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Tiivistelmä  

Merkittävien laatupoikkeamien oletetaan aiheuttavan tierakenteen ennenai-
kaisen vaunoitumisen. Tavoitteena oli selvittää tavanomaisen tierakenteen 
laatuun tuotantovaiheessa vaikuttavat tekijät sekä niiden vaikutukset kuor-
mituskestävyyteen, routimiseen  ja  sulamispehmenemiseen. 

Kuormituskestävyyteen  katsotaan yleensä kuuluvan päällystetyillä teillä se-
kä päällysteen väsyminen että sitomattomien kerrosten  ja  alusrakenteen 

 pysyvät muodonmuutokset. Kuormituskestävyyttä arvioitiin analyyttisissä 
mitoitusmenetelmissä käytettävien kriittisten jännitysten  ja  muodonmuutos-
ten perusteella, jotka laskettiin Shellin Bisar-PC  -monikerrosohjelmalla.  Tar-
kasteluissa  käytettiin useampaa kuormituskertaluvun laskentakaavaa  ja 

 muuttujien vaikutukset esitettiin suhteellisina arvoina. Samalla arvioitiin  las
-kentamenetelmän  sopivuutta. 

Routakestävyyden laatumuuttujia  selvitettiin  ja  en  laatumuuttujien tarkaste
-lut  tehtiin pääasiassa segregaatiopotentiaaliteoriaan perustuvalla laskenta- 

mallilla. Esimerkkilaskelmien avulla kuvattiin eri muuttujien vaikutusta routa- 
nousun suuruuteen, jonka katsottiin kuvaavan myös roudasta aiheutuvaa 
tien epätasaisuutta. 

Toteutuneen tien laatua  ja sen  vaihtelua selvitettiin yhden esimerkkihank
-keen  avulla, jonka toteutuksen katsottiin edustavan hyvää rakennustapaa. 

Eri muuttujien vaihtelua tarkasteltiin sekä yleensä että pisteittäin tielinjalla  ja 
 tien poikkisuunnassa. Laadunvalvonta-aineistoon kirjattuja mittaustuloksia 

verrattiin myös nykyisiin laadunvalvontaohjeisiin. 

Kuormituskestävyyden laatumuuttujien  vaikutusta  ja  keskinäisiä suhteita 
voidaan kuvata havainnollisesti kuormituskertaluvun (kestoiän) suhteellise-
na muutoksena. Näin menetellen valitulla laskentakaavalla - eli kestoikätu

-losten  tasoerolla,  joka  en  laskentakaavoilla  laskettaessa syntyy - ei myös-
kään ole suurta vaikutusta. Poikkeuksena tästä ovat ohuet päällysteet, joilla 
kestoiän laskentakaavat tulisi valita sellaisista malleista, jotka perustuvat 
päällysteen väsymisen sijasta sitomattomien kerrosten  tai  alusrakenteen 
muodonmuutoksiin.  

Rakentamisen aikana syntyvät poikkeamat suunnitteluarvosta vaikuttavat 
oleellisesti kuormituskestävyyteen,  jos  ne koskevat päällysteen  tai  sen alla 

 olevan kerroksen ominaisuuksia. Tärkeimpiä kuormituskestävyyden laatu- 
muuttujia ovat siis AB:n  ja  kantavan kerroksen kerrospaksuudet  ja  E-mo

-duulit  (tavanomaisella tierakenteella). Valvonnan kannalta päällysteeseen 
tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota  ja  myös kantavan kerroksen ta-
saisuuteen  sen  takia, että  se  määrää päällysteen paksuuden vaihtelun. 

Rakentamisen aikana seurataan kerrospaksuuksien sijaan valmiin kerrok-
sen yläpinnan korkeuksia. Sitomattomien kerrosten paksuuksien havaittu 
vaihtelu ei aiheuta ongelmia kuormituskestävyyteen. Laatuvaatimukset 
näyttävät ohjaavan rakentamista siten, että alusrakenteen taso  on  syvem-
mällä  ja  kerrospaksuudet  ovat vastaavasti suunniteltuja suurempia. Mitatut 



kerrospaksuudet  ovat hieman suurempia kuin ne, jotka voidaan laskea  kor-
keustasojen laadunvalvontamittauksista,  mikä viittaa alempien kerrosten 
työnaikaiseen tiivistymiseen. Suunnitelman mukaisia kaltevuuksia näyttäisi 
olevan vaikea saavuttaa. 

Routakestävyyden  osalta rakentamisvaiheen laadunvalvonnassa  on  oleel-
lista  sen  seikan havaitseminen, vastaako suunnitelmissa esitetty pohja- 
maan tilanne todellisia olosuhteita. Rakentamisen aikana  vain  kerrospak-
suuksien  muuttaminen  tai  materiaalityypin  vaihtaminen vaikuttaa merkittä-
västi routanousuihin. Nykyisissä ohjeissa ongelmat liittyvät lähinnä suunnit-
teluvaiheeseen,  sillä  mitoituksessa  käytetään valmiiksi laskettuja taulukko- 
arvoja eikä routanousun suuruutta määntetä. Routanousun suuruuden en-
nustaminen routanousukokeen avutla  on  jo  mandollista esim. leikkaukses-
sa, mutta häiritylle maa-ainekselle (harattu pohjamaa  tai  routiva penger)  se 
on  vielä epävarmaa, koska segregaatiopotentiaalin suuruuteen vaikuttavia 
tekijöitä  on  vasta äskettäin alettu tutkia. 

Laadunvalvonnan kehittämisessä lähtökohtana tulee olla yksittäisten laatu-
poikkeamien merkitys  koko  tierakenteen  toimintaan Käytännön ongelma 

 on,  miten yksittäiseen poikkeamaan pitäisi suhtautua. Päätösten tekeminen 
helpottuisi,  jos  käytettävissä olisi esim. graafisia kuvia, joista nähtäisiin poik-
keamien merkitys tierakenteen toimintaan. Tarvittaessa laatumuuttujille voi-
daan  jo  suunnitteluvaiheessa tuottaa herkkyysanalyysi, minkä perusteella 
asetetaan hälytysrajat. 

Laadunvalvonnan tulisi olla työtä ohjaavaa eli käytännössä mandollisimman 
reaaliaikaista. Toteutuneen mittaustiedon perusteella rakenne voidaan tar-
vittaessa jopa mitoittaa uudestaan jäljellä olevien kerrosten osalta. Periaat-
teessa korjausta vaativat kohdat  tai  koko  jäljellä oleva rakentaminen voi-
daan suunnitella optimoiden kestoikää  ja  kustannuksia, jolloin tuloksena oli-
si toiminnallisilta ominaisuuksiltaan tasalaatuinen  ja  kustannuksiltaan edulli-
nen  tie.  



Quality of Production. Effects on Bearing Capacity and Resistance to 
Damage by Frost. 

Key words: production, quality, road structure, bearing capacity, damage 
by frost, service life 

ABSTRACT 

The project of road building quality aims at improving the road quality by 
studying how well the present standards relate to the present good road 
construction work and if the standards are reasonable compared with the 
resulting structural performance. At the same time the need and the met-
hods of making a sensitivity analysis are discussed. 

The project starts with the evaluation of main structural factors that effect 
the road quality and thereby the design life. The performance of pavements 
is here considered to be related to two design objectives, to achieve ade-
quate life time against load repetitions and to limit the frost heave 
(differences). 

The structural performance of the most typical Finnish road structure  -  with 
thick unbound layers  -  were calculated by common analytic methods using 
three various asphalt thicknesses and two different  subgrades.  The calcula-
tion of stresses and strains was done with the Shell  BIsar-PC -program. The 
influence of changes in each layer thickness and E-module were presented 
as a resulting change in relative structural life. 

The frost heave differences and the thaw weakening are the essential di-
sadvantage of frost. The amount of frost heave was calculated in different 
cases and the effect of different variables were presented and discussed. 
The theory of segregation potential was used in the calculations. 

The main results are, that the variations in thicknesses in general are within 
acceptable limits. The main concern should be focused to the asphalt layer, 
where the greatest life time variations occur. The base course is of great 
importance as it is, but also because it forms the foundation to the asphalt 
pavement. The base course should be as even as possible and in the right 
slope. 

Frost design is at present based on cursory charts and tables. The accep-
ted quality variation may be too great. The analytic frost dimensioning is 
possible and reasonably accurate in cases of road cuts, but if frost suscep-
tible material is used in embankments  -  or the material is disturbed  -  yet the-
re is not enough knowledge of the sensitivity of segregation potential. 

During construction it is necessary to recognize what kind of influence a 
certain deviation from the designed value has to the structural performance 
of the end product. To give a general idea a simplified chart showing the re-
lative change in road life could be useful but the sensitivity analysis can ea-
sily be attached to the design program where it belongs.  



ALKUSANAT  

Tuotannon laatu -projekti kuuluu  Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet-  tutkimus-
ohjelmaan (TPPT)  ja  siinä laajempaan tutkimusaiheeseen, jossa tarkastel-
laan tierakenteen laadun vaikutuksia  ja  merkitystä rakenteen käyttäytymi-
seen kuormitus-  ja  routakestävyyden  kannalta. Merkittävien laatupoikkeami

-en  oletetaan aiheuttavan tierakenteen ennenaikaisen  ja  hallitsemattoman 
vaunoitumisen,  mikä ilmenee tienpinnan epätasaisuutena  ja  halkeamina, 
epätasaisena routimisena  sekä sulamispehmenemisen aiheuttamana defor-
maationa  ja  halkeamina.  

Tämän osatutkimuksen tavoitteena  on  selvittää tierakenteen laatuun tuo-
tantovaiheessa vaikuttavat tekijät sekä kvantifiolda niiden vaikutukset kuor-
mituskestävyyteen, routimiseen  ja  sulamispehmenemiseen.  

Tavoitetta lähestytään tierakenteiden kuorniituskestävyystarkasteluissa ylei-
sesti käytetyn kimmoteorian pohjalta. Routakestävyystarkastelu suoritetaan 
routanousun suuruuteen perustuvien  mallien  avulla. 

Tutkimusaihe  on 20.12.1994  valmistuneen työsuunnitelman  (150.30/ 
250.30)  mukaan vaiheistettu siten, että tutkimus aloitetaan tavanomaisten 
sitomattomien rakenteiden tarkasteluilla. Vuoden  1995  tutkimustoiminnalle 

 asetettiin tavoitteiksi  mm:  

tutkimusmetodiikan  testaus 
sitomattoman  rakenteen tuotantovaiheen merkittävimpien laatumuut-
tujien  ja  niiden vaihteluiden merkitys sekä kuormitus- että routakestä-
vyyden kannalta 
tuotantovaiheen  laatuvaatimusten toteutumisen seuranta tienraken-
nushankkeen laadunseurantatiedostojen avulla. 

Työtä  on  koordinoinut TPPT:n  tuotantotekniikan  (TU)  työryhmä  Dl  Harri Mä-
kelän johdolla. Tutkimus suoritettiin Geokeskuksen Oulun kehitysyksikön 
toimeksiannosta pääosin Oulun Yliopiston  tie-  ja  liikennetekniikan  laborato-
riossa, jossa työhön ovat osallistuneet  Dl  Harri Kotimäki, TkL Jouko  Belt  ja 

 professori Esko Ehrola. Oulun kehitysyksikössä työtä  on  ohjannut  projektin 
 päällikkönä toiminut  Dl Heikki  Suni.  

Oulussa joulukuussa  1995  

Geokeskus  
Oulun kehitysyksikkö 
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TUOTANNON LAATU 

JOHDANTO  

1.  JOHDANTO 

Tuotannon laadunvalvonnalla pyritään varmistamaan, että  tie  rakennetaan 
suunnitelmien mukaisesti.  Tien  toiminnallinen kunto eli liikennöitävyys  ja 

 kunnon pysyminen ovat perustavoitteita, joihin rakenteellisella suunnittelul-
la pyritään.  Tien on  kestettävä siihen mitoitusaikana kohdistuvat liikenne-  ja 

 ilmastorasitukset.  Tässä tutkimuksessa toiminnallista kuntoa arvioidaan 
kuormitus-  ja  routakestävyyden  osalta.  Sen  sijaan geotekninen kantavuus 

 ja  nastarenkaiden  aiheuttama kuluminen  on  rajattu tarkastelun ulkopuolelle. 

Laatuvaatimukset  ja  ohjeet tavoitetasoineen  ja  sallittuine vaihteluväleineen 
 ohjaavat rakentamista, mutta ne eivät luo kuvaa valvottavien asioiden 

merkityksestä eikä keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä. Voi olla tilanteita, 
joissa jonkin laatuvaatimuksen saavuttamiseksi tarvitaan runsaasti ylimää-
räistä työtä  tai  kalliita materiaaleja, kun samanarvoinen rakenne saataisiin 
aikaan myös muuttamalla jotakin toista työvaihetta. 

Nykyisillä laatuvaatimuksilla  ja  tien toiminnallisella kunnolla ei aina ole riittä-
vää yhteyttä keskenään. Laadunvalvonnalla saatava hyöty suhteessa kus-
tannuksiin voisi olla nykyistä suurempi,  jos  tarkka laadunvalvonta kohdistet-
taisiin oleellisiin asioihin, eli niihin tekijöihin, joista tierakenteen toimiminta 
pääasiassa riippuu. Laadunvalvontaa voitaisiin vastaavasti lieventää vä-
hemmän tärkeissä asioissa. 

Laatuvaatimukset eivät välttämättä ole mittaustarkkuudeltaan kohtuullisia 
nykyisiin työmenetelmiin verrattuna.  Jos  hyvää rakennustapaa noudattamal-
la ei päästä riittävään tarkkuuteen, pitäisi joko kehittää parempia työmene-
telmiä, lieventää vaatimuksia  tai  vaihtelu voitaisiin ottaa huomioon suunnit-
teluvaiheessa. Tällöin suunnittelijalta pitäisi olla käsitys laatuvaihtelun suu-
ruudesta  ja  merkityksestä ainakin tärkeimpien laatumuuttujien osalta. 

Periaatteessa tuotanto jakaantuu materiaalien  ja  rakenteiden valmistuk-
seen. Materiaalien laatuvaatimukset tulisi määräytyä kerrosten teknisten 
ominaisuuksien perusteella. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään 
rakenteiden valmistuksen tärkeimmät laatumuuttujat tien kuormitus-  ja  lou-
takestävyyden  kannalta. Kuormituskestävyyttä tarkastellaan pääasiassa 
kimmoteorian sekä väsymissuorien  ja  routakestävyyttä segregaatiopotenti-
aaliteorian  avulla. Lisäksi arvioidaan havaintoaineiston perusteella, minkä-
laisia eri laatumuuttujien todelliset vaihtelut ovat  ja  mitkä vaikutukset niillä 

 on  valmiin tierakenteen toimintaan (kuorrnituskestävyyteen). Myös nykyisten 
laatuvaatimusten sallimien laadunvaihteluiden merkitystä selvitetään. 

Tutkimuksessa tarkastellaan  vain  tavanomaista tierakennetta, joka koostuu 
pääasiassa sitomattomista rakennekerroksista. Käytettyä tutkimusmetodiik- 
kaa  on  jatkossa tarkoitus soveltaa myös muihin käytössä oleviin rakenne- 
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tyyppeihin  ja  aivan uusiin rakenneratkaisuihin. Tuloksia voidaan hyödyntää 
myös materiaalien valmistukseen liittyviä laatuvaatimuksia kehitettäessä.  

2.  KUORMITUSKESTÄVYYDEN LAATUMUUTTUJAT 

 2.1.  Laskelmien perusteet 

Kuormituskestävyyteen  katsotaan yleensä kuuluvan päällystetyillä teillä se-
kä päällysteen väsyminen että sitomattomien kerrosten  ja alusrakenteen 

 pysyvät muodonmuutokset. Edellinen ilmenee halkeiluna  ja  jälkimmäinen 
urautumisena. Urautuminen voi johtua myös päällysteen deformoitumises

-ta.  Rakenteellinen vaurioituminen johtaa tien toiminnallisen kunnon heikke-
nemiseen eli päällystevaurioihin  ja  haitalliseen epätasaisuuteen. Tätä 
kautta määritetty kuormituskestävyys ilmaistaan tavallisesti saflituna kuormi-
tuskertalukuna eli mitoitusakselipainoa vastaavien kuormitusten lukumäärä- 
nä. 

Kuormituskestävyysmalleissa  käytetään mitoituksen kannalta kriittisinä  pis-
teinä  tavallisesti päällysteen alapintaa (väsyminen)  ja pohjamaan  tai  mui-
den sitomattomien kerrosten yläpintaa (urautuminen). Periaatteessa kuormi-
tuskestävyys määräytyy  sen  perusteella, missä laskettu kestoikä  on  pienin. 
Kuormituskestävyyttä arvioidaan analyyttisissä mitoitusmenetelmissä käy-
tettävien kriittisten jännitysten  ja  muodonmuutosten perusteella. 

Laatumuuttujina  tulevat kyseeseen lähinnä kerrosten paksuudet  ja  E-mo-
duulit. Pituussuuntaisen  epätasaisuuden vaikutusta (liikenteen dynaaminen 
rasitus) testataan eri suuruisilla laskentakuormilla. Jännitysten  ja  muodon-
muutosten laskenta tehdään lineaarisella monikerrosohjelmalla käyttäen 
paripyöräkuormitusta. 

Jännitykset  ja muodonmuutokset  lasketaan päällysteen alapinnassa,  kan-
tavan kerroksen yläpinnassa  ja pohjamaan/alusrakenteen yläpinnassa. 
Vaakasuunnassa  tarkastellaan sekä toisen pyörän  alla  että paripyönen vä-
lissä (kuormituksen keskikohdalla) olevia pisteitä, joista valitaan kestoiän 
kannalta merkittävämpi. Pohjamaan pinnassa tarkastellaan  vain  kuormituk-
sen keskikohtaa.  Asfaltin  jäykkyydelle, joka riippuu myös bitumin laadusta, 
kuormitusajasta  ja lämpötilasta,  käytetään arvoja  6000  ja  3000 MPa 
(päällysteen E-moduuli). 

E-moduulin jännitystilariippuvuus  otetaan huomioon  vain  siten, että  kanta- 
van/jakavan  kerroksen  E-moduulille  käytetään eri arvoja päällystepak- 
suudesta riippuen. Kaikille kerroksille käytetään samaa Poissonin lukua 
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0,35.  Valitut yksinkertaistukset perustuvat siihen, että tutkimuksessa tarkas-
tellaan  vain  suhteellisia muutoksia.  

22.  Kuormituskertajuvun laskentakaavat 

Analyyttisistä kuormituskestävyysmalleista  käytetään bitumilla sidotulle ker-
rokselle  Asphalt  Instituten  mallia (kaava  1).  Kaavassa  käytettävä bitumipi-
toisuus valittiin  n. 6  %:ksi  (paino-%)  ja  tyhjätila  3  %:ksi.  Valitulla bitumipitol-
suudella ei ole kuitenkaan merkitystä suhteelliseen kuormituskertaluvun 
muutokseen, joka laskettiin aina muutoksena "nollakohdan" eli vakioarvojen 
avulla lasketun kuormituskertaluvun suhteen.  

'b 	0.69 
5 	—3291 N  =  18.4 x 10 	L(vb) 	x 6.167 x 10 x 	x s -0854 	 (1)  

Kaavassa  N on  kuormituskertaluku 
Vb  on  bitumipitoisuus til-%  
v on  tyhjätila-%  
Et on  päällysteen alapinnan vetomuodonmuutos  
S on  asfaltin  jäykkyys 

Vertailun vuoksi päällysteelle käytettiin myös muita vauriomalleja, joista toi-
sessa,  International Society for Asphalt  Pavements:in suunnitteluohjeen 

 mallissa, tarvitaan  vain  päällysteen  E-moduuli, EAC  ja  suhteellinen muo-
donmuutos päällysteen alapinnassa,  e1  (kaava  2).  

/ 	\  0.85 329 
N=10 6  _.I_1  Eac  

240 v.3000 
(2) 

Vaurioitumisajankohtaa  (ensimmäinen verkko-  tai  pituushalkeama)  kuvaa 
TPPT-projektin  110.50  väliraportissa  /51  /  esitetty muodonmuutoksiin perus-
tuva malli (kaava  3).  Kaavassa  tarvitaan vuoden kuormituskertaluku, joksi 
valittiin  10  cm:n päällystepaksuudella  100 000  ja  20  cm:n päällystepaksuu-
della  150 000. 

8 78-1.26(LABS)_31084I0I  
N10  =  10 	 ABEPSN10VJ  

(3) 

Kaavassa  NIO  on  kumulatiivinen kuormituskertaluku vaurioitumisajankoh
-tana  (10  tonnin akselipaino) 

ABEPS  on  päällysteen alapinnan vetomuodonmuutos, .tm/m 



12 	 TUOTANNON LAATU  

KUORMITUSKESTAVYYDEN LAATUMUUTTUJAT 

LABEPS  on loglO(ABEPS) 
NIOV  on  vuosittainen  kuormituskertaluku 

Sitomattomien  kerrosten  kuormituskestävyyttä  arvioitiin  Asphalt  Instituten 
 (kaava  4;  pohjamaa)  ja  International Society for Asphalt Pavements:in 

suunnitteluohjeen kaavoilla  (kaava  5; pohjamaa  ja  kantava kerros).  

N  =  1.365 x 1O x (-s) 477 	 (4)  

Kaavassa 	on pystysuora  muodonmuutos  alusrakenteen yläpinnassa  

N=106[_a X(&f26 	 (5) 
[0.164 	160)  

Kaavassa  a on pystysuora  jännitys kerroksen  yläpinnassa  
b =  -1.16,  kun  sitomattoman  kerroksen  moduuli  E <  160  MPa, 

 muuten  1.00  

Rakenteilla, missä  on  paksu  tai  jäykkä sidottu kerros  päällysteen alapinta 
 on  usein  kestoiän  kannalta  määräävin. Sitomattoman  kerroksen (kantavan 

kerroksen)  yläpinta  on  taas kriittisin monilla rakenteilla, joissa  on  ohut  tai 
 taipuisa päällyste.  

2.3.  Lasketut  rakenteet 

Laskelmissa käytetään kolmea erilaista rakennetta  (kuval):  

E1= 3000  MPa 
 E1 6000  MPa °  

H2= 300 mm 
E2= 200  MPa  

E1= 3000  MPa  

	

E1= 6000  MPa 	E1= 3000  MPa  

	

J 	E16000MPa 

	

________ 	H150nm  

	

H2= 400 mm 	H2= 400 mm 

	

E2= 200  MPa 	E2= 280  MPa  

H3= 400 mm 	H3= 400 mm 	13= 400 mm  
E3=100  MPa 
	E3100MPa 	E3100MPa 

Ea= 25  MPa 	Ea=25MPa 	Ea=25MPa  
Ea= 100  MPa 
	Ea 100  MPa 	Ea= 100  MPa  

Kuva  1:  Esimerkkirakenteissa  käytetyt merkinnät  E-moduuleista  ja  ker-
rospaksuuksista 
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Paksussa  asfalttirakenteessa  (1) päällysteen  paksuus  on 20 cm  ja  E-
moduuli 6000 MPa.  Kantavan  ja  jakavan kerroksen  paksuudeksi  ja  E-
moduuliksi  valittiin  30 cm  ja  200 MPa. Moduuliarvo  vastannee  alentunutta 
jännitystilaa,  kun sitä vertaa  ohueen  rakenteeseen, jossa samalla  maten-
aalilla  käytettiin  E-moduulia 280 MPa. Suodatinkerros on 40 cm, E = 100 
MPa. Alusrakenne on  joko huono  tai  hyvä  (E = 25 MPa  ja  100 MPa).  

Toinen perusrakenne  (2)  käsittää  10 cm  sidottua  asfalttipäällystettä  (E = 
6000, 3000 MPa),  kantava  ja  jakava kerros  on sitomatonta mursketta (40 
cm, E = 200 MPa)  ja sen alla  oli  suodatinhiekkakerros  (40 cm. E = 100 
MPa). Alusrakenne on  joko huono  tai  hyvä  (E = 25 MPa  ja  100 MPa). Pak-
suudet  ja moduulit vastannevat TPPT-projektissa  110.50 /51/ kaksiker-
rosrakenteelle määritettyjä keskimääräisiä  arvoja.  

Kolmas  rakenne  (3)  oli ohut  asfalttipäällyste  (5 cm, E = 6000 tai 3000 MPa). 
 Kantavan  ja  jakavan kerroksen  E-moduuliksi  valittiin  280 MPa.  Muuten ra-

kenne  on  sama kuin edellä.  

Rakennetyypeittäin paksuuksia,  E-moduuleja  ja kuormituksia vaihdellaan 
 välillä  +1-50%,  yksi muutos kerrallaan. Jännitykset  ja muodonmuutokset 

 lasketaan  päällysteen alapinnassa,  kantavan kerroksen  yläpinnassa  ja 
pohjamaan yläpinnassa  Shellin  Bisar  PC-ohjelmalla.  

Vakiokuormituksena  on panipyörä 2 x 25 kN, kosketuspaineena on 800 kPa 
 (kuvaa lämpimän renkaan painetta)  ja pyöräkuormien keskipisteiden etäl-

syytenä  käytetään  0.35 m.  Erikseen tarkastellaan  kuormitustapausta 
 'dynaaminen  lisäkuorma"  eli kuormitusta muutetaan vaihtoehtoisilla ole

-tuksilla;  joko renkaan paine pysyy samana  tai kosketuspinta-ala pysyy sa-
mana (terävien  epätasaisuuksien  vaikutus lienee erilainen kuin pitkien 

 heittojen). Yksikkörenkaan kuormaksi  valittiin  50 kN  ja paineeksi  800 kPa.  

Laskennassa oletettiin yleensä, että  hiekkakerroksen  paksuuden poikkea-
ma suunnitteluarvosta  korjataan muuttamalla vastaavasti  jakavan/kantavan 

 kerroksen paksuutta, koska nykyisen käytännön mukaan työn aikana seura-
taan kerrosten  yläpinnan  korkeuksia. 

Yksittäisillä  tarkasteluilla selvitettlin  siis:  
- 	kuormituksen vaikutusta  
- 	päällysteen  paksuuden  ja  E-moduulin  vaikutusta  
- 	kantavan  ja  jakavan kerroksen paksuuden  ja  E-moduu!in  vaikutusta  
- 	suodatinkerroksen  paksuuden  ja  E-moduulin  vaikutusta  
- 	alusrakenteen  E-moduulin  vaikutusta  



40% 

Kuormituskertaluvun  30  %  
muutos, kun 
ominaisuus muuttuu  
(kestoikä  kasvaa  

20% 

29%) 10% 

Muuttuva ominaisuus 
 ja sen vaihteluväli  

näkyy kuvaselitteessä 
(kerrospaksuus  Hi)  

/  
Hi 0.05.0.15 m, Ea 25  
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2.4. Laskentatulokset 

2.4.1.  Tulosten esittäminen 

Tulokset esitetään  graafisesti.  Seuraavissa kuvissa  pystyakselilla  on  sallitun 
 kuormituskertaluvun  suhteellinen muutos  ja  vaaka-akselilla  on  laatumuuttu

-an  suhteellinen poikkeama  (tulkintaohje mallikuvassa  2).  Nollakohta  viittaa 
kuvassa  1  esitetyillä  arvoilla  laskettuun kuormituskertalukuun. Vertailura-
kenne  on  esitetty myös  kuvateksteissä.  Kuvat  on  rajattu  max. 50  prosent-
tiin, joten  osa  lasketuista vaihteluvälin arvopisteistä (vaihteluväli kuvaselit-
teissä)  jää  ulkopuolelle.  

-1% 	10% 20% 30% 40% 5 
1% 

20%I _I 
-50 % -40 %  

Ominaisuuden muutos  
30 lo 	(kerroksen  i  paksuus 

1kasvaa12%) 	I  

Kuva  2:  Periaate kuvien tulkinnasta  

2.4.2. Kerrospaksuudet  ja  E-moduulit  

Seuraavissa kuvissa  on  käytetty  päällysteen kuormituskertaluvulle  kaavaa  I 
(Asphalt Institute;  asfalttipäällysten väsymismalli). Kuormituskertaluvutlas-
kettiin  myös  kaavoilla  2-5  (numeroarvoja  liitteessä  1).  

Kerrospaksuudet  vaikuttavat  päällysteen alapinnan  muodonmuutoksen  pe-
rusteeua määritettyyn kuormituskertalukuun  melko voimakkaasti  (kuvat  3-6). 

 Hiekan  käynen  laskeva suunta johtuu korvauksesta paremmilla  kanta
-van/jakavan  kerroksen  materlaaleilla  (oletus).  



iii__ 
H  

-- 
- 

— — — — 

- 

i_____  
-  

-5 

—Hl 0.05.0.15 m, Ea  =  25 
 -  — H2  =  0.2 .0.6 m, Ea  =  25 

 —*--H30.2.0.6m,Ea=25  
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Kuva  3:  Kerrospaksuuden  vaikutus päällysteen kuormituskertalukuun. 
Moduulit  El  =  6000  MPa,  E2  =  200  MPa  ja  E3  =  100  MPa. 

 Alusta  25  MPa. Vertallupaksuudet  Hl  =  0.1 m, H2  =  0.4 m, H3 
0.4 m.  

- - 	5fr - - - 

- - - 

- -  3g 	 - - - 

- - - -  

10% 	-  

—Hl  =  0.05.015 m, Ea  =  100 
 - H20.2...0.6rn,Ea=  100  

-5%-4%-3°%-1% 	(o l2&%4%5 
	

% 	UH30.2...0.6n,,Ea=  100  

- -  _1 L5%  - 	- -  

Kuva  4: Kerrospaksuuden  vaikutus päällysteen kuormituskertalukuun. 
Moduulit  El  =  6000  MPa,  E2  =  200  MPa  ja  E3  =  100  MPa. 

 Alusta  100 MPa. Vertallupaksuudet  Hl  =  0.1 m, H2  =  0.4 m, H3 
 =  0.4 m.  
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--t-- 
- 
	

H10.1...03mEa=25 
-  H2= 015.0.45 m, Ea =25 

50% -40% -30%  -2C)%.A 
	

1—.-Z0.% 30% 40% 
	

34 	H3'0.2...0.6m,Ea=25  

Kuva  5:  Kerrospaksuuden  vaikutus päällysteen kuormituskertalukuun. 
Moduulit  El  =  6000  MPa,  E2  =  200  MPa  ja  E3  =  100  MPa. 

 Alusta  25  MPa. Vertallupaksuudet  Hl 0.2 m, H2  =  0.3 m, H3  = 
 0.4 m. 

:_ii 

H1= 0, 1... 0.3  rn  Ea r  100 
 - 	H20,15..,0.45m,Ea=100 

%  —'--H30.2. 0,6m, Ea= 100  

Kuva  6:  Kerrospaksuuden  vaikutus päällysteen kuormituskertalukuun. 
Moduulit  El  =  6000  MPa,  E2  =  200  MPa  ja  E3  =  100  MPa. 

 Alusta  100  MPa. Vertallupaksuudet  Hl  =  0.2 m, H2  =  0.3 m, H3 
 =  0.4 m.  
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Jos alusrakenteen korkeustason poikkeamaa  ei tasoiteta suodatinkerroksen 
paksuutta muuttamalla, hiekkakerroksen paksuuden vaikutus kääntyy 
"luonnolliseen" suuntaan. Merkitys heikollakin alusrakenteella  on  melko vä-
häinen  (kuva  7). Päällystepaksuudet  ovat  0.10 m  ja  0.20 m  ja  rakenteen 
kokonaispaksuus  on 0.90 m.  Huomaa edellisistä kuvista poikkeava  pys-
tyakselin  asteikko. 

- - - 
 

7  
------  ---- 7 - 
---- 

/ - _ 
^^ 	+ 	..:. 	 .... 	 :,. 	.1.. 	,,',' 	i:..  

	

-51  %  -41  %  -3i  %  -21 	-11 .'0 	ic %  2(  %  3  %  4  %  5(  
- ---fr -------- 

7/  
% 

=  02.0.6 m, Ear 25,  HlrlOO  
0.2.0.6 m, Ear 25,  H1r200  

Kuva  7:  Alusrakenteen korkeustason (  pelkän  H3:n)  vaikutus päällys- 
teen  kuormituskerialukuun  kandella eri  rakenteella. Moduulit  El  
=  6000  MPa,  E2  =  200  MPa  ja  E3  =  100  MPa.  Alusta  25  MPa. 
Vertailupaksuudet  Hl  =  0.1 m, H2  =  0.4 m, H3  =  0.4 m tai 0.2 
m, 0.3 m, 0.4 m.  

Kuvan esimerkin mukaan  +80  mm:n virhe pohjan korkeudessa vähentää 
käytetyllä paksulla rakenteella  (AB 200 mm) päällysteen  suunniteltua kes-
toikää noin  4 % (katkoviivat). Oletuksena  oli, että  suodatin/eristyskerros 
tulee silloin  80 mm ohuemmaksi  muiden kerrosten ollessa suunnitellun pak-
suisia. 

Eri rakennekerrosten  E-moduulien  vaikutus paksuilla päällysteillä määritet-
tyyn kuormituskertaluvun suhteelliseen muutokseen oli pienellä vaihtelulla 
jokseenkin riippumaton käytettävästä väsymismallista.  Asphalt  Instituten 

 mallissa käytettiin kuitenkin  koko  ajan samoja bitumiprosentteja  ja tyhjätilan 
 arvoja vaikka päällysteen jäykkyys muuttui. Tästä syystä ISAP-malli voisi 

kuvata paremmin todellisuutta silloin kun tarkastellaan päällysteen  E-
moduulin  vaikutusta (numeroarvoja liitteessä  1).  Oheiset  kuvat  8-12  perus-
tuvat Al:n malliin. 
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/  
3C  - 

-  10%  
— — — — — — — ___ —  

11% 20% 30% 40% 5i 

[7704  - 

__ -  
--4e%-- 

______ -  50-%— -- 	 - - 

—E13000..9000.Ea=25 
 E2 = 100 .. 300 Ea = 25  

i  I—.--E350...150.Ea=25  

Kuva  8: E-moduulin  vaikutus päällysteen kuormituskertalukuun. Vertai-
lumoduulit  El 6000  MPa,  E2  =  200  MPa  ja  E3  =  100  MPa. 

 Alusta  25  MPa. Paksuudet  Hl  =  0.1 m, H2  =  0.4 m, H3  =  0.4 m.  

- - -  51  - 	 7 

----3o--  --- 

__ • _,_ - -..•  
-Si %-4i  %—& 	-1 	'  1  %  2(  %  31  %  41  %  50  

- -  2  - - - - 

i:iiii 
-- - -  50% 

—El 3000.9000,  Sa  =  100 
— — E2=lOO..300,Ea= 100 
—u—E350.l5OEa=100  

Kuva  9. 	E-moduulin  vaikutus päällysteen kuormituskertalukuun. Ven'ai- 
lumoduulit  El  =  6000  MPa,  E2  =  200  MPa  ja  E3  =  100  MPa. 

