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Tiivistemä 

Sivurullakulutuslaitetta  eli SRK-laitetta käytetään päällysteen kulutuskestävyyden 
tutkimiseen. SRK-arvoa  on  käytetty  mm.  urakkasopimusten arvonmuutosperustee-
na.  SRK-tuloksiin liittyy sisäistä  ja  laitteiden välistä hajontaa. Menetelmästä aiheu-
tuva tulosten vaihtelu tulisi ottaa huomioon urakan arvonmuutosrajoja määriteltäes

-sä  niin, että urakoitsijalle  tai  rakennuttajalle ei tule siitä taloudellista riskiä. 

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena  on  ollut selvittää menetelmään liittyvän sekä 
sisäisen että laitteiden  välisen hajonnan  suuruus. Näiden hajontojen avulla  on  voitu 
laskea SRK-tulokselle hyväksyttävät vaihteluvälit. 

Tutkimuksen toisena tavoitteena  on  ollut löytää näitä hajontaa aiheuttavia tekijöitä 
 ja  etsiä keinoja kehittää menetelmää niin, että hajonnat pienenisivät  ja  menetelmän 

toistettavuus paranisi. 

Menetelmän sisäistä  ja  laitteiden välistä hajontaa  on  selvitetty tekemällä rengasana-
lyysi eli vertailututkimus. Tutkimukseen osallistuivat kaikki ne laboratoriot, joissa 
SRK-laitteita  on.  Kussakin laboratoriossa tehtiin SRK-kokeet mandollisimman 
samanlaisilla koekappaleilla. Näin tuloksissa olevien erojen voitiin katsoa johtuvan 
asfaittimassan perusluonteesta (epähomogeenisuudesta), menetelmästä, laitteista  ja 

 niiden käyttäjistä. Erot kuvasivat juuri sitä menetelmän sisäistä  ja  laitteiden välistä 
hajontaa, joka tulisi ottaa huomioon urakkasopimuksissa. Hajonnoista laskettiin 
hyväksyttävät vaihteluvälit. 

Laitteista, menetelmästä  ja työtavoista  etsittiin tekijöitä, jotka aiheuttavat joko 
menetelmän sisäistä  tai  laitteiden välistä hajontaa.  On  ilmennyt myös sellaisia teki-
jöitä, jotka ovat aiheuttaneet kokeiden epäonnistumista. 

Raporttiin  on  koottu ehdotuksia laitteen  ja  menetelmän kehittämiseksi. Ainakin  osa 
 ehdotuksista tultaneen toteuttamaan lähiaikoina. Joitakin muutoksia tehtiin  jo  tämän 

tutkimuksen kuluessa. 



Research of Pavement Wear Resistance Testers 

Key words: 	pavement, wear resistance 

Abstract 

The wear resistance of paving mixture can be tested with a  PWR-tester. The wear 
value  (PWR-value') has been used among other things for pavement mixture's 
quality verification and as a basis for increase or decrease in the amount of contract. 

With  PWR-values, there is internal deviation and deviation between laboratories. 
These differences, caused by the method, not the pavement, should be considered 
when the tolerances of wear values are decided upon in the contract. Contractors or 
clients should not have to take the economical risk caused by such deviations. 

One aim of this comparative study has been to find out the size of these deviations. 
Through these deviations it's possible to calculate the repeatability and reproducibi-
lity of the method and the wear values' acceptable range of variation. 

The other aim of the study has been to find out the factors causing deviation and 
manners to develop the method and the testers. 

The deviation between laboratories and the method's internal deviation were studied 
by reference analysis. There are eight  PWR-testers in Finland, and all those labora-
tories which have the tester did take part in the study. The laboratories did  PWR

-tests for three different types of asphalt mixture. They were sent as equivalent samp-
les as possible. So it could be assumed that the differences between the wear values 
were caused by the general non-homogenity  of asphalt mixture, the method, the 

 PWR-testers and the conducting of the test. 

Deviations, values for repeatability and reproducibility and confidence intervals 
with 95  %  confidence level were calculated from the wear values, given by this refe- 
rence analysis. 

Furthermore it was possible to find out tolerances for target  PWR-values, to notice 
in contract agreements. On the other hand some factors causing the deviation were 
found. There were also some factors which may cause the failure of a test. 

In this report there are some propositions about how the method and testers might 
be developed. At least some of these propositions will be fulfilled. Some changes in 
the method and testers were already made during this study.  
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1  Johdanto  

1.1  SRK-laite  

Sivurullakulutuslaite  eli SRK-laite  on  tarkoitettu lähinnä asfaittimassasta valmistettu-
jen  tai  porattujen päällystenäyueiden kulutuskestävyyden  mittaamiseen.  Sillä  voidaan 
tutkia myös esimerkiksi betonista valmistettuja koekappaleita. Laite jäljittelee nasta-
rengasliikenteen aiheuttamaa kulutusta. 

Laite  on  kehitetty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksenTie-, geo  -ja liikennetekniikan 
laboratonossa.  Tällä hetkellä SRK-laitteita  on  seuraavissa laboratorioissa. (Laitteet  on 

 numeroitu valmistumisjärjestyksen  mukaan, SRK-1  ei ole enää käytössä.) 

SRK-2  Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) /  
Tie-,  geo-  ja liikennetekniikan  laboratorio (TGL) 

SRK-3  VTF/TGL  
SRK-4  Teknillinen korkeakoulu (TKK)  / Tielaboratorio 
SRK-5  VTT / TGL  
SRK-6  Lemminkäinen Oy  /  Keskuslaboratorio 
SRK-7  Tampereen  Teknillinen korkeakoulu (TTKK)  /  

Liikenne-  ja tielaboratorio  
SRK -8  Tielaitos /  Keskuslaboratorio 
SRK-9  Tielaitos /  Turun tiepiirin keskuslaboratorio 

Laitteen pyörijä  ja näytepöytä  ovat lämpöeristetyssä kaapissa. Kaapin lämpötilaa 
voidaan vaihdella joissakin malleissa  -20°C:  sta huoneenlämpöön,  pienemmissä mal-
leissa ei kuitenkaan päästä pakkasen puolelle. Kaappiin voidaan ruiskuttaa vettä. 
Laitteen moottori  on  kaapin yläpuolella. Säätimet  ja  mittareiden näytöt ovat yleensä 
jommalla kummalla puolella kaapin kyljessä. 
Niissä malleissa, joilla voidaan tehdä pakkaskokeita, kaappi  on  tavallista leveämpi, 
jotta kaappiin mahtuisi kaksi jäähdytintä. Tällöin kaapissa  on  kaksi ovea siten, että 
toisella puolen kaappia  on  pyörijä  toisen puolen kaapista toimiessa näytteiden tempe-
rointikaappina. 

Pyörijässä  on  kolme rengasta, joissa kussakin  on 30  kappaletta Kometa  P8 100 NR  - 
nastoja.  Renkaan halkaisija  on 90 mm  ja  leveys  25 mm.  Renkaat  on  kiinnitetty varsiin 
siten, että yksi pyöristä  on  vaakasuorassa (=pyörimissuunta), toinen  on  kallistettu  tästä 
suunnasta  5°  alaspäin  ja kolmas  5°  ylöspäin. 

Koekappaleet  ovat lieriöitä, joiden halkaisija  on 100 mm.  Koekappaleet liimataan 
kaksikomponenttiliimalla teräsjalustoihin,  joita  on  eri korkuisia. Alusta valitaan siten, 
että koekappaleenja alustan yhteen laskettu korkeus  on  enintään 100mm. Käytiinnössä 
koekappaleiden minimikorkeus  on n. 43 mm  ja maksimikorkeus  n. 80 mm.  
Alusta kiinnitetään magneettipöytään, joka nostetaan ylös pyörijän keskelle, jolloin 
renkaat sijoittuvat koekappaleen ympärille. Ajon aikana koekappale pysyy paikallaan 

 ja  renkaat pyörivät koekappaleen ympärillä. Pyörijän pyörimisnopeus  on n. 520 rpm. 
 Jotta näyte ei kuluisi aivan samasta kohdasta, liikuttaa epäkeskomoottori pyörijää ajon 

aikana  5 mm  ylös-alas -suunnassa. 

Tässä tulkimusraportissa mainitut  osat  on  nimetty kuviin  2  ja  3.  
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Kuva  1. 	Sivurullakulutuslaite,  
(KUVA: 	Anja Karppinen TKK  I  Tielaboratorio) 
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Lukitustappi  

Varren 
aluslevy 

Renkaan 
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Jousen 
klinnitystappi 
Varren  ___L 
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(1(1(1  
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L  Rengas  
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r 
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r 
	 Magneettipöyta  

Kuva  2. 	SRK-laineen  pyörijä  ja koekappale alusgoineen magneettipöydällä 
(KUVA.• 	Anja Karppinen TKK  / Tielaboratorio) 
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Kuva  3. 	Koekappale  nostettu pyörijän keskelle  
(KUVA: 	Anja Karppinen TKK / Tielaboratorio) 
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1.2  SRK-menetelmä 

SRK-menetelmä  on  määritelty menetelmäohjeessa  TIE 406. Menetelmäohjetta on 
 uusittu vuosien myötä useaan otteeseen, viimeksi tämän tutkimuksen kuluessa. Uusin 

ohje  on tunnukseltaan TIE 406-93. 
Menetelmäohjeen  mukaisessa varsinaisessa SRK-kokeessa kaapin lämpötila  on 5°C  ja 
veden  lämpötila  5°C.  Vettä ruiskutetaan renkaiden päälle  60 1/h.  Näytettä kulutetaan  2 

 tuntia. 
Menetelmäohjeen  mukaan näyte tulee temperoida  +5°C lämpötilaan  ennen  koetta 

 pitämällä sitä  ko.  lämpötilassa vähintään viisi tuntia. 

Näyte punnitaan alustoineen ennenjajä.lkeen ajon, molemmilla kerroilla sekä  vedessä 
 että ilmassa. Punnitusten perusteella lasketaan pois kuluneen aineksen  massa ja 
 tilavuus. SRK-tulos  on  pois kuluneen aineksen tilavuus ilmoitettuna cm3 :na. 

Päällystemassan SRK-arvo  on  uusimman menetelmäohjeen mukaan vähintään kolmen 
massalle tehdyn SRK-ajon tuloksen keskiarvo. Menetelmäohjeen mukaan SRK-arvon 
lisäksi tulee ilmoittaa näytteen tiheys. Toistettavuudesta todetaan, että rinnakkaisnäyt-
teiden kulumisarvon keskihajonta saa olla enintään  10 %  keskiarvosta. 

Menetelmäohje  on  liitteenä  1. 

1.3  Päällysteiden kulumisestaja  
tämän  arviolmisesta  SRK-menetelmällä 

Suomessa merkittävin syy uusia päällysteitä  on urautuminen  ja urautumisesta  puoles-
taan  70 - 80 %  aiheutuu nastarengaskulutuksesta. Myös päällysteen deformaatio  ja 
esim. tierakenteen painuminen  aiheuttavat urautumista. Kuluminen  on  erityisen suurta 
silloin, kun päällyste  on  kosteaa. Myös lämpötilan aleneminen lisää päällysteen 
kuluniista, mutta päällysteen märkyys  on hallitsevampi  tekijä. Käytännössä kuluminen 

 on  suurinta silloin, kun päällyste  on suolaamisen  takia  tai  muuten märkää  ja  lämpötila 
 on-2-+5°C. /2.!  

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat SRK-tuloksen korreloivan suhteellisen hyvin 
päällysteen todellisen kulumisen kanssa.  /1.!, /3.! 

J05  halutaan tutkia  koko päällysteen  kulumista menetelmällä,joka olisi vielä lähempänä 
todellisia kulutusolosuhteita kuin SRK-koe, päädytään erilaisiin koeratoihin. Tällöin 
esim. pyöräkuormat saadaanjo täysin vastaamaan todellisia kuormiaja myös deformaa-
tion osuus esille. Hankaluutena ovat vastaavasti suuret massamäärätja  se,  että kokeen 
tekemiseen saattaa mennä useita päiviä  tai  viikkoja. 

SRK-arvo kertoo parhaitenjuuri siitä kulumisesta, mikä tapahtuu SRK-oloissa.  Jos  joku 
päällyste kestää kulutusta paremmin johonkin toiseen verrattuna märkänä, niin kuivana 
tilanne saattaakin olla päinvastainen. Yleensä kuitenkin päällysteen kuluminen märkä-
nä  on  niin paljon suurempaa kuin muissa oloissa, että märkäkulutuksen osuus nousee 
hallitsevaksi. 
SRK-kokeessa  (TIE 406) päällystettä  kulutetaan märkänä.  Aina  SRK-tulos  ei korreloi 
täysin vastaavan todellisen kulutuksen kanssa. Eräs selitys voi olla  se,  että märkäkulu-
tuksen osuus ei todellisuudessa  ko.  alueella ole yhtä suurta kuin SRK-kokeessa. 
SRK-menetelmällä ei tietenkään aina voida ennustaa  koko urautumista,  vaikka päällys- 
teen  kulumisella  on  hallitseva osuus. 
SRK-laitetta  ja  menetelmää  on  käytetty  mm. päällysteen  ja päällystekiviainesten 
kulutuskestävyyden  tutkimiseen sekä suhteituksen suunnittelun  ja  tuotekehityksen 
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apuvälineenä.  
SRK-arvon perusteella  on  arvioitu päällysteen kulumista  ja vuosikustannuksia  mm.  
seuraavanlaisen käyrastön avulla. 
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1.4  Tämän tutkimuksen tarve  ja  tavoite 

Viime aikoina  osa  tie-  ja  päällysteurakoista  on  sovittu laatuvastuu-urakoina (LVR). 
LVR-urakassa rakennuttaja valitsee sellaisen tarjouksen, joka  on  kokonaisuutena 
edullisin. Tällöin ei siis ratkaise  vain  tarjouksen "bruttohinta", vaan myös vuosikustan-
nuksetja päällysteen laatu. Näitä (vuosikustannuksetja laatu) mäli.ritettäessä käytetään 
hyväksi  mm.  SRK-arvoa, jonka urakoitsija ilmoittaa tarjouksen yhteydessä. Päällys - 
teen  valmistuttua rakennuttaja testaa päällysteen - myös SRK-arvon -  ja  mandolliset 
poikkeamat tarjouksessa ilmoitetusta  tai  muuten asetetusta tavoitearvosta aiheuttavat 
urakoitsijalle  "sakkoja"  tai  toisaalta hyvitystä urakkahintaan. 
Erään urakan yhteydessä oli sovittu, että mandolliset SRK-arvon poikkeamat tavoitear-
vosta aiheuuaisivat seuraavanlaisia muutoksia urakkasummaan. Taulukkoa ei kuiten-
kaan lopulta sovellettu. 

Taulukko  1.  Esimerkki SRK-arvon poikkeamien vaikutuksesta urakan arvonmuutokseen.  /8.1  

KulufusketvyyJen 	tavol- 

tearvon  poikkeama [ykik- 

Arvonmuuto 	-% 	kohteen 

orkknummint  

5,51  -  7,00  +  8 

4,01  -  5,50  +  6 

2,51  -  4,00  +  4 

1,01  -  2,50  +  I 

0_+/_l,00 0 

1,01  -  2,50  -  

2,51  -  4,00  -  4 

4,01  -  5,50  -  6 

5,51-7,00 -8 

7,01  -  8,50  - 	Il  

8,51  -  10,00  - 	IS 

-  20  10,01  -  11,50  
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SRK-tulosten tulkinta LVR-urakoiden kohdalla  on  kuitenkin ollut ongelmallista. Olisi 
tärkeää tietää johtuvatko mandolliset erot SRK-arvoissa todellisista eroista päällystees

-sä  vai onko kyse  vain  menetelmästä johtuvasta mittaustulosten luonnollisesta hajonnas
-ta.  Erimielisyyksiä  on  ollut menetelmästä aiheutuvan hajonnan suuruudesta  ja sen 

 suhteellisesta osuudesta lopullisen SRK-tuloksen  ja tavoitearvon poikkeamassa.  Siten 
myös ns. sakkorajojen asettaminen  ja  soveltaminen  on  ollut hankalaa. 

Tämän takia oli tarpeen tutkia  ja  vertailla eri SRK-laitteita, ajaa laitteilla useita 
samanlaisia koekappaleita  ja  vertailla tuloksia. 
Tavoitteena oli selvittää menetelmän toistettavuus, mandollisuuksien mukaan etsiä  ja 

 karsia mandollisia turhaa hajontaa aiheuttavia systemaattisia virheitä sekä laskea 
luottamusvälit, joihin samasta massasta tehtyjen eri SRK-tulosten odotusarvon tulisi 
mandollisimman todennäköisesti sijoittua. Näiden luottamusvälien avulla voidaan 
edelleen määrittää hyväksyttävät vaihteluvälit, joihin LVR-urakoissa SRK-tuloksen 
keskiarvo voisi vielä sijoittua ilman, että urakkasummaa muutettaisiin. 

Käytännössä työ jakautui kahteen osaan: 

Ensinnäkin ns. rengasanalyysiin eli vertailututkimukseen, jossa kaikissa SRK-laitteissa 
testattiin mandollisimman samanlaisia koekappaleita. Tuloksista saatiin laskettua me-
netelmän toistettavuuksia eri massoilla  ja  vastaavia luottamusvälejä. 
Toiseksi selvitykseen SRK-Iaitteen rakenteesta  ja  SRK-menetelmästä - siltä osin kuin 
niillä voi olla merkitystä tulosten hajonnan kannalta. 
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2 	SRK-laitteiden  rengasanalyysi  

2.1  Tutkimusprojektin toteutuksesta  

Vertailututkimukseen  osallistuivat kaikki ne laboratonot, joissa  on  SRK-laite, siten, 
että kussakin SRK-laitteessa ajettiin yhteensä  24 (=3x8)  koekappaletta.  SRK-laitteita-
han  on  seuraavissa laboratorioissa. 

SRK-2  VTF / TGL  
SRK-3  VTF/TGL  
SRK-4  TKK  / Tielaboratorio 
SRK-5  VTF/TGL  
SRK-6  Lemminkäinen Oy  I  Keskuslaboratono  
SRK-7  TTKK  /  Liikenne-  ja tielaboratorio  
SRK-8  Tielaitos  I  Keskuslaboratorio 
SRK-9  Tielaitos  I  Turun tiepiirin keskuslaboratorio 

Tutkimuksessa käytetyt koekappaleet porattiin kolmesta kesällä  -93  tehdystä päällys- 
teestä, joissa oli eri kiviaines  ja massatyyppi. Päällysteet  olivat: 

Päällyste 	Tie 

1) SMAI8/l00 	Vt3  
2) AB18/l00 	Mt1403  
3) REM 	 Mt 130  

Poraukset  tehtiin kesä-heinäkuussa  -93  siten, että kappaleet porattiin tien pituussuun-
nassa perätysten  n. 30  metrin matkalta. Tarkoituksena oli siis saada kustakin päällys- 
teestä mandollisimman samanlaisia kappaleita. Kappaleita porattiin kultakin tieltä 
yhteensä  84  -  90  kappaletta. 
Porausten  jälkeen kappaleet sahattiin  ja  niiden kelpoisuus tutkittiin silmämääräisesti. 
Liian matalat, kierot  tai  muuten heikkolaatuiset kappaleet hylättiin otoksesta. Tämän 
jälkeen määriteuiinkappaleiden tyhjätilaja tyhjätilaltaan muita pienemmät  tai  suurem-
mat kappaleet hylättiin. 
Näin oli saatu kustakin päällysteestä  64  mandollisimman samanlaista kappaletta eli  8 

 kappaletta kutakin käytössä olevaa SRK-laitetta kohden. Kyseiset  64  kappalettajaettiin 
 16  ryhmään niin, että jokaista SRK-laitetta kohden tuli kaksi neljän koekappaleen erää 

kutakin päällystettä. Nämä neljän koekappaleen erät päällysteestä oli jaettu siten, että 
erien tyhjätilan keskiarvo oli yhden desimaalin tarkkuudella sama. Myös hajonta oli 
likimain sama. 
Kappaleet oli numeroitu porausjärjestyksen mukaisesti. 
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Kuva  5. AB -kappaleiden tyhjätilat  

Kuva  6.  SMA  -kappaleiden ryhjätilat 
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Kuva  7. REM-kappaleiden tyhjätilat  



20 
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Luku  2  Rengasanalyysi  

Taulukko  2. Koekappaleiden  jako  neljän kappaleen  enin  

0 

0 
a) 

0 a 

5 5 5 5 5 
0 

c 
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Koekappaleet  ajettiin SRK-laitteissa kolmessa erässä siten, että  ensin  ajettiin  4 SMA
-kappaletta  ja  4 AB -kappaletta, toisessa ajoerässä oli kuten ensimmäisessä  4 SMA

-kappaletta  ja  4 AB-kappaletta. Viimeisessä eli kolmannessa erässä ajettiin  8 (-4+4) 
REM-kappaletta. 

Tutkimuksen tarkoitushan oli vertailla eri tielaboratorioissa tehtyjen SRK-kokeitten 
tuloksia  ja  kehittää menetelmää siten, että mandolliset erot pienenisivät. Ensimmäisen 
ajoerän mukana laboratorioihin ei lähetetty mitään erityisiä ohjeita, vaan pyydettiin 
ajamaan kappaleet tavalliseen tapaan. Tarkoitus oli saada näin selville teknisten erojen 
aiheuttaman vaihtelun lisäksi mandollisista erilaisista työtavoista johtuvia eroja. 

