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TIIVISTELMÄ  

Tutkimuksen tarkoituksena  on  vertailla  Asfalttinormeissa  1994  ja  1995 
 mainittuja  kiviaineksen muotoarvomääritystapoja  sekä tarkastella näissä  

kiviainesnormeissa  olevien  CEN -standardin  muotoarvovaatimusten  raja- 
arvoja. Tutkimukseen  on  valittu eri  muotoarvoisia kiviaineksia  siten, että ne 
edustavat eri  muotoluokkia.  Tutkimus  on  rajattu  karkeaan päällystekiviainek

-seen 8-20 mm. TIE-menetelmän  (TIE 233)  mukaisella tavalla  on  määritetty 
liuskeisuus-  ja  puikkoisuusarvot lajitteille  8-12; 12-16  ja  16-20 mm.  CEN-

määritystavalla (prEN  933-6:1992)  liuskeisuudet  on  määritetty lajitteille  8-10; 
10-12,5; 12,5-16  ja  16-20 mm,  joiden lisäksi  liuskeisuudeton  laskettu  lajitteille 

 8-12,5  ja  12,5-20 mm  (PANK  2203)  sekä  lajitteelle  8-20 mm.  

Koska  Asfalttinormeissa  1994 on  neljä  ja  Asfalttinormeissa  1995  kolme  
muotoluokkaa, muotoluokkien  raja-arvoja ei voida suoraan verrata toisiinsa. 
Toisaalta ainakin molempien normien  I-  ja  11 -luokan välisten  raja-arvojen  ja 

 mandollisesti myös viimeisen eli huonoimman luokan  maksimiarvojen  tulisi 
jossain määrin vastata toisiaan. Tässä mielessä, mikäli odotetaan uusien  
Asfalttinormien  1995  muotoluokkien lajitteiden  8-12,5  ja  12,5-20 mm raja- 
arvojen vastaavan  Asfalttinormien  1994 TIE-Iiuskeisuuksien  8-12  ja  12-16 mm 
raja-arvoja, uusien normien  muotoluokkien  raja-arvot ovat liian väljät eli  
lukuarvoltaan  noin  4-9  %-yksikkää  liian suuria. 

Verrattaessa  Asfalttinormien  1994  CEN-liuskeisuuden  8-20 mm  muotoluok-
kien  raja-arvoja  Asfalttinormien  1995  CEN-liuskeisuuksien  8-12,5  ja  12,5-
20 mm raja-arvoihin voidaan todeta niiden vastaavan melko hyvin toisiaan. 
Tosin vertailun perusteella uusien  kiviainesnormien lajitteen  12,5-20 mm Ill- 
luokan  maksimiarvo  voisi olla noin  5  %-yksikköä pienempi. 

Edellä esitettyjen vertailujen perusteella voidaan  jo  todeta, etteivät  Asfalttinor
-mien 1994  vaihtoehtoisten  määritystapojen muotoluokkien  raja-arvot vastaa 

tutkituilla  kiviaineksilla  täysin toisiaan.  Muotoluokkien  raja-arvojen vertailussa 
havaitaan  se  yleispiirre,  että  TIE-liuskeisuuksien  raja-arvojen perusteella  
arvosteltuna  vastaavat  CEN-liuskeisuuden  raja-arvot ovat  lukuarvoltaan  1-4 

 %-yksikköä liian suuria.  

CEN-iiuskeisuuksia  8-12,5  ja  12,5-20 mm  keskenään vertaamalla voidaan  
yleistäen  todeta, että  Asfalttinormien  1995  liuskeisuuksien  raja-arvot eivät 
ainakaan tutkituilla  kiviaineksilla  täysin vastaa toisiaan.  Vastaavuudet  olisivat 
parempia,  jos  varsinkin  lajitteen  12,5-20 mm  muotoluokkien  raja-arvoja  11; 16 

 ja  30  % pienennettäisiin esim.  arvoihin  10; 14  ja  25  %. 



CEN-standardin ja  TIE-menetelmän mukaisen  muotoarvomäärityksen  vertailu.  [Particle shape 
determination  -  comparison of  CEN -standard and TIE-method.] 

Keywords aggregates, particle shape, flakiness index 

ABSTRACT 

The aim of this preliminary research was to compare different procedures of 
particle shape determination mentioned in Finnish Asphalt Standards 1994 
and 1995, and to check the requirements of CEN flakiness index. Aggregates 
(8-20 mm fraction) with different values of particle shape were chosen to 
particle shape determination. 

Elongation and flakiness for fractions of 8-12, 12-16 and 16-20 mm were 
determined according to the TIE 233 method. The flakiness index was 
determined for 8-10, 10-12.5, 12.5-16, 16-20, 8-12.5, 12.5-20 and 8-20 mm 
fractions according to the draft methods of CEN prEN 933-6:1992 and  PANK 

 2203. 

Asphalt Standards 1994 include tour shape classes and Asphalt Standards 
1995 include three shape classes. Because of different number of shape 
classes, only the maximum values of the extreme shape classes IV (1994) 
and III (1995) can be compared to each other. On the other hand, it is 
possible to compare the maximum values of shape classes I to each other, 
too. 

The comparison was made between flakiness of TIE-method (Asphalt Stan-
dards 1994) and flakiness index of CEN and  PANK  draft methods. According 
to the results the required values of CEN flakiness index of fractions 8-12.5 
and 12.5-20 mm (Asphalt Standards 1995) were found to be about 4-9 
percent units too high. In the same way the required values of CEN flakiness 
index of fraction 8-20 mm (Asphalt Standards 1994) were found to be 1-4 
percent units too high. 

Another comparison was made between CEN flakiness index of different 
fractions. According to this comparison the required flakiness values for 12.5-
20 mm fraction in different shape classes are too high. Therefore, the current 
criteria values 11, 16 and 30 % should be lowered for example to values 10, 
14 and 25 %, correspondingly. 



ALKUSANAT  

Tutkimuksen tarkoituksena  on  vertailla  TIE-menetelmän  (TIE 233)  ja CEN-
standardin (prEN  933-6:1 992)  mukaisia kiviaineksen muotoarvomäärityksen 
tapoja  ja  tarkastella Asfalttinormeissa  1994  ja  1995  annettujen CEN -standar-
din muotoarvovaatimusten  raja-arvoja. Tutkimukseen  on  valittu erimuotoarvoi

-sia kiviaineksia  (8-20 mm)  siten, että ne edustavat eri muotoluokkia. 

Tutkimuksen tilaajana oli tielaitoksen kehittämiskeskus. Tutkimusta valvoi 
tielaitoksen edustajana tieinsinööri  Mats  Reihe.  Tutkimuksen vastuuhenkilönä 
oli erikoistutkija Risto Alkio Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen yhdyskunta- 
tekniikan tutkimusyksiköstä. Raportin  on  laatinut tutkija Jarmo Vuorinen VTT:n 
yhdyskuntatekniikan tutkimusyksiköstä. 

Helsingissä helmikuussa  1995  

Tielaitos 
Kehittämiskeskus 
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1  JOHDANTO  

Kiviaineksen  m uotoarvon  vaikutusta pääl lysteen tiivistettävyyteen, deformaa-
tioherkkyyteen  ja kulum iskestävyyteen  on  tutkittu Iaboratoriokokei  n  ja rajatusti 

 myös koeteiden avulla. Näiden tutkimusten perusteella muotoarvolla  on 
 vaikutusta edellä mainittuihin päällysteen ominaisuuksiin, vaikkakin tulokset 

eivät ole olleet aina täysin yksiselitteisiä. 