 Alusta  100  MPa. Paksuudet  Hl  =  0.1 m, H2  =  0.4 m, H3  =  0.4 
m.  

Huonon  ja  hyvän  alusrakenteen  tapauksissa suhteelliset muutokset ovat 
lähes saman suuruisia, mikä näkyy  kuvaparista  8 — 9 (tai paksummalla 
AB:Ilä kuvaparista 10 - 11). Päällysteen alapuoliset sitomattomat  kerrokset 

 (kantava/jakava)  vaikuttavat voimakkaammin  ohuemmalla  (100 mm) pääl-
lysteellä. 
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/  

—El 3000. 9000,  Sa =  25  
-  — E2= 100.  ,300Ea=25 

5  %  -4  %  -3  %  -2  —iai"o 	1C  %  2(  %  3  %  4'  %  5(  %  ---E3 50.150. Ea  =  25  

-  

I- 

Kuva  10: E-moduulin  vaikutus pääliysteen kuormituskertalukuun. Vertai-
lumoduulit  El  =  6000  MPa,  E2  =  200  MPa  ja  E3  =  100  MPa. 

 Alusta  25  MPa. Paksuudet  Hl  =  0.2 m, H2  =  0.3 m, H3  =  0.4 m. 

se 	 -  

4O 	 - 
/  

3o  - - -  
I 	 —  

------2O  
( , 

-  
t 	 - — 

	

• 	 ••• 	•••.,, 	 •-•• 	• 	 ••.•  

20%  

	

/ 	/  

- 7 - 
- - - - - -  

E1 3000. .9000, Ea  =  100  
-  — E2= 100  300,Ea=  100  

%  --E350, .150, Ea 100  

Kuva  11: E-moduulin  vaikutus päällysteen kuormituskertalukuun. Vertai-
lumoduulit  El  =  6000  MPa,  E2  =  200  MPa  ja  E3  =  100  MPa. 

 Alusta  100  MPa. Paksuudet  Hl  =  0.2 m, H2 0.3 m, H3  =  0.4 
m.  

Kerrospaksuuksien  vaikutus riippuu  päällysteen  jäykkyydestä. Kun  pääliys
-teen  jäykkyyttä  pienennetään  puoleen  (El  =  3000  MPa), sitomattomista 
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kerroksista  vain kantavan/jakavan  kerroksen  ohentaminen  vaikuttaa merkit-
tävästi  laskettuun kuormituskertalukuun  (kuvat  12  ja  13).  Itse  päällysteen 

 paksuudella  on  edelleen suurin vaikutus.  

-  50%  - 	 - 

- - 	 40%  - - - 

-----I w- 

- -  20%  - 

— — -  I0-;  

- - 	- 	- - 	—Hl=005.015m.Ea25' 
___ ___ -.--  .0-%  "- 	1-- 	 - — 112=0.20.6m.Ea=25  

-5  %  -4  %  .3  %  -2 %1i  % 	l  %  21  %  30% 41  %  5  % —u--H302..O6m,Ea25 

- -- 

---/ - 
- -  I  _- 

Kuva  12: Paksuuksien  vaikutus päällysteen kuormituskertalukuun.  Mo-
duulit  El = 3000 MPa, E2 = 200 MPa  ja  E3 = 100 MPa.  Alusta 

 25 MPa. Vertailupaksuudet Hl = 0.1 m, H2 = 0.4 m, H3 = 0.4 m. 

- ___ 

-__  
t  

- - -  20%  - 

- - -  

-----*44- - 	. 	—; — 	.. ..  
-5%-4%-3% 	%l 	 1(442(443% 4% 50%  
- — — — — 

tI2IIIII  

—Hl  = 0.05.O.15m,  Ea  = lO0 
- —H2=O.2...0.6m,  Ea 100 

02. .06m.  Eajj  

Kuva  13: Paksuuksien  vaikutus päällysteen kuormituskertalukuun.  Mo-
duulit  El = 3000 MPa, E2 = 200 MPa  ja  E3 = 100 MPa.  Alusta 

 100 MPa. Vertallupaksuudet Hl = 0.1 m, H2 = 0.4 m, H3 = 0.4 
m. 

Päällysteen  jäykkyydellä näyttäisi olevan  epäedullisin  arvo, jonka suuruus 
riippuu rakenteesta. Tätä arvoa  jäykemmillä  ja taipuisammilla päällysteillä 



Ii 

_—_--29—/------- _  

____ ____ -.  
1%  

- 

-  ----- I' ----- -  

__ — _7o____  
/  

-  
1- 

I 

E1=1500..,4500,Ea=25 
-  —E2= 140.  .420Ea=25 

% —4—E3=50..,150,Ea=25  
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kestoikä  kasvaa  (kuvat  14  ja  15).  Kuvat  perustuvat  Al:n  kaavaan. Heikko 
päällyste korostaa kantavan kerroksen merkitystä.  

Kuva  14: E-moduulin  vaikutus päällysteen kuormituskertalukuun. Vertai-
lumoduulit  El = 3000 MPa, E2 = 200 MPa  ja  E3 = 100 MPa. 

 Alusta  25 MPa. Paksuudet Hl = 0.1 m, H2 = 0.4 m, H3 0.4 m. 

I 

I  

/  
I  

/ 

—El 1500.4500, Ea  =  100 
 - —E2=140.420,Ea=100 

%  -4  %  •3c  %  -2  %  -1 c % 	%  1  % 	%  3c  %  4  %  5q  % —u—E3=50..150,Ea=100  

/ 

/  

Kuva  15: E-moduulin  vaikutus päallysteen kuormituskertalukuun. Vertai-
lumoduulit  El = 3000 MPa, E2 = 200 MPa  ja  E3 = 100 MPa. 

 Alusta  100 MPa. Paksuudet Hl = 0.1 m, H2 = 0.4 m, H3 = 0.4 
m. 
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Jos  verrataan kuvia  3  ja  4 (tai 10  ja  11),  ne näyttävät olevan pareittain hyvin 
samanlaisia eli  laatumuuttujien  muutosten vaikutukset olisivat riippumatto-
mia  alusrakenteen  E-moduulista.  Tämä ei tarkoita sitä, että  alusrakenteen 
kantavuuserot  olisivat merkityksettömiä. Siinä tapauksessa, että kyseessä 
olisi saman rakenteen sisäinen  aatuvaihtelu, alusrakenteen  E-moduulin 

 vaikutus  kuormituskestävyyteen  olisi samankaltainen kuin esimerkiksi ku-
vissa  8 tai 9  esitetty  suodatinkerroksen (E3:n)  vaikutus. 

Rinnakkaiset  kuvat  (3  ja  4 tai 10  ja il)  tulisi käsittää eräänlaisena  x-y - 
koordinaatiston siirtona  pitkin  z-akselia, jossa  z on esim. alusrakenteen E-
moduuli.  Tämä tarkoittaa, että  jos  perusrakenne muuttuu, myös  laatumuut-
tujien  suhteet saattavat muuttua.  

Päällysteen kuormituskestavyytta tarkasteittin  en  taisi/Ja  rakenteilla, joissa 
 kaytettiin  kahta  alusrakenteen  E-moduulia,  kahta  paallysteen  E  moduulia 
 sekä kahta  peät/ystepaksuutta.  Suunnitelluista arvoista poikkea vien kerros  

paksuuksien  ja  E-moduulien  vaikutuksia kuvattiin  sal/itun kuorrnttuskertalu-
vun suttteellisena  muutoksena  Kuormituskertaiuvut  laskettiin  pääl/ysteen 

 ala  pinnan  vetomuodonmuutosten  a  voita  

Päà Ilystepaksouden vaihtelulla  on  merkitta  va  vaikutus  pa  ällysteen vo symi
-seen  Muiden kerrosten  paksuusvaihte/ulia  on vain  pienehko  merkitys 

päällys  teen  vasymiseen Kerrospaksuuksien  vaihtelun vaikutus  on  saman-
kaltaista seka huonolla että hyvällä  alusrakenteella päallystepa ksuudesta 

 (100/200 mm)  riippumatta.  Päallysteen  E-moduulin  kasvaessa  kerraspak-

suuksien vaThtelun  suhteellinen merkitys  lisaänfyy.  

Kerrosten  moduuleista  vain  ylimpien kerrosten  moduulieri  vaihtelu vaikuttaa 
 merkittavasti paallysteen vasymiseen  Suhteellinen  vaikutu.  on  samanlaista 

 huono/Ja  ja  hyvällä  alusrakenteella. Moduu/Jen  kasvaessa  paallysten kes-
toikä  kasvaa.  Päallysteen  E  -moduuli  on  kerrosmoduuleista  merkittävin  iay

-kalla ja  paksu!!  a (200 mm) AB -paallysteelta Paä!lysteen  E-moduulin  vaiku-
tus  on  hieman  kantavan/jaka  van  kerroksen  moduulin  vaikutusta  vahaisempi 
jäykäilä  100 mm AB-päällysteellä. Pehmeä/Ja  100 mm AB -päällystee/!ä 
paa/lysteen moduu/in pienentyassa kestoika r?ayttälsi  kasvavan  Ta/to/n 

 kantava  olja  ka  van  kerroksen  E-rnoduulin vaihielun  merkitys  on  selvästi suu- 
rempi  ku/n paalfysteelia. 	 _________ ______________  

2.4.3.  Kuormitustapaukset  

Poikkeavan kuormituksen vaikutus  kestoikään  tulee tuntea,  jos  halutaan 
tarkastella tien epätasaisuuden merkitystä. Laskelmissa  yksikköpyörälle 

 annettiin  kuormaksi  50 kN  ja paripyörille  2 x 25 kN. Normaalitapaukseksi 
 otaksuttiin  kosketuspaine  800 kN. Jos  oletetaan, että renkaan  kosketuspin

-ta-ala muuttuu kuormituksen kasvaessa  (vakiopaine),  saadaan tulokseksi  



TUOTANNON LAATU 
	 23  

KUORMITUSKESTÄV'{'T'DEN LAATUMUUTTUJAT  

lievempi vaikutus kuin silloin,  jos kosketuspinta-ala ei ehdi muuttua 
(muuttuva paine).  Alusrakenteen moduuli  ei vaikuta tulokseen merkittävästi 

 (kuvat l6ja  17).  

Pienet epätasaisuudet  ja  pitkät heitot saattavat olla tässä suhteessa merki-
tykseltään erilaisia. Voitaneen otaksua, että pienet terävät epätasaisuudet 
-tilanteessa  pinta-ala ei muutu  ja  pitkät loivat heitot -tilanteessa paine ei 
muutu.  Kuormituslisällä  on  kuitenkin molemmissa tapauksissa melko suuri 
vaikutus. Tässä tapauksessa  ns.  neljännen  potenssin  sääntö antaa kaikista 

 jyrkimmän  riippuvuuden (lähinnä  pystyakselia  oleva käyrä kuvassa  16). Se 
 kuvannee tilannetta, jossa renkaan paine kasvaa  ja kosketusala  pysyy va-

kiona.  

i% -4O%-3ø%-2%-1Q% O 	1% 2% 3% 4% 5 

—P1.2aIa  12.5.37.5 RN. Ea = 25 
- —P1.2aIa= 12 5.37.5 kN. Ea= 100 
—P1.2pane = 12.5.37.5 RN. Ea = 25 
-  X  -P1,ane 12,5.37.5 RN. Ea= 100 
- 4-polens$ 

Kuva  16:  Kuormituksen vaikutus paa/lyst een kuormituskertalukuun.  Pari-
pyöra, jolle  P1,2  =  25  kN. Moduulit  El  =  3000  MPa,  E2  =  200 

 MPa  ja  E3  =  100  MPa.  Alusta  25 tai 100  MPa. Ven'ailupaksuu
-det  Hl  =  0.1 m, H2  =  0.4 m, H3  =  0.4 m.  

Kuvissa  16  ja  17 selitteen alaindeksi  tarkoittaa  muuttuvaa  tekijää,  esim: 
 Pi ,2paine  =  renkaan paine muuttuu.  

Yksikköpyörän  tapauksessa  vakiopinta-alaoletuksella (P paine )  laskettaessa 
 kuormitusmuutoksen  suhteellinen vaikutus  kuormituskestävyyteen  on  sa-

maa luokkaa kuin  paripyörällä.  Sen  sijaan  vakiopaineoletuksella (P aia ) 

kuormituksen suhteellisen muutoksen vaikutus  kuormituskestävyyteen  on 
paripyörätapausta  lievempi  (numeroarvoja  liitteessä  1). 
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\50%  

— 	 _. ., - - - - 
-& %  -4  %  -3  %  -2  %  -1  %  0 	20% 30% 4  %  5 

—2  

- - - - - 

- - -  10%  - - 

-_- 

—P1aIa25...75kN.Ea25 
- Plala =  25.75  kN.  Ea 100  

—Plpane 25...75kN.  Ea  =  25 
 '' —x —P1pne25...75KN.Ea  100  

Kuva  17:  Kuormituksen vaikutus päällysteen kuormituskertalukuun. Yk-
sikköpyörä,  jolle  P = 50 kN. Moduulit El = 3000 MPa, E2 200 
MPa  ja  E3 = 100 MPa.  Alusta  25 tai 100 MPa. Vertallupaksuu

-det  Hl = 0.1 m, H2 = 0.4 m, H3 = 0.4 m. 

Päällysteen  pinnan  epåtasaisuudella  on  varin  merkittävä vaikutus päällys- 
teen vas ymiseen.  koska epätasaisuudesta aiheutuu dynaaminen Iisäiasi

-tus.  Terävät lyhyet eptasaisuudet saattavat olla päallysteerr kestoiän kan-
nalta vaarallisempia kuin pitkät heitot.  

2.4.4.  Ohuet päällysteet 

Käytetyt  vaurioitumismallit  saattavat kohtuullisesti toimia  "paksummilla",  yli  8 
cm  vahvoilla  päällysteillä. Vaurioitumismallit  ja  laboratoriotestit (väsymis

-kokeet), joita  on  tehty erilaisten  päällysteominaisuuksien  vaikutuksen selvit-
tämiseksi, ovat ehkä liikaa keskittyneet pelkkään  taivutukseen.  Ohuen 

 päällysteen väsymiskriteeriin  tulee suhtautua tietyllä varauksella, koska 
ohut päällyste käyttäytyy eri lailla kuin paksu päällyste. 

Voidaan jopa sanoa, että koska ohuet  asfalttipäällysteet  ovat vaikeasti  mal
-linnettavia,  niitä ei vielä pitäisi suunnitella  analyyttisesti  ainakaan samalla 

tavalla kuin paksuja  päällysteitä.  Seuraavissa kuvissa esitetään  päällysteen 

väsymiseen  perustuvalla  Asphalt  Instituten  kaavalla lasketun  kuormitusker-

taluvun  suhteellinen muutos.  Ohuiden päällysteiden ongelmallisuus  näkyy 
 mallin  epäloogisena käyttäytymisenä.  

Kuvien soveltamisessa tulisi tuotannon laadun osalta ehkä rajoittua vaaka- 
akselin positiiviselle puolelle  ja  silloinkin voidaan arvioida  vain  päällysteen 

kestoikään  vaikuttavien muuttujien keskinäistä järjestystä.  
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Jostakin muuttujan arvosta lähtien vaikutus suhteelliseen kuormituskestä-
vyyteen näyttää kääntyvän vastakkaiseksi. Päällystepaksuudella olisi kuvi-
en perusteella "epäedullisin" arvo, joka riippuisi päällysteen moduulista 

 (kuvat  18  -  19).  Heikolla  ja  ohuella päällysteellä kantavan kerroksen pak-
suudella havaitaan myös "edullisin" arvo. 

---'---------- 
III:III2 
— — .. - 

.5%4%. 

. 
% 	06 10% 

.-- -- 
50% 

r ----- 

-  - 

- - - 

- -  

—Hl = 0.02.0.07  ,,,,  Sa  25 
-  -H2 = 0.2.0.6 m. Ea 25 
-.--H30.2,..0.6m. Ea25  

Kuva  18:  Kerrospaksuuden  vaikutus paa/lysteen kuormituskertalukuun. 
Moduulit  El  =  3000  MPa,  E2  =  280  MPa  ja  E3  =  100  MPa. 

 Alusta  25  MPa. Vertallupaksuudet  Hl  =  0.05 m, H2  =  0.4 m, H3  
=  0.4 m. 

E'11 '  E 
-- - -  

-- —fr— --- -- 
- 7 -- 

-J  -  
%.4%_.3c2%.1% 06  

— — —  

- - - 

40  - - - - - - -  

L0% - - 

- 

- - 

-  

-  

i —Hi 0.02.0.07 m.  Sa  =  100 1  
- -H20.2..0.SmEa100 
-U--H30.2,,.0.6m.Eal0  

Kuva  19: Kerrospaksuuden  vaikutus paa/lysteen kuormituskertalukuun. 
Moduulit  El  =  3000  MPa,  E2  =  280  MPa  ja  E3  =  100  MPa. 

 Alusta  100 MPa. Vertallupaksuudet  Hl  =  0.05 m, H2  =  0.4 m, 
H3 0.4 m.  
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Jäykällä päällysteeUä  (kaksinkertainen  E-moduuli  edelliseen verrattuna) 
kerrospaksuuden suhteellinen vaikutus  on  samantapainen, mutta voimak-
kaampi kuin pehmeällä päällysteellä  (kuvat  20, 21) 

-  50-%—  - - 

- - - - - - 

iiiiiiiii7 -_i-iiiI- 
.---+ 	*---4-- 	 -1 f----+ -+-4-+  -,.-*--.  

-5  %  -4c 	-3 %...2 %1 	 1(2 6-.. 	%  44% 54%  

-- 

- -  20  - 

- - - 

-  4C%  

- -  -50% 

[I-l1 0.02.0.07 m. Ea 25  
- —H2=0.2...0.6m.Ea25 
—.---H30,2.,.0.6m.Ea25  

Kuva  20: Kerrospaksuuden  vaikutus päällysteen kuormituskertalukuun. 
Moduulit  El = 6000 MPa, E2 = 280 MPa  ja  E3 = 100 MPa. 

 Alusta  25 MPa. Vertallupaksuudet Hl = 0.05 m, H2 = 0.4 m, H3 
= 0.4 m. 

H1 0.02.0.07 m. Ea  =  100  
- —H2=0,2...0.6m.Ea  100  

' —.—N3=0.2...0.6m,Ea  100  

Kuva  21: Kerrospaksuuden  vaikutus  päällysteen kuormituskertalukuun. 
Moduulit  El 6000 MPa, E2 = 280 MPa  ja  E3 = 100 MPa. 

 Alusta  100 MPa. Vertailupaksuudet Hl = 0.05 m, H2 = 0.4 m, 
H3 = 0.4 m. 
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Kerrosten  E-moduulien  suhteellinen vaikutus  päällysteen väsymiseen  ei 
juurikaan riipu  alusrakenteen  laadusta.  Moduulien  osalta  kantavalla kerrok-
sella  on päällystettä  suurempi suhteellinen merkitys  (kuvat  22  ja  23). 

--rS —  /i  -  
3O6–  

---40-%–---7------- 

— 2OG– 

t  
A 
- /  - —  -  

I  

. _  
-j,.._  _ _ 

1% 21% 
... 

31%4(%5(  
...  

------- - / — - - /  
_I__  — — — / 

/ __________ 

—i ---4e'------------- —  

—El = 3000.9000. Ea 25 
- E2=140...420Ea=25 
--E350...150,Ea25  

Kuva  22: Moduulin  vaikutus päällysteen kuormituskertalukuun. Vertailu-
moduullt  El = 6000 MPa, E2 = 280 MPa  ja  E3 = 100 MPa. 

 Alusta  25 MPa. Paksuudet 0.5 m, 0.4 m, 0.4 m. 

— - / —  
I 

— 	---°---i--------- 

-  -----2O 	 --;; /  
-i-- 
/  - 

- — — 
— — 	 4016–  — /  

5046- 	 — — 

—El 3000.9000. Ea 100! 
- E2rl40...420Ea100 

% —U--E3=50...l50,Ear 100  

Kuva  23: Moduulin  vaikutus paa/lysteen kuormituskerta/ukuun. Vertailu-
moduulit  El = 6000 MPa, E2 = 280 MPa  ja  E3 = 100 MPa. 

 Alusta  100 MPa. Paksuudet 0.05 m, 0.4 m, 0.4 m. 
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Sitomattomien  kerrosten  moduulien jännitystilariippuvuus  korostuu  ohuilla 
päällysteillä,  koska kuormituksen aiheuttama  jännityslisäys  on merkittavä. 

 Samoin yksikkö-  ja paripyöräkuormitusten  ero  on  suuri. Näitä tekijöitä  ja 
 niiden vaikutuksia ei tässä vaiheessa tarkasteltu. 

Useimmiten pienimmät  kuormituskestävyydet  eivät aiheudu  tse paällysteen 
taivutusväsymisestä  vaan kantavan kerroksen pintaan tulevista rasituksista, 
jotka johtavat kantavan kerroksen  urautumiseen. Alusrakenteen  ja sitomat-
toman  kerroksen  jännitysten  perusteella  lasketut  suhteellisen  kestoian 

 muutokset esitetään kohdassa  2.4.5. 

Paallysteen kuorrnituskestavyytta tarkasteTtiin takenteifta  joissa  on ohL  
(5 cm) paa/lyste  Laskelmissa  tariasteltiin  kahta  alusrakenteeri  ja  p a/tv 
teen E-moduuliarvoa Sijunn,tel/utsta  arvoista poikkeavien  kerruspakstiul 

 sen ja  E-moduulien  vaikutuksia  ko  va/ton  sallitun  kuormituskertaluvun  sol 

 tee Jitsena moutoksena Kuormituskertaluvut  laskettiin  paallysteen  ala  penna 

 vetomuodanmuuto  sten  avulla.  

Ohuideri paa/lysteidon  tapauksessa  taytetty /askenta ru/un!  tuottaa  ttjhks,a 
 jotka  etvat nay/a  kovin  too gist/ta  Asiallisesti parempi tapa  tat/a he/ku  f/a  ui 

arvioida  kuormetuskestavyytta tarkaste/e'nalia sitomattomien kerrosluri  j 
alusra ken teen vas ymista  

Mallin  ongelmista huolimatta  nayttaisi  silta  etta  myös  ohuilla  pää flysteill 
kerrospaksuuksista  ta  rkein  on paailystepaksuus  jonka merkitys  lisaanty 
paallysteeri  E modnuuin  kasvaessa  Alusrakenteen  laatu ei  vai/wra kuorm 
:tketvyder? suhtoeflisiiri  muutoksiin.  _______  

2.4.5.  Alusrakenteen  ja  sitomattomien  kerrosten  kuormituskes-
tävyys 

Rakenteella,  missä  on  ohut  (alle  7-8 cm) AB-päällyste  tai pehmea PAB, 
kestoikä  määräytyy usein joko  sitomattomien  kerrosten  tai pohjamaan  py-
syvien muodonmuutosten perusteella. Seuraavassa esitetään sekä  kanta-
van  kerroksen että  alusrakenteen väsymiskestävyys ISAP:n  kaavalla lasket-
tuna.  Rakenteena  on 50 mm AB; 3000 MPa, kantava/jakava  kerros  400 
mm; 280 MPa  sekä hiekkaa  400 mm; 100 MPa.  Vertailun vuoksi samat  va-
symiskestävyyden  suhteelliset muutokset lasketaan myös  100 mm AB:lte, 

 jossa  kantavan/jakavan  kerroksen  E-moduulina  käytettiin arvoa  200 MPa 
 muutoin rakenteen ollessa sama,  Pohjamaalle  valittiin  E-moduulin  arvoksi 
 25 MPa  (kuva  24). 
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H1 50mm 
	 H1 100 mm 

H2= 400 mm E2= 280 MPa 	 E2= 200 MPa 
	H2 400 mm 

H3= 400 mml E3=100 MPa 	 E3100 MPa 	H3= 400 mm 

Ea= 25 MPa 	 Ea= 25 MPa  

Kuva  24:  Lasketut  rakenteet.  

Kerrospaksuuksia  muutettiin  10 %  välein  ja  laskettiin kuormituskestävyy-
dessä tapahtuva suhteeellinen muutos. Tässä tapauksessa rakenteet las-
kettiin ilman korjausta eli siten, että hiekkakerroksen paksuus ei vaikuta 
kantavan/jakavan kerroksen paksuuteen. Toisin sanoen hiekan paksuus- 
muutokset  (H3)  kuvaavat alusrakenteen  pinnan korkeuspoikkeamien  vaiku-
tuksia. Hiekkakerroksen paksuuden  (H3)  korjaaminen vaikuttaisi lisäävästi 
lähinnä alusrakenteen kuormituskestävyyteen. 

Kuvissa esiintyvä aaltoilu johtuu käytetyn tietokoneohjelman Bisar-PC:n 
laskentatarkkuudesta  eikä siihen kannata kiinnittää huomiota. Oleellista  on 

 nähdä eri laatumuuttujien vaihteluri vaikutus eli kestoiän suhteellisen muu-
toksen suuruusluokka, vaikutuksen suunta  ja  eri muuttujien keskinäinen 
tärkeysjärjestys. 

Edellä kuvatulla  50  mm:n  AB-rakenteella  kaikki kerrospaksuudet vaikuttavat 
huomattavasti alusrakenteen kuormituskestävyyteen  (kuva  25),  mutta  vain 
päällysteen  paksuus vaikuttaa kantavan kerroksen kuormituskestävyyteen 

 (kuva  26). 
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H1  =  0025.0.075 m, Ea 25  
- — H2=0.2..0.6m. Ea25 

% -—H30.2...0.6m.E25  

Kuva  25: Alusrakenteen  pinnan  purist usjännityksen  perusteella määritetty 
kuormituskertaluvun suhtellinen muutos, kun kerrospaksuudet 
muuttuvat. Ohut pääl/yste.  

H1  =  0.025.0,075 m, Ea  =  25  
- — H2=0,2,,,0.6m.Ea25 

% -—H3=0,2...0.6m.Ea=25  

Kuva  26:  Kanta  van  kerroksen  pinnan  puristusjännityksen  perusteella 
määritetty kuormituskertaluvun suhtelllnen muutos, kun kerros-
paksuudet muuttuvat. Ohut päällyste. 

Kerrospaksuuksien  vaihtelusta  alusrakenteen väsymiseen  vaikuttaa eniten 
kantava kerros, sitten  hiekkakerros  ja  vähiten päällyste.  AB:n paksuusvaih-
telulla  on 50 mm päällystepaksuudella  (kuva  25)  pienempi suhteellinen vai-
kutus  alusrakenteen väsymiseen  kuin  100 mm päällysteellä  (kuva  27). 

Päällysteen paksuusvaihtelun  vaikutus  kantavan/jakavan  kerroksen väsy-
miseen  on 50  mm:n  AB:llä  (kuva  26)  saman suuruinen kuin  100  mm:n  
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H1 0.05.0 ISm.  Sa  25 
- — H2O.2..,0.6m,Ea25 
—- I13=0.2...0.6m.Ea25  
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AB:IIä  (kuva  28).  Kummallakin rakenteella päällysteen  25 mm  lisäpaksuus 
 kasvattaa kantavan/jakavan kerroksen kuormituskestävyyttä  n. 35%. 

Kuva  27: Alusrakenteen  pinnan  puristusjännityksen  perusteella  määntetty 
kuormituskertaluvun suhtellinen  muutos, kun kerros  paksuudet  
muuttuvat. Paksu päällyste.  

- - - 

- - - - - 

- - - -  Sfr  - - - 

- - - - 

- — = .- 	 . . _ 

- - - -  

H1 O.05...0.I5m.Ea25 
- — H2=0.2...0.6m,Ea25 

Ea25  

Kuva  28:  Kantavan kerroksen  pinnan  purlstusjännityksen  perusteella  
määritetty kuormituskertaluvun suhtellinen muutos, kun kerros

-paksuudet  muuttuvat. Paksu päällyste.  

E-moduulien  muutokset vaikuttavat alusrakenteen kuormituskertalukuun 
samalla tavalla sekä  5  cm:n  AB-rakenteella  (kuva  29)  että  10 cm AB

-rakenteella  (kuva  30).  
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Kuva  29:  Alusrakenteen  pinnan  punstusjännityksen  perusteella määritetty 
kuormituskertaluvun suhtellinen muutos, kun rakennekerrosten 

 E-moduulit  muuttuvat. Ohut päällyste. 
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E1 1500.4500,  Sa  25 
 - -  E2  =  140.. .420,  Sa  =  25 

 % —'—E3=50...150,Ea25  

Kuva  30:  Alusrakenteen  pinnan  puristusjännityksen  perusteella määritetty 
kuormituskerta/uvun suhtellinen muutos, kun rakennekerrosten 

 E-moduulit  muuttuvat. Paksu paa/lyste. 

Kantavan kerroksen väsymiseen vaikuttaa moduuleista voimakkaimmin itse 
kantavan kerroksen  E-moduuli  ja  seuraavaksi eniten päällysteen  E-
moduuli. 5 cm:n AB-rakenteella päällystemoduuli  vaikuttaa lähes  1:1  kanta-
van  kerroksen väsymiseen  (kuva  31). 10 cm:n AB-rakenteella päällystemo-
duulin  vaikutus  on  vielä voimakkaampaa,  n. 3:2  (kuva  32). 
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Kuva  31:  Kanta  van  kerroksen  pinnan  purl stusjännityksen  perusteella 
määritetty kuormituskertaluvun suhtellinen muutos, kun  ra  ken-
nekerrosten E-moduulit  muuttuvat. Ohut paa/lyste.  

Kuva  32:  Kanta  van  kerroksen  pinnan  purl stusjannityksen  perusteella 
määritetty kuormituskertaluvun suhtellinen muutos, kun  ra  ken-
nekerrosten E-moduulit  muuttuvat. Paksu paa/lyste. 

Selvitettäessä miten alusrakenteen  E-moduulin  muuttuminen vaikuttaa  si-
tomattomien  kerrosten perusteella laskettavaan kuormituskestävyyteen 
lähtökohtana ovat edellä kuvatut rakenteet. Valittua alusrakenteen  E

-moduulia  25  MPa  muutetaan  10%  välein. 

Alusrakenteen kuormituskestävyys  muuttuu huomattavasti, kun  sen 
 E-moduuli  muuttuu. Suhteellinen muutos  on  samansuuruinen sekä ohuella 
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(5 cm)  että paksummalla  (10 cm) päällysteellä  (kuva  33). Alusrakenteen F-
moduulilla  ei kuitenkaan näytä olevan havaittavaa vaikutusta kantavan ker-
roksen puristusjännityksestä laskettuun kuormituskestävyyteen  (kuva  34). 

Kuva  33:  Alusrakenteen  pinnan puristusjännityksen  perusteella  määritetty 
kuormituskertaluvun suhtellinen  muutos, kun  alusrakenteen  E

-moduuli  muuttuu.  5 tai 10 cm AB.  

5p7p 
- 

- - 

- - - - 

- - - - 

_. - - -  •6-% 	- -•-- ._.  _l_.__ 

.5%-4%-3%-2%-1% 	1(% 2% 3(% 4% 5(  -_- - 
- - - - - 

- - - 

-  4O1  - - - - 
-  

F—Es  =  12.5.37.5. H1 0.05 
 -  Es  =  12,5.37.0, H1 0.1  

Kuva  34:  Kanta  van  kerroksen  pinnan punstusjännityksen  perusteella 
 määritetty kuormituskertaluvun suhtellinen  muutos, kun  alusra-

kenteen  E-moduuli  muuttuu.  5 tai 10 cm AB.  

Tarkasteltaessa yhtä aikaa päällysteen sekä kantavan/jakavan kerroksen  ja 
alusrakenteen väsymistä  pienin laskettu kestoikä määräytyisi  5 cm:n AB-
rakenteella  kantavan kerroksen perusteella (isap2)  ja  10 cm:n AB-
rakenteella päällysteen  perusteella (isapAB) (taulukko  1). 
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Taulukko  1: 	Esimerkkirakenteen kuormituskertalukuja  eri  kaavoilla  las- 
kettuna.  "AB"  kuvaa  päällysteen,  "RO" pohjamaan ja  '2" 

 kanta  van  kerroksen  kuormituskestävyyttä. Kaa  vat on  se/os-
tettu  kohdassa  2.2.  

KKLaiAB KKLaiFO KKLisapAB KKLisap2 KKLisapPO VTTasf  

5 cm AB 8.24E+05 1 .39E+06 2.43E+05 	1 .63E+05 7.65E+06 	2.89E+05 

10 cm AB 1 .11 E+06 1 .90E+06 3.28E+05 	8.84E+05 9.65E+06 	3.1 9E+05  

Sitomatthmien kerroslen  ja alusrakenteen kuormifuskesta vyytta tarkasteltun 
 rakenteilla, joissa  on  joko  5 cm tai 10 cm AB -paa/lyste  Ohuen  paallysteen 

 tapauksessa käytettiin suurempaa  kantavan/ja kavari  kerroksen  E-moduulia 
 kuin  10 cm  paa flysteeri rakenteef/a Alusrakenteefle  valittiin pieni  E-moduuli 

Siunnitelluista  arvoista poikkea vien  kerrospaksuuksien  ja -modLiuIien  vai-
kutuksia kuvattiin  saiitun kuormituskertaluvun suhteelksina muutoksina 
Kuormituskertaluvut  laskettiin  kanta  van  kerroksen  tai  aiusrakenteen  pinnan 
punstusjannityksen  avulla  

Rakennekerro.sten paksuusvaihtelulla  on  merkittävä vaikutus  alusrakeriteen 
 vas  ymiseen Tarkeysjarjestys  on  paa/lyste  paksuudesta  nip  pumatta  seuraa 

 va , anta va/jaka va  kerros suoda  tinkeiros (alusrakenteeri korkeusta  son 
 muutokset)  ja paa/lyste Paal/ysteen  F  moduuiin  kasvaessa  paallysteen 

pa(suusvain fe/un  suhteellinen  merktys lisaantyy Paal/ysteen  paksuus vai-
kuttaa voimakkaasti  myos  kanta an/jakavan  kerroksen  vasymiseeri  kun 
taas muiden kerros  ten  paksuusvaihteluila  on vain  pienehko  merkitys 

Kerrosten  moduuleista  kanta van/jakavari  kerroksen  moduulien  vaihtelu vai-
kuttaa eniten  sake  alusrakenteen  etta kanta van/jakavan  kerroksen  vasymi 

 seer-i paa/lystepaksuudesta rilpoumatta Paallvsteen moduunn  vaihtelu vai-
kuttaa voimakkaasti kantavan kerroksen  vas  ymiseen  mutta  vain  vahan 
.alusrakenteen väsymiseen. Hiekkakerrok.seri moduulin  vaihtelu vaikuttaa 

 merkitta vasti a!usrakenieen vasyrniseen  jopa  paallystetta  anamma  n  mutta 
ei juuri lainkaan  kantavan/jakavan  kerroksen  vas  ymiseen 

Alusrakenteen  E-moduulen vaThtelu  ei vaikuta  kanta  van  kerroksen  vãsymi
-seen  mutta vaikuttaa voimakkaasti  a/usrak  antaen  vas  ymiseen pällyste

-paksuudesta  riThpumatta. 

