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TIIVISTELMÄ  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää  palaturpeen routakestävyyt
-tä.  Tutkimusmateriaaleina  oli neljä  sylinterinmuotoista palaturve -erää  ja 

 kaksi  lainepalaturve -erää. Tutkimus liittyi kesällä  1 995 Tien  pohja-  ja 
 päällysrakenteet  -tutkimusohjelmassa  (TPPT)  Pelloon  (Kt 83),  Ranualle 

 (Kt 78)  ja  Rantsilaan  (Pt 18564)  rakennettujen  routakestävyyden koera-
kennekohteiden  toteuttamiseen. Näissä kohteissa käytettiin  tieraken-
teessa routaeristeenä palaturvetta. 

Turvepalojen lämmönjohtavuudet  määritettiin  lämmönjohtosondilla.  Kim
-momoduulit  ja  puristuslujuudet  määritettiin  yksiaksiaalisella puristusko-

keella.  Palojen  kulutuskestävyyttä  ja  hienonemista  tutkittiin  sovelletulla 
 Los Angeles-kokeella. 

Turvepalojen  sulan  tilan  lämmänjohtavuuteen  vaikuttaa vesipitoisuus.  
Toimituskosteudessa  (w  =  1 9.. .46  %) lämmönjohtavuudet  vaihtelivat 

 0.10...0.26  W/Km.  Vesipitoisuuden kohoaminen heikensi  turvepalojen 
lämmöneristyskykyä  ja  lähes  kyllästyneessä  tilassa palojen  lämmönjoh-
tavuus  läheni  veden  lämmönjohtavuutta  (0.57  W/Km). Turvepalojen 
kimmomoduulit  olivat  toimituskosteudessa  6.2...21 .7  MPa.  Erot eri näy-
te-erien  kulutuskestävyydessä  ja  hienonemisessa  olivat huomattavat.  
Heikoimmasta  näyte-erästä  17.6  %  materiaalista  hienoni (< #20mm) 
sovelletussa  Los Angeles -kokeessa. Tämä oli noin  3.5 -kertaa enemmän 
kuin parhaalla näyte -erällä.  

Tutkitut  palaturpeen materiaaliominaisuudet  olivat vesipitoisuudesta riip-
puvaisia: vesipitoisuuden kasvaessa materiaalin  lämmöneristyskyky  
heikkenee,  puristuslujuus  ja  kimmomoduuli  alenevat sekä  kulutuskestä-
vyys  huononee (sovellettu  Los Angeles-luku kasvaa).  
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ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate frost durability of sod- 
peat. Four sets of cylindrical sod-peat samples and two sets of wavy 
sod-peat samples were used as research material. The research project 
was a part of the Road Structure Research Program  (TPPT)  and its frost 
durability test structures in the summer 1 995 on roads in  Pello,  in  Ranua 

 and in  Rantsila.  There sod-peat was used as a frost insulator in the road 
structure. 

Thermal conductivity values for sod peat samples were determined using 
a thermal conductivity probe. One-axial compression test was used to 
measure elastic modulus and compressive strength. The applied Los An-
geles value was determined to study durability and crushing. 

Thermal conductivity values in an unfrozen state depended on the water 
content.  ln  the water content where the samples were delivered (w  = 

 19...46  %)  thermal conductivity values varied between O.10....0.26 
 W/Krn.  An increase in the water content resulted in a decrease in the 

insulating capacity of peat samples and near the fully saturated state 
thermal conductivity of the peat samples approached that of water 
(0.57  W/Km). ln  the delivery water content the values of elastic modu-
lus were between 6.2...21 .7  MPa.  Differences between sample sets in 
durability and crushing were significant.  ln  the weakest set 17.6  %  of 

the material crushed  (< #  20 mm) in the applied Los Angeles test. This 
was approximately 3.5 times more than the best sample set. 

The investigated material properties depended on the water content. An 
increase in the water content results in a decrease in thermal conductivi-
ty, in compressive strength and in elastic modulus. Durability also wea-
kens (the applied Los Angeles value increases) when water content inc-
reases.  



