättä vaikuttavat tästä kiviaineksesta koostuvien partikke-
tien muodostaman systeemin jäykkyyteen  Kovin  heippoja  keinoja tämän vaiku-
tuksen huomioon ottamiseksi muodonmuutosmoduulin arviointimenettelyssä ei 
kuitenkaan ote Kimmomoduulin määrittäminen kiviaineksesta poratuille 
näytekappaleille kun  on  jo  sinänsä  varsin  työläs toimenpide, minkä lisäksi 
tilannetta rnutkistaa aina kiviaineksessa esiintyvä luonnollinen vaihtelu sekä 
kiviaineksen mandollinen heikkeneminen irtiräjäytyksen  ja  murskau ksen  yhtey-
dessä. 

Koska tähän mennessä kertynyt koetulosaineisto käsittää  vain  varsin  rajallisen 
määrän koostumukseltaan erilaisia kiviaineksia eikä niidenkään kimmoominai-
suuksia ote määritetty, ei edellytyksiä kiviaineksen kimmo-ominaisuuksien 
nimenomaisetle huomioon ottamiselte muodonmuutosmoduulin arviointimallissa 
tässä vaiheessa ote. Selittäjinä selvästi muista kiviaineksista poikkeavalle 
käyttäytymiselle ne voivat kuitenkin  tulla  kysymykseen esimerkiksi runsaasti 
kiiltettä sisättäneellä Nurmon kalliomurskeella, jolla muodonmuutosmoduutit 
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jäivät melko selvästi muita rakeisuusjakautumaltaan vertailukelpo4sia 
kalliomurskeita alhaisemmiksi. 

Vastaavalla tavalla myös kiviainespartikkelien pintaominaisuuksien huomioon 
ottamista muodonmuutosominaisuuksien arviointimenettelyssä vaikeuttaa 
tässä vaiheessa  varsin  suuresti  se,  että laadultaan toisistaan poikkeavia 
kiviaineksia  on  toistaiseksi testattu hyvin rajoitetusti. Raepinnan  mikro- ja 
makrotason karkeuden  mittaamiseen soveltuvia tutkimusmenetelmiä ei 
myöskään juun liene kehitelty eikä niitä ainakaan ole yleisesti käytettävissä. 

Edellä sanotun perusteella rakeiden pinnankarkeus jääneekin tässä vaiheessa 
kiviaineksen kimmo-ominaisuuksien tapaan lähinnä erääksi mandolliseksi 
selthäväksi tekijäksi kiviainesten tavanomaisesta käyttäytymismallista poik-
keaville ilmiöille. Käytännön tarpeita palvelevien moduuliarvioiden kannalta 
tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että erityisesti koostumukseltaan poikkeuksellis-
ten kiviainesten tapauksessa muodonmuutosominaisuuksien kokeellinen 
määrittäminen  on  toistaiseksi tarpeen kiviaineksen ottopaikkakohtaisesti ainakin 
kooltaan merkittävissä hankkeissa. Näin kyseessä olevan kiviaineksen 
vastaavuus karkearakeisille kiviaineksille esitettyyn yleiseen toimintamalliin 
voidaan tapauskohtaisesti varmistaa. Samalla voidaan myös koota mandolli-
simman yleiskäyttöisen arviointimenettelyn tarkentamisessa tarvittavaa  perusal-
neistoa kiviaineksen  laadusta nippuvien ominaisuuksien osalta.  

3.7  Lämpötila  

S 	 Lämpötilamuutoksista  ja  erityisesti kivlaineksen  h uokostilassa  olevan  veden  
jäätymisestä aiheutuvia vaikutuksia karkearakeisen kiviaineksen jäykkyyteen 
tarkasteltiin  jo  edellä kappaleessa  2.7.  Erityisen ongelmalliseksi tilanteeksi 
todettiin tällöin  0 °C  lähellä pysyttelevä lämpötila, jolloin  osa huokostilassa 

 olevasta vedestä  on  sulaa  ja osa  on  jäässä. 

Koska tämän tutkimuksen tausta-aineistona olevat kuormituskokeet  on  kaikki 
tehty normaalissa  h uoneenlämpötilassa,  ei koetuloksiin perustuvia johtopäätök-
siä lämpötilan vaikutuksesta karkearakeisten kiviainesten muodonmuutoskäyt-
täytymiseen tässä vaiheessa ole myöskään mandollista tehdä.  Varsin  kyseen-
alaista  on  myös  se, pystyttäisiinkö  tätä tietoa ainakaan vielä tällä hetkellä 
hyödyntämään myöskään itse tierakenteen mitoitusmenettelyssä. 
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4  ARVIOINTIMENETTELYN  TESTAUS  HAVAINTOTIE -
KOHTEIDEN  MATERIAALEILLA  

4.1  Havaintotiekohteiden näytemateriaaleilla  saadut tulokset 

Kuten kappaleessa  1  edellä  jo  todettiin, testattiin nyt puheena olevan TPPT
-projektin  M12 "Sitomattomien  materiaalien moduulit" yhteydessä kaikkiaan viittä 

erilaista havaintotiekohteiden kantavista kerroksista ylös kaivettua näyte-. 
materiaalia  (kuva  1.3).  Kuvassa  4.1 en näytemateriaaleille SHRP -kuormitus-
tapasuosituksen mukaisesti määritetyt  resilient-moduulin  arvot kullekin 
materlaalille erikseen asetetussa tavoitetiiviydessä  on  esitetty kaavaa  3.1 

 vastaavassa muodossa pääjännityssumman  0  funktiona. Yksityiskohtaisemmat 
tulokset havaintotiekohteiden näytemateriaaleille tehdyistä kuormituskokeista  on 

 esitetty tämän  projektin  ensimmäisessä osaraportissa  /21/. 