Kaytännässá la.,kettujen  rakenteiden  kestoikä maaräytyy  kanta  van  kerrok-
sen perusteella, kun  päällystepaksuus  on 5 cm  ja asfaltin väsymisen  perus-
teella, kun  päällystepaksuus  on 10 cm.  
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2.5.  Käytetyn  laskentamenetelmän  arviointi 

Kriittisten jännitysten paikka valittiin kerrosten rajalle. Tästä syystä tarkaste-
lusyvyys eri paksuisilla rakenteilla  on  toisistaan poikkeava. Kerrosrajaoletus 
sopinee kuitenkin tavanomaisen rakenteen toiminnan arviointiin. 

Kuormituskestävyystarkastelussa päällysteen väsymistä  kuvattiin päällys- 
teen alapinnan vetomuodonmuutokseen  perustuvilla väsymissuorilla.  Vä-
symismallit on  kehitetty maissa, missä päällysteen paksuus  on  yleensä vä-
hintään  100 mm.  Ne eivät välttämättä sovi  kovin  hyvin ohuille päällysteiHe, 
mistä syystä esitettyihin kuviin ohuista päällysteistä tulee suhtautua varauk-
sella. Päällysteen ohentaminen ei varmaankaan lisää tien kestoikää. 

Kun käytetään paksuja sitomattomia rakennekerroksia  ja  ohutta päällystet
-tä,  jännitykset ovat suuria ylimmässä sitomattomassa kerroksessa, mistä 

syystä  ko.  kerrokseen syntyy myös pysyviä muodonmuutoksia. Tämän takia 
kestoikä laskettiin myös kantavan/jakavan kerroksen yläpinnan jännitysten 
perusteella.  Jos  verrataan sitomattomien kerrosten  ja alusrakenteen  väsy- 
mistä (deformoitumista) toisiinsa, niin ylin sitomaton kerros voi olla tien 
kestoiän kannalta alusrakennetta kriittisempi. 

Sitomattomien  kerrosten väsymissuorien käyttö  on  eri maissa selvästi vä-
häisempää kuin alusrakenteen väsymissuorien käyttö. Koska niiden käytös-
tä Suomen olosuhteissa ei ole käytännön kokemuksia  ja  koska myös olo- 
suhteilla  ja materiaaleilla  on  todennäköisesti suuri vaikutus sitomattomien 
kerrosten väsymiseen, tarvittaisiin laajahko suomalainen tutkimus asian 
selvittämiseksi. Liikkuvan pyöräkuorman aiheuttamia sitomattoman  kanta-
van  kerroksen kimmoisia  ja  pysyviä muodonmuutoksia  on  jo  jonkin verran 
tutkittu Oulun yliopiston tierakenteen tutkimuslaitteella (TKT-Iaite). Ohuiden 
päällysteiden tapauksessa tulisi ehkä kiinnittää huomiota myös leikkaus-
jännityksiin. 

Laskelmissa sitomattomien kerrosten  E-moduuleina on  käytetty vakioarvoja, 
vaikka moduulit riippuvat voimakkaasti  mm. jännitystilasta.  Yhdellä  E-
moduulilla on  pyritty kuvaamaan kerroksen keskimääräistä moduuliarvoa. 
Jännitystilariippuvuuden käyttäminen edellyttäisi ainakin tarkempaa tietoa 
materiaaleista. 

Eri mafleiHa lasketut kuormituskertaluvut poikkesivat  varsin  paljon toisistaan. 
VTT:n kehittämä malli eroaa muista päällysteen väsymismalleista, koska 
siinä ennustetaan ensimmäisen pituushalkeamavaurion syntymistä  (ja 

 muissa viimeisen). Malli saattaa näyttää omituiselta, koska yhtälön kummal-
lakin puolella esiintyy kuormituskertalukutermi.  Sen  etuna muihin malleihin 
verrattuna  on  kuitenkin kotimainen havaintoalneisto. 
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2.6. Laatumuuttujien hajontojen  yhteisvaikutus 

Laatumuuttujien hajontoja  ja  niiden merkitystä päällysteiden kestavyyteen 
 on  selvittänyt  prof.  A.A,A. Molenaar  /32/.  Tarkastelu perustui  asfaltin  väsy-

miseen. Lähtökohtana oli kolmikerroksisen tierakenteen ekvivalenttipak-
suuden laskentakaava  (6)  ja  havaittu yhteys  asfaltin  venymän  ja ekvivalent

-tipaksuuden  välillä  (kuva  22). 

0.33 	 0.33 
he  =  0.9 [h 1  (E 1 1E 3) 	+  h 2  (E 2/E3 )  I  (6)  

missä  he 	 = ekvivalenttipaksuus  (m)  
h 1 	 =  asfaltin  paksuus  (m)  

= sitomattoman  kantavan kerroksen paksuus  (m)  
E 1 , E2 , E3 	=  kerrosten kimmomoduulit (järjestyksessä) 

Kuva  35:  Ekvivalenttipaksuuden  ja päällysteen  ala  pinnan  muodonmuu-
toksen välinen yhteys  /32/.  

Heikolla alusrakenteella  on  suuri vaikutus päällysteen alapinnan  veto-
muodonmuutokseen  ja  sitä kautta päällysteen kestoikään. Päällysteen pak-
suuden muutos vaikuttaa kestoikään voimakkaammin kuin päällysteen  E-
moduulin  muutos. 

Päällysteen  ominaisuudet vaikuttavat kuormituskertaluvun  ja  vetomuodon
-muutoksen vuorosuhteeseen (väsymissuoraan) voimakkaasti. Eri ominai-

suuksien sallitun suuruinen vaihtelu saattoi merkitä hollantilaisessa asfaitti-
päällysteessä jopa lasketun kestoiän vähenemistä  1/10  osaan.  
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Koko tierakenteen  ominaisuuksien vaihtelun vaikutusta päällysteen kestoi-
kään kuvattiin maHilla:  

S2  log N  = a2  b2  S log he  +  S 1.0.1 
	 (7)  

Kaavassa  S2  log N 	= päällysteen kestoikävaihtelu (kuormituskertaluvun  
logaritmin  varianssi)  

52 
log he 	= ekvivalenthpaksuuden  logaritmin  vaihtelu  

S2 	väsymisyhtälän  virhe johtuen tulosten hajonnasta  
a 	= ekvivalenttipaksuuden  logaritmin ja  vetomuodon- 

muutoksen  logaritmin  vuorosuhdetta  kuvaavan suo-
ran kulmakerroin (kuvassa  22). 

b 	= väsymissuoran (log s - log N) kulmakerroin 

Ekvivalenttipaksuuden  kaavan käyttäminen mandollistaa sekä yksittäisten 
että yhteisvaikutusten suuruusluokan arvioinnin. Eri muuttujien vaihtelun 
vaikutusta edellä mainittuun asfalttipäällysteen kestolän vaihteluun tarkas-
teltiin kolmikerrosrakenteella (taulukko  2).  

Taulukko  2: 	Hajonnan  vaikutuksen tarkastelussa käytetyt lähtöarvot  
/32/.  

Muuttuja  Tyypillinen variaatioker- 
loin (s I x) 

Laskenta-arvo  

h 1  0.05 150 mm 

E 1  0.10 5000 MPa 

h 2  0.10 300 mm 

E2  0.15 260 MPa 

E3  0.20 100 MPa 

Väsymissuoriin liittyvälle varianssille  S2 .1  käytettiin arvoa  0.16.  Eri tapauk-
sissa laskettu päällysteen kestoiän hajonta vaihteli välillä  0.122... 0.550 

 (taulukko  3).  Suurin vaikutus oli väsymisyhtälön epätarkkuudella  (lack-of-fit) 
 eli asfalttipäällysteen ominaisuuksilla. Käytetyillä laskenta-arvoilla alusra-

kenteen moduuli oli seuraavaksi merkityksellisin. Pienin vaikutus oli päällys - 
teen E-moduulin vaihtelulla. Päällysteen ominaisuuksissa  tapahtuvien 
muutosten merkittävyys ei niinkään johdu muuttuvasta  E-moduulista,  vaan 
herkästi muuttuvasta väsymiskestävyydestä. 
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Taulukko  3: 	Eri muuttujien  hajonnan  vaikutus  kestoiän hajontaan  /32/  

Laskelmissa huomioon 
otettu vaihtelu  

S iog  N  

h 1  0.122 
0.081 

h 1 , E 1  0.147 

h 1 , F 1 , h 2 , F 2  0.249 

E3  0.284 
h 1 , F 1 , h 2 , F2, E 3  0.378 

s 0  0.400 
h 1 , E 1 , h 2, E 2 ,  E3,s0,  0.550 

Väsymiskestävyyteen  vaikuttavat  mm. sideaineen  laatu  ja  määrä sekä  kivi- 
aineksen materiaaliominaisuudet. Valitulla suhteituksella  on  myös suuri 
merkitys, koska  se  määrää käytännössä päällysteen tiivistettävyyden  ja 

 tyhjätilan.  

Tarkastelun perusteella keskiavojen lisaksi tulisi va'voa tasalaatuisuutta, 
koska laatumuuttujien suuri hajonta lisäa päallysteen kuormituskestavyyden 
alittumisriskia eli käytännossa lisaä kunnossapitokustannuksia.  

2.7.  Päällysrakenteen kevätpehmeneminen 

Sitomattomien päällysrakennekerrosten  palautuvat  ja  varsinkin palautumat
-tomat  muodonmuutosominaisuudet  riippuvat voimakkaasti kosteudesta. 

Tierakenteen kosteus  on  yleensä suurimmillaan keväällä. Päällysraken-
teessa keväällä oleva kosteus voi olla peräisin alusrakenteesta  tai  ylhäältä-
päin  lumen sulamis- tai sadevesistä,  jos  päällyste  on vaurioitunut.  Kapeilla 
teillä tierakenteeseen pääsee vettä myös sorapientareiden kautta. 

Alusrakenteen sulaessa  ylhäältäpäin  se  alkaa painua kokoon liikenteen  ja 
 päällysrakenteen  painon vaikutuksesta. Tällöin jäätymisvaiheessa kerään-

tynyt ylimääräinen vesi voi purkautua ainoastaan ylöspäin  ja  kostuttaa 
päällysrakennekerroksia,  koska sisäluiskan kohdalla oleva tierakenne sulaa 
kinosten vaikutuksesta myöhemmin kuin ajoradan kohdalla  ja  alusta  on 

 jäässä (kaukalo). 

Päällysrakenteen yläosa  voi  talven  aikana sulaa  ja  jäätyä useita kertoja 
riippuen lauhojen jaksojen yleisyydestä. Keväällä aurinkoisilla ilmoilla  jää-
tymislsulamissykliä  voi esiintyä myös päivittäin. 
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Kosteuden merkitys päällysrakenteen sitomattomien kerrosten muodon-
muutoskäyttäytymiseen riippuu voimakkaasti hienoaineksen määrästä  ja 

 laadusta. Vähän hienoainesta sisältävät kerrokset eivät ole yhtä herkkiä 
vedelle kuin paljon hienoainesta sisältävät suhteistuneet materiaalit, joilla 
lisäkosteus kasvattaa kyllästysastetta merkittävästi pienestä huokoisuudes

-ta  johtuen. Kyllästysasteen kasvaessa riittävän suureksi sitomaton kerros 
deformoituu erittäin voimakkaasti. Erityisesti ohuilla päällysteillä sitomatto

-man  kantavan kerroksen muodonmuutosominaisuudet vaikuttavat merkittä-
västi  koko  tierakenteen kestoikään. 

Esim. moreenin  käytön yleistyessä korvaavana materiaalina päällysraken
-teen  kosteustilan  hallinnan  merkitys kasvaa. Pintakuivatukseen  on  kiinnitet-

tävä erityistä huomiota eli  on  huolehdittava riittävistä kallistuksista. Päällys-
tehalkeamien osalta kunnossapito  on  myös tärkeää. Päällysrakenteen kui-
vana pysymistä edistälsi erillisen hyvin vettä läpäisevän kerroksen käyttö 
päällysrakenteen alaosassa. 

Alusrakenteen kevätpehmenemistä  tarkastellaan kohdassa  3.5.  
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3.  ROUTAKESTÄVYYDEN LAATUMUUTTUJAT  

3.1.  Perusteet  

Routivan alusrakenteen  laadun vaihtelu johtaa epätasaiseen  routanousuun 
 tien pituus-  ja poikkisuunnassa.  Tien  pituussuunnassa routanousuerot  ai-

heuttavat  kevätepätasaisuuden (IRI  ja DRI)  lisääntymistä.  Routivan alusra-
kenteen sulaessa  sen kuormituskestävyys  heikkenee merkittävästi  ja  on 

 alhaisempi kuin kesällä.  Päällysrakenteen sulamispehmenemistä  käsiteltiin 
edellä kohdassa  2.7.  

Tutkimuksessa tarkastellaan epätasaisen  routanousun  sijasta  routanousun 
 suuruutta. Absoluuttinen  routanousu  vaikuttaa  mm.  roudan aiheuttamien 
 pituushalkeamien  syntymiseen.  Routaepätasaisuuden  oletetaan riippuvan 

absoluuttisesta  routanoususta.  

Tavanomaisella  tierakenteella päällysrakennekerrosten paksuusvaihtelulla 
 ei ole käytännön merkitystä  routanousun  suuruuteen, kun vaihtelu  on  laatu-

vaatimusten rajoissa. Samoin  on  tilanne  lämpöeristetyillä tierakenteilla,  kun 
käytetään  suulakepuristettua lämpöeristettä.  Tällöin laadunvalvonnan kan-
nalta ainoastaan  alusrakenteella  on  merkitystä. Valvonta kohdistuu lähinnä 
siihen,  poikkeavatko  materiaalit  ja  olosuhteet merkittävästi suunnitelmista.  

Jos  suunnitelmia muutetaan  rakentamisvaiheessa esim.  käytetään päällys- 
rakenteeseen suunnitellusta poikkeavaa materiaalia,  päällysrakennepak-
suus  saattaa muuttua. Tällöin tilanne muuttuu myös  routakestävyyden  kan-
nalta eli  päällysrakennepaksuus  saattaa olla yksi  routanousun laatumuuttu-
ji  sta.  

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, mitkä ovat  routanousun  suu-
ruuteen vaikuttavia  alusrakenteen laatuominaisuuksia  ja  minkä suuruinen 
vaikutus niiden muutoksilla  on.  Vaikutusten suuruutta arvioitaessa  jo  melko 
yksinkertainen  routanousun  laskentamalli lienee riittävä, kun keskitytään 

 routanousun suhteellisiin  muutoksiin. Periaatteessa myös  routanousun  las-
kennan  tulisi perustua yleisesti hyväksyttyyn  ja  käytettyyn teoriaan  (segre-
gaatiopotentiaali).  

3.2.  Routanousun  tilastollinen malli 

Vähemmän  vaativissa  kohteissa  ja  alustavassa suunnittelussa voidaan 
käyttää tilastollisia menetelmiä  routivuuteen  ja routanousuun  liittyvien  pa

-rametrien likimääräiseen  arvioimiseen  /10!.  Tielaitoksen  teettämässä  Rou- 
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tavaurio-  ja kuivatustutkimuksessa  /46/ On  esitetty routanousumalli  (r  = 
 045):  

RNkI =  31,40  *  PM 060  * LÄPOO2°48 * RAKPAK  -1.03  * PSYV  -1.1 	(8)  

Kaavassa  
RNkI = 

 PM= 
 LÄPOO2 = 

RAKPAK 
Psyv =  

keskilinjan routanousu,  mm  
pakkasmäärä, vrk°C 
pohjamaan seulan  0,02 mm  läpäisyprosentti 
päällysrakennepaksuus,  m  
pohjaveden syvyys tienpinnasta silloin, kun 
päällysrakenne  on  jäätynyt,  cm  

Eri tekijöiden suhteellista vaikutusta laskettuun routanousuun havainnollis-
taa  kuva  36.  Alkuperäinen routanousun suuruus (valittu vertailuarvo) ei si-
nänsä vaikuta routanousun suhteelliseen muutokseen.  

Kuva  36:  Routanousun  suhteellinen muutos (tien  keskilinjalla)  kaavan  8 
 yksittäisten tekijöiden mukaan. 

Kuvan  36  perusteella pohjaveden etäisyys vaikuttaa eniten havaittuun rou-
tanousun suuruuteen. Rakennepaksuus vaikuttaa lähes yhtä paljon kuin 
pohjaveden etäisyys. Suuren routanousun edellytyksenä  on  myös tietty  ra-
keisuus  (tarkemmin kohdassa  3.3.4).  

Esitetty kaava  8 on  usean muuttujan tilastollinen malli. Yksittäin tarkasteltu-
na eri muuttujien vaikutukset voisivat olla jonkin verran poikkeavia. Kerros-
ten  paksuntaminen  ja  pohjaveden etäisyyden kasvu tapahtuvat käytännös-
sä yhtäaikaa, joten rakennepaksuuden merkitys routanousuun saattaa olla 
esitettyä suurempi. 
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3.3.  Routanousun  laskenta  segregaatiopotentiaahn 
 avulla  

3.3.1.  Laskentakaavat  

Yleisesti hyväksytty  ja  käytetty  routanousun  laskentatapa  on  malli, jossa 
 kokonaisroutanousu  lasketaan  huokosveden  jäätymisen  ja  routarintamaan 

imeytyneen  veden  jäätymisen aiheuttamien  nousujen summana  /5/.  

Huokosveden  jäätymisestä johtuva  routanousu  saadaan kaavalla  

(w_wU)M 	 (9) Ai  =  0.09 x n x Sr  x 
w  

Kaavassa  
n 
Sr 
w  
wu  

huokosveden  jäätymisestä johtuva nousu,  mm  
huokoisuus 
kyllästysaste 

 vesi pitoisuus  
jäätymättämän  veden  määrä  
jäätyvän  kerroksen alkuperäinen paksuus,  mm  

Jäätymättömän  veden  määrä  on  pieni  alle  -2.5°C  lämpätilassa,  joten yksin-
kertaistettuna maassa olevan  veden  jäätymisestä aiheutuva  9 %:n  tilavuu-
den kasvu aiheuttaa  routanousun 

h=0.09xwx-xd 	 (10) 
7 

Kaavassa 	h 	huokosveden  jäätymisestä johtuva nousu,  mm 
w 	vesipitoisuus 

maan  kuivatilavuuspaino, kN/m 2  
1w 	veden  tilavuuspaino,  9.8  kN/m2  

Routarintamaan imeytyneen  veden  aiheuttaman  routanousun  suuruus voi-
daan laskea  segregaatiopotentiaaliteonaan  perustuen kaavalla  11/34/. 

h= 1.09 xtxSPxgradT1 	 (11)  
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Kaavassa 	h 	routarintamaan  ulkopuolisesta lähteestä johtuneen  
veden  aiheuttama routanousu,  mm 

t 	tarkasteltava ajanjakso,  h 
SP 	todellista kuormitusta vastaava segregaatiopoten- 

tiaali, mm 2/Kh 
gradT f  lämpätilagradientti jäätyneessä  kerroksessa, K/mm 

Segregaatiopotentiaali  riippuu maalajiominaisuuksien lisäksi vallitsevasta 
ulkoisesta kuormituksesta  /15/: 

SP  = SP0  x 	 (12)  

jossa  
SP 	segregaatiopotentiaali  kuormalla , mm/Kh 
SP0 	segregaatiopotentiaali  0  -kuormalla, mm2/Kh  
e 	Neperin  luku  
a 	kerroin, MPa 1  

kokonaiskuorma, MPa 

Kokonaiskuormitus  lasketaan routarintaman yläpuolisten maamassojen 
kuormituksen  ja imukuorman summana. lmukuormitus  riippuu pohjaveden 

 pinnan  etäisyydestä  ja  roudan syvyydestä. Koska routarajan  ja  pohjaveden 
 pinnan  välinen etäisyys pysyy jokseenkin samana, niin imukuormitus voi-

daan laskea yksinkertaisella kaavalla  /5/.  

q1=yx(H -X) 	 (13)  

jossa  
q, 	imukuormitus, kPa  
H 	pohjaveden syvyys,  m 
X 	roudan syvyys,  m 
y 	veden tilavuuspaino kN/m3  

Routanousun  laskenta edellyttää roudan syvyyden, lämpötilagradientin  ja 
 kerroksen jäähtymiseen kuluvan ajan määrittämistä, mitkä voidaan tehdä 

valmisohjelmia apuna käyttäen.  

3.3.2.  Pohjaveden etäisyys  ja  päällysrakennepaksuus  

Pohjaveden syvyyden vaikutusta maan routimiseen voidaan tarkasteUa  seg-
regaatiopotentiaalin  SP  avulla, koska pohjavedellä ei ole vaikutusta muihin 
segregaatiopotentlaaliteorian mukaisiin routanousun laskenta-arvoihin.  /5!.  
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Routarintamaan  syntyvän kuormituksen vaikutus segregaatiopotentiaaliin 
riippuu maan savipitoisuudesta. Kuormitustekijä  a  (kaava  12)  vaihtelee 
keskimäärin noin 15:sta 0:aan, kun savipitoisuus muuttuu 0:sta noin 

 60  %:iin. Laskentaesimerkissä  (taulukko  4)  maalajit  ja  niiden maalajiomi-
naisuuksien tunnusluvut, segregaatiopotentiaalin  SP-arvot  ja  savipitoisuus, 

 on  otettu lähteiden  /22, 48/  tutkimuksista.  SP-arvoja laskettaessa  on  routa- 
rintaman kuormituksista otettu mukaan  vain  imukuormitus.  

Taulukko  4: 	Laskenta -arv'ot  /5/ 

Rakennekerros 	 Kerroksen vahvuus,  m 	 MarkatiLp. 

kN/m3  

Päaliyste 	 0.1 m 	0.1 	0,1 	0.1 	 25.0  

Kantava-  ja jakavakerros 	0.2 m 	0.3 	0.4 	0.5 	 22.0 
n ,) n, 	fl 	 1(1 	 14  

Paa Vysrakenne yhteens8  0.5 m 1 0 m 1.5 m 2.0 m  

Aiheutuva kuormitus,  kN/m 2  10.8 20.2 29.8 39.4 

Päavysrakenteen jaätymisaika  16 vrk 45 vrk 75 vrk 112 vrk 

Pakkasaika alusrakenteessa  189 vrk 140 vrk 110 vrk 73 vrk 

Alusrakenteen  SP,, 	Kuivatpain Vesipit Märkatil.p. 	Sa  %  a 

maalaji mm/Kh 	o Wa  p-% kNIm MPa 1  

kN/m 

siHk  1.5 	16.0 25 20 	8 12 

Si 3.0 	15.0 28 19.0 	2 14 

hkSi  5.3 	16.0 25 20 	0 15 

Si 7.0 	15.0 28 19.0 	7 12 

saSi  11.5 	13.5 38 18.5 	19 9  

Pohjaveden aiheuttama imukuormitus  o, 	0.5 m 	9.8  kN/m 3  =  4.9  kN/m 2  

Paällysrak. Alusrakennekuormitus, 	P2,  kN/rn2  Roudan syvyys  alusraken-  grad T 1 ,  

paksuus,  Alusrakennetyyppi teessa,  m KJmm 

d,m 

____________ 

siNk, 
 hkSi 

Si saSi 
___________________ 

siHk,  
hkSi 

Si  

_________ 

saSi 

________ ____________  

0.5 16 5 15 1 13.0 1.65 1.55 1.40 0.00350 

1.0 13.0 11 9 10.2 1.30 1.22 1.10 0.00250 

1.5 9.0 8.2 6.9 0.90 0.84 0.75 0.00200 

2.0 50 4.5 3.7 0.50 0.46 0.40 0.00150 

Päällysrakenteen  ominaisuudet  ja  tierakenteen jäätymiseen  liittyvät  asken- 
ta-arvot  on  otettu lähteen  /4/  tuloksista. Mitoituspakkasmääränä  on  käytetty 
Keski-Suomen mitoituspakkasmäärää  1 700  vrk°C,  mikä  on  noin  41000  h°C 
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(pakkastuntiastetta; lukuarvo  on Kelvin-asteina  sama kuin  Celsius-asteina). 
 Pakkaskauden pituus  on 185 vrk  ja  keskilämpötila  -9.2 ° C.  Pohjaveden  pin-

nan ja  routarajan välisenä etäisyytenä  on  käytetty  0.5 m  (pohjavesi korkeal-
la). 

Segregaatiopotentlaali  ja routanousu  pienenevät, kun pohjavesi  on  syvällä 
 (kuva  37).  Kuvasta saa myös käsityksen siitä, kuinka pohjaveden vaikutus 

 on  otettava huomioon, kun sovelletaan laboratoriossa routanousukokeella 
määritettyjä segregaatiopotentiaalien arvoja.  

lp'  

11 

10 

E 8 
 E  

Cl)  

CU 

0 
0. 
o4 
CU 
CU C)3 
I) 

U)  

il  

SP  = SFo  xe °  

saSi: SP0=11.5mm 2 /Kh sa%l9j  

Erittäin voimakkaasti  routiva  

Si:  SP7.0 mm 2/Kh sa%7  

hkS:  SF 5.3  mm2 /Kh  sa  

_____________________________________ 	mm  /Kh  sa%- 
Lievästi  routiva 

Routirnaton  

0.00 
	

0.50 	1.00 	1.50 	2.00 	2.50 	3.00 	3.50 	4.00 	4.50 
	

5.00  

Pohjaveden etäisyys  routarajasta  fm] 

Kuva  37:  Pohjaveden syvyyden vaikutus segregaafiopotentiaalin arvoon 
erilaisilla maalajeilla  /5t  

Alusrakenteessa  roudan syvyyden oletetaan pienenevän  60-80 %:lla lisätyn 
päällysrakenteen  paksuudesta. Lämpötilagradientin aivoissa  on  otettu huo-
mioon roudan alusrakenteeseen tunkeutumisen ajankohta. Pakkaskauden 
alussa lämpötilagradientilla  on  selvästi suurempi arvo kuin lopputalvesta. 
Päällysrakenteeltaan ohuella tiellä routimisen aikainen lämpögradientti  on 

 keskimäärin suurempi kuin paksulla. 

Kuvassa  38 on  esitetty tien päällysrakennepaksuuden  ja routanousun  väli-
nen riippuvuus samoilla maalajeilla kuin edellä pohjaveden syvyyden vaiku-
tustarkastelussa. Routanousuarvoissa  on  mukana sekä huokosveden jää-
tymisen synnyttämä routanousu että routarintamaan imeytyneen  veden  ai-
heuttama routanousu. 



F= 17OOvrkC 

t 185 vrk 

4 

3U  
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0.5 	 1 
	

1.5  

Päallysrakennepaksuus  [m] 

Kuva  38. Tien  routanousun  ja  pääliysrakennevahvuuden  välinen riippu-
vuus erilaisilla alusrakennetyypeillä  /5/.  

Puolen metrin päällysrakennevahvuuden lisäys normaalilla rakennepak-
suusalueella merkitsee parhaimmillaan routanousun pienentymistä noin 
puoleen.  

3.3.3. Alusrakenteen  tiiviys-  ja  kyllästysaste  

Luotettavaa tietoa alusrakenteen routimisominaisuuksista saadaan vasta  in 
situ  -näytteenoton  ja laboratoriotutkimusten  jälkeen. Rakentamisvaiheessa 
alusrakenteen ominaisuuksien reaaliaikainen seuranta rajoittunee silmä-
määräisen tarkastelun lisäksi esim. säteilymittauksilla (Troxler-laite) saata- 
vim  mittaustuloksiin  maan tiiviydestä  ja  kosteudesta. Molemmat tekijät vai-
kuttavat routanousun suuruuteen kuivatilavuuspainon  ja  mm.  lämpäkapasi-
teetin  kautta, mistä syystä vaihtelut aiheuttavat epätasaista routanousua. 

Tarkoituksena  on  esimerkkirakenteen  (kuva  39)  avulla selvittää, millainen 
vaikutus pohjamaan tiiviys-  ja kyllästysasteella  on  routanousun  suuruuteen. 
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I-Il -  50 rrrii 	 F 

H2= 400 mm 	Murske  

H3= 400 mm 	Hiekka 

Pohjamaa  (muuttuva)  

Kuva  39:  Esimerkkira  kenne  

Muutetaan tiiviysastetta  ja 
kyllästysastetta  kandella eri 
maalajifia 
(eri segregaatiopotentiaalit) 

Pohjamaan routivuutta  kuvataan segregaatiopotentiaalin avulla. Pohjamaan 
segregaatiopotentiaalin arvoina käytetään  1,5 mm2/Kh  (lievästi routiva)  ja 

 11,5 mm2/Kh  (erittäin voimakkaasti routiva). Pohjamaan tiiviysastetta muu-
tetaan välillä  0,8...1,0  ja kyllästysastetta  0,4...1,0. Pohjamaan tiiviysastetta 

 muutettaessa gravimetrinen vesipitoisuus  on  vakio  (22 %)  ja kuivatila-
vuuspaino  muuttuu välillä  13.2.16.5 kN/m 3 . Pohjamaan kyllästysastetta 

 muutettaessa pohjamaan kuivatitavuuspaino  on  vakio  ja gravimetrinen  vesi-
pitoisuus muuttuu välillä  12,5...31,2 %.  Kullekin tilanteelle lasketaan pohja- 
maalle routamitoituksessa tarvittavat vesipitoisuudesta  ja kuivatilavuuspai

-nosta riippuvat lähtöparametrit  (lute 2). 

Mitoituskriteerinä  käytetään Oulussa kerran kymmenessä vuodessa toistu-
vaa pakkasmäärää FlO = 40000°Ch. Roudan syvyys lasketaan GEL1d 
-mallilla. Routanousu lasketaan segregaatiopotentiaalimenetelmällä, jonka 
tarvitsemat lähtötiedot saadaan GEL1d  -mallin  antamista tuloksista. 

Tiiviysasteen  vaikutus roudan syvyyteen  ja  routanousuun  

Roudan syvyys muuttuu lineaarisesti tiiviysastetta muutettaessa siten, että 
tiiviydessä  1.0  roudan syvyys  on 1840 mm  ja tiiviydessä  0.8 1920 mm 

 (taulukko  5). Segregaatiopotentiaalin arvolla 1,5 mm 2/Kh routanousun 
 muutokset ovat hyvin pieniä vaihdellen välillä  43,5.. .44,5 mm. Segregaatio-

potentiaalin arvolla 11,5 mm2/Kh routanousun  muutokset ovat suurempia. 
Routanousun suuruus kasvaa  148,4 mm:stä 177,2 mm:iin tiiviysasteen pie-
netessä 1,0.. .0,8. Routanousun  kasvun suuruus tasaantuu tiivistysasteen 
pienetessä. 
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Taulukko  5. 	Roudan syvyys  ja  roufanousu  en  tiiviyksissä  /12/.  

Tiwiysaste 	Roudan 	syvyys  Routanousu  [mm]  Routanousu  [mm] 
[mm] 	 (SP1,5 mm2fKh) 	(SP=11,5 mm 2/Kh)  

	

1,00 	 1840 

	

0,95 	 1860 

	

0,90 	 1880 

	

0,85 	 1900 

	

0,80 	 1920 

	

43,5 	 148,4 

	

44,2 	 157,1 

	

44,5 	 165,7 

	

44,5 	 173,5 

	

44,1 	 177,2  

Tiiviysasteen pienetessä segregaatiopotentiaalin  ollessa  1,5  mm2/Kh huo-
kosveden jäätymislaajeneman pieneneminen  ja  jäätymisvyöhykkeen  ulkoi-
sen lähteen aiheuttama  jäätymislaajeneman  kasvu kumoavat toisensa. 
Tällöin  routanousussa  ei tapandu muutoksia  tiiviysasteen  muuttuessa.  Se

-gregaatiopotentiaalin arvolla  11,5  mm 2/Kh tiiviysasteen pienetessä  ulkoisen 
lähteen aiheuttama  jäätymislaajeneman  kasvu  on  suurempi kuin  in situ 

 jäätymislaajeneman pieneneminen.  Tällöin  routanousun  suuruus kasvaa 
 tiiviyden pienetessä.  

Osittain  jäätyneen maakerroksen lämpötilagradientti  vaikuttaa  segregaatio-
potentiaaliroutanousuun.  Roudan syvyys kasvaa  tiiviysasteen pienetessä. 

 Tämä aiheuttaa muutoksia osittain  jäätyneen maakerroksen lämpötilaprofil-
lissa  siten, että  lämpötilagradienth  kasvaa  ja täten  johtaa  segregaatiopoten-
tiaaliroutanousun suurenemiseen.  Toisaalta roudan syvyyden kasvu lisää 

 pintakuormaa pienentäen segregaatiopotentiaalia.  

Roudan syvyyden kasvu aiheutuu  lämmönsiirtymiseen  vaikuttavien  para- 
metrien muutoksista.  Tiiviysasteen pienetessä olomuodonmuutoslämpö  ja 

 tilavuuslämpökapasiteetti  pienenevät lisäten roudan syvyyttä.  Lämmönjoh-
tavuuden pienenemisellä  on  päinvastainen vaikutus, mutta  sen  vaikutus  on 

 vähäisempi  ko.  tapauksissa  /12/.  

Suhteellisina muutoksina  esitettynä (eli verrattuna  vaihteluvälin  keskiarvosta 
 laskettuun routanousuun) tiiviysasteen  vaikutus jäänee käytännössä  alle  10 
 prosenttiin  (kuva  40).  Voimakkaasti  routivalla pohjamaalla tiiviysasteen  pa-

rantaminen vähentää  routanousua  lähes suorassa suhteessa.  
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I  

Routanc*su 
SPO1  1.5 mm2/Xi, 
Rwtanousi 
SPO=1.5 mm2/)Q, 

•-—  Roudan  sy's  

Kuva  40:  Tllviysasteen  suhteellisen muutoksen vaikutus suhteelliseen 
routanousuun  ja  suhteelliseen roudan syvyyteen kandella eri 
segregaatiopotentiaalin arvolla. 

Kyllästysasteen  vaikutus roudan syvyyteen  ja  routanousuun 

Segregaatiopotentiaalin  ollessa  1,5  mm2/Kh routanousu  vaihtelee  36,2 
 mm:stä  46,9  mm:iin  (taulukko  6).  Routanousu  pienenee kyllästysasteen 

pienetessä. Segregaatiopotentlaalin ollessa  11,5  mm2/Kh routanousu 
 vaihtelee  147,9  mm:stä  172,6  mm:iin. Routanousu  kasvaa kyllästysasteen 

pienetessä kuitenkin siten, että kasvun suuruus pienenee kyllästysasteen 
pienetessä. 

