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Ti  ivistel  mä  

"Sitomattomien  kerrosten kiviainesten muodonmuutosominaisuudet"  -tut-
kimusprojektin esiselvitysvaiheessa kuormituskokeita  tehtiin kolmelle eri-
tyyppiselle kiviainekselle. Tutkituista kiviaineksista yksi edusti kalliosta 
murskaamalla valmistettua materiaalia, yksi soramursketta  ja  yksi luonnon-
soramateriaalia. Kullakin kiviaineksella kuormituskokeet tehtiin suhteistuneella 
kantavan kerroksen ohjealueen mukaisessa raekokojakautu  massa  olevalla 
sekä rakeisuuskäyrältään roikkuvaksi lajittuneella materiaalilla. Lisäksi 
tutkittujen näytteiden vesipitoisuutta vaihdettiin täysin kuivan  ja  kokonaan 

 veden kyllästämän  tilan välillä. Kaikkien tutkittujen materiaalien maksimi-
raekoko oli  55 mm. 

Tutkimusvälineenä koesarjassa  käytettiin  Tampereen  teknillisen korkeakoulun 
geotekniikan laitoksella rakennettua dynaamista kolmiaksiaalilaitteistoa, jossa 
suurin käytettävissä oleva näytehalkaisija  on 300 mm  ja näytekorkeus  600 
mm. Kiviai nesten palautuvan muodonmuutoskäyttäytymisen testauksessa 

 noudatettiin amerikkalaisen SH  RP-tutkimusohjelman  (Strategic Highway 
Research Program)  mukaista kuormitustapasuositusta. Lisäksi näytteisiin 
kohdistettiin niiden palautumatonta muodonmuutoskäyttäytymistä testaava 
kuormituspulssisarja  ja  suurimmalle osalle näytteistä tehtiin vielä staattinen 
kolmiaksiaalikoe vakiomuodonmuutosnopeudella. 

Kaikilla tutkituilla materiaaleilla niiden palautuvaa muodonmuutosta kuvaavan 
 resilient-moduulin  todettiin riippuvan voimakkaasti jännitystilasta. Suhteistu-

neilla murskatuilla kiviaineksilla korkeimmat muodonmuutosmoduulin arvot 
saatiin osittain  veden kyllästämille  näytteille, kun taas lajittuneilla kiviaineksilla 
korkeimmat moduuliarvot mitattiin täysin kuivalle materlaalille. Luonnonsora-
näytteiden muodonmuutosmoduulit olivat puolestaan pääsääntöisesti jonkin 
verran vastaavia sora-  ja kall iomurskenäytte  itä alhaisempia. 

Suurimmat palautumattomat muodonmuutokset mitattiin luonnonsora-
näytteille. Sora-  ja  erityisesti kalliomurskenäytteillä palautumattomat 
muodonmuutokset  sen  sijaan jäivät tämän koesarjan yhteydessä käytetyllä 
kuormitustavalla  varsin  pieniksi. 

Staattisten kolmiaksiaalikokeiden  perusteella määritetyistä sekantti-
moduuleista havaittiin, että rakeisuuden  ja kosteustilan  vaikutus muodon-
muutosmoduuliin oli analoginen dynaamisissa kokeissa todettujen riippuvuuk- 



sien  kanssa. Pääsääntöisesti staattisen kokeen perusteella määritetyt 
moduulit olivat kuitenkin dynaamisista kokeista saatuja moduuleja aihaisem-
pia.  

Suoritettu koesarja osoitti UKK:n geotekniikan laitoksen käytössä olevan 
dynaamisen kolmiaksiaalilaitteiston soveltuvan erinomaisen hyvin karkea-
rakeisten tierakennusmateriaalien muodonmuutos-  ja  lujuusominaisuuksien 
määritykseen. 
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Abstract 

Three types of coarse grained aggregates were investigated in a preliminary 
test series of a research project on deformation behaviour of unbound road 
materials. Investigated aggregate types included crushed rock, crushed gravel 
and natural gravel. 

Each type of material was tested in two different grain size distributions: a 
well graded one representing the base layer material specifications and a 
poorly graded one with high content of coarse grains.  ln  addition, moisture 
content of the test materials was varied between totally dry and wholly 
saturated condition. Maximum particle size in all of the test samples was 55 
mm. 

The main research tool utilized in the test series was the large scale cyclic 
loading  triaxial  testing system developed at the  geotechnical  laboratory of the 
Tampere University of Technology, in which the maximum sample diameter 
is 300 mm and maximum sample height 600 mm. Resilient deformation 
testing was performed according to the test procedure suggested in the 
American  SHRP  (Strategic Highway Research Program) research program.  

ln  addition, permanent deformation behaviour of the test materials was 
examined by loading each of the samples with one pulse series of long 
duration. Finally most of the samples were sheared in a static  triaxial  test with 
constant axial deformation rate.  

ln  all of the test materials stress dependence of the resilient deformation 
modulus was found to be distinct. The highest modulus values of well graded 
crushed materials were obtained in partly saturated condition, while the 
highest values of poorly graded materials were measured in dry condition. 
Resilient moduli of the natural gravel samples were generally somewhat lower 
than those of the crushed materials. 

The largest permanent deformations were measured in natural gravel 
samples.  ln  crushed gravel and especially in crushed rock materials 
permanent deformations due to the loading sequence applied in this test 
series remained very low.  



When the secant moduli from the static  triaxial  tests are compared with the 
resilient moduli of the cyclic tests, the effect of grain size distribution and 
moisture condition are found to be analogous. However, the modulus values 
obtained from the static tests are generally lower than the values from cyclic 
tests. 

Altogether the preliminary test series confirmed, that the recently developed 
cyclic  triaxial  testing facility of the Tampere University of Technology is very 
suitable for determination of the deformation properties of coarse grained 
road construction materials.  
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1  KOEOHJELMA  

1.1  Koesarjan tavoitteet  

Tampereen  teknillisen korkeakoulun geoteknhikan laitoksella käynnistyi 
 1.3.1992  "Sitomattomien  kerrosten kiviainesten muodonmuutosominaisuudet" 

-tutki musprojektin esise Ivitysvaihe. Siihen sisältyi karkearakeisten sitomatto-
mien  kerrosten materiaalien muodonmuutoskäyttäytymiseen keskittyvä 
kirjallisuustutkimus sekä lähinnä kantavan kerroksen materiaaleilla tehtävä 
orientoiva koesarja dynaamisia kolmiaksiaalikokeita. Esiselvitysvaiheen 
tutkimusohjelman mukaisesti tutkimuksen kokeellisen osan päätavoitteina oli 
ensinnäkin varmistua  Tampereen  teknillisen korkeakoulun geotekniikan 
laitoksen isomittakaavaisen dynaamisen kolmiaksiaalilaitteiston toiminta- 
valmiudesta laajempaa koesarjaa silmällä pitäen  ja  samalla alustavasti 
selvittää muutamien keskeisimpien muuttujien vaikutusta muodonmuutos- 
ominaisuuksien vaihteluun  /1/.  

Esiselvitysvaiheen  yhteydessä tapahtuvan laitteistotestauksen aikana varioi-
taviksi muodonmuutoskäyttäytymiseen vaikuttaviksi muuttujiksi valittiin 
materiaalityyppi, materiaalin rakeisuus  ja kosteustila. Koeohjelman  laadin-
nassa noudatetut pe rusperiaatteet olivat tällöin seuraavat: 

- 	Tutkitaan kaikkiaan kolmea eri materiaalia, joista yksi edustaa 
luonnonkiviainesta,  yksi soramursketta  ja  yksi kokonaan  murs-
kattua kiviainesta. 

- 	Kustakin kiviaineksesta tutkitaan kahta erilaista kantavan ker- 
roksen ohjealueen mukaista rakeisuutta siten, että toinen 
edustaa ihanteell  isel  la  tavalla suhteistunutta materiaalia  ja 

 toinen rakeisuuskäyrältään "roikkuvaksi" lajittu nutta ainesta. 
Tutkimuksen tilaajan toimittamat ohjerakeisuuskäyrät  on  esi-
tetty kuvassa  1.1.  Kuvan mukainen ihannerakeisuus vastaa 
tällöin suunnilleen ns. Fullerin käyrän eksponentin arvoa  n 
0,45  ja  roikkuva rakeisuuskäyrä vastaavasti arvoa  n 0,7.  

-  Kullakin näytemateriaalilla kuormituskokeet tehdään täysin 
kuivalle, osittain  veden kyllästämälle ja  täysin  veden kyllästä-
mälle näytteelle. Ihannerakeisuuden  mukaiselle kalliomurske-
näytteelle määritys päätettiin kuitenkin tehdä kandella erilai-
sella osittain  veden kyllästämän  tilan vesipitoisuudella. 

- Kalliomu rskemateriaali  Ila  kukin kuormituskoe toistetaan kol-
mella rinnakkaisnäytteellä, mutta luonnonsoran  ja  sora-
murskeen osalta rajoitutaan suuntaa antaviin yksittäiskokeisiin. 

Edellä mainituilla periaatteilla laadittu esitutkimusvaiheen koeohjelma muo- 
dostui näin  ollen  taulukon  1 .1  mukaiseksi. Tehtävien dynaamisten kolmi- 
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aksiaalikokeiden  kokonaismäärä oli  33,  joista  21  tuli tehtäväksi kalliomurske-
materiaalille, kuusi luonnonsoralle  ja  kuusi soramurskeelle. 

• 	 :u'.  
•X.:D .Is:, 	•X 	 •Xa 	 •  

A 

 1111111A1111111UU11R 	iiii 
IIIIIIUIIIIUIIHRIIIR 	111W11  
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• niuiuuiiimiiiiui  
I 
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.--------------- 

Kuva  1.1 	Tutkimuksessa käytettyjen näytemateriaalien ohjerakeisuudet. 

Taulukko  1.1.  Esiselvitysvaiheen  yhteydessä tehtäväksi suunniteltu dynaa-
misten kolmiaksiaalikokeiden koeohjelma. 

Materiaalityyppi Rakeisuus  Kuiva Kostea Kyllästynyt Yhteensä 

luonnonsora suhteistunut  1 1 1 3 

ajittunut  1 1 1 3 

soramurske suhteistunut  1 1 1 3 

lajitturiut  1 1 1 3 

kalliomurske suhteistunut  3 3+3 3 12 

lajittunut  3 3 3 9  

Yhteensä  lo 13 10 33 

1.2  Näytteiden  kuormitustavat  

Vaikka dynaamisissa kolmiaksiaalikokeissa käytettävien kuormituspu Issien  ja 
sellipaineiden  nimenomaisilla suuruuksilla ei ole  kovin  suurta merkitystä 
sinänsä, päätettiin näytteiden kuormittamisessa kuitenkin mandollisuuksien 
mukaan soveltaa kirjallisuudessa esitettyjä kansainvälisiä karkearakeisten 
materiaalien kuormitustapasuosituksia, Näin menettelemällä saattaa myö- 
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hemmässä  vaiheessa tapahtuva  koetulosten  vertaaminen ulkomaisiin tutki-
muksiin olla jossain määrin helpompaa. 

Näytteiden  palautuvan muodonmuutoskäyttäytymisen testauksessa sovellet-
tavaksi  kuormitustavaksi  valittiin amerikkalaisen  SH  RP -tutki  mushankkeen 

 (Strategic Highway Research Programme)  yhteydessä esitetty suositus 
 'SHRP  protocol P-46" /2/.  Mainitun suosituksen mukaisilla  kuormitustavoilla 

 tien kantavassa  ja jakavassa  kerroksessa esiintyvät jännitykset tulevat 
ilmeisesti  varsin  hyvin  katetuiksi  ja ehdotetut kuormitukset  on  mandollista 
toteuttaa ilman  sellipaineen syklistä muuntelumandollisuutta.  Käytetyn 

 yksikköjärjestelmän muunnoksen  yhteydessä hieman  pyöristetyt "SHRP 
 protocol P-46":n  mukaiset  sellipaineen  ja aksiaalisen kuormituspulssin 

 yhdistelmät  on  esitetty taulukossa  1 .2  ja kuormituspulsseja  vastaavat 
 jännityspolut pq-jännitystasossa  vastaavasti kuvassa  1 .2.  

Taulukko  1.2  "SHRP  protocol P-46":n  mukaiset  sellipaineet  ja  aksiaaliset 
kuormituspulssit. 

Kuormitussarjan 
numero 

Sellipaine  a3  
[kPa] 

Kuormituspulssi 
-  03)  =  

[kPa]  

Kuormituspulssien 
 lukumäärä 

1 21 20 100 

2 21 40 100 

3 21 60 100 

4 35 30 100 

5 35 65 100 

6 35 100 100 

7 69 65 100 

8 69 135 100 

9 69 205 100 

10 103 65 100 

11 103 100 100 

12 103 205 100 

13 138 100 100 

14 138 135 100 

15 138 275 100  



q  
[kPaJ 

300 

250 

200 

150 

100 

50  

50 	100 	150 	200 	250 p[kPaI 
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Kuva  1.2 	Käytettyjä  kuormituksia  vastaavat  jännityspolut pq -jännitys- 
tasossa  

Kuormitussarja  tehtiin 'SHRP  protocol P-46':n suosittamassa  järjestyksessä 
taulukon  1.2  osoittamalla tavalla  ja  kukin kuormituspulssi toistettiin  100 

 kertaa. Sinimuotoisen aksiaalisen kuormituspulssin kesto oli  0,1 s  ja peräk-
kälsten kuormituspulssien  väli  0,9 s  (kuva  1.3).  

Näytteiden palautumattoman muodonmuutoskäyttäytymisen testaukseen ei 
SHRP  protocol P-46'  ota kantaa, joten siltä osin noudatettiin Thomin  ja 

 Brownin  /3/ suosittamaa sellipaineen  ja kuormituspulssin  yhdistelmää  a3  = 50 
kPa  ja A(a1  -  o) A q 200 kPa  (kuva  1 .2). Kuormitustaajuutena  käytettiin 
koesarjan alussa testatuille näytteille  5 Hz  ja  myöhemmässä vaiheessa 

 10 Hz,  jolloin kuormituspulssien kestoajat sekä niiden väliajat olivat vastaa- 
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Kuva  1.3 	Pala  utuvan muodonmuutoskäyttäytymisen määrityksessä 
käytet'yn  kuormitusta  van  periaate.  

vasti  0,1 s  ja  0,05 s  (kuva  1.4).  Ensin  mainitulla kuormitustaajuudella 
tehdyissä kokeissa kuormituspulssien lukumäärä oli  10 000  ja jälkimmäisellä 

 vastaavasti  20 000  pulssia näytettä kohti. 

Syynä kuormftustaajuuden muuttamiseen olivat kuormituslaitteiston värähtely-
ongelmat, jotka aiheutuivat kuormituskehän omi naistaajuudelle sattuneesta 
herätetaajuudesta. Koska kehän ominaistaajuuden muuttaminen olisi edellyt-
tänyt suhteellisen järeiden jäykisterakenteiden tekemistä eikä  5  Hz:n 
kuormitustaajuuden  nimenomaiselle käyttämiselle ollut erityisiä perusteita, 
päätettiin kuormitustaajuus nostaa  10  Hz:iin.  Samalla voitiin myös kohtuullisen 
koeajan puitteissa näytteeseen kohdistettavien kuormituspuissien määrä 
kaksin kertaistaa. 

Koska  jo varsin  varhaisessa koesarjan vaiheessa edellä mainituilla 
kuormitustavoilla näytteeseen kehittyvien palautumattomien muodon-
muutosten todettiin jäävän suhteellisen vähäisiksi, tehtiin useimmille näytteille 
alkuperäisen koeohjelman lisäksi myös staattinen  kolm iaksiaalikoe  vakiona 
pysyvällä aksiaalisella muodonmuutosnopeudella. Muodonmuutosnopeutena 
käytettiin  0,4  mm/min,  jolloin  1 %:n  suhteellisen aksiaalisen muodonmuutok-
sen  saavuttamiseen kului aikaa noin  15 min.  Sellipaine  edellä mainittujen 
syklisten kuormitusvaiheiden tapaan avoimena tehdyssä staattisessa koim 
aksiaalikokeessa oli  50  kPa. 
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Kuva  1 4 	Palautumattoman muodonmuutoskäyttäyiymisen testauksessa  
käytettyjen  kuormitustapojen per/aatteet.  

1.3  Näytteiden nimeäminen  

Testattujen  näytteiden  yksilöinn issä  käytettävien  näytetunnusten  johtamisessa 
pyrittiin näytteen laatu kuvaamaan mandollisimman  tiivistetyssä  muodossa, 
jotta samoja tunnuksia voitaisiin käyttää myös näytteitä vastaavien mittaus- 
tulos-  ym. tiedostojen nimeämiseen.  Tulosten laajempia julkaisu-
mandollisuuksia silmälläpitäen nimet johdettiin näytteiden laatua  kuvaavista 
engianninkielisistä termeistä. Nimeämisperiaatteet  olivat tällöin seuraavat 
(taulukko  1.3):  
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- 	Nimen kaksi ensimmäistä merkkiä ilmaisevat näytemateriaalin 
laadun  ja  ovat joko  NG  (Natural Gravel), CG (Crushed Gravel) 
tai CR (Crushed Rock). 

- 	Nimen  kolmas  merkki kuvaa näytemateriaalin rakeisuuskäyrän 
muotoa  ollen  joko  W (Well graded) tai P (Poorly graded). 

