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Asiasanat 	kalliomurske, tHvistäminen, hienonemineri 

TIIVISTELMA  

Tutkimuksessa selvitethin kalliom urskeiden tiivistymistä, tiivistämisen ai-
kaista hienonernista sekä ICT-laitteen  (Intensive Compaction Tester) 

 soveltuvuutta huonolaatuisen murskeen tunnistamiseen. 

Kalliomurskeiden tiivistymisen  seurantaan kehitettiin menetelmä, joka pe-
rustuu tiivistettävän kerroksen tiheyden muutokseen. Menetelmän avulla 
voidaan määrittää, kuinka monta kertaa kyseistä materiaalia kannattaa  val-
litsevissa  olosuhteissa jyrätä. Kehitetty tiivistymismalli kuvaa hyvin tiheyden 
kehittymistä tiivistämisen aikana. Mailin  ja mitatun tiheyden  erotus oli  alle 
±  15 kg/rn 3  81 .5  prosentissa mittauksista. Mallia kannattaa soveltaa  vain  ra-
dometrisellä tiheyden mittauslaitteella (Troxler)  kerrokseen asennetusta  mit-
tausputkesta  tehdyissä suoramittauksissa. Muun tyyppisten tiheyden mit-
tausten satunnainen vaihtelu  on  liian suurta. Tiivistymismallista voidaan las-
kea materiaalin tiivistyrnisnopeus, jonka tavoitearvona tutkimuksen perus-
teella voidaan käyttää  7.5 kg/m 3/jyräyskerta.  

Saavutettava kuivairtotiheys riippuu pääosin materiaalin rakeisuudesta  ja 
kiintotiheydestä.  Eri mittauspisteiden väliset suuret tiheyserot puolestaan 
johtuvat pääosin materiaalin epähomogeenisuudesta. Mandollisimman suu-
ren kuivai rtotiheyden saavuttamiseksi materiaalin rakeisuuskäyrän tulee olla 
jatkuva  ja maksimiraekoon  vähintään  32 mm. Rakeisuuden  tulee sisältää 
myös riittävä määrä keskilajitteita. Suurta kuivairtotiheyttä ei saavuteta ylijy-
räämällä. Jyrän koolla ei havaittu olevan juurikaan vaikutusta saavutettaviin 
tiheyksiin. 

Kosteus vaikuttaa tiivistymiseen, mikäli hienoainesta  on  riittävästi. Karkeat 
materiaalit eivät pidätä vettä  3 - 4 painoprosenttia  suurempaa määrää, joten 
maastossa vallitseva kosteus ei juurikaan vaikuta kantavan kerroksen tiivis-
tyvyyteen, 

Hyvä materiaali ei hienone jyräyksen aikana käyttökelvottomaksi, mikäli jy-
räys tehdään oikeilla amplitudeilla  ja taajuuksilla.  Suuret amplitudit yhdistet-
tynä raskaisiin jyriin hienontavat todennäköisesti materiaaleja paljon. Suuri 
kosteus hienontaa materiaaleja enemmän kuin pieni kosteus. 

Runsaasti hienonevan materiaalin toteaminen Onnistui helposti ICT-laitteella 
tehtävällä testiilä. Materiaalia, jonka hienonema testissä  on  alle  2 %  voi-
daan pitää hyvänä.  Jos hienonema on  yli  4 %,  materiaali ei sovi vaativaan 
käyttötarkoitukseen. 

Perinteisillä lujuustesteillä ei kyetty määrittelemään materiaalin hienone
-mista  kovinkaan hyvin,  sillä testeillä  on  yleensä  vain  rajallinen erottelukyky. 

Tulosta saattaisi parantaa,  jos  testi tehtäisiin  koko  materiaalia edustavalia 
näytteel  lä.  

Myös tiivistym  isen ja hienonem isen  kannalta rakeisu uskäyrän edu Ilisin 
muoto  on  mandollisimman jatkuva käyrä, jossa ei ole äkillisiä poikkeamia. 
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ABSTRACT 

The compacting of the crushed rock aggregate, becoming finer of the rocks 
during the compacting and the applicability of the ICT-instrurnent (Intensive 
Compaction Tester) for recognition of the crushed rock with poor quality 
was under researching. 

For following up of compacting crushed rock a procedure has been 
developed, which is based on the change of density of the compacting 
layer. With this method, the amount of the rolling passes could be 
determinate. The developed method illustrates well the developing of 
density during the compacting. The difference of density was less than ± 15 
kg/rn3  between the model and measured on 81 .5 % of measu rations. Model 
is useable only for radiometrical density instruments (Troxler), when the 
measuring has been doing from the measuring pipe installed into the layer. 
The other types of measures are having too large variation of results. The 
change of density of the material could be calculated with the model. 
According to the research the desired value of the density speed could be 
used as 7.5 kg/rn 3  per rolling pass. 

Achieving dry density depends mostly on the grain size distribution and the 
specific gravity. Variations of the density differences on the measuring 
points are resulting of the nonhomogenous material. For reaching the 
highest possible dry density the grading curve has to be continuous and the 
maximum granular size has to be at least 32 mm. The grain size distribution 
has to include sufficient amount of middle size fraction. The high dry 
density will not be reached when rolling too many passes. The size of the 
roller is not having effect to the reaching densities. 

When having fine aggregate enough, the moisture content is effecting to 
the compacting. ln coarse aggregate there cannot be water more than 3-4 
weight percentage, therefore the moisture content of the material is not 
having much effect to the compaction. 

The good material will not crush to useless during the compaction, if the 
compaction has done using the right amplitude and frequency. The high 
amplitudes connecting to the heavy rollers may crush material greatly. The 
high moisture content is crushing material more than the lower one. 

The determination of the greatly crushing material was easy to notice when 
using ICT-instrument. 

The traditional strength tests are not good enough to determinate the 
amount of crushing, because of their limited resolution capability. 

For compacting and crushing the most advantageous grading curve is 
continuos with no sudden variations. 



ALKUSANAT 

Kalliomurskeiden  käyttö  sitomattomissa rakennekerroksissa  -projekti alkoi 
kirjallisuuteen  ja käyttäkokemuksiin  perustuvalla esiselvityksellä vuonna 

 1991 (tiehallituksen  sisäisiä julkaisuja  26/1992).  Toisessa vaiheessa, 
vuonna  1992  tehtiin  esitutkimus Kalliomurskeiden tiivistyminen  ja hienone-
minen  (tielaitoksen  selvityksiä  34/1993). Esitutkimuksessa kartoitethin  me-
netelmät, joilla voidaan määrittää tärytiivistämisen vaikutus kantavan ker-
roksen kalliomurskeiden tiivistymiseen  ja hienonemiseen. 

Esitutkim uksen  perusteella päädyttiin laajaan koejyräysohjelmaan. Jyräys-
kokeet tehtiin normaaleilla rakennushankkeilla Keski-  ja  Pohjois-Suomessa 
kesän  1993  aikana. Koejyräyksessä olleita murskeita analysoitiin laborato-
riotestein sekä tutkimalla lC-laftteen soveltuvuutta materiaalien laadun arvi-
oimiseen. 

Käsillä oleva tutkimus  on  projektin  loppuraportti. Raportin  on  laatinut  Dl 
Teuvo  Ryynänen. 

Projektiryhmässä  toimivat tielaitoksen geokesku ksesta  Dl Heikki Suni 
 (ryhmän puheenjohtaja),  Dl  Tuomo Kallionpää  ja geologi  Kari  Lappalainen, 

tielaitoksen kehittämiskeskuksesta  ins. Pauli Pouttu  sekä Oulun yliopiston 
 tie-  ja tiikennetekniikan  laboratoriosta TkL Jouko  Bett,  Dl  Harri Kotimäki  ja 

 Dl Teuvo  Ryynänen (ryhmän sihteeri). 

Oulussa lokakuussa  1994 

Geokeskus  
Oulun kehitysyksikkö 
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LYHENTEET 

LYHENTEET  

Pkjjnto = kiintotiheys [kg/rn3] 

Picuiva = kuivairtotiheys [kg/rn3] 

Pkujva  1C200 = kuivairtotiheys  IC-laitteessa  200 työkierroksen  jälkeen [kg/rn3 ] 

Pkujvajk = kuivairtotiheys vaaditun jyräyskerran  jälkeen [kg/rn3 ] 

= 	suhteellinen tiiviys  * [%] 

Psuht2O = 	suhteellinen tiiviys  20 jyräyskerralla * [%] 

Psuht  1C200 = 	suhteellinen tiiviys  IC-laitteessa  200 työkierroksen  jälkeen  * 	[%] 

Psuht  jk  = 	suhteellinen tiiviys vaaditulla jyräyskerralla * [%]  
A, B, C = regressiokertoimet  ja  -vakio 
d10 ..d90  = rakeisuuskäyrän läpäisyprosentteja  10 %, 30 %, 60  %ja  90  %  

vastaavat raekoot  [mm] 
E2 = koealueenjakavan  kerroksen kantavuus [Mpa] 

Hi1c200 = hienoneminen  IC-laitteessa  200 työkierroksen  jälkeen  *  [%-yksikkö] 

Hlken = hienoneminen  kentällä  20 jyräyskerran  jälkeen  *  [%-yksikkö] 
Hiout = hioutuvuusluku  
KM = kuulamyllykokeen  tulos  
L = 	liuskeisuus b/a  
Ms = rakeisuuskäyrän muotosuhde 
Ms1c200 =  näytteen rakeisuuskäyrän muotosuhde  IC-laitteessa  200 

työkierroksen  jälkeen 
MSken = rakeisuuskäyrän muotosuhde  kentällä  
V = iteroitava kaarevuustekijä  
x  mallin  x-akselin muuttuja  
y  =  mallin  y-akselin muuttuja 

*  Huomautus 

Kaavoja  sovellettaessa  sijoitetaan  muuttujaan numeroarvo  ilman  pro
-senttimuunnosta.  Esimerkiksi kaava  8 on  muotoa  

PJk 
=0.9937*p, 20  —0.01 

Jos  suhteellinen tiiviys  20  jyräyskerran  jälkeen oli  80  %,  sijoitetaan kaa- 
vaan luku  0.80.  Tulokseksi saadaan tällöin  0.78496,  joka vastaa lukua  
78.5  %. 
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JOHDANTO  

JOHDANTO 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää koejyräysjärjestelmä,  millä  voidaan 
määrittää tarvittavat jyräyskerrat luotettavasti. Lisäksi tavoitteena oli etsiä 
menetelmät, joilla pystytään ennakoimaan kantavan kerroksen kalliomurs-
kemateriaalien tiivistymistä  ja  hienonemista tiivistämisen  aikana. 

Esitutkimuksessa  luotiin menetelmä, jolla voitiin määrittää luotettavasti tiheys 
 ja  tiheyden  kehittyminen tärytiivistämisen aikana. Materiaalin hienonemisen 

määrittämisessä todettiin olevan määritystarkkuudesta aiheutuvia ongelmia, 
mitä varten tuli kehittää menetelmä, jolla voidaan tarkemmin seurata tiivistä-
misen aikana tapahtuvaa hienonemista. Esitutkimuksessa todettiin myös, 
että kasvattamalla aineistoa saadaan luotettavammat tulokset. 

Tutkimus sisälsi seuraavat kolme osaa: kenttätutkimus  ja  laboratoriokokeet 
 sekä ATK-sovellus. Tutkimuksessa testattiin kehitettyä tiheyden mittausme-

netelmää sekä -ohjelmistoa  ja sen  käyttökelpoisuutta. 

Kenttätutkimukset  on  tehty  6  tiepiirissä eripuolilla  Suomea yhteistyössä  tie- 
piirien kanssa. Kalliomurskemateriaaleja oli mukana  13  ja  koejyräysalueita 
laadunvalvontapisteet  mukaan lukien  56  kappaletta. 

Laboratoriokokeita  on  tehty Oulun yliopiston  tie-  ja  liikennetekniikan  labora-
toriossa sekä tiepiirien laboratorioissa. Materiaalien minerologiset ominai-
suudet  on  määritetty Geolab  Oy:ssä. 

ATK-sovellus perustuu kenttätutkimuksessa tehtyihin havaintoihin  ja  se on 
 julkaistu keväällä  1994.  Ohjelma  on Windows-ympäristöön tehty sovellus, 

jonka nimi  on  WinTrox.  Ohjelmaa varten tehtiin käyttöohje, josta selviää oh-
jelman käytön  ja  koejyräysmenettelyn  yksityiskohdat. Tässä raportissa 
käsitellään ainoastaan ohjelmassa olevien yhtälöiden  ja  matemaattisten 

 mallien  toimintaa sekä niiden ominaisuuksia. 
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KENTFAKOKEET  

I  KENTTÄKOKEET 

 1.1  Koejyräyskohteet 

Esitutkimuksessa  vuonna  1992  tehtiin  2  varsinaista koejyräystä  ja  8  niin sa-
nottua "laboratoriomittakaavaista"  koetta.  Koepaikkana  oli tuolloin Oulun 
tiepiiriin piirilaboratorion varastokenttä, jonne rakennettiin  10  erillistä koe-
jyrättävää kantavaa kerrosta. Jyräyksen suoritus  ja  tiheysmittaukset  olivat 
rinnastettavissa tutkimusmetodiikan suhteen uudempiin vuonna  1993  teh-
tyihin koejyräyksiin, joten aineiston kasvattamiseksi ne liittettiin mukaan  tar-
kasteluihin.  

Vuonna  1993  tehdyssä tutkimuksessa oli  13  koejyräyskohdetta.  Kohteet 
sijaitsivat normaaleilla rakennushankkeilla Hämeen, Keski-Suomen, Vaasan 

 ja  Oulun tiepiireissä sekä Oulun kaupungin katurakennushankkeilla. Lisäksi 
tehtiin laadunvalvontamittauksia koejyräyskohteissa  1, 4, 10, 16, 17  ja  18, 

 joissa tarkasteltiin tulosten pysyvyyttä olosuhteiden muuttuessa (taulukko  1).  

Taulukko  1.  Koejyräyskohteiden tunnusnumerot  

No  Jyräyskohde  Paikka  Kalliomurske  

I  Kivelä-Lammi,  Mt 293, Lahti  Häme  Päijänne-tunnelin  murske  

2  Virrat-Ähtäri,  Mt 349  Hame  Ohtolanmaki  

4  Petäjävesi-Multia,  Mt 624  Keski-Suomi Karjomäki  

5 Ahmaskoski-Utoslahti,  Mt 830 Oulu Arabian  kallio  

10  Paltamo-Puolanka,  Kt 78 Oulu,  Kajaani  Roniri  kallio  

12  Haapaveden  tiejärjestelyt,  Mt 793 Oulu,  Ylivieska  Sikokalllo  

13  Paperitehtaan katu,  Oritkari,  kantava  30 cm  Oulun kaupunki  Vittakangas  

14  Paperitehtaan katu,  Oritkari,  jakava Oulun kaupunki  Vittakangas  

15 Aaltokankaantie  Oulun kaupunki  Vittakangas  

16  Turun tiepiirin  raja-Jalasjarvi, VT3 Vaasa Vehmasvuori  

17 Evijärvi-Sauna-aho,  Mt 740 Vaasa lsoneva  

18 Pouttula-Untamala  (Ylistaro),  Mt 723 Vaasa Makimuori  

19  Paperitehtaan katu,  Oritkari,  kantava  60 cm  Oulun kaupunki  Vittakangas  

20  Oulun  piirilaboratoriori  kenttä  Kempete Nurmo  

21  Oulun  plirilaboratorion  kenttä Kempele Sievi,  Korianmäki  

22  Oulun  plirilaboratorion  kenttä  Kempete  Sievi,  Korianmaki  

23  Oulun  pitrilaboratorion  kenttä Kempele  Nurmo  

24  Oulun  piirilaboratorion  kenttä Kempele Kempele,  Linnakangas  

25  Oulun  piirilaboratorion  kenttä Kempele  Vittakangas  

26  Oulun  plirilaboratorion  kenttä Kempele  Nurmo  

27  Oulun  piirilaboratorion  kenttä Kempele  Stevi, Korianmäki  

28  Oulun  piirilaboratorion  kenttä Kempele Sievi,  Korianmäki  

29  Oulun  piirilaboratorion  kenttä Kempele  Nurmo  

Vuosien  1992  ja  1993  varsinaiset koejyräykset sekä laadunvalvontapisteet 
mukaan lukien koejyräyksiä tehtiin yhteensä  56  kappaletta. Eri kalliomurs-
kemateriaaleja oli mukana  13  kappaletta  (kuva  1).  
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Oulun  piinlaboratorio 
 1992  

Oulu  
Oulun kaupunki 
	 - Ahmaskoski-Utoslahti,  Mt 830  

- Aaltokankaantje, Patela 
- Papentehtaankatu, Orttkari  

Kajaani  
-  Paltamo-Puolanka,  Kt 78  

Vaasa  
- Turuntiepiiri-Jalasjärvi,  VT3 
- Evijärvi-Sauna-aho,  Mt 740  
- Pouttula-tjntamaja,  Mt 723 

Ylivreska 
-  Haapaveden  tiejärjestelyt  

Keski-Suomi  
- Petäjavesi-Muttia,  Mt 624  

Häme  
-  Kivelä-Lammi,  Mt 293  
- Vrrat-Ahtärj,  Mt 349  

Kuva  1.  Koejyräyskohteet  

1.2  Jyräkalusto  

Koejyräksi  pyrittiin saamaan täryjyrä, jonka paino oli  8 000  -  12 000 kg.  Jy-
rässä  tuli olla pieni  (-0.5 mm)  ja  suuri  (-1.5 mm)  amplitudi. Koejyrien  omi-
naisuudet  on  esitetty taulukossa  2. Massa on  saatu laitteen käyttöohjekirjas

-ta,  staattinen viivapaine  on  laskettu etuvalssin  massan ja  leveyden perus-
teella. 

Jyrien toimintakunto  varmistettiin ennen koejyräystä mittaamalla jyrien ampli-
tudit  ja  taajuudet  valssin molemmista päistä. Taulukoidut arvot ovat valssin 
vasemman  ja  oikean pään keskiarvoja. Jyrät olivat kaikki toimintakunnossa 

 ja  vatssin  päiden välinen amplitudi-  ja  taajuushajonta  lähes olematon. 

