
Heikki Suni 

Tien  pohja-  ja päällysrakenteiden  tutkimusohjelma  (TPPT) 

Tielaitos 	Moreenin  jalostaminen pelletoimalla 
Loppu raportti  

Tielaitoksen 
 selvityksiä  

18/1998 

Helsinki 1998 

I TUOTANTO 
Konsultointi  



Tielaitoksen  selvityksiä  
1 8/1998 

Heikki  Suni  

Tien  pohja-  ja  päällysrakenteiden  tutkimusohjelma  (TPPT) 

Moreenin  jalostaminen  pelletoimalla 
Loppuraporiti 

Tielaitos  
TUOTANTO, konsultointi  

Helsinki 1998  



ISSN 0788-3722 
ISBN 951-726-427-5 
TIEL 3200509  
Oy  Edita  Ab  
Helsinki 1998  

Julkaisun myynti: 
 Tielaitos,  kirjasto 

 Telefax  0204 44 2652 

Joutsenmerkin  arvoinen paperi  

STOME.  

Painotuote  

Tielaitos  
TUOTANTO  
Opastinsilta  12 B 
PL 157 
00521 HELSINKI  
Puh.  vaihde  020444 150 



Moreenin  jalostaminen  pelletoimalla.  Oulu 1998,  Tielaitos,  Tuotannon  T&K,  Pohjois- 
Suomen  tuotantoalue. Tielaitoksen  selvityksiä  18/1998, 28 s.  + liitt.  s., ISSN 0788-3722 ISBN 
951-726-427-5,  TIEL  320 0509  

Aiheluokka 	56  

Asiasanat 	tienrakennus, moreeni,  jalostus,  stabilointi, päällysrakenteet,  rakentaminen  

TI  IVISTELMA  

Tien  pohja-  ja  päällysrakenteiden  tutkimusohjelman  (TPPT)  Kestävän 
kehityksen ideakilpailun  voittaneen Pyöreät  pal  lerot-ehdotuksen  realis

-tisuuden  selvittämiseksi suoritettiin vuosina  1996-97  selvitys  pelletoin-
titekniikan toteuttamiskelpoisuudesta, pelletointilaitteiston kehittelyvaatimuk

-sista  sekä  pellettirakenteen  kelpoisuudesta  ja  kilpailukyvystä.  

Moreenin  jalostaminen  pelletoimalla tierakenteisiin kelpaavaksi  osoittautui 
tässä tutkimuksessa teknisesti mandolliseksi  jo  nykyisiä  betonin  ja asfaltin 

 sekoitusteknilkassa  tunnettuja laitteita käyttäen. Teollisessa mittakaavassa 
 suoritettavan pelletoinnin  eräs keskeinen  laitekehittelylle  asetettu vaatimus 

 on  laitteiston  monikäyttöisyys  sekä  liikuteltavuus ja/tai  liikkuvuus. Vaatimus 
perustuu näkemykseen, että erityisesti  tielinjalta  tai  sen  lähietäisyydeltä 
löytyvät  moreeniesiintymät  tullaan  jo  lähitulevaisuudessa hyödyntämään  ja 

 jalostamaan rakenteissa käytettäväksi.  

Pelletoitavan moreenin  käyttökelpoisuuteen vaikuttavat  hienoainesmäärä, 
ominaispinta -ala sekä  humuksen  määrä.  Hienoainesmäärä  ei saisi ylittää 

 40%,  hienoaineksen ominaispinta -alan tulisi olla  <  15 000  m2/kg  ja  moreenin 
humusluokka <  IV tai  humuspitoisuus <  2  % polttokokeessa. 

Sideaineen  määrä vaikuttaa ratkaisevasti  moreenipellettien  kilpailukykyyn. 
 Taloudellisuusselvityksessa  arvioitiin  sideainekustannusten  muodostavan 

 62.. .70  % teollismuotoisen pelletoinnin  kustannuksista. Tarvittava  sideaine
-määrä  (2,0.. .5,5%)  riippuu  pelletoitavan moreenin  ominaisuuksista. 

Hydraulisella  sideaineella  sidottujen  moreenipellettien  kelpoisuus  selvitettlin 
kiertotiivistyslaitteella  ja  kolmiaksiaalikokeessa. Pelletit  täyttivät  Tielaitoksen 

 ohjeiden mukaiset jakavan  ja  kantavan kerroksen laatuvaatimukset siten, 
että  resilientmoduulin  arvo dynaamisessa  kolmiaksiaalikokeessa  vaihteli 

 vastatiivistetyn moreenipellettirakenteer,  Mr  -  arvosta  200  -  500  MN/rn 2  
kuukauden ajan  lujittuneen  rakenteen arvoon  900  -  1500  MN/rn 2. Bitumilla 
sidotuista moreenipelleteistä tiivistettyjen koekappaleiden halkaisuveto

-lujuuden arvot vastasivat  bitumistabiloitujen  massojen lujuuden arvoja. 

Tutkimus osoitti, että  pelletointimenetelmä  on  kestävän kehityksen 
periaatteiden mukainen sora-  ja  kalliokivialnesvaroja  säästävä menetelmä, 
jonka  laitekehittelyllä  on  saavutettavissa nykyisin rakentamiseen kelpaa

-mattoman  paljon  hienoainesta  sisältävän  moreenin  merkittävää  lisäkäyttöä. 



Moreenin  jalostaminen  peHetoimaila.  [The refining of glacial till by pelletization 
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ABSTRACT 

This research project is a part of a research programme. The project aims to 
promote the utilization of till as road construction material. Previous sub-
projects were focused on searching possibilities to decrease the content of 
fines by mechanical methods in crushing process.  ln pelletization  the 
excess of fine particles is chemically bound by cement to form larger ones 
so that the final grain size distribution would be  applicaple  for road base and 
sub-base. 

The aim of this research project was to find out possibilities to utilize till in 
road base or sub-base by  pelletization.  Targets were to research what kind 
of till is suitable for  pelletization  in general. What kind of  pelietization  
process and equipment are needed. What kind and percentage of binder 
are needed to get till pellets usable in road base or sub-base. Finally the 
goal was to calculate practicability and economy of till pellets construction. 

This research was carried out in The Laboratory of Engineering Geology at 
the Tampere University of Technology during the years 1996-1997. 

Typical Finnish till suitable for  pelletization  was defined as follows: The 
content of fines (grain size  <  0,074 mm) has to be  <  40%, specific surface 
area  <  15 000  m2/kg  and content of humus in ignition test  <  2  %  (LOI).  Two 
different tills of grain size 0/20 mm and 0/40 mm, were used in laboratory 
and field tests. Till pellets were processed in a field test. Mixing of cement 
and till aggregate was carried out in a concrete plant and  pelletization  in a 
concrete mixer truck (volume 6 m 3) or in a mobile asphalt mixer (4 m 3). Total 
mixing and  pelletization  time varied between 12.15 min. 

Produced till pellets were very well graded and suitable for current values of 
granular materials  applicaple  for road base and sub-base. The value of 
resilient modulus (M 1 ) of specimens compacted from one month old cement 
bound (6%) till pellets varied in dynamic 3-axial test between about 200  -  
500  MN/m 2  (immediately after compaction) and 900  -  1500  MN/rn 2  (after 30 
days of compaction). Indirect tensile strength of test specimens compacted 
from bitumen bound till pellets did not differ significantly from conventional 
bitumen stabilized aggregates. 

The content of binder (cement or bitumen) is decisive when calculating 
economy and competitiveness of till pellets compared to conventional gravel 
or crushed aggregate. The cost of binder is about 62.. .70  %  in continuing  
pelletlzation  process. Percentage of binder in field test was 6  %,  but 
depending on the quality of till the content of binder may vary between 
2,0%. .5,5%. To utilize glacial tills available on cuttings or near some 
continuing  pelletizatlon  equipment after principles of sustainable use some 
requirements were founded:  
-  to be able to compete with conventional gravel or crushed aggregate the 

versatility of  pelletization  plant is essential  
- 	mobility and readiness of  pelletization  plant or equipment are advanta- 

geous to the process.  



ALKUSANAT  

Materiaalien  ja  rakenteiden valmistus-projekti kuuluu osana laajempaan 
TPPT-tutkimusalueeseen, tuotanto  (TU),  jossa tarkastellaan rakenteiden 
valmistamiseen liittyvien työmenetelmien kehittämistä sekä pohja- että pääl-
lysrakenteiden osalta.  Projektin  kokonaistavoitteena  on  kehittää heikkolaa-
tuisten materiaalien jalostustekniikkaa, kuten moreenien rakeistamista  ja 

 saven stabilointia  siten, että heikkolaatuisten materiaalien korvaamista toi-
sella materiaalilla  tai  sen  lujittamiselta huomattavasti kalliimmalla teknolo-
gialla vältytään. Vuosille  1995-97  painopiste oli asetettu moreenin jalostuk-
sen kehittämiseen; vuonna  1995  moreenin  jalostamiseen murskausteknisin 
keinoin  ja  vuodesta  1996  alkaen painopiste  on  ollut moreenin pelletointitek-
niikan kehittämisessä. 

Moreenin  jalostaminen pelletoimalla-tutkimusohjelma  on  tuotettu vuonna 
 1995  järjestetyn TPPT-kestävän kehityksen tierakenteet-ideakilpailun voitta-

neen ehdotuksen, Pyöreät pallerot- ehdotuksen pohjalta. Ehdotuksen idea-
na  on  valmistaa moreenista eri tyyppisillä sideaineilla käsitellen tien rakenta-
miseen soveltuvia pellettejä, pyöreitä palleroita, jotka olisivat varastoitavissa 

 ja  käsiteltävissä  tavanomaisin työmaakonein  ja  -laittein.  Tutkimusohjelma- 
luonnos valmistui  22.8.1995  ja  se  tarkistettiln  vuoden  1996  TPPT-toiminta-
suunnitelman toiminta-  ja  rahoituspuitetta  vastaavaksi  22.2.1996.  Tämän 
osaprojektin keskeisenä tavoitteena  on  selvittää teollisesti valmistettavan  ra

-keistetun/pelletoidun moreenin  keskeiset sideaine-, prosessi-  ja  laitevaati-
mukset  sekä luoda käsitys näin valmistetun rakeistetun materiaalin raken-
nusteknisistä ominaisuuksista  ja  kelpoisuudesta tienrakentamiseen. Vuoden 

 1996  aikana tutkimuksesta valmistui  mm.  kirjallisuusselvitys moreenille  so
-veltuvista pelletointitekniikoista  sekä pelletointia koskeva nykytilakartoitus  ja 

 ehdotus osaprojekteiksi pelletoitavuustutkimuksen läpiviemiseksi. 

Työtä  on  johtanut TPPTlTuotantotekniikka-tutkimusalueen vetäjä  Heikki Su - 
ni  Tielaitoksen  Oulun kehitysyksiköstä toimien samalla projektia johtaneen 
projektiryhmän puheenjohtajana. Muut projektiryhmän jäsenet olivat FK Ris-
to Alkio (VTT),  Dl  Kari  Hurtig  (Neste  Oy),  Ins  Jukka  Karvonen (Katottikone 
Oy),  Dl Kurt  Lundström  (Finnsementti  Oy), TkT Pertti Nieminen (UKK)  ja  DI 

 Seppo Salmenkaita (Tiel/Oky). Tutkimus  on  pääosin tehty TTKK:n raken-
nusgeologian laboratoriossa, jossa päätutkijana  on  ollut  Dl  Kari Pylkkänen. 

Oulussa maaliskuulla  1998 

 Tuotanto 

Tuotannon T&K,  Oulu  
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JOHOANTO  

I  JOHDANTO  

Yleisimpien  Suomessa esiintyvien moreenien hyötykäytön esteenä tienra-
kentamisessa  on  moreenin  liian suuri hienoainespitoisuus. Hienoainesmää

-rä  ilmoitetaan tavanomaisesti  alle  0,074  mm:n alittavan hienoaineksen 
osuutena. Tierakenteeseen tiivistetyn kiviaineksen rakeisuuskäyrä ei saisi 
jakavassa  ja  kantavassa kerroksessa  0,074  mm:n kohdalla ylittää  5%,  jotta 
rakenne ei routisi. Luonnonmoreenien kohdalla vaatimus harvoin toteutuu il-
man erikoistoimenpiteitä. Tavanomaisin mekaaninen toimenpide hienoai-
neksen erottamiseksi  on  moreenin murskauksen  yhteydessä tapahtuva seu-
lonta. Kemiallisista menetelmistä käytetyin  on  rakennekerroksen stabilointi 

 joko hydraulisella  tai  bitumisella sideaineella.  Molemmat menetelmät ovat 
suomalaisessa materiaalien jalostustekniikassa tunnetut. Niiden käyttöä ra-
joittaa kuitenkin jalostamisesta aiheutuva lopputuotteen korkea hinta, joka 
aina ei kykene kilpailemaan vielä kohtuullisesti saatavilla olevien sora-  ja 

 kalliomurskeiden  kanssa. Moreenin murskauksessa kapasiteetti laskee rat-
kaisevasti,  jos  moreenin kivisyys  on  alhainen, hienoainesmäärä suuri  ja  I tai 

 kosteusolosuhteet  vaikeat. Stabiloid ussa rakenteessa moreen  in  hienoaines
-määrä voi olla hieman korkeampi, mutta hintaan vaikuttaa lisäksi sideaine
-ja  stabilointikustannukset. 

Tielaitoksen  vuonna  1995  järjestämän Kestävän kehityksen tierakenteet-
Ideakilpailun  tavoitteena oli edesauttaa TPPT- tutkimusohjelman tavoittei-
den saavuttamista ideoimalla uusia rakenne-  ja  materiaaliratkaisuja,  joita 
meneillä olevassa ohjelmassa oli hyvät mandollisuudet testata  ja  kehitellä 
edelleen. Eräänä tavoitteena ideakilpailulla oli tuottaa uusia ehdotuksia 
myös tienpidosta aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi  mm.  kor-
vaamalla soramateriaalien käyttöä teollisesti valmistetuilla tuotteilla  ja  jabs

-tamalla heikkolaatuisia  materiaaleja käyttökelpoisiksi. 

Ideakilpailun  voittajaksi valitun ehdotuksen Pyöreät pallerot  ideana  on  val-
mistaa moreenista eri tyyppisillä sideaineilla käsitellen tien rakentamiseen 
soveltuvia pellettejä, pyöreitä palleroita. Ehdotuksen mukaan pellettien lu-
juutta voitaisiin säädellä käytettävän sideairieen avulla. Ideakilpailun kilpailu- 
lautakunta katsoi, että ehdotuksen mukaisella idealla  on  onnistuessaan 
mandollisuus ratkaista laaja-alaisesti tienrakentamisen materiaalikysymyk

-set  sekä kuormitus-  ja  routakestävyyden  hallinta heikkolaatuisia moreeneja 
hyödyntäen. Pellettien raaka-ainetta, nykyrakentamiseen kelpaamatonta lii-
an hienoainesrikasta moreenia,  on  riittämiin  ja  nykyisessä korjaustarpeen 

 alla  olevassa tiestössäkin  on  heikkolaatuista moreenia,  jonka uusiokäyttöä 
tulee tutkia. Näillä perusteilla palkintolautakunta esitti ehdotuksen otetta-
vaksi jatkokehittelyyn TPPT-tutkimusohjelmassa. 
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2  TUTKIMUKSEN TAVOITTEET  

Moreenin  jalostaminen  pelletoimalla -tutkimuksen kokonaistavoitteeksi ase-
tettiin selvittää teollisesti  valmistettavan rakeistetun  I  pelletoidun moreenin 

 keskeiset  sideaine-,  prosessi-  ja laitevaatimukset  sekä luoda käsitys näin 
valmistetun  rakeistetun  materiaalin  rakennusteknisistä  ominaisuuksista, 
kelpoisuudesta  tienrakentamiseen  ja  arvioida tuotteen  hintakilpailukykyä.  

Vuoden  1996  aikana päätavoitteena oli nykytila-  ja esiselvitysten  avulla kar-
toittaa  aihealuetta  koskeva tietämys  ja  kokemukset sekä laatia tarkempi tut-
kimus-  ja työohjelma projektin  läpiviemiseksi. 

Vuosien  1996  lopun  ja  1997  aikana tavoitteena oli selvittää ehdotetun me-
netelmän  realistisuus  sekä tutkia laboratorio-  I  ja kenttäkoemiifakaavassa 

 tuotettujen  pellettien rakennustekniset  ominaisuudet sekä kelpoisuus  tienra-
kentamiseen.  Selvityksen toisena tavoitteena oli tuottaa teollisessa  tai  tuo

-tantomittakaavassa  toimivan  pelletointilaitteiston  keskeiset  laitetekniset 
 vaatimukset myöhemmin eri projektina  käynnistettävää laitekehittelyä  var-

ten.  
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3  ENNAKKOTUTKIMUKSET  JA  NYKYTILASELVITYK
-SET  

Tarkemman tutkimussuunnitelman laatimiseksi  ja  tavoitteiden toteuttamisek-
si suoritettiin vuoden  1996  aikana nykytilakartoituksia  mm.  aikaisemmista 
pelletointikokeiluista, moreenille soveltuvista pelletointitekniikoista sekä sel-
vitys tienrakennekerrosten rakentamisen volyymista, kiviainesmateriaalien 
saatavuudesta  ja  kerrosmateriaalien  hinnoista tielaitoksessa.  

3.1  Moreenin rakeistaminen pelletoimalla, nykytilasel-
vitys 

Nykytilaselvitys  suoritettiin vuoden  1996  aikana  Tampereen  teknillisen kor-
keakoulun rakennusgeologian laboratoriossa, jossa päätutkijana oli  Dl  Kari 
Pylkkänen. Tutkimus  on  julkaistu Tielaitoksen selvityksiä sarjassa nro:lla 

 78/1996.  Selvitys perustui pitkälti  1980-  ja  90  lukujen taitteessa  Tampereen 
 teknillisessä korkeakoulussa tehdyissä diplomi-  ja  opinnäytetöissä moreenin 

pelletoitumisesta  saatuihin kokemuksiin. Kokeissa oli käytetty alkuperäises-
tä moreenista katkaistua  0 -16  mm:n kivlainesta. Hienoainespitoisuus ko-
keissa olleilla moreeneilla vaihteli  15-25%.  Sideaineena  kokeissa oli käytetty 
hydrau  lista  sideainetta  sekä löydetty sekoitusjärjestys,  jolta  varsinaisessa 
pelletoinnissa moreeni saatiin rakeistumaan. Selvityksen tuloksena syntyi 
hahmotelma peltetoitavalle moreenille  ja  sekoitusprosessille asetettavista 

 vaatimuksista sekä ehdotuksia käynnistettävistä osatutkimuksista varsinai-
sen tutkimuksen läpiviemiseksi. (Tielaitoksen selvityksiä  78/1 996  Moreenin 
rakeistaminen pelletoimalla, nykytilaselvitys)  

3.2  Moreenille  soveltuvien pelletointitekniikoiden kar -
toitus 

Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen toimesta järjestetyn geotie
-teen  ja  geotekniikan  kurssin harjoitustyönä selvitettiin moreenilte soveltuvien 

pelletointitekniikoiden kartoitus vuoden  1996  keväällä. Selvityksessä kartoi-
tettiin laajasti kirjallisuusselvityksenä eri teollisuuden aloilla käytetyt rakeis-
tintyypit, jotka sellaisenaan  tai  vähäisin muutoksin olisivat saattaneet olla 
jatkokehittelyn lähtökohtana. Pelletointimenetelmää, joka sellaisenaan olisi 
soveltunut suoraan  tai  jonka soveltuvuus olisi heti voitu osoittaa, ei selvityk-
sessä kuitenkaan löydetty.  (Marita  Sorsa. Loppuraportti. Moreenille soveltu-
vien pelletointitekniikoiden kartoitus.  1996.  Ei julkaistu)  

3.3  Selvitys rakentamisen volyymista, kiviainesmate-
riaalien saatavuudesta  ja  hinnoista 

Oulun kehitysyksikön toimesta suoritettiin vuoden  1996  lopulla kysely, jolla 
pyrittiin tarkentamaan aikaisempia selvityksiä tielaitoksen vuotuisista tienpi-
toainestarpeista, arviota hienoainesrikkaan moreenin esiintymisestä sekä 
kerrosmateriaalien saatavuus-  ja  hintatietoja.  Selvityksen tulokset  on  esitet-
ty tarkemmin liitteessä  1.  
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Selvitys  on  lähinnä suuntaa antava,  sillä  kaikki tiepiirit eivät vastanneet ky-
selyyn. Kuitenkin  se  osoittaa lähivuosien jakava-  I  kantavankerroksen  murs

-ketarpeeksi  keskimäärin tiepiiriä kohti  n. 700 000 m3 .  Rakentaminen painot-
tuu liikenteellisesti merkittävimmälle päätieverkolle; rakenteiden korjaus-  ja 

 parantamistarvetta  sen  sijaan  on  laajemmin  koko  maassa, painottuen siellä-
kin liikenteellisesti tärkeimmille teille. 

Perinteisten tienpitomaterlaalien, sora-  ja  kalliomurskeiden,  saatavuus  on 
 toistaiseksi hyvä. Keskimääräisen kuljetusmatkat ovat kuitenkin käymässä 

yhä pitemmiksi. Kyselyn mukaan soramurskeiden keskimääräinen kuljetus- 
matka oli vuoden  1995  tilanteessa  n. 15...20 km  ja  kalliomurskeiden  n. 
15...30 km.  Materiaaliköyhillä  alueilla ku!jetusmatkat saattavat paikoitellen 
olla huomattavasti pidemmätkin. 