Toisen erän mukana laboratorioille annettiin ajantasalla olevat uusitut menetelmäohjeet 
sekä vielä lisäksi suullisiaja kirjallisia ohjeita kokeen suorittamiseksi. Lisäksi laitteille 
tehtiin tekninen tarkastus. Tarkastuksessa löytyi joitakin selviä vikojaja puutteita,jotka 
korjattiinjo ennen toisen koekappale-erän ajamista. Muuten naihin teknisiin tekijöihin 
suhtauduttiin siten, että kun erot tiedettiin, niin tulosten perusteella voitiin sitten 
arvioida vaikuttavatko ne SRK-arvoon vai eivät.  11-erän ajoissa kokeiltiin myös toista 
jousityyppiä, joka  kyllä  kesti jonkin verran ns. vakiotyyppiä paremmin: tuli tavallista 
vähemmän tuloksia, joissa jousi katkesi. Toisaalta nämä kokeilujouset olivat jäyk-
kyydeltään epätasaisempia.  

Kolmannen  ajoerän  kohdalla tilanteen olisi pitänyt olla sellainen, että tulokset ovat niin 
lähellä toisiaan kuin yleensä voidaan toivoa. 
Ensimmäisen  ja kolmannen  erän tulosten perusteella voitiin arvioida SRK-tulosten 
laitteen sisäisiä  ja  laitteiden välisiä hajontoja. 
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2.2  Rengaskokeen  tulokset 

 2.2.1  Rengaskokeen  1-erä 

Ensimmäisessä ajoerässä ajettiin kullakin laitteella  4 AB-kappalettaja 4 SMA -kappa-
letta. 
Ensimmäisessä erässä oli mukana  vain  seitsemän laitetta, koska VTT:n laitteista SRK- 
2  oli korjattavana. Myöhemmin vastaavat koekappaleet ajettiin myös tässä laitteessa, 
mutta tällöin  sen  renkaiden kiertoa oli muutettu siten,  etui  niitä esikulutettiin ennen 
varsinaisia ajoja. Lisäksi vastapainot oli tasapainotettuja kiinnitetty. Niinpä SRK -2:n 

 tulokset eivät ole vertailukelpoisia muiden  1-erän tulosten kanssa. 
Toistettavuuksia  ja  luottamusvälejä  laskettaessa myöskään TKK:n tulokset eivät ole 
mukana, koska  ko.  laboratoriossa oli olennainen vithe kokeen suorituksessa:  rengas 

 vaihdettiin  12  tunnin  välein. (Menetelmäohjeen mukaan  rengas  olisi pitänyt vaihtaa  24 
 tunnin  välein.)  

2.2.2  Rengaskokeen  11-erä 

Ensimmäisen erän tulokset poikkesivat toisistaan yllättäen vähemmän kuin  II  -erän 
tulokset.  11-erässä kokeiltiin kestävämpää jousityyppiä, joka  kyllä  paransi tuloksia 
sikäli,  etui  jousia meni vähemmän poikki eli saatiin lisää varmuutta.  11-erän jouset eivät 
olleet tarpeeksi tasalaatuisia, vaan jousivoimat vaihtelivat tavallista enemmän eri 
laboratorioissa. Niinpä voidaan sanoa, että  11-erän tuloksissa  on  epätavallisen suurta 
hajontaa,  ja  kun  ko.  jousia ei käytetä enää toiste, ei  11-erän tulosten perusteella kannata 
laskea luottamusvälejäkään. 
Luottamusvälejä  ei kannata tietenkään laskea senkään takia, että  jos  aineiston tiedetään 
sisältävän systemaattisista virheistä aiheutuvaa hajontaa, ei voida olettaa aineiston 
olevan normaali-  tai t-jakautunutta.  
Toisaalta  11-erän tulokset olivat sikäli hyödyllisiä,  etui  niiden perusteella oli mandollista 
selvittää, miten erilaiset tekijät  (mm. jousivoima, kierrosmäärä, tyhjätila)  vaikuttavat 
SRK-arvoon. Nämä tekijät tunnettiin hyvin,  sillä  laitteille  oli tehty tekninen tarkastus. 
Laboratoriot ilmoittivat tulosten yhteydessä esim. renkaiden iän  ja  kierrosmäärät.  Ja 

 toisaalta tuloksissa oli niin paljon hajontaa, että oli jotain selvitettävääkin. 
Näitä selvityksiä  on  koottu liitteeseen  9.  
Eri tekijöiden vaikutuksia  on  käsitelty kohdassa  3.10. 



SMA -  KAPPALEET 

SRK-laitteiden vertailututkimus,  I  vaihe 
TKK  I  Tielaboratorio 16. 8. 1993, täydennetty 27. 12. 1993 

AB -  kappaleet 

Laite 	 SRK-2 	SRK-3 	SRK-4 	SRK-5 	SRK-6 	SRK-7 	SRK-8 	SRK-9 
36,7 38,0 48,8 40,4 44,7 42,1 (jp4l,2)  38,3 

(mrt32,8)  38,5 442 43,0 39,1 42,8 414 37,9 
33,7 43,0 44,5 36,5 (jp4l3)  39$ 38,2 373 
38,0 37,2 44,9 (jp42,7)  42,1 454 (jp37,7)  36,8  

Keskiarvo 	36,1 39,2 454 40,0 42,0 424 39,9 374 
Keskihajonta 	2,2 2,6 2,2 3,3 2,8 2,4 2,4 0,7  

Keskiarvojen keskiarvo 	40,4  
Keskiarvojen keskihajonta 	3,0 

SMA -  kappaleet 

Laite 	 SRK-2 	SRK-3 	SRK-4 	SRK-5 	SRK-6 	SRK-7 	SRK-8 	SRK-9 
24,7 25,3 24,8 23,4 (jp22,7)  22,4 23,0 23,3 
253 25,0 24,8 23,4 25,1 25,5 22,5 223 
23,0 23,1 30,1) (jp  19,0) (jp  26,5) 24,2 23,7 26$ 
26,0 op23,4)  30$ 23,8 22,5 22,9 24,7 (eitulosta)  

Keskiarvo 	24$ 24,5 274 23,5 23$ 23$ 23,5 24,1 
Keskihajonta 	1,3 1,2 3,2 0,2 1,8 1,4 1,0 2,4  

Keskiarvojen keskiarvo 	24,4  
Keskiarvojen keskihajonta 	1,4 

(Lahteen SRK-4 käyttâ;ällä meneteirnäohje on  ollut virheellinen  ja ko.  tulokset eivät ole vertallukelpoisla. Jatkossa virhe  on  korjattu.)  

AB -  KAPPALEET 

I- cl,  
C 
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ID 

13Q. 
CD 	ID 
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CD 
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3 
C 
(a 

N) 
C) 



SMA-KAPPALEET  
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SRK-laitteiden vertailututkimus,  II  vaihe 
TKK  / Tielaboratorio  23. 9. 1993,  täydennys  4. 11. 1993 

AB-KAPPALEET 
AB  - kavDaleet  

50,U J  
Laite 	SRK-2  SRK-3  SRK-4  SRK-5  SRK-6  SRK-7  SRK-8  SRK-9 0 40,0 

35,1 33,0 40,3 37,0  (mrt36,9) (jp  45,3) 41,5 35,6 F1  
42,7 33,1  (mrt  50,2) 33,8 33,4 44,2 38,0 33,1  20,0 ,U9flfl,  33,8 28,7 41,3 32,8 

________________________________ 

34,1 41,7 40,0 34,6 

(et 42,8) 32,2 (p 40,9) 32,2 35,9 45,3 36,3 33,3 10,0  

Keskiarvo 	37,2 31,8 40,8 34,0 34,5 43,7 39,0 34,2 0,0  

Keskihajonta 	4,8 2,1 0,7 2,1 1,3 1,8 2,3 1,2 
U, U, 	U, 	U, 	U, 	tt)  

Keskiarvojen keskiarvo  36,9  
LAITE 

Keskiarvojen  keskihajonta  4,0  

SMA -  kappaleet 

Laite 	SRK-2  SRK-3  SRK-4  SRK5  SRK-6  SRK-7  SRK-8  SRK-9 

20,6 18,7 22,7 19,8 23,5 23,0 25,5 18,9 

15,4 17,0  (jp  18,8) 15,4 22,3 22,7 23,5 20,6 

19,0 18,7 22,3 18,8 25,3 21,4 22,2 18,7 

21,7 15,8 21,2 22,9 23,8  (rnrt  27,9) 23,6 20,1  

Keskiarvo 	19,2 17,6 22,1 19,2 23,7 22,4 23,7 19,6  

Keskihajonta 	2,8 1,4 0,8 3,1 1,2 0,9 1,4 0,9  

Keskiarvojen keskiarvo 	20,9  
Keskiarvojen  keskihajonta 	2,3  

Tässä erässä  jousivoima vaibteli  tavallista enemmän. Tulokset eivät kuvaa normaalia hajontaa.  



SRK-Iailteiden vertailututkimus 	 25 
Luku  2 Rengasanalyysi 

2.2.3  Rengaskokeen  111-erä 

Kaikki remixer-massasta poratut kappaleet ajettiin kolmannessa erässä. 
Tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia  ja  kuvaavat sitä, mikä  on  laitteiden välinen 
hajonta nykyään. Laitteet  ja  niiden käyttö ovat yhdenmukaisempia kuin  1-erän ajoissa, 
minkä takia hajonnat ovat jonkin verran vähentyneet verrattuna  AB-kappaleiden 
hajontaan. Tästä sinänsä hyvästä asiasta  on  kuitenkin sellainen seuraus, että  REM - 

 tuloksia ei voida enää verrata  1 -erän tuloksiin arvioitaessa toistettavuuden  ja  keskimää-
räisen SRK-tuloksen korrelaatiota. 

Tulokset ovat  REM-kappaleiden osalta taulukoitu  ja  kuvattu kandella eri tavalla; 
tulokset  on  laskettu sekä kandeksan että neljän kappaleen avulla. 

SRK-laitteiden  vertaitututkimus,  III  vaihe  
ThK  I  Tieliboratono  10. 12. 1993 

REM  -  kappaleet  

L1te  SRK -2  SRK-3  SRK.4 SRX-5  SRX.6  SRK-7  SRK-8  SRK-9 
45,3 45$ 45,1 48,6 44.2 50.0 44,0 tip 42,4)  

(jp  40,5) 43$ 45$ 42,9 43,5 47,7 42,5 45,7 
43,4 46,9 44,3  (jp4l,O)  ((p40,4) 46.4 42,5 45,2 
39,2 41,6 45.1 44,8 44.0 48.0 46,7 45,3 
42,4 41,0 45,8 43,5  (lp41,5)  45,5 43,9  (jp4S.2) 

(ip35,6)  394 44,1 384 tip 40.9) 45.9  (lp  39,7) 414 
41,0 42,4 48,6 42,7 ((p37,5) 43,4 45,6 38,8 
44,8 40,0  (,  42,8) 44,8  (,  35,2) 47,0 43,1 44,0  

Keskiarvo  42,7 424 45,5 43,7 43,9 46,7 44,0 43,4  
Keskihajonta  2,3 2,7 1,5 3,0 0,4 2,0 1,6 2.7 

6 8 7 7 3 8 7 6  

Kesk1arvoj,  keskiarvo  (s-8) 	 44,1  
Kaskiarvoje keskthaponta 	 1,4  

Kuva  10. 	Vergajlutuj/cjmuksen 111-erän tulokset, 
kun tulokset laskettu kandeksan koekappaleen erille 



Laite 	 SRK-2  SRK-3  SRK-4  SRK-5  SRK-6  SRK-7 SRJ(-8  SRK-9 
45,3 41,0 45,1 48,6 44,2 50,0 44,0 (jp  42,4) 

(jp  40,5) 39,6 45,8 42,9 43,5 47,7 42,5 45,7 
43,4 42,4 44,3 (jpAl,O) (jp40,4)  46,4 42,5 45,2 
39,2 40,0 45,1 44,8 44,0 48,0 46,7 45,3  

Keskiarvo 	42,6 40,8 45,1 45,4 43,9 48,0 43,9 45,4 
Keskthajonta 	3,1 1,2 0,6 2,9 0,4 1,5 2,0 0,3  

Keskiarvojen keskiarvo  (n=8) 44,4  
Keskiarvojen keskihajonta  2,2 
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SRK-laitteiden vertailututkimus,  III  vaihe 
TKK  / Tietaboratorio  10. 12. 1993 

REM  -  kappaleet 
REM-kappaleet, 
1.osa  4 kpl:n  erä  

REM  -  kappaleet 

Laite 	 SRK-2  SRK-3  SRK-4  SRK-5  SRK-6  SRK-7  SRK-8  SRK-9 
42,4 45,8 45,8 43,5 (jp  41,5) 45,5 43,9 (jp  45,2) 

(jp3S,6)  43,8 44,1 38,6 (jp4O,9)  45,9 (jp39,7)  41,6 
41,0 46,9 48,6 42,7 (jp37,5)  43,4 45,6 38,8 
44,8 41,6 (jp42,8)  44,8 (jp35,2)  47,0 43,1 44,0  

Keskiarvo 	42,7 44,5 46,2 42,4 45,5 44,2 41,5 
Keskihajonta 	1,9 2,3 2,3 2,7 1,5 1,3 2,6  

Keskiarvojen keskiarvo  (n=7) 	 43,8  
Keskiarvojen keskihajonta 	 1,7  

Kaikkien keskiarvoen keskiarvo  (n.=15) 	 44,1  
Vastaava keskihajonta 	 1,9 

C-, 

S.'  
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2.3  Tulosten tarkastelu  

2.3.1  Hajonnat  ja  toistettavuudet  

Tuloksista  on  laskettu  ISO -standardien  4259  ja  5725  mukaisesti sisäiset  ja  laitteiden 
väliset hajonnat (sisäinen hajonta:  S. ; vain  laitteiden välinen hajonta:  SL  ja  edelliset 
yhdistettynä:  SR  )  
Näiden hajontojen avulla  on  laskettu vastaavat toistettavuudet  (repeatability  eli  r  ja 

 Reproducibility  eli  R). 
Hajonnoista  tai  vaihtoehtoisesti toistettavuuksista voidaan edelleen laskea esim.  95%  
luottamusvälit  eli saada SRK-tuloksille ns. hyväksyttävät vaihteluvälit. 
Edellä esitellyt  termit ja  niiden laskentamenetelmät  on  esitelty liitteessä  4.  

Tuloksista  ja  seuraaville sivuille kootuista taulukoista  on  havaittavissa, että SRK- 
menetelmään liittyy sekä menetelmän sisäistä että laitteiden välistä hajontaa. Tämä  on 

 tietenkin tyypillistä kaikille mittaus-ja tutkimusmenetelmille.  Koska SRK-menetelmää 
 ja  -arvoa halutaan käyttää urakkasopimusten apuvälineenä,  on  tämä hajonta aina 

harmillista  ja  sitä olisi hyvä yrittää pienentää. 

Toistaiseksi hajonta  on  otettava huomioon urakkasopimuksia tehtäessä siten, että 
käytetään SRK-arvoille sopivan kokoisia hyväksyttäviä vaihteluvälejä. Tämä  on  mah-
dollista tehdä käyttämällä vaihteluvälien pohjana esim.  95  % luottamusvälejä. 
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Taulukko  3. 48-kappaleiden  1-erän tulosten hajonnat  ja toisteuavuudet  

AB-tulosten analysointia,  6  laitetta mukana 

SRK-3  SRK -5  SRK-6  SRK-7  SRK-8  SRK-9 
38,0 40,4 44,7 42,1  (jp  41,2) 38,3 
38,5 43,0 39,1 42,8 41,6 37,9 
43,0 36,5  (jp  41,3) 39,8 38,2 37,3 
37,2  (jp  42,7) 42,1 45,6  (jp  37,7) 36,8 

fl 4 3 3 4 2 4  

Keskiarvo  39,2 40,0 42,0 42,6 39,9 37,6  

Keskihajonta  
(jakaja=n -1) 2,61 3,27 2,80 2,39 2,40 0,66  

Varianssi  6,79 10,70 7,85 5,71 5,78 0,44  

keskiarvo  x fl 1 56,80 120,00 126,00 170,40 79,80 150,40  

ke.ar. neliöxn  6146,56 4800,00 5292,00 7259,04 3184,02 5655,04  

n:n  neliö  16,00 9,00 9,00 16,00 4,00 16,00  

varianssinja  (n-1):n  tulo  20,37 21,41 15,71 17,13 5,78 1,31 

r-varianssi  5,84 
L-varianssi  2,12 
R-varianssi  7,96 

r  =  6,76 	eli  6,8 
R  = '  7,90 	eli  7,9 
m  = '  40,17 	eli  40,2  
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Taulukko  4.  SMA -kappaleiden  1-erän tulosten  hajonna:  ja loistenavuudet 

SMA -  tulosten analysointia,  6  laitetta mukana 

SRK-3  SRK-5  SRK -6  SRK-7  SRK-8  SRK -9 
25,3 23,4  (jp  22,7) 22,4 23,0 23,3 
25,0 23,4 25,1 25,5 22,5 22,3 
23,1  (jp  19,0)  (jp  26,5) 24,2 23,7 26,8  

(jp  23,4) 23,8 22,5 22,9 24,7  ei tulosta  

fl 3 3  2 __  4 4 3  

Keskiarvo  24,5 23,5 23,8 23,8 23,5 24,1  
Keskihajonta  
(jakaja=n -1) 1,19 0,23 1,84 1,39 0,95 2,36  

Variafissi  1,42 0,05 3,38 1,94 0,91 5,58  

keskiarvo  x n 73,40 70,60 47,60 9 5,00 93,90 72,30  

ke.ar.  neljä  x fl 1795,85 1661,45 1132,88 2256,25 2204,30 1742,43  

fl:fl  neljä  9,00 9,00 4,00 16,00 16,00 9,00  

- 	variaflssiflja  (fl-i  ):n  tulo  2,85 0,11 3,38 5,81 2,73 11,17 

r-  varianssi 	 2,00 
L-  varianssi 	 0,14 
R-  variafissl 	 2,14 

r  =' 	 3,96 	eli  4,0 
R=' 	 4,10 	eli  4,1 
m  =' 	 23,83 	eli  23,8  
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Taulukko  5. REM-kappaleiden tulosten hajonnat  ja toistettavuudet, 
 mukana  8  koekappaletta /  SRK-laite  

REM  -tulosten analysointia  (8  koekappaletta /  laite) 

SRK-2  SRK-3  SRK-4  SRK -5  SRK-6  SRK -7  SRK-8  SRK-9 

45,3 458 4S,1 48,6 44,2 50,0 44,0  (jp  42,4) 

Up 40,5) 43,8 45,8 42,9 43,5 47,7 42,5 45,7 

43,4 46,9 44,3 p 41,0)  (jp  40,4) 46,4 42,5 45,2 

39,2 41,6 45,1 44,8 44,0 48,0 46,7 45,3 

42,4 41,0 45,8 43,5  (jp  41,5) 45,5 43,9  (jp  45,2) 

Up 35.6) 39,6 44,1 38.6  (jp  40,9) 45,9  (jp  39,7) 41,6 

41 42,4 48,6 42,7  (jp  37,5) 43,4 45,6 38,8 

44,8 40,0 Up 42,8) 44,8  (jp  35,2) 47,0 43,1 44,0 

n 6 8 7 7 3 8 7 6  

Keskiarvo  42,7 42,6 45,5 43,7 43,9 46,7 44,0 43,4  

Keskihajonta 
- 

Varianssi  5,38 7,07 2,25 9,02 0,13 3,82 2,53 7,38  

keskiarvoxn  256,20 340,80 318,50 305,90 131,70 373,60 308,00 260,40  

ke.ar. neliöxfl  10939,74 14518,08 14491,75 13367,83 5781,63 17447,12 13552,00 11301,36  

n:n nellÖ  36,00 64,00 49,00 49,00 9,00 64,00 49,00 36,00  

varianssn  ja  (n-i  ):n  tu'o  26,89 49,52 13,50 54,12 0,26 26,72 15,16 36,89 

r-  varianssi 	 5,07 
L-  varianSSi 	 1,47 
R-  varianSSi 	 6,54 

6,30 	eli  6,3 

R 	 7,16 	eli  7,2 

m 	 44.14 	eli  44,1  



SRK-laitteiden  vertailututkimus 	 31 
Luku  2  Rengasanalyysi  

Taulukko  6. REM-kappaleiden tulosten hajonnat  ja  toisienavuadet,  
mukana  4 koekappaletta /  SRK-laite  

REM  -tulosten analysointia  (4  koekappaletta /  laite) 

SRK -2  SRK-3  SRK -4  SRK -5  SRK -6  SRK -7  SRK-8  SRK-9 
45,3 41,0 45,1 48,6 44,2 50,0 44,0  (Jp  42,4) 

O 	40,5) 39,6 45,8 42,9 43,5 47,7 42,5 45,7 
43,4 42,4 44,3  (jp  41,0) Op 40,4) 46,4 42,5 45,2 
39,2 40,0 45,1 44,8 44,0 48,0 46,7 45,3  

fl 3 4 4  3 4 4 3  --  

Keskiarvo 42,6 40,8 45,1 

--------- 

45,4 43,9 48,0 43,9 45,4  
Keskihajonta  

0,61 90 0,36 1,49 1,98 026  

Varianssi  9,74 1,56 0,38 8,42 0,13 2,22 3,92 0,07  

keskiarvoxn  127,80 163,20 180,40 136,20  131,70 -  192,00 175,60 136,20  

ke.ar. nellö  x n 5444,28 6658,56 8136,04 6183,48 5781,63 9216,00 7708,84 6183,48  

n:nneliö 9,00 16,00 16,00 9,00 9,00 16,00 16,00 9,00  

varianssinja  (n-1):ntulo  19,49 4,67 1,13 16,85 0,26 6,65 11,77 0,14 

r-  varianssi 	 3,05 
L-  varianssi 	 4,17 
R-  variansa 	 7,22 

4,89 	eh 4,9 
R 	 7,52 	eli  7,5 
m 	 44,40 	eli  44,4  
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2.3.2  Toistettavuuksien  ja  keskiarvon korrelaatio, uottamusväIit 

Kun verrataan  en massoilla  saatuja hajontoja sekä näistä laskettuja toistettavuuksia  ko. 
 massojen kaikkien SRK-tulosten keskiarvoon, voidaan huomata, että mitä suurempi 

keskiarvo sitä suuremmat ovat toistettavuuksien arvot. Toisin sanoen toistettavuuksien 
 ja  SRK-tulosten keskiarvon välillä näyttäisi olevan korrelaatio.  