Amplitudin vaihtomandollisuutta  ei ollut koealueilla  5, 15  sekä  20 -27  käyte-
tyissä jyrissä. Koealueen  15  jyrä  oli oskilloiva  ja  koealueiden  15  ja  20  -  27  jy-
rissä  oli molemmissa päissä valssit. 
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KEN1TÄKOKEET  

Taulukko  2.  Jyräkaluston  ominaisuudet 

Koealue  Massa  
[kg]  

Viivapaine  
[N/cm]  

Suuri  amplitudi  

Suuruus 	Taajuus  
[mm] 	[Hz] 

Pieni  amplitudi 

Suuruus 	Taajuus  
[mm] 	[Hz] 

1 9100 224 0.95 42 0.60 45 
2 9100 224 2.25 34 0.95 34 
4 9300 350 1.20 30 0.75 34 
5 10550 256 2.65 24 

10 9100 225 1.72 30 0.80 30 
12 9000 261 1.05 31 0.50 45 
13 10640 294 1.65 32 0.95 42 
14 10640 294 1.65 32 0.95 42 
15 6800 238  ** **  0.30 34 

16 10650 261 1.90 30 0.70 35 
17 12600 264 1.65 28 0,55 41 
18 6600 210 1.60 37 0.60 50 
19 10640 294 1.65 32 0.95 42 

20 2400 108  * *  0.88 32 

21 2400 108  * *  0.88 32 

22 2400 108  * *  0.88 32 

23 2400 108  * *  0.88 32 

24 2400 108  *  0.88 32 
25 2400 108  * *  0.88 32 

26 2400 108  * *  0.88 32 

27 2400 108  * *  0.88 32 

28 13400 357 1.93 22 0.68 26 

29 13400 357 1.93 22 0.68 26  

Pie.riikksivalssinen ivrä.  jossa ei ollut suurta  amplitudia 
** Oskilloiva jyrä,  jossa ei ollut suurta  amplitudia  

Kookas  jyrä,  jossa ei ollut pientä  amplitudia  

1.3 Koejyräys 

1.3.1  Paikan valinta  

Koejyräysalueeksi  valittiin suora  ja  tasainen  20 m  pitkä tien  osa.  Liittymän, 

ryhmityskaistan, bussipysäkin,  rummun,  lämpäeristeen, routakiilan  tai  vas-
taavan  erikoisratkaisun  vaikutus pyrittiin eliminoimaan paikkaa valittaessa. 

Kantava kerros oli useimmiten rakennettu valmiiksi  ja  eristetty liikenteeltä. 
Kerroksen paksuus ei aina vastannut suunnitelmia. Näytteitä otettaessa 
voitiin havaita  silmämääräisesti lajittumia. 

Murskeen  levitys oli tavallisesti tehty  tiehöylällä  paitsi Keski-Suomessa, jossa 
käytettiin erityistä  murskeenlevitintä.  

1.3.2  Jyräysmenetelmä 

Jyräykset  tehtiin  koejyräysohjeita  soveltaen. Vastakkaisen suunnan kaista  

tiivistettiin  ennen  koejyräystä.  Tiivistäminen tehtiin edestakaisin  ylityksin.  Si
-vupeitto  oli  10  %.  Ensimmäinen kerta ajettiin ilman  täryä (ns. esitiivistys),  

neljä seuraavaa suurella  amplitudilla  ja  loput pienellä  amplitudilla.  Jyrän no-
peus oli noin  4 km/h /2/.  
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1.3.3  Tiheysmittaukset 

Tiheydet  mitattiin  radiometrisella Troxler-laitteilla, joilla tehtiin  suoramittauksia 
 5.30  cm:n syvyyksiltä  5  cm:n portain. Mittausaika  oli aina yksi minuutti. 

Laitteet  kalibroitiin  normaalisti  kalibrointialustalla,  mutta niille ei  ejity  mate
-riaalikalibrointia. 

Tiheysm ittauksissa  käytettiin apuna kerrokseen  asennettua teleskooppira-
kenteista mittausputkea. Koejyräysalueella  oli neljä  mittausputkea.  Putket oli 
asennettu siten, että mittaukset voitiin tehdä  koko tiivistettävän  kerroksen sy-
vyydeltä. Tiheys mitattiin ennalta valittujen  tiivistyskertojen  jälkeen aina 
jokaisesta neljästä putkesta. 

Tärkeimmät  mittaussyvyydet  olivat  10 cm  pinnasta  ja  5 cm  tiivistettävän  ker-
roksen alareunasta. Toisin sanoen mikäli  kerrospaksuus  oli  30 cm,  tiheydet 

 mitattiin  10  ja  25  cm:n syvyyksiltä. Jyräyskerroilla  1, 5  ja  20  tiheydet  mitattiin 
aina kaikilta  syvyyksiltä  (taulukko  3).  

Taulukko  3.  Tiheysmittaukset 

Jyräyskerta Amplitudi  Putket Syvyys  
I  Ei  täryä  1, 2, 3, 4  Kaikki  
2  iso  1,2,3,4 10,alin  
3  Iso  1,2,3,4 10,  alin  
4  Iso  1,2,3,4 balm 
5  iso  1, 2, 3, 4  Kaikki  
6  Pieni  
7  Pieni  
8  Pieni  1,2,3,4 10 	alin  
9  Pieni  

10  Pieni  
Il  Pieni  1,2,3,4 10,  alin  
12  Pieni  
13  Pieni  
14  Pieni  1,2, 3,4 10,  alin  
15  Pieni  
16  Pieni  
17  Pieni  1,2,3,4 10,  alin  
18  Pieni  
19  Pieni  
20  Pieni  1,2, 3,4  Kaikki  

alin  = tiivistettävän  kerroksen paksuus  tiivistämättömänä -  5 cm 

1.3.4  Kantavuusmittaukset 

Koejyräysalueen  kantavuus mitattiin  pudotuspainolaitteella  jakavan kerrok-
sen päältä sekä  koejyräysten  jälkeen kantavan kerroksen päältä. Kantavuus-
mittauspisteet  sijaitsivat  koealueen  sisällä tien  pituussuunnassa  kandessa 
linjassa  5  m:n  välein. Rinnakkaisia  kantavuusmittauspisteitä  oli  10  kap-
paletta. Mikäli hankkeen  aikatauluun  sopi, mitattiin  kantavuuksia  myös koe -
jyräyksen  aikana. Tällöin samat pisteet mitattiin uudelleen eri  jyräycerroilla. 
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1.3.5  Rakeisuusmääritykset 

Jyräyksen  aikaisen hienonernisen määrittämiseen käytettiin ns. pussimene-
telmää. Materiaali pesuseulottiin fraktiohin, joista tutkittava näyte suhteutet

-ti,  kostutettiin  ja  asetettiin muovipussiin. Muovipussiin suljettu näyte pantiin 
lopulta suodatinkangaspussiin. Pussin materiaalimäärä oli  3 000, 6 000 tai 
12 000 g  maksimiraekoosta  riippuen. 

Näytepussit  asennettiin tiehen juuri ennen koejyräystä  ja  ne poimittiin raken-
teesta  2, 5  ja  20  jyräyskerran  jälkeen kahtena rinnakkaisnäytteenä. Rinnak-
kaisnäytteistä toinen pesuseulottiin tieplirin laboratoriossa  ja  toinen yliopiston 
laboratoriossa. 

Pussinäytteiden  lisäksi koejyräysalueelta otettiin kaivamalla myös perinteiset 
materiaalinäytteet  2, 5  ja  20  jyräyskerran  jälkeen kolmena rinnakkaisnäyttee

-nä.  Perinteiset näytteet tutkittiin tiepiirieissä.  

1.4  LaadunvalvontamittaUkSet 

Paikanvalinnan, jyräysmenetelmän  ja  tiheysmittausten  perusteet olivat samat 
kuin varsinaisissa koejyräyksissä. Tiheysmittausputkia oli kuitenkin  vain  kak-
si kappaletta. LaadunvalvontamittauksisSa käytettiin samaa jyrää kuin varsi-
naisissa koejyräyksissä, paitsi kohteen  10  laadunvalvontapisteiSsä.  

Kohteen  10  varsinaisessa koejyräyksessä jyrän  massa  oli  9 100 kg  ja  viiva- 
paine  225  NIm.  Sama jyrä oli käytössä myös laadunvalvontapisteesSä  7. 

 LaadunvalvontapiSteissä  1, 2  ja  3  jyran  massa  oli  10 460 kg  ja  viivapaine 
 294  N/rn. Laadunvalvontapisteessä  4  jyrän  massa  oli  10 650 kg  ja  viivapaine 

 262  N/rn. 

Kantavuusmittaukset  tehtiin jakavan  ja  kantavan kerroksen päältä. Laadun-
valvontapisteistä otettiin ainoastaan perinteiset rakeisuusnäytteet  2, 5  ja  20 

 ylityskerran  jälkeen, kaksi rinnakkaisnäytettä kustakin.  

1.5  Mittausten  ja  näytteiden  kokonaismäärät 

Tiheysmittauksia  oli yli  4500.  Mallintamisen  kannalta tärkeitä samasta put-
kesta  ja  samalta syvyydeltä yli viisi mittausta sisältäviä sarjoja oli  348  kappa-
letta. Kantavuusrnittauksia tehtiin yhteensä  2424  kappaletta (taulukko  4).  

Työmäärältään  ylivoimaisesti vaativin tehtävä oli materiaalinäytteiden val-
mistaminen  ja  tutkiminen. Erityisesti pesuseulonnat vaativat runsaasti re-
sursseja tiepiireissä. 
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Taulukko  4.  Mitta usten  ja  näytteiden lukumäärät 

Mittaus Lukumäärä  
Troxier tiheysmittauksia  4560 

3  pisteen  mittaussarjoja  588  
täysiä yli  5  pisteen  mittaussarjoja  348  

Kantavuusmittauksja  2424  
Jakavan kerroksen päältä  216  
Kantavan kerroksen päältä  2208  

Materiaalinäytteith  747  
Pussinäytteitä  144  
Perinteisiä näytteitä  603  

Tutkimuksen kannalta olisi ollut eduksi, mikäli kaikissa koekohteissa olisi 
tehty kaikki tutkimukset. Käsittelyssä ei erikseen mainita, mikäli jonkin 
koealueen tulokset puuttuivat. Vertailuaineistoa pienensi esitutkimuksen  10 

 koejyräystä,  joissa mitattiin ainoastaan tiheyksiä. 
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2  LABORATORIOKOKEET 

 2.1  Materiaalit  

Laboratoriokokeiden testimateriaaleina  olivat täsmälleen samat  kalliomurs-
keet  kuin  kenttäkokeissa  (taulukko  1).  Seuraavassa tarkastelussa  murske

-materiaaleista käytetään  lyhennettä  TM,  jonka perässä seuraava numero 
viittaa  kenttäkoemateriaalin  numeroon. 

Materiaalien  kiviainesominaisuudet  määritettiin keskitetysti.  Esitutkimuksesta 
 saatujen kokemusten mukaisesti tehtiin seuraavat  määritykset: kiintotiheys, 

puikkoisuus, liuskeisuus, hioutuvuus, pistekuormitus.  Lisäksi  v. 1993  maten
-aaleille  tehtiin  kuulamyllykoe. 

Tiepiirien kokernusperäiseen  tietoon perustuen  Päijännetunnelin  ja  Nurmon 
murskeet  olivat  lujuusominaisuuksiltaan heikohkoja  materiaaleja  ja  Ronin 

 kallio,  Vehmasvuori  ja  Korianmäki  olivat puolestaan lujia materiaaleja.  Ronin 

 kallion sekä  Korianmäen rnurskaustuotteen  saaminen  vaaditun rakeisuus-
käyrän  muotoon oli aiheuttanut ongelmia.  Murskaimen asetuksien  muu-
toksista huolimatta molemmissa  materiaaleissa hiekkalajitteiden  osuus oli 
ollut vähäinen.  

Kiviainestestien  mukaan pienin  ominaispaino  oli  2620  kg/rn3  ja  suurin  2840 
 kg/rn3 . Muotoarvoltaan  paras  materiaali oli  Nurmon  materiaali  ja  huonoin 

 Vittakankaan  materiaali. Molemmat olivat  lujuudeltaan  keskimääräistä hei-
kompia. Erityisesti  Nurmon  materiaali oli  hioutuvuudeltaan  varsin  huono. 
Materiaalit, joiden  murskauksen  aikainen  rakeisuus  oli vaikeasti hallittavissa, 
olivat  pistekuormitusominaisuukSiltaan  parhaita (taulukko  5).  

Taulukko  5.  Materiaalien  lujuusominaisuudet  

Testi- 
materiaali  

Kiintotiheys Muotoarvo 
(cia)  

Muotoarvo 
(b/a)  

Hioutuvuus  Piste-  
kuormitus- 

indeksi 

KuulamyHy  

TMO1  2700 2.47 1.69 2.24 9.9 17.1  

TMO2  2810 2.95 1.96 2.03 10.4 14.5  

TMO4  2840 2.65 1.76 2.04 9.8 14.6  

TMO5  2710 2.70 1.81 2.35 8.7 15.3  

T?vllO  2620 2.65 1.96 1.31 13.2 10.1  

TM12  2660 2.90 1.82 1.73 10.5 16.0  

TM13  2760 3.32 2.11 2.83 7.4 18.3  

TM16  2820 3.24 2.13 1.44 10.2 9.1  

TM17  2680 2.89 1.95 2.00 10.1 12.5  

TM18  2730 2.45 1.68 2.24 8.1 22.3  

TM2O  2750 2.33 1.61 6.10 7.3  

TM21  2800 2.54 1.62 1.57 16.9  

TM24  2640 2.52 1.59 2.39 11.6  

Pienin  2620 2.33 1.59 1.31 7.3 9.1  

Suurin  2840 3.32 2.13 6.10 16.9 22.3  

Keskiarvo  2730 2.74 1.82 2.33 10.3 15.0  

Hajonta  70 0.30 0.19 1.21 2.6 3.9  
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Pelkästään  koostumuksen  perusteella ei ilmeisesti kyetä määrittelemään 
materiaalin lujuutta,  sillä  myös materiaalin rakenne vaikuttaa  sen  ominai-
suuksiin. Tutkimuksessa ei tehty materiaalien geologista arviointia.  Murs- 
keiden  kivilajit  on  esitetty taulukossa  6.  

Taulukko  6.  Murskeiden kivilajit  

Materiaali  TMOI TMO2 TMO4 TMO5 TMIO TMI2 TMI3 TMI6 TMI7 TMI8 
diorutti,  hieno  100%  
dioriitti,  karkea  100%  
gneissi  45% 16%  
sarvivälkegneissi  100% 50% 	33%  
sarvivälke pitoinen  graniitti  50%  
granhitti  52% 33% 	100%  
grauvakka  50%  
killleliuske  35% 	50% 	75%  
kvartsiitti  100%  
kvartsimaasälpä  liuske  25%  
granaatti pitoinen kvartsHtti  3%  
pegmathitti  16%  

Koejyräyskohteissa  13, 14, 15  ja  19  käytettiin samaa  Vittakankaan  kallio-
mursketta,  jonka  laboratoriotunnus  oli  TM13.  Samoin  koejyräyskohteissa  20, 
23, 26  ja  29  käytettiin samaa  Nurmon kalliomursketta (TM2O)  sekä koe -
jyräyskohteissa  21, 22, 27  ja  28  käytettiin  Korianmäen kalliomursketta 
(TM2I).  Näissä  koejyräyskohteissa  voitiin tarkastella muiden kuin materiaali- 
ominaisuuksien vaikutusta tiivistymiseen. Sama koskee  laadunvalvontapis -
teitä (taulukko  7).  

Taulukko  7.  Materiaalit  ja  niitä vastaavat  koejyräyskohteet 

Laboratonotunnus Koejyräyskohteen  numero Laadunvalvontapisteet 
TMO1  1  Lvi, LV2, LV3 
TMO2  2  
TMO4  4  Lvi, LV2, LV3, LV4, LV5, LV6,  LW  
TMO5  5  
TM1O  10  LV1,LV2,LV3,LV4,LW  
1M12 12  
TM13  13,14,15,19,25  
TM16  16  Lvi, LV2, LV3, LV4, LV5, LV6,  LW  
TM17  17  LV1, LV2, LV3, LV4, LV5, LV6,  LW  
TM18  18  LV1,LV2,LV3,LV4,LV5,LV6,LV7  
1M20 20, 23, 26, 29  
TM21  21,22,27,28  
T?v124  24 

2.2 IC-laitetestit 

IC-laitteella tehdyillä  testeillä  pyrittiin  simuloimaan  kentällä tapahtuvaa tiivis -
tymistä  ja  seuraamaan materiaalin  hienonemista. 

Poikkeutuskulman  tangentin  arvoksi valittiin  4  %  ja  työkierrosten  määräksi 
valittiin  200  kappaletta, jottei  näytesylinteri  kulu tarpeettomasti. Muotin hal- 
kaisija oli  150 mm,  eli testissä voitiin käyttää  32  mm:n  maksimiraekokoa. 
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Testeissä haluttiin päästä noin  2400  kg/rn 3  tiheyksiin.  Tilavuuden  ja  tavoite-
tiheyden perusteella määräytyi näytteen massaksi  6400g.  

Työpaineen  ja  mittaripaineen  välinen suhde oli  0.6944.  Esimerkiksi  6  barm 
 mittaripaine  vastaa tällöin  4.16  barm  työpainetta  (taulukko  8).  

Taulukko  8. IC-testeissä käytetyt vakio-ominaisuudet  

I 	Ominaisuus 	 Suuruus 

Näytteen  massa  6 400 g  
Muotia halkaisija  150mm 
Työkierrosten  määrä  200  kierrosta  
Työpaine  0.6944  * Mittaripaine 
Poikkeutuskulma tan(a)  4  % 
Poikkeutuskulma  a 2°17  

Testeissä näytteen rakeisuus määritettiin tarkasti pesuseulomalla materiaali 
fraktioiksi  ja  suhteuttamalla fraktiot  näytteeksi. Vertailurakeisuutena käytettiin 

 Fuller-käyrää, jonka läpäisyprosentit voidaan laskea kaavan  1  mukaan.  

O.5 
I 	x. 	1 (1)  

X m )  

missä 	y = Iäpäisyprosentti 	 [%] 
x1  = läpäisyprosenttia  vastaava  seulakoko 	 [mm] 

=  näytteen  maksimiraekoko 	 [mm]  

Kyseinen käyrä muodostaa kolmiulotteisessa tilassa niin sanotun tiiveirnmän 
pakkauksen, mikäli rakeet ovat muodoltaan täysin pyöreitä. Yhtenäistämällä 
rakeisuuskäyrät saadaan erilaisten rakeisuuksien vaikutus pois  ja  voidaan 
tarkastella itse materiaalin sekä olosuhdetekijöiden vaikutusta tiivistyrniseen.  