-  Nimen neljäs merkki ilmaisee tutkitun näytteen kosteustilan, 
jolloin vaihtoehtoina ovat  D (Dry), M (Moist)  sekä  S 
(Saturated). Ihannerakeisuuden omaavalle kalliomurskeelle 

 osittain kyllästyneen tilan vesipitoisuuksia oli kaksi, jolloin 
viidentenä merkkinä käytetään joko  L (Low moisture content) 
tai H (High moisture content). 

- 	Näytetunnuksen  viimeinen merkki ilmaisee tehtyjen rinnak- 
kais-  tai uusintakokeiden kronologisen järjestysnumeron.  

Edellä esitetyillä periaatteilla muodostuvat näytetunnukset ovat näin oDen 
taulukon  1 .3  mukaiset. 

Taulukko  1.3  Koesarjassa  käytetyt  näytetunnukset. 

[MateriaalityyPPi 
[ 

Rakeisuus  Kuiva Kostea Kyllästynyt  

luonnonsora suhteistunut NGWD NGWM NGWS 

lajittunut NGPD NGPM NGPS 

soramurske suhteistunut CGWD CGWM CGWS 

lajittunut CGPD CGPM CGPS 

kalliomurske suhteistunut CRWD CRWML 
CRWMH 

CRWS 

lajittunut CRPD 0RPM CRPS  

1.4  Toteutunut  koeohjelma  

Koesarjan muutamassa ensimmäisessä kuormituskokeessa näytteeseen 
kohdistetun kuormituksen säätää haittasi viallinen  servo-ohjain,  jonka vaihta-
misen jälkeen ongelmat poistuivat. Samassa yhteydessä todettiin myös 
kuormitustunkin yläpään kiinnitysnivelessä välys, joka oli aiheuttanut 
kuormituspulssin nousu-  ja laskuvaiheeseen  epätasaisuutta kuormitustunkin 
painoa vastaavan kuo rmituksen kohdalle. Mainituista syistä koesarjassa 
ensimmäisinä tehdyt kokeet NGWD1, NGWM1, NGPD1  ja NGPM1  uusittiin. 

Myöhemmin koesarjassa uusittiin vielä kaksi kalliomurskemateriaaleille tehtyä 
kuormituskoetta. Näistä koe CRPD1 uusittiin, koska siinä toinen näytteen 
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aksiaalisen  muodonmuutoksen mittausantureista ei toiminut. Koe CRWS1 
puolestaan hylättiin näytteestä tapahtuneen runsaan ilmavuodon takia, vaikka 
- kuten jäljempänä kuvasta  5.2  todetaan - tällä ei ilmeisesti kuitenkaan ollut 
merkittävää vaikutusta kokeen antamaan tulokseen. 

Kaikkiaan tehtiin siis  39  dynaamista kolmiaksiaalikoetta taulukon  1 .4  mukai-
sesti. Näistä kuitenkin  vain  alkuperäisen koeohjelman mukaiset  33  koetta  on 

 otettu huomioon jäljempänä esitettävissä koetuloksissa  ja  kuusi sulkuihin 
merkittyä  koetta  on  hylätty. 

Taulukko  1.4  Esiselvitys  vaiheen toteutunut  koeohjelma. 

Materiaalityyppi Rakeisuus  Kuiva 
] 	

Kostea Kyllästynyt Yhteensä 

luonnonsora suhteistunut (NGWD1) (NGWM1) NGWS1  5  
NGWD2 NGWM2 

lajittunut (NGPD1) (NGPM1) NGPS1  5  
NGPD2 NGPM2 

soramurske suhteistunut CGWD1 CGWM1 CGWS1  3  

Tajittunut CGPD1 CGPM1 CGPS1  3  

kalliomurske suhteistunut CRWD1 CRWML1 (CRWS1)  13  
CRWD2 CRWML2 CRWS2 
CRWD3 CRWML3 CRWS3 

CRWMH1 CRWS4 
CRWMH2 
CRWMH3 

lajittunut (CRPD1) CRPM1 CRPS1  10  
CRPD2 CRPM2 CRPS2 
CRPD3 CRPM3 CRPS3 
CRPD4  

Yhteensä  13 15 11 39  
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2  KUORMITUSKOELAITTEISTO 

 2.1  Kuormituslaitteiston  ominaisuudet 

Koesarjan kuormituskokeet tehtiin  Tampereen  teknillisen korkeakoulun 
käytössä olevalla, laitoksen omana työnä rakennetulla dynaamisella kolmi-
aksiaal ilaitteistolla. Laitteiston pääosat ovat koesell  i, kuormitushyd rau liikka 

 sekä mittaus-  ja  kuormituksen ohjausvarustus  (kuva  2.1).  

Kuva  2. 1 	Tutkimuksessa käytetty dynaaminen ko/miaksiaalilaitteisto. 

Koesarjassa  käytetty näytehalkaisija oli  300 mm,  mutta näytejalustaa  ja 
kuormitusmäntää  vaihtamalla laifleisto voidaan varustaa myös  200  mm:n  ja 

 100  mm:n näytehalkaisijoilla tehtäviä kokeita varten. Näytteen maksimi- 
korkeus koeseltissä  on 600 mm,  jolloin isoimmallakin näytehalkaisijalla kokeet 
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voidaan tehdä yleisesti kolmiaksiaalikokeiden yhteydessä sovellettua korkeus 
halkaisija -suhdetta  2 : 1  käyttäen. 

Koska koesarjan yhteydessä sekä sykliset että staattiset kuormitusvaiheet 
tehtiin vakiosellipaineen alaisina, käytettiin näytteiden sivusuuntaisen paineen 
säätelyyn yksinkertaisimman ratkaisun tarjoavaa paineilmaa. Näytteen  ja 
selIm  sisätilan välisenä erottimena käytettiin  1  mm:n vahvuista  300  mm:n 
näytehalkaisijalle teetettyä luonnonkumipohjaisesta materiaalista valmistettua 
kumikalvoa. 

Näytteen aksiaalinen kuormitus tehtiin TTKK:n koehallin yleisaineenkoetus-
laitteiston hydraulisylinterillä, jonka toimintaa säädettiin hydraulisylinterin 
ohjausyksikön  ja  servo-ohjai men  välityksellä  koetta ohjaavalta mikrotieto-
koneelta  käsin  (kuva  2.2). Ohjausyksikköön  kuuluu myös funktiogeneraattori, 

 jota  käytettiin käsinohjauksessa tehtyjen staattisten  kolm iaksiaalikokeiden 
 ajamiseen.  

Servo-ohjain  

Kuormituksen automaattinen ohjaus 

Kuormituksen ohjaus  funktiogeneraattorilla  

Kuva  2.2 	TTKK:n geotekniikan  laitoksen dynaamisen  kolmiaksiaali- 
laitteiston periaatteellinen rakenne  ja  toiminta.  
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Kuormituslaitteiston  avulla aikaan saatavan kuormituksen maksimitaajuus  on 

20 Hz  ja maksimivoima  200 kN.  Käytännössä kaikkein suurimmilla taajuuksilla 
ei maksimivoimaa kuitenkaan välttämättä pystytä saavuttamaan,  jos  liike-

amplitudi  on  suuri.  

2.2  Mittaus-  ja ohjausvarustus 

Kuormituskokeiden  yhteydessä dynaamisista kolmiaksiaalikokeista mitattiin 
seuraavia suurelta: 

- 	näytteen aksiaalinen muodonmuutos 
- 	näytteen säteittäinen muodonmuutos 
- 	näytteen aksiaalinen kuormitus 
- 	sellipaine 
- 	huokosvedenpaine  näytteen sisällä 

Näytteen aksiaalinen muodonmuutos oli mandollista mitata sekä koesellin 
ulkopuolelta että suoraan näytteen pinnalta  sen  korkeuden keskimmäisen 
kolmanneksen matkalta. Koeselli  n  ulkopuolelta tapahtuvassa näytteen 
kokonaismuodonmuutoksen mittauksessa suurin virhelähde  on,  ettei siinä 
pystytä eliminoimaan näytteen päätyvaikutuksesta aiheutuvaa epähomo-
geenisuutta näytteen jännitys-  ja muodonmuutostilaan.  Koska ulkopuolisen 
muodonmuutosmittauksen edellyttämä kuormitussysteem  in jouston  huomioon 
ottaminen osoittautui myös melko hankalaksi, perustuu jäljempänä esitet-
tävissä koetuloksissa näytteen aksiaalisen muodonmuutoksen mittaus yksin-
omaan koesellin sisäpuoliseen, näytteen keskiosalta  200  mm:n matkalta 

 te htyyn muodonmuutosmittaukseen.  Jokaisessa kokeessa oli käytössä kaksi 
näytteen vastakkaisille puoli  Ile symmetrisesti  sijoitettua muodonmuutos-
antu na. Mittauksessa käytetyn, itsekehitetyn antu rityypin muodonmuutos- 
kapasiteetti oli noin  10 mm  ja erottelutarkkuus  tutkimuksessa käytetyn 
tiedonkeruulaitteiston yhteydessä  0,007 mm.  

Näytteen säteittälsen muodonmuutoksen mittaukseen kehitettiin kaksi toisis-
taan riippumatonta mittaustapaa, joista toisessa mittaus perustuu venymä-
liuskojen  ja  toisessa etäisyysantureiden käyttöön. Kummallakin mittaus- 
tavalla näytteen muodonmuutosta mitattiin  sen  korkeuden kolmannespisteiden 
kohdalta siten, että  ensin  mainittua systeemiä käytettiin näytekorkeuden 

 ale mmassa  kolman nespisteessä ja  jälkimmäistä ylem mässä  (kuva  2.3). 

Näytteeseen  kohdistuvan aksiaalisen kuormituksen suuruus oli niin ikään 
mandollista mitata sekä koesellin ulkopuolisetla että välittömästi kuormitus-
männän yläpuolella olevalla koesellin sisäpuolisella voima-antunilla. Jälkim-
mäisessä tapauksessa kuormitusmännän varren läpiviennissä syntyvän kitkan 
vaikutus eliminoituu kokonaan pois, mistä syystä sisäpuolisen anturin antamia 
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tuloksia  on  yksinomaisesti käytetty jäljempänä esitettävien koetuloksien 
johtamiseen. 

300mm  

J 	Aksiaalisen muodonmuu- 
toksen  mittaus  

Säteittäsen muodonmuu-
toksen  mittaus  

Kuva  2.3 	Kuormituskokeista  tehtyjen muodonmuutosmittausten periaate. 

Vedellä kyllästettyihin näytteisiin syklisten kuormituspulssien aikana syntyvän 
huokosveden ylipaineen mittaamiseen kehitettiin myös kaksi toisistaan riippu-
matonta mittausmenetelmää, joista toisessa mittaus tapahtuu suoraan 
näytteen keskikohdan korkeudelle  sen ulkopintaan kiinnitetyllä anturilla ja 

 toisessa paine välitetään  veden täyttämää  kanavaa pitkin näytteen keski- 
korkeudelta koesellin ulkopuolelle.  M  ittaustu loksiin  virhettä aiheuttavan 
mittausjärjestelmän tilavuudenmuutosten kannalta  ensin  mainittu menettely 
lienee suositeltavampi. 

Koevaiheittain  vakiona pidettävän sellipaineen mittaaminen oli  varsin ongel-
matonta.  Mittaus tapahtui venymäl iuskatyyppiseliä paineanturilla, johon 
sellipaine johdettiin koesellin kannessa olevan liittimen kautta. 

Kaikki kokeista tehtävät mittaukset tallennettiin IBM/AT-tyyppiseen  mikro- 
tietokoneeseen asennetun Computerscope-tiedonkeruukortin välityksellä 

 (kuva  2.2).  Tekniseltä  toiminnaltaan mainittu kortti  on 16 -kanavainen  12  bitin 
A'D-muunnin,  jonka suurin mandollinen näytteenottotaajuus  on 1 MHz. 

 Kolmiaksiaalikokeen  mittauksissa näytteenottotaajuutena käytettiin kuitenkin 
 vain 1000  mittausta sekuntia  ja mittauskanavaa  kohti. 

Näytteen aksiaalista kuormitusta ohjattiin tiedonkeruukortin kanssa samaan 
mikrotietokoneeseen asennetulla D/A-muuntimelia, joi  la  haluttua kuormitusta 
vastaava ohjaussignaali syötettiin kuormitussylinterin ohjausyksiköile. Ohjaus- 
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yksiköltä  signaali välittyi kuormitussylinterin liikkeitä suoranaisesti säätelevälle 
 servo-ohjaimelle  (kuva  2.2).  

Tiedonkeruukortin  toimintaa  ja  D/A-muuntimen  lähettämää jännitettä kokeen 
aikana säätelevä ohjelma oli myös itse kehitetty TTKK:n geotekniikan laitok-
sella. Ohjelmalla kerättiin yhteensä noin neljä megatavua binäärimuotoon 
talletettua mittaustietoa kohdassa  1 .2  esitetyistä kuormitusvaiheista näytettä 
kohti. Koska käytetyllä talletusformaatilla yhden mittaustiedon tallentamiseen 
kuluu kaksi tavua, oli yhdestä kokeesta talteen otettujen mittauspisteiden 
lukumäärä näin  ollen  noin kaksi miljoonaa kappaletta. 
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3  NÄYTEMATERIAALIT  

3.1  Näytemateriaalien  alkuperä  

Koesarjassa  käytetty sora-  ja soramurskemateriaali  hankittiin Lohja Oy:n 
Ylöjärven sora-asemalta. Hankintapaikan valintaan vaikutti muun muassa  se, 

 että mainitusta paikasta oli saatavana valmiita sora-  ja sepelilajitteita,  joista 
ohjerakeisuuksien mukaisten näytemateriaalien suhteittaminen oli suhteellisen 
helppoa  (kuvat  3.1  ja  3.2).  Koska murskattu  ja murskaantumaton kiviaines 

 lisäksi saatiin samasta harjumuodostumasta, oli oletettavissa, että ne myös 
mineralogiselta koostumukseltaan vastaisivat kohtuullisen hyvin toisiaan. 
Olettamusta tukee materiaalien ominaispainomääritys, minkä perusteella sekä 
luonnonsoramateriaalin että soramurskeen kiintotiheydeksi määritettiin  2,69 
Vm3 . 

slLrn 	 HIEKKA 	I 	 SORA  

-  0 	0.1.02 	(I12O 	0.02 	0,074 0125 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	(1 	6 	34.1  

Kuva  3.1 	Luonnonsoranäytteiden suhteituksessa  käytettyjen lajitteidon  
rake  isuudet.  

Yli  6 mm raekokoa  olevalle murskatulle kiviainekselle tehtiin Tielaitoksen 
Hämeen piirin laboratoriossa murtopintaluvun määritys, jonka perusteella 
ihannerakeisuuteen suhteitettu näyte sisälsi murskaantumattomia luonnon-
pintaisia rakeita  8 %,  osittain murskaantuneita rakeita  54 %  ja  kokonaan 
murskaantuneita rakeita  38 % kiviaineksen kokonaispainosta. 

Kalliomateriaali kolmiaksiaalikokeita  varten noudettiin tilaajan osoittamasta 
Sievin  ja  Ylivieskan välillä sijaitsevasta Korianmäen kiviaineksen ottopaikasta, 
josta peräisin olevaa materiaalia käytetään myös Oulun yliopiston tielabo-
ratoriossa tielaitoksen toimeksiannosta tehtävissä mursketutkimuksissa. 
Noudettu kivialnes oli rakeisuudeltaan  0 - 55 mm,  ja kuormituskoenäytteiden 
suhteitusta  varten  se  jaettiin  0 - 4 mm, 4 - 8 mm, 8 - 16 mm, 16 - 32 mm 

 ja  32 - 55 mm lajitteisiin  tätä tarkoitusta varten rakennetulla isokokoisella 
laboratorioseulontalaitteella. 
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CSEO 	SAVi 	 SILYI1 	 HIEKK.A 	 so 
0.0)2 	0.0)6 	0.02 	0.06 	0.2 	0.6 	 2 	 6 	 20 	(0  
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IIUllUIUIIIIIUIWA1iI1IÅN 
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Kuva  3.2 	Murskesoranäytteiden suhteituksessa  käytettyjen  lajitteiden  
rake/s  uudet.  

Sievin kiviaineksen kiintotiheydeksi  määritettiin  TTKK:n geoteknilkan laitok-
sella  2,77  tIm 3 .  Samasta  kiviaineksen ottopaikasta  Oulun yliopiston  tie- 
laboratorion tutkimuksia varten  otetulle  materiaalille  määritetty kiintotiheys  oli 

 2,80  tIm 3 .  Muut Oulun yliopiston tutkimusten yhteydessä  määritetyt  kivi- 
aineksen laatua kuvaavat ominaisuudet  on  esitetty taulukossa  3.1.  Kivi- 
aineksen  päämineraalit  ovat  plagioklaasi  (40  %), kvartsi  (25  %), amfiboli  
(18%)  ja  epidootti  (11  %).  

Taulukko  3. 1  Sievin kalliomurskematerlaalille  Oulun yliopiston  tielabora-
toriossa määritetyt  ominaisuudet.  

Los Angeles  -luku  15,6  

parannettu  haurausarvo  12,5  

hioutuvuusluku  1,57  

muotoarvo  8  -  12 mm 2,545  /  1,623  

muotoarvo  12-  16mm  2,514/1,643  

hehkutushäviä [%]  1,51  

pistekuormitusindeksi  16,92 (8,1  -  22,4) 

3.2  Tilvistyskokeiden  tulokset 

Kaikille kolmelle  näytemateriaalille  tehtiin  tiivistyskokeet ns. parannettua 
 Proctor-sullontamenettelyä  ja  halkaisijaltaan  150 mm  olevaa  sullontamuottia  

käyttäen. Koe tehtiin erikseen  ihannerakeisuutta  ja  roikkuvaa  rakeisuuskäyrää 
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Kuva  3.3 	Proctor-kokeiden tulokset Iuonnorisoranàytteille.  