Taulukko  6. 	Roudan syvyysja routanousu  en  kyllästysasteissa  /12/.  

Kyastysaste 	Roudan 	syvyys  Routanousu  [mm}  Routanousu  [mm.] 

[mm] 	 (SP1,5 mm2/Kh) 	(SP11,5 mm2/Kh)  

100 1710 46,9 147,9 

0,90 1770 49,9 156,9 

0,80 1830 45,6 163,3 

0,70 1890 44,3 169,1 

0,60 1960 41,9 171,9 

0,50 2030 39,4 172,6 

040 2120 36,2 171,1  
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Kyllästysasteen  muutosta tarkasteltaessa  segregaatiopotentiaalin  ollessa 
 1,5  mm 2/Kh huokosveden jäätymislaajenema  on  merkittävämpi kuin  segre-

gaatiopotentiaalin  aiheuttama  jäätymislaajenema  ja  tästä syystä  routanousu 
 pienenee  kyllästysasteen pienetessä. Segregaatiopotentiaalin arvolla  11,5 
 mm2/Kh segregaatiopotentiaalin  aiheuttama  jäätymislaajenema  on  merkit-

tävämpi kuin  in situ  jäätymislaajenema,  joten  routanousu  kasvaa  kylläs-
tysasteen pienetessä.  Vaikutus roudan syvyyteen  on  samanlainen kuin  tu- -  
viysasteen pienenemisellä  /12/.  

Suhteellisia muutoksia  tarkasteltaesa kyllästysasteella  näyttäisi olevan tietty 
arvo, jonka kohdalla  routanousun  suuruus  on  suurimmillaan  ja  sitä pie-
nemmillä  ja  suuremmilla  vesipitoisuuksilla routanousu  pienenee  (kuva  41). 

 Tähän saattaa myös vaikuttaa tehty oletus  segregaatiopotentiaalin  pysymi-
sestä vakiona.  

Kuva  41:  Kyllästysasteen  suhteellisen muutoksen vaikutus suhteelliseen 
routanousuun  ja  suhteelliseen roudan syvyyteen kandella eri 
segregaatiopotentiaalin arvolla.  

3.3.4. Routanousun  laskennan arviointi  

Segregaatiopotentiaalin  avulla laskettu  routanousu  koostuu osittain maassa 
 jo  olevan  huokosveden jäätymislaajenemasta  (in situ)  ja  osittain  jäätymis

-vyöhykkeeseen ulkoisesta lähteestä virtaavan  veden  jäätymisestä  (segre-
gaatiopotentiaaliroutanousu). Segregaatiopotentiaali  vaikuttaa  routanousun 
kaavassa  suoraviivaisesti.  Routanousu  lasketaan yksinkertaistettuna  ker- 
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tomalla pakkasmäärän neliöjuuri segregaatiopotentiaalin  ja  paikallisista olo-
suhteista johtuvan kertoimen  tulolla. 

Pakkasmäärä  F  ei ole routanousun suuruuden kannalta vakio, joka riippuisi 
 vain  maantieteellisestä asemasta, vaan  sillä  on  tietty tilastollinen todennä-

köisyys  ja  lisäksi sama pakkasmäärä voi eri vuosina kertyä eri tavalla. 
Maalämmön takia saman routasuojauksen saavuttamiseksi tarvitaan  nor

-maalirakenteisessa tiessä  Pohjois-Suomessa merkittävästi paksumpi pääl-
lysrakenne kuin Etelä-Suomessa. Saman paksuinen päällysrakenne jäätyy 
Etelä-Suomessa pakkasmäärällä  350  vrk°C  ja  Pohjois-Suomessa  jo 

 150  vrk°C:n pakkasmäärältä  /4/.  

Routanousun  suuruus voidaan melko hyvin arvioida häiriintymättömän 
näytteen  ja routanousukokeen  avulla, kun kyseessä  on  tieleikkaus  tai  sel-
lainen tasaus, missä rakennekerrokset rajoittuvat luonnontilaiseen maahan. 
Tilanne  on  aivan toinen,  jos routivaa  maa-ainesta käytetään penkereessä. 
Toistaiseksi ei vielä tiedetä riittävästi, miten maamaterlaalin työstäminen 
vaikuttaa routimisominaisuuksiin. Jatkotutkimuksilla tulisi selvittää, mistä 
tekijöistä segregaatiopotentiaalin arvo riippuu. 

Laskelmien perusteefla pohjaveden syvyydellä  ja päällysrakennepaksuudel
-la on  merkttavä  vaikutus routanousun suuruuteen.  Sen .ijaan alusraken

-teen  tiiviys-  ja kyllastysasteella  on vain  kohtalaisen vahälnen vaikutus Myös 
maantiete&iisel[a asemalla  on  vaikutusta routanousun suuruuteen  Maten-
aalIomnaisuu ksi Ua  on  kulten  kin  ratkaiseva merkitys routim  is  een.  

3.4.  Routanousun  arviointi luokitteluominaisuuksien 
avulla 

Tunnetuin maamateriaalien luokitteluominaisuus  on  rakeisuus. Routivuutta 
 on  yleisesti arvioitu rakeisuusrajoja  0.002, 0.02  ja  0.074 mm  hienomman 
 maa-aineksen määrällä  tai  koko rakeisuuskäyrällä ja sen  muodolla.  Veden 

virtaus  on  suurimmillaan maalajeissa, joissa alipaineen  ja vedenläpäisevyy
-den  yhteisvaikutus  on  optimissaan  (kuva  42).  Tämä optimi  on  käytännössä 

silttimaalajeissa, jotka ovat rakeisuuden perusteella yleensä kaikkein routi-
vimpia maalajeja (#  0.005 mm  pienempien rakeiden osuus  7-10  %). 
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See 	 Siltti 	 Hiekka  

Kuva  42.  Maalajiominaisuuksien  periaatteellinen vaikutus jäätymisvyö-
hykkeeseen imeytyvän  veden  virtausnopeuteen. 

Routanousun  suuruutta voidaan karkeasti arvioida erilaisten  luokittelujen 
 perusteella.  Luokittelurajoista  saadaan myös käsitys merkittävistä routa- 

nousun  laatumuuttujista.  Taulukon  7  mukaista  routivuusluokitusmenetel
-mää,  joka mandollistaa  routanousun  suuruuden arvioimisen, pidetään 

 käyttökelpoisena  käytännön  suunnittelutehtävissä.  

Taulukko  7: 	Maalajien routivuusluokitusmenetelmiä  /141  

Flas5suuskart  1 
l(apdlaarinen Juoksevuus- 

1  
Hienous- segregaatio- Roulanousu- 

Rou0vuusluokka nousukorkeus  indeksi tekija potentlaali  s 0  nopeUS 
Maalaji Plastjsuusluku, 	 I,  laborst000- 

USCSluokituS 
m ( 	

W -Wp R f [%) mrs 1  K  Kokeessa  Juoksuraja,W1.(%  ii, I  h 	mm  rnrri/d WjW5)j  \ C  O.074mm  

Routimaton  OW, (3<  '1 O 
<11mm  020% 

<25 <0.5 <05 
(c,  =o.i<) sw,sp 

Lievasti routiva  
CH 1,  ^ 7;W <  1.0- 1.5 0-025 25-5 0.5- 1.5 05-2 

(Cr 	5')  ___________ L  ______________ ___________ ___________ __________ ___________ __________  
CL  

Keskinkerlaisesti  A-knjan  
7'L  = 	-  SO 1.5- 2.0 0.25- 0.5 5- 10 1.5- 3.0 2-4  

routva ylapuolella  
OH,  MH 

(, 
=  10%) A-Iinjan  

alapuolella  1,  ___________ ___________ __________ ___________ __________  

Eritiain routjva  CL  
A- linjan  <2.0 '05  '  10 3.0 '4  

(er  =  20%)  
oleiIa ,^ ,.W0  <35 

A-linjan 
alapuolella  1,0 4;W 	'50 
01. L 
A- lijan  
alapuolella  I, 	=  35- 50 

A- iinjars ylapuoliset maalajit.  joiden  ptaslisuusindekSl 	I, on  valillS  4-7,  ovat  rajalapauksia  ja  vaatmat lisatutkimuksla 

=)  Suurilla  kapillaarisen nousukorkeuden  ('10 m)  ja  tienoustekijan  ('30)  ar<orlla  maan  routisuus lievenee  pienen  vedeniapaisevyyden vuOkSi 
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Taulukossa  8  pohjaveden syvyyden vaikutus  on  kytketty  maalajien routivuu
-teen,  mutta muutoin  routivuuden määrityskriteerit  perustuvat  vain maala-

jiominaisuuksiin.  

Taulukko  8: 	Maalajien routivuuden määritys  ottaen huomioon pohjave- 
den syvyys  /14/.  

Routivuusluokka Kapillaarinen ,Juoksevuusindeksi  IL  
nousukorkeus  h  ( 	

-  [ml l= L 	
WLWP 

Routimaton  <1 z> 0.5 m 	hieno hiekka  

(=  0  %)  z> 1.0 m 	silttinen  hiekka 
IL^ O 	 z>1.5m;sittti  

z> 2.5 m 	savinen siltti  
z>3.0 m 	savi  

Lievasti routiva  1 0  -  1 0  <  11< 0.25 	z  <  0.5 m 	hieno hiekka  
(=5%)  . 	 .  0.5m< 	z<1.Om 	silttinenhiekka 

1.Om< 	z<1.5m;siltti  
1.5m  < 	z<2.5m 	savinensiltti 
2.Om< 	z<3.Om;savi 

Keskinkertaisesti  1.5  -  2 025  <  l< 0.50 	 ;  hieno hiekka  
routiva  z  ^  0.5 m 	silttinen  hiekka  
(c,10%) 0.5m< 	z ^ 1.Om;siltti  

z  ^  1 m 	C> 20 1.0 m< 	z  ^  1.5 m 	savinen siltti 
z ^ 1.5m;C<20  1.5m< 	z ^ 2.Om;savi  

Erittäin  routiva >  2 
L  >  0 50 	 - 	hieno hiekka  

(, =  20  %) . - 	 silttinen  hiekka  
z  < 1.Om  C>20  z<0.5m 	siltti 
z<1.5m;  C<20  z<1.Om 	savinensiltti  

z  ^  1.5 m 	savi  

z on  pohjaveden  pinnan ja  suunnitellun roudan syvyyden välinen etäisyys 
 C on  leikkauslujuus 

Routivuusluokituksessa  esitetty tarkoittaa  jäätyneen routivan maakerrok
-sen  suhteellista laajenemista. Esimerkiksi  päällysrakenteen  (paksuus 

 0.5 m)  alla  olevan  routivan maakerroksen jäätyminen  1.2 m  syvyydeltä 
 (kokonaisroutasyvyys  1.7 m)  merkitsee lievästi  routivassa  (E r  =5 %)  enintään 
 60 mm  ja  erittäin  routivassa  (Sr  =20  %)  tapauksessa yli  200 mm routanou-

sua. 

3.5. Alusrakenteen kevätpehmeneminen 

Alusrakenteen  kantavuuden heikkeneminen keväällä johtuu roudan aiheut-
tamasta  löyhtymisestä  ja  vesipitoisuuden lisääntymisestä (roudan sulami-
sesta aiheutuva  huokospaineen  kasvu).  Kausittaisen  roudan alueella  jak

-sottaisesti jäätyvän  ja  sulavan  maan  kantavuusmoduuli  saattaa alentua 
myös toistuvien epätasaisten  routanousujen  ja  sulamispainumien aiheut- 
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tamien siirtymien  vuoksi. Roudan sulamisen jälkeen lähinnä rakennekerros
-ten  paino aiheuttaa pohjamaan tiivistymisen  ja lujittumisen. 

Palolahti  /37/ on  tarkastellut pohjamaan kantavuusmoduulin riippuvuutta 
maalajin routivuudesta, vuodenajasta  ja jännitystilasta  sekä esittänyt seu-
raavan laskentakaavan: 

E=m.oI ( 
	- •Lics —u0 	 (14) 

\ 

Kavassa  on: 
E  jaksottaisella levykuormituskokeella  (STINA)  mitattava  kan- 

tavuusmoduuli pohjamaan  pinnalta  
m  ja  n  kevätkantavuuskertoimen  avulla laskettavia maalajista  ja  

maan tiiviydestä riippuvia kertoimia (aineiston perusteella  n  
oli välillä  0- 1,1 jam  välillä  0- 100  siten, että suurta  m- 

kerrointa vastasi pieni  n-kerroin;  m  =  57,757  *  0,0142)  
pohjamaan konsolidaatiojännitys, kPa  (oletus:  = 
pystysuora kokonaisjännitysjännitys pohjamaan  pinnalla, 
kPa  
liikenteen aiheuttama lisäjännitys pohjamaan pintaan, kPa 
vertailujännitys  1  kPa  

B  huokospainekerroiri  (syksyllä  0  ja  keväällä  1) 
u0  ennen jännitystilan muutosta vallinnut huokospaine, kPa. 

Syksyllä huokosvedenpaine u 0 on ei-negatiivinen  ja  keväällä korkeintaan 
tutkimuspisteen päällä olevan maapilarin painon  (yz,  kPa) suuruinen. 

Esitetty kaava kuvaa huokospaineen vaikutusta kantavuusmoduuliin routivil-
Ia mailla. Liikennekuorniituksella oletetaan olevan vaikutusta huokospai-
neeseen  vain  keväällä, kun maa  on  vedellä kyllästetty. Routimattomilla 
maalajeilla kantavuuksien vuodenaikaisvaihtelu  on  pientä (kaavassa  n- 
kerroin  on  lähes  nolla). 

Kaavassa  olevat kertoimet  n  ja  m  määritettiin kevätkantavuuskertoimen  tai 
 hienoustekijän  ja segregaatiopotentiaalin  avulla  /37/.  Ainakin eksponentin  n 
 määrittäminen kaavassa vaatii vielä lisätutkimuksia.  Mallin  hyvä selitysaste 

tarkoittanee sitä, että huokospaine  ja  kantavuuden alhainen kevätarvo liitty -
vät läheisesti toisiinsa. 

Kevätpehmenemiseen  vaikuttaminen tuotantovaiheessa edellä esitetyn 
 mallin  mukaisesti lienee erittäin vaikeaa. Kevätpehmenemisellä  ja  routa- 

nousulla  on  kuitenkin ilmeinen yhteys kertoimien  n  ja  m  kautta. Tällöin ke-
vätpehmenemiseen voitanee vaikuttaa routanousuun vaikuttamisen kautta. 
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Tuotannon laadun kannalta ovat oleellisia laatumuuttujat, joihin pystytään 
vaikuttamaan laadunvalvonnalla. Esimerkiksi laatua kuvaava  E-moduuli on 

 rakenteesta jälkeenpäin mitattavissa, mutta laadunvalvontavaiheessa  se 
 tulee yleensä laatumuuttujana korvata helposti määritettävillä osatekijäil-

lään. 

Päällystystöiden laadunvalvonta  on  tällä hetkellä ohjeistettu hyvin johtuen 
 mm. ASTO  -tutkimuksesta. Korkeintaan päällystepaksuuden seuranta 

saattaisi kaivata lisäohjeistusta. Sitomattomien kerrosten osalta laadunval-
vonta ei ole samalla tasolla kuin päällysteillä johtuen  mm. sitomattomien 

 kerrosten monimutkaisesta käyttäytymisestä. 

Tierakenteen kuormituskestävyys  riippuu oleellisesti päällysteen  ja kanta-
van  kerroksen laadusta sekä kerrospaksuuksista. Sitomattomien materiaa-
lien  E-moduuli  riippuu ainakin jännitystilasta, tiiviydestä, rakeisuudesta  ja 

 kosteudesta. Jännitystila  on  tärkein sitomattoman materiaalin  E-moduuliin 
 vaikuttava tekijä. Tehtäessä kantavuusmittauksia rakentamisen aikana 

(ennen päällystämistä) jännitystila tulisi ottaa huomioon sekä kuormitusta 
valittaessa että tuloksia tulkittaessa. Tietylle materlaalille määritetty  E-arvo 
ei ole toisen tyyppisessä rakenteessa  tai  eri rakennusvaiheessa samassa-
kaan rakenteessa sama.  J ännitystilariippuvuutta sitomattomilla kitkamaala-
jeilla on  usein kuvattu eri potenssikaavoilla  (kuva  43). 

KummorTduuIi, MN/m2 
 800 -r 

700 	
Slyngstod  1985 

y  =  7.31  *  x 

600 	 Brown 1971 

500 	
y=6.86*xOSS  

0 

0 	200 	400 	600 	900 	1000 	1200  
Pajannitysten surr8TB, kN/m  

Kuva  43.  Kitkamaatyyppisten kiviainesmateriaalien  E-moduulin  riippuvuus 
 jännitystilasta  eri tutkijoiden mukaan  /21/  

Tyypillisillä tierakenteilla pääjännitysten  summa on sitomattomassa  kanta- 
vassa  kerroksessa noin  140 - 280 kN/m 2  ja jakavassa  kerroksessa noin  70 
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kN/m 2  /41/. Pääjännitysten summa riipuu mm. päällysteen  paksuudesta. 
 Jos  kantavan kerroksen  E-moduuli on  luokkaa  250 MPa,  niin jakavan ker-

roksen  E-moduuli on vain  noin  100 MPa,  vaikka käytettäisiin samaa materi-
aalia sekä kantavaan että jakavaan kerrokseen. 

Kosteus vaikuttaa kimmomoduuleihin. Soran  ja murskeen  kriittinen kyllas-
tysaste  on  noin  80 - 85 %.  Tätä suuremmilla arvoilla materiaalien kimmo-
moduulit alenevat merkittävästi,  ja  samalla materiaalien jännitystilariippu-
vuus vähenee. 

Lajittunut  materiaali  on kimmoisesti jäykempää  kuin suhteistunut. Raekoon 
suurentaminen parantaa kimmoisia ominaisuuksia  /53/. Maksimiraekoon 

 kasvattaminen  20 mm:stä 50 mm:iin  voi suurentaa levykuormituskokeen 
perusteella lasketun moduulin jopa nelinkertaiseksi  /20/. Kiviaineksen  mik-
rokarkeus  eli myös mineraalikoostumus vaikuttaa kimmoisiin ominaisuuk-
siin.  Sen  sijaan tiiviysasteella ei ole  kovin  suurta merkitystä palautuviin 
muodonmuutosominaisuuksiin. 

Pysyviin muodonmuutosominaisuuksiin  vaikuttavat  mm. vedenläpäisevyys 
 (kosteus), tiiviysaste  ja makrokarkeus. Vedenläpäisevyys,  joka riippuu 

raekoosta,  on  merkittävä tekijä varsinkin keväällä.  95 % ylittävillä tiiviysas
-teilla  pysyvien muodonmuutosten syntyminen hidastuu merkittävästi. Mah-

dollisimman hyvä tiiviys voi kuitenkin johtaa vedenläpäisevyyden alenemi-
seen  ja  sitä kautta kevätpehmenemiseen. Myös makrokarkeus eli näkyvä 
karkeus  ja kulmikkuus  vaikuttavat eikkauslujuuteen  ja  sitä kautta pysyviin 
muodonmuutoksiin. 

Routanousun  suuruus riippuu rakenteen  ja  ilmasto-olosuhteiden lisäksi 
oleellisesti materiaalin laadusta  ja kosteustilasta.  Materiaalin laatua voidaan 
rakentamisvaiheessa tarkkailla lähinnä raekokojakaumalla,  millä  on  vaiku-
tusta myös kosteustilaan. Oleellinen vaikutus kosteustilaan  on  myös pohja-
veden  asemalla, alusrakenteen kerroksellisuudella  ja  maaston muodolla. 

Kuormftuskestävyyden  kannalta tärkeät 'yksinkertaistetut laatumuuttujat 
ovat päallysteen paksuus, kantavan kerroksen paksuus. materiaali  ja tiviys. 

 M ateriaaliomThaisu uksista seurattavia  asioita ovat raekokojakauma  homo-
geenisuus ja raeomiriaisuudet 

Sitomattomien  kerrosten kimmoisten  ja  pysyvien muodonmuutosten paino-
arvo riippuu oleeUisesti tarkasteltavasta rakenteesta. Eri tekijöiden vaikutus 
kerroksen kimmoisun  ja pysyviln muodonmuutosomuiaisuuksnn  on  erilaista, 
jopa erisuuntaista. 

Routanousun  kannalta tärkeitä laatumuuttuja ovat ainakin alusrakenteen 
raekokojakauma  ja  pohjaveden syvyys. 
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 5.1. Havaintoalneisto  

Hyvän rakennustavan mukaista laatua pyrittiin alustavasti arvioimaan  esi-
merkkikohteen  avulla. Tätä tarkoitusta varten saatiin käyttöön  laatukansio  ja 

 mittausdataa  vuonna  1993 valmistuneelta rakennushankkeelta  (Vt  4  välillä 
 Kello-Räinänperä).  Hankkeeseen kuului sekä moottoritie että muita yleisiä 

teitä  liittymineen.  Valituilla rakennusosilla  tarkasteltiln  lähinnä mittaustulos-
ten vaihteluita eli  keskiarvoja,  hajontaa sekä jakauman muotoa.  

Työnaikainen  valvonta kuului  laatuvastuun  mukaisesti  urakoitsijalle. Tarkas-
tellussa  aineistossa  on vain tielaitoksen  tekemiä  tarkistusmittauksia  ja  se 

 kuvaa valmiin  tierakenteen  laatua. Kokonaan toinen asia olisi selvittää, mi-
ten helposti lopputulokseen  on  päästy eli paljonko  on  jouduttu korjaamaan 

 laaturajoista  poikkeavia kohtia.  

Mittaustuloksiin  vaikuttivat sekä työn aikana voimassa olleet yleiset laadun
-valvontaohjeet  että suunnittelijan erikseen tekemä  laatusuunnitelma.  Ne 

poikkesivat hieman uusimmista  ohjeista  ja  laatuvaatimuksista. 

Hankitussa  aineistossa merkittävistä  laatumuuttujista  oli eniten seurattu 
rakennettujen kerrosten  korkeustason  poikkeamia. Mittaukset oli tehty  ta

-kymetrillä.  

5.2. Kerrospaksuudet  ja  korkeustasot  

Jotta tietyllä varmuudella saataisiin tarpeellinen  kerrospaksuus,  on  ohje- 
paksuus asetettava hieman suuremmaksi. Tilastollista tarkastelua varten  on 

 tiedettävä  odotusarvo  ja  hajonnan  suuruus.  Jos tarkastellun  muuttujan ja-
kauma kuitenkin poikkeaa  normaalijakaumasta,  ei tavallista  normaalijakau

-man kertymäfunktiota  voi  virheettä  käyttää, vaan  on  harkittava  esim.  muun
-noksen  tekemistä  muuttujalle. Jakaumien normaalisuus kinnostanee  vain 

 suunnittelijaa, mutta niiden muodosta voidaan helposti todeta nykyisten 
 laaturajojen  toteutuminen. Seuraavassa vaihtelua  on  kuvattu  histogrammeil

-la,  jotka  on  tehty  SPSS  -ohjelmalla.  

Alusrakenteen yläpinnan korkeustason  poikkeama suunnitellusta tasosta 
 on  sekä leikkauksissa että  penkereissä  samaa luokkaa  ja  poikkeamien  ja-

kauma  on samanmuotoinen  (kuvat  44  ja  45).  Aineistossa  on  aina  3  eri  mit-

tausta samalta  paalulta.  Mukana ovat hankkeen kaikki kohteet.  
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Kuva  44:  Leikkauksen ylä  pinnan  tason poikkeama  (mm)  suunnitelmasta. 

Kuva  45:  Penkereen  ylä  pinnan  tason poikkeama  (mm)  suunnitelmasta.  



60 	 TUOTANNON LAATU 

TOTEUTUNEEN TIEN LAATU  

Jakaumien vinoudet  ovat  -0.242  ja  -1.33  (huipukkuudet  -0.905  ja  -1.026). 
Vinous  johtuu siitä, että laatuvaatimus rajoittaa lähinnä ylhäältä päin (sallittu 
vaihteluväli  -100  mm...+0  mm). Jos  tasausviiva  pysyisi suunnitellulla kor-
keudella, voisi ennustaa, että keskimäärin päällysrakennekerrosten yhteis-
paksuus tulee suunniteltua noin  4 cm  suuremmaksi. Kuormituskestävyyden 
kannalta ennustettu vaikutus olisi positiivinen. 

Laatuvaatimuksissa  on  asetettu rajat kerrosten yläpinnan korkeusvaihtelul
-le.  Laadunvalvonta -aineistossa oli valmiiksi laskettuna  vain  yläpinnan  poik-

keamat suunnitellusta tasosta. Muunnos kerrospaksuuksien poikkeamiksi 
tehdään vähentämällä tarkasteltavan kerroksen yläpinnan korkeustason 
poikkeamasta edellisen (alemman) kerroksen yläpinnan poikkeama. 

Tiellä  M2,  jonka päällysrakenne  on  tavanomainen eli sitomaton murskera-
kenne ilman lämpöeristettä, verrataan sekä pisteittäin mitattuja että paalut

-tam  kolmen pisteen keskiarvotuloksena laskettuja kerrospaksuuksia. Kol-
men pisteen keskiarvotulokset  on  merkitty sulkuihin (taulukossa  9).  

Taulukko  9: 	Kerrospaksuuksien  vaihtelun tunnuslukuja tiellä  M2  
(osat  1-3).  

__________  

Suodatin- 
 paksuuden 

muutos,  mm 

Jakavan pak- 
suuden muutos, 

mm 

Kantavan pak- 
suuden muutos, 

mm  

Sallittu  
alue (ohje) 

-50.. +50 -40.. +0 -20+20  

KA  38.8 (38.8) -18.9 (-18.9) 9.2 (9.2)  

KH  42.2 (35.4) 29.6 (20.5) 19.7 (12.4) 

MIN -70.0 (-43.3) -95.0 (-65.7) -48.0 (-21.3) 

MAX 150 (107) 70 (38.7) 53 (40.3)  

MEDIAANI  37.5 (37.5) -20.0 (-18.6) 10.0 (9.2) 

VINOUS 0.03 (-0.07) 0.16 (0.21) -0.22 (0.27) 

KURT -0.56 (-0.75) -0.37 (-0.06) -0.23 (-0.01)  

LUKUM  294 (98) 333(111) 198 (66)  
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Jakaumien  muoto selviää parhaiten kuvista  46-48.  Piirretty käyrä  on  vas-
taava normaalijakauma. Suodatinkerrokseksi  on koodattu  tilanteen mukaan 
myös eristyskerros, maalaatikko  ja  siirtymäkiila.  
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Kuva  46:  Suodatinkerroksen  paksuuden poikkeama  (mm)  suunnitellusta 
arvostaan.  
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Kuva  47:  Jakavan kerroksen paksuuden poikkeama  (mm)  suunnitellusta 
arvostaan. 

Kuvassa  47 varianssi  ei ole riittävä normaalijakauman piirtämiseksi. Sama 
koskee myös eräitä muita tässä esitettyjä jakaumakuvia.  
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Kuva  48:  Kanta  van  kerroksen paksuuden poikkeama  (mm)  suunnitellusta 
arvostaan.  

Mittauspisteittäin  laskettuna saadaan  kuva  myös  kerrospaksuuksien  pieni-
muotoisesta vaihtelusta.  Poikkileikkauksia  on  tarkastettu  kerroksittain,  mit-
taamalla aina kolmesta eri pisteestä (jotka ovat tavallisesti myös  taitepistei

-tä). 

Jos  lasketaan  vain  keskiarvo kunkin paalun  mittaustuloksista,  eli  poikkileik-
kauksen kerrostason poikkeamalle  käytetään  vain  yhtä lukua kolmen sijas-
ta, laatu näyttää ehkä  liIan  tasaiselta  (kuvat  49-51). Keskiarvoistaminen  ai-
nakin pienentää hajontaa. Toisaalta  reunapisteet  eivät tarkasti vastaa toisi-
aan, koska  poikkileikkaus kaventuu  ylöspäin kerroksia  lisättäessä.  
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Kuva  49: Suodatinkerroksen  paksuuden poikkeama  (mm)  suunnitellusta 
arvostaan. Paksuus  on  laskettu  paaluittain  kolmen mitta  uksen 
keskiarvoina.  
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Kuva  50:  Jaka  van  kerroksen paksuuden poikkeama  (mm)  suunnitellusta 
arvostaan. Paksuus  on  laskettu paaluittain kolmen mitta uksen 
keskia,voina.  
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Kuva  51:  Kantavan kerroksen paksuuden poikkeama  (mm)  suunnitellusta 
arvostaan. Paksuus  on  laskettu paaluittain kolmen mitta uksen 
keskiarvoina. 

Kerrosten  yäpintojen tasoeroista laskettuja  kantavan kerroksen paksuus- 
poikkeamia voidaan verrata  koekuopista mitattuihin kerrospaksuuksiin.  
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Tällöin tarkastellaan niitä osia tiestä Haukipudas  — Lamukangas (hankeosia 
 M2/2  ja  M2/3),  joiden suunnitellut  kerrospaksuudet  ovat samat. Mitatut  ker-

rospaksuudet  ovat kuvassa  52  ja  lasketut  poikkeamat samalta  tieosalta  ku-
vassa  53.  

TEKIJ_N:  45040 
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Kuva  52:  Kanta  van  kerroksen mitattu paksuus  (mm) M2/2  ja M2/3:lla.  

KP 

Kuva  53:  Kanta  van  kerroksen paksuuden poikkeamat  (mm) M2/2  ja 
M2/3:IIa.  
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Mittaamalla (kuopasta) saadaan kantavalle kerrokselle selvästi suurempia 
paksuuksia kuin seuraamalla kerrosten yläpinnan korkeustasoja. Kaivamal

-la  saatu keskiarvo  on 50 mm  suurempi kuin yläpintojen mittauksista laskettu 
keskiarvo. Kerrospaksuuden ohjearvo  on 250 mm.  Vaihteluväli  on  koekuo-
pista  mitattuna  200-370 mm  ja vaaituksista  laskettuna  202-303 mm.  Keski- 
arvoja käyttämällä  (kuva  54)  saataisiin vaihteluväli  230-290 mm.  Tavoitelta

-va vaihteluväli  laatuvaatimusten perusteella oli  230-270 mm. 
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Kuva  54:  Keskiarvot  kanta  van  kerroksen paksuuden  poikkeamista  M2/2  ja 
M2/3:IIa. 

Kerrospaksuuksien  suhteellista muutosta ei tarkasteltu. Työmaan mielestä 
 vain  alle  20 cm  kerroksen rakentamisessa saattaa  tulla  vaikeuksia (suuri 

raekoko suhteessa kerrospaksuuteen). Silloin pitäisi myös kerrospaksuus 
ottaa parametriksi laatupoikkeamien suuruutta mallinnettaessa. 

Voisi olettaa, että kerroksen tiivistymisvaran arviointivaikeus olisi yksi pak-
suuspoikkeamien syy. Myös jälkitiivistyminen selittäisi  sen,  että kaivamalla 
saadut kerrospaksuudet ovat hieman suurempia kuin yläpinnan mittauksista 
lasketut. Kantavan kerroksen materiaalia onkin eräin paikoin jouduttu li-
säämään ennen päällystämistä.  

5.3.  Laatupoikkeamien  sijainti  hankeosalla  

Tärkeää olisi selvittää eri laatumuuttujien keskinäinen riippuvuus  ja  laatu-
poikkeamien sijainti. Edellä oletettiin muun muassa, että kunkin kerroksen 
korkeuspoikkeama korjaantuisi aina seuraavalla rakennekerroksella. Tämän 
takia tarkastellaan erikseen hankeosaa  M2/2.  Osa  tähän hankeosaari liitty-
vistä laadunvalvonnan tuloksista  on  koottu taulukkoon  10. 
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Taulukko  10:  Yhteen  veto  eräistä laadun  valvontatuloksista  (M2/2  erik-
seen)  /27/ 

Tie 	Teki  ja_nio  Teki  jä  Luku- 
määrä 

Keski- 
arvo  

Hajonta  Ala  Yla  Alitukset  

Maaleikkaus  
M212 21021  Alusrak. ylapinnan  54 -63.65 27.77 -100 0 0.0  

taso  

Penkereet  

M212 41121  Yläpinnantasoyks.  36 -45.67 28.51 -100 0 0.0  

poikkeama  

M212 41161  Tiiviyspengerkork.  13 92.54 2.86 87 0.0 

E 1k.  

Suodatin  
M2/2 44121  Ylapinnan  taso  138 10.70 25.16 -50 50 0.0 

M212 44161  Tiiviysaste  43 95.29 2.40 90 0.0  

Jakava  

M212 44321  Yläpinnan  taso  147 -14.78 14.44 -40 0 5.4 

M212 44351  Kantavuus  E2 45 183.76 45.12 90 0.0 

M2/2 44361  Tiiviysaste  35 93.33 1.40 92 11.4  

Kantava  

M212 45021  Yläpinnan  taso  135 -4.83 15.85 -20 20 10.4 

M2/2 45040  Kerrospaksuus  33 308.18 41.15 250 12.1 

M2/2 45051  Kantavuus  E2 42 214.50 29.85 160 0.0 

M212 45061  Tiiviysaste  46 94.13 1.21 92 0.0  

Päällyste  

M212 52135  Poikkeamaindeksi  78 1.00 1.18 4 2.6 

M212 52136  Tasaisuus,  RI 4 78 0.93 0.19 1.2 6.4 

M212 52139  Kaltevuus  100 0.04 0.54 -0.3 0.3 45.0  

Laatuvaatimukset  ja työselitykset  käyttävät  kerrospaksuuden  sijaan laatu
-muuttujana  kerroksen  yläpinnan  tasoa.  Keskiarvoista  voisi päätellä, että 

 suodatinkerros  tuli noin  5 cm paksummaksi,  jakava kerros  2 cm ohuem-
maksi  ja  kantava kerros  1 cm paksummaksi  kuin oli suunniteltu. 

Eri kerrosten toteutunut  paksuusvaihtelu  näyttäisi suurelta osin riippuvan 
 alla  olevan kerroksen tasosta. Yksittäiset  vierekkäiset  mittaukset  sen  sijaan 

voivat poiketa merkittävästi toisistaan. Esimerkkinä tästä vaihtelusta ovat 
 tieosan  M2/2 vaaitustulokset  (kuva  55).  Kultakin  paalulta  oli tehty kolme 

 mittausta/kerros. 
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Kuva  55:  Kerrospaksuuspoikkeamat  [mm]  ja alusrakenteen  korkeus poik- 
keamat  [mm]  hankeosalla  M2/2  paa/ut uksen  suhteen.  
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Tiiviydet  vaihtelevat paljon  (kuva  56).  Tiiviysasteelle  asetetut rajat olivat 
penkereille  87  %, suodatin/eristyskerrokselle  sekä maalaatikolle  ja  siirtymä-
kiiloille  90  % (ka.  95  %), jakavalle  ja  kantavalle kerrokselle  92  % (ka.  97  %).  
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Kuva  56:  Tiiviysast  elden  vaihtelu (%) tieosalla  M2/2  paalutuksen  suhteen. 