I C-testien ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin työpaineen, kosteuden  ja 
 maksimiraekoon  vaikutusta sekä  testin  toistettavuutta.  Toisessa vaiheessa 

testattiin kaikki testimaterlaalit. Kolmannessa vaiheessa tutkittiin erilaisten 
rakeisuuksien vaikutusta tiivistymiseen  ja  hienonerniseen.  Yhteensä tehtiin 

 42  testiä (taulukko  9).  
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Taulukko  9. IC-testitja nIIden  muuttuvat ominaisuudet 

Testi Mittari- Kosteus Maksimi  Raekoon  x  Materiaali 
paine  raekoko läpäisy  
[bar]  [%]  [mm] [%]  

1.  vaihe  

TPOI  2 3 32 (x132)05  TM13 
TPO2  4 3 32 (x132)05  TM13 
TPO3  6 3 32 (x/32)05  1M13  
TPO4  8 3 32 (x/32)° 5  TM13 
TPO5  8.7 3 32 (x132)°' 5  TM13 
KOOl  6 1 32 (x132)° 5  TM13  
K002 6 2 32 (x/32)05  TM13  
K003 6 3 32 (x132)05  TM13  
K004 6 4 32 (x132)05  1M13  
TOOl  6 3 32 (x/32)05  TM13  
T002 6 3 32 (x/32)05  1M13  
MRO1  6 3 8 (x/8)°-5  TM13 
MRO2  6 3 12 (x112)05  TM13 
MRO3  6 3 16 (x/16)05  TM13 
MRO4  6 3 20 (x120)05  TM13 
MRO5  6 3 32 (x/32)05  TM13  

2.  vaihe  

TMOI  6 3 32 (x/32)° 5  TMO1 
TMO2  6 3 32 (x132)05  TMO2 
TMO4  6 3 32 (x132)05  1M04  
TMO5  6 3 32 (x132)° 5  TMO5 
TMIO  6 3 32 (x/32)05  TM1O 
TMI2  6 3 32 (x/32)° 5  TM12 
TMI3  6 3 32 (x132)05  TM13 
TMI6  6 3 32 (x/32)05  1M16  
TMI7  6 3 32 (x132)0-5  1M17  
TMI8  6 3 32 (x132)° 5  IM1B 
TM2O  6 3 32 (x/32)05  TM2O 
TM21  6 3 32 (x132)05  TM21 
TM24  6 3 32 (x/32)°5  1M24 

3.  vaihe  

RKOI  6 3 32 (x/32)03  1M13  
RKO2  6 3 32 (x/32)04  TM13 
RK03  6 3 32 (x132)06  TM13 
RK04  6 3 32 (x132)08  TM13 
RKO5  6 3 32  Ei  parametroidu TM13 
RK06  6 3 32  Ei  parametroidu  1M13  
RKO7  6 3 32  Ei  parametroidu TM13 
RK08  6 3 32  Ei  parametroidu TM13 
RKO9  6 3 32  Ei  parametroidu TM13 
RKIO  6 3 32  Ei  parametroidu TM13 
RKI1  6 3 32  Ei  parametroidu TM13 
RK12  6 3 32  Ei  parametroidu TM13 
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3 MALLINTAMISEN JA  VERTAILUJEN 
PERUSTEET  

3.1 Tilvistymismallit 

3.1.1  Kenttäkokeet 

Kenttäkokeissa  mitatut  tiheydet mallinnettiin  käsittelyn helpottamiseksi.  Mal
-lintamisen  lähtökohdiksi otettiin seuraavat tutkimusaineiston perusteella ha-

vaitut seikat:  

1. Tiheys kasvoi  jyräyskertojen  funktiona.  

2. Tiheys ei ollut  tiivistämisen  alkuvaiheessa vakio.  Tiivistymistä  tapahtui  jo 
 rakentamisen aikana sekä liikenteen vaikutuksesta.  Mallin  tuli kyetä  mu

-kauturnaan  minkälaisiin  alkutiheyden  arvoihin tahansa.  

3. Tiheys ei pienentynyt missään  tiivistämisen  vaiheessa. Tämä päti ainakin 
 20  jyräyskertaan  saakka. Rakenteen ollessa kohtalaisen tiiviissä tilassa 

yksittäiset lukemat saattoivat  hajonnasta  johtuen vaihdella noin  ±  25 
 kg/rn3 .  Yhden edellistä  lukemaa  pienemmän  tiheyden  esiintyminen ei ole 

 löyhtymistä.  

4. Tiivistyrnisnopeus  oli alkuvaiheessa suurin  ja  pieneni loppua kohden.  Tu
-vistymisnopeus  lähestyy ilmeisesti  äärettömyydessä  raja-arvoa  0,  mutta 

 se  ei koskaan saa negatiivisia arvoja. Tällöin  tiivistyminen äärettömyy-
dessä  lakkaa, mutta  se  ei ala pienentyä.  

Tiheysmallin  yhtälö  on  kaavan  2  mukaan:  

A 
y=  xV  

(2)  

missä 	y =  tiheys 	 [kg/rn 3 ]  

x = jyräyskerta 
A,B =  regress iokerroin  ja  -vakio 

 V = iteroitava kaarevuustekijä  

Tyypillisesti  B:n  arvot vaihtelevat välillä  2200.. 2500.  Kun  jyräyskerta  lähes-
tyy ääretöntä, niin tiheys lähestyy arvoa  B.  Kaarevuustekijän  V  arvot vaihte-
livat tyypillisesti  5:n  ja  20:n  välillä.  Iteraatiossa  sen  arvo rajoitetaan  ohjelmalli-
sesti  0:n  ja  100:n  välille. 

Lopputuloksena mallista muodostuu sarja positiivisia  tiheyksiä,  joista kah-
desta  peräkkäisestä  tiheydestä jälkimmäinen  on  aina edellistä suurempi 

 (kuva  2).  
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2300 
E 

2200 
U) 
>s 

2100 
0 

2000 
	 1 	I 	A=-5518  

U)  >  
1900 ____ 	 _  

0 	2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 	16 	18 	20  

Jyräyskerta  

Kuva  2.  Kenttätiivistymismalli 

Tiheyden muutosnopeus jyräyskertojen  suhteen eli  tiivistymisnopeus  laske-
taan  derivoimalla  yhtälö  2.  Derivaatan  yhtälö  on  tällöin kaavan  3  mukaan  

—A 
(3)  (x+V) 

Yhtälön  3  nimittäjä  on  aina positiivinen  ja  se  kasvaa  x:n  kasvaessa. Koska 
 A:n  arvo  on  oikein  käyttäytyvässä käyrässä  negatiivinen, saa  derivaatta 

 pienillä  jyräyskerroilla  suuret arvot  ja  ne pienenevät säännöllisesti  jyräyksen 
 edetessä.  Äärettomyydessä derivaatta  lähestyy nollaa, mutta ei saa negatii-

visia arvoja  (kuva  3). 

A=-5518 

	

—A 	
B2257  

_ 	 - Th 	___  V =19.2  

-.. .  

_____TT. _ 
0 	2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 	16 	18 	20  

Jyrlyakrta  

Kuva  3.  Tllvistymisnopeus  y'  kenttäkokeessa  kaavan  3  mukaan  

3.1.2 IC -laitekokeet  

Yhtälö  3  ei kuvannut  kovin  hyvin  IC-laitteella tapahtuvaa  tiivistymistä.  Erityi-
sesti  tiivistämisen  alkuvaiheen  (1  -  10)  mitatut arvot  "väänsivät'  mallin  pois 
todellisista  mittauspisteistä.  Malli korvattiin kaavan  4  mukaisella mallilla. 
Sopivuutta parannettiin ottamalla  mallintamiseen  mukaan ainoastaan työ- 
kierrokset  3  -  200.  Alkupään  pienillä  tiheyksillä  ei normaalisti ole paljoakaan 
merkitystä  (kuva  4).  
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y=A*ln(x)+B*x+C 	 (4)  

missä 	y =  tiheys 	 [kg/rn3 ]  
x = työkierros 
A,B = regressiokertoimet  
C = regressiovakio 

2300 

2200  ____ ____  

2100  
2000 —Ac 85.4- __________  

B  =  -0.28  n(X)+B*xJ  ______  __C=1821  -  1900  _____ ______ _____ __________ 

1800 
0 	20 	40 	60 	80 	100 	120 	140 	160 	180 	200  

Työkiervos  

Kuva  4.  Kaavan  4  mukainen  IC-tiivistymismalli.  Malli  on  muodostettu työ- 
kierrosten  3- 200  perusteella 

Malli  4  toimi hyvin määrittelyalueellaan  3  -  200  työkierrosta.  Käyrää ei kui-
tenkaan pidä extrapoloida paljoa yli  200  työkierroksen,  sillä  käyrä kaartuu 
suurilla työkierrosten arvoilla alaspäin. 

Määrittelyalueella  3  -  200  voitiin luotettavasti määrittää myös tiivistymisno-
peudet.  Se  tehtiin derivoimalla yhtälö  4,  jolloin tiivistymisnopeus noudattaa 
kaavaa  5  (kuva  5). 

A  = - +  B 
x 

(5) 

25 

20 	 __ ______  
A  =  85.4  

____________________ ______ _____ __________________ 	B=-0.28  - &  15 
0 	F 

I  io  

	

I 	 ____ ___ ____________ _______  
Si 

	

0 	20 	40 	60 	80 	100 	120 	140 	160 	180 	200  
Työkierros  

Kuva  5.  Tiivistymisnopeus  IC-laitteessa  y'  kaavan  5  mukaan.  Mallin  määri-
tyksessä  oli mukana työkierrokset  3- 200  
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3.2  Eri materiaalien tiivistymisen vertailu  

3.2.1  Suhteellinen tiiviys 

Eri materiaalien välinen vertailu vaati kiintotiheyden huomioon ottamista. Eri 
materiaalien kuivairtotiheydet muunnettiin kiintotiheyden avulla suhteelliseksi 
tiiviydeksi kaavan  6  mukaan. 

Psuhi 
- 

Pkj  into 

	 (6)  

missä 	= suhteellinen tiiviys 	 [%] 

Pkujva = kuivairtotiheys 	 [kg/rn3 ] 

Pkjjt0 = kiintotiheys 	 [kg/rn3 ]  

3.2.2 IC -laitteella  määritetyn tiivistymiskäyrän suuntaissiirto  

IC-laitteen tiivistymistuloksista pääteltiin, että tiivistymisnopeus riippui itse 
tiiviydestä  ja  että tiiviys ei riippunut ainoastaan työkierroksesta vaan myös 
siitä, kuinka suuri tiiviys alussa oli ollut. Tällöin ei ollut mielekästä verrata 
kandesta eri testistä saatua  10.  työkierroksen  suhteellista tiiviyttä, vaan  ensin  
asetethin  sama suhteellinen alkutiiviys  ja sen  jälkeen laskettiin työkierrokset 
suhteellista alkutiiviyttä vastaavasta työkierroksesta. Käytännössä suhteel-
linen alkutiiviys asetettiin samaksi seuraavalla tavalla  (kuva  6): 
1. Mallinnettiin  käyrät.  
2. Valittiin suhteellinen alkutiiviys.  Se  oli mandollisimman pieni, mutta  sen  tuli 

esiintyä jokaisessa vertailtavassa käyrässä, jottei arvoja jouduttu 
extrapoloimaan.  

3. Laskettiin jokaisesta käyrästä, monellako työkierroksella kyseinen alku- 
tiiviys saavutetaan.  

4. Tehtiin jokaiselle käyrälle  x-akselin suuntainen suuntaissiirto dx, jonka 
suuruus saatiin kohdasta  3.  Siirto tehtiin siihen suuntaan, että siirretyn 

 mallin  antama ensimmäisen työkierroksen suhteellinen tiiviys vastasi  al
-kutiiviyttä. 

:: 	
uhteeilinenaikutiMys =  70% 

65%  / 	 _______________ 	__________  

0 	 50 	 100 	 150 	 200  

Työkie rros  

Kuva  6. IC-laitteessa määritetyn tiiviysmallin suuntaissiirto dx. Siirron suu- 
rus  on 10.3  työ kierrosta 
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3.3  Määritetyt  term it 

3.3.1  Hienoneminen 

Materiaalien rakeisuudet rinnakkaisnäytteissä poikkesivat toisistaan jonkin 
verran. Hienonemisen vertailua varten tarvittiin keino, jolla tätä satunnaisten 
vaihteluiden osuutta lopputulokseen voitiin vähentää. 

Hienoneminen  (Hi)  määriteltiin  ja  laskettiin seuraavalla tavalla:  

1. Tiivistetyn  näytteen läpäisyprosenteista vähennettiin alkuperäiset läpäi-
syprosentit  ja  saatiin läpäisyprosenttien muutokset fraktioittain,  

2. Laskettiin läpäisyprosenttien muutosten keskiarvo fraktioista  0.074, 0.125, 
0.25, 0.5  ja  1 mm.  Tulos  oli hienoneminen  (Hi).  

Käytännössä hienoneminen  (Hi)  edusti pääasiassa  0.074  mm:n seulan läpäi-
syprosentin kasvua, mutta  sen  arvossa näkyi myös, mikäli materiaali hieno- 
nee  poikkeuksellisen paljon jonkin muun  alle  2  mm:n seulan kuin  0.074 

 mm:n seulan kohdalla.  

3.3.2  Rakeisuuskäyrän muotosuhde  

Materiaalin rakeisuuskäyrän muotoa kuvattiin  sen  muotosuhteella. Rakei-
suuskäyrän muotosuhteen päämerkitys  oli erotella ns. suorat  ja  kourumaiset 

 käyrät toisistaan. Lisäksi saatiin yksi  koko  rakeisuuskäyrää  edustava luku, 
jonka avulla voitiin asettaa käyrät kaarevuuden suhteen järjestykseen. 
Muotosuhde laskettiin kaavan  7  mukaan.  

Ms= 
 [0*d90 	 (7)  

missä  Ms 	= rakeisuuskäyrän muotosuhde 
d 10 ..d90  = rakeisuuskäyrän läpäisyprosentteja  10  %,  30  %,  60  %ja  90  % 

 vastaavat raekoot 	 [mm1 

Koejyräysalueelta määritettyjen rakeisuuksien muotosuhteet  vaihtelivat  5:n  ja 
 41:n  välillä. Rakeisuuskäyrän ollessa voimakkaasti kourumainen oli muoto- 

suhteen arvo pieni  (5).  Kuvassa  7 on  esitetty kolme esimerkkiä koemate-
riaalien muotosuhteista  5, 13  ja  37  sekä tielaitoksen ohjekäyrät sitomattoman 
kantavan kerroksen murskeelle. 
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100%  __________________________________________ ______________  

90%  _____________ ___________________________ ______________  

80%.  ___ ___  

70%  _______________ ______________ _______________ /  

60% 	 //  

50%  - _________ __________ __________ __________  

	

-j 40%  _______ _______ 	.., _______  
Ms  =  18 

30%  _______ - __________ ___________ ___________  

	

0.01 	 0.1 	 1 	 10 	 100  

Seulakoko  [mm]  

Kuva  7.  Tie/a itoksen sitomattoman  kanta  van  kerroksen ohjekäyrät (katko- 
viivat) sekä esimerkit testissä mukana olleista rakeisuuskäyristä 
(yhtenäiset viivat)  ja  niiden muotosuhteista 

Sitomattomaan kantavaan  kerrokseen käytettävän  murskeen  0  -  50 mm oh
-jekäyrien muotosuhteet  on  esitetty taulukossa  10.  Sisemmän ohjekäyrän 

muotosuhteen  keskiarvo  on  laskettu  läpäisyjen  keskiarvon perusteella. 

Taulukko  10.  Tielaitoksen ohjekäyrien muotosuhteiden  (Ms)  aivot 

sisempi 	 ulompi 	sisemmän alarajanja  

	

alaraja 	yläraja 	alaraja 	yläraja 	ylärajan  keskiarvo  

Ms 	11.0 	26.6 	 8.7 	31.2 	 17.7  
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4  TUTKIMUSTULOKSET 

 4.1  Kenttämittaukset  

4.1.1  Tiheysmääritykset  

4.1.1.1  Tiheysmittausten  tarkkuus  ja mallin  toiminta 

Kustakin putkesta  ja  kultakin syvyydeltä mitatut  tiheydet mallinnettiin  erik-
seen.  Mallinnus  tehtiin  vain  niistä sarjoista, joista tiheys oli mitattu vähintään 
kuudella eri  jyräyskerralla.  Tällaisia sarjoja oli yhteensä  348  kappaletta. 

Taulukossa  11 on  luokitettu mitattujen tiheyksien  ja mallin  mukaan laskettu
-jen tiheyksien erotukset. Erotukset  on  luokiteltu  tiheyspoikkeamiksi  ja  niitä 

vastaaviksi aineiston  prosentuaalisiksi osuuksiksi.  Pinta-  eli  heijastusmittauk
-sia  tehtiin ainoastaan vuoden  1992  kokeissa. 

Taulukko  11.  Mitattujen  ja mallinnettujen kuivairtotiheyksien  poikkeamat 

Yksittäisen tiheyden 
poikkeama mallista Pintamittaukset Putkimittaukset Putkirnittaukset  
on  vähemmän kuin  (1992) (1992) (1992  &  1993)  

[kg/rn3] [%]  [%J  [%]  

+5 15.1 37.0 36.0  

±  15 47.5 81.8 79.7  

+  25 69.3 95.2 93.3 

±35 80.6 97.1 97.1 

+45 87.1 98.8 98.8  

^  55 92.8 99.2 99.2  

Heijastusmittauksen  käyttöä kannatti välttää, koska  sen  tiheyshajonta  oli 
suuri.  Sen  sijaan  suoramittauksella  saatiin  pienihajontaiset  tulokset. Suora

-mittauksella mitatuista  arvoista  93.3  %  poikkesi enintään  +  25  kg/rn 3  mallin 
 arvosta  ja  79.7  % mitatuista  arvoista poikkesi enintään  +  15  kg/rn 3  mallin 
 arvosta. 

Lopputuloksena voidaan todeta, että mikäli tehdään kuusi  suoramittausta 
 putkea apuna käyttäen saadaan todennäköisesti viisi tulosta, jotka poikkea-

vat mallista enintään  ±  15  kg/rn3 . 

Tiivistymiskäyrän  tulee  oletuksen  mukaan olla nouseva.  Käyristä  vain  kaksi 
kappaletta oli  laskevia.  Toiseen virheelliseen  käyrään  oli syynä lukema-  tai 

 kirjausvirhe.  Toinen virheellinen käyrä johtui siitä, että tiheys oli  jo  jyräyksen 
 alkuvaiheessa kohtuullisen suuri, eikä jyrääminen kyseisessä kohdassa ra-

kennetta juuri  tiivistänyt.  Tällöin hyvin pienet  tiheyserot  saivat  käyrän kaar-
tumaan  väärinpäin.  
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4.1.1.2  Tiheys  ja  tiivistymisnopeus 

Kuivairtotiheydet  ensimmäisen tiivistämiskerran jälkeen vaihtelivat koealueil
-la 1700  -  2250  kg/rn 3  välillä.  Osa  poikkileikkauksista  oli siis lähes irtomate-

riaalin tiheydessä  ja  osassa tiheys oli niin suuri, ettei kaikilla koealuei!la edes 
tiivistämisen jälkeen päästy yhtä suuriin tiheyksiin. Keskimääräinen tiheys oli 
noin  1950  kg/rn3 . 

Tiivistymisnopeuksissa jyräyksen  alkuvaiheessa oli myös suuret erot. Sel-
laisia tiivistymiskäyriä, joissa tiheys kasvoi  alle  5  kg/m 3/jyräyskerta,  oli vajaa 

 6  %.  Näiden mukaan tiivistämistä ei olisi tarvinnut tehdä laisinkaan. Luku-
määrältään suurimman ryhmän muodostivat käyrät, joiden tiivistymisnopeus 
oli  45  -  55  kg/m 3/jyräyskerta.  Alkuvaiheessa erittäin nopeasti tiivistyviä 
käyriä, jopa  200  kg/m 3/jyräys,  oli muutama.  (kuva  8).  

C C C C C C 0 0 0 0 C 0 C C C C C C C 0 C C 
N c) 	I) (0 t- a) 0 C  -  N C') 	tf)  (0 t- (0 0) C  -  

N N  

Tiivistymisnopeus [kg/rn3  !jyräycerta]  

Kuva  8. Tiivistymisnopeuksien jakaurna I. tiivistyskerran  jälkeen 

Tiheydet  kasvoivat selvästi tiivistärnisen vaikutuksesta. Keskimääräinen ti-
heys kasvoi arvoon  2100  kg/m 3 .  Pienin  10.  tiivistyskerran  jälkeen havaittu 
tiheysluokka oli  1850  kg/rn 3  ja  suurin 2300kg/rn 3 . Sekä pienin että keskimää-
räinen tiheys kasvoivat  10  jyräyskerran  aikana  150  kg/rn 3 ,  mutta maksimi- 
tiheys kasvoi ainoastaan  50  kg/rn 3 .  Tästä todetaan, että tiivistäminen  homo

-genisoi  rakennetta. 