Eli päällysteen  SRK-tulosten keskiarvosta  on  arvioitavissa vastaavat toistettavuudetja 
näistä edelleen laskettavissa vastaavat luottamusvälit. 

Koska vertailukelpoisia tuloksia  on vain  kandesta päällysteestä, eli  AB-  ja SMA-
massoista,  ei ole selvitettävissä onko toistettavuuksienja keski-arvojen välinen korre-
laatio lineaarinen vai kuvaisiko mandollisesti esim.  2.  asteen yhtälö korrelaatiota 
paremmin kuin suora. 
Näin pienellä aineistolla korrelaatiota ei voida laskea. 
Voidaan ajatella sekä SRK-arvon että vastaavien toistettavuuksien olevan toisistaan 
riippumattomia satunnaismuuttujia, joihin vaikuttavat samat tekijät: tutkittava  massa, 

 eri laitteet  ja  tekijät. Tällöin voitaisiin olettaa, että molemmat ovat samalla tavalla 
jakautuneita, jolloin niiden välinen korrelaatio olisi nimenomaan lineaarinen.  

8,0 

7,0 7_ 	 ---.  
6,0  -  

3,0 	 I 

20,0 	25,0 	30,0 	35,0 	40,0 	45,0  

keskiarvo  

KUVA  12. Graafisesti esitenynä  keskiarvon  ja toisreuavuuksien  korrelaatio. 

Laskettaessa LVR-urakoiden hyväksyttäviä vaihteluvälejä ei kuitenkaan ole järkevää 
käyttää toistettavuuden  ja  laitteiden  välisen hajonnan  arvioimiseen sellaisenaan korre-
laatiosuoraa - niin varmoja  sen  muodosta ei voida olla.  Ts.  lasketun vaihteluvälin 
tarkkuus ei olisi järkevässä suhteessa  sen  menetelmän tarkkuuteen,jolla  se on  laskettu. 

Niinpä päällysteet  on  jaettu eri päällysteluokkien mukaisesti neljään ryhmään  ja 
 kullekin ryhmälle  on  määritelty  vain  yksi karkeahko r:n  ja R:n likiarvo,  joiden 

perusteella voidaan sitten laskea vastaavat luottamusvälit.  Jos luottamusvälit  vielä 
pyöristetään kokonaisluvuiksi, ei juurikaan ole merkitystä  sillä  olisiko korrelaatio ollut 
lineaarista vai kuvaisiko joku käyrä sitä paremmin. Mandollinen ero aiheuttaisi vaihte-
luvälin suuruuteen  vain desimaalien  kokoisia eroja, joilla ei ole merkitystä,  jos  sopi-
muksissa käytetään SRK-arvoissa  vain kokonaislukuja. 
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Liittenä  5  olevassa taulukossa  on  esitetty luottamusvälejä, jotka  on  laskettu olettaen 
aineisto normaalijakautuneeksi. (Näin tehdään  ISO-standardin  mukaan.) 

Vaikka  ISO-standardin  ohjeissa käytetään luottamusvälejä määriteltäessä normaalija-
kaumaa, olisi mielummin käytettävä  t-jakaumaa,  koska tämä  on  lähempänä tulosten 
todellista jakautumista. 

Itseasiassa  AB-  ja SMA-tulokset eivät ole myöskään  t-jakautuneita.  1-erän ajojen 
jälkeen menetelmääja laitteita  on  muutettu siten, että voidaan olettaa, että systeemaat-
tisia vitheitä ei enää ole.  111-erän tulokset ovatkin suhteellisen symmetrisestijakautunei

-ta ja  ne voidaan  jo  katsoa  t-jakautuneeksi.  Sen  sijaan minkään erän tuloksia ei voida 
tulkita nonnaalijakautuneiksi.  
Jos  ns. luottamusvälejä  halutaan laskea, täytyy olettaa tuloten noudattavan jotain tiettyä 
jakaumaa. Periaatteessa olisi mandollista määrittää aivan oma "SRK-jakauma",  jos 

 tulokset todella jakautuisivat aina samalla tavalla. Koska näin ei ole,  on t-jakauma 
nykyisissä olosuhteissa  paras  kompromissi. 

Niinpä vastaavat luottamusvälit  on  laskettu käyttäen  t-jakaumaa.  Näitä välejä lasketta-
essa ei käytetty r:n enkä R:n arvoja, vaan niitä hajontoja,joiden perusteella toistettavuu

-det  oli laskettu  (a  ja aj).  Syynä  on se,  että toistettavuudet laskettu  ISO -standardin 
 ohjeiden mukaisesti eli aineisto oli oletettu normaalijakautuneeksi. 



L Luottamusvälit Kaava: 	(Kun halutaan  95% todennaköisyytta (ci = 0,05), kaytetaan l-jakausnaa,  
näytteitä  on k-kappaletta, jolloin vapaunaste  vor  k-I)  

keskiarvo ±  t&2  V((0r2/k)+0L2) 

PiIIysteIuokka  I  (  SRK arvo <  25)  

Cr2  =  2,0 
CL2 =  0.1 
k =4 
V =3 

=  3.182  

Hyväksyttävä vaihteluväli  on  tarjouksen keskiarvo ±  2,5 

PsaIlysteIuokka  2 ( 25 <  SRK - arvo <  35) 

Cr2  =  3,9 
L2  = 	1,1 

k =4 
V =3 

=  3.182  

Hyväksyttävä vaihteluväli  on  tarjouksen keskiarvo ±  4.6 

Päällysteluokka  1  (  SRK  -  arvo  <  25)  

cs,2  =  2,0 
=  0,1 

k =6 
V =5 

=  2,571  

Hyväksyttävä vaihteluväli  on  tarjouksen keskiarvo ±  1,7 

Päallysteluokka  2  (  25  <  SRK  -  arvo  <  35)  

=  3,9 
CL2  = 	1,1 
k =6 
V =5 

=  2.571  

Hyväksyttävä vaihteluväli  on  tarjouksen keskiarvo ±  3,4 

PUllystelnokka  I  (  SRK  -  arvo  <  25) 

0,2  =  2.0 
=  0,1 

k =8 
V =7 

=  2,365  

Hyväksyttävä vaihtetuväli  on  tarjouksen keskiarvo ±  1.4 

PUllysteluokka  2  ( 25 <  SRK - arvo <  35) 

=  3.9 
CL2 = 	1,1 
k =8 
V =7 

=  2,365  

Hyväksyttävä vaihteluväli  on  tarjouksen keskiarvo ±  3,0 

I 
PliAllysteluokka  3 ( 35  <SRK arvo <  45) 

Cr2  =  5.8  
CL2  = 2.1 
k 	=4 
v 	=3 

=  3,182  

Hyväksyttävä vaihteluväli  cm  tarjouksen keskiarvo ±  6,0 

Päiillysteluokka  3 ( 35  <SRK  -  arvo  <  45) 

r2 	=  5,8  
CL2 =  2,1 
k 	=6 
V 	=5 
ti 	= 2.571  

Hyväksyttävä vaihteluväli  on  tarjouksen keskiarvo ±  4,5 

PUllysteluokka  3  (  35  <SRK  -  arvo  <  45) 

2 58 
CL2 = 	2,1 
k =8 
V =7  

=  2,365  

Hyväksyttävä vaihteluväli  on  tarjouksen keskiarvo ±  4,0 

IL 
3  

C,) 
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2.3.3  Kappalemäärän  vaikutus  hajontaan 

Vertailuerässä  III  oli näytteinä  REM-päällysteestä porattuja koekappaleita,  jotka oli 
jaettu ryhmiin siten, että SRK-arvot voitiin laskea sekä neljän että kandeksan kappaleen 
perusteella.  
Jos REM-kappaleet olisi ajettu neljän kappaleen erissä, kuten  AB-  ja  SMA-kappaleet, 
olisivat  en  laitteilla saadut SRK-arvot poikenneet toisistaan enemmän kuin ajettaessa 

 8  kappaleen eriä.  Se on  aivan johdonmukainen  tulos  mutta sikäli merkittävä, että usein 
SRK-arvo määntetään  vain  kolmen  tai  neljän koekappaleen tuloksen keskiarvona.  
Jos  SRK-arvon laskemiseksi laitteessa ajetaan  vain  kolme koekappaletta, saadaan arvo 
määritettyä yhdessä päivässä (näytteet täytyy liimata alustoihinja asettaa temperoitu-
maan  jo  edellisenä päivänä). Niinpä  on  usein ajan käytönkin kannalta edullisinta ajaa 

 vain  kolme koekappaletta. 
Toisaalta esim. LVR-urakoiden yhteydessä tuloksella halutaan mandollisimman suurta 
varmuutta, jolloin kappalemäärän kasvattaminen  on  perusteltua. 

Vertailututkimuksen  Ill  -erän tuloksista voitaneen päätellä, että olisi ollut parempi ajaa 
kandeksan kuin neljä koekappaletta: varsinkin laitteiden väliset hajonnat olivat selvästi 
pienempiä, kun tulokset laskettiin kandeksan kappaleen eristä. 
Liitteeseen  6 on  koottu tuloksia, jotka  on  laskettu myös seitsemän, kuuden  ja  viiden 
koekappaleen erille. Nämä erät eivät ole aivan yhtä vertailukelpoisia eri laitteiden 
välillä kuin neljän  tai  kandeksan kappaleen erät: näitä ei ole jaettu siten, että näytteiden 
tyhjätilan keskiarvo olisi sama. (Tyhjätilalla ei tosin tässä mittakaavassa ole vaikutusta 
SRK-tulokseen.) (Näihin kappalemääriin sisältyivät myös hylätyt tulokset, joita ei 
luonnollisestikaan käytetty SRK-arvon laskemiseen.)  
Kovin  hyvänä aineistona näitä tuloksiakappalemäärän määrittämiseksi ei voitane pitää. 
Erässä meni suhteellisen paljon jousia poikki, eivätkä laitteen SRK-6  tulokset  ja 

 hajonnat  muutu kappalemäärän kasvaessa mihinkään. 

Liitteessä  10 laskettuja hajontoja  ja  toistettavuuksia  tarkasteltaessa huomataan, että 
laitteiden välinen hajonta pienenee kappalemäärän kasvaessa. Vastaavasti menetelmän 
sisäinen hajonta kasvoi kappalemäärän kasvaessa.  Kaiken  kaikkiaan koekappalemää-
rän kasvattaminen ei tällä aineistolla juurikaan näytä vaikuttavan toistettavuuksiin. 
Tämä  on  sikäli ymmärrettävää, että toistettavuuksiin vaikuttavat sekä massatyyppi, 
laite, kokeen tekijät, jne.  Eli  ei voidakaan ajatella, että pelkästään kappalemäärän 
lisäyksellä voitaisiin parantaa toistettavuutta. 
Olisi  kyllä  ollut mielenkiintoista vertailla kappalemäärän lisäyksen vaikutusta hajontoi

-hin  myös  AB-  ja  SMA-kappaleilla.  

Näiden tulosten perusteella näyttäisi siltä, että tutkittaessa samasta massasta tehtyjä 
koekappaleita riittäisi seitsemän koekappaleen ajaminen, kun halutaan minimoida 
laitteiden välistä hajontaa. Laboratonoiden väliset erot sisältävä toistettavuus  R  oli taas 
pienimmillään, kun  tulos  määntettiin  viiden koekappaleen avulla. Tällä aineistolla  6 
koekappaletta  olisi voinut olla hyvä kompromissi näytteiden määrälle. 
Tämä ei kuitenkaan ole  paras  mandolllinen  eikä varsinkaan riittävä aineisto, jotta tämä 
asia voitaisiin katsoa loppuun käsitellyksi. 

Edelleen täytyy korostaa, että tässä tutkimuksessa käytetyt koekappaleet oli porattu 
tieltä  30  metrin matkalta.  Jos LVR-urakoiden  yhteydessä määritetään SRK-arvoa,  on 

 kappaleet porattu useasta eri kohdasta tien pituudelta. Tämän tutkimustuloksen perus-
teella ei voida päätellä, että  6 koekappaletta  koko  tieltä riittäisi SRK-arvon määrittämi-
seksi. 

Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että  osa  SRK-ajoista saattaa epäonnistuaja  tulos  jäädä 
saamatta. 
Tutkimuksessa SRK-laitteissa ajettiin yhteensä  3 x 8 x 8  eli  192 koekappaletta.  Tulos 

 jäi saamatta  tai  tuli hylätä  29 koekappaleen  osalta eli  15  prosentin osalta. Syynä oli  23 
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tapauksessa jousen katkeaminen  ja  kolmessa magneettipyödän liikkuminen  tai  jopa 
putoaminen alustoineenj  a  kappaleineen  kesken kokeen. Kerran matalahkon koekappa-
leen yläreunasta lohkesi palojaja lisäksi kaksi kertaa koe epäonnistui muusta syystä. 
Kun edellä vertailtiin hajontoja eri kappalemäärillä, nämä hylätyt tulokset sisällytettiin 

 kyllä kappalemäärään.  SRK-arvoja niistä ei tietenkään laskettu. 
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3  Selvitys SRK-laitteiden rakenteesta  ja  kunnosta  

3.1  Laitteiden rakenteen vertailu 

Elokuussa  1993  eri laboratorioissa oleville SRK-laitteille tehtiin tekninen tarkastus. 
Tarkastuksessa ei purettu laitetta, eikä siis puututtu esim. moottorin toimintaan  tai 

 avattu laakereita. Tarkastus kesti toista tuntia laitetta kohden  ja  siinä keskityttiin 
sellaisiin teknisiin ominaisuuksiin, joilla saattaisi olla suoranaista vaikutusta siihen 
miten SRK-kappaleet kuluvat. 
Ennen tarkastuksia TKK:n koneenrakennuslaboratorion laboratorio-insinööri 011i Ylös- 
talolta saatiin neuvoja  ja  arvioita esim. siitä, millaisia voisivat olla pyörijän osien 
suurimmat sallittavat maksimivälykset. 
Teknisessä tarkastuksessa käytiin laite läpi liitteenä  7  olevan tarkastuslomakkeen 
mukaisesti. Teknisen tarkastuksen yhteydessä keskusteltiin laitteen käyttäjien kanssa 
myös SRK-menetelmän  (TIE 406)  suorittamiseen liittyvistä yksityiskohdista  ja  muista 
laitteen käyttöön liittyvistä työtavoista, kuten ajopäiväkirjan pitämisestä. 

Laitteen värähtelystä  ja jousiin  liittyvistä ongelmista  on  keskusteltu professori Niilo 
Teenn kanssa, joka  on  tutkinut laitteen jousien katkeamisen syitä  ja värähtelyä.  Niilo 

 Teen  kehittää  par'  aikaa uutta laiueessa paremmin kestävää jousta. 

Tarkastuksessa tuli esiin joitakin sellaisia eroja, joihin laboratoriot eivät voi vaikuttaa. 
Laitteet  on  aikanaan tehty käsityönä yksilö kerrallaan  ja  niitä  on  vielä kehitetty: esim. 
laitteen ulkomittoja  on  pienennetty  ja  mittareita  ja laskureita  on  lisätty sekä niiden 
paikkoja vaihdeltu. 
Toisaalta laitteissa onjoitakin sellaisia eroja,jotka saattavatvaikuttaajopa koetuloksiin. 
Esimerkiksi lämpötilan mittausantureiden sijainti, vesisuuttimen kiinnityspaikka  ja 

 suuntaus ovat vaihdelleet. Kokeen onnistumisen epävarmuutta lisää,  jos näytepöytä  ei 
ole aivan suorassa,  tai  sen  kiinnitys ei ole  vanna.  Myös sellaiset tekijät, jotka lisäävät 
laitteen tärinääja värähtelyä kokeen aikana, ovat ei-toivouuja. Värähtelyhän vaikuttaa 
jousien katkeamiseen  ja koekappaleiden kolmiomaiseen  kulumiseen. 
Kappaleen kulumisen kannalta  on  tärkeää, että pyörijät ovat jousineen  ja renkaineen 

 mandollisimman tarkkaan samanlaisia. 

Seuraavissa tekstikappaleissa  on  keskitytty sellaisiin tekijöihin, joilla voidaan olettaa 
olevan suoranaista vaikutusta SRK-tulokseen. Kutakin asiaa  ja sen  merkitystä  on 

 käsitelty yleisesti  ja  lisäksi  on  esitetty tarkastuskierroksen tuloksia, mikäli niiden  on 
 katsottu olevan merkityksellisiä. 

Mandollisia toimenpide-ehdotuksia  on  esitetty kunkin asiakokonaisuuden lopuksi. 
Lisäksi toimenpide-ehdotuksia  on  koottu raportin loppuun. 
Tarkastuslomakkeiden  tiedot  ja  tulokset  on  koottu erilliseen taulukkoon, joka  on 

 liitteenä  8. 

3.2  Pyörijän  akselin vätyksen suuruus 

Välyksillä  tarkoitetaan pyörijänja  sen  osien - varsien, renkaittenja vastapainojen - ylös- 
alas  suuntaista "ylimääräistä" väljyyuä. Välysten suuruus vaikuttaa koekappaleeseen 
syntyvän  uran leveyteen ja  muotoon. Lisäksi suuret välykset lisäävät ajon aikana 
syntyvää tärinää  ja  laitteen värähtelyä. 
Pyörijän  akselin välystä  on  lähes mandotonta säätää enää mitenkään laboratorioissa, 
vaan  se jää  laitteen valmistajanja korjaajan tehtäväksi.  Sen  sijaan varsien, renkaittenja 
vastapainojen osalta välyksiä voidaan säätää aluslevyjen avulla, minkä voivat tehdä 
tarpeen mukaan myös laboratoriot itse.  
Koko pyörijän maksimivälykseksi  suositeltiin  0,3 mm.  Kuten liitteestä  8  ilmenee, olivat 
nämä välykset usein suurempia eli  0,67 - 1,40 mm. 
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3.3  Jousivoima  

Kun menetelmäohjeessa puhutaan jousivoimasta, tarkoitetaan  sillä  voimaa, jollajouset 
vetävät varttajousen suunnassa - ei siis sitä voimaa, jolla  rengas  painaa koekappaletta. 
Jousivoiman suuruudeksi  on menetelmäohjeessa  annettu  70 - 80 N. Varna  kohden 
laitteessa  on  kaksi jousta, joten tavoiteltava voima jousta kohden  on 35  - 40 N. 

Jousivoiman  suuruus voidaan laskea seuraavasti: 

F=kx 	 (1) 

F 	on  jousen suuntainen jousivoima  [N] 
k 	jousen jousivakio [N/mm] 

jousen venymä  [mm]  eli 
loppupituuden  ja lepopituuden  erotus 

Jousivoiman  suuruuteen SRK-laitteessa vaikuttavat siis sekä jousivakio (eli jousen 
jäykkyys) että jousen venymä laitteessa. 

Tässä tutkimuksessa jousivakion  on  oletettu olevan vakio, mitä  se käytetyllä  mittaus- 
tarkkuudella  kyllä  onkin. Varmuuden vuoksi jousivoiman mittauksiavarten  on  käytetty 
venymää, joka  on  mandollisimman lähellä sitä venymää, mikä jousella  on  SRK- 
laitteessa.  

3.3.1  Jousien  venymä  laitteessa  

Venymään  SRK-laitteessa vaikuttaa jousen kiinnitystappien etäisyys toisistaan. Jousi- 
voiman selvittämistä varten mitattiin jousen venymä laitteessa, kun kuluttamaton 
koekappale  on  paikallaan magneettipyödällä, pöytä ylhäälläja tapit poistettu - eli  rengas 

 on  kappaletta vasten siten kuin SRK-ajon alussa. Tällöin jousen loppupituuden pitäisi 
olla  n. 125 mm,  mihin renkaan pyörittäminen eli nastan ulkonema aiheuttaa  1-2 mm 

 suuruista vaihtelua. Pienimmillään loppupituudet olivat  123 - 124 mm  (SRK-2)  ja 
 suurimmillaan jopa  130 - 132mm  (SRK-4). Venymä  vaikuttaa suoraan jousivoiman 

suuruuteen. Jousivakio  on  ollut suurimmillaan noin  0,8 N/mm ('VFKK:n jousissa), 
 jolloin  5  mm:n ero venymässä aiheuttaa jousivoimassa  n. 4 N  muutoksen, mikä vastaa 

 varna  kohden  8 N  muutosta. 
Venymät  vaihtelivat myös yksittäisessä laitteessa. Tähän kuitenkin löytyi selitys siitä, 
että kappaleen keskikohta ei ollut pyörijän keskustan kohdalla. Jotta venymä pysyisi 
tasaisena yksittäisessä laitteessa,  on  tärkeää, että koekappale  on  oikean kokoinen  ja 

 alustan keskellä -  ja  alusta magneettipöydän keskellä. 
Menetelmäohjeessa jousivoimalle  sallitaan yhteensä  10 N  suuruinen vaihteluväli. 
Edellä kuvattu jousen venymän vaihtelun aiheuttama jousivoiman vaihtelu voisi 
teoriassa mahtua tähän väliin, mutta silloin itse jousien ei enää tulisi aiheuttaa lisää 
vaihtelua jousivoiman suuruuteen. 

3..3.2Jousen  jäykkyys  ja  jousivoiman  mittaaminen 

Eri laboratorioiden käyttämien jousien jäykkyys  ja  edelleen jousivoima mitattiin 
kandella eri tavalla. 