Kiviaineksen raemuoto  riippuu pääosin kivilajista  ja sen  eri ominaisuuksista 
sekä murskausprosessista. Mitä useamman murskausvaiheen kautta loppu- 
tuote valmistuu, sitä parempimuotoista  ja  rakenteeltaan ehyempää kiviaines 
yleensä  on. Kiviaineksen  valinnassa  sen muotoarvo  ei ole kriittinen tekijä, 
koska sitä ei ole lujuusominaisuuksien tavoin (Asfalttinormit  1994)  sidottu 
liikennemäärästä riippuvaan suhteitusluokkaan. Muotoarvolla  on  kuitenkin 
merkitystä päällysteen suhteitusominaisuuksiin.  Sillä  on  merkitystä myös 
tarkasteltaessa murskaustöiden arvonmuutosperusteita. Asfalttinormeissa 

 1994 kiviaines  jaetaan muoto-ominaisuuksien perusteella neljään eri luok-
kaan. Asfalttinormeissa  1995  luokkia  on  kolme. 

Perinteisesti muotoarvo  on määritetty TIE-menetelmän  (TIE 233)  mukaisesti, 
mutta Asfalttinormeissa  1 994  sen  rinnalle annettiin vaihtoehtoinen menetelmä 
(CEN-luonnos prEN  933-6: 1992).  Vuoden  1995 normeissa  luovutaan koko-
naan  TIE-menetelmän mukaisesta muotoarvomäärityksestä  ja  otetaan 
käyttöön  C EN-menetelmään pohjautuva määritystapa  (PAN K 2203).  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena  on  vertailla edellä mainittuja kiviainesnormi
-en muotoarvomääritystapoja  ja  tarkastella Asfalttinormeissa  1994  ja  1995 

 annettujen CEN-standardin muotoarvovaatimusten  raja-arvoja. Tutkimukseen 
 on  valittu eri muotoarvoisia kiviaineksia siten, että ne edustavat eri muoto- 

luokkia. Tutkimus  on  rajattu karkeaan päällystekiviainekseen  8-20 mm,  josta 
 on  tehty muotoarvomääritykset molempien menetelmien vaatimilla lajitteilla. 



8 	 CEN -standardin ja  TIE-menetelmän mukaisen  muotoarvomäärityken  vertailu  
MUOTOARVON MAÄRITTÄMINEN  

2  MUOTOARVON MAARITTÄMINEN  

2.1 TIE-menetelmä  

TIE-menetelmän  (TIE 233) /1/  mukaisessa määrityksessä lajitteiden  8-12 mm 
tai 12-16 mm  sadasta kivlainesrakeesta mitataan työntömitalla  tai muotolaa-
tikolla rakeiden  paksuus (lyhin akseli  a),  leveys  (b)  ja  pituus (pisin akseli  c). 

 Tulos  ilmoitetaan akselisuhteina  c/a (puikkoisuus)  ja b/a (liuskeisuus).  Tässä 
tutkimuksessa akselisuhteet  on määritetty työntömitalla. 

2.2 CEN -standardi  

CEN-standardin (CEN -luonnos prEN  933-6: 1992) /2/  mukaisessa määrityk-
sessä tutkittava kivialnes jaetaan  ensin seulasarjalla  D = 1,25 d (D = lajitteen 

 yläraja  ja  d = lajitteen  alaraja) tutkittaviin lajitteisiin. Tämän jälkeen jokainen 
lajite seulotaan välpällä, jonka aukkokoko  on  puolet lajitteen ylärajasta  (D/2). 

 Jokaisen lajitteen liuskeisuusarvo (%) saadaan välpän läpäisseen materiaalin 
painon suhteena lajitteen painoon.  Koko  näytteen liuskeisuusarvo (%,  fla-

kiness index)  saadaan eri lajitteiden yhteenlaskettujen, kunkin välpän läpäis
-seen  materiaalin painon suhteena kaikkien lajitteiden yhteenlaskettuun 

painoon. 

Tässä tutkimuksessa edellä kuvattu CEN-liuskeisuus  on määritetty 8-20 mm 
kiviainekselle. Määrityksessä  ei ole siis huomioitu menetelmäkuvaukseen 
kuuluvia <  8 mm lajitteita (rakeisuusalue 4-8 mm) tai > 20 mm lajitteita (20-
80 mm). 

Asfalttinormien  1 995 Ii uskeisuusmääritys  tehdään CEN -standardin  mukaisesti, 
mutta  vain 8-20  mm:n kiviaineksesta, jolloin välppäys tehdään neljällä eri 
lajitteella. Lopullinen  tulos  ilmoitetaan CEN-standardista poiketen lajitteiden  8-
12,5 mm  ja  12,5-20  mm:n liuskeisuutena. Esimerkiksi  8-12,5  mm:n liuskei-
suusarvo saadaan lajitteiden  8-10 mm (5 mm välppä)  ja  10-12,5 mm (6,3 mm 
väippä) yhteenlasketun, välpän läpäisseen  materiaalin painon suhteena 
alkuperäiseen  8-12,5 mm  materiaalin painoon. Menetelmäkuvauksen  (PANK 

 2203) luonnosversio on  liitteessä  1. 
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3  MUOTOARVOVAATIMUKSET 

Asfalttinormeissa  1994 kiviaines  jaetaan muoto-ominaisuuksien perustella 
neljään eri muotoluokkaan  I - IV  (taulukko  1). Muotoarvomääritys  voidaan 

tehdä joko  TIE-menetelmän  tai CEN -standardin  mukaisesti.  TIE-menetelmän 
mukaiselle muotoarvolle  on  vaatimukset  8-12  ja  12-16  mm:n kiviainekselle 
sekä puikkoisuudelle että liuskeisuudelle. 

Taulukko  1:  Asfalttiriormien  1994  kiviainesten muotoluokat. 

MUOTOARVO  TIE 233  CEN -LUONNOS 
MUOTO-  prEN  933-6:1992  
LUOKKA  PUIKKOISUUS  (c/a)  LIUSKEISUUS (b/a) 

LIUSKEISUUS  
8-12 mm 12-16 mm 8-12 mm 12-16 mm  *  

I <2,5 <2,3 <1,5 <1,4 <10 
II <2,6 <2,4 <1,7 <1,6 <15 
III <2,7 <2,5 <1,8 <1,7 <20 
IV <2,9 <2,7  <  1,9  <  1,8 <25  

* =  Vaihtoehtoinen menetelmä  muotoarvolle  TIE 233  

Asfalttinormeissa  1995 kiviainekset on  jaettu kolmeen eri muotoluokkaan 
(taulukko  2). Liuskeisuusvaatimus on  sekä lajitteelle  8-12,5 mm  että lajitteelle 

 12,5-20 mm. Kiviaineksen muotoluokka  määräytyy liuskeisuudeltaan huo-
nomman lajitteen perusteella. 

Taulukko  2:  Asfalttinormien  1995  kiviainesten muotoluokat. 