Tiivistymisnopeudet  10.  tiivistyskerran  jälkeen olivat jokaisessa tiivistymis-
käyrässä  alle  13  kg/m 3/tiivistyskerta  ja  yli puolessa  alle  5  kg/m 3/tiivistyskerta. 

 Tiheys  10.  tiivistyskerran  jälkeen eri koealueilla vaihteli runsaasti, mutta  tu- - 
vistymisnopeus  oli  jo  hyvin hidasta kaikilla koealueilla  (kuva  9).  

Tiiviymisnopeus [kg/rn3  Ijyräyerta]  

Kuva  9. Tllvistymisnopeuksien  jaka urna  10. tiivistyskerran  jälkeen  
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Esitutkimuksessa  tiheys oli yleensä suurin  tiivistettävän  kerroksen  pinta- 
osissa  ja  pieneni rakenteessa syvemmälle mennessä. Liikenteen alaisilla 
teillä tiheys saattoi olla suurin joko  pintaosissa  mutta myös  tiivistettävän  ker-
roksen  alaosissa. 

Koejyräysalueiden  sisäiset  tiheyserot  kertoivat kerroksen  epähomogeeni-
suudesta.  Lähinnä materiaalin  rakeisuus  vaihteli  varsin  paljon.  Koejyräys

-kohteissa  määriteifyjen  keskimääräisten  tiheyksien  hajonta oli jopa  100 
 kg/rn3  (kuva  10). 

12 

10 

8 

E 6 

4 -J  

 

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	100  

Keskimääräisten tiheyksien hajonta  [kglm  9  

Kuva  10.  Jakauma keskimääräisten tiheyksien hajonnasta koealueiden si-
sällä  

4.1.1.3  Jyräyskertojen määriftäminen  

Mikäli tarvittava  jyräyskertamäärä määritetään tiheyden  perusteella, riippuu 
lopputulos huomattavan paljon  mittauskohdan  edustavuudesta, koska kes-
kimääräisten  tiheyksien  hajonta oli suurimmillaan jopa  100  kg/rn3 . 

Tiheyden  sijasta käytettiin hyväksi  tiivistymisnopeutta.  Se  oli alkuvaiheessa 
suurin  ja  se  hidastui  jyräyskertojen  lisääntyessä. Tällöin voitiin asettaa tiivis

-tymisnopeudelle  raja,  jonka jälkeen  tiivistymisen  voitiin katsoa olevan niin 
hidasta, ettei tiivistämistä kannattanut jatkaa.  Tiivistymisnopeuden  raja-ar-
voksi valittiin  7.5  kg/m 3/jyräyskerta.  Se  perustui  koko  aineiston  analysointiin 

 eri  tiivistymisnopeuden  arvoilla  ja  niitä vastaavien  jyräyskertojen  arviointiin.  

Koejyräyksestä  saatiin kandeksan eri  tiivistymiskäyrää  (neljä putkea, kaksi 
syvyyttä)  ja  kullakin  käyrällä  oli oma muotonsa  ja  sitä kautta oma  tiivisty-
misnopeutensa.  Kaikista  käyristä  määritettiin  7.5  kg/m 3/jyräys tiivistymisno-
peutta  vastaava  jyräyskertojen  lukumäärä. Lopullinen  tulos  oli suurin kah-
deksasta  jyräyskertamäärästä.  
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Suurimman jyräysmäärän valinta perustui seuraaviin seikkoihin:  
1. Mikäli koejyräyskohteen poikkileikkauksessa oli yksikin kohta, joka tiivistyi 

 raja-arvon ylittävällä nopeudella, tiivistämistä kannatti jatkaa.  
2. Koko  tiivistettävää tieosaa  ajatellen saatiin keskimääräistä tiivistysmäärää 

suurempi  tulos,  jolloin oltiin keskimääräisen tason varrnemmalla puolella. 

Varsinaisten koejyräyskohteiden lopulliset jyräyskertamäärat  (vasen  arvoak
-sell)  ja  jyräysmäärää  vastaavat suhteelliset tiiviydet (oikea arvoakseli)  on 

 esitetty kuvassa  11.  

Kuva  11.  Lopulliset koejyräyskohteiden jyräysmäärät  ja  jyräysmääriä  vas-
taavat suhteelliset tiiviydet 

Jyräysmäärät  varsinaisissa koekohteissa vaihtelivat  4  ja  13  jyräyskerran 
 välillä. Keskimäärin vaadittiin  8  jyräyskertaa.  Suhteelliset tiiviydet vaihtelivat 

välillä  70  % -  80  %.  Näinkin suurella erolla  on  todennäköisesti vaikutusta ra-
kenteen käyttäytymiseen etenkin pysyviin muodonmuutoksiin. 

Tutkimuksessa tehtiin varsinaisten koejyräysten lisäksi laadunvalvontamit-
tauksia. Kaikissa muissa laadunvalvontamittauksissa paitsi koeatueella  10 

 olivat jyrä  ja  materiaali samat kuin varsinaisessa koejyräyksessä. Olosuhteis-
sa oli kuitenkin eroja ainakin alkutiiviyksissä sekä rakeisuuksissa. Laadunval-
vontamittausten avulla pyrittiin selvittämään, kuinka hyvin koejyräyksen  tulos 

 toimii muualla tielinjalla olosuhteiden muuttuessa. 

Kuvaan  12 on  koottu ryhmittäin ne koejyräykset, joissa oli sama kantavan 
kerroksen materiaali.  Vasen  arvoakseli  on  koealueelta  tai  laadunvalvontapis

-teestä määritetty tarvittava jyräysmäärä  (7.5  kg/m 3/jyräys).  Oikean puoleinen 
arvoakseli  on  jyräysmäärää  vastaava keskimääräinen suhteellinen tiiviys.  
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Kuva  12.  Vaaditutjyräyskerratja  vastaavat suhteelliset  tiiviydet  kohteissa  1, 

4, 10, 16,  17ja  18  

Koejyräyskohteesta määritetty  tarvittava  jyräysmäärä  edusti hyvin tarvittavaa  
jyräysmäärää  koko  tieosalla  kohteissa  4, 16  ja  17.  

Koejyräyskohteessa  I  kantavan kerroksen paksuus vaihteli  varsin  paljon  ja 
 se  oli paikoin ainoastaan noin  5 cm.  Laadunvalvontapisteissä  oli ilmeisesti 

sama ongelma. Kun  tiivistettävän  kerroksen vahvuus muuttui, myös tarvit-
tavien  jyräyskertojen  määrä muuttui.  Suurehko  vaadittu  tiivistysmäärä laa-
dunvalvontapisteessä  I  sai aikaan  varsin  suuren  tiiviyden. Tiiviyttä  ajatellen 
ei  15  jyräyskertaa  olisi ehkä ollut edes välttämätöntä.  

Koealueella  10  laadunvalvontapisteet  I  ja  2  vaativat suuremmat  jyräysmää
-rät  kuin varsinainen  koejyräys  vaati.  Laadunvalvontapisteissä  1  ja  2  tiivis-

tymiskäyrät  eivät  kaartuneet  tyypillisellä tavalla, vaan ne muistuttavat lähes 
suoraa. Eron aiheutti todennäköisesti roikkuva  rakeisuuskäyrän  muoto. 
Roikkuva  rakeisuus  aiheutti yleensä hitaan  tiivistymisen  ja  oli ilmeisesti her-
kempi  tiivistymisen  kannalta epäedulliselle  lajittumiselle.  Jakavan kerroksen 
päältä mitatut  kantavuudet  olivat  koealueella  sekä  laadunvalvontapisteissä  
samaa suuruusluokkaa. 

Vaikka  jyräysmäärä koealueen  10  laadunvalvontapisteissä  1  ja  2  olikin  olen-
naisesti suurempi, voidaan  koejyräyksen  tulosta pitää kohtuullisen  käyttökel-
poisena.  Ensiksi  laadunvalvontapisteiden  1  ja  2  tiheydet  eivät olisi jääneet 

 kovin  paljoa pienemmiksi, vaikka tiivistäminen olisi lopetettu  jo  yhdeksännellä 
 kerralla. Toiseksi  28  tieosalta määntetyn jyräyskerran  jakauma osoitti, että 

enemmän kuin yhdeksän  jyräyskertaa  vaativia  käyriä  oli ainoastaan  3  kappa-
letta.  89  % käyristä  vaati  9  jyräyskertaa  tai  vähemmän  (kuva  13).  
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Vaadittu  jyräysmäärä  

Kuva  13.  Koekohteesta  10  ja sen  laadunvaivontapisteista määritettyjen  fl,-
vistymiskäyrien määräämät  lyra  yskertamäärät 

Koejyräysalueella  18  alkutiheydet  olivat suuremmat kuin kohteen laadunval-
vontapisteissä. Tällöin laadunvalvontapisteissa tarvittiin enemmän jyräyksiä. 
Tiheyskäyrät olivat  varsin  säännöllisiä  ja  yhteneviä rinnakkaismittauksissa. 

 Jakavan kerroksen kantavuudet eivätkä myöskään kantavan kerroksen  ra
-keisuuserot  selitä laadunvalvontapisteiden säännöllisesti suurempia jyräys-

määriä. 

Kuvaan  14 on  koottu ryhmittäin ne koealueet, joissa oli sama kantavan ker-
roksen materiaali. Kerrospaksuudet, jyrä  ja  rakeisuus  kuitenkin vaihtelivat. 
Vaaditut jyräysmäärät olivat lähes samansuuruisia koekohteissa  20, 23, 26  ja 

 29.  Suhteellinen tiiviys oli kuitenkin pienempi kohteessa  26,  jossa materiaalin 
rakeisuudesta oli poistettu ns. hiekkakohouma. Koekohteessa  28  oli käytös-
sä paljon kookkaampi jyrä kuin kohteissa  21, 22  ja  27.  Vaadittu jyräysmäärä 
oli kuitenkin selvästi suurempi kohteessa  28  ja  suhteellinen tiiviys oli 
pienehkö.  
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Kuva  14.  Vaaditut jyräyskerrat  ja  vastaavat suhteelliset tiiviydet Vittakan-
kaan, Nurmon  ja  Korianmäen  mat  eriaaleilla 

Koekohteessa  15  oli käytössä oskilloiva jyrä. Sekä kohteessa  15  että koh-
teessa  19  oli  60 cm  paksu kantava kerros. Paksut tiivistettävät kerrokset  tu

-vistyivät  hiukan hitaammin  ja  vaativat useampia jyräyksiä. Lisäksi oskilloiva 
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jyrä  tiivisti hiukan hitaammin kuin normaalit  täryjyrät,  mikä ehkä osaksi johtui 
pienestä  amplitudista.  Keskimääräiset suhteelliset  tiiviydet koealueilla  15  ja 

 19  olivat kuitenkin samaa  suurusluokkaa  kuin muissa saman materiaalin 
kohteissa.  

Koejyräyksestä  saatu  ylitysmäärä  edusti kohtalaisen varmasti itse  koealuetta 
 ja sen lähiympäristöä. Koejyräyksen tulos  toimi hyvin myös muualla, mikäli 

olosuhteet säilyivät samanlaisina. Muussa tapauksessa tulisi  koejyräys  jär-
jestää uudestaan, jotta tarvittava  jyräysmäärä  vastaisi muuttuneita olosuhtei- 
ta.  

Tiivistymisnopeuden  seuraaminen suoraan kentällä oli kohtalaisen  varma 
 keino määrittää tarvittava  jyräysmäärä.  Menetelmän etu  on se,  että tiivisty-

miseen vaikuttavia tekijöitä ei tarvitse määrittää etukäteen. Myöskään kuiva
-irtotiheyden  tarkat absoluuttiset arvot eivät ole ehdottoman välttämättömiä, 

vaan riittää, että pelkkä  tiheyksien  keskinäinen suhde  on  kohtalaisen oikea. 
Tällöin esimerkiksi pieni  tasovirhe Troxlerin kalibroinnissa  ei aiheuta kohtuu-
tonta virhettä lopulliseen  jyräyskertamäärään.  

4.1.2  Tiivistymiseen vaikuttavat tekijät  

4.1.2.1  Koealueiden  materiaalien  rakeisuudet  

Jokaisen  koealueen  sekä  laadunvalvontapisteen  materiaalista otettiin perin-
teiset  rakeisuusnäytteet  toisen, viidennen  ja  viimeisen  jyräyskerran  jälkeen 
kolme  rinnakkaisnäytettä  kustakin. 

Varsinaisten  koejyräysalueiden  sekä  laadunvalvontapisteiden rakeisuudet  on 
 esitetty kuvassa  15.  Kuvissa  vahvennettu  käyrä  on Fullerin  käyrä, jonka 

 maksimiraekoko  on 64 mm (F64). Koealueilla  oli neljä erilaista  rakeisuuskäy-
rätyyppiä:  

1. Koealueilla  1  ja  12 rakeisuuskäyrät  olivat muodoltaan lähes täysin  F64 
 mukaisia.  

2. Koealueilla  2, 4, 16, 17  ja  18 maksimiraekoot  olivat hiukan pienempiä kuin 
 64 mm.  Käyrät olivat lisäksi  koverampia  kuin  F64.  Muita selvästi  kou-

rumaisia käyriä  edustivat  koealueiden  10, 13  ja  27 rakeisuudet. 

3. Materiaalin  TM2O  suuri  kiillepitoisuus  aiheutti  koealueille  20, 23  ja  29 hiek-
kafraktiolden kohouman.  Kyseinen  kohouma  oli syntynyt  jo murskauksen 

 aikana  ja kohouma  kasvoi materiaalin  liikuttelun  ja jyräyksen  takia.  

4. Koealueilla  5  ja  14 rakeisuuskäyrä  oli suorempi kuin  vertailukäyrä. 
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Kuva  15.  Koealueiden  keskimääräiset rakeisuudet 

Keskimääräisistä rakeisuuksista lasketut muotosuhteet  on  esitetty taulu-
kossa  12.  
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Taulukko  12.  Koejyräyskohteet materiaaleittain tyhmiteltynä  ja  rakeisuus-
käyrien muotosuhteet  (Ms)  

Kohde Paikka  Ms  Kohde Paikka  Ms  Kohde Paikka  Ms 
No No No 

1 	Koe 	27.1 12  Koe  18.1 18  Koe  19.2 
1 LV1  21.7 18 LV1  21.2 13 	Koe 	7.9 
1 LV2  25.2 14  Koe  38.5 18 LV2  17.4 
1 LV3  23.6 15  

19  
25  

Koe  
Koe  
Koe  

14.6 
25.9 
15.4 

18 
18 
18 

LV3  
LV4  
LV5  

20.5 
20.2 
17.0 

2 	Koe 	10.5 
4 	Koe 	10.8 
4 LV1  11.2 18 LV6  18.7 16 	Koe 	5.2 

20  Koe  30.5 4 	LV2 	14.5 16 	LV1 	8.0 
4 LV3  11.1 16 LV2  7.0 23  Koe  33.4 
4 LV4  14.7 16 LV3  9.9 26  Koe  13.9 
4 LV5  11.8 16 LV4  8.9 29  Koe  41.1 

24  Koe  12.0 4 LV6  18.5 16 LV5  10.5 
21  
22  
27  

Koe  
Koe  
Koe  

10.0 
15.8 
16.4 

4 	LW 	11.0 16 	LV6 	7.5 
5 	Koe 	37.3 17 	Koe 	24.3 

17 	LV1 	17.6 10 	Koe 	15.4 
10 LV1  11.1 17 LV2  21.6 28  Koe  12.7 

10 	LV2 	9.7 17 	LV3 	19.7 
10 LV3  11.4 17 LV4  19.3 
10 LV4  9.6 17 LV5  20.3 
10 LW 10.0 -  17 LV6  25.0 -  

41.2.2  Kantavuudet  

Alustan laadun selvittämiseksi määritettiin osasta koealueita kantavuudet ja-
kavan kerroksen päältä. Tulokset ovat  5.. 20  rinnakkaismittauksen  keski- 
arvoja. Kantavuuserot jakavan kerroksen päällä olivat suurimmillaan koekoh-
teessa  17,  missä koejyräysalueen  ja laadunvalvontapisteen  1  välinen  kanta-
vuusero  oli noin  250  MN/m 2  (kuvat  16  ja  17).  
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Kuva  16.  Koealueiden  1  -  13  kantavuudetjakavan  kerroksen päällä  
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Kuva  17.  Koealueiden  16  -  18  kantavuudetjakavan  kerroksen päällä 
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Kantavan kerroksen kantavuudet heijastivat jakavan kerroksen kantavuuk
-sia.  Muutamilla koealueilla, joissa jakavan kerroksen päältä oli mitattu suuria 

kantavuuksia, mitattiin kantavan kerroksen päältä selvästi pienem  pia  
kantavuuksia.  Kantavan kerroksen päältä mitattu kantavuus kasvoi, kun ker -
rosta tiivistettiin, mutta tällöin ei kuitenkaan saavutettu yhtä suuria arvoja kuin 
jakavan kerroksen päältä oli mitattu. Tähän  on  saattanut vaikuttaa kantavan 
kerroksen kosteus. 

Kantavuuden kasvu tiivistämisen yhteydessä ei ollut säännönmukaista,  sillä 
 20 tiivistyskerran  aikana kantavuus pysyi lähes samana  tai  pieneni  7  koe- 

alueella. Tiheydet kuitenkin kasvoivat jokaisella koealueella. Tiheys  on vain 
 yksi kantavuuteen vaikuttavista tekijöistä  (kuvat  18  ja  19).  

Kuva  18.  Koealueiden  I  -  15  kantavuudet  kantavan kerroksen päältä mitat-
tuna tilvistämisen alussa  ja  20.  tiivistyskerran  jälkeen  

Kuva  19.  Koealueiden  16  -  19  kantavuudet  kantavan kerroksen päältä mitat-
tuna tiivistämisen alussa  ja  20.  tllvistyskerran  jälkeen 
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Kantavuus kasvoi  (tai  väheni) kohtalaisen suoraviivaisesti jyräyskertojen 
myötä. Arvot vaihtelivat satunnaisesti varsinkin tiivistämisen alkuvaiheessa, 
mutta muuta muotoa kuin lineaarinen ei ollut havaittavissa.  

4.1.3  Materiaalien hienoneminen 

Materiaalien hienonemista seurattiin pussinäytteiden avulla. Koejyräys-
alueilla oli kolmea erilaista rakeisuutta sisältäviä näytepusseja. Käyrät olivat 
taulukon  13  mukaiset. Käyrämuoto  F16  tarkoittaa kaavan  1  mukaista rakei-
suutta, jossa maksmiraekoko oli  16 mm.  Murskauksen  aikainen rakeisuus oli 
materiaalin keskiarvorakeisuus, joka laskettiin varastoidusta murskeesta 
otetuista näytteistä. 