Levykuormituskokeiden  perusteella määritetyt kantavuudet täyttävät vaati-
mukset, mutta hajonta  on  melko suuri  (kuva  57).  Kantavuustavoite  E2  jaka-
valle kerrokselle  oli  90  MPa  ja  kantavalle kerrokselle  160  MPa.  
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Kuva  57:  Kanta  vuusarvojen  E2  (MPa)  vaihtelu tieosalla  M2/2  paalutuksen 
 suhteen. 

Tiiviysastevaatimus  eri kerroksissa ei varsinkaan kantavan  ja  jakavan ker- 
roksen osalta täyttynyt. Yksittäiset arvot ovat riittäviä, mutta keskiarvo ei.  
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Uuden valvontaohjeen  /69/  mukaan näitä rajoja ei enää sovelleta, vaan en-
sisijainen keino kantavan  ja  jakavan kerroksen tiiviystarkkailussa  on  koejy

-rays.  Toisaalta edelleen  on  voimassa tiiviyttä kuvaava kantavuusarvojen 
suhteelle (E2/E1) asetettu vaatimus. 

Levykuormituskokeella määritettyyn kantavuusarvoon  vaikuttaa selvästi 
alusrakenteen tiiviys. Toisaalta tiivistäminen kovalla pohjalla  on  helpompaa 
eli riippuvuus  on  kaksisuuntainen. Kantavuusmittauksissa  ei ole epätavallis-
ta, että kantavan kerroksen päältä heti tiivistämisen jälkeen saatu arvo  on 

 huonompi kuin jakavan kerroksen kantavuusarvo. Tilanne korjaantuu usein 
normaaliksi ajan kuluessa  ja  viimeistään tien päällystämisen jälkeen. 

Päällysteen  tasaisuutta kuvataan mitatun pituusprofiilin avulla lasketulla 
poikkkeamaindeksillä (heittojen suuruudella painotettu poikkeama)  ja tasai-
suusarvolla lRl-4  (simuloitu  korin  liike akselin suhteen). Tieosan mittaustu-
loksiin  on  lisätty  raja-arvotasot  (kuvat  58  ja  59).  Dynaamista epätasaisuutta 
ei voida suoraan johtaa lRl-arvosta, mutta havaintoaineiston  /8/  perusteella 
suuruusluokkaa  2  mm/m  oleva lRl-arvo vastaa DRI:ä  120-150. 

8 

-1  
0 	500 	1000 	1500 	2000 	2500 	3000 	3500 	4000  

Kuva  58:  Poikkeamaindeksi paalutuksen  suhteen  en  ajosuunnissa 

Tieosan  tasaisuus  on  keskimäärin hyvä yksittäisiä epätasaisuuksia paaluilla 
 3200  ja  3900  lukuunottamatta. Poikkileikkausta ajatellen eri ajosuunnat 

(kaistat) poikkeavat hieman toisistaan lyhyen epätasaisuuden osalta. Pitkät 
heitot näkyisivät ilmeisesti (suodattamattomista) lRt-arvoista, joita ei ollut 
käytettävissä.  
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Kuva  59: 1R14  (mm/rn) paalutuksen  suhteen ajosuunnissa  1  ja  2.  

Päällysteen poikkikaltevuudet määritettUn hankeosalla  M2/2  vaaitsemalla 
 (kuva  60).  Huomattavan suuri  osa  arvoista poikkesi päällysteelle asetetusta 

laatutavoitteesta (±  0.3  %-yksikköä). Kantavalle kerrokselle vastaava laatu- 
tavoite  on  ±  0.5  %-yksikköä  ja jakavalle kerrokselle ±  1  %-yksikkää.  Seitse-
män metriä leveällä ajoradalla yksi %-yksikkö tarkoittaa kaistan reunassa 

 3.5 cm  korkeuseroa. Poikkikaltevuuden poikkeamilla  saattaa olla ratkaiseva 
merkitys tierakenteen toimintaan (päällystepaksuus).  
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Kuva  60:  Poikkikaltevuuden  poikkeama (%-yks) suunnitellusta arvosta eri 
ajosuunnissa. 

Päällysteeseen  liittyvän laadunvaihtelun selvittämiseksi valittiin Oulun yli-
opiston tekemistä päällystevalvontatutkimuksiSta yksi sitomattomalle alustal

-le  valmistunut kohderyhmä (työnumerot  93023-93025).  Kyseessä olivat siis  
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eri tiet kuin edellä. Eri päällystepaksuuksilla massamäärät  ja tyhjätilat vaih-
televattaulukon  11  mukaisesti. Ohjemenekki  on 100 tai  120kg/rn2 .  Päällys-
tetyyppi  on  tavallinen  AB 20 tai AB 16.  

Taulukko  11:  Esimerkki  päällystevalvonnan kaistanäytteiden Iaatuominai-
suuksista  kolmessa  en  kohteessa.  

Massa- Massa- Massa-  Näyte- Tyhjä-tila Tyhjä-tila Tyhjä-tila  
mäara,  määrä, määrä, määrä  k.arvo  min  k.haj. 
k.arvo  min  k.haj.  max 

max 

96.5 74.7 12.6 15 3.1 1.6 1.0 
117.0 8.8 

115.3 98.1 9.9 18 2.3 0.3 0.9 
130.0 6.4 

116.6 93.9 13.1 42 3.0 1.5 0.9 
155.6 7.9  

Sidotulla  ja  varsinkin tasatulla alustalla saatanee massamäärältään  ja tyh-
jätilaltaan  parempia tuloksia. Vaikeammin tiivistettävällä SMA-päällysteellä 
voitaisiin puolestaan odottaa vieläkin huonompia tyhjätila-arvoja. Tiheillä 
radiometrisillä mittauksilla onkin saatu SMA:n tyhjätilalle suurempia arvoja 
(keskiarvo  6.8  ja keskihajonta  1.1  %-yksikkää)  kuin AB:lle (keskiarvo  1.8  ja 
keskihajonta  1.2  %-yksikköä)  /1/.  

Hankekohtaiset tyhjätilan jakaumat  ovat tyypillisesti  varsin vinoja  /76/.  Kivi- 
aineksen vaihtelu voi joskus aiheuttaa jopa negatiivisia tyhjätilan arvoja, 
mutta jakauman häntä  on  luonnollisesti harvalla puolella (suuria tyhjätiloja). 

Laadunvaihtelun heikentävää kokonaisvaikutusta kuormituskestävyyteen 
 arvioidaan yhdistämällä päällysteen laatuvaihtelu sitomattomien kerrosten 

laadun vaihteluun (taulukko  12).  Rakeisuuksista määritetyt  E-moduulien 
minimit  on  myös otetttu huomioon.  Tulos  kuvannee toteutuneen tien kes-
toiän mandollista maksimialenemista. 
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Taulukko  12:  Virtuaalitodellinen  rakenne heikoimmillaan. 

KERROS SUUNNITELTU SUUNNITELTU  E-  TOTEUTUNUT 
PAKSUUS,  mm  MODUULI, MPa  ARVO  

AB 20/120 40 3000  paksuus  -10 mm  
tyhjätila  +2%  

SITOMATON  250 350  paksuus  -48 mm  
KANTAVA moduuli  149  MPa  

JAKAVA  300 200  paksuus  -95 mm  
moduuli  150  MPa 

SUODATIN  500 50  paksuus  -70 mm 
mod  uuIi  30  MPa 

ALUSRAKENNEE -  20  

Asfaltin  tyhjätilan  muutoksen  3 % —> 5 %  vaikutus  päällysteen  jäykkyyteen 
 on  noin  3000 MPa - 2000 MPa (kuormitusnopeus 60 km/h, B-120 5 %, 

25°C). Laatumuuttujien  vaihtelusta aiheutuva vaikutus rakenteen  kuormi-
tuskestävyyteen  lasketaan  jännitysten  ja  muodonmuutosten perusteella 
aiemmin  käytetyillä kaavoilla  (taulukko  13).  

Taulukko  13:  Virtuaalitodellisen rakenteelilsen  vaihtelun vaikutus kuormi-
tuskestä vyyteen. Vertailu ylimmän  rivin  rakenteeseen.  

El E2 E3 Es Hl H2 H3 Al- 
asia 

Al-  
pohja 

ISAP- 

asfa  

ISAP- 
kantava 

ISAP- 

pohja 

VTT-

asfa  

3000 350 200 30 0.04 0.25 0.3 0  %  0  %  0  %  0  %  0  %  0  % 

moduulit  

3000 350 150 30 0.04 0.25 0.3 1  %  -28  %  1  %  I  %  -20  %  0  %  

3000 150 200 30 0.04 0.25 0.3 -92  %  -61  %  -92  %  -88  %  -52  %  -56  % 

QQ  350 200 30 0.04 0.25 0.3 67  %  -14% 268  %  -20  %  -13  %  6  %  

paksuus  

3000 350 200 30 0.04 0.25 0.21 5  %  -66  %  5  %  0  %  -55  %  2  %  

3000 350 200 30 0.04 02 0.3 -1  %  -50  %  -1  %  1  %  -41  %  0  %  

3000 350 200 30  QQ  0.25 0.3 147% -19% 147% -39% -16% 34%  
kaikki paksuudet  

3000 350 200 30 0.03 0.2 0.21 186  %  -87  %  186  %  -38  %  -79  %  40  % 

moduulit  ja  paksu udet  

2000 150 150 25 0.03 0.2 0.21 -86% -98  %  -70  %  -96  %  -95% -55%  

Merkinnät  E1-E3 (moduulit)  ja  H1-H3 (paksuudet)  tarkoittavat  päällystettä, 
 kantavaa  ja  jakavaa  kerrosta.  Es on  yhdistetty hiekan  ja  alusrakenteen  mo

-duuli. Laskentakaavat  on  esitetty kohdassa  2.2. Asphalt  Instituten  kaavassa 
 on  otettu huomioon  tyhjätilan  muutos  (AB:n moduulin  ollessa  2000 MPa). 
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Muuttuvat ominaisuudet  on alleviivattu.  Ne kohdat, joissa saatiin pienin las-
kettu kuormituskertaluku  on lihavoitu. 

Asphalt lnstituten  ja ISAP:n kaavoilla  laskettuna kantavan kerroksen  mo-
duulin  putoaminen  alle  puoleen tarkoitetusta arvosta voisi aiheuttaa päällys-
tevaunon (urautumisen) takia korjaustarpeen  jo  toisena käyttävuotena 
(kestoikäoletus  15  vuotta). Jakavan kerroksen paksuuden pieneneminen 
vaikuttaisi melko voimakkaasti alusrakenteen yläpinnassa. Päällysteen pieni 
paksuus  (4 cm)  täytyy ottaa huomioon tuloksia tarkastellessa. Parhaiten 
Suomeen  ja  tälle rakenteelle sopiva malli voisi olla VTT:n  /51/  esittämä kaa-
va, jonka mukaan kaikki mandolliset "heikennykset" yhdessä pudottaisivat 
kestoiän noin puoleen. VTT:n kaavassa liikennemääränä  on  käytetty arvoa 

 1.5 *105 .  

5.4.  Tulosten arviointi  

Kerrospaksuudet  pystytään riittävällä tarkkuudella toteuttamaan suunnitel-
mien mukaisesti, kun noudatetaan hyvää rakennustapaa. Esimerkkitapauk

-sessa  kyseessä oli kokonaisuutena suurehko hanke, jossa laadunvalvon-
taan ehkä kiinnitettiin tavallista enemmän huomiota. Kokemusten perusteel-
la kerrospaksuudet saattavat poiketa käytännössä hyvinkin paljon suunni-
telmissa esitetyistä kerrospaksuuksista. 

Erityinen vaara kerroksen ohentumisesta  on  silloin, kun siirrytään  kanta-
vammalta  pohjalta heikommalle pohjalle. Rakenteen epätasaisen painumi

-sen  takia syntyy helposti kynnys. Kun kynnystä tasoitetaan tiehöylällä, ker-
rospaksuus  ko.  kohdalla pienenee. 

Routamitoituksen  takia käytettävä suodatin/eristyskerros  on  tavallisesti 
hiekkaa. Liian paksu hiekkakerros voisi pienentää teoreettisesti laskettua 
kuormituskertalukua,  jos  jakava-  tai  kantava kerros jäisivät  sen  takia suunni-
teltua ohuemmiksi. Käytännössä laatuvaatimukset näyttävät ohjaavan työtä 
niin, että suodatinkerroksen paksuus hieman ylittyy, mutta  se  tapahtuu 
usein siitä syystä, että alusrakenteen  pinta on  suunniteltua alempana. Yli-
kaivu johtunee siitä, että  se on  halvempaa kuin jälkikorjaus. 

Kantavan  ja  jakavan kerroksen paksuus vaikuttaa päällysteen kuormitus- 
kestävyyteen suhteellisesti sitä enemmän, mitä paksumpi  tai  jäykempi 
päällyste  on.  Käytännön tilanteessa laatuvaatimukset ohjaavat jakavan ker-
roksen suunniteltua ohuemmaksi  ja  kantavan kerroksen suunniteltua pak

-sum ma  ks  i. 
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6.  OHJEIDEN  JA  LAATUVAATIMUSTEN VAIKUTUKSET 
KUORMITUS-  JA ROUTAKESTÄVYYTEEN 

6.1. Kuormituskestävyys 

Laatuvaatimuksissa  esitetään kerrostenlalusrakenteen sallitut yläpinnan 
tason poikkeamat suunnitelluista tasoista.  Jos  rajat ilmoitettaisiin kerros-
paksuuksina, niin tavanomaisella rakenteella vaatimus olisi taulukon  14 

 mukainen. 

Taulukko  14.  Sallitut taso poikkeamat ilmaistuna kerros  paksuuksien  p  oik-
kea  mina  suunnitteluarvoista. 

yläpinta,  mm  paksuus,  mm  

Kantava  -20.. .20 -20. (+20)  Päällyste 

Jakava  -30.30 -50.. +50  Kantava 

Suodatin  -40.. .40 -70.. +70  Jakava 

Alusrakenne  -200.. .0 -40. +240  Suodatin  

Jotta saataisiin selville, mitä kerrospaksuuksien sallittu vaihtelu merkitsee 
kuormituskestävyyden kannalta, tarkastellaan esimerkkirakennetta  (kuva 

 61). 

AB 4 cm  

Kantava kerros 
 Ms 25 cm  

Jakava kerros 
 Ms 30 cm  

Suodatmkerros  Hk 
EHk  EAlusta  

Kuva  61:  Esimerkki  ra  kenne. 

Kuormituskertaluku  lasketaan kolmella vaihtoehtoisella tavalla:  Asphalt  ln-
stituten  ja VTT:n kaavoilla,  jotka perustuvat päällysteen alapinnan  veto

-muodonmuutokseen  sekä ISAP:n sitomattoman kerroksen väsymiskaavalla 
(puristusjännitys),  jota  sovelletaan kantavaan kerrokseen. 
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Kerrospaksuuksien  sallittu vaihtelu ohuen päällysteen tapauksessa ei 
merkittävästi vaikuta suhteelliseen kuormituskestävyyteen  (kuva  62).  Abso-
luuthsena  arvona pienin kuormituskertaluku  on  kantavan kerroksen yläpin-
nan perusteella laskettu kuormituskertaluku (isap2).  

Hl :004 H2:0. 
H3:0.37 Es:7  

Jakavan kerroksen  

Hl :0.04 H2:0. 
H3:0.23 Es:7 

Hl :0.04 H2:0.3 H3:C 
Es:75  

Kantavan  kerrokser  

Hl :0.04 H2:0.2 H3:C 
Es:75  

 

-3% 	-2% 	-1% 	0% 	1% 	2% 	3%  

Kuva  62: Kerrospaksuuksien  sallitun vaihtelun suhteellinen merkitys 
kuormituskertalukuun. Suunnitellut kerrokset:  Hl = 4 cm AB, 
H2 = 25 cm  kanta  van  kerroksen murske,  H3 = 30 cm  jaka  van 

 kerroksen murske, alusrakenne hiekkaa. 

Hiekkakerroksen paksuusvaihtelu  vaikuttaa kuormituskertalukuun  vain,  kun 
alusrakenteen moduuli poikkeaa riittävän paljon hiekan moduulista. Vastaa-
valla rakenteella eri tavoilla laskettu suhteellinen vaikutus  on  myös  alle  3  %, 

 kun alusta kuuluu kantavuusluokkaan  E.  

Päällysteen ohentaminen  2  cm:iin  muuttaa suunniteltua kestoikää kantavan 
kerroksen jännityskriterillä (merkittävin)  -53  %.  Sen  sijaan VTTn kaavalla 
laskettu muutos  on +17  %  ja  Asphalt  Instituten  kaavalla  +2400  %.  Päällys- 
teen  alapinnan vetomuodonmuutosten  mukaan laskettuja kestoikiä ei tä-
mänkään perusteella pitäisi käyttää ohuille päällysteille. 

Kerrosten moduulien vaikutusta kuormituskertalukuun tarkasteltaessa käy-
tetään laatuvaatimusten sallimia vaihtelurajoja (taulukko  15)  ja  edellä esitet-
tyjä laskentakaavoja  (kuva  63).  Päällysteelle  käytetään ohjeiden mukaista 
laskenta-arvoa  2500  MPa.  Tällä rakenteella kantavan kerroksen  pinta  eli 
ISAP2  on  määräävä koska  se  antaa pienimmän kuormituskertaluvun.  
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Taulukko  15:  Kerrosmaterlaalien rakeisuuksiin (suositelta  vat  ja  mandolli-
set) perustuvat  E-moduulit.  

suositeltava mandollinen 
Kantava murske  280.350 150.350  

Jakava murske  200...350 150.350  
Suodatin  50...100 30.100 

El :2500 E2:280 E3:200 
Es:50 

El :2500 E2:315 E3:275 
Es:75 

El :2500 E2:350 E3:350 
Es: 100  

-30% -20% -10% 	0% 	10% 	20% 	30% 	40% 

Kuva  63:  Kuormituskertaluvun  suhteellinen muutos, kun kaikkien kerros-
ten E-moduuleina  käytetään suosituksen mukaisia  raja-arvoja. 
Vertallukohtana  on  vaihteluvälin keskiarvoilla  laskettu kuormi-
tuskertaluku. 

Kuvaa  63  voitanee  karkeasti tulkita myös siten, että moduuliarvojen vaiku-
tus ensimmäisen vaurion syntymiseen (VTT)  on  ±  10  % "kestolästä".  Koska 
vaurioltuminen jatkuu kiihtyvällä nopeudella, rakenteen parantamiseen voi-
taisiin joutua huonoilla, mutta hyväksyttävillä materiaaleilla  jo  kun noin  kol-
meneljäsosaa  suunnitellusta kestoiästä  on  kulunut  (Al).  Käytännössä  kan-
tavuusvaatimuksella  pyritään siihen, että kaikkiin kerroksiin ei voida käyttää 
samanaikaisesti heikkoja materiaaleja. 

Kun tarkastellaan yhden kerroksen alinta sallittua  E-moduulin  arvoa kerral-
laan, suodatinkerroksen  ja  jakavan kerroksen alhainen moduuli vaikuttaa 
vähemmän suhteelliseen kuormituskertalukuun kuin kantavan kerroksen 
alhainen moduuli  (kuva  64). 
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El :2500 E2:315 E3:275 
Es:50 

El :2500 E2:315 E3:275 
Es:100 

El :2500 E2:3l5 E3:280 
Es:75 

El :2500 E2:315 E3:350 
Es:75 

El :2500 E2:280 E3:275 
Es:75 

El :2500 E2:350 E3:275 
Es:75  

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Kuva  64:  Kuormituskertaluvun  suhteellinen muutos, kun  E-moduuleina 
 käytetään kerroksittain suosituksen mukaisia  raja-arvoja  ja 
 muille kerroksille keskiarvoja. Vertallukohtana  on  va/hteluvä  lm  

keskiarvoilla  laskettu kuormituskertaluku. 

Suodatinkerros  ja  alusrakenne  käsiteltiin  jännityslaskennassa  käytetyn oh-
jelman takia yhtenä  kerroksena.  Jos  tarkastellaan erikseen  suodatinhiekan 

 E-moduulin suositusarvojen  vaikutusta, niin  moduulin  vaihtelu ei  kovin 
 merkitttävästi  vaikuta  kestoikään.  

Jos  sekä  moduulit  että  kerrospaksuudet  poikkeavat sallitun  enimmäismää-
rän  yhtä aikaa, suhteellinen vaikutus  kuormituskertalukuun  on  hieman suu-
rempi kuin pelkän  E-moduulin  vaikutus. Tämäkin tilanne  on  kantavuusvaa-
timuksen  takia mandollinen  vain  yksittäisissä pisteissä.  

6.2.  Routakestävyys 

Tierakenteiden routamitoituksen lähtäkohtina  ovat teiden  tasaisuusvaati-
mukset,  sallitut  kaltevuudenmuutokset  ja  niiden pohjalta arvioidut suurim-
mat  routanousut,  jotka  on  ryhmitelty tien merkityksen (palvelutason) mukai-
sesti (taulukko  16) /36/.  Routamitoituksella  saatava  rakennepaksuus  ei estä 
kokonaan  routanousua,  vaan  mitoituksella  pyritään tasoittamaan syntyviä 
epätasaisia  routanousuja.  10  vuoden  maksimipakkasmäärä  on  valittu  mitoi-
tusperusteeksi  kustannussyistä.  
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Taulukko  16: Suositeltavat enimmäisarvot  tien  pinnan  kaltevuudenmuu-
toksille  ja  kokonaisroutanousulle  /361 

Tien  toiminnallinen 
luokka 

Kaltevuuden muutos 
enintään  0/00  

Kokonaisroutanousu 
 enintään  (mm) 

Moottoriväylät  4...6 40...70  

Valta-ja kantatiet  4...6 50... 100 

Seudullisettiet  4...11 80.200 

Kokoojatiet  9...16 150...300 

Yhdystiet  15... 200...  

Teiden suunnitteluohjeessa  (osa  4,  kohta  3) alusrakenteen routivuusluoki-
tuksen laatumuuttuja on kaksiarvoinen: routiva tai routimaton. Routiviksi 
luokitelluilla maalajeilla alusrakenne  jaetaan routaolosuhteiltaan kolmeen 
perustyyppiin: helpot, keskivaikeat  ja  vaikeat. Routimattomien rakenneker

-rosten yhteispaksuusvaatimus,  joka riippuu myös tieluokasta, päällysteestä 
 ja  10 v pakkasmäärästä,  kasvaa  n. 30 cm/vaikeusluokka. Paksuusvaatimus 

 annetaan vaihtelualueen muodossa,  millä  voidaan tarvittaessa ottaa huo-
mioon tarkempi vaikeusaste  ja haitallisuus. Vaihtelualueen  laajuus vastaa 
suunnilleen yhtä vaikeusluokkaa.  

Jako vaikeusasteisiin  perustuu alusrakenteen tasalaatuisuuteen  ja  pohja-
veden  syvyyteen. Tasalaatuisessa alusrakenteessa ei ole vuorottelevia 
maalajeja, silmäkkeitä eikä yli  0,5 m  kiviä eikä lohkareita siirtymäkiilasyvyy

-den  yläpuolella. Pohjaveden  pinta  määritellään syksyllä  ja  sitä käytetään 
sellaisenaan, ellei ole poikkeuksellisen kuiva  tai  märkä syksy. Pohjaveden 

 pinnan  raja-arvo  on siirtymäkiilasyvyys + 1  metri. 

Kuvan  38  mukaan yhtä vaikeusluokkaa vastaava  30 cm rakennepaksuus
-muutos vaikuttaa maalajista riippuen  10...60 mm routanousun  suuruuteen. 

Kun tätä verrataan siihen, että routanousun suuruus alusrakenteen maala-
jista riippuen voi vaihdella välillä  50. ..300 mm,  nykyinen alusrakenteen ma-
teriaalien  jako routiviin ja routimattomiin  ei ole riittävän tarkka. Lisäksi poh-
javeden etäisyys vaikuttaa segregaatiopotentiaaliin  ja  sitä kautta segregaa-
tioroutanousuun  (kuva  37)  eli kahtiajako vaikeusasteisiin pohjaveden sy-
vyyden perusteella ei liene riittävä. Siirtymäkiilasyvyys +  1 m -raja-arvo  on 

 ilmeisen mielivaltainen. 
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Sama asia voidaan todeta myös taulukon  8  perusteella. Ero lievästi  routivan 
 ja  erittäin  routivan maalajin routanousussa  on  noin  25 cm,  kun roudan  tun

-keutumissyvyys alusrakenteeseen  on 1,2  metriä.  

7.  JOHTOPÄÄTÖKSIÄ  JA  SUOSITUKSIA LAADUN- 
OHJAUKSEN KEHITTÄMISEKSI  

71.  Päällysrakenne  

Tärkeimmät  kuormituskestävyyteen  vaikuttavat tekijät ovat  päällysteen  ja 
 kantavan kerroksen ominaisuudet. Tällöin  laadunvalvonnassa seurattavia 
 asioita ovat  kerrospaksuudet  ja  kerrosten  E-moduulit. 

Sitomattomien  kerrosten  paksuuksien  tarkka valvonta tulisi aloittaa jakavan 
 ja  kantavan kerroksen  yläpintojen (korkeustasot) vaaituksista.  Kantavan 

kerroksen  pinnalle  asetettavia laatuvaatimuksia ovat  kerrospaksuuden  li-
säksi suunnitelman mukainen  poikkileikkausmuoto  ja  poikkikaltevuus  sekä 
pituus- että  poikkisuuntainen  tasaisuus. Kantavan kerroksen  pinnan  epäta-
saisuus johtaa  päällysteen paksuusvaihteluihin  ja  vaikuttaa sitä kautta voi-
makkaasti  kuormituskestävyyteen. 

Korkeustason  mittaukset perustuvat vähintään kanden  kiintopisteen  käyt-
tämiseen.  Kiintopisteinä  käytetään mandollisimman paljon valtakunnallisia 
kiintopisteitä, mutta  pisteverkkoa  saatetaan  tihentää  myös  putkipisteillä, 

 jotka samoin kuin  maakivet  saattavat liikkua  routimisen  vaikutuksesta. Talvi- 
rakentamisessa  kerrospaksuuksien  seuraaminen kerrosten  yläpinnan  ase-
man perusteella ei liene riittävän tarkka menetelmä, koska  mittaustulokseen 

 vaikuttaa  kiintopisteiden  ja  rakennettavan  tiealueen  erilainen  routanousu. 
 Yhtenä  ratkaisuvaihtoehtona  saattaisi olla kerroksiin käytettävien materiaa

-limenekkien  seuranta  asfalttiurakoiden  tapaan.  

Sitomattoman  kantavan kerroksen  pinnan  pituussuuntaisen  tasaisuuden 
määrittämiseen voitaisiin kokeilla  pituusprofiilin  jatkuvaa mittausta  (PTM

-auto).  Mittauksiin voitaisiin yhdistää myös  sivukaltevuuksien  määrittäminen.  

Päällystystöiden  valvonta  on  nykyisin  ohjeistettu  hyvin ehkä lukuunottamat-
ta  päällystepaksuuden  seurantaa. Nykyinen menekin valvonta  (kg/rn 2)  voi 
helposti johtaa paikallisiin  päällystepaksuuden alituksiin.  Käytännössä  levi-
tystyön  valvojan olisi tiedostettava  kerrospaksuuden  merkitys tien  kuormi-
tuskestävyyteen. Esim.  jos  päällyste  jyrättäessä levenee,  se  myös  ohenee. 

 Lisäksi  on  huolehdittava siitä, että  päällysteen  alusta pysyy riittävän tasai-
sena  (esim. työkoneiden  jäljet).  
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Jos  halutaan, että kantavan kerroksen virheet korjataan päällysteellä,  on 
 varauduttava siihen, että tämä johtaa ylimääräiseen massamenekkiin. 

Muussa tapauksessa päällysteelle ei tulisi periaatteessa asettaa juurikaan 
tiukempia vaatimuksia esim. sivukaltevuuden suhteen kuin kantavalle ker-
rokselle. 

Päällysteen jäykkyysmoduuli  ja  väsymisominaisuudet  riippuvat pääasiassa 
päällystetyypistä  ja  suhteutuksesta,  mitkä seikat tulisi  jo  rakennesuunnitte-
luvaiheessa  ottaa huomioon. Käytännössä suunniteltua päällystetyyppiä ei 
saa vaihtaa muuttamatta samalla kerrospaksuutta. 

Sitomattomien  kerrosten  E-moduuli  riippuu  mm.  käytettävästä kiviainekses
-ta,  raekokojakaumasta  ja  rakennekerroksen tiiviydestä.  Materiaalin osalta 

 on  ennenkaikkea huolehdittava kerroksen tasalaatuisuudesta (levitys- 
tekniikka), koska lajittumat heikentävät sekä pysyviä että palautuvia muo-
donmuutos-ominaisuuksia. 

Eri kerrokset tulee käytännössä tiivistää erikseen, jotta päästäisiin helposti 
haluttuihin tiiviysasteisiin. Tiiviydellä  on  merkitystä erityisesti pysyviin muo-
donmuutoksiin. Sitomattoman kantavan kerroksen tiivistystyön koejyräyk-
sessä  ja  tarvittaessa erillisessä laadunvalvonnassa kannattaisi käyttää 
apuna Oulun yliopistolla kehitettyä menetelmää  /83/.  

Työtä ohjaavat kantavuusmittaukset tulisi tehdä  jo  jakavan kerroksen pääl-
tä, jotta mandollisiin puutteisiin voitaisiin reagoida. Kantavuusmittaustulok

-sia  tulkittaessa  on  otettava huomioon sitomattomien materiaalien  E-
moduulien jännitystilariippuvuus.  Käytetty kuormitus tulisi periaatteessa vali-
ta valmiin rakenteen jännitystilan perusteella.  

7.2.  Alusrakenne 

Rakentamisvaiheessa  tulee seurata, poikkeaako alusrakenne paikallisesti 
suunnitelmassa esitetystä tilanteesta. Routimisen takia valvottavia asioita 
ovat raekokojakauma, pohjaveden syvyys  ja  kivisyys.  Etenkin hyvin vettä 
läpälsevät kerrokset tulisi havaita ajoissa,  jos  kerroksellisuutta  ei hävitetä 
kivien poiston yhteydessä. Riittävällä harauksella pohjaolosuhteet tasoittu

-vat rakeisuuden  ja  myös vedenläpäisevyyden suhteen. 

Vedenläpäisevyys  riippuu  mm. hienoaineksesta.  Kehitteillä  on  uusia mene-
telmiä, joilla voitanee korvata perinteisiä hitaita  tai  epävarmoja hienoainek

-seen  liittyviä määrityksiä. Esim. kapillaarisuuden luotettava määrittäminen 
laboratoriossa  on  käytännössä hankalaa johtuen näytteen  pinnan  liettyml-
sestä.  Maan kerroksellisuuden selvittäminen tapahtunee parhaiten maatut

-kan  avulla. Samalla saataisiin tietoa pohjaveden  pinnan  vaihtelusta tielinjal
-la. Kosteustilaa on  mitattu myös gammakuvauksella  Jos  uudella mittaus- 
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tekniikalla päästään "jatkuvaan" mittaukseen, poikkeavat routaolosuhteet 
pystyttäisiin havaitsemaan  jo  rakennusaikana. 

Määritetyt  pohjaveden korkeudet kuvaavat kuitenkin  vain  tietyn hetken ti-
lannetta. Tavanomainen pohjaveden vuodenaikaisvaihtelu  on  luokkaa 

 0.5.. .2 m. Tilastoidun  pohjaveden  pinnan  korkeusvaihtelun  hyödyntämiseksi 
pohjavesihavainnot tulisi sitoa olemassaoleviin vertailupisteisiin. Vertailupis-
teitä tulisi olla riittävästi erilaisissa maasto-  ja  maaperäolosuhteissa. 

Kantavuusominaisuuksien  määrittäminen heikostakin alusrakenteesta  on 
 periaatteessa mandollista käsikäyttöisillä laitteilla (esim. Loadman, DCP). 

Rakentamisvaiheessa alusrakenteen kantavuuden merkitys korostuu, kos-
ka silloin alusrakenteelle tuleva kuormitus  on  suurimmillaan työkoneiden  ja 

 työmaaliikenteen  takia. Tällöin saattaa syntyä haitallisia pysyviä muodon- 
muutoksia alimpiin kerroksiin  ja  alusrakenteeseen. 

Rakentamisaikana  routa voi tunkeutua syvemmälle kuin valmiissa tiessä. 
Alusrakenteen  E-moduuli  saattaa oleellisesti muuttua suunnitellusta arvos-
taan  jo  yhden jäätymis-sulamissyklin takia (hienorakeisilla maalajeilla jopa 

 alle  puoleen alkuperäisestä arvosta  /54/).  Samoin pysyvät muodonmuutok
-set  saattavat kasvaa moninkertaisiksi.  

7.3.  Laadunvalvontajärjestelmän  kehittäminen 

Yksittäisen aatumuuttujan poikkeamalla  on  eri merkitys eri tilanteissa  ja 
 erilaisilla rakenteilla. Käytännön ongelma lienee siinä, miten voimakkaasti 

yksittälseen poikkeamaan pitäisi reagoida; tehostaa vastaisuudessa työn 
ohjausta, korjata alituskohdat vai muuttaa rakennetta (suunnitelmaa). Pää-
töksenteon tueksi tarvittaisiin oikeaa tietoa laatumuuttujien merkityksestä 

 koko  tierakenteen  toimintaan. 

Laatumuuttujille  voidaan haluttaessa  jo  suunnitteluvaiheessa tuottaa herk-
kyysanalyysi, minkä perusteella voidaan tarvittaessa asettaa hälytysrajat eri 
muuttujille. Yleisen  mallin  tekeminen ei ehkä kannata, koska variaatioita 
olisi liian paljon. Herkkyysanalyysin tuottaminen voitanee helposti yhdistää 
suunnitteluohjelmistoon  ja  siihen lienee osittain  jo  varauduttu kuten esim. 
Nesteen kehittämässä  APAS-ohjelmistossa. Kestoikään pohjautuvan herk-
kyystarkastelun rinnalla kannattaisi seurata mandollisia muutoksia myös 
ku  stan  nu  ks  i ss  a.  