0 	100 200 300 400 500 600 700 800 
Pääjännitysten  summa,  kPa  

1103 ---1113 .....1140 ----1142 -----6102 

Kuva  4.1  Havaintotiekohteiden näytematenaaleille määritetyt  resilient  -mo-
duulit  kaavan  3.1  mukaisessa esitysmuodossa.  /21/  
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4.2 Arviointimenettelyn  toimivuuden testaus 

Edellä kappaleessa  3  esitetyn muodonmuutosmoduujin arviointimenettelyn 
testausta varten myös havaintotiekohteiden näytematenaaleille määritettiin 
kaavoja  3.9  ja  3.13  vastaavat materiaaliparametnt  a 1  ja  a2  sekä kullekin 
näytemateriaalille ominainen huokoisuuden maksimiarvo  n.  Tämän lisäksi 
näytemateriaaleille määritettiin kaavan  3.14  mukainen rakeisuusjakautumaa 
kuvaava tunnusluku d ekv  kuormituskokeiden jälkeen tehtyjen pesuseulontatu.. 

 losten  perusteella. Yhteenveto näistä sekä testattujen näytematenaalien 
tiiviystilaa kuvaavista suureista  on  esitetty taulukossa  4.1.  

Taulukko  4. 1. 	Muodonmuutosmoduulin arviointimenette/yn  mukaiset  mate- 
• 	 naaliparametnt havaintotiekohteiden 

Nayte- 
mater tun-  

nus  

Kuivaulo- 

tiheys  
[tim 3 ] 

Huokoi-  
suus 

[%] 

Max  huo- 
koisuus  

[%]  

Parametri 

a 1  
Parametri 

a 2  
Tunnuil  

luku  I  
d 

1103 2,084 21,6 45,5 8681 3383 7 

1113 2,083 22,1 42,1  -  8116 3297 lo 

1140 2.261 15,4 42,0 10417 3943 8 

1142 2,082 23,2 44,3 7361 2957 11 

6102 2.163 19,0 43.3 11020 4279 7  

Kuvissa  4.2  ja  4.3  taulukon  4.1  mukaisten materiaaliparametnen  a 1  ja  a2  riippu-
vuutta rakeisuusjakautumaa kuvaavasta tunnusluvusta dek.,  on  verrattu 
paäosalla muista näytematenaaleista toimiviksi todettuihin kuvien  3.9  ja  3.10  
mukaisiin yhteyksiin. Koska matenaaliparametnen  a 1  ja  a2  todettiin kaavoissa  
3.9  ja  3.13  esiintyvän moduulilausekkejden tiiviys-  ja jännitystiloista nippuvien 

 osien kertoimena, voidaan arviointimenettelyn perusteella kyseessä oleville 
näytematetiaaleille saatavia moduuliestimaatteja nyt verrata mittaustuloksiin 
suoraan vastaavia parametriarvoja vertaamalla. 

Kuten kuvista  4.2  ja  4.3  heti todetaan asettuvat havaintotiekohteiden näyte-
matenaaleille määritetyt parametrien  a 1  ja  a2  arvot  kuta  kuinkin tasaisesti muilla 
näytematenaaleilla toimiviksi todettujen nippuvuu ksien ym pänile. Testatuista 
matenaaleista kuitenkin  vain  kohteen  1113  kiviaines  näyttäisi noudattavan 
samoja nippuvuuksia tarkasti. Näytematenaaleilla  1113  ja  1140  poikkeamien 
suuruusluokka  näyttäisi sitä vastoin olevan noin  10 - 15 %  ja näytematenaaleilla  
1142  ja  6102  jopa noin  25%.  
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Näytemateriaaleilla  1113  ja  1142  eräs poikkeamia selittävä tekijä voi olla 
kummankin näytemateriaalin hyvin alhainen tiiviysaste kuormituskokeiden 
aikana. Näytteiden valmistelun yhteydessä mitatut tärytysajat olivat niillä 
nimittäin  vain  noin  1/5  näytemateriaalien  1103  ja  1140  ja  noin  1/10  näytemateri-
aalin  6102  vaatimasta tiivistysajasta.  Hyvin alhaisilla tiiviyksillähän erityisesti 
kaavan  3.9  mukaisen lineaansen arviointimallin todettiin helposti yliarvioivan 
kiviaineksen muodonmuutosmoduulia jossain määrin. 

Kappalekuonamursketta  sisältäneen näytematenaalin  1140  osalta eräänä 
vertailumateriaaleja korkeampia moduuliarvoja selittävänä tekijänä saattaisi 
puolestaan  tulla  kysymykseen materiaalipartikkeleiden hyvin karkea  pintara-
kenne.  Toisaalta tällä näytematenaalilla myös arviointimenettelyn perustana 
olevien huokoisuusarvojen määrittäminen  on  jossain määrin epävarmalla 
pohjalla, koska kuonapartikkeleiden sisäinen rakennekin  on  huokoinen. 

Näytemateriaalin  6102  osalta arviointimenettelyn perusteella ennakoituja 
moduuliarvoja selvästi korkeampi  tulos  näyttäisi  varsin kiistattomalta.  Tässä 
tapauksessa kysymys onkin ilmeisesti kyseiselle materiaalille ominaisesta 
käyttäytymisestä, jonka mandolliset vaikutusmekanismit voivat liittyä esimerkiksi 
kiviaineksen koostumukseen  tai  partikkeleiden  tavallisesta poikkeaviin pak-
kautumisominaisuuksiin. 