Taulukko  13.  Hienonemisen  seurannassa käytetyt  rakeisuuskäyrät  

Tunnus  Käyrämuoto Maksimiraekoko  Massa 
(mm]  [gJ  

F16 F16 16 3000taiS000  

F64 F64 64 6000tai  12 000  

Perus  Murskauksen  aikainen  50-64 6 000 tai 12 000  

Näytteen  massa  vaikuttaa tuloksen tarkkuuteen.  On  arvioitu, että näytekoon 
suurentaminen tuottaa tarkemman tuloksen. Perinteisten rakeisuusnäyttei

-den  kohdalla näin varmasti onkin. Pussitettujen  F64  näytteiden osalta voi-
daan todeta, että  6 000  g:n  näytekoko  oli käytännöllisempi kuin  12 000  g:n 

 näytekoko.  Tulosten tarkkuus  on  molempien näytekokojen osalta sama. 
 12 000  g:n  näyte täytyy seuloa useammassa osassa. Mitä useampia käsitte-

lyvaiheita työ sisältää, sitä useampia virhemandollisuuksia syntyy. 

Perinteiset rakeisuusnäytteet palvelivat ainoastaan koealueen keskimääräl
-sen  rakeisuuden määrittämistä  eikä niitä voinut hyödyntää hienonemisen 

arvioinnissa. Tämä johtui siitä, että perinteisten rinnakkaisnäytteiden tietyn 
seulakoon rakeisuushajonta oli suurimmillaan  21  prosenttiyksikköä. Hieno-
nema oli suurimmillaan  vain  noin viisi prosenttiyksikköä. 

Pussinäytteiden  keskimääräinen hajonta oli pienempi kuin perinteisten 
näytteiden. Vielä tärkeämpää oli  se,  että pussinäytteiden suurimmat hajonnat 
ovat selvästi pienempiä kuin perinteisten näytteiden suurimmat hajonnat. 
Näin  ollen  jokainen otettu pussinäyte oli hyödyllinen eikä erityistä valintaa 
menetelmän aiheuttaman satunnaisen hajonnan takia tarvinnut tehdä 
(taulukko  14).  
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Taulukko  14.  Rinnakkaisnäytteiden seulalle  jääneen materiaalin keskiha- 
jonnat fraktioittain.  Yksikkö  on  prosentuiyksikkö  

Seua-  
koko  
[mm]  

Perinteiset näytteet 

Hajonta 	 Suurin 
keskimäärin 	hajonta 

[%] 	 [%] 

Pussitetut  näytteet 

Hajonta 	 Suurin  
keskimäärin 	hajonta  

[%] 	 [%]  
Pohja  0.71 6.48 0.51 1.42 
0.074 0.18 1.15 0.17 0.59 
0.125 0.44 4.17 0.20 0.75 
0.25 0.46 3.19 0.51 3.11 
0.5 0.48 1.84 0.51 2.72 

1 0.74 2.90 0.43 1.64 
2 1.09 4.77 0.71 2.30 
4 0.86 3.82 0.24 0.70 
6 0.69 3.26 0.30 0.69 
8 1.22 5.69 0.46 1.36 

12 1.36 7.00 0.68 2.04 
16 1.57 6.22 0.41 1.26 
20 1.88 7.53 0.67 2.69 
25 2.71 11.36 0.73 2.20 
32 4.18 21.21 0.75 2.69  

Pussinäytteiden pesuseulonnat  olivat tarkkuusvaatimuksiltaan omaa luok-
kaansa, koska tietyn  fraktion  0.50  prosenttiyksikön  (30 g)  poikkeavuudet 

 olivat merkittäviä  ja  näkyivät virheinä. Tarkkuusvaatimuksen takia ilmeni seu-
lasarjoihin liittyvä ominaisuus, joka  on  otettava huomioon vastaisuudessa. 
Näyte tulee rakentaa  ja  tutkia täsmälleen samalla seulasarjalla. Lisäksi tulee 
todeta  se,  että seulasarja kokonaisuudessaan  on  ehyt  ja  toimintakuntoinen.  

Kuvassa  20 on  esitetty niiden  F16  näytteiden läpäisymuutokset, joissa 
esiintyi systemaattinen virhe.  Se  näkyi  2  mm:n seulakoon läpäisymuutokses

-sa.  2  mm:n läpäisyprosentin muutos oli käyrissä noin  1 .5  %-yksikköä pie-
nempi kuin  sen  olisi pitänyt olla  ja  lisäksi  osa  käyristä  meni  x-akseiin  nega-
tiiviselle puolelle. Virhe todettiin koealueilla  1, 2, 10, 12, 16  ja  17  kaikissa 
yliopistolla seulotuissa pussinäytteissä.  

40%  

Kuva  20.  Pussitettujen  F16  näytteiden läpäisymuutokset koealueilla  1, 2, 10, 
12,  l6ja  17  
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Todennäköisesti näytettä tutkittaessa oli  2  mm:n seulana käytetty pesuseu
-Ian  pyöreäreikäistä tukirakennetta.  Tällöin kantikkaat hiukan  alle  2  mm:n  ra-

keet  eivät jälkimmäisessä seulonnassa ole päässet seulasta läpi vaan ne 
ovat jääneet seulan päälle. Tämä näkyi myös  4  mm:n läpäisyprosentin kas-
vu na. 

Edellämainittu virhe ei aiheuttanut ongelmia materiaalin hienoneman suu-
ruutta määritettäessä, koska virhe esiintyi  vain  kandessa fraktiossa. Virhe ei 
vaikuttanut näytteen kokonaismassaan  tai  muihin fraktioihin. 

Pussinäytteissä seulalle  jääneen materiaalin hajonnat olivat  0.074  -  I  mm:n 
rakeisuuksilla noin  0.2  %-yksikköä silloin, kun näytteen käsittely oli onnistu-
nut hyvin. Pohjalle jääneen materiaalin hajonta oli  alle  1  %-yksikköä. Yleis-
täen voidaan sanoa, että mitä suurempia jakeita näytteessä oli mukana, sitä 
suuremmat olivat rinnakkaisnäytteiden hajonnat  (kuva  21).  

Kuva  21.  Seulalle  jääneen materiaalin läpäisyprosenttien hajonta pussite- 
tuissa rinnakkaisnäytteissä koealueella  15  (Vittakangas) 

Esitutkimuksessa  havaittiin perinteisten rakeisuusnäytteiden perusteella, että 
hienoneminen tapahtuu logaritmisesti, eli hienoneminen oli alussa nopeaa  ja 

 se  hidastui tiivistyskertojen lisääntyessä. Oletus toimi periaatteessa hyvin, 
mutta niukasti hienonevilla materiaaleilla mallintaminen ei kannattanut, koska 
hienoneminen oli vähäistä  2  -  20  jyräyskerran  välillä. 

Kullekin kolmelle rakeisuuskäyrälle laskettiin jyräyskerroilla  2, 5  ja  20  määri-
tettyjen läpäisyprosenttien  muutosten keskiarvot. Keskiarvotulos edustanee 
tarkemmin määrittelemättömällä tarkkuudella tilannetta noin  10  jyräyskerran 

 jälkeen. Sikokallion (koealue  12)  ja Arabiankallion (koealue  5)  materiaalit 
hienonivat vähiten. Yhtä selvästi Vittakankaan materiaali koealueilla  13, 14, 

15  ja  19  hienoni  eniten  (kuva  22).  



Kalliomurskeiden tiivistyminen  ja  hienoneminen 	 39 
TUTKIMUSTULOKSET  

4.00% T 
3.00%{ 

2.00%4  

z:ç7.  -  

1  
Seulakoko 1mm]  

4.00% 

	

3.00% 	 __________  

	

2.00% 4 	 -'-.-. 	 - - KoelO 

	

1.00%1 	_----_ 	 Koel2 

	

0.00% 	 . - - 	- -' 	".. 	 0-0 

-1.00% 
 .•, -------...' 

 

	

0.01 	 0.1 	 1 	 10 	 100 
SeuIkoko 1mm]  

4,00%  
•  3.00% 

001  
S.utakolco 1mm]  

4.00% 

3 ' 00 T 

	

2.00% 4 	 ... 	 .. 	
-. 	I—  - Ko.17 

L.Koel8  

-1.00% 

	

0.01 	 01 	 1 	 10 	 100  
Seulakoko 1mm]  

Kuva  22.  Pussinäytteiden  F16  Iäpäisyprosenttien  muutokset 

Pussinäytteiden keskiarvoläpäisymuutokset  on  esitetty taulukoissa  15, 16  ja 
 17.  Taulukoissa viimeinen sarake  on  seulakokojen  0.074, 0.125, 0.25, 0.5  ja 

 1 mm  keskiarvo.  Kuvaajassa  keskiarvo voidaan käsittää  vaakasuorana 
viivana,  joka tasoittaa vaihtelut kyseisten  seulakokojen  välillä. Keskiarvo 
edustaa  helppokäyttöistä vertailulukua,  jonka avulla  koeatueet  ja  toisaalta 
materiaalit voidaan asettaa  hienonemisen  suhteen järjestykseen.  

Koealueen  12  Sikokallion  materiaali  hienonee  hyvin vähän.  Seulonnan 
 tarkkuus ei riittänyt, jotta olisi saatu järkevä  tulos.  Lukemana  -0.4  %  ei ole 

käyttökelpoinen, mutta  se on  suuntaa antava. Yhtä selvästi eniten  hienone
-vat  Vittakankaan  materiaali varsinkin  koealueella  14  ja  Mäkimuori  koe- 

alueella  18  (taulukko  15).  
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Taulukko  15.  Koealueiden läpäisymuutokset,  kun näytteissä oli Fullerin 
käyrän  16  mukaiset Iäpäisyprosentit 

Raekoko  1 
1%]  

2 
(%] 

4 
(%]  

5 
r/o]  

10 
[%]  

Koeaue 

12 	13 
[%J 	[%] 

14 
[%] 

15 
[%] 

16 
[%] 

17 
(%] 

18 
(%] 

19 
[%]  

0.074 1.0 0.9 1.1 0.6 1.1 -0.6 2.2 2.3 1.8 1.2 1.4 3.1 1.0 

0.125 0.8 0.5 1.0 0.5 1.3 -0.6 2.0 2.5 1.6 1.1 1.3 1.5 0.8 

0.25 0.8 0.5 1.0 0.7 1.5 -0.4 1.8 2.3 1.2 0.7 1.6 1.5 0.6 

0.5 0.7 0.2 1.0 0.6 1.3 -0.3 1.3 1.8 0.8 0.6 1.9 1.6 0.3 

1 0.8 0.8 1.0 0.7 1.2 0.1 1.2 2.0 0.9 0.5 2.2 1.7 0.3 

2 -0.7 -0.7 1.3 0.4 0.7 -0.8 1.1 2.1 1.0 -0.6 0.7 2.0 0.1 

4 1.6 1.6 0.8 0.4 1.6 1.2 1.4 2.4 0.9 1.3 2.1 1.8 0.5 

6 2.3 2.3 0.8 0.3 2.1 1.9 1.8 2.6 1.5 2.2 2.2 1.7 1.5 

8 1.6 2.0 0.7 0.6 1.9 1.0 1.3 2.1 1.4 1.4 1.4 1.2 0.9 

12 0.4 0.0 0.7 0.6 0.7 0.1 1.1 1.6 1.3 1.0 0.7 2.0 0.6  
Hienoneminen  0.8 0.6 1.0 0.6 1.3 -0.4 1.7 2.2 1.3 0.8 1.7 1.9 0.6  

^  1 mm  

Suurempi  maksimirakoko  ei muuttanut olennaisesti tuloksia.  Koealueen  12 
 materiaali  (Sikokallia)  oli myös tässä  varsin  hyvä.  Seulontatulos  oli ilmeisesti 

tässä  luotettavampi. Vittakankaan  materiaali  koealueilla  13  ja  14  sekä 
 Mäkimuori koealueella  18  olivat edelleen heikoimmat (taulukko  16).  

Taulukko  16.  Koealueiden läpäisymuutokset,  kun näytteissä oli Fullerin 
 kä  yra  n 50, 55 tai 64  mukaiset Iäpäisyprosentit 

Raekoko  1 
rio  

2 
(%] 

4 
[%] 

5 
[%]  

10 
rio]  

Koealue 

12 	13 
(%] 	(%]  

14 
rio]  

15 
[%]  

16 
rio] 

17 
rio] 

18 
rio]  

19  
(%]  

0.074 0.7 0.5 0.4 0.6 1.1 0.4 1.7 1.6 1.2 0.7 0.6 1.3 1.1 

0.125 0.6 0.4 0.5 0.6 1.3 0.3 1.7 1.7 1.3 0.7 0.5 1.2 1.2 

0.25 0.6 0.5 0.4 0.8 1.6 0.3 1.6 1.4 1.1 0.6 0.7 1.7 1.1 

0.5 0.5 0.3 0.3 0.8 1.5 0.2 1.3 1.3 0.8 0.4 0.7 1.6 0.8 

1 0.5 0.4 0.8 0.9 1.3 0.4 1.2 1.4 0.9 0.3 0.6 1.7 0.8 

2 -0.1 -0.1 0.8 0.7 1.0 0.0 1.2 1.6 0.9 -0.2 0.1 2.0 0.9 

4 1.1 1.1 0.8 0.8 1.5 1.0 1.4 1.8 1.1 1.0 0.8 2.0 1.7 

6 1.5 1.4 1.1 0.7 1.7 1.3 1.7 2.0 1.5 1.5 1.1 2.1 1.8 

8 1.0 1.2 0.9 0.8 1.6 1.2 1.4 1.8 1.4 1.1 0.7 1.6 1.5 

12 0.3 0.5 1.0 0.6 1.2 0.7 1.2 1.9 1.1 0.5 0.3 1.8 1.4 

16 2.1 1.7 1.3 0.7 1.5 1.7 1.8 2.4 1.8 2.2 1.6 1.4 2.0 

20 1.7 2.0 1.4 0.5 1,4 2.6 1.8 2.1 1.9 2.4 1.2 2.6 2.3 

25 0.8 1.1 1.5 0.4 2.3 1.7 1.1 2.3 1.9 3.4 1.3 2.5 1.9 

32 1.8 1.8 2.1 -0.2 2.6 3.8 4.2 3.2 1.8 3.2 4.0 4.1 4.7  

Hienoneminen  0.6 0.4 0.5 0.7 1.4 0.3 1.5 1.5 1.0 0.5 0.6 1.5 1.0  
^  1 mm  

Koealueiden  10  ja  18 peruskäyrät  olivat näytettä rakennettaessa todennä-
köisesti erilaisia kuin ne käyrät, jotka toimitettiin yliopistolle  ja  joiden perus-
teella  hienonema  laskettiin. Erot eivät olleet suuria, mutta ne peittivät hieno

-neman.  Näiden  koealueiden peruskäyrästä  saadut tulokset  on  syytä jättää 
huomioon ottamatta.  Erhe  osoittaa, että  vakiokäyrän  käyttö oli välttämätöntä, 

 sillä sen siirtämisessä käsittelijältä  toiselle ei syntynyt virheitä (taulukko  17). 
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Taulukko  17.  Koealueiden läpäisymuutokset,  kun näytteissä oli  murskauk
-sen  aikaiset  läpäisyprosentit 

Raekoko  1 
rio]  

2 
(%] 

4 
[%] 

5 
[%]  

10 
[olo]  

12 
[%] 

Koealue 

13 
[%] 

14 
[%] 

15 
[%] 

16 
[%] 

17 
[%] 

18 
[%] 

19  
[%]  

0.074 1 0 1.7 0.8 0.5 1.2 0.6 1.3 2.3 1.4 1.4 1.0 -0.8 1.2 
0.125 0.8 1.3 0.8 0.5 1.3 0.5 1.5 2.7 1.6 1.4 0.8 -2.2 1.3 
0.25 0.8 1.2 0.9 0.6 0.9 0.6 1.2 2.4 1.3 1.4 0.8 -3.6 1.1 
0.5 0.6 1.1 0.9 0.6 -1.3 0.5 0.9 2.2 1.0 1.3 0.7 -5.4 0.8 

1 0.6 1.1 0.9 0.6 -3.2 0.6 0.8 2.4 1.0 1.2 0.6 -6.5 0.7 
2 0.1 0.8 1.1 0.5 -3.7 0.3 0.8 2.7 1.1 0.7 0.3 -6.0 0.9 
4 1.0 1.8 1.3 0.6 -3.1 1.2 1.1 2.6 1.5 1.9 1.1 -42 1.4 
6 1.5 2.3 1.7 0.8 -2.5 1.4 1.3 2.7 1.9 2.4 1.6 -2.4 1.4 
8 1.2 1.8 1.9 0.8 -2.5 1.3 1.1 2.7 1.8 1.6 1.2 -0.9 1.1 
12 0.4 1.0 2.3 0.6 -2.4 0.6 1.0 1.9 1.2 1.5 0.4 1.2 1.0 
16 1.9 3.1 2.6 1.0 -1.5 2.5 1.9 3.0 2.8 2.6 2.3 0.8 1.7 
20 1.5 2.7 2.2 0.1 -1.7 3.0 0.6 1.1 1.3 1.7 1.0 -0.7 0.6 
25 1.7 1.4 2.5 1.5 -0.9 2.0 0.1 1.5 1.1 2.2 1.3 -0.1 0.9 
32 -0.2 -1.3 2.4 -0.1 -0.2 0.3 1.4 2.7 0.7 2.0 0.1 -2.5 1.3  

Hienorieminen  0.8 1.3 0.8 0.5 -0.2 0.6 1.1 2.4 1.3 1.3 0.8 -3.7 1.0  
^  1 mm  

Näytteissä, joissa oli murskauksen aikaiset rakeisuudet, tulosten tulkintaa 
vaikeuth materiaalien ominaisuus tuottaa eniten juuri sitä raekokoa,  jota  alku-
peräisessä rakeisuudessa oli suhteessa vähiten. Tästä syystä ei murskauk

-sen  aikaista rakeisuuskäyrää kannata käyttää eri materiaalien väliseen 
hienonemisen vertailuun. 

Pussinäytteen maksimiraekoolla  ei ollut hienonemisen tutkimisessa merki-
tystä. Materiaalit  ja  koealueet  asettuivat hienonemisen suhteen pääpiirteis-
sään samaan järjestykseen riippumatta pussinäytteen maksimiraekoosta, 
kun otetaan huomioon näytteen käsittelyn tarkkuus  ja  toistettavuus.  

Käytetty pussimenetelmä osoitti, että pääasiallinen rakeisuuden muutos 
keskittyi lähes täysin  0.074  mm:n läpäisyprosentin muutoksiin. Eroja oli myös 
karkeissa fraktioissa, mutta ne olivat pääosin satunnaisia  ja  johtuivat osaksi 
seulonnan erottelutarkkuudesta.  