Kohdan  2.4.1.  graafista esitystä voitanee pitää välineenä, jolla luotaisiin 
 koko  toteuttavalle  organisaatiolle mielikuva kunkin työvaiheen merkitykses-

tä. Sitä voitaisiin käyttää myös apuna silloin, kun tarvitaan nopeita päätök-
siä työn ohjausta varten. 
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Kun  on  kerätty  mittaustietoa toteutuneesta  hankkeen osasta, suunnitelmaa 
voidaan vielä tarpeellisilta osiltaan tarkistaa. Tavoitteena olisi toiminnalli-
sesti mandollisimman "oikea"  ja  homogeeninen lopputuote.  Varsinainen 
päätöksenteon tuki saataisiin tekemällä  pistekohtainen tarkistusmitoitus, 

 jossa  jo  toteutuneita  arvoja käytettäisiin hyväksi. Olisi suotavaa, että ainakin 
 alituskohdat  käytäisiin läpi  ja  ne  mitoitettaisiin  uudelleen ottamalla huomi-

oon myös  alla  olevien kerrosten  toteutumatiedot.  Jos  odotettavissa  on 
 suunnitellun  kestoiän  merkittävä  alitus,  niin kohta tulisi korjata  tai  tehdä 

tarvittavat muutokset myöhemmin  rakennettaviin  kerroksiin. Valinta voita - 
nee  tehdä kustannusten perusteella.  

koko  jäljellä oleva  rakentaniinen  voidaan  suunniteRa opilmoiden 1<.éthoIkää 
 ja  kustannuksia Tuloksena  on  totrninnalhsifta ominaisuuksiltaan mandolli-

siinman tasaatuinen  ja  lcustannuksdtaan  edullinen  tie, 

8.  YHTEENVETO 

Tutkimuksessa tarkasteltiin laadun merkitystä  tierakenteen  käyttäytymiseen 
kuormitus-  ja  routakestävyyden  kannalta. Merkittävien  laatupoikkeamien 

 oletetaan aiheuttavan  tierakenteen  ennenaikaisen  vaurioitumisen,  mikä il-
menee  tienpinnan epätasaisuutena, epätasaisena routimisena, sulamis-
pehmenemisen  aiheuttamina  pysyvinä muodonmuutoksina  ja  halkeamina. 

 Tavoitteena oli selvittää, mitkä  tuotantovaiheessa  määräytyvät tekijät vaikut-
tavat merkittävästi valmiin  tierakenteen  toimintaan  ja  miten niiden (laatu- 
muuttujien) vaikutusta voidaan arvioida. Tutkimuksen tässä vaiheessa tar-
kasteltiin  vain  tavanomaisen  sitomattoman  rakenteen  laatumuuttujia.  Tutki-
mukseen kuului myös rakentamisen toteutunutta laatua kuvaavan suppean 

 havaintoaineiston  käsittely. 

Eri  laatumuuttujien  vaikutus eli  herkkyysanalyysin  tulokset esitettiin  suhteel-
lisina arvoina.  Suhteellisten arvojen käyttäminen vähentää valitun laskenta-
kaavan vaikutusta, koska absoluuttiset tulokset eri  kaavoilla  laskettaessa 
saattavat poiketa huomattavasti toisistaan.  Suhteellisiin  muutoksiin keskit-
tyminen osoittautui hyväksi  tarkastelumenetelmäksi  myös  sen  takia, että 
yksinkertaisten kuvien perusteella voidaan helposti todeta eri muuttujien 
painoarvo  ja  mieltää eri  työvaiheiden  merkitys.  

Kuormituskestävyyttä  arvioitiin malleilla, jotka selittävät tien  vaurioitumista 
 joko  päällysteen  tai  sitomattomien kerrosten/alusrakenteen väsymisen 

 avulla.  Laskentakaavoissa  käytettävät jännitykset laskettiin  Bisar  PC-  oh-
jelmalla.  Esimerkkirakenteina  käytettiin tavanomaisia  sitomattomista raken- 
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nekerroksista  tehtyjä  nelikerrosrakenteita,  joissa vaihdettiin sekä  kerrospak-
suuksia  että  -moduuleja. 

Päällysteen  suhteelliseen  kuormituskestävyyteen  vaikuttavat eniten muu-
tokset  päällysteen  paksuudessa sekä  päällysteen  ja kantavan/jakavan  ker-
roksen  E-moduuleissa. Lasketuilla esimerkkirakenteilla päällysteen moduuli 

 vaikuttaa  kantavan/jakavan  kerroksen  moduulia  voimakkaammin suhteelli-
seen  kuormituskestävyyteen  paksulla  (200 mm) päällysteellä,  mutta  kanta-
van/jakavan  kerroksen  moduulia  vähemmän, kun  päällysteen  paksuus  on 
100 mm. 

Tien  epätasaisuudella  on  hyvin suuri merkitys tien  kestoikään.  Epätasai-
suudesta aiheutuvan dynaamisen  kuormituslisän  vaikutus  kestoikään  riip-
puu paitsi  tierakenteesta  myös siitä, miten  rengas  reagoi epätasaisuuteen 
kuorman kasvaessa.  Jos  paine  renkaassa  kasvaa, niin vaikutus  on  voimak-
kaampi kuin siinä tapauksessa, että renkaan  kosketuspinta-ala kasvaa. 
Voidaan otaksua, että terävissä  epätasaisuuksissa  renkaan  kosketuspinta

-ala ei ehdi muuttua, mutta pitkissä  loivissa  heitoissa renkaan  kosketuspinta
-ala kasvaa. Terävät epätasaisuudet olisivat tämän mukaan  haitallisempia 

 kuin toivat heitot.  

Ohuilla päällysteillä  (50 mm) sitomattomien  kerrosten  tai alusrakenteen  vä-
syminen, mikä näkyy tien pinnalla  pysyvinä muodonmuutoksina,  lienee 

 päällysteen väsymiskestävyyttä  parempi  kestoikäkriteeri.  Kantavan kerrok-
sen  pinnan puristusjännityksen  perusteella  laskettuun  suhteelliseen  kuormi-
tuskestävyyteen  vaikuttavat merkittävästi  vain päällysteen  paksuuden  ja 
jäykkyysmoduulin  muutokset.  Atusrakenteen kuormituskestävyyteen  vaikut-
tavat  kerrospaksuudet  ovat tärkeysjärjestyksessä:  kantava/jakava  kerros, 
päällyste  ja suodatinkerros.  E-moduuleilla on kerrospaksuuksia  hieman pie-
nempi vaikutus.  Moduulien  osalta vastaava järjestys  on alusrakenne,  kan-
tava/jakava  kerros,  hiekkakerros  ja  päällyste. 

Eri  laatumuuttujien vaihtelulla  on  suuri merkitys, varsinkin kun otetaan 
huomioon  heikennysten  yhteisvaikutus. Käytännössä laadun vaihtelusta  on 

 maksettava joko pakollisen  ytimitoituksen  muodossa  tai  suurina  kunnossapi-
tokustannuksina. Pääliysteeseen  liittyvät ominaisuudet ovat tien kuormitus- 
kestävyyden kannalta usein ratkaisevassa asemassa. Pienetkin muutokset 

 päällysteen ominaisuuksissa  saattavat vaikuttaa voimakkaasti  päällysteen 
kuormituskestävyyteen. 

Routakestävyyteen  vaikuttavia  laatumuuttujia  ja  niiden vaikutusta tarkastet-
tiin arvioimalla  routanousun  suuruuteen vaikuttavia tekijöitä. Epätasainen 

 routanousu,  joka aiheutuu  routivan alusrakenteen  laadun vaihtelusta, ai-
heuttaa  kevätepätasaisuuden (tRI  ja DRI)  lisääntymistä  ja päällystehalkea-
mia.  Tässä tutkimuksessa  routaepätasaisuuden  oletetaan riippuvan abso-
luuttisesta  routanoususta.  Suuri  routanousu  lisää myös roudan aiheuttamaa  
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pituushalkeamariskiä  ja  on  haitallinen keväällä tapahtuvan  sulamispehme-
nemisen  takia.  

Segregaatiopotentiaalin  avulla laskettu  routanousu  koostuu maassa  jo  ole-
van  huokosveden jäätymislaajenemasta  (in situ)  ja jäätymisvyöhykkeeseen 

 ulkoisesta lähteestä virtaavan  veden  jäätymisestä  (segregaatiopotentiaali-
routanousu). Segregaatiopotentiaali  ja routanousu  riippuvat pohjaveden 
asemasta, mikä  on  otettava huomioon, kun sovelletaan laboratoriossa  rou-
tanousukokeella määritettyjä segregaatiopotentiaalien  arvoja. Puolen metrin 

 päällysrakennevahvuuden  lisäys normaalilla  rakennepaksuusalueella  mer-
kitsee parhaimmillaan  routanousun pienentymistä  noin puoleen.  Sen  sijaan 

 alusrakenteen  tiiviys  tai  kosteus eivät vaikuta  kovin  merkittävästi  routanou
-sun  suuruuteen.  

Routimista  voidaan arvioida myös  havaintoaineistoon perustuvien  tilastollis-
ten  mallien  tai  erilaisten  luokitteluominaisuuksien  avulla.  Routavaurlo-  ja 
kuivatustutkimuksessa  esitetyn  mallin  perusteella tien keskilinjan  routanou

-suun vaikuttavat  mm.  pohjaveden etäisyys,  rakennepaksuus, pakkasmäärä 
 ja pohjamaan hienoainespitoisuus. Luokittelujen  avulla voidaan  esim,  maa- 

lajin  tai  pohjaveden aseman perusteella lähinnä arvioida, mihin  routivuus
-luokkaan  alusrakenne  kuuluu  tai  onko jonkin ominaisuuden muutos merkit-

tävä.  

Alusrakenteen  kantavuuden heikkeneminen keväällä johtuu roudan aiheut-
tamasta  löyhtymisestä  ja  vesipitoisuuden lisääntymisestä.  Huokospaine  ja 

 kantavuuden alhainen  kevätarvo  liittyvät läheisesti toisiinsa. Myös  sitomat-
tomien päällysrakennekerrosten  palautuvat  ja  varsinkin  palautumattomat 
muodonmuutosominaisuudet  riippuvat voimakkaasti kosteudesta, mikä  on 

 yleensä suurimmillaan keväällä.  Kyllästysasteen  kasvaessa riittävän suu-
reksi  sitomaton  kerros  deforrrioituu  erittäin voimakkaasti. Erityisesti  ohuilla 
päällysteillä sitomattoman  kantavan kerroksen kosteus saattaa vaikuttaa 
merkittävästi  koko tierakenteen kestoikään. 

Kuormituskestävyyden  kannalta tärkeät  "yksinkertaistetut" laatumuuttujat 
 ovat  päällysteen  paksuus, kantavan kerroksen paksuus,  kiviaineksen  laatu 

 ja  tiiviys.  Laadunvalvonnassa seurattavia  asioita ovat  raekokojakauma  ja 
homogeenisuus. Routanousun  kannalta tärkeitä  laatumuuttujia  ovat ainakin 

 alusrakenteen raekokojakauma  ja  pohjaveden syvyys. Pohjaveden syvyys- 
havainnot tulisi sitoa  vertailupisteiden  havaintoihin. 

Niin sanotun "hyvän rakennustavan" mukaista laatua arvioitiin toteutuneen 
 esimerkkikohteen  avulla.  Laadunvalvonta-aineiston perusteella voidaan 

päätellä, että  suodatinkerros  tulee yleensä noin  5 cm paksummaksi,  jakava 
kerros  2 cm ohuemmaksi  ja  kantava kerros  1 cm paksummaksi  kuin mitä  on 

 esitetty suunnitelmissa. Lisäksi voitiin havaita, että  kaivamalla määritetyt 
 kantavan kerroksen  paksuudet  ovat hieman suurempia kuin  vaaitustulosten 

 perusteella  lasketut paksuudet.  Tämä johtunee jakavan kerroksen  pinnan 
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painumisesta  eli alempien kerrosten tiivistymisestä kantavaa kerrosta ra-
kennettaessa. Esimerkkihankkeella tiiviysasteen keskiarvovaatimus ei aina 
täyttynyt  ja  poikkikaltevuuksissa  oli puutteita, mutta muutoin laatu oli hyvää. 
Erillisten päällystevalvontatulosten perusteella voidaan päätellä, että pääl-
ysteen ominaisuudet vaihtelevat merkittävästi. 

Ohjeiden  ja  laatuvaatimusten sallima kerrospaksuuksien vaihtelu ohuen 
päällysteen  (5 cm)  tapauksessa ei juurikaan vaikuta kerrosten suhteellisiin 
kuormituskestävyyksiin.  Sen  sijaan sitomattomien kerrosten materiaaleille 
(sallittujen rakeisuuksien perusteella) mandollinen moduulin vaihtelu vaikut-
taa merkittävästi  em.  rakenteen suhteelliseen kuormituskestävyyteen.  

Tien routamitoituksessa  käytettävän ohjeiston tarkkuus ei nykyisellään ole 
riittävä. Tällä hetkellä routanousun suuruutta ei käytännössä tarvitse määrit-
tää, vaan sovelletaan pakkasmäärän  ja  roudan tunkeutumissyvyyden 
preusteella valmiiksi suunniteltuja rakenteita (yhteispaksuusvaatimus). 

Laadunvalvonnan kehittämisessä lähtökohtana tulee olla yksittäisten laatu-
poikkeamien merkitys  koko  tierakenteen  toimintaan. Käytännön ongelma 

 on,  miten yksittäiseen poikkeamaan pitäisi suhtautua. Päätösten tekeminen 
helpottuisi, ios käytettävissä olisi esim. graafisia kuvia, joista nähtäisiin 
poikkeamien merkitys tierakenteen toimintaan. Tarvittaessa laatumuuttujille 
voidaan io suunnitteluvaiheessa tuottaa herkkyysanalyysi, minkä perusteel-
la asetetaan hälytysrajat. 

Laadunvalvonnan tulisi olla työtä ohjaavaa eli käytännössä mandollisimman 
reaaliaikaista. Tarvittaessa toteutuneen mittaustiedon perusteella rakenne 
voidaan jopa mitoittaa uudestaan vielä rakentamattomien kerrosten osalta. 
Periaatteessa korjausta vaativat kohdat  tai  koko  jäljellä oleva rakentaminen 
voidaan suunnitella optimoiden kestoikää  ja  kustannuksia, jolloin tuloksena 
olisi toiminnallisilta ominaisuuksiltaan tasalaatuinen  ja  kustannuksiltaan 
edullinen  tie. 
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-  0000 Oö  100 04  2.OE+06  2.6E+06 1.O5 2.5E+0 1.2E+07  5.IE+05  0% 0% 0% 0% 0% 0%  
- 00öO  ÖÖ  100 Th Th4  2.1E+06 3.7E+06 1.6E+05 2.4E+0 1.6E+07  5.IE+05  3% 41% 3% -2% 31% 1%  
- ÖOÖ ÖO  bo  O ä ThA  2.1E+06  5.IE+06  1.6E+05 2.4E+0  2.OE+07 5.IE+05  5% 96% 5% -3% 61% 2%  
-  i000  öö  100 öi  04 2.2E+06  7.OE+06  1.7E+05 2.4E+0 2.6E+07 5.2E+05 7% 169% 7% -4% 111% 2%  
- 00OÖ  ÖÖ  boo öTi  OT 04 2.2E+06 9.6E+06 1.7E+05 2.4E+0 3.3E+07 5.2E+05 8  %  267  %  8% -5% 168% 3%  
-  i000 OÖ  100 0.1 0i 04 2.2E+06 1.3E+07 1.7E+05 2.3E+0  4.IE+07  5.2E+05 9% 396% 9% -6% 230% 3% 
H3 =  0.2...0.6 m, Ea  =  25  _______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ _______ 
-  6000  ÖÖ  100 0.1 06  Th2  2.2E+06 3.4E+06 1.7E+05 2.4E+06 1.5E+07 5.2E+05 7% 28% 7% -5% 21  %  2%  
-  0000 ÖO bOO  0.1 O6 4 2.1E+06 3.2E+06 1.6E+05 2.4E+06 1.4E+07 5.2E+05 6% 22% 6% -4% 16% 2%  
- OOÖ Ob  100 0.1 0.52  Th8 2.IE+06 3.OE+06  1.6E+05 2.4E+06 1.4E+07 5.2E+05 5% 16% 5% -3% 12  %  2%  
- ÖÖÖ OÖ  TOO öi Th8  ö2  2.IE+06  2.9E+06 1.6E+05 2.4E+06 1.3E+07  5.IE+05  4% 11  %  4% -2% 8% 1  % 
- ÖOO Ob  TOO öi  ö3  Th6 2.IE+06  2.5E+06  l.6E+05  2.5E+06  l.2E+07 5.IE+05  1  %  -3% 1  %  -1  %  -4% 0%  
-  i000 OO  TOO Ol  ö4 0T4  2.OE+06  2.6E+06  l.6E+05  2.5E+06  l.2E+07 5.IE+05  0% 0% 0% 0% 0% 0%  
-  6000  OO  100 0.1 0.36 ö4  2.OE+06  2.5E+06 I .5E+05 2.5E+06 I .2E+07  5.OE+05  -2  %  -5  %  -2  %  2  %  -4  %  -1  %  

i000 Oö  TOO öi Th2  048 1.9E+06 2.3E+06 1.5E+05 2.6E+06  I.1E+07 5.OE+05  -5% -11% -5% 4% -10% -2%  
- OOO  0O TOO Oi Th8 Th  1.9E+06 2.2E+06  l.4E+05  2.7E+06  1.IE+07  4.9E+05 -8% -16% -8% 7% -13% -3%  
- OOÖ OO  TOO Oi Th4  0 1.8E+06 2.1E+06 1.4E+05 2.8E+06  1.OE+07  4.9E+05 -12% -21% -12% 12% -19% -4%  
- ÖÖÖ OÖ  100 0.1  Th19  0.6 1.6E+06  l.7E+06  1.3E+05  3.OE+06  8.7E+06 4.7E+05 -19% -33% -19% 20% -30% -6% 



AB 6000  MPaI  I I I 	I 	 I 
E-moduuli Kerrospaksuus ________ Kuormituskertaluku ________ Kuormituskertaluvun  suhteellinen muutos  

-  

El E2 Hl i11  KKLa1  AB  KKLai  P0  KKLisap 
AB 

KKLisap 
2 

KKLisap 
P0  

VTTasf 
_____ 

KKLai ABm 
______ 

KKLai 
POrn 

KKLisap 
ABm  

KKLisap 
2m  

KKLisap 
POrn 

VTTasf  m  
______  

-  _______ 
h1100 mm  

__ ____ 
_____ 

- - ______ 
_______ 

______  
_______ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________  

El =  3000...9000, Ea  =  25  _____ _______ _____ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
-  

- öö  - ÖO --Oö  0.1 ö ö  l.1E+06 l.9E+06 3.3E+O  8.8E+05 9.6E+06 3.4E+05 -45% -27% 112% -64% -22% -33%  
- 

- öo  öö  iOö  0.1 ö ö4 1.3E+06  2.IE+06 2.6E+O  1.1E+06  1.OE+07  3.8E+05 -37% -21  %  71  %  -54% -16% -25%  
- IÖö  0.1 Ö Ö4 1.5E+06 2.2E+06 2.2E+0 1,4E+06 1.1E+07  4.IE+05  -28% -16% 44% -42% -13% -19%  
-  ÖÖ ÖÖ TÖÖ  0.1 ö ö4 1.6E+06 2.3E+06 i0 1.8E+06 1.2E+07 4.4E+05 -19% -10% 25% -29% -7% -12%  

OÖ  ÖÖ  1Öö  0.1  Th  T4 1.8E+06 2.5E+06  iiÉo  2.1E+06 1.2E+07 4.8E+05 -10% -5% 11% -15% -4% -6%  
- idÖÖ  ö  'iOö  0.1 Ö4 4  2.OE+06  2.6E+06 1O5 2.5E+06 1.2E+07 5.1E+05 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

ÖÖ ÖÖ  0.1  Th  i4 2.2E+06 2.7E+06 14E+05 2.9E+06 1.3E-f07 5.4E+05 10% 5% -9% 16% 4% 6%  
- ñöö  ÖÖ TÖÖ  0.1  i  iT4  2.4E+06 2.9E+06  l.3E+05  3.3E+06 1.3E+07 5.7E+05 20% 10% -16% 33% 8% 11%  
-  öö ÖÖ  iÖö  0.1  öT4  2.6E+06  3.OEi-06  l.2E+05  3.8E+06  l.4E+07  5.9E+05 31% 15% -21% 51% 12% 17%  
-  ö  ÖÖ  0.1  i  ö 2.9E+06 3.1E+06  1.IE+05  4.2E+06 1,4E+07 6.2E+05 42% 20% -26% 70% 12% 22%  
-  ÖÖ Töö  0.1 ö  3.IE+06  3.3E+06 1.1E+05 4.7E+06  l.4E+07  6.5E+05 53% 25% -30% 90% 16% 27%  
E2 = 100...300,Ea25 ______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
- iÖÖO IÖÖ IÖÖ  0.1 ö  öT4  9.3E+05 1.2E+06 7.1E+04 5.5E+05 6.5E+06 3.9E+05 -54  %  -53% -54% -78  %  -47% -23  % 
- iOÖÖ iö  TÖÖ  Thi  ö ö  1.1E^06  1.5E+06 8.6E+04 8.4E+05 7.7E+06 4.2E+05 -45% -44% -45% -66% -38% -18%  
- iÖÖÖ Jö iö öi  i  1.3E+06  l.7E+06 l.OE+05  1.2E+06 8.7E+06 4.4E+05 -35% -34% -35% -51% -30% -13%  

IÖ iöö Thi  U4  l.5E+06 2.OE+06  1.2E+05 1.7E+06  l.OE+07  4.6E+05 -24% -23% -24% -33% -19% -8%  
- ÖÖÖ  1Ö  TÖÖ  Öi  1.8E+06 2.3E+06 1.4E+05  2.IE+06 l.IE-f07 4.9E+05 -12% -12% -12% -17% -10% -4%  
-  ÖÖ  Ö  TÖÖ  öi  Ö  2.OE+06  2.6E+06 1.6E+05 2.5E+06 1.2E+07  5.IE+05  0% 0% 0% 0% 0% 0%  
- iÖÖÖ  Ö I  öi  i  i4  2.3E^06  2.9E+06  l.8E+05 3.OE+06  1.3E+07 5.3E+05 13% 13% 13% 19% 8% 4%  
- iööö 1ÖÖ öi  ö  öT4  2.6E+06 3.3E+06  2.OE+05  3.5E+06 1.5E+07 5.5E+05 28% 27% 28% 39% 21% 8%  

iÖÖ  Ö  Töö  0,1  i  ö 2.9E+06 3.7E+06 2.2E+05  4.OE+06  11.6E+07  5.7E+05 43% 41  %  43% 61  %  31  %  12  % 
- iÖöÖ  Ö  IÖÖ  0.1 ö 74 3.2E+06 4.1E+06 2.5E+05 4.6E+06  l.8E+07  5.9E+05 59% 57% 59% 85% 42  %  16%  
- ÖÖÖ öÖ iöö  0.1 Ö  öT4  3,6E+06 4.5E+06 2.7E+05 5.2E+06  Il.8E+o7  6.IE+05  77% 73% 77% 110% 48% 20%  
E3 = 50...150,Ea25 ____ ______ ______ ______ ______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

iÖÖÖ  15Ö ö  Thi  i4 1.8E+06  2.OE+06 l.4E+05  2.6E+06 9.6E+06 4.9E+05 -9% -25% -9% 7% -22% -3%  
-  Öö  io öi  ö4 1.9E+06  2.OE+06  1.4E+05 2.6E+06  1.OE+07 5.OE+05  -7% -22% -7% 5% -19% -2%  
- 

iäÖ  1Ö 7ö  öi  Ö ö4 1.9E+06  2.IE+06  1.5E+05 2.6E+06 1.1E+07  5.OE+05  -5% -18% -5% 3% -13% -2%  
ÖÖÖ  ÖÖ  io  i  ö4 4  2.OE+06  2.3E+06 1.5E+05 2.5E+06  1.IE+07 5.OE+05  -3% -13% -3% 2% -10% -1%  

- iÖÖÖ  ÖÖ  io öi  ö ö4  2.OE+06  2.4E+06 1.5E+05 2.5E+06 1.2E+07  5.OE+05  -1% -7% -1% 1% -4% 0%  
- OÖÖ  ÖÖ Töö  öi  i4 ö4  2.OE+06  2.6E+06 1.6E+05 2.5E+06 1.2E+07 5.1E+05 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
- ÖO  ÖÖ  ITo öi  ö ö4  2.IE+06  2.8E+06  l.6E+05  2.5E+06 1.3E+07  5.IE+05  1% 8% 1% -1% 4% 0%  
- ÖÖÖ  Ö To  Thl  ö i4  2.IE+06 3.OE+06 l.6E+05  2.4E+06 1.3E+07  5.IE+05  3% 16% 3% -2% 8%  _____ 
- ÖÖÖ  ÖÖ  Io öi  i  ThT4 2.IE+06  3.2E+06 1.6E+05 2.4E+06 1.4E+07  5.IE+05  4% 24% 4% -2% 16% _____i4  
- ÖÖÖ  Ö  Ib i  O  Th 2.IE+06  3.5E+06 1.6E+05 2.4E+06  l.5E+07  5.1E+05 5% 34% 5% -3% 21  %  2 

Ö lib  öi  ö  Th4  2.1E+06 3.7E+06 1.6E+05 2.4E+06 1.6E+07 5.2E+05 6% 43% 6% -4% 26% 2% 

-4 
m 

F'.)  



I- 
-1 m  
- 

AB 6000  MPaj  I 	I I 	I 	I 	I 	I I 	I 	 I  
-r_E-moduuli Kerrospaksuus Kuormituskertaluku ________ ________ Kuormituskertaluvun  suhteellinen muutos  
-  

El E2 E3 Hl i11 H3  KKLai  AB  KKLai  P0  KKLisap 
AB 

KKLisap 
2 

KKLisap 
P0  

VTTasf 
______ 

KKLaI ABm 
______ 

KKLa1 
POrn 

KKLisap 
ABm  

KKLisap 
2m  

KKLisap 
POrn 

VTTasf  m  
______ 

-  __________ 
hl=200  mm  

____ 
_____ 

- ___ ______ 
_______ 

______  
_______ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________  

Hl = O.l...O.3rn,Ea =25 ______ _____ ______ ______ ______ _____ _______ _______ _______ _______ _______ ______ 
-  

- ö - ÖO  --Öö  0.1  l8E+06 l.IE+06 l.4E+05  2.7E+06  6.2E^06  4.9E+05 -92% -90% -92% -97% -81  %  -52°  
- 

iööö  - ö - i-öö  0.12 ö 3.2E+06  l.7E+06  2.5E+05 6.1E+06 8.7E+06 5.9E+05 -85% -84% -85% -93% -72% -42°  
- 

iöo  - öö  -:i- ö 0.14 5.5E+06 2.7E+06 4.2E+05  l.3E+07 l.2E+07 69E+O5  -75% -74% -75% -85% -62% -32°  
- 

iöÖ  - öö Töö  0.16 O 9.OE+06  4.2E+06 6.9E+05 2.6E+07  l.7E+07 8.OE+05  -59  %  -59  %  -59  %  -70  %  -47  %  -22°  
- 

- oO  - Ö TOö  0.18 ö ö l.4E+07  6.6E+06  l.IE+06  4.8E+07 2.3E+07  9.IE+05  -35% -35% -35% .44% -28% -11°  
- 

- öÖo  - öö  - j- ö 0.2 ö ö 2.2E+07  l.OE+07  1.7E+06 8.6E+07 32E+07  l.OE+06  0% 0% 0% 0% 0% 0°  
- iöö  ÖÖ  1öö  0.22 ö ö 3.3E+07  l.6E+07  2.5E+06  l.5E+08 4.IE+07 l.IE+06  48% 53% 48% 73% 29% 10°  
- ÖÖÖ  ÖÖ  lOO  0.24 03 0.4 4.7E+07 2.4E+07 3.6E+06 2.5E+08 5.7E+07  l.2E+06  110% 131% 110% 191% 81% 19%  
- iOÖ  ÖÖ  iöö  0.26 ö 6.6E+07 3.5E+07  5.OE+06 4.IE+08  7.3E+07  l.3E+06  196% 245% 196% 372% 132% 29%  
- 5ÖO  ö 1Ö 0.28  Th  Ö 9.lE+07  5.2E+07  7.OE+06  6.4E+08 9.6E+07  l.4E+06  310% 407% 310% 640% 202% 37°  
-  ö  TÖ  0.3  Th  1.2E+08 7.5E+07 9.5E+06 9.8E+08 1.3E+08 1.5E+06 461% 635% 460% 1039% 304% 45° 
H2 =  0.15...0.45 m, Ea  =  25  _____ _______ _______ -  _____ _______ ________ ________ ________ ________ ________ _______ 
-  ÖÖ  IÖÖ  0.2  öT  i4 1.7E+07 3.8E+06  l.3E+06 l.3E+08  .4E+07 9.6E+05 -22  %  -63% -22  %  52% -56% -6°  
- ÖÖÖ  ÖÖ  1OÖ  ö2  ÖI  ö4 1.8E+07 4.6E+06 1.4E+06 1.2E+08 .6E+07 9.7E+05 -17% -55% -17% 36% -49% -5°  
- ööö  Ö TOÖ  ö2 ö 4  l.9E+07  5.6E+06 l06 1.1E+08  l.9E+07  9.9E+05 -13% -45% -13% 24% -40%  ______ 
- ÖO  ÖÖ  iöö  ö2 Ö4 OA  2.OE+07  6.9E+06 16E+06 9.8E+07 2.3E+07  1.OE+06  -8% -33% -8% 14% -28% -2%  
- ööo OÖ iö  ö2 ö ö4  2.IE+07  8.4E+06 1.6E+06  9.IE+07  2.6E+07  1.OE^06  -4% -18% -4% 6% -17% -1%  
- Ööo  Ö TÖö  ö2 ö 04 2.2E+07  1.OE+07  1.7E+06 8.6E+07 3.2E+07  l.OE+06  0% 0% 0% 0% 0% 0%  
- ööo  ÖÖ  iöö  0.2 Ö ö4 2.3E+07 1.2E+07 18E+06 8.2E+07 3.7E+07  1.OE+06  4% 21% 4% -5% 16% 1%  
- OO  ÖÖ Töö  0.2 ö ö4 2.4E+07  -  .5E+07 1ä06  7.8E^07  4.1E+07  1.OE+06  7% 47% 7% -9% 29% 2%  
- ööo dÖ  TO 0.2 Ö4 2.5E+07  -  .8E+07 1i06 7.5E+07 4.8E+07  1.OE+06  11% 78% 11% -13% 52% 3%  
- Oöo  Ö TO 0.2  öT  i4 2.5E+07 2.2E+07 l06 7.2E+07 5.7E+07 1.1E+06 14% 115% 14% -16% 81% 3%  
- öo  ÖÖ  IÖÖ  0.2 ö i4 2.6E+07 2.7E+07  2.OE+06 7.OE+07  6.5E+07 1.1E+06 17% 159% 17% -19% 104% 4% 
H3 =  0.2 ..0.6 m, Ea  =  25  _______ ________ ______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
-  6000  ÖÖ  iöô  0.2 Ö öT2  2.5E+07 1.2E+07 1.9E+06 7.2E+07 3.7E+07 1.1E+06 13% 19% 13% -17% 16% 3%  
- Ööo  ÖÖ  lOO  0.2 0.46 i4 2.5E+07  l.2E+07  1.9E+06 7.3E+07 3.5E+07  - .OE+06  11% 14% 11% -15% 11% 3%  
-  ö0 Ö IÖö  0.2 Ö ö8 2.4E+07  1.lE+07 l.8E+06  7.6E+07 3.5E+07  - .OE+06  9% 10% 9% -12% 11% 2%  
-  6000  ÖÖ  iöö  0.2 Öä Th2  2.4E+07  1.IE+07 l.8E+06  7.8E+07 3.3E+07  .OE+06  6% 7% 6% -9% 5% 1  % 
- ÖÖÖ ÖO iö  0.2 ö4  Th6  2.3E+07 1.1E+07 1.8E+06 8.2E+07  3.2E^07 1.OE+06  3% 3% 3% -5% 0% 1%  
-  ÖÖ  Ö IOÖ  0.2 ö3  öT4  2.2E+07 1  .OE+07  1 .7E+06 8.6E+07 3.2E+07 1  .OE+06  0  %  0  %  0  %  0  %  0  %  0  % 
- ÖÖÖ  200  IÖÖ  0.2 ö6 ö4 2.1E+07 9.9E+06 1.6E+06 9.1E+07  3.OE+07 1.OE+06  -3% -3% -3% 6% -5% -1%  
- iÖÖ  ÖÖ  iöö  0.2 52 ö8 2.1E+07 9.6E+06 1.6E+06 9.9E+07 2.9E+07  l.OE+06  -7% -6% -7% 15% -9% -2%  
-  ÖÖ ÖÖ  IÖÖ  0.2  Th18  ö2  2.OE+07  9.3E+06 1.5E+06  1.IE+08  2.7E+07 9.9E+05 -11% -9% -11% 25% -13% -3%  
- ÖÖÖ ÖO 1öö  0.2  Thi4  ö 1.9E+07 8.9E+06 1.4E+06 1.2E+08 2.7E+07 9.8E+05 -16%  -  -13% -16% 41% -13% -4%  

ÖÖo  ÖÖ  JÖÖ  0.2  Thö9  06 1 .7E+07  8.OE+06  1 .3E+06 1 .5E+08 2.4E+07 9.6E+05 -22  %  -22  %  -22  %  69  %  -25  %  -6  %  



I- 
-1 m  

AB 6000  MPaI  I 	I I 	I 	I 	I I 	I 	 I  
E-moduuh Kerrospaksuus Kuormituskertaluku ________ ________ Kuormituskertaluvun  suhteellinen muutos  -  

El E2 E3 Hl H2 H3  KKLai  AB  KKLai  P0  KKLisap 
AB 

KKLisap 
2 

KKLisap 
P0  

VTTasf 
______ 

KKLa1 ABm 
______ 

KKLai 
POrn 

KKLisap 
ABm  

KKLisap 
2m  

KKLisap 
POrn 

VTTasf  m  
_______ - _______- 

hl=200  mm  
- ____ 

_____ 
- ___ _____ 

_______ 
______  
_______ _______ _______ _______ _______ ________ _______ ________ ________ ________ ________  

El =  3000...9000, Ea 	25  _____ _______ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ - 
- ööo - oo - i-öo  0.2 03 ö4 l  .OE+07  4.7E+06  3.OE+06  2.3E+07 1 .8E+07 6.9E+05 -55  %  -54  %  75  %  -73  %  -42  %  -32  % - 

öo  ö  --OO  0.2  Th  ö4  l.2E+07  5.7E+06 2.5E+06 3.2E+07 2.1E+07 7.7E+05 -45  %  -44  %  48  %  -62  %  -34  %  -25%  - 
öo  öö Tö  0.2 ö O4 1 .4E+07 6.7E+06 2.2E+06 4.3E+07 2.3E+07 8.4E+05 -35  %  -34  %  30  %  -50  %  -28  %  -18  % - 
öo - öÖ - i- ö 0.2  Th  T4  l.7E+07  7.8E+06  2.OE+06  5.6E+07 2.6E+07  9.OE+05  -24  %  -24  %  17  %  -35  %  -17  %  -12%  - 
öo  - öö  -iö  0.2 ö  Th4  1.9E+07  9.OE+06 l.BE+06 7.OE+07  2.9E+07 9.6E+05 -12  %  -12  %  8  %  -19  %  -9  %  -6%  - 