MUOTOLUOKKA  
LIUSKEISUUS  (%)_PANK  2203  

8-12,5 mm 12,5-20 mm 

I <12 <11 
II <17 <16 
Ill <30 <30  
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4  TUTKITUT  KIVIAINEKSET 

Muotoarvomä ärityksiin  valittiin muotoarvoltaan toisistaan poikkeavia  kivi - 
aineksia. Pyrkimyksenâ oli saada tutkimukseen kiviaineksia, jotka edustavat 
eri muotoluokkia. Aluksi valittiin satunnaisesti  13  eri kiviainesta, joista 
kymmenen oli valmiita murskeita  ja  kolme laboratoriossa kandella leuka-
murskaimella murskattua kalliomateriaalia. Viimeksi mainitut ovat tässä tutki-
muksessa kiviainekset  1-3.  Valmiista murskeista kaksi eli  kivet  10  ja  11 

 olivat soramursketta  ja  loput eli  kivet  4-9  ja  12-13  ASTO-projektissa. lähinnä 
eri koeteillä käytettyjä kalliomurskeita. Kaikista kivlaineksista jaettiin aluksi 
näytteenjakajalla noin  10 kg  näyte, josta seulottiin  8-20  mm:n näyte muoto-

arvomäärityksiä varten. 

Edellä mainituista kivlaineksista tehtyjen muotoarvomääritysten jälkeen 
valittiin kiviaineksesta  6,  joka oli Koskenkylä  n  vulkanlitti,  tutkimusta täydentä-
vätvälpätyt kiviainekset l4ja  15.  Tarkoituksena oli saada mandollisimman 
kattava pistejoukko eri lajitteiden  TIE-  ja  CEN-muotoarvon  vertailuun. 
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5  TUTKIMUSTULOKSET 

Tulokset esitetään taulukoissa  3  ja  4.  Taulukossa  3 on TIE-menetelmän 
mukaisella määritystavalla saadut muotoarvot lajitteille  8-12; 12-16  ja  16-20 

mm.  Taulukossa  4 on  CEN-standardin  mukaisella määritystavalla eri lajitteille 
saadut liuskeisuusarvot. Arvot esitetään menetelmäkuvausluonnoksesta 
(yhden desimaalin tarkkuus) poiketen kanden desimaalin tarkkuudella. CEN-
määritystavan alkuperäiset lajitteet ovat  8-10; 10-12,5; 12,5-16  ja  16-20 mm, 

 joiden lisäksi liuskeisuudet  on  laskettu lajitteille  8-20; 8-12,5  ja  12,5-20 mm.  

Taulukko  3:  Tutkituista kiviaineksista kolmesta eri lajitteesta määritetyt  TIE-muotoarvot: 

liuskeisuus (b/a)  ja  puikkoisuus  (c/a). 

8-12 mm 12-16 mm 16-20 mm  
KIVI 

b/a  c/a b/a  c/a b/a  c/a 

1 1,93 2,90 1,59 2,28 1,60 2,28 

2 2,29 4,04 2,21 3,67 2,06 3,31 

3 2,36 4,39 2,23 3,68 2,24 3,63 

4 1,44 2,03 1,41 1,89 1,41 1,80 

5 1,63 2,63 1,52 2,11 1.53 1,98 

6 1,58 2,35 1,56 2,07 1,48 1,95 

7 1,64 2,52 1,51 2,24 1,58 2,17 

8 1,95 2,91 1,91 2,76 1,86 2,78 

9 1,79 2,92 1,78 2,68 1,73 2,53 

10 1,54 2,14 1,51 2,12 1,40 1,78 

11 1,50 2,08 1,70 2,46 1,76 2,46 

12 2,04 3,48 2,00 2,97 1,79 2,65 

13 1,74 2,57 1,63 2,35 1,69 2,25 

14* 1,94 2,88 1,80 2,55 1,94 2,51 

15* 1,63 2,53 1,66 2,34 1,61 2,18 

KA  1,80 2,82 1,73 
] 	

2,54 1,71 2,42 

* = välpätty kiviaines  (kivi  6) 

TIE-liuskeisuudet (b/a)  vaihtelevat  15  tutkitulla kiviaineksella lajitteella  8-
12 mm  välillä  1,44-2,36  keskiarvon ollessa  1,80  ja lajitteella  12-16mm  välillä 

 1,41-2,23  keskiarvon ollessa  1,73.  Puikkoisuudet  (c/a)  ovat puolestaan 
lajitteella  8-12 mm 2,03-4,39  ja lajitteella  12-16 mm 1,89-3,68.  Keskiarvot 

 ovat vastaavasti  2,82  ja  2,54.  Muotoluokittain kiviainekset  jakautuvat taulukon 
 5  osoittamalla tavalla.  TIE-muotoarvot lajitteella  16-20 mm,  jolle  ei ole  kivi- 
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ainesnormeissa  vaatimuksia, vaihtelevat  liuskeisuuden  osalta välillä  1,40-2,24  
(ka  1,71)  ja  puikkoisuuden  osalta välillä  1,78-3,63  (ka  2,42).  

Tutkittujen  15  kiviainesten CEN-liuskeisuudet  vaihtelevat  lajitteella  8-10 mm 
 välillä  4,53-46,82  keskiarvon ollessa  20,59,  lajitteella  10-12,5 mm  välillä  5,23-

51,50  (ka  20,99),  lajitteella  12,5-16 mm  välillä  5,54-41,70  (ka  19,61)  ja 
 lajitteella  16-20 mm  välillä  3,82-36,83  (ka  17,20).  Yhteenlaskettu  liuskeisuus 
 8-20 mm on 5,05-40,40  keskiarvon ollessa  18,89  (taulukko  4).  Muotoluokittain 

kiviainekset  sijoittuvat viimeksi mainitun  liuskeisuuden  perusteella taulukon  5 
 osoittamalla tavalla.  

Asfalttinormien  1995  mukaiset  yhteenlasketut liuskeisuudet  8-12,5  ja  12,5-20 
mm  vaihtelevat välillä  4,90-48,07  (ka  20,73)  ja  5,18-37,37  (ka  18,34).  Mainit-
tujen  liuskeisuusarvojen  ja  niiden  yhteisvaikutuksen (liuskeisuudeltaan 
huonomman lajitteen)  perusteella  kiviainekset  jakautuvat  liuskeisuusluokkiin  
taulukon  6  mukaisesti. 

Taulukko  4:  Tutkituista kiviaineksista eri lajitteista määritetyt CEN-Iiuskeisuudet (lajitteiden 
 8-20; 8-12,5  ja  12,5-20 mm  liuskeisuudet  laskettu lajitteiden  8-10; 10-12,5; 

12,5-16  ja  16-20 mm  tulosten perusteella).  

KIVI  8-10 mm 10-12,5mm  12,5-16mm  16-20 mm 8-20 mm 8-12,5mm  12,5-20mm  

1 26,84 21,42 18,83 11,40 17,15 23,44 15,09 

2 46,82 35,99 41,70 29,29 36,76 40,76 34,75 

3 42,94 51,50 38,13 36,83 40,40 48,07 37,37 

4 4,53 5,23 5,54 4,69 5,05 4,90 5,18 

5 10,61 11,32 11,14 7,96 10,36 11,08 9,96 

6 9,08 11,82 11,09 6,29 10,02 10,74 9,38 

7 17,08 14,16 6,94 10,50 11,18 15,53 8,78 

8 26,70 25,05 29,91 29,04 27,77 25,74 29,51 

9 25,48 22,47 17,05 21,68 20,83 23,71 19,45 

10 7,99 9,22 7,77 3,82 7,60 8,70 6,67 

11 7,29 9,71 14,38 19,90 12,52 8,62 16,77 

12 36,55 34,91 34,98 13,14 26,21 35,66 22,80 

13 14,30 14,61 13,37 12,49 13,46 14,50 12,95 

14* 16,86 28,29 26,71 32,46 26,45 21,63 29,10 

15* 15,80 19,23 16,60 18,45 17,54 17,88 17,27  

KA  20,59 	
] _20,99 19,61 17,20 18,89 20,73 18,34  

* = välpätty kiviaines  (kivi  6)  
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Taulukko  5:  Tutkittujen kiviainesten muotoluokkien lukumäärä sekä  TIE-
liuskeisuuden (b/a)  ja  -puikkoisuuden  (c/a)  että CEN-liuskeisuu

-den 8-20 mm  perusteella. 