Kalavaa'an  avulla jousivoima  mitattiin siten, että jousen toinen  pää  kiinnitettiin 
puukapulassa olevaan tappiin. Jousen toisessa päässä olevaan lenkkiin pujotettiin 
kalavaa'ankoukkuja senjäikeenjousta venytettiin, siten, että jousen lenkkien ulkopin-
tojen väliseksi etäisyydeksi tuli  125 mm.  Ko.  kohta oli merkitty valmiiksi kapulaan. 
Tämä  125 mm on se  mitta, johon jousen pitäisi periaatteessa venyä SRK-laitteessa. 
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Tällöin saatiin suoraan  jousivoima,  kun  kalavaa'an kilogrammoina  antama lukema 
kerrottiin  gravitaatiokiihtyvyydella  g (9,81 mIs2). Jos kalavaaka  näyttää esimerkiksi 

 3,4 kg, on  vastaava  jousivoima  ko. venymäilä  3,4 kg,*  9,81 rn/s2  eli  33 N. 
Jos  jossain laitteessa jousen  loppupituus  on  jotain muuta kuin  125 mm,  tulee jousta 
venyttää tähän oikeaan  loppupituuteen,  jos  halutaan saada  jousivoima  suoraan ilman, 
että lasketaan välillä  jousivakion  suuruus. 
Kyseinen menetelmä  on  suhteellisen nopea  ja  sikäli helppo, että  jousivoima  saadaan 
helposti ilman "vaikeita"  laskutoimituksia.  
Jousta  venytettäessä  täytyy olla huolellinen, ettei vedä jousta samalla ylöspäin  tai 

 muuten vinoon. 
Koska tässä tutkimuksessa käytetyn  vaa'an  tarkkuus ei kuitenkaan ollut  paras  mandol-
linen (lukema  200  gramman välein, virhe  n. ±50  grammaa), testattiin  osa  jousista myös 
toisella menetelmällä.  

TKK:n Tielaboratorion  perinteinen jousivakion mittaamismenetelmä  on  seuraa-
vanlainen. Jousi ripustetaan roikkumaan  esim. rautalangasta  tehtyyn koukkuun,  ja 

 jousen toiseen päähän ripustetaan punnus  tins,  paino, jonka  massa  tiedetään. Tämän 
jälkeen mitataan jousen  loppupituus. Loppupituudenja alkupituuden  välisestä erotuk-
sesta voidaan laskea  venymä  kyseisellä voimalla. Voiman  suuruushan  on punnuksen 

 massa kerrottuna gravitaatiokiihtyvyydellä. Jousivakio  saadaan jakamalla  ko.  voima 
 venymäJlä.  Vastaava  jousivoima  SRK-laitteessa saadaan kertomalla  jousivakiolla 
 jousen  venymä  SRK-laitteessa  (loppupituus - alkupituus).  

Jotta mandollinen  jousivakion  vaihtelu ei aiheuttaisi tuloksiin virhettä,  on  hyvä käyttää 
 venytyksessä  painoa, joka aiheuttaa  jouselle loppupituuden,  joka  on  lähellä jousen 

SRK-laitteessa saamaa  loppupituutta.  
Kumpaakaan menetelmää käytettäessä ei ole järkevää  venytellä  jousia voimalla, joka 
ylittää niiden sallitun  maksimikuorman.  Jousen  maksimikuorman  saa valmistajalta.  

3.3.3 	Jousivoimat  

Yksittäisen jousen  jousivoirnan  tulisi siis olla  menetelmäohjeen  mukaan SRK-laittees-
sa  35-40 N.  Käytännössä  jousivoirnat  olivat yleensä  n. 33 - 34 N,  paitsi  TKK:lla,  jossa 

 jousivoimat  olivat  38-39 N,  ja TTKK:Ila,  jossa  jousivoimat  olivat jousen  mallin 
 vaihdellessa joko  34 N tai 39 N. 

Varua  kohden  jousivoimat  olivat siis  66 - 78 N.  

Jousien valmistajan mukaan  ko.  jousien valmistuksessa pyritäänkin jäykkyyteen, joka 
antaa SRK-laiueessajousta  kohden  jousivoimanjoka  on  lähempänä  30 N  kuin  40 N.  Ei 
ilmeisesti ole mitään erityistä syytä siihen, etteikö  menetelmäohjeessa  mainittua 

 jousivoiman  suuruutta voitaisi laskea vastaamaan paremmin niitä  jousivoimiajajousia, 
 joita todellisuudessa käytetään.  

3.4 	Jousien  katkeilu  

Periaatteessa jousen katkeamisen ei pitäisi johtua  staattisten  kuormien suuruudesta, 
vaan dynaamisesta  kuormituksesta  eli siitä  värähtelyliikkeestä,  johon jousi joutuu 
SRK-ajon aikana. Tämä  värähtely  on  erityisen suurta silloin, kun jousen  ominaisväräh-
tely resonoi  SRK-laitteessa muuten syntyvän  värähielyn  kanssa. Jousen kehittämisessä 

 on  pyritty jousen  ominaistaajuuden muuttarniseen  muuttamalla jousen  kierteiden 
 määrää.  /7.!  

Jouset ovat useimmiten menneet poikki jousen päässä olevan lenkin kohdalta. Tämä  on 
 jousen heikoin kohta, koska siinä jousen  lanka tekeejyrkähkön mutkan. TKK:llajousen 
 katkeamista tämän  mutkan  kohdalta  on  yritetty vähentää asettamalla jousi SRK- 

laitteeseen siten, että tämä  mutkan  puoleinen  osa  lenkistä ei jäisi  puristuksiin  jousen 
 kiinnitystapin  ja  varren akselin  laakeripesän  väliin. 

Toisaalla jousen katkeamista lenkin kohdalta  on  yritetty vähentää lenkin  muotoilulla  tai 
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Kun laitteiden käyttäjät tuntevat ongelman hyvin  ja  osaavat toimia  sen  mukaisesti, 
tapahtuu koekappaleiden putoamisia suhteellisen harvoin.  

3.5.1 	Magneettipöytä 

Magneeuipöydän  tulisi olla pyörijän suhteen keskitetty  ja  suorassa niin, että renkaat 
voisivat kuluttaa kappaletta tasaisesti samalla voimalla joka puolelta. Samasta syystä 
magneettipöydän halkaisijan tulisi olla samankokoinen kuin sille asennettavat alustat, 
jotta alustoja ei tarvitsisi erikseen keskittää pöydälle.  

3.5.2 	MagneettipÖydän  jalka  ja  hoikki 

Holkin,jossajalka  sijaitsee, tulisi ollajalan halkaisijan kokoinen,jottei magneettipöytä 
pääse kallistelemaan.  Jos  jalan hoikki  on  löysä, voi jalka jäädä vinoon, kun sitä 
paikallaan pitävät ruuvit kiristetään. Tällöin ei jalka eikä  sen  myötä koekappalekaan ole 
suorassa ajon aikana. 
Edelleen holkin löysyys voi aiheuttaa lisäongelmia,  jos ruuvit  pääsevät löystymään: 
tällöin jalka pääsee ajon aikana tärisemään enemmän kuin  jos holkki  olisi oikean 
kokoinen. 

Magneettipöydän  jalan tulee olla tarpeeksi pitkä, jottei jalka nouse ylös alaruuvin 
kohdalta.  Jos  näin käy, ei alaruuvi kiristä jalkaa tarpeeksi  ja  lisäksi jalka voi jäädä 
vinoon. 
Jalassa olisi hyvä olla kiristysruuvin kohdalla  kolo  tai  ura, jotta jalka saadaan varmasti 
kiristeuyä oikeaan asentoon. Edelleen kolosta  tai  urasta  on  apua,  jos sokka  lentää pois 
paikaltaanja ruuvit pääsevät löystymään ajon aikana: tällöin magneettipöytä ei kuiten-
kaan pääse kiertymään eikä vielä  kovin  helposti putoamaankaan. 

Myös holkissa olisi hyvä olla ura  tai  reikä, jonka läpi sokka työnnetään. Tämä helpottaa 
jalan asettamista oikeaan asentoon ruuvien kiristystä varten.  

3.5.3 	Kiristysruuvit  ja  sokka 

Kiristysruuvien  kantojen tulisi olla riittävän isot, jotta sokka pysyy paikallaan. Sokka 
tulisi muotoilla siten, että  se on  mandollista asettaa ruuvien kantojen  alle.  

3.6 	Vesi 

SRK-kokeen aikana renkaaseen ruiskutetaan vettä, mikä lisää kappaleen kulumista. 
Vettä ruiskutetaan mandollisimman kohtisuoraan rengasta kohden - mutta ei suoraan 
koekappaleeseen. Tarkoitus  on vain  kastella rengastaja välillisesti kappaletta, ei esim. 
huuhdella koekappaleeseen syntyvää kulutusuraa. 
Olisi tavoiteliavaa, että SRK-kokeessa kaikissa laitteissa käytettävän  veden  määrä, 
paine  ja  suuntaus olisivat mandollisimman samanlaisia.  

3.6.1 	Vesimittari  

Laitteessa olevan vesimittarin avulla voidaan mitata  ja  säätää kaappiin ruiskutettavan 
 veden  määrää. Vettä tulee laskea varsinaisessa SRK-kokeessa  I 1/min  eli  60 1/h. 

 Ensimmäisiin laitteisiin asennettu vesiminari oli suhteellisen epätarkka. Laitteiden 
tarkastuskierroksella mittarit kalibroitiin, jolloin kävi ilmi, että SRK-4  laitteessa oleva 
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mittari laski vettä minuutissa  0,6 - 1,2  litraa, kun vettä olisi pitänyt  tulla  1 1/min. 
 Mittari vaihdettiin tämän jälkeen SRK-4  laitteeseen. 

Muissa laitteissa minuutissa laskettavan  veden  määrä olin.  50 mi:n  tarkkuudella oikea. 
Laitteisiin SRK-2  ja  SRK-3 vesimittarit  oli vaihdettu  jo  aikaisemmin. Laitteessa SRK- 
5  ja  sitä nuoremmissa laitteissa oli  jo  alunperin tarkat mittarit. 

Tarvittaessa laboratorion henkilökunnan kanssa tarkastettiin, missä kohden asteikkoa 
 veden virtausta  osoittavan kuulan tulee olla, jotta vettä tulee oikea määrä  

3.6.2 	Vesisuutin 

Vesisuuttimen  sijainti vaihteli siten, että joissakin laitteissa suutin oli kiinnitetty kaapin 
seinustaanja toisissa taas pystytankoon. Tällöin suuttimen etäisyys pyörijästä vaihteli. 
Tarkastuksessa mitattiin suuttimen etäisyys renkaasta kokeen alkutilanteessa: lukitus-
tapit oli poistettu  ja rengas  painoi koekappaletta,  jota  ei oltu kulutettu vielä yhtään. 
Tällöin vesisuuttimen etäisyydet renkaasta vaihtelivat välillä  15-50 mm.  
Muutamassa tapauksessa suuttimen suu ei osoittanut pyörijän keskelle vaan sivuun. 
Tällöin vesi ei osunut renkaaseen niin kuin  on  tarkoitus.  
Jos suutinta  ei oltu hitsattu paikoilleen vaan  se  oli kiinnitetty ainoastaan esim. nippusi-
teellä, suuttimen asento korjattiin saman tien. 

Laitteessa SRK-6 suutin  oli haljennut ilmeisesti pakkasajossa, minkä takia  osa  vedestä 
ei suuntautunut rengasta vaan laitteen ovea kohden. Suutin korjattiin tarkastuksen 
jälkeen. 

Käyttöohjeessa  tulisi korostaa,että vesiputkisto tulee tyhjentää ennen pakkasajoja.  

3.7 	Lämpötila 

Laifleen  sisällä  on  kaksi anturia, joista toinen mittaa kaapin lämpötilaa  ja  toisella olisi 
mandollista mitata näytteen lämpötilaa. 
Lisäksi laitteistossa  on  vielä  kolmas anturi,  joka mittaa  veden  lämpötilaa. Joissakin 
laitteissa tämäkin anturi  on  SRK-kaapin sisällä, esim. putkistossa vesisuuttimen 
lähellä. Joissakin laitteissa  veden  lämpötilan mittauspiste  on putkistossajäähdyttimen 

 jälkeen. 
Lämpötilojen mittauksen tarkkuus tarkistettiin vertailumittauksillaja todettiin hyväksi 
- tosin SRK-laitteen mittarit ovat hitaampia reagoimaan lämpötilan muutoksiin kuin 
käytetyt vertailumittarit. 
Mittauspisteitten  sijainnilla ei kuitenkaan tarkastuksessa huomattu olevan vaikutusta 
mittaustarkkuuteen.  

3.8 	Kierroslaskuri  ja  kellokytkin  

Kaikissa laitteissa  on kellokytkin,  joka katkaisee laitteen toiminnan halutun ajan 
kuluttua. 
Lisäksi laitetta SRK-3  lukuunottamatta laitteissa  on  myös kierroslaskuri. 
Tarkastuksessa laitteen SRK -4 kierroslaskuri  näytti suurempia kierrosmääriä  ja  nope-
uksia kuin erillisellä mittauksella saatiin. Syyksi osoittautui kierroslaskurin akku, joka 
kesti  vain n. 1/2  vuoden yhtäjaksoista käyttöä. Akku kului myös silloin kun kaappia 
käytettiin  vain  kappaleiden jäähdytykseen. Akkua oli ilmeisesti mandollista ladata, 
mutta käyttöohjeesta ei selvinnyt miten. Kierroslaskuri vaihdettiin akkuineen tarkas- 
tuksen jälkeen. 
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ollut ohjetta siitä kuinka paljon vastapainot saavat kulua ilman, että painot olisi 
vaihdettava. 

Tämän tutkimuksen aikana laitteisiin  on värähtelyn  pienentämiseksi suunniteltu tehtä-
vän sellainen muutos, että vastapainot kiinnitettäisiin pysyvästi tasapainoasentoon. 
Tämä olisi myös sikäli hyödyllistä, että vastapainot eivät pääsisi enää kokeen aikana 
pyörimään eivätkä nastatkaan voisi enää kuluttaa niitä.  

3.9.4 	Renkaitten  kunto 

Tarkastuksen yhteydessä tarkistettiin etteivät renkaat ole poikkeuksellisen kuluneet. 
Muutamassa tapauksessa renkaan ylä-  tai alareuna  oli epätavallisen kulunut, mihin ei 
kuitenkaan löydetty varmaa selitystä.  Jos koekappaleeseen  syntyvä ura  on  syvä, kuluvat 
renkaat  ja nastat  myös sivusta. Epätasaisesti kuluneiden renkaiden ei voitu todeta 
vaikuttavan tuloksiin. 
Renkaiden tarkastuksen yhteydessä tarkistettiin myös, että  rengas  pääsee pyörimään 
vapaasti. Tämä voi estyä,  jos  renkaan  ja  varren välissä  on  paljon likaa,  tai  jos esim. 

 renkaan alapuolella oleva aluslevy puuttuu.  
Jos  rengas  ei pyöri,  se  raapii SRK-ajon aikana koekappaletta. Tällöin kappale kuluu 
luonnollisesti poikkeuksellisen paljon.  

Jo  työmenetelmiä  ja menetelmäohjetta  arvioitaessa oli todettu aivan käyttämättömän 
renkaan aiheuttavan suurempia SRK-tuloksia, minkä takia rengasta (eli nastoja) tulisi 
esikuluttaa ennen varsinaisia ajoja.  

3.10 	Eri tekijöiden vaikutus SRK-arvoon  ja  päätelmät  

Rengasanalyysin  11-erän tuloksia hyödynnettiin laskemalla, miten erilaiset tekniset 
seikat vaikuttavat SRK-arvoon. Tekijöiden tilastollista merkitystä analysoitiin käyttäen 
apuna Statistix-ohjelmaa. Muutamia tilannetta kuvaavia laskelmia  on  liitteessä  9. 

 Sellaisia asioita,joita oli mandollista arvioida numeerisesti olivat mm.jousivoima (JV), 
renkaan vaihdosta kulunut aika  (RI), kierrosmäärä (KM)  ja  kappaleen tyhjätila  (Ti').  

Laitteiden sisäisiä SRK-tulosten eroja selitti parhaiten renkaan vaihdosta kulunut aika 
 ja sen  luonnollinen logarytmi (LNRI). Tosin  sen korrelaatiokertoimet ja  tilastollinen 

merkitsevyys olivat pieniä. Vastaavien  mallien selitysasteet  jäivät melko vaatimatto-
miksi. Joidenkin laitteiden tulosten perusteella ei saatu tehty minkäänlaista mallia. Ei 
voidakaan sanoa, että esim. renkaan vaihdosta kulunut aika olisi ollut tekijä, joka 
vannasti vaikuttaisi tulokseen  ja  olisi verrattavissa systemaattiseen virheeseen. 
Renkaiden esikulutus  on  kuitenkin tarpeen. Ensimmäisen vertailuerän tuloksissa oli 
kolme sellaista tulosta, jotka oli saatu tekemällä koe heti renkaan vaihdonjälkeen ilman 
esikulutuksia. Näiden laboratorioiden SRK-arvot laskettiin sekä niin, että kyseiset 
tulokset olivat mukana  ja  myös niin etteivät olleet. Nämä tulokset nostivat SRK-arvoa 
keskimäärin  1,0  yksikköä  ja  laboratorion sisäistä hajontaa  1,1  yksikköä.  
Jos  renkaita ryhdytään toimittamaan esitylsytettyinä, voisi renkaiden toimittaja esiku-
luttaa niitä enemmän kuin mitä ne kuluvat kanden  tunnin kulutusajossa.  Vertailtaessa 

 111-erän tuloksia myös ne tulokset, jotka  on  saatu kaksi tuntia esikulutetulla renkaalla, 
nostavat SRK-arvoa, tosin keskimäärin  vain 0,3  yksikköä. (Voidaan epäillä, vastaisiko 
saatava hyöty vaivaa,  jos  laboratoriot itse esikuluttaisivat renkaita kanden  tunnin  sijaan 
esim.  3  tuntia.) 
Esitylsytyksessä  on  syytä huomata, että nastat kuluvat käytössä myös renkaan sivu- 
suunnasta. 

SRK-arvojen välisiä eroja selitti parhaiten jousivoiman vaihtelu muiden tekijöiden 
ollessa suhteellisen merkityksettömiä. Muiden tekijöiden vaihtelu jäi kylläkin useim-
miten menetelmäohjeessa määriteltyihin rajoihin, eli oli suhteellisen pientä. Jousivoi

-man osaltahan raja-arvoissa ei pysytty. Myös  massan tyhjätilojen  vaihtelut olivat 
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suhteellisen pieniä - siihen oli koekappaleiden hankinnassa pyrittykin. 
Jousivoimasta  aiheutuvat erot olisivat vähennettävissä,  jos  kaikki laboratoriot käyttäi-
sivät samanlaisia jousia. Näiden jousien tulisi tietenkin olla mandollisimman kestäviä. 
Muiden tekijöiden kohdalla ei vaihtelu ollut niin suurta, että  se  olisi vaikuttanut 
tuloksiin enemmän kuin suoraan  tai  välillisesti jousivoimaan liittyvät tekijät aiheuttivat. 
Tästä voitaneen päätellä, että muiden tekijöiden nykyinen vaihtelu  on  hyväksyttävissä, 
mutta sitä ei silti tule päästää enää suuremmaksi. 
Laitteiden kuntoa olisi myösjatkossa mandollista seurata esim. vuosittai  sten  kalibroin

-tien yhteydessä. 

Useimmiten laboratorioissa ei ollut käyttöohjeita kellokytkimelle eikä muillekaan 
säätimille. Niitä  vain  osattiin käyttää  tai  sitten niihin ei koskettu. Laitteen tehokkaan  ja 

 monipuolisen käytön kannalta olisi hyvä, että laitetta osattaisiin käyttää kaikissa 
laboratorioissa mandollisimman hyvin. 
Laitteelle  olisikin syytä tehdä nykyistä perusteellisemmat käyttö-  ja  huolto-ohjeet. 
Sellaiset tehtäneen kevään  -94  kuluessa osittain tämän raportin perusteella. 

Ei siis löytynyt tekijää, joka olisi vaihdellut hyväksyttävissä rajoissaja silti merkittä-
västi selittänyt SRK-tulosten eroja.Tämän perusteella voidaan päätellä, että,  jos  laitteet 
ovat hyvässä kunnossaja koe tehdäänjoka laboratoriossa samalla tavallaja menetelmä- 
ohjeen mukaisesti, tuloksiin ei aiheidu merkittäviä eroja.  
On  kuitenkin muistettava, että kaikkia tekijöitä ei ollut mandollista arvioida numeeri-
sesti, jolloin niiden tilastollista merkitystä ei voitu analysoida. 
Nykyisin ei aina ole toimittu joka laboratoriossa samalla tavalla. Näitä eroja  on  käsitelty 
kappaleessa  "4.  SRK-menetelmän soveltaminen eri laboratorioissa  ja  menetelmän 
kehittämisen tarve". 
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4  SRK-menetelmän soveltaminen eri laboratorioissa 
 ja  menetelmän kehittämisen tarve  

4.1  Menetelmäohjeen  saatavuus 

Vertailtaessa miten eri laboratoriot tuiki tsivat menetelmäohjetta kävi ilmi, että kaikilla 
laboratorloilla ei ollut hallussaan tuoreinta menetelmäohjetta. Niinpä työtavoissa oli 
suuriakin eroja. 
Jatkossa olisikin syytä huolehtia siitä, että laboratorioilla  on  käytössään aina ajantasalla 
olevat menetelmäohjeet.  

4.2  Renkaiden kierto 

Merkittävin poikkeama  1-erän ajoissa oli TKK:n tuloksissa, jotka olivat huomattavasti 
muiden laboratorioiden tuloksia suurempia. Syynä oli  se,  että TKK:lla renkaat 
vaihdettiin kiertäen  12  tunnin  ajon jälkeen, siten että yhtä rengasta kulutettiin yhteensä 

 3x12  eli  36  tuntia. Periaatteessa  rengas  olisi pitänyt vaihtaa kiertäen  24  tunnin  välein 
siten, että renkaan kulutusaika yhteensä olisi ollut  3x24  eli  72  tuntia. Käytännössä 
muutamissa laboratorioissa  rengas  vaihdettiin  30  tunnin  välein, jolloin kulutusajaksi 
tuli  3x30  eli  90  tuntia. 
Renkaiden vaihdosta kiertäen  24  tunnin  välein annettiinkin tarkemmat ohjeet uudessa 
menetelmäohjeluonnoksessa, joka jaettiin laboratorioille teknisen tarkastuksen yhtey-
dessä. Seuraavan erän ajoissa tulokset lähenivätkin toisiaan tältä osin. 

Lisäksi koetulosten perusteella voitiin päätellä, että kappaleet kuluivat tavallista enem-
män,  jos pyörijään  oli juuri vaihdettu uusi  rengas.  
Tämän estämiseksi menetelmäohjetta muutettiin myös siten, että ennen kuin juuri 
vaihdetulla renkaalla aletaan kuluttaa varsinaisia koekappaleita, tulisi  ensin  ajaa kanden 

 tunnin tylsytysajo.  Käytännössä, jotta samalla ei kulutettaisi kahta pyörijässä olevaa 
vielä hyväksyttävän ikäistä rengasta tuthaan, olisi kätevää, että kaikki renkaat vaihde-
taan erillistä tylsytysajoa varten uusiin renkaisiin,joita sitten kulutetaan. Tämänjälkeen 
kaksi hyväksyttävän ikäistä rengasta vaihdetaan takaisin  ja  talteen saadaan kaksi 
valmiiksi esikulutettua rengasta. Pidemmän päälle olisi laboratorioiden kannalta paras-
ta,  jos  valmistaja toimittaisi valmiiksi esikulutettuja renkaita.  

4.3  Jousien vaihto 

Tutkimuksen aikana kävi ilmi, että pyörijässä olevat jouset saattavat katketa ajon 
aikana. Jousen katkeamiseen vaikuttaa toisaalta jousen värähtely  ja  siten syntyvät 
dynaamiset kuormat, jotka ylittävät jousen kestävyyden. Toisaalta jousikin väsyy ajon 
aikana. Voidaan sanoa, että jousien katkeaminen yleistyy "normaaliajoissa"  n. 40 

 tunnin käytönjälkeen. Tietenkin,jos  laite, eli  sen pyörijä, tärisee  tarpeeksi paljon, voivat 
jouset katketa milloin  vain.  
Jousien katkeaminen kesken ajon  on  hyvin epätoivottua  ja, jos  on  olemassa keinoja 
vähentää katkeilua, tulisi niitä kaikkia luonnollisesti käyttää. Niinpä myös jousia tulisi 
vaihtaa säännöllisin väliajoin. Sopiva vaihtoväi voisi olla  24  tuntia siten, että jouset 
vaihdettaisiin aina kun johonkin varteen joudutaan vaihtamaan  rengas.  Tällöin ei 
tarvitsisi pitää erillistä kirjaa jousien iästä enää renkaiden iän lisäksi. Luonnollisesti, ios 
jostain varresta onjousi vaihdettu juuri  2 ajotuntia  ennen renkaan vaihtoa,  on  hyvä, että 
jousen paikka  ja  vaihdon ajankohta  on  muistissa, jotta samaa jousta ei tarvitse vaihtaa 
tuthaan heti uudestaan. 
Tähän asti käytettyjen jousien jäykkyys  on  vaihdellut siten, että valmistuserien sisällä 

 ja  niiden välillä  on  eroja. Olisikin hyvä,  jos  laboratoriot tarkistaisivat mittaamalla 
ovatko jouset sopivan jäykkiä. 
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Jousia mitattaessa  tai esim. asennettaessa  laitteeseen, ei niitä pidä venyttää niin paljon, 
ettäjousen kestämä maksimikuorma ylittyy. Normaalikäsittelyssä tätä vaaraatuskin  on. 

4.4  Jousen katkeaminen 

Kun jousi  on  poikki, sitä vastaava  rengas  ei myöskään puristu kappaletta vasten 
sellaisella voimalla kuin pitäisi. Tämä vaikuttaa suoraan SRK-tulokseen - kuinka 
paljon,  se  riippuu pitkälti siitä missä vaiheessa koettajousi  on  katkennut.  (Jos  jousi  on 

 katkennut SRK-kokeen aikana, kutsutaan tässä tekstissä vastaavaa SRK-tulosta "jp-
tulokseksi".) 
Tutkimuksen aikana  on  tullut  vastaan joitakin koesarjoja, joissa jp-tulos  ei näytä 
juurikaan poikkeavan sarjan muista tuloksista.  Aina jp-tulokset eivät ole sarjan pienim-
piä, mutta kuka tietää kuinka suuria ne olisivat muuten olleet? Keskikokoinenjp -tulos 

 voi tarkoittaa sarjan suurimman tuloksen putoamista keskikastiin.  Eli jp-tulokset 
kuitenkin vääristävät sarjan tulosten jakaumaa. Joistakin sarjoista huomataan  varsin 

 selvästi jp-tulosten alentavan tulosten keskiarvoa eli ns. lopullista SRK-arvoa. 
Tässä tutkimuksessa ilmoitetut keskiarvot  on  laskettu aina siten, että kaikki jp-tulokset 

 on  hylätty. 

Jp-tuloksia ei voida erotella toisistaan siten, että löytyisi selkeä  raja,  jonka toisella 
puolen tulokset olisivat hyviä  ja  toisella eivät. Edelleen tällaisen  valinnan  tekeminen 
laboratoriokohtaisesti  on  kyseenalaista. 
Kaikki jp-tulokset tulee hylätä  ja  tämä  on  mainittava myös menetelmäohjeessa.  

4.5  Koekappaleen  murtuminen ajon aikana 

Varsinkin matalista lähellä minimikorkeutta olevista koekappaleista saattaa lohjeta 
palasia ajon aikana varsinaisen kulutusuran yläpuolelta.  Jos  kappaleet olisivat korke-
ampia, ei tätä murtumista todennäköisesti tapahtuisi. 
Tällaiset lohkeamiset vääristävät SRK-tulosta,  ja  niinpä,  jos  sellaista huomataan 
tapahtuneen, tulee  tulos  hylätä. 

Tilanne  on  samanlainen,  jos  kappale pääsee jostain syystä putoamaan kesken kokeen 
osittain  tai  kokonaan  alas.  Näin voi käydä esim. magneettipöydän kiinnityksessä 
käytettyjen ruuvien löystymisen  tai liimauksen pettämisen  takia. Tällaisia tilanteita oli 
tässä tutkimuksessa kolme kertaa  ja ko.  tulokset hylättiin  ja  merkittiin tunnuksella 

Kappaleen mataluudesta aiheutuvaa yläosan lohkeamista voidaan ehkäistä esimerkiksi 
liimaamalla kappaleen päälle "hattu" eli ohuehko asfalttimassakiekko. Tällöin tulee 
kuitenkin varmistaa, että alusta  on  tarpeeksi korkea niin, että kulutusura muodostuu 

 vain  tutkittavan  massan  kohdalle. 
Nykyistä koekappaleiden minimikorkeutta ei kuitenkaan voida tällä tavalla laskea.  Jos 

 kappaleet eivät ole tarpeeksi korkeita, voidaan massasta tehdä isompia kappaleita 
liimaamalla niitä päällekkäin.  

4.6  Punnitukset  

SRK-tulos  eli koekappaleen tilavuuden muutos määritetään punnitsemalla kappale 
alustoineen vedessäja ilmassa.  Vedessä koekappale  "painaa" syrjäyttämänsä vesimää-
rän verran vähemmän. Kun kappale punnitaan käyttäen yksikkönä grammoja, saadaan 

 sen  tilavuus tulosten erotuksena suoraan kuutiosenttimetreinä (cm 3).  Jos  eri laborato-
noiden tavoissa tehdä punnitukset  on  eroja, vaikuttavat nämä erot suoraan SRK- 
tuloksiin. 
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4.6.1 	Punnitustuloksen lukemanopeuden  vaikutus 
SRK-tulokseen 

SRK-arvon saamiseksi halutaan tietää kappaleen ulkopintojen rajaama tilavuus ennen 
 ja  jälkeen kokeen. 

Kun kappale upotetaan veteen, vaa'an ilmoittama lukema muuttuu  ja heilahtelee  hyvin 
tiuhaan. Syynä  on  osaksi  veden  liike astiassaja osaksi  veden imeytyminen  kappaleen 
huokosiin. Minuutin  parin  kuluessa vaa'an lukema asettuu, minkä jälkeen  se  muuttuu 
enää hitaasti. 
Tässä tilanteessa siihen  on  jo imeytynyt  suhteellisen suuri  osa  vettä, eli saadusta 
lukemasta laskettu tilavuuden arvo ei enää vastaa kappaleen ulkopintojen rajaamaa 
tilavuutta, vaan siitä puuttuu  veden täyttämien  huokosten osuus tilavuudesta. 
Joissakin laboratorioissa (TKK)  on  tämä ongelma  on  yritetty ratkaista lukemalla  tulos 

 mandollisimman nopeasti kappaleen veteen upotuksen jälkeen. Koska vaa'an lukeman 
vaihtelu  on  kuitenkin tiuhaa,  on  tällöin ongelmana tulosten huono toistettavuus, mikä 
näkyy edelleen SRK-tulosten suurena hajontana. Tällä tavalla punnittujen SRK- 
kappaleiden tilavuudet - myös niiden muutokset eli SRK-arvot- ovat suurempia kuin 
laboratorioissa, joissa  veden  annetaan rauhassa imeytyä huokosiin.  

4.6.2 	Kappaleen vesipitoisuuden vaikutus  punnitustulokseen 

Punnitusten  myötä SRK-tuloksiin tulee eroja myös  sen  takia, että eri laboratorioissa 
kappaleita  on  punnittu eri vesipitoisuuksissa. Menetelmäohjeessa todetaan, että punni-
tukset  on  tehtävä siten, että kappale kuivataan  ensin.  Käytännössä varsinkin SRK-ajon 
jälkeen kappaleen vesipitoisuudessa voi olla suuriakin eroja. TKK:n Tielaboratoriossa 
kappaleiden  on  annettu kuivua ennen punnituksia huoneenlämmössä vuorokauden. 
VTT:n laboratoriossa kappaleet  on  kuivattu lämpöpuhaltimen avulla. Lemminkäinen 
Oy:n laboratoriossa katsottiin, että menetelmäohjetta voidaan tulkita myös siten, että 
kappaleesta  vain pyyhkäistään irtopisarat  pois ennen punnituksia. 

Vesipitoisuuden vaikutuksen selvittämiseksi TKK:n Tielaboratoriossa tehtiin testi, 
jossa punnittiin samoja koekappaleita sekä kuivana että kosteana.  Jos  vesipitoisuudella 
ei olisi vaikutusta, olisi kunkin kappaleen SRK-tuloksen pitänyt olla aina sama. 
SMA-kappaleilla SRK-tulosten keskiarvon ero oli suurimmillaan  5,5  yksikköä. Hajon-
nan osalta eroa oli  3,2  yksikköä. 
Tiiviillä  AB-kappaleilla  erot olivat pieniä: tulosten keskiarvon osalta suurimmillaan  0,7 

 yksikköä  ja haj onnan  osalta  0,4  yksikköä.  
Ko. punnitusten  tulokset ovat liitteenä  10.  

Tästä voitaneen päätellä, että tiiviillä massoilla vesipitoisuuden vaihtelu ei vaikuta 
kovinkaan paljon tuloksiin. Toisaalta,  jos massa  on avointaja  kappaleita vielä suhteel-
lisen vähän, vesipitoisuuden vaihtelu punnituksissa aiheuttaa merkittäviä eroja SRK- 
tuloksiin. 
Punnitusmenetelmästä  päätettäessä olisi syytä kiinnittää huomiota varsinkin SMA-
tyyppisten kappaleiden mittaamiseen. SMA-päällysteiden osalta SRK-tulosten toistet-
tavuus  on  erityisen tärkeää, koska juuri tällaisia päällysteitä käytetään ns. LVR-
urakoissa.  

4. 7 	Tulosten  ilmoittamisen  tarkkuus 

SRK-tulokset ilmoitetaan yleensä yhden desimaalin tarkkuudella. Tämä desimaali 
vastaa suoraan punnituksissa saatua yhtä desimaalia - kappale punnitaan monissa 
laboratorioissa vaa'alla, joka antaa tuloksen grammoina  ja  yhden desimaalin tarkkuu-
della. Vaikka kyse olisi  vain  kappaleen punnitsemisesta ilmassa, saattaa tämä yksikin 
desimaali vaihdella esim. tuulen  tai  hengityksen myötä. Onkin hieman kyseenalaista 
ilmoittaa SRK-tulos  samalla tarkkuudella  millä punnitukset  tehdään. 
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Olisi suositeltavaa, että varsinainen SRK -tulos pyöristettäisiin kokonaisluvuksi  eli 
ilmoitettaisiin  vain  kanden merkitsevän numeron tarkkuudella. Keskiarvon laskennas-
sa voi olla perusteltua käyttää desimaaleja. Yleisenä periaatteenahan "fysikaalisissa 
mittauksissa"  on  ilmoittaa lopullinen  tulos  yhtä merkitsevää numeroa "epätarkemmin" 
kuin mitä mittaus  ja  laskelmat  on  tehty. 
Edelleen  on  erikoista, että eräissä urakkasopimuksissa  on  SRK-arvolle  asetetut rajat 
määritetty kanden desimaalin tarkkuudella, vaikka laboratoriot eivät edes ilmoita sitä 
niin tarkasti.  

4.8 	Rinnakkaiskappaleet  

Jos  merkittävä  osa  tuloksista joudutaan hylkäämään, vaarantuu saadun otoksen edusta-
vuus. Ensisijaisesti olisikin pyrittävä kehittämään laitetta  ja  jousia siten, että näin ei 
kävisi. Toisaalta lisää varmuutta saadaan myös kasvattamalla koekappaleiden määrää. 
Tätä tulisi harkita ehkä jopa menetelmäohjetta uusittaessa, mutta varsinkin LVR-
urakoiden yhteydessä olisi parempi sopia suuremmista kappalemääristä.  

Jos  aina ajettavien koekappaleiden määrää ei haluta kasvattaa, voitaisiin harkita 
rinnakkaiskappaleiden tekemistä jokaista kappaletta kohden. Rinnakkaiskappaleet 
ajettaisiin,  jos  koe epäonnistuu varsinaisen kappaleen osalta. Koetulosten hylkäämises-
tä  ja rinnakkaiskappaleiden  ajamisesta tulee luonnollisesti olla menetelmäohjeessa 
yksiselitteiset ohjeet.  

4.9 	Suhtautuminen poikkeavaan tulokseen 

Tilastollisissa käsittelyissä ensimmäiseksi testataan saatu aineisto. Tällöin saatetaan 
törmätä sellaiseen tilanteeseen, että  on  joukko suhteellisen lähellä toisiaan olevia 
tuloksiaja sitten joku näistä huomattavasti poikkeava  tulos  (outlier). Jos  kyse  on  todella 
mittausvirheestä, olisi luonnollista karsia tällaiset tulokset keskiarvoja vääristämästä. 
Toisaalta itse asfaluimassassa saattaa todella olla suuriakin eroja  ja  edelleen niitä voi 
syntyä myös esim. päällysteen levityksen yhteydessä. Näitä eroja itse asiassa esim. 
LVR-urakoiden päällystettä testattaessa  on  tarkoituskin löytää -  tai,  jos  löytyy, ei niitä 
voi sivuuttaa. Ratkaisuna ei siis ainakaan yksioikoisesti voi olla poikkeavien tulosten 
hylkääminen. 
Jotta toisaalta kokeen tekemiseen liittyvien virheiden takia epäonnistuneet tulokset 
voitaisiin karsia, olisi tärkeää tehdä laboratoriossa kokeen suorituksesta muitakin 
muistiinpanoja kuin  vain  kirjata punnitustulokset. Laboratoriossa olisi hyvä kirjata 
lisäksi esim. kierrosmäärä, lämpötila,jne  -ja  myös pitääkirjaa renkaiden iästä, tarkistaa, 
että tylsytysajot  on  ajettu, jne. Edelleen myös tämän takia laitteiden kuntoa olisi 
seurattava jatkuvasti. 
Esimerkiksi TKK:lla kierrosmittarin akku oli  tullut  yli-ikaiseksi, minkä takia toisinaan saatiin hyvin 
erikoisia kierrosmääriä.  Jos  ajo olisi katkaistu kierrosluvun perusteella, myös tulokset olisiv  at  olleet joskus 
hyvin erikoisia.  Tai  edelleen:  jos vedenpaine  vaihtelee jossain laboratoriossa, olisi sitä tärkeää seurata - 
ehkä ei  vain  kirjoittaa ylös, vaan myös säätää  veden  määrää tarvittaessa. 

Tarvetta ei siis ole  vain laboratonoiden  välisten erojen pienentämiseen, vaan myös 
sisäisten mittausvirheiden tunnistamiseen  ja  karsimiseen. 
Käytännössä,  jos  tuloksen hylkäämiseen päädytään, olisi hyvä,  jos  koe voitaisiin uusia 
rinnakkaiskappaleella. 
Jopa  koko  koesarjan uusimista jouduttaneen harkitsemaan,  jos  hajonta  on  erittäin 
suurta. 
Menetelmäohjeessa  TIE 406-93  todetaan, että hajonta saa olla  10 %  tuloksen keskiar-
vosta. Jatkotoimenpiteistä ei ole toistaiseksi ohjeua. 
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5  Päätelmät  ja  toimenpide-ehdotuksia 

Tuloksista  on  havaittavissa, että SRK-menetelmään liittyy sekä menetelmän sisäistä 
että laitteiden välistä hajontaa. Tämä  on  tietenkin tyypillistä kaikille mittaus-  ja 
tutkimusmenetelmille.  Koska SRK-menetelmääja -arvoa halutaan käyttää urakkasopi

-musten apuvälineenä,  on  tämä hajonta aina harmillista  ja  voi aiheuttaa suuria taloudel-
lisia riskejä,  jos  sitä ei oteta huomioon urakkasopimuksissa. 
Toistaiseksi  on  hajonta  vain  otettava huomioon sopimuksia tehtäessä siten, että 
käytetään SRK-arvoille sopivan kokoisia hyväksyttäviä vaihteluvälejä. Tämä  on  mah-
dollista tehdä käyttämällä vaihteluvälien pohjana esim.  95  % luottamusvälejä.  

Edelleen  on  silti järkevää yrittää karsia turhaa hajontaa. 
Kun hajoinnoista lasketaan toistettavuudet na  R,  huomataan, että menetelmän sisäisen 
hajonnan osuus  on  merkittävämpi kuin laitteiden  välisen hajonnan.  Tämä suhde ei 
kuitenkaan ole vakio, vaan  se  muuttuu  massan ja  keskimääräisen SRK-arvon myötä. 
Tästä voidaan päätellä, että menetelmää kehitettäessä ei voida keskittyä  vain  laitteiden 

 ja  käyttäjien välisten erojen pienentitmiseen vaan  on  pyrittävä kehittämään myös itse 
menetelmää. Käytännössä esim. punnitusmenetelmän tarkentamisella uskoisi olevan 
vaikutusta molempiin hajonnan aiheuttajiin. 
Edelleen siitä, että sisäisen hajonnan osuus  on  suurempi kuin laitteiden  välisen, 

 aiheutuu, että ei ole järkevää yrittää määrittää laitteiden välisiä kertoimia SRK-arvojen 
korjaamiseksi. Käytännössä  ja  näidenkin tulosten perusteella  on  kyllä  huomattavissa, 
että eräissä laboratorioissa tulokset ovat usein suurempia kuin muutamissa muissa.  Aina 

 ei näin kuitenkaan ole vaan joskus tulokset asettuvatkin toisenlaiseen järjestykseen. 

Hajonnan  lisäksi harmillista  on  jousien katkeileminen siten, että koetulokset joudutaan 
hylkäämään. 

Voidaan todeta, että SRK-tuloksiin liittyy kandenlaisia ongelmia. Toisaalta tuloksissa 
 on  hajontaa  ja  toisaalta kokeen onnistumiseen liittyy epävarmuutta.  

5.1  Hajonta 

Hajonta voidaanjakaa menetelmän sisäiseen hajontaan  ja  laitteiden väliseen hajontaan. 
Menetelmän sisäisen hajonnan osuus  on  merkittävämpi. 
Hajontojen  suuruus vaihtelee eri massoilla  ja  korreloi SRK-arvon kanssa. Sisäisen 
hajonnan kohdalla voidaan osittain puhua  massan  vaihtelusta: hajontaa sisältyy kaik-
kiin mittauksiinja  sen  esiintyminen erityisesti asfalttipääilysteiden tutkimuksessa ei ole 
ihmeellistä,  sillä asfalttihan  ei ole homogeeninen aine.  En  asia  on  sitten  se,  että 
vastaavatko mittauksissa saman  massan  eri koekappaleille saadut erilaiset SRK-arvot 
niiden mandollista erilaista kestävyyttä todellisessa kulutuksessa - tuskin. Tämän takia 

 on  tärkeää saada SRK-tuloksista hajonnan osuus mandollisimman pieneksi  ja  toisaalta 
tuloksia  on  osattava arvioida tarpeeksi suurpiirteisesti. Konkreettisena esimerkkinä 
mainittakoon, että SRK-tuloksissa tuskin kannattaa ilmoittaa desimaaleja. 

Hajontaa voidaan vähentää kolmesta eri lähtökohdasta:  

1) Kehittämällä itse laitetta  ja sen  osia. Esimerkiksi jousivoiman  ja  renkaiden ku- 
luneisuuden vaihtelut olisi hyvä saada mandollisimman pieniksi niin laboratorioiden 
sisällä kuin niiden välillä.  

2) Tekemällä menetelmäohje entistä yksiselitteisemmäksi  ja yksityiskohtaisem - 
maksi.  Esimerkiksi tavasta tehdä punnitukset tulisi antaa nykyistä tarkemmat ohjeet.  