4.2 IC-laitetestit  

4.2.1  Yleistä 

Tavoitteena oli, että  koko  IC-laitteella tehtävä testisarja toteutetaan mandol-
lisimman homogeenisissa olosuhteissa. Tällä järjestelyllä pyrittiin löytämään 
itse materiaaliin kuuluvat tiivstymiseen  ja  hienonemiseen  vaikuttavat tekijät. 
Etukäteen määrätyt laitteeseen  ja  näytteeseen  liittyvät vakio-ominaisuudet 

 on  esitetty taulukossa  8  (sivu  18).  
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Sopivan työpaineen  ja  kosteuden määrittäminen perustui siihen, että vertai-
lumateriaalista oli käytettävissä sille tyypillinen tiivistymis-  ja  hienonemis

-käyttäytyminen todell isissa kenttäolosuhteissa 

Työpaineen  kasvattaminen ei ennakko-odotuksista poiketen tehostanut 
materiaalin tiivistymistä. Ainoastaan pienin käytetty työpaine tiivisti suurem-
pia työpaineita heikommin. Suurempi työpaine kuitenkin hienonsi materiaalia 
enemmän. Jatkossa käytettäväksi työpaineeksi valittiin  4.17  bana,  mikä vas-
tasi  6  barm  mittaripainetta. 

Kosteuksilla  oli juuri havaittava vaikutus tiivistymiseen. Neljän prosentin  kos
-teudella  saavutettiin suurin tiheys  ja  tiheyden nousunopeus tiivistämisen  al-

kuvaiheessa oli suurin. Pienempien kosteuksien vaikutus oli epämääräisem-
pI. Suuri kosteus näytteessä myös hienonsi materiaalia enemmän kuin pieni 
kosteus. Ero oli selkeä  ja  systemaattinen. Jatkossa käytettäväksi kosteudek

-si  valittiin  3  %.  

4.22 IC-testin toistettavuus 

Toistettavuutta  arvioitiin Vittakankaan testimateriaalilla TM13 tehdyillä rin-
nakkaistesteillä. Rinnakkaisia testejä oli  6  kappaletta. Testissä TOOl käytetty 
päälevy oli muokkautunut sellaiseksi, että  levy  takerteli muotin reunoihin  ja 

 vaikeutti tiivistymistä. Päälevyn takertelu oli laitevika eikä tyypillistä hajontaa. 
Loput viisi käyrää edustavat mandollisia yksittäisten testien tuloksia. 

Mittaustarkkuuden  puitteissa edustava tiheyskäyrä saadaan tekemällä kolme 
 tai  useampia rinnakkaisia testejä  ja  valitsemalla niistä keskimmäinen 

(mediaani). Tällöin tarkkuus olisi noin  20  kg/rn3  (kuva  23). 

2400 

E2300 - .--.. -- 

	 _KOI  

1900 
a 	 50 	 100 

	
200  

Työkierros  

Kuva  23. Tihe ysmäärityksen toistettavuus IC-laitteessa sitomattomalla  mate-
n a/il/a 

Läpäisyrnuutoksen toistettavuus  oli riippumaton siitä, miten tiheys oli kehit-
tynyt. Ylin  ja alin  käyrä muodostivat  alle  8  mm:n raekokojen kohdilla noin  0.7 

 painoprosenttiyksikön levyisen  vyön. Mikäli tehdään kolme  tai  useampia nfl-
nakkaistestejä  ja  valitaan mediaani edustamaan läpäisymuutosta,  tulos  on 

 edustava noin  0.2  painoprosenttiyksikön  tarkkuudella  (kuva  24).  
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Kuva  24.  Läpäisyprosenttien  muutosten  toistettavuus  IC-laitteessa  

4.2.3  Koejyräysmateriaalit 

Tiheyskäyrät  muodostivat lähes yhdensuuntaisen vyön, jossa ero alimman  ja 
 ylimmän käyrän välillä oli noin  200  kg/rn 3 .  Suurimmat kuivairtotiheydet  IC - 

testissä saavuttivat Ohtolanmäki (TMO2), Karjomäki (TMO4) sekä Nurmo 
(TM2O). Näiden materiaalien kiintotiheydet olivat myös suurimpia. Alimpana 
oli käyrä Linnakangas (TM24), jonka kiintotiheys oli vastaavasti ryhmän 
pienin  (kuva  25). 
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Kuva  25.  Koemateriaalien korjaamattomat tiivistymiskäyrät  IC-laitteessa 

Materiaalien kiintotiheydet olivat  2620  -  2840  kg/rn 3  välillä. Erot vaikuttivat 
luonnollisesti kuivairtotiheyksiin. Tämä otettiin huomioon laskemalla mate-
riaalien suhteelliset tiiviydet. Tämän jälkeen tehtiin mallinnus  3  -  200  työkier-
roksen  mukaan sekä  x-akselin suuntainen suuntaissiirto, jotta suhteellinen 
tiiviys  testin  alussa oli kaikilla materiaaleilla sama  70  %. 
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Laskelmien lopputuloksena saatiin arvot, joiden avulla voitiin verrata mate-
riaaleja keskenään. Nopeimmin tiivistyi Nurmon materiaali TM2O. Muita no-
peasti tiivistyneitä materiaaleja olivat Ronin kallio (TM1O)  ja  Vittakangas 
(TMI3). Hitaimmin tiivistyviä  materiaaleja olivat Korianmäki (TM21), Veh-
masvuori  (TM 16),  Isoneva  (TM 17)  ja  Linnakangas (TM24). Tiivistymisnopeus 

 ja  toisaalta saavutettu suurin suhteellinen tiiviys korreloivat keskenään  (kuva 
 26).  

gAo/.. 

- - TMO2 

Th04 
- - - - _TMO5  -------10  

TM12  _______1M13  
TM16 

- 	.TM17 

_._  TM 18  
-.--- TM2O 

- -. -  1M21  
..0.TM24  

Kuva  26.  Koemateriaalien  suhteellisten tiiviyksien kehittyminen  IC-f  esteissä 

Heikot materiaalit tiivistyivät yleensä hyvin  ja  niillä saavutettiin suuret suh-
teelliset tiiviydet. Hyvin kulutustakestävät kovat materiaalit tiivistyivät hitaasti. 
Kovia materiaaleja joudutaan siis tiivistämään enemmän, eikä silti saavuteta 
yhtä suuria suhteellisia tiiviyksiä kuin heikommilla materiaaleilla. Saattaa olla, 
että todetlisessa tierakenteessa  kovan  materiaalin hyvät lujuusominaisuudet 
peittävät osaksi pienemmän tiiviyden haitat.  

IC-testissä läpäisymuutokset olivat tyypiltään hiukan erilaisia, kuin maas-
tossa pussinäytteistä määritetyt läpäisymuutokset.  IC-testissä muutos ei 
rajoittunut ainoastaan pienimmän seulan läpäisyprosentin kasvuun vaan sitä 
esiintyi myös suuremmilla seuloilla. Läpäisymuutoksen suuruus oli  200 

 työkierroksella  suurempi kuin maastossa noin  10  ylityskerran  jälkeen  (kuva 
 27).  
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Kuva  27.  Testimateriaalien läpäisymuutokset  IC-testeissä. Maksimiraekoko 
 01132 mm  

Sikokallio (TM12)  oli tyypiltään materiaali, jonka hienoainespitoisuus ei muut-
tunut. Kuitenkin suurempien jakeiden materaalimäärä lisääntyi keskimää-
räistä enemmän. Havainto oli sama sekä  IC-laitteessa että maastomittauk-
sissa. Toinen hyvä materiaali oli Korianmäki (TM21), jossa lisääntyi pelkäs-
tään hienoaines. Muutos oli kuitenkin testimateriaaleista toseksi pienin. 

Nurmon  materiaali (TM2O) hienoni  varsin  runsaasti. Sama ominaisuus to-
dettiin myös maastossa perinteisissä näytteissä hiekkaisten jakeiden lisään-
tymisenä.  IC-testissä tällaisen heikon materiaalin havaitseminen oli  varsin 

 helppoa. Läpäisyprosentin muutos oli lähes  12  painoprosenthyksikköä 
 0.25  -  0.5  mm:n seuloilla. Toinen heikohko materiaali oli Vittakankaan mate-

riaali  TM 13.  

Materiaaleille  laskettiin vastaavat  0.074  -  1  mm:n seulojen läpäisymuutosten 
keskiarvot kuin pussinäytteille. Hienoaineksen mandollisimman vähäinen li-
sääntyminen  on  hyvä  ja  toivottu ominaisuus vaikka karkean materiaalin 
muutokset olisivatkin hiukan suurempia. Erityisesti Sikokallio  (TM 12)  oli tästä 
hyvä esimerkki (taulukko  18).  
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Taulukko  18.  Testimateriaalien läpäisyprosenttien  muutokset  IC-testissä 

Raekoko 

Testimateriaali 

TMOI TMO2 TMO4 TMO5 TMIO TMI2 TMI3 TMI6 TMI7 TMI8 TM2O TM2I TM24 
[%] 	[%] 	[%] 	[%j 	[%] 	[%] 	[Olo] 	[°lo] 	[%] 	[0/] 	[%] 	[%] 	[%]  

0.074 1.0 1.8 1.7 1.2 1.7 0.2 2.9 1.7 1.1 1.4 1.2 1.6 1.2 
0.125 1.2 2.0 2.0 1.3 2.1 0.4 3.2 1.7 1.2 1.5 2.2 1.7 1.4 
0.25 1.7 2.5 2.4 2.0 2.8 1.0 3.4 1.7 2.1 1.9 7.0 1.6 1.9 

0.5 2.0 2.5 2.5 2.4 2.6 1.5 3.2 1.7 2.7 2.4 11.3 1.5 2.4 
1 2.7 2.8 2.9 2.8 2.6 2.4 2.9 1.9 3.1 3.2 11.3 1.6 3.1 
2 3.2 2.5 3.2 3.1 1.9 2.7 2.8 1.6 2.7 3.3 9.7 1.6 3.5 
4 3.8 4.5 3.5 3.5 3.7 4.8 3.3 3.7 3.8 5.2 7.7 1.4 3.5 
6 3.8 4.6 3.8 3.1 3.9 5.6 3.4 4.1 4.1 5.3 7.1 1.3 3.2 
8 4.2 4.0 3.7 2.9 2.6 5.2 3.4 3.2 3.9 5.0 7.1 1.0 3.4 

12 3.6 2.9 3.5 2.1 1.5 4.8 3.1 2.6 4.1 3.9 6.1 1.6 3.1 
16 2.6 3.6 3.4 2.2 1.1 3.9 3.1 3.7 3.7 3.9 5.8 1.2 3.1 
20 1.3 1.9 3.0 1.4 1.6 4.3 2.7 3.5 3.5 3.3 5.9 1.7 2.2 
25 2.3 2.2 1.3 1.7 0.2 1.1 2.9 4.1 1.6 3.7 5.8 0.5 0.4 
32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Hienoneminen  1.7 2.3 2.3 1.9 2.3 1.1 3.1 1.8 2.0 2.1 6.6 1.6 2.0  
^  1 mm  

Paras  materiaali oli Sikokallio (TM12). Eniten hienonivat Nurmon (TM2O) 
sekä Vittakankaan  (TM 13)  materiaalit. Ainakin ääripäiden materiaalien osalta 
kyettiin  IC-testillä  ennustamaan, mikä materiaali oli luja  ja  erityisesti mikä 
materiaali oli kentällä lähes kelvoton.  

4.2.4 Rakeisuuskäyrän muunnokset  

Näytteiden läpäisyprosentit maksimiraekokotestiä varten laskettiin kaavan  1 
 perusteella. Fullerin käyrään tukeuduttiin, koska haluttiin kaikkien läpäisy-

käyrien olevan samalla tavalla jatkuvia. Maksimiraekoon pienentäminen 
siirtää alkuperäistä läpäisykäyrää yhdenmuotoisena vasemmalle  ja  rakei-
suus  säilyttää "tiiveimmän pakkauksen" ominaisuuden. 

Suurempi maksimiraeko aiheutti suuremmat tiheydet.  Tulos  oli systemaatti-
nen  ja  se  mallinnettiin työkierroksittain,  jolloin saatiin ennuste  64  mm:n  mak

-simiraekokoa  vastaavasta tiivistymiskäyrästä. Muutos  8 mm: n  maksimirae
-koosta  12  mm:n maksimiraekokoon muutti tiheyskäyrän asemaa paljon,  Sen 

 sijaan muutos  20  mm:stä  32  mm:iin  oli vaikutuksiltaafi paljon vähäisempi. 
Maksimiraekoon muutos  32  mm:stä  64  mm:iin  ei lisänne paljokaan saavutet

-tavla  tiheyksiä.  Materiaalin lajittumista  se  sen  sijaan voi lisätä olennaisesti 
 (kuva  28). 
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Kuva  28.  Maksimiraekoon  vaikutus tiivistymiseen  IC-laitteessa. Käyrä  (64) 
on  mallinnettu  ennuste 
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Maksimiraekoon  muutokset eivät juurikaan vaikuttaneet  pienimpien  alle 
 2  mm:n  jakeiden  lisääntymiseen. Suurimpien  jakeiden hienonemaa  alkoi 

esiintyä hiukan  32  mm:n  näytteessä  (kuva  29). 
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5% 	 _____________ 

___  8 
 

_  

0.01 	 01 	 1 	 10 	 100  

Seulakoko  [mm]  

Kuva  29.  Maksimiraekoon  vaikutus  Iäpäisyprosentin  muutokseen 

Näytteiden  RKOI - RKO4 rakeisuus  muodostettiin muuttamalla kaavan  1  po-
tenssia. Maksimiraekoko  oli sama, mutta  hienoainespitoisuus  sekä  käyrän 
kaarevuus  muuttuivat säännöllisesti. Mitä  koverampi  käyrä sitä pienempi  yh-
tälön potenssi  oli  (kuva  30). 

100% 

01 	I  ______  

0.01 	 0.1 	 1 	 10 	 100  

Seulakoko  [mm]  

Kuva  30.  Rakeisuudet  ennen  IC-testiä näytteissä  RKO1 - RKO4. Vertailukäy-
rän TMI3 rakeisuus  on  kaavan  I  mukainen, jolloin  potenssi  on 
0.5.  Maksimiraekoko  on  jokaisessa  käyrässä  32 mm  

Mitä enemmän näyte sisälsi  hienoainesta  ja  mitä suorempi  rakeisuuskäyrä 
 oli, sitä nopeammin näytteet  tiivistyivät.  Muutos oli lähes systemaattinen. 

Näyte  RKO1  tiivistyi  testin  5  ensimmäisen  työkierroksen  aikana yli  200  kg/rn 3 .  
Näytteissä  RKO3  ja RKO4  tiheys jäi lopussa noin  50  kg/rn 3  alhaisemmaksi 

 kuin toisissa.  

Testimateriaali  oli  lujuusominaisuuksiltaan  heikohko. Tällöin  tiivistärninen 
 "korjasi"  roikkuvia raekäyriä  eli  hienonsi  materiaalia paremmin  tiivistyväksi. 

Rakeisuuden  vaikutus tiivistymiseen  kovernmalla  materiaalilla olisi ehkä ollut 
vielä suurempi  (kuva  31).  
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Kuva  31. Tiheyden  kehittyminen näytteissä  RKOI - RKO4 

Läpäisymuutos  oli suuri, kun näytteen alkuperäinen  hienoainespitoisuus  oli 
pieni. Materiaalin lisääntyminen oli suurinta juuri niissä  jakeissa,  joita oli 
suhteessa vähiten. Näyttää siltä, että materiaalin  rakeisuuskäyrä  pyrkii ma-
teriaalia  muokattaessa muotoutumaan  mandollisimman jatkuvaksi. Näytteen 

 RKOI seulan  0.074  mm:n  läpäisyprosentti  oli ennen testiä  16 %  ja testin  lo-
pussa  se  oli  18 %.  Havaintoa ei siis kuitenkaan voi käyttää keinona, jolla 

 hienonemista pienennetään  (kuva  32). 

8% 
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-, 	.'/. 	 RKOI  
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c:  
Seulakoko  (mm]  

Kuva  32. Läpäisymuutos  näytteissä  RKOI - RKO4  

Näytteissä  RK05 - RK08  muutettiin hiekkaisten  ja karkeiden jakeiden  mää-
rää. Tällä haluttiin selvittää, voidaanko  tiivistyvyyttä  parantaa yksinkertaisesti 
sopivalla  suhteutuksella  ja huononeeko tiivistyvyys rakeisuuskäyrän  "virhei-
den" takia. Samoin haluttiin selvittää, oliko  Nurmon  materiaalin  (TM2O)  no-
pea  tiivistyminen  ja  suuret  tiheydet  seurausta yksinomaan  sen rakeisuudesta 
(kuva  33). 
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Kuva  33. Rakeisuudet  ennen  IC-testiä näytteissä  RKO5 - RKO8.  Vertailu- 
käyrä  TM13  on  piirretty kuviin  ohuemmalla  viivalla 

Näytteet, joissa oli epäjatkuvat käyrät tiivistyivät hitaasti. Näyte RKO8 tiivistyi 
lähes yhtä hyvin kuin vertailunäyte. Hiekkaisten jakeiden ylimäärä ei 
yksinään parantanut tiivistyvyyttä, vaan näytteen rakeisuuden piti olla myös 
jatkuva  (kuva  34). 
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Kuva  34. Tiheyden  kehittyminen näytteissä  RKO5 - RKO8  

Näyte, jossa oli epäjatkuva rakeisuus, hienoni eniten juuri niistä kohdista, 
joissa rakeisuuskäyrässä oli voimakkaasti kovera kohta. Näytteessä RKO7 
ohvat  8 - 25  mm:n läpäisyprosentit suuria. Tällöin seulojen  4 6  mm:n läpäl-
syt kasvoivat selkeästi vertailukäyrää enemmän. Vähiten haittaa oli näytteen 
RKO8 tyyppisestä rakeisuudesta, jossa ainoastaan suuret  8 - 25  mm:n läpäi-
syt kasvoivat, mutta hienoaineksen lisääntyminen oli vertailukäyrän tasolla. 
Ongelmallisin tilanne oli silloin, kun hiekkaisia jakeita oli paljon (RKO5, 
RKO6). Tällöin hienoaineksen lisääntyminen oli kaikkein voimakkainta. 

Tästä testisarjasta, erityisesti näytteestä RKO8, tehtiin itse  IC-testiln liityvä 
 havainto. Laifteen työtapa ei ole iskevä vaan hierova. Tästä syystä laite ei 

murenna isoja rakeita kappaleiksi, vaan ainoastaan pyöristää suurten rakei
-den  kulmia. Tällöin hienontunut lopputuote  on  pääasiassa kahta tyyppiä 

 (kuva  35): 
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1. Runsaasti  hienonevan  fraktion  alapuolella olevia kahta pienempää  frak-
tiota.  