A  lhannerakeisuus (CGW) 
.  Roikkuva rakeisuuskäyrä (CGP)  

Pd  [tim 3 ] 

2,25 

2,2 

2,15 

2,1 

2,05 

r 	L 

I 

I 
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edustaville  näytteille, joista kummastakin oli kuitenkin  32  mm:ä  suuremmat 
rakeet poistettu. Sullontakokeiden tulokset luonnonsoranäytteille  on  esitetty 
kuvassa  3.3,  soramurskenäytteille  kuvassa  3.4  ja kalliomurskenäytteille 

 kuvassa  3.5. 

A  Ihannerakeisuus  (NOW)  
.  Roikkuva rakeisuuskäyrä (NOP)  

Pd  [Vm 3 ] 

2,25  -  

2,2- 	 A 	 A 	 -  
A 

2,15 	 ------- 	

- --- 	
A 

I 
2,1 	 ---- 	 - 	 - 	 - 	 -  

2,05 	 ---- 	 -- 

0 	1 	2 	3 	4 	5 
	

6 
w[%]  

0 	1 	2 	3 	4 	5 
	

6 
w[%]  

Kuva  3.4 	Proctor-kokeiden tulokset soramurskenäytteille. 
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A  hannerakeisuus (CRW) 
.  Roikkuva rakeisuuskäyrä  (CRP) 

Pd  [tim 3 ]  

2,25 

2,2 

2,15 

2,1 

2,05 

.  

A A 

0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 

w[%]  

Kuva  3.5 
	

Proctor-kokeiden tulokset kalliomurskenäytteille. 

Kuten kuvista  3.3, 3.4  ja  3.5  todetaan,  on  tuloksissa jonkin verran hajontaa 
eikä esimerkiksi optimivesipitoisuuksia pystytä niiden perusteella yksikäsittei-
sesti määrittämään. Kohtuullisen tarkat arvot eri materiaalien  Proctor-
sullontatyötä  vastaaville maksimiku ivairtotiheyksille niistä kuitenkin  on  todet-
tavissa. Mielenkiintoista  on  myös havaita, että luonnonsora-  ja soramurske-
näytteillä ihannerakeisuudessa saavutettavat kuivairtotiheydet ovat jonkin 
verran vastaavilla lajittu neilla näytteillä saavutettavia suurempia, mutta 
kalliomurskenäytteillä samanlaista eroa ei ole. Selityksenä tälle ilmeisesti  on 
kalliomurskemateriaalin  suurempi hienoneminen näytteen sullonnan yhtey-
dessä. 

Eräs merkittävimmistä näytteiden välistä hajontaa aiheuttavista tekijöistä 
karkearakeisille näytteille tehtävissä  Proctor-sullontakokeissa  liittynee  sullon-
nan  jälkeen tehtävään näytteen  pinnan  tasaamiseen, jolloin muutaman 
prosentin vaihtelu määrityksen lopputuloksessa saattaa riippua jopa yksit-
täisten kiviainesrakeiden poistamisesta  tai poistamatta jättämisestä.  Pinnan 
tasauksen  osalta  tulos  on  myös aina jossain määrin määrityksen tekijästä 
riippuvainen. 

Näytteen hienonemista  Proctor-sullonnan  yhteydessä tutkittiin yhdessä 
murskatulla kiviaineksella  ja  yhdessä luonnonmateriaalilla tehdyssä tiivistys- 
kokeessa. Molemmissa tapauksissa ihannerakeisuuden mukainen sullonta-
näytemateriaali seulottiin kokonaan sekä ennen että jälkeen sullonnan. 
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Kuvien  3.6  ja  3.7  mukaisista tuloksista todetaan, että  kalliomurskenäytteeHä 
kiviaineksen hienonemineri  on  jonkin verran  luonnonsoranäytettä  suurempaa. 

 Kalliomurskenäytteellä hienoneminen  näyttäisi myös pääosin tapahtuvan 
 keskikarkeiden rakeiden rikkoutumisena,  kun taas  luonnonsoralla hienone-

minen  painottuu selvästi  pienemplin raekokoihin. 

:Is4c 
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Kuva  3.7 	Suhteistuneen kalliomurskenäytteen hienoneminen  Proctor- 
sullonnan  yhteydessä.  
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4  KUORMITUSKOENAYTTEIDEN  OMINAISUUDET  

4.1  Näytteiden valmistustapa 

Koesarjan  kolmiaksiaalikoenäytteet valmistetthn  mandollisimman tarkoin 
kohdassa  1.1  esitettyjen  ohjerakeisuuksien  mukaisiin  raekoostumuksiln 
suhteitetuista kiviaineksista.  Alunperin näytteet pyrittiin myös tiivistämään 

 sullontakokeiden  perusteella  määritettyyn  97 % :n ti iviysasteeseen.  

Näytteiden tiivistäminen tapahtui  kerroksittain  kuvan  4.1  mukaisella  järjes-
telyllä,  jossa  sähkökäyttöisen täryttimen  energia välitetään  varsiputkea  pitkin 

 tilvistettävän  materiaalin pinnalla olevalle, hieman  näytehalkaisijaa pienem-
mälle metallilevylle. Sullontamuotin  yläpäässä olevan  ohjauslaipan  ja  varsi- 
putkeen  klinnitettävän säätöholkin  avulla kerralla  tiivistettävän  kerroksen 
paksuus voidaan  vakioida  50  mm:n  portain.  Haluttu  tilavuuspaino  ja  tiiviysaste 

 voidaan tällöin periaatteessa saavuttaa  punnitsemalla  kerralla  tiivistettävää 
näytetilavuutta  vastaava  materiaalimäärä  ja  tiivistämällä  se  tämän jälkeen 
ennalta  måärättyyn  tilavuuteen.  

Tä  ry  tin 

Säätöholkki 

Ohjauslaippa 

Varsiputki 

Suilontamuotti 

Tärylevy  

3 4 	4 

4 43  d 4 V  
4 4 44 	.J 
44 2 4  

Sullonta -alusta  

Kuva  4.1 	Näytteiden va/mistelussa käytetyn tiivistyskaluston periaate. 

Koesarjan yhteydessä kutakin näytettä vastaava  kiviainesmäärä  jaettiin 
kuuteen osaan, jolloin yksi näyte-erä vastasi  100  mm:n vahvuista kerrosta 

 tiivistetyssä näytteessä.  Käytännössä  Proctor-kokeiden perusteella  määritet-
tyjen tavoitetiiviyksien  saavuttaminen osoittautui kuitenkin  varsin  vaikeaksi, 
mistä syystä mainitut näyte-erät lisättiin  sullontamuottiin  ja  tiivistettiin  yleensä 
kandessa  tai  jopa kolmessa osassa.  



20  Sitomattomien  kerrosten  kiviainesten muodonmuutosominaisuudet - koekuormitusraportti 

KUORMITUSKOENAYTTEIDEN  OMINAISUUDET 

Kaikissa näytemateriaalin suhteituksen  ja  näytteen  ti  ivistyksen  vaiheissa 
näytteen lajittumista pyrittiin välttämään mandollisimman tarkoin. Tästä syystä 
muun muassa näytemateriaalin lisääminen sullontamuottiin tapahtui pienissä 
erissä näytteen  pinnalle levittäen  eikä esimerkiksi suoraan sullontamuottiin 
kaatamalla. Yli  32 mm  raekokoa  olevat  kivet aseteltiin  niin ikään yksitellen 
kuhunkin tiivistettävään kerrokseen, jotta voitiin välttää niiden epätasaisesta 
jakautumasta aiheutuva näytteen epähomogeen isuus. 

Tiivistyskerrokset  pyrittiin myös liittämään toisiinsa mandollisimman hyvin 
ilman epäjatkuvuutta aiheuttavia kerrosrajoja. Tästä syystä valmiiksi tiivistetyn 
näytteen  pinta  karhennettiin  aina ennen uuden materiaalierän 'isäystä. 

Kaikki näytteiden valmistelussa käytetty kiviaines kuivattiin uunissa  +105 °C 
 lämpötilassa ennen näytemate riaal  in  suhteitusta.  Su  hteituksen  yhteydessä 

materiaali sekoitettiin betonimyllyllä, johon kosteiden näytteiden tapauksessa 
lisättiin myös näytteen tavoitekosteutta vastaava vesimäärä.  

4.2  Toteutuneet rakeisuudet 

Koska  kaiken  näytteiden sisältämän kivialneksen kuivaseulonta kokeiden 
suorituksen jälkeen ei ollut kohtuudella toteutettavissa, otettiin kustakin 
kolmiaksiaalikoenäytteestä kolme noin  5  -  6  kg:n näyte-erää kuivaseulontaa 
varten. Yksi seulontanäytteistä otettiin näytteen yläpäästä, yksi  sen  keski- 
osalta  ja  yksi alapäästä. Samalla tarjoutui myös tilaisuus saada suuntaa- 
antavaa tietoa erityyppisten kuormituskoenäytteiden laj ittu misesta näytteen 
valmistelun  ja  kokeen yhteydessä. Suuren näytemäärän vuoksi rakeisuudet 
määritettiin normaalilla kuivaseulonnalla, koska kaikkien näytteiden pesu-
seulominen ei myöskään ollut käytännöllisistä syistä mandollista. 

Tavoitteena olleiden ohjerakeisuuksien toteutumista voidaan arvioida kustakin 
kolmiaksiaalikoenäytteestä otetun kolmen seu lontanäytteen tulokset yhd istä-
mällä saatujen keskiarvorakeisuuksien perusteella. Näin saadut rakeisuus-
käyrät  on  materiaalityypeittäin  esitetty kuvissa  4.2, 4.3  ja  4.4.  Kun otetaan 
huomioon, että merkittävä  osa keskiarvorakeisuuksien hajonnasta  varsinkin 
suurimpien raekokojen kohdalla - esimerkiksi yhdellä lajittuneista sora-
murskenäytteistä - mitä ilmeisimmin johtuu seulontanäytteiden huonosta 
edustavuudesta, voidaan tavoitteena olleet ohjerakeisuudet katsoa  varsin 

 hyvin saavutetuiksi. 
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Kuva  4.3 	Soramurskenäytteiden  toteutuneet keskimääräiset raekoko- 
jakautumat. 
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Kuva  4.4 	Kalliomurskenäytteiden  toteutuneet keskimääräiset raekoko- 
jakautumat. 
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Erityisesti kostealla näytemateriaalilla tehtyjen kolmiaksiaalikokeiden yhtey-
dessä huomattava  osa  näytteen hienoaineksesta tarttui karkeampien rakeiden 
pinnoille ennen seulontaa tehdyn uunikuivatuksen yhteydessä. Kalliomurske-
materiaaleilla, joilla ilmiön merkitys silmämääräisesti arvioituna oli huomat-
tavin, tätä tutkittiin määrittämällä yhden ihannerakeisuuden omaavan koe- 
näytteen (CRWS1)  ja  yhden lajittuneen koenäytteen (CRPM1) seulonta- 
näytteiden rakeisuudet sekä normaalia kuivaseulontaa että pesuseulontaa 
käyttäen. Näin saadut keskiarvorakeisuudet  on  esitetty kuvissa  4.5  ja  4.6. 

 Niistä havaitaan, että tutkimuksessa käytetyn ihannerakeisuuden mukaisella 
kalliomurskemateriaalilla karkeampien rakeiden  pinnalle kolmiaksiaalikokeen 

 jälkeisessä kuivaseulonnassa pidättyneen hienoaineksen määrä näyttäisi 
olleen noin neljä prosenttiyksikköä  ja lajittuneella  materiaalilla vastaavasti noin 
kolme prosenttiyksikköä. 

1S.IS 	 S1I1I.  

x., 	e. 	 . 

IIIIiUI••IiI1RIIIUiW 
'IIIuInhIIuu:lu..'igM  .1  uIIiiuinInuIIu:uu•uRamI 
uiiiuuiniiuu:uuiiuip• 
niiuii:uuiimiiii•uiiiiri•  
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iiiiuinniuiiu•ii i• 
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Kuva  4.5 	Kuivaseulonnalla  ja  pesuseulonnalla määritetyn kesk/arvo- 
rakeisuuden  vertailu  suhteistuneelle kalliomurskeelle  (näyte 

 CRWS1).  
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0. 	 0.074 0.124 	0.25 	03 	1 	2 	4 	 16 	32 	6  

Kuva  4.6 	Kuivaseulonnalla  ja  pesuseulonnalla määritelyn kesk/arvo- 
rakeisuuden  vertailu  lajittuneelle kalliomurskeelle  (näyte 

 CRPM1). 
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4.3  Näytteiden  lajittuminen  
Suuntaa antavaa käsitystä eri  materiaaleilla  tapahtuneesta näytteen lajit-
tumisesta  saadaan vertaamalla suoraan kustakin  kolmiaksiaalinäytteestä 

 otettuja  seulontanäytteitä  keskenään, joskin suhteellisen pienestä  näytekoosta 
 aiheutuva  seulontanäytteen edustavuusongelma  tällöin entisestään korostuu.  
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111111__,  IUIiIIRIiUUIW1i 

• liii. 
• iuiu.--iuiig•i ••uim• 
• IIIII_.____..Il_1.III__ 
• DfluhIIIII.UIgU.II._PAI.  
0  IhiIiiIIIIIUuuI1UUIIN!LIN 

fl 4Ur.b ,Ifl,. 	*70W 	 •7,Wp..ka..i 	 p.S p  

Kuva  4.7 	Seulontanäytteiden  rake  isuus  vaihtelu  suhteistuneilla  luonnon- 
soranäytteillä. 
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Kuva  4.8 	Seulontanäytteiden rakeisuusvaihtelu lajittuneilla luonnonsora - 
näytteillä. 

Kuvissa  4.7  ja  4.8  esitettyjen  luonnonsoranäytteiden seulontatulosten vaih-
telualueiden  perusteella näyttäisi  ihannerakeisuuden omaavalla  materiaalilla 
kuivan näytteen  lajittuminen  olevan jonkin verran  kosteana sullottuja 

 näytteitä suurempaa.  Roikkuvan rakeisuuskäyrän  mukaisella kuivalla 
 luonnonmateriaalilla lajittuminen  on  sen  sijaan erittäin runsasta. Tässä 

tapauksessa  lajittuminen  oli myös selvästi silmin havaittavissa  kolmiaksiaali-
näytteen  pinnan  ollessa  alaosaltaan  huomattavasti näytteen  yläpäätä 
sileämpi.  Kuvan  4.8  tapauksessa kosteassa  ja  kyllästyneessä  tilassa tehtyjen  
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näytteiden lajittumisessa näyttäisi myös olevan  varsin  huomattava ero. Koska 
kysymys  on  kuitenkin  vain yksittäiskokeista,  voi kuvassa näkyvä hajonta olla 
luonteeltaan satunnaistakin. 

Ihannerakeisuuden omaavalla soramurskemateriaalilla  ei seulontakäyrien 
vaihtelualueen suuruudessa näyttäisi olevan merkittävää suuruusluokkaeroa 
kuivana  ja  kosteassa tilassa tehtyjen kokeiden välillä  (kuva  4.9).  Vaihtelu- 
alueiden muodosta voidaan kuitenkin päätellä, että kuivalla materiaalilla 
rakeisuuksien vaihtelu ilmeisesti johtuu pääosin hienorakeisemman aineksen 
lajittumisesta, kun taas kosteaa  ja  kyllästynyttä  tilaa edustavilla näytteillä 
näytteenotto yli  32  mm:n lajitteen osalta ei ilmeisesti ole ollut täysin edustava.  

:u:4.. 	 .J..  
•  111111_isiiiii•ii WUI 
• Illillin._  11111_  A  IUIU•U1iRI1iPJ• 

• 	1111  
flflhIIIIIImulH*•I•rI 

fflIIU __  

Kuva  4.9 	Seulontanäytteiden rakeisuusvaihtelu suhteistuneilla  sora- 
murskenäytteillä.  
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Kuva  4.10 	Seulontanäytteiden rakeisuusvaihtelu lajittuneilla soramurske- 
näytteillä.  

Roikkuvan rakeisuuskäyrän omaavalla  materiaalilla kuivan näytteen lajit- 
tummen  on soramurskeenkin  tapauksessa erittäin huomattavaa. Vaikka  osa 

 hajonnasta  tässäkin tapauksessa selittyy yli  32  mm:n lajitteen huonolla 
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edustavuudella,  on  ero kosteassa tilassa valmisteltuihin näytteisiin kuitenkin 
joka tapauksessa suuri  (kuva  4.10).  

Myös kalliomurskemateriaalilla seulontanäytteiden rakeisuusvaihtelu  on 
 periaatteessa samankaltaista kuin luonnonsoralla  ja  soramurskeella  (kuvat 

 4.11  ja  4.12). Ihannerakeisuuden  omaavilla näytteillä ero kuivien  ja  kosteiden 
 materiaalien välillä ei ole  kovin  suuri, mutta kuivilla näytteillä vaihtelu painot-

tuu kuitenkin kosteita näytteitä hienompiin lajitteislin. Roikkuvan rakeisuus-
käyrän mukaisilla kuivilla näytteillä hajonta  on  jälleen hyvin huomattava, mutta 
kosteassa  ja  kyllästyneessä  tilassa kuormitetuilla näytteillä itse asiassa 
hämmästyttävän pieni - edustavathan kuvissa  4.11  ja  4.12  esitetyt vaihtelu- 
alueet kukin yhdeksän enilisen seulontanäytteen välistä hajontaa.  
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Kuva  4.11 	Seulontanäytteiden rakeisuusvaihtelu suhteistuneilla  kallio- 
murskenäytteillä. 
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Kuva  4. 12 	Seulontanäytteiden ra.keisuusvaihtelu lajittuneila kalliomurske- 
näytteillä. 
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4.4  Toteutuneet tilavuuspainot  ja  vesipitoisuudet 

Kolmiaksiaalikoenäytteiden  valmistelussa  Proctor-kokeiden perusteella 
määritettyihin tavoitetiiviyksiin käytettiin kohdassa  4.1  esitettyä tiivistystapaa. 