MUOTOARVON 
MÄÄRITYSTAPA  

LAJITE 
mm 

ASF.NORMIEN  1994  MUOTOLUOKKA 

II III IV >IV 

TIE I  LIUSKEISUUS  
8-12 2 5 2 0 6 

12-16 0 6 3 2 4 

TIE I  PUIKKOISUUS 
8-12 4 3 1 2 5 

CEN / LIUSKEISUUS  8-20 2 2 1  

Taulukko  6:  Tutkittujen kiviainesten muotoluokkien lukumäärä CEN-liuskei -

suuksien  8-12,5  ja  12,5-20mm  perusteella sekä edellä mainittu-
jen yhteisvaikutuksen (liuskeisuudeltaan huonomman lajitteen) 
perusteella. 

LAJITE  mm 
ASENORMIEN  1995  MUOTOLUOKKA 

I II III >111 

8-12,5 5 2 5 3 

12,5-20 5 2 6 2 

8-12,5  ja  12,5-20  * 
 4 2 6 3  

* = Asfalttinormien  1995  mukainen luokitustapa 
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Taulukossa  7  esitetään kanden muuttujan  välisen  korrelaatiokertoimen  (r) 
 avulla ne  liuskeisuusarvot,  joita tässä tutkimuksessa tarkemmin verrataan 

keskenään. Pääosa näistä  riippuvuuksista  esitetään kuvissa  1-17.  

Taulukko  7:  Keskenään verratta  v/en  liuskeisuusarvojen  väliset korrelaatiokertoimet  (r). 

CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN  TIE TIE TIE 
8-10 lo- 12,5- 16-20 8-20 8-12,5 12,5- 8-12 12-16 16-20 

12,5 16 20  

CEN  
8-10 0,92 0.95  

CEN  
10- 0,92 

12,5  _______ _______ _______ ______- _______ _______ _______ _______ 

CEN  
12,5- 0,79 	0.96 0,97 

16  

CEN  
16-20 0.90 0,94  

CEN  
8-20  ft98  07 0,98  __ 

CEN  
8-12,5  Lineaarinen korrelaatio 	 0,91  

Alleviivaus =  kyseisten muuttujien välisestä  

________ _______ 

CEN 
12,5-  riippuvuudesta  on  kuva  (regressiosuora)  097 0,97 
20 

Esitetyt  korrelaatiokertoimet  (r):  Muuttujien välillä  TIE  
8-12  erittäin merkitsevä  (***, riskitaso  0,1  %)  korrelaatio  

Korrelaatiokertoimet:  n  =  15,  paitsi  n  =  13  kun toisena  tai 

091 

TIE  
12-16  molempana muuttujana  on  CEN  8-20, 8-12,5 tai 12,5-20 mm 

=  tutkittujen  kiviainesten  määrä  

0,93 

TIE  
16-20  

Taul ukossa  7  esitettyjen  korrelaatiokertoimien  perusteella  Asfaittiriormeissa 
 1995  käyttöön otetut  CEN-liuskeisuudet  8-12,5  ja  12,5-20 mm  korreloivat 

hyvin  (r  =  0,97...0,98)  Asfalttinormeissa  1994  käytössä olleiden vastaavien 
 TIE-liuskeisuuksien  8-12  ja  12-16 mm  sekä  CEN-liuskeisuuden  8-20 mm 
 kanssa. Ensiksi mainitut  CEN-liuskeisuudet  korreloivat melko hyvin myös 

keskenään  (r  =  0,91),  kuten myös mainitut  TIE-liuskeisuudet  keskenään  (r  =  
0,91).  Yhteenlasketun CEN-liuskeisuuden  8-20 mm  ja  TIE-liuskeisuuksien 

 välinen  r  =  0,97. ..0,98  ja  edellä mainitun  yhteenlasketun CEN-liuskeisuuden 
 ja  eri yksittäisten  lajitteiden CEN-liuskeisuuksien  välinen  r  =  0,90...0,96. TIE- 
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liuskeisuuksien  ja  niitä lähinnä vastaavien lajitteiden CEN-liuskeisuuksien 
välillä  on  myös hyvä riippuvuus  (r  =  0,94. .0,98).  Tutkituista tapauksista 
(taulukko  7) vain  CEN-liuskeisuuksien  12,5-16  ja  16-20 mm  välillä saatiin 

<  0,90  korrelaatiokerroin  (r  =  0,79),  mikä johtui pääosin kiviaineksen  12 
 muista kiviaineksista poikkeavista liuskeisuusarvoista (karkeimman lajitteen 

CEN-liuskeisuusarvo hyvin pieni verrattuna muihin lajitteisiin, ks. taulukko  4).  

Kuten taulukosta  5  havaitaan tutkituista  15  kiviaineksesta  yksikään ei yltänyt 

lajitteen  12-16 mm TIE -liuskeisuuden  perusteella Asfalttinormien  1994 I - 

luokkaan.  Sen  sijaan saman lajitteen  TIE-puikkoisuuden  mukaan  1 -luokkaan 

saatiin peräti kuusi kiviainesta. Myös lajitteella  8-12 mm  puikkoisuuden 
 perusteella saatiin liuskeisuuteen verrattuna enemmän kiviä  1 -luokkaan. 

Yhteenlasketun CEN-liuskeisuuden  8-20 mm  mukaan kaksi kiviainesta kuului 
raemuodoltaan parhaimpaan  1 -luokkaan. Muiden muotoluokkien osalta CEN-
liuskeisuudella  8-20 mm  ja  TIE -liuskeisuuksilla  ei ollut suurta eroa keske-
nään. Uusien Asfalttinormien  1995  mukaisella muotoarvomäärityksellä nelja 
kiviainesta saatiin  1 -luokkaan (taulukko  6).  Luokattomien kiviainesten  luku-

määrä  (3  kpl)  oli pienempi kuin millään edellä mainitulla vuoden  1994  kivi
-ainesnormien luokitustavalla.  