2. Hienoainesta.  
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Kuva  35. Läpäisymuutokset  näytteissä RKO5 - RKO8 

Näytteisiin RKO9 - RK12  tehtiin pitkä  ja  lähes vaakasuora  epäjatkuvuuskoh
-ta,  jonka tasoa muutettiin.  Hienoainespitoisuus  oli sama kuin  vertailukäyräs

-sä  (kuva  36). 
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Kuva  36. Rakeisuudet  ennen  IC-testiä näytteissä RKO9 - RK12 

Vaakasuora osuus  rakeisuuskäyrässä  haittasi  tiivistymistä. Tiivistymisen  no-
peus hidastui selvästi  ja  saavutetut  tiheydet  olivat huonoimmillaan noin  160 
kg/m 3  pienempiä kuin  vertailunäytteessä.  Pienimmät  rakeisuuspoikkeamat 
vertailukäyrään  verrattuna oli  näytteessä RK1O.  Se  myös tiivistyi  testinäyt

-teistä parhaiten  (kuva  37). 
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Kuva  37. Tiheyden  kehittyminen näytteissä RKO9 - RKI2 
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Näytteiden  RKO9 - RK12 läpäisymuutokset  noudattivat aiemmista sarjoista 
 havaittuja  säännönmukaisuuksia.  Materiaalimäärän  kasvattaminen  jakeissa 

 0.25 mm  ja  0.5 mm  aiheutti  0.125  mm:n  jakeen läpäisyprosentin  voimakkaan 
lisääntymisen, joka oli suurimmillaan  10  prosenttiyksikköä  (kuva  38). 
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Kuva  38.  Läpäisyprosentin  muutos näytteissä  RKO9 - RK12  

IC-testien perusteella  rakeisuudella  on  vaikutusta sekä tiivistymiseen että 
 läpäisyprosentin  muutoksiin. Molemmille  on  eduksi  se,  että  rakeisuudessa  ei 

ole äkillisiä poikkeamia.  Tiivistymisen  kannalta  on  eduksi, että  maksimiraeko
-ko  on  kohtuullisen suuri  (32 mm)  ja rakeisuuskäyrän kaltevuus  on  kohtuulli-

sen loiva.  
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5  TULOSTEN TARKASTELU  

5.1  Käsittelyn periaatteet  ja  selittävät tekijät  

Tilvistyminen  ja  hienoneminen  sekä kentältä että  IC-laitteessa tuottivat vaih-
televia tuloksia. Tulosten käsittelyssä pyrittiin etsimään syyt, jotka aiheuttivat 
erilaiset suhteelliset  tiiviydet  ja  hienonemiset. 

Kenttämittauksissa rakeisuus, hienoneminen  ja  kantavuus olivat  koealueen 
keskiarvoja.  Tästä syystä laskettiin myös suhteellisten  tiiviyksien  ja  vaadittu -
jen jyräyskertojen koealuekeskiarvot,  joita käytettiin  analyysissä.  

Käsittely eteni siten, että  korrelaatiomatrilsilla  etsittiin parhaiten selittävät teki-
jät. Tällöin arvioitiin  korrelaatiokerrointa,  näytteiden lukumäärää sekä toden -
näköisyyslukua.  Käsittelyä jatkettiin  regressioanalyysillä,  jossa parhaiten 
selittäviä tekijöitä otettiin malliin mukaan  ja  huonoimmat karsittiin pois. 
Kaikkia  kombinaatioita  ei esitellä, vaan tuodaan esille ainoastaan  lopputulok

-set.  Parhaiten selittävien tekijöiden  malliyhtälöä  muokattiin, mikäli muokattu 
malli tuotti paremmat tulokset. 

Materiaalien  lujuusominaisuudet  olivat aina mandollisina tekijöinä mukana  
analyyseissä  (taulukko  5,  sivu  16).  Kenttätulosten  arvioinnissa olivat lisäksi 
mukana  jyrien viivapaineet,  jakavan kerroksen  kantavuudet  sekä materiaa-

lien  rakeisuuskäyrien muotosuhteet  (Ms).  Laboratorio-  ja  kenttämittausten 
yhdistämisessä  olivat  selittävinä  tekijöinä lisäksi  IC-testien suhteelliset  tu- - 
viydet  200  työkierroksen  jälkeen  (Pht Ic200)  sekä  lC-testissä tapahtunut  hue

-noneminen (Hi1c200).  

5.2  Kenttämittaukset  

5.2.1  Tiivistyminen  

Suhteellinen tiiviys  20.  jyräyskerralla  ja  vaaditulla jyräysmäärältä  saavutettu 
suhteellinen tiiviys korreloivat  yhtälön  8  mukaisesti.  Selitysaste  oli  99  %  näyt-
teiden lukumäärän ollessa  56.  Käytännössä  vaaditulla jyräysmäärällä  pääs-

tiin aina  1  prosenttiyksikön päähän  20.  jyräyskerran tiiviydestä.  Tämä riip-

puvuus  ja sen  luotettavuus osoittivat, että  jos  jokin tekijä selitti hyvin  20. 
 jyräyskerran  suhteellista  tiiviyttä,  niin sama tekijä selitti myös  vaaditun jyräys -

määrän suhteellista  tiiviyttä  (kuva  39).  

PSUh,Jk = O.9937*PS.JhI2O  —0.01 
	 (8)  

missä 	Psuhtjk =  suhteellinen tiiviys  vaaditullajyräyskerralla 	[%il  
Psht  20  =  suhteellinen tiiviys  20 jyräyskerralla 	 [%J 
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Kuva  39.  Suhteellinen tiiviys vaaditulla  fyraysmäärällä  

Suhteellinen tiiviys  jyräyksen  lopussa riippui pääosin  rakeisuuskäyrän 
muotosuhteesta. Mallintamisessa  olivat mukana kaikki  koealueet  ja  laadun

-valvontapisteet. Selitysaste  oli  58 %  (kaava  9,  kuva  40). 

—0.6416 
= 	+  0.8143 	 (9)  

missä MSken  = rakeisuuskäyrän muotosuhde kentällä 

,  85% 

70% 	 R=58% 
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Kuva  40.  Suhteellisen tiiviyden rIIppuvuus rakeisuuskäyrän muotosuhteesta 

Selitysaste  kasvoi, kun käytettiin hyväksi  kuulamyllytestin  tulosta.  Selitysaste 
 oli  63 %  ja  näytteiden lukumäärä  47  (kaava  10). 

—0.4829 —0.4212 
Ph,2o — 	+ 	+ 0.8340 	 (10) 

K1A1  

missä  KM  = kuulamyllykokeen  tulos  

Kun mallissa käytettiin  rakeisuuskäyrän  muotoa sekä  koealueella  tapahtuvaa 
 hienonemista  selittävänä  tekänä, selitysaste  oli  75 %.  Näytteitä oli kuitenkin 

 vain 13  (kaava  11). 

—0.3280 
P311h120 = 	+ 1.950* Hi  sia  +  0.7829 	 (11)  

	

missä HIken  = hienoneminen kentällä  20  jyräyskerran  jälkeen 	[%-yksikköj 
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Kentällä esiintyvää  tiheyttä ennustettaessa  tärkein tekijä oli siis  rakeisuus-
käyrän muotosuhde.  Toinen vaikuttava tekijä oli materiaalin lujuus.  Paras 

 indeksi lujuudesta oli materiaalin  hienoneminen. 

Vaadittujen jyräyskertojen  lukumäärän muutoksia ei selittänyt mikään tutki-
muksessa mitattu tekijä. Todennäköisesti  mm.  alkutiheys,  kosteus,  alusra-
kenteen  kantavuus, jyrän  viivapaine  ja  jyrän  amplitudi  vaikuttavat siihen, 
kuinka monella  jyräyskerralla tiivistyminen  lähes lakkaa. Edellä mainittujen 
tekijöiden vaikutukset ovat osaksi toisistaan riippuvia eikä tutkimuksen  56 

 koejyräystä  riittänyt paljastamaan sitä,  millä  tavalla kukin tekijä vaikutti. Mikäli 
syyt tarvittavan  jyräysmäärän  muutoksiin halutaan selvittää, pitää kokeissa 

 vakioida  kaikki muut tekijät paitsi tutkittava tekijä.  

5.2.2  Hienoneminen 

Hienoneminen jyräyksen  aikana oli vähäistä kaikilla  pussinäytteiden  avulla 
tutkituilla  materiaaleilla.  Pienimmän  ja  suurimman  hienonemisen  erotus oli 

 1.20  prosenttiyksikköä. Toisaalta rinnakkaisten  pussitettujen  näytteiden kes-
kimääräinen  rakeisuushajonta  pienimmän  raekoon  osalta oli  0.51  prosentti-
yksikköä. Tällöin ei voitu odottaa selviä  riippuvuuksia  eikä edes  kovin  varmo-
ja tekijöitä, jotka vaikuttaisivat  hienonemiseen.  Lopputulos ennen analyysiä 
oli  se,  että oikein  jyrättynä  mikään materiaali ei  hienontunut meikittävästi.  

Kentällä tapahtuneesta  hienonemisesta selittyi  23  % kuulamyllykokeen  ja  
liuskeisuuden  avulla. Näytteiden lukumäärä oli  12  kappaletta (kaava  12).  

Hkeflhtä = O.00O5*KAt+O.0023*L_O.0066 	 (12)  

missä  L  = Liuskeisuus b/a  

Kaikki selittävät tekijät olivat heikkoja. Lisäksi  mallin  kertoimet ovat hyvin 
epävarmoja.  

5.3 IC-testit  

5.3.1  Tiivistyminen  

Suhteellisen  tiiviyden  erot  IC-testin  lopussa eri  materiaaleilla  olivat  vain 4.5 
 prosenttiyksikköä. Alkuperäinen  rakeisuus  oli kaikissa näytteissä sama, 

mutta tiivistäminen  hienonsi  materiaalia, jolloin  rakeisuuskäyrän  muoto  testin 
 lopussa oli erilainen eri näytteissä. Tällöin myös  muotosuhde  muuttui. Muoto- 

suhde selitti osaksi suhteellisen  tiiviyden  eroja. 

Saavutettava suhteellinen tiiviys liittyi materiaalin  hienonemiseen  siten, että 
mikäli materiaali  hienoni  se  myös tiivistyi hyvin. Varsinaiset  lujuusominaisuu

-det  eivät kuitenkaan selittäneet suhteellista  tiiviyttä. Selitysaste  oli  45  %  ja 

 näytteiden lukumäärä  13  kappaletta (kaava  13,  kuva  41).  
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—1.8852  
PhiIc2oo— 	+0.8853 	 (13)  Ms'1200  

missä  Psuht  1c200=  suhteellinen tiiviys  IC-laitteessa  200  työkierroksen  jälkeen  [%] 
Ms1c200 = näytteen rakeisuuskäyrän muotosuhde  IC-laitteessa  200 

 työkierroksen  jälkeen 	 [%J 
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Kuva  41.  Suhteellinen tiiviys lC-testin  lopussa  

5.3.2 Hienoneminen  

Materiaalien väliset hienonemisen erot olivat hyvin pieniä muilla paitsi Nur
-mon  materiaalilla TM2O. Tällöin selittävät tekijät valikoituivat poikkeuksellisen 

materiaalin ominaisuuksien mukaan. 

Hioutuvuus  selitti  88 %  materiaalien hienonemisesta lC-laitteessa. Näytteitä 
oli  13  kappaletta (kaava  14,  kuva  42).  

Hi1200  =1.053*Hiout_Ø.0714 	 (14)  
missä Hi1c200 = hienoneminen  IC-laitteessa  200  työkierroksen  jälkeen [%-yksikkö] 

Hiout = hioutuvuus  

8% 

I0 	TTTT,. 
Hioutuvuus  

Kuva  42.  Hioutuvuuden  vaikutus hienonemiseen  IC-laitteessa 
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5.4 IC-testin  hyväksikäyttö  tiivistymisen  ja hienonemi-
sen  ennustamisessa  

5.4.1  Tiivistyminen  

Kentällä saavutettava suhteellinen tiiviys  vaaditulla jyräysmäärällä selittyi 
koealueelta määritetyn rakeisuuskäyrän muotosuhteen  ja  IC-testissä saavu-
tetun suhteellisen  tiiveyden  perusteella.  I C-Iaitteessa  saavutettu suhteellinen 
tiiviys ei selittänyt yksinään kovinkaan hyvin  kenttätiiviyttä  (kaava  15,  kuva 

 43). 

—0.572  
jk  = 	+ 0.  68O*Psuht JC200 +  0.246  

Ms 11  
(15) 

n=56 
R=71.53% 
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Suhteellinen tiiviys  vaaditun jyrSy*erran  jälkeen  

Kuva  43.  Koealueiden  suhteellinen tllviys vaaditun jyräyskerran jälkeen 

Kun malliin  15  lisätään  selittäväksi  tekijäksi jakavan kerroksen kantavuus, 
paranee  selitysaste  81  prosenttiin. Jakavan kerroksen  kantavuuksia  mitattiin 

 vain  osassa  koealueita,  mistä syystä näytteiden lukumäärä vähenee  33 
 näytteeseen  (kaava  16,  kuva  44). 

—0.515 —2.635  
Psuh:jk 	 + 	+ O.732*p, Jc2o0 +O.2l8 	 (16)  

E2 jak  

missä  E2  = koealueen  jakavan kerroksen kantavuus 	{Mpa]  

85% 	n33 
R=60.81% 
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Suhteellinen tiiviys  vaaditun jyräyerrafl  jälkeen  

Kuva  44.  Koealueiden  suhteellinen tiiviys vaaditun jyräyskerran jälkeen 
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Kuvissa  43  ja  44 on  merkitty mustattuina pisteinä mallissa poikkeavasti 
käyttäytyvät koealueet. Nämä olivat koealueen  1  laadunvalvontapiste  1,  koe- 
alue  13  ja  koealue  16.  Rakeisuuskäyrän muotosuhde  oli tärkein tekijä, jolla 
voitiin  varsin  luotettavsti  ennustaa tiiviyksiä  ja  tiheyksiä.  Itse rakeisuuden 
määrittäminen vaati kuitenkin runsaasti rinnakkaisnäytteitä  ja  oli niistä huoli-
matta herkkä virheille. Todennäköisesti poikkeavasti käyttäytyvien koealuei

-den  rakeisuusnäytteet  eivät edustaneet täysin koealueen varsinaista rakei-
suutta. 

Edellä mainitut poikkeavat koealueet poistettiin analyysistä  ja  parametrit 
 laskettiin uudelleen. Tällöin saatiin selitysasteeksi  89  %. Yhtälön  17  merkittä-

vin tekijä oli rakeisuuskäyrän muotosuhde  (kuva  45). 

—0.722 —1.046  
Ph,Jk = 	+ 	+ O.?9l*p h, fC2Q0 +0.172 	 (17)  

Iv1s,1 	E  2jak  

80%  

:: 	

..  

65% 
65% 
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Suhteellinen tiiviys  vaaditun jyräyskerran jälkeen  

Kuva  45.  Suhteellinen tiiviys kentällä. Määrityksestä  on  poistettu koealueen 
 I  laadunvalvontapiste  1,  koealue l3ja koealue  16  

Sijoittamalla kaavan  17  kuhunkin termiin suurimmat  ja  pienimmät yhtälön 
määrityksessä olleet arvot, voidaan päätellä kunkin tekijän vaikutus saavutet-
tavaan suhteelliseen tiiviyteen vaaditulla jyräyskerralla. Arvot sekä niiden vai-
kutus suhteelliseen tiiviyteen  on  koottu taulukkoon  19.  

Taulukko  19.  Eri tekijöiden vaikutus vaaditu/lajyräysmäärälla saavutetta-
vaan suhteelliseen tiiviyteen 

Havaitut ominaisuuksien Ominaisuuksien vaikutus 
arvot suhteelliseen tiiviyteen 

[%-yksikkö] 
Ominaisuus  Min Max Min 	Max  Ero 

MSken  7.0 27.1 10.3 	-2.7 7.6  
E2Jak  72.0  Mpa  396.0  Mpa  -1.5 	-0.3 1.2  

suht  1C200 79.0  %  83.0  %  62.4 	65.4 3.0  
Vakio  17.2  %  17.2% 17.2 	17.2 0.0  

Mitatut arvot  68.2  %  78.8  %  67.9 	 79.6 11.8  

Suurin osuus lopputuloksesta tuli  IC-laitteessa määritetystä  200  työkierrok- 
sen  suhteellisesta tiiviydestä.  Sen  suurimman  ja  pienimmän arvon erotus oli 
kuitenkin  vain 3  prosenttiyksikköä. Tämä termi otti ilmeisesti huomioon  ma- 
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teriaalin muotoarvot  ja  lujuusominaisuudet  niiltä osin, kuin ne paransivat  tai 
 huononsivat tiivistyvyyttä. 

Vakion  osuus liittyi  IC-laitteen  kertoimeen  siten, että kentällä  materiaaliomi-
naisuuksien  vaikutus oli pienempi kuin  IC-testissä  ja osa  IC-testin  muuttu

-vasta arvosta  korvautui vakiotermillä. 

Muotosuhteen  muutokset kentällä aiheuttivat suurimmat muutokset  lopputii-
viyteen.  Vaikutus oli  7.6  prosenttiyksikköä. Kantavuuden muutosten vaikutus 
oli  vain  marginaalinen.  

Yhtälö  17  oli muodoltaan sellainen, että voitiin tehdä oletus tilanteesta, jossa 
sekä kantavuus että  rakeisuuskäyrän muotosuhde  olivat äärettömän suuria. 
Tällöin pienin kentällä saavutettava suhteellinen tiiviys olisi  79.6  %  ja  suurin 

 82.6  %.  Molemmat arvot olivat täysin realistisia. 

Käytännön soveltamista varten  mallin  parametrit  määritettiin suhteellisten  tu
-viyksien  sijasta suoraan  kuivairtotiheyksien  perusteella. Mallissa ei käytetty 

jakavan kerroksen kantavuutta tekijänä, koska  sen  vaikutus lopputulokseen 
oli pieni  ja  koska kantavuuden määrittäminen  on  herkkä tekijöille, joita ei tun-
neta. Tällöin riippuvuus noudattaa kaavaa  18. 

—1798  
Pkuivajk = 	+ ° 786*PkuivaJc200  +  449.5  

It/ISkenfl, 	 (18)  

missä  Pkuivajk 	= kuivairtotiheys vaaditun jyräyskerran jälkeen 	[kg/rn3 ] 

Pkiaiva  1C200  = kuivairtotiheys IC -laitteessa  200 työkierroksen  jälkeen [kg/rn 3 ]  

Malli otti huomioon eri materiaalien  kiintotiheyksien  erot,  sillä  jokaista kenttä- 
testin  materiaalia vastasi  IC-testissä sama materiaali. Mallissa oli  53  näytettä 

 ja  selitysaste  oli  80  %. Määrityksessä  ei ollut mukana  koealueen  1  laadunval-
vontapiste  1,  koealue  13  eikä  koealue  16. 

5.4.2  Hienoneminen  

IC-laitteen aiheuttama  hienoneminen  oli ainut tekijä, joka selitti järkevästi 
kentällä tapahtunutta  hienonemista. Selitysaste  oli  42  %  ja  näytteitä oli  13 

 kappaletta. Huolimatta  pienehköstä selitysasteesta  IC-testin ja  kenttäkokeen 
 riippuvuus oli positiivinen eli huono materiaali  IC-testissä oli huono myös 

maastossa. 

Materiaalin  hienoneminen lC-testissä oli keskimäärin suurempi kuin kentällä 
todettu  hienoneminen.  Lisäksi materiaalien väliset erot olivat suuremmat  IC- 
testissä kuin kentällä. Tällöin  IC-testi kykeni  erottelemaan  hyvät  ja  huonot 
materiaalit toisistaan selkeämmin kuin  kenttäkoe  (kaava  19,  kuva  46).  