ALKUSANAT  

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa palaturpeen routakestö-
vyydestä. Laboratoriossa mööriteifiin palaturpeen luokitus-, lämpö- 
teknisiä-  ja  mekoanisia  ominaisuuksia eri olosuhteissa. Tutkimus kuuluu 
osana Tielaitoksen rahoittamaan  Tien  pohja-  ja  pööllysrakenteet 

 -tutkimusohjelmaan (TPPT)  ja  sisältyi ohjelman materiaalitekniikka -ryh-
mään, johon liittyviä projekteja koordinoi TkL  Matti  Huhtala 'VTF/Tie-  ja 

 geotekniikasta.  

Tutkimus tehtiin Oulun yliopiston geotekniikan laboratoriossa vuoden 
 1995  aikana. Projektijohtajana toimi TkT Kauko Kujala  ja  tutkijoina  Dl 

Mika  Ahonen  ja  Dl  Eero Huttunen. 
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MERKINNAT 

MERKINNAT  

q 	lämmitysteho lämmönjohtosondin pituusyksikköä  kohti (W/m)  
t 	aika  (s) 
T 	lämpötila  (K) 
w 	vesipitoisuus (%) 

lämmönjohtavuus (W/Km) 
 y 	tilavuuspaino (kN/m3) 
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1  JOHDANTO  

Palaturveffa  on  käytetty lämpöeristeenä tierakenteessa  1990-luvun 
alkupuolelta lähtien, Tutkimusta  ja  kehitystyötä  on  tehty Tielaitoksen 
geokeskuksen Oulun kehitysyksikön  ja  Oulun yliopiston geotekniikan 
laboratorion yhteistyönä. Vuonna  1991  käynnistyi projekti, jossa raken-
nettiin instrumentoituja koerakenteita, joissa  on  seurattu palaturpeen 
lömmönerislys-  ja kokoonpuristuvuusominaisuuksia tierakenteessa  pit-
källä aikavälillä. Tuloksia tästä projektista  on  esitetty raportissa 
"Palaturpeen käyttö Iämpöeristeenä. Raportti koeraken teiden raken-
tamisesta." (Tielaitoksen selvityksiä  36/1993).  

Kesällä  1995 TPPT-projektissa rakenneifiin routakestävyyden koe-
rakennekohteet  Lapin tiepiiriin  Pelloon  ja  Ran ualle  sekä Oulun tiepiiriin 
Temmekselle  ja Rantsilaan.  Pellossa, Ranualla  ja Rantsilassa tieraken-
teessa  käytettiin lämpöeristeenä palaturvetta. Tämän  projektin  tutki-
mukset kohdentuivat näissä koerakennekohteissa lämpöeristemate-
riaaleina käytettyihin palaturpeisiin. Koerakennekohteet instrumen-
toitiin rakentamisen jälkeen  ja mitfauksilla  seurataan  mm. palaturve

-kerroksen lömmönjohtavuuden  ja  vesipitoisuuden kehittymistä, joten  
in situ  miffauksilla  saadaan lisätietoja palaturpeen materiaaliominai-
suuksista tierakenteessa vallitsevissa olosuhteissa. 
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TUTKIMUSAINEISTO  

2  TUTKIMUSAINEISTO  

2.1 Palaturve 

2.1.1 Palaturvetuotteet 

Palaturvetuotannossa  valmistetaan Suomessa kahta eri muotoista 
palaa: sylinterinmuotoista sylinteripalaa  ja  suorakaiteen muotoista lai-
nepalaa. Palaturve valmistetaan koneellisesti puristamalla turveffa 
sylinterimöiseen, palan muotoiseen kokoon. Lainepala  on  suorakai-
teen muotoinen palaturvetuote, joka kuivaa turvetuotantokentällö 
laineen muodossa  /3/. 

Sylinteripalaturvetuotfeet jaotellaan alkuhalkaisijansa  eli märön  ja ku-
tistumaffoman  palan mukaan. Pääosa paloista tuotetaan normaali- 
paloina, joiden alkuhalkaisija  on 80 mm.  Palojen pituus vaihtelee välillä 

 100.200 mm.  Muita palakokoja ovat pienpala  ja suurpala. Pienpalan 
 halkaisija  on  noin  45-55 mm  ja suurpalan  noin  290 mm /3/. 