Vertailtaessa tutkituilla kiviaineksilla eri muotoluokkavaatimusten  raja -arvoja 
toisiinsa tarkastellaan ensimmäiseksi Asfalttinormien  1994  ja  aiemmissakin 
kiviainesnormeissa esiintyvän  TIE-menetelmän liuskeisuusarvon (b/a) 
suhtautumista Asfalttinormien  1995  liuskeisuusarvoon.  Verrattaessa lajitteen 

 8-12 mm TIE-liuskeisuuden  vaatimuksia lajitteen  8-12,5 mm  CEN-liusket-
suuden  arvoihin  ja  lajitteen  12-16 mm TIE -liuskeisuuden  vaatimuksia lajitteen 

 12,5-20 mm  CEN-liuskeisuuden  arvoihin voidaan todeta eri liuskeisuuksien 
vastaavan toisiaan tutkituilla  15  kiviaineksella (regressiosuora,  kuvat  1  ja  2) 

 likimäärin  taulukossa  8  esitetyllä  tavalla. Taulukossa  9  esitetään vastaava 
vertailu, kun lähtökohtana  on  Asfalttinormien  1995  CEN-liuskeisuuden 

muotoluokkien  vaatimukset. 

Taulukko  8: TIE-liuskeisuuden  eri  muotoluokkien  raja-arvoja vastaavat 
 CEN-liuskeisuuden  arvot  (TIE 8-12 mm  = CEN  8-12,5 mm: 

TIE 12-16 mm  = CEN  12,5-20 mm). 

TIE-LIUSKEISUUDEN (B/A) 
MUOTOLUOKKIEN RAJA -ARVOT 

CEN-LiUSKEISUUDEN 
LUKUARVO %  

LUOKKA  8-12 mm 12-16 mm 8-12,5 mm 12,5-20 mm 

I 1,5 1,4 7 5-6 
H 1,7 1,6 17 11 
iii 1,8 1,7 21 16 
IV 1,9 1,8 26 20-21 
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Taulukko  9:  CEN-liuskeisuuden  eri muotoluokkien  raja -arvoja vastaavat  TIE
-liuskeisuuden  arvot (CEN  8-12,5 mm  =  TIE 8-12 mm;  

CEN  12,5-20 mm  =  TIE 12-16 mm).  

CEN-L!USKEISUUDEN MUOTOLUOKKIEN  TIE-LIUSKEISUUDEN  
RAJA-ARVOT  % LUKUARVO  

LUOKKA  8-12,5 mm 12,5-20 mm 8-12 mm 12-16 mm 

I 12 11 1,6 1,6 
II 17 16 1,7 1,7 
III 30 30 2,0 2,0-2,1 

3.0 

2.3 

2.6 
C2 

I 2.4 

2.2 

2.0 

L8 

2 

r = 0, 98 *** 

n 	13 

1.0 -F 
0 
	

5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 
Ci-LIUSXE[SU1JS  %1, 8-12.5 mm  

Kuva  1: 	TIE-Iiuskeisuuden  8-12 mm  ja  CEN-Iiuskeisuuden  8-12,5 mm  
välinen riippuvuus. 
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3.0 

2.8 

2.6 

2.0 

I E 
1.2 

1.0 

3 1  

Kuva  2: 
	TIE-liuskeisuuden  12-16  mmja CEN-liuskeisuuden  12,5-20mm  

välinen riippuvuus. 

Koska  Asfalttinormeissa  1994 on  neljä  ja  Asfalttinormeissa  1995  kolme 
 muotoluokkaa, muotoluokkien  raja-arvoja ei voida suoraan verrata toisiinsa. 

Toisaalta ainakin molempien normien  I-  ja  11 -luokan välisten  raja-arvojen  ja 
 mandollisesti myös viimeisen eli huonoimman luokan  maksimiarvojen  tulisi 

jossain määrin vastata toisiaan. Tässä mielessä, mikäli oletetaan uusien 
normien  raja-arvojen vastaavan vanhojen normien  raja-arvoja,  Asfaittinormien 

 1995 raja-arvot ovat liian väljät eli  lukuarvoltaan  noin  4-9  %-yksikköä liian 
suuria. 

Verrattaessa tutkituilla  kiviaineksilla Asfalttinormien  1994  CEN-liuskeisuuden  
8-20 mm  muotoluokkien  raja-arvoja  Asfalttinormien  1995  CEN-liuskeisuuksien  
8-12,5  ja  12,5-20 mm raja-arvoihin todetaan seuraavaa  (kuvat  3  ja  4).  

Muotoluokkien  I  ja Il  väliset  raja-arvot vastaavat melko hyvin toisiaan; 
otettaessa  lähtökriteeriksi lajitteen  8-20 mm  liuskeisuus  voisivat uusien 

 kiviainesnormien  molempien  lajitteiden liuskeisuusraja-arvojen vaati-
mukset olla noin  1  %-yksikön tiukempia.  

- 	Muotoluokkien  Ilja  Ill  väliset  raja-arvot vastaavat hyvin toisiaan, kun 
verrataan  8-20 mm  liuskeisuutta  8-12,5 mm  liuskeisuuteen. 
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Vanhan  normin  IV-Iuokan maksimiarvo  25  %  vastaa melko hyvin 
uuden  normin  lajitteen  8-12,5 mm 111 -luokan maksimiarvoa  30  %; 

 vastaavassa vertailussa lajitteen  12,5-20 mm raja-arvo  30  %  on 
 lukuarvoltaan  vähintään  5  %-yksikköä liian suuri. 

Edellä esitettyjen vertailujen perusteella voidaan  jo  todeta, etteivät  Asfalt
-tinormien  1994  vaihtoehtoisten määritystapojen muotoluokkien  raja -arvot 

vastaa tutkituilla kiviaineksilla täysin toisiaan. Kuvien  5  ja  6,  joissa vertail-
laan CEN-Iiuskeisuutta  8-20 mm TIE-liuskeisuuksiin  8-12  ja  12-16 mm, 

 perusteella voidaan likim äärin todeta seuraavaa: 

Muotoluokkien  I  ja  II  väliset  raja-arvot eivät vastaa toisiaan; kyseistä 
 TIE-liuskeisuuden lajitteen  8-12 mm raja -arvoa  1,5  ja  lajitteen  12-16 

mm raja -arvoa  1,4  vastaavat likimäärin CEN-liuskeisuuden arvot  7  % 

 ja  5-6  %  sekä vastaavasti CEN-Iiuskeisuuden  raja-arvoa  10  %  TIE

-liuskeisuudet  1,6 (8-12 mm)  ja  1,5-1,6 (12-16 mm).  

Muotoluokkien  Ilja  Ill  väliset  raja-arvot vastaavat  TIE-liuskeisuuden  8-
12 mm  osalta hyvin toisiaan; lajitteen  12-16 mm TIE -liuskeisuuden 

 perusteella CEN-liuskeisuuden  raja-arvo  15  %  voisi olla noin  2  %-
yksikköä pienempi. 

Muiden muotoluokkien  raja-arvojen vertailuissa havaitaan  se  yleispiir

-re,  että  TIE-liuskeisuuksien  raja-arvojen perusteella arvosteltuna 
vastaavat CEN-liuskeisuuden  raja-arvot ovat lukuarvoltaan noin  1-3 

 %-yksikköä liian suuria. 

Kuvissa  7  ja  8  esitetään rakeisuudeltaan vierekkäisten  TIE-liuskeisuuksien 

 8-12  ja  12-16 mm  sekä  12-16  ja  16-20 mm  välinen riippuvuus. Liuskei-
suuksien  8-12  ja  12-16 mm  muotoluokkien  raja-arvot (Asfalttinormit  1994) 

 vastaavat tutkituilla kiviaineksilla melko hyvin toisiaan. Kuvan  7  poikkeavat 
pisteet ovat karkearnpaan lajitteeseen verrattuna huonomuotoisen hienom

-man  lajitteen  omaava, laboratoriossa murskattu  kivi  1  ja  hyvämuotoisen 

hienomman lajitteen  omaava soramurske,  kivi  11.  Lajitteen  12-16 mm 
 liuskeisuusarvot  vastaavat keskimäärin lukuarvoltaan lajitteen  16-20 mm 

 liuskeisuusarvoja  (kuva  8).  