Hienoainesrikasta,  muuhun rakentamiseen ilman erillistoimenpiteitä kelpaa-
vaa moreenia esiintyy kyselyn  ja  aikaisempien selvitysten mukaan runsaasti 

 koko  maassa Etelä-  ja  Lounais-Suomen rannikkoalueita lukuunottamatta. 
Moreenin murskausta  ja  hienoaineksen erottelua  kelpoisuuden parantami-
seksi suoritetaan  vain  jossain määrin,  sillä  kalliomurskeiden  hankinta  on 

 toistaiseksi, eräitä materiaaliköyhiä alueita lukuunottamatta, ollut moreenin 
jalostamista edullisempaa. 
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4  TUTKIMUSSUUNNITELMA 

Varsinainen pelletointitutkimus suoritettiin  14.11 1996  tarkistetun työsuunni-
telman  mukaisesti.  Projektin  tämän työvaiheen yleistavoitteiksi asetettiin 
selvittää moreenin pelletoinnin realistisuus  ja  luoda käsitys pelletoimalla  ra

-keistetun moreenin rakennusteknisistä  ominaisuuksista sekä kelpoisuudesta 
tienrakentamiseen. Myös tuli selvittää teollisessa  tai  tuotantomittakaavassa 

 toimivan pelletointilaitteiston keskeiset laitekehittelyvaatimukset  projektin 
 myöhemmässä vaiheessa mandollisesti käynnistettävää Iaitekehfttelyä var-

ten. 

Työn lopullinen tutkimussuunnitelma kattoi  mm.  seuraavat selvitykset  ja 
 osatehtävät: 

-  tutkimuksessa käytettävän 'perusmoreenin' valinta 

- luonnonkosteassa  tilassa olevan välpätyn/seulotun, vähähu-
muksisen perusmoreenin pelletoitavuus laboratoriomittakaavas

-sa  sekä näin tuotettujen moreenipellettien perusominaisuudet 

- kenttäkoe betoniasemasekoituksena  ja  pelletointi betoniau-
ton/sekoitinrummun  avulla sekä näin tuotettujen pellettien pe-
rusominaisuudet 

- 	pelletoinnin  prosessi-  ja  laitetekniset  vaatimukset 

- 	taloudelliset tarkastelut. 

Perusmoreenin  valinnalla pyrittiin löytämään Suomen mittakaavassa tyypilli-
nen moreeni, johon tutkimuksessa tehtävät havainnot  ja  perusreseptit  olisi-
vat yleistettävissä  tai  ainakin esittää tutkimusmetodiikka, jolla moreenin pel-
letointikelpoisuus voitaisiin todeta. 

Moreenipellettien perusominaisuuksien selvittämisellä  haluttiin varmistaa 
pellettien rakennustekninen kelpoisuus tienrakentamisessa  ja  samalla ar-
vioida pellettimateriaalin hintakilpailukykyä perinteisiin rakennusmateriaalei

-hin  verrattuna. 

Selvitys oli myös tarpeen, jotta voitaisiin arvioida mandollisesti käynnistettä
-vän  laitekehittelyn  realistisuutta  ja  tarvetta. 

Tarkennettu  tutkimussuunnitelma  1997/12.2.1997/ HS on  liitteenä  2.  
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5  TEHDYT TUTKIMUKSET 

Tutkimus moreenin pelletoitavuuden selvittämiseksi tehtiin  Tampereen  tek-
nillisen korkeakoulun Rakennusgeologian laboratoriossa vuoden  1996  lopun 

 ja  vuoden  1997  aikana. Päätutkijana oli  Dl  Kari Pylkkänen. 

Tutkimuksen vaiheet  ja  tulokset  on  esitetty loppuraportissa Moreenin rakeis
-tammen  pelletoimalla. Laboratoriotutkimus  ja  kenttäkoe. Loppura  portti- jul-

kaisussa, joka  on  tämän raportin liitteenä  3.  

Laboratoriotutkimukset  ja  kenttäkokeet  osoittivat, että moreeni  on  pelletoita
-vissa  sekä laboratoriomittakaavaisilla sekoitin-  ja  pelletointikalustolla  että 

valmisbetonitekniikassa käytetyillä suurempimittakaavaisilla laitteistoilla. La-
boratoriossa pelletointirumpuna käytettiin kotitarvebetoninsekoittajaa.  Kent

-täkokeessa pelletointirumpuna  toimi betoninsekoitusauto (säiliön tilavuus  6 
m3 )  ja  vaihtolava-alustalle  rakennettu asfaltinsekoitusrumpu (tilavuus  4 me ).  

Sideaineena laboratoriomittakaavaisissa pelletointikokeissa  käytettiin sekä 
hydraulista että bitumista sideainetta. Kenttäkoe suoritettiin hydraulisella  si

-deaineella. 

Valmistetuista pelleteistä  tutkittiin niiden hienonemisherkkyyttä tiivistysrasi-
tusta vastaan lC-kiertotiivistyslaitteella. Yksittäisistä pelleteistä selvitettiin 
niiden kuivatilavuuspaino  ja  rakenne. Pellettirakenteen kesto dynaamista 
rasitusta vastaan selvitettiin dynaamisella  3-aksiaalikokeella. 
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6.1  Pelletoitava moreeni 

Moreenin pelletoitumiseen  sekä tarvittavaan sideainemäärään vaikuttavat 
tutkimuksen mukaan merkittävimmin moreenin hienoainespitoisuus, omi-
naispinta-ala, humuksen määrä  ja  humusluokka  sekä moreenin käsittely-
vaiheessa kosteus. 

Hienoainespitoisuus 

Hienoainesmäärän  kasvaessa kasvaa myöskin tarvittavan sideaineen mää-
rä. Taloudellinen  raja  moreenin hienoainespitoisuudelle  näyttäisi laboratorio- 
kokeiden perusteella olevan <  40%. Raja  voi käytännössä olla alempikin, 
mikäli ominaispinta-ala  on  suuri  ja  humusluokka  korkea. 

Ominaispinta-ala 

Mitä suurempi ominaispinta-ala  on,  sitä suurempi  on  sideaineen  tarve. La-
boratoriokokeissa heikkolaatuisen moreenin, jonka ominaispinta-ala oli  n. 15  
m2Ig,  sitoutuminen vaati  n. 6%:n  sideainepitoisuuden,  jota  lopputuotteen - 
moreenipellettirakenteen -  taloudellisuutta ajatellen voidaan pitää ylärajana.  

Humus  

Humuksen  määrä lisää sideaineen tarvetta. Humusluokkaa  IV  (NaOH-koe) 
voitaneen pitää taloudellisen pelletoinnin ylärajana,  sillä  humusmäärän 

 kasvaessa tätä korkeammalle sideainekustannusten osuus kohoaa merkit-
tävästi.  Pol  ttokokeessa humuksen  määrän ei tulisi ylittää  2%.  

Kosteus 

Kosteus vaikuttaa moreenin käsittelyn onnistumiseen. Seulonta  ja  välppäys 
vaikeutuvat  merkittävästi kosteuspitoisuuden ylittäessä  6%.  Käsiteltävä ma-
teriaali ei myöskään saa olla jäässä. Käytännössä välppäykselle sopivin 
vuodenaika  on  kesä-elokuulla, jolloin moreenin vaaditut ulkoiset olosuhteet 
parhaiten toteutuvat. Pelletoitava välpätty materiaali  on  liejuuntumisen  estä-
miseksi tarpeen säilyttää pressuilla suojattuna ellei pelletointi tapandu välit-
tömästi välppäyksen jälkeen. 
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6.2 	Pelletointilaitteistot  

6.2.1  PeHetointi  hydraulista sideainetta käyttäen 

Laboratorio-olosuhteissa pelletointi onnistui tavanomaisella vapaapudotus-
periaatteella toimivalla betoninsekoittajalla. Kenttäkokeessa sekoitus suori-
tettiin betoniaseman sekoittimella. Pelletointirumpuna käytettiin betoninse-
koitusautoa  ja  vaihtolava-alustalle  rakennettua lämmitettävää pienoisrum-
pua, joissa molemmissa pelletointi tapahtui täydellisesti. 

Ainesosien sekoitusjärjestys  oli laboratoriossa seuraava:  ensin runko- ja si
-dealne  sekaisin  n. 5 min  sekoitusajalla,  jonka jälkeen  veden  lisäys  ja  varsi-

nainen pelletointi  n. lo min  sekoitusajalla. Kenttäkokeessa  kokeiltiin samaa 
sekoitus-  ja  pelletointijärjestystä:  ensin runko- ja  sideaine betoniaseman  se

-koittajassa,  minkä jälkeen annos pudotettiin betoniautoon  I  sekoitusrum
-puun pelletoitavaksi. Sekoitus-  ja  pelletointiajat  olivat pääosin samat kuin  la

-boratoriokokeissakin. Sekoitusaika  vaihteli  1,5-5 min  ja  pelletoinnin  15-20 
min.  Veden  lisäys suoritettiin pääosille koe-eriä  runko- ja  sideaineen sekoi-
tusvaiheessa betoniaseman sekoittajassa,  mutta  veden  lisäystä kokeiltiin 
myös sekoitusvaiheen lopussa. Kaikissa sekoitusjärjestelyissä moreeni pel-
letoitui täydellisesti, eikä sekoitusjärjestyksen todettu vaikuttavan syntynei-
den pellettien ominaisuuksiin. 

Tutkimuksia muilla laitekokoonpanoilla ei tehty. Johtopäätöksinä kokeiluista 
todettiin, että sekoituskalustona käy betoniteknologiassa yleisesti tunnetut 
annos-  tai  jatkuvatoimiset sekoittimet  ja  että pelletointi onnistuu betoni-  ja 

 asfalttitekniikassa tunnetuilla  vaaka-  tai  vinoasennossa pyörivillä rummuilla. 

Lähtövaatimuksia tarvittavalle laitekehittelylle  on  esitetty luvussa  6.6. 

6.2.2  Pelletointi bitumista sideainetta  käyttäen 

Tutkimuksessa tehtiin ainoastaan laboratoriomittakaavaisia kokeita bitumis
-ta  sideainetta  käyttäen. Ainesosien sekoitus tapahtui, kuten hydraulistakin 

sideainetta käyttäen, tavanomaisella vapaapudotusperiaatteella toimivalla 
betoninsekoittajalla. Pelletoitavana moreenina käytettiin samoja kenttäkoet

-ta  varten seulottuja  Mr 0-20 mm  ja  Mr 0-40  mm:n lajitteita. Bitumimääränä 
käytettiin  2  ja  4%.  Sekoitusaika  oli  n.5 min.  Bitumin  ja veden  lisäys suoritet-
tiin tämän jälkeen  ja  pelletointia  jatkettiin  n. 10 min,  jolloin materiaalin pelle-
toituminen oli täydellistä. 

NESTE Oy:n laboratoriossa suoritetussa esikokeessa sekoitus-  ja  pelletoin-
tilaitteiston  muodosti rullapullolaitteen pyörityskoneistoila pyöritetty kuula- 
mylly (ilman kuulia). Myös tällä laitekokoonpanolla pelletoitumista tapahtui 
pehmeää bitumia  BIT 800  käyttäen  jo  5 min  sekoitusajalla  ja  kokonaisvesi

-määrällä  10%.  
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Suurempimittakaavaisesta kenttäkokeesta,  jossa  laitekokoonpanoksi  oli 
suunniteltu  kevytpäällysteasemaa tarvittavine oheisvarusteineen,  jouduttiin 
projektissa lähinnä  aikapulan  (syksy) vuoksi luopumaan.  

Bitumilla pelletoidusta moreenista  valmistettujen  koekappaleiden  ominai-
suuksista tutkittiin  kuivatilavuuspainoa  ja  vesipitoisuutta suhteessa  halkaisu-
vetolujuuteen.  Vesipitoisuudella todettiin olevan oleellinen vaikutus  koekap-
paleen halkaisuvetolujuuteen sideainepitoisuudesta  ja  pelletoidun moreenin 
lajitekoosta  riippumatta. Vesipitoisuuden  ylittäessä  n 2%:n  rajan oli  halkaisu-
vetolujuuden  kehityksessä havaittavissa selvä lasku.  Sideainepitoisuuden  li-
säys  2%:sta 4%:iin  nosti kuivana  koestettujen  kappaleiden lujuutta  moree-
nilajitteesta  riippuen  20. ..7  %:iin.  Saavutetut  halkaisuvetolujuuden  arvot vas-
tasivat yleensä  bitumistabiloitujen  massojen  lujuuksia.  

Myös  bitumisella sideaineella  toimivan  pelletointiprosessin laitekehittelylle 
 on  esitetty vaatimukset luvussa  6.6. 

6.3  Pelletointiprosessi 

Pelletoitumisprosessissa  rummun  pyörimisliike aikaansaa sidealneen ympä-
röimien moreenihiukkasten kiinnittymisen  toisiinsa  'lumipallo' -ilmiön tapaan. 
Sopiva  kosteuspitoisuus  (kokeissa  8-11%)  saadaan vettä lisäämällä. Usein 

 pelletin  ytimen muodostaa suurempi  runkoaineskappale,  kivi.  Tutkituissa  14 
mm  ^  d  ^  25 mm  rakeissa  yli  90%:ssa  oli  kiviydin.  Yksittäisten  pellettien  ti-
heys vaihteli  n. 1,9  -  2,7  glcm3 .  Suurta vaihtelua  selittänee ydinkiven  mah-
dollinen olemassaolo  I  puuttuminen.  

Pelletoitumisprosessissa moreenin raejakautuma  muuttuu siten, että  kar-
keutumista  tapahtuu  varsin  säännöllisesti  koko  rakeisuuskäyrän  alueella. 

 Hienoaineksen  suhteen  pelletoituminen  oli  kenttäkokeessa  lähes täydelli-
nen, mitä  selittänee  kokeessa käytetty pitkä sekoitus-  ja  pelletointiaika  sekä 
korkea,  6%:n  sideainepitoisuus.  

6.4  Pellettien  kelpoisuus  

Pellettien  kelpoisuutta testattiin tutkimuksen eri vaiheissa sekä laboratorio- 
mittakaavassa että  kenttäkokeessa tuotetuista pelleteistä. Pellettien  hieno

-nemista  tutkittiin  kiertotiivistyslaitteella.  Lujuutta  ja  kelpoisuutta rakenteisiin 
testattiin dynaamisella  kolmiaksiaalikokeella. 

Kenttäkokeessa  tuotettujen  pellettien  kelpoisuus  rakennusmateriaaliksi 
 osoittautui hyväksi.  I C-testiä varten alkuperäistä  rakeisuutta  vastaaviksi val-

mistettujen  7  vrk:n  ikäisten  pellettien rakeisuus  ennen  ja  jälkeen  kiertotiivis-
tyksen  on  osoitettu liitteenä  3  olevan  tutkimusraportin  kuvissa  ilja  12,  josta 
voidaan todeta  tiivistetyn  materiaalin  varsin  hyvin noudattavan  Tielaitoksen 

 ohjeiden mukaista  jakava/kantavan  kerroksen materiaalin  rakeisuuden  oh
-jealuetta. Käyrän  muoto osoittaa tasaista  raekokojakautumaa.  H  ienonemi-

nen  IC-testissä oli  kertaluokkaa  0.. .4%-yksikköä  (0,063  mm:n  seulan  koh-
dalla). Kaikille koe-erille hienoainesmäärä  jäi pysyvästi  ^  6%.  Kuvaa  ja 

 tuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon, että  kenttäkokeessa  käytetty  
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sideainemäärä  oli  6%. Alhaisemmilla sideainemäärillä  kokeita tehtiin  vain 
laboratoriomittakaavassa  lähinnä  pelletoitumisen  selvittämiseksi.  

Kenttäkokeessa valmistetuista moreenipelleteistä vastatiivistetyn moreeni-
pellettirakenteen  resilient-moduuli Mr  vaihteli dynaamisessa  kolmiaksiaali

-kokeessa  pääjännitysten  summasta riippuen  200 - 500 MN/rn 2  ja  kuukauden 
ajan  lujittuneella rakenteella  900 - 1500 MN/rn2 .  Tulos  vastaa hyvinkin ra-
kenteeseen  tiivistetyn sitornattoman  jakava  /  kantavan kerroksen  kiviainek

-sen  laatuvaatimuksia.  

Pellettien pitkäaikaisorninaisuuksia,  kuten  varastoitavuutta, vedensietoky-
kyä,  sään  ja  pakkasen kestävyyttä tutkimuksessa ei voitu ajan puutteen 
vuoksi suorittaa, vaan ne suoritetaan  projektin  seuraavassa,  koerakennus

-vaiheessa.  

6.5  Pelletoinnin  taloudellisuus  

Moreenipellettien  hinta muodostuu  moreenin esikäsittelykustannuksista,  si-
deaine-,  sekoitus-  ja pelletointikustannuksista  sekä käytettävästä tuotanto- 
prosessista, joka voi vaihdella olosuhteiden  ja  tarpeiden mukaan. 

Kilpailukyky muodostuu aina myös  tapauskohtaisista  tekijöistä, kuten kilpai-
levien materiaalien saatavuudesta  ja  laadusta,  käsiteltävistä volyymeista, 
ajokustannuksista  jne, jotka  on  laskettavissa tapauskohtaisesti.  

6.5.1  Tuotantokustannuksiin  vaikuttavia tekijöitä 

Esikäsittely  

Esikäsittelytoirnenpiteenä hienoalnesrikkaalle moreenille  oli  kenttäkokeessa 
esiväippäys  ja  seulonta, jonka suoritti  Tielaitoksen  paikallinen  rakennushan-
ke. Esiväippäyksen  hinnaksi muodostui  3,5 mklm3  itd  ja seulonnan  61 
mk/m3  ltd,  yhteensä  64,5 mklm 3  itd. Kilpailutettuna  ja  suurempaa määrää 

 esikäsiteltäessä  hinnan  arvioitiin jäävän  alle  20 mk/m3  itd,  eli  n 12  mk/t. 

Pelletointiprosessi-  ja laiteratkaisut 

Moreeniesiintymän  sijainti  ja  laajuus vaikuttavat kulloinkin  valittavaan  pro-
sessiin  ja laitekokoonpanoon. Pienehköillä tielinjaleikkauksilla hyödynnettä

-vä moreeniesiintymä  lienee edullisin  välpätä  siihen muotoon, että  ylite  on 
 sellaisenaan käytettävissä suoraan rakenteeseen joko  murskattuna  tai  il-

man.  Alite,  liian  hienoainesrikas lajite, siirrettäneen varastokasaan pelletoi
-tavaksi. Sekoitus-  ja peuetointilaitteistolla  käydään  keikkaluontoisesti  pelle

-toimassa esikäsitelty varastokasa  kerrallaan. Suurta  moreeniesiintymää 
hyödynnettäessä pelletointiprosessi  voitaneen suunnitella jatkuvaksi tuotan

-toprosessiksi,  jolloin  kapasiteettikysymykset  ja kalustovalinnat  vaikuttavat 
 lopputuotteen  taloudellisuuteen.  

Sideainekustann ukset 
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Sideaineena  voidaan käyttää hydraulista  tai  bitumista sideainetta.  Merkittä-
vimmin sideaineen määrään  ja  kustannuksiin vaikuttavat pelletoitavan  mo

-reenin hienoainespitoisuus, ominaispinta-ala  ja  humuspitoisuus. 

Hienoainesmäärän  lisääntyminen lisää sideaineen määrää, samoin pelletoi-
tavan moreenin suuri ominaispinta-ala  ja  korkea humuspitoisuus. 

Käytettävä sideainepitoisuus tulee aina selvittää pelletoitavan erän laadun  ja 
 suunnitellun käyttökohteen perusteella laboratoriokokein. 

Kenttäkokeessa sideainepitoisuus  oli koeolosuhteista johtuen suuri  (6%  eli 
 n. 90  kg/rn 3 )  ja  edustanee taloudellisessa mielessä sideainepitoisuuden ylä-

rajaa. Bitumiemulsiolla saavutettiin laboratoriokokeissa  jo  2%:n  pitoisuudella 
hyvä pelletoitumistulos. Tosin pellettien pitkäaikaisominaisuudet ovat vielä 
selvittämättä.  

6.5.2  Hintakilpailukyky  

Moreenipellettien hintakilpailukykyä  arvioitaessa moreenin pelletointia  on 
 tarkasteltu tässä prosessina, jossa heikkolaatuinen, hienoainesrikas moree-

niesiintymä pyritään hyödyntämään tierakenteissa perinteisten sitomatto
-mien  materiaalien tapaan. Lähtökohtana tuolloin  on,  että tielinjalla  I  leik-

kauksessa esiintyvä moreeni, samoin kuin laajempikin tielinjan läheisyydes-
sä oleva moreeniesiintymä hyödynnetään kokonaan siten, ettei liian hienoai-
nesrikasta moreenia  tai  hienojakoista seulontajaetta  tarvitse rakenteisiin  kel

-paamattomana läjittää.  

Kilpailukyky  on  arvioitavissa tapauskohtaisesti prosessi-, laite-  ja  sideaine
-valintojen perusteella syntyvien tuotanto- (pelletointi-) kustannusten  ja  pel-

lettien rakennusteknisten kelpoisuusominaisuuksien  perusteella. Kelpoisuut-
ta voidaan arvioida joko pellettien rakennuskelpoisuuden (pellettirakenne) 

 tai  seosmateriaaliominaisuuksien (hienoaines pelletoitu karkeammaksi  ja 
 palautettu materiaaliin seosaineena) perusteella. Esim. kenttäkokeessa  väl

-pätystä moreenierästä  tuotettiin puhtaita moreenipellettejä  ja  saatiin  ra
-keisuudeltaan  jakava- / kantavankerroksen vaatimukset täyttävää kerrosma-

teriaalia. 

Kenttäkokeessa  käytetty tuotantoprosessi, sekoitus-  ja  pelletointikalusto  ei-
vät ole tietenkään pellettien hintakilpailukykyä ajatellen ole voineet olla opti-
maaliset. Niillä testattlin ainoastaan pelletoitumisen teknistä toteutustapaa, 
eikä niinkään taloudellista tuotantoprosessia. Sekoituslaitteeksi näyttäisi kui-
tenkin sopivan kaikki kotitarvemyllystä jatkuvatoimiseen betoniasemaan 
saakka.  Sen  sijaan pelletointilaitteisto,  sen  moninaiskäyttö  ja  siirreltävyys 

 saattavat merkittävästikin vaikuttaa tuotantokustannuksia alentavasti. Isom-
man moreeniesiintymän hyödyntämisessä sekoitus-, pelletointi-  ja  kuljetus- 
vaiheiden optimaalisella yhteensovittamisel  la  voidaan saavuttaa tuotantota-
loudellisesti  paras  lopputulos. 