Tiiviystilan  vaikutuksen lineaanseen  ja ekspontiaaliseen  huomioon ottamiseen 
perustuvien arviointimenettelyiden keskinäisestä paremmuudesta havaintotie-
kohteiden näytematenaaleilla saatujen tulosten perusteella  on  todettavissa  se, 

 että jälkimmäisessä tapauksessa parametnarvojen hajonta kappaleessa  3 
 esitettyihin muilla kiviaineksilla saatuihin koetuloksiin nähden  on  hieman 

pienempi. Selityksenä tälle  on se,  että erityisesti tiiviystilan vaihtelualueen 
äänpäissä eksponenttimalli kuvaa tiiviystilan vaihtelun vaikutuksen moduuli-
arvoihin lineaansta arviointimenettelyä totuudenmukaisemmin 

Kuvassa  4.4 on  vielä esitetty havaintotiekohteiden näytemateriaaleille kaavan 
 3.13  ja  kuvassa  4.3  esitetyn suoran perusteella saatavat moduuliestimaatit 

kuormituskoenäytteitä vastaavissa tiiviystiloissa. Kuvassa  4.1  esitettyihin 
tuloksiin vertaamalla arviointimenettelyn perusteella estimoidut moduuliarvot 
todetaan parhaiten mittaustuloksia vastaaviksi näytematenaaleilla  1103  ja  1140. 

 Hyvin löyhässä tilassa kuormitettujen näytematenaalien  1113  ja  1142 
 moduuliarvoja arviointimenettely  yliarvioi jonkin verran  ja näytematenaalilla  6102 
 estimoidut moduuliarvot  todetaan vastaavasti mittaustuloksia alhaisemmiksi. 

Tyypillisenä piirteenä arviointimenettelyn perusteella saataville modu uliarvoille 
onkin  se,  että materiaalien väliset erot tasoittuvat, koska moduulilausekkeen 
kertoimena käytettävän parametnn arvo valitaan tällöin eräänlaiseen 
keskivertotulokseen perustuen kiviaineksen yksilöllistä käyttäytymistä huomioon 
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ottamatta Yleisesti ottaen tulosten vastaavuutta  on  kuitenkin pidettävä vähin
-taankin  tyydyttävänä, koska kaikki  tarkasteltavat kiviainekset  ovat koostu-

mukseltaan erilaisia  ja  kuvassa  4.4  esitetyt  moduuliarviot  perustuvat siis 
pelkästään  kiviainesten rakeisuuksiin  ja tiiviystiloihin  eikä niiden tekemiseen näin 

 ollen  olisi tarvittu yhtään  kuormituskoetta.  

700 

Ei]  
0 	100 200 300 400 500 600 700 800  

Pääjännitysten  summa,  kPa  

1103  - - -  1113  ..... 1140 —--1142 ---6102  

Kuva  4.4  Havaintotiekohteiden näytemateriaaleille  kaavan  3. 13  mukaisen 
 ariiointimenettelyn  perusteella saatavat  moduuliestimaatit  ja  niiden 

vertailu kuvan  4.1  mukaislln mittaustuloksiin (harrnaat  viivat). 

Johtopäätöksenä  havaintotiekohteiden näytematenaaleilla saaduista koetulok
-sista voitaneenkin  todeta, että kappaleessa  3  esitetty  arviointimenettely  näyttäisi 

niidenkin tapauksessa antavan pääsääntöisesti  suuru usluokaltaan  oikeita 
 moduuliarvioita.  Yksittäisillä  kiviaineksilla  poikkeamat saattavat kuitenkin olla 

siksi merkittäviä, että niiden  tapauskohtainen  testaus ainakin  merkittävämmissä 
 hankkeissa  on  perusteltua.  
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5  POISSONIN  LUKU  

5.1  Poissonin  luvun  määritystapa  

Kimmo-  tai resilient-moduulin  käyttöön perustuvassa karkearakeisen kiviainek
-sen  jännitys-  ja muodonmuutostilan  kuvauksessa toinen tarvittava materiaali-

parametri  on Poissonin  luku  v  (kaava  2.1). Poissonin  luvulle  on  hyvin yleisesti 
otaksuttu tietty vakioarvo, joka  on  suuruusluokaltaan tyypillisesti ollut  v  =  0,35 
/34'.  

Tämän tutkimuksen tausta-aineistona olevissa kuormituskoesarjoissa näytteistä 
 on aksiaalisen  muodonmuutoksen lisäksi mitattu myös näytteen säteen 

suuntaista muodonmuutosta. Kuormituspulssin aikana mitattavan palautuvan 
aksiaalisen  ja  säteen suuntaisen muodonmuutoksen perusteella Poissonin luku 
voidaan tällöin laskea kaavasta  

e 

(5.1) 
a  

missä  
v 	 on 	Poissonin  luku  

on palautuva  säteen suuntainen muodonmuutos 
Fe3 	on palautuva aksiaalinen  muodonmuutos 

Kirjallisuuslähteissä  esitettyjen karkearakeisille kiviaineksille tehtyjen kuormitus-
koesarjojen tulosten perusteella Poissonin luvun  on  yleisesti todettu nippuvan 
materiaaliin kohdistuvasta jännitystilasta - dynaamisen kolmiaksiaalikokeen 
tapauksessa ennen muuta aksiaalisen kuormituspulssin  ja sellipaineen 

 suhteesta  /34/.  Suurilla jännityssuhteen arvoilla mitatut arvot ovat tällöin olleet 
suuruusluokaltaan jopa  v> 0,5  eli kuormitettavassa matenaalissa  on -  ainakin 
mittaustulosten mukaan - tapahtunut  nk. elastista dilataatiota.  