Lainepala  on  alunperin Venäjällä kehitetty palaturpeen kuivausmene-
telmö. Lainepalan etu perinteiseen sylinterimuotoiseen palaan  on se, 

 että lainepalaa ei tarvitse kööntää turvetuotantoalueella. Lisäksi lai-
nepala kuivuu nopeammin  ja  tasaisemmin, Laine  (kuva  1)  hajoaa 
paloiksi, joiden pituudet vaihtelevat noin  100.200 mm  ja halkaisijat 
(leveömpi  sivu) noin  40.. 60 mm. 

Palaturpeen  keskimääräinen irtotilavuuspaino  on 380 kg/m 3  /3/.  

Kuva  1. 	Kuva  laine  palaturpeesta. 
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2.1.2  Näytteet  

Tutkimusmateriaaleina  oli neljö sylinterinmuotoista palaturve-eröä  ja 
 kaksi lainepalaturve-erää (taulukko  1),  

Taulukko  1 	Tutkimusmateriaalien tunnistetiedot. 

Laboratoriotunnus 	 PaJanmuoto  

P-Pal  syliriteri  

P-Pa2 sylinteri  

P-Pa3 syliriteri  

R-LP  lainepala  

RS-Pa  sylinteri  

laine ala  

2.2  Kevytsora 

Vertailumateriaa  lina  tutkimuksessa käytettiin Leca-kevytsoraa, joka oli 
rakeisuudeltaan  0.. .20 mm,  
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3  TUTKIMUSMENETELMÄT  

3.1  Tutkimukset 

Laboratoriossa tutkittiin seuraavia palaturpeen materiaaliominaisuuk
-sia 

-  vesipitoisuus  ja tilavuuspaino 
-  veden imeytyminen 
-  palojen lämmönjohtavuus kandessa eri kosteustilassa 
-  palojen puristuslujuus  ja kimmomoduuli  kandessa eri kosteustilassa 
- palojen mekaaninen kestävyys. 

Vertailumateriaalina  olleesta kevytsorasta määritetilin lömmönjohta-
vuuksia eri kosteus-  ja lömpötiloissa.  

3.2  Luokitusominaisuuksien määritysmenetelmät 

Vesipitoisuudet  ja tilavuuspainot  määritettiin  GLO-85 /1/  mukaisesti. 
Vesipitoisuudet määritethin toimituskosteudessa sekä vesiupotusko

-keen  jälkeen. 

Vesiupotuskokeessa nöytteitä  säilytettiin  7  vrk vesiupotuksessa  5,10 
 kPa  paineessa. Palat ladoifiin salaojaputkiin, jotka oli kytketty kehikon 

avulla toisiinsa. Kehikot upotettiin painojen avulla upotusaltaaseen. 
Nöyffeet punniifiin ennen  ja jölkeen upotuskokeen.  Näin saatiin selville 
materiaaliin kokeen aikana imeytyneen  veden  määrä.  

3.3  Lämmönjohtavuuden  määrittäminen  

Lämmönjohtavuudet määriteifiin lämmönjohtosondilla. Palaturpeen 
lämmönjohtavuuden määritykset  tehtiin toimituskosteudessa sekä  ye

-siupotuskokeen  jälkeisessä kosteustilassa. Kevytsoran lämmönjohta-
vuudet määritettiin sulassa  ja jäätyneessö  tilassa kolmessa eri vesipitoi-
suudessa (kuiva, märkä  ja  kyllästynyt). 

Mittauslaiffeistoon  kuuluu vakiovirtageneraattori, tarkkuuslämpömit-
tori, mikrotietokone tiedonkeruu-  ja käsiifely-yksikkönä sekä haponkes-
tävästä teräksestä valmistetut sondit, joiden pituudet olivat  50 mm  ja 

 80 mm  sekä halkaisijat  4 mm  (kuva  2).  

Sondin  sisällä olevaa vastuslankaa lämmitettiin vakiovirralla, siten että 
lämmönnousu  10  minuutin aikana oli noin  1.5.2.0 °C.  Lämpötilan nou-
su mitattiin  sondin  keskipisteestä Beamex  IC 301-
tarkkuuslämpömittarilla.  Tiedot tallennettiin viiden sekunnin välein.  Ko-
etta  ohjattiin mikrotietokoneen avulla. 
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Kuva  2. 	Perlaatekuva Iämmönjohtavuuclen möörittömisestö lömmönjoh- 
tosondilla. 