Kilpailukykyyn vaikuttaa olennaisesti kilpailevien perinteisten rakennusmate-
riaalien (sora-  ja  kallioesiintymät)  saatavuus, sijainti  ja  kuljetusetäisyys. Esi-
merki ksi  raportissa Moreenin hyötykäytön edistäminen murskausteknisin 
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keinoin  (Tielaitoksen  selvityksiä  17/1996)  todetaan  Tielaitoksessa  eräiden 
 murskaus-  ja kuljetustöiden  hinnoista seuraavaa:  

- kalliomurskeet, irtiottoja murskaus  13-15 mklt 

- moreenin hienoaineksen erottelu, murskaustehon  lasku  esim.  30%,  lisää 
kustannuksia  2 - 2,5 mklt 

-  kuljetus  5  km:n etäisyydelle  6 mk/tja 10  km:n etäisyydelle  9  mk/t.  

Kilpailevien  materiaalivaihtoehtojen  välinen vertailu  on  tehtävissä todellisten 
tuotanto-  ja  kuljetuskustannusten perusteella.  Jatkuvatoiminen,  tehokas  se-
koituskalusto  voisi olla  esim.  liikuteltava  betoniasema  ARAN ASR-250 X, 

 jonka teho  on n. 120...150 m /h  ja  jonka  vuokrahinta  on  noin  10 000 
mklvrk. Kehiteltävän pelletointilaitteiston  eräänä  ylähinta-arviona voisi pitää 

 esim.  9 m :n betoniautoa,  jonka  tuotantoteho  oli noin  40 m3/h  ja vuokrahin-
ta  noin  1 000 mkJvi-k. Tuotantoteho esimerkkikalustolle  olisi  n. 950 m /vrk 
(8 h)  ja  2-vuorotuotannossa (16 h) n. 1 800 m /vrk,  jolloin yksikköhinta 
muodostuisi taulukon  3  mukaisesti: 

Taulukko  3:  Esimerkki  pelletointikustannusten  muodostumisesta 
 Table 3: 	Unit  expence  factors in  pelletization,  example  

Työvaihe,  phase of work 8 h/vrk, 8 h/d 16 h/vrk, 16  hId 

moreenin väippäys,  screen 12.0 12.0  
sekoitus,  mixing 10.50 5.30  
pelletointi  (3 betoniautoa), pelletization 3.20 1 .60  
sideaine  (5% sem.), binding (5% cement) 45.0 45.0  
siirrot-  ym.  kustannukset,  transport etc. 1 .0 1 .0  

Yhteensä,  in total 71.7  Fimlm 3  64.9  Fim/m 3  

Merkittävin  kustannuserä esimerkkilaskelmassa  on sideainekustannus.  Seu-
raavana esikäsittely-  ja  sekoitus -/pelletointikustannukset. 

Esimerkkilaskelmassa pelletit  olivat jakava -/kantavaan  kerrokseen  kelpaavia 
 0 - 45.. .55  mm:n  moreenipellettejä.  Vastaavan  kalliomurskeen, KaM  0 - 

32...55 mm siilohinta  oli tehdyn kyselyn mukaan noin  12...19 mklt  eli  n 
20.5.. .32 mklm 3 . 

Toteutuneissa urakoissa jakava/kantavan kalliomurskeen  hinta  työkohtees
-sa,  kun  kuljetusmatka  oli noin  22 km,  vaihteli  32.. .37  mk/t,  eli  54.. .63 mklm3 ,  

jolloin  jo  20. ..25  km:n  kuljetusetäisyydellä  oleva  kalliokiviaines  tulee  tielinjal
-ta pelletoitavaa ja  välittömästi  työkohteessa  käytettävää  moreenia epäedulli-

semmaksi,  kun  vertailulaitteistoina  ovat laskelmassa käytetyt  jo  olevat perin-
teiset  murskaus-,  sekoitus-  ja pelletointlin  sopivat laitteet.  
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6.6  Laite-  ja  prosessikehittelyn  lähtökohdat  I  vaati-
mukset  

Projektin  tavoitteen mukaisesti työryhmä ei lähtenyt suunnittelemaan tuotan-
tomittakaavaista pelletointiprosessia  ja  -laitteistoja, vaan käytti hyväkseen 
sekä laboratorio- että kenttäkokeessa käytössä olleista laitteisto-
kokoonpanoista saamaansa palautetta. Erityisen suureksi avuksi työryh-
mälle olivat sekä betoni- että asfalttiteollisuuden asiantuntijat, jotka olivat 
kenttäkokeessa mukana laitteistoineen. 

Työryhmän mielestä pelletointilaitteiston kehittelyn lähtökohdat voisivat hyd-
rauliseen sidealneeseen perustuvan pelletointiprosessin  ja  -laitteiston osalta 
olla seuraavat: 

-  tuote (pelletit) tuotetaan pääsääntöisesti varastoon (suoraan käyttöön 
toimittaminen  on  stabilointia,  jonka menetelmät  jo  ovat tunnetut) 

-  prosessi  on  kaksivaiheinen:  1)  materiaalien sekoittaminen  ja  2)  pelle-
tointi 

-  prosessi voi olla jatkuvatoiminen  tai  annosperiaatteella  toimiva 

- laitekokoonpanon monikäyttöisyys  on  selkeä etu 

- volyymiltaan  suurissa kohteissa siirrettävä ratkaisu  on  mandollinen, pie-
nissä kohteissa mobiili laitteisto lienee tarkoituksenmukaisin 

-  taloudellisuus  ja  kilpailukyky edellyttänevät laitoksen toimimista vähin-
tään kandessa vuorossa. 

Hydraulisen sideaineen  tai  bitumisen sideaineen pelletointiprosessi  eroavat 
selkeästi toisistaan. Bitumiseen sideaineeseen perustuvassa prosessissa 
sekä sekoituslaite että pelletointilaite muodostavat yhden yksikön, johon val-
mistettu emulsio  ja  tarvittaessa kuumennettu moreeni syötetään. Peruslaite 
toimii annosperiaatteella. Volyymiltaan suuriin töihin prosessi  ja  laitteisto  on  
suunniteltavissa jatkuvatoimisena.  Lähtökohtina kehittelytyölle työryhmä 
esittää seuraavaa: 

- bitumin murtumisaika muodostunee  ratkaisevaksi tekijäksi prosessin 
suunnittelun osalta 

-  prosessissa tarvittava lämpö määräytyy bitumin juoksevuuden aikaan-
saamiseksi. Emulsiota käytettäessä bitumista sidealnetta ei tarvitse läm-
mittää 

- sideaineen  uusimmat syöttötekniikat kannattanee hyödyntää laitekehit-
telyssä 

- pelletointiprosessi  on  yksivaiheinen,  sekoitus-/pelletointirummussa  on 
 pitkät, sileäpintaiset vienntäpinnat 
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- volyymiltaan  pienten moreenierien pelletointilaitteisto voinee olla annos- 
periaatteella toimiva; suurivolyymisissa töissä prosessi kannattanee 
suunnitella jatkuvatoimiseksi 

- sideaineena  käytettävän bitumin ja/tai  emulsion  sekä vaandotusteknii - 
kan  valinta vaikuttanee sekoitus-/pelletointiprosessin onnistumiseen 

- kenttäkoemittakaavaista  koetta  esim.  vanhalla öljysora-asemalla  tai  ke-
vytasfalttiasemalla  kannattanee vielä kokeilla lopullisempien laiteteknis

-ten  kehitystarpeiden  löytämiseksi. 
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET  

Moreenin  jalostaminen tienrakennuskelpoiseksi materiaaliksi pelletoimalla 
osoittautui tässä tutkimuksessa teknisesti toteuttamiskelpoiseksi. Pelletointi-
menetelmä tarjoaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen, ympäristö-
ystävällisen ratkaisun rakentamiseen perinteisesti kelpaamattoman moree-
nm hienoaineksen jalostamiseksi rakentamiseen kelpaavaan muotoon. 

Pelletoinnin  raaka-ainetta, hienoainespitoista moreenia  on  Suomessa run-
saasti tarjolla Etelä-  ja  Lounais-Suomen rannikkoalueita lukuunottamatta. 
Kun rakentamiseen sellaisenaan kelpaavien sora-, moreeni-  ja  kallioesiinty

-mien  käytölle  jo  nyt,  ja  tulevaisuudessa yhä enempi  on  ympäristö-  tai  suoje-
lullisia  rajoituksia,  on  käytäntö johtamassa rakennusmateriaalien kuljetus- 
matkojen  pidentymiseen. Pelletointi  mandollistaa raken  n  uskohteen  läheisyy-
dessä olevien heikompilaatuistenkin esiintymien hyödyntämisen, kun talou-
delliset jalostamistekniikat ovat hallinnassa. Tutkimuksen mukaan moreenin 
hyödyntämiskelpoisuuderi taloudellisuuteen vaikuttavat merkittävimmin  hie

-noaineksen  ominaisuudet, määrä  ja  laatu, joilla  on  suora vaikutus käytettä-
vän sideaineen määrään 

- hienoainesmäärä  mieluimmin  <40%  

- ominaispinta-ala (<0,074mm:n rakeista) <  15 000  m 2/kg 

- humusluokka <  IV  (NaOH-koe), humuspitoisuus  <2%  (polttokoe). 

Pelletointi  on  kemiallinen jalostusmenetelmä, jossa tekniset menetelmät  ja 
 käytettävät sideaineet ovat materiaalitekniikasta (stabilointi) tutut  ja  ympäris-

tökelpoisuusvaatimukset  täyttävät. Pelletoinnin tekninen toteutus näyttää 
selvitysten perusteella olevan mandollista  jo  nykyisin käytössä olevilla lait-
teilla. Suurempien moreenivolyymien käsittelyyn, tehokkuuteen  ja  taloudelli-
suuteen pyrittäessä tuotantoprosessi  ja  tarvittavat pelletoi ntilaitteistot  on 

 suunniteltavissa  ja  tekniset ratkaisut kehiteltävissä projektiryhmän viitoitta-
maIla tavalla erillisenä laitekehittelyprojektina. 

Karkeina  raja-arvoina pelletoinnin  taloudellisuutta  ja  hintakilpailukykyä  ar-
vioitaessa voidaan pitää  2,5  -  6%:n  sideainemäärää.  Perinteisessä stabiloin-
titekniikassa  2,5  -  3,0%:n  sideainemäärällä  saavutetaan kelpoisuusvaati-
mukset täyttävän jakava-/kantavaan kerrokseen tarkoitetun moreenin riittä-
vä stabiloituminen. Kenttäkokeessa käytetyn heikkolaatuisen moreenin 
(suuri ominaispinta-ala  n. 15 000  m 2/kg,  suuri hienoainesmäärä  20  -  25%, 

 humusluokka  4)  täydellinen pelletoituminen saavutettiin  6%:n  sideainemää-
rällä. Pellettien  kelpoisuus oli hyvä. 

Pelletoinnissa lähtömateriaali  voi olla ominaisuuksiltaan stabilointiin kelpaa-
vaa materiaalia heikompilaatuista, mutta vastaavasti sideainemäärän lisää-
misellä voidaan vaikuttaa pellettien lujuusominaisuuksiin. Projektisuunnitel

-man  ja  käytettävissä olevien taloudellisten resurssien puitteissa ei kuiten-
kaan ollut mandollisuutta varioida pellettien kelpoisuusominaisuuksia lähtö- 
materiaalin laadun  ja  sideainemäärän  suhteessa. 
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Tuotantomittakaavaisessa  (1 6h/d), volyymiltaan  suuressa  pelletoinnissa 
 prosessi-, laite-  ja  muut tuotantokustannukset ilman  sideainekustannuksia 
 arvioitiin  7.9 mklm3  eli  4.6 mklt. Sideainekustannukset  vaihtelevat  pelletoita

-van moreenin  laadusta riippuen  2,5-5%:n sideainemäärillä 20.. .45 mklm 3  eli 
 11.80...26.4 mklt. Moreenin esikäsittelykustannukset  arvioidaan  18 mk!m 3 ,  

eli  10.5 mklt. Pellettien  varasto-/siilohinta  olisi näin  ollen  46...71 mk/m 3  eli 
 27...42 mklt. 

Pelletoinnin hintakilpailukykyyn  vaikuttaa ratkaisevasti missä määrin perin-
teisten sora-  ja kalliomurskeiden  saantia tullaan ympäristö-  tai suojelullisin 

 perustein rajoittamaan. Kuitenkin  jo  nykyisillä sora-  ja kalliomurskeiden kul-
jetusetäisyyksillä  paikalla  hyödynnettävä,  nykyisin rakentamiseen sellaise-
naan  ketpaamattoman hienoalnesrikkaan, pelletoinnin lähtövaatimukset 

 täyttävän  moreenin paikallajalostaminen pelletoimalla  näyttää taloudellisesti 
 mielekkäältä. 

Tienpitomaterlaalien käyttötarve  ei kyselyn mukaan tule oleellisesti laske-
maan lähivuosina nykyisestä  volyymistaan  ainakaan  liikenteellisesti  merkit

-tävimmissä  osin Suomea, jossa perinteisten  tienpitoainesten  saanti  on  käy-
mässä yhä  rajoitetummaksi  ja  kuljetusmatkat  pidemmiksi.  Tämä mandollis-
taa  tielinjalta  ja sen  läheisyydestä  löytyvien heikompilaatuistenkin moree-
nien jatostamisen  rakenteisiin  kelpaavaksi. 
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8  TUTKIMUKSEN JATKAMINEN 

 8.1  Koerakenteet 

Valmistettavista moreenipelleteista  on  Hämeen tiepiirin tarkoitus tehdä vuo-
den  1998  aikana  pyörätiekoerakenteita.  Niiden suunnittelu tapahtuu yhteis-
työssä  TPPT-koerakenteista  vastaavan organisaation kanssa, toteutuksesta 
vastaa Hämeen tiepiirin hanke  vt3 Konho-Kulju. 

Koerakenteiden  suunnittelua varten  on  tarve selvittää syksyllä  1997  valmis
-tetuista kenttäkokeen pelleteistä  niiden  varastoitumisominaisuudet  ja  pitkä

-aikaiskäyttäytyminen nopeutetuissa pakkas-  I  sulatuskokeissa. 

8.2  Laitekehittely  

Työryhmän mielestä  pelletointilaitteiston  kehittely voidaan käynnistää luvus-
sa  6.5 määriteltyjen  prosessi-  ja laitevaatimusten  pohjalta. Teollisuutta 
edustaneet asiantuntijat pitivät  pelletointimenetelmää  varsin potentiaalisena 
ja  näkivät siinä perinteisesti  heikkolaatuisten moreenien toteuttamiskelpoi

-sen jalostusmenetelmän,  jonka kehittelyssä  he  haluaisivat olla mukana.  

Laitekehittelyn  käynnistäjänä voisi olla 'Pyöreät  Pallerot' -idean omistaja  Tie- 
laitos joko edelleen  Tielaitoksen  S4 / TPPT-projektin  ohjauksessa  tai  erillise-
nä  TEKES:in  tukemana  tuotekehitysprojektina,  jossa teollisuus vastaisi 
omalla  osuudellansa laitekehittelyn  kustannuksista. 

Työryhmän käsityksen mukaan molempia rinnakkaisia  sideainevaihtoehtoja 
 kannattaa pitää  kilpailullisista  syistä kehitystyössä mukana.  
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Liitel. 	Kysely  moreenin käyttötarpeista  ja  rakentamisen volyymista  

Lute 2. 	Tarkennettu  tutkimussuunnitelma  1997/12.2.1  997/HS 

Liite3. 	Moreenin rakeistaminen pefletoimalla. Laboratoriotutkimus  ja  

kenttäkoe.  Loppuraportti  17.2.1998.  Kari Pylkkänen  
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MUISTIO  21 .2.1997/ Heikki Suni 

TPPT/TUII MOREENIN  JALOSTUKSEN KEHITTÄMINEN 

KYSELY  1996  

Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa  tiepiirien  lähivuosien  tienrakennekerrosten 
rakentamisvolyymi  sekä muodostaa käsitys sora-  ja  kalliomurskeiden  valmistus- 
hinnoista sekä  keskimääräisistä kuljetusetäisyyksista.  Kysely tehtiin elo -lokakuulla 

 1996  ja  kohdistettiin kaikkien  tiepiirien TPPT-yhdyshenkilöille.  

Vastauksen palautti  5  tiepiiriä: 

-  Uusimaa  
-  Turku 
-  Häme 

 -  Keski-Suomi 
-  Lappi 

Vastausprosentiksi muodostui  56%.  

Tulokset:  

1.  Arvioidut vuotuiset tienpitoainesmäärät: 

Piiri Materiaali  1995 2000 2005  ___________________________  1000m3  1000m3  I000ni3  
Uusimaa  Jakava/kantava  (0-35...55) 1000 1200 1200  
___________ Suodatinleristys  (0-4...6) 500 500 500 
Turku Jakavalkantava  (0-35...55) 112  - - 

___________ Suodatinlei-istys  (0-4...6) 45  - -  

Häme  Jakava/kantava  (0-35...55) 1000 660 500  
___________ Suodatinleristys  (0-4...6) 500 340 250  
Keski -Suomi Jakava/kantava  (0-35...55) 76 90 90  
___________ Suodatinleristys  (0-4...6) 41 75 75  
Lappi  Jakava/kantava  (0-35...55) 600 800 800  ___________ Suodatinleristys  (0-4...6) 200 300 300  

Tienpitomateriaalien käyttötarpeista  ei ole saatavissa parempaa  ennakkotietoa.  Keski- 
Suomen  ja  Turun  tiepiirien  arviot ovat selvästi muita arvion  esittäneitä  piirejä 
varovaisempia.  Keskiarvopiirinä  voitaneen vuoden  1995  tilanteessa pitää  700 000 m3 

 jakava-/kantavan kerroksen  mursketta  0-35...55mm.  Vuosille  2000  ja  2005  arvio  on 
 keskimäärin samaa suuruusluokkaa.  

Suodatinleristyshiekkaa  arvioidaan käytetyn vuoden  1995  tilanteessa keski-
määrin  350 000m3lpiiri.  Arvio vuosille  2000  ja  2005 on  jokseenkin samaa 

 kertaluokkaa. 
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2.  Arvio hienoainesrikkaan moreenin esiintymisestä: 

Kysely ei juuri tuonut lisäarvoa aikaisemman kyselyn perusteella vallinneeseen käsi-
tykseen, että hienoainesrikasta moreenia esiintyy runsaasti  koko  maassa Etelä-  ja 

 Lounais-Suomen rannikkoalueita lukuunottamatta. 

Uudenmaan tiepiirissä  on  tehty vuosina  1986-87 murskauskelpoisen moreenin  kartoitus 
 ja  siinä yhteydessä  on  tullut  selväksi, että murskauskelpoista moreenia löytyy vähän, 

sensijaan useimmat tutkituista esiintymistä olivat liian hienoainesrikkaita soveltuakseen 
murskaukseen. 

Seuraavaan taulukkoon  on  koottu murskauskelpoisen moreenin inventointitilanne nyt 
 ja  aikaisemmin tehtyjen kyselyiden perusteella sekä saadut vastaukset hienoaines-

pitoisen moreenin esiintymisestä. 

Piiri 

____________ 

Systemaattista  inventointia  

___________________________ 

Tutkittuja 
 kohteitaU  tai 

 koekuoppia2 )  

Murskauskelpoista  
moreenia  m3  tai  
-kohteita  kpl 

Arvio  hienoaines-
pitoisesta moreenista  m3  
_____________________  

Uusimaa  n 35%  alueesta  1281) 570 000 m3  miljoonia  
Turku  Ei  inventointia - -  

Häme Suurin  osa  alueesta  2201) 70  kpl  miljoonia  
KS:  -Mikkeli Suurin  osa  alueesta  1781) 29  kpl  

-Kymi Kolmella  kumpumoreenialueella  i1) 10  kpl  
SK:  -  Joensuu Osalla alueesta  142) 1  miljm3  ?  

-Kuopio Suurin  osa  alueesta  617 /957 1) 7-8  milj.m3  ?  

Keski-Suomi  Suurin  osa  alueesta  2501) 75  kpl  satoja tuhansia  
Vaasa  Suurin  osa  alueesta  1001) 14  kpl ?  

0:  -  K-P  Yksittäisiä kohteita  ? ? ? 

-  Oulu  Yksitt.  kohteita  ja lounaisosa  462) 1  ? 

-  Kainuu Suurin  osa  alueesta  1262) 28  kpl  
Lappi Yksittäisiä kohteita  91) 6  kpl ? 

Hienoainesrikasta moreenia  on  löytynyt runsaasti jokaisesta piiristä, jossa inventointeja 
 on  tehty. Koska inventoinnit  on  tehty murskauskelpoisen moreenin kartoittamiseksi ei 

hienoainesrikkaan moreenin määrästä ole saatavissa tarkempia tietoja. 

Pelletointiin  kelpaavan moreeni tulee ennakkokäsitysten mukaan täyttää murskattavalle 
moreenille asetettavat laatuvaatimukset muutoin paitsi hienoaineksen osalta,  jota 
lähtömateriaalissa  voi olla aina 30%:iin saakka (<  74 mm ).  Tämä vaatimus lisää huo-
mattavasti pelletoinnissa hyötykäyttöön kelpaavien moreenien määrää. 
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3.  Kerrosmateriaal  len  saatavuus-  ja  hintatietoja  

Kyselyyn vastanneiden piirien sekä  moreenin jalostamistutkimuksen  aikaisemmassa 
vaiheessa saatuja  kerrosmaterjaaljen hintatietoja  on  koottu seuraavaan  taulukkoon: 

Piiri/Materiaali  

________________________ 

Monttu- 
/siilohinta 

mk/tn 

Hinta 
työkohteessa  

mkltn  

Kuljetus- 
matka  

km 
U  
Jakavalkantava0 -32..55,  sr/sr-murske  18.30... 14.09 36.54...32.33 21-22  
Jakava/kantava  0-32..55,  kalliomurske  13.75... 12.80 27.23...26.28 17  
Suodatin-/eristyshiekka  3.00 13.55 10-11 
T  
Jakava/kantava  0-32..55,  sr/sr-murske  10.70 20.00 14  
Jakava/kantava  0-32..55,  kalliomurske  17.00 26.00 12.5 
Suodatin-/eristyshiek](a  4.00 13.50 17 
H  
Jakava/kantava  0-32..55,  sr/sr-murske  13.0  - - 

Jakava/kantava  0-32..55,  kalliomurslce  19.5 - - 

Suodatin-/eristyshiekka  I .0...2.0  - -  

K-S  
Jakava/karitava  0-32..55,  sr/sr-murske  4.50... 11.50 6.50...23.20 5-10 
Jakava/kantava  0-32..55,  kalliomurske  10.30... 12.50 19.17...26.80 35-36 
Suodatin-/eristyshiekka  5.00 18.0 25 
L  
Jakava/kantava  0-32..55,  sr/sr-murske  5.30...4.00 10.30 2.7  
Jakava/kantava  0-32..55,  kalliomurske  12.00...5.00 25.60 2.7  
Suodatin-/eristyshiekka - - - 

Oky/Tul  1(1995,  TieI.selvit.  17/1996)  
KamO-55mm 12...l3mjc - -  

Kysely vahvisti  ennakkokäsitysta,  jonka mukaan  murskeiden  kuljetusmatkat ovat pitkiä 
 ja  tullevat jatkossa entisestään  pitenemään. 
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4.  Johtopäätökset  

Harkittaessa heikkolaatuisen moreenin  kemiallisen jalostamisen taloudellisuutta, voi-
daan  Tielaitoksen  töissä arvioida  kerrosmateriaalitarpeen  olevan vuositasolla noin  

-  jakava-/kantavan kerroksen  murskeet  0-32...S5mm  noin  800 000  m3/tiepiiri. 
 Muun julkisen rakentamisen tarvetta ei kartoitettu.  

- suodatin-/eristyshiekaa  0-4...6mm  350 000  m3/tiepiiri.  
Muun julkisen rakentamisen tarvetta ei ole kartoitettu.  

Luonnonsoramurskeiden  ja  kalliomurskeiden  käyttöä tullaan nykyisestä rajoittamaan  ja 
 se  merkitsee entistä  harvempia tuotantokohteita, kuljetusmatkojen pidentymistä  ja  hin-

tojen nousua nykyisistä  
-  jakava-/kantavan kerroksen  murskeet 	sora  0-32...55mm  8-12  mk/tn  

kallio  0-32...55mm  11-15  mk/tn 
- suodatin-/eristyshiekka 	 hk  0-4...6mm  3-5  mk/tn.  
Keskimääräistä  kuljetusmatkaa  ei kyselyn perusteella saatu selville. Voidaan kuitenkin 
olettaa, että sora-  ja  kalliomurskeille  kyselyssä  ilmoitetut  keskimääräiset kuljetus- 
etäisyydet edustavat vuoden  1995  keskimääräistä  kuljetusetäisyyttä  ko  tiepiirissä 

- soramurskeet 	 noin  15-20 km  
- kalliomurskeet 	 noin  15-30 km.  
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Tielaitos 	 TARKENNETTU 
Konsultojntj 	 TTJTKINIUSSUUNNITELMA  1997 
Heikki  Suni 	 12.2.1997/HS  

1  TUTKIMUKSEN NIMI  JA  KOODINUMER() 

TPPT-projekti  TU  1  VALMISTUSTEKNTIK.KA, 
TUl  1  MOREENThJ  JALOSTUKSEN  KEHITFÄMINEN  

2  TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Kehittää  heikkolaatujsten  materiaalien  jalostustekui ikkaa,  kuten  moreenin rakeistamista 
 ja  saven stabilointia  siten, että  heikkolaatuisten  materiaalien korvaamista toisella mate-

riaalilla  tai  sen  lujittamista huomattavasti  kalliimmalla  teknologialla vältytään. 

Selvitetään  moreenin rakeistamisen  menetelmät  ja  näin  rakeistetun moreenin 
 mekaaniset ominaisuudet sekä määritellään  liikuteltavalle sekoitusasemalle  keskei-

simmät  laitetekniset  vaatimukset  laitevalmis-tuksen käynnistänistä  varten.  

3  TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ 

Osatehtävien  kuvaus  

3.1  Nykytilaselvitys 

TTKK:n  rakennusgeologian laboratoriossa  on  kesällä  1996  tehty lyhyt kirja!
-lisuuskartoitus moreenin rakeistainisessa  käytetyistä  sideaineista, reseptiikasta  sekä 

mandollisista teollisista  tuotantovälineistä  ja  -laitteista. Tutkijana  on  ollut  DI  Kari Pylk-
känen. Tuloksena  on  syntynyt tarkempi tutkimusohjelma  osatehtävistä.  Raportti valmis-
tui vuoden lopulla.  

Moreenille soveltuvista pelletointitekniikoista  on  tehty Oulun Yliopiston 
 täydennyskoulutuskeskuksen kurssityönä  selvitys  Marita  Sorsan toimesta. Mitään 

selvästi  moreenin rakeistamiseen  sopivaa menetelmää ei löytynyt.  Rumpurakeistin
-tyyppinen laitteisto olisi selvityksen mukaan parhaiten  kehiteltävissa moreenin 

rakeistamiseen soveltuvaksj. 



3.2  Tutkittavan perusmoreenin valinta 

Pelletointitutkimuksessa  käytettäväksi moreeniksi 	valitaan tehtyjen kartoitusten 
tulosten perusteella tyypilliseksi luokitellun kaltainen perusmoreeni.  Sen  dm 

 32...60 mm. Hienoainesmäärä 0,074  mm:n seulalla voisi olla  20...40%. Humuksen 
 määrä tulee olla  <2%.  Tämä osatehtävä valmistui vuoden  1996  lopulla.  

3.3 Luonnonkostean, välpätyn, vähähumuksisen moreenin 
pelletoitavuus  hydraulisilla sideaineilla  

3.3.1 Hydraulisesti  sidottujen moreenipellettien perusreseptit 

Tutkimukseen valitun perusmoreenin pelletoitavuus 	erillisissä sekoitus-  ja 
pelletointiyksiköissä  selvitetään. Hienoainesmäärän vaikutus sideainetarpeeseen 
selvitetään varioimalla hienoainesmäärää  20, 30, 40%. Ainesosien sekoitusjärjestyk-
senä  käytetään mr+sideaine+vesi, joka osoittautui esiselvityksessä edullisimmaksi 
pellettien muodostuksen kannalta. Sideaineina tutkimuksen ensi vaiheessa käytetään 
sementtiä (yleis-  ja pika-).  Tämä osatutkinius käynnistyi vuoden  1996  lopulla  ja  jat-
kuu vuoden  1997 tanimi-maaliskuulla.  

3.3.2 Moreenipellettien perusominaisuuksien  määrittely 

Tutkimus jatkuu hydraulisesti sidottujen moreenipellettien perusominaisuuksien 
maantyksellä. Määritykset suoritetaan pellettien lujittumisen  ja  raskaan kiertotiivistyk

-sen  jälkeen. Osatutkimus ajoittuu maalis-huhtikuulle  1997. 

3.4 Moreenin pelletointi bitumisilla sideaineilla  

Rakenteen vedensietokykyä voidaan parantaa pelletoimalla moreeni bitumisilla 
sideaineilla  tai bitumistabiloimalla  hydraulisilla sideaineilla rakeistetut pelletit. 
Sideaineina käytetään nopeasti murtuvaa, kovaa bitumiemulsiota. Pelleteistä / rakeis-
tetusta materiaalista rakennetulle kerrokselle määritetään perusominaisuudet kuten 
edellä kohdassa  3.3  Tutkimukset suoritetaan kevättalvella  1997. 

3.5 Kenttäkoe moreenin pelletoinnista 

Laboratoriomittakaavaisten  kokeiden jälkeen valmistellaan vuoden  1997  kesälle 
ajoittuva kenttäkoe, jossa sekoitusasemana olisi kevytpäällysteiden tekoon tarkoitettu 

 turbo-sekoitusasema  ja betoniauto  sekä toisena laitekokoonpanona tiepäällysteiden 
teossa käytetty kuivausrumpu. 
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3.6 Mobiilille sekoitusasemalle  asetettavat vaatimukset 

Laboratoriotutkjmusten, kenttäkokeiden  sekä pelletoidun materiaalin kelpoisuustutki
-musten  perusteella hahmotellaan liikkuvalle/liikuteltavalle sekoituslaitteelle asetettavat 

vaatimukset. Selvitetään  mm  mitä vaatimuksia kehiteltävälle sekoituslajtteelle  on  ase-
tettava ottaen huomioon  mm  liikuteltavuus/liikiuvuus, sideainekuljetukset  ja  -syötöt. 
Laboratoriomittakaavaisten kokeilujen, aikaisempien kokemusten sekä laitevalmistajien 
käsitysten pohjalta ideoidaan kehiteltävälle sideaineen syöttö-  ja sekoitusmenetelmälle 

 asetettavat vaatimukset. Speksit ovat lähtömateriaalina  projektin  seuraavassa vaiheessa 
mandollisesti käynnistettävälle protolaitteen kehitystyölle. 

Loppuraportissa  arvioidaan myös saadun tuotteen hintakilpailukykya teollisessa valmis-
tusprosessissa eri sideainevaihtoehdoilla  ja resepteillä.  Edellisten selvitysvaihei-den 

 tuloksena voidaan yhdessä laitevalmistajien/urakoitsijoiden kanssa määritellä tärkeim-
mät prosessin osien speksit tarvittavan sekoituslaitteen suunnittelua  ja  toteutusta varten. 

Loppuraportissa  ei kuvata tutkimuksen toisen vaiheen sisältöjä, ainoastaan  ko laitteelle 
 asetettavia laite-  ja menetelmäteknisiä  vaatimuksia. 

Käytettävät tutkirnusmenetelmat 

Materiaaliselvitykset  tehdään Jaboratoriotyönä pääosin TTKK:n rakennus-geologian 
laboratoriossa. Bitumimääritykset sopivan emulsiopohjan löytämiseksi tehdään  Neste 

 Oy:n bitumitutkimusyksikon toimesta. Kenttä kokeissa sekoitusasemana  on  suunniteltu 
käytettävän kevytpäällysteiden tekoon tarkoitettua  turbo-sekoitusasemaaja betoniautoa 

 sekä toisena laitekokoonpanona tiepäällysteiden teossa käytettyä kuivausrumpua.  

4  AIKATAULU  JA  KUSTANNUSARVIO  

Projektin  vuodelle  1997  suunniteltu aikataulu  ja  kustannusarvio  on  esitetty seuraavassa 
taulukossa: 

Työvaihe/kuukausi  

_________  

Kust 
1000  
mk 

ta  he ma  hu  to  ke  he  elo syy  lo ma  jo  

Perusmoreenin  valinta  15  -- - 

Pelletointi  I  Hydr.sideaine  20  -- - 

-  ominaisuudet  30  
Pelletointi  I  Bit.sideaine  15  - -- 

-  ominaisuudet  20  -- -- 

Kenttikokeet  20  - -- 

Tulostus/raportointi  25  

Kust.  yhteensä  135  
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Taulukossa ei ole esitetty toimittajan oman työn osuutta, jonka  on  arvioitu olevan 
 60 000  mk. 



5 LASKUTUSAIKATAULU  

Vuosi  Laskutusajankohta  Maata 1000  mk Peruste  
1997 4/97 40  Työ käynnissä,  kausiraportti  

8/97 70  Työ käynnissä,  kausiraportti  

_________ 
11/97 

_________________________________ 
25  

________________  
Tulostus  valmis,  
loppuraportti  

1997  Laskutus yhteensä  1000  mk  135 

6  TUTKIMUSRESIJRSSIT 

Pelletointitutkimus  suoritetaan TFKK:n rakennusgeologian laboratoriossa tavanomai-
sia laboratoriovälineitä käyttäen (sideaine-, resepti-  ja materi-a.alien testiselvitykset). 
Kenttäkokeissa sekoitusasemana  on  suunniteltu käytettävän kevytpäällysteiden tekoon 
tarkoitettua  turbo-sekoitusasemaa  ja betoniautoa  sekä toisena laitekokoonpanona  tie

-äällysteiden  teossa käytettyä kuivausrumpua.  

7  TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Päätulos  on  käsitys onko moreeni pelletoitavissa,  millä sideaineilla, millä reseptiikalla 
 sekä mitkä ovat näin rakeistetun moreenin rakennustekniset ominaisuudet. 

Laboratoriotutkimusten, kenttäkokeiden  sekä pelletoidun materiaalin kelpoisuustutki-
usten perusteella hahmotellaan liikkuvalle/liikuteltavalle sekoituslaitteelle asetettavat 
vaatimukset. Selvitetään  mm  mitä vaatimuksia kehiteltävälle sekoituslaitteelle  on  ase-
tetava ottaen huomioon  mm  liikuteltavuus/liikkuvuus, sideainekuljetukset  ja  -syötöt. 
Laboratoriomittakaavaisten kokeilujen, aikaisempien kokemusten sekä laitevalmistajien 
käsitysten pohjalta ideoidaan kehiteltävälle sideaineen syöttö-  ja sekoitusmenetelmälle 

 asetettavat vaatimukset. Speksit ovat lähtömateriaalina  projektin  seuraavassa vaiheessa 
mandollisesti käynnistettävälle protolaitteen kehitystyölle. 

Loppuraportissa  arvioidaan myös saadun tuotteen hintakilpailukykyä teollisessa 
valmistusprosessissa eri sideainevaihtoehdoilla  ja resepteillä.  Edellisten selvitysvaihei

-den  tuloksena voidaan yhdessä laitevalmistajien/urakoitsijoiden kanssa määritellä tär-
keimmät prosessin osien speksit tarvittavan sekoituslaitteen suunnittelua  ja  toteutusta 
varten. 

Loppuraportissa  ei kuvata tutkimuksen seuraavan vaiheen sisältöjä, ainoastaan  ko  lait- 
teelle asetettavia laite-  ja menetelmäteknisiä  vaatimuksia. 

Tämän selvitysvaiheen loppuraportointi  on  lokakuulla  1997.  Mikäli  tulos  on  odotusten 
mukainen  ja laitevalmistajat  saadaan hankkeeseen mukaan, käynnistetään pelletoinnissa 
tarvittavaan laitekehittelyyn tähtäävät selvitykset eri projektina. 
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8  YHTEYDET MUIHIN  TPPT-PROJEKTEfflI  

Projekti saa  lähtötietoja  mm  seuraavista  TPPT-osaprojekteista: 

•  M2 Bitumistabiloitu  materiaali (sivuaa aihetta)  
- bitumistabiloidut  materiaalit,  moduulit  ja  kestävyys  (Apilo,  Peltonen)  

• Sementtistabiloitu  materiaali (valmista tietoutta  ja  täydentää  lähtötietoja) 
- stabiloitujen moreenien  ja savien moduulit ja  kestävyys (Alkio).  

9  TUTKIMUKSEN  SUORITUSORGAMSAATIO  

Projektipäällikkö 	Heikki Suni, DI 	 TIEL/konsultointi, Oky  
Päällikön varamies 	Seppo  Salmenkaita,  DI 	TIEL/konsultointi, Oky  

Muut jäsenet: 	Kari  Hurtig,  DI 	 Neste  Oy  
Kurt  Lundström,  DI 	Finnsementti  Oy 
Pertti Nieminen, TkT 	UKK 
(Kari Pylkkänen,  DI 	1TKK)  
Jukka  Karvonen,  ins. 	Kalottikone  Oy 
Risto Alkio,  FK 	 Vii'  

Teollisuuden  ja  yritysten edustajat osallistuvat projektiin alansa asiantuntijoina tausta- 
yhteisönsä kustantamana.  
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LuTE  3  

Moreenin rakeistaminen pelletoimalla 

LABORATORIOTUTKIMUS  JA KENTTÄKOE  

LOPPURAPORTTI  17.2.1998  

Kari Pylkkänen  

Tampereen  teknillinen korkeakoulu 

Rakennusgeologian laboratorio  



TIWISTELMÄ 

Moreenin  (Mr)  pelletoinnilla  tarkoitetaan Mr:n käsittelyä sideaineella siten, että 
Mr:n hienoainesmärä (raekoko  <74  tm)  pienenee hienoimpien partikkelien liimau-
tuessa toisiinsa  ja  isompiin rakeisiin. Mr:n rakeistamista pelletoimalla koskevan  ny-
kytilaselvityksen (Tielaitos  selvityksiä  78/1996)  valmistuttua tutkimuksia jatkettiin 
laboratoriossa  ja kenttäkokeena. Laboratoriotutkimus  aloitettiin selvittämällä  ensin 
Mr:n  ominaisuuksia hienoaineksen maaran ja ominaispinta-alan (typpiadsorptiolla 
määritettynä) suhteen yleensä. Tulosten avulla määriteltyä tyypillistä moreenia et-
sittiin laboratoriotutkimuksiin  Vt  3  -moottoritien tielinjalta väliltä Jutikkala-Kulju. 
Laboratoriossa tutkittiin valitun moreenin pelletoituvuutta sekä hydraulisella että 
bitumisella sideaineella sekä muodostuneiden pellettien raekokojakautumaa  ja  hie

-nonemista tiivistettäessä  sekä pelleteistä valmistettujen koekappaleiden tiiveyttä  ja 
 lujuutta. Karkeutumista  ja hienonemista  tutkittiin rakeisuusluvussa tapahtuneiden 

muutosten avulla. 

Kenttäkokeen  tavoitteena oli todeta kuinka Mr:n pelletointi onnistuu laboratoriomit-
takaavaa (kotitarvebetonimylly) suuremmassa betoniaseman mittakaavassa.  Pelle-
toinnin onnistuessa  tutkittiin valmistettujen pellettien raekokojakautuma, hienontu

-minen tiivistettäessä,  yksittäisten pellettien rakennetta  ja  yhdelle erälle tehtiin suu-
rimittakaavainen dynaaminen kolmiaksiaalikoe. 

Tielaitoksen  eri piireihin tehdyistä  Mr  -inventoinneista  kerätyn, 800:sta koekuopasta 
tutkitun  900:n  raekokojakautuman  perusteella hienoainesmaara (<2  mm:stä / <  16 

 mm:stä  laskettuna) oli  50  %:ssa  tutkittuja moreeneja  2 1-35 %/15-27 %. Hienoainek
-sen ominaispinta-ala oli  180  näytteen perusteella  50  %:ssa moreeneja  2,3-7,5  m2/g. 

 Laboratorio-ja kenttätutkimuksessa  käytettyjen  Mr  -lajitteiden  (0-2, 0-10, 0-20, 0-
40  ja  0-100 mm)  hienoainesmaara oli  12-25  %.  Kyseisten lajitteiden hienoaineksen 
ominaispinta-ala  11-15  m2/g  on  tavanomaista selvästi suurempi  ja humusarvo Na-
OH  -kokeella  III-IV  ja hienoaineksen polttohäviö  3-4  %.  

Laboratoriossa  Mr  -lajitteita  onnistuttiin karkeuttamaan sekä yleis-  ja pikasementillä 
 että bitumiemulsiolla. Yleissementillä viikon  ja pikasementillä  4  vrk:n lujittumisajan 

 jälkeen riittävän pysyvää karkeutumista oli havaittavissa vasta  6 %:n  sementtimää-
rällä.  Kuivana lisättynä yleissementti pienensi tällöin rakeisuuslukua laboratorioko-
keissa  35-45 %:a,  kenttäkokeessa  45-55  %  ja pikasementti  laboratoriokokeissa  5-15 
%  (0-10 mm)  ja  50-60  %  (0-40 mm).  Yleissementtilietteellä lajitteiden  0-2  ja  0-10 
mm  rakeisuusluku  pieneni laboratoriokokeissa  20-30  %. Pelletoitaessa  laboratorios-
sa bitumiemulsiolla  2  %  jäävää bitumia pienensi lajitteiden  0-20  ja  0-40 mm  rakei-
suuslukua  20-45  %  ja  4  %  vastaavasti  45-50  %. 

Sementeillä  valmistetut  Mr  -pelletit hienonivat kiertotiivistimellä tiivistettäessä.  La-
boratoriossa pelletoitujen  Mr  -lajitteiden rakeisuusluku  kasvoi tällöin  40-60  %  ja 
kenttäkokeessa pelletoitujen  25-40  %  (0-10 mm)  ja  10-30  %  (0-40 mm).  Käytetyllä 
tiivistystyöllä pelletit tiivistyivät  yleensä kuivatilavuuspainoon  17,5-19  kN/m3 .  Bi- 
tumilla pelletoidut  Mr  -lajitteet tiivistyivät tilavuuspainoon (sideaine  mukana)  20-21 

 kN/m3 .  Niistä valmistettujen, noin  2  %  vesipitoisuuteen kuivaneiden kappaleiden 
halkaisuvetolujuus oli  +20  °C:ssa pelletoidusta lajitteesta  ja tiiveydestä  riippuen 

 120-180  kPa.  Tätä kosteampana koestettujen lujuus oli huomattavasti alhaisempi. 



Kentällä valmistettujen pellettierien yksittäisten, raekooltaan ̂   14 mm  olevien  ra- 
keiden rakennetta tutkittaessa todettiin valtaosassa rakeita olevan sisällä kiinteä rae, 
jonka halkaisija oli yli puolet pelletin halkaisijasta. Ydinkivettömien rakeiden osuus 
tutkituissa raekokolajitteissa oli  <  10 %  tutkituista rakeista. 

Kenttäkokeessa valmistetuista,  noin kuukauden ikäisistä pelleteistä tiivistetyn koe- 
kappaleen muodonmuutosominaisuuksia tutkittiin suurimittakaavaisella dynaamisel-
la kolmiaksiaalilaitteistolla. SHRP  P46  -protokollan  mukaisella kuormitussarjalla 
kuormitettuna  resilient -moduuliksi  Mr  saatiin pääjännitysten summasta riippuen 
vastatiivistetyllä pellettirakenteella  200-500 MPa  ja  kuukauden kosteana lujittuneel

-la rakenteella 900-1500 MPa. 
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Moreenin  jalostaminen  pelletomalla 	 fl 

TUTKITAVAN MOREENIN  VALINTA  

1  TUTKITTAVAN MOREENIN VALThETA  
Tien  pohja-  ja  päällysrakenteiden  tutkimusohjelmaan kuuluvassa  osaprojektissa 
"Moreenin  jalostuksen kehittäminen" saatiin syksyllä  1996  Tampereen  teknillisessä 
korkeakoulussa, Rakennusgeologian laboratoriossa valmiiksi  nykytilaselvitys  koskien 

 moreenin rakeistamista pelletoiinalla (Tielaitos,  selvityksiä  78/1996). 
 Nykytilaselvityksen  jälkeen  moreenin pelletointitutkimuksia  jatkettiin laboratoriossa  ja 

 kentällä  tehtävillä  kokeilla, joiden tavoitteena oli muun muassa tarkentaa  pelletoitavalle 
moreenille  ja  käytettävälle laitteistolle  asetettavia vaatimuksia  ja  selvittää voidaanko 

 pellettejä  valmistaa  laboratoriomittakaavaa  suuremmassa mittakaavassa. Tutkimukset 
aloitettiin  "Perusmoreenin"  valintaa koskevalla  osatehtävällä.  

1.1  Perusmoreenin  valinta  

Perusmoreenin  valintaa koskevan  osatehtävän  tavoitteena oli  maantellä  muutamien  - 
pelletoinnin  kannalta tärkeäksi koettujen  — perusominaisuuksien  suhteen niin sanottu 
tyypillinen  moreeni,  jollaista sitten pyrittäisiin etsimään laboratoriossa tehtävien 

 pelletointikokeiden  raaka-ainemoreeniksi.  Tyypillisen  moreenin  määrittelyssä käytettiin 
hyväksi pääasiassa  tielaitoksen  eri piirien itsensä  tekemien  tai  teettämien 
moreenikartoitusten  tuloksia. Niitä täydennettiin  Tampereen  teknilliseen korkeakouluun 
Rakennusgeologian laitokselle sekä Helsingin, Oulun  ja  Turun yliopistoihin tehdyistä 

 opinnäytetöistä  julkaistusta aineistosta  kerätyillä  tuloksilla.  

Tarkasteltaviksi perusominaisuuksiksi  valittiin  hienoaineksen  määrä  ja  hienoaineksen 
ominaispinta-ala.  Hienoaines  määriteltiin materiaaliksi, jonka suurin  raekoko  on 74  ILm. 

 Kyseinen  seulakoko  on  ollut pienin yleisesti Suomessa käytetty  seulakoko moreenien 
raekokojakautumia  tutkittaessa.  Hienoaineksen  määränä käytettiin  moreeni-
inventointien  yhteydessä  otetuista näytteistä  tehtyjen  pesuseulontojen  tuloksena 
esitettyjä  läpäisyprosentteja raekoon  74  tm  kohdalla. Käytäntö  moreenin kivisyyden 
huomioonotossa läpäisyprosentteja  laskettaessa vaihteli raporteissa siinä määrin että 

 vertailükelpoisuuden  parantamiseksi  läpäisyprosentit  laskettiin tätä tutkimusta varten 
sekä  <  2  mm:n että  <  16  mm:n  kiviaineksesta.  Näin  lasketuista läpäisyprosenteista 

 laskettiin  tilastollisina tunnuslukuina  keskiarvo,  95 %:n  luottamusväli, mediaani  ja  ylä- 
sekä  alakvartiili.  

Tulokset  on  esitetty neljän tiepiirin osalta taulukossa  1.  Hämeen, Kymen  ja  Vaasan 
 tiepiiristä  on  analysoitu  koko  tutkittavaksi lähetetty aineisto. Kuopion tiepiirin osalta 

analyysi kattaa noin puolet käytettäväksi saadusta aineistosta. Yhteenvetona näissä 
neljässä piirissä tehdyistä  moreeni-inventointien  tuloksista saadaan  <  2  mm:stä 
lasketuksi hienoainesmäärän  keskiarvoksi  29  ±  2  %, alakvartiiliksi  21  %, mediaaniksi 

 26  %  ja  yläkvartiiliksi  35  %.  Alle  16  mm:n  raekoosta  laskettuna vastaavat tilastolliset 
tunnusluvut ovat  22  ±  I  %,  15  %,  20  %ja  27  %. 
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Moreenin  jalostaminen  pelletoimalla  
TUTKITTAVAN  MOREENIN  VALINTA 

Taulukko  1:  Eri tiepiireissä tehtyjen moreeni-inventointien rakeisuuskäyrista laskettuja 
hienoainespitoisuuden tilastollisia tunnuslukuja 

TIEPIIRI  HAME KUOPIO KYMI VAASA 
Analysoituja kuoppiaikäyriä [kpl)  195/234 336/376 131/138 150/179  
Muuttuja Hienoainesmäarä  (<0074  mm:ä) / <  2  mm:stä 	[%]  
Tilastollinen tunnusluku: 
-  keskiarvo  ±  95 %:n  luottamusväli  30  ±  1 25  ±  1 31  ±  2 33  +  2  
- alakvartiili  24 19 23 23  
- medlaani  29 23 29 32  
- yläkvartiili  36 28 36 41  
Muuttuja Hienoainesmäärä  (<0074  mm:ä) / <  16  mm:stä 	[%]  
Tilastollinen tunnusluku: 
-  keskiarvo  ±  95 %:n  luottamusväli  22  ±  1 20  ±  1 24  ±  2 25  ±  2  
- alakvarthli  16 15 17 15  
-mediaani  21 18 23 23  
- yläkvartiili  27 23 29 32  

Edellä mainittujen tiepiirien moreeni-inventointiraporteissa oli melko vähän 
tutkimustuloksia hienoaineksen ominaispinta-aloista,  sillä  se  ei ole ollut siinä määrin 
rutiininomaisesti määritettävä ominaisuus kuin raekokojakautuma. Tuloksia 
ominaispinta-aloista koottiinkin enimmäkseen opinnäytetöistä, joissa niissäkin  vain 

 muutamissa  on  käytetty inventointien yhteydessä otettuja näytteitä. Suurin  osa 
 kerätyistä tuloksista perustuu yksittäisistä näytteistä tehtyihin tutkimuksiin. 

Ominaispinta-aloista laskettuja tilastollisia tunnuslukuja  on  tarkasteltu tiepiireittäin 
taulukossa  2  niiden tiepiirien osalta, joiden alueelta oli käytettävissa useammasta kuin 

 vain  muutamasta moreeninäytteestä tehty ominaispinta-alamääritys. Kokonaiskuvan 
parantamiseksi tietoja täydennettiin vielä niiden tiepiirien alueelta saaduilla tuloksilla, 
joissa moreenin hienoaineksen ominaispinta-ala oli määritetty  2-15 näytteestä. 

 Yhteenvetona  182  yksittäisen moreeninäytteen hienoaineksen ominaispinta-aloista 
saadaan laskettua keskiarvoksi  ja sen  95 %:n luottamusväliksi 5,6 ±0,7 m2/g, 
alakvartiiliksi 2,3  m2Ig, mediaaniksi 4,2 m2/gja yläkvartiiliksi 7,5 m 2/g.  

Taulukko  2:  Typpiadsorptiomenetelmällä 	määritetyistä 	moreenin 	hienoaineksen 
ominaispinta-aloista la.skettuja tilastollisia tunnuslukuja tiepiireittäin 

TIEPIIRI  HAME LAPPI OULU  TURKU  VAASA 
Analysoituja näytteitälmäärityksiä [kpl)  41/49 1) 33/33 2) 15/152) 25/253) 35/394)  
Muuttuja Hienoaineksen  (<0,074 mm)  ominaispinta-ala [m2Jg) 
Tilastollinen tunnusluku: 
-  keskiarvo  ±  95 %:n  luottamusväli  5,9  ±  1,1 7,2  ±  2,1 4,9  ±  2,9 6,8  ±  1,2 2,5  ±  0,4  
- alakvartiili  3,0 2,9 1,9 4,9 1,7  
- mediaani  5,4 5,3 2,9 6,4 2,3  
-yläkvartiili  7,6 9,8 5,6 8,1 3,0  

Alén,  Nieminen, Uusikartano  1984, 2)  Kujala,  Nieminen,  3)  Nieminen, Rantala,  4)  Koskela  1988  
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Edellä esitettyjen moreenin hienoainesmääran  ja hienoaineksen ominaispinta-alan 
laajan kartoituksen perusteella asetettiin tutkittavaksi haluttavalle moreenille kyseisten 
ominaisuuksien suhteen tavoitearvot, joiden mukaista moreenia jatkossa etsittäisiin 
käytettäväksi laboratoriossa tehtäviin pelletointitutkimuksiin. Hienoainesmaaran 
tavoitearvoksi otettiin tehdyn kartoituksen yläkvartiili  27 % < 16 mm raekoosta 

 laskettuna. Tällöin esimerkiksi edellä mainitussa analysoinnissa käytetyissä, 
inventoiduissa moreeneissa kokonaisuudessaan  vain 25 %:ssa  tutkituista näytteistä 
hienoainesmaaraolisi tavoitearvoa suurempi. 

Hienoaineksen ominaispinta-alan tavoitearvona pidettiin myös  koko analysoidun 
 aineiston yläkvartiilia eli  7,5  m2/g.  Tämä vastaa melko hyvin moreenien 

geokemiallisen kartoituksen yhteydessä saatua tulosta, jonka mukaan  70 %:ssa 
 tutkittuja moreenin hienoaineksia (kyseisissä tutkimuksissa <  0,06 mm) ominaispinta

-ala oli  1-8 m2/g (Lintinen). 

1.2  Laboratonossa  tutkittavan moreenin valinta 

Niin sanotun tyypillisen moreenin määrittelyn jälkeen alettiin etsiä tyypillisyyden 
kriteerit mandollisimman hyvin täyttävää moreenia laboratoriotutkimuksia varten. 
Etsintä keskitettiin Hämeen tiepiirissä rakenteilla olevan moottoritien  Vt  3 tielinjalta 

 väliltä Jutikkala-Kulju mandollisesti saatavaan moreeniin,  sillä  yhtenä tutkimuksen 
tavoitteena oli kenttäkokeen toteuttaminen moreenin pelletoinnista. 

Moreenin  etsintä aloitettiin käymällä läpi tielinjalta siihen mennessä otetuista 
maanäytteistä tehtyjen ennakkotutkimusten tulokset. Ennakkotutkimusten mukaan 
moreeniksi nimettyjä maanäytteitä löytyi ainakin  60 tutkimuspisteestä.  Näistä pisteistä 
otettujen  141  näytteen raekokojakautumat analysoitiin laskemalla hienoainesmäärä 
samalla tavoin kuin perusmoreenin maanttelyvaiheessa. Tulosten perusteella valittiin 
lähimpänä tavoitetta olevien tutkimuspisteiden  (18 kpl / 47 raekokomääritysta) 
moreenit lähempään  tarkasteluun. Tavoitteen toteutumisen lisäksi valintaperusteena 
käytettiin näytemäärää/piste  ja  lisäksi tutkimuspisteen syvyyden perusteella oletettua 
esiintymän kokoa. Tarkempaan tarkasteluun valituista pisteistä valittiin vielä yhdessä 
Hämeen tiepiirin kanssa mandollinen kenttäkoe  ja tierakentamisen  aikataulu 
huomioiden sopiva kohde laboratoriotutkimuksissa käytettävän moreenin ottokohdaksi. 

Edellisen kappaleen mukaan toimien moreenin valinta ohjautui  Vt  3 moottoritielinjalle 
pI:n 141570  ympäristöön, paikalle rakennettavan Kankaudenharjun  sillan  alueelle 
kohtaan, jossa Lipon paikallistien  Pt 13743  uusi linjaus tulee ylittämään tulevan 
moottoritien. Kyseiseltä paalulta oli Hämeen tiepiirin toimesta otettu kairaamalla 
ennakkonäytteet  9.8.96  kuudelta eri syvyydeltä. Näistä näytteistä tehtyjen pesuseulonta-
analyysien (näytekoko  1,2-2,6 kg)  tulokset  on  esitetty kuvassa lA  ja  muut 
ennakkotutkimusten yhteydessä määritetyt ominaisuudet taulukossa  3. 
Raekokojakautumien  mukaan srhkMr:ksi  ja (hk)SrMr:ksi luokiteltujen 
moreeninäytteiden  keskimääräinen hienoainesmäärä oli  koko näytteessä  16 %,  alle  16 

 mm:n raekoossa  24  %ja  <2  mm:n raekoossa  37  %. 
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Kuva  1: 	Laboratoriotutkimuksiin  ehdolla olleen moreenin raekokojakautumat ennakko - 
ja varmistusnaytteiden  perusteella 

Ennakkonäytteiden raekokojakautumien  varmistamiseksi  ja raekokojakautuman 
 vaihtelun selvittämiseksi esiintymässä otettiin  1.1 1.96  tämän tutkimusprojektin toimesta 

työmaan järjestämällä kaivinkoneella märkäpainoltaan  38-48  kg:n näytteet pI:ta  141540 
 kandesta kohtaa: mittalinjalta  ja  siitä  20 m  itään. Kussakin pisteessä näyte otettiin 
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kolmelta eri syvyydeltä. Raekokoanalyysi tehtiin >  32  mm:n raekoon määrän  ja 
jakautuman  osalta  koko  otetusta näytteestä. Raekoon  <32 mm  jakautuma tutkittiin>  32 

 mm:n erottelussa jääneestä  koko alitteesta jaetusta, kuivapainoltaan  2,2-2,5  kg:n 
osanäytteestä. Raekokojakautuman lisäksi näytteistä tutkittiin vesi-  ja humuspitoisuus 
(NaOH  -menetelmä  ja hienoaineksen polttohäviö)  sekä hienoaineksen ominaispinta-ala 

 ja vedenadsorptio.  

Tutkimusten tulokset  on  esitetty kuvassa lB  ja  taulukossa  3. Varrnistustutkimusten 
 tulosten mukaan valitun moreenin keskimääräinen hienoainesmäärä olisi  alle  16 mm  ja 

alle  2  mm:n raekoosta laskettuna  10-14  %-yksikköä pienempi kuin ennakkokokeissa eli 
melko kaukana tavoitteeksi asetetusta  27 %:n hienoainesmä.ärästä.  Syynä näinkin 
suureen eroon ennakkonäytteiden  ja varmistusnäytteiden  välillä  on moreenin 
rakeisuuden  vaihtelu esiintymässä  ja erisuuret näytekoot. Varrnistuskokeiden  tulosta 
voidaan pitää näytekoon suhteen luotettavampana kuin ennakkokokeiden, joissa 
näytteet otettiin kairaamalla. Hienoainesmäärään paljon vaikuttava isompien kivien 
osuus  on kairanäytteessä  todennäköisesti selvästi pienempi kuin kaivinkoneella otetussa 
näytteessä. Tämä  on  luultavasti kasvattanut ennakkonäytteiden hienoainesmäärän 
suhteellista osuutta. 

Taulukko  3:.  Laboratoriotutkimuksiin  ehdolla olleen moreenin ominaisuuksia ennakko-  ja 
varm ist  usnäytreiden  perusteella  

Näyte  

_____ 

[%] 
1-lumus 
NaOH  

____  

Hienoaineksen  (<0074)  ominaisuus 
Määrä  <  
2 mm:stä 

1%)  

Määrä  <  16 
mm:stä 

[%] 

Ominaispinta -ala  
[m2Jgj 

_________  

Veden  
adsorpho 

1%]  

Poittohäviö  [%J 

____________ 
Ennakkonit  pi 141570  kl 	__________  
03-1 4,4  ______  36 24 
1-2 T  ______  40 24 
2-3 8,8 ______  37 23 _______________  
3-4 ______  40 28 
4-5 7,7 ______  32 19 _____________ 
ka  7,9 ______  37 24 _______________ 
Varmistuset pI  141540 mi  ja  ml -20 m  itään  ______________  
1-2 9,9 IV 26 16 13,1 3,0 3,8 
2-3 III 29 15 13,8 2,9 3,2 
3-4 Y 0-I 13 7 13,8 3,6 2,8 
1-2 I 27 19 12,6 3,2 2,8 
2-3 T 0-i 20 13 15,1 4,2 3,3 
4-5 0-I 20 11 11,4 2,8 2,4 
ka  23 14 13,3 3,3 3,1 

Moreeni  on  myös hienoaineksen ominaispinta-alaltaan korkea ylittäen selvästi asetetun  
7,5  m2/g tavoitearvon. Tavoitearvoista poikkeamisesta  huolimatta laboratoriotut-
kimuksissa päätettiin käyttää kyseisestä kohdasta otettua moreenia  sillä aikataulullisista 

 syistä ei enää ollut mandollista tehdä lisäselvityksiä muissa  Vt  3 -tielinjalta  etukäteen 
sopiviksi katsotuissa tutkimuspisteissä. Valitun moreenin poikkeaminen tavoitteen 
mukaisesta, tyypilliseksi määritetystä moreenista hienoainesmäärän suhteen selvästi 
alaspäin  ja ominaispinta-alan suhteen selvästi ylöspäin  on  pidettävä mielessä 
laboratoriotutkimusten tuloksia tarkasteltaessa. 
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2  LAJ3ORATORIOTUTKJMUKSET  

2.1  Laboratoriossa käytetty  moreeni 

Laboratoriotutkimuksia  varten Hämeen tiepiiri toimitti joulukuussa  1996  Rakennusgeologian 
laboratorioon kuorma-autollisen pI:ta  141540  otettua, suurimpien kivien poistamiseksi ottopaikalla 

 100  mm:n välpällä välpättyä moreenia (jatkossa  Mr 0-100 mm)  .  Toimitetun moreenierän 
hienoainesmäärä oli pesuseulomalla määritettynä  12  %, kivisyys  10  %  ja  vesipitoisuus  7,4  %. 
Hienoainesmäärän  nostamiseksi toimitettu  Mr 0-100 mm  seulottiin laboratoriossa ensivaiheessa 
10*20  mm  suorakaideverkkoseulalla seulan alitteen  (jatkossa  Mr 0-10 mm)  muodostaessa 
pelletointitutkimuksissa  käytettävän moreenin. Toisessa vaiheessa tämä alite seulottiin vielä  2 mm 

 neliöverkkoseulalla  (jatkossa  Mr 0-2 mm)  hienoainesmäärän  nostamiseksi edelleen. Mr:n  0-100 mm 
 ja  siitä seulottujen  Mr  -lajitteiden raekokojakautumat  on  esitetty kuvassa  2. 
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Kuva  2: 	Pelletoinnin laboratoriotutkimuksissa käytelyt moreenilajitteet 

Lajitteen  0-10 mm  hienoainesmääräksi  saatiin pesuseulomalla  15  %  ja laj itteen  0-2 mm 18  %,  joten 
seulontamenettelyllä ei hienoainesmääriä onnistuttu laboratoriossa kovinkaan paljon nostamaan. 
Karkealla lajitteella hienoainesmäärä vastaa melko hyvin alkuperäisestä Mr:sta laskennallisesti 
saatua arvoa mutta hienolla lajitteella laskennallisesta arvosta jäätiin selvästi alemmaksi. Kostean 
moreenin seulonnassa  jää  ylitteeseen  aina hienoainesta - todennäköisesti sitä enemmän mitä 
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pienempi seula-aukko - eikä laboratorioseulontoja ole tehty välttämättä optimikalustolla, joten 
hienoainesmäärän jääminen laskennallista arvoa alhaisemmaksi  on  varsin  luonnollista. Mr:n  0-100 
mm hienoaineksen ominaispinta-alaksi mitattiin  14,8 m2/g  ja humusarvoksi NaOH -kokeella  HI. 
Mr:n 0-10 mm pelletoinnin  yhteydessä otetuista yksittäisten pelletointierien raaka-ainenäytteista 
saatiin vesipitoisuudeksi  9-10 %, humusarvoksi uI:a  ja IV:a ja hienoaineksen ominaispinta -alaksi 
mitattiin  13,5-15,0 m2/g. Hienoaineksen ominaispinta-alat ovat siis samansuuruisia kuin 
varmistusnäytteissä (taulukko  3). 

2.2  Pelletointi  hydraulisella sideaineella 

Hydraulisella sideaineella pelletoinnista tehtiin alustava tutkimusohjelma siinä vaiheessa kun 
TTKK:n toimitetun erän hienoainesmäärä oli saatu selvitettyä. Tässä vaiheessa kävi  jo 
hienoainesmäärän  laskennallisessa tarkastelussa selväksi että alkuperäisen tutkimussuunnitelman 
mukaisista hienoainesmääristä  (20 %, 30 %  ja  40 %) on  luovuttava. Tämän vuoksi tehtiin uusi 
alustava suunnitelma, jossa hienoainesmäärien tavoitteena olivat toimitetusta erästä erikokoisilla 
seuloilla katkaistavaksi suunniteltujen alitteiden laskennalliset hienoainesmäärät  (18 %,  25 %  ja  32 
%). Sideaineina  suunniteltiin käytettävän yleis-  ja pikasementtiä ja sementtimaari.. 2%, 4 %  ja  6 % 

 kostean moreenin painosta. 

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin jäivät alitteiden toteutuneet hienoainesmäärät laskennallisia 
arvoja pienemmiksi, joten tutkimukset jouduttiin toteuttamaan alustavaa suunnitelmaakin 
alhaisemmilla hienoainesmäärillä. Laboratoriossa toteutunut tutkimusohjelma  on  taulukon  4 

 mukainen. Alustava ohjelma kutistui sideainemaarienkin osalta kun pelletointiin tarvittava 
sideainemäärä nousi alustavissa kokeissa niin suureksi että sitä suuremmilla pitoisuuksilla ei 
projektiryhmässä katsottu kokeita tarpeelliseksi tehdä. Tutkimusohjelman uhatessa näin  ollen  jäädä 
vajaaksi täydennettiin sitä tekemällä kokeita pelletoitumisen toistuvuudesta  ja sementin lisäystavan 

 vaikutuksesta pelletoitumiseen niin että pelletoitujen erien yhteismärä nousi 20:een, joka  on  hieman 
yli alustavan tavoitteen. 

Taulukko  4: 	Hydraulisilla  sideaineilla  toteutunut tutkimusohjelma  

Hienoalnesta  12  %  15  % ________  18  % ______________ 
Sementtityyppi  Yleis- Yleis-  Pika-  Yleis-  Pika- 
Lisäystapa  Liete Kuiva Liete Kuiva Kuiva  Uete  Kuiva  
Sementhä (%]  I 1,5/2  
valmistettujen  3,0/2  
enen  5,0/1 4,0/2 40/1 4,0/2  
lukumäärä  [kpl]  6,0/1 6,0/3 6,0/1 6,0/2 6,0/1 6,0/1 6,0/1 

2.2.1 Pelletointiprosessi  

Laboratoriotutkimukset moreenin pelletoinnista aloitettiin käyttämällä sideaineena hydraulisia 
sideaineita, joina käytettiin Finnsementti Oy:n valmistamaa yleissementtiä CEM  II A 42,5  ja 
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pikasementtiä CEM  II A 52,5 R.  Alkuperäisessä kosteudessa ollutta  Mr -runkoainelajitetta  ja 
 kuivana lisättyä sementtiä sekoitettiin tasomaisella pakkosekoittajalla  5 min  ajan lisäten sementti 

runkoaineeseen vähitellen. Sekoitettaessa sementti lietteenä tehtiin sementistä  ja  käytetystä 
lisävedestä liete, joka lisättiin sitten suoraan pelletointirumpuun. Sekoittamisen jälkeen Mr/sementti - 
seos siirrettiin pelletointilaitteeseen, jona käytettiin ESKO  20/100/170 S -betonisekoitinta. 

Pelletointiaikana  käytettiin  10 min pelletointierien  ollessa  20 kg:a  kosteaa moreenirunkoainetta. 
Pelletoinnin alkuvaiheessa rummussa pyörivään seokseen lisättiin vettä - sementin ollessa kuivana 
sekoitettu - sumuttamalla kunnes selvää pelletoitumista alettiin havaita. Sideaineen ollessa 
lietettynä lisävettä ei käytetty. Pelletoimisen loputtua kukin erä kaadettiin lujittumaan tiiviisti 
suljettuun laatikkoon. Pelletointierän raekokojakautuma tutkittiin viikon (yleissementti)  tai 4  vrk:n 
(pikasementti)  kuluttua pelletoinnista kuivaseulomalla erästä riippuen  1-12  näytettä  (a 1,2-3,2 kg)/ 

 erä. Moni erä tutkittiin seulomalla  koko pelletoitu  erä.  

2.2.2 Moreenin karkeutuminen  

Tuloksia moreenin karkeutumisesta eri tavoin pelletoitaessa  on  tarkasteltu kuvissa  3  ja  4,  joissa  on 
 esitetty alkuperäisen pelletoimattoman Mr:n raekokojakautuma pesuseulonnan  ja kuivaseulonnan 

 perusteella sekä valmistettujen pellettien raekokojakautuma kuivaseulonnan tuloksena. 
Sementtipitoisuudella  1,5  %  ja  3 %  oli Mr:n  0-10 mm karkeutumien  niin vähäistä - rakeisuusluvun 
(= raekokojen  74, 125, 250, 500 imja 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64  mm:n läpäisyprosenttien  summa)  pieneni 

 <5 %:a -  että niiden kokojakautumia ei ole esitetty. 

Selvää karkeutumista kyseisellä lajitteella tapahtui vasta  4 %:n sideainemäärällä,  jolla rakeisuusluku 
pieneni kuivana sekoitetulla yleissementillä  5 %:a (vertailuna pesuseulottu  alkuperäinen) sekä 
kuivana sekoitetulla pikasementillä että lietteenä sekoitetulla yleissementillä vastaavastil0-13 %:a  ja 

 7-9 %:a (vertailuna kuivaseulottu  alkuperäinen). Huomattavaa karkeutumista Mr:ssa  0-10 mm 
 tapahtui kuitenkin vasta  6 %:n sideainemäärällä.  Kun sideaine sekoitettiin kuivana pieneni 

rakeisuusluku tällöin yleissementillä pelletointierästä  ja vertailukäyrästä  riippuen  3 5-45 %:a  ja 
pikasementillä  vastaavasti  50-55 %:a. Lisättäessä yleissementti lietteenä rakeisuusluku  pieneni  vain 

 noin  25  %. 

Lajitteesta  Mr 0-10 mm pelletoidun kiviaineksen hienoainesmäärä  jäi kaikissa selvästi 
karkeutuneissa tapauksissa <  10 %:n  ollen  pienimmillään  6 %:lla pikasementtiä  1,5-2 %:a. Lajitteen 
maksimiraekoko on  kasvanut tällöin  10 mm:stä  jopa  30-50 mm:iin  saakka. Raekokojakautumat ovat 
siis ainakin  6 %:lla  sementtiä muuttuneet selvästi alkuperäistä jakautumaa paremmin 
tierakentamisessa käytettäväksi. 
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Kuva  3: 	Luonnonkosrean Mr -lajitteen 0-lo mm karkeutuminen  eri semenreilla  ja sementtimäärillä 
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Hienolla  Mr -lajitteella 0-2 mm on karkeutuminen  ollut myös huomattavaa  6 %:n sementtimäärällä. 
Maksimiraekoko on  kasvanut  10-15 -kertaiseksi  ja hienoainesmäärä  pienentynyt <  10 %:n. 
Rakeisuusluku on  pienentynyt yleissementtiä käytettäessä noin  40 %:a  ja pikasementillä  noin  50 
%:a. Yleissementtilietteellä pelletoitaessa rakeisuusluku  pieneni  vain 20 %:a  eikä 
raekokojakautumas  

ta  saatu muodoltaan kuivana sekoitetulla sementillä pelletoidun kaltaista. Karkealla  Mr -lajitteella on 
rakeisuusluku  pienentynyt  5  %:lla yleissementtilietettä  noin  35 %:a  ja  6 %:lla  vastaavasti noin  45 
%:a. Hienoainesmäärä on  pienentynyt  12  %:sta  noin  2 %:iin. 
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Kuva  4: 	Luonnonkosteiden  Mr  -lajitteiden  0-2 mm  ja  0-100 mm  karkeutuminen  eri  sementeillä  ja  
sementtimäärillä  

2.2.3 Moreenipellettien hienoneminen 

Pellettien hienonemisherkkyyttä tiivistysrasitusta  vastaan tutkittiin kiertotiivistämällä pellettejä  0 
100  mm:n muottiin  4 bar:n mittaripaineella 300  kierroksen ajan,  jota  on nykytilaselvityksessa 
(Tielaitos,  selvityksiä  78/1997)  esitetyn jaon mukaisesti pidettävä niin sanottuna "raskaana 
tiivistyksenä". Tiivistettävinä massoina käytettiin seulonnan yhteydessä talteen otetuista lajitteista 
kunkin erän alkuperäistä rakeisuuskäyrää vastaavaksi rakennettuja  massoja,  jotka kasteltiin  5 %:n  
vesipitoisuuteen emien tiivistystä. Rinnakkaisia kokeita tehtiin  4-5 kpl  ja  kokeissa keskityttiin Mr:sta 

 0-10 mm 6 %:lla sideainetta  valmistettujen pellettien tutkimiseen. 
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Tuloksia  on  tarkasteltu taulukossa  5.  Pelletit  ovat hienontuneet tiivistettäessä siten että 
hienoainesmäiirä  on  noussut  3-7 %:n  välille. Rakeisuusluku  on  kasvanut yleensä  40-60 %:a 
tiivistäinättömien pellettien rakeisuusluvusta  sen  jäädessä hienontuneissa pelleteissa kuitenkin 
pikasementillä noin  70 %:iin  ja yleissementilla  80-90 %:iin  alkuperäisen pelletoimattoman Mr:n 
rakeisuusluvusta.  Niillä pelleteillä, joilla karkeutuminen  on  ollut vähäisempää (rakeisuusluku noin 

 500) on  suhteellinen hienoneminen ollut  vain 10-20 %:a. 

Tiivistyksessä käytetyllä  vesipitoisuudella  ja työmäärällä pelletit tiivistyivät tilavuuspainoon  17,4-
20,2 kN/m3  vaihteluvälin  ollessa saman  massan  kappaleiden välillä maksimissaan noin  0,8 kN/m3 .  

Taulukko  5:  Tulokset  6 %:lla  sementtiä valmistettujen moreenipellettien hienonem  isen  tutkimisekgi 
 tehdyistä tiivistyskokeista 

Lajite:  
Sementti/sekoitus/erä 
________________________ 

Mr 0-10 mm 
Rakeisuusluku 	 Tilavuuspaino 
tiMstetty/pelletoitu 	[kN/m3J 

Mr 0-2 mm  
Rakeisuusluku 	Tilavuuspaino 
tiivistetty/pelletoitu 	[kN/m3]  

Yleis-/kuivana/era  1 615/430 20,0-20,1 615/502 17,4-18,0  
Yleis-/kuivana/erä  2 557/376 18,6-19,2  _______________ __________________  
Yleis-/Iietteenäleräl  563/508 20,1-20,2  ________________ ___________________  
Pika-/kuivana/erä  1 475/335 17,6-18,3 631/414 17,4-18,2  
Pika-/kuivana/era  2 499/314 18,1-18,9  _______________ -- 

2.3  Pelletointi bitumisella sideaineella 

Bitumisella sideaineella pelletoinnista  tehtiin esikokeet NESTE Oy:n laboratoriossa Kari Hurtigin 
johdolla. Esikokeissa käytettiin samaa, pi:lta  141540  otetusta isosta erästä TTKK:ssa 10*20  mm 

 seulalla seulotun moreenin alitetta kuin hydraulisella sideaineella tehdyissä laboratoriokokeissa. 
Esikokeissa käytettiin bitumisena sideaineena nopeasti murtuviksi emulgoituja erikoiskovaa bitumia 

 EKE  ja  pehmeää bitumia  B800. Moreenipelletteihin  jäävän sideaineen maaranä  kokeiltiin  2 %  ja  4 
%  ja kokonaisvesimäärinä  olivat  5 %  ja  10 %. Pelletointiaikoina  käytettiin  5 min  ja  10 min.  Noin  1 

 kg:n erissä tehtyjen kokeiden pelletointirumpuna käytettiin kuulamyllyä., jonka pyörittäjänä toimi 
rullapullokokeen pyörityskoneisto. Kaikki raekokojakautumien määritykset tehtiin NESTE Oy:n 
laboratoriossa. 
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Kuva  5: 	Esikokeet  NESTE Oy:n laboratoriossa  Mr:n karkeutumisesta bitumisella sideaineella 
pelletoitaessa 
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Tehtyjen esikokeiden tulokset  on  esitetty bitumeittain kuvassa  5,  johon  on vertailujakaumaksi 
 piirretty NESTE Oy:n laboratoriossa kuivaseulotun  ja  TTKK!RAKG:n  laboratoriossa pesuseulotun 

pelletoimattoman moreenin raekokojakautumat. Tulosten mukaan karkeutumista saatiin tapahtumaan 
hieman enemmän bitumilla  B800  kuin bitumilla EKB. Moreenipellettien keskimääräinen 
rakeisuusluku  on  edellisellä vertailujakautumasta riippuen  82-86 %:a  ja  jälkimmäisellä  92-96 %:a 
pelletoimattoman moreenin rakeisuusluvusta. Bitumilla B800 sideaine-  ja  vesimäärän  nosto näyttäisi 
hieman lisäävän pelletoitumista kun taas pyöritysajan pidentäminen pienentävän sitä. Esikokeet 
tehtiin kuitenkin niin pienillä näytemäärillä että tuloksia  on  pidettävä  vain  karkeasti suuntaa 
antavina. 
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3  MOREENIN PELLETOINNIN KENTTÄKOE 

Moreenin pelletoinnin kenttäkokeen  suunnitteluvaiheessa oltiin tiiviissä yhteistyössä 
Hämeen tiepiirin kanssa. Tiepiirin  Vt  3 -rakennusprojekti  oli aiemmin keväällä 
käydyssä alustavassa neuvottelussa ilmaissut kiinnostuksensa kokeilla myös moreenin 
pelletointia muiden moreenin hyödyntämistä koskevien kokeilujensa yhteydessä. 
Kesäkuussa pidetyssä kenttäkokeen valmistelukokouksessa  Vt  3  -projektin  puolelta 
ehdotettiin kenttäkokeen kohteeksi tielinjan paaluvälillä  143900-144700  olevaa 
Pärjälänmäen leikkausta, jossa moreeni  on  riittävän kivistä murskattavaksi. Moreenin 
leikkauksen yhteydessä voitaisiin järjestää pienimuotoinen moreenin välppäys/seulonta 
pelletoitavien moreenilaj itteiden erottamiseksi myöhemmin tehtävän suunnitelman 
mukaisesti. Kokouksessa epäiltiin kuitenkin kyseisen moreenin vertailukelpoisuutta 
laboratoriotutkimuksessa käytettyyn moreeniin nähden.  

3.1  Pelletoitava moreeni 

Pärjälänmäkeen  tulevasta leikkauksesta  ja tielinjalta sen  molemmin puolin oli tehty 
konsulttityönä tutkimus, jonka yhteydessä moreenin raekokojakautumaa oli tutkittu  10 
koekuopasta.  Viiden leikkausta lähinnä olevan koekuopan (pl:t  143743, 144137, 
144718, 144898  ja  R4/228) moreenin hienoainesmäärä < 16  mm:n kiviaineksesta oli 

 20-29 %  (keskiarvo  25  %). Hienoaineksen ominaispinta-ala  ja vedenadsorptio  oli 
määritetty viiden koekuopan moreenista. Näistä kanden, leikkausta lähinnä olevan 
moreenin hienoaineksen ominaispinta-ala oli  13,7-14,1  m2Ig  ja vedenadsorptio  4,4-4,9 
%. 

Hienoainesmäärältään kenttäkokeeseen  ehdotettu moreeni  on  siis  10  %-yksikköä 
suurempi kuin laboratoriokokeiden raaka-aineeksi toimitettu isompi moreenierä pl:lta 

 141540. Moreenin hienoainesmäärä on  toisaalta lähempänä tutkimuksen alussa 
tutkittavaksi halutulle moreenille asetettua  27 %:n  tavoitetta. Ominaispinta-alaltaan 
ehdotettu kenttäkoemoreeni  on  edelleenkin tavoitetta selvästi suurempi mutta 
samansuuruineri laboratoriokokeissa käytettyyn moreeniin verrattuna. Tutkijana pidin 
Pärjälänmäen moreenia kuitenkin siinä määrin laboratoriokokeissa käytetyn moreenin 
kaltaisena että sitä voidaan käyttää kenttäkokeen raaka-ainemoreenina. Kenttäkokeen 
aikataulukaan ei toisaalta mandollistanut enää sopivampien moreenien etsintää.  

3.2  Pelletoitavan moreenin  jalostus 

Kun päätös Pärjälänmäen leikkauksen moreenin käytöstä oli tehty  Vt  3  -projekti 
käynnisti pelletoitavien lajitteiden erottelun viikolla  34 pI:n 144320  ympäristössä. 
Tehdyssä tutkimussuunnitelmassa oli toivottu lajitteiden  0-10 mm  ja  0-40 mm  tekoa. 
Tätä varten työmaa oli hankkinut silmäkooltaan  20 mm  ja  38 mm  olevat 
neliöverkkoseulat. Erottelu tehtiin kaivamalla  ensin  16 t pyöräalustaisella 
kaivinkoneella  kivistä moreenia (poistettujen pintamaiden alta) noin  4,4 m2 :n 

 suuruiselle, noin 45°:een  kulmassa  olevalle, avattavalle välpälle, jossa välppäaukkojen 
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koko  oli noin  70 mm  ja  150-170 mm.  Välpän alite  kuljetettiin  hihnalla täryllä 
varustetullel,6 m2 :n verkkoseulalle. Seulan ylite  otettiin  kauhakuormaajan 
kauhaan  ja alite  muodosti  erotettavan  tuotteen. 

Järjestelyllä ei  paästy  kovin  suureen  erottelukapasiteettiin,  sillä  suunniteltua  300 
 m3 rtd:n mäaraa  hienointa  lajitetta  tehtiin neljä työpäivää,  ja  samaa määrää 

 karkeampaa lajitetta  kolme työpäivää.  Hidastavina  tekijöinä olivat muun muassa 
 kaivinkoneen  kuljettajalle  erotteluprosessim  aika ajoin kuuluvina, välttämättöminä 

tehtävinä  välpän  ja seulan ylitteen poiskuijetus kauhakuonnaajafla ja tuotelajitteen 
varastoonkuijetus  tai  kuormaus  varastoon  kuljetettavaksi. Tarkemman  kuvauksen 

 erotteluprosessista  ja  saavutetuista  kapasiteeteista  on  tarkoitus sisältyä aiheesta 
tehtävään  insinöörityöhön.  

Molempien  lajitteiden  tultua tehdyksi  varastokasoista  otettiin kummastakin kuusi 
näytettä  raekokojakautuman,  vesi-  ja humuspitoisuuden  sekä  hienoaiiieksen 
ominaispinta-alan  määrittäniiseksi.  Näiden  määritysten  tulokset  on  esitetty 
kuvassa  6  ja  taulukossa  6. 1-lienoimman lajitteen  teossa  on  onnistuttu  varsin  hyvin: 

 läpäisyprosentti raekoon  10 mm  kohdalle  on  keskimäärin noin  95  %  ja 
hienoainesmäärä  odotetun suuruinen.  Karkeamman lajitteen  teossa oli 

 alkuvaikeutena  saada  seulan alitteeseen  isoja rakeita  ja lajite  jäikin alussa 
 kokojakautumaltaan hienoiniman lajitteen  kaltaiseksi.  Mite  muuttui hieman 
 karkeammaksi  kun  seulan pudotuskuirnaa  ja purkuaukkoa pienennettiin,  jolloin 

materiaalin  vlpvmä  seulalla  piteni  ja  isojen  rakeiden läpimenomandollisuus 
 kasvoi.  Maksimiraekokotavoittetta  ei aivan saavutettu  läpäisyprosenttien  ollessa  jo 

 25  mm:n kohdalla  90-100  %.  Näin  ollen  myös  hienoainesmäärässä  ei tapahtunut 
oleellista muutosta  hienoimpaan lajitteeseen  verrattuna.  

Hienoaineksen ominaispinta -alaltaan  seulotut lajitteet  ovat suuria  ja  leikkauksen 
läheisyydestä otettujen  ennakkonäytteiden  kaltaisia.  Humuksen  määrä näyttäisi 
olevan hyvin korkea sekä  NaOH  -kokeen että  hienoaineksen polttokokeen 

 perusteella.  
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Kuva  6. 	 Kenttakoetta  varten erotettujen moreenilajitteiden raekokojakautumat 
varastokasanaytteiden  perusteella. 
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Taulukko  6:  Kenttäkoetta  varten erotetuista moreenilajitteista määritetyt ominaisuudet  ja 
 niiden tulokset 

Nayte  Verta  
[%] 

Rake  isuusluku  Humus 
 NaOH  

Hienoaineksen (<  0,074)  ominaisuus 
Määrä  <  

2  mm:stä [%]  
Määrä  < 

16  mm:stä [%]  
Ominaispinta- 

ala [m2/g] 
Polttohäviö  

[%] 
Varastokasanayrteet <  20  mm:ksi seulotusta Mr:sta  

1. 11,7 767 IV 32 23 14,4 5,0 
2. 9,5 744 IV 33 23 14,6 4,0 
3. 11,6 810 IV 32 26 14,5  .  3,5 
4. /0,8 756 IV 35 24 14,4 3,4 
5. /1,2 785 IV 36 27 14,8 3,4 
6. 10,1 742 IV 36 24 15,3 3,3  
ka  10,8 767 34 25 14,7 3,8  

Varastokasanayzzeet <  40  mm:ksi seulotusta Mr:sta  
1. 9,4 718 34 24 15,3 
2. 8,2 676 34 22 /5,0 
3. 9,7 732 34 24 14,7 
4. 10,4 759 34 26 14,8 
5. 6,5 595 33 21 14,7 
6. 7,1 629 35 22 14,5  
ko  8,6 685 34 23 14,8 

3.3 Koepelletointi  laboratoriossa hydraulisella sideaineella 

Ennen varsinaisen kenttäkokeen toteuttamista tehtiin laboratoriossa koepelletoinnit  va-
rastokasoista otetuilla  näytteillä. Molemmat lajitteet pelletoitiin sekä  6 %:lla  että  8 %:lla 
pikasementtiä (CEM II A 52,5 R). Pelletointirumpuna  käytettiin samaa ESKO 

 20/100/170 S -betonisekoitinta  kuin aiemmissa laboratoriokokeissa. Käsittelyaikoja  ly-
hennettiin  kuitenkin siten että sideainettaja luonnonkosteaa Mr:a sekoitettiin  3 min  ajan 

 ja  varsinaista pelletointia tehtiin  7 min  ajan kokonaisajan jäädessä  täten  5 min  lyhyem-
mäksi kuin aiemmissa laboratoriokokeissa. Karkeammalla raaka-ainelajitteella tutkittiin 
vielä lisäveden lisäysajankohdan vaikutusta pelletoitumiseen lisäämällä vesi  1) 
ruiskuttamalla pelletointirumpuun, 2) ruiskuttamalla tasosekoittajaan  ennen sideainetta 

 ja  3) ruiskuttamalla tasosekoittajaan sideaineen  jälkeen. 
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Koepelletoinnissa  syntyneiden pellettien  ja  alkuperäisen pelletoimattoman Mr:n rae-
kokojakautumat  on  esitetty kuvassa  7.  Symbolien jäljessä oleva lukusarja ilmoittaa va-
semmalta oikealle sideaine-, lisävesi-  ja  kokonaisvesimäärän.  Molemmilla lajitteilla 
saatiin aikaan pelletoitumista. Karkeimman lajitteen rakeisuusluku pieneni  35-45  %:iin 

 alkuperäisestä  ja  hienoimman  85-95  %:iin  alkuperäisestä. Hienoimmalla lajifteella  kar
-keutuminen  oli rakeisuusluvulla mitattuna siis melko vähäistä  ja  sitä tapahtui 

enimmäkseen <  1  mm:n raekoossa. Hienoimman lajitteen pelletoinnissa käytetty vesi-
määrä saattoi olla - ainakin  8  % sideainemäärällä -  liian suuri  sillä  pellettien  hajo-
amista tapahtui  jo  niitä seulottaessa. Lisäveden sekoitusajankohdalla ei ollut vaikutusta 
karkeimman laj itteen pelletoitumiseen eikä pellettien raekokojakautumaan. 
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Kuva  7: 	Kenttäkoemoreenien laboratoriomittakaavaisessa koepelletoinnissa  
hydraulisella sideaineella syntyneiden pellettien raekokojakautumat  

3.4  Koepelletointi  laboratoriossa bitumisella sideaineella 

Bitumisella sideaineella  NESTE Oy:ssä tehtyjen esikokeiden jälkeen pelletointia 
jatkettiin TTKK:ssa Rakennusgeologian laboratoriossa. Jatkokokeissa pelletoitavana 
moreenina käytettiin Pärjälänmäen leikkauksesta kenttäkokeita varten jalostettuja 
lajitteita  0-20 mm  ja  0-40 mm.  Näiden lajitteiden ominaisuudet esitettiin kuvassa  6  ja 

 taulukossa  6. Sideaineeksi jatkokokeisiin  otettiin bitumista  B120 keskinopeasti 
murtuvaksi emulgoitu bitumi. Sideainemäärät  olivat samat kuin NESTE Oy:ssä 
tehdyissä kokeissa. Vesimäärät olivat tehdyissä erissä hieman erilaiset  sillä  kokeessa 
käytettiin kuivaamatonta, luonnontilaisessa vesipitoisuudessa olevaa moreenia. 
Moreeni  ja  emulsio sekoitettiin  20  kg:n erissä tasomaisella pakkosekoittajalla  5  min:ssa 

 ja  pelletoitiin betonimyllyllä  10 min:ssa. Valmistetusta  erästä jaettiin välittömästi 
näytteenjakajalla osanäyte pellettien raekokojakautuman tutkimista varten loppuerän 
jäädessä jatkotutkimuksia varten. 
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Pellettien raekokojakautiimia kuivaseulonnan  perusteella  on  tarkasteltu kuvassa  8. 
Moreenit karkeutuivat  huomattavasti. Hienon lajitteen rakeisuusluku pieneni  70-80 
%:iin  ja  karkean  50-55  %:iin  alkuperäisestä. Molemmilla lajitteilla pellettien 
hienoainesmäärä jäi <  3 %:iin.  Hienolla lajitteella sideainemäärän nosto näyttäisi 
tuottavan hieman karkeampia pellettejä. Karkealla lajitteella sideainemäärän nosto ei 
juurikaan muuttanut pellettien rakeisuutta.  
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Kuva  8: 	fatko ko  ke  et  TTKK:n  Rakennusgeologian laboratoriossa Mr:n karkeutumisesta 
bitumisella sideaineella pelletoitaessa  

Noin kuukauden kuluttua valmistuksesta bitumilla pelletoiduista  Mr -eristä tiivistettiin 
kiertotiivistimellä  0 100 mm koekappaleet lujuustutkimuksia  varten. Koekappaleet 
tiivistettiin maksimitiiveyteen  4  barm mittaripaineella. Koekappaleiden halkaisu-
vetolujuus  määritettiin vesipitoisuuden funktiona  51 mm/min kuormitusnopeudella huo-
neenlämpöisistä koekappaleista.  Valmistettujen koekappaleiden (alS kpl) keskimää-
räisiä ominaisuuksia  on  esitetty taulukossa  7.  Hienosta lajitteesta tehdyt pelletit tiivis-
tyivät käytetyissä vesipitoisuuksissa noin  20 kN/m3  kuivatilavuuspainoon (sideaine 

 mukana)  ja karkeasta lajitteesta  tehdyt noin  21 kN/m 3  kuivatilavuuspainoon. 
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Taulukko  7:  Bitumilla pelletoidusra moreenista  valmistettujen koekappaleiden keskimääräisiä 
ominaisuuksia 

Ominaisuus 
___________________  

Pelletoitu moreenilajite  
Mr 0-20 mm Mr 0-40 mm  
Bitumia Bitumia 

2% 4% 2%  
Kuivatilavuuspaino 1kW/rn3] 
-keskiarvo  
-otoshajonta  
Vesipitoisuus [%] 
-keskiarvo  
-otoshajonta  

_________  
20,3 19,9 21,2 20,9  
0,2 0,1 0,3 0,2  

10,3 11,0 9,1 8,9  
0,5 0,2 0,4 0,2  

Kuvassa  9  esitettyjen tulosten perusteella vesipitoisuudella  on  oleellinen vaikutus 
koekappaleen halkaisuvetolujuuteen sideainepitoisuudesta  ja lajitekoosta  riippumatta. 
Noin  2 %  vesipitoisuuteen kuivattujen kappaleiden halkaisuvetolujuus  on  selvästi 
suurempi kuin tätä korkeammassa vesipitoisuudessa koestettujen. Vesipitoisuuden 
jääminen  5-7 %:iin  pienensi halkaisuvetolujuuden  30-45  %:iin kuivempien  kappa-
leiden lujuudesta. Vesipitoisuuden kasvu noin  2  %:sta  10-12 %:iin  hienolla lajitteellaja 

 6-7 %:iin  karkealla lajitteella  on  pienentänyt lujuuksia  70-90 %:a.  Havainnot vesi-
pitoisuuden vaikutuksesta ovat samansuuntaisia kuin TTKK:n Rakennusgeologian 
laboratoriossa tehtyjen monien bitumistabilointitutkimusten yhteydessäkin  on  todettu 
(Pylkkänen  1994, 1995, 1996a, 1996b). 

Sideainepitoisuuden  nosto  2  %:sta  4 %:iin on  nostanut hienosta pellettilajitteesta 
valmistettujen, lähes kuivana koestettujen kappaleiden lujuutta  20 %  ja karkeasta 

 vastaavasti  7  %. Kuivumisen  jälkeen kastelluilla kappaleilla sideainepitoisuuden 
vaikutus lujuuteen  on  suurempi. 

Karkealla lajitteella tutkittiin hieman myös tiiveyden vaikutusta halkaisuvetolujuuteen 
tiivistämällä muutama kappale noin  0,7 kN/m3  alhaisempaan tilavuuspainoon. Saa-
vutetulla kuivatilavuuspainotasolla tämänsuuruinen pudotus merkitsi noin  10 %:a alhai-
sempaa halkaisuvetolujuutta. 
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Kuva  9: 	Tulokset bitumilla pelletoiduista Mr:sta tehdyistä koekappaleista 
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3.5 Pelletoinnin kenttäkoe  Toijalassa hydraulisella sideaineella 

Koepelletointien  jälkeen tehtiin varsinainen kenttäkoe  22.9.1997  Toijalassa Forssan 
Betonituote Oy:n siirrettävällä betoniasemalla, jonka piha-alueelle  Vt  3  -projekti 
toimitti molempia pelletoitavia  Mr  -lajitteita  muutaman kuormallisen.  Sää  oli  koetta 

 tehtäessä poutainen  ja  lämpötila noin ±  10 °C.  Moreenin  ja sideaineen  sekoittamiseen 
käytettiin betoniaseman kaksoisakselisekoittajaa tilavuudeltaan  1,5 m3 .  Pelletointiin 

 kokeiltiin kahta erilaista laitteistoa: betonisekoitinautoa (säiliön tilavuus betonille  6 m3) 
 ja Intromark  Oy:n vaihtolava-alustalle rakentamaa lämmitettävää pienoisrumpua 

(tilavuus  75 %:n  täyttöasteella  3 m3 )  tyyppimerkinnältään Intromark  A7. 
 Pelletoitumisen  edellyttämän  ja  mandollisimman pitkän rakeiden vierintäliikkeen 

takaamiseksi laitteita ei ajettu maksimikapasiteetilla. Betonisekoitinautossa 
pelletoitavan erän suuruus oli  2 m3  ja Intromark A7:ssa  I m3 .  Molempiin 
pelletointilaitteistoihin tulevat Mr/sementti -seokset sekoitettiin  1 m3  :n  erissä. 

Pelletointilaitteen  ja pelletoitavan  Mr  -lajitteen maksimiraekoon  lisäksi kenttäkokeessa 
muunneltiin  vain  lisäveden sekoituspaikkaa  ja  muutamassa erässä  sen  määrää. 
Sementtimaaraoli kaikissa erissä  6  % moreenin märkäpainosta  (90  kg/märka  Mr-rn3 . 

 Veden lisäystapa ja maarakoe-erittäin sekä eilen tekojärjestys (taulukossa erän 
järjestysnumero)  on  esitetty taulukossa  8.  

Taulukko  8: Toyalan kenttökokeessa  tehdyt pelletointierat 

Pelletointilaite: Betonisekoitinauto intromark  A 7 rumpu 
Lisäveden lisayspaikka: sekoittajassa rummussa sekoittajassa rummussa 
Pelletoitu  la] ite 
Mr 0-20 mm 2,5,8+ 2 9+ 1 
Mr 0-40 mm 4,6+ 7+ 3 

+ = lisävettä  1,5 *normaalimäärä 

Kenttäkoe  aloitettiin koepelletoimalla hienointa  Mr  -lajitetta Intromark A7:lla. 
Betoniaseman sekoittajalla  1,5-2 min  ajan sekoitettu Mr/sementti -seos purettiin 
pyöräkuormaajan kauhaan  ja  lastattiin pysäytettyyn pelletointirumpuun. 
Pelletointirumpu suljettiin  ja  sitä pyöritettiin muutaman minuutin ajan.  Sen  jälkeen 
rumpu pysäytettiin (Intromark A7:ssa välttämätöntä materiaalia lisättäessä)  ja  lisättiin 
paikallaan olevaan seokseen painepesurilla vettä  15 1  vesimittarin  kautta mitattuna. 
Tämän jälkeen rummun annettiin jälleen pyöriä muutaman minuutin, jonka jälkeen 

 veden  lisäys toistettiin.  Veden  viimeisen lisäyksen jälkeen rummun annettiin pyöriä 
vielä  15-20 min,  jonka jälkeen valmiit pelletit purettiin rummun takaosasta 
pyöräkuormaajan kauhaan rumpua vastasuuntaan pyörittäen. 

Toinen kenttäkoepelletointierä tehtiin myös hienoimmalla lajitteella mutta 
betonisekoitinautolla, jonka rumpuun kandessa erässä  (a  lm3 )  sekoitettu Mr/sementti - 
seos voitiin purkaa suoraan sekoittajasta betonisekoitinauton vastaanottosuppilon 
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kautta. Laboratoriossa saatuun kokemukseen nojautuen puolet pelletoinnissa käytetystä 
lisävedestä sekoitettiin etukäteen  jo  valmiiksi kaksoisakselisekoittajassa ennen seoksen 
purkua. Toinen puoli lisävedestä lisättiin samalla tavoin kuin Intromark A7:ssa. 
Betonisekoitinauton rumpua ei kuitenkaan tarvinnut pysäyttää lisäyksen ajaksi. 
Rummun pyöritysaika  veden  lisäyksen jälkeen  ja  valmiiden pellettien purkutapa oli 
sama kuin Intromark A7:lla. 

Kun molemmilla pelletointilaitteilla oli hienoimmasta lajitteesta saatu pellettejä 
syntymään heti ensimmäisellä kerralla siirryttiin kenttäkokeen kolmannessa koe-erässä 
karkeamman lajitteen pelletoinnin kokeiluun.  Se  aloitettiin Intromark A7:lla  ja  tehtiin 
muuten samoin paitsi lisäveden lisäystavan  ja  -määrän osalta: lisävesi  20 1  lisättiin 
yhdellä kertaa. Samasta lajitteesta betonisekoitinautolla tehdyssä neljännessä 
koepelletointierässä tämä sama vesimäärä lisättiin valmiiksi  jo betoniaseman 
sekoittajassa,  jolloin lisävettä ei pelletointirumpuun enää ruiskutettu. 

Lopuissa  koe-erissä, joita tehtiin sekä hienolla että karkealla  Mr-lajitteella  kokeiltiin 
enimmäkseen lisävesimäärän vaikutusta kummallakin laitteella tapahtuvaan 
pelletoitumiseen  ja  syntyneiden pellettien ominaisuuksiin. Lisävesimäärä nostettiin  1,5 
-kertaiseksi  edellä mainittuihin vesimääriin verrattuna  ja  se  lisättiin aina  jo 
betoniaseman sekoittajassa.  

Valmistetut pelletit varastoitiin valmistuserittäin kasoihin betoniaseman pihalle.  Kasat 
 peitettiin 	suojapeitteellä 	pellettien 	lujittumista 	mandollisesti 	häiritsevän 

kastumisenlkuivamisen  estämiseksi  ja  merkittiin valmistuseräkohtaista 
järjestysnumeroa osoittavalla tunnusnumerolla. Kasojen sijainnista piirrettiin lisäksi 
kartta. 

Kenttäkokeen  aikana tehtiin seuraavia havaintoja: 

-  Hienoimman lajitteen syötössä ei käytetyllä siirrettävällä betoniasemalla ollut 
ongelmia. Karkeampi lajite pyrki tukkimaan syöttää  ja holvaantumaan. 

- Sekoitinauton vastaanottosuppilo tukkeutui  purettaessa sekoitettua massaa sekoitin-
autoon. Pyöräkuormaajaan purettaessa tukkeutumista ei tapahtunut. 

-  Valmiiden pellettien purku oli hidasta molemmista rummuista. 

Intromark A7:ssa  rummun sisäpinnalle jäänyt kovettunut asfaittimassa teki pinnasta 
karkean aiheuttaen rummun vuorautumista pelletoitavalla kostealla Mr:lla. 
Osasyynä tähän saattoi olla myös rummun sisäpinnalla olevilla, rummun 
pituusakselin suuntaisilla noin  10 cm:n  korkuisilla nosto/sekoitusraudoilla). 
Betonisekoitinauton rummun sisäpinta oli sileä  ja  kirkas eikä siinä havaittu 
moreenin tarttumista. 

- Pelletoituminen  tapahtui kaikissa koe-erissä silminnähden tasaisesti  ja  saman-
kaltaisesti riippumatta siitä lisättiinkö lisävesi pelletointirumpuun vai betoniaseman 
kaksoisakselisekoittajaan. 
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3.6 	Kenttäkoepellettien  ominaisuudet 

Kenttäkokeessa  valmistettujen pellettien varastokasoista haettiin jokaisesta  4 vrk:n 
 kuluttua valmistuksesta noin  100  kg:n näytteet tutkittavaksi  Tampereen  teknilliseen 

korkeakouluun Rakennusgeologian laboratorioon. Varastokasoissa oli näytteitä lapiolla 
otettaessa tunnettavissa yksittäisten pellettien yhteensitoutumista vaikka sääolosuhteet 
olivat senhetkisen varastointi-iän aikana olleet lämpötilaltaan (enimmäkseen  0-lo °C) 

 hydraulisen sideaineen reaktioita huomattavasti hidastavat. Ennen laboratoriotutki
-musten  aloittamista näyte-erät saivat olla  3 vrk:tta  huoneenlämmössä. 

Laboratoriossa jokaisesta näyte-erästä tutkittiin  ensin raekokojakautumat - ja  vesi- 
pitoisuudet sekä hienonemisherkkyys tiivistysrasitusta vastaan. Muutamasta näyte- 
erästä tutkittiin yksittäisten pellettien kuivatilatilavuuspaino  ja  rakenne. Yhden näyte- 
erän pelleteille tehtiin lisäksi dynaamiset kolmiaksiaalikokeet Geotekniikan labo-
ratoriossa TTKK:ssa. 

Kunkin näyte-erän raekokojakautuma  ja  vesipitoisuus tutkittiin  koko  näyte-erästä 
jaetulla  5,7-8,4  kg:n osanäytteellä. Maantyksiä varten näyte kuivattiin usean vrk:n 
aikana  40-45  °C:n  lämpötilassa vakiopainoon. Hitaalla  ja  normaalia aihaisemmassa 
lämpötilassa tapahtuvalla kuivauksella pyrittiin eliminoimaan nopean  ja  korkeammassa 
lämpötilassa tapahtuvan kuivauksen mandollisesti aiheuttama pellettien lujuuksien 
heikkeneminen. Raekokojakautuman maantys  tehtiin kuivaseulomalla>  4 mm seulalle 

 jääneet pelletit käsin  ja  pienemmät koneellisesti. Kullekin seulalle jääneet pelletit 
otettiin talteen myöhempiä tutkimuksia varten. 

Kenttäkokeessa  valmistettujen pellettien raekokojakautumia  on  tarkasteltu kuvassa  10, 
 jossa ne  on  ryhmitelty raaka-ainelajeittain (<  20 mm  ja <  40 mm)  sekä pel-

letointilaitteittain (Intromark  A7  ja betonisekoitinauto) ja  merkitty pelletointieran 
järjestysnumeroa osoittavalla numerolla. Vertailukäyränä kuvassa  on  kunkin raaka-
lajitteen pesuseulonnan keskiarvokäyra varastokasanäytteiden (taulukko  5)  käyristä 

 laskettuna. 

Raekokojakautumat  vahvistavat pelletoitaessa tehtyä silmämääräistä havaintoa että 
pelletoituminen tapahtui tasaisesti eikä pelletointilaitteella eikä lisäveden lisäystavalla 
ollut suurta vaikutusta pelletoitumiseen. Moreenin karkeutuminen  on  ollut huo-
mattavaa. Hienoimman lajitteen maksimiraekoko  on  kasvanut  20-30 mm:iin  ja  hieno-
ainesmäärä pienentynyt kaikissa erissä <  2 %:iin. Karkeimmalla lajitteella maksi-
miraekoon  kasvu  on  ollut vähäisempää mutta hienoainesmäärä  on  siinäkin pienentynyt 
<  1 %:iin. Rakeisuusluku on  molemmissa lajitteissa pienentynyt  45-56  %:iin  alku-
peräisestä. 

Hienoimmasta lajitteesta  valmistettujen pellettien vesipitoisuus oli erästä riippuen  9,5-
11,3 %  ja märkäirtotilavuuspaino löyhänä  13,4-13,8 kN/m3  sekä tiiviinä  15,6-15,9  
kN/m3 . Karkeammasta lajitteesta valmistetuilla pelleteillä  vesipitoisuus oli  7,6-9,2 %  ja 
irtotilavuuspaino löyhänä  13,9-14,1 kN/m 3  sekä tiiviinä  16,1-16,4 kN/m 3 . Pellettien 
irtotilavuuspaino  mitattiin täyttämällä tilavuudeltaan tunnettu  astia ensin  löyhästi 
täyteen  ja punnitsemalla  täyttämiseen tarvittu pellettimäära, jolloin voitiin laskea 
irtotilavuuspaino löyhänä. luvun tilan irtotilavuuspaino saatiin kun täytettyä astiaa 
tärytettiin kunnes pellettien yläpinta ei enää laskenut  ja  mitattiin  pinnan alenema. 
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3.7  Kenttäkoepellettien hienoneminen tüvistettäessä 

Pellettien hienonemisherkyyttä tiivistysrasitusta  vastaan tutkittiin kiertotiivistämällä 
pellettejä  0 100  mm:n muottiin  4  bar:n mittaripaineella  300  kierroksen ajan. 
Tiivistettävinä massoina käytettiin seulonnan yhteydessä talteen otetuista lajitteista 
kunkin erän alkuperäistä rakeisuuskäyraa vastaavaksi rakennettuja  massoja,  jotka 
kasteltiin  9 %:n  vesipitoisuuteen  1-2  vrk:tta  ennen tiivistystä. Rinnakkaisia kokeita 
tehtiin kaksi. Koekappaleet tiivistyivät tällä vesipitoisuudella kuivatilavuuspainoon 

 17,5-18,8  kN/m3 . Tiivistyksen  jälkeen koekappaleet irrotettiin muotista, tiivistyksessä 
muodostuneet yhteenliittymät purettiin  ja  kappaleet rikottiin käsin löyhäksi massaksi. 
Kuivaus  ja  seulonta tehtiin samalla tavoin kuin alkuperäisiä pellettejä tutkittaessa. 

Hienonemistutkimusten  tulokset  on  esitetty kuvissa ilja  12,  joihin  on  piirretty kullakin 
lajitteella  ja  pelletointilaitteella  valmistettujen pellettien alkuperäiset rakeisuuskäyrät 
sekä tiivistyksen jälkeiset hienoimmat  ja  karkeimmat rakeisuuskäyrät  molemmista 
rinnakkaisista kokeista. 

Tulosten mukaan pelletit hienonevat tiivistettäessä. Rakeisuusluku  on  kasvanut hienolla 
lajitteella  25-41 %:a  ja  karkealla lajitteella  13-32 %:a  alkuperäiseen tiivistämättömään 
verrattuna. Rakeisuusluvut ovat tiivistyksen jälkeen kuitenkin vielä  5 8-74 %:a 

 alkuperäisen pelletoimattomien moreenilajitteiden rakeisuusluvuista. Eniten hieno-
ntuminen  on  kasvattanut <  2  mm:n seuloille jääneiden rakeiden suhteellista osuutta, 
joka  on  useimmilla seuloilla  2-3  -kertaistunut. Hienoainesmäärä  on  kuitenkin jäänyt 
karkealla lajitteella  1,2-2,2  %:iin  ja  hienollakin lajitteella  2,2-4,5  %:iin  mitä voitaneen 
pitää rakenteeseen tiivistetylle tierakennuskiviainekselle riittävän alhaisena. 
Rakeisuuskäyrien muoto  on  myös muuttunut hieman "roikkuvasta" suhteistuneem-
maksi  ja  paremmin eri kerrosten ohjealueiden rajakäyrien suuntaa mukailevaksi. 
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Kuva  12: 	Karkeasta < 40 mm lajitteesta  valmistettujen pellettien raekokojakautumat 
ennen  ja  jälkeen kiertotilvistyksen 
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3.8  Yksittäisten  pellettien  ominaisuudet 

Yksittäisten pellettien ominaisuuksia tutkittiin hienosta raaka-ainelajitteesta tehtyjen 
pellettierien  8  ja  9 pelleteillä. Seulomalla erotelluista lajitteista  tutkittiin yksittäisten 
pellettien kuivatilavuuspaino  ja  rakenne. Kuivatilavuuspainoa määritettäessä rakeet 
punnittiin yksitellen  ja  tilavuuden laskennassa niiden halkaisijana käytettiin lajitteita 
erotelleiden seula-aukkojen ala-  ja ylärajan  puoliväliä. Lajitteilla, joilla ala-  ja ylärajan 

 väli  on  suuri suhteessa esimerkiksi alarajaan kyseinen menettely antaa  vain  varsin 
 karkean arvion lajitteessa olevien rakeiden halkaisijasta. Näin  ollen  myös kuivatila-

vuuspaino  on vain  suuntaa antava. Kapeammilla lajitteilla menettely antaa tarkemman 
tuloksen. Pellettien rakennetta tutkittaessa ne rikottiin, katsottiin oliko sisällä selvä 
kiinteä ydin vai ei,  ja jos  oli niin arvioitiin silmämääräisesti oliko ytimen halkaisijan 
suhde pelletin halkaisijaan  <0,5  vai  0,5-1.  

Tutkimukset tehtiin lajitteesta riippuen vähintään 30:stä  ja  enintään 60:stä rakeesta. 
Erottelussa lajiterajoina olivat  14, 16, 18, 19, 20  ja  25  mm:n seulakoot. 
Tilavuuspainoista laskettiin kullekin lajitteelle ala-  ja yläkvartiili  sekä mediaani. 
Rakennetutkimuksessa laskettiin lajitteittain tehtyjen havaintojen lukumäärän suhde 
kyseisestä lajitteesta tutkittujen kaikkien rakeiden lukumäärä.än. Kuvaan  13  piirrettyjen 
tulosten mukaan  80-90 %:ssa  kooltaan  14-25 mm  olevissa pellettirakeissa  on  sisällä 
ydinkivi, jonka halkaisija  on  yli puolet pelletin halkaisijasta. Ydinkivettömien pellettien 
osuus tutkituissa lajitteissa  on < 10  %. Ydinkivien  läsnäolo pelleteissä näkyy myös 
pellettien melko korkeina pidettävissä kuivatilavuuspainoissa, joiden mediaani 
vaihtelee  21-25 kN/m3 . 

Betonsekoitinauto  8. 	Intromark  A7 9. 
100%  -- 	_._ 	--- 	-  2,9 

90  % 
-  2,7 

80%  /  
c 70%  / 	-  2,5  Eikiveä  
U) 
j 60% E dkivi<%d:stä 

-  
/ 	

-  2,3  ,  d  kivi  >  1/2  d:stä 
50  % - 

'.' 	/  2,1>. U)  _-_YIäneljännes 
40% 

30%  . 	 \ 	/  
1,9 j  —D--Alaneljännes 

20%. 
1,7 

10%.  

0%.  
TT.T  

- 	- 	- 	- 	- — 
R 

— 	1,5 
CO 	CO 	0) 	0 	tt) 	CC) 	CO 	0) 0 	U)  

COCO0)0.. 	
mn]COCO0)0 

- 	-  Laite  ( 	'- 	-  

Kuva  13: 	Tulokset yksittäisten pellettien kuivatilcxvuuspainoistaja rakennetutkimuksista 
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3.9 Dynaamiset kolmiaksiaalikokeet kenttäkoepelleteille 

Kenttäkokeessa valmistetulle pellettierälle  n:o  8  tehtiin TTKK:n Geotekniikan 
laboratoriossa dynaamiset kolmiaksiaalikokeet  0 200  mm:n muottiin tiivistetylle 
näytteelle. Kokeessa käytettiin samaan aikaan otettua näytettä kuin edellä mainituissa 
tutkimuksissa. Tiivistyshetkellä näytettä oli varastoitu tiiviisti suijetussa astiassa 
huoneenlämpötilassa  5  viikkoa, jolloin aika hydraulisten reaktioiden nopeamman 
kehityksen mandollistavissa ympäristoolosuhteissa  on  ollut pitempi kuin muissa edellä 
mainituissa pellettien ominaisuuksia koskevissa tutkimuksissa. 

Näyte tiivistettiin neljässä kerroksessa  (a  tiiviinä 10 cm) sähkökäyttöiseen tärylevyyn 
 rakennetun laitteiston (kokonaispaino  1,3 kN)  avulla (Kolisoja  1997). Rakeisuuden 

 vaihtelun vähentämiseksi jokaista kerrosta varten varattu pellettiaines oli jaettu 
tarvittaviin  enin näytteenjakajalla  näytteeksi otetusta  koko pellettierästä. Pellettien 

 vesipitoisuus oli tiivistyshetkellä  11,3  %.  Siinä vesipitoisuudessa näyte tiivistettiin 
kuivatilavuuspainoon  17,4 kN/m3 ,  joka  on  noin  93 %:a kyseiselle erälle  saadusta 
kuivatilavuuspainosta tutkittaessa  sen hienonemista  IC -tiivistyksessä.  

Näyte kuormitettiin aina SHRP  P46  -protokollan  mukaisella kuormitussarjalla (Kolisoja 
 1997)  käyttäen ensimmäisessä kuormituksessa  1000,  toisessa  750  ja  kolmannessa  500 

kuormituspuissin esikuormitusta  ennen varsinaisen kuormituksen tekoa. Ensimmäinen 
kuormitus tehtiin välittömästi tiivistyksen jälkeen. Toinen kuormitus tehtiin kun 
näytteeseen oli imeytetty vettä  2 vrk:n  ajan.  Kolmas  kuormitus tehtiin  27 vrk:n  kuluttua 
toisesta kuormituksesta näytteen ollessa tämän ajan varastoituna tiiviisti suljettuna, 
huoneenlämpötilassa  ja  ilman sellipainetta. Lopuksi näytteelle tehtiin vielä staattinen 
kolmiaksiaalikoe  50 kPa sellipaineella.  Kokeiden jälkeen materiaalin raekokojakautuma 
tutkittiin jakamalla näytteenjakajalla kappaleen ylä-  ja alapuolikas  tutkittavaksi, 
kuivapainoltaan noin  2,9 kg  olevaksi osanäytteeksi. 

Kolmiaksiaalikokeessa  käytetyn pellettierän raekokojakautumaa  on  verrattu kuvassa  14 
maksimiraekooltaan  likipitäen vastaavaan jakavan kerroksen soran  ja  kantavan 
kerroksen kalliomurskeen jakautumaan, jonka mukaisille kiviaineksille 
TFKKlGeotekniikan laboratoriossa oli vuonna  1995  tehty vuosien  1992-94  kokeita 
täydentävät dynaamiset kolmiaksiaalikokeet  0 200 mm näytesellissä  ja "S}{RP 

 protocol P.46"  -mukaista kuormitustapaa noudattaen (Kolisoja  1996). 
Vertailunäytteiden raekokojakautuma  oli tutkittu yhdestä, kuormituskokeen jälkeen 
otetusta näytteestä. Niiden raekokojakautuma (rakeisuusluku KAMU1_1:llä  531, 
JASR1_1:llä 506) on  lähes sama kuin kenttäkoepellettierän  8 kokojakautuma 
kiertotiivistyksen  jälkeen (rakeisuusluku  536). Kolmiaksiaalikokeeseen tiivistetyt 
pelletit  eivät kuitenkaan ole hienontuneet (rakeisuusluku  465)  niin paljon kuin 
kiertotiivistetyt pelletit. Syynä tähän  on pellettien  suurempi lujuus (lujittumisaika 
kiertotiivistetyille noin viikko, kolmiaksiaalikokeeseen tiivistetyille noin  5  viikkoa), 
erilainen tiivistysrasitus (tiivistystapa  ja  -aika, pintapaine  ja tiivistettävän  kerroksen 
paksuus)  ja kuivatilavuuspainon  jääminen alhaisemmaksi kuonnitettavassa 
kappaleessa. 
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Kuva  14. 	Dynaamisessa  kolmiaksiaalikokeessa kuormitetun pel- 
lettierän  ja  vertailukiviainesten raekokojakautumia. 

Kolmiaksiaalikokeista mitatuista parametreista laskettuja, palautuvan  muo-
donmuutoksen kuvaamiseen yleisesti käytettyjä niin kutsuttuja  resilient - 

moduuleja on  tarkasteltu kuvassa  15  vertaamalla eri olosuhteissa  kuormite-

tuula pelleteillä  saatuja  moduuleja  vastaavalla  pääjännitysten  summan  ta-
solla saatuihin  vertailunäytteiden moduuleihin. Pääjännitysten  summan  ol-
lessa  <  150 kPa pellettimateriaalin resilient -moduuli on tutkituissa  olosuh-
teissa vähintään yhtä suuri kuin  vertailuna  olevan jakavan kerroksen soran 

 ja  kantavan kerroksen  kalliomurskeen. Pääjännitysten  summan  tasolla  150-

300 kPa pelleteistä tilvistetyn  kappaleen  moduuli  jää 70-80 %:iin  vertailu- 

näytteiden  moduuleista. 
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 0Vertailu JASR1_1/Kolisoja  1996  

Vertailu  KAMU1_1/Kohsoja  1996  

Pääjännitysten  summa [kPa] 

Kuva  15: 	Resilient -rnoduulit pelleteillä  ja vertailunäytteilla  tehtyjen dynaamisten 
kolmiaksiaalikokeiden  perusteella 

Stabiloituneelle rakenteelle  tyypillinen, sitomatonta rakennetta suurempi jäykkyys kävi 
ilmi myös pellettirakenteelle viimeisenä kuormituksena tehdyssä staattisessa kolmi-
aksiaalikokeessa. Aksiaalisen puristusjännityksen maksimiarvo oli pelleteillä 
JASRI_1 :een verrattuna hieman korkeammalla  ja  KAMU  11 :een  verrattuna selvästi 
aihaisemmalla tasolla. Aksiaaliseri puristusjännityksen maksiarvolla oli pellettien 
aksiaalinen suhteellinen muodonmuutos  0,1  %-yksikköä pienempi kuin JASRI_1:llä  ja 

 samansuuruinen kuin KAMU  1_i: Ilä  samalla aksiaalisella puristusjännitystasolla. 
Jännitystason ollessa puolet maksimitasosta pellettirakenteen aksiaalinen suhteellinen 
muodonmuutos oli kuitenkin  vain  noin puolet vertailukiviainesten suhteellisesta 
muodonmuutoksesta. 

Edellä käsiteltyjä tuloksia yhdellä pellettierällä tehdyistä kolmiaksiaalikokeista  on 
 kuitenkin pidettävä  vain  suuntaa antavina  sillä  kokeet tehtiin  vain  yhdelle näytteelle. 

Tällöin ei ole ollut mandollista tutkia esimerkiksi pellettien raekokojakautuman, iän 
eikä kosteus-  ja tiiveystilan  vaikutuksia moduuliarvoihin. Vaikutukset eivät ole 
tällaisessa pienistä partikkeleista yhteenliimaamalla tuotetuista isommista, huokoisista 
rakeista tehdyssä rakenteessa välttämättä samansuuntaisia kuin niin sanotuilla 
perinteisillä sitomattoman rakenteen materiaaleilla. 
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4  YHTEENVETO  JA  PÄÄTELMÄT 

Tämä Mr:n rakeistamista pelletoimalla koskeva laboratorio-  ja kenttätutkimus  on  jatkoa 
aiheesta aiemmin tehtyyn nykytilaselvitykseen. Laboratoriotutkimuksen tavoitteena oli 
tiettyä raekokoa pienemmäksi välpätyn,  20  %,  30  %  ja  40  % hienoainesta  sisältävän 
Mr:n pelletointi luonnonkosteana hydraulisella  ja bitumisella sideaineella  käyttäen 
laitteistoa, jossa sideaineen sekoitus  ja peiletointi  tehdään erillisillä laitteilla. Tässä 
tutkimuksessa Mr:n kosteustila oli nykytilaselvitykseen verrattuna realistisempi  ja 
pelletointiprosessissa  pyrittiin lujempia pellettejä tuottavaan  ja  nopeampaan prosessiin 
kuin nykytilaselvityksessä. Kenitätutkimuksen tavoitteena oli selvittää onnistuuko 
luonnoskostean Mr:n pelletointi laboratoriomittakaavaa suuremmassa betoniaseman 
mittakaavassa. 

Tutkimus aloitettiin analysoimalla eri tiepiireissä tehtyjen moreeni-mventointien 
tulokset hienoaineksen (<  74  .tm)  määrän  ja sen ominaispinta-alan osalta tavoitteena 
määritellä kyseisten ominaisuuksien suhteen tyypillinen moreeni, jollaista sitten etsittiin 
laboratoriotutkimuksja varten. Hämeen, Kuopion, Kymen  ja  Vaasan tiepiireissä tehty-
jen inventointien tulosten (yhteensä noin  900  raekokojakautumaa)  perusteella hieno-
ainesmaaran (<2  mm:stä  ja  <  16  mm:stä  laskettuna) keskiarvo  ja sen  95 %:n  luotta-
musväli  oli  29  ±  2  %ja  22  ±  1  %.  Yhdessä neljäsosassa näytteitä hienoainesmäärä oli  <  
2  mm:stä  laskettuna  ^ 21 %  tai  ^  35  %ja  <  16  mm:stä  laskettuna  ^  15  %  tai  ^  27  %. 
Hienoaineksen ominaispinta-alatuloksia  koottiin Hämeen,  Lapin,  Oulun, Turun  ja  Vaa-
san tiepiirien moreeneista  ja  täydennettiin opinnäytetöistä kerätyillä tuloksilla. Noin 

 180  yksittäisen näytteen perusteella hienoaineksen ominaispinta-alan keskiarvo oli  5,6 
±  0,7  m2/g.  Yhdessä neljäsosassa näytteitä hienoaineksen ominaispinta-ala oli  ^  2,3  
m2/g  tai  ^  7,5  m2/g. 

Laboratoriotutkimuksissa  käytettävää Mr:a etsittiin moottoritien  Vt  3  tielinjalta  väliltä 
Jutikkala-Kulju kairalla ennakkoon otettujen, raekokojakautuman perusteella Mr:ksi 
nimettyjen maanäytteiden joukosta  (60  tutkimuspistettä/141  näytettä). Näiden näyttei-
den hienoainesmaaranperusteella tavoitteen mukaiseksi laskettu  Mr  osoittautui kaivin-
koneella otettujen vannistusnäytteiden perusteella kuitenkin karkeammaksi  ja  hieno- 
aineksen ominaispinta-alaltaan tavanomaista korkeammaksi. Aikataulullisista syistä la-
boratoriotutkimukset tehtiin valitulla Mr:lla, jolloin hienoainesmäärät muuttuivat sel-
västi alkuperäisia tavoitteita pienemmiksi:  12  %,  15  %  ja  18  %.  Eri hienoainesmäärät 
toteutettiin pienentämällä pelletoitavan Mr:n maksimiraekokoa.  La-boratoriossa pel-
letoidun Mr:n humusarvo  oli NaOH -kokeella  Hl-IV.  Moreenin  hieno-ainesmäärää ei 
edellä olevan kokemuksen perusteella voida luotettavasti selvittää kairalla otettujen 
näytteiden avulla,  sillä  niissä ei kivien osuus tule mukaan. Paljon luotettavamman ku-
van saa koekuopituksella. 

Laboratoriossa  Mr  -lajitteet pelletoitiin  käyttäen sideaineena yleis-  ja pikasementtiä  1,5-
6  % Mr:n märkäpainosta. Sementti sekoitettiin Mr:iin tasomaisella pakkosekoittajalla  ja 

 seos pelletoitiin kotitarvebetonimyllylla prosessin kokonaiskestoajan ollessa  15 min. 
 Selvää karkeutumista käytetyssä Mr:ssa tapahtui vasta sementtimäärän ollessa  ^  4  %. 
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Kuudella prosentilla kuivana lisättyä yleis-  tai  pikasementtia  Mr  karkeutui  jo  niin että 
rakeisuusluku pieneni lajitteesta riippuen  35-55  % hienoainesmäärän  laskiessa  2-6 

 %:iin kuivaseulomalla  maantettynä. Karkeutumista tapahtui myös lietteenä sekoitetulla 
yleissementilla pelletoitaessa. Rakeisuusluvun pieneneminen oli tällöin hienolla 
lajitteella hieman vähäisempää  ja  karkealla lajitteella Samansuuruista kuin kuivana 
lisätyllä sementillä. 

Kenttäkokeessa pelletoitiin sementillä  Vt  3  tielinjalta  niin sanotusta Pärjälänmäen 
leikkauksesta lajitteiksi  0-lo  ja  0-40 mm  seulottua Mr:a. Mr:n humusarvo  ja 

 hienoaineksen ominaispinta-ala olivat samaa suuruusluokkaa kuin laboratorio- 
tutkimuksissa käytetyn mutta hienoainesmäärä selvästi suurempi. Betoniaseman 
kaksoisakselisekoittajalla sekoitettu Mr/sementti -seos pelletoitui hyvin  1-2 m3  erinä 
tehdyissä kokeissa sekä betoniauton pyörivässa sekoitinsäiliössä että Intromark  A7 

 asfalttirummussa pyöritysajalla  15-20 min.  Rakeisuusluvun pienenemisella  mitattuna 
karkeutuminen oli  45-55  %  kun sementtiä käytettiin  6  %. Korjattavina  ongelmina 
kenttäkokeessa oli kiviaineksen syötön tukkeutuminen karkeaa lajitetta käytettäessä, 
betoniauton vastaanottosuppilon tukkeutuminen  ja  asfaittirummun vuorautuminen 
pelletoitavalla massalla.  

Sekä laboratoriossa että kenttäkokeessa sementillä valmistetut  Mr  -pelletit hienonivat 
 niitä tiivistettäessä. Laboratorjossa valmistetujlia hienontuminen oli rakeisuusluvun 

kasvamisella mitattuna  40-60  %  ja  kenttäkokeessa valmistetuilla  15-40  % pelletoidusta 
lajitteesta  riippuen. Hienontuminen tiivistettäessä tutkittiin kiertotiivistärnällä alkupe-
räisen jakautuman mukaiseksi rakennettuja pellettimassoja  4  bar:n paineella  300 

 kierroksen ajan. Nykytilaselvityksen mukaan tätä tiivistystä  on  pidettävä raskaana 
tiivistyksenä. Tuloksia tarkasteltaessa  on  muistettava että kokeet tehtiin melko tuoreille, 
korkeintaan  7  vrk:n  ikäisille pelleteille. Tätä selvästi vanhemmilla pelleteillä hienon - 
tummen  on  vähäisempää mikäli lujuuden kasvun edellyttämät olosuhteet pysyvät 
suotuisina. 

Pelletoinnista  tehtyjen laboratorio-.  ja  kenttäkokeiden  sekä laboratoriotutkimusten 
perusteella voidaan sanoa että luonnonkostean moreenin karkeuttaminen  sen  sisältämiä 

 hienoja rakeita yhteensitomalla onnistuu hyvin sekä hydraulisella että bitumisella 
sideaineella. Karkeutumisen maarariippuu pelletoitavan moreenin hienoaineksen  ja 

 käytetyn sideaineen maarasta  sekä sideaineen sekoittumisesta moreeniin. Karkeu
-tumisen  pysyvyyteen vaikuttaa ennen kaikkea pelletien lujuus erilaisia rasitustekijöitä 

vastaan. Hydraulisilla sideaineilla pellettien lujuuteen vaikuttaa sideaineen määrä, pel-
lettien lujittumisolosuhteet, pellettien ikä rasitushetkellä  ja  moreenissa  olevien lujit-
tumista mandollisesti haittaavien ainesosien määrä. 

Kenttäkokeessa  valmistettujen pellettien soveltuvuutta raekokojakautumansa puolesta 
sellaisenaan kantavaan  ja  jakavaan  kerrokseen  on  tarkasteltu kuvassa  16,  jossa 
kyseisten kerrosten ohjealueita  on  verrattu pellettien kokojakautumaan raskaan 
tiivistyksen jälkeen. 
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Hienoainesmäärältään tiivistetyt pelletit  ovat ohjealueiden sisäpuolella. Lajitteesta  0-20 
mm  tehtyjen pellettien kokojakautumat kulkevat pääosin kantavan kerroksen 
ohjealueen hienoimman rajakäyrän kohdalla  tai  hieman  sen  ulkopuolella mutta aina 
kuitenkin rajakäyrän suuntaisina. Jakavan kerroksen ohjealueella lajitteen  0-20 mm 

 pellettien kokojakautuma  kulkee murskeesta valmistetun kerroksen hienoimman 
rajakäyrän tuntumassa molemmin puolin, keskellä sorasta valmistetun kerroksen 
ohjealuetta  ja suositellun  alueen ulkopuolella. Lajitteesta  0-40 mm  valmistettujen 
pellettien kokojakautuma  on  tiivistyksen  jälkeen yleensä raekokoon  4 mm  asti aivan 
kantavan  ja jakavaan suositellun ohjealueen  keskellä. Neljää mm:ä suuremmissa 
raeko'oissa jakautuma lähestyy kantavan ohjealueen hienointa  ja murskeesta  tehdyn 
jakavan hienointa rajakäyrää. 

Raekokojakautuman  lisäksi pellettien soveltuvuutta  on  tarkasteltava myös rakenteen 
suunnittelussa tarvittavien parametrien valossa. Tässä tutkimuksessa näistä 
parametreista tutkittiin palautuvan muodonmuutoksen suuruutta kuvaava  resilient  - 
moduuli  Mr  suurimittakaavaisella  dynaamisella kolmiaksiaalilaitteella. Kun 
pääjännitysten  summa  oli tyypillisen tierakenteen jakavassa kerroksessa vallitsevalla 
tasolla niin saatujen tulosten mukaan noin  1  kk:n  iässä tiivistetyn pellettirakenteen  Mr 

 oli heti tiivistyksen jälkeen samalla tasolla kuin vertailu- KaM:een  ja -Sr:n.  Kantavassa 
kerroksessa olevalla pääjännitysten  summan  tasolla  Mr  oli noin  70-80  %  vertailu-
KaM:een  ja Sr:n moduuleista. Kosteana  kuukaudeksi lujittumaan jätetyn, koestetun 
koekappaleen Mr:t  olivat, pääjännitysten  summan  tasosta riippumatta, moninkertaiset 
heti tiivistyksen jälkeen mitattuihin verrattuna. Täinänkaltainen pelletoidun materiaalin 
stabiloituminen rakenteessa voitaneen myös hyödyntää suunnittelussa valitsemalla 
tiivistysajankohta siten että lujittumispotentiaalia  on  pelleteissä  vielä jäljellä. 

Pellettien  käyttökelpoisuuteen vaikuttaa myös niiden pitkäaikaiskestävyys jäätymis-
sulamis -rasituksia  ja pelleteistä  tehtyyn rakenteeseen käyttöiän aikana kohdistuvia 
liikennekuormituksia vastaan. Näitä ei ole ollut mandollista tutkia tässä yhteydessä 
mutta jatkossa pakkasenkestävyyttä tutkittaneen kenttäkokeessa valmistetuilla 
pelleteillä  ja kenttäkokeen pelleteistä tehtäneen koerakenne,  jonka toimintaa pyritään 
seuraamaan. 
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