5.2  Näytemateriaaleille määritetyt Poissonin  luvun arvot 

Yleisesti ottaen suoraan kuormituskoenäytteen pinnalta tapahtuva säteittäisen 
muodonmuutoksen mittaus  on  tässä tutkimuksessa käsiteltävien, rakeisuudel-
taan hyvin karkeiden materiaalien tapauksessa  varsin  vaativa tehtävä. 
Pääasialljsjna syinä tähän ovat muun muassa: 



70 
	

Sitomattomien  materiaalien  moduulit 

Muodonmuutosmoduuhfl arviointimenettely 

POISSONIN  LUKU 

Mitattavien  absoluuttisten muodonmuutosten pienuus erityisesti alhaisim
-mula kuormitustasoilla  Esimerkiksi aksiaalisen kuormituspulssin ollessa 

 40  kPa,  resilient-moduulin  ollessa  200  MPa  ja Poissonin  luvun ollessa 
 025  nimellishalkaisijaltaan  300 mm  olevan näytteen halkaisijan muutos 

kuormituspulssin aikana  on 0,015 mm.  Kun tämä suhteutetaan toisaalta 
mittausinstrumentoinnifl erottelukykyyn  ja  toisaalta näytemateriaalien 
maksimiraekokoon  on  selvaa  että instrumentoinnille asetettavat 
vaatimukset ovat lähes kohtuuttomat Edustaahan kokonaismuodon-
muutoksen absoluuttiarvokin ainoastaan yhtä  4000-osaa näytemateriaa -

lm  karkeimpien rakeiden halkaisijasta,  jos maksimiraekoko  on  esimerkiksi 
 60 mm.  

Näytteen pinnalta tapahtuva  sateen  suuntaisen  muodonmuutoksen 
mittaus  on  varsin altis  mittauksen referenssipisteiden lähellä näytteessä 
mandollisesti tapahtuville yksittäisten partikkelien liikkeille, jotka voivat 
näytteen säteen suuntaisen komponentin lisäksi sisältää muun muassa 
partikkelien kiertymistä 
Erityisesti näytteen  pin  nalle kirnnitettävät mittausinstrumenthtyypit  saatta-
vat olla alttiita myös naytteen pystysuuntaisesta liikkeestä aiheutuville 
häiriöille. Esimerkiksi  taman  tutkimuksen yhteydessä toisena säteen 
suuntaisen muodonmuutoksen mittausmenetelmänä käytetty instrumen-
toitu metallivanne karsi jonkin verran aksiaalisten kuormituspulssien 
aiheuttamasta mekaanisesta värähtelystä. 

Edellä sanotun perusteella  on  varsin  selvää, että rakeisuudeltaan tämän 
tutkimuksen yhteydessä testattujen kiviainesten kaltaisilla materiaaleilla edellä 
esitettyyn tapaan määritettyjen Poissonin luvun arvojen hajonta  on  väistämättä 
samoille kiviaineksille määritettyjen  mod u  uliarvojen  hajontaa suurempi. Niinpä 
tuloksia tarkasteltaessa ei niinkään kannata tuijottaa yksittäisten 
kuormituspulssien perusteella määritettyihin Poissonin luvun arvoihin vaan 
ennemminkin tulosten yleislinjan perusteella todettavissa oleviin ominaispiirtei -

sim.  

Esimerkkinä tyypillisestä koetuloksesta  on  kuvassa  5.1  esitetty täydentävän 
kuormituskoesarjan yhteydessä testatulle tielaitoksen suunnitteluohjeen 
niukaiselle suodatinhiekkamateriaalille mitatut Poissonin luvun arvot. Kuten 
kuvasta todetaan  on  tulos  esitetty näytemateriaaliin eri pulssisarjoissa kohdis-
tuneiden aksiaalisten kuormituspulssien  ja sellipaineiden  suhteen funktiona. 
SHRP  protocol  P46:n  mukaisessa kuormitussarjassahan tämä suhde vaihtelee 

suunnilleen välillä  A(o - )  I o 0,65  -  3,0.  Vaikka koetuloksissa onkin selvää 
hajontaa, näyttäisi Poissonin luvun riippuvuus aksiaalisen kuormituspuissin  ja 
sellipaineen  suhteesta saadun tuloksen perusteella  varsin ilmeiseftä. 
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Kuva  5. 1  Suodatinhiekkamatenaalille SHRP  protocol  P46:n  mukaisella 
 kuorrnitussarjal/a määntetyt Poissonin  luvun arvot. 

Periaatteessa saman suuntaisia tuloksia kuin suodatinhiekalle edellä  on  saatu 
myös muille näytematenaaleille tehdyistä kuormituskoesarjoista. Täydentävän 
koevaiheen yhteydessä testattujen tielaitoksen suunnitteluohjeen mukaisiin 
rakeisuusohjealueisiin sovitettujen näytemateriaalien osalta tulokset  on  esitetty 
kuvassa  5.2.  Selvyyden vuoksi kuvassa  on  yksittäisten mittausarvojen 
asemesta esitetty kuitenkin  vain  kullekin näytematenaalille kuvan  5.1  tapaan 
määntetyt approksimaatiosuorat Yleisinä huomioina kuvassa  5.2  näkyvistä 
tuloksista voidaan tällöin todeta muun muassa seuraavaa:  

Kaikilla näytemateriaaleilla mitatut Poissonin luvun arvot ovat kasvaneet 
aksiaalisen kuormituspulssin  ja  sellipaineen  suhteen kasvun myötä. 
SHRP-kuormitussarjan kattamalla jännitysalueella kasvu näyttäisi olevan 
kuitenkin sitä lievempää mitä karkearakeisemmasta näytematenaalista  On  

kyse. 
Tehtyjä kuormitussarjoja vastaavalla jännitysalueella Poissonin luvun 
absoluuttiarvot näyttäisivät olevan  sita  suurempia mitä hienorakeisempaa 
näytemateriaali  on. 