Lömmönjohtavuuden mööriiföminen lämmönjohtosondilla  perustuu  
sondin  keskipisteessö mitaffavan lämmönnousun  havaitsemiseen ajan 
suhteen.  Lömmönnousu  ja  ajan  logaritmi  muodostavat suoran, jonka  
kulmakertoimen lömmönjohtavuus  määrää kaavan  (1)  mukaisesti:  

q 	
(lnt2 —lnt1 ) 	 ( 1)  

42r(T —lj)  

missö 	2 on  lömmönjohtavuus ON/mK)  
q 	lömmilysteho lömmönjohtosondin pituusyksikköä  

kohti  (W/m)  
T 	lömpötila  (K) 
t 	aika  (s) 

3.4  Mekaanisten ominaisuuksien  määritysmenetelmät 

Yksiaksiaplinen uristuskoe 

Ruristuslujuus  ja  kimmomoduuli mööriteifiin yksiaksiaalisella puristusko-
keella  ohjeen  /4/  mukaisesti,  Puristusnopeutena  käytettiin  2.1  mm/min. 

 Tulokset  on  ilmoitettu  toimituskosteudessa  kymmenen rinnakkaisen 
 näyffeen keskiarvona  ja  vesiupotuskokeen  jälkeen viiden rinnakkaisen 

näytteen  keskiar.iona. 
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Sovellettu  Los Angeles-koe 

Palaturpeen kulutuskestävyyden  tutkimiseen sovellettiin saksalaista 
rummutuskoeffa  DIN 51717-67 /2/  sekö kiviainekselle suoriteifavaa  Los 
Angeles-koetta  /6/. 

Tutkittavasta  näyte-erästä valittiin  3 kg vähintöän 50 mm  pitkiä paloja. 
Paloja pyöritettiin myllyssö  100  kierrosta kanden  (a 440 g) teröskuulan 

 kanssa. Koe suoritettiin toimituskosteudessa 

Sovellettu  Los Angeles -luku määriteifiin askemalla  #20 mm  pienem-
mäksi jauhautuneen näyffeen määrä painoprosentteina  koko  näy-
temöärästä. 
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4  TUTKIMUSTULOKSET  JA  NIIDEN TARKASTELU  

4.1  Luokitusominaisuudet 

Vesipitoisuudet  vaihtelivat toimituskosteudessa  19.46 %  ja  tilavuus- 
painot  5.2.. .7.4 kN/m 3  (taulukko  2).  Vesiupotuskokeen  aikana erot 
nöyffeiden vesipitoisuuksissa tasaantuivat; kuivimmat näyffeet imivöt 
eniten veffö upotuskokeessa. 

Taulukko  2.  Palaturpeiden vesipitoisuudetja tilavuuspainot. 

Laboi-atorio- Vesipitoisuus 1  Tilavuuspaino mi  vettä Vespitoisuus2  

tunnus  w vesiupotuksessa  w 

(kN/m3) (%) (%)  

P-Pal 22 5.4 145 199 
P-Pa2 39 5.5 122 207 

P-Pa3 46 6.5 95 185 

R-LP 29 7.4 72 120 

RS-Pa 19 5.2 162 211 

RS-LP 44 6.7 133 233 
1 	toimituskosteus 
2 	7 vrk:n vesiupotuksen  jälkeinen kosteustila  

4.2  Lämmönjohtavuus 

Lömmönjohtavuudet  vaihtelivat toimituskosteudessa  0.10... 0.26 W/Km  
(taulukko  3).  

Vesipitoisuuden kasvaminen vesiupotuskokeessa heikensi palaturpeen 
lämmönerisiyskykyä. Lämmönjohtavuudet vaihtelivat tässä kosteusti

-lossa  0.42.. .0.53 W/Km.  Erot lämmönjohtavuuksissa eri näyte-erien vä-
lillä olivat pieniö  (taulukko  3).  

Taulukko  3.  Palaturpeiden lämmönjohtavuudet  eri  kosteustioissa.  