 Proctor-kokeiden mukaiset kuivairtotiheyden maksimiarvot kivikorjattuina  ja 
 ilman kivikorjausta sekä näytekohtaiset toteutuma-arvot materiaalityypeittäin 

 on  esitetty taulukoissa  4.1 - 4.4.  Samassa yhteydessä  on  myös esitetty 
näytteiden valmistelun aikaiset vesipitoisuuden tavoitearvot sekä kokeen 
jälkeen otetuista seu lontanäytteistä määritetyt toteutu neen vesip itoisuuden 
arvot. 

Kokonaan  veden kyllästäminä  tehdyissä kokeissa vesipitoisuuden toteutuma- 
arvot  on  laskettu epäsuorasti näytteiden huokostilavuuksien perusteella, 
koska vesipitoisuudeltaan edustavan seulontanäytteen ottaminen kolmi-
aksiaalinäytteen purkamisen yhteydessä osoittautui mandottomaksi. Näin 
lasketut vesipitoisuusarvot  ja lähtöoletuksen  mukaiset  100 %:n kyllästysasteet 
on  taulukoissa  4.1 - 4.4  merkitty tähdellä. Koska kyllästetyillä näytteillä 
vesipitoisuuden tavoitearvot  2.. .4 %  edustavat ainoastaan näytteiden valmis-
telun aikaista tilannetta,  on  näytteen tekemisen jälkeen tapahtunutta kyllästä-
mistä kuvattu taulukoissa  4.1 - 4.4  tunnuksella  K.  

Taulukko  4.1  Luonnonsoranäytteiden tiheydet, vesipitoisuudet  ja  kylläslys -
asteet.  

Nayte Pdrnax  

[tim3] [tim9] 

Pd 

[t/m3] 

D=J 	.100 
P  drna 

korj 
Pdma  

J 

W 

[%] 

S 1  

[%] 

NGWD2  2,190 2,283 2,264 103,4 99,2  - -  U  

NGWM2  2,190 2,283 2,124 97,0 93,0 3 2,70 27  

NGWS1  2,190 2,283 2,173 99,3 95,2 3/K 8,84' 100'  

NGPD2  2,159 2,310 2,227 103,1 96,4  - -  0  

NGPM2  2,159 2,310 2,171 100,6 94,0 2 1,93 22  

NGPS1  2,159 2,310 2,130 98,7 92,2 2/K 9,77' 100'  

Taulukosta  4.1  havaitaan, että useimmilla luonnonsoranäytteillä tiiviydelle 
asetettua tavoitearvoa kivikorjattuun  Proctor-kokeen kuivairtotiheyden 
maksimiarvoon verrattuna ei ole saavutettu lukuun ottamatta kuivia näytteitä, 
joista toisella tavoite  on  itse asiassa jopa ylitettykin. Ylitys  on  tällöin kuitenkin 
todennäköisesti johtunut ennen muuta hienorakeisemman aineksen karisemi-
sesta näytteen alaosaan, mistä syystä näytteen todellinen tiheys  on  ilmeisesti 
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jonkin verran vaihdellut näytteen korkeussuunnassa. Toteutuneet vesi-
pitoisuusarvot luonnonsoranäytteillä  sen  sijaan ovat  varsin  lähellä asetettuja 
tavoitearvoja  ja  erot selittynevät näytteen valmistelun aikana tapahtuneella 
haihtumisella sekä vähäisellä  veden erottumisella  kokeen valmistelun  ja 

 suorituksen aikana. 

Taulukko  4.2  Soramurskenäytteiden tiheydet, vesipitoisuudet  ja  kylläslys
-asteet.  

Nayte Pdma1  

[tim3] [tim3 ] 

P 

[t/m 3 ] 

Pd 	•oo 
Vdmax 

Dk0d=!loo  
kor)  

Pdma 

W 0  

[%] 

w 0  

[%] 

S 1  

[%] 

CGWD1  2,190 2,283 2,161 98,7 94,6 - -  0 

CGWM1  2,190 2,283 2,037 93,0 89,2 3 

CGWS1  2,190 2,283 2,076 94,8 90,9 3/K 11,00* 100' 

CGPD1  2,121 2,279 2,035 95,9 89,3 - -  0 

CGPM1  2,121 2,279 1,954 92,1 85,7 2 

CGPS1  2,121 2,279 1,992 93,9 87,4 2/K 13,01' 100* 

Soramurskenäytteillä tiivistyminen  on  ollut jonkin verran pyöristyneistä 
rakeista koostuvaa luonnonsoramateriaalia heikompaa (taulukko  4.2).  Näen-
näisesti korkeimmat kuivairtotiheydet  on  jälleen saavutettu kuivina sullotuilla 
näytteillä, mutta luonnonsoranäytteiden tapaan pääasiallisena syynä tähän 
lienee näytteen valmistelun yhteydessä tapahtunut näytteen lajittuminen.  

Su  hte istuneella  kall om urskemateriaal illa  saavutetut näytteiden tiiviysasteet 
vaihtelivat  96,1  -  90,0  %  Proctor -kokeen avulla määritetyistä kuivairto-
tiheyden kivikorjatusta maksimiarvoista. Alhaisimmiksi tiiviydet jäivät  2 %:n 

 tavoitevesipitoisuudessa sullotuilla  näytteillä  ja  korkeimmat arvot saavutettiin 
vastaavasti jälleen kuivilla näytteillä. Kosteiden näytteiden korkeampi tavoite- 
vesipitoisuus  4  %  ei kokeissa toteutunut, koska materiaali ei näytteen valmis-
telun yhteydessä pystynyt pidättämään tätä vastaavaa vesimäärää. 

Myös lajittuneella kalliomurskemateriaalilla korkeimmat suhteelliset tiiviydet 
saavutettiin kuivilla näytteillä, mutta  Proctor -kokeen avulla määritettyyn 
kuivairtotiheyde  n  maksi miarvoon  verrattuna  ti  iviysasteet  jäivät suhteistunutta 
kalliomursketta alhaisemmiksi. Ainakin osittain tähän  on  ilmeisesti syynä 
kalliomurskemateriaalin suurempi murskaantuminen  Proctor -sullonnassa  kuin 
mitä tapahtui näytteiden valmistelun yhteydessä. Lajittuneella kalliomurskeella 
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näytteen valmistelun aikaista  veden erottumista  tapahtui  jo  2 %:n tavoitevesi-
pitoisuudella,  jota  ei näin  ollen  aivan saavutettu. Edellä mainituissa tapauk-
sissa  on kivikorjauksen  laskemisessa  Proctor-su Ilonnan  mukaiseen kuiva- 
ti lavuuspai non maksi miarvoo n  käytetty kaavaa  /5/: 

Pd  = 
100PdprPs  

loop 	k (p - Pdpf) 

(4.1)  

missä  Pd 

Ps 
PdPr  

k 

= 	korjattu  Proctor-tiiviys 
= 	poistettujen rakeiden kiintotiheys 
= 	Proctor-kokeesta saatu korjaamaton irtotiheyden  mak- 

sim iarvo 
= 	poistettujen rakeiden  määrä painoprosentteina  koko  

aineksen määrästä 

Taulukko  4.3 Ihannerakeisuuden  omaavien kalliomurskenäytteiden tiheydet, 
vesipitoisuudet  ja  kyllãslysasteet.  

Näyte  Pdmax  

[tim3] 

P 

[tim 3 ] 

Pd 

[t/m3 ] 

D=J 	.100  
Pdmax 

Dko=.±  
W 01  

[%] 

Wtote  

[%] [%] 

CRWD1  2,226 2,330 2,239 100,5 96,1  - -  0  

CRWD2  2,226 2,330 2,239 100,5 96,1  - -  0  

CRWD3  2,226 2,330 2,234 100,4 95,9  - -  0  

CRWML1  2,226 2,330 2,097 94,2 90,0 2 1,87 16  

CRWML2  2,226 2,330 2,119 95,2 90,9 2 1,80 16  

CRWML3  2,226 2,330 2,153 96,7  -  92,4 2 1,93 19  

CRWMH1  2,226 2,330 2,170 97,5 93,1 4 3,17 32  

CRWMH2  2,226 2,330 2,196 98,6 94,2 4 3,13 33  

CRWMH3  2,226 2,330 2,185 98,1 93,7 4 2,67 28  

CRWS1  2,226 2,330 2,205 99,0 94,6 4/K 9 , 26* 100*  

CRWS2  2,226 2,330 2,190 98,4 94,0 41K 9,57 100*  

CRWS3  2,226 2,330 2,170 97,5 93,1 4/K 9,98 100*  

CRWS4  2,226 2,330 2,163 97,2 92,8 4/K 10,14*  100  

Kaava  4.1  johtaa samaan tulokseen kuin esimerkiksi ASTM-normissa  /6/ 
 hieman eri muotoon formuloitu kivikorjauksen laskentakaava. Mainitussa 
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normissa korjauskaavan soveltuvuusalueeksi  on  rajattu tilanne, jossa poistet-
tujen kiviainesrakeiden välinen vuorovaikutus ei vaikuta hienorakeisemman 
aineksen tiivistymiseen. Ohjeellisina esimerkkeinä poistettavien rakeiden 
enimmäismääristä normi antaa  4,75  mm:n raekoon tapauksessa noin  40 % 

 ja  19  mm:n raekoolla vastaavasti noin  30 %.  Koska tässä tutkimuksessa 
mukana olleilla kiviaineksilla sullontakokeista poistettujen  32 mm:ä suurem-

pien  rakeiden  osuudet olivat  22 % suhteistuneella  materiaalilla  ja  33 % 
lajittuneella materlaalilla,  johtaa täyden kivikorjauksen tekeminen erityisesti 
lajittuneella kiviaineksella ilmeisesti melko kohtuuttomiin tiiviysvaatimuksiin. 

Taulukko  4.4  Roikkuvan rakeisuuskäyrån  omaavien kalliomurskenäytteiden 
tiheydet, vesipitoisuudet  ja  kyllästysasteet.  

Näyte  Pdmax  

[tn/rn 3] 

P 

[tn/rn 3] 

Pd 

[tn/rn3]  

0=  
P  d  

Dkoci= 	.  
kol]  

Pdma.x 
[%] [%] 

S, 

[] 

CRPD2  2,250 2,399 2,164 96,2 90,2  - -  0  

CRPD3  2,250 2,399 2,167 96,3 90,4  - -  0  

CRPD4  2,250 2,399 2,168 96,4 90,4  - -  0  

CRPM1  2,250 2,399 2,033 90,4 84,7 2 1,50 11  

CRPM2  2,250 2,399 2,017 89,7 84,1 2 1,33 10  

CRPM3  2,250 2,399 2,047 91,0 85,3 2 1,37 11  

CRPS1  2,250 2,399 2,030 90,2 84,6 2/K 13,15' 100*  

CRPS2  2,250 2,399 2,032 90,3 84,7 2/K 13,10* 100'  

CRPS3  2,250 2,399 2,018 89,7 84,2 2/K 13,45' 100'  

Rinnakkaisnäytteiden  väliset tiiviyserot sekä suhteistuneella että lajittuneella 
kalliomurskemateriaalilla olivat kauttaaltaan  varsin  vähäisiä. Käytetty tiivistys- 
menettely näyttäisi näin  ollen  mandollistavan  näytteiden tiiviystilan hyvän 

 to istettavu uden,  vaikka  Proctor -kokee  n  mukaisesti asetettuja tavoitearvoja ei 
pystyttykään saavuttamaankaan. Kalliomurskeilla näytettä kohti tehty tilvistys-
työ -  jota  ei tosin nimenomaisesti pyritty vakioimaan - oli myös  varsin 

 samansuuruinen, joten näytetyyppien väliset erot mitä ilmeisimmin kuvastavat 
niiden välisiä todellisia tiivistettävyyseroja. 
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5  NAYTTEIDEN PALAUTUVA MUODONMU UTOS
-KÄYTTÄYTYMINEN  

5.1  Palautuvan muodonmuutoskäyttäytymisen  kuvaaminen 

Yleisimmin karkearakeisen kiviaineksen palautuvaa muodonmuutos- 
käyttäytymistä kuvataan ns.  resilient-moduulin  avulla, joka määritellään 
deviatorisen jännityspulssin  ja  kuormituksen suuntaisen palautuvan muodon-
muutoksen perusteella kaavan  5.1  mukaisesti:  

M1 4- 	 (5.1)  

missa  
M r 	= 	resilient -moduuli 
Aq 	= 	deviatorisen  jännityksen vaihteluväli 
ACe 	= 	palautuva  suhteellinen muodonmuutos  

Resilient -moduulin jännitysriippuvuutta  puolestaan kuvataan yleisimmin ns. 
 KO  -mallilla, jossa  resilient-moduulin  oletetaan riippuvan pääjännitysten 

summasta kaavan  5.2  mukaisesti: 

MT= Kl OO (__) 2 	 (5.2)  

missä  
M r 	= 	resilient-moduuli  
O 	= 	pääjännitysten  summa,  kun deviatorinen jännitys  on  maksimi- 

arvossaan 
= 	vertailujännitys  

K 1 , K2  = 	materiaaliparametreja  

Ve rtai lujän nitykse  lä  kerrottuna materiaaliparametri  K 1  kuvaa  resilient-
moduulia pääjännitysten  summan  ollessa vertailujännityksen suuruinen  ja  K2  
kuvaa muodonmuutosmoduulin jännitystilariippuvuuden jyrkkyyttä. 

Jäljempänä esitettävissä koekuormitusten tuloksissa tutkittujen materiaalien 
palautuvaa muodonmuutoskäyttäytymistä  ja sen riippuvuuttajännitystilasta  on 

 kuvattu kaavojen  5.1  ja  5.2  mukaisella  resilient-moduulilla.  Kullekin "SHRP 
 P-46":n  mukaiselle kuormituspuissisarjalle moduuli  on  määritetty  viiden 

viimeisen kuormitussykiin perusteella laskettuna keskiarvona. 
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Kaavassa  5.2  esiintyvän pääjännitysten  summan  laskennassa  on deviatorisen 
jännityspuissin  ja sellipaineesta  aiheutuvan pysyvän hydrostaattisen jännitys-
tilakomponentin lisäksi otettu huomioon myös deviatorisen jännityksen pysyvä 

 osa.  Isokokoisella kolmiaksiaalinäytteellä tästä noin puolet aiheutuu näytteen 
omasta painosta, minkä lisäksi siihen vaikuttavat kuormitusmännän  ja sen 

 varren paino sekä kuormitustunkin ohjauksen kannalta tarpeellinen noin 
 0,15 kN:n  suuruinen pysyvä aksiaalinen kuorma. Yhteisvaikutukseltaan edellä 

mainituista tekijöistä koostuva deviatorise  n  jännityksen muuttumato  n  osa 
 näytteen keskikohdal  la  tämän koesarjan yhteydessä tehdyissä  kolm iaksiaali-

kokeissa oli noin  13,7 kPa.  

Veden kyllästämässä  tilassa kuormitetuista näytteistä pyrittiin myös mittaa-
maan niihin kuormituspulssin aikana kehittyviä huokosveden ylipaineita. 
Koska nämä avoimista kuormitusolosuhteista  ja  näytteiden karkea-
rakeisuudesta johtuen ilmeisesti jäivät  varsin  vähäisiksi, ei mitattuja - enim-
millään  parin kPa:n  suuruisia - huokosvedenpaineita ole otettu huomioon 
muodonmuutosmoduulien määrityksessä. Tarkkaan ottaen jäljempänä 
esitettävät kyllästyneiden näytteiden  resilient-moduu  lm  arvot edustavat 
kuitenkin näin  ollen riippuvuuksia näytteeseen  vaikuttaneista kokonais-
jännityksistä eikä tehokkaista jännityksistä.  

0 

0 
E 

C 
0) 

C,, 
0) 

5 

 

K 2  

 

4  

  

K 1 	1860 

K 2 	0,541 

0 0 	lOOkPa 

 

Ig  K 1  +  ( 1—K 2 )  Ig  80  

 

SI  
0 	 1 	 2 	 3 

Ig (Pääjännitysten  summa, 0  [kPa] )  

Kuva  5. 1 	Materiaaliparametrien K 1  ja  K2  (kaava  5.2) määritys lajittuneelle 
kostealle kalliomurskeelle. 
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Kaavan  5.2  mukaiset materiaaliparametrit  K1  ja  K2  on materiaalityypeittäin 
 ratkaistu kuvan  5.1  osoittamalla tavalla. Vertailujännityksenä  on  tällöin 

käytetty  O = 100 kPa.  

Koesarjan aikana kehitettiin myös näytteen vaakasuuntaisen muodon-
muutoksen mittausjärjestely, joi  la kuormituspu issin  aikana tapahtuvien 
näytteen palautuvien muodonmuutosten rekisteröinti oli mandollista. Näin 
saatuja mittaustuloksia  on  myöhemmin mandollista käyttää hyödyksi moni-
mutkaisempien karkearakeisen kiviaineksen käyttäytymistä kuvaavien  mallien 

 soveltamisessa, mutta koska niitä ei tässä yhteydessä käsitellä, ei myöskään 
mittaustu loksia tältä osin systemaattisesti esitetä.  