En  näytematenaaleja  vastaavien approksimaatiosuonen kaltevuudet 
käyttäytyvät toistensa suhteen jossain määrin epäsäännöllisesti. Pääasi-
assa tämä johtunee säteittäisen muodonmuutoksen mittaukseen liitty-
neistä epätarkkuuksista, eikä näin  ollen  välttämättä ilmennä todellisia 
näytematenaahen välisiä käyttäytymiseroja. 

S  
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Aksiaalinen kuormituspuissi  I  Sellipaine  

Kuva  5.2 Tielaitoksen suunnitte/uohjeen  mukaisiin ohjealueisiin sovitetuille 
nytemateriaaleille määritetyt Poissonin luvun arvot. 

Aiemmissa  kuormituskoesarjoissa testatuista näytemateriaaleista  on  kuvissa 
 5.3  ja  5.4  esitetty yhteenveto  suhteistuneelle  ja  lajittuneelle  (kuva  1 .2)  Sievin 

kalliomurskeefle  eri  tiiviystiloissa määritetyistä Poissonin  luvun arvoista 
 Varjostetun  alueen yläraja edustaa kummallakin  näytematenaalilla löyhimmäs

-sä  tilassa saatua tulosta  ja  alaraja vastaavasti  tiiveimpänä kuormitettujen 
 näytteiden käyttäytymistä. Muissa  tiiviystiloissa saaduista  tuloksista voidaan 

vastaavasti todeta, että ne asettuvat  varsin  hyvin tämän  vaihtelualueen  sisään, 
mutta muutokset suhteessa  tiiviystilojen  eroihin eivät nytkään ilmeisesti lähinnä 

 mittausteknisistä  vaikeuksista johtuen käyttäydy täysin säännönmukaisesti. 

Verrattaessa kuvissa  5.3  ja  5.4  esitettyjä tuloksia keskenään näyttäisivät sekä 
 Poissonin  lukujen  absoluuttiarvot  että niiden  vaihtelualue  olevan  suhteistuneella 

kalliomurskeefla  jon  kin  verran  lajittun ulla kiviainesta  suurempia.  Vaihtelualueen 
 laajuuden osalta tuloksen  selittänee  kuitenkin ilmeisesti ainakin osittain  suhteis-

tuneen kiviaineksen lajittunutta  materiaalia suurempi  tiiviystilojen vaihtelualue 
 (vertaa  kuvat  3.1  ja  3.2).  Absoluuttiarvojen suuruusluokkaeron  osalta  tulos  taas 

näyttäisi olevan  varsin  hyvin sopusoinnussa edellä kuvassa  5.2  esitettyjen 
tulosten kanssa. Siinä  yhteydessähän Poissonin  luvun arvojen todettiin olevan 
sitä pienempiä mitä  karkearakeisemmasta matenaalista  on  kyse.  
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Kuva  5.3  Suhteistuneelle  0  -  55 mm  Sievin kalliomurskeelle maäritettyjen 
Poissonin  luvun arvojen vaihtelualue. 
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Kuva  5.4  Lajittuneelle  0  -  55 mm  Sievin kalliomurskeel/e maäntettyjen  Pois- 

sonin  luvun arvojen vaihtelualue. 
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Koska karkearakeisen kiviainesmateriaalin staattista murtotilannetta vastaavan 
jännityssuhteen  on  yleisesti todettu alentuvan sekä tiiviystilan alenemisen että 
hienorakeisteri lajitteiden suhteellisen osuuden kasvun myötä, voisi Poissonin 
luvun riippuvuus jännitystilasta olla huomattavasti yhdenmukaisempi,  jos 
vertadusuureena  kullakin materiaalilla käytettäisiin aksiaalisen kuormituspulssin 

 ja staathsen murtokuormituksen  suhdetta kuormituspuissin  ja sellipaineen 
 suhteen asemesta. Tämän vertailun tekemiseen ei tässä yhteydessä 

kuitenkaan ole mandollisuuksia, koska  en sellipainetasoja  vastaavia staattisen 
murtokuormituksen arvoja ei ole määntetty. 

Muilla näytematenaaleilla saaduista koetuloksista voidaan Poissonin luvun 
arvojen osalta vielä todeta  se,  että pääsääntöisesti ne noudattavat edellä 
sutiteistuneelle  ja lajittuneelle Sievin kalliomurskeelle  sekä tielaitoksen 
ohjealueideri mukaisiksi sovitetuille riäytemateriaaleille esitettyjä ominaispiirteitä. 
Koska osalla näytematenaaleista kuormituskokeiden lukumäärä kuitenkin  on 

 ollut suhteellisen vähäinen  ja  yksittäisten miftaustulosten osalta  on  myös aina 
syytä pitää mielessä tämän kappaleen alussa luetellut epävarmuustekijät, ei 
kaikkien tulosten yksityiskohtaista esittelyä ole tässä yhteydessä pidetty 
tarkoituksenmukaisena.  

Kaiken  kaikkiaan SHRP  protocol P46:n  mukaisella kuormitussarjalla määritettä- 
vien Poissonin luvun arvojen osalta  on  syytä pitää mielessä myös  se  tosiasia, 
että mainitun kuormitussarjan puitteissa toteutuva pääjännityssuhteiden 
vaihtelualue  on  kohtuullisen suppea. Niinpä erityisesti kantavan kerroksen 
yläosassa oleviin matenaaleihin liikennekuormitustilanteessa kohdistuvat 
jännitykset mitä ilmeisimmin edustavat korkeampia pääjännityssuhteen arvoja 
kuin mitä  on SHRP-kuormitussarjassa toteutuva jännityssuhteen enimmäisar-
vo.  Näissä olosuhteissa myös kalliomurskeiden todelliset Poissonin luvun arvot 
lienevät vastaavasti korkeampia kuin mitä kuvissa  5.3  ja  5.4 on SHRP-
kuormitussarjan jännitysalueen  osalta erityisesti hyvin tiivistetyille kiviaineksille 
esitetty. 