Hi11 = 0.440*Hi/( .  —0.0013 	 (19)  
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Kuva  46.  Hienoneminen kenttäkokeissa.  Mallin  selittävä tek/ä  on  hienone
-minen  IC-testissä  

5.4.3  Hienonemisen  raja-arvot 

Tutkimuksen perusteella  hienonemiselle  asetettiin rajat, joita voidaan käyttää 
apuna selvitettäessä materiaalin  hienonemisherkkyytta.  Raja-arvoja  on  kaksi. 
Alempi arvoista jakaa materiaalit hyviin  ja  kohtuullisiin materiaaleihin.  Luok-
kaan "hyvä" kuuluvien materiaalien  hienoneminen  ei aiheuta ongelmia tiivis -
tettäessä.  Luokkaan "kohtuullinen" kuuluvat materiaalit ovat kelvollisia, mutta 
olosuhteista riippuen niillä  on  hiukan taipumusta  hienontua.  

Ylempi  raja-arvo  erottelee  ne materiaalit, joilla oli voimakas taipumus hienon -
tua.  Luokkaan "huono" kuuluvien materiaalien käyttötarkoitus tulisi arvioida 
erikseen tapauskohtaisesti. 

Kuvassa  47  esitetään  lC-testissä saadut  hienonemat  ja  luokitus hyviin,  koh-
tuullisiin  ja  huonoihin  materiaaleihin.  Alempi  raja on 2.00  %  ja  ylempi  raja 
4.00  %.  
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Kuva  47.  Hienonemisen  luokitus hyviin, kohtuullisiin  ja  huonoihin materiaa-

leihin lC-testin  perusteella 
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Keskimmäiseen  luokkaan kuuluvien materiaalien  hienoneminen  kentällä riip-
puu jossain määrin olosuhteista. Tällaisia  mallintamattomia olosuhdetekijöitä 

 ovat paksu tiivistettävä kerros sekä  oskilloiva jyrä. Vittakankaan  materiaalin 
 (TM 13)  perusteella voidaan todeta, että  oskilloiva jyrä (koealue  15)  säästää 

materiaalia samoin kuin paksu tiivistettävä kerros  (koealue  19).  

Kenttäkokeissa  tapahtuneen  hienonemisen  ja  IC-laitteessa tapahtuneen  hie
-nonemisen  välillä oli kaavan  19  mukainen yhteys. Sama yhteys  on  myös 

 luokituksessa  hyviin,  kohtuullisiin  ja  huonoihin  materiaaleihin  kentän  ja  IC- 
laitteen välillä. 

Kuvassa  48  esitetään  kenttäkokeissa määritetyt hienonemat  ja  luokitus hy-
viin,  kohtuullisiin  ja  huonoihin  materlaaleihin.  Alempi  raja on 0.75  %  ja  ylempi 

 raja 1.60%. 
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2.00% 
a) 
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C 
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Kuva  48.  Hienonemisen  luokitus hyviin, kohtuullisiin  ja  huonoihin materiaa-
leihin kenttätestien perusteella 
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6  YHTEENVETO  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Laadittu tiivistymismalli kuvaa karkeiden materiaalien tiivistymistä erittäin hy-
vin. Tiivistymisyhtälön derivaattaan  7.5  kglm 3ljyräyskerta  perustuva jyräys-
määrä soveltuu tiivistämistarpeen arviointiin. Menetelmä ottaa huomioon vai-
kuttavat olosuhdetekijät. Toinen olennainen etu  on se,  että jyräys voidaan 
päättää täsmälleen silloin, kun tiivistymirien käytännössä  on  lakannut. 

Kun tiivistyminen hidastuu, ei lisäjyräämisellä enää voi vaikuttaa tiheyteen. 
Tiheyteen voidaan  sen  sijaan vaikuttaa voimakkaasti kontrolloimalla tiivistet-
tävän kerroksen rakeisuutta. Olemassaolevien ohjealueiden soveltaminen 
siten, että rakeisuuskäyrä  on  jatkuva  ja  että materiaali sisältää riittävästi 

 1  -  lo mm  jakeita,  olisi parantanut tutkimuksessa olleiden huonosti tiivis-
tyvien materiaalien tiivistymistä olennaisesti. Muotosuhteen arvon tulisi olla 
noin  20 tai  hiukan yli. 

Rakeisuuteen  liittyy läheisesti murskeen homogeenisuus kerroksessa. Siihen 
tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Murskeen varastointi, kuljetus  ja  ennen 
kaikkea levitys tulisi tehdä asianmukaisesti oikein välinein  ja  lopputuloksen 
laatua tässä suhteessa kannattaisi myös valvoa  /5/.  Koejyräyksessä  esiinty-
vät suuret tiheyserot eri mittauspisteissä ilmentävät lähinnä kerroksen epä

-h  om og  ee  n  isu utt  a  

Jyrän koolla ei tiivistymisen kannalta ole suurta merkitystä. Pieni  2 400 kg 
 painava kaksivalssinen täryjyrä tiivisti  15 cm  paksun kantavan kerroksen 

yhtä hyvin kuin yli  10 000 kg  painavat täryjyrät. 

Laadukas kalliomurskemateriaa!i  ei tule jyräämällä kelvottomaksi, mikäli jy-
räys tehdään oikeilla amplitudeilla  ja  taajuuksilla.  Suuret amplitudit yhdistet-
tynä raskaisiin jyriin hienontavat todennäköisesti materiaaleja enemmän. 

Radiometrinen tiheydenmittaus mittausputkea  apuna käyttäen  on  varsin 
 käyttökelpoinen menetelmä sekä luonnon- että kalliomurskemateriaalil!a. Me-

netelmä soveltuu todennäköisesti yhtä hyvin kaikkien sitomattomien kerros-
ten  tiivistystyön  ohjaukseen. 

Menetelmä  on  nopea  ja  ilmeisesti tarkin maastokäyttöön soveltuva mene-
telmä. Mikäli halutaan mitata tiheyksiä hyvin tarkasti, kannattaa materiaalika-
libroinnilla varmistaa, ettei kiviaineksen koostumus aiheuta kohtuutonta vir-
hettä tuloksiin. Tavanomaisilla materiaaleilla kiviaineksen koostumus ei ai-
heuta suurtakaan virhettä. 

Tutkimuksessa todettiin kantavan kerroksen päältä mitattujen kantavuuksien 
heijastavan jakavan kerroksen päältä mitattuja kantavuuksia. Kantavuuden 
avulla ei kannata arvioida sitomattoman kerroksen tiheyttä eikä tiivistysmää

-rää,  koska kantavuuteen vaikuttaa  koko  rakenne  ja  olosuhteet. Kantavuustu-
loksia ei kaikissa tapauksissa voi käyttää edes suhteellisina arvoina,  sillä 

 kantavuus ei aina kasva tiivistyskertojen mukana, vaikka tiheys kasvaa. 
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Kokeissa oli mukana myös runsaasti hienoneva materiaali. Huonon materi-
aalin toteaminen onnistui helposti  IC-laitteella tehtävällä testillä.  Sen  sijaan 
muiden materiaalien keskinäisten erojen selvittäminen oli vaikeaa, koska erot 
olivat pieniä.  

IC-laitteella tehdyt testit osoittivat, että suuri kosteus hienontaa materiaalia 
enemmän kuin pieni kosteus. Rakeisuuskäyrän edullisin muoto  on  mandolli-
simman jatkuva käyrä, jossa ei ole äkillisiä poikkeamia. Näyte, jossa  on  jat-
kuva rakeisuuskäyrä, tiivistyy nopeasti, saavuttaa suuret lopputiheydet  ja 

 hienonee  vähän. 

Hienonemisen  ennustaminen perinteisillä laboratoriossa tehtävillä lujuustes-
teillä  on  vaikeaa. Testeillä  on vain  rajallinen erottelukyky. Osasyy saattaa olla 
siinä, että testit tehdään yleensä tietyllä fraktiolla eikä  koko  materiaalia edus-
tavalla näytteellä. 
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1C200-TESTIN  SUORITUS  

lC200-testillä  ennustetaan materiaalin hienonemista tiivistämisen aikana sekä 
saavutettavaa keskimääräistä tiheyttä. Testi pätee ainoastaan testatulle ma-
teriaalille  ja  tuloksen pätevyys riippuu maastossa vallitsevista olosuhteista. 
Materiaalien keskinäinen vertailu  on  kuitenkin mandollista. Tuloksen luotetta-
vuuden parantamiseksi tulee tehdä  3  rinnakkaista testiä. Tulokseksi valitaan 
keskimmäiset (mediaani) tiheys-  ja hienonemistulokset.  

Taulukko  1.  Laite  ja  näyte 

Muotin halkaisija  150 mm  
Työpaine  4.16 bar  
Mittanpaine  6.00 bar  
Poikketuskuman tangentti  4.00  % 
Poikkeutuskuirna  2°17'  
Kuivan näytteen  massa  6400 g  
Näytteen vesipitoisuus  3.00  %  
Näytteen  veden massa  192 g  
Pyöritysnopeus  1  kierros/s  

Materiaalia tulee varata riittävästi testiä varten. Materiaali kuivaseulotaan 
fraktioiksi  ja  muut fraktiot paitsi pohja pestään. Fraktiot kuivataan uunissa 

 +105 °C  lämmössä noin  5  tunnin  ajan. 

Kuivatuista fraktoista punnitaan  0.1  g:n  tarkkuudella taulukon  2  mukaiset 
määrät materiaalia. Fraktiot sekoitetaan  ja  punnitaan näytteen kokonaismas

-sa  (SUennen ). Pyöristyksestä  aiheutuvan virheen (  6400  - Suennen )  tulee olla 
 alle  1.0  gramma.  

Taulukko  2.  Näytteen  rakeisuus  ennen testiä  

Seulakoko Läpäisy 
[%] 

Seulalle  jää  
[%]  

Seulalle  jää  
[g]  

Pohja  4.81 307.8 
0.074 4.81 1.44 92.2 
0.125 6.25 2.59 165.7 
0.25 8.84 3.66 234.3 
0.5 12.50 5.18 331.4 
1 17.68 7.32 468.6 
2 25.00 10.36 662.7 
4 35.36 7.95 508.5 
6 43.30 6.70 428.7 
8 50.00 11.24 719.2 

12 61.24 9.47 606.3 
16 70.71 8.35 534.2 
20 79.06 9.33 597.2 
25 88.39 11.61 743.1 
32 100.00 0.00 0.0  

Yhteensä ioo.00  6400.0  

Näyte kostutetaan lisäämällä siihen vettä  3-painoprosenttia  (192 g)  ja  sekoi-
tetaan huolellisesti. Kannellinen sanko  on  paras  väline sekoitukseen. Mate-
riaali  ja  vesi kaadetaan sankoon, asetetaan kansi paikalleen  ja  sekoitetaan 
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tehokkaasti Erityiset sekoituslaitteet eivät sovellu tehtävään, koska niissä 
todennäköisesti hukkuu materiaalia liian paljon.  

IC-laitteeseen syötetään näytteen  massa,  jolloin  testin  aikana voidaan seu-
rata tiheyden kehittymistä. Näyte kaadetaan muottiin  ja  sitä tiivistetään  200 
työkierroksen  ajan. Samalla kerätään tulokset tiedostoksi. 

Kuivairtotiheys  IC-laitteessa  200 työkierroksen  jälkeen  (Pkuiva Ic200)  voidaan 
suoraan sijoittaa kaavaan  18.  Tämän lisäksi tulee tietää kentällä olevan 
materiaalin rakeisuuskäyrän muotosuhde (M 5 ken ä),  jolloin voidaan tietyin 
rajoituksin ennustaa kentällä saavutettava tiheys.  

—1798  
P/wivajk = 	+ O•786*PkUivaJC200  +  449.5 

(18)  

missä  Pkuivajk 	= kuivairtotiheys vaaditun jyräyskerran jälkeen 	[kg/rn3 ] 
Pkujva  1C200  = kuivairtotiheys  IC-laitteessa  200  työkierroksen  jäi  keen  [kg/rn3 ]  

Tiivistetty näyte poistetaan muotista, kuivataan uunissa  (+105 °C),  punnitaan 
 ja tulos  (SUjalkeen )  kirjataan. Hävikin (Suennen  Sujalkeen )  tulisi olla  alle  6.0 
 grammaa, Tämän jälkeen näyte pestään  0.074  mm:n seulalla  ja  kuivataan 

uudelleen uunissa. Kuiva näyte seulotaan normaalisti, punnitaan fraktiot  ja 
 tulokset kirjataan  0.1  g:n  tarkkuudella. 

Pesuseulontalaitteessa  tulee olla tukiverkko, jotta pienimmät seulaverkot 
eivät repeydy  tai seulan  reiät veny. Tässä tutkimuksessa käytettiin menestyk-
sellisesti kuvan  1 pesuseulontajärjestelmää.  

Kuva  1.  Testissä käytetty pesuseula (Mudex Oy, Kari Talsta) 
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Pesuseulonassa  alle  #0.074  mm:n  rakeet  häviävät. Niiden osuus lasketaan 
siten, että  koko näyteen  massasta  (SUennen )  vähennetään muiden  fraktioiden 

 summa.  

Seulalle  jääneen materiaalin massat muunnetaan  läpäisyprosenteiksi  ja 
 lasketaan kunkin  seulakoon läpäisyprosenttien  muutokset.  Hienoneminen 

(Hi1c200 )  on  seulojen  #0.074, #0.125, #0.25, #0.5  ja  #1  läpäisymuutosten 
 keskiarvo. 

Mikäli  H1 1c200  <2.0  prosenttiyksikköä, ei materiaali todennäköisesti  hienone 
ongelmallisesti tiivistettäessä.  

Mikäli  2.0  % ̂  Hi1c200 <  4.0  prosenttiyksikköä,  se  hienonee  olosuhteista riip-
puen hiukan  tiivistettäessä,  mutta  se  ei juurikaan  huononna  materiaalin 
ominaisuuksia. 

Mikäli  Hi1200  >  4.0  prosenttiyksikköä  on  materiaali huonoa  ja sen  käyttötar-
koitus tulee arvioida erikseen.  
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Koejyräys 

Koejyräyksellä määritetään  tarvittavien  tiivistyskertojen  lukumäärä.  Koejyräys 
 koskee ainoastaan kyseistä jyrää, materiaalia  ja  vallitsevia olosuhteita.  

Täryjyrän toimintakunto  varmistetaan mittaamalla  amplitudit  ja  taajuudet  vals-
sin  molemmista päistä sekä pienellä että isolla  amplitudilla.  Pienen  amplitu

-din  arvo tulee olla  0.3  -  0.8 mm  ja  suuren  amplitudin  noin  1.2-. 1.8 mm.  

Koealueeksi  valitaan  20 m  pitkä suora  ja  tasainen tien kohta.  Alusrakenteen 
 tulee olla samanlainen, kuin varsinainen tiivistettävä  tieosa. Koejyräystä  ei 

tehdä  lämpöeristeen. routakiilan  tai  vastaavalla tavalla poikkeavan alustan 
päällä. Paikaksi  on  järkevää valita juuri rakennettu  tiivistämätön  kohta.  Ker-
rospaksuuden  tulee vastata  rakennettavaa  kerrosta.  

Tiheysm ittausputket  asennetaan  ajokaistalle  kahteen linjaan. Etäisyys tien 
reunasta tulee  olJa  vähintään  1.5  metriä  ja  pituussuuntaisten  linjojen väli 
tulee olla noin  1  metri. Tällä varmistetaan  se,  että yksi ylitys tiivistää molem-
mat  putkilinjat  yhdellä kerralla. Putkia ei  asenneta  selvästi  tiivistyneempiin 

 kohtiin, kuten mandollisiin  ajouriin.  

Lim 

1.5m  
20m  

Kuva  1.  Koejyräysalue  ja  mittausputkien  sijoitus  

Koejyräyksessa tiivistetään  koko  kaistan leveyttä. Yksi ylitys vaatii tällöin 
useampia vierekkäin tehtyjä  ajokertoja. Ajokertojen  välinen  limitys  sivusuun-
nassa  on  noin  10  %  valssin  leveydestä. Limitys  ei saa olla kummankaan 

 putkilinjan  päällä.  
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Ajosuunnat  ovat  koejyräyksessa  samat kuin varsinaisessa  tiivistämisessä. 
 Mikäli kerroksen tiivistäminen tehdään ajamalla vuorotellen molempiin suun-

tiin, tulee myös  koejyräys  tehdä samalla tavalla.  

Koejyräyksessä  tehdään  20  ylitystä. Ensimmäinen ylitys tehdään ilman  täryä. 
 Neljä seuraavaa  (2., 3., 4.  ja  5.)  tehdään isolla  amplitudifla.  Loput  (6. - 20.) 

 tehdään pienellä  amplitudilla. 

Troxler-laitteen annetaan lämmetä noin  15  minuuttia  ja  se kalibroidaan kalib-
rointialustalla.  Mikäli poikkeama  on  edellisistä  kalibrointilukemista  suurempi 
kuin sallittu, jatketaan  kalibrointia  tai  vaihdetaan laitetta.  

Tiheydet  mitataan jokaisesta putkesta  10 cm:n  syvyydeltä sekä  tiivistettävän 
 kerroksen paksuus  -  5 cm:n  syvyydeltä.  Tiheydet  tulee mitata vähintään kuu-

della  eri  ylityskerralla. Oletuksena  käytetään  ylityskertojen  1, 3, 5, 8, 14  ja  20 
 jälkeen tehtyjä  mitttauksia.  

Tiheys mitataan  suoramittauksena. Mittausaika  on  yksi minuutti  (Troxler-lait-
teen  NORMAL-asento).  Lomakkeelle  kirjataan havaitut  kuivairtotiheydet. 

 Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että lukema kirjataan oikean put-
ken, syvyyden  ja  erityisesti  ylityskerran  kohdalle. 

Mikäli jonkin  ylityskerran  lukemat "unohtuvat"  mittaamatta,  mitataan lukemat 
seuraavalla kerralla  ja  merkitään havainnot  ylityskertaa vastaavalfe  kohdalle. 

 Oheistiedot  kirjataan  Iomakkeelle  mittausten yhteydessä.  

Kuivairtotiheydet  syötetään  WinTrox-ohjelmaan, joista ohjelma laskee tulok-
set.  Syötetyt  tiedot tallennetaan  oheistietoineen.  

Saatu vaadittava  jyräysmäärä  pätee  tieosalla,  mikäli olosuhteet säilyvät sa-
moina. Merkittävästi vaikuttavia  olosuhdetekijöitä  ovat:  

1. Rakenteen tiheys ennen tiivistämistä (liikenne).  
2. Rakeisuuskäyrän  muoto (roikkuva  -  suora).  
3. Tiivistettävän  kerroksen paksuus  (30 cm - 60 cm). 
4. Materiaali  (kiintotiheys, muotoarvo).  
5. Kosteus, mikäli  materiaalissa  on  riittävästi  hienoainesta  kosteuden si-

tomiseen.  
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Troxler-tiiveysmjttaus  Päiväys  

Tiedonkeruulomake, WinTrox  v.1.2  

Piiri 

Hanke 

 Tien  nimi  

Tien  numero  

Tieosa 

Paalu  

Kohteen kuvaus  

Vastuuhenkilö  

Putki  I  Putki  2  Putki  3  Putki  4  
___ 10cm  cm 10cm  cm 10cm  cm 10cm  cm 

I 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 
lo 
11 

12  _____  
13  _____  

14 

15 

16  _____  
17 
18 

19 
20  
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