5.2  Kalliomurskeiden palautuva muodonmuutoskäyttäytyminen 

 5.2.1  Suhteistunut kalliomurske 

Kaiiiomurskemateriaalilla  molempia ohjerakeisuuksia vastaavat eri kosteus- 
tiloissa tehdyt määritykset toistettiin kolmena rinnakkaiskokeena. Niinpä niillä 
saatujen koetulosten perusteella  on  mandollisuus muodostaa  varsin  hyvä 
käsitys näytteiden  välisen  hajonnan  suuruudesta  ja  merkityksestä sekä myös 
tehdä johtopäätöksiä eri muuttujien vaikutuksesta materiaalin muodon-
muutoskäyttäytymiseen. 

Kuvassa  5.2 on  esitetty ihannerakeisuuden omaavalle kalliomurskeelle eri 
kosteustiloissa tehtyjen dynaamisten kolmiaksiaalikokeiden perusteella 
määritetyt  resilient-moduulin  arvot pääjännityssumman  0  funktiona. Taulu-
kossa  5.1 on  puolestaan esitetty koetulosten perusteella määritetyt eri 
kosteustiloja vastaavat parametrien  K1  ja  K2  arvot (kaava  5.2)  sekä niiden 
selitysastetta kuvaava korrelointikerroin  R.  Samaan taulukkoon  on  myös 
laskettu muutama  resilient-moduulin esimerkkiarvo erisuuruisilla pääjännitys-
summan  arvoilla. 

Taulukon  5.1  ja  kuvan  5.3  perusteella näyttäisi ilmeiseltä, että palautuvan 
muodonmuutoksen moduuli suhteistuneella kalliomurskeella kasvaa  varsin 

 selvästi näytteen kosteuspitoisuuden kasvaessa täysin kuivasta tilasta noin 
 30 %:n kyllästysasteeseen.  Täysin  veden  kyllästämillä  näytteillä moduuliarvot 

pienenevät kuitenkin jälleen  ja  vastaavat suunnilleen vajaan  20%:n kyllästys-
asteessa tutkituil  le  näytteille määritettyjä arvoja. 
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Kuva  5.2 	Suhteistuneelle kalliomuiskeelle määritetyt  resilient-moduulin  
arvot.  
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Taulukko  5. 1 Parametrit K  ja  /<2  suhteistuneelle kalliomurskeelle.  

Näyte  K K2  R  M,  {MPa] _______  _______  

6  =  100 6  =  200 6  =  300 6 =500  
kPa kPa kPa kPa 

CRWD1 
CRWD2  1670 0,531 0,9223 167 241 299 392  
CRWD3 

CRWML1 
CRWML2  2380 0,441 0,9610 234 323 386 484  
CRWML3 

CRWMH1 
CRWMH2  2630 0,464 0,9088 263 363 438 555  
CRWMH3 

CRWS2 
CRWS3  2300 0,499 0,9834 230 325 397 513  
CRWS4  

Mr 	 Or 500  kPa 
[MPa]  

500 	/  

0 300  kPa /  

400  / / 

/ / 
 1.-I 	 0 200 k Pa 

300 
 / 

/ 
/ -  '-4  - - 	 k Pa 

1-4  
/  200 

 /  

I, 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

Kyllästysaste,  S r 	[%]  
Kuva  5.3 	Resilient-moduulin  vaihtelu kyllästysasteen funktiona suhteis - 

tune ella kalliomurskeella.  

Kaiken  kaikkiaan kosteustilan vaihtelun vaikutus suhteistuneen kallio- 
murskeen palautuvaan muodonmuutoskäyttäytym iseen näyttäisi suhteellisen 
pieneltå, mutta ero kuiviin näytteisiin  on  kuitenkin kiistämätön. Eroja ei voi 
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myöskään selittää esimerkiksi näytteiden tiiviyksillä, koska kosteiden  ja 
 kyllästyneiden  näytteiden välillä erot ovat  kaiken  kaikkiaan vähäisiä eivätkä 

rinnakkaisnäytteiden tiMyserot näytä korreloivan näytteiden  välisen  moduuli-
arvojen hajonnan kanssa. Kuivilla näytteillä, joilla moduuliarvot ovat näen-
näisesti korkeimmista tiiviyksistä huolimatta alhaisimmat, täysin edustavan 
tiiviysarvon arviointi  on  näytteiden lajittumisesta johtuen kuitenkin  varsin 

 vaikeaa. 

Rinnakkaisnäytteiden  välistä moduuliarvojen hajontaa suhteistuneilla kallio-
murskeifla voitaneen pitää  varsin  kohtuullisena ottaen huomioon materiaalin 
karkearakeisuus  ja  mitattavien  muodonmuutosten pienuus. Vastaahan 
esimerkiksi  135 kPa:n kuormituspulssia ('SHRP P-46':n kuormitussarja 

 numero  8,  taulukko  1 .2) 0,045 % :n aksiaalinen  muodonmuutos, kun muodon-
muutosmoduuli  on 300 MPa. Jos  muodonmuutoksen mittausväli  on  tällöin 

 200 mm,  edustaa  20 %:n  ero muodonmuutosmoduuleissa noin  0,02  mm:n 
eroa -  0...55  mm:n rakeisuutta olevien - rinnakkaisnäytteiden välisessä 
aksiaalisessa muodonmuutoksessa.  

5.2.2  Lajitlunut kalliomurske  

Kuvassa  5.4 on  esitetty roikkuvaan rakeisuuskäyrän omaaville lajittuneille 
kalliomurskenäytteille määritetyt  resilient-moduulin  arvot pääjännityssumman  
e  funktiona  ja  taulukossa  5.2 koetuloksia  vastaavat parametrien  K,  ja  K2  
arvot. Kuvassa  5.5 on  taulukon  5.2 resilient-moduulin esimerkkiarvot  puo-
lestaan esitetty materiaalin kyllästysasteen funktiona. 

Taulukko  5.2  Parametrien  K1  ja  /<2  arvot  lajittuneelle kalliomurskeelle.  

Näyte  K, K2  R M r  [MPa}  

0=100 0=200 0=300 0=500  

kPa kPa kPa kPa 

CRPD2 

CRPD3  2380 0,617 0,9676 238 364 468 641  

CRPD4 

CRPM1 

CRPM2  1860 0,541 0,9880 186 270 336 443  

CRPM3 

CRPS1 
2310 0,433 0,9665 231 312 372 465  

CRPS2  
(2470) (0,459) (0,852) (247) (340) (409) (517)  

CRPS3  
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Kuva  54 
	

Lajittuneelle kalliomurskeelle määriteiyt resiiient-moduulin  
aivot.  
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Kuva  5.5 	Resi/ient-moduulin  vaihtelu  kylläsiysasteen  funktiona  Iajiti'u- 

neelia ka/liomurskeella.  

Esitetyt tulokset poikkeavat  varsin  merkittävästi edellä suhteistuneella kallio-
murskeella todetusta käyttäytymisestä. Nyt suurimmat muodonmuutos-
moduulin arvot  on  saatu kuMila näytteillä  ja aihaisimmat  vastaavasti kosteana 
kuormitetu  illa  näytteillä. Kokonaan  veden kyllästäminä kuormitetu ista  näyt— 
teistä kokeen CRPS2  tulos  on  melko selvästi kandesta muusta näytteestä 
poikkeava. Niinpä taulukossa  5.2  ja  kuvassa  5.5  ensisijaisesti esitetyt tulokset 
onkin laskettu pelkästään kokeiden CRPS1  ja CRPS3  perusteella. Kaikkien 
kolmen rinnakkaiskokeen perusteella saatu  tulos  on  vastaavasti esitetty 
sulkuihin merkittynä.  Ensin  mainitussa tapauksessa kyllästyneellä materiaalilla 
saatu  tulos  on  varsin  lähellä kosteilla näytteillä todettua käyttäytymistä. 

Kuivien näytteiden osalta materiaalin suurempi tiiviys saattaisi jossain määrin 
selittää muodonmuutosmoduulien suuruuden, vaikkakin tiiviysero näytteiden 
huomattavasta lajittumisesta johtuen  on  jossain määrin näennäinen. Näyttel-
den  valmistelun yhteydessä tehty tiivistystyä ei kuivilla näytteillä kuitenkaan 
missään tapauksessa ollut kosteana tiivistettyihin näytteisiin kohdistettua 
tiivistystyötä suurempi. 

Rinnakkaisnäytteiden  antamien tulosten välistä hajontaa voitaneen lajittuneel-
akin kalliomurskeella  pitää  varsin  kohtuullisena. Täysin vedellä kyllästettyinä 
tehdyillä näytteillä hajonta  on  tässä tapauksessa selvästi suurin, mutta esi- 



38 	Sltomattomien  kerrosten kivlainesten muodonmuutosominaisuudet - koekuormitusraporttl 

NAYTTEIDEN PALAUTUVA MUODONMUUTOSKAYTTAYTyMINEN  

merkiksi kosteilla näytteillä tutkittavan kiviaineksen karkeus huomioon ottaen 
hajonta  on  ollut suorastaan hämmästyttävän pieni.  

5.3  Luonnonsorien palautuva muodonmuutoskäyttäytyminen 

Luon nonsoramateriaaleilla  valittuja raekokojakautu mia  ja kosteustiloja  vastaa-
vat kokeet tehtiin kukin  vain  kertaalleen. Tutkimusohjelman mukaisena 
tavoitteena oli tällöin saada suuntaa antavaa käsitys muodonmuutos-
moduulien suuruudesta eri tapauksissa. Kalliomurskenäytteille tehtyjen 
kokeiden perusteella todettu koetulosten hajonta huomioon ottaen  on  materi-
aalien käyttäytymiseen vaikuttavien muuttujien merkitystä koskevien pitkälle 
menevien johtopäätösten tekemisestä kuitenkin syytä yksittäiskokeiden 
perusteella pidättäytyä. 

Kuvassa  5.6 on  esitetty luonnonsoramateriaaleille tehdyn koesarjan perus-
teella määritetyt  resilient -moduulin  arvot  ja  taulukossa  5.3  vastaavat  para- 
metrien  K1  ja  1<2  arvot. Näytteillä NGPM2  ja NGPS1  on  kuvan  5.6  mukaisista 
moduu liarvo ista kuitenkin kahta pienintä pääjänn ityssum maa vastaavat arvot 
jätetty ottamatta huomioon. Syynä tähän  on  ollut, että kyseiset mittauspisteet 
erittäin alhaisesta muodonmuutostasosta johtuen saattavat olla jonkin verran 
virheellisiä  ja  mandollinen virhe kuvah  5.1  tapaan logaritmisessa mitta-
kaavassa tehtävässä  K1  ja  K2  -parametrien määrityksessä vääristäisi  tulosta 
kohtuuttomasti.  
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Kuva  5.6 	Luonnonsoranäytte//le rnaáritetyt resilient-moduu/in  aivot.  
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Taulukko  5.3 Parametrien K1  ja  K2  aivot luonnonsoranäytteille. 

Näyte  K, K2  Fl M,  [MPaI  

0  =  100 
kPa 

0  =  200 
kPa 

8  =  300 
kPa 

9 =500 
 kPa 

NGWD2  1310 0,633 0,9955 131 204 263 364  

NGWM2  1430 0,586 0,9795 143 215 272 367  

NGWS1  1720 0,675 0,9857 172 274 360 508  

NGPD2  1170 0,740 0,9910 117 195 263 383  

NGPM2  2010 0,566 0,9564 201 298 374 500  

NGPS1  2520 0,371 0,9338 252 326 378 458  

Yleisenä johtopäätöksenä esitetyistä tuloksista voidaan -  varsin  odotetusti - 
todeta suhteistuneella luonnonmateriaalilla  resilient-moduulien  olevan kaut-
taaltaan vastaaville kalliomurskenäytteille määritettyjä arvoja pienempiä. 
Suhteellisesti suurimpia erot näyttäisivät olevan silloin, kun jännitystaso  on 

 alhainen. 

Lajittuneilla luonnonsoranäytteillä  tulos sen  sijaan  on  jossain määrin yllättävä. 
Kostealla  ja veden kyllästämällä näytteellä  resilient-moduulit  ovat nimittäin 
kalliomurskenäytteitä vastaavat, mutta kuivalla näytteellä - päinvastoin kuin 
kalliomurskeen tapauksessa - selvästi alhaisemmat. Tämä siitäkin huolimatta, 
että kuivan näytteen tiiviysaste ainakin näennäisesti  on  kosteaa  ja veden 
kyllästämää  näytettä korkeampi.  

5.4  Soramurskeiden palautuva muodonmuutoskäyttäytyminen 

Luonnonsoramateriaalien  tapaan myös soramurskeille kunkin tyyppinen koe 
tehtiin  vain  kertaalleen. Eri muuttujien vaikutusta koskevien pitkällemenevien 
johtopäätösten tekemistä  on  näin  ollen  tässäkin tapauksessa syytä välttää. 

Kuvassa  5.7  ja  taulukossa  5.4 soramurskeelle  esitettyjen koetulosten perus-
teel  la  näyttäisivät muodonmuutosmoduulit odotetusti olevan enimmäkseen 
vastaavia luonnonsoran muodonmuutosmoduuleja korkeampia suhteellisen 
eron ollessa suurin alhaisella jännitystasolla. Kalliomurskeisiin verrattuna 
soramurskeiden muodonmuutosmoduulien  sen  sijaan todetaan olevan 
suunnilleen samaa suuruusluokkaa. 
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Taulukko  5.4 Parametrien K1  ja  I(  aivot soramurskenäyttei/le. 

Näyte  K 1  1<2  R M,  [MPaI  

6  =  100 
kPa 

6  =  200 
kPa 

6  =  300 
kPa 

6 =500 
 kPa 

CGWD1  2070 0,461 09604 207 284 343 434  

CGWM1  2120 0,447 0,9895 212 288 346 434  

CGWS1  1990 0,484 0,9731 199 278 339 433  

CGPD1  2810 0,476 0,9681 281 391 474 605  

CGPM1  2420 0,411 0,9651 242 321 379 468  

CGPS1  1660 0,517 0,9901 166 237 292 381  

Rakeisuuden  ja kosteustilan  erojen aiheuttama vaihtelu näytteiden muodon-
muutoskäyttäytymiseen näyttäisi tässä yhteydessä suoritettujen kokeiden 
perusteella melko vähäiseltä lukuun ottamatta kuivalle, lajittuneelle näytteelle 
tehtyä  koetta,  joka  on  antanut selvästi muita näytteitä suuremmat  resilient- 
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moduulin  arvot.  Varsin  mielenkiintoinen havainto  on,  että selvästi korkeimmat 
muodonmuutosmoduulin arvot lajittuneilla kalliomurskeillakin mitattiin juuri 
kuiville näytteille.  

5.5  Yhteenveto palautuvan muodonmuutoskäyttäytymisen määri-
tyksistä 

Edellä esitetyt tulokset näytteiden palautuvan muodonmuutoskäyttäytymisen 
seMttämiseksi tehdystä koesarjasta osoittavat sekä materiaalityypin, kosteus- 
tilan että raekokojakautuman vaikuttavan selvästi materiaalin muodon-
muutoskäyttäytym iseen dynaamisessa kolmiaksiaalikokeessa. Koska  vain 
kalliomu rskemateriaaleilla määritykset  tehtiin kolmena rinnakkaisnäytteenä,  on 
luotettavien  johtopäätösten tekeminen mandollista  vain  niillä. Luonnonsora-
ja soramurskenäytteiUä  yksittäisten koetulosten hajonta saattaa  sen  sijaan 
johtaa tuloksista tehtäviä päätelmiä harhaan määrällä, jonka suuruutta ei 
yksittäiskokeiden antamien tulosten perusteella kuitenkaan pysty kunnolla 
arvioimaan. 

Kalliomurskeella  näyttäisi kosteustilan vaikutus selvästikin riippuvan näytteen 
raekokojakautu  masta. Suhteistuneella kall iomurskeel  la  veden  määrän lisää-
minen kasvattaa aluksi  resilient-moduulin  arvoa melko huomattavasti, mutta 
kun kosteustila edelleen muuttuu kokonaan  veden kyllästämäksi,  alenee 
muodonmuutosmoduuli jälleen.  Jos  yksittäisten näytteiden antamia tuloksia 
pidettäisiin luotettavina, näyttäisi tutkituista näytteistä lähimpänä vesi-
pitoisuuden optimiarvoa  resilient-moduulin  kannalta olleen näyte CRWMH3, 
jossa vesipitoisuus oli  w = 2,67 %  ja kyllästysaste  vastaavasti  S, = 28 %.  

Päinvastoin kuin suhteistuneella kalliomurskeel  la  näyttäisi roikkuvan 
rakeisuuskäyrän omaavilla kalliomurskenäytteillä  veden  lisääminen näyt-
teeseen alentavan muodonmuutosmoduulin arvoa kuivaan materiaaliin verrat-
tuna. Lajittuneella kiviaineksella ei myöskään  veden  osittain  ja  kokonaan 
kyllästämien tilojen välinen ero näytä merkittävältä. 

Soramurskeella,  joka raemuotonsa perusteella  on  melko lähellä kallio-
mursketta, selvimmin kalliomurskeille saatujen tulosten kanssa yhden- 
mukainen piirre  on  kuivan lajittuneen näytteen suuri muodonmuutosmoduuli 
vastaavan kosteaan  ja veden kyllästämään näytteeseen  verrattuna. Suhteis-
tuneilla soramurskenäytteillä eri kosteustflojen väliset erot  sen  sijaan näyttävät 
merkityksettömiltä. 