Kuvissa  9-12  verrataan  TIE -liuskeisuuksia rakeisuudeltaan  niitä vastaavien 
yksittäisten lajitteiden CEN-liuskeisuuksiin. Esimerkiksi  TIE-liuskeisuusarvoja 

 1,6; 1,8  ja  2,0  vastaavat kuvien perusteella CEN-liuskeisuudet  11-12  %; 

 21-22  %  ja  30-31  %.  Poikkeuksen muodostaa vertailu  TIE 12-16  ja  CEN 

 12,5-16 mm,  jossa edellä mainitut CEN-liuskeisuudet ovat lukuarvoltaan 

 1-2  %-yksikkdä  mainittuja suurempia  (kuva  11).  
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Kuvissa  13-16  esitetään  CEN-liuskeisuuden  8-20 mm  ja sen  eri  osalajitteiden 

CEN-liuskeisuuksien  vertailu. Kuvia keskenään vertaamalla havaitaan esimer-
kiksi  kiven  12  omaavan huonon  muotoarvon hienoimmilla lajitteilla  koko 

 kiviaineksen liuskeisuuteen  verrattuna, mutta hyvän  muotoarvon karkeimmalla 

 16-20 mm  lajitteella.  Päinvastaisia esimerkkejä ovat  kivet  8  ja  11  (soramurs-

ke),  joilla  on  huono  karkeimman lajitteen liuskeisuus.  

Kuvassa  17  verrataan  Asfalttinormien  1995  CEN-liuskeisuuksia  8-12,5  ja 
 12,5-20 mm  keskenään. Vaikka  pistejoukon  hajonta  on  suhteellisen suuri 

 (mm.  edellä mainitut  kivet  8; 11  ja  12),  voidaan  yleistäen  todeta  regres-

siosuoran  perusteella, että  Asfalttinormien  1995  liuskeisuuksien  raja-arvot 
eivät tutkituilla  kiviai neksilla  täysin vastaa toisiaan.  Vastaavuudet  olisivat 
parempia,  jos  lajitteen  12,5-20 mm  muotoluokkien  raja-arvoja  11; 16  ja  30  % 

pienennettäisiin  esimerkiksi arvoihin  10; 14  ja  26% tai  jos  lajitteen  8-12,5 mm  
muotoluokkien  raja-arvoja  12; 17  ja  30  % suurennettaisiin  arvoihin  13; 19  ja 

 35  %.  Aikaisempien tulosten mukaan  ensin  mainittu arvojen pienentäminen 
olisi suositeltavin toimenpide. 

Kaikki edellä mainitut eri  liuskeisuuksien muotoluokkien  raja-arvojen keskinäi-
set vertailut perustuvat kuvissa esitettyihin kanden muuttujan välistä lineaaris-
ta korrelaatiota  kuvaavaan regressiosuoraan.  Lisäksi ne perustuvat olettamuk-
seen, että ainakin  Asfalttinormien  1994  ja  1995  muotoluokkien  I  ja Il  välisten 

 raja-arvojen  ja  myös huonoimman luokan  maksimiarvojen  tulisi vastata 
toisiaan. Viimeksi mainittua huonoimman luokan  maksimiarvojen  vertailun 
merkitystä heikentää  se,  että uusissa  kiviainesnormeissa  on  ainakin toistai-
seksi haluttu lievästi väljentää  111 -luokan vaatimusta. Vertailujen epävar-
muustekijöitä ovat  kiviainesten  suhteellisen vähäinen lukumäärä  (n 13...15) 

 sekä pääosin  kiviainesten  valinnasta johtuva  pistejoukon  hajonta.  
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Kuva  3: 	CEN-liuskeisuuden 8-12,5 mm  ja  CEN-lluskeisuuden  8-20 mm  
välinen riippuvuus.  
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Kuva  4: 	CEN-liuskeisuuden 12,5-20 mmja CEN-liuskeisuuden 8-20 mm  
välinen riippuvuus. 
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Kuva  5: 	TIE-liuskeisuuden  8-12 mm  ja  CEN-liuskeisuuden  8-20 mm  
välinen riippuvuus.  
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Kuva  6: 	TIE-liuskeisuuden  12-16 mm  ja  CEN-Iiuskeisuuden  8-20 mm  
välinen riippuvuus. 
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TIE-Iiuskeisuuksien  8-12 mm  ja  12-16 mm  välinen riippuvuus.  
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Kuva  8: 	TIE-liuskeisuuksien  12-16 mm  ja  16-20 mm  välinen riippuvuus. 
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Kuva  9: 	TIE-liuskeisuuden  8-12 mm  ja  CEN-liuskeisuuden  8-10 mm  
välinen riippuvuus.  
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Kuva  10: 	TIE-Iiuskeisuuden  8-12  mmja CEN-Iiuskeisuuden  10-12,5 mm  
välinen riippuvuus.  
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TIE-liuskeisuuden  16-20 mm  ja  CEN-Iiuskeisuuden  16-20 mm  
välinen riippuvuus. 
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Kuva  13: 	CEN-liuskeisuuden 8-10 mm  ja  CEN-liuskeisuuden  8-20 mm  
välinen riippuvuus.  
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Kuva  14: 	CEN-Iiuskeisuuden 10-12,5 mm  ja  CEN-liuskeisuuden  8-20 mm  
välinen riippuvuus.  
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45 

Kuva  15: 	CEN-Iiuskeisuuden  12,5-16 mm  ja  CEN-Iiuskeisuuden  8-20 mm  

välinen riippuvuus.  

40 

Kuva  16: 	CEN-liuskeisuuden  16-20 mm  ja  CEN-liuskeisuuden  8-20 mm  

välinen riippuvuus.  
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Kuva  17: 	CEN-Iiuskeisuuksien  8-12,5 mm  ja  12,5-20 mm  vällnen  riippu- 
vuus. 
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7  YHTEENVETO  

Päällystekiviaineksen rakeiden muotoarvo  on määritetty  aiemmin  TIE-mene-
telmän  (TIE 233)  mukaisesti työntömitalla  tai muotolaatikolla. Asfalttinormeis

-sa  1994  tälle menetelmälle annettiin vaihtoehtoinen menetelmä (CEN-luonnos 
prEN  933-6: 1992),  joka perustuu kiviaineksen eri lajitteiden välppäykseen. 
Vuoden  1995 normeissa  luovutaan  TIE-menetelmän mukaisesta muotoarvo-
määrityksestä  ja  otetaan käyttöön CEN-menetelmään pohjautuva määritysta

-pa.  Uutta määritystapaa  (PANK  2203)  sovelletaan alkuperäisestä CEN-
menetelmästä poiketen  vain lajitteisiin 8-12,5  ja  12,5-20 mm.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena  on  vertailla edellä mainittuja kiviainesnormi
-en muotoarvomääritystapoja  ja  tarkastella Asfalttinormeissa  1994  ja Asfalt-

tinormeissa  1995  annettujen CEN-standardin muotoarvovaatimusten  raja- 
arvoja. Tutkimukseen  on  valittu eri muotoarvoisia kiviaineksia siten, että ne 
edustavat eri muotoluokkia. Tutkimus  on  rajattu karkeaan päällystekiviainek

-seen 8-20 mm,  josta  on  tehty muotoarvomääritykset molempien menetelmien 
vaatimilla lajitteilla.  

TIE-menetelmän mukaisella tavalla  on määritetty liuskeisuus-  ja puik-
koisuusarvot lajitteille  8-12; 12-16  ja  16-20 mm. CEN-määritystavalla liuskei-
suudet on määritetty lajitteille 8-10; 10-12,5; 12,5-16  ja  16-20 mm,  joiden 
lisäksi liuskeisuudet  on  laskettu lajitteille  8-20; 8-12,5  ja  12,5-20 mm.  Kivi-
ainesnormien muotoluokkien  raja-arvojen vertailun kannalta tärkeimmät 
muotoarvot ovat  TIE-liuskeisuudet 8-12  ja  12-16 mm  sekä CEN-liuskeisuudet 

 8-20; 8-12,5  ja  12,5-20 mm. 

TIE-liuskeisuudet (b/a)  vaihtelivat  15 tutkitulla kivialneksella lajitteella 8-
12mm  välillä  1,44-2,36  keskiarvon ollessa  1,80  ja lajitteelle  12-16mm  välillä 

 1,41-2,23  keskiarvon ollessa  1,73. CEN-liuskeisuus 8-20 mm  oli  5,05-40,40 
 keskiarvon ollessa  18,89. CEN-liuskeisuudet 8-12,5  ja  12,5-20 mm  vaihtelivat 

välillä  4,90-48,07 (ka 20,73)  ja  5,18-37,37 (ka 18,34).  

Tutkituista kiviaineksista yksikään ei yltänyt lajitteen  12-16 mm TIE-liuskei-
suuden  perusteella Asfalttinormien  1994 1 -luokkaan.  Sen  sijaan saman lajit - 
teen TIE-puikkoisuuden  mukaan  I-Iuokkaan  saatiin peräti kuusi kiviainesta. 
Myös lajitteella  8-12 mm puikkoisuuden  perusteella saatiin liuskeisuuteen 
verrattuna enemmän kiviä  1 -luokkaan. CEN-liuskeisuuden  8-20 mm  mukaan 
kaksi kivlainesta kuului raemuodoltaan parhaimpaan  1 -luokkaan. Muiden 
muotoluokkien osalta CEN-liuskeisuudella  8-20 mm  ja  TIE-liuskeisuuksilla  ei 
ollut suurta eroa keskenään. Uusien Asfalttinormien  1995  mukaisella muoto-
arvomäärityksellä neljä kiviainesta saatiin  l -luokkaan. Luokattomien kiviaines- 
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ten  lukumäärä  (3  kpl)  oli alhaisempi kuin millään edellä mainitulla vuoden 
 1994  kiviainesnormien luokitustavalla.  

Koska Asfalttinormeissa  1994 on  neljä  ja  Asfalttinormeissa  1995  kolme 

muotoluokkaa, muotoluokkien  raja-arvoja ei voida suoraan verrata toisiinsa. 
Toisaalta ainakin molempien normien  I-  ja  11 -luokan  raja-arvojen  ja  mandolli-
sesti myös viimeisen eli huonoimman luokan maksimiarvojen tulisi jossain 
määrin vastata toisiaan. Tässä mielessä, mikäli odotetaan uusien Asfalttinor

-mien 1995  muotoluokkien lajitteiden  8-12,5  ja  12,5-20 mm raja -arvojen 
vastaavan Asfalttinormien  1994 TIE -liuskeisuuksien  8-12  ja  12-16 mm raja- 
arvoja, uusien normien muotoluokkien  raja-arvot ovat liian väljät eli lukuarvol-

taan  4-9  %-yksikköä liian suuria. 

Regressiosuoran  perusteella lajitteen  8-12 mm TIE -liuskeisuuden  eri muoto- 

luokkien  raja-arvoja  1,5; 1,7; 1,8  ja  1,9  vastaavat likimäärin lajitteen  8-12,5 

mm  CEN-liuskeisuudet  7; 17; 21  ja  26  %.  TIE-Iiuskeisuuden  12-16 mm raja- 

arvoja  1,4; 1,6; 1,7  ja  1,8  vastaavat puolestaan CEN-liuskeisuuden  12,5-20 

mm  lukuarvot  5-6; 11;  l6ja  20-21  %.  

Verrattaessa Asfalttinormien  1994  CEN-liuskeisuuden  8-20 mm  muotoluokki

-en raja-arvoja Asfalttinormien  1995  CEN-liuskeisuuksien  8-12,5  ja  12,5-

20 mm raja-arvoihin voidaan todeta niiden vastaavan melko hyvin toisiaan. 
Lajitteen  8-20 mm  liuskeisuuden  raja-arvojen perusteella uusien kiviarnes-
normien molempien lajitteiden  I-  ja  11-luokan väliset liuskeisuusraja-arvot 

voisivat olla lukuarvoltaan noin  1  %-yksikön pienempiä  ja  lajitteen  12,5-
20 mm 111 -luokan maksimiarvo ainakin  5  %-yksikköä pienempi. 

Edellä esitettyjen vertailujen perusteella voidaan  jo  todeta, etteivät  Asfalt

-tinormien  1994  vaihtoehtoisten määritystapojen muotoluokkien  raja-arvot 
vastaa tutkituilla kiviaineksilla täysin toisiaan. Muotoluokkien  raja-arvojen 

vertailussa havaitaan  se  yleispiirre,  että  TIE-liuskeisuuksien  raja-arvojen 
perusteella arvosteltuna vastaavat CEN-liuskeisuuden  raja -arvot ovat lukuar-

voltaan noin  1-4  %-yksikköä liian suuria. 

Asfalttinormien  1995  CEN-liuskeisuuksia  8-12,5  ja  12,5-20 mm  keskenään 

vertaamalla voidaan yleistäen todeta regressiosuoran perusteella, että  Asfalt

-tinormien  1995  liuskeisuuksien  raja-arvot eivät ainakaan tutkituilla kiviainek
-sula  täysin vastaa toisiaan. Vastaavuudet olisivat parempia,  jos  lajitteen  12,5-

20 mm  muotoluokkien  raja -arvoja  11; 16  ja  30  % pienennettäisiin  esimerkiksi 

arvoihin  10; 14  ja  26  %  tai  jos  lajitteen  8-12,5 mm  muotoluokkien  raja-arvoja 

 12; 17  ja  30  % suurennettaisiin  arvoihin  13; 19  ja  35  %.  Aikaisempien 

tulosten perusteella  ensin  mainittu arvojen pienentäminen olisi suositeltavin 
toimenpide. 
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LuTE  1  

PANK-2203  

PANK  
PAALLYSTEALAN  NEUVOTTELUKUNTA  

KIVIAINEKSET, 
LIUSKEISUUS  

Hyväksytty: 
Korvaa menetelmän:  

1. MENETELMÄN TARKOITUS 

Menetelmällä määritetään kiviaineksen raenluoto - liuskeisuus.  

2. MENETELMÄN  SOVELTAMISALUE  

Liuskeisuus määritetäan lajitteesta  8  -  20 mm.  Menetelmä soveltuu sekä 
luonnon kiviaineksille että keinotekoisille materiaaleille. 

3. VIITTEET  
Menetelmässä noudatetaan käytettävän lajitteen  (8  -  20 mm)  osalta 

 standardin prEN  933-6 "Tests for geometrical properties of aggregates- 
Part 6: Determination of particle shape of aggregates  -  Flakiness index' 

 mukaista menettelyä soveltuvin osin. 

Näytteenotossaja  materiaalin käsittelyssä sekä seulonnassa noudatetaan 
seuraavia menetelmiä  ja  standardeja:  

PANK-2001  Kiviainesnäytteiden  ottaminen  ja  käsittely. 

prEN  932-1 	Tests for general properties of aggregates. Part 1: 
Methods for sampling.  

prEN  932-2 Tests for general properties of aggregates. Part 2: 
Methods for reducing laboratory samples to test por-
tions.  

prEN  933-1 	Tests for geometrical properties of aggregates. Part 1: 
Determination of particle size distribution  - Granulomet-
nc  analysis (sieving method).  

prEN  933-2 Tests for geometrical properties  og  aggregates. Part 2: 
Determination of particle size distribution  -  Test sieves, 
nominal size of apertures.  

prEN  23310-1 Test sieves  -  Technical requirements and testing. Part 1: 
Test sieves of metal wire cloth.  

prEN  23310-2 Test sieves  -  Technical requirements and testing. Part 2: 
Test sieves of perforated metal plate. 

RANK  ry / Laboratoiiotyöryhma 
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4. MÄÄRITELMÄT 
Liuskeisuus  ilmoittaa liuskeisten rakeiden osuuden painoprosentteina 
tutkittavasta lajitteesta. Lajite  d-D  määritellään siten, että  sen  kaikki 
rakeet läpäisevät seulan, aukkokoko  D mm  (yläräja),  ja  jäävät seulalle 
aukkokooltaan  d mm  (alaraja).  

5. NAYTTEENOTTO  
Näytteenotossa  ja  käsittelyssä noudatetaan menetelmää  PANK-2001  ja 

 standardeja prEN  932-1,  prEN  932-2  ja prEN  933-1.  

6. KOEMENETELMA  

6.1  Periaate  
Menetelmä sisältää kaksi seulontavaihetta. Ensiksi näyte jaetaan neljään 
lajitteeseen  d-D,  jossa  D on  noin  1.25 d.  Jokainen lajite seulotaan 
tämän jälkeen väippäseulalla, jossa yhdensuuntaisten aukkojen leveys 

 on D/2.  

Jokaisesta lajitteesta punnitaan välppäyksessä läpäisseen aineksen määrä 
grammoina. Tämän jälkeen lasketaan erikseen yhteen kanden raekool-
taan pienimmän  ja  kanden suurimman lajitteen läpäisymäärät. Lasketaan 
läpäisseen aineksen määrä painoprosentteina yhteenlasketuista määristä.  

6.2  Laitteet  ja  tarvikkeet  

6.2.1  Seulat  
Neliömäisillä aukoilla  olevat seulat:  8  -  10  -  12,5  -  16  ja  20 mm. 

 Seulojen  tulee täyttää standardien prEN  933-2,  prEN  23310-1  ja prEN 
 23310-2  mukaiset vaatimukset. 

Väippäseulat,  joiden aukot ovat  5  -  6,3  -  8  ja  10 mm.  

Väippäseulan  jokaisen aukon tulee täyttää seuraavat vaatimukset:  
a) Aukon kokonaispituudesta enintään  10  %  saa poiketa nimellisle-

veydestä korkeintaan  0,25 nun. 
b) Mikään aukon kohta ei saa poiketa enempää kuin  0,5 mm  nimellis-

leveydestä.  

6.2.2  Muut tarvikkeet  
Vaaka, jonka tarkkuus  on  vähintään  0,1 g. 

 Kuivauskaappi,  lämpötila  110  ±  5 °C. 

6.3  Näytteen valmistelu  

6.3.1  Tutkittavan näytteen valmistaminen 

Tutkittavan näytteen valmistaminen tulee tehdä standardien prEN  932-1, 
 prEN  932-2  ja prEN  933-1  vaatimusten mukaisesti.  

PANK ry! Laborato4ioty&yhmä 
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Testinäytteen  suuruus riippuu materiaalin maksimiraekoon suuruudesta 
 ja  rakeisuussuhteista.  

6.3.2  Nävtteen  valmistaminen 

Tutkittava kiviaines seulotaan seulasarjalla  8  -  lo  -  12,5  -  16  -  20 mm. 
 Seulonnassa  noudatetaan standardia prEN  933-1.  

Hienoaineksen  poistamiseksi lajitteet  8- 10, 10- 12,5, 12,5  - l6ja  16-
20 mm  pestaän  ja  kuivataan  (110  ±  5 °C)  vakiopainoon.  Jokainen 

lajite punnitaan  0,1  g:n  tarkkuudella. 

Jokainen lajite välpätään lajitteen vaatimalla väippäseulalla, jotka  on 
 esitetty taulukossa  1.  Välppäys  tehdään käsin. Vaippaseulan läpäissyt 

ainesmäärä punnitaan  0,1  g:n  tarkkuudella. 

Taulukko  1.  Lajitteiden väippäseulat. 

LAJITE,  mm  VÄLPPÄSEULA,  mm 

16-20 10 

12,5-16 8 

10  -  12,5 6,3 

8-10 5 

7.  TULOSTEN ESITTÄMINEN  

Liuskeisuus  (L)  lasketaan lajitteille  8  -  12,5 mm  ja  12,5  -  20 mm 
 erikseen seuraavasti:  

L 1  100 x (m 1  +  m7 )  /  (M 1  +  M2)  

missä  
L 1  on  liuskeisuus lajitteelle  8  -  12,5 mm  [%]  
M 1  on  lajitteen  8  -  10 mm  massa  [g] 
m 1  on  lajitteen  8  -  10 mm  väippäyksessä läpäisseen  aineksen 

 massa  [g] 
M2  on  lajitteen  10  -  12,5 mm  massa  [g] 
m2  on  lajitteen  10  -  12,5 mm  väippäyksessä läpaisseen  aineksen 

 massa  [g]  

ja  

PANI(  ry  I  I.aboratonotyöryhmä 
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L2 =  lOOx(m3 +m4)/(M3 +M4),  

missä  
L2  on  Jiuskeisuus lajitteelle  12,5  -  20 mm  [%]  
M3  on  lajitteen  12,5  -  16 mm  massa  [g] 

on  lajitteen  12,5  -  16 mm  väippäyksessä läpäisseen  aineksen 
 massa  [g] 

M4  on  lajitteen  16  -  20 mm  massa  Jig]  
rn4  on  lajitteen  16  -  20 mm  väippäyksessä läpäisseen  aineksen 

 massa  Jig]  

Liuskeisuudet  L 1  ja  L2  esitetäan  yhden desimaalin tarkkuudella.  

8.  TARKKUUS  JA TOISTETTAVUUS  

Standardin prEN  933-6  mukaiselle menetelmälle arvioidut toistettavuu
-det liuskeisuusarvoilla  8  -  20  %  ovat seuraavat:  r  =  2,8  ja  R  =  5.  

Menetelmälle  PANK-2203  ei ole määritetty vastaavia tilastollisia 
 tu  nn us  Ju kuj  a.  

PANK  ry  I  Laboratoriotyöryhmä 
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