Laboratorio- Lämmönjohtavuus  Lam  mönjohtavuus  
tunnus  k. (W/Km) A. (W/Km) 

kuiva1  marka2  

P-Pal 0.16 0.43 
P-Pa2 0.20 0.45 
P-Pa3 0.14 0.42 

R-LP 0.15 0.44 
RS-Pa 0.10 0.53 
RS-LP 0.26 0.49 

toimituskosteus  
2 	7 vrk:n vesiupotuksen  jälkeinen kosteustilo 
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TUTKIMUSTULOKSET  JA  NIIDEN TARKASTELU 

Vesipitoisuuden  ja lömmönjohtavuuden  välistä riippuvuuffa selvitettiin 
lineaarisella regressioanalyysilla  (kuva  3).  Selitysasteeksi (R2)  saatiin 

 0.896,  kun havaintoja oli  12 kpl.  Vesipitoisuuden kasvaessa materiaalin 
lömmöneristyskyky heikkenee (lämmönjohtavuus kasvaa)  ja  lämmön-
johtavuuden arvo lähenee  veden lämmönjohtavuutta  (0.57 W/Km). 

Kuva  3. 	Palaturpeen  vesipitoisuuden  ja  lämmönjohtavuuden  välinen 
riippuvuus.  

Vertailumateriaalina  olleen kevytsoran lämmönjohtavuudet olivat 
hieman pienempiä kuin palaturpeella. Mörkönö  (w = 43 %)  lämmön-
johtavuus oli  0.19 W/Km  ja  täysin kyllösiyneenä  0.35 W/Km  (taulukko  
4).  Kyllästynyt tila vastaa palaturpeella vesiupotuskokeen jälkeistä ti-
laa. 

Taulukko  4.  Kevytsoran lämmönjohtavuudet sulana  ja  jäätyneenä  kol-
messa eri  kosteustilassa.  

Lämpötila  Lärnmönjotavuus 

. (W/Km)  
Kiva ML(W..=43  .% .Kylnyt  

+20°C 	 0.15 0.19 0.35 

-10°C 	 0.18 0.19 0.74  
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4.3  Mekaaniset ominaisuudet  

Puristuslujuudet  vaihtelivat  toimituskosteudessa  440.1280  kPa  ja kim-
momoduulit  6.2.21.7  MPa  (kuva  4ja  5),  Materiaaliominaisuuksista  joh-
tuen rinnakkaisten  koekappaleiden koetuloksissa  esiintyi  huomaffa-
vaa  hajontaa.  

Puristuslujuudet pienenivät  75. .91 %  ja kimmomoduulit  78. .92  % vesiu -
potuskokeessa  (kuva  4ja  5). 

1500 	_____________________ 
o  Toimituskosteus  

1280 
o  Vesiupotuskokeen jäIFen 

 1170 	-  
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30 V 

0  Toimituskosteus  

D  Vesiupotuskokeen jäIFen  

21.7 

20 18.0  
-  

0 
E 0 
E 10  - 	 7.9  

01 l in  -1 
P-Pal 	P-Pa2 	P-Pa3 	R-LP 	AS-Pa 	AS-LP 

Kuva  5. 	Palaturpeiden kimmomoduulit toimituskosteudessa  ja  7  vrk:n  ye- 
siupotuskokeen  jälkeisessä kosteustilassa. 

Puristuslujuuden  ja  kimmomoduulin  riippuvuutta vesipitoisuudesta sel-
vitettiin  potenssifunktioilla  (kuvat  ója  7).  Selitysaste  (R2)  vesipitoisuuden 

 ja  puristuslujuuden  välillä oli  0.96o  ja  vesipitoisuuden  ja  kimmomoduulin 
 välillä  0.9 19.  Molemmissa havaintoja oli  12  kpl.  Sekä  puristuslujuus  että 

 kimmomoduuli  pienenevät voimakkaasti, kun vesipitoisuus ylittää 
 20.. .30  %.  

Kuva  6. 	Palaturpeen  vesipitoisuuden  ja  puristuslujuuden  välinen riippu- 
vuus.  
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Kuva  7. 	Palaturpeen  vesipitoisuuden  ja  kimmomoduulin  välinen riippu- 
vuus.  