3) Lisäämällä koekappaleiden määrää. Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi, 
että tutkittaessa samasta massata porattuja koekappaleita,  jo  kuudella kappaleella 
laitteiden välinen hajonta  jää  suhteellisen pieneksi. 
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Koetuloksiin  jää  silti hajontaa  ja  se on  otettava huomioon tuloksia käytettäessä. 
Esimerkiksi LVR-urakoissa ei tule vaatia yhtä tiettyä tavoitearvoa, vaan  on  hyväksyt-
tävä  tulos, jos  se  asettuu ns. hyväksyttävän vaihteluvälin alueelle.  

Jos  oletetaan aineisto  t-jakautuneeksi  ja  ajetaan  6 koekappaletta,  voidaan käyttää 
seuraavia hyväksyttäviä vaihteluvälejä eri päällysteluokkien tavoitearvoille:  

PL 1 	 tavoitearvo + 2 
PL 2 	 tavoitearvo ±3 
PL 3 	 tavoitearvo  ±5 

5.2  Epävarmuus kokeen onnistumisesta 

Tutkimuksessa SRK-laitteissa ajettiin yhteensä  3 x 8 x 8  eli  192 koekappaleua.  Tulos 
 jäi saamatta  tai  tuli hylätä  29 koekappaleen  osalta eli  15 pmsentin  osalta. Syynä oli  23 

tapauksessajousen katkeaminenja 3 magneettipyödän  liikkuminen  tai  jopa putoaminen 
alustoineen  ja kappaleineen  kesken kokeen. Lisäksi kerran matalasta kappaleesta 
lohkesi paloja yläreunasta  ja  kaksi kertaa koe epäonnistui muusta syystä.  
Jos  tällaisia ongelmia ilmenee,  on  yksittäisen koetuloksen hylkääminen perusteltua. 

 Tulos  olisi hyvin todennäköisesti väärä, eikä kuvaisi  massan  ominaisuuksia. Lisäksi 
tällaisten tulosten ilmoittaminen lisäisi tulosten hajontaa  -jos  ei aina laboratorion sisällä 
niin niiden välillä.  On  siis parasta, että  ko.  tulokset hylätään aina  ja  järjestelmällisesti 
joka laboratoriossa.  

Jos  kuitenkin huomattava  osa  tuloksista hylätään, kärsii otoksen edustavuus  ja  kappa-
leiden määrän laskiessa tuloksen luotettavuus. Yleensä ei ole tapana ajaa turhaan 
enempää kappaleita kuin tarvitaan. Tänä päivänä SRK-arvo lasketaankin usein  vain 

 kolmen SRK-ajon perusteella.  Jos  näistä kolmesta tuloksesta vielä yksi  jää  saamatta, 
joudutaan SRK-arvo laskemaan kanden kokeen keskiarvona. Tämä  on  kyllä  liian 
vähäinen määrä. 

Kokeen onnistumiseen  ja  tuloksen luotettavuuteen voidaan etsiä parannusta kandelta 
eri suunnalta:  

1) Voidaan ennaltaehkäistä kokeen epäonnistumista. Keinoina ovat esimerkiksi 
jousien kestävyyden parantaminen, laitteessa syntyvän tärinän pienentäminen,  mag-
neettipöydän  jalan kiinnityksen varmistaminen  ja ns.  hattujen liimaaminen ohui

-den koekappaleiden  päälle. Tässä asiassa  on  jo  edistystä tapahtunutkin: viimeisessä 
ajossa SRK-3  -laitteessa tiirinää oli vähennetty kiinnittämällä vastapainot, jolloin 
yhtään jousta ei mennyt poikki.  

2) Jos  koe kuitenkin epäonnistuu, olisi hyvä,  jos ko. kappaleesta  olisi olemassa 
rinnakkaiskappale, jolla koe voitaisiin sitten toistaa. Tällöin ei kärsisi tuloksen 
edustavuus eikä luotettavuus. 
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5.3  Toimenpiteitä 

Miten menetelmää tulisi kehittää  

- 	Annettava yksityiskohtaisempia ohjeita, 
tärkeitä esim. renkaiden kierto, jousien vaihto, punnitukset 

- 	Ohjeet siitä, milloin  tulos  tulee hylätä  ja  milloin ei. (Jousi poikki, Entä  jos 
käsittämäuömästi  poikkeava  tulos?) Rinnakkaiskappaleet? 

- 	Ohjeet siitä  millä  tarkkuudella  tulos  ilmoitetaan (ei desimaaleja?) 
- 	Ohjeet tulosten jatkokäsittelystä (Luottamusvälien laskeminen?) 

Tekninen kehitys  

- 	Mittatarkkuus  paremmaksi  ja esim.  ylimääräiset välykset  pois  
- 	Jousien kehityksellä  ja värähtelyn  pienentämisellä keskeinen asema 
- 	Jousista ei kuitenkaan kannata luopua kokonaan 
- 	Magneettipöytä  ja sen  kiinnitys vielä paremmaksi (ongelmana tärinä  

ja  jopa joskus kappaleen putoaminen) 
- 	Tarvitaan huolto-  ja varaosapaketti ja  ohjeet 
- 	Hyvät käyttöohjeet - lisäkoulutusta käyttäjille? 

Käyttö  ja  suhtautuminen tuloksiin  

- 	Laitetta voidaan käyttää muuhunkin kuin tietyn menetelmän suorittami- 
seen  ja urakkasopimusten apuvälineenä.  Kun laitetta käytetään  massan 
suhteittamisen  tai  esim.  tuotekehityksen apuvälineenä, voitaneen tyytyä 
nykyiseen tapaan käyttää laitetta 

- 	Tuloksia ei tulisi vertailla desimaalien tarkkuudella. Korkeintaan kaksi 
merkitsevää numeroa. 

- 	Tuloksissa sekä sisäistä että laitteiden välistä hajontaa. Varsinkin LVR- 
urakoissa  olisi syytä laskea aina esim.  95%:n  luottamusvälit. 

- 	Lisää varmuutta saadaan, kun ajetaan useampia koekappaleita. Tämä olisi 
suositeltavaa varsinkin LVR-urakoissa. Vertailtaessa samasta massasta  
porattuja kappaleita,  jo  kuudella kappaleella laitteiden välinen hajonta 
saadaan suhteellisen pieneksi. 
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6  Yhteenveto  
Sivurullakulutuslaitetta  eli SRK-laitetta käytetään päällysteen kulutuskestävyyden 
tutkimiseen. Laatuvastuu- eli LVR-urakoissa  on massalle  myös SRK-tuloksen osalta 
asetettu tavoitearvo.  Jos tavoitearvoa  ei saavuteta  tai se  vastaavasti ylitetään, aiheuttaa 
tämä arvonmuutoksia. 
SRK-tuloksiin liittyy kuitenkin sisäistä  ja  laitteiden välistä hajontaa. Menetelmästä 
aiheutuva tulosten vaihtelu tulisi ottaa huomioon urakan arvonmuutosrajoja määritel-
täessä niin, että urakoitsijalle  tai  rakennuttajalle ei tule siitä taloudellista riskiä. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena  on  ollut selvittää menetelmään liittyvän sisäisen sekä 
laitteiden  välisen hajonnan  suuruus. Näiden hajontojen avulla  on  voitu laskea SRK-
tulokselle hyväksyuävät vaihteluvälit. 
Tutkimuksen toisena tavoitteena  on  ollut löytää näitä hajontaa aiheuttavia tekijöitä  ja 

 vastaavasti etsiä keinoja kehittää menetelmää  ja  laitetta, niin että hajonnat pienenisivät 
 ja  menetelmän toistettavuus paranisi. 

Menetelmän sisäistä  ja  laitteiden välistä hajontaa  on  selvitetty tekemällä ns. rengasa-
nalyysi eli vertailututkimus. Tutkimukseen osallistuivat kaikki ne laboratonot, joissa 
SRK-laitteita  on.  Laitteilla ajettiin koekappaleita,jotka oli porattu kolmesta eri massas-
ta. Kustakin massasta käytetyt koekappaleet olivat mandollisimman samanlaisia. 
Edelleen kappaleetjaeuiin laitteille ajoeriin siten, että nämä erät olivat mandollisimman 
samanlaisia. 
Näin tuloksissa olevien erojen voitiin katsoa johtuvan asfalttimassan perusluonteesta 
(epähomogeenisuudesta), menetelmästä, laitteista  ja  niiden käyttäjistä. Vastaavasti 
tuloksissa olevat erot kuvasivat juuri sitä menetelmän sisäistä  ja  laitteiden välistä 
hajontaa, joka tulisi ottaa huomioon LVR-urakoissa määriteltäessä hyväksyttäviä 
vaihteluvälejä.  Jos  tulokset oletetaan  t-jakautuneiksi  ja tulos määritetään  kuuden 
kappaleen keskiarvona, voidaan käyttää seuraavanlaisia hyväksyttävia vaihteluvälejä 
päällysteluokkien tavoitearvoille:  

PL I 	 tavoite arvo  ±2 
PL 2 	 tavoitearvo ±3 
PL 3 	 tavoite arvo  ±5  

Toisaalta etsittiin laitteista  ja  menetelmästä tekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet joko 
menetelmän sisäistä  tai  laitteiden välistä hajontaa. Tällaisia ovat esimerkiksi renkaan 
kuluneisuuden  tai  jousen jäykkyyden vaihtelu.  Jos  näiden tekijöiden vaihtelu saadaan 
pysymään menetelmäohjeessa määritellyissä rajoissa, eivät niiden aiheuttamat erot 
tuloksiin nouse merkittäviksi. Tätä varten ainakin jousivoiman vaihtelu tulee saada 
nykyistä pienemmäksi.  
On  ilmennyt myös sellaisia tekijöitä,jotka ovat aiheuttaneet kokeiden epäonnistumista, 
esimerkiksi jousen katkeaminen kesken ajon  tai magneettipöydän  putoaminen  alas 

 kesken ajon.  Jos  osa  tuloksista joudutaan hylkäämään, vaarantuu otoksen edustavuus 
 ja  myös hajonta kasvaa. 

Myös työmenetelmissä  on  tekijöitä, jotka lisäävät tulosten hajontaa. Esimerkiksi: SRK-
tuloshan kertoo mikä  on  ollut koekappaleen tilavuuden muutos SRK-kokeessa. Erot 
kappaleen vesipitoisuudessaja punnitustavassa voivat huokoisilla päällysteillä aiheut-
taa tulokseen jopa usean yksikön suuruisia eroja. 

Laitteen  ja  menetelmän kehittämiseksi  on  koottu toimenpide-ehdotuksia. Ainakin  osa 
 ehdotuksista tultaneen toteuttamaan lähiaikoina. Joitakin muutoksia tehtiin  jo  tämän 

tutkimuksen kuluessa.  

Jos  menetelmää kehitetään, vaikuttaa  se  toivottavasti siten, että hajonta pienenee  ja 
 siten, että  tulos  saadaan varmemmin. Tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että hyväksyttävät 

vaihteluvälit voisivat olla jatkossa pienemmät. 
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Näiden muutosten jälkeen olisikin aiheellista tehdä jälleen  rengasanalyysi vaihteluvä
-lien määrittämiseksi. Jos  tällainen analyysi tehdään, olisi hyvä,  jos  käytettävissä olisi 

useampia eri  vertailumassoja  kuin tässä tutkimuksessa oli. Näin saataisiin parempi 
varmuus SRK-tuloksen  ja  toistettavuuden  välisestä  korrelaatiosta.  
Edelleen,  jos  SRK-arvo  esim. LVR-urakoissa  tullaan jatkossa määrittämään kuuden 

 koekappaleen  perusteella, tulisi myös seuraavassa  rengasanalyysissä  SRK-kokeet 
tehdä kuuden kappaleen  erissä,jotta  myös tulokset,  hajonnatja luottamusvälit  voitaisiin 
laskea kuuden  koekappaleen  perusteella.  
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ASFALT11KOEIKAPPALEEN  KULUMINEN SRK-LAI1TEESSA  

1.  MENETELMÄN TARKOITUS 

Tämän menetelmin mukaan maantetään asfalttipäällystenaytteen 
kulumisarvo käyttäen ivurullakulutuslaitetta. Laite soveltuu sekä 
asfalttiinassasta sullotuille että poratuille päällystenäytteille.  

2.  vIrhEET 

Nastojen ulkoneman  mittaus  TIE 241  "Nastarengas. Pistovoima"  

Näytteen valmistus  
1. Asfalttilaatta, poraus  TIE 437 
2. IC-tester TIE 433 
3. Marshall-menetelmä  TIE 402 

3.  MÄÄRITELMÄT 

Kulumisarvo  on  kolmen nastoitetun kurnipyörän koelieriöstä kuluttama 
 massan  määrä tietyissä koeolosuhteissa. 

Nastaulkonema  on  nastan  kärjen etäisyys renkaan pinnasta.  

4.  VAATIMUKSET 

Enimmäiskulurnat  eri olosuhteissa ovat seuraavat:  
SS 	 - 

__________  SRK-arvo 
______________ 

KyL  

1 <25 >10000 
2 25  -  35 5000-10000 
3 35  -  45 2500-5000 
4 45  -  60 1500-2500  

Avainsanat 	 Key words 

ASFALITIPAALLYSTE 	BITUMINOUS PAVING MIXTURES 
KULUMTNEN 	 ABRASION 

WEAR  ING 
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5. KOEMENETELMÄ 

5.1  Periaate  

Koekappaleen sivupinta.a  kulutetaan kolmella nastoitetulla kumipyöräl
-lä.  Ne  on  kiinnitetty pyörijäyksikköön, jonka pyörimisnopeus  on 520  

kierrosta/min.  Näytettä kulutetaan  2 h  ajan märkänä  +5°C  lämpötilas-
sa. Kuluminen ilmoitetaan punnituserosta laskettuna tilavuusyksikkönä.  

5.2  Laitteet  ja  tarvikkeet  

a)  SRK-laitteeseen kuuluu pyörijävksikkö, johon kolme nastoitettua 
kuinipyörää  on  laakeroitu samaan tasoon näytteen eri puolille, sekä 
magneettialusta, johon näyte kiinnitetään. 

Laitteen osien ominaisuudet:  

Rengas: 
Umpikumi,  kovuus  50 ± 5 Shore.A 
ø 90 mm,  leveys  25 mm 

Nastat:  
30 kpl Kometa P8-100NR, nastoituskaavio, lute 1 

Ulkonema:  
1,50  ±  0,15  yksinäinen nasta 

 1,50  ±  0,05  renkaan keskiarvo 
Mittausmenetelmä,  lute 2 

Pyöräkuorma:  
75  ±  5 N jousivoima  näytteen pintaa vasten 
Mittausmenetelmä,  lute 3  

Pyörän liike:  
5 mm ylösalasliike  nopeudella  25 s/sykli = 2,5  '1mm 
Pyörijän  nopeus: 
Kierrosnopeus  520 1/min (62400  ±  600 kierr.)  

Pyörien suunnat: 
Yksi pyöristä  on pyörimissuunnan suuntainen  ja  kaksi muuta tästä 
suunnasta  50  vastakkaisiin suuntiin poikkeavia. 

Kastelu:  
Yhdestä suuttimesta  +5  ±  2 °C  vettä nopeudella  60  ±  5 1/h. 
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b) Kulutuslaite on  sijoitettu testikaappiin, jossa lampötilaa voidaan 
säätää alueella  -30 °C. +20 °C  ja veden  lämpötilaa ±  0 °C...+20 
O  Mittausoloshteet  ovat seuraavat: 

Testikaapin  ilman lämpötila 	 +5  ± 2 °C 
Kasteluveden  lämpötila 	 +5  ± 2°C  
Näytteen lämpötila 	 +5 ± 1 °C 

c). Asfaittimassan valmistuslaitteisto 

5.3  Näytteiden valmistus  ja  esikäsittely  

Kulumiskokeessa  käytettävä koekappale voidaan valmistaa poraamalla 
 se  joko Iaboratoriossa valmistetusta laatasta  tai päällysteestä  tiestä. 

Myös muottiin sullottua näytettä voidaan käyttää (huom.  1).  Näytteen 
mitat ovat läpimitta  100 ± 1 mm  ja  korkeus  45...60 mm. Jos  päällys- 
teestä poratusta näytteestä ei ole mandollista saada riittävän korkeaa 
näytettä, koekappale valmistetaan liimaamalla kaksi sahattua porakap-
paletta yhteen. 

Näytekappale liimataan teräsalustaansa.  Näyte Punnitaan teräslevyineen 
ilmassa  (A)  ja vedessä  (C).  

Näytteen lämpötila säädetään  +5  °C:een temperoimalla  sitä testikaa
-pissa  vähintään  5 h  (mieluimmin yön yli). Näytettä kasteleva vesi 

säädetään  +5 °C:een. 

Huom.l.  
Muottiin sullottua näytettä esikulutetaan  15  minuuttia ennen 
varsinaista kulutustestiä, jotta  kivet  tulevat mastiksipinnasta 
näkyviin.  

5.4 Koemenettely  

Ennen varsinaista kulutuskoetta uudet nastapyörät esikulutetaan  2 h  
tylsytysajossa. 

Huom.2.  
Yhden renkaan kiertävä vaihtaminen  24 ± 2 h  välein tasaa uuden 
esikulutetun nastan kiilutusvaikutuksenilloin  on  käytössä aina 
yksi  rengas  kutakin käyttöikää:  0 . - 24 h, 26 - 50 h, 52 - 76 h. 

'2  
Teräsalustaan  liimattu, punnittu  ja temperoitu  näyte asennetaan 
laitteen magneettijalkaan. Magneettijalan  ja teräsalustan  tulee olla  

I.--..  
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puhtaat. Näyte nostetaan oikealle kohdalle  ja  kiristetään paikoilleen. 
Pyörijän lukitustapit vapautetaan  ja  tarkistetaan pyörien kosketus. 

Kone käynnistetään (Käyttöohje) 

Kanden  tunnin  kuluttua näyte poistetaan laitteesta, kuivataan  ja 
 punnitaan teräsalustoineen ilmassa  (B)  ja vedessä  (D). 

5.5  Tulosten  esittãminen 

Kulumisarvo  k = A-B-C+D (cm3 ) 

Testitulos  on  kolmen määrityksen keskiarvo yhden desimaalin 
tarkkuudella. Kun tunnetaan näytealustan  massa  (ilmassa,  vedessä) 

 voidaan laskea näytteen tiheys.  

A-rn1  
A  -m1-B+rn 

=  alusta ilmassa 
alusta  vedessä  

5.6  Tarkkuus  ja toistettavuus  

Kun kulumisarvo  on 10 - 100 (cm3 ), määritysten keskihajonta on 
 enintään  10 %  keskiarvosta. 

Kun kulumisarvo  on  alle  10 cm3  keskihajonta on  enintään  1 cm3 . 

5.7 Tutkimusselostus  

Selostuksessa mainittava 

-  näytteen nimi 
- naytteen valmistustapa 
- testiolosuhteet 
- kulumisarvo 
-  tiheys. 
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Ka  rarnoot  tori  
(±5mm siirtvrn) 	 Pyörij 	(0 - 920  Imiri) 

Kuva  1.  Asfalttilieriön kulutuslaite. 
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SRK- LAITE 

KÄYTFÖOHJE  

1. SRK- laite asennetaan lattialle säätöjaloilla vaakasuoraan.  

2. Kytketään sähkö-  ja vesiverkkoon (kylmäpiste)  sekä viemäriin.  

3. Kytketään pääkytkimestä virta päälle.  

4. Tarkasta pyörijän pyörimissuunta (myötäpäivään).  

5. Kalibroidaan  veden tulo  601/h. 

6. Säädetään jäähdytystermostaatin asetusarvo.  

7. Laitteen koemenetelmä katso MENETELMÄKUVAUS  TIE- 406 (VTF 3206- 91) 

8. Termostointikaappi  pidetään yleensä käynnissä. 

LAITFEEN KALIBROINTI 

VTT/TUL  tekee uusille laitteille kalibrointiajon ABJ-  12 Koskenkivestä (IL) 
 tehdyillä näytteillä. Jokaiselle SRK- laitteelle tekee laitteen haltija kerran vuodessa 

VTF/TGL:n valvoman rengaskokeen, joka pyritään tekemään samanaikaisesti kaikille 
laitteille. 
Jousivoiman kalibrointia  varten  on TUL:ssä  tähän tarkoitukseen jousivaaka. 
Renkaat mittaa renkaiden toimittaja, joka  on  velvollinen rengastoimituksen yhteydessä 
esittämään ulkonemanmittaus tulostuksen. 

HUOLTO 

TÄRKEÄÄ PITÄÄ LAITE PUHTAANA. 

Akselit  voidellaan kerran viikossa rasvanipoista. 
Magneettipöytä puhdistetaan  ja rasvataan  aina ajon jälkeen. 

TURVALLISUUS 

-  Kulutuksen ollessa käynnissä ovia EI voi avata. 
- Varo kaapin ulkopuolella liikkuvia osia. 
- Sähkökaapin  saa avata  vain  sähkömies. 
- Suije vesijäähdytys  ja vesipiste  ajon jälkeen 
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Valtion teknillinen tutkimuskeskus  
Tic- gco-  ja  liikcnnctckniikan  laboratorio  

SPK -KULUTUSKOE  

TUTKIMUS 

NÄYTE (LAATU) 

NÄYTE  N0 

LAIIPOTILA 

HUOM. 

PYM -  

Näytteen paino,  g u1utus- 
aika  (h) 

Kierr. 
1/ r  

Penkaan 
 vaihdon 

jälkeen  ennen ajoa ajon jälkeen  

A.  Näyte  +  muotti  (i)  
ajottu  (h) 

C.  Muotti  (i)  

B.  Näyte  + muoth  (v) 

D. Muoth (v)  

Näytteen  Ulavuus  V  (ennen)  =Ae-C-Be+D= 

 Näytteen tilavuus  V  (jälkeen)  =Aj-C-Bj+D = 

Kulununen, cm3  =Ve-Vj 

Kulununen,  g 	 =Ae-Aj 	= 
_______ 	0Ae-C  Tiheys,  g/cm3 	 =  Ye  

SRK  -  laineen paikka  ja  allekirjoitus  
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SIVURULLAKULUTUSLAITE,SRK 	Sivu 
Sähkölaitteiden käyttöohjeet  

+---------------------------------------------------------------- +  

TEKNISET TIEDOT  

Verkkoliitäntä: 
Liitäntää  suojaavat sulakkeet: 
Verkko jännite: 

Verkosta ottama teho:  

Sisätilan  jäähdytys: 

 Veden jäähdytys: 

Pyöritysmoot  tori: 

Pystyi  iikemoottori: 

Sulatusvastus: 

Pistotuippa 5x16A 
 16A  hidas  

400/230V AC  50Hz  

Max  5,0kw  

Hermeettinen kompressori 
Danfoss  1,4 kW  2,OA  400/230V  

Hermeettinen kompressori 
Danfoss  1,4 kw  2,OA  400/230V 

Bauer 2,2 kW 5,3A 400/230V 

Bauer 0,01 kw  O,11A  400/230V 

230V 2,8 kw  

YHTEYSTIEDOT:  

Puukon  Sähkötyö  Oy 	Kylmäteho  Tenhunen  Ky  
Kalevi Puukko 	Kari Tenhunen  
Kytöpolku  1 B 
	

Asentajantie  3 
00740 Helsinki 
	

01800  Klaukkala  

puh.  90-365 016 	puh.  90-8797 661  
nint  949-456 913 	nmt  949-430 323  
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SIVURULLAKULUTUSLAITE  ,SRK 	Sivu 
Sähkölajttejden  käyttöohjeet 

+ ---------------------------------------------------------------- +  

MOOTTOREIDEN  JA KOMPRESSOREIDEN SUOJAUKSET 

Pyöritys-  ja pystyliikemoottorjt  on  suojattu ylikuormitusta 
vastaan lämpöreleillä. Oikosulkusuojana  on pystyliike-
moottorilla  2  A:n ja pyöritysmoottorilla  10  A:n tuippa- 
sul akkeet. 

Kyirnätilan  kompressorin oikosulkusuojana  on 10  A:n  hitaat 
sulakkeet. Ylikuormitussuojana toimii lämpörele ohjaus- 
keskuksessa. Ylikuumentuxnjsta varten  on  kompressorin  sisällä 
terinistorisuoja, joka pysäyttää  kompressorin ylikuurnentumjs

-tapauksessa  ja jäähdyttyään kompressori  käynnistyy auto-
maattisesti uudestaan. 

Vedenjäähdytyskompressorjn oikosulkusuojana  on 10  A:n  nopeat 
sulakkeet. Ylikuorina-  ja ylilämpösuojat  ovat samat kuin kylmä- 
tilan  kompressorilla. 

Virtausvahti  valvoo  veden  kiertoa jäähdytyspiirissä.  
Jos  veden  paine ei ole riittävä  tai  vettä ei ole ollenkaan, 
vedenjäähdytyskompressorj  ei  käynnisty. 

Virtausvahti  palautuu automaattisesti, kun 
 veden  paine  on  riittävä. 

Kylmätilan  oveen  on  sijoitettu TURVARAJA, joka pysäyttää 
pyöritys-  ja pystyliikemoottorit, jos  ovi avataan kesken 
ajon.  Oven  avaaminen nollaa käyntiajastimen, joten kanden 

 tunnin pyöritysaika  alkaa alusta.  

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 
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S I V U R U L L A K U L U T U S L A I T E  ,  SRK 	 Sivu 	3  
Sähkölaitteiden käyttöohjeet 

+ ---------------------------------------------------------------- +  

MITTAUKSET  JA SÄXDÖT 

Temperointikaapin  lämpötilaa ohjataan digitaalisella  3.1 
termostaatilla 	TRT2 -30, 	joka sijaitsee ohjauskeskuksen etu- 
panelissa. Termostaatin asetuspiste asetellaan  halutuksi 
painamalla <S.P.> -painiketta samalla, kun kierretään 
potentiometrin nupista.  Kun <S.P.> -painike vapautetaan,  
jää  säädetty lukema muistiin  ja  termostaatti  ohjaa kaapin 
lämpötilan tähän uuteen lämpötilaan. 

*  a  
Näytteen  ja veden  lämpötilaa voi seurata digitaalisista 
mittareista "NÄYTE"  ja  "VESI". 

•  I  

Veden  lämpötila säädetään termostaatilla, 	joka sijaitsee 
jäähdytyskompressorin  luona kulutuslaitteen alaosassa. 
Termostaatissa  on  merkintä  "VEDEN  JÄAHDYTYS". •  

I 
a 

S 
I 

a I 
a 

S 
a I 

a 

S 

Pyöritysmoottorin kierroslukua  seurataan kierroslaskurilla.  
s  
:3.2 

I 	Kun esiaseteltu kierrosluku  on  saavutettu, pysähtyy kulutus. 
Esiasettelu  tapahtuu siten, että laskurin painikkeet  "P"  ja  
R"  painetaan yhtaikaan  alas  ja  numeronäppäimillä asetellaan  
lukema. 

Lukeman voi nollata asettelemalla lukemaksi  "0". 

Kierroslaskurj nollataan  ajon jälkeen käsin painikkeella 
"PYÖRITYKSEN KUITTAUS". •  a a I  

Käyntiaika (ajoaika)  on aseteltu aikareleeseen UZD 48. 13.3 
Käyttöohje  on  liitteessä  1. 

a a 

I 	Kun ajo  on  päättynyt, nollautuu rele automaattisesti. Myös  
oven  avaaminen nollaa aikareleen. 

HUOM.! 
Kjerroslaskurjjn aseteltu  lukema määrää kulutuksen keston; 
aikareleeseen  on aseteltava  aika, 	joka  on  suurempi kuin 
kulutuksen vaatima aika. •  a  

SRK-4:ään  ei ole asennettu käyttötuntilaskimia.  13.4 

Digitaaliseen termostaattiin TRT2 -30 on  asetettu sulatusjakson3.5 
aika, joka kytkee jäähdytyksen pois päältä  12:n  tunnin  välein.  

I S  

Sulatusjakson  aika alkaa aina virran päällekytkemisestä, 
joten  on  vältettävä käyttöjännitteen katkaisua keskellä päivää 
Sulatus  kestää  n. 	30 min. 
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Tutkimusmenetelmän toistettavuudet  
r (repeatability)  ja  R (reproducibility) 

 ja luottamusvälien  laskeminen  

1.  Toistettavuudet  r (repeatability)  ja  R (reproducibility)  

Tutkimusmenetelmän toistettavuutta  voidaan arvioida termeillä  
r (repeatability)  ja  R (reproducibility),  molemmat suomeksi "toistettavuus". 
Toistettavuus  r (repeatability)  kuvaa menetelmän toisettavuutta silloin, kun laite  ja  tekijä 
ovat samoja. Vastaavasti toistettavuutta  R (reproducibility)  käytetään silloin, kun tekijät  ja 

 laitteet eivät ole samoja. 

Jotta rja  R  voitaisiin laskea,  on  laskettava vastaavat hajonnat:  
Sr  (eli  Or  tai  oo,  kuten standardissa  ISO 4259  ja  ISO 5725  toisinaan kirjoitetaan) 

 ja  SR  (eli  OR). 

SR=  V'S r 2 +SL2  

Havainnollisuuden  vuoksi voidaan sanoa, että  S,. on  menetelmän sisäinen hajontaja 
edelleen  Sr 2  vastaava varianssi 

Termiä  SL  (eli  0L  tai 01  )  voidaan kutsua laitteiden  tai  oikeammin laboratorioiden 
väliseksi hajonnaksi  ja  vastaavaksi varianssiksi termiä  S.  

Kyseiset varianssit  on  määritelty seuraavasti: 

±  
52  =  

p 

1± 	 -  )27 
L11 	 J 

fl  

missä  

r  = 
'' 

1 fl, 

- 	1 [p 

fl= 

1 n  

TKK / Tielaborato-io 	I  Kirsti Niernelainen 	28. 12. 1993  
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Standardissa  Iso  5725 on  esitetty seuraavanlainen laskuesimerkki 

Laboratorio 

i  

kijonta 	 keskiarvo 

Si 

olytteidea 
m3r  

al 

1 0.14 21.30 2 

2 0.14 21.50 2 

3 0.07 20.75 2 

4 0.21 21.75 2 

5 0.10 20.90 3 

6 0.21 21.05 2 

7 0.22 21.50 4 

8 0,21 20.85 2 

9 0,28 21.10 2 

10 0.35 20.85 2 

ii (01 21.30 1  

.boiatOrioiden itdiri 	p  

En4 

En1  

p 	11  

=  508.30 

T2  =  10767.7650 

T3  =  24 

T4  =  58 

T5  E(n1  -1I-s 	 T5  =  0,6325 

0.6325 
S2 .'  ____ 	 =0.0486 

T3-p 	 24-11  

[r2T3 -  r 	1  T3(p -  1)1 	F24 x 10767,7650 508302 	1124(11  -  il  
2 	________ -  s2 1 	-I 	s2  =1-- 	 - -----  -0,048611  --.--  -1= 0.0884 

L  T3(p  -1) 	'j T  -  T4 j 	L 	24(11  -  11 	 j[ 24  .  58] 

4 s  -^ 	 4 0.0884  +  0.0486  =  0.1370 

508,30 
m=-=21,18 

T3 	 24 

S.  -  2.8..J 
	 = 2,8IO6 =  0.62 

R 
	 R  = 2,8..JÖi370=  1.04  

TKK  / Tielaboiatorio 	/  Kirsti  NiemeIinen 	28. 12. 1993 
	 2  
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Toistettavuudet rja  R  voidaan siis likimaäräisesti ilmoittaa seuraavasti  

r  = 2,8VS12  

ja  

R  = 2,8VSR2  

Termi  2,8 on  likimain tekijöiden  1,96  ja  V'2  tulo.  On  siis oletettu, että aineisto olisi 
normaalijakautunutja käytetty  95  % todennäköisyystasoa,  mistä termi  1,%.  Tämä  on  
edelleen kerrottu  V2  :lla  eli  on  ajateltu, että näytteitä olisi kaksi kappaletta. Näinhän ei 
aina ole, mutta toisaalta myös tekijät  Sr  ja  SR  ovat loppujen lopuksi  vain  todellisten 
hajontojen estimaatteja. Niinpä  on  ajateltu, että myös toistettavuudet voidaan edelleen 
laskea näin likimääräisesti kuin yllä  on  esitetty. 

Koska tilanne ei kuitenkaan aina ole kuvatunlainen, ei toistettavuuksia voida sellaisenaan 
käyttää esim. silloin, kun halutaan etsiä hyväksyttäviä vaihteluvälejä eli luottamusvälejä 
tutkittavalla menetelmällä saataville tuloksille.  

2.  Luottamusvälit  

2.1.  Luottamusvälit  yleisesti 

Yleisesti  1  uottamusvälit  lasketaan seuraavasti:  

1)  Luottamusväli,  kun aineisto  on  normaalijakautunut:  

keskiarvo  ± Za/2 'I(o2/n) 

za/2  on 	jakaumasta  saatava termi, kun halutaan todennäköisyyttä  100 (1  - cx) 

varianssi  
n 	näytteiden määrä 

TKK  / Tielaboratorio 	/ Kirsti Niemelãinen 	28. 12. 1993 
	 3  
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2) Luottamusväli,  kun aineisto  on t-jakautunut: 

keskiarvo ±  t12 \/((2  / n) 

ta/2  on 	jakaumasta  saatava termi, kun halutaan todennäköisyyttä  100 (1 - a), 

vapausasteella  V 

v 	 vapausaste (v = n - 1) 

n 	 näytteiden määrä 
varianssi  

2.2.  Luottamusvälit,  kun aineisto  normaalijakautunut  ja 
 otetaan huomioon  termit  Sr  ja  SL  

Kun aineisto oletetaan normaalijakautuneeksi, näytteitä  on k  kappaletta, halutaan  95 %  
todennäköisyyttä  ja  hajonta koostuu sekä sisäisestä hajonnasta (  Sr  eli  0r  tai (J0)  että 

laitteiden välisestä hajonnasta  (SL  eli  0L  tai  Oi),  voidaan luottamusväli laskea  standardin  

ISO 4259  mukaan seuraavasti. 

Luottamusväli  on:  

keskiarvo ±  1,96  V((0r2/k)+0L2)  

Vaihtoehtoisesti luottamusväli voidaan kyseisessä tapauksessa laskea tekijöistä rja  R: 

Luottamusväli  on: 

keskiarvo±V  ((R2  - r2(1-(1/k))) /2)  

Näin, koska terrnejä rja  R  laskettaessa aineisto oli oletettu normaalijakautuneeksi  ja  oli 

käytetty  95% :n  todennäköisyyttä. Hajonnathan oli kerrottu termillä  2,8  eli tekijöiden 

 1,96  ja  V2  tulolla.  

TKK  / Tielaboratorio 	/  Kirsti NiemeIinen 	28. 12. 1993 
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2.3. Luottamusviilit,  kun aineisto  t-jakautunut  ja 
 otetaan huomioon  termit  Sr  ja  SL  

Aina  tutkimustulokset eivät ole normaali jakautuneita.  

Jos  oletetaan aineisto  t-jakautuneeksi  ja  halutaan ottaa huomioon sekä sisäinen että 
laitteiden välinen hajonta, päädytään seuraavanlaiseen tapaan laskea  I uottam usväl  i.  
(Kun halutaan todennäköisyyttä  100 (1 - a) %,  käytetään  t-jakaumaa, 

 näytteitä  on k-kappaletta. joi  loin vapausaste v on k-I) 

Luottamusväl  i:  

keskiarvo ±  t.2  V'((0r2/k)+01 2 ) 

2.4.  Esimerkkejä 

Esimerkki  I.  

Halutaan mäirittiä luottamusväli, kun aineisto oletetaan normaalijakautuncck.si, tavoitellaan  95  
todcnnäkisyyttäja  näytteitä  on k-kappalctta  

R 	=4.1 
r 	=4,0 
k 	=4  

luottamusväli  on:  

keskiarvo ±  1,96  V((0r21k)+0L2) =  keskiarvo ± V'((R 2  -  r2( 1 -(Ilk)))  / 2) 

Saadain,  etta  I uottarnusiIi on ke,kiarvo ± I 6  

Esimerkki  2.  

Halutaan mäirittää luottamus ali, kun aineisto oletetaan  t-kautunccksi, tavoitcllaan  959. 
 todcnniiköisvytLt  (u  =  0,05),  kavtctaiin  t-jakaumaa.nävttcitä  on k -kappalctta,  jolloin \apausastc  von k-I.  

=  2,0  

=  0,1 
k 	=6 
v 	=5  
t(L/2 	=  2.57  

luottamusväli  on:  

keskiarvo ±  t(1 2  V'((cNr2/k)+012)  

Saadaan,  etta  luottarnusili  on  kcskiarvo ±  1,7  

TKK  / Tielaboratorio 	/  Kirsti  Niemelainen 	28. 12. 1993  



Luottamusvälit  

Kaava: 	(Kun oletetaan aineisto  normaali,jakantuneeksi.  
halutaan  95% todennäköisyyttäja  näytteitä  on k-kappalctta)  

keskiarvo ±  1,96  V((0r2 /k)+01 ,2) =  keskiarvo ±  \1 ((R2  -  r2( 1-(  lik)))  /  2) 

Päällysteluokka  1 (  SRK - arvo <  25) 

R 	=4,1 
=4,0 

k 	=4  

Hyväksyttävä  vaihteinväli  on  tarjouksen keskiarvo±  1,6  

Päällysteluokka  I (  SRK - arvo <  25) 

R 	=4,t 
r 	=4,0 
k 	=6  

Ilyväksytthvä vaihteluväli  on  tarjouksen keskiarvo±  1,3  

Päällysteluokka  1 (  SRK - arvo <  25) 

R 	=4,1 
=4,0 

k 	=8  

Hyväksyttävä  vaihteluväli  on  tarjouksen keskiarvo  ±  1,2  

Päällysteluokka  2  (  25  <  SRK - arvo  <  35) 

R 	=6,0 
=5,4 

k 	=4  

Hyväksyttävä  vaihteluväli  on  tarjouksen keskiarvo  ±  2,7  

Päällysteluokka  2 ( 25 <  SRK - arvo  <  35) 

R 	=6,0 
1 	=5,4 
k 	=6  

ilväksyttävä vaihteluväli  on  tarjouksen keskiarvo  ±  2,4  

Päuhlysteluokka  2  (  25  <  SRK - arvo <  35) 

R 	=6,0 
r 	=5.4 
k 	=8  

Hyväksyttävä  vaihteluvähi  on  tarjouksen keskiarvo  ±  2.3  

Paällysteluokka  3  (  35  <  SRK - arvo <  45) 

R 	=7,9 
r 	=6,8 
k 	=4  

hyväksyttävä  vaihteluväli  on  tarjouksen keskiarvo  ±  3,7  

P5ällysteluokka  3  (  35 <  SRK - arvo <  45) 

R 	=7,9 
r 	=6,8 
k 	=6  

Hväksyttävä vaihteluvähi  on  tarjouksen keskiarvo  ±  3,4  

Pähthlysteluokka  3 ( 35 <  SRK - arvo  <  45) 

R 	=7,9 
r 	=6,8 
k 	=8  

Hyväksyttävä  vaihteluvähi  on  tarjouksen keskiarvo  ±  3,3 

m  
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Ill-  erän tulosten jakautuminen  

Bin Frequency Cumulative 96 

37-39 2,0 4% 
39-41 3,0 10% 
41-43 10,0 29% 
43-45 16,0 60% 
45-47 15,0 88% 
47  -  49 5,0 98% 
49-51 1,0 100%  

Histogrammi  

Tulosten vaihteluväli  (Max 50,0  -  Min 38,6) 
 jaettu seitsemään yhtäsuureen ryhmään  

Bin Frequency Cumulative 96 

38,6-40,2 5 10% 
40,2-41,8 4 17% 
41,9-43,5 9 35% 
43,5  -  45,1 15 63% 
45,1 -46,7 12 87% 
46,7  -  48,3 4 94% 
48,4  -  50,0 3 100%  

Histogrammi  

16  
14 

_____  

12  ::::::::: ______ 

__________ ___ ___  

38,6  - 40,2- 41,9  - 43,5  - 45,1  - 46,7  - 48,4  - 
40,2 41,8 43,5 45,1 46,7 48,3 50,0 

bin  
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Koekappaleiden maaran  vaikutus hajontaan 
(Kokeilu  REM-kappalelta, kc.ekappaleiden ,raaräan 

sisaltyvat myos hylatyt  tulokset) 

koekappalefta 	sis.  hajonta  (S.) 	laitteiden  val.  hajonta  (SL> 

4 	1,7 	2.0 
S 	1,9 	1,7 
6 	2,1 	1,4 
7 	2,4 	1.2 
8 	2,3 	1,2  

koekappalef  den mar  ja  hajonnat  

3 

2 

(Sr) 

sal.  hajonta  (SL)  

-.  

	

3 	4 	5 	6 	7 	8  

koekpaleiden  n  

Koekappaleiden mäarän  vaikutus toistettavuuksiin 
(Kokeilu  REM-kappaleilla. Kappalemaaraan 

sls3Ityvt hyltyt tulo4set.) 

	

koekappaleita 	repeatability (r) 	reptodudbéllty  (R) 

4 	5,0 	7.5 
5 	5,2 	7.0 
6 	5,9 	7.1 
7 	6,6 	7,4 
8 	6,3 	7.2  

koekappaleiden mäãrä  ja  toistettavuudet  

9 

8 

A 	 A 

	

7 	 A 	
A 

repeatability (r) 
6 

A  reproducil,*ty  (R)  
. 	 L______ 

	

5 	 .  

4 

3 

	

3 	4 	5 	6 	7 	8  



I- 

-  m 
0, 

REM  -tulosten analysointia  (5  koekappaletta /  laite),  8  laitetta 

SRK-2  SRK-3  SRK-4  SRK-5  SRK -6  SRK-7  SRK-8  SRK-9 
45,3 41,0 45,1 48,6 44,2 	 - 50,0 44,0 Up 42,4)  

(jp  40,5) 39,6 45,8 42,9 43,5 47,7 42,5 45,7 
43,4 42,4 44,3  (jp  41,0)  (jp  40,4) 46,4 42,5 45,2 
39,2 40,0 45,1 44,8 44,0 48,0 46,7 45,3 
42,4 45,8 45,8 43,5  (jp  41,5) 45,5 43,9  (jp  45,2) 

fl 4 5 5 4 3 5 5 3  

Keskiarvo  42,6 41,8 45,2 45,0 43,9 47,5 43,9 45,4  
Keskihajonta  
(jakaja-n-1) 2,55 2,50 0,62 2,56 0,36 1,71 1,72 0,26  

Varianssi  6,51 6,27 0,39 6,55 0,13 2,94 2,94 0,07  

keskiarvoxn  170,30 208,80 226,10 179,80 131,70 237,60 219,60 136,20  

ke.ar, neliäxn  7250,52 8719,49 10224,24 8082,01 5781,63 11290,75 9644,83 6183,48  

n:n  neljä  16,00 25,00 25,00 16,00 9,00 25,00 25,00 9,00  

varianssin  ja  (n-i  ):n  tulo  19,53 25,07 1,55 19,65 0,26 11,75 11,77 0,14  

laitteiden  maara 	8,00 	-p  

naytteiden mäara 	34,00 	-  T3'  

naiden  summa 1510,10 =T1  

naiden  summa 671 76,96 =T2'  

näiden  summa 150,00 =T4' 

näiden  summa 89,7 1 =T5'  

r-  varianssi  3,45 
L-  variarissi  2,78 
R-  variartssi  6,23 

r 5,20 eh 5,2 
R 6,99  eli  7,0 
m 44,41  eli  44,4  



REM  -tulosten analysointia  (6  koekappaletta /  laite),  8  laitetta 

SRK-2  SRK-3  SRK-4  SRK-5  SRK-6  SRK -7  SRK-8  SRK-9  laitteiden määrä  800 
45,3 41,0 45,1 48,6 44,2 50,0 44,0  (jp42,4)  

Up 40,5) 39,6 45,8 42,9 43,5 47,7 42,5 45,7 
43,4 42,4 44,3  (jp  41,0) Up 40,4) 46,4 42,5 45,2 
39,2 40,0 45,1 44,8 44,0 48,0 46,7 45,3 
42,4 45,8 45,8 43,5 Up 41,5) 45,5 43,9 Op 45,2) 

Up 35,6) 43,8 44,1 38,6  (jp  40,9) 45,9 U 	39,7) 41,6 

fl 4 6 6 5 3 6 S 4  näytteiden määrä  39,00  -  T3'  

Keskiarvo  42,6 42,1 45,0 43.7 43,9 47,3 43,9 44,5  
Keskihajonta  
(Jakaja -n-1) 2,55 2,39 072 3,60 0,36 1,67 1,72 1,91  

Varianssi  6,51 5,71 0,52 12,98 0,13 2,79 2,94 3,66  

keskiarvo  x n 170,30 252,60 270,20 218,40 131,70 283,50 219,60 177,80  näiden  summa 1724,10 -Ti'  

ke.ar.  neljä  x n 7250,52 10634,46 12168,01 9539,71 5781,63 13395,38 9644,83 7903,21  näiden  summa 7631 7,75 -T2'  

n:n nellö  16,00 36,00 36,00 25,00 9,00 36,00 25,00 16,00  näiden  summa 199,00 -T4'  

variafissin  ja  (n-i  ):n  tulo  19,53 28,54 2,59 51,91 	 - 0,26 13,93 11,77 10,97  näiden  summa 139,50 -TS' 

r-  varianasi  4,50 
L-  varianssi  2,00 
R-  varianssi  6,50 

r 5,94 	eli  5,9 
R 7,14 	eli  7,1 
m 44,21 	eli  44,2 

I- 

-1 m  



SRK-2  SRK -3  SRK-4  SRK-5  SRK-6  SRK-7  SRK-8  SRK-9 
45,3 41,0 45,1 48,6 44,2 44,0  (jp  42,4) 

Up 40,5) 39,6 45,8 42,9 43,5 47,7 42,5 45,7 
43,4 42,4 44,3  (jp  41,0)  (jp  40,4) 46,4 42,5 45,2 
39,2 40,0 45,1 44,8 44,0 48,0 46,7 45,3 
42,4 45,8 45,8 43,5  (jp  41,5) 45,5 43,9 p 45,2) 

Up 35,6) 43,8 44,1 38,6 3p 40,9) 45,9  (jp  39,7) 41,6 
41,0 46,9 48,6 42,7  (jp  37,5) 43,4 45,6 38,8  

laitteiden  rnäara 	8,00 

n 5 7 7 6 3 7 6 5  

Keskiarvo  42,3 42,8 45,5 43,5 43,9 46,7 44,2 43.3  
Keskihajonta 

- 	 Uakaian-1) 2,32 2,84  - 	1,50 3,25 0,36 2,11 1,68 3,02  

Varianssi  5,38 8,05 2,25 10,54 0,13 4,44 2,82 9,13  

keskiarvoxn  211,30 299,50 318,80 261,10 131,70 326,90 265,20 216,60  

ke,ar,  neliö  x n 8929,54 12814,32 14519,06 11362,20 5781,63 15266,23 11721,84 9383,11  

n:nneliö  25,00 49,00 49,00 36,00 9,00 49,00 36,00 25,00  

varianssin  ja  (n-i  ):n  tulo  21,51 48,29 13,50  - 52,71 0,26 26,64 14,12 36,51  

naytteiden mäara 	46,00 
	

13'  

näiden  summa 2031,10 =11'  

näiden  summa 89777,94 =12'  

näiden  summa 278,00 =T4' 

näiden  summa 213,53 =T5' 

r-  varianssi  5,62 
L-  varianss  1,42 
R-  varianssi  7,04 

r 6,64  eli  6,6 
R 7,43  eli  7,4 
m 44,15  eli  44,2  

1 

-4 m 

REM  -tulosten analysointia  (7  koekappaletta /  laite),  8  laitetta 



LUTE 7/1  

I 	I  ___ ___ ___  

____ SRKLAITTEEN TARKASTUSLOMAKE  (s. 1/2)  ____  

Laite  nro: ____________________  Laboratorio: 	 ____________  

Pvm:  ________ ________ ________ TarkastajI ________ ________ - ________ 

MITAFAVA ______ ______  ARVO  ______  KORJAUS  ______ ______ ______ 

KYVTO ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
menetelmäohje _________  (ok  /  ei)  ________ ________ ________ _________ ________ ________ 
tuloslomake ________  (ok  /  ei)  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
ajopäiväkirja ________  (ok  /  ei)  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
temperointi  (aika  /  lämpötila)  (5h /+5C)  _______ _______ _______ ________ _______ _______ 
punnitus 	(kuivana  /  märkänä)  (ok  /  ei)  ________ ________ ________ ________ ________ ________  
renkaiden kierto  (24 h)  _______ _______ _______ ________ _______ _______ 
näytealustojen  kunto  (ok  /  ei)  ________ ________ ________ ________ ________ ________  
(näytteiden  koko ja  kunto)  (ok  /  ei)  _______ ________ _______ ________ _______ _______ 

PYÖRJIÄ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______  
puhtaus  ________  (puhdas  /  likainen)  _______ ________ _______ ________ _______ _______ 
välykset ________ _________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________  
koko  pyönjä  (max  0,3mm) _______ ________ _______ _______ _______ _______  
varren väl  'kset: __________________ ________ _________ ________ ________ ________ ________  
______I  ______  (max  0,3mm) ______ ______ ______ ______ ______ ______  

2  ______  (max  0,3mm) ______ ______ ______ ______ ______ ______  
3  ______  (max  0,3mm) ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

renkaitten välykset  ja  kiinnitys:  _______ ________ _______ _______ _______ _______  
I _________  (max  0,1mm) ________ _________ ________ ________ ________ ________  
2  _________  (max  0,1mm) ________ _________ ________ ________ ________ ________  

3  _________  (max  0,1mm) ________ _________ ________ ________ ________ ________ 
vastapainojen välykset ________ ________ ________ ________ ________ ________  

I ______  (max  0,3mm) ______ ______ ______ ______ ______ ______  
2  ________  (max  0,3mm) ________ ________ ________ ________ ________ ________  
3  ________  (max  0,3mm) ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

vastapainojen kuluneisuus: ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________  
1  _______ _______  (ok/ej)  _______ _______ _______ _______ _______ _______  
2  _______ _______  (ok/ej)  _______ _______ _______ _______ _______ _______  
3  _______ _______  (ok/ej)  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Renkaitten  kunto:  _______ ________ _______ _______ _______ _______ ________ _______  

I _______ _______  (ok/ej)  _______ _______ _______ _______ _______ _______  
2  _______ _______  (ok/ej)  _______ _______ _______ _______ _______ _______  
3  _______ _______  (ok/ej)  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

MAGNEETFIPÖYFÄ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______  
kiinnitys  _______ _______  (ok/ej)  _______ _______ _______ _______ _______ _______  
asento _______ _______  (ok/ej)  _______ _______ _______ _______ _______ _______  
jalan kiristys  ________  (ok  /  ei)  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

sokan  kiinnitys  _______  (ok  /  ei)  _______ _______ _______ _______ _______ _______  

Teknillinen korkeakoulu / Tielaboratorio  I 20.8. 1993 Niemeläinen 



LuTE  7/2  
________ 

I  
_____________________  

________ ________ 

____  SRK-LAITTEEN  TARKASTUSLOMAKE____  (s. 2/2)  

MITATFAVA ARVO  ______  KORJAUS  ______ ______ ______  _____ ______  

KAAPPI _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ _______ 
vaatenssa 

_______ 
(on  /  ei)  ________ _________ ________ ________ ________ ________  

tiivisteet  
________ ________  

(ok  /  ei)  ________ _________ ________ ________ ________ ________ 
saranat 

________ ________  
(ok/ei) _______ _______ _______ _______ _______ _______  

lukko ______ 
_______ _______ 

(ok/ej)  ______ _______ ______ ______ ______ ______ 

anturin  sijainti  
______  

(ok  /  ei)  _______ ________ _______ _______ ________ _______  

lämpötila  
_______  

(+5 C)  _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
kierrosmittari 

_______  
(on  /  ei)  ______ ______ ______ ______ _______ ______ _______  

ASETIJKSF.I _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ______  

lämpötila ________ (+5 C)  ________ ________ ________ ________ ________ ________  

vesi ______ 
________  

(+5C)  ______ ______ ______ ______ ______ ______  

aika _______ 
_______  

(2h)  _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______  

OUSET _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
jousivoiman  mittaus  ________  (ok  /  ei)  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

ousien  asetus  _________  (ok  /  ei)  _________ ________ ________ ________ ________ ________  

jousien laatu  _________  (ok  /  ei)  _________ ________ ________ ________ ________ ________ 

MOOTrORI _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______  
moottorin kiinnitys  _______  (ok  /  ei)  ________ _______ _______ _______ _______ _______  

ylös-alas  -moottorin  kii!ys  (ok  /  ei)  ________ ________ ________ ________ ________ ________  

kytkin  (ok/ei) _______ ______ _______ ______ ______ ______ 

vaihdelaatikko 
______ 

(ok  /  ei)  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

epkesko _______ 
________  
_______ (ok/ei) _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

ylälaaken ________ (ok/  ei)  ________ ________ _________ ________ ________ ________ 

vetohihna ________ 
________  

(ok  /  ei)  ________ ________ _________ ________ ________ ________ 
kierrosluku  

________  
(520  r/min) _______ _______ ________ _______ _______ _______  

VESI _________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
vesisuuttimen  asento:  

________ 
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______  

suuntaus  (renkaaseen) ________ ________ ________ ________ ________ _______ 
etäisyy  (30 mm  renkaasta) _________ _________ _________ _________ _________ ________ _________ 

vesikalibrointi  (1 1  /  min)  ________ _________ ________ ________ ________ ________ 
vesimittari _____  (ok/ej)  _______ _______ _______ _______ _______ ______  
veden läm  ötila _______  (+5 C)  _______ ________ _______ _______ ________ _______  

MUUTA:  ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____  
1. 

______ ______ 
____________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________  

2. 
___________ ___________ 

__________ _________ __________ _________ _________ __________ _________  
3. 

_________ _________ 
_________ _________ _________ _________ _________ _________ ________  

4. 
_________ _________ 

_________ ________ _________ ________ ________ ________ ________  
5. 

________ ________ 
_________ _________ _________ _________ _________ _________ ________  

6. 
_________ _________ 

__________ _________ __________ _________ _________ _________ _________  
7. 

_________ _________ 
_________ ______ _____ _________ _________ _________ _________  

8. 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ __________ _________ __________ _________ _________ _________ _________  

Teknillinen korkeakoulu  I  Tielaboratorio /  20. 8. 1993  Niemeläinen 
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___  __H______________  
vaatenaaa _______ (on/ei)  ok 	 Jheiluu  ok ok ok ok ok ok  
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kienvamlttan _______ (on/ei)  on el 7 on on on  ok ok  

liii___ 
_______  (+5C)  ok 

_____ 
ok ok ok ok 

__________ 
nk ok ok 

vm  (+5  Cl ok ok ok ok ok ok ok ok  
aika  
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(2K)  ok ok ok ok ok ok ok  ____________ _______  
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ouswoima _____  (35-40N)  n.33N n.33N n.38N n.33N n.33N n.34taIn.39N n.33N n34N 
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ok 

ok  
ok  (30 mm) 
nk 
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6 .  

_______ ____________ ____________ _____________ 
_______________ _______________ hapettunut. _______________ _______________ enymiin. _________ ______________ _______________ _______________ 



LUTE 9/1  

Tilastollista analysointia  /  11 -erä,  SMA-kappaleet: eri tekijöiden vaikutus 

SRK-arvoon, parhaiten korreloi  jousivoiman  neliö  (JV2). 

(Kierrosmäärä  KM  korreloi  epäjohdonmukaiseSti.) 

Laitekohtaiset kappalemäärät  olivat liian pieniä  korrelaation taskemiseksi. 

CORRElATIONS  (PEARSON)  

JR JV 	JV2 	KM LNJR LNRI  RI  
JR  1.0000 
JV  0.2090 1.0000 
JV2  0.2035 0.9999 1.0000 
KM -0.1660 -0.8906 -0.8887 1.0000 
LNJR  0.9301 0.1694 0.1618 -0.1331 1.0000 
LNRI  -0.9058 0.0103 0.0180 -0.0276 -0.9837 1.0000 
RI -0.7516 0.1262 0.1351 -0.1108 -0.9171 0.9532 1.0000 
R12 -0,6218 0.2104 0.2198 -0.1676 -0.8195 0.8694 0.9755  
SRK  0.3899 0.6766 0.6751 -0.7826 0.3005 -0.1816 -0.0662 
TT -0.2575 -0.0086 -0.0105 -0.1378 -0.1993 0.2012 0.1007 

R12  SRK 	TF  
R12 1.0000  
SRK  0.0050 1.0000 
TT 0.0191 0.2171 1.0000 

CASES INCLUDED 18 MISSING CASES 7 

UN'EIGHTED  LEAST SQUARES UNEAR REGRESSION OF  SRK  

PREDICTOR 
VARIABLES COEFFICIENT STD ERROR 	STUDENT'S T 	P 

CONSTANT 	11.698 	1.9857 	5.89 	0.0000 
JV2 	1.7464E-O3 	3.825OE-O4 	4.57 	0,0002 

R SQUARED 	0.5104 	RESID. MEAN SQUARE (MSE) 4.226 
ADJUSTED R SQUARED 0.4859 	STANDARD DEVIATION 	2.056 

SOURCE 	DF 	SS 	MS 	F 	P 

REGRESSION 	1 88.094 	88.094 	20.85 0.0002 
RESIDUAL 	20 84.520 	4.2260 
TOTAL 	21 172.61 

CASES INCLUDED 22 MISSING CASES 3 



LHTE  9/2  

Tilastollista analysointia /  11 -erä,  AB-kappaleet: eri tekijöiden vaikutus 
SRK-arvoon, parhaiten korreloi jousivoiman neljä (JV2). 
(Kierrosmaärä  KM  korreloi epäjohdonmukaisesti.) 

Laitekohtaiset kappalemäärät  olivat liian pieniä korrelaation laskemiseksi. 

CORRElATIONS  (PEARSON) 

JV 	JV2 	JV2RI 	JV2RI2 	KM LNJR  
JR  1.0000 
JV  0.5244 1.0000 
JV2  0.5322 0.9999 1.0000 
JV2RI  0.9888 0.6402 0.6473 1.0000 
JV2RI2  0.9820 0.4867 0.4945 0.9708 1.0000 
KM -0.3397 -0.9219 -0.9207 -0.4598 -0.3367 1.0000 
LNJR  0.9791 0.5355 0.5429 0.9663 0.9240 	-0.3201 1.0000 
LNRI  -0.9359 -0.2632 -0.2718 -0.8809 -0.8862 0.0446 -0.9557 
LOGRI  -0.9359 -0.2632 -0.2718 -0.8809 -0.8862 0.0446 -0.9557 
RI -0.8627 -0.1861 -0.1942 -0.7994 -0.7871 -0.0619 -0.9153 
R12 -0.7714 -0.1045 -0.1118 -0.7026 -0.6802 -0.1635 -0.8473  
SRK  0.5932 0.6755 0.6805 0.6456 0.5618 	-0.6504 0.5988 
TT 0.2845 0.1285 0.1293 0.2632 0.1900 	-0.1073 0.3729 

LNRI LOGRI  RI 	R12 	SRK  IF 
LNRI  1.0000 
LOGRI  1.0000 1.0000 
RI 0.9805 0.9805 1.0000 
R12 0.9311 0.9311 0.9841 1.0000  
SRK  -0.4496 -0.4496 -0.3834 -0.3009 1.0000 
IF -0.3803 -0.3803 -0.4273 -0.4399 0.2013 1.0000 

CASES INCLUDED 15 MISSING CASES 10 

RESULTING STEP1SE MODEL 
VARIABLE 	COEFFICIENT STD ERROR 	STUDENT'S T 	P 

CONSTANT 	21.987 	3.1993 	6.87 	0.0000 	- 
JV2 	2.9940E-03 6.3135E-04 	4.74 	0.0002 

CASES INCLUDED 20 	R SQUARED 0.5554 	MSE 10.44 
MISSING CASES 	5 	ADJ R SQ 0.5307 	SD 3.232 



LHTE  9/3  

Tilastollista analysointia /  111 -erä,  REM-kappaleet: eri tekijöiden vaikutus 
SRK-arvoon laitekohtaisesti.  (Vain  tässä erässä tähän tarpeeksi 
koekappaleita.) (Vastaavasti kokonaisvertailussa  ja  laitteiden välisessä 
vertailussa ei ollut eroja, joita olisi voitu selittää.) 

Laitteiden sisällä SRK-tuloksen kanssa korreloi parhaiten luonnollinen 
logarytmi renkaan vaihdosta kuluneesta ajasta (LNRI), mutta silti  vain 

 SRK-7  laitteen osalta saatiin jonkinlainen malli. 
Muiden osalta ei siis löytynyt selittävää tekijää. 

SRK-7:  korrelaatiot  ja  malli  

CORRELATIONS  (PEARSON)  

KM LNRI 	LNRI2 	RI 	R12  SRK 	TT 
KM 1.0000 
LNRI  0.1264 1.0000 
LNRI2  0.1264 1.0000 1.0000 
RI 0.0826 0.9586 0.9586 	1.0000 
R12 -0.0035 0.8777 0.8777 	0.9762 1.0000  
SRK  -0.4120 -0.7687 -0.7687 	-0.6940 -0.5943 	1.0000 
TT -0.1547 0.4103 0.4103 	0.2344 0.1235 	-0.2061 	1.0000 

CASES INCLUDED 8 MISSING CASES 0 

RESULTING STEP!flSE MODEL 
VARIABLE COEFFICIENT STD ERROR STUDENT'S T 	P 

CONSTANT 	51.048 	1.4504 	35.20 	0.0000 
LNRI 	-2.1350 	7.2530E-01 	-2.94 	0.0258 

CASES INCLUDED 8 	R SQUARED 0.5909 	MSE 1.822 
MISSING CASES 	0 	ADJ R SQ 0.5227 	SD 1.350  

SRK-5:  korrelaatiot  ja  'malli'  

CORRELATIONS (PEARsoN) 

RI 	SRK 	RI2 	LNRI 	LNRI2  
RI 	1.0000  
SRK 	-0.0356 1.0000 
RI2 	0.9892 0.0948 	1.0000 
LNRI 	0.9619 -0.2911 	0.9148 	1.0000 
LNRI2 	0.9619 -0.2911 	0.9148 	1.0000 	1.0000 

CASES INCLUDED 7 MISSING CASES I 

RESULTING STEPIYISE MODEL 
VARIABLE 	COEFFICIENT SID ERROR 	STUDENT'S I 	P 

CONSTANT 	43.700 	1.1352 	38.50 	0.0000 

CASES INCLUDED 7 	R SQUARED 0.0000 	MSE 9.020 
MISSING CASES 	1 	ADJ R SQ -0.0000 	SD 3.003 



LuTE  10  

SRK-kappaleiden  punnitus  eri  vesipitoisuuksissa  

SRK-ajossa  kappalccsta  kuluu  scllaincn inaarä pziällystettä  kuin kuluu, mutta tämän määrän tilavuus 
voidaan  mittaukscssa  saada hyvinkin  crilaiscksi  riippuen siitä onko  punnituksct  tehty kuivana vai 

 märkäniL  

Vertailu SMA-kappaleilla 

Ensimmäisessä  vertailuerässä  oli kolme  SMA -tyyppistä kappaletta, joille tehtiin  punnitukset  vedessä ja 
 ilmassa ennen  ajojaja  ajojen jälkeen kandella eri tavalla: kuivana  (I  vit  huoneenlämmössä)  ja  märkänä  

(fl. 10 min  upotcituna  veteen.) Kaikki  SMA-kappalect  punnitsi sama henkilö  (KN). 

Punnitukset  (ennen  +jälkecn)(K =  kuivana,  M  =  märkänä)  

K+K 	 M+M 	 K+M  

Kappale 	 SRK-arvo 	 SRK-arvo 	 SRK-arvo  

19 	 25,9 	 31,0 	 21,3 

22 	 31,0 	 29,2 	 29,1 

23 	 27,0 	 29,3 	 22,6  

Keskiarvo 	 28,0 	 29,8 	 24,3  

Hajonui 	 2,7 	 I ,0 	 4,2  

Vertailu  AB-kappaleilla 

AB-  tyyppisellä massalla,  suurin  rackoko  n. 8 mm,  saatiin seuraavanlaisia tuloksia:  

Punnitukset  (ennen  + jälkecn)(K =  kuivana,  M 	märkänä)  

K+K 	 M+M K+M  

Kappale SRK-arvo 	 SRK-arvo SRK-arvo  

45,2 	 44,7 44,6 

2 45,4 	 43,8 45,2 

53,5 	 53,2 53,7 

4 49,1 	 49,6 49,0 

6 49,9 	 49,0 48,9 

7 49,9 	 49,4 49,2 

8 46,8 	 45,2 45,2  

Kcskiarvo  48,5 	 47,8 48,0  

Hajonta  3,0 	 3,4 3,2  

Kappaleita oli kandeksan, mutta kappaleen  5  osalta tulosta  ci  saatu. 
Kaikki  AB-kappaleidcn punnitukset  teki sama henkilö  (MK),  joka  ci  kuitenkaan ole sama henkilö, joka 
teki ajoi  ja  punnitukset SMA-kappalcillc. 
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