öÖo  - öö  Töb  0.2 ö4 2.2E+07 I  .OE+07  I .7E+06 8.6E+07 3.2E+07 l  .OE+06  0  %  0  %  0  %  0  %  0  %  0  % - 
öo  - öö  -i- ö 0.2 03  Th4  2.5E+07  l.2E+07 l.6E+06 1.OE+08  3.3E+07  1.IE+06  13% 13% -6% 21  %  5% 5% 

7200 200 100 0.2 0.3 0.4 2.8E+07  l.3E+07 l.5E+06 l.2E+08  3.7E+07  l.1E+06  27% 27%  -Il  %  45% 16% 10% 
7800 200 100 0.2 0.3 0.4 3.1E+07  l.4E+07  1.4E+06  l.5E+08  3.9E+07  l.2E+06  41  %  41  %  -15% 71  %  23  %  15%  

- öO  ÖÖ  iö  0.2  i  ö4 3.5E+07  l.6E+07  1.4E+06 1.7E+08 4.1E+07 1.2E+06 55% 56% -19% 98% 29% 19%  
-  Öb  OÖ lOO  0.2  Th OT4  3.8E+07 1.8E+07 1.3E+06  2.OE+08  4.6E+07  l.3E+06  71% 72% -22% 128% 44% 23%  
E2 = 100...300,Ea =25 ____ ______ ____ ______ ______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

- iöö IÖO  0.2  Th öT4  1.4E+07 7.5E+06  1.lE -F06  l.9E+07  2.3E+07 9.1E+05 -35% -27% -35% -78% -28% -11%  
-  ÖÖ  lOO  0.2  Th öT4  1 .6E+07  8.OE+06  1 .2E+06 2.9E+07 2.4E+07 9.4E+05 -28  %  -22  %  -28  %  -66  %  -25  %  -8  % 

ööö iö lÖb  0.2 ö ö4 1.7E+07 8.5E+06 1.3E+06 4.2E+07 2.6E+07 9.6E+05 -21% -17% -21% -51% -17% -6%  
- ÖÖÖ iÖ IÖ  0.2 ö  öT4  1.9E+07  9.IE+06  1.5E+06 5.8E+07 2.7E+07 9.8E+05 -14% -12% -14% -33% -13% -4%  
- OÖO i1ö IO  0.2 ö  öT4  2.1E+07 9.6E+06  I1.6E+06  7.1E+07 2.9E+07  1.OE+06  -7% -6% -7% -17% -9% -2%  
- Ööö  ÖÖ  iöO  0.2 i3 ö 2.2E+07  1.OE+0i  1.7E+06 8.6E+07 3.2E+07  1.OE+06  0% 0% 0% 0% 0% 0%  
- öÖO  Ö  lUo  0.2  Th3 Th  2.4E+07  tlE+07 t8E+06 1.OE+08  3.3E+07  1.OE+06  7% 6% 7% 19% 5% 2%  
-  6000 b 100 0.2  Th3  i  2.6E+07 1.2E+07  2.OE+06  1.2E+08 3.5E+07  1.IE+06  15% 13% 15% 38% 11% 4%  
-  0000 Ö 100 0.2 i3 U 2.7E+07 1.2E+07 2.1E+06 1.4E+08 3.5E+07  1.IE+06  23% 19% 23% 60% 11% 5%  
-  0000 O 100 0.2 03 i4 2.9E+07 13E+07 2.2E+06  l.6E+08  3.7E+07 1.1E+06 31  %  26% 31  %  81  %  16% 7  % 
-  0000  OO  100 0.2 03 U  3.IE+07 t4E+07  2.4E+06  l.8E+08  3.9E+07 1,1E+06 40% 33% 40% 104% 23% 9%  
E3 = 50...150,Ea 25 ______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

-  i000  ÖÖ  0 0.2 ö3  i  1.9E+07 8.6E+06 1.4E+06  l.IE+08  2.6E+07 9.7E+05 -16% -16% -16% 30% -17% -4%  
-  6000 200 60 0.2  Th3  0.4  l.9E+07  8.7E+06 1.5E+06  1,OE+08  2.7E+07 9.9E+05 -13% -15% -13% 21% -13% -3%  
- Uo00  ÖÖ  ö 0.2 03 ö  2.OE+07  8.9E+06 1.5E+06 9.9E+07 2.7E+07  1.OE+06  -9% -13% -9% 15% -13% -2% 

0000  ÖÖ  i0 0.2 ö3  öT 2.IE+07  9.3E+06  iÉ+  9.4E+07 2.9E+07 1U06 -6% -9% -6% 9% -9% -2%  
-  i000 O0 00 0.2 O 2.2E+07 9.7E+06 1.7E+  9.OE+07 3.OE+07 1.OE+06  -3% -5% -3% 4% -5% -1%  
-  0000  ÖÖ  100 0.2 ö ö 2.2E+07  l.OE+07  l- 8.6E+07 3.2E+07  1OE+06  0% 0% 0% 0% 0% 0%  
-  0000  öö  110 0.2  Th  ö 2.3E+07  l.IE+07  f 8.3E+07 3.2E+07  lU06  3% 6% 3% -4% 0%  ____ 
-  0000  ÖO lö  0.2 O 2.3E+07  l.1E+07 iiEf 8.OE+07  3.3E+07 1U06 5% 12% 5% -7% 5%  _____ 
- ÖOÖ  Ö0 1Ö 0.2 iä ö 2.4E+07  l.2E+07  1.8E+ 7.8E+07 3.5E+07 1U06 8% 18% 8% -9% 11% 2  
-  i000  ÖO  1O 0.2  Th  ö 2.4E+07  l.3E+07 l.9E+  7.6E+07 3.7E+07  1OE+06  10% 25% 10% -12% 16% 2%  

- Uo00  ÖÖ TÖ  0.2 ö 2.5E+07  l.4E+07 19E+o  7.3E+07 3.7E+07 106 12% 32% 12% -15% 16% 3% 



I- 

-I 
m  

AB6000  MPa  paksuus  50 mm  _______ ________ ________ _______ _______ ________ _________ ________ ________ ________ ________ ________  
El E2 E3 

_____________________ 
Hl H2 H3  KKLai  AB  KKLai  P0  KKLisap 

AB 
KKLisap 
2 

KKLisap 
P0  

VTTasf 
______ 

KKLai ABm 
_______ 

KKLa1 
POrn 

KKLisap 
ABm  

KKLisap 
2m  

KKLisap 
POrn 

VTTasf  m  
______  

Hl =  0.025.. .0.075  rn,  Ea  =  25  
- ______ 

_____ 
______  

_____ ________ _______ _______ ________ _________ ________ ________ ________ ________ ________ 
-  

- ö - ö  - i-öö  0.025 ö  öi l.2E+O 1.IE+06  9.2E+04 5.5E+04 6.5E+06 4.3E+05 41  %  -35  %  41  %  -84  %  -27  %  12%  
- 

- oo  - ö  -ioö  0.03 ö4 ö  8.3E+O  1 .2E+06 6.4E+04 7.8E+04  7.OE+06  3.8E+05 -2  %  -29  %  -2  %  -77  %  -23  %  -1  % 
- 

- Öo  - O  TÖö  0.035  i öT4 7.3E+O Il.3E+06  5.6E+04  l.IE+05  7.4E+06 3.6E+05 -14  %  -22  %  -14  %  -66  %  -18  %  -5%  
- 

- ööö  - ö  - i-oö  0.04 O  öT4 7.3E+O l.5E+06  5.6E+04  l.7E+05  8.2E+06 3.6E+05 -14% -15% -14% -51  %  -9% -5%  
- 

- oö  - a -Too 0.045 ö4 4  7.7E+O  1 .6E+06 5.9E+04 2.4E+05 8.7E+06 3.7E+05 -9  %  -8  %  -9  %  -29  %  -3  %  -3  % 
-  

- ÖÖ  - ö  - oö  0.05 ö4  öT4  8.5E+05 l .7E+06 6.5E+04 3.4E+05  9.OE+06  3.8E+05 0  %  0  %  0  %  0  %  0  %  0  % 
- 

- ÖOO  - O 0.055 ö4 9.5E+05  l.9E+06  7.3E+04 47E+05 9.6E+06  4.OE+05  12  %  9  %  12  %  39  %  7  %  _____4  
öö  O  Jöö  0.06 4  liÉö6 2.OE+06  8.3E+04 6.3E+05  l.OE+07 4.IE+05  27  %  18  %  27  %  89  %  15  %  _____8  

- Oö  Ö  TÖÖ  0.065 4 l06 2.2E+06 9.5E+04 8,5E+05  l.IE+07  4.3E+05 45% 28% 45% 152  %  23% l3  
ÖöÖ  Ö  fÖÖ  0.07 Ö4 Ö  lO6  2.4E+06  l.IE+05 l.1E+06 l.2E+07  4.5E+05 67% 40% 67% 232% 32% l8  

-  äO  IÖ  0.075 T4  l.6E+06  2.6E+06  l.2E+05 l.5E+06 l.2E+07  4.7E+05 91% 52% 91% 332% 37% 24% 
H2 =  0.2 .0.6 m, Ea  =  25  ______ _______ _______ ________ _______ _______ _________ ________ ________ ________ ________ ________ 

- iÖÖ  O  IÖÖ  0.05 i2 6.7E+05 1.5E+05 5.2E+04 3.7E+05 1.5E+06 3.5E+05 -21% -91% -21% 9% -83% -8%  
iÖO  ö  TÖÖ  0.05 i4 Ö 7.4E+05 2.6E+05 5.6E+04 3.5E+05 2.3E+06 3.6E+05 -13% -85% -13% 5% -75% -5%  

- ÖÖÖ  ö  IÖÖ  0.05 ö8 7.8E+05 4.4E+05  6.OE+04  3.5E+05 3.3E+06 3.7E+05 -8  %  -74  %  -8  %  3  %  -63  %  -3  % 
-  ÖÖ  Ö  TÖÖ  ö0 ö2  8.1E^05 7.IE+05 6.2E^04  3.4E+05 4.8E+06 3.8E+05 -4% -59% -4% 2% -47% -1%  
-  6000 Ö  TÖö ÖO  Ö6 ö 8.3E+05  l.IE+06  6.4E+04 3.4E+05 6.5E+06 3.8E+05 -2% -35% -2% 1% -27% -1%  
- ÖÖÖ  Ö  TÖO öo  i4 Ö 8.5E+05 1.7E+06  6.5E^04  3.4E+05  9.OE+06  3.8E+05 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
- iÖÖö  ö  iöö  05 i4  i  8.6E+05 2.6E+06 6.6E+04 3.3E+05 1 .2E+07 3.8E+05 I  %  51  %  1  %  0  %  37  %  0  % 
- iÖÖO  O  1öö  ö05  Th48  8.6E+05 3.8E+06 6.6E+04 3.3E+05 1.7E+07 3.8E+05 2% 124% 2% -1% 87% 1%  
- ÖO ThÖ Th2  ö 8.7E+05 5.6E+06 6.6E+04 3.3E+05 2.2E+07 3.8E+05 2  %  226  %  2  %  -1  %  142  %  _____1  
- iÖÖÖ  äÖ  1ÖÖ ÖO öi6  ö 8.7E+05  8.OE+06  6.7E+04 3.3E+05 2.9E+07 3.8E+05 2  %  368  %  2  %  -1  %  218  %  _____I  
- iÖÖÖ  Ö  IÖÖ iö5  ö6 8.7E+05 1.1E+07 6.7E+04 3.3E+05 3.7E+07 3,8E+05 2% 563% 2  %  -2% 308% 1 
H3 =  0.2.0.6 m, Ea  =  25  _______ _______ ______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

- ÖÖO  ö  öö  ö6 0.2  8.8E^05  2.7E+06 6.7E+04  3.3E^05  I  .3E^07  3.9E+05 3  %  59  %  3  %  -1  %  48  %  I  % 
-  6000 äÖ  iÖ  Öö öi6  ö 8.7E+05 2.5E+06 6.7E+04 3.3E+05 1,2E+07 3.9E+05 3% 45% 3% -1% 37% 1%  
- iÖÖO  Ö  1ÖÖ  ÖOS  ö2 Öä 8.7E+05 2.3E+06 6.7E+04 3.3E+05 1.2E+07 3.8E+05 3% 33% 3% -1  %  28  %  I  % 
-  do Ö  1ÖO  0.05 ö8 ö 8.7E+05 2.1E+06 6.6E+04 3.3E+05  1.IE+07  3.8E+05 2% 21% 2% -1% 19% 1%  
- iöOo  ö  1OÖ  0.05  i  O 8.6E+05 I .7E+06 6.6E+04 3.3E+05 9.3E+06 3.8E+05 I  %  0  %  I  %  0  %  3  %  0  % 
- iööO  ö  1ÖÖ  0.05 ö ö 8.5E+05 1.7E+06 6.5E+04 3.4E+05  9.OE ^06  3.8E+05 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
- ÖÖÖ  ö  TÖÖ  0.05 ö ö 8.3E+05  l.5E+06  6.4E+04 3.4E+05 8.4E+06 3.8E+05 -2% -10% -2% 1% -6% -1%  
- iOÖO  ö  1ÖO  0.05 ö ö4ä 8.1E+05 1.4E+06 6.2E+04 3.4E+05 7.7E+06 3.8E+05 -4% -20% -4% 2% -15% -1%  
- ÖO  ö  iö  0.05 Ö 0.52 7.8E+05 I .2E+06  6.OE+04  3.5E+05  7.OE+06  3.7E+05 -8  %  -29  %  -8  %  3  %  -23  %  -3  % 
- OO  ö  IÖÖ  0.05  i  Ö 7.4E+05 1.1E+06 5.7E+04 3.5E+05 6.4E+06 3.6E+05 -13% -37% -13% 5% -30% -5% 

I  iOo  Ö  TÖO  0.05  öF9 Öi  6.6E+05 8.3E+05 5.1E+04 3.7E+05 5.2E+06 3.5E+05 -22% -52% -22% 10% -43% -8% 



-I 
m  
-  

0)  

AB 6000  MPa,  paksuus  50 mm  _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ _________ ________  
El 

________ 
E2 E3 Hl 

________ 
H2 H3 KKLai  AB KKLaI  P0 KKLisap 

AB 
KKLisap 
2 

KKLisap 
P0 

VTTasf 
______ 

KKLa1 ABm 
______ 

KKLai 
POrn 

KKLisap 
ABm  

KKLisap 
2m 

KKLisap 
POrn 

VTTasf  m 
______  

El =  3000...9000, Ea 	25 
- ___ ______ 

_______ 
______  
_______ ________ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ _________ ________ 

- 

- OOö aO - i- ö 0.05 ö4 ö 8.2E+05 l.4E+06  2.4E+05 l.6E+05  7.7E+06 3.1E+05 -3% -19% 274% -51 % -15% -19% 
- 

- eöö  - ö  TÖö  0.05 04 8.OE+05  1.5E+06 l.7E+05 l.9E+05  7.9E+06 3.2E+05 -5% -14% 156% -42% -12% -15% 
- 

4öö  - äö  Töö  0.05 Th4  Ö  8.OE+05  1.6E+06 1.2E+05 2.3E+05 8.4E+06 3.4E+05 -5% -10% 89% -32% -6% -11% 
- 

-koO  - ö  1Oö  0.05 8.lE+05  1.6E+06 9.6E+04 2.6E+05 8.7E+06 3.5E+05 -4 % -6 % 48 % -22 % -3 % -8% 
- 

- OÖ  - ö  TOÖ  0.05 ö4 8.3E+05 1O6 7.8E+04 3.OE+05 9.OE+06  3.7E+05 -3% -3% 20% -11 % 0% -4% 
- 

- ööö  - äö  Töö  0.05 Th4  ö 8.5E+05 iEO6  6.5E+04 3.4E+05 9.OE+06  3.8E+05 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
- 

- Oö -iOö  0.05 OA ö 8.7E+05 1iEO6  5.6E+04 3.8E+05 9.3E+06 4.OE+05  3 % 3 % -15 % 12 % 3 % 4 % 
-  ö  JÖÖ  005 ö$  9.OE+05 liiö6  4.8E+04 4.2E+05 9.6E+06 4.IE+05  6% 5% -26 % 24 % 7 % 7 % 
- äÖÖ  ö  TÖÖ  0.05 Ö ö 9.3E+05 liÉ06  4.3E+04 4.6E+05 9.6E+06 4.2E+05 9% 7% -34% 36% _____7 11% 
- iöö  ö  TÖÖ  0.05 Th Th 9.6E^05  l06 3.8E+04 5.OE+05 1.OE+07  4.4E+05 13% 9% -41% 49% 11% 15% 
- iööö  ö TOO 0.05 Ö  Th  9.9E+05 liO6  3.4E+04 5.5E+05 l.OE+07  4.5E+05 17% 11% -47% 63% 11% 18% 
E2 = 140...420,Ea =25  ______ _____ ______ ______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
-  i000  IO  TOO 0.05  i  2,2E+05 6ÉO5  1 .7E+04 7.5E+04 4.3E+06 2.4E+05 -74 % -63 % -74 % -78 % -53 % -37 % 
-  i000 1 TOO 0.05 04 Ö  3.IE+05  8I05 2.3E+04 1.2E+05 5.2E+06 2.7E+05 -64% -53% -64% -65% -43% -30% 
- OOOÖ  i  TOO 0.05 ö Ö 4.1E+05 1OE+06  3.1E+04 l.6E+05 6.2E^06 3.OE+05  -52% -41% -52% -53% -32% -22% 
-  i000 TOO 0.05 O 5.3E+05 lE06  4.1E+04 2.1E+05 7.2E+06 3.3E+05 -38% -29% -37% -37% -20% -15% 
-  i000 TOO 0.05 ö Ö 6.8E+05 1O6 5.2E+04 2.7E+05 8.2E+06 3.5E+05 -20% -15% -20% -20% -9% -7% 
-  i000 äO TOO 0.05 ö ö  R.5E+05  1 .7E+06 6.5E+04 3.4E+05 9.OE+06  3.8E+05 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
- 000Ö  Oä TOO 0.05 ö  - l.OE+06 2.öEO6 8.OE+04  4.1E+05 l.OE+07  4.1E+05 24% 16% 24% 23% 15% 7% 
- OOOÖ  TOO 0.05 O ö  -  .3E+06 2.3E+06 9.9E+04 5.OE+05 l.1E+07  4.4E+05 51 % 33% 51 % 48 % 23% 15 % 
- OOOÖ  4 TOO 0.05 O 1.6E+06 2.6E+06 l.2E+05  5.9E+05 1.2E+07 4.7E+05 83% 51% 83% 77% 37% 22% 
- ÖÖÖ  TOO 0.05  i  ö 1.9E+06 2.9E+06 1.4E+05 7.OE+05  1.3E+07 4.9E+05 120% 70% 120% 108% 48% 30% 
- OOOÖ  4ö TOO 0.05 ö O 2.2E+06 3.3E+06 1.7E+05 8.2E+05 1.4E+07 5.2E+05 162% 90% 162% 143% 60% 37% 
E3 = 50...150,Ea 25  ______ _____ ______ ______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
- 000Ö  Ö ö 0.05  i  O 8.3E+05 lE06  6.4E+04 3.4E+05 7.2E+06 3.8E+05 -2 % -23 % -2 % I % -20 % -1 % 
- 000Ö  O  iö  0.05 ö O 8.4E+05 lAEO6  6.4E+04 3.4E+05 7.4E+06 3.8E+05 -1 % -21 % -1 % I % -18 % 0% 
- iÖÖÖ  äO ö 0.05 ö O 8.4E+05 1.4E+06 6.4E+04 3.4E+05 7.9E+06 3.8E+05 -1% -18% -1% 1% -12% 0% 
- ÖOÖ  O 0.05 O  Th  8.4E+05 l.ö6  6.5E+04 3.4E+05 8.2E+06 3.8E+05 -1% -13% -1% 0% -9% 0% 
-  i000 O  ThO  0.05 ö 8.5E+05 l.ö6  6.5E+04 3.4E+05 8.7E+06 3.8E+05 0% -7% 0% 0% -3% 0% 
- 0000  O TOO 0.05 ö ö 8.5E+05 tÖ6  6.5E+04 3.4E+05 9.OE+06  3.8E+05 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
-  i000 Ö T10 0.05 Ö 8.5E+05 1.9E+06 6.5E+04 3.4E+05 9.6E+06 3.8E+05 0% 8% 0% 0% 7% 0% 
- OOO  Ö  TÖ  0.05 ö  i  8.5E+05 2.OE+06  6.5E+04 3.3E+05 1.OE+07  3.8E+05 1% 16% 1% 0% 11% 0% 
- ÖOÖ  O TO 0.05 ö ö 8.5E+05 2.IE+06  6.6E+04 3.3E+05 1.IE+07  3.8E+05 I % 25 % I % 0 % 19% 0 % 
- OOO  äO TO 0.05 8.6E+05 2.3E+06 6.6E+04 3.3E+05 l.IE+07  3.8E+05 1% 34% 1% -1% 23% 0% 

0000  O  Tö  0.05 O  Th  8.6E+05 2.5E+06 6.6E+04 3.3E+05 1 .2E+07 3.8E^05  1 % 44 % I % -1 % 28 % 0 % 



-I 
m 
-  

-.1  

AB 6000  MPa,  paksuus  50 mm  _______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________  
El E2 E3 

____________________ 
Hl H2 H3 KKLai  AB KKLai  P0 KKLisap 

AB 
KKLisap 
2 

KKLisap 
P0 

VTTasf 
_____ 

KKLaI ABm 
______ 

KKLaI 
POrn 

KKLisap 
ABm  

KKLisap 
2m 

KKLisap 
POrn 

VTTasf  m 
______  

Hl = O.025...O.075 rn,  Ea  =  100  
- ______ 

_______ 
_____  
_______ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

- 

- ööo  - äo  TöO  0.025 ö74 04 1.OE+06  3.7E+07 7.7E+04 5.4E+04 l.5E+08 4.OE+05  27 % -32 % 27 % -84 % -26 % 8% 
- 

- OOö  - O  -Töö  0.03 ö 04 7.3E+05 4.1E+07 5.6E+04 7.8Ei-04 l.6E+08  3.6E+05 -8 % -26 % -8 % -77 % -21 % -3% 
- 

iööO  äö  -Tho  0.035 0.4 04 6.6E+05 4.4E+07 5.IE+04 1.IE+05  1.7E+08 3.5E+05 -17% -20% -17% -66% -17% -6% 
-  

- O  - i-oö  0.04 0.4 ö 6.7E+05 4.7E+07 5.IE+04 l.7E+05 l.8E+08  3.5E+05 -16% -14% -16% -51 % -11 % -6% 
- 

iööo  äO  TöO  0.045 0.4 7.2E+05 5.IE+07 5.5E^04  2.4E+05 l.9E+08  3.6E+05 -10 % -7 % -10 % -29 % -7 % -3% 
- 

ööo  - O  -:i-öÖ  0.05 -ö; o 7.9E+05 5.5E+07 6.IE+04  3.3E+05 2.OE+08  3.7E+05 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
- 

iöo  •ö  - i-öö  0.055 9.OE+05 6.OE+07  6.9E+04 4.6E+05 2.2E+08 3.9E+05 13 % 8 % 13 % 38 % 5 % 4 % 
iöo  280  Töö  0.06 Th l.OE+06  6.4E+07 7.9E+04 6.3E+05 2.3E+08 4.IE+05  30% 17% 30% 88% 11 % 9% 

- iöo  Ö  1öö  0.065  i  04 1.2E+06 7.OE+07 9.IE+04  8.4E+05 2.4E+08 4.3E+05 49% 27 % 49 % 151 % 20 % 14% 
- öo  ö  1öö  0.07 öT  i l.4E+06  7.6E+07 l.1E+05 l.1E+06  2.6E+08 4.5E+05 73% 38% 73% 231% 27% 20% 
- ÖÖÖ  äÖ  1ÖÖ  0.075 Th l.6E+06  8.3E+07 l.2E+05 l.4E+06  2.7E+08 4.7E+05 100% 50% 99% 329% 34% 26% 
H2 =  O.2...0.6 m, Ea  =  100 _______ _______ ______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ _______ 
-  Öö  äÖ  iöö Thö5 ThT2  04 6.5E+05 5.8E+06 5.OE+04  3.6E+05 3.8E+07 3.5E+05 -19 % -90 % -19 % 8 % -81 % -7 % 
- Oö  ö  1ÖO  5 ö 04 7.OE+05  9.5E+06 5.4E+04 3.5E+05 5.5E+07 3.6E+05 -12 % -83 % -12 % 5 % -73 % -4 % 
- Ööö  Ö TOO 0.05 ö ö4 7.4E+05 I .5E+07 5.7Ei-04 3.4E+05 7.9E+07 3.6E+05 -7 % -72 % -7 % 3 % -61 % -2 % 
- ÖÖÖ  b  fo  0.05 öT4  7.6E+05 2.4E+07 5.9E+04 3.4E+05 l.1E+08  3.7E+05 -4% -56% -4% 1% -46% -1% 
- ÖÖÖ  ö  iöö  0.05 ö  öT4  7.8E+0 3.7E+07 6.OE+04  3.4E+05 l.5E+08  3.7E+05 -2% -33% -2% 1 % -26% -1 % 
- ÖÖÖ  Ö  1öo  0.05 Th Th  7.9E+0 5.5E+07 6.IE+04  3.3E+05 2.OE+08  3.7E+05 0% 0 % 0% 0% 0% 0% 
- IÖÖÖ  Ö  iöÖ  0.05 ö ö  8.OE+0  8.1E+07 6.2E+04 3.3E+05 2.7E+08 3.7E+05 1% 47% 1% 0% 32% 0% 
-  ÖÖ  Ö 100 0.05 0.48 d 8.1E+05 l.2E+08  6.2E+04 3.3E+05 3.5E+08 3.8E+05 2% 114% 2% -1 % 74% 1 % 
- ööö  Ö 100 0.05 052 04 8.IE+05  1.7E+08 6.2E^04  3.3E+05 4,6E+08 3.8E+05 2% 205% 2% -1% 125% 1% 
-  6000 O 100 0.05 0.56 0.4 8.2E+05 2.4E+08 6.3E+04 3.3E+05 5.9E+08 3.8E+05 3 % 330 % 3 % -1 % 191 % I % 
- ÖÖÖ  Ö  IOO  0.05 06 04 8.2E+05 3.3E+08 6.3E+04 3.3E+05 7.7E+08 3.8E+05 3 % 497 % 3 % -1 % 275 % 1 % 
H3 =  0.2 .0.6 m, Ea  =  100 ______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ _______ 
-  6000 Ö 100 0.05 6 02 8.2E+05 6.7E+07 6.3E+04 3.3E+05 2.4E+08 3.8E+05 3 % 23 % 3 % -1 % 20 % I % 
- ÖÖÖ IÖ  0.05 i6 0.24 8.2E+05 6.6E+07 6.3E+04 3.3E+05 2.4E+08 3.8Ei-05 3 % 19 % 3 % -1 % 15 % 1 % 
- iÖÖÖ  O  TÖÖ  0.05 ö2 ö 8.1E+05 6.4E+07 6.2E+04 3.3E+05 2.3E+08 3.8E+05 2 % 16 % 2 % -1 % 13 % I % 
-  6000 O  IO ÖO  ö8 8.IE+05  6.1E+07 6,2E+04 3.3E+05 2.2E+08 3.8E+05 2% 11% 2% -1% 9% 1% 
- ÖÖÖ  Ö  TÖÖ Th. Th3  ö  8.OE+05  5.3E+07 6.IE+04  3.3E+05 2.OE+08  3.7E+05 1% -4% 1% 0% -3% 0° 
- iÖÖ io iöö  ö. i4 Th  7.9E+05 5.5E+07 6.1E^04  3.3E+05 2.OE+08  3.7E+05 0 % 0% 0% 0% 0 % 0° 
- iÖÖÖ io Thö ö.o Th6  ö4 7.8E+05 5.2E+07 6.OE+04  3.4E+05 1 .9E+08 3.7E+05 -2 % -6 % -2 % ______I -5 % _______ 
- iÖö  äo  [ÖÖ öo  i32 öä 7.6E+05 4.8E+07 5.9E+04 3.4E+05 1.8E+08 3.7E+05 -4% -13% -4% _____l -11% -1° 
- ÖO  ÖÖ  ö05 Ö ö 7.4E+05 4.4E+07 5.7E+04 3.4E+05 1.7E+08 3.6E+05 -7% -21 % -7 % 3 -17 % -2  ° 
- iÖÖÖ  o  TÖÖ  0.05 ö ö  7.OE+05  3.9E+07 5.4E+04 3.5E+05 1 .6E+08 3.6E+05 -12 % -28 % -12 % 5 % -24 % 4 
- iöO0 io IÖÖ  0.05 ThT9  i  6.3E+05 3.IE+07  4.8E+04 3.7E+05 1.3E+08 3.4E+05 -21 % -43% -21 % 9% -36% -8% 



r 
-I 
m  

AB6000  MPa,  paksuus  50 mm  ________ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________  
El E2 

_________________ 
E3 Hl H2 H3  KKLai  AB  KKLai  P0  KKLisap 

AB 
KKLisap 
2 

KKLisap 
P0  

VTTasf 
______ 

KKLaI ABm 
______ 

KKLai 
POrn 

KKLisap 
ABm  

KKLisap 
2m  

KKLisap 
POrn 

VTTasf  m  
______  

El  =  3000...9000, Ea  =  100  
- ___ ______ 

_______ 
______  
_______ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ - 

- ÖOo  TOO 0.05 ö 04 7.4E+05 41E+07 2.2E+05 1.6E+05 1.8E+08  3.OE+05  -7% -15% 256% .51  %  -13% -20%  -  
- o  öo -iö  0.05 ö 0.4 7.3E+05 4.9E+07  l.5E+05  1.9E+05 1.8E+08  3.IE+05  -8% -11  %  147% -42% -10% -16%  - 
4ÖÖ -i-öö  0.05  Th  ö 7.3E+05 5.1E+07 1.1E+05 2.3E+05 1.9E+08 3.3E+05 -8  %  -8  %  85  %  -32  %  -7  %  -12%  -  

- o äo  -:j-ÖO  0.05 7.5E+05 5.2E+07 8.9E+04 2.6E+05 1 .9E+08 3.4E+05 -6  %  -5  %  46  %  -22  %  -5  %  -8  % - 
- Oö - i-oö  0.05 ö Ö 7.7E+05 5.4E+07 7.3E+04  3.OE+05 2.OE+08  3.6E+05 -3  %  -2  %  19  %  -11  %  -2  %  -4  % - 
iöö  _0 0.05 Ö 04 7.9E+05 5.5E+07  6.IE+04  3.3E+05  2.OE+08  3.7E+05 0  %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 % - 
io - i-oo  0.05 ö  Th4  8.2E+05 5.6E+07 5.2E+04 3.7E+05  2.IE+08  3.9E+05 3 %  2 %  -14 %  12 %  2 %  4 % -  ÖÖ  o  lÖd  0.05 ö4 8.5E+05 5.7E+07 4.6E+04 4.1E+05  2.IE+08 4.OE+05  7% 4 %  -25% 24 %  4 %  8 % - 7Öd  o IOU  iö5  04 8.8E+05 5.8E+07  4.IE+04  4.6E+05  2.IE+08  4.2E+05 11 %  6% -33% 36% 4% 12 % - iö  0 IOU  iö5  i4  9.lE+05  5.9E+07 3.7E+04  5.OE+05  2.2E+08 4.3E+05 15% 8% -40% 49% 5% 15%  - iOU  o 100 0.05 Ö4 9.5E+05  6.OE+07  3.3E+04 5.4E+05 2.2E+08 4.4E+05 19 %  9 %  -46 %  62 %  7 %  19 %  

E2 =_140.420, Ea  =  100  _______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ -  6000 140 IOU 0.05 04 2.2E+05 2.3E+07 1.7E+04 7.5E+04  l.IE+08  2.4E+05 -73% -58% -73% -78% -48% -36%  -  6000 
_ 

168 IOU  UÖS  04 2.9E+05 2.8E+07 2.3E+04  l.2E+05 l.2E+08  2.7E+05 -63% -49% -63% -65% -40% -29%  -  6000 _196  Idö Oö5 Th  ö4 3.9E+05 3.4E+07  3.OE+04  1.6E+05  l.4E+08  2.9E+05 -51% -38% -51% -53% -29% -22%  -  6000 _224 IOU i05 0.4 04  5.OE+05  4.1E+07 3.9E+04 2.1E+05  l.6E+08  3.2E+05 -37% -26% -37% -38% -20% -14%  -  6000 _252 IOU 005 0.4 i4 6.4E+05 4.8E+07 4.9E+04 2.7E+05  l.8E+08  3.5E+05 -20% -14% -20% -20% -10% -7%  -  6000 _280 IOU  öo Th  04 7.9E+05 5.5E+07  6.IE+04  3.3E+05  2.OE+08  3.7E+05 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
6000 

_ 
308  dö  öo  ö4 9.8E+05 6.3E+07 7.5E+04  4.IE+05  2.2E+08  4.OE+05  23% 15% 23% 23% 9% 7%  -  6000 336  dö  do i4 1.2E+06 7.2E+07  9.IE+04 5.OE+05  2.4E+08 4.3E+05 49% 30% 49% 48% 20% 14%  -  6000 

_ 
364  dö  öo  04 1.4E+06  8.IE+07  1.1E+05 5.9E+05 2.7E+08 4.5E+05 80% 47% 80% 77% 32% 21%  -  6000 

_ _ 
392  lOU  Ö0  Th  04 1.7E+06  9.OE+07  1.3E+05  7.OE+05  2.9E+08 4.8E+05 114% 64% 114% 108% 42% 29% 

6000 
_ 
_420 100 ö05 U4  2.OE+06 l.OE+08 l.5E+05 8.IE+05 3.IE+08  5.1E+05 153% 82% 153% 143% 51% 36% 