Toinen seikka, joka myös  on  syytä muistaa, kun laboratonomittausten tuloksena 
saatuja Poissonin luvun arvoja sovelletaan todellisten tierakennekerrosten 
mekaaniseen mallinnukseen, liittyy kuormituspuissin aikana vaikuttavan 
vaakasuuntaisen jännityksen pysyvyyteen. Tavanomaisessa dynaamisessa 
kolmiaksiaalikokeessahan  se  säilyy vakiona, mutta liikenteen kuormittamassa 
rakennekerroksessa vaakajännitys muuttuu samanaikaisesti pystysuuntaisen 
jännityksen kanssa. Syklistä sellipainetta käyttävillä kuormituskoelaitteistoilla 
tämän taas  on  todettu pienentävän kokeesta mitattavaa Poissonin luvun arvoa 
selvästi  /34/.  
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6  YHTEENVETO  

6.1  Muodonmuutosmoduulin arviointimenettely  

Kappaleessa  3 edeHä on  esitetty karkearakeisille - lähinnä tien sitomattomissa 
rakennekerroksissa käytettäville - kiviaineksille tarkoitettu muodonmuutosmo-
duulin arviointimenettely. Arviointimenettelyn johtamisessa perusaineistona  on 

 käytetty ennen muuta TTKK:n geotekniikan laboratoriossa vuosina  1992- 1994 
tielaitoksen geokeskuksen  toimeksiannosta tehtyjen dynaamisten kolmiaksiaali-
koesarjojen tuloksia. Näiden lisäksi aineistona  on  käytetty nyt puheena olevan 
TPPT-projektin  yhteydessä tehtyjä täydentäviä kuormituskokeita. Eräänä perus-
lähtökohtana arviointimenettelyn kehittämisessä ovat olleet myös  en  muuttujien 
vaikutusmelçanjsmeihin liittyvät partikkelitason tarkastelut, joita  on  käsitelty 
kappaleessa  2. 

Merkittävjmmjksi karkearakeisen kiviaineksen muodonmuutosmoduuliin  vaikut-
taviksi tekijöiksi  on  tämän työn yhteydessä todettu matenaaliin kohdistuva 
jännitystila sekä matenaalin tiiviys. Käytettävissä olleen koetulosaineiston 
pohjalta käyttökelpoisimmaks jännitystilan kuvaustavaksi todettiin materiaaliin 
kohdistuvien pääjännitysten  summa,  jonka neliöjuureen verrannollisena 
enlaisten kiviainesten muodonmuutosmoduulja voidaan  varsin  hyvällä tarkkuu-
della pitää. Koetulosaineiston kattamalla tiiviystilan vaihtelualueella muodon-
muutosmoduulin nippuvuutta tiiviystilasta voidaan puolestaa kuvata  varsin 

 yksinkertaisia lieaarisia  ja  eksponenttimuotoisia arviointimalleja  käyttäen, kun 
kiviaineksen tiiviystilaa kuvataan kokeellisesti määritettävissä olevan maksimi-
huokoisuuden  ja  tarkasteltavaa  tilaa vastaavan huokoisuusarvon erotuksena. 
Lineaansen  mallin  tapauksessa arviointimenettelyn perusmuoto  on  tällöin  

0.5 

M r  = a 1 (n 0  -n)O01-- 1  
".  0 0 )  

(6.1) 

missä  
M, 	on 	resilient -moduuli 
n 	on 	materiaalin huokoisuus  
O 	on pääjännitysten summa 0  = + + tY3  
a 1 	on 	materiaalin laadusta riippuva parametn  
n0 	on 	moduuljar-voa M, = 0  vastaava kokeeflisesti määntettävä huo- 

koisuuden maksimiarvo  
on 	vertailujännitys 100 kPa 
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Käytettävissä olleen koetulosaineiston perusteella erityisesti tiiviystilan 
vaihtelualueen äänpäiden osalta jonkin verran parempi vastaavuus kuormitus-
koetulosten perusteella saatuihin moduuliarvoihin voidaan kuitenkin saavuttaa 
eksponenttimuotoisella mallilla, jonka perusmuoto  on  vastaavasti 

/ 	\ 05 

M 1  = a2(e2"°  n)  - 1)0( -- 	 (6.2) 
'  00 )  

missä  
a7 	on 	materiaalin laadusta nippuva parametri 

Muista muodonmuutoskäyttäytymiseen vaikuttavista  mu uttujista  sekä maksi-
miraekoon että rakeisuuskäyrän muodon vaikutus näkyy tällöin kaavojen  6.1  ja 

 6.2 matenaaliparametreissa a1  ja  a2 ,  joiden alustavan arvon määnttämiseen 
ehdotettu menettely  on  esitetty kappaleessa  3.4.1. 

Hienoainesmäärän  vaikutusten osalta koetulosaineisto ei ole tässä vaiheessa 
riittävä  kovin  pitkälle menevien johtopäätösten tekemiseen. Niinpä runsaasti 
hienoainesta sisältäviä kiviaineksia tulisikin käyttää  vain  sellaisissa rakenteissa, 
joissa niiden kuivatuksesta  ja  kuivana pysymisestä  on  erityisesti huolehdittu. 
Tämän lisäksi hienoalneksen laatu  ja  aktiivisuus erityisesti  veden  kanssa 
tapahtuvaan vuorovaikutukseen tulisi pystyä tapauskohtaisesti arvioimaan. 
Muussa tapauksessa tielaitoksen nykyisissä suunnitteluohjeessa esitetyistä 
hienoainespitoisuuden enimmäisarvoista ei liene syytä poiketa. 

Sekä osittain  veden kyllästämässä kiviaineksessa  vaikuttavan näennäisen  ko-
heesion  että kokonaan  ja  lähes kokonaan  veden kyllästämässä materlaalissa 

 mandollisesti kehittyvän huokosveden ylipaineen vaikutus voidaan periaat-
teessa ottaa huomioon maarakeiden välillä vaikuttavien tehokkaiden jännitysten 
kautta kaavoissa  6.1  ja  6.2 käytettävään pääjännityssumman  arvoon  0.  Näen-
näisen koheesion vaikutus  on  tällöin tehokkaita jännityksiä kasvattava  ja 
huokosveden ylipaineen  vaikutus vastaavasti näitä pienentävä. 

Käytännössä näennäisen koheesion suuruuden nimenomainen määrittäminen 
todellisilla kiviaineksilla todettiin  varsin  hankalaksi. Koska pääosa kuormitusko-
keista kuitenkin  on  tehty juuri osittain kyllästyneillä matenaateilla, edustavat 
edellä esitetyt koetulokset itse asiassa tilannetta, jossa näennäisen koheesion 
vaikutus  on  jo  mukana. Huokosveden ylipaineen kehittymiseen sitä vastoin 
vaikuttaa aina sekä materiaaliin kohdistuvien kuormitusten luonne että  se 
rakennekokonaisuus,  jossa tarkasteltava materiaali  on. Huokosveden  paine ei 
näin  ollen  ole materiaaliominaisuus, eikä sitä siksi ole mandollista myöskään 
ottaa huomioon muodonmuutosmoduulien arviointimenettelyssä muutoin kuin 
kiviaineksessa vaikuttavan tehokkaan jän riitystilan kautta. 
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Raemuodon  vaikutus karkearakeisen kivlaineksen muodonmuutoskäyttäytymi
-seen  tulee esitetyssä arviointimenettelyssä epäsuorasti otetuksi huomioon  kivi- 

aineksen pakkautumisominaisuuksien kautta, kun kiviainekselle tehdään 
kokeellinen huokoisuusarvon maksimimääntys kappaleessa  3.2.3  esitettyjä 
penaatteita noudattaen. Muilta osin raemuodon vaikutuksen huomioon 
ottamiseen ei työn yhteydessä ole soveltuvia menettelyjä löydetty eikä niitä itse 
asiassa ole arvioitu  kovin  tarpeellisiksikaan.  

Muuttujia, joilla vähintäänkin joissain tapauksissa epäilemättä  on  vaikutusta 
karkearakeisten kiviainesten muodonmuutoskäyttäytymiseen, mutta joiden 
vaikutusta esitetty arviointimenettely ei ota huomioon, ovat kiinteän kivlaineksen 
kimmomoduuli sekä raepintojen  mikro- ja  makrotason karkeus  sekä 
runsaahkosti hienoainesta sisältävif  lä kiviaineksilla  myös hienoalneksen laatu. 
Koostumukseltaan  ja  rakenteeltaan epätavallisten kiviainesten osalta suositel-
tavin menettely tässä vaiheessa lieneekin tapauskohtaisten kuormituskokeiden 
tekeminen vähintään yhdessä tiiviys-  ja  kosteustilassa.  Kyseessä olevan 
materiaalin käyttäytymistä muissa tiloissa voidaan tämän jälkeen approksimoida 
edellä esitettyä arviointimenettelyn kehysta apuna käyttäen. 

Kosteustilan  ohella toinen merkittävä karkearakeisten kiviainesten muodonmuu-
toskäyttäytymiseen vaikuttava  en  si  sijaisesti  ulkoisista ympäristöolosuhteista 
riippuva tekijä  on  lämpötila. Koska kaikki käytettävissä olleet kuormituskoesarjat 
oli kuitenkin tehty normaalissa huoneenlämpötilassa, ei johtopäätöksiä 
lämpötilan vaikutuksesta karkearakeisten kiviainesten muodonmuutosominai-
suuksiin myöskään ole tässä yhteydessä ollut mandollista tehdä. 

6.2  Poissonin  luku 

Kimmo-  ja  resilient-moduulien  käyttöön perustuvassa karkearakeisen kiviainek
-sen  mekaanisen käyttäytymisen mallinnuksessa toisena matenaaliparametreina 

todettiin tarvittavan Poissonin luku  v.  Huolimatta Poissonin luvun kokeelliseen 
määritykseen liittyvistä mittausteknisistä vaikeuksista kappaleessa  5  esitettyjen 
tulosten perusteella dynaamisen kolmiaksiaalikokeen yhteydessä mitattavien 
Poissonin luvun arvojen todettiin riippuvan selvästi käytettävän aksiaalisen 
kuormituspulssin  ja  näytteeseen  vaikuttavan vaakajännityksen suhteesta. 
Kuormituskoesarjoissa noudatetun SHRP  protocol P46:n  mukaisella 
kuormitussarjalla pääjännityssuhteen vaihtelualue  jää  kuitenkin ilmeisesti 
hieman  turhan  suppeaksi erityisesti kantavan kerroksen yläosassa liikenne-
kuormitustilanteen yhteydessä toteutuvia jännitysolosuhteita silmällä pitäen. 

.  
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Näytemateriaalin  ominaisuuksista selvä vaikutus Poissonin luvun arvoon todet-
tiin olevan sekä kiviaineksen tiiviystilalla että  sen rakeisuusjakautumalla. 

 Pienimmät Poissonin luvut mitattiin tiiveimmille  ja karkearakeisimmille  näyte-
matenaaleille. 

Koska tietyn tyyppiseen  ja  tietyssä tiiviystilassa olevaan karkearakeiseen 
kiviainekseen liiken nekuormitustilanteessa vaikuttavat jännitykset määräytyvät 
aina ympärillä olevan raken nekokonaisuuden perusteella ei yksikäsitteistä 
suositusta erilaisille kiviaineksille sovellettavista Poissonin luvun arvoista ole 
mandollista antaa. Yleisluontoisena johtopäätöksenä saaduista mittaustulok

-sista  voitaneen kuitenkin todeta, että suuruusluokaltaan Poissonin luvun arvot  
v 0,35  lienevät  varsin  realistisia sekä kantavan kerroksen jännitysolosuhteissa 
oleville kalliomurskeille että tavanomaisille jakavan  ja suodatinkerroksen 
kivlaineksille  niiden tyypillisissä kuormitustilanteissa. Selvästi tavanomaisesta 
poikkeavissa rakenneratkaisuissa Poissonin lukuun vaikuttavat muuttujat 
saattaa kuitenkin olla syytä ottaa tarkemmin huomioon. Perustana eri tilanteissa 
sovellettavien nimenomaisten lukuarvojen arvioinnille voidaan tällöin käyttää 
kuvissa  5.2 - 5 4  esitettyjä tuloksia.  

6.3  Suositukset jatkotoimenpiteiksi 

Vaikka tässä tutkim usraportissa esitellyn karkearakeisille kiviaineksille tarkoite-
tun muodonmuutosmoduulin arviointimenettelyn tausta-aineistona onkin poik-
keuksellisen laaja - noin  130 isomittakaavaisesta  dynaamisesta kolmiaksiaaliko-
keesta koostuva - koetulosaineisto, ei kaikkien ajateltavissa olevien muuttujien 
vaikutusta enlaisten kiviainesten muodonmuutoskäyttäytymiseen tämän 
aineiston perusteella kuitenkaan ole ollut mandollista kvantifloida. Kuten edellä 
kappaleissa  2  ja  3 on  asianomaisten muuttujien yksityiskohtaisemman 
käsittelyn yhteydessä todettu, ovat tällaisia tekijöitä muun muassa kiinteän 
kiviaineksen kimmomoduuli, kiviainesrakeiden muoto/pyönstyneisyys, niiden 
pintojen  mikro- ja makrotason karkeus  sekä hienoaineksen laatuominaisuudet. 
Näiden lisäksi myös rakeisuusjakautuman muodon huomioon ottamiseen 

esitetty menettely kaipaisi varmennusta vielä useammdla toisistaan 
poikkeavan rakeisuusjakautuman omaavilla kiviaineksilla. Koska selvästi 
tärkeimmiksi  m uodonmuutosmod uuliin  vaikuttaviksi tekijöiksi tutkimuksessa  on 

 toisaalta todettu matenaaliin kohdistuva jännitystila sekä materiaalin tiiviys,  on 
arviointimenettelyn  kehittämisessä pyritty kiinnittämään erityistä huomiota 
näiden muuttujien mandollisimman totuudenmukaiseen huomioon ottamiseen. 
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YH  TE  EN VETO  

EdeHä  sanottuun viitaten  arviointimenettelyn  luotettavuuden parantamista  ja 
 vaikutukseltaan merkittävien  lisämuuttujien  tunnistamista  edesauttaisikin 

 suuresti  se,  jos  lähivuosina voitaisiin testata kohtuullisen kattava joukko erilaisia 
käytännön  rakennuskohteissa  eteen tulevia tien  sitomattomien rakennekerros

-ten  kiviaineksia  tässä tutkimuksessa käytettyyn  kuormitustapaan  vertailukel-
poisella tavalla. Erittäin merkittävä  kuormituskokeisiin  liittyvä huomio  on  tällöin 

 se,  että kunkin  kiviaineksen  osalta riittää kokeen tekeminen yhdessä 
 tiiviystilassa,  koska esitetyn  arviointimenettelyn  kehyksen puitteissa erilaisia 

tiiviys-  ja  jännitystilojen  yhdistelmiä vastaavat  moduuliarvot  voidaan tämän 
jälkeen  varsin  helposti hallita.  

Rakeisuusjakautuman  muodon huomioon ottamiseen esitetyn menettelytavan 
ohella toinen eräänlaisessa  prototyyppivaiheessa  oleva  arviointimenettelyn 

 piirre  on  kiviaineksen maksimihuokoisuuden määritystapa. Rakeisuudeltaan 
 tien  sitomattomissa kerroksissa  käytettäviä  kiviaineksia  vastaaville  materiaaleille 

soveltavana  kun sitä ei liene missään päin maailmaa standardisoitu. Tämän 
 tyon  yhteydessä kehitetty  prototyyppimenettely kaipaisikin systemaattisempaa 

 vertailua muun muassa  näytematenaalin kosteustilan  sekä  määrityksessa 
 käytettävän muotin  koon  ja  mittasuhteiden vaikutuksesta  määrityksen 

 tuloksena  saatavaan maksimihuokoisuusarvoon.  Nythän esimerkiksi  määrityk-
sessä  käytetyt  kiviaineksen vesipitoisuudet  on  valittu pelkästään  "peukalotun-
tumalla"  muutaman prosenttiyksikön  Proctor-sullontakokeessa  havaittua 

 optimivesipitoisuusarvoa alhaisemmiksi. 

. 
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