Tutkituista materiaalityypeistä poikkeavimmat tulokset  on  saatu luonnonsora- 
näytteille. Erityisesti huomiota kiinnittävät lajittuneiden näytteiden ryhmässä 
alhaisimman tuloksen antanut kuiva näyte sekä suhteistuneista näytteistä 
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korkeimmat moduuliarvot antanut  veden  kyllästämä näyte. Koska kysymys  on 
 kuitenkin  vain  yksittäiskokeiden  tuloksista,  on  satunnaispoikkeamien  mandol-

lisuus  varsin  ilmeinen.  Kaiken  kaikkiaan luonnonsoranäytteillä saatujen 
tulosten yleislinja eli murskattuja materiaaleja aihaisemmat muodonmuutos-
moduulit  on  kuitenkin  varsin  odotettu. 

Fysikaalisena  selityksenä erityisesti kalliomurskeilla selvänä havaitulle 
kosteustilan  ja  raekoostumuksen vuorovaikutuksel  le  täytynee olla osittain 

 veden  kyllästämässä materiaalissa  vaikuttava negatiivinen huokosveden-
paine. Suhteistuneessa materiaalissa hienorakeisemman aineksen määrä  on 

 ilmeisesti riittävä muodostamaan karkearakeisen kiviaineksen kanssa 
yhdessä toimivan  ja  tätä tukevan näennäisen koheesion lujittaman  massan. 

 Lajittuneessa materlaalissa hienorakeisempaa  ainesta ei taas ilmeisesti ole 
tarpeeksi, jolloin materiaalin sisältämä kosteus toimii pääasiallisesti  vain 

 karkeampien rakeiden  välisissä kontaktikohdissa vaikuttavana voiteluaineena. 

Näin karkearakeisilla kiviaineksilla ajatus näennäisen koheesion huomat-
tavasta merkityksestä saattaa ensialkuun vaikuttaa  varsin  kyseenalaiselta. 
Muun muassa Sweere  /3/ on  kuitenkin tutkimuksissaan todennut, että hieman 
yli prosenttiyksikän suuruinen vesipitoisuuden muutos suhteistuneella, 
Fullerin kaavan parametria  n  =  0,5  vastaavalla,  0  -  40 mm  raekokoa  olevalla 
kalliomurskenäytteellä muutti  resilient -moduulin  arvot lähes kaksinkertaisiksi 

 (kuva  5.8).  Selityksenä havainnoille Sweere pitää juuri vesipitoisuuden 
mukana muuttuvaa negatiivista huokosvedenpainetta.  
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Jos  edellä esitetty oletus  negati ivisen huokosvedenpaineen  huomattavasta 
merkityksestä pitää paikkansa,  on  ilmiö todennäköisesti riippuvainen paitsi 
materiaalin sisältämästä  vesimäärästä  ja sen raekokojakautumasta,  myös 

 kiviaineksen mineralogisesta  koostumuksesta. Tällä  on  nimittäin ratkaiseva 
merkitys  hienorakeisen  aineksen laatuun  ja  sisäiseen  raekokojakautu  maan, 
jotka puolestaan pohjimmiltaan määräävät materiaaliin kehittyvän näennäisen 

 koheesion  suuruuden. 

Koska täysin kuivaa  kiviainesta  ei  tierakenteissa  voi esiintyä, vastaavat 
 kalliomurskenäytteille määritetyt muodonmuutosmoduulit  ilmeisesti  kaiken 

 kaikkiaan  varsin  hyvin erilaisen  raekokojakautuman omaavi  la  materiaaleilla 
 kokemusperäisesti todettua käyttäytymistä. Sekä kosteassa että pää-

sääntöisesti myös  kyllästyneessä  tilassa näyttäisivät  suhteistuneelle  kallio-
murskeelle määritetyt palautuvan  muodonmuutoksen  moduulit  nimittäin 
olevan jonkin verran vastaaville  lajittuneille  näytteille  määritettyjä  arvoja 
korkeampia.  
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6  NÄYTTEIDEN PALAUTUMATON MUODONMUUTOS- 
KÄYTTÄYTYMINEN  

6.1  Palautumattomien  muodonmuutosten kuvaaminen  

Palautuvaan muodonmuutoskäyttäytymiseen  verrattuna  on karkearakeisten 
 materiaalien  palautumatonta muodonmuutoskäyttäytymistä  tutkittu verrattain 

vähän. Pääsyynä tähän  on  ilmeisesti ollut  vaadittavasta  suuresta kuormitus-
kertamäärästä  johtuva kokeiden suorituksen hitaus  ja  kalleus.  Näytteeseen 

 tällöin normaalisti aiheutuvista  huomattavista pysyvistä muodonmuutoksista 
 johtuen  palautumattoman muodonmuutoskäyttäytymisen määritys  voidaan 

myös tehdä yhdelle  näytteelle  yleensä  vain  yhdellä  kuormitusyhdistelmällä 
k€rrallaan.  Niinpä  palautumattoman muodonmuutoskäyttäytymisen  mate-
maattinen  mallintaminenkin  on  jäänyt  palautuviin muodonmuutoksiin  verrat-
tuna  varsin  kehittymättömäksi.  

Tämän koesarjan yhteydessä  noudatettavaksi  valitun  Thomin  ja  Brownin  /3/ 
 esittämän  kuormitustapasuosituksen  soveltuvuus tässä tutkimuksessa  käsftel-

lyille kiviaineksille  osoittautui jossain määrin kyseenalaiseksi. Koesarjan 
yhteydessä  näytteisiin kohdistettujen  10 000  ja  20 000 kuormituspulssin 

 aikana niihin kehittyneet  palautumattomat muodonmuutokset  jäivät nimittäin 
 luonnonmateriaalinäytteitä  lukuun ottamatta pääsääntöisesti hyvin pieniksi. 

Näytteiden  palautumattomien  muodonmuutosten pienuudesta huolimatta 
niiden kehittyminen  kuormitussarjojen  aikana onnistuttiin kuitenkin  varsin 

 hyvin mittaamaan.  Mittaustuloksia  ei tästä huolimatta ole tässä yhteydessä 
pyritty  sen  kummemmin  mallintamaan,  vaan ne  on  ainoastaan esitetty 
sellaisenaan  erityyppisten  näytteiden  palautumattoman  muodonmuutos-
alttiuden  havainnollistamiseksi.  Pystysuuntaisen  muodonmuutoksen osalta 
tulokset  on  esitetty kaikille näytteille  koetta  CRWD3  lukuun ottamatta  ja 

 vaakasuuntaiselle muodonmuutokselle  siltä osin kuin eri  mittaustavat  on 
 koesarjan kuluessa saatu käyttöön. Kokeen  CRWD3  tulokset  palautumat-

toman  muodonmuutoksen  testisarjan  osalta tuhoutuivat inhimillisen  erehdyk-
sen  seurauksena.  

6.2  Kalliomurskeiden palautumaton muodonmuutoskäyttäytyminen 

Suhteistuneiden kalliomurskenäytteiden palautumattoman aksiaalisen 
 muodonmuutoksen kehittyminen  näytteeseen kohdistettujen kuormituskertojen 

 lukumäärän funktiona  on  esitetty kuvassa  6.1.  Muodonmuutos  on  kuvassa 
esitetty näytteen  vastakkaisille  puolille  asennettujen muodonmuutosantureiden 

 antamien tulosten  keskiarvona. Deviatorisen kuormituspulssin  suuruus 
 koesarjassa  oli  (o  -  03) = 200 kPa  ja  sellipaine  a3  =  50 kPa.  Kuormitus- 
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sarjoissa, joissa pulssien lukumäärä 	lo  000,  kuormituksen taajuus  on  ollut  
5 Hz  ja  sarjoissa, joissa pulssien lukumäärä  on 20 000,  vastaavasti  10 Hz.  

Kuvassa  6.1  esitetyistä suhteistuneide  n  kalliomurskenäytte  iden  pysyvän 
aksiaalisen muodonmuutoksen kuvaajista muista poikkeavimpina erottuvat 

 5  Hz:n kuormitustaajuudella  tehdyt  10 000  kuormituspulssia  käsittäneet 
kokeet. Näissä koetulosten luotettavuutta heikentää kuitenkin edellä kohdassa 

 1 .2  mainittu kuormituslaitteiston värähtely. Värähtelystä johtuen kokeissa 
CRWD1  ja CRWMH1  toinen pystysuuntaisen muodonmuutoksen mittaus-
antureista irtosi kokonaan  ja  myös kokeessa CRWML1 näytteen sivusuuntai-
set  tärähdykset  ovat saattaneet vaikuttaa näytteen muodonmuutoskäyttäyty-
miseen. Muilta osin rinnakkaisnäytteiden välinen hajonta palautumattoman 
aksiaalisen rnuodonrnuutoksen osalta  on  ollut  varsin  kohtuullista ottaen 
huomioon muodonmuutosten absoluuttinen pienuus. 

Kuvassa  6.2  esitetyt laj ittu neiden  kall iomurskenäytteiden palautumattomat 
aksiaaliset muodonmuutokset  ovat niin ikään jääneet erittäin alhaisiksi. Poik-
keavin mittaustulos  on  tässä tapauksessa saatu näytteelle CRPD2, jonka 
tuloksessa näkyvä huojunta  on  todennäköisimmin peräisin mittausjärjestelmän 
sähköisestä häiriöstä eikä niinkään näytteen todellisesta käyttäytymisestä. 
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Suhteistuneiden kaliomurskenäytteidenpalautumattomataksi- 
aaliset muodonmuutokset. 
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Lajittuneiden kalliomurskenäytteiden palautumattomat aksiaa- 
liset muodonmuutokset.  

6.3  Luonnonsorien palautumaton muodonmuutoskäyttäytyminen 

Luon nonsoranäytteille palautumattoman muodonmuutoskäyttäytymisen 
testisarjoissa  saadut mittaustulokset  on  näytteen aksiaalisen muodon-
muutoksen osalta esitetty kuvassa  6.3  ja  säteettälsen  muodonmuutoksen 
osalta kuvassa  6.4.  
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Luonnonsoranäytteiden palautumati'omat aksiaaliset  muodon- 
muutokset.  
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Luonnonsoranäytteidenpalautumattomatsäteettäisetmuodon- 
muutokset. 
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Kaiken  kaikkiaan luonnonsoranäytteiden palautumattomat muodonmuutokset 
ovat selvästi vastaaville kalliomurskenäytteille mitattuja muodonmuutoksia 
suurempia. Poikkeavimmalla tavalla  on  käyttäytynyt täysin  veden  kyllästämä 
suhteistunut näyte NGWS1, jossa muodonmuutosten kasvuvauhti  on  selvästi 
kiihtynyt noin  1000 kuormituspulssin  jälkeen. Erityisen selvästi tämä  on 

 havaittavissa kuvaajasta, jossa kuormituspulssien lukumäärä  on  esitetty 
logaritmisella asteikolla. 

Lajittuneista luonnonsoranäytteistä  selkeästi suurimmat palautumattomat 
muodonmuutokset  on  mitattu kuivalle näytteelle. Koska samalle näytteelle 
mitattiin myös alhaisimmat palautuvan muodonmuutoksen moduulit,  on  varsin 

 ilmeistä, että kuivalla roikkuvan rakeisuuskäyrän omaavalla materiaalilla 
keskimääräisen tilavuuspainon perusteella määritetty tiiviysaste ei kuvaa 
näytteen valmistelun yhteydessä voimakkaasti lajittuvan kiviaineksen todellista 
tiiviystilaa edustavaUa tavalla.  

6.4  Soramurskeiden palautumaton muodonmuutoskäyttäytyminen  

Vastaavalla tavalla kuin luonnonsoramateriaaleille edellä  on  kuvissa  6.5  ja  6.6 
 esitetty soramurskenäyttei  Ile palautumattoman muodonmuutoskäyttäytymisen 

testisarjoissa  mitatut tulokset.  
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Soramurskenäytteiden palautumattomat aksiaaliset  muodon- 
muutokset. 
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Kuva  6.6 	Soramurskenäytteiden palautumattomat säteettäiset  muodon- 
muutokset. 

Koesarjan alussa  5 Hz:n kuormitustaajuudella  tehtyjen kokeiden osalta 
tulosten luotettavuus  on  jälleen kyseenalainen kuo rmituslaitteiston värähtely-
ongelmien vuoksi. Myöhemmässä vaiheessa kuormitettujen kyllästyneiden 
näytteiden tulokset osoittavat kuitenkin soramurskemateriaalin palautumat-
tomien muodonmuutosten olleen pääsääntöisesti hieman vastaavilla kallio-
murskenäytteillä mitattuja muodonmuutoksia suurempia, mutta toisaalta  varsin 

 selvästi vastaavilta luo nnonsoranäytteillä todettuja arvoja alhaisempia.  

6.5  Yhteenveto palautumattoman muodonmu utoksen määrityksistä 

Koesarjan yhteydessä mitatut näytteiden palautumattomat muodonmuutokset 
 on  koottu taulukkoon  6.1. Vaakasuuntaisten  muodonmuutosten osalta tulokset 

 on  edellä esitetty siltä osin kuin mittauksissa käytetyt välineet  on  koesarjan 
aikana saatu käyttöön  ja  tulosten esittäminen niiden suuruusluokka huomioon 
ottaen  on  ollut mielekästä. Mittaustuloksia ei tässä yhteydessä ole kuitenkaan 
pyritty matemaattisesti mallintamaan, vaan ne  on  ainoastaan esitetty sellaise-
naan.  
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Taulukko  6. 1  Näytteiden palautumattomat aks/aal/set muodonmuutokset 
prosentteina  20 000 (10 000)  kuormituspulssin  jälkeen. Käy-
tetty sell/paine oli  50  kPa  ja  aksiaalisen  kuorman puissi 

 200  kPa.  

Materiaali Kuiva Kostea Kyllästynyt  

NGW NGWD2  0,495  NGWM2  0,375  NGWS1  0,739  

NGP NGPD2  0,394  NGPM2  0,056  NGFS1  0,110  

CGW CGWD1  (0,078)  CGWM1  (0,026)  CGWS1  0,219  

CGP CGFD1  (0,013)  CGPM1  (0,078)  CGPS1  0,108  

CRW CRWD1 - CRWML1  (0,072)  CRWS2  0,025  
CRWD2  0,344  CRWML2  0,069  CRWS3  0,015  
CRWD3 - CRWML3  0,056  CRWS4  0,033  

CRWMH1 - 

CRWMH2  0,032  
CRWMH3  0,053  

CRF CRPD2  0,009  CRPM1  0,047  CRPS1  0,074  
CRPD3  0,018  CRPM2  0,032  CRPS2  0,034  
CRPD4  0,020  CRPM3  0,090  CRPS3  0,039  

Koesarjan alussa  palautumattoman muodonmuutoskäyttäytymisen testisarjan 
 aikana  esii ntyneistä  laitteiston  värähtelyongelmista  johtuen  on  mittaustulosten 

luotettavuus kyseenalainen. Kun  kuormitustaajuutta  koesarjan myöhemmässä 
vaiheessa muutettiin,  on  sekä näytteen vaaka- että  pystysuuntaisen 

 muodonmuutoksen kehittyminen  testisarjan  aikana pystytty mittaamaan  varsin 
 tarkasti.  

Vaakasuuntaisen  muodon muutoksen osalta rinnakkaisten  mittausjärjestelmien 
 antamia tuloksia voidaan myös  likimääräisesti  vertailla keskenään edellä 

esitettyjen mittaustulosten perusteella. Suuruusluokaltaan esitetyt tulokset 
ovatkin  varsin  samansuuntaisia, mutta koska  mitattavat muodonmuutokset 

 kaiken  kaikkiaan ovat olleet hyvin pieniä  ja  mittaukset tehdään eri  kohdilta 
 näytettä, ei tuloksien voi  olettaakaan  olevan täysin samoja. Varsinaisesti eri 

 mittaustapojen  antamien tulosten vastaavuudesta todellisessa  koeti lanteessa 
 onkin pystytty  varmistumaan  vasta  staattisten kuormituskokeiden  yhteydessä 

tehtyjen vertailujen perusteella. 

Yleisesti ottaen esitetyistä  mittaustuloksista  voidaan todeta, että suurimmat 
 palautumattomat muodonmuutokset  syntyivät  testisarjan materiaale ista 

luonnonsoranäytteisiin  ja  pienimmät  kalliomurskenäytteisiin.  Näillä  palautu- 
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mattomat  muodonmuutokset  jäivät itse asiassa niin pieniksi, että käytössä 
olleen  kuormitustavan  muuttamista  on  tutkimuksen jatkoa silmälläpitäen syytä 
vakavasti harkita.  
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7  STAATTISET KUORMITUSKOKEET 

 7.1  Kokeiden  suoritusperiaate  

Lisäyksenä alkuperäiseen koeohjelmaan tehtiin esiselvitysvaiheen koesarjan 
yhteydessä useimmille kuormituskoenäytteille myös staattinen kolmiaksiaali-
koe vakionopeudella  ja vakiosellipaineessa,  koska näytteiden pysyvät 
muodonmuutokset materiaalin palautuvan  ja  myös palautumatto  man 
muodonmuutoskäyttäytymisen  selvittämiseen tähtäävien syklisten testisarjojen 
aikana osoittautuivat jäävän  varsin  pieniksi. Sellipaineena käytettiin tällöin 

 50 kPa  ja  näytteen aksiaalisena muodonmuutosnopeutena noin  4 %/h. 
 Tämän nopeuden katsottiin olevan riittävän hidas, jotta avoimessa tilassa 

näytteeseen kehittyvät huokosvedenpaineet pysyvät merkityksettömän 
pieninä. 

Näytteeseen  kohdistuvan aksiaalisen kuorm ituksen mittaamiseen käytettiin 
staattisessakin koevaiheessa koesellin sisäpuolista voima-anturia  ja  aksi-
aalisen muodonmuutoksen rekisteröintiin suoraan näytteen pinnasta  sen 
keskiosalta  tapahtuvaa siirtymämittausta. Tällä saavutettiin  se  etu, että myös 
kuo rmituksen alkuvai heen muodonmuutosmoduulit pystytään määrittämään 
tarkasti, koska kuormitussysteemin  ja  näytteen päätyjen paikoilleen  aset-
tumisesta  aiheutuvat välykset eivät aiheuta virhettä mittaustulokseen. 

Seuraavissa kappaleissa esitetään staattisten koevaiheiden kuormitus-
muodonmuutoskuvaajat materiaalityypeittäin jaoteltu na. Kullekin näytetyypil  le 
on staattisten murtokuormitusten  ja  näitä vastaavien näytteen aksiaalisten 
muodonmuutosten lisäksi esitetty myös kuormitusvaiheen sekanttimoduulin 
esimerkkiarvot muutamalla erisuuruisella aksiaalisen kuormituksen tasolla.  

7.2  Koetulokset kalliomurskeilla 

Suhteistuneiden kalliomurskenäytteiden  kuormitus-muodonmuutoskuvaajat 
staattisissa kuormitusvaiheissa  on  esitetty kuvassa  7.1.  Taulukossa  7.1 on 

 puolestaan esitetty vastaavat staattiset murtokuormitukset  ja  muutama 
kuormitusvaiheen sekanttimoduulin esimerkkiarvo rinnakkaisnäytteiden 
perusteella laskettuna keskiarvotuloksena. Mainitut keskiarvomoduulit  on 

 edelleen kuvassa  7.2  esitetty materiaalin kyllästysasteen funktiona. 

Kuvan  7.1  perusteella todetaan, että rin nakkaisnäytteiden käyttäytyminen 
staattisissa kolmiaksiaalikokeissa ei ole ollut täysin identtistä, mutta erot eivät 
kuitenkaan juuri ole normaalisti staattisille kolmiaksiaalikokeille odotettavissa 
olevaa hajontaa suurempia. Kuormitus-muodonmuutoskuvaajan muodon 
perusteella kuivien näytteiden käyttäytyminen  on  poikennut selvimmin muista 
näytteistä. Niillä deviatorisen jännityksen maksimiarvo  on  saavutettu vasta 
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Kuva  7.1 	Staattisten kolmiaksiaalikokeiden  kuormitus-muodonmuutos- 
kuvaajat  suhteistuneella kalliomurskeella.  



56  Sltomattomien  kerrosten  kivialnesten muodonmuutosominaisuudet - kuormituskoeraportti 

ST1AAfl1SET KUORMITUSKOKEET  

noin  2 %:n  aksiaalisella muodonmuutoksella,  kun  se  kosteilla  ja veden kylläs-
tämillä  näytteillä  on  tapahtunut  jo  huomattavasti tätä aikaisemmin. Kuivien 
näytteiden kuormitus-muodon muutoskuvaajien jyrkkyys muuttuu myös muista 
näytteistä poikkeavalla tavalla, kun näytteen aksiaalinen kuormitus  on  ollut 
suunnilleen puolet murtotilannetta vastaavasta arvosta. 

Varsinaisen koesarjan vedellä kyllästyneistä näytteistä staattinen kuormitus- 
vaihe tehtiin  vain  yhdelle näytteelle (CRWS2), koska haluttiin välttää suurilla 
muodonmuutoksilla helposti tapahtuvaa huokospainemittausten takia erityis-
vaustettujen näytekumien rikkoontumista. Kuvassa  7.1 on  esitetty myös 
staattisen kuormitusvaiheen  tulos näytteelle CRWS1 jota syklisten kuormi-
tusen  Osalta ei otettu huomioon näytteeseen tapahtuneen ilmavuodon takia. 

Taulukko  7 1.  Staattisten kolmiaksiaa/ikokeiden  tulokset  suhteistuneella 
kaI/jorn  urs  keel/a.  

Näyte  (o  -  Staattisen  kolmiaksiaalikokeensekanttimoduuli 
____________ 	[M Pal  

{kPa} [%] 
-  03 )  =  50 (a  -  o)  =  150  A(a 1  -  03) =350 

8  =  200 8  =  300 8  =  500  
[kPa] [kPaJ [kPal 

CRWD1  882 2,07  
CRWD2  907 1 95 243 266 278  
CRWD3  990 2,05  

CRWML1  684 0,35  
CRWML2  757 0,86 247 340 380  
CRWML3 - - 

CRWMH1  1002 1,05  
CRWMH2  1197 1,42 236 375 515  
CRWMH3  1039 1,12  

CRWS1  1011 1,12 238 319 422  
CRWS2  1093 0,93  

Lajittuneille kalliomurskenäytteille  tehtyjen staattisten kolmiaksiaalikokeiden 
tulokset  on  esitetty kuvassa  7.3  ja murtotilanteen deviatoriset  jännitykset sekä 
moduulin esimerkkiarvot taulukossa  7.2.  Kuvassa  7.4  taulukon moduuliarvot 

 on  jälleen esitetty materiaalin kyllästysasteen funktiona. 
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Kuva  7.2 	Sekanttimoduulin  vaihtelu  kyllästysasteen  funktiona  suhteistu- 
neella kalliomurskeella,  

Taulukko  7.2  Staattisten kolmiaksiaalikokeiden  tulokset  lajittunee/la  kallio
-murskeella.  

Näyte  (ci 	- ci3 )  e  Staattisen  kolmiaksiaalikokeen sekanttimoduuli 
[MPa] 	____________ 

[kPa] [%] -  03 )  = 	50 (o  -  a3) =150 (a  -  03) =350 

0=200 8 =300 0=500  

[kPal {kPaI [kPaJ 

CRPD2  873 1,31  
CRPD3  852 1,80 361 406 464  

CRPD4  903 1,17  

CRPM1  780 1,10  
CRPM2  751 1,18 237 298 403  

CRPM3  710 0,61  

CRPS2  711 0,94 282 377 493  
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Staattisten kolmiaksiaalikokeiden  kuormitus-muodonmuutos- 
kuvaajat  lajittuneella kalilomurskeella.  
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Rinnakkaisnäytteiden  välinen hajonta näyttäisi kuvan  7.2  perusteella olevan 
lajittuneilla kalliomurskenäytteiUä samaa suuruusluokkaa kuin suhteistuneella 
kalliomurskeellakin. Kuivilla näytteillä käyttäytyminen poikkeaa jälleen hieman 
kosteassa  ja veden kyllästämässä  tilassa kuormitetuista näytteistä. Ero  on 

 kuitenkin pienempi kuin suhteistuneella materiaalilla,  ja  kuormitus-muodon-
muutoskuvaajan kaltevuuden muutos tapahtuu lajittuneella kalliomurskeella 
huomattavasti suhteistunutta materiaalia korkeammalla jännitystasolla.  

M s 
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Kuva  7.4 	Sekanttirnoduulin  vaihtelu  kyllä stysasteen  funktiona lajittuneella 
kai/jorn urskeella.  

Verrattaessa staattisen kolmiaksiaalikokeen kuormitus-muodonmuutos--
kuvaajille eri jännitystasoilla piirrettyjen sekanttien avulla määritettyjä 
muodonmuutosmoduuleita  (kuvat  7.2  ja  7.4)  samansuuruista pääjännitys-
summaa vastaaviin  resilient-moduulin  arvoihin  (kuvat  5.3  ja  5.5)  todetaan 
tutkittujen rakeisuus-  ja kosteustilamuuttujien vaikutussuuntien  vastaavan 

 varsin  hyvin toisiaan. Alhaisella deviatorisen jännityksen tasolla staattisten  ja 
dynaamisten  kokeiden perusteella määritetyt muodonmuutosmoduulin keski-
määräiset arvot ovat kuiville näytteille lähes identtisiä, mutta kosteille  ja veden 
kyllästämille  näytteille staattisessa kokeessa jonkin verran dynaamista  koetta 
alhaisempia.  Suhteellisen deviatorisen jännityksen kasvaessa dynaamisissa 
kokeissa käytettyä maksimiarvoa AaJp =  3  suuremmaksi jäävät erityisesti 
kuiville näytteille staattisen kokeen perusteella määritetyt moduulit dynaami-
sesta kokeesta saatuja arvoja alhaisemmiksi. Kuivilla näytteillä suhteellisen 
muodonmuutoksen kasvun voidaan staattisista kolmiaksiaalikokeista saatujen 
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kuormitus-muodonmuutoskuvaajien muodon perusteella silmämääräisestikin 
todeta nopeutuvan kosteita  ja veden kyllästämiä  näytteitä aihaisemmalla 
jännitystasolla. 

Valitettavasti kyllästyneistä lajittuneen kalliomurskemateriaalin rinnakkais-
näytteistä staattiseen kuormituskokeeseen sattui juuri näyte CRPS2, joka 
syklisten kuormitussarjojen perusteella antoi jonkin verran kandesta muusta 
näytteestä poikkeavan tuloksen. Näin  ollen  saattaa taulukossa  7.2  ja  kuvassa 

 7.4 kyllästyneelle  materiaalille esitetty sekanttimoduulin arvo myös poiketa 
tuloksesta, joka olisi saatu kaikkien kolmen rinnakkaisnäytteen keskiarvona. 
Mainitusta syystä  tulos  on  esitetty suluissa kuvassa  7.4. 

7.3  Koetulokset luonnonsorifla  

Kuvassa  7.5 on  esitetty luonnonsoranäytteille tehtyjen staattisten kolmi-
aksiaalikokeiden kuormitus-muodonmuutoskuvaajat  ja  taulukossa  7.3  vastaa-
vat murtojännitykset  ja  resilient-moduulin esimerkkiarvot. 
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Kuva  7.5 	Staattisten kolmiaksiaalikokeiden  kuormitus-muodonmuutos- 
kuvaajat luonnonsorilla. 

Tuloksista, jotka jälleen edustavat  vain yksittäiskokeiden  antamia arvoja, 
todetaan erityisesti kuivalla  ja  kostealla lajittuneella näytteellä saavutetut  
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deviatorisen  jännityksen maksimiarvot melko selvästi suhteistuneiden näyttei-
den  arvoja suuremmiksi. Kuivista näytteistä erityisesti lajittunut materiaali 
näyttäisi kalliomurskeiden tapaan käyttäytyvän hieman muista näytteistä 
poikkeavalla tavalla. Mielenkiintoinen havainto  on  myös, että täysin  veden 
kyllästämällä suhteistuneella näytteellä,  jolla pitkän syklisen kuormitussarjan 
aikana muodonmuutosnopeus kasvaa loppua kohti, sekanttimoduuli  on  kuivaa 

 ja  kosteaa näytettä alhaisempi, mutta aksiaalinen puristuslujuus kuitenkin 
näitä vastaava. 

Taulukko  7.3  Staattisten kolmiaksiaalikokeiden  tulokset luonnonsorilla. 

Näyte  (o  -  o 

tkPai  

e 11  

[%J  

Staattisen  koImaksiaalikokeensekanttimoduu 
[MPa] 

-  03 )  =  50 
0=200 

[kPa] 

ä.(o,  -  03) =150 
0 =300 

[kPa] 

ä(a,  -  03) =350 
0 =500 

 [kPa] 

NGWD2  531 0,69 191 298 300  

NGWM2  446 0,74 184 233 250  

NGWS1  492 0,88 158 206 207  

NGPD2  688 0,98 185 257 308  

NGPM2  666 0,51 225 332 445  

NGPS1  529 0,91 149 251 318  

Dynaamisen kokeen perusteella määritettyihin  resilient-moduulin  arvoihin 
(taulukko  5.3)  verrattuna staattisesta  kolm iaksiaalikokeesta  saatavat sekantti-
moduulit (taulukko  7.3)  ovat myös luonnonsoranäytteillä kauttaaltaan ainakin 
jonkin verran aihaisempia. Kuivien  ja kosteiden  näytteiden tapauksessa erot 
ovat alhaisella jännitystasolla pieniä, mutta kasvavat odotetusti suuremmilla 
pääjännityssumman arvoilla. Kokonaan  veden kyllästämillä  näytteillä ero 
staattisen  ja  dynaamisen kokeen perusteella määritettyjen moduulien välillä 

 on  sen  sijaan erittäin merkittävä. Varmojen johtopäätösten tekeminen ilmiön 
syystä edellyttäisi kuitenkin ehdottomasti tuloksien varmistamista rinnakkais-
kokeiden avulla.  

7.4  Koetulokset soramurskeilla 

Soramurskenäytteillä  tehtyjen staattisten kolmiaksiaalikokeiden tulokset  on 

 esitetty kuvassa  7.6  ja  taulukossa  7.4.  
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Kuva  7.6 	Staattisten kolmiaksiaalikokeiden  kuormitus-muodonmuutos- 
kuvaajat  soramurskeilla.  

Kuivalla  ja  kostealla  suhteistuneella soramu rskenäytteellä staattisessa 
kuormituskokeessa määritetyt deviatorisen  jännityksen  maksimiarvot  näyt-
täisivät  olevan selvästi vastaavia  luonnonsoranäytteitä  korkeampia, mutta 

 lajittuneella  materiaalilla näiden kanssa suunnilleen samansuuruisia. Eräs 
 huomionarvoinen  seikka  on  myös, että molempien  veden kyllästämien 

soramurskenäytteiden puristuslujuudet  näyttävät jääneen selvästi  kosteita 
 näytteitä  alhaisemmiksi,  vaikka esimerkiksi näytteiden  tiMyserojen  perusteella 

järjestyksen olettaisi olevan päinvastainen.  

Staattisten  ja dynaamisten kolmiaksiaalikokeiden  perusteella  määritettyjä 
muodonmuutosmoduuleita  vertaamalla  (taulukot  7.4  ja  5.4)  todetaan  staat-
tisten  kokeiden  sekanttimoduulien  olevan  soramurskeillakin dynaamisten 

 kokeiden  resilient-moduuleja alhaisempia.  Itse asiassa tässä tutkimuksessa 
mukana olleista  materiaalityypeistä  erot ovat suhteellisesti suurimmat juuri 

 soramurskeilla.  Tehdyistä kokeista lähimpänä toisiaan tulokset ovat kosteassa 
tilassa  kuormitetuilla  näytteillä, mutta sekä kuivien että kokonaan  veden 
kyllästämien  näytteiden kohdalla ero  on  huomattavan suuri. Tuloksen  varmis- 
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tammen edellyttäisi kuitenkin tässäkin tapauksessa rinnakkaisnäytteiden 
tutkimista. 

Taulukko  7.4  Staattisten kolmiaksiaalikokeiden  tulokset  soramurskeille.  

Näyte  (a1  -  a3 ),  

[kPa]  

________ 

, 

[%J  

Staathsen kolmiaksiaalikokeensekanttimoduuli 
[M Pa]  ____________  ____________ 

-  a)  = 50 
6 =200 

[kPa] 

äa, - a3) =150 
6=300 
[kPaI 

(a, - a3) =350 
6=500  
[kPa] 

CGWD1  752 2,01 166 221 231  

CGWM1  691 0,41 285 310 318  

CGWS1  474 1,00 147 189 190  

CGPD1  680 1,49 219 238 283  

CGPM1  601 0,50 246 275 311  

CGPS1  486 0,71 138 218 303 

7.5  Yhteenveto staattisista kuormituskokeista 

Keskeisin havainto kalliomurskenäytteille tehtyjen staattisten kolmiaksiaali-
kokeiden perusteella määritetyistä sekanttimoduuleista  on,  että rakeisuuden 

 ja kosteustilan  vaikutus materiaalien muodonmuutosmoduuliin  on  analoginen 
dynaamisissa  kokeissa todettujen riippuvuuksien kanssa. Kuivilla näytteillä  ja 

 alhaisella deviatorisen jännityksen tasolla staattisten kokeiden sekantti-
moduulit ovat myös suuruudeltaan  varsin  lähellä dynaamisten kokeiden 
perusteella määritettyjä  resilient-moduu  le  ta,  mutta muutoin dynaamisen 
kokeen  resilient-moduulit  ovat kauttaaltaan jonkin verran staattisten kokeiden 
antamia sekanttimoduuleja suurempia. 

Luonnonsoranäytteiltä  vastaavuus staattisten  ja dynaamisten  kokeiden 
perusteella määritettyjen muodonmuutosmoduulien välillä  on  kalliomurskeiden 

 kaltainen lukuun ottamatta täysin  veden kyllästämiä  näytteitä, joilla  resilient-

moduulit  ovat selvästi staattisten kokeiden sekanttimoduuleja suurempia. 
Eniten toisistaan poikkeavat soramurskenäytteiden muodonmuutosmoduulit, 
joista staattisen kokeen antamat arvot ovat kauttaaltaan selvästi dynaamisen 
kokeen perusteella määritettyjä alhaisempia. 

Kalliomurskenäytteille todetuista deviatorisen  jännityksen maksimiarvoista 
havaitaan, että suhteistuneella materiaalilla ne ovat kauttaaltaan jonkin verran 
vastaaville lajittuneille näytteille mitattuja arvoja korkeammat. Maksimiarvon 
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saavuttamiseen vaadittu muodonmuutos puolestaan  on  ollut kuivilla näytteillä 
selvästi kosteita  ja veden kyllästämiä  näytteitä suurempi sekä suhteistuneella 
että laj ittuneella kalliomurskeel  la.  

Alhaisimmat deviatorisen  jännityksen maksimiarvot staattisissa kuormitus- 
kokeissa  on  mitattu suhteistuneille luonnonsoranäytteille sekä  veden kylläs-
tämille  näytteille soramurskeesta  ja lajittuneesta luonnonsorasta. Jälkim-
mäisten  osalta syyksi voisi epäillä näytteeseen kehittyvää huokosveden-
painetta, mutta mittaamalla sitä ei kuitenkaan pystytty kokeista toteamaan 
eikä vastaavanlaista eroa  veden kyllästämien  näytteiden suhteen havaittu 
myöskään kalliomurskeilla. 



Sitomattomlen  kerrosten  kMalnesten muodonmuutosomlnalSuudet - kuormituskoeraporttl 	65  
JOHTOPÄÄTÖKSET  

8  JOHTOPÄÄTÖKSET  

8.1  Kuormituskokeiden suoritusvalmius 

"Sitomattomien  kerrosten kiviainesten muodonmuutosominaisuudet' 
-tutkimusprojektin esiselvitysvaiheen ensimmäinen päätavoite oli varmistua 

 Tampereen  teknillisen korkeakoulun geoteknilkan laitoksen rakentaman 
dynaamisen kolmiaksiaalilaitteiston toimivuudesta ennen laajemman koe-
sarjan käynnistämistä. Tältä osin tutkimusvaiheen tavoite voidaan katsoa 
hyvin saavutetuksi. 

Näytteen aksiaaliseen kuormitukseen käytettävän hydraulitunkin ohjaus- 
järjestelmä  on  osoittautunut toimivaksi  ja  tässä tutkimusvaiheessa noudatetun 
'SHRP  protocol P-46:n  mukaiset kuormituspulssisarjat samoin kuin palautu-
mattoman muodonmuutoskäyttäytymisen testaukseen käytetty kuormitus-
tapakin  on  pystytty ongelmattomasti toteuttamaan. Kuormituspulssien koon 
toistotarkkuus kunkin puissisarjan alussa tapahtuvan säätövaiheen jälkeen  on 

 myös ollut hyvä  (kuva  8.1).  Koska kuormituksen ohjausjärjestelmä  on  itse 
ohjelmoitu,  on  kuormitushydrauliikan  asettamien rajoitusten puitteissa lähes 
mielivaltaisten koeohjelmien suoritus myös jatkossa  varsin  helposti toteutet-
tavissa. 

Kuormituspuissi 	q  ....... Sellipaine  Y3  
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Kuva  8.1 	Kuormituspulssien  koko palautuvan muodonmuutoskäyttäy- 
tymisen testisarjan  aikana (näyte  CRPD4).  Vertaa  taulukkoon 

 1.2. 
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Koesarjaa  varten kehitetty  ja  osittain vielä  sen  aikana jatkokehitetty mittaus- 
instrumentointi  on  osoittautunut myös toiminnaltaan hyväksi. Sekä näytteen 
aksiaalisen kuormituksen että  sen  muodonmuutoksen mittaukseen  on  kehi-
tetty koesellin sisäpuolinen instrumentointi, jonka toiminnasta - varsinaisten 
mittausantureiden kalibroinnin lisäksi - voidaan karkeasti varmistautua 
koesellin ulkopuolelta tapahtuvilla voima-  ja siirtymämittauksilla. Yleiskäsityk-
sen mittausinstrumentoinnin  toiminnasta tältä osin antanevat myös edellä 
esitetyt rinnakkaisnäytteiden muodonmuutosmoduulikuvaajat  (kuvat  5.2  ja 

 5.4).  

Näytteen säteettäisen muodonmuutoksen mittaukseen kehitettiin koesarjan 
aikana kaksi toisistaan riippumatonta mittaustapaa. Näytteiden palautumat-
toman muodonmuutoskäyttäytymisen  osalta molempien mittausjärjestelmien 
antamien tulosten tarkkuus  on  osoittautunut hyväksi  (kuvat  6.4  ja  6.6). 

 Staattisissa kuormituskokeissa,  joissa näytteeseen kehittyvät vaakasuuntaiset 
muodonmuutokset ovat merkittävämpiä,  on  myös varmistuttu eri muodon-
muutosmittaustapojen antamien tulosten vertailukelpoisuudesta. Kuormitus-
Pu Issin aikana tapahtuva näytteen palautuva säteittäinen muodonmuutos 
pystytään tällä hetkellä kuitenkin luotettavasti mittamaan  vain  toisella mittaus- 
tavalla toisen vaatiessa tältä osin vielä hieman jatkokehitystä. 

Vedellä kyllästettyyn näytteeseen kokeen aikana syntyvän huokosveden-
paineen mittaukseen kehitettiin niin ikään kaksi toisistaan riippumatonta 
mittaustapaa. Alustavasti mittausten tulokset näyttäisivät myös hyvin vertailu-
kelpoisilta, mutta koska todelliset huokosveden ylipaineet mitä ilmeisim  min 

 veden kyllästämissäkin  näytteissä jäivät avoimista kuormitusolosuhteista 
johtuen  varsin  alhaisiksi,  on  huokospainemittausten  toiminnasta vielä erikseen 
varmistauduttava ennen kuin niitä sovelletaan muunlaisten materiaalien 
testaukseen. 

Yksityiskohdissaan  varsin  vaativa  ja  monimutkainen isokokoisten, noin  90 kg 
 painavien kolmiaksiaalinäytteiden vaim istelu-  ja käsittelyjärjestelmä  kehitettiin 

myös tämän koesarjan aikana. Nyt käytössä olleella näytteen tiivistys- 
kalustolla pystyttiin saavuttamaan hyvä näytteen tiiviystilan toistettavuus 
(taulukot  4.3  ja  4.4),  mutta saavutettavan tiiviysasteen osalta  tulos  ei välttä-
mättä ole sellaisenaan riittävä jatkotutkimusvaiheen tarpeita silmällä pitäen. 
Niinpä tiivistyskaluston tehokkuutta  on  ilmeisesti parannettava ennen jatko-
tutkimusvaiheen alkua.  

8.2  Näytteiden  kuormitustavat  

Näytteiden palautuvan muodonmuutoskäyttäytymisen testaukseen sovellettu 
"SHRP  protocol P-46"  osoittautui  varsin  käyttökelpoiseksi sellaisenaan, joskin 
suhteellisesti suurempien deviatoristen jännitysten käyttäminen olisi ilmeisesti 
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mandollista ainakin murskatuilla kiviaineksilla. Eräs mandollinen jatkokehitys-
suunta palautuvan muodonmuutoskäyttäytymisen testauksessa olisi myös 
syklisen sellipaineen käyttöönotto. Tästä aiheutuva lisähankaluus kokeiden 
suoritukseen  on  kuitenkin mielekästä hyväksyä  vain  siinä tapauksessa, että 
näin saatua lisäinformaatiota todella pystytään käyttämään hyödyksi materi-
aalien käyttäytymisen mallintamisessa. 

Palautumattoman muodonmuutoskäyttäytymisen testaukseen  tutkimuksen 
tässä vaiheessa käytössä ollut kuormitustapa ei välttämättä ole  paras 

 mandollinen. Erityisesti murskatuilla kiviaineksilla näytteisiin kehittyneet 
palautumattomat muodonmuutokset jäivät niin alhaisiksi, että muodon-
muutosten syntyyn vaikuttavien tekijöiden merkitys ei välttämättä tule 
selkeästi esille. Niinpä jatkossa palautumattoman muodonmuutoksen testi- 
sarjat tulisi ilmeisesti ainakin pääosin tehdä suhteellisesti suurempia devia-
torisen jännityksen pulsseja käyttäen. 

Syklisten kuormitusvaiheiden  jälkeen tämän koesarjan yhteydessä tehdyt 
staattiset kolmiaksiaalikokeet lienevät suositeltavia myös jatkossa ainakin 
niissä tapauksissa, missä näytteen pysyvät muodonmuutokset edeltävien 
koevaiheiden aikana ovat jääneet alhaisiksi. Näin saatavaa lisäinformaatiota 
voidaan käyttää hyödyksi muun muassa syklisellä kokeella määritettyihin 
muodonmuutosmoduuleihin tehtävässä vertailussa  ja  palautumattoman 
muodo nmuutoskäyttäytymisen testauksessa sovellettavien jän nitystasoje  n 

 arvioinnissa. 

Jatkossa staattisten kolmiaksiaalikokeiden sellipainetta kannattaa ilmeisesti 
vaihdella samantyyppisten rinnakkaisnäytteiden välillä staattisen murto- 
kuormituksen jännitystilariippuvuuden selvittämiseksi. Koska näytteen aksi-
aalisen muodonmuutoksen taso staattisen koevaiheen huippukuormituksen 
kohdalla näyttää tutkituilla materiaaleilla pääsääntöisesti jäävän  varsin 

 alhaiseksi,  olisi ns. moniportaisten kolmiaksiaalikokeiden tekeminen myös yksi 
hyvin varteenotettava vaihtoehto.  Mon  iportaisessa kolmiaksiaalikokeessahan 

 näytteen leikkaaminen tehdään useammalla eri sellipaineen arvolla siten, että 
kuormitus pysäytetään  ja  palautetaan nollaan juuri kun näytteen aksiaalinen 
puristusjännitys  on  saavuttanut kyseistä sellipainetta vastaavan maksimi- 
arvonsa. Näin tutkittavan näytemateriaalin murtokuormitus voidaan yhden 
kokeen perusteella määrittää yhtä sellipainetta laajemmalle jännitysalueelle.  

8.3  Näytteiden  muodonmuutoskäyttäytyminen  

Nyt päättymässä olevan koevaiheen toisena päätavoitteena oli "alustavasti 
selvittää muutamien keskeisimpien muuttujien vaikutusta muodonmuutos- 
ominaisuuksien vaihteluun lähinnä kantavan kerroksen materjaaleilla"  /1/.  
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Tutkittaviksi muuttujiksi koeohjelmassa oli valittu materiaalityyppi, raekoko-
jakautuma  ja  materiaalin kosteustila. 

Kappaleissa  5, 6  ja  7  esitettyjen koetulosten perusteella kaikkien edellä 
mainittujen muuttujien vaikutus erityisesti materiaalin palautuvaan muodon-
muutoskäyttäytymiseen  on  varsin  merkityksellinen  ja  eräiltä osin ehkä jossain 
määrin ennakko-odotusten vastainenkin. Varsinkin materiaalin kosteustilan 
vaikutuksen selvittämiseksi tähän mennessä tehdyt kuormituskokeetja niiden 
alustava analysointi herättävät pikemminkin lisäkysymyksiä kuin tarjoavat 
valmiita selitysmalleja materiaalin sisältämän  veden merkitykselle ja  vaikutus-
mekanismeille. 

Esitettyjen koetulosten perusteella näyttäisi myös  varsin  selvältä, että tutkit-
tujen muuttujien vaikutukset eivät ole toisistaan riippumattomia, vaan esi-
merkiksi kosteustilan vaikutus riippuu voimakkaasti materiaalin rae- 
koostumuksesta  ja  mitä ilmeisimmin myös muun muassa kiviaineksen 
mineralogisesta koostumuksesta. Rajallisesta koemäärästä johtuen yksi-
käsitteisten johtopäätösten vetäminen muuttujien välisistä vuorovaikutus- 
suhteista  on  kuitenkin tutkimuksen tässä vaiheessa  varsin  vaikeaa. 

Esitetyissä koetuloksissa esiintyvä hajonta huomioon ottaen eräs selkeä 
johtopäätös tähän mennessä tehdyistä kuormituskokeista  on,  että luotettavan 
tuloksen edellyttämä rinnakkaiskokeiden vähimmäismäärä  on  käytännössä 
kolme kappaletta. Ilmeisenä syynä tähän  on  erityisesti muodon-
muutosmittauksien suuri - näytteide  n  karkearakeisuudesta  aiheutuva epä-
homogeenisuus huomioon ottaen itse asiassa lähes kohtuuton - mittaus-
tarkkuusvaatimus. Tapauksissa, joissa tulosten hajonta kolmen rinnakkais-
kokeen jälkeen  on  huomattava  tai  esimerkiksi yhden kokeen tulokset poik-
keavat selvästi kandesta muusta (vrt, näyte CRPS2 edellä),  on  myös lisä- 
kokeiden tekemistä tapauskohtaisesti syytä harkita. 

Kuivien näytteiden huomattavan suurista lajittumisongelmista johtuen  on 
 täysin kuivassa tilassa tehtävien kokeiden mielekkäintä suoritustapaa erityi-

sesti lajittuneilla kiviaineksilla syytä perusteellisesti pohtia. Koska toisaalta 
myös kosteuden vaikutus tähän mennessä saaduilla koetuloksilla näyttää 
olevan  varsin  monitahoinen  ja  muista muodonmuutoskäyttäytymiseen vaikut-
tavista tekijöistä riippuvainen muuttuja,  on  kuivienkin  näytteiden tutkiminen 
mitä ilmeisimmin tarpeen myös jatkossa.  

8.4  Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi 

Tässä tutkimusraportissa  on  esitetty "Sitomattomien kerrosten kiviainesten 
muodonmuutosominajsuudet" -tutkimuksen esiselvitysvaiheen yhteydessä 
tehtyjen dynaamisten  kolm iaksiaalikokeiden  alustavat tulokset.  J0  tulosten 
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alustavan tarkastelun perusteella näyttää tutkimuksen jatkaminen varsinai-
seen tutkimusvaiheeseen hyvin perustellulta  ja  tarpeelliselta. Niin ikään  on 

 tutkimusta varten kehitetty koelaitteisto osoittautunut toimivaksi  ja  täyttää 
hyvin sille asetetut vaatimukset. 

Varsinaiseen kokeen valmistelu-  ja suoritusvaiheeseen  liittyvistä kehitys- 
tarpeista merkittävin liittyy kuormituskoenäytteiden tiivistäm iskafustoon, jonka 
tehokkuutta  on  ilmeisesti tarpeen parantaa. Niin ikään mittausinstrumentoinnin 
toimintaa huokosvedenpaineen  ja kuormituspuissin  aikaisen palautuvan 
säteettäisen muodonmuutoksen mittauksen osalta tulee vielä testata. 

Laajamittaisempina muutostäinä  itse kuormituskoelaitteistoon saattaisivat 
tutkimuksen jatkovaiheessa  tulla  kysymykseen sykilsen sellipaineen toteutus 

 ja  suurimman mandollisen näytekoon kasvattaminen  400 mm  näyte-
halkaisijaan. Näiltä osin tutkimuksen tässä vaiheessa ehdotetaan kuitenkin 
rajoituttavan  vain  mainittujen laajennusten teknisen toteutustavan suunnit-
teluun - päätös niiden mandollisesta toteuttamisesta lienee järkevintä tehdä 
vasta tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa todetun tarpeellisuuden  ja  tutki-
muksen käytössä olevien rahoitusresurssien perusteella. 

Muodonmuutoskäyttäytymiseen  vaikuttavien muuttujien  mon inaisuudesta ja 
 vaadittavien rinnakkaiskokeiden luku määrästä johtuen ehdotetaan jatko-

tutkimusvaihetta toteutettavaksi noin  150 - 200  dynaamista kolmiaksiaali-
koetta  käsittävänä. Samanaikaisesti tulisi myös testata muiden laboratorio-
tutkimusmenetelmien soveltuvuus sitomattomien kerrosten kiviainesten 
muodonmuutosom inaisuuksien määritykseen. Kysymykseen tulevia tutkimus- 
menetelmiä ovat tällöin lähinnä  resonant column  ja  bender element -laitteis-
toilla  tehtävät mittaukset. 

Jotta rajallisesta kuormituskoemäärästä saataisiin  paras  mandollinen hyöty, 
tulee jatkotutkimusvaihe ohjelmoida vaiheittain. Näin  jo suoritetuista  kokeista 
saatua tietoa voidaan heti hyödyntää suuntaamaan koesarja muodonmuutos- 
käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä oleellisimpiin. Varsinaiseen tutkimus- 
vaiheeseen liittyvän, kaikkiaan noin vuoden kestävän koejakson aikana 
dynaamisista kolmiaksiaalikokeista ehdotetaan tehtäväksi noin  125 - 150 

 kappaletta. Tällöin varsinaista tutkimusvaihetta myöhempään täydentävään 
koevaiheeseen jäisi noin  25 - 50 kolmiaksiaalikoetta,  joilla lisätarkennusta 
vaativat tekijät tulisivat myös selvitetyiksi. 

Seuraavaksi koesarjaa ehdotetaan jatkettavaksi esiselvitysvaiheen yhteydes-
sä käytetyllä Sievin kiviaineksella  siten, että tutkittavaksi otetaan tähän 
mennessä kuormitettuja materiaaleja hienoai nespitoisuudeltaan selvästi 
suurempi kalliomurske  ja  materiaali, jossa esimerkiksi maksimiraekoko 
poikkeaa  55 mm:stä.  Tämän lisäksi samalla kiviaineksella selvitetään tiiviys- 
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tilan vaikutusta yhdellä  tai  kandella raekokojakautumalla todc•lisissa  tie- 
rakenteissa tapahtuva tiiviystilan vaihtelu huomioon ottaen. Tämän jälkeen 
tutkimusta voidaan jatkaa muilla kiviaineksilla vaihdeDen niiden raekoko-
jakautumaa sekä kosteus-  ja  tiiviystilaa  siten kuin Sievin kiviaineksella 
saatujen kokemusten perusteella näyttää tarkoituksenmukaisimmalta. 
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