E3=50...150  Ea100 ______ ______ ______ ______ _____ ______ _____ _______ ____ _____ _______ _______ -  i000 0o U 00s O 04 7.9E+05 8.4E+07  6.OE+04  3.4E+05 2.3E+08 3.7E+05 -1 53% ____-1 _____1 13% 0%  -  i000 äO  iU Thö5 Th  ö4 7.9E+05 7.2E+07  6.OE+04  3.4E+05 2.2E+08 3.7E+05 -1 3o 31 %  _____-1  %  _____I 7 %  0 % -  i000  Oo  ö  Oö5 ThA  ö4 7.9E+0 6.4E+07  6.IE+04  3.4E+05  2.IE+08  3.7E+05 -1% 17% -1 _____i3, 4% 0%  -  i000 Ö  öö  0.05 ö ö4 7.9E+0  6.OE+07  6.1E+04 3.4E+05  2.OE+08  3.7E+05 0% 9 %  0% 03o 0 %  0 % -  i000 äU  iö  0.05 ö  Th4  7.9E+0 5.7E+07 6.1E+04 3.4E+05  2.OE+08  3.7E+05 0% 3% 0% 0% 0% 0%  -  i000  ÖÖ  100 0.05 ö O4 7.9E+0 5.5E+07 6.1E+04 3.3E+05  2.OE+08  3.7E+05 0% 0% 0% 0% 0% 0%  -  i000 0Ö  TIO  0.05 Ö ö4  8.OE+0  5.4E+07  6.IE+04  3.3E+05  2.OE+08  3.7E+05 0% -2% 0% 0% 0% 0%  -  i000 äU  IÖ  0,05 ö4  8.OE+0  5.4E+07 6.1E+04 3.3E+05  2.OE+08  3.7E+05 0% -3% 0% 0% 0% 0 % -  i000  OU  Tfö  0.05 ö 0T4  8.OE+0  5.3E+07  6.IE+04  3.3E+05  2.IE+08  3.7E+05 1 -3% ____1 0% 2% 0%  -  i000 ö  IÖ  0.05  i  4  8.OE+0  5.4E+07  6.IE+04  3.3E+05  2.IE+08  3.7E+05  _____l7o  -2% 1%  -l3o  2% 0% 
i000 äU  TU  0.05  8.OE+0  5.4E+07 6.2E+04 3.3E+05  2.IE+08  3.7E+05  _____i°A  -2% ____1 -1 4% 0% 



I- 
-3 m 

CD  

AB 3000  MPa,  paksuus  100 mm I 	I 	I 	I I 	 I 	 I  
-  

E-moduui Kerrospaksuus Kuormituskertaluku ________ ________ Kuormituskertaluvun suhteelhnen  muutos  
-  

El E2 E3 Hl 111 H3  KKLaI  AB  KKLa1  P0  KKLisap 
AB 

KKLisap 
2 

KKLisap 
P0  

VTTasf 
______ 

KKLai ABm 
_______ 

KKLaI 
POrn 

KKLisap 
ABm  

KKLisap 
2m  

KKLisap 
POm 

VTTasf  m  
______  

- 

Hl = 
__________ 

O.05...O.15  m, 
____ 

Ea  =  25  
___ - _____ 

_______ 
______  
_______ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

- 

- ööö - - i-ö 0.05 0.4 8.2E+05  l.4E+06  2.4E+05 1.6E+05 7.7E+06 3.1E+05 -59  %  -54  %  -59  %  -90  %  -43  %  -26%  
- 

- öÖö  - ö  -i-öö  0.06 ö4  9.OE+05  1 .6E+06 2.6E+05 2.8E+05 8.7E+06 3.2E+05 -55  %  -46  %  -55  %  -83  %  -35  %  -24  % 
- 

- Ooö  - ö  Töö  0.07  Th4  ö  l.IE+06 l.9E+06 3.IE+05  4.7E+05 9.6E+06 3.4E+05 -47% -37% -47% -72% -28% -19%  
- 

- Oö  - ö  Töö  0.08 ö4  Th l.3E+06  2.2E+06 3.8E+05 7.4E+05  l.lEi-07 3.6E+05 -36  %  -26  %  -36  %  -56  %  -20  %  -14%  
-  

- öö  - ö TOO 0.09 ö4 ö 1.6E+06 2.6E+06 4.7E+05  l.1E+06 l.2E+07  3.9E+05 -20% -14% -20% -33% -ii  %  -7%  
-  

- öö TOö o.i Th4  0.4  2.OE+06 3.OE+06  5.9E+05  l.7E+06 l.3E+07  4.2E+05 0  %  0  %  0  %  0  %  0  %  0%  
- 

- ööö  - o  - öö  0.11 ö4  Th  2.5E+06 3.5E+06 7.4E+05 2.5E+06  l.5E+07  4.5E+05 26  %  17  %  26  %  46  %  12  %  8%  
-  3000 äö  iöö  0.12 04 ö 3.2E+06 4.1E+06 9.3E+05 3.5E+06  l.7E+07  4.8E+05 58% 36% 58% 108% 27% 16%  
-  ÖÖ  O  IÖÖ  0.13 ö  4.OE+06  4.8E+06 1.2E+06 4.9E+06 1.9E+07 5.2E+05 98% 59% 98% 192% 43% 25%  
- OUö  Ö  1ÖÖ  0.14 ö4 ö  5.OE+06  5.6E+06  l.5E+06  6.8E+06 2.2E+07 5.6E+05 148% 86% 148% 304% 63% 34%  
- ÖÖÖ  ö  IÖO  0.15  Th4  6.2E+06 6.5E+06  l.8E+06  9.3E+06 2.4E+07  6.OE+05  209% 117% 209% 451  %  78  %  44% 
H2 =  0.2 .0.6 m, Ea  =  25  ______ _______ _______ ________ _______ _______ _________ ________ ________ ________ ________ ________ 
- Öo  äö  lOO  öl  ö 1.5E+06 3.4E+05 4.4E+05  2.OE+06  2.7E+06 3.8E+05 -25% -89% -25% 19% -80% -9%  
- Öo  ö  TÖÖ Öi  T4 1.7E+06 5.5E+05 4.9E+05  l.9E+06  3.8E+06 3.9E+05 -17% -82% -17% 12% -71% -6%  
- Öo  ö  1ÖÖ öi  iä Ö 1.8E+06 8.7E+05 5.2E+05  l.8E+06  5.5E+06  4.OE+05  -11% -71% -11% 7% -59% -4%  
- ööo  ö 1Ö 0.1 Ö Ö 1.9E+06 1.3E+06 5.5E+05 1.8E+06 7.4E+06  4.IE+05  -6% -55% -6% 4% -44% -2%  
- ööo  ö  1ÖÖ Thi  Ö ö 1.9E+06  2.UE+06  5.7E+05 1.7E+06  l.OE^07  4.1E+05 -3% -33  %  -3% 2% -25% -1  % 
- ööo  äö  1Oö öi  4  2.OE+06 3.OE^06 5.9E^05  1.7E+06  l.3E+07  4.2E+05 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
- öo  Ö  ÖÖ öi Th4  i 2.OE+06  4.4E+06  6.OE+05  1.7E+06  l.8E+07  4.2E+05 2% 46% 2% -1% 37% 1%  
- öo  ö  IÖÖ öi  ö8  2.IE+06  6.3E+06  6.IE+05 l.6E+06  2.4E+07 4.2E+05 4% 110% 4% -2% 78% 1  % 
- ööo  Ö  1ÖÖ öi  ö ö  2.IE+06  8.9E+06  6.2Ei-05 1.6E+06  3.OE+07  4.2E+05 5% 198  %  5% -3% 126% 2%  
- Ööo  Ö  TiO öi 2.IE+06  1.3E+07 6.2E+05 1.6E+06 3.9E+07 4.2E+05 6% 317% 6% -4% 191% 2%  
- ÖÖO  Ö  TÖÖ  0.1  i 2.lE+06  1.7E+07 6.3E+05 1.6E+06  5.IE+07  4.3E+05 6% 478% 6% -4% 282% 2% 
H3 =  0.2 ..0.6 m, Ea  =  25  _______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
- Ööo  äÖ 1O 0.1 ö ö  2.OE+06  6.2E+05 5.8E+05 1.7E+06 4.3E+06  4.IE+05  -2% -79% -2% 1% -68% -1%  
- ööo  Ö  IÖö  0.1 ö  2.OE+06  8.6E+05 5.8E+05 1.7E+06 5.5E+06 4.1E+05 -1% -71% -1% 1% -59% 0%  
- Oöo  ö  1ÖÖ öTi  i  öä  2.OE+06  I .2E+06 5.9E+05 I .7E+06  7.OE+06  4.2E+05 -1  %  -60  %  -1  %  I  %  -48  %  0  % 
- ööo  Ö  iöO öTi Th  T2  2.OE+06  1.6E+06 5.9E+05 1.7E+06 8.7E+06 4.2E+05 0% -45% 0% 0% -35% 0%  
-  ö  IÖÖ  0.1  Th  i6  2.OE+06  2.2E+06 5.9E+05 1.7E+06  l.IE+07  4.2E+05 0% -26% 0% 0% -17% 0%  
-  ÖÖ  8  IÖÖ  0.1 0.4  Th4 2.OE+06 3.OE+06 5.9E^05  1.7E+06 1.3E+07 4.2E+05 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
- OOÖ  8  IÖÖ  0.1 Ö Ö4  2.OE+06 4.OE+06  5.9E+05 1.7E+06 1.7E+07 4.2E+05 0% 34% 0% 0% 27% 0%  
- ööö  80  lÖb  0.1 ö i8  2.OE+06  5.3E+06 5.9E+05 1.7E+06 2.1E+07 4.2E+05 0% 77% 0% 0% 56% 0%  
- ÖÖÖ io 1öö öi Th2 2.OE+06 7.OE+06 5.9Ei-05 1.7E+06 2.5E+07 4.2E+05 0% 133% 0% -1% 87% 0%  
-  ÖÖ io  TÖ öi  ö ö6  2.OE+06 9.IE+06  5.9E+05 1.7E+06  3.OE+07  4.2E+05 0% 204% 0% -1  %  126% 0%  

öOo io IÖÖ öi  ö Ö  2.OE+06  I .2E+07 5.9E+05 1 .7E+06 3.7E+07 4.2E+05 0  %  294  %  0  %  -1  %  176  %  0  %  



AB 3000 MPa,  paksuus  100 mm I 	I 	I 	I I 	I 	I 	I 
E-moduuli Kerrospaksuus Kuormituskertaluku ________ ________ Kuormituskertaluvun suhteelhnen  muutos  

El E2 
___________ 

E3 Hl 
____ 

H2 
___ 

H3 
___ 

KKLai  AB 
_____ 

KKLa1  P0 
_____  

KKLisap 
AB 

KKLisap 
2 

KKLisap 
P0 

VTTasf 
_____ 

KKLai ABm 
______ 

KKLaI 
POrn 

KKLisap 
ABm  

KKLisap 
2m 

KKLisap 
POrn 

VTTasf  m 
______  

El1500...4500, Ea  =  25  ______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
- 

-TOÖ TOö  0.05 ThT4 l.2E+06 l.1E4-06 l.3E+06  9.4E+04 6.2E+06 2.8E+05 42 % -22 % 447 % -42  %  -19 % -8% 
- 

-:i- öö 
- i-öö  0.05 öT4 l.OE+06 l.2E+06  8.2E+05 1.IE+05  6.5E+06 2.9E+05 24 % -17 % 235 % -34 % -14 % -7% 

- 

--TOo  Töö  0.05 öT4  04 9.4E+05 l.2E+06  5.5E+05 1.2E+05 6.7E+06 2.9E+05 14% -12% 127% -26% -12% -6% 
- 

- Oö - i-oö  0.05 ThT4  ö 8.8E+05 l.3E+06 4.OE+05  1.3E+05 7.2E+06 3.OE+05  7 % -7 % 65 % -18 % -6 % -4% 
- 

- oö TÖö  0.05 ö4 8.5E+05 l3E+06 3.IE+05 l.5E+05  7.4E+06 3.OE+05  3 % -4 % 26 % -9 % -3 % -2% 
- 

- öoö Tdö  0.05 öT4  ö 8.2E+05 l.4E+06  2.4E+05 l.6E+05  7.7E+06 3.lE+05  0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0% 
-  

- ö __o  Töö  0.05 ÖT4  ö  8.IE+05 l.4E+06 2.OE+05 l.8E+05  7.9E+06 3.2E+05 -2 % 3 % -18 % 9 % 3 % 2% 
- 

- oö io  Töö  0.05 öT4  ö 8.OE+05 l.5E+06 l.7E+05 l.9E+05  7.9E+06 3.2E+05 -2 % 6 % -32 % 19 % 3 % 5% 
- 

- oö - i-oo  0.05 ThT4 8.OE+05 l.5E+06 l.4E+05  2.1E+05 8.2E+06 3.3E+05 -3% 9% -42% 29% 7% 7%  
ÖÖ io  TOO 0.05 04 ö 8.OE+05  1 .6E+06 I .2E+05 2.3E+05 8.4E+06 3.4E+05 -3 % 11 % -49 % 39 % 10 % 9 % 
OÖ  o TOO 0.05 0T4 ö 8.1E+05 l.6E+06 l.1E+05  2.4E+05 8.4E+06 3.4E+05 -2% 14% -56% 50% 10% 12 % 

E2 =  140.42  ,Ea = 25 _____ _____ ______ ______ ______ _____ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
- OOÖ io  TOO O0 04 1.5E+05 5.4E+0 4.6E+04 3.2E+04 3.7E+06 l.7E+05  -81% -61% -81% -80% -51% -45% 
- OOO  1i8 TOO 0o 4 04 2.3E+05 6.9E+0 6,8E+04 5.1E+04 4.5E+06 2.OE+05  -72% -51 % -72% -69% -41 % -36% 
- ÖOÖ ii6  TOO 00 04 04 3.3E+05 8.5E+05 9.7E+04 7.2E+04 5.3E+06 2.2E+05 -60 % -39 % -60 % -56 % -30 % -27 % 
- ÖOÖ  4 TOO O05 0T4  O 4.6E+05 1 .OE+0 1 .3E+05 9.7E+04 6.OE+06  2.5E+05 -45 % -27 % -45 % -40 % -22 % -19 % 
- OÖÖ  2 TOO  Th05  0T4 6.2E+05 1.2E+0 1.8E ^05  1.3E+05 6.7E+06 2.8E+05 -25% -14% -25% -22 % -12% -9% 
- öOO io  TOO  Th05  O O 8.2E+05 1.4E+0 2.4E+05 1.6E+05 7.7E+06 3.1E+05 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
- ÖOO  O8 TOO 0o O O 1.1E+06 1.6E+06 3.2E+05 2.OE+05  8.4E+06 3.4E+05 31% 14% 31% 25% 10% 10% 
- OOÖ  6 TOO 0O O 1.4E+06 1.8E+0 4.IE+05  2.5E+05 9.OE+06  3.7E+05 69% 30% 69% 54% 18% 20% 
-  3000 364 TOO  Öo  O OT 1.8E+06 2.OE+0  5.2E+05 3.IE+05 1.OE+07 4.OE+05  116% 46% 116% 88% 31% 30% 
- öOö  2 TOO 00 O O 2.2E+06 2.3E+06 6.6E+05 3.7E+05 l.1E+07  4.3E+05 172% 62 % 172% 125 % 40% 40% 
- OOÖ  o TOO 0o O Th  2.8E+06 2.5E+06 8.3E+05 4.4E+05 1.2E+07 4.7E+05 241% 79% 240% 167% 50% 51% 
E3 = 50...150  Ea = 25 ______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
- 

OOÖ  o Ö 0.05 Th  Ö 8.4E+05 l.IE+06  2.5E+05 l.6E+05 6.OE+06  3.1E+05 2% -24% 2% 1% -22% 1% 
- öOö io OO  0.05 Th  8.4E+05 1.lE+06  2.5E+05 l.6E+05  6.2E+06 3.1E+05 1 % -22 % I % 1 % -19% 0% 

OOO io  ö 0.05 O O 8.3E+05 1.1E+06 2.5E+05 1.6E+05 6.5E+06 3.IE+05  1% -18% 1% 0% -14% 0% 
- OOO Oo  i0 0.05 ö O 8.3E+05 1.2E+06 2.4E+05 1.6E+05 6.7E+06 3.IE+05  1% -13% 1% 0% -12% 0% 
- OOO iO  i0 0.05 O 04 8.3E+05 l.3E+06  2.4E+05 l.6E+05  7.2E+06 3.1E+05 0% -7% 0% 0% -6% 0% 
- OOÖ io  TOO 0.05  i  O 8.2E+05 l.4E+06  2.4E+05 1.6E+05 7.7E+06 3.IE+05  0% 0% 0% 0% 0% 0% 
- ÖÖÖ  O 1T0 0.05 O O 8.2E+05 1.5E+06 2.4E+05 1.6E+05 7.9E+06 3.1E+05 0% 8% 0% 0% 3% 0% 
- OOO  Ö TO 0.05 O 04 8.2E+05 1.6E+06 2.4E+05 l.6E+05  8.4E+06 3.1E+05 0% 16% 0% 0% 10% 0% 
- OOÖ  TO 0.05 O OT 8.2E+05 1.7E+06 2.4E+05 1.6E+05 8.7E+06 3.1E+05 -1% 25% 1% 0% 14% 0% 
- OOO  O ITO  0.05 O O 8.2E+05 1.9E+06 2.4E+05 1.6E+05 9.3E+06 3.IE+05  -1 34% -i4o  0% 22% 0% 

OOO  O TO 0.05 Th  04 8.2E+05 2.OE+06  2.4E+05 1.6E+05 9.6E+06 3.1E+05 -1 45% -l3 -1% 26% 0% 

,- 

II  
-  

0  
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Kuormituksen vaikutus.  E13000, E2280, E3100, H10.1, H20.4, H30.4.  YKSIKKÖPYÖRÄ  I 	I  
-  Kuorma  Paine  Sade  Kuormituskertaluku Kuormituskertaluvun  suhteellinen muutos  

-  Li L2 Si S2  Ri  
____ 

R2 
 ____  

KKLa1 
AB 

KKLai 
P0 

KKLisap 
AB 

KKLisap 
2 

KKLisap 
P0  

VTTasf 
_____ 

KKLaI 
ABm 

KKLai 
POrn 

KKLisap 
ABm  

KKLisap 
2m  

KKLisap 
POrn  

VTTasf 
m  

iaIa =  25...75  kF'&  Ea  =  25  _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ - Th  äö 0.0997 0 2.8E+06  5.IE+07  8.4E+05  2.OE+06 1.IE+08  4.7E+05 144  %  2031  %  144  %  287  %  824  %  35  % - 
iöO  0.109 0 2.2E+06 2.3E+07 6.4E+05  i.3E+06  6.1E+07 4.3E+05 86  %  850  %  86  %  165  %  410  %  23  %  

ö  iö Th  0.118 0 1.8E+06  i.2E+07  5.2E+05 9.9E+05 3.7E+07  4.OE+05  51  %  381  %  51  %  95% 208% 15%  
-  ö 0 800 0 0.126 0 1.5E+06 6.4E+06 4.4E+05 7.7E+05 2.4E+07 3.8E+05 28  %  167  %  28  %  51  %  100  %  9  % - .  

ä 0.134 0 1,3E+06 3.8E+06 3.8E+05 6.2E+05 1.6E+07 3.6E+05 12% 59% 12% 21% 36% 4%  
-  ö  i  iö  0 0.141 0 1.2E+06 2.4E+06 3.4E+05  5.IE+05  1.2E+07 3.5E+05 0% 0  %  0  %  0  %  0% 0%  -  

800 0 0.148 0  i.1E+06  1.6E+06  3.IE+05  4.3E+05 8.7E+06 3.4E+05 -9  %  -34% -9% -15% -27% -3  % 
-  O ö  öö  0 0.155 0 9.8E+05  1.IE+06  2.9E+05 3.7E+05 6.5E+06 3.3E+05 -16  %  -55  %  -16  %  -27  %  -45  %  -6  %  

ö  iöö  0.161 0 9.2E+05 7.6E+05 2.7E+05 3.2E+05  5.OE+06  3.2E+05 -21  %  -68  %  -21  %  -36  %  -58  %  -8  % 
-  Ö 0.167 0 8.7E+05 5.5E+05 2.6E+05 2.9E+05  4.OE+06  3.1E+05 -25  %  -77  %  -25  %  -43  %  -66  %  -9  % 
-  75 0 800 ö 0.173 0 8.3E+05 4.1E+05 2.5E+05 2.6E+05 3.2E+06  3.IE+05  -29  %  -83% -29  %  -49% -73  %  -11  % 

i 1 paine =  25...75  kN,  Ea 	25  ______ _______ ______ ______ _______ _______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ ______ -  
ä  öö  0 0.141 0  1.IE+07  5.3E+07 3.4E+06 4.9E+06  1.IE+08  7.2E+05 878  %  2124% 877  %  859  %  824  %  107%  

- Th  ö 0.141 0 6.3E+06 2.4E+07 1.8E+06 2.7E+06  6.IE+07 6.OE+05  437% 885% 437% 428% 410% 73%  -  
ö  iö  ö 0.141 0 3.8E+06 1.2E+07  1.IE+06  1.6E+06 3.7E+07  5.IE+05  223  %  393  %  223  %  220  %  208  %  47  % 

- iö  ö 0.141 0 2.4E+06 6.5E+06 7.2E+05 1.1E+06 2.4E+07 4.4E+05 108  %  172  %  108  %  107  %  100% 28  % -  ö 0.141 0 1.6E+06 3.8E+06 4.9E+05 7.2E+05  i.7E+07  3.9E+05 41% 60% 41% 41% 42% 12%  
-  50 0 800 0 0.141 0 1.2E+06 2.4E+06 3.4E+05  5.IE+05  1.2E+07 3.5E+05 0  %  0  %  0% 0  %  0% 0%  - Th iäö  0 0.141 0 8.5E+05 1.6E+06 2.5E+05 3.7E+05 8.7E+06  3.IE+05  -27  %  -35  %  -27  %  -27  %  -27  %  -10%  
-  60 0 960 0 0.141 0 6.4E+05  1.IE+06  1.9E+05 2.8E+05 6.5E+06 2.8E+05 -45% -56% -45% -45% -45% -19%  -  

i  O  Ö4ö  ö 0.141 0 4.9E+05 7.4E+05 1.4E+05 2.2E+05  5.OE+06  2.6E+05 -58  %  -69% -58  %  -57  %  -58  %  -26%  
-  7Ö  Th IÖ  0 0.141 0 3.8E+05 5.3E+05  1.IE+05 i.7E+05  3.9E+06 2.4E+05 -67  %  -78% -67  %  -67  %  -67  %  -32%  
-  75 0 1200 0 0.141 0 3.1E+05 3.9E+05  9.OE+04  1.4E+05  3.IE+06  2.2E+05 -74% -84% -74% -73% -74% -37% 



Kuormituksen vaikutus.  E13000, E2280, E3100, H10.1, H20.4, H3=O.4. PARIPYORA I I I I  
-  Kuorma  Paine  Säde  Kuormituskertaluku Kuormituskertaluvun  suhteellinen muutos 

LI  L2 Si 
- _______ 	_____ 

S2 RI R2 
_____  

KKLai 
AB 

KKLai 
P0 

KKLisap 
AB 

KKLisap 
2 

KKLisap 
P0 

VTTasf 
_____ 

KKLai 
ABm 

KKLai 
POrn 

KKLisap 
ABm  

KKLisap 
2m 

KKLisap 
POrn  

VTTasf 
m 

PI,2aIa =  12.5...37.5 kN, Ea  =  25 _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
-  1  öö  0.0705 0.0705 8.OE+06  6.6E+07 2.4E+06 8.8E+06 1.3E+08 6.5E+05 299% 2085 % 298 % 423 % 858 % 55 % 
- äöö iöö  0.0773 0.0773 5.4E+06 2.9E+07 I.6E+06  5.6E+06 7.3E+07 5.7E+05 169 % 869% 169 % 231 % 449% 38 % 
-  175 17.5 800 800 0.0834 0.0834 3.9E+06 I.5E+07 I.2E+06  3.8E+06 4.3E+07 5,2E+05 96 % 388 % 96 % 128% 223 % 24 % 
-  20 20 800 800 0.0892 0.0892 3.OE+06 8.IE+06  8.9E+05 2.8E+06 2.7E+07 4.8E+05 51 % 169 % 51 % 66 % 105 % 14 % 
- .--- 

iÖÖ  ÖÖ  0.0946 0.0946 2.4E+06 4.8E+06 7.IE+05  2.1E+06 I.9E+07  4.4E+05 21 % 60% 21 % 27 % 43% 6 % 
-  

öö ÖÖ  0.0997 0.0997 2.OE+06 3.OE+06  5.9E+05 I.7E+06  1.3E+07 4.2E+05 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
-  27.5 27.5 800 800 0.105 0.105 I.7E+06 2.OE+06 5.OE+05  1.4E+06 1.OE+07  3.9E+05 -15% -34% -15% -19% -25% -5% 
-  O äö  iöö  0.109 0.109 1.5E+06 I.3E+06  4.3E+05 I.IE+06  7.7E+06 3.8E+05 -27  %  -55  %  -27  %  -33  %  -43% -10 % 
-  325 32.5  ÖÖ  800 0.114 0.114 1.3E+06 9.4E+05 3.8E+05 9.5E+05 5.8E+06 3.6E+05 -36% -69% -36% -44% -56% -14% 
-  35 35  iö  ÖÖ  0.118 0.118 I.IE+06  6.8E+05 3.4E+05 8.2E+05 4.6E+06 3.5E+05 -43% -77% -43% -52% -65% -17% 
-  37.5 800 äöö  0.122 0.122 I.OE^06 5.OE+05 3.OE+05 7.IE+05  3.6E+06 3.3E+05 -49 % -83 % -49 % -58 % -73 % -20 % 
PI,2paine =  12.5.37.5 kN,Ea  =  25 _____ ______ _______ _______ ______ ______ ______ ______ _______ ______ ______ _______ ______  

1 12.5 400 400 0.0997 0.0997 2.OE+07  6.7E+07 5.8E+06 1.6E+07 I.3E+08  8.4E+05 879% 2127% 878% 857% 858% 102% 
-  ö 4äÖ 0.0997 0.0997 1.IE+07 3.OE+07  3.2E+06 8.9E+06 7.3E+07 7.1E+05 437% 885% 436% 428% 449% 70% 
-  17.5 17.5 560 560 0.0997 0.0997 6,5E+06 I.5E+07  1.9E+06 5.4E+06 4.3E+07 6.IE+05  223 % 394 % 223 % 220 % 223 % 46 % 
- iiö  ö 0.0997 0.0997 4.2E+06 8.2E+06 i.2E+06  3.5E+06 2.9E+07 5.3E+05 108% 172% 108% 107% 115% 27% 
-  

225 720 0.0997 0.0997 2.8E+06 4.8E+06 8.4E+05 2.4E+06 1.9E+07 4.7E+05 41 % 60 % 41 % 41 % 43 % 12 % 
- 

äöÖ  0.0997 0.0997 2.OE+06 3.OE+06  5.9E+05 1.7E+06 1.3E+07 4.2E+05 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
- 

iÖ  äö 0.0997 0.0997 1.5E+06 2.OE+06  4.3E+05 1.2E+06 1.OE+07  3.8E+05 -27 % -35% -27 % -27 % -25 % -10 % 
-  O ö  iö  0.0997 0.0997 1.1E+06 1.3E+06 3.2E+05 9.3E+05 7.4E+06 3.4E+05 -45 % -56 % -45 % -45 % -44% -18 % 
-  32.5 32.5 1040 1040 0.0997 0.0997 8.5E+05 9.3E+05 2.5E+05 7.2E+05 5.8E+06 3.IE+05  -58 % -69 % -58 % -57 % -56 % -25 % 

1120 1120 0.0997 0.0997 6.6E+05 6.7E+05 2.OE+05  5.6E+05 4.5E+06 2.9E+05 -67 % -78 % -67 % -67 % -66 % -31 % 
37.5 375 1200 1200 0.0997 0.0997 5.3E+05 4.9E+05 I.6E+05  4.5E+05 3.6E+06 2.6E+05 -74 % -84 % -74 % -73 % -73% -37 % 

r 
-I 
m 
- 



Routanousun  mallin  tamisessa  käytetyt  lähtötiedot  ja mallin  tamisesta  saadut tulokset eri  kyllästysasteissa  /1 2t 

lämmän  lämmön- tilavuus- tilavuus-  olomuo- vespitoi- kuivatila- huokoi- segregaa- 
johtavuus johtavuus Iämpöka- ämpöka- donmuu- suus vuuspaino suus tiopotenti- 
sulana jäätynee- pasiteetti pasiteetti tosämpö  paino-%  aali  nolla- 

nä  sulana jäätyn.  kuormalla  
Kyllästysaste  K  Kf  C C L W fl  SP0  Roudan  Routanousu  
S r  ['Ni°Cm] [WiCm] [J10Cm3] [JIOC m3] [Jim3] [%) [kNim3] [mm2/Khl syvyys[mm]  [mm] 
I 1.33 2.17 2,99E6 2.04E6 15.12E7 31.2 14.5 0,453 11.5 1710 147.9 

1.5 46.9 
0.9 1.28 1,96 2.79E6 1.94E6 13.56E7 28.0 14.5 0.453 11.5 1770 158.9 

1.5 46.9 
0.8 1.23 1.77 2.61E6 1.85E6 12.11E7 25.0 14.5 0.453 11.5 1830 163.3 

1.5 45.6 
0.7 1.17 1.56 2.42E6 1.76E6 10.61E7 21.9 14.5 0.453 11.5 1890 169.1 

1.5 44.3 
0.6 1.10 1.36 2.23E6 1.66E6 9.06E7 18.7 14.5 0.453 11.5 1960 171.9 

1.5 41.9 
0.5 1.01 1.15 2.04E6 1.57E6 7.56E7 15.6 14.5 0.453 11.5 2030 172.6 

1.5 39.4 
0.4 0.91 0.95 1.85E6 1.47E6 6.05E7 12.5 14.5 0.453 11.5 2120 171.1 

1.5 36.2  

Routanousun mallintamisessa  käytetyt  lähtötiedot  ja  mallintamisesta  saadut tulokset eri  tiiviysasteissa  /12t 

Tiiviysaste  K  Kf  C  C f  L W Yd fl  SP0  Roudan  Routanousu  
D /°Cm]  [Wi°Cm] [J/OCm3] [Ji0Cm3] [Jim3 ] [%] [kN/m3] [mm2/Kh} syvyys[mm]  [mm] 

1.00 1.56 2.06 2,76E6 2.00E6 12.12E7 22.0 16.5 0.377 11.5 1840 148.4 
1.5 43.5 

0.95 1.39 1.85 2.63E6 1.91E6 11.54E7 22.0 15.7 0.408 11.5 1860 157.1 
1.5 44.2 

0.90 1.24 1.66 2.50E6 1.81E6 10.95E7 22.0 14.9 0.438 11.5 1880 165.7 
1.5 44.5 

0.85 1.09 1.47 2.34E6 1,70E6 10.29E7 22.0 14.0 0.472 11.5 1900 173.5 
1.5 44.5 

0.80 0.97 1.32 2.21E6 1.60E6 9.70E7 22.0 13.2 0.502 11.5 1920 177.2 
1.5 44.1 

-1 m 
F')  



TIELAITOKSEN  TUTKIMUKSIA  

4/1992 	Tiepenkereen holvautuminen,  loppuraportti.  TIEL  3100005 

5/1993 	Arktinen  tienrakentaminen,  Kilpisjärven hankkeen yhteenveto.  TIEL  3100011 

2/1994 	Routanousun mallintaminen, kirjallisuusselvitys. TIEL  3100013  

TIELAITOKSEN  SELVITYKSIÄ  

1/1 992 	Pystyojanauhojen  laatuvaatimukset;  laadunvalvonta  ja  testaus- 
menetelmät.  TIEL  3200057 

31/1992 	Pohjaveden  maatiivistesuojan tilvistäminen. TIEL  3200086 

46/1992 	Syvästabiloinnin laadunvalvontaohje. TIEL  3200099 

62/1992 	Hienoaineksen  vaikutus  stabiloidu  n  moreenimurskeen pakkas - 
kestävyyteen.  TIEL  3200112 

68/1 992 	Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet  -tutkimusohjelma  (TPPT), 
perussuunnitelma. TIEL  3200118 

69/1992 	Rakennettujen  ja  perusparannettujen  teiden tasaisuus.  TIEL  3200119 

78/1 992 	PTM -auton tuottamien  tunnuslukujen  käyttökelpoisuus  ja  vertailtavuus  
sekä niiden yhteys  laser -mittauksiin  (lAI, lR14, P1/Laser). 
TIEL  3200134 

8/1 993 	Sitomattoman  kantavan kerroksen rakentaminen.  TIEL  3200135 

15/1993 	Masuunikuonan  käyttö  sitomattomissa päällysrakennekerroksissa. 
TIEL  3200142 

16/1993 	Betonipäällysteen  seuranta;  Vt  4  Kempele-Kiviniemi,  seurantaraportti 
nrol. TIEL  3200144 

19/1 993 	Teiden kuntoa  ja  palvelutasoa  koskeva seurantatutkimus.  TIEL  3200145 

20/1 993 	Moreeni  ja sen  käyttö.  TIEL  3200146 

26/1993 	Bentoniittimattojen  ja  muovikavojen  kelpoisuus pohjaveden  suojaukseen,  
tutkimuksia  ja  suosituksia.  TIEL  3200152 

34/1993 	Kalliomurskeiden tiivistyminen  ja  hienoneminen, esitutkimus. TIEL  3200159 

36/1 993 	Palaturpeen  käyttö  lämmöneristeenä,  raportti  koerakenteiden  
rakentamisesta.  TIEL  3200161 

38/1993 	Sitomattomien  kerrosten  kiviainesten muodonmuutosominaisuudet; 
Kirjallisuusselvitys. TIEL  3200163 

39/1993 	Sitomattomien  kerrosten  kiviainesten muodonmuutosominaisuudet; 
Esiselvysvaiheen kuormituskokeet. TIEL  32001 64 

40/1 993 	Teiden  tasaisuusmiifareiden  vertailu;  PTM:n, Roadmanin  ja  Dipstickin 
laitevertailu  sekä  epätasaisuuksien  vaikutus  tierasitukseen. TIEL  3200165 

41 /1 993 	Stabiloidun matenaalin maksimiraekoon  sekä  koekappaleen koon  ja  
muodon vaikutus  punstuslujuuteen. hEL  3200166 

47/1993 	Väsymissuorat tierakenteen  mitoitusta varten.  TIEL  3200172 

59/1 993 	Valtatien  3  routamitoitus routanousun  mukaan välillä Riihimäki  P  - 
Virala. TIEL  3200184 

60/1993 	Jännitys-  ja  muodonmuutosmittaukset tierakenteessa  1991-1992;  
Pohjaveden  pinnan  vaikutus,  tienpinnan taipumamittaus  eri lämpö-
tiloissa, vertailu standardi  paripyörä -  Neste  Oy:n  kantavuusradan 

 pyörä.  TIEL  3200185 

68/1993 	Kuitukankaat tienrakennuksessa;  Uudistetun  VTT-GEO luokituksen  
mukaiset laatuvaatimukset.  TIEL  3200193  



11ELAITOKSEN  SELVITYKSIÄ  

77/1993 	Moreenin  jalostaminen. TIEL  3200201 

81/1 993 	Vt  12 Veittostensuon syvästabilointi,  tutkimusraportti. TIEL  3200205 
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