Toimituskosteudessa  tehtyjen sovelleffujen  Los Angeles-kokeiden tu-
lokset  on  esitetty taulukossa  5.  Erot eri näytteiden kulutuskestövy'des

-sä  ja hienonemisessa  olivat huomattavat. Heikoimmasta nöyte-eröstä 
 17.6  %  materiaalia hienoni  (<#20 mm)  kokeen aikana.  Tömö  on  noin 

 3.5  kertaa enemmän kuin parhaalla nöyte-erällö. 

Taulukko  5.  Palaturpeiden sovelletut  Los Angeles-luvut. 

Laboratonotunnus 	 Sovellettu  Los Angeles-luku  

P-Pal 7.2 

P-Pa2 17.6 

P-Pa3 14.8 

R-LP 5.1 

RS-Pa 9.1 

RS-LP 14.6  

Sovelletun  Los Angeles-luvun riippuvuutta puristuslujuudesta  ja kim-
momod uulista  selvitettiin lineaarisen regressioanalyysin avulla  (kuva  8 

 ja  9).  Selitysaste  (R2)  sovelletun  Los Angeles-luvun  ja puristuslujuuden 
 välillä oli  0,783  ja  sovelletun  Los Angeles -luvun  ja kimmomoduulin  vä-

lillä  0.721.  Molemmissa havaintoja oli  6  kpl.  Sovelletun  Los Angeles- 
luvun kasvaessa puristuslujuus  ja kimmomoduuli  pienenevät. 
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Kuva  8. 	Palaturpeen puristuslujuuden  ja  sovelletun  Los Angeles-luvun vä- 
linen riippuvuus.  
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Kuva  9. 	Palaturpeen kimmomoduulin  ja  sovelletun  Los Angeles-luvun 
välinen riippuvuus. 
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5  YHTEENVETO  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Laboratoriossa tutkittiin palaturpeen luokitus-, lämpöteknisiä-  ja  me-
kaanisia ominaisuuksia Turvepalojen lömmönjohtavuudet määritettiin 
yksisondimenetelmöllö toimituskosteudessa sekä  7  vrk:  n  vesiupot  usko- 
keen  jälkeisessö kosteustilassa. Yksiaksiaalisella puristuskokeella  määri-
tettiin puristuslujuudet  ja  kimmomoduulit. Möörilykset  tehtiin kandessa 
kosteustilassa: toimituskosteudessa  ja  vesiupotuskokeen  jälkeen. Pa-
lojen kulutuskestövyyttä tutkittiin sovelletulla  Los Angeles -kokeella,  jon-
ka avulla pyrittiin selvittämään eri näytteiden alifius hienonemiselle. 

Turvepalojen tilavuuspainot  vaihtelivat  5.2. .7.4  kN/m3  välillä vesipitoi-
suudesta riippuen eli pa!aturpeen tilavuuspaino  on  noin  30.. .40  %  kivi- 
aineksen tilavuuspainosta. Turvepalojen lämmönjohtavuudet olivat 
toimituskosteudessa 0.10.0.26W/Km. Materiaalin kastuessa  sen öm

-möneristyskyky  heikkenee; lähes kylläsfyneessö tilassa lämmönjohta-
vuudet olivat  0.42.. .0.53  W/Km. Turvepalojen kimmomoduulit  olivat 
toimituskosteudessa  6.2.. .21.7  MPa. Kimmomoduulit  alenivat huomat-
tavasti vesipitoisuuden kasvaessa. Vesiupotuskokeiden jälkeen määri-
teiyt kimmomoduulit olivat  78.. .92  % toimituskosteudessa määritettyjä 
kimmomoduuleja  pienempiä. Erot eri näytteiden kulutus-
kestä\ryydessä  ja  hienonemisessa  olivat huomattavat, Heikoimmasta 
näyte-erästä  17.6  %  materiaalia hienoni  (<#20 mm)  sovelletussa  Los 
Angeles  -kokeessa. Tämä oli noin  3.5  kertaa enemmän kuin parhaalla 
näyte-erällä. 

Tutkitut palaturpeen materiaaliominaisuudet olivat vesipitoisuudesta 
riippuvaisia: vesipitoisuuden kasvaessa materiaalin lämmäneristyskyky 
heikkenee, puristuslujuus  ja  kimmomoduuli  alenevat sekä kulutuskes-
tä'.ryys huononee (sovellettu  Los Angeles -luku kasvaa). 
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