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Asiasanat kalliomurske, sitomattomat  kerrokset 

TIIVISTELMÄ  

Selvityksessä tarkastellaan kirjallisuuden perusteella  tierakenteen  toimin-
nan perusteita,  kalliomurskekerrosten  rakentamista  ja  rakentamisen vaiku-
tuksia  materiaaliominaisuuksiin, murskeiden  käyttäytymistä valmiissa 

 tierakenteessa  ja kalliomurskeiden  käyttäytymisen ennustamiseen sovel-
tuvia  laboratoriomenetelmiä.  Lisäksi arvioidaan  tiepiirien  kokemuksiin 
perustuen syitä eräiden  kalliomurskerakenteiden  nopeaan  vaurioitumi

-seen.  

Käytettävät  kalliomurskeet  ovat  rakeisuudeltaan roikkuvia.  Niiden  rakeet 
 ovat  särmikkäitä, murskeet  kuivia  ja  herkästi  lajittuvia. Kalliomurskeiden 

 tiivistäminen  on  vaikeaa. 

Laji  ttumistaipumusta  voidaan vähentää muuttamalla  rakeisuutta,  lisää-
mällä  tai  poistamalla tiettyjä  lajitteita. Rakeisuuden  vaihtelua voidaan 
pienentää  työmenetelmillä  kuten  esim. välivarastoinnilla  ja levitysmenetel-
miä  kehittämällä.  

Kalliomurskeiden särmikkyys  ja  huono  veden pidätyskyky  vaikeuttavat 
 murskekerroksen  tiivistämistä. Tiivistäminen saattaa aiheuttaa  murskeen 

hienonemista. Kalliomurskeen tiivistymisen  parantamiseksi suoritettu 
 kastelu  saattaa aiheuttaa  hienoaineksen varisemista  ja  rikastumista alem-

man kerroksen pintaan. Nykyisten ohjeiden mukaisesti  tiivistettäessä 
murskeen hienoneminen  on  ilmeisesti vähäistä,  jos kiviaines  on  hyvää.  

Rakennusaikainen  liikenne aiheuttaa  kalliomurskeen hienonemista  ja 
tiivistymistä  sekä kerroksen pinnalla olevan karkean aineksen  kulkeutu

-mista  sivulle. Haitallisia vaikutuksia voidaan pienentää väliaikaisen kulu
-tuskerroksen  avulla  tai ajoittamalla päällysteen  teko mandollisimman pian 

kantavan kerroksen yläosan teon jälkeen. 

Valmiin  kalliomurskerakenteen  käyttäytymisestä ei kirjallisuuden  ja  tutki-
musten mukaan ole riittävästi tietoa. 

Epäonnistuneet  kalliomurskerakenteet  johtuvat  tiepiirien  käsityksen 
perusteella useimmiten  heikkolaatuisen murskeen hienonemisesta  tai  lajit

-tumisesta. Kerrospaksuusalitukset  ovat saattaneet lisätä  kalliomurskera-
kenteiden vaurioitumisnopeutta. 



ALKUSANAT 

Kalliomurskeiden  käyttö  tierakenteen sitomattomissa kerroksissa  on  yleis-
tynyt  soravarojen vähetessä  ja käyttörajoitusten  takia.  Kalliomurskeiden 

 käyttö  on  koettu osittain ongelmalliseksi johtuen lähinnä siitä, että ei ole 
olemassa erikseen  kalliomurskerakentamiseen  liittyviä  ohjeistoja.  Lisätietoa 

 ja  -ohjeita  kaivattaisiin  sekä  kalliomurskemateriaaleista  että kerrosten teke-
misestä. 

Ennen  "Kalliomurskeiden  käyttö  sitomattomissa rakennekerroksi ssa"  -pro-
jektin  käynnistämistä koettiin tarpeelliseksi teettää aiheesta kirjallisuuteen 

 ja käyttökokemuksiin  perustuva  esiselvitys.  Oulun  kehitysyksikkö  tilasi  ko. 
 selvityksen Oulun yliopiston  tie-  ja liikennetekniikan laboratoriolta. 

Esiselvityksen  pohjalta  tie-  ja liikennetekniikan  laboratorio laati kevättalvel-
la  1992  asiakokonaisuuden  kattavan alustavan  tutkimussuunnitelman,  joka 

 on  tämän julkaisun. liitteenä. 

Työn  tilaajaa  on  edustanut  kehitysyksikön  päällikkö  Heikki  Suni. Tiehalli-
tuksen  edustajina ovat olleet  DI  Tuomo  Kallionpää  ja  ins. Pauli  Pouttu. 

 Työn ovat tehneet  DI  Leena Anttila  ja IkL  Jouko  Belt.  
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Symboliluettelo  

c 	koheesio  

D 	kuormituskärkien  väli eli 
näytteen paksuus  (mm)  pistekuormituskokeessa  

d 	raekoko,  mm 

d 10 	materiaalin tehokas raekoko,  mm 

dm 	maksimiraekoko  (d95), mm  

d60 /d10  kiviaineksen raekokosuhde  

E 	kimmomoduuli  

e 	huokosluku 

palautuva  muodonmuutos  

h 	sitomattoman  kerroksen paksuus,  mm  

Is(50) 	pistekuormitusindeksi (MPa)  

p 	maalajin kitkakulma  

K1, '<2 	eri olosuhde-  ja materiaalitekijöistä  johtuvia vakioita  

k 	vedenläpäisevyyskerroin,  m/s, cm/s  

L 	lapäisyprosentti  

Mr 	dynaaminen kimmomoduuli  (resilient modulus),  MN/rn2  

n 	rakeisuusparametri 

Poissonin  luku  

P 	puristava  voima, jolla  kivi  särkyy,  N 

o 	pääjännitysten  summa 01  +  2  +  03  

R 	sitomattoman  kerroksen  ja alusrakenteen  E-moduulien  suhde  

o 	normaalijännitys  

dynaaminen deviatorinen jännitys  =  0  -  03  

0, 03 	suurin  ja  pienin pääjännitys  

Sr 	kyllästysaste, %  

s 	leikkauslujuus  

W 	rakeen keskileveys kuormituskohdassa,  mm 

w 	vesipitoisuus, % 
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I  JOHDANTO  

Soranoton  rajoitusten vuoksi kalliomurskeita  on  jouduttu  ja  joudutaan 
käyttämään tielaitoksen töissä yhä enemmän. 

Eräät tieosuudet, joissa  on  käytetty kalliomursketta kantavissa kerroksissa, 
ovat vaurioituneet odotettua nopeammin. Vaurioitumisen syyksi  on  arvel-
tu joko kalliomurskeen ominaisuuksia  tai kalliomurskeen  ominaisuuksien 
nopeaa huononemista. Nopean vaurioitumisen syinä saattavat kuitenkin 
olla myös muut seikat. 

Yleisissä laatuvaatimuksissa  ja  työselityksissä  ei ole asetettu erityisiä 
kalliomurskeiden vaatimuksia, joita kalliomurskeid  en  käyttö saattaa edel-
lyttää, kun pyritään hyvään lopputulokseen. 

Eräiden keskeisten tekijöiden vaikutusta murskekerrosten ominaisuuksiin 
ei tunneta riittävän tarkasti esim. rakeisuus, maksimiraekoko  ja  hienoai-
nespitoisuus.  Myös kerrosten rakentamismenetelmien vaikutus kerrosten 
ominaisuuksiin voi olla huomattava. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena  on  ollut selvittää  ja  analysoida kallio-
murskeita  ja  niiden käyttäytymistä koskevaa tietoa kirjallisuustutkimukse-
na. 

Tutkimuksessa tarkastellaan tierakenteen toiminnan perusteita, kallio-
murskekerrosten rakentamista, murskeiden materiaaliominaisuuksia, 
murskeiden käyttäytymistä kerroksissa  ja  mu rskeiden  käyttäytymistä 
ennustavia laboratori omenetelmiä sekä nopeasti vaurioituneiden teiden 
kalliomurskerakenteita. 

Tutkimusta  on  tehty siten, että  sen  pohjalta voitaisiin laatia ohjelma varsi-
naisille tutkimuksille laboratorioissa  ja  kentällä. 

Varsinaisten tutkimusten tavoite  on  tuottaa tietoa laatuvaatimusten  ja 
 työseli tysten tarkentamiseksi kalliomu rskeid  en  osalta. 
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2  TIERAKENTEEN  TOIMINNAN PERUSTEET  

2.1 	Liikenteen kuormitusvaikutukset  

2.1.1  Tierakenteen  rasitukset  ja  vaurloituminen  

Tie on kerroksellinen  rakenne, jonka toimintaa voidaan tarkastella lasken-
nallisesti liikennekuormituksen aiheuttamilla taipumilla, jännityksillä  ja 
muodonmuutoksilla.  Tien rakennekerrosten  oletetaan olevan lineaarisesti 
kimmoisia, homogeenisia, isotrooppisia  ja  sivusuunnassa äärettömiä. 
Kimmoteori aan  p erustuvissa  laskelmissa rakennemateriaalien oletetaan 
noudattavan Hooken lakia, jolloin materiaalien ominaisuuksia kuvataan 
kimmomoduulilla  (E-moduulilla)  ja Poissonin  luvulla. 

Tierakenne vauri oituu liikennekuormituksen  ja  ilmasto-olosuhteiden 
vaikutuksesta. Merkittävimpiä vaurioitumismekanismeja ovat yleensä 
tierakenteen toistuvasta taipumisesta aiheutuva sidottujen kerrosten väsy-
minen sekä alusrakenteen  ja sitomattomien  kerrosten muodonmuutokset. 
Sekä väsymi nen että muod onmuutokset  Pi  enentävät rakenneke rrosten 
kimmomod uuleja. 

Liikennekuorma  aiheuttaa päällysteen taipumisen, jonka suuruuden  ja 
jyrkkyyden  perusteella vetojännitysten  ja  muodonmuutosten suuruudet 
voidaan määrittää. Mitä pienempi  ja loivempi  on taipuma,  sitä pienempiä 
vetojännityksiä  ja muodonmuutoksia päällysteen  alareunaan syntyy. Mitä 
pienempiä jännitykset  ja muodonmuutokset  ovat, sitä useampia kuormi-
tuksia päällyste kestää murtumatta. Sidotun kerroksen alaosaan syntyvät 
vetoj ännitykset synnyttävät toistuessaan halkeamia. Halkeamat kasvavat 
kuormitusten lisääntyessä  ja  leviävät samalla päällysteen läpi muodostaen 
päällysteen pintaan verkkohalkeamia, jotka puolestaan pienentävät pääl-
lysteen  E-moduulia  merkittävästi. 

Päällysteen halkeilu  heikentää myös sitomattomien kerrosten toimintaa 
usealla tavalla. Ensinnäkin halkeillut päällyste ei suojaa tierakennetta 
pintavedeltä, jolloin kosteuden kasvu alentaa sitomattomien kerrosten 
kimmomoduuleja. Toiseksi laattavaikutuksen heiketessä kuormituksen 
aiheuttamat jännitykset  ja muodonmuutokset sitomattomissa kerroksissa 
ja alusrakenteessa  kasvavat, jolloin sitomattomien kerrosten materiaali 
huononee karkeiden rakeiden murskautuessa  ja hienoaineksen pumppau-
tuessa  ylöspäin. 

Pystysuorat  jännitykset aiheuttavat tierakenteen deformoitumista eli 
rakennekerroksiin syntyy toistuvien kuormitusten myötä kasvavia pysy-
viä muodonmuutoksia, jotka näkyvät tien pinnassa urautumisena  ja 
pituussuuntaisina epätasaisuuksina. Urautuminen  on päällysteen, raken-
nekerrosten  ja alusrakenteen deformoitumisen  summa. Pituussuuntaisten 
epätasaisuuksien  syntyyn vaikuttaa lähinnä sitomattomien kerrosten  ja 

 al usrakenteen epähomogeenisuus. Rakennekerrosten paksuudet  ja  mate-
riaalit vaihtelevat suuresti. Alusrakenteessa muodonmuutoksiin vaikutta-
vat myös ulkoiset tekijät kuten esim. kosteusolosuhteet, jotka saattavat 
vaihdella hyvin voimakkaasti. 

Tavanomaisen tierakenteen kestävyyden kannalta kriittisiä kohtia ovat 
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yleensä sidottujen kerrosten alapinta sekä sitomattomien kerrosten  ja  alus- 
rakenteen yläpinta. Vaurioitumista ennustetaan päällysteen alapintaan 
syntyvien vetomuodonmuutosten  ja alusrakenteen yl äpintaan syntyvien 
pystysuorien puristusmuodonmuutosten ja -jännitysten  sekä kokemuspe-
räisten väsymissuorien avulla. Rakennemateriaali kestää tietyn määrän 
tietyn suuruisia kuormituksia eli jännityksiä  ja muodonmuutoksia. 

 Toisaalta mitä enemmän kuormituksia rakenteen tulee kestää, sitä pienem-
piä ovat sallitut jännitykset  ja muodonmuutokset. Kestoikä määritetään 

 joko murtumisen (sidotut kerrokset)  tai  pysyvien muodonmuutosten (sito
-mattomat  kerrokset) perusteella. Liikennekuorman aiheuttaman muodon-

muutoksen  ja kuormituskertaluvun  välille  on  sekä sidotuilla että sitomat
-tomilla kerroksilla  saatu kokemusperäinen riippuvuus, joka muodostaa 

logaritmiseen koordinaatistoon piirrettynä  ko.  materiaalin väsymissuoran. 

Rakenteellisen kunnon kehittymistä (vaurioi tumista) tulevaisuudessa en-
nustetaan liikennekuorman aiheuttamien jännitysten, muod onmuutosten 

 ja kuormituskertalukujen  avulla.  

2.1.2  Lilkennekuorman  aiheuttamat rasitukset 

Liikennekuorma  (ajoneuvon pyörä  tai  pyöräpari)  aiheuttaa tiehen kuormi-
tussysäyksiä, joiden suuruudet vaihtelevat ajoneuvosta riippuen  2  -  50  kN. 
Kuormitusaika  riippuu ajoneuvon nopeud esta sekä  ta rkastel  tavan kohdan 
etäisyydestä tien pinnasta. Kuormitusaika tien pinnassa vaihtelee  0.03  - 

 0.01 s  ajonopeuksilla  30  -  100 km/h.  

Kuorman vaikutuksesta tien rakennekerroksiin syntyy jännityksiä  ja 
muodonmuutoksia. Liikennekuorman  aiheuttaman rasituksen suuruus 
riippuu ajoneuvon akselijärjestelyistä, pyöräpainosta  ja  ajoneuvon nopeu-
desta sekä renkaiden laadusta  ja ilmanpaineesta.  Käytännössä kosketus- 
paine oletetaan rengaspaineen suuruiseksi  ja kosketuskuvio  ympyrän 
muotoiseksi sekä paine  koko kosketuspinnassa  vakioksi. 

Tietyllä pyöräkuormalla renkaiden ilmanpaine määrää  sen,  millaisia rasi-
tuksia tierakenteen ylimpiin kerroksiin syntyy. Rengaspainetta suurennet-
taessa renkaan  ja  tien  pinnan  välinen kosketuspinta pienenee  ja  kosketus- 
paine kasvaa, jolloin jännitykset kasvavat lähellä tierakenteen pintaa.  Jos 

 rengaspaine  pidetään vakiona, renkaan koske tuspinta -al a  kasvaa pyörä- 
kuorman suuretessa, jolloin paine tierakenteen pinnassa pysyy lähes 
vakiona. Sitomattomiin kerroksiin syntyy rengaspaineella  0.7  MPa  kuvan  1 

 mukaiset jännitykset  80  kN akselikuormalla  /37/.  Jännitykset eri kerrok-
sissa  on  mitattu kantavan kerroksen keskeltä, kantavan  ja  jakavan kerrok-
sen rajapinnasta, jakavan kerroksen alaosasta sekä alusrakenteen yläpin-
nasta. Lämpötila  on  ollut  10  oC.  Koeradan rakennekerrokset  ovat seuraa-
vat: 

- 	6.4cm  AB  
- 	14 cm  kantava kerros 
- 	39 cm  jakava kerros 
- 	99 cm  alus rakenne 
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RENGASPAINE 	
RENGASPAINE  

200 

40 cm 
0 	

0 	 20 —40 	 —20  

Kuva  1. 	Jännitysjakauma sitomattomissa kerroksissa  /37/.  

Virttaan koetiellä  on  mitattu liikennekuormituksen aiheuttamia pystysuo-
na jännityksiä. Koetien rakenne  on  seuraava: 

- 	8cmAB 
- 	15 cm  kantava kerros 
- 	40 cm  jakava kerros 
- 	alusrakenne  

Teoreettisesti BISAR - monikerrosohjelmalla lasketut kantavan kerroksen 
pystyjännitykset ovat hieman mitattuja pienempiä  (kuva  2).  Sensijaan 
pohjamaalle lasketut jännitykset yhtyvät hyvin mitattuihin arvoihin  (kuva 

 3).  Teoreettiset laskelmat vastaavat yllättävän hyvin käytännön mittausar
-voja. 
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Kuva  2. 	Mitat  ut ja lasketut pystyjännitykset  kantavassa kerroksessa Virttaan 
koeradalta  /57/.  Kityrä laskettuja  arvoja.  

40 	 0°C  

ci  

3O  
>- 

<  20- >- 

>- a- 

10 

-0,3 	-0,2 	-0,1 	0,0 	+0,1 	+0,2 	+0,3 m  

Kuva  3. 	Mitat  ut ja lasketut pystyjännitykset pohjamaassa Virttaan koeradalla 
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Kaksoispyörän  kuormitus aiheuttaa tierakenteen yläosassa pienemmät 
suhteelliset muodonmuutokset kuin yhtäsuuren maksimitaipuman aiheut-
tava yhden pyörän kuormitus. Sensijaan tien alusrakenteelle tulevat rasi-
tukset riippuvat lähes yksinomaan pyöräkuorman suuruudesta. 

Liikenteen nopeus vaikuttaa tierakenteeseen syntyviin  j  ännityksiin  ja 
 muodonmuutoksiin,  etenkin bitumilla sidotuissa kerroksissa. Liikkuvan 

ajoneuvon rasitus tierakenteeseen  on  sitä suurempi mitä epätasaisempi 
tien  pinta on.  Dynaamisia rasituksia aiheutuu myös pystytason  ja  vaakata

-son  kaarteista,  ajoneuvon nopeuden muutoksista sekä itse ajoneuvosta  ja 
sen  kuormauksesta. 

Liikennekuormitus  aiheuttaa tavanomaiseen tierakenteeseen myös vaaka- 
suoria jännityksiä. Sidottujen kerrosten yläpintaan syntyy puristusta  ja 

 alapintaan  vetoa. Sitomattomiin kerroksiin ei synny vetojännityksiä vaan 
materiaali antaa myöten. Vaakasuora puristus sensijaan siirtyy myös sito-
mattomaan kerrokseen, joten kerrosten yläosien horisontaaliset muodon- 
muutokset aiheuttavat tien epätasaisuuden lisäystä vastaavasti kuin verti-
kaaliset muodonmuutokset.  

2.1.3  Tierakenteen  vaikutus  liikennekuorman  aiheuttamiin  rasi-
tuksiln 

Tierakenteen  toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat liikennekuorman lisäksi 
päällysrakennekerrosten paksuudet  ja  materiaalit, alusrakenteen laatu, 
kosteustila sekä ilmasto-olosuhteet. 

Liikennekuorman  aiheuttamat vaaka-  ja  pystysuorat  jännitykset riippuvat 
voimakkaasti tierakenteesta  (kuva  4).  Laskelmissa  (Shell PC) on  kuorrni-
tuksena  käytetty  50  kN pyöräpainoa  ja  0.7  MPa kosketuspainetta.  

VETO 	PURISTUS  MPa  
O  

VETO  

____  
A 	A  

PtJRISTUS. MPa  

z 

j  E=30Xfl.iN/m2  I 	035 
I 	O35  ____  I 	E2 	15OMUIm2  

A 	.A  20 os  
A A I E3 	ThMNIm 2  
A 	 .  

A  
I 	E.2 	300P.1NIm2  035 

4 i2O35  

40 A  - vuakasuom  
A  janntys  

50 4  pystysuOra  
A  jrrutys  

60 A 

701 	I 	I E 	150  t'14Im 2  
cm f 	13O35 

a.  Ilyvii  kantavuus 	 b.  Huono kantavuus  

Kuva  4. 	Liikennekuorman  aiheuttamat jännit'gkset hyvän  ja  huonon kuorinitus- 
kestävyyden omaavissa tierakenteissa  /16/.  
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Bitumilla  sidottujen kerrosten jäykkyys vaikuttaa merkittävästi liikenne- 
kuorman aiheuttamiin kriittisiin rasituksiin. Pienillä jäykkyyksillä päällys - 
teen  alapinnan  suhteelliset muodonmuutokset pienenevät voimakkaasti 
päällysteen  j  äykkyyd  en  kasvaessa. Päällysteen jäykkyyden kasvaessa 
(päällysteen lämpötilan laskiessa) liikennekuorman aiheuttamat jännityk-
set sitomattomassa kantavassa kerroksessa pienenevät merkittävästi  (kuva 

 5). 

600 

a- 

LI)  >- 
I- 

z 
z 

200 

kerr 
110111  

Pohj  am  ao  

10 	20 	30 	60  
PAALLYSTEEN KESKILÄMPOTILA  «C)  

Kuva  5. 	Sitomattomien  kerrosten  jan  nitysten  riippuvuus paallysteen  (80 mm)  
keskiliLm  potilasta Virttaan koetiellä  /27/.  

Alusrakenteen kimmomoduulin  ollessa pieni päällysteen paksuudella  on 
 suuri vaikutus päällysteen alapinnan vetomuodonmuutoksiin  ja  sitomatto

-mien  kerrosten sekä alusrakenteen jännityksiin  (kuva  6).  Alusrakenteen 
kimmomoduulin  kasvaessa päällysteen paksuuden suhteellinen vaikutus 
vähenee. 
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KANTAVA KERROS  

-  300  -  
0 

U.,  
>- 
I— 

PAALLYSTEEN  PAKSUUS  (cm)  

VETOVAUNU 	Akselipciro PERAVAUNU 	Akselipaino 
kN 	 kN 

Etuakseli 	67 	'- Etuakseli 	117 
a  Telin  1  akseh 	115 	• Telir  1.  akseli 	95 
0  Telin  2.  akseli 	95 	• Tetin  2.  akseli 	98  

Kuva  6. 	Kantavan kerroksen  puristusjännitys päällysteen paksuudenfirnktiona 
Virttaan koetiellä  /27/.  

Kantavan  ja  jakavan kerroksen materiaalin kimmomoduulilla  on  merkittä-
vä vaikutus päällysteen alapinnan vetomuodonmuutoksen suuruuteen. 
Sitomattoman kerroksen paksuus puolestaan vaikuttaa suuresti alusraken

-teen yläpinnan puristusmuodonmuutokseen  (kuva  7).  
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KANTAVUUS,  MN/rn 2  

250 	 200 	 150 

TUÖO7T 	li lUc  in  
' E2l00,200,300MN/rn 2  tl2 20,40cm 

.:E3 1QOMN/ m 2 	h3 30cm 
\Ta 50 MN/m  

—h2 60cm 	-h220cm 
a E2 15OMN/m2 £ E2150 MN/rn 2 

 a E2 200 MN/rn 2  • E2200MN/m 2  
o E2 300MN( 2  • E2300MN/m 2  

70 	80 	90 	100 

TAPUMA, lO 2 rnrn  

KANTAVUUS,  MN/rn 2  

250 	 200 	 150 

00-_ h 2 : 20cm 
a 	E2 	150 MN/rn 2  
• 	E2 	200 MN/rn 2  

00 	• 	E2 	300 MN/rn 2 	_- 

,'—h2 40cm 	-  
A 	E2=150MN/m 

00- 	
a 	E 2 200N1N/rn' 

E2300MN/m  

00 	Ei 	3000MN/m 2 	 10cm  
E2 	150200,300MN/m 2 	h2 	20,40cm 
E 3 100Mftm 2 	h330cm  
E 0 	5OMN/rn 2  

60 	70 	80 	90 	100 

TAIPUMA, 10 2 mm  

Kuva  7. 	Kantavan kerroksen  paksuudenja  E-moduulin  vaikutus  päallysteen 
vetomuodonmuutokseen  (a)  sekä  alusrakent een puristusmuodunmuutok

-seen (b) /4/.  

Liikenteen aiheuttamiin rasituksiin päällysteen alap innassa vaikuttavat 
lähinnä päällysteen jäykkyys  ja  paksuus sekä kantavan kerroksen kimmo-
moduuli  ja alusrakenteen  laatu. Alusrakenteen yläpintaan syntyviin pysty- 
suoriin puristusmuodonmuutoksiin vaikuttaa päällysteen paksuuden  ja 

 jäykkyyden lisäksi voimakkaasti kantavan kerroksen (sitomattomien 
kerrosten) paksuus. 

-S 

'0 
'0 

0 
I- 

0 
C) 
0 

I— 
vi 

a- 

8 

6 

4 
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2.2 Tierakenteen sitomattomat  kerrokset 

 2.2.1 Materiaaliominaisuudet 

Kimmoteoreettisessa  tarkastelussa tien sitomattomien rakennekerrosten 
ominaisuuksia kuvataan kimmomoduulilla  ja Poissonin  luvulla. Tässä 
selvityksessä käytetään termiä kimmomoduuli  (E-moduuli)  riippumatta 
siitä,  millä  menetelmällä moduuli  on määritetty. Kimmomoduuli  saadaan 
jakamalla jännitys muodonmuutoksella. Materiaalin Poissonin luvulla 
tarkoitetaan kuormituksen suuntaan nähden kohtisuoran muodonmuu-
toksen suhdetta kuormituksen suuntaiseen muodonmuutokseen. Sitomat-
tomien rakennemateriaalien materiaaliominaisuudet riippuvat jännitysti

-lasta,  kosteudesta, tiiviydestä  ja alla  olevan kerroksen ominaisuuksista 
sekä  mate riaalista  itsestään (rakeisuus, raemuoto jne.). 

Maa-ainesten perinteinen luokittelu perustuu rakeisuuskäyrään  ja  tiettyi-
hin läpäisyprosenttien kohdalle sattuviin raekokoihin. Näistä materiaalien 
tunnusluvuista kantavan  ja  jakavan kerroksen kannalta merkittävimmät 
ovat: 

- 	d 10  -> vedenläpäisevyys 
- 	d 50  -> maalajin  nimi 
- 	d 60 /d 10  raekokosuhde -> tiivistyvyys, vedenläpäise- 

vyys 
- 	d m  maksimiraekoko -> kerrospaksuus 
- 	hienoainespitoisuus  (#0.074  ja  #0.02 mm läpäisypro- 

sentti) ->  herkkyys vedelle 

Rakeisuus  vaikuttaa kitkamaan kokoonpuristumiseen siten, että kokoon-
puristuminen  on  sitä pienempää, mitä sekarakeisempaa maalaji  on. Rakei-
den  ominaisuuksia ovat  mm. muotoarvo, pyöristyneisyys  ja rakeiden 
pinnan karkeus  sekä erilaiset lujuusominaisuud  et. Muotoarvo  kuvaa 
rakeiden aksiaalisia mi ttasuhteita. Pyöristyneisyyden perusteella rakeet 
voidaan jakaa särmikkäisiin, pyöreäsärmäisiin  ja pyöristyneisiin  /85/. 
Pyöristyneisyys  vaikuttaa kitkakulman arvoon  -2° - +6° /32/ (s = c +  a  
tanp,  missä  s on leikkauslujuus, c koheesio,  a  normaalijännitys  ja  ç  maala-
jin kitkakulma). Pyöreärakeisuus  lisää tiivisrakenteisissa maalajeissa 
kokoonpuristuvuutta, kun taas löyhärakenteisissa maalajeissa särmikkyys 
lisää kokoonpuristuvuutta  /85/. Karkeiden  pintojen välinen kitka  on 

 suurempi kuin sileiden  ja  tällöin kokoonpuristuman aiheuttamiseen tarvit-
tava voima  on  suurempi. 

Dynaaminen kimmomoduuli määritetään deviatorisen jännityksen  (cr- cr3)  

ja palautuvan  muodonmuutoksen  (e0) suhteena  (kuva  8) /60/: 

0  

M r  =  
go  

missä 	M r 	=  dynaaminen kimmomoduuli 
= deviatorinenjännitys=o  

O1 03  =  pienin  ja  suurin pääjännitys 
 ro 	= palautuva  muodonmuutos  

(1) 
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'3 

ad! 

a1 = 	+ a 3  
a 2  = a3  

Kuva  8. 	Kimmomoduulin mäiritys 

Rakeisten  materiaalien kimmomoduulit voidaan määrittää laboratorio- 
olosuhteissa dynaamisilla kolmiakselilaitteilla halutussa jännitystilassa  ja 
kosteudessa. Dynaamisissa kolmiakselilai tteissa kuormitusaika  voidaan 
säätää vastaamaan liikennekuormituksen kuormitusaikaa, mikä myös 
vaikuttaa kimmomoduulien arvoon. 

Kimmomoduulien  mittaaminen dynaamisella kolmiakselikokeella  on 
 monimutkaista  ja  kallista, siksi sitomattomien materiaalien ominaisuudet 

määritetään yleisimmin CBR-kokeella. CBR-  (California Bearing Ratio) 
kokeella sitomattomien  materiaalien ominaisuudet voidaan mitata kuor-
mittamalla näytettä vakionopeudella. CBR-arvo ilmaisee prosentteina 
niiden kuormitusten suhdetta, jotka tarvitaan aiheuttamaan tutkittavaan 
materiaaliin  ja standardimateriaaliin  sama muodonmuutos määrätyissä 
olosuhteissa. 

Eri tutkimuksissa  on  saatu alusrakenteen dynaamisen kimmomoduulin  ja 
CBR-arvon välille kokemusperäisiä riippuvuuksia:  

Mr  = 10 CBR, MN/rn2 	 /63/ 	 (2) 

Mr = 17.6 (CBR)  0.64,  MN/rn2 	/44/ 	 (3)  

Jakavan  ja  kantavan kerroksen materiaalien jänni tystilariippuvuus 
voidaan kuvata seuraavasti:  

Mr  =  (490 logO -243) CBR, psi 	/60/ 	 (4)  

Kaavan perusteella saadaan jakavan  ja  kantavan kerroksen materiaaleille 
tyypillisen tierakenteen jännitystiloilla (esim. Virttaan koealue AB:n 
paksuus  8 cm,  kuva  5) kimmomoduulin  ja CBR-arvon välille riippuvuu

-det:  

Mr  = 1.7 CBR (0 70 kN/m 2) 	/ 43/ 	 (5) 

Mr  = 5.1 CBR (B = 200 kN/m 2), 	/43/ 	 (6) 
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missä 	Mr  on kimmomoduuli, MN/rn 2  
8on pääjännitysten  summa, kN/m2 .  

Käytännön  mitoituksessa  materiaalin  E-moduulit,  sallitut jännitykset  ja 
muodonmuutokset  eivät kuitenkaan yleensä perustu  laboratoriokokeisiin, 

 vaan ne arvioidaan  tai  käytetään  vakioarvoja.  

Joissakin  suunnittelumenetelmissä sitomattoman  kantavan  ja  jakavan 
kerroksen  E-moduuli  vaihtelee  100:sta 300:aan MPa  riippuen materiaalista, 
ulkoisista olosuhteista  ja tierakenteesta  sekä  liikennekuormituksesta. 

 Laadultaan hyvän  kalliomurskeen kimmomoduuli  vaihtelee  250 - 900 MPa 
 sidotun kerroksen  (maabetoni  tms.) päällä  ja  175 - 600 MPa sitomattoman 
 kerroksen päällä, kun  päällysteen  paksuus  on 20 - 50 mm  ja kalliomurske

-kerroksen paksuus  100 - 200 mm 40 kN paripyöräkuormituksella. Sitomat-
tomassa  rakenteessa  on  laskelmissa käytetty arvoa  250 MPa /18/.  

Eri  maalajeilla Poissonin  luku vaihtelee  0.3 - 0.5. Poissonin  luvun tarkka 
mittaaminen  on  vaikeaa, mutta koska vaikutus lopputulokseen ei ole 
suuri,  Poissonin  luvulle käytetään käytännön laskelmissa arvoa  0.35 /18/. 

2.2.2  Jännitystila 

Sitomattomien  materiaalien jännitys-muodonmuutos-riippuvuus  on  yleen-
sä  epälineaarinen  ts.  kimmomoduuli  ei ole vakio.  Sitomattomat 
päällysrakenne-materiaalit ovat  kitkamaalajeja,  joilla  kimmokerroin  kasvaa 

 jännitystilan  kasvaessa  (kuva  9). Kitkamaalajin kimmomoduulin  riippu-
vuus  jännitystilasta  ilmaistaan yleensä kaavalla:  

Mr =K1 O K2 	 (7)  

missä 	M r  on kimmomoduuli 
8 on pääjännitysten summa a  +  2  +  03  ja  
K1  ja  K  ovat eri  olosuhde-  ja materiaalitekijöistä  
johtuvia  vakioita  (taulukko  1). 
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r  
Kimmomoduuli, MN/m2 

 800  - 

Slyngstad  1985 
700 	

y=7.31  * xO.653 	 . -  

600 	 Brown 1978 

y= 6.86  *  x0.65 	 •- 

500 	 -. -  

400  -  

300  -  

200  - 	 Monlumith  1973 
y3.77  *  x0.71 

100-•' 

	

0- 	I 	I 	I 	I 

	

0 	200 	400 	600 	800 	1000 	1200  
Pääjännitysten  summa,  kN/m2  

Kuva  9. 	Kantavan kerroksen materiaalien  E-moduulin  riippuvuus jannitystilasta  
/9, 36, 66/.  

Taulukko  1. 	Sitomattomien päiillysrakennekerrosmateriaalien K,  ja  K2  arvoja  psi- 
yksikiiinä  /64/. 1 psi = 6.89 kN/m2  

Tutkija Materiaali  K1  _____________  

Hicks  Kallio-  ja  soramurske  1600  -  5000 0.57  -  0.73 
Hicks, Finn  Jakava kerros  2100  -  5400 0.61 
Allen  Sora,  murske  1800  -  8000 0.32  -  0.70  
Kaicheff,  Hicks  Murske  4000  -  9000 0.46  -  0.64 
Boyce, Brown,  Peli  Kalkkikivimurske  8 000 0.67  
Berkeleyn  yliopisto Tiestä otettuja jakavan/-  2900  -  7750 0.46  -  0.65  

kantavan materiaaleja  ______________ ______________ 

Tyypillisillä tierakenteilla pääjännitysten  summa sitomattomassa  kanta-
vassa  kerroksessa  on  luokkaa  140 - 280 kN/m 2  ja jakavassa  kerroksessa 
noin  70 kN/m2  /60/.  Samanlainen  tulos  saatiin Virttaan koetiellä  /27/. 

 Käytännössä pääjännitysten  summa  riippuu  mm. päällysteen  paksuudesta 
 ja pyöräpainosta  /46/. Jos  päällyste  on  paksu  tai pyöräpaino  pieni, jänni-

tystila  on sitomattomissa kerroksissa  alhainen. Tällöin myös kimmomo-
duulit ovat aihaisia. 
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Kuten aikaisemmin todettiin kitkamaalajeilla dynaaminen kimmomoduuli 
voidaan esittää myös deviatorisen jännityksen avulla. Dynaaminen 
kimmomoduuli kasvaa, kun deviatorinen jännitys kasvaa  (kuva  11). 

 Kolmiakselikokeessa  käytettyjen materiaalien rakeisuudet  on  esitetty 
kuvassa lOja taulukossa  2 /28/.  

Taulukko  2. 	 Rake  isuuskzyrät  A, B, C, D, E  ja  P128/.  

Läpäisyprosentit  eri seulakokojen kohdalla  (%)  

mm 0.002 0.006 0.2 0.74 0.12 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 

A 0.5 1 2 5 7.5 11.5 17 24.5 35 45 59 76 95 

B 1 2.5 3 8 10 13 18 25 35 45 59 76 95 

C 2 3.5 5.5 11 12.5 15.2 19 25.5 35 45 59 76 95 

0 0 0.5 1 3 4.5 9 16 25 35 45 59 76 95 

E 1 2.5 3 5 6 9.5 14 21 29 40 53 68 86 

F 1 2 3 5 8 12.5 18 25.5 34.5 46 59 82 100  (  III  
•%1 II Iii 
Li'  lI 11111 lii iiIiiiiiiij---• .Jiii 
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Kuva  10. 	Kiytetyt rakeisuuskiyrat  /28/  
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JANNITYSTILAN  VAIKUTUS 

 20C 	
Setlipaine  muuttuva  

ci  0 
180- 

_J 	 -  
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I 

 12i;i:;::;T.  
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OEVIATORINEN  JÄNNITYS  [kPa]  

	

o  Rcikeisuus  B 	+ Rakeisuus  0 

	

O  Rakeisuus  E 	Rakeisuus  F  

Kuva  11. 	Deviatorisen  jännityksen vaikutus dynanmiseen kimmomoduuliin. 
Rakeisuuskäyrät  B, D, E  ja  P128/.  

Useissa mitoitusmenetelmissä ei oteta huomioon sitomattomien materiaa-
lien jännitystilariippuvuutta, vaan käytetään kimmomoduuleille vakioar

-voja,  jolloin laskelmat yksinkertaistuvat. Tällöin  on  kuitenkin vaarana 
virheelliset johtopäätökset.  

2.2.3  Kosteus, tiiviys  (tiivistyminen)  ja  kuormitusten  lukumäärä  

Sitomattoman  materiaalin kimmomoduuli  on  vesipitoisuuden  ja  erityisesti 
kyllästysasteen funktio. Vaikutus näkyy erityisesti toistokuormituksessa 

 /46/.  Kyllästysasteen  kasvaessa materiaalin materiaalivakio  K1  ja kimmo-
moduuli  pienenevät  (kuva  12).  Materiaalivakioon  1(2  kyllästysasteen 

 vaikutus  on  vähäinen. Kantavan  ja  jakavan kerroksen materiaaleilla kriitti-
nen kyllästysaste  on  noin  80  -  85  %.  Tätä suuremmilla arvoilla kimmomo-
duulit alenevat merkittävästi. Kosteuden vaikutus kimmomoduulin 
arvoon saattaa olla suurempi kuin jännitystilan vaikutus. Kuvan  12 

 mukaan kimmomoduulin arvo voi laskea materiaalin kyllästyessä 280:stä 
70:een MN/m 2  /60/.  Kyllästysasteen  vaikutus riippuu myös merkittävästi 
materiaalin laadusta  (kuva  13).  Murskaamattomalla  materiaalilla herkkyys 
kosteudelle  on  suurempi kuin murskatulla varsinkin kriittisen kyllästysas

-teen  läheisyydessä  /60, 65/.  Samoin murskaamaton materiaali  on  herkem-
pi kuin murskattu pohjavedenpinnan tason nousulle. 
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Kuva  12. 	Kyllästijsasteen  vaikutus kertoimeen K 1 ja kimmomoduuliin  /60/. 
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Kuva  13. 	Kyllastysast een  vaikutus kertoimeen K 1 ja kimmomoduuliin eri sitomat - 
tomilla materiaaleilla  /60/.  
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Si  tomattoman  kantavan kerroksen  E-moduuli  vaihtelee merkittävästi 
kosteuden vaihdellessa  (kuva  14) /37/.  Kantavan kerroksen  kimmomo-
duuli  pieneni  20  %  materiaalin  kyllästyttyä päällystämättömän pientareen 

 läpi  suotautuneella  vedellä. Käytännössä kantavan kerroksen kosteus voi 
olla osaksi peräisin myös  alemmista  kerroksista  (kapillaarisuus).  

260 
Sign. WATER CONDITION 

220 
Sat  ura  ted  
Drained 

Saturated  
i:o 	

+ 	Before rain 

Drained 

100 

I 	 I 	 I 	 I 	 I 

0 	2 	4 	6 	8 

TEST SECTION  CHAINAGE (  meter)  

Kuva  14. 	Kant twan  kerroksen  E-moduulin  vaihtelu  kyl  lastymisen  ja  kuivumisen  
johdosta  /37/.  

Kuormituksen aiheuttamasta  kokonaismuodonmuutoksesta  osa  on  palau-
tuvaa (elastinen  eli  kimmoinen  muodonmuutos)  ja osa  palautumatonta 
(plastinen  eli pysyvä muodonmuutos)  (kuva  15).  Dynaamisessa  kuormi-
tuksessa kuormituskertojen  lisääntyessä  sitomattomien rakennemateriaa

-lien  kimmoinen  muodonmuutos pienenee, eli  E-moduuli  kasvaa, kun 
materiaali tiivistyy.  Tiivistyksen  lisääntyessä kerroin  K1  kasvaa  ja  K1  (kaa-
va  7)  pysyy likimain vakiona  (kuva  16) /60/. 

U) 

I
____________________ 	

PYSYVÄ  

Al  

Kuva  15. 	Kuormituksen  aiheiittaniat  ras  itukset  /43/. 
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io  

E - Unit Volumetric Compaction Energy 
ft lb/ft  3) 	ft lb/ft 3 	47.88 Nm/m 3  

Kuva  16 
	K 1  ja Kn  riippuvuus tiivistystyön znäirästä  /60/.  

Kosteuspitoisuus  ja  tiiviys vaikuttavat jännitystilan ohella merkittävästi 
sitomattoman kantavan  ja  jakavan kerroksen materiaalien kimmomoduu-
leihin. Sitomattomien kantavan  ja  jakavan kerroksen materiaali tulisi valita 
siten, että herkkyys vedelle olisi pieni. Toisaalta sitomattomien kerrosten 
tulisi pysyä mandollisimman kuivina. Lisäksi kerrokset tulisi tiivistää 
kunnolla.  

2.2.4  Jäätymis-sulamisilmiä  

Lämpötilan laskiessa  0 oC  alapuolelle tierakenteen kantavassa kerrokses-
sa oleva vesi alkaa jäätyä. Lisäksi vettä saattaa kulkeutua kapillaarivoi

-mien  ja routarajalla  syntyvän imun vaikutuksesta jäätymisrintamaan, 
jolloin maa-ainesten kosteus kasvaa  ja  tiiviys pienenee. 

Maan routaantuminen  ja  roudan keväinen  sulaminen  aiheuttavat kuormi-
tuskestävyydelle  selvän vuodenaikavaihtelun.  Varsinkin hienorakeisilla 
maalajeilla kimmomoduuli vaihtelee erittäin paljon eri vuodenaikoina. 
Kuormituskestävyyden lasku keväällä  on  seurausta routimisen aiheutta-
masta alusrakenteen  ja  osittain myös sitomattomien päällysrakennekerros

-ten tiiviyden pienenemisestä  ja  kosteuden kasvamisesta sekä huokosveden 
ylipaineesta. Kosteuden kasvu heikentää myös sitomattomien päällysra- 
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kennemateriaalien kuormituskestävyysominaisuuksia.  Sulamisen aikainen 
kimmomoduuli saattaa olla ainoastaan muutamia  p rosentteja jäätyneen 

 maan kimmomoduulista  (kuva  17) /12/. Esim. Asphalt  Instituten mitoi-
tusmenetelmässä  käytetään sitomattoman kantavan  ja  jakavan kerroksen 
materiaalin materiaalivakiolle K1 jäätyneessä tilassa arvoa  300 %  ja sulami-
saikana  arvoa  25 %  sulan  ajan arvosta  /64/. 

I0' E...J I I I l I J I I I J I _ 
Grad.d  Stone  

	

- 	
- 

io4 -  Graves Sand 	 - 

tkofl T  

10 2  

lo' 	IlIllIlIlIjI!  

	

-(2 	-(0 	-B -6 	-4 	-2 	0 	2 
Temperature (C)  

Kuva  17. 	Dynaaminen kimmomoduuli lämpötilan flinktiona  /12/.  

Tierakenteen  toiminnan kannalta kriittisin tila vallitsee usein keväällä 
silloin, kun tien reuna-alueet  ja  alemmat päällysrakennekerrokset ovat 
vielä jäässä - varsinkin,  jos  kantavan kerroksen kuivatus ei toimi  tai  pääl-
lyste  on vaurioitunut.  Tässä vaiheessa kantava kerros  on  vedellä kyllästy-
nyt. Tästä syystä liikennekuormitus nostaa huokosvedenpainetta, mikä 
puolestaan pienentää kivirakeiden välistä tehokasta jännitystä. Tällöin 
sitomattoman kantavan kerroksen kimmomoduuli  on  alhainen, mistä 
syystä sitomattomaan kantavaan kerrokseen syntyy pysyviä muodonmuu-
toksia. 

Sitomattomien  materiaalien toistuva jäätyminen saattaa aiheuttaa  mate-
riaaleissa  myös pakkasrapautumista.  Veden jäätyminen mikroraoissa ja  eri 
mineraalien erilainen lämpölaajeneminen rikkovat rakeita,  millä  myös 
saattaa olla merkittävä vaikutus materiaalien kuormi tuskestävyysominai-
su uksii  n. 
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2.2.5  Alla  olevan kerroksen  E-moduulin  vaikutus yllä olevan 
 sitomattoman  kerroksen  E-moduul  ii n  

Sitomattoman  materiaalin kimmomoduuli  (in situ)  riippuu sekä kerros- 
paksuudesta että  alla  olevan kerroksen kimmomoduulista. Käytännössä 
kerroksen kimmomoduuli  on  korkeintaan  2 - 4  kertaa suurempi kuin  alla 

 olevan kerroksen kimmomoduuli. Mikäli kimmomoduulien suhde olisi 
suurempi, sitomattoman kerroksen alapintaan syntyisi vetojännitys, mitä 
materiaali ei käytännössä kestä  /63/.  

Shellin mitoitusmenetelmässä sitomattoman kerroksen  ja  alusrakenteen 
 E-moduulien suhteelle (R)  käytetään kerrospaksuudesta johtuvaa riippu-

vuutta  /63/: 

R = 0.2 h° 45 	 (8)  

missä 	h = sitomattoman  kerroksen paksuus,  mm  

Suomessa tehtyjen käytännön mittausten perusteella kaava pitää paikkan-
sa  /22/.  Käytännössä kaava  8  tarkoittaa sitä, ettei heikolla alustalla saada 
vastaavaa hyötyä hyvälaatuisesta sitomattomasta materiaalista. Tällöin 
päällä olevan kerroksen paksuus  on  usein oleellisempi kuin materiaalin 
laatu. Jotta kimmomoduulien suhde olisi  4,  tulisi kerrospaksuuden olla 
lähes  80 cm. 

2.2.6  Sitomattomien kerroster, vaurloitumismekanismit  ja  
mitoitusperusteet  

Yleisimpiä tierakenteen vaurioita ovat halkeamat, urat, epätasaisuudet  ja 
 muodonmuutokset.  Koska tierakenne  on kerroksellinen  systeemi, tien 

pinnassa havaittavat vauriot aiheutuvat eri kerroksissa syntyvien vaurioi-
den yhteisvaikutuksesta. Tierakenteen vaurioitumiseen vaikuttavia tekijöi-
tä  on  lukuisia. Tierakenteen vauriotyyppejä ovat halkeilu-, deformaatio-  ja 

 kulutuskerroksen hajoamisvauriot. 

Alusrakenteen  ja  sitomattomien  kerrosten deformoituminen aiheuttaa tien 
 pinnan  epätasaisuutta. Deformaatiovauriot ovat seurausta liikenteen 

aiheuttamista tien  pinnan  pystysuorista  tai  poikittaisista siirtymistä. Defor-
moitumisen kannalta eräs merkittävä tekijä  on alusrakenteen  laatu. Alus- 
rakenteesta johtuvan tien  pinnan  urautumisen  ja  pituussuuntaisen  epäta-
saisuuden rajoittamiseksi useissa mitoitusmenetelmissä rajoitetaan alusra-
kenteen yläpinnan pystysuoria jännityksiä  ja  muodonmuutoksia.  Varsin-
kin koheesiomailla jännitysten rajoittaminen alusrakenteessa  on  tärkeää, 
koska koheesiomaiden kimmomoduuli  t  pienenevät päinvastoin kuin 
kitkamailla jännitystilan kasvaessa. Käytettäessä paksuja sitomattomia 
päällysrakennekerroksia, kuten Suomessa tehdään  on  tärkeää rajoittaa 
myös sitomattomien rakennekerrosten pysyviä muodonmuutoksia. 
Esimerkiksi Tanskassa rajoitetaan myös sitomattomaan kantavaan  ja jaka- 
vaan kerrokseen kohdistuvia pystysuoria puristusjännityksiä. 

Sitomattoman  materiaalin pysyvät muodonmuutokset syntyvät suurim-
maksi osaksi  jo  suhteellisen pienillä kuormitusten määrillä, mutta kasva-
vat vielä jopa kymmenien tuhansien kuormituskertojen jälkeenkin  (kuva 

 18).  Yhden kuormitussykiin aiheuttama kimmoinen muodonmuutos  on 
 huomattavasti suurempi kuin pysyvä muodonmuutos. Mutta suurilla 
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kuormitusmäärillä  muodonmuutoksen palautuva  osa  on  selvästi pysyvää 
muodonmuutosta pienempi  /14/. 
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Kuva  18. 	Kantavan kerroksen  kailiomurskeen kokonaismuodon  muutoksen  ja  pysy- 
vän muodonmuutoksen kehittyminen dynaamisessa  kolmiakselikokeessa  
/14/.  

Sitomattomien rakennekerrosten  materiaalit ovat kitkamaalajeja, joiden 
sisäinen lujuus muodostuu rakeiden välisestä kitkasta. Kitka-, puristus-  ja 
leikkausvoimat  vaikuttavat rakeiden välisissä kosketuspinnoissa, joiden 
lukumäärä riippuu  mm.  maalajin tiiviydestä. Rakeet  muodostavat raerun-
gon, joka kantaa sekä yläpuolisen tierakenteen painon että ulkoiset kuor-
mitukset. Kun rakeiden kosketuspinnoissa vaikuttavat jännitykset ylittä-
vät rakeiden  välisen kitkan,  tapahtuu rakeiden uudelleen jäijestäytymistä 

 ja  syntyy luonteeltaan pysyvä kokoonpuristuma. Jännitykset saattavat 
myös ylittää rakeiden lujuuden, jolloin tapahtuu lähinnä rakeiden särmien 
rikkoutumista. Syntyneet pienemmät rakeet asettuvat maalajin huokosti-
loihin  ja  rakenne painuu vastaavasti kokoon, joten rakeiden rikkoutumi-
sesta johtuva kokoonpuristuminen  on  myös pysyvää  /55/.  

Sitomattomissa kerroksissa deformoitumista  tapahtuu kandella tavalla: 
tiivistymistä hydrostaattisten jännitysten seurauksena (materiaalin rakeet 
asettuvat tiivistyessään lähemmäksi toisiaan)  ja deviatoristen jännitysten 

 aiheuttamana leikkautumisena. Jälkimmäisessä tapauksessa suurilla leik-
kausjännityksillä materiaali siirtyy kerroksessa, mistä syystä tiiviysaste voi 
pienetä  /17/.  Sitomattomien  kerrosten deformoituminen tapahtuu 
kolmessa vaiheessa  (kuva  19).  
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Kuva  19. 	Deforinoitumisen  kehittyminen  tierakenteen sitomattomissa kerroksissa  
/17/.  

Alkutiivistymisvaiheessa deformaation  suuruus riippuu materiaalin tiiviy-
sasteesta, mutta myös materiaalin lujuudesta, kosteusolosuhteista sekä 
kuormituksen määrästä  ja  laadusta.  Jos  kuormitus aiheuttaa suurempia 
jännityksiä kuin mihin kerrokset pystyvät vastaamaan kimmoisesti, tapah-
tuu tiivistymistä  (ja  mandollisesti leikkausmuodonmuutoksia). Tiivistymi-
nen jatkuu, kunnes saavutetaan tasapainotila  tai  tapahtuu ennenaikainen 
leikkautuminen, jolloin tavallisesti syntyy suuria pysyviä muodonmuutok

-sia.  Ylisuurten rakennekerrosten muodonmuutosten aiheuttajina voivat 
olla huono suunnittelu  tai  väärien materiaalien käyttö. Myös rakentamisen 
aikainen materiaalin heikkeneminen  tai  liian ohuet rakennepaksuudet 
lisäävät deformoitumista. Muodonmuutokset jatkuvat, mikäli vettä 
tunkeutuu alempiin rakennekerroksiin. 

Päällysteen väsymishalkeilu  nopeuttaa deformoitumista kandella tapaa. 
Ensiksi päällysteen heikentynyt laattavaikutus halkeamien kohdalla 
pienentää kuormituskestävyyttä. Toisaalta halkeamien kautta pääsee vettä 
vedelle herkkään kantavaan kerrokseen. Väsymishalkeilun seurauksena 
liikenteen kuormitusimpulssien aiheuttamat muodonmuutokset sitomatto

-missa kerroksissa ja alusrakenteessa  kasvavat. Tällä  on  suuri vaikutus 
kevätolosuhteissa varsinkin,  jos  päällyste  on  ohut,  sillä  ohuen päällysteen 
kestoikä lyhenee erittäin paljon kantavan kerroksen kimmomoduulin 
pienetessä.  

Jos  si tomattomat  kerrokset saadaan jatkuvalla kunnossapidolla pidettyä 
tasapainovaiheessa, tierakenne voi kestää suuria kuormituskertamääriä 
deformoitumatta paljonkaan. Tähän päästään,  jos sitomattomat  kerrokset 
tiivistetään hyvin  ja  estetään  veden  pääsy kerroksiin.  Veden  tunkeutumis-
ta kerroksiin voidaan vähentää etupäässä  korlaamalla  päällystevauriot 
mandollisimman nopeasti. 
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Veden  vaikutus sitomattoman kerroksen tilaan  on kaksivaiheinen:  Mate-
riaali voi olla joko kostea  tai  veden  kyllästämä. Kostea materiaali määritel-
lään materiaaliksi, jonka kosteus  on  lähellä optimikosteutta. Kostean mate-
riaalin deformoituminen riippuu suuresti materiaalin rakeisuudesta. 
Kyllästyneessä tilassa deformoituminen ei riipu materiaalin laadusta, vaan 
liikennekuormituksen aiheuttamasta suuresta huokosved enpaineesta 

 /17/.  

Jakavan  ja  kantavan kerroksen materiaalien kimmomoduulit kasvavat 
jännitystilan kasvaessa. Kerrosten  E-moduulia  alentavat lähinnä ylisuuret 
leikkausjännitykset, joita rajoitetaan sidottujen kerrosten jäykkyys-  ja 
paksuusvaatimuksilla. Kuivatusjärjestelmillä  voidaan vaikuttaa sekä 
kerrosten  E-moduuleihin  että pysyviin muodonmuutoksiin. Jakavan  ja 

 kantavan kerroksen pysyviä muodonmuutoksia pyritään minimoimaan 
lähinnä kiviaineksen rakeisuus-  ja tiiviysvaatimuksilla. 

Sitomattomissa materiaaleissa  tapahtuu materiaalin huononemista siten, 
että karkeaa kiviainesta murskaantuu liikenteen kuormitusiskuista  ja 

 hienoa kiviainesta saattaa pumppautua tierakenteessa alhaalta ylöspäin. 
Murskautumista  ja pumppautumista  tapahtuu lähinnä  10 mm seulan 
läpäisseessä kalliomurskeessa. Pumppautumista  syntyy liikennekuormi-
tuksen vaikutuksesta,  jos huokosvedenpaine  on  suuri  /13/.  Avoin kallio-
murske ei pumppaudu. Hienoaines muodostaa ohuen vettä pidättävän 
kerroksen päällysteen  alle.  Mikäli kerros  on  vedellä kyllästynyt, tartunta 
päällysteen  ja  kantavan kerroksen välillä voi olla puutteellinen. Karkean 
materiaalin sekoittuminen  alla  olevaan hienoon materiaaliin estetään lähin-
nä materiaalien rakeisuuksien suhdevaatimuksilla  (d 20  jakava/  d 20  suod atm 
= 8...40). 

Jos päällysteen  alla  olevan sitomattoman kerroksen pintaosa  on hienora-
keista, päällysteen  ja  kantavan kerroksen välinen tartunta  on  puutteellinen 
varsinkin,  jos sitomaton  kerros  on  vedellä kyllästynyt. Tällöin päällyste 
pääsee liukumaan alustaansa nähden liikennekuormituksen vaikutukses-
ta. Useimmissa suunnittelumenetelmissä oletetaan, että päällysteen  ja sito-
mattoman  kantavan kerroksen välillä vallitsee täysi kitka. Tämä päteekin, 
mikäli tiivistetyn sitomattoman kantavan kerroksen  pinta on  karkea  ja 

 päällyste osittain tunkeutuu kantavaan kerrokseen. Oletettaessa kitkaton 
tilanne päällysteen  ja  kantavan kerroksen välille teoreettisten BISAR -las-
kelmien perusteella päällysteen kestoikä lyhenee kertoimella  2 - 10  raken-
teesta riippuen verrattuna tilanteeseen, missä kerrosten välillä  on  täysi 
kitka  /68/. 

3  KALLIOMURSKEKERROSTEN  RAKENTAMINEN 
 JA  SEN  VAIKUTUKSET  MATERJAALIOMINAI.. 

SUUKSIIN  

3.1 	Kalliomurskeiden  laatu  

Kalliomurskeen  laatu riippuu suuresti kallioperästä. Tärkeimpiä seikkoja 
ovat mineraalikoostumus, vallitseva mineraalikoko,  kiven mikrorakenne ja 
rapautuneisuus. Kivilajin  perusteella ei voida luotettavasti päätellä  murs- 
keen  laatua. Louhittava alue kannattaa valita siten, että kallion tekninen 
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laatu pysyy mandollisimman samanlaisena. Epähomogeenisuutta voidaan 
vähentää valikoivalla louhinnalla, joka edellyttää kallioalueen laatuvaihte-
lun selvittämistä  ja  ei käyttötarkoituksiin menevien tuotteiden murskaus-
järjestyksen suunnittelua. 

Sitomattomaan kantavaan  kerrokseen käytettävän kalli omurskeen laatua 
koskevien tutkimusten käynnistäjänä  on  ollut teiden nopea vaurioitumi-
nen rakentamisen jälkeen. Tyypillisiä vaurioita, joiden syyksi  on  epäilty 
kantavan kerroksen murskeen heikkoa laatua, ovat urautuminen, tiheä 
verkkohalkeilu  ja reikien  syntyminen päällysteeseen. 

Kalliomurske  on teräväsärmäisempää  ja murtopintaisempaa  kuin sora-
murske. Murskausprosessi  ja  käytetyt laitteet vaikuttavat kalliomurskeen 
rakeisuuteen  ja raemuotoon. Iskumurskaimilla  saadaan paremman 
muotoisia rakeita kuin leuka-  ja kara-  tai kartiomurskaimilla. Murskaus

-vaiheita lisäämällä  ja  säätämällä raaka-aineen syöttö sekä murskainten 
asetukset siten, että murskainten täyttöaste pysyy tasaisesti mandollisim-
man korkeana, voidaan myös parantaa raemuotoa  ja  samalla yleensä myös 
rakeisuutta  ja  laitoksen kapasiteettia. 

Murskaustuotteen rakeisuusvaihtelu  johtuu suurelta osin  sen  raaka- 
aineena käytetyn louheen rakeisuusvaihteluista  ja  raaka-aineen syötön 
epätasaisuudesta. Toisaalta kalliomurske lajittuu eli  sen rakeisuusvaihtelu 

 lisääntyy murskauksen jälkeisissä murskeen käsittelyvaiheissa herkemmin 
kuin soramurskeen. Lajittumisherkkyyttä aiheuttavia tekijöitä ovat  mm. 
murskeen  kuivuus, rakeisuuskäyrän roikkuvuus  ja  suuri maksimiraekoko. 
Lajittumisherkkyyttä voidaan vähentää murskausteknisin keinoin vaikut-
tamalla murskeen rakeisuuteen. 

Murskeen rakeisuuden  vaihtelun  ja lajittumisen  vähentämiseksi  se 
 voidaan välivarastoida porrastamalla noin metrin kerroksiin. Kuormaus 

varastokasasta voidaan tehdä useampana kerroksena,  jos  se on  tarpeen 
varastokasan rintauksen pitämiseksi loivana, ettei lajittumisen aiheuttavaa 
rakeiden vierimistä tapandu haitallisessa määrin. 

Kalliomurskeiden lajittumista  tapahtuu myös kuormauksen  ja murskeker-
roksen levi tyksen,  viimeistelyn sekä kunnossapitotoimenpiteiden vaiku-
tuksesta. Kuopion tiepiirissä  on perusparannustöiden  yhteydessä todettu, 
että rakeisuudeltaan keskimäärin hyväkin kalliomurske saattaa välivaras-
toinnista huolimatta lajittua rakennettaessa hyvin herkästi. Lisäksi  murs- 
keen rakeisuusvaihtelu  ja hienoainespitoisuus  lisääntyvät rakenteen olles-
sa liikenteen  alla  ennen päällystystä. Rakenteesta otetuista näytteistä vajaa 
kolmannes enää täytti ohjealuevaatimuksen /  80/. 
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Kuva  20. 	Mt 552  ja  Keiteleen keskustan  yl.  tiet.  KaM  0  -  55 mm  lajitturninen  ja 
hienoneminen (murskaus/rakenne  ennen  ptiillystämistä)  /80/. 

3.2 	Kalliomurskeiden  levittäminen 

Yleisin murskeiden levittämiseen käytetty kone  on  telapuskutraktori,  millä 
 levitys suoritetaan puskuna levitetyn kerroksen päältä kerroksittain. Levi-

tykseen käytetään myös etupuskulevyllä varustettua tiehöylää, mutta  sen 
 käyttö  on  kuitenkin kömpelöä  /58/.  Kerrosten muotoilussa  sen  sijaan 

käytetään tiehöylää. 

Levityksessä  muodostuu nykyisillä työmenetelmillä runsaasti lajittumia. 
Kaistoittain rakennettaessa esiintyy varsinkin kalliomursketta käytettäessä 
lajittumista tien reunoilla  ja  keskilinjalla  (materiaalin karkein  osa)  /58/. 

 Lajittumia  syntyy myös kerroksen tasauksessa  /74/.  

Raekoon  kasvaessa murskeen lajittumistaipumus kasvaa  /80/.  Laadunval-
vontaohjeissa murskatulle kiviainekselle  suositellaan maksimiraekokoa  50 
mm (d 95) / 72/.  Liuskeiset  ja  puikkomaiset rakeet  eivät lajitu yhtä herkästi 
kuin kuutiomaiset rakeet  /80/.  

Myös kerrospaksuuksien vaihtelu  on  nykyisillä levitysmenetelmillä selvä 
ongelma. Turun tiepiirissä tehdyssä kantavan kerroksen tiivistystutkimuk

-sessa  kerrospaksuus  vaihteli  5  -  33 cm,  kun tavoitepaksuus oli  15 cm /74/. 
 Sitomattoman  kantavan  ja  jakavan kerroksen paksuuksien alittuminen 

alentaa  koko  tierakenteen kuormituskestävyyttä.  Ohut kantava  ja  jakava 
kerros lisää merkittävästi alusrakenteen yläpinnan puristusm uodonmuu-
toksia. 
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kosketuspintojen  kuluessa tapahtuu  jälkitiivistymistä -  rakenteen  de
-formoitumista  /80/.  

Täryjyräyksen laadunvarmistustutkimus  paljasti  tiivistyön  suunnittelussa 
 ja  toteutuksessa useita seikkoja, joihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 

Työnjohto tarvitsee selkeät ohjeet  jyräystyön  suunnitteluun, ohjaukseen  ja 
jyrätyypin  valintaan,  perustietoa tiivistystyöstä  ja  uusista menetelmistä 

 päällysrakennekerrosten tiivistyksen laadunvalvonnassa /  74/.  

Jyräystyön  ohjaus vaatii entistä paremmat välineet  ja  menetelmät.  Levy
-kuormituskokeella  saatu suhde  E2 /E 1  ei kuvaa yksiselitteisesti  tiiviyden 

 kehitystä, eikä ole sopiva väline  tiivistystyön  ohjaukseen. Suhteen  E2 /E 1  
muutos vastaa huonosti  kuivatiheyden  muutosta,  jos alapuolisten  kerros-
ten  tiiviysaste  ja kuormituskestävyys  vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi 

 Troxler  -mittari soveltuu  jyräystyön  ohjaukseen käytettäessä  suoramittaus
-ta ja  tarpeeksi suuria  havaintomääriä  (yli  6  kpl). Työselitysten  mukaisen 

 tiiviysasteen  seuranta  on  epäluotettava, koska  parannetulla  Proctor
-kokeella  ei  karkeiden  materiaalien  maksimikuivatilavuuspainoa  pystytä 

määrittämään riittävän tarkasti. Parhaiten  tiivistymisen  seuranta tapahtuu 
seuraamalla  radiometrisellä tiiviysmittarilla mitatun kuivatiheyden  kehit-
tymistä  ja  vertaamalla saavutettua arvoa  koejyräysalueella mitattujen  5  -  6 

 havainnon  keskiarvoon.  Myös kerroksen kosteuden seuranta onnistuu 
 radiometrisellä  mittarilla  /74/.  

Jyriin kiinnitettävät tiiviysmittarit  soveltuvat myös  työnaikaiseen alapuo
-listen  kerrosten  tiiviyden  ja  kantavuuden seurantaan. Erityisesti  tiiviysmit
-tan  soveltuu sellaisen  tiivistystyön  ohjaukseen, jossa  tiivistettävän  kerrok-

sen alapuolella olevien kerrosten materiaalien  tiiviysasteen  ja  kantavuuden 
tiedetään vaihtelevan  /74/.  Mittariin  asennettava piirturi  parantaa 
kohteessa olevien  ongelmakohtien paikallistamista. Koejyräysohjeen 

 mukaan voidaan määrittää jyrän mittarin  lukemalle minimivaatimus  /72/.  

Oikein suoritetussa  tiivistystyössä tiivistettävän  kerroksen  materiaalimuu
-tokset  ovat vähäisiä. Materiaalin pitäminen  optimikosteudessa  on  karkeas
-sa  avoimessa  materiaalikerroksessa  vaikeaa. Runsas  kastelu  aiheuttaa 

rakenteessa  hienoaineksen huuhtoutumista  osittain alempiin kerroksiin  tai 
 jakavan kerroksen  yläosaan.  Myös liian kuivana  jyräys  aiheuttaa hienon 

aineksen  varisemista  /74/.  

Useilla  rakentamishankkeilla  ja tiivistämiskokeiluissa  on  todettu rakenta-
misen aikaista materiaalin  hienonemista,  mikä lähinnä johtuu väärästä 

 jyrätyypistä,  liiasta  jyräyksestä, kastelusta  ja  liikenteestä. Väärä  jyrätyyppi 
 ja  liika  jyräys  rikkovat  kiviainesta.  Syntynyt  hienoaines  nousee  jyräyksen 

 ja  kastelun seurauksena pintaan  /54/.  Rakeisuuskäyrän  ollessa roikkuva 
 hienoainesta  kulkeutuu  tiivistettävän  kerroksen alaosaan  tai  alempiin 

kerroksiin.  Soramurskeilla  on  varsin  laajasti selvitetty  tiivistämisen  ja 
työnaikaisen  liikenteen vaikutuksia kantavan  ja  jakavan kerroksen mate-
riaalien  hienonemiseen  /38, 42, 54, 59, 79, 80/.  Tiivistyksen  aikainen 

 hienoneminen  voi kaksinkertaistaa kantavan kerroksen  hienoaineksen 
 määrän  (3  %:sta  7  %:iin)  /54, 59/  ja rakeisuuskäyrä  voi joutua  ohjealueen 
 ulkopuolelle  /79/.  

Oulun tiepiirin kokemusten perusteella kallio-  ja soramurskeiden hienone- 
misen  välillä ei ole havaittavissa suuria eroja verrattaessa  murskauksen 

 aikaisia  ja rakennuspaikalta  otettuja näytteitä keskenään  /38/. Lapin  
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tiepiirissä  tehdyn selvityksen perusteella tiivistäminen lisää soramurskeen 
hienonemista  (0.074 mm  seulan läpäisseen kiviaineksen  määrää)  2  %-yk-
sikköä. Vähän hienoainesta sisältävät materiaalit hienonevat paljon. Mikäli 
hienoainesta  on  jo lähtömateriaalissa  paljon, ei hienoneminen ole enää 
suurta. Hienoaines toimii tällöin vaimentimena estäen tehokkaasti hieno-
nemista  /42/.  
Sitomattomien  kantavan  ja  jakavan kerroksen tiivistämisen suunnittelu, 
tiivistäminen  ja tiivistystyön  valvonta ovat tierakenteen toiminnan kannal-
ta eräs tärkeimpiä vaiheita tien rakentamisessa. Kantavan kerroksen mate-
riaalin herkkyys plastisiin (pysyviin) muodonmuutoksiin riippuu merkit-
tävästi tiiviydestä. Tiivistäminen ei saisi juurikaan lisätä sitomattomien 
kerrosten materiaalien hienoainespitoisuutta,  sillä hienoainespitoinen 

 materiaali, varsinkin päällysteen  alla,  heikentää selvästi tierakenteen kuor-
mituskestävyyttä kosteana.  

3.4  Työaikaisen  liikenteen vaikutukset 

Rakentamisenaikaisen  liikenteen vaikutuksesta sitomattoman kantavan  ja 
 jakavan kerroksen rakeisuus muuttuu. Rakeisuus muuttuu toisaalta liiken-

teen siirtäessä materiaalia ajouran kohdalta sivulle  ja  toisaalta liikenteen 
murskatessa kiviainesta. Kiviaineksen rikkoutuminen  on  runsaampaa 
huonosti tiivistetyssä sitomattomassa kerroksessa kuin hyvin tiivistetyssä 
kerroksessa  /24/.  Kalliomurskeen hienoneminen  liikenteen vaikutuksesta 
tapahtuu lähinnä särmien murskautumisena, jolloin pääasiassa hienoai-
nespitoisuus lisääntyy. Soramateriaalilla rakeet särkyvät useaan osaan, 
jolloin keskirakeinen materiaali (lähinnä hiekka) lisääntyy  /24/. 

Tien  pinnalla oleva irtonainen karkea materiaali kulkeutuu liikenteen 
vaikutuksesta tien sivuun  ja keskilinjalle. Kiviaineksen  rikkoutuminen 
keskittyy puolestaan ajouriin. Tällöin tien reunoilla  ja keskilinjalla  oleva 
materiaali  on  karkeampaa  kuin ajourissa  /58/.  Liikenteen aiheuttamat 
rakeisuuden muutokset ovat kerroksen pintaosassa selvästi suurempia 
kuin kerroksen alaosassa  /80/. 

Lapin  tiepiirissä  tehdyssä soramurskeita koskevassa selvityksessä raken-
nusaikaisen liikenteen  (n. 1000  ajon/vrk)  osuus kokonaishienonemisesta 
oli lähes kaksikolmasosaa  /42/.  Yli  1  mm:n rakeiden hienonemisesta noin 
puolet  on  liikenteen aiheuttamaa. 

Täryyräyksen laadunvarmistus  -projektin koealueilla  ei sallittu yleistä 
liikennettä, mistä syystä sitomattomissa rakennekerroksissa materiaalin 
hienoneminen oli vähäistä. Tästä huolimatta työmaaliikenteen vaikutus 
kerrosten tiivistymiseen tulisi ottaa huomioon. Rakenne voi olla työnaikai

-sen  liikenteen vaikutuksesta  jo  niin tiivistynyt, ettei varsinainen tiivistys 
enää nosta maksimikuivatilavuuspainoa /  74/.  

Rakeisuuden  muutosten vähentämiseksi rakentamisen aikaisen liikenteen 
määrä  ja  nopeus tulee rajoittaa niin pieneksi kuin  se on  mandollista  kanta-
van  kerroksen tekemisen oikealla ajoituksella, kiertoteitä järjestäenja niistä 
tiedottamalla  /38, 80/.  Liikenteen aiheuttamia rakeisuuden muutoksia 
voidaan rajoittaa myös väliaikaisilla pziällysteillä. 
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3.5  Kalliomurskekerrosten  viimeistely 

Sidotun kerroksen alustaksi tulevan kantavan kerroksen  pinta on viimeis-
teltävä  välittömästi ennen sidotun kerroksen tekemistä. Päällysteen liuku-
misen estämiseksi valmis alusta ei saa olla sileä eikä liian hienorakeinen 
vaan karkeahko. Mikäli  pinta on  liian hienorakeinen, kerros  on  joko karhit-
tava  ja hienoaines sekoitettava  siihen uudelleen  tai hienoaines ha!jattava 

 pinnalta pois  /72/.  Tasausmurskeen  käyttö ei ole suositeltavaa, mutta 
materiaalin laatua voidaan viimevaiheessa parantaa lisäämällä siihen 
puuttuvaa raekokoa sisältävää kiviainesta (katkaistu rakeisuuskäyrä). 
Esim. rapakivimurskeeseen suhteutettu pintakerroksen rakeisuutta paran-
tava aines paransi kantavuutta, tiiviyttä, tasalaatuisuutta, liikennöitävyyttä 

 ja pinnan  laatua  /34/.  Pinnan  muotoilun  ja tasauksen  jälkeen jälkitiivistys 
päällystyksen edellä  on  sopivinta tehdä kumipyöräjyrällä, jolloin  pinta on 

 sopivan karhea päällystettä varten  /35/.  

Väärin suoritettu muotoilu  ja  tasaus aiheuttavat lajittumista. Muotoilutyön 
suorittajan ammattitaitoon  ja  muotoilun valvontaan tulee kiinnittää 
huomiota  /74/. 

3.6  Kalliomurskekerrosten  rakentamisen  ja  laadunvalvonnan 
erityispiirteet  

Kalliomurskeet  ovat soramurskeita herkempiä lajittumaan sekä murskauk
-sen  että rakentamisen aikana. Kalliomurskeiden lajittumisherkkyyttä 

aiheuttaa rakeisuuskäyrän roikkuvuus. Laji ttumisherkkyyttä voidaan 
pienentää rajoittamalla maksimiraekoko  45 - 55 mm. 

Kalliomurskeiden särmikkyys  (suurempi sisäinen kitka) vaikeuttaa kallio-
murskekerrosten tiivistämistä. Lisäksi roikkuva kalliomurske ei juurikaan 
pysty pidättämään vettä, mikä edelleen vaikeuttaa tiivistymistä. Tällöin 
kastelu tulisi tandistaa tiivistämisen kanssa. Hienoneminen tiivistyksen 
aikana riippuu murskeen laadusta. Kiillettä  ja  muita pehmeitä mineraaleja 
runsaasti sisältävä kiviaines hienonee erityisesti rakentamisen aikana. 
Sinänsä kalliomurskeen  ja soramurskeen  välillä ei ole hienonemisen 
suhteen suuria eroja. Tiivistettäessä kalliomurskeen suuret rakeet hienone

-vat.  Runsas kastelu  ja harva  jakava kerros edesauttavat hienoaineksen 
poistumista kerroksen pintaosasta. Otettaessa näytteet kohteesta siten, että 
ne edustavat  koko  rakennettua kerrosta, materiaali  on  keskimäärin 
hienontunut /  74/. Kalliomurskeista valmistetuissa sitomattomissa kerrok-
sissa hienoneminen  jatkuu myös valmiissa rakenteessa johtuen siitä, että 
kalliomurskerakeiden  särmät pyöristyvät liikennekuormituksen  vaikutuk-
sesta  /59, 84/.  Samasta syystä kalliomurskekerrokset myös jälkitiivistyvät. 

Työnaikaisen  liikenteen vaikutuksesta karkein kiviaines kulkeutuu ajora
-dan  reunoille  ja keskilinjalle.  Raiteiden kohdalla kiviaines  on pinnaltaan 

 hienompaa kuin kerroksen alaosassa. Yleisen liikenteen määrää  ja  nopeut-
ta sitomattomalla kantavalla kerroksella tulisi rajoittaa niin pieneksi kuin 

 se on  mandollista. Käytännössä tähän päästäisiin ajoittamalla kantavan 
kerroksen rakentaminen lähelle päällystämisajankohtaa  tai  väliaikaisilla 
päällysteillä. Liikennöitävyyden parantamiseksi mandollisesti käytetty 
hienorakeinen murske tulee poistaa kantavan kerroksen pinnasta ennen 
päällystämistä. Yleensä tulisi pyrkiä siihen, että tasausmursketta ei käytet-
täisi.  Jos  kuitenkin joudutaan käyttämään tasausmursketta, kerroksen 
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paksuus tulisi olla mandollisimman pieni.  

Kalliomurskeita  käytettäessä  rakeisuuden  hajonta  on  suuri.  Rakeisuuskäy-
rästä  arvioitu  E-moduuli  voi olla  esim.  300 MN/rn 2,  pienimmillään ainoas-
taan  150 -200 MN/rn 2  /80/. Rakeisuuden  hajonta aiheuttaa myös hajontaa 

 kantavuusmittauksissa.  Varsinkin  käyttötilakosteudessa kantavuusvaati-
muksiin  on  vaikea päästä. Yleensäkin perinteisten  kantavuusmittausten 

 käyttö kerrosten  tiiviyden  arvioimiseen  on  kyseenalaista, koska  koko 
alapuolinen tierakenne  vaikuttaa  kantavuustuloksiin. Rakeisuuskäyrän 

 perusteella  käyrästöltä  saadut  E-moduulit  ovat korkeintaan suuntaa  anta-
via /5, 15/. 

Kalliomurskekerrosten  laatuun vaikuttavat kaikki  kalliomurskeen käsitte-
lyvaiheet. Kalliomurskeen rakeisuud  en  vaihtelua  ja lajittumista  voidaan 
vähentää  välivarastoinnilla  sekä ottamalla käyttöön uusia  murskeiden 
levittämistapoja. Kalliomurskeiden rakeisuuskäyrän  muotoa voidaan 
korjata myös sopivaa  lajitetta  lisäämällä  tai  hienoa ainesta poistamalla. 

 Tiivistämisen  aikaisen  hienonemisen  vähentämiseksi  tiivistyksen  työtä 
ohjaava  tiiviystarkkailu  tulisi saattaa  nykytekniikan  tasolle  (jyriin  kiinni  tet-
tävät tiiviysmittarit). Sitomattomien rakennekerrosten paksuudet  tulisi 
saada tarkemmin suunnitelmien mukaisiksi. Kantavan kerroksen  pinnan 

 tulee viimeistelyn jälkeen olla  karkeahko,  jotta  päällysteen  tartunta  on  riit-
tävä estämään liukumista.  

4.  KALLIOMURSKEIDEN  KÄYTTÄYTYMINEN  TIERA-
KENTEESSA  

4.1 	Arviointiperusteet 
Kalliomurskekerrosten  ominaisuuksia  ja  niiden muuttumista valmiissa 

 tierakenteessa  voidaan arvioida materiaalin  kimmoisten  muodonmuutos-
ten  (kimmomoduulien),  pysyvien muodonmuutosten,  hienoainespitoisuu

-den, vedenläpäisevyyden, rapautumisen  sekä  tierakenteen vaurioitumisen 
 perusteella.  Kalliomurskeen rakeisuus,  tiiviys  ja  kosteus vaikuttavat  jänni-

tyksiin  ja muodonmuutoksiin,  joita  sitomattomiin jakavaan  ja kantavaan 
 kerrokseen syntyy kuormituksen vaikutuksesta.  Kivilajin  lujuudella  ja 

kulutuskestävyydellä  on  puolestaan vaikutusta materiaalin  hienonemi
-seen.  

Parhaiten materiaalien  muodonmuutosominaisuuksia  voidaan tällä hetkel-
lä tutkia dynaamisella  kolmiakselikokeella,  jossa  jännitystila  ja kuormitu-
simpulssi  pystytään säätämään todellista tilannetta vastaavaksi. Materiaa-
lien  jännitystilariippuvuudesta  johtuen myös  tierakenne  vaikuttaa  liiken-
nekuormituksen  aiheuttamiin  jännityksiin  ja muodonmuutoksiin.  Tällöin 

 on  tärkeää, että laboratoriokokeissa käytetty  jännitystila  vastaa  kenttäko-
keissa  todettua  jännitystilaa.  Suomessa  tierakenteeseen  syntyviä jännityk-
siä  on määritetty Virttaan koetiellä. Tieolosuhteissa  materiaalien  kimmoi

-sia muodonmuutosominaisuuksia  voidaan nopeasti arvioida myös  pudo-
tuspainolaitteella mitatun tienpinnan taip umasuppilon  ja ns. takaisinlas-
kennan  avulla, mikäli  kerrospaksuudet  tunnetaan.  

Vedenläpäisevyys  vaikuttaa materiaalien  kosteusolosuhteisiin,  mikä 
puolestaan vaikuttaa merkittävästi materiaalien käyttäytymiseen.  Vedenlä- 
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päisevyydellä  ymmärretään huokoisen materiaalin kykyä päästää vettä 
lävitseen. Siihen vaikuttavat huokosten  koko ja  määrä,  veden  lämpötila, 
kyllästysaste  ja  hydraulisen gradientin suuruus. Huokosten kokoon  ja 

 määrään vaikuttavat puolestaan kerrostuneisuus, materiaalin raekoko, 
tiiviysaste  ja  vesipitoisuus tiivistettäessä. Mitä pienempiä  ja  vähemmän 
huokosia  on,  sitä pienempi  on vedenläpäisevyys. Vedenläpäisevyyttä 

 kuvataan vedenläpäisevyyskertoimella  k,  joka ilmaisee materiaalin läpi 
virranneen  veden  nopeuden rn/s  tai cm/s.  Pienin vedenläpäisevyys 
saavutetaan hieman optimivesipitoisuutta suuremmassa vesipitoisuudessa 
/  59/. Tasarakeisten maalajien vedenläpäisevyyttä  voidaan arvioi  da  mate-
riaalin tehokkaan raekoon  d 10  avulla  /1/.  

Liikenne  ja ilmastolliset  tekijät vaikuttavat valmiissa tierakenteessa kiviai-
neksen hienontumiseen. Liikenteen kuormitus muodostuu ylittävien 
ajoneuvojen aiheuttamista seismisistä aalloista. Pitkittäiset aallot aiheutta-
vat puristavia rasituksia  ja  poikittaiset aallot leikkaavia. Liikennekuormi-
tuksen aiheuttama dynaaminen rasitus aiheuttaa kalliomu rskeen rakeiden 
hioutumista toisiaan vasten, mikä johtaa kiviaineksen hienonemiseen  ja 

 tiivistymiseen  /83/.  Kosteus lisää kiviaineksen hienontumista. Hienoai-
nespitoisuuden kasvaessa vedenläpäisevyys pienenee  ja kuormituskestä-
vyys kosteissa  olosuhteissa heikkenee. Kiviaineksen hienontuminen 
valmiissa tierakenteessa saattaa johtua myös materiaalien rapautumisesta.  

4.2 	Materiaaliominaisuudet 

4.2.1 Rakeisuus 

Rakeisuus  vaikuttaa kalliomurskeen huokoisuuteen, kuivatiheyteen, 
kyllästetyn tilan vesipitoisuuteen  ja vedenläpäisevyyteen  sekä muodon-
muutoskäyttäytymiseen. Materiaalin ominaisuuksiin vaikuttavat erityises-
ti hienoainespitoisuus (<  0.074 mm)ja saven (< 0.002 mm)  määrä  /3/.  

Kantavan kerroksen hienoainespitoisuudet Vaasan tiepiirin kalliomurske-
tutkimuksen mukaan vaihtelivat ottotasosta riippuen välillä  4 - 10 % /84/ 

 (kuva  21).  Kantavan kerroksen yläosassa  on  merkitsevästi enemmän 
hienoainesta kuin alaosassa. Murskeiden rakeisuuskäyrät ovat kantavassa 
kerroksessa suoristuneet  ja hienoaineksen  määrä lisääntynyt jonkin verran 
murskauksen aikaisiin käyriin verrattuna. Tasausmurskeen käyttö näkyy 
osassa rakeisuuskäyriä. Tiet ovat olleet liikenteen  alla  2 - 5  vuotta. 
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Kuva  21. 	Murskeen hienoneminen  kantavassa kerroksessa. 
Hiencaineksen mäarät 	a)  uran  kohdalla tasolla  0 - 5 cm 
(pylväsryhmän 	 b)  uran  kohdalla tasolla  5 - 15 cm 
Lpylväs =  a, 	 c)  unen välissä tasolla  0 - 5 cm 
2.pylvcis = bjne.) 	 d)  unen välissä tasolla  5 - 15 cm 
e =  ehjä,  r = reikiintijnyt, v = verkkohalkeillut pätllyste /84/. 

Hienoaineksen  määrään  ja  laatuun vaikuttaa myös hienonemistapa. 
Hienoainesta voi syntyä iskevän, puristavan, taivuttavan  ja  hiertävän rasi-
tuksen tuloksena. Iskevässä kulutuksessa hauraat kvartsipitoiset kiviai-
nekset hienonevat helpoimmin. Puristavat voimat rikkovat helposti 
lohkeavia maasälpäpitoisia kiviaineksia. Taivuttavat voimat rikkovat puik-
komaisia  ja levymäisiä  rakeita muodostavia kivityyppejä (esimerkiksi  kul-
leliuskeita ja amfibolii tteja). Hiertävät  rasitukset hienontavat pehmeitä 
mineraaleja (esimerkiksi kiilteitä) /  83/.  Suuri hienoainesp itoisuus pienen-
tää vedenläpäisevyyttä merkittävästi. 

Hienoaineksen  laadulla tarkoitetaan raekooltaan  alle  0.074 mm  aineksen 
rakeisuutta, mineraalikoostumusta, ominaispinta-alaa, huokoisuutta  ja 
vedenadsorptiota. Rakeiden  välisessä hankautumisessa syntyy hienoaines

-ta,  jonka merkitys riippuu piastisuudesta. Piastisuuden mittaamiseen 
käytetään vedenadsorp tiota  ja ominaispinta-alaa /  31/.  Samalla hienoai-
nesmäärällä voi olla merkittäviä eroja ominaispinta-alassa  ja mikrohuokos

-ten jakautumassa,  mikä vaikuttaa  mm. routivuuteen /35/. 

Rakeisuuskäyrän  muotoa voidaan arvioida rakeisuusparametrilla  n  (kaava 
 9),  mikä vaikuttaa murskeen huokoisuuteen  (kuva  22). Huokoisuuden 

 määrittämiseen käytetään elohopeaporosimetriä. Tasarakeisten materiaa-
lien  (n = 2) huokostila on  selvästi suurempi kuin sekarakeisilla  (n = 0.35) 
materiaaleilla /3/.  Mitä pienempiä  ja  vähemmän huokosia materiaalissa 

 on,  sitä pienempi  on vedenläpäisevyys,  eli mitä pienempi rakeisuuspara-
metri sitä pienempi  ved enläpäisevyys. Sekarakeinen  materiaali läpäisee 
vettä tasarakeista huonommin  /69/. Optimivesipitoisuudenja kyllästetyn 
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tilan vesipitoisuuden suhde vaihtelee merkittävästi eri  rakeisuuden  omaa-
villa  murskeilla. Sekarakeisilla murskeilla optimivesipitoisuuden  ja kylläs-
tetyn  tilan vesipitoisuuden ero  on  hyvin pieni  /69/.  

Kuva  22. 	Rakeisuusparametrin n  vaikutus huokoslukuun  e /3/. 

Jos  materiaalin  vedenläpäisevyys  on  huono, materiaali  on  herkkä  vedelle. 
Plastisten  muodonmuutosten riski  on  suuri erityisesti keväällä roudan 
sulamisen aikana, jolloin  tierakenteen  kuivatus voi olla puutteellinen. 

 Hienoaineksen  suuri määrä  ja plastisuus  sekä puutteellinen kuivatus  on 
 heikoin mandollinen yhdistelmä  päällysteen  kestävyyden kannalta  /  31/.  

Eräiden suomalaisten selvitysten perusteella tien  vaurioitumisnopeuden  ja 
 kantavan kerroksen materiaalin laadun välillä  on  selvä riippuvuus  /75, 

84/. Tien  vaurioitumisnopeus  riippuu  hienoaineksen  määrän  ja vedenad
-sorption  suhteesta.  

Thom /69/  Nottinghamin  yliopistossa Englannissa  on  väitöskirjassaan 
laajasti käsitellyt  sitomattomien  kantavan  ja  jakavan kerroksen materiaa-
lien ominaisuuksien vaikutuksia materiaalien  muodonmuutoskäyttäyty-
miseen.  Tutkimustulokset perustuvat  dynaamisiin kolmiakseli-  ja  Hollow 
Cylinder  (onttosylinteri)  -kokeisiin. Samalla  maksimiraekoolla rakeisuus  ei 
vaikuta merkittävästi  kimmoisiin muodonmuutosominaisuuksiin  (E -mo-
duuleihin). Tasarakeisemmalla  materiaalilla  kimmornoduuli  on  hieman 
suurempi kuin  suhteutuneella  materiaalilla  (E 5 /E 0  =  1.5  -  1.8).  Sen 

 sijaan  maksimiraekoolla  on  merkittävä vaikutus  kimmomoduulin  arvoon. 

Samalla  maksimiraekoolla rakeisuus  sen  sijaan vaikuttaa jonkin verran 
 pysyviin muodonmuutoksiin. Suhteutuneemmalla  materiaalilla pysyvät 
 muodonmuutokset  ovat vähäisempiä kuin  tasarakeisemmalla  materiaalil-

la. Kuvan  23  mukaisella  rakeisuusohjealueella  tai  hieman  hienommalla 
 materiaalilla saavutetaan  paras muodonmuutoskestävyys. 
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Kuva  23. 	DTp  Type 1  rakeisuusohjealue  /69/.  

Maksimiraekoolla  on  samoin kuin kimmomoduulien suhteen vaikutusta 
pysyviin muodonmuutoksiin. Mitä suurempi maksimiraekoko  on,  sitä 
vähäisempi  on  pysyvä muodonmuutos. Kosteus vaikuttaa varsinkin 
suhteutuneen materiaalin pysyvään muodonmuutoskäyttäytymiseen. 
Kosteuden kasvu lisää aina pysyviä muodonmuutoksia.  Jos suhteutuneen 

 materiaalin hienoainespitoisuus  on  korkea,  sen  vedenläpäisevyys  on  heik-
ko. Tällöin riski  on  suuri, että materiaali tulee vedellä kyllästetyksi, missä 
tapauksessa pysyvät muodonmuutokset tulevat todella suuriksi  /69/.  

Suomessa  on  jonkin verran tutkittu laboratorio-olosuhteissa rakeisuudenja 
kosteuden vaikutusta murskattujen materiaalien muodonmuutoskäyttäy-
tymiseen  /3, 14, 28/. Staattisessa kolmiakselikokeessa määritettyjen 
kimmomoduulien  pienimmät arvot saavutettiin rakeisuusparametrin 
arvolla  n = 0.7  (roikkuva rakeisuuskäyrä). Maksimiraekokona käytettiin  20 
mm. Sekarakeisella murskeella (n = 0.35,  pienin huokoisuus) saavutettiin 
suurimmat kimmomoduulit kolmiakseli-  ja  Resonant Column  -kokeissa 
kaikilla tutkituilla hydrostaattisen jännityksen tasoilla /  3/. 

SykJisten levykuormituskokeiden  perusteella Odemarkin kaksikerroskaa-
vaa apuna käyttäen lasketut materiaalien kimmomoduulit suurenivat 
keskimäärin  80 MN/m 2:stä 250 MN/m 2:iin,  kun maksimiraekoko kasvoi 

 20 mm:stä 55 mm:iin. E-moduulit  kasvoivat kuivalla materiaalilla kuormi
-tusten  lukumäärän kasvaessa, mutta kyllästetyssä tilassa materiaalin 

 E-moduulit pienenivät  kuormituksen jatkuessa /  3/.  

Oulun yliopiston geotekniikan laboratoriossa  on  tehty jonkin verran 
dynaamisia kolmiakselikokeita kalliomurskeilla /  14, 28/. Optimivesipitoi-
suuden arvolla w = 4.5 %  saatiin ennakko-odotusten mukainen  tulos:  savi- 
pitoisuuden kasvaessa seurauksena  on kimmoisen  muodonmuutoksen 
kasvaminen  ja sen  myötä pienempi dynaaminen  E-moduuli  (kuva  24). 

 Täysin vedellä kyllästetyillä näytteillä lujuuserot eri rakeisuuksien  (A, B  ja 
 C  taulukko  2)  välillä eivät ole yhtä  selvät,  mutta savipitoisuuden vaikutus 
 on  samansuuntainen kuin optimivesipitoisuudessa tehdyillä näytteillä. 

Kanden prosentin vesipitoisuudessa tehdyissä kokeissa savipitoisuuden 
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vaikutus näyttää olevan päinvastainen. Kun verrataan rakeisuuskäyrille  A 
 ja  C (läpäisyprosenttien  ero savilajitteen kohdalla  1.5 %)  saatuja  E-moduu

-leja,  nähdään selvästi savipitoisuuden kasvun näytteen lujuutta pienentä
-vä  vaikutus  /28/. 

Maksimiraekokoa varioimail  a  ei saatu  d ynaamisille kimmomoduuleille 
 merkittäviä eroja. Maksimiraekokojen tulisi ilmeisesti erota toisistaan 

paljon enemmän selvien  E-moduulierojen  aikaansaamiseksi. Tässä tapauk-
sessa maksimiraekokoa merkittävämpi tekijä  on  ilmeisesti näytteen tiiviys 

 /28/. 
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Kuva  24. 	Savipitoisuuden  vaikutus dynaamiseen kimtnomoduuliin  /28/.  

Sitomattomien rakennekerrosten  toimintaa voidaan testata myös erilaisilla 
koeradoilla. Esimerkiksi  Barksdale /6/ on testannut toistokuormituksella 
tierakenteita,  missä  on 90 mm asfalttipäällyste  ja kalliomurskeesta  raken-
nettu kantava kerros. Tulosten perusteella rakenne kestää suuren määrän 
toistokuormituksia,  jos  kantava kerros  on homogeeninen  ja  hyvin tiivistet-
ty  (100 % parannetulla Proctor-kokeella)  sekä käytetty materiaali  on  hyvin 
suhteutunutta kalliomursketta, jonka maksimiraekoko  on 25 - 50 mm  ja 
hienoainespitoisuus (<  0.074 mm) 4 - 5  %-yksikköä. 

Kenttäolosuhteissa sitomattoman  kantavan kerroksen ominaisuuksia 
voidaan arvioida kantavuusmittauslaitteiden lisäksi  mm. kuivatiheyden, 
CBR-arvon,  Clegg Impact  (CIV)  -arvon  ja DCP  (dynamic cone penetrome-
ter)  -arvon avulla  /11/. Clegg Impact tester  muodostuu ohjausputkesta, 

 4.5  kg:n painoisesta tiivistysvasarasta  ja mittauselektroniikasta.  Mitattaes-
sa sitomattoman kantavan kerroksen päältä vasara nostetaan  450 mm 

 korkeudelle  ja  annetaan pudota vapaasti. Vasaraan kiinnitetty kiihtyvyy-
santuri mittaa maksimikiihtyvyyden  g.  CIV-yksikkö vastaa  10  kiihtyvyys- 
yksikköä /  19/.  Suomessa valmistetaan toimintaperiaatteel taan samanlais- 
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ta  kannettavaa  pudotuspainolaitetta Loadman  /3/. 

DCP  (Dynamic Cone Penetrometer)  -taitteessa  on 16 mm terästanko  ja sen 
 päässä  20 mm  kai-tio.  Kokeessa  8 kg  painoa pudotetaan  575 mm  korkeu-

delta  terästankoa  pitkin.  DCP-arvo  on pudotuksessa  syntyvä  painuma 
mm:nä  /33/. 

4.2.2  Raeominaisuudet 

Rakeiden  ominaisuuksia ovat  mm. muotoarvo, rakeiden  pinnan karkeus ja 
 erilaiset  lujuusominaisuudet. Kalliomurskeen lujuusominaisuudet staatti

-sessa  tai  dynaamisessa  kuormituksessa  riippuvat  rakeiden  sisäisestä lujuu-
desta  ja  muodosta.  Kalliomurskeen kimmomoduuli (kimmoinen  muodon-
muutos) riippuu pääasiassa  rakeiden  välisestä  kitkasta. Rakeiden  välisellä 

 kosketuspinnalla syntyviin kitkavoimiin  vaikuttaa  rakeiden  pinnan mikro-
karkeus (kuva  25).  Kuvassa oleva  pintakitkakulma  (Surface Friction Angle) 

 kuvaa  pinnan mikrokarkeutta  (eri kuin tavallisesti käytetty  kitkakulma) 
/  70/. 
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Frichon  

Angle  •  
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Kuva  25. 	Pintakitkakulman  vaikutus kimmomoduuliin  /70/.  

Materiaalin  leikkauslujuus  riippuu puolestaan sekä  rakeiden  muodosta 
että  makrokarkeudesta. Toistokuormituksessa  syntyvää pysyvää muodon-
muutosta voidaan ennakoida  varsin  hyvin  rakeiden makrokarkeuden 

 avulla  (kuva  26).  Teollisuuden  sivutuotteet  kuten  masuunikuona  ja  tuhka 
poikkeavat selvästi luonnonmateriaaleista  /  69, 70/. 
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Kuva  26. 	Rakeiden karkeuden  vaikutus kylctjtjn vastustaa pysyviä muodonmuu- 
toksia  /70/.  
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Kuvassa esitetty luokitus sanallisesti  on  seuraava:  

6  hyvin karkea 	5  karkea 	4  kohtalaisen karkea  

3  hieman karkea 	2  hieman sileä  1  sileä 

Kivilajin  lujuuteen vaikuttavat mineraalikoostumus, mineraalien raekoko 
 ja suuntautuneisuus  sekä kivilajin huokoisuus. Mineraalikoostumus 

vaikuttaa rakeiden rikkoutumisesta  ja rakeiden elastisista muodonmuu-
toksista johtuvaan kokoonpuristumiseen.  Eri mineraalien rikkoutumiseen 
tarvittavat voimat vaihtelevat hyvin paljon. Kiillemineraalit rikkoutuvat  jo 

 1 - 5 MPa kuormituksiila  kun taas maasälpä-  ja kvartsirakeiden  rikkoutu-
miseen tarvitaan  20 - 50 MPa.  Kullakin kivellä  on  tietty saavutettavissa 
oleva lujuustaso,  ja kalliomurskeen  lopullinen lujuus määräytyy paljolti 
siitä, mihin muotoon  kivi  pystytään murskaamolla työstämään  /21/. 
Huokoisuus  alentaa selvästi lujuutta. Suomen ilmasto-olosuhteissa 
huokoisuus vaikuttaa mineraalien välisten sidosvoimien lisäksi pakkasra-
pautumisalttiuteen  /50, 79/. 

Hienoaineksen  laadulla  on  myös merkittävä vaikutus kailiomurskeen 
ominaisuuksiin varsinkin,  jos  kosteus  on  suuri. Tilanne  on  yleensä ongel-
mailisin keväällä, jolloin  lumen  ja  roudan sulaessa tierakenteessa  on 

 ylimääräistä vettä. Vesi ei pääse tällöin poistumaan alaspäin, koska aiem-
mat kerrokset ovat vielä jäässä. Vesi heikentää materiaalien kimmoista  ja 

 varsinkin pysyvää muodonmuutosvastustuskykyä /  59/. Hienojakoisten 
maalajien  laatua  on  perinteisesti kuvattu Atterbergin konsistenssirajoilla  ja 
plastisuusluvulla  /67/. Hienoaineksen  laatua voidaan kuvata myös vede-
nadsorptiolla, ominaispinta-alalia hehkutushäviöllä, kemiallisen koostu-
muksen muuttumisella  ja mineraalikoostumukselia. Hienoaineksen 

 huonoa laatua osoittavat hienoaineksen suuri vedenadsorptio, suuri 
ominaispinta-ala, suuri hehkutushäviö, kemiallisen koostumuksen nopea 
muuttuminen  ja  suuri kiillepitoisuus /  84/.  

Veden adsorptiolla  tarkoitetaan rakeiden  pinnan sitoman veden  määrää 
 100 %  suhteellisessa kosteudessa. Sitoutuneen  veden  määrä riippuu 

rakeen pintarakenteesta (ominaispinta-alasta),  pinnan  kemiallisesta koos-
tumuksesta sekä kivirakeen  pinnan  vapaista hydroksyyliryhmistä. Mitä 
enemmän  pinta  sitoo vettä  pinta-alayksikköä  kohti sitä hydrofiuisempää 

 on  materiaali  /50/. Ns.  "happamat" eli piidioksidi-pitoiset  kivet  ovat 
selvästi hydrofiulisiä  /41/.  Kiven piidioksidipitoisuuden  lisääntyessä  kiven 
pinnan hydrofiilisyys  kasvaa. 

Pienillä mineraalirakeilla  on karkearakeisia  suurempi adsorp tiokapasiteet
-ti,  joka perustuu niiden suurempaan ominaispinta-alaan. Kiviaineksen 

vedenadsorptiolle ei ole yleensä asetettu  raja-arvoja. Kuitenkin  alle  I % 
adsorptiota  pidetään pienenä  ja  1 - 3 % adsorptiota  normaalina  /10/. 

 Veden adsorptiokokeiden virhetekijöitä  ovat kuivapainon määrittämisvai-
keus sekä jään sulatuksessa käytettävät suolat, jotka lisäävät kiviaineksen 

 veden adsorptiota  10 - 15 kertaiseksi. NaCI:n on  havaittu lisäävän  kanta-
van  kerroksen murskeen hienoaineksen  veden adsorptiota  1.6  %:sta  22 
%:iin /49/. 

Ominaispinta-alalla tarkoitetaan rakeen ulkopinnan alaa laskettuna 
painoyksikköä kohti.  Sen  suuruuteen vaikuttavat raekoko  ja pinnan  raken-
ne. Raekoon pienetessä  pinta-ala kasvaa voimakkaasti  /50/. Hienoainek

-sen  laatua kuvaavat savilajitteen määrä  ja veden adsorp tio  korreloivat 
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tilastomatemaattisesti  erittäin merkitsevästi ominaispinta-alan kanssa 
/  79/.  

Vaasan tiepiirissä tehdyssä selvityksessä teiden kestävyyden kanssa korre-
loi kantavan kerroksen materiaalin  alle  0.002 mm  lajitteen  osuus  ja veden 

 adsorption  suuruus. Vaurioitumattomien teiden hienoainekseen sitoutu-
neen  veden  määrä oli  alle  15  g/kg.  Myös elohopeaporosimetrillä määritet

-ty  ominaispinta-ala korreloi teiden kestävyyden kanssa  /79/.  

Tampereen  teknillisessä korkeakoulussa tehtyjen tutkimusten perusteella 
hyvänlaatuisen murskeen hienoaineksen  veden  adsorptio  on  alle  17  g/kg 

 eli  1.7  %. Tievaurioista otetuissa murskenäytteissä hienoaineksen  veden 
 adsorptio  on  vaihdellut  2.0  -  5.3  %  välillä. Hyvälaatuisen murskeen 

hienoaineksen ominaisp  inta-ala  on  alle  5000  m2/kg  ja  huonolaatuisen  sitä 
suurempi  /49/. 

4.2.3  Mineraloginen  koostumus  (rapautuminen) 

Kalliomurskeen  laatuun vaikuttaa erityisesti louhosalueen kallioperä. 
Tärkeimpiä seikkoja ovat mineraalikoostumus, vallitseva mineraalikoko, 

 kiven  mikrorakenne  ja  rapautuneisuus. Mineraalikoostumus  vaikuttaa 
rapautumisherkkyyteen, haurauteen  ja  hioutuvuuteen  /35/.  Tiiviit hieno-
rakeiset kivilajit ovat lujempia kuin karkea-  tai  suurirakeiset.  Tämä johtuu 
mineraalirakeiden keskinäisestä koheesiosta, joka  on  sitä suurempi mitä 
enemmän kivessä  on  rakeiden  yhteistä koheesiopintaa eli mitä pienempiä 
rakeet ovat. Hienorakeisissa kivilajeissa rakeiden välisellä koheesiolla  on 

 yleensä huomattavasti suurempi vaikutus lujuuteen kuin mikroskooppi-
sen pienten mineraalirakeiden laadulla. Tällöin  on  kuitenkin tärkeää, että 
rapautumisalttiiden mineraalien osuus ei ole liian suuri  /79/.  

Mineraalien rapautuminen voi tapahtua joko mekaanisesti  tai  kemiallises-
ti. Mekaanisessa rapautumisessa  kiven  rakenteellinen kiinteys heikkenee 
kemiallisen koostumuksen pysyessä ennallaan. Mekaaninen rapautumi-
nen johtuu kiveen kohdistuneista voimista: kuormituksesta, lämpötilasta 
johtuvista laajenemisvoimista, vettymis-kuivumisilmiön aiheuttamista 
puristus-  ja  vetojännityksistä  sekä huokospaineista. Kemiallisessa rapautu-
misessa mineraalit muuttuvat  veden ja  siihen liuenneiden ainesten, lähin-
nä hiilidioksidin vaikutuksesta toisiksi, useimmiten pehmeiksi ns. savimi-
neraaleiksi  ja  samalla rapautumista aiheuttaviin liuoksiin joutuu rapautu-
vasta kivestä tiettyjä alkuaineita. Kemiallinen rapautuminen  on  hidas 
prosessi, joka tapahtuu ennen kaikkea kiviaineksen pinnalla. Käytännössä 
mekaaninen  ja  kemiallinen rapautuminen vaikuttavat rapautuvassa kives-
sä yhtäaikaa  /81/.  

Pakkasrapautuminen  on  kiven  mekaanista hienonemista, joka aiheutuu 
jään muodostumisesta  kiven  huokosissa  ja  raoissa  toistuvan jäätymisen  ja 

 sulamisen seurauksena. Prosessiin vaikuttavat lämpötilavaihtelujen 
suuruudet, niiden nopeudet, sulamis-jäätymiskertojen taajuus,  kiven 

 lämmönjohtavuus,  vesipitoisuus, rikkonaisuus, liuonneet ionit, mineraali-
koostumus, raekoko jne.  /81/.  

Kivet  muodostuvat useista eri mineraaleista. Nopeissa lämpötilan vaihte-
luissa eri mineraalien välille voi syntyä jännitystiloja, jotka useasti toistues-
saan heikentävät  kiven  rakennetta.  Jos  jäätymis-sulamis  prosessissa  on 

 mukana vesi, muodostuu mineraalien rajapinnoille entistä suurempia 
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jännitystiloja.  Veden  jäätyessä  huokosissa oleva vesi laajenee  ja  aiheuttaa 
 maarakeita rikkovia  voimia.  Jäätymis-sulamis-jakson  toistuessa  useita 

kertoja  kiviaines  rikkoutuu vähitellen  hienorakeisemmaksi  /50, 56/.  

Deformaation  ja  kulumisen kautta muodostunut  ajoura  kerää  pintavettä, 
 joka varsinkin  päällysteen  harvoista kohdista  ja  halkeamista voi ajoneuvo-

jen  ylitysten  aiheuttamien  paineiskujen  avustamana tunkeutua  kantavaan 
 kerrokseen.  Jos  kantavan kerroksen  hienoainespitoisuus  on  korkea, mate-

riaali sitoo vettä, mikä toistuvan jäätymisen  ja  sulamisen sekä liikenteen 
vuoksi aiheuttaa  kiviaineksen rapautumista. Rapautumistapahtumassa 

 osa kiven  alkuaineista  uuttuu  pois, osan jäädessä paikalleen  ja  suhteellises-
ti  rikastuessa  samalla kun kiveen tulee vettä lisää. Alkuperäiset mineraalit 

 hajoavatja  syntyy uusia  mikrokiteisiä savimineraaleja  /83/.  

Mineraalien runsas muuttuminen vaikuttaa  kiven  laatuun,  jos  muuttumi-
sen tuloksena syntyneet mineraalit ovat pehmeitä, helposti  lohkeavia, 

 helposti  liukenevia  tai  niillä  on  suuri  vedenpidätyskyky. Maasälvät  muut-
tuvat useimmiten  serisiiteiksi  ja  saussuriiteiksi.  Runsaasti kalsiumia sisäl-
tävien  plagioklaasien  yhteydessä voi esiintyä  karbonaattimineraaleja. 
Sarvivälke  muuttuu yleensä  biotiitiksi  ja  edelleen  kloriitiksi. Oliviini  muut-
tuu  serpentiiniksi  tai  iddingsiitiksi  /56, 83/.  

Kiviaineksen rapautumisen  kannalta eniten huomiota  on  kiinnitetty 
seuraavien mineraalien pitoisuuteen  ja  esiintymistapaan  kivessä  /31/:  

- 	kiillemineraalit: biotiitti, muskoviitti 
- 	sekundääriset  mineraalit:  serisiitti, kloriitti, serpentii - 

ni,  karbonaatti 
- 	kiisumineraalit: magneettikiisu, rikkikiisu 
- 	rautahydroksidi 
- 	karbonaatit 
- 	grafiitti 

Sitomattomassa  kerroksessa  kiillemineraaleista biotiitin  määrään  ja  esiinty-
mistapaan  on  kiinnitetty huomiota eniten.  Magma-  ja  metamorfisissa  kivi-
lajeissa  biotiitin esiintymistavat  ovat seuraavat  /31/: 

A. Tasaisesti  jakautuneena  
B. Kasaumina  
C. Yhtenäisinä  jonoina  
D. Muita mineraaleja  ympäröivinä kehinä  

Tapauksessa  A  biotiitti  lisää  iskunkestävyyttä hauraissa kivityypeissä. 
 Mikäli  kiilteen  määrä pysyy  alle  10  %,  sillä  ei ole suurta vaikutusta kulu

-tuskestävyyteen (hioutuvuuskestävyyteen).  Tapauksessa  B  biotii ttikasau
-tumat  joutuvat helposti  hienoainekseen murskausprosessin, tiivistyksen 

 tai  liikenteen vaikutuksesta. Erityisesti  kiillerikkaat karkearakeiset  tai 
 porfyyriset graniitit  kestävät heikosti  iskevää  kulutusta. Tapauksessa  C 

 biotiittijonot  tai  -pinnat  muodostavat  heikkoustasoja,  joita pitkin  kivi 
 rikkoutuu.  Murskausprosessin, tiivistyksen  ja  liikenteen vaikutuksesta  
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kulle  alkaa muodostaa  hienoainesta.  Tämä  on  tyypillistä erityisesti  kulle-
liuskeille ja -gneisseille.  Tapauksessa  D  biotiitti elastisena  ja rapautuvana 
mineraalina  voi aiheuttaa  kiven  rakenteen hajoamisen  /  31/.  

Kiillemineraaleihin  kuuluvat  biotiitti  ja muskoviitti (tumma ja  vaalea  kulle) 
 vaikeuttavat  kalliomurskeen tiivistymistä. Kiillerakeet  toimivat jousien 

tapaan lisäten  murskeen kimmoista  muodonmuutosta  ja pienentäen 
kimmomoduulia jo  pienillä  vesipitoisuuksilla.  Hyvin  hienorakeisena  kulle 

 lisää  veden  sitoutumista, jolloin  murskeen liettymisvaara  ja plastisten 
muodonniuutosten  riski kasvaa  /25/.  Kulle  esiintyessään  pakkamaisena  ja 
karkearakeisena  lisää  kiven rapautumisalttiutta  huomattavasti.  Pienirakei

-sena ja piroitteena  esiintyessään kiillettä voi olla jopa  20  %  ilman, että 
 kiven rapautumisalttius  lisääntyy  /50/.  

Verrattaessa  tienäytteid  en  hienoaineksen mineraalikoostumusta varastoka-
sanäytteiden mineraalikoostumukseen  havaitaan  röntgendi ffraktiolaitteel

-la  biotiittikiilteen  osuuden lisääntyneen  ja maasälpien  sekä  kvartsin  osuuk-
sien  pienentyneen  liikenteen  ja tiivistyksen  vaikutuksesta.  Tienäytteiden 

 suurempi  kiillepitoisuus  kuvastaa kantavassa kerroksessa tapahtuvaa 
 rakeiden hankautumista  toisiaan vasten. Tällöin  murtopinnoilla  oleva  kul-

le  irtoaajajauhautuu rikastuen hienoainekseen  /56/.  

Sekundäärimineraaleista tavallisimmat  ovat  serisiitti  ja kloriitti,  jotka lisää-
vät  veden  sitoutumista  hienoainekseen  ja kalliomurskeen deformoitumis-
ta.  Pehmeät mineraalit, esimerkiksi  taikki,  heikentävät  kiven  lujuutta. 

 Kloriitin  ja serpentiinin  vaikutus ei ole kokeissa ollut yksiselitteinen.  Em. 
 mineraalit eivät välttämättä  heikennä kiviaineksen lujuusominaisuuksia 

 /50/.  Kloriittia  on  muuttumistuloksena  jo isommissakin kivirakeissa  eikä 
 sen  syntyminen näyttäisi lisääntyvän  raekoon pienetessä. Kloriitin  rikastu-

mista  hienoainekseen  ei esiintynyt verrattaessa kasasta otetun  murskeen  ja 
 Los Angeles  -myllyssä  murskattujen  kivien  hienoainesten mineraalikoos-

tumuksia  /52/.  

Kiviaineksen rapautuessa poistuvilla  ioneilla  on  ns. liukenemisjärjestys, 
 joka saattaa hieman vaihdella eri  kivilajeilla.  Eri  oksidikomponenttien 
 käyttäytyminen  on  yleistettynä  seuraava  /83/:  

Si02 	jää  rapautuvaan mineraaliin  (osa  poistuu)  
Al203 	jää  -> savimineraalit 
FeO 	hapettuu Fe203  -pigmentiksi 
MgO  poistuu  veden  mukana 

 CaO 	poistuu  
Na20 	poistuu  
'<2° 	poistuu  mineraalin  muuttuessa  savimineraali ksi  
H20 	säilyy  rapautumattomissa kiilteissä 

Suolapitoinen  vesi heikentää  kiven  kestävyyttä.  Suolaus  lisää  ja  nopeuttaa 
 kiven  fysikaalista  rapautumista.  Varsinkin tummien  amfibolia  sisältävien 

kivien lujuus heikkenee selvästi suolan vaikutuksesta.  Emäksiset  kivet 
 ovat herkempiä suolan  vaikutukselle  kuin happamat  kivet  /50/.  

ASTO-projektin  yhteydessä  TTKK:lla  on  kehitetty  päällystekiviaineksen 
rapautumisherkkyyttä  kuvaava  arviointisysteemi,  jota  mandollisesti voi- 
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daan  soveltaa myös sitomattoman kantavan kerroksen materiaaleille. 
Rapautumisherkkyys arvioidaan rakeisuudessa jäädytys-sulatusrasi tuksen 

 (0  ->  550  sykliä)  aikana tapahtuvien muutosten perusteella. Rapautumis-
herkkyyden määrittäminen perustuu röntgendiffraktioanalyysiin  ja  ohut-
hietutkimuksiin. Rapautumisherkkyyttä kuvataan ns. rapautumisindeksin 
avulla. Rapautumisindeksiin vaikuttavat  kiven mineraalikoostumus,  eri 
mineraalien määrät, kivilajin rakenne  ja ympäristöolosuhteet  /50/.  

Rapautuminen  lisää kivirakeen huokoisuutta. Kemiallisessa rapautumises
-sa  yleensä adsorptiovesihuokosten  (alle  1 m)  määrä lisääntyy. Fysikaali-

sessa rapautumisessa taas isojen ns. gravitaatio-  ja kapillaarivesihuokosten 
 (yli  1  I.tm)  määrä lisääntyy. Huokoskoko vaikuttaa kivessä esiintyvän 
 veden  luonteeseen (gravitaatio-, kapillaari-  ja adsorptiovesi) /  50/. 

4.3  Tierakenteen  vaikutus 

Kuten aikaisemmin  on  todettu tierakenteen toimintaan vaikuttavia tekijöi-
tä ovat liikennekuormituksen lisäksi päällysrakennekerrosten paksuudet  ja 

 materiaalit, alusrakenteen laatu, kosteustila sekä ilmasto-olosuhteet. 
Kantavan kerroksen paksuus vaikuttaa alusrakenteen pysyviin muodon- 
muutoksiin, mutta  vain  vähän päällysteen alapinnan vetomuodonmuutok

-sun  (vrt  kuva  7  sivu  10).  Sensijaan kantavan kerroksen materiaalin kimmo-
moduulilla  on  merkittävä vaikutus päällysteen alapinnan vetomuodon-
muutosten suuruuteen.  

Barksdale /6/ on  testannut koeradalla sitomattoman  kantavan kerroksen 
merkitystä  ti  erakenteen  käyttäytymiseen toistokuormituksessa. Tieraken-
ne oli seuraava: 

9cm  AB 
20  -  30 cm  kantava kerros 
SiHk 

Kantavan kerroksen paksuuden kasvu  20  cm:stä  30  cm:iin  lisää tieraken
-teen  kestoiän  kolminkertaiseksi, mikä johtuu etupäässä alusrakenteen 

pysyvän muodonmuutoksen pienenemisestä. Kantavan kerroksen laadulla 
 on  myös merkitystä  koko tierakenteen deformoitumiseen (kuva  27). 

 Hienon  ja  karkean materiaalin rakeisuuskäyrät ovat alapäästään (<  6 mm) 
 lähes samat. Maksimiraekoko  on  hienolla materiaalilla noin  20 mm  ja 

 karkealla materiaalilla  35 mm /6/.  
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PERMANENT DEFORMATION (IN.) 
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Kuva  27. 	Pysyvän deformaation jakautuminen  koko  rakenteessa  ja  kussakin 
kerroksessa kantavan kerroksen ollessa hieno-  ja karkearakeista  kallio-
mursketta. Koealueet  9  ja  10/6/.  

Kantavan  ja  jakavan kerroksen tiiviydellä  on  myös vaikutusta  koko tiera-
kenteen  toimintaan. Kuivan materiaalin kimmoiset ominaisuudet  (E-mo-
duulit)  ovat Thomin mukaan melkein riippumattomia tiiviydestä  /69/. 

 Sensijaan jakavan  ja  kantavan kerroksen materiaalin plastiset ominaisuu-
det (kyky vastustaa pysyviä muodonmuutoksia) riippuvat selvästi kuivan 
materiaalin tiiviydestä. Optimikosteudessa tiiviysasteen nostaminen  95 

 %:sta  100 %:iin (AASHTO T-180)  kasvattaa kimmomoduulia  50 - 160 % 
 alhaisessa jännitystilassa  (0 = 69 kN/m 2)  /7/.  Oulun yliopistossa tehdyissä 

dynaamisissa kolmiakselikokeissa tiiviyden vaikutus kimmomoduuliin 
alkoi näkyä vasta pienemmillä kuin  95 % Proctor-tiiviyksillä pääjännitys-
ten  summan  ollessa noin  200 MN/rn2  (kuva  28). Alennettaessa  tiiviys  90 
%:iin kimmomoduulin  arvo  on  puolet pienempi kuin  100 %:n tiiviydellä 
/14/. 
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Kuva  28. 	Tiiviyden  vaikutus dynaamiseen kimmomoduuliin  /14/.  

Tiivistettäessä  pyritään mandollisimman suureen tiiviyteen, mihin pääs-
tään, kun materiaali kastellaan optimikosteuteen. Optimikosteus  on 

 varsinkin suhteutuneilla materiaaleilla  varsin  lähellä kyllästymistilaa. 
Tällöin  on  vaarana suuret pysyvät muodonmuutokset,  jos  materiaali saa 
lisävettä valmiissa tierakenteessa.  Sen  sijaan,  jos  materiaali kuivuu valmiis-
sa tierakenteessa,  sen kimmoiset ja  pysyvät muodonmuutosominaisuudet 
paranevat selvästi  /69/. 

4.4 	Kalliomurskerakenteiden  erityispiirteet 

Kalliomurskeen rakeisuuskäyrän  muoto vaikuttaa vähäisessä määrin 
materiaalin kimmomoduuliin tasarakeisen (paljon samaa raekokoa) mate-
riaalin kimmomoduulin ollessa suurempi kuin sekarakeisen materiaalin. 

 Sen  sijaan sekarakeisen materiaalin leikkauslujuus  on  suurempi kuin tasa-
rakeisen materiaalin leikkauslujuus, mikä puolestaan vaikuttaa pysyviin 
muodonmuutoksiin. 

Materiaalin herkkyys plastisiin (pysyviin) muodonmuutoksiin riippuu 
suuresti tiiviydestä. Rakeisuudella  on  pieni vaikutus hyvin tiivistetyn 
materiaalin pysyviin muodonmuutoksiin. Tiiviyden vaikutus kimmomo-
duuliin  on  vähäisempi kuin vaikutus pysyviin muodonmuutoksiin. 

Kimmomoduulin  suuruus riippuu suuresti materiaalin maksimiraekoosta, 
jolloin kimmomoduuli kasvaa raekoon kasvaessa,  ja rakeiden mikrokar-
keudesta. Kalliomurskeen  kyky vastustaa pysyviä muodonmuutoksia nip- 
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puu materiaalin  maksimiraekoostaja rakeiden makrokarkeudesta.  

Kosteus vaikuttaa haitallisesti varsinkin  pysyviin muodonmuutoksiin.  Jos 
 materiaalin  vedenläpäisevyys  on  heikko  (suhteutunut  materiaali, suuri 

 hienoainespitoisuus),  materiaali tulee epäedullisissa olosuhteissa herkästi 
vedellä  kyllästetyksi,  jolloin pysyvät  muodonmuutokset  tulevat suuriksi.  

Kalliomurskeen  suureen  kimmomoduuliin  pyrittäessä  (päällysteen  veto- 
muodonmuutosten rajoittaminen) vaaditaan mandollisimman tasa-  ja 
suurirakeista  hyvät  mikroki tkaominaisuudet  omaavaa materiaali  a. 

 Hyvään  kalliomurskeen leikkauslujuuteen  pyrittäessä (kantavan  ja  jaka-
van  kalliomurskekerroksen deformoitumisen  estäminen) vaaditaan suuri- 
ja sekarakeista teräväsärmäistä  hyvän  makrorakenteen  omaavaa materiaa-
lia  ja  pyritään hyvään tiiviyteen. 

Pyrkimys materiaalien hyviin  kimmoisiin  ja pysyviin muodonmuutosomi-
naisuuksiin  sekä  vedenläpäisevyyteen  on  osittain ristiriitaista.  Tasarakei-
sella  materiaalilla  on  korkea  kimmomoduuli  ja  hyvä  vedenläpäisevyys, 

 kun taas  suhteutuneen  materiaalin  deformoituminen  on  vähäistä. Lisäksi 
 on  otettava huomioon, että  suhteutunut  materiaali  on  helppo tiivistää  ja 

lajittumisriski  on  vähäinen. Käytännössä joudutaan eri tekijöiden suhteen 
tekemään kompromisseja, jolloin saadaan materiaalien  em.  kaikki ominai-
suudet suhteellisen hyviksi.  

Kalliomurskeen rakeisuuskäyrä  on  usein roikkuva, jolloin  hienoaines  saat-
taa erottua  karkeammasta runkoaineksesta.  Jos hienoainesta on  paljon,  se 
pumppautuu  varsin  herkästi rakenteen pintaan muodostaen ohuen, vettä 

 pidättävän  kerroksen  päällysteen  alle.  Tällöin  on  suuri vaara, että varsin-
kin ohut päällyste rikkoutuu, koska  kostuessaan ohutkin hienoainesta 

 sisältävä kerros  päällysteen  alla  tekee  päällysteen  alustan liian joustavaksi 
 ja  sileäksi. Päällyste ei  tukeudu sileään liukkaaseen  alustaan, vaan saattaa 

 rikkoutua hiushalkeamille  jo päällystysvaiheessa /  80/. 

5  KALLIOMURSKEIDEN  KÄYTTÄYTYMISEN 
ENNUSTAMISEEN SOVELTUVAT LABORATORIO- 
MENETELMÄT  

5.1 	Yleistä 
Suomessa  määritetään  nykyisin  kiviainesten  lujuus-  ja muotovaatimukset 
TIEL:n murskaustöissä pistekuormitusindeksillä, hioutuvuusarvolla, 
parannetulla haurausarvolla,  Los Angeles  -luvulla  ja muotoarvolla. Kiviai-
neksen  laatuvaatimukset eroavat riippuen  sen käyttötarkoituksesta. Sito-
mattoman  kantavan kerroksen  kiviaineksen lujuusluokan  määräävät  Los 
Angeles  -luku  ja  parannettu  haurausarvo  /72/.  

Tavanomaisilla  tiehankkeilla  ennen varsinaisia  laboratoriotutkimuksia 
kiviainesselvitykset  aloitetaan  jo  kentällä geologisella  tarkastelulla,  jolla 

 rajataan näytteenottoalueille,  joiden  kiviaines  alustavien  kenttäselvitysten 
 perusteella näyttää kelvolliselta. Näytteiden  mineraalikoostumuksen, teks

-tuurin ja rapautuneisuuden  tai  muuttumisen tarkasteluun voidaan käyttää 
 ohuthietutkimusta. Silmämääräinen  tarkastelu ei aina anna luotettavaa  
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tulosta kiviaineksen kelpoisuudesta vaativi  in  käyttötarkoituksiin. 

Laboratoriomenetelmillä  pyritään lähinnä selvittämään materiaalien  hie-
nontumista,  lujuus-  ja muodonmuutosominaisuuksia, hienoaineksen 

 laatua  ja vedenherkkyyttä.  

Perinteisesti maalajeja  on  tutkittu määrittämällä rakeisuus seulomalla  ja 
hienoainespään rakeisuus areometrianalyysillä. Hienoaineksen  laatua  on 

 kuvattu Atterbergin konsistenssirajojen avulla. Juoksuraja määritetään ns. 
koputuskojeella  ja kieritysraja pyörittämällä  sormien avulla. Piastisuuslu-
ku  on  juoksu-  ja kieritysrajan (vesipitoisuuksien)  erotus. Piastisuusluku  on 

 sitä korkeampi, mitä enemmän maalaji sisältää savilajitetta. 

Kalliomurskeen hienonemista  voidaan tutkia ennakoi  ta  mm. haurausarvo-
kokeella, hioutuvuuskokeella, myllykokeella  ja  Los Angeles -kokeella. 

 Materiaalien lujuusominaisuuksien määrittämisessä voidaan käyttää dy-
naamisia kolmiakseli-, puristus-  ja pistekuormituskokeita  sekä kantavuus- 
mittauksia. Muodonmuutosominaisuuksien määrittämisessä voidaan 
käyttää  Hollow Cylinder (onttosylinteri)-, Resonant Column-  ja  IC-kokeita. 
Kalliomurskeen hienoaineksen laadun tutkimiseen soveltuvia muita mene-
telmiä ovat hienoaineksen omi naispinta-ala, vedenad sorptio, huokoisuus 

 ja hehkutushäviö. Hienoaineksen rakeisuus  voidaan määrittää areometria-
nalyysillä, kemiallinen koostumus röntgenspektrometrillä  ja mineraali

-koostumus röntgendiffraktiomenetelmällä  /84/.  

Seuraavissa kohdissa käydään yleispiirteisesti läpi laboratoriomenetelmiä, 
joita  on  käytetty kalliomurskeiden käyttäytymisen ennustamiseen. Kunkin 
laboratoriomenetelmän yhteydessä pyritään esittämään myös menetelmän 
hyviä  ja  huonoja puolia.  

5.2  Mineralogiset määritykset (rapautuminen) 

 5.2.1  Geologinen tarkastelu 

Kivilajien makroskooppisessa  kuvauksessa kivilaji,  kiven  rakenne, mine-
raalien raekoko  ja päämineraalit määritetään silmämääräisesti  rakennus- 
geologista kallioluokitusta käyttäen. Jatkotarkasteluun otetaan  vain rapau-
tumisluokan Rp 0 kiviaines,  jolloin voidaan välttää joidenkin heikkojen  tai 

 helposti rapautuvien kiviainesten käyttö. Tarkastelussa kiinnitetään huo-
miota haitallisiin tekijöihin, kuten 

-  suuriin kiillekasautumiin 
- kloriitin,  talkin, graflitinja kiisujen  esiintymiseen  /82/.  

Geologinen tarkastelu  on  aina välttämätön otettaessa käyttöön uusia 
kallioalueita  /29, 76/.  Geologinen tarkastelu edellyttää vankkaa käytän-
nön kokemusta.  

5.2.2  Ohuthietutkimus  

Kiven silmämääräisen  tarkastelun lisäksi voidaan kiviaineksen tutkimises- 
sa käyttää ohuthieitä (paksuus  0.03 mm)  ja polarisaatiomikroskooppia 
(suurennus  10 - 50 kertainen). Hieistä määritetään  kiven mineraalikoostu- 
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mus ja  mineraalien prosentuaaliset osuudet (ns.  point counter-menetelmä). 
Lisäksi ohuthieistä määritetään tavallisesti päämineraalien maksimi-  ja 

 keskimääräinen raekoko sekä tarkastellaan mineraalien muuttuneisuutta, 
raerajoja, suuntautuneisuuttaja mandollisia mikrorakoja  /2/.  

Ohuthieestä  tehtävästä mikroskooppisesta tutkimuksesta saadaan selville: 

-  mandollinen alkava rapautuminen (esim. maasälpäja  kul-
le) tai  muuttuminen 

- mikroraot  ja  pienet halkeamat etenkin hauraissa mi-
neraaleissa sekä eri mineraalien välisissä rajapinnoissa 

rakenteelliset seikat, jotka heikentävät  kiven  laatua, esim. 
mineraalien välisten yhteenliittymistapojen vaihtelu, sekä 
ns. muurilaastirakenne, jossa hienoksi hiertynyttä  tai  murs-
kautunutta  ainesta esiintyy karkeampien rakeiden välissä, 
mikä heikentää murskeaineksen kestävyyttä 

mineraalikoostumus,  ennen kaikkea rapautumisherkkien 
mineraalien määrä  ja  sijoittuminen kivessä, esim. kiilteen 
esiintyminen kasaumina  tai  hajallaan 

-  tietyt sekundääriset mineraalit (serisiitti, epidootti, kalsiitti) 
paljoussuhteineen  ja esiintymistapoineen /  82/.  

Ohuthietutkimus  on  varsin  hyvä menetelmä arvioitaessa kallioalueen 
käyttökelpoisuutta. Menetelmä edellyttää geologista asiantuntemusta.  

5.2.3  Röntgendiffraktio  

Eri kivilajeissa esiintyvät mineraalit voidaan selvittää röntgendiffraktio-
analyysillä  /52/.  Tietyllä tarkkuudella saadaan selville myös mineraalien 
paljoussuhteet.  Jos  mineraalia  on  < ,  tulkinta vaikeutuu huomattavasti 
/  56/.  

Röntgend iffraktioanalyysillä  saadaan selville mandolliset rapautumistuot
-teet ja  niiden laatu sekä karkeasti niiden määrä. Mikroskooppianalyysi ei 

yleensä paljasta rapautumisessa syntyneiden savimineraalien laatua.  Rönt-
genanalyysin  avulla saadaan paremmin kuin mikroskooppianalyysillä 
selville sekundääristen mineraalien määrän suhde alkuperäisiin kivimine-
raaleihin  /82/.  Laitteiston kalleuden vuoksi soveltunee lähinnä erikoista-
pauksiin  ja  tieteelliseen tutkimukseen.  

5.2.4  Jäädytys -sulatus -koe 

Mekaanista rapautumista voidaan tutkia laboratorio-olosuhteissa jäädytys-
sulatus-kokeilla. Koe suoritetaan esim. periodikaapissa. Kivessä tapahtuu 
kaksi lämpöshokkikäsittelyä, ensimmäinen lämpötilan nosto-  ja  toinen 
laskuvaiheessa. Shokkikäsittelyllä pyritään aikaansaamaan kiveen järtni- 
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tystiloja,  jotka nopeuttavat mandollista rapautumisprosessia  /50/. Kiviai-
neksessa  jäädytys-sulatusprosessin aikana tapahtuneet muutokset näkyvät 
raekokojakaumassa. Lämpötilarasitus vaikuttaa lähinnä kiisupitoisiin 
kiviin alentaen niiden lujuutta. Suola  on  jäädytys-sulatuskokeissa rapautu

-mista  edistävä tekijä. Jäädytys-sulatus-kokeilla testataan Ruotsissa  lento-
kenttäpäällysteiden runkokiviaineksen  kelpoisuutta  /23/.  Jäädytys-
sulatus-koe soveltunee kiviainesten testaamiseen,  jos  epäillään rapautu-
mistaipumusta.  

5.3  Hienonemista  ennakoivat kokeet 

 5.3.1  Haurausarvokoe (iskukoe) 

Haurausarvokokeella  (TIE 232)  tutkitaan kiviaineksen iskunkestävyyttä. 
Haurausarvo  on  kokeessa syntyneen  alle  4 mm lajitteen  massan  suhde 
alkuperäisen näytteen massaan  ja  se  ilmaistaan prosentteina  /30, 72/. 

 Muissa pohjoismaissa haurausarvo määritetään  8 mm seulan läpäisseenä 
 aineksena  /2/. Kiviaineksen  lujuuden katsotaan olevan sitä parempi, mitä 

pienempi haurausarvo  on. 

Haurausarvokoe  kuvaa  kiven  mekaanista lujuutta  ja  siten lähinnä mate-
riaalin rakeisuuskäyrän suoristumista iskevän  ja tiivistävän  kuormituksen 
seurauksena, mutta ei suoraan kuvaa kalliomurskeen hienoaineslajitteen 
lisääntymistä  /84/.  Kokeessa sitkeät  ja  pehmeät kiviainekset saavat usein 
hyvän haurausarvon. Lisäksi puikkoiset kivirakeet rikkoutuvat kokeessa 
tasamittaisia kivirakeita helpommin  /40/.  

Erilaisten laitteiden  ja  työtapojen vuoksi eri laboratorioissa saadut haurau-
sarvot poikkeavat toisistaan jopa  10 %.  Koneellisilla haurausarvolaitteilla 
saadaan jonkin verran suurempia arvoja kuin käsikäyttöisillä laitteilla  /2/. 
Rinnakkaisnäytteiden  tulokset saattavat poiketa kiviaineksesta riippuen  5 - 
10 %  keskiarvosta  /40/. 

Iskukoe  tehdään haurausarvolaitteel  la hau rausarvokoetta  vastaavasti, 
mutta näytteet suhteutetaan tiettyyn rakeisuuteen kuten myllykokeissa 

 /84/. Iskulaitteistoa  käytettäessä kalliomurskeen hienoaineksen laadun 
muuttuminen voi olla liian vähäistä.  Jos  tehoa yritetään parantaa iskuja 
lisäämällä, kalliomurske voi hienontua liikaa  tai  kokeen kestoaika voi 
venyä liian suureksi. 

Haurausarvokoe  on  helppo  ja  nopea tehdä, mutta kokeen merkitys kallio-. 
murskeen ominaisuuksien määrittämiseen  on  kyseenalaista. Haurausarvo-
kokeella saatanee kuitenkin selville materiaalit, jotka helposti hienonevat 
kalliomurskeen eri käsittelyvaiheissa.  

5.3.2  Hioutuvuuskoe 

Hioutuvuuskokeella  tutkitaan kiviaineksen kykyä vastustaa raapivaa  ja 
hiovaa  kulutusta  (TIE 237). Hioutuvuusluku on  kokeessa pois kuluneen 
kiviaineksen tilavuus (cm 3)  / 30/. Kiviaineksen  kovuuden  ja kulutuskestä-
vyyden  katsotaan olevan sitä parempi, mitä pienempi hioutuvuusluku  on. 

 Kokeessa menestyvät lujasti toisiinsa kiinnittyneistä kovista mineraaleista 
koostuvat kiviainekset  /40/. Hioutuvuuskoe  kuvaa kivien mineraalien 
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kovuutta, mutta ei kivien rakenteellista lujuutta  /  84/. 

Hioutuvuuskokeen  tulokset riippuvat  koelämpötilasta,  ilman  kosteud esta, 
hiontajauheen  määrästä  ja  laadusta sekä  kivirakeiden asettelusta. Murska-
tuula materiaaleilla  kuluminen  on  selvästi suurinta alussa. Tällöin  rakei

-den  terävät  särmät hioutuvat ja  toisinaan lohkeavat pois. Osassa  laborato-
rioi  ta  käytetäänkin  näytekappaleiden esihiontaa. Ri nnakkaiskappaleiden 
hioutuvuusluvut  poikkeavat  maksimissaan kivilevyillä  14 %  ja rakeilla  5 % 
/2/. 

Hioutuvuuskokeen  merkitys  sitomattomien  kerrosten  kalliomurskeiden 
 käyttökelpoisuuden arvioinnissa kannattaa selvittää.  

5.3.3  Myltykoe (autogeeninen  mylly)  

Myllykulutuskokeessa  kiven hioutuvuuskuluvuutta  mitataan märkänä, 
mikä hyvin vastaa olosuhteita  tierakenteessa. Kiviainekselle  kokeessa 
tapahtuvat muutokset ovat samansuuntaisia kuin kantavassa kerroksessa. 
Näytteen  koko  on  suuri, jolloin kokeen  toistettavuus  on  hyvä verrattuna 

 hioutuvuusluvun määritykseen.  Koska eri laboratorioissa  kokeiltavat 
myllylaitteistot  poikkeavat monin tavoin toisistaan, saatu  tulos  riippuu 

 mm.  käytetäänkö  kuulia  vai ei,  kuulien  määrästä  ja  koosta,  kierrosmääräs
-tä  ja nopeudesta ja  myllyn  sisävaipan  materiaalista.  Kiviaineksen muotoar-

vo  vaikuttaa myös  koetuloksiin  /2/.  

Vaasan  tiepiirissä  /83, 84/  ja Tampereen  teknillisessä korkeakoulussa 
 /53/ on  kehitetty  myllykoetta murskattujen  materiaalien  kulutuskestä-

vyyden  tutkimiseen. Molemmat  myllyt  ovat vaakatasossa  pyöriviä sylinte-
rimyllyjä.  Tampereen TKK:ssa  tehdyn tutkimuksen mukaan ilman  jauhin

-kappaleita suoritetussa kokeessa tapahtuvat muutokset vastaavat  kanta-
vassa  kerroksessa tapahtuvia  kiviaineksen  muutoksia  /53/.  Tutkimukses-
sa verrattiin  myllykokeen  jälkeen  määritettyjä rakeisuuksia,  veden adsorp-
tiota ja biotiittipitoisuuksia murskauksen aikaisiin ja  valmiista  tieraken-
teesta  otettujen materiaalien vastaaviin arvoihin.  Kalliomurskeen  hienon

-nuslaitteena autogeeninen  mylly  (myllykoe)  toimii tehokkaammin kuin 
 haurausarvolai tteis  to (iskukoe),  koska  se  muuttaa  hienoaineksen  laatua 

enemmän  /84/.  Laite voi olla käyttökelpoinen  ennustettaessa kalliomurs
-keen hienonemista tierakenteessa.  Laitteen käyttökelpoisuus tulee kuiten-

kin testata  laajahkolla  selvityksellä.  

5.3.4 Los Angeles  -mylly  

Los Angeles -kokeella (TIE 231)  tutkitaan  kiviaineksen  isku-  ja kulutuskes-
tävyyttä.  Los Angeles  -luku  on  kokeessa saatu  1.68 mm  pienemmäksi 

 jauhautuneen kiviai neksen  määrä  p rosentteina  alkuperäisestä  kivi  aines- 
näytteen määrästä  /30/. Kiviaineksen kulutuskestävyyttä  pidetään sitä 
parempana, mitä pienempi  Los Angels  -luku  on.  Kokeen  toistettavuus  on 

 hyvä  ja  tulosten hajonta pieni. Kokeen huonona puolena  on se,  että  lujien 
 kivien lisäksi pehmeät  ja sitkeät, esim. hienorakeista  kiillettä sisältävät 
 kiviainekset  saavat kokeessa hyviä (pieniä) arvoja  /2/. 

Los Angeles  -kokeessa syntyvä  hienoaines  ei vastaa  ominaisuuksiltaan 
tienäytteistä erotettua hienoainesta  /79/. Los Angeles  -kokeessa  hauraat 

 mineraalit näyttävät  rikastuvan hienoainekseen.  Tämä viittaa siihen, että  



Kailiomurskeiden  käyttö  sitomattomissa rakennekerroksissa 	 59  

toisin kuin tierungossa, kiviaines joutuu  Los Angeles  -kokeessa lähinnä 
iskevien voimien aiheuttaman kulutuksen kohteeksi  /53/. Iskevään  rasi-
tukseen perustuvissa kulutuskokeissa syntyvän hienoaineksen savespitoi-
suus  on  selvästi alhaisempi kuin tiessä syntyvän hienoaineksen  /79/. Los 
Angeles  -kokeen käyttö kantavan kerroksen kiviaineksen testaamiseen  on 

 kyseenalaista.  

5.4  Materiaalien muodonmuutos-  ja  lujuusominaisuuksien 
määritykset  

5.4.1  Dynaaminen kolmiakselikoe 

Sitomattoman  jakavan  ja  kantavan kerroksen materiaalin dynaaminen 
kimmomoduuli voidaan laboratoriossa määrittää käyttäen dynaamista 
kolmiakselilaitetta. Syklinen kuormitus saadaan aikaan pneumaattisesti  tai 
hydraulisesti.  Dynaamisessa kolmiakselikokeessa pyritään valitsemaan 
kuormitus  ja sellipaine  vastaamaan tierakenteessa vallitsevia olosuhteita. 
Kokeen aikana rekisteröidään pääjännityksiä, muodonmuutoksia  ja 
huokosvedenpainetta.  

Oulun yliopiston geotekniikan laboratorion automatisoidulla dynaamisella 
kolmiakselilaitteistolla muodonmuutosten mittaus tapahtuu optisesti näyt-
teen  keskimmäisen kolmanneksen ylä-  ja alapinnasta. Huokosvedenpai-
netta  mitataan anturilla keskimmäisen kolmanneksen yläpinnasta. 
Maanäytteen maksimihalkaisija voi olla  200 mm  ja  korkeus  350 mm. 

 Dynaamisen kimmomoduulin määritykseen tarvittava muodonmuutos  on 
 keskimmäisen kolmanneksen keskimääräinen painuma. Jakamalla tämä 

palautuva kokoonpuristuma keskimmäisen kolmanneksen korkeudella 
saadaan muodonmuutoksen palautuva  osa.  Dynaaminen kimmomoduuli 
saadaan jakamalla dynaamisen vaiheen deviatorinen jännitys  0d  (= al- a3) 

 muodonmuutoksen palautuvalla osalla  /14, 28/.  

Dynaaminen kolmiakselikoe  on  erittäin käyttökelpoinen kalliomurskema-
teriaalien kimmoisten muodonmuutosominaisuuksien arvioinnissa. Lait-
teiston kalleudesta  ja  kokeiden vaikeudesta johtuen dynaaminen kolmiak-
selikoe soveltuu lähinnä laatuvaatimusten (esim. rakeisuus) tarkistamisek

-si  tehtävään tieteelliseen tutkimukseen.  

5.4.2 Hollow Cylinder Apparatus  (HCA)  

Hollow Cylinder (onttosylinteri) -laitteella sitomattomia jakavan  ja kanta-
van  kerroksen materiaaleja voidaan tutkia lähes liikennekuormitusta 
vastaavissa jännitystiloissa. Laitteistolla saadaan näytteeseen dynaamisesta 
kolmiakselikokeesta poiketen myös leikkausjännitys, mistä syystä laite 
soveltuu hyvin pysyvien muodonmuutosten arvioimiseen. Sylinterimäisen 
näytteen ulkohalkaisija  on 280 mm  ja seinämän  paksuus  28 mm (lute 1). 

 Kokeen aikana mitataan näytteen seinämien paksuuden muutoksia, näyt-
teen halkaisijan  muutoksia, pystysuoria  ja vääntömuodonmuutoksia. 

 Näytteiden valmistustekniikan  ja tiivistämisen (esim. täryvasara BS5835) 
 tulee olla toistettavuudeltaan hyvä eli näytteiden ominaisuuksien tulee olla 

samat  /11/.  

Laitteen käyttökelpoisuuden testauksessa instrumentoid ussa koetiessä 
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tapahtuvia muodonmuutoksia verrattiin  Hollow Cylinder  -laitteella määri-
tettyihin muodonmuutoksiin. HCA-laitteella määritetyt muodonmuutok

-set  vastasivat hyvin tierakenteessa tapahtuvia muodonmuutoksia  /11/. 
 Laitteisto soveltuu hyvin pysyvien muodonmuutosominaisuuksien tieteel-

liseen tutkimukseen. Näytteen valmistus  on  erittäin vaativa.  

5.4.3 Resonant Column  -koe  

Resonant Column  -laitteella voidaan määrittää näytteen dynaamiset leik-
kausmoduulit. Tutkittava näyte  on  halkaisijaltaan  71 mm  ja  korkeudeltaan 

 142 mm,  mistä syystä tutkittavan materiaalin maksimiraekoko  on 16 mm 
/3/.  Maksimiraekokoraj oituksesta  johtuen laitteen käyttökelpoisuus  on 

 rajallinen kantavan  ja  jakavan kerroksen materiaalien leikkausmoduulien 
arvioinnissa.  Jos  maksimiraekokoa  pystytään lisäämään näytekokoa 
kasvattamalla, laitteistoa voitanee käyttää ohjearvojen määri ttämiseen. 

 Resonant Column  -koe tuskin tällöinkään soveltuu rutiininomaisiin määri-
tyksiin.  

5.4.4  Kiertotlivistyslaite  IC  

Kiertotiivistyslaitteessa  (Intensive Compaction, IC)  näytettä tiivistetään 
pohjan  ja  kannen välissä valitulla paineella. Pohja  ja  kansi ovat keskenään 
samansuuntaisia, mutta niiden  ja  työsylinterin  välinen kulma muuttuu 
pyörivän työliikkeen mukana jatkuvasti  (kuva  29).  Tulostuksena  saadaan 
näytteen tiheyttä  ja  muokkausvoimaa  kuvaava momentti kierrosten funk-
tiona. Tiivistetyn näytteen halkaisija  ja  korkeus  on  tällä hetkellä noin  100 
mm,  mistä syystä laitteisto ei sovellu karkeiden materiaalien testaamiseen. 

 Jos  näytekokoa  voidaan suurentaa,  IC-laitteen tyyppinen laite saattaa 
soveltua kalliomurskei  den  muod onmuutos-, tiivistettävyys-  ja  hi  enonemi-
sominaisuuksien  selvittämiseen.  

Kuva  29. 	Kiertotiivistyslaitteen  toimintaperiaate.  
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1. Koko  kuormitusalue  0 	 -  1.24  MN/rn2  
2. Lineaarinen alue  0.12 	 -  1.085  MN/rn2  
3. Lineaarinen, lyhyt alue  0.31 	 -  0.93  MN/rn2  
4. Lineaarinen, erittäin lyhyt alue  0.47 	 -  0.78  MN/rn2  

Koejäijestely  ja  itse laite ovat vielä kehitysvaiheessa. Jännityksen jakautu-
minen  koesylinterissä  ei vastaa  tierakenteessa  vallitsevaa tilannetta. Kehi-
tystyössä  kiinnitetäänkin  huomiota jännityksen jakautumiseen, kokeen 

 toistettavuud  en  parantamiseen sekä  muod onmuutoksen palautuvan  osan 
 mittaarniseen  /55/.  Kokeen suurimpana heikkoutena lienee  sen  staattinen 
 luonne.  

5.4.6  Kantavuusmittaukset 

Kalliomurskekerrosten kimmoisia  ominaisuuksia voidaan selvittää myös 
 kantavuusmittauksilla. Määrittämällä kantavuudet  ennen  ja  jälkeen 

kerroksen teon voidaan laskennallisesti määrittää kerroksen  E-moduuli. 
 Rakentamisen aikaisilla kantavuuden  määrityksillä  pystytään lähinnä 

varmistamaan  koko  tierakenteen  eikä niinkään yksittäisen kerroksen 
kelpoisuus. Tämä johtuu siitä, että  kalliomurskekerroksen  E-moduuli  riip-
puu  mm.  seuraavista tekijöistä:  

- 	alusrakenteen  E-moduuli 
- 	sivutuen  suuruus (ongelmana kapeat tiet)  
- 	kosteus  
- 	tiiviys  
- 	käytetty kuormitus  (jännitystila) 
- 	kuormitusaika.  

Valmiin  tierakenteen  eri kerrosten  E-moduulien suuruudet  voidaan arvioi-
da  pudotuspainolaitteella mitatun taipumasuppilon  avulla  kimmoteoriaa 
soveltarnalla.  Tällöin  on  etuna  se,  että  tierakennetta  voidaan tutkia  in situ- 
tilassa.  Pudotuspainolaitteen  aiheuttamat rasitukset  tierakenteessa  vastaa-
vat hyvin raskaan liikenteen aiheuttamia rasituksia.  

5.4.7  Pistekuormituskoe 

Pistekuormituskoetta  on  käytetty lähinnä  päällysteiden runkoaineen 
 lujuuden  määrityksiin. Pistekuormituskokeen  perusteella  määri tetään 

koekappaleille pistekuormitusindeksi,  joka ilmoittaa  kiven  suurimman 
 kantokyvyn  ennen murtumista kuormituksen  kohdistuessa  lähes  piste

-mäiselle  alueelle.  

Pistekuormituskoe  suoritetaan  pistekuormituslaitteella kairasydännäyt
-teestä  tai  epäsäännöllisen  muotoisesta  kivikappaleesta.  Kokeessa  koekap-

paletta  puristetaan kuormitusta mandollisimman tasaisesti lisäten  kuormi-
tuskärkien  välissä kunnes  koekappale  10  -  60  sekunnin  kuormitusaikana 

 murtuu.  Puristettavan rakeen  tulee olla kooltaan  15  -  85 mm  ja  muodoltaan 
sellainen, että paksuuden  D  eli  kuormituskärkien  välin  suhde kuormitus- 
kohdan keskimääräiseen  leveyteen  W on  välillä  0.3  -  1.0  (mieluimmin lähes  



Kailiomurskeiden káyttä sitomattomissa rakennekerroksissa  

yksi)  ja kuormituskohdan  etäisyys  rakeen  päästä  sen pituussuunnassa  on 
 suurempi kuin puolet  rakeen  paksuudesta.  

Murskerakeen pistekuormitusindeksi  lasketaan kaavasta:  

Is(50) 	=  PI (4*W*D / t) * ((4*W*D  /)0.5/ 50)0 45 	(10) 
= 0.142613*P/(W*D)0fl5,  missä  

Is(50) 	= pistekuormitusindeksi (MPa)  
P 	= puristava  voima, jolla  kivi  särkyy  (N) 
D 	= kuormituskärkien  väli eli näytteen paksuus  (mm) 
W 	= rakeen keskileveys kuormituskohdassa (mm).  

Kokeessa testataan vähintään  10  rinnakkaista  kairasydännäytekappaletta 
 tai 20  rinnakkaista  murskeraetta.  Tulos  ilmoitetaan  rinnakkaiskokeiden 

keskiarvotuloksena (MPa)  niin, että kaksi suurinta  ja  kaksi pienintä arvoa 
jätetään  laskennasta  pois  /71/. Pistekuormituskokeen  soveltuvuus  sito-
mattomiin rakennekerroksiin  käytettävien  kalliomu rskei  den luj uusominai-
suuksien arvi oimiseen  kannattaisi selvittää.  

5.5  Hienoaineksen  tutkiminen 

 5.5.1  Hiekkaekvivalentti 

Hiekkaekvivalentti -menetelmä  (ASTM  2419, AASHO T 176) on  nopea tapa 
määrittää savi-  tai plastisten  ainesten osuus  <  4.75 mm aineksessa. 
Hienoainesnäytettä  ja vaandottavaa kalsiumkloridiseosta (kalsiumkioridi, 
glyseriini,  formaldehydi)  ravistetaan koesylinterissä. Saviaines  irtoaa  rakei

-den pinnoilta liuokseen. Laskeutumisajan  jälkeen mitataan karkean ainek-
sen  ja saviaineksen korkeuslukemat asteikolta. Hiekkaekvivalentti  laske-
taan lukemien  suhteena (%)  /10/.  Hiekka-ekvivalenttia  käytetään monissa 
maissa kantavan kerroksen materiaalien  plastisten  ominaisuuksien arvioi-
miseen  /24/. Hiekkaekvivalentti -menetelmä saattaisi soveltua  kalliomurs

-keen savipitoisuuden  määrittämiseen  ja sen  käyttökelpoisuus tulisi testata.  

5.5.2  Ominaispinta-ala  

Ominaispinta-alalla tarkoitetaan  rakeen  pinta-alaa  massayksikköä  kohti 
laskettuna.  Rakeen  koko ja pintarakenne  vaikuttavat  ominaispinta-alan 
suuruuteen  /56/. Ominaispinta -ala voidaan määrittää monella eri mene-
telmällä:  esim. elohopeaporosimetrilla  tai  eri  adsorptiomenetelmillä. 
TTKK:ssa ominaispinta-ala  määritetään typpiadsorptiolaitteella,  jossa 

 typpikaasu  muodostaa  yksimolekylaarisen  kerroksen  rakeen  pintaan. Kun 
 typpimolekyylin  peittämän  pinnan  ala tunnetaan, voidaan  kulutetun 

typpimäärän  ja rakeen  painon perusteella laskea näytteen  ominaispinta-ala 
 /49, 52, 56/. Elohopeaporosimetrilla  elohopean  tunkeuman  avulla mitatut 
 ominaispinta-alat ovat huomattavasti pienempiä kuin  adsorp tiomenetel

-millä  mitatut  /49/. 

Oniinaispinta-alan määrittäminen saattaisi olla  varsin  käyttökelpoinen  
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5.7  Tierakennetestit  

Koko  tierakenteen  toimintaa voidaan selvittää täysimittaisilla tiekokeilla 
(esim. AASHO-tiekoe), kenttämittauksilla, koeradoilla sekä teoreettisesti 
laskemalla. Täysimittaisissa tiekokeissa tierakennetta kuormitetaan toistu - 
villa  liikennekuormaa  vastaavilla kuormilla niin kauan, että rakenne 
rikkoontuu. Kuormitus voidaan saada aikaan kuorma-autoilla  tai  koetieko-
neilla. Kenttämittauksin  voidaan mitata kuorma-autojen koetien rakentee-
seen aiheuttamat jännitykset  ja muodonmuutokset. Koeradoilla tieraken

-teen  käyttäytymistä  ja vaurioitumista  tutkitaan nopeutettuina kokeina 
raskasta liikennettä simuloiden. 

Kenttämittauksia  Suomessa  on  suoritettu Virttaan varalaskupaikalle 
rakennetulla koekentällä. Rakenteet  on  instrumentoitu  siten, että raken-
teesta  on  mandollista mitata jännitysten, muodonmuutosten  ja taipumien 
suuruudet  eri kuormituksilla. Myös kosteuden vaikutusta rakenteisiin 
voidaan tutkia säädettävän pohjavedenpinnan sijainnin perusteella  /27/. 

Neste  Oy:n kantavuuskoeradalla koerakenteita voidaan kuormittaa  kont-
rolloiduissa  olosuhteissa sisätiloissa. Laitteiston ympyrämuoto  ja  pieni 

 koko  aiheuttavat  sen,  ettei rasitustilanne vastaa todellista tierakenteen 
kuormitustilannetta. Nopeutetuista koeratakokeista saadut rakenteiden 
vaurioitumista kuvaavat mallit tulee kalibroida vastaamaan todellista 
vaurioitumisprosessia havaintokoeteiden perusteella. 

Minnesotassa  on 1990  aloitettu suuri yhteistyöprojekti  (Minnesota Road 
Research Project),  jossa tutkitaan liikenteen  ja kylmän  ilmaston vaikutusta 
tierakenteeseen. Koetien rakentaminen, instrumentointi  ja päällystäminen 

 on  suunnitelmien mukaan valmiina kesällä  1993.  Kokeita tehdään  40 
 koekentällä,  joilla testataan eri rakennep aksuuksi  a,  rakennemateriaaleja  ja 

päällysteitä. Valtatietasoisen asfalttipäällysteisen  rakenteen kestoiäksi  on 
 laskettu  5  vuotta  ja betonipäällysteisen  rakenteen  10  vuotta. Lisäksi tutki-

taan vähäliikenteisen tien rakenteita  3  vuoden ajan. Koetie  on  rakennettu 
siten, että  sinne  johdetaan normaali liikenne rinnakkaisväyläperiaatteella 
/  47/.  

Louhe-  ja kalliomuskerakenteiden  laatua  ja  kustannuksia tierakentamises
-sa  tutkitaan Ruotsissa  E18-tiellä, välillä  Enköping - Bålsta.  Karkean kallio- 

materiaalin mittausmenetelmien puuttumisen vuoksi ei  ko. rakenteille  ole 
olemassa arvoja kuormituskestävyydelle. Pudotuspainolaitteella mitattuna 

 78 cm  paksun kevyen louhepengerrakenteen (kokonaisrakennepaksuus 
 100 cm)  jäykkyys (kuormituskestävyys)  on  suurempi kuin  66.5 cm  kallio-

muskerakenteen (raekoko  8  -  80 mm,  kokonaisrakennepaksuus  80 cm) 
 jäykkyys  /26/.  

Tierakennetesteillä  pyritään kehittämään lähinnä mitoitusmenetelmiä. 
Menetelmät soveltuvat hyvin vauriomallien kehittämiseen  ja  uusien raken-
neratkaisujen testaamiseen. Tierakennetestejä voidaan käyttää myös sito-
mattomien materiaalien laatuvaatimusten määrityksiin.  

5.8  Yhteenveto laboratoriomenetelmistä 

Kalliomurskeiden  käyttäytymisen ennustamiseen mandollisesti soveltuvia 
laboratoriomenetelmiä  on  paljon. Eräät laboratoriokokeet edellyttävät 
kalliita laitteistoja  ja  ovat vaikeita  ja  hitaita tehdä. Toiset laboratoriokokeet 
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soveltuvat hyvin rutiininomaisiin määrityksiin. Käytännössä edellä esitet-
tyjen laboratoriomeneteimien käyttötarkoitus  on  erilainen eli tiettyyn käyt-
tötarkoitukseen tulisi valita tietyntyyppiset  ja  -tasoiset laboratoriomenetel

-mät.  Yleensä tulisi pyrkiä siihen, että käytettäisiin ainoastaan yhtä labora-
toriomenetelmää tietyn kaliiomurskeominaisuud  en  testaamiseen. Labora-
toriomenetelmien vähimmäisvaatimuksena tulisi olla, että niillä estettäisiin 
tierakenteen nopea vaurioituminen. Optimitilanne olisi sellainen, että labo-
ratoriokokei  den  avulla pystyttäisiin ennustamaan tierakenteen kestoikä 
esimerkiksi kuormituskertalukuna.  

6  EPÄONNISTUNEET  KALLIOMURSKERAKENTEET 

Tiepiireille  lähetettiin kyselylomake  (lute 2),  jolla kartoitettiin sitomatto
-mien murskattujen  materiaalien  ja  erityisesti kai liomurskeiden käyttökoke-

mukset kantavassa  ja  jakavassa  kerroksessa. Eräs kysymys koski epäon-
nistuneita (tien nopea vaurioiturninen) kalliornurskerakenteita. Tiepiirit 
ovat itse selvittäneet hankkeilla kalliomurskerakenteiden nopeaan vau rioi-
tumiseen johtaneita syitä. 

Kainuun tiepiiri:  

Vt  22  välillä Kainuun piirin  raja - Heinijoki  syntyi päällystevaurioita 
nopeasti tien parantamisen jälkeen  /8/.  Tyypillisiä vaurioita olivat verkko- 
halkeamat, purkautumat, painumat sekä pituus-  ja  poikkihalkeamat. 
Vaurioiturnista  esiintyi kaikilla alusrakennetyypeillä, mistä voidaan päätel-
lä, että vaurioituminen johtuu päällysrakenteesta. Kantavan kerroksen 
materiaalien hienoainespitoisuudet olivat korkeita. Hienoaines sisälsi 
rapautumistuotetta, joka sitoo itseensä runsaasti vettä. Ongelmaa korosti 
tasausmurskeen suuri hienojen rakeiden määrä  (alle  0.02 mm  rakeita  7 %). 

Mt 9011  Anttila - Jormua parantarnistyön jälkeen tierakenteessa ilmeni 
purkaumia, painumia, verkkohalkeamia sekä poikki-  ja  pituushalkeamia 

 /39/.  Ennen päällystämistä  (1985) levykuormituslaitteella  mitatut  kanta
-vuudet  ylittivät vaaditun  150 MN/rn2  keskiarvon ollessa  215 MN/rn2 .  

Kaksi vuotta myöhemmin pudotuspainolaitteella mitatuista kantavuuksis
-ta  31 %  alitti vaaditun  150 MN/rn2  keskiarvon ollessa  171 MN/rn2 .  Osa 

 kantavuuseroista  saattaa johtua laitteista. Kalliomurskeen  (0 - 65 mm) 
murskauksen  aikainen rakeisuuksien perusteella määritetty keskimääräi-
nen  E-moduuli  oli  282 MN/rn2 . 

Sitomattoman  kantavan  ja  jakavan kerroksen materiaali oli hienontunut 
huomattavasti murskausaikaiseen materiaaliin verrattuna. Seulan  #0.074 
mm  kohdalla hienoneminen oli  5.5  %-yksikköä  ja  seulan  #12 mm  kohdalla 

 14.3  %-yksikköä. Etenkin kantavan  ja  jakavan kerroksen yläosa oli hienon-
tunut routivaksi materiaaliksi  ja  rakeisuuksien  perusteella määritetty 
keskimääräinen  E-moduuli  oli pudonnut  150 MN/rn2:iin.  Materiaalin 
muuttumiseen oli vaikuttanut yleisen liikenteen ylläpitämiseksi tielle 
ajetut hienorakeiset sora-  ja  kalliomurskeet. Rakennekerrokset  oli tehty 
puoli tietä kerrallaan. Myös yleinen liikenne lisäsi hienonemista  /39/. 

Kalliomurskeen rakeisuuskäyrä  oli roikkuva  ja  huonosti tiivistyvä. Rakei
-den  muoto oli puikkoinen  ja  liuskeinen.  Materiaali liejuuntui kosteana 

jyräyksen vaikutuksesta. Kalliomurskeen kivilaji oli fylliittiä, joka murenee 
helposti. Pääasiallinen syy vaurioitumiseen oli heikkolaatuinen materiaali. 
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Paikoitellen kantavan kerroksen ohuus lisäsi  vaurioitumista  /39/.  

Keski-Suomen tiepiiri: 

Rakenteenparantamiskohteella mt  641  Hankasalmi  - Pukaranmäki  välillä 
 Ristila -  Hankasalmi syntyi  päällysteeseen  runsaasti  verkkohalkeamaa. 

 Jakavan  ja  kantavan kerroksen materiaali oli  0  -  45 mm  laatuluokan  III 
 kalliomursketta (keskirakeinen dioriitti). Vauriotutkimuksen  mukaan jaka-

va  ja  kantava kerros olivat pahoin  lajittuneita. Lajittumista  oli aiheuttanut 
liikenne, tiivistäminen  ja  monet materiaalin  käsittelyvaiheet. Rakeisuuden 

 perusteella  määritetty  materiaalin  E-moduuli  vaihteli välillä  150  -  280 
 MN/m2 .  Lisäksi kohteessa esiintyi  kerrospaksuusalituksia,  mikä puoles-

taan johtui  rakennustavasta  (puoli  ajorataa  kerrallaan)  ja  epätasaisesta 
 alusrakenteesta.  

Kuopion tiepiiri: 

Pörsänmäen - Itikkasalmen  maantien nopeaan  vaurioitumiseen  oli syynä 
 heikkolaatuinen  kantava kerros. Paikoin  hienoainesmäärä  oli yli  10  %  ja 
 paikoin rakenne liian  harva ja  epästabiili. Kiviaines  oli  migmatiittia,  jonka 

 pääkiviaines  oli harmaata  graniittia  ja  kiillegneissiä  /80/.  

Turun  tiepiiri:  

Kemiö  - Ylönkylä  -tien  päällysteen vaurioitumistyypit  olivat  päällysteen 
 kulumisen lisäksi  ajourien  kohdalla esiintyneet  pitkittäishalkeamat  ja verk

-kohalkeilu  /61/.  Kantavan kerroksen  kalliomurskeen hienoainesmäärät 
 olivat kohonneet  rakennusaikaisesta  hi  enoainesmäärästä  keskimäärin  

6.5  %:iin. Kiilteen  kaltaisten mineraalien määrä  pesuseulottujen  näytteiden 
 <  0.074 mm  fraktioissa  oli yli  50  %. Kiillemineraalit  olivat rikastuneet 

voimakkaasti  kantavaan  kerrokseen pääasiassa tien rakentamisen aikana, 
mutta rikastuminen jatkui rakentamisen jälkeenkin.  Kiillemineraalien 

 rikastuminen tapahtui  murskerakeiden  pintojen, varsinkin  kiillepintojen, 
jauhautuessa  ja  muodostaessa kiillepitoista  pölyä, joka sitoutui  karkeam

-pien  rakeiden  pintaan. Materiaalin  veden  adsorptio  oli myös korkea  /61/. 

Lapin tiepiiri: 

Lapin  tiepiirissä  on  selvitetty  mt  955  Kotakumpu - Nilivaara  -tien nopeaa 
 vaurioitumista,  mikä johtui huonon  päällysteen  lisäksi kantavan kerroksen 

materiaalin  rapautumisesta  valmiissa  tierakenteessa  (kuva  30) /62/. 
 Käytetty materiaali oli  soramursketta,  mutta koska esitetty  vaurioitumis

-prosessi kuvannee myös  kalliomurskeiden  vastaavaa ilmiötä, kohde  on 
 otettu mukaan tähän selvitykseen.  
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Kuva  30. 	Kaavio  mt  955  Kotakumpu - Nilivaara  kantavan kerroksen  soramurs - 
keen  vaurioitumisprosessista  /62/.  

Käytetty Palovaaran soramurske hienoni rakenteessa  n. 6  %-yksikköä 
vuodessa. Lisääntyminen tapahtui lähinnä raekoossa  45 - 15 tm. Hienoai-
neksen huokostilavuus  kasvoi selvästi alkuperäiseen materiaaliin verrattu-
na. Vaurioituneiden kohtien materiaalissa oli runsaasti routimisen  ja 
pakkasrapautumisen  kannalta kriittistä  alle  1 m huokostilavuutta.  

Tehtyjen selvitysten perusteella pääasiallisin syy teiden nopeaan vaurioitu-
misen  on  heikko kantavan kerroksen materiaali. Muita syitä ovat hienon 
tasausmurskeen käyttö, kerrosten epähomogeenisuus, kerrospaksuusali-
tukset  ja rakentamistavat  (mm.  puoli tietä kerrallaan, liikenne pitkään 
kantavan kerroksen päällä).  

7  YHTEENVETO  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tierakenne  vaurioituu ajan oloon liikennekuormituksen  ja  ilmasto- 
olosuhteiden vaikutuksesta. Merkittävimpiä vaurioitumismekanismeja 
ovat yleensä tierakenteen toistuvasta taipumisesta aiheutuva sidottujen 
kerrosten väsyminen sekä alusrakenteen  ja sitomattomien  kerrosten defor-
moi  tummen. 

Sitomattoman  kantavan  ja  jakavan kerroksen materiaalin kimmomoduu-
leilla  on  merkittävä vaikutus päällysteen alapinnan vetomuodonmuutok

-sen  suuruuteen. Sitomattoman kerroksen paksuus puolestaan vaikuttaa 
suuresti alusrakenteen yläpinnan puristusmuodonmuutokseen. 

Sitomattomien rakennemateriaalien materiaaliominaisuudet  riippuvat 
jännitystilasta, kosteudesta, tiiviydestä  ja alla  olevan kerroksen ominai- 
suuksista sekä materiaalista itsestään (rakeisuus, raemuoto jne.). Sitomat- 
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tomien  materiaalien kimmokerroin ei ole vakio (epälineaarisuus) vaan 
kimmokerroin kasvaa jännitystilan kasvaessa. 

Sitomattomissa kerroksissa deformoitumista  tapahtuu kandella tavalla: 
tiivistymistä hydrostaattisten jännitysten seurauksena (materiaalin rakeet 
asettuvat tiivistyessään lähemmäksi toisiaan)  ja deviatoristen jännitysten 

 aiheuttamana leikkautumisena. 

Kalliomurskeet  ovat soramurskeita herkempiä lajittumaan rakentamisen 
aikana. Kalliomurskeiden lajittumisherkkyyttä lisää rakeisuuskäyrän roik-
kuvuus  ja  suuri maksimiraekoko. Kalliomurskeen rakeisuuden vaihtelua 

 ja lajittumista  voidaan vähentää välivarastoinnilla sekä uusilla murskeiden 
levittämistavoilla. Tällöin myös sitomattomien rakennekerrosten kerros-
paksuudet saataisiin tarkemmin suunnitelmien mukaisiksi. Kalliomurskei

-den rakeisuuskäyrän  muotoa voidaan korjata myös sopivaa lajitetta lisää-
mällä. 

Kalliomurskeiden särmikkyys  (suurempi sisäinen kitka) vaikeuttaa kallio-
murskekerrosten tiivistämistä. Lisäksi roikkuva kalliomurske ei juurikaan 
pysty pidättämään vettä, mikä edelleen vaikeuttaa tiivistymistä. Tällöin 
kastelu tulisi tandistaa tiivistämisen kanssa. 

Hienoneminen tiivistyksen  aikana riippuu murskeen laadusta. Kiillettä  ja 
 muita pehmeitä mineraaleja runsaasti sisältävä kiviaines hienonee erityi-

sesti rakentamisen aikana. Sinänsä kalliomurskeen  ja soramurskeen  välillä 
ei ole hienonemisen suhteen suuria eroja. Tiivistämisen aikaisen hienone-
misen vähentämiseksi tiivistyksen työtä ohjaava tiiviystarkkailu tulisi saat-
taa nykytekniikan tasolle (jyriin kiinnitettävät tiiviysmi ttarit). 

Yleisen liikenteen määrää  ja  nopeutta sitomattomalla kantavalla kerroksel
-la  tulisi rajoittaa niin pieneksi kuin  se on  mandollista. Käytännössä tähän 

päästäisiin ajoittamalla kantavan kerroksen rakentaminen lähelle päällys-
tämisajankohtaa  tai  väliaikaisilla päällysteillä. Liikennöitävyyden paranta-
miseksi mandollisesti käytetty hienorakeinen murske tulee poistaa  kanta-
van  kerroksen pinnasta ennen päällystämistä. 

Rakeisuuskäyrän  muoto vaikuttaa vähäisessä määrin materiaalin kimmo-
moduuliin tasarakeisen (paljon samaa raekokoa) materiaalin kimmomo-
duulin ollessa suurempi kuin sekarakeisen materiaalin.  Sen  sijaan sekara-
keisen materiaalin leikkauslujuus  on  suurempi kuin tasarakeisen materiaa- 
lm.  Materiaalin herkkyys plastisiin muodonmuutoksiin riippuu suuresti 
tiiviydestä. 

Kun pyritään kalliomurskeen suureen kimmomoduuliin (päällysteen  veto- 
muodonmuutosten rajoittaminen), vaaditaan tasa-  ja suurirakeista  hyvät 
mikrokitkaominaisuudet omaavaa materiaalia. Hyvään kalliomurskeen 
leikkauslujuuteen pyrittäessä (kantavan  ja  jakavan kalliomurskekerroksen 
deformoitumisen estäminen) vaaditaan suuri-  ja sekarakeista teräväsär-
mäistä  hyvän makrorakenteen omaavaa materiaalia  ja  pyritään hyvään 
tiiviyteen. 

Pyrkimys materiaalien hyviin kimmoisiin  ja pysyviin muodonmuutosomi-
naisuuksiin  sekä vedenläpäisevyyteen  on  osittain ristiriitaista. Tasarakei-
sella materiaalilla  on  korkea kimmomoduuli  ja  hyvä vedenläpäisevyys, 
kun taas suhteutunut materiaali kestää hyvin kuormituksen aiheuttamaa 
deformaatiota. Lisäksi  on  otettava huomioon, että suhteutunut materiaali 
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on  helppo tiivistää  ja lajittumisriski  on  vähäinen. Käytännössä joudutaan 
eri tekijöiden suhteen tekemään kompromisseja, jolloin saadaan materiaa-
lien  em.  kaikki ominaisuudet suhteellisen hyviksi.  

Tierakenne,  jossa  on 90 mm  asfalttipäällyste  ja kalliomurskeesta  rakennet-
tu kantava kerros kestää  koeradalla  suuren määrän  toistokuormituksia,  jos 

 kantava kerros  on  homogeeninen  ja  hyvin tiivistetty  (100  % parannetulla 
 Proctor-kokeella)  sekä käytetty materiaali  on  hyvin  suhteutunutta  kallio

-mursketta,  jonka  maksimiraekoko  on 25  -  50 mm  ja hienoainespitoisuus (< 
 0.074 mm) 4-5  %-yksikköä.  

Laboratoriomenetelmillä  pyritään lähinnä selvittämään  kalliomurskeiden 
hienontumista,  lujuus-  ja muodonmuutosominaisuuksia, hienoaineksen 

 laatua  ja vedenherkkyyttä.  Yleensä tulisi pyrkiä siihen, että käytettäisiin 
ainoastaan yhtä  laboratoriomenetelmää  tietyn  kalliomurskeominaisuuden 

 testaamiseen.  

Tiepiireille lähetetyn  kyselyn perusteella Suomessa  on  useita epäonnistu-
neita  kalliomurskerakenteita. Tiepiirien  itse  tekemien vaurioselvitysten 

 perusteella  kalliomurskerakenteiden  nopea  vaurioituminen  johtuu pääa-
siassa heikosta  sitomattoman  kantavan kerroksen materiaalista. Muita 
syitä ovat hienon  tasausmurskeen  käyttö, kerrosten  epähomogeenisuus, 
kerrospaksuusalitukset  ja rakentamistavat.  

8  JATKOTUTKIMUSTARVE 

Kiijallisuuden  ja kalliomurskerakentamiskokemusten  perusteella rakentei-
den suunnitteluun  (mitoitukseen), kalliomateriaalien ottopaikkaselvityk

-si, kalliomurskeiden  ominaisuuksien  määrityksiin  sekä kerrosten teke-
miseen  ja laadunvalvontaan  liittyvien ohjeiden tarkistus  ja täydentäminen 

 on  tarpeellista. 

Periaatteessa  tierakenteen mitoittamisen  tulisi perustua eri kerroksiin 
käytettyjen materiaalien  kimmomoduulien  ja Poissonin  lukujen sekä 

 kerrospaksuuksien  avulla  määritettyihin jännityksiin  ja muodonmuutok
-sun.  Käytännössä  Poissonin  luvulle voidaan käyttää  vakioarvoja  ilman 

suurempaa virhettä.  Sen  sijaan  sitomattomien  kerrosten  E-moduulit  eivät 
ole  vakioita,  vaan ne riippuvat itse materiaalien lisäksi  mm.  jännitystilasta, 

 kosteudesta,  tiiviydestä  ja alla  olevien kerrosten  E-moduuleista.  Nykyisin 
käytössä oleva  mitoitusmenettely  tulisi korvata menetelmällä, missä 
tarkasteltaisiin  tierakenteen  jännityksiä  ja muodonmuutoksia. Kimmoteo-
reettisten  laskelmien tulisi perustua  realistisiin kimmomoduulien  arvoihin. 

Laboratorio-  ja kenttäkokeilla  tulisi selvittää menetelmät, jotka soveltuvat 
 sitomattomien  materiaalien  hienonemisen  ennustamiseen rakentamisen 

aikana  ja  valmiissa  tierakenteessa.  Mandollisesti myös  koeratakokeita 
 voitaisiin käyttää tähän tarkoitukseen.  

Sitomattomien  kerrosten nykyiset  rakeisuusvaatimukset  on  määritetty 
 käytännön kokemukseen  ja levykuormituslaitteella määritettyihin kanta-

vuuksiin  perustuen.  Rakeisuusvaatimusten  tulisi perustua  laboratorioko-
keisiin,  joilla selvitettäisiin materiaalien  kimmoisia  ja  pysyviä muodon

-muutosominaisuuksia,  niiden riippuvaisuutta muista  materiaaliominai-
suuksista, hienoaineksen  laatua  ja vedenläpäisevyyttä.  Käytännössä  tarvit- 
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taisiin  laaja laboratorio-  ja koerataohjelma.  Ennen lopullisten rakeisuusvaa-
timusten asettamista tulokset tulisi varmistaa kenttäolosuhteissa. 

Kalliomurskeiden lajittumista  tapahtuu murskeen eri käsittelyvaiheiden 
aikana sekä murskekerrosta levitettäessä. Murskauksen aikaista rakeisuu

-den  vaihtelua voitanee vähentää murskausta kehittämällä  ja välivarastoin-
nilla. Kuormauksen ja  kuljetuksen aikaista lajittumaa voitanee puolestaan 
vähentää kuorma-autojen lavarakenteilla (vrt. asfal ttimassakuljetukset). 

Levityksessä  muodostuu nykyisillä menetelmillä runsaasti lajittumaa 
varsinkin,  jos  levittäminen tapahtuu kaistoittain. Levityksessä tapahtuvaa 
lajittumista voitanee vähentää maksimiraekoon rajoittamisen lisäksi otta-
malla käyttöön erityisiä levityslaitteita. Samalla myös kerrospaksuuksien 
vaihtelu ilmeisesti  p  ienenisi  nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Potentiaa-
listen levityslaitteistojen kelpoisuus tulisi testata tavanomaisilla tiehank-
keilla. 

Sitomaton  kantava kerros kannattaisi tehdä mandollisimman lähellä  pää!
-lystämisajankohtaa  tai  käyttää väliaikaista päällystettä. Tällöin liikenteen 

aiheuttama materiaalin hienoneminen jäisi vähäiseksi eikä tarvittaisi lukui-
sia kunnossapitotoimenpiteitä. Käytännössä tähän päästäisiin muuttamalla 

 ja yhtenäistämällä rakentamiskäytäntöä. 
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1. 	Hollow Cylinder Apparatus 

Kyselylomake  ja  yhteenveto kalliomurskerakenteiden 
nopeaan vaurioitumiseen johtanista syistä tiepiiriessä 

Alustava tutkimussuunnitelma 
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LuTE  2  

KYSELYLOMAKE  

Käytetäänkö piirissä kalliomurskeita tierakenteen 
sitomattomissa jakavassa  ja  kantavassa 
kerroksessa? 

Onko piirissä epäonnistuneita kalliomurskerakenteita? 

Onko piirillä omia ohjeita  tai käytäntöjä kalliomurskeen 
 käytöstä sitomattomissa jakavassa  ja  kantavassa 

kerroksessa? 

Onko piirissä tutkittu: 

murskeiden mineraalikoostumuksen  vaikutusta 
tien vaurioitumiseen 

murskeiden rakeisuuden  vaikutusta 
tien vaurioitumiseen 

murskeiden rakeisuuden  muuttumista rakentamisen aikana  tai 
vaJmiissa  rakenteessa 

murskeiden hienoaineksen  laatua 

1 (2) 
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muuta kalliomurskeiden käyttöön liittyvää....................................... 

................................................................................ Ekylla EEi  Ei  

*  Kirjallinen dokumentti  (Jos  piirissä  on  tehty murskeiden jalostukseen  tai  käyttöön liittyvien 
liittyvien kokeilujen raportteja, selvityksiä  tai  piirin omia ohjeita, toivotaan näiden lähettämistä 
kyselyvastauksen mukana.) 

Yhteyshenkilö  piirissä: 

Nimi 

Piiri 

Osoite 

Puh.no  

KIITOS!  



m
ur

sk
ei

de
n 

hi
en

oa
in

ek
se

n  
la

at
ua

 

K
irj

al
lis

ia
 d

ok
um

en
tte

ja
  

0
 

0
 

E
 

0
 

0
 

g  
-  

a
  

C
-,

) i  
a

- I 
2

  
._  

.2
,  

-  
2
  

:  
0
 

0
  

C
l)

  
-
  

.5
 

a
 

K 
K 

K 
K 

K 
E 

K 
K 

K
 

K
 

K
 

K 
K 

E 
K 

E 
E 

E 
E 

K 
K 

K 
K

 
K 

K 
E 

E 
E 

E 
E 

E 
E 

K 
K 

K
 

K
 

E 
E 

E 

E 
K 

E 
E 

E 
E 

K 
K 

K
 

K
 

E 
K 

K 

E 
E 

E 
E 

E 
E 

K 
K 

K
 

E 
E 

K 
E 

K 
K 

E 
E 

E 
E 

K 
K 

K
 

K
 

K 
K 

K 

K 
K 

E 
K 

E 
E 

E 
E 

K
 

K 
E 

K 
K 

E 
E 

E 
E 

E 
E 

K
 

E 
K

 
E 

E 
K 

E 

E 
E 

E 
E 

K 
E 

K
 

E 
E 

K 
E 

E 
K 

K 
K 

E 
E 

E 
E 

K
 

K
 

K
 

K
 

K 
K 

E  

Y
H

TE
E

N
  V

ET
O

 T
IE

PI
IR

IE
N

  V
A

S
TA

U
K

S
IS

TA
 

K
Y

S
E

LY
LO

M
A

K
E

 

K
äy

te
tä

än
kö

 p
iir

is
sä

 k
al

lio
m

ur
sk

ei
ta

 ti
er

ak
en

te
en

 
si

to
m

at
to

m
is

sa
 ja

ka
va

ss
a  

ja
  k

an
ta

va
ss

a 
ke

rr
ok

se
ss

a?
 

O
nk

o 
pi

iri
ss

ä 
ep

äo
nn

is
tu

ne
ita

 k
al

lio
m

ur
sk

er
ak

en
te

ita
? 

O
nk

o 
pi

iri
llä

 o
m

ia
 o

hj
ei

ta
  ta

i k
äy

tä
nt

öj
ä 

ka
lli

om
ur

sk
ee

n  käytöstä sitomattomissa jakavassa 
 ja

  k
an

ta
va

ss
a 

ke
rr

ok
se

ss
a?

 

O
nk

o 
pi

iri
ss

ä 
tu

tk
itt

u:
 

m
ur

sk
ei

de
n 

m
in

er
aa

lik
oo

st
um

uk
se

n 
 v

ai
ku

tu
st

a 
tie

n 
va

ur
io

itu
m

is
ee

n 

m
ur

sk
ei

de
n 

ra
ke

is
uu

de
n  

va
ik

ut
us

ta
 

tie
n 

va
ur

io
itu

m
is

ee
n 

m
ur

sk
ei

de
n 

ra
ke

is
uu

de
n  

m
uu

ttu
m

is
ta

 ra
ke

nt
am

is
en

 
ai

ka
na

  ta
i  v

al
m

iis
sa

 ra
ke

nt
ee

ss
a 

ka
lli

o-
  ja

  s
or

am
ur

sk
ei

de
n  

er
oj

a 
tie

n 
va

ur
io

itu
m

is
en

 
su

ht
ee

n 

m
uu

ta
 k

al
lio

m
ur

sk
ei

de
n 

kä
yt

to
o

n  
lii

tty
vä

ä.
 

K
=

ky
llâ

, 
E

=
e

i 



LuTE  3  

OULUN YLIOPISTO  
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KALLIOMURSKEIDEN  KÄYTTÖ  SITOMATTOMISSA 
RAKENNEKERROKSISSA  -PROJEKTI 

YLEISTÄ  

Kalliomurskeiden  käyttö  on  koettu osittain ongelmalliseksi johtuen lähinnä siitä, 
ettei ole olemassa erikseen kalliomurskerakentamiseen liittyviä ohjeistoja. Lisä-
tietoa  ja  -ohjeita kaivattaisiin kalliomu rskekerrosten mitoituksesta, materiaali- 
ominaisuuksista  ja  -vaatimuksista sekä kerrosten rakentamisesta. 

Ongelmakokonaisuus  on  varsin  laaja  ja  eri tekijät riippuvat toisistaan. Kallioma-
terlaali käy läpi monia käsittelyvaiheita ennen kuin  se on  valmiissa tieraken-
teessa  (lute 1).  Lisäksi kalliomurske saattaa muuttua valmiissa tierakenteessa. 
Tierakenteen käyttäytymisen ( mitoituksen ) kannalta  on  oleellista ainoastaan 

 val mi issa tierakenteessa  olevan kalliomurskekerroksen ominaisuudet. Eri käsit-
telyvaiheiden materiaaliominaisuuksilla  on  teknisessä mielessä merkitystä aino-
astaan siltä osin, miten ne vaikuttavat valmiin kalliomurskekerroksen ominai-
suuksiin. 

Kalliomu rskekerroksel  le  asetettavien  laatuvaatimusten  ja mitoittamisen  tulee 
pohjautua tierakenteen todellisen käyttäytymisen malli ntamiseen. Kalliomu rske-
matenaal  in  eri käsittelyvai heiden laatuvaati  musten ja työselitysten  laadi nta 
edellyttää, että tunnetaan kunkin käsittelyvaiheen vaikutukset valmiiseen kallio- 
mu  rskekerrokseen. Laadunvalvontaan  käytettävien mittausten  ja määritysten 

 tulee puolestaan kuvata mandollisimman hyvin valmiin kalliomurskekerroksen 
todellista käyttäytymistä. 

Laaja kokonaisuus voitanee jakaa seuraaviin  osa-alueisiin:  

1. Lähtötietojen  hankinta  
2. Kalliomurskeiden muodonmuutosominaisuuksien  määrittäminen  
3. Kallion  ja kalliomurskeiden laatututkimukset  
4. Kailiomurskeiden  valmistaminen  
5. Kalliomurskekerrosten  rakentaminen  
6. Kalliomurskeiden  muuttuminen valmiissa tierakenteessa  
7. Muut (kuten rakentamiskäytäntö  ja kuivatusmenetelmät)  

Käytännön syistä kaikkia  osa-alueita koskevia tutkimuksia  ja  selvityksiä ei voida 
käynnistää yhtäaikaa, mistä syystä joudutaan alkuvaiheessa keskittymään tiet-
tyihin  osa-alueisiin  ja osa-alueiden sisällä tiettyihin asioihin. Alkuvaiheessa 
käyn nistettävät osaprojektit voisivat olla seuraavat:  

1. Lähtötietojen  hankinta  
2. Kalliomurskeiden kimrnomoduulit  
3. Kalliomurskeiden  pysyvät muodonmuutosominaisuudet  
4. Kalliomurskeiden  levittäminen 
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5. Kalliomurskeiden  tiivistäminen  
6. Työnaikaisen  liikenteen vaikutukset  
7. Kalliomurskeiden  muuttuminen valmiissa rakenteessa  

Koko  projektin  onnistumisen kannalta keskeisimmät osaprojektit ovat kallio-
murskeiden kimmomoduulien  ja  pysyvien muodonmuutoSomiflaisUUkSiefl mää-
rittäminen, mikä puolestaan edellyttää tiettyjen lähtötietojen hankkimista.  Osa

-projekteissa  2 - 7  käytettävät materiaalit tulee valita edustavilta kalliokiviaines-
alueilta, jolloin tutkimustuloksia voidaan käyttää hyödyksi myös kallion laatu-  ja 

 kalliomurskeiden valmistamistutkimukSissa.  

1.  LÄHTÖTIETOJEN  HANKINTA 

KuormitusmitoitusmenettelySsä  ollaan siirtymässä analyyttisiin mitoitusmenetel - 
mun,  joissa tarkastellaan jännityksiä  ja  kimmoisia muodonmuutoksia tieraken - 

teen kriittisissä  kohdissa: 

-  sidottujen kerrosten alapinta (rajoitetaan päällysteen väsymistä) 
- alusrakenteen yläpi nta (rajoitetaan pysyviä muodon muutoksia) 
- sitomattomat kerrokset (rajoitetaan pysyviä muodonmuutoksia) 

Pysyviä muodon muutoksia rajoitetaan käytännössä myös materiaal ivaati muk-
silla. 

Analyyttisissä mitoitusmenetelmissä (esim.  Shellin menetelmä) tierakenteen 
kriittiset jän nitykset  ja  muodonmuutokset määntetään  kim  moteoriaa  soveltaen 
rakennekerrosten kimmomoduuleja  ja  Poissonin  lukuja apuna käyttäen. Sito-
mattomien rakennematenaalien kimmomoduulit riippuvat jännitystilasta, kosteu-
desta, tiiviydestä  ja alla  olevan kerroksen ominaisuuksista sekä materiaalista it-
sestään. Jännitystilaan vaikuttavat puolestaan liikennekuormituS (suuruus, no-
peus), ulkoiset olosuhteet (esim. lämpötila)  ja  tierakenne.  Kosteus  ja  tiiviys riip-
puvat materiaaliominaisuuksien lisäksi olosuhteista  ja  tierakenteesta.  Sen  si-
jaan sitomattomien kerrosten Poissonin luvulle voidaan käyttää käytännön las-
kelmissa ilman suurempaa virhettä vakioarvoa  (0.35). 

Kalliomurskeiden mitoitusarvojen  ja  materiaalivaatimusten  määrittäminen (sekä 
kuormitusmitoitusmenetelmän kehittäminen) edellyttävät tietoa  mm.  seuraavista 
kantavan  ja  jakavan kerroksen vaihtelu rajoista: 

- jännitystila 
-  kosteus 
-tiiviys 
- materiaaliominaisuudet 

Jännitystilan vaihtelurajat  erilaisilla tierakenteilla eri vuodenaikoina voidaan 
määrittää teoreettisella tarkastelulla käyttäen hyväksi olemassa olevia ATK -oh-
jelmia (esim.  Shell  ja  Ecoroute).  Tarvittavat päällysteiden keskimääräiset läm-
pötilat saatanee ASTO -projektiin kuuluvasta selvityksestä. 
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Tällä hetkellä ei tunneta valmiin tierakenteen  en  kerroksissa  olevia kosteuksia, 
kosteuden vuodenaikaisvaihtelua eikä miten eri tekijät vaikuttavat kosteuksiin 
(rakenne, materiaalit  ja  olosuhteet). Jotta saataisiin luotettavaa tietoa sitomatto

-mien  kerrosten kosteuksista  in situ  -tilassa, tarvitaan kenttätutkimus, missä  kos-
teudet määritetään  ainetta rikkomatta. Käytännössä kosteuksia voidaan mitata 
kaapelitutkalla (anturin hinta  600-1000  mk)  ja radiometrisillä  laitteilla (Troxler) 
sekä maatutkalla. 

Aikaisempien kokemusten perusteella kaapelitutka  on  varsin  tarkka materiaa-
lien kosteusmäärityksissä, mistä syystä kaapel itutkalla määritettyjä kosteusar

-voja  voidaan käyttää radiometrisillä laitteilla määritettyjen suhteellisten kosteus- 
arvojen kalibrointiin. Kaapelitutkan anturit voidaan sijoittaa haluttuun paikkaan 
tierakenteessa (kantava  ja  jakava kerros). Radiometrisillä laitteilla (tavallinen 
Troxler -laite) kosteuksia voidaan määrittää käytännössä ainoastaan kantavas

-ta kerroksesta (suoramittaus,  ohut  Os- tai AB -päällyste). Käytettäessä maatut-
kaa (korkeataajuiset TEM  horn  antennit) tierakenteen kosteusvaihtelut  voidaan 
määrittää halutulta matkalta  ja  tien  koko poikkileikkaukselta.  

Samoin kuin kosteuden osalta valmiin tierakenteen eri kerrosten tiiviyksiä  ja  nii-
den vaihtelua ei tällä hetkellä tunneta. Päällysteen ollessa ohut suhteellisia  kan-
tavan kerroksen tiiviyksiä voidaan arvioida radiometrisillä laitteilla (suoramit

-taus).  Vertailutiiviyksinä voitanee  käyttää loppukesän  tai  alkusyksyn  uran  koh-
dalla olevia tiiviyksiä (lähellä  100  %  Proctor  -tiiviyttä). 

Kalliomurskeiden rakeisuuden, muotoarvojen  ja pennteellisten lujuusarvojen 
 vaihtelu tunnetaan käyttökokemusten perusteella. Tyypillisille materiaaleille 

kannattaisi tehdä  geologis-mineralogis-kemiallisten määritysten lisäksi  piste
-kuormituskokeita, hienoaineksen  laatua kuvaavia määrityksiä  ja vedenläpäise-

vyystestejä  sekä rakeiden  mikro- ja makrokarkeuden määrityksiä.  Näin 
saataisiin hyvä  kuva  em.  tekijöiden vaihteluista, mitä voitaisiin hyödyntää kallio-
murskeiden muodonmuutosominaisuuksien laboratoriomäärityksissä sekä 
mitoitusarvojen  ja materiaal ivaati musten  laadi  ii  nassa.  

2.  KALLIOMURSKEIDEN KIMMOMODUULIT 

Kalliomurskeiden kimmomoduulit  voidaan tällä hetkellä parhaiten määrittää la-
boratorio-olosuhteissa dynaamisella kolmiakselilaitteella. Syklinen kuormitus 
saadaan aikaan pneu maattisesti  tai  hydraul isesti.  Pyrittäessä liiken nekuormi-
tusta vastaavaan kuormitusaikaan tulee käytännössä käyttää hydrauliikkaa. Dy-
naamisessa  kol miakselikokeessa  valitaan kuormitus  ja sellipai  ne vastaamaan 
tierakenteessa vallitsevia olosuhteita. Kokeen aikana rekisteröidään pääjänni-
tyksiä, muodonmuutoksia  ja huokosveden  painetta. Dynaaminen kimmomoduu

-Ii on  deviatorinen  jännitys (pääjännitysten erotus) jaettuna muodonmuutoksen 
palautuvalla osalla. 

Suomessa  on  tehty dynaamisia kolmiakselikokeita kantavan  ja  jakavan kerrok- 
sen materiaaleilla erittäin vähän (ainoastaan muutamia kymmeniä kokeita), 
mistä syystä tiedon puute  on  tältä osin suuri. Koska tierakenteen kuormitusmi- 
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toitusmenettely  edellyttää kalliomurskeiden kimmomoduulien tuntemista, joudu-
taan panostamaan  varsin  voimakkaasti dynaamisli  n  kol  m iakseli  kokeisiin. 

Jotta voitaisiin määrittää kalliomurskeiden kimmomoduulien mitoitusarvot  ja 
 asettaa materiaalivaatimukset tarvitaan tietoa, miten seuraavat tekijät vaikutta-

vat kimmomoduulien arvoon: 

-  jan nitystila 
-  kosteus 
-tiiviys 
- materiaaliominaisuudet 

- kivlaineksen  laatu 
- maksimiraekoko 
- rakeisuuskäyrän muoto 
- hienoaineksen  määrä  ja  laatu 
- rakeiden  muoto  ja pinnan makrokarkeus 
- rakeiden  pinnan mikrokarkeus 
-  lujuus 

Periaatteessa  em.  tekijät voivat vaihdella toisistaan riippumatta, mistä syystä 
muodostuvien kombinaatioiden lukumäärä  on  suun. Tällöin joudutaan käytän-
nön syistä rajoittamaan kokeiden määrää siten, että kerralla tarkastellaan aino-
astaan yhtä tekijää muiden tekijöiden pysyessä vakiona. Tulosten hajonnasta 
johtuen tarvitaan yleensä vähintään kolme rinnakkaiskoetta. 

Vaikka dynaamisten kolmiakselikokeiden tekeminen  on  varsin  kallista  ja  aikaa 
vievää, niitä kannattaa tehdä, koska ne ovat täysin vättämättömia  koko projek-
tin  kannalta. Tällä hetkellä dynaamisia kolmiakselikokeita voidaan tehdä Oulun 
yliopiston geotekniikan laboratonossa  ja Tampereen  teknillisen korkeakoulun 
geotekniikan laitoksella.  

3. KALLIOMURSKEIDEN  PYSYVÄT MUODONMUUTOSOMINAISUUDET 

Analyyttisissä mitoitusmenetelmissä sitomattomien  kerrosten  ja alusrakenteen 
 suuret pysyvät muodonmuutokset pyritään estämään rajoittamalla kerroksiln  ja 

alusrakenteeseen  kohdistuvia jännityksiä  ja kimmoisia muodonmuutoksia.  Täl-
löin periaatteessa oletetaan, että sitomattomien kerroksien pysyvät muodon- 
muutokset ovat yhtä suuret,  jos kerroksilla  on  samat kimmomoduulit,  ja  pysyvät 
muodonmuutokset pienenevät kimmomoduulien kasvaessa. Tarkasti ottaen tä-
mä ei pidä paikkaansa, mistä syystä joudutaan asettamaan sitomattomien ker-
rosten materiaaleil  le  myös tietyt materiaalivaati mukset, jotta estettäisii  n  suu ret 
pysyvät muodonmuutokset. Tämä puolestaan edellyttää materiaalien pysyvien 
muodonmuutosominaisuuksien tuntemista. 

Periaatteessa dynaamisella kolmiakselikokeella voidaan määrittää myös pysy-
vät muodonmuutokset. Kolmiakselikokeessa näytettä kuormitetaan ainoastaan 
kandella jännityksellä (pystysuora punstusjännitys  ja sellipaine)  kuudesta mah-
dollisesta. Leikkausjännitysten puuttuminen heikentää kolmiakselikokeiden 
käyttökel poisuutta, koska myös leikkausjän nitykset aiheuttavat näytteeseen py- 



syviä muodonmuutoksia. (Sinänsä deviatorinen jännitys aiheuttaa näytteen leik-
kautumista, mutta  se  saadaan aikaan pystysuoran puristusjännityksen  ja  selli- 
paineen avulla). Lisäksi dynaamisessa  kol miakselikokeessa  näytettä kuormite-
taan suhteellisen vähän (yleensä  200  kuormitussykliä),  millä  on  myös vaikutus-
ta pysyviin muodonmuutoksiin.  

Hollow Cylinder  -laitteella näytettä kuormitetaan myös leikkausjännityksellä, 
mistä syystä  se  penaatteessa  soveltuu hyvin pysyvien muodonmuutosominai-
suuksien tutkimiseen. Laitteen rakenne rajoittaa maksimiraekokoa voimakkaas-
ti, minkä takia sitä ei voida käytännössä käyttää kantavan  ja  jakavan kerroksen 
materiaalien ominaisuuksien tutkimiseen. 

Tällä hetkellä sitomattomien kantavan  ja  jakavan kerroksen materiaalien pysy-
viä muodon muutosomi naisuuksia voitanee parhaiten tutkia koeradoilla. Liittees-
sä kaksi  on  esitetty periaatekuva mandollisesta laitteistosta. Koeradalla tulisi 
selvittää samojen tekijöiden kuin kalliomurskeiden kimmomoduulien tapaukses-
sa vaikutusta materiaalien pysyviin muodon muutoksiin, jotta voitaisiin asettaa 
tarvittavat materiaalivaatimukset.  

4. KALLIOMURSKEIDEN  LEVITTÄMINEN 

Yleisin kalliomurskeiden levittämiseen käytetty kone  on  telapuskutraktori,  millä 
 levitys suoritetaan puskuna levitetyn kerroksen päältä kerroksittain. Levitykseen 

käytetään myös etulevyllä varustettua tiehöylää. Levityksessä muodostuu ny-
kyisillä työmenetelmillä lajittumia. Myös kerrospaksuuksien vaihtelu  on  selvä 
ongelma. 

Tielaitoksen  tekemän levitystutki muksen (Kerrosten laatuvi rheiden esto, Tiehal-
lituksen sisäisiä julkaisuja  1/1 991)  perusteella levittimen käytöllä  on  mandollista 
pienentää sekä lajittu maa että kerrospaksuusvaihtelua. Levitystutki  mus  tehtiin 
vanhasta astaltinlevittäjästä (Demag DF -12 CI-73)  muunnetulla levittimellä.  Ny-
kyisin  on  olemassa varta vasten sitomattomien materiaalien levitykseen suunni-
teltuja levittimiä. 

Levitystutki  musta  kannattaisi jatkaa. Levityslaitteiden käyttökelpoisuuden lisäksi 
kannattaisi selvittää kalliomurskeiden ominaisuuksien varsinkin maksimirae-
koon  ja rakeisuuskäyrän  muodon  (roi kkuva)  merkitys kalliomu rskekerroksen 
laatuun. Vertaamalla levitystutkimuksen tuloksia kalliomurskeiden kimmomo-
duuleihin  ja pysyviln muodonmuutosominaiSuUkSiifl  voidaan tarvittaessa aset-
taa lisävaatimuksia kalliomurskeiden ominaisuuksille.  

5. KALLIOMURSKEIDEN  TIIVISTÄMINEN 

Kalliomurskeiden särmikkyys  (suuri sisäinen kitka) vaikeuttaa kerrosten tiivistä-
mistä. Lisäksi  jos kalliomurskeen rakeisuuskäyrä  on  roikkuva,  se  ei juurikaan 
pysty pidättämään vettä, mikä vaikeuttaa myös tiivistämistä. Useilla rakentamis-
hankkeilla  ja tilvistämiskokeiluissa  on  todettu rakentamisen aikaista materiaalin 
hienonemista, mikä lähinnä johtuu väärästä jyrätyypistä, liiasta jyräyksestä, 
kastelusta  ja  liikenteestä. Nykyisten ohjeiden (jyrätyyppi, jyrän kunto, toimivat 



mittarit, koejyräys, radiometriset mittaukset jne.) mukaisesti suoritetuissa tiivis-
tystöissä tiivistettävän kerroksen materiaalimuutokset ovat ilmeisesti su hteelli

-sen  vähäisiä,  jos  materiaali  on  kelvollista. 

Nykyisten ohjeiden mukaisesti suoritetun tiivistämisen vaikutus hienonemiseen 
 ja  tiiviyteen tulisi selvittää kontrolloiduissa olosuhteissa muutamalla tyypillisellä 

kalliomurskeella, jotta saataisiin luotettava  kuva hienonemisesta ja tiiviyden  ke-
hittymisestä tiivistämisen aikana. Useimpien tehtyjen selvitysten heikkoutena  on 

 ollut näytteenotto. Tiivistämiskokeilua suunniteltaessa  on  kiinnitettävä erityistä 
huomiota seuraaviin asioihin: 

- koekohteiden tierakenteet  ovat vertail ukelpoisia (kantavuusmittaukset) 
- kalliomurske  on  levitetty mandollisimman hyvin (levitin) 
- tiivistämis-  ja tiiviysmittauskalusto  on  kunnossa 
-  tiivistäminen suoritetaan täsmälleen suunnitellulla tavalla 
- näytteenottosysteemi  (ennen tiivistämistä, tietyissä tilvistysvaiheissa, 

ottopaikan porrastus, näytteet eri osista kerrosta, riittävä lukumäärä  ja 
 jne.) 

-  ti  iviysmittaussysteemi  (mittausten oikea suoritami nen, tietyissä tiivistä-
misvaiheissa, riittävä lukumäärä)  

Ti  ivistämiskokeilussa  käytettyjen kalliomu rskeiden materiaal jomi naisuudet kan-
nattaisi määrittää mandollisimman monipuolisesti, jotta voitaisiin samalla arvioi-
da eri laboratoriomenetelmien käyttökelpoisuutta hienonemisen kannalta. 

Kalliomurskeiden rakeisuuskäyrä  on  usein roikkuva, mistä syystä kastelu jaltai 
tiivistäminen saattaa aiheuttaa hienoaineksen varisemista. Tämän takia olisi 
tärkeää selvittää, minkälaisella rakeisuudella hienoalnes varisee  ja  minkälaisel-
la rikastuu kerroksen pintaan, koska varsinkin sitomattoman kantavan kerrok-
sen yläosan ominaisuuksilla  on  vaikutusta  koko tierakenteen  toiminnan kannal-
ta. Rakeisuuden vaikutusta kalliomu rskeiden varisemiseen  ja  rikastumiseen 
voitanee selvittää pienimuotoisella kenttäkokeella.  

6.  TYÖNAIKAISEN  LIIKENTEEN VAIKUTUKSET 

Rakentamisenaikaisen  liikenteen (työmaaliikenne, yleinen liikenne) vaikutuk-
sesta sitomattoman kantavan  ja  jakavan kerroksen rakeisuus muuttuu toisaalta 
liikenteen siirtäessä materiaalia ajouran kohdalta sivulle  ja  toisaalta liikenteen 
murskatessa kiviainesta. Kalliomurskeen hienoneminen liikenteen vaikutukses-
ta tapahtuu lähinnä rakeiden särmien murskautumisena, jolloin pääasiassa  hie

-noai nespitoisuus  lisääntyy. Liikenteen aiheuttamat rakeisuuden muutokset ovat 
kerroksen pintaosassa selvästi suurempia kuin kerroksen alaosassa. 

Työmaaliikenteen  vaikutusta kalliomurskeen hienonemiseen voidaan helposti 
selvittää rakentamishankkeilla, joilla ei ole yleistä liikennettä rakentamisen aika-
na, määrittämällä rakeisuudet kerroksen valmistumisen (tiivistämisen)  ja  kerrok-
sen lopullisen muotoilun  ja tiivistämisen  jälkeen sekä vertaamalla rakeisuuden 
muutoksia työmaaliikenteen määrään. Työmaaliikenteen vaikutusta kalliomurs

-keen  hienonemiseen  kannattaisi selvittää valitsemalla lyhyitä koealueita muuta- 





OSAPROJEKTIEN KAYNNISTAMISESTA 

Osaprojektit  kannattaa käynnistää suppeahkoi  I la  esitutki muksi  ha  ennen varsi-
naisten tutkimusten käynnistämistä, jotta varmistuttaisiin tutkimusten  ja -mene- 
tel  mien  mielekkyydestä sekä saataisiin selkeä  kuva  tutkimusten laajuudesta. 

Tarpeehlisimpina  ja kiireehlisimpinä osaprojekteina  voidaan pitää seuraavia  osa- 
projekteja:  

1. Kalliomurskeiden kimmomoduuhit  
2. Kahliomurskeiden  pysyvät muodonmuutosominaisuudet  
3. Kalhiomurskeiden  tiivistäminen  ja hienoneminen 

Liitteissä  3  -  5  esitetään  em.  osaprojektien  alustavat esitutkimussuunnitelmat. 

 PROJEKTIN  TOINEN VAIHE 

Ensimmäisen vaiheen selvitysten  ja  tutkimusten perusteella saadaan selkeä 
 kuva,  miten rakentaminen vaikuttaa kalhiomurskeen ominaisuuksiin  ja  minkälai-

nen  on  hyvä kalhiomurske valmiissa sitomattomassa kerroksessa. Periaattees-
sa vasta tämän jälkeen voidaan asettaa tavoitteet kalhiomurskeen valmistami-
selle  ja kallioesiintymille  sekä tutkia miten tavoitteisiin päästään.  Jo  ennen en-
simmäisen vaiheen päättymistä voidaan kuitenkin haluttaessa selvittää esimer-
kiksi, miten kalhiomurskeen valmistamisessa päästään mandollisimman  homo-
geeniseen  tuotteeseen. 

PROJEKTIKOKONAISUUS,  AIKATAULU  JA  KUSTANNUKSET 

Tutki  m  uskoko naisuutta, osaprojekteja, aikataulua  ja  kustannuksia käsitellään 
myös Iiitteessä  6.  



LIllE  1 

 KALLIOMATERIAALIN OLOMUODOT  JA  KASITTELYVAIHEET  

KALLIO  

KALLIOMURSKEEN  VALMISTAMINEN 
louhinta  

- murskaus 
- lajitteen  erottaminen  I  lisääminen 

 - välivarastointi 

KALLIOMURSKE  
ennen kerroksen rakentamista  

KALLIOMURSKEKERROKSEN  RAKENTAMINEN  
- kuormaus 
-  kuljetus  
-  levittäminen  
-  tiivistäminen  
- työnaikainen  liikenne  
-  kunnossapito  
-  muotoilu  ja  tiivistäminen ennen seuraavan kerrok-
sen tekoa  

(tasausmateriaalin  lisäys) 

KALLIO  MU RSKE  
valmiissa  tierakenteessa 



LillE  2  

TIERAKENTEEN URITTUMISLAITE 

Päällysrakenteen sitomattomien  kerrosten ominaisuuksien vaikutusta  tieraken
-teen  urautumiseen (pysyviin muodonmuutoksiin) voitanee  tutkia laboratorio-olo-

suhteissa seuraavanlaisella  koejärjestelyllä:  

Siirrettava 	 H  
k  oes  f ii s  IQaf  I  kko  

Koejärjestely  olisi periaatteessa samanlainen kuin  VTT:n päällysteiden urittu-
mislaitteella koestuslaatikkoa  lukuunottamatta.  Koestuslaatikkoon  voitaisiin ra-
kentaa haluttu  tierakenne. Koestuslaatikon  tulisi olla käytännön  syista  siirrettä-
vä.  

Koejärjestelyllä  olisi helppo testata esimerkiksi kantavan kerroksen  kalliomurs
-keen  laadun  ja  kosteuden vaikutusta  urautumiseen  lähellä käytäntöä olevissa 

olosuhteissa.  Koejärjestelyä  voitaisiin periaatteessa käyttää myös valmiissa  tie- 
rakenteessa olevan  kalliomurskeen  muuttumisen selvittämiseen.  



LuTE  3  

ALUSTAVA ESITUTKIMUSSUUNNITELMA 

KALLIOMURSKEIDEN KIMMOMODUULIT  

TAVOITTEET 

Esitutki muksen  tavoitteena  on  selvittää kirjallisuuden  ja laboratoriokokei
-den  perusteella dynaamisten kolmiakselikokeiden soveltuvuus kantavan 

 ja  jakavan kerroksen kalliomurskeiden kimmomoduulien mitoitusarvojen 
 ja materiaalivaatimusten määrityksii  n.  

TUTKIMUSOHJELMA 

Tutki musohjel  ma  sisältää ki rjallisuusselvitykse  n  ja laboratoriokokeita. 
Kirjallisuusselvityksen  alustava sisältö  on  seuraava:  

1. Kolmiakselilaitteistot  
1.1  Käytettävissä olevat laitteistot 

 1.2  Kuormitustavat  
1.3  Parametrien  mittaus  
1 .4  Soveltuvuus karkeille materlaaleille  

2. Kolmiakselikokeiden (kuormitusmitoitusmenetelmän)  edellyttämien 
lähtötietojen hankinta  

2.1  Lähtötiedot  (mitä)  
2.2  Lähtötietojen  soveltaminen (miten  kol miakselikokeet  tehdään)  

3. Ehdotus  kol miakselilaitteistosta ja  kokeiden tekemisestä  
4. Kolmiakselikokeiden  tulosten soveltaminen 

 4.1  Kuormitusmitoitusmenetelmä 
 4.2  Kalliomurskeiden  laatuvaatimukset 

Ki rjallisuusselvityksen  kohdan  3  mukaisesti tehdään kolmella laadultaan 
selvästi poikkeavalla (huono, tyydyttävä, hyvä) kalliomurskeella dynaa-
misia kolmiakselikokeita tarvittavine rinnakkaiskokeineen (kolme) seu-
raavasti: 

-  kaksi erilaista kosteustilaa (maakostea / lähellä kyllästymistä) 
-  kaksi erilaista jännitystilaa (kaksi enlaista tierakennetta, laadul-
taan tyydyttävällä kalliomurskeella) 

-  tiiviys  98  % parannetusta  Proctor-tiiviydestä 

Kolmiakselikokeissa  käytettävien materiaalien laatuominaisuuksien mää-
rittämisen  ja kallioesiintymien valinnan  tekevät geologia-asiantuntijat. 
Tutkittavien kalliomurskeiden rakeisuuksien  (>1=  #  0.074)  ja muotoarvo- 



jen  tulisi olla mandollisimman samanlaisia  ja  tyypillisiä kalliomurskeille. 
Geologia-asiantuntijat määrittelevät myös, mitä erikoislaboratoriokokeita 
matertaaleille tulee mandollisesti tehdä (esim. rakeiden mikrokarkeus). 

Tulosten vertailtavuuden parantamiseksi dynaamisia  kol miakselikokeita 
 tehdään myös luonnonsoralla  ja soramurskeella.  

Ill 	AIKATAULU 

Esitutki muksen,  mikä sisältää myös jatkotutkimussuu  n  nitel  man  laadi  n-
nan,  suorittaminen kestää noin  8  kuukautta (kesäkuu  1992 -  tammikuu 

 1993). 

IV  TUTKIMUKSEN JATKAMINEN  

Jos ki rjallisuusselvityksen  ja  varsinkin laborato riokokeiden perusteella 
dynaamiset  kol miakselikokeet  soveltuvat kallio murskeiden mitoitusarvo-
jen  ja materiaalivaatimusten määrityksiin (=  saadaan  selvät  erot laadul-
taan erilaisilla materiaalei lla), tutki  musta  jatketaan varsi naisella kallio-
murskeiden kimmomoduulitutkimuksella. Tällöin  on  käytännön syistä 
käyn  n istettävä  myös lähtötietojen hankinta osaprojekti. 



LuTE  4  

ALUSTAVA ESITUTKIMUSSUUNNITELMA 

KALLIOMURSKEIDEN  PYSYVÄT MUODONMUUTOSOMINAISUUDET 

TAVOITTEET 

Esitutkimuksen  tavoitteena  on  selvittää liitteessä  2  esitetyn koeratatyypin 
soveltuvuus kantavan  ja  jakavan kerroksen kalliomurskeiden pysyvien 
muodonmuutosominaisuuksien  ja  materlaalivaatimusten määrityksiin. 
Esiselvityksellä  testataan myös koeradan soveltuvuus kalliomurskeiden 

 val  miissa tierakenteessa  tapahtuvan hienonemisen tutkimiseen. 

TUTKIMUSOHJELMA 

Koeradalla  tehdään testiajoja kandella seu raavanlaisella tierakenteella:  

	

4 cm AB-päällyste 	 8 cm AB-päällyste  
30 cm kantavakerros 	30 cm  kantava kerros 

	

suodatinkerros 	 suodatinkerros 

Testiajoja  tehdään kandella laadultaan selvästi poikkeavalla (hyvä, huo-
no) kantavan kerroksen kalliomurskeella, joiden rakeisuudet  (>1=  #  
0.074)  ja  muotoarvot  ovat mandollisimman samanlaisia  ja  tyypillisiä kai-
liomurskeille. Olisi eduksi,  jos  kalliomurskeet  olisivat samoja kuin kallio-
murskeiden kimmomoduulien esitutkimuksessa  (lute 3). Testiajoissa tie - 
rakenteet ovat sekä maakosteita että lähellä kyllästymistilaa. 

Koeajoja  jatketaan niin kauan, että tutkituilla tierakenteilla tapahtuu selvä 
urautuminen. Kokeen jälkeen tierakenteet puretaan siten, että voidaan 
määrittää päällysteen  pinnan  deformoitumisen  lisäksi eri kerrosten defor-
moituminen  ja  kalliomurskeiden hienoneminen.  

Ill 	KUSTANNUKSET 

Esitutki mukse  n  kustannusten (sisältää tutki musrapo rti  n)  voidaan arvioida 
olevan luokkaa  250 000  mk. 



IV 	AIKATAULU 

Esitutki mukse  n,  mikä sisältää myös jatkotutki mussuu  n  nitel  man  laadi  n
-nan, suonttaminen  kestää noin  5  kuukautta (vuosi  1993). 

V  TUTKIMUKSEN JATKAMINEN  

Jos  ko. koerata testiajojen  perusteella soveltuu kalliomurskeiden pysy-
vien muodonmuutosominaisuuksien  ja materlaalivaatimusten määrityk-
siin(=  saadaan  selvät  erot laadultaan erilaisilla materiaaleilla), tutkimusta 
jatketaan varsinaisella tutkimuksella. Tällöin  on  käytännön syistä samoin 
kuin kalliomurskeiden kimmomoduulitutkimuksessa käynnistettävä myös 
lähtötietojen hankinta osaprojekti. 



LuTE  5  

ALUSTAVA ESITUTKIMUSSUUNNITELMA 

KALLIOMURSKEIDEN T1IVISTÄMINEN  JA  HIENONEMINEN  

TAVOITTEET 

Esitutkimuksen  tavoitteena  on  selvittää menetelmät, joilla voidaan mää-
rittää tärytlivistämisen vaikutus kantavan kerroksen kalliomurskeiden  tu- - 
vistymiseen  ja hienonemiseen. Esitutki muksella  selvitetään myös mah-
dollisuudet tehdä  ti  ivistämiskokeita  laboratorio-olosuhteissa.  

Il 	TUTKIMUSOHJELMA 

Kenttäkokeet  tehdään työmaa-  ja  yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella 
(esimerkiksi levähdysalueella). Kenttäkoealueen rakenteen tulee olla 
mandollisimman homogeeninen. Kenttäkokeet tehdään kandella laadul-
taan selvästi poikkeavalla (hyvä, huono) kalliomurskeella, joiden rakei-
suudet (#  >1= 0.074)  ja muotoarvot  ovat mandollisimman samanlaisia  ja 

 tyypillisiä kalliomurskeille. 

Olisi eduksi,  jos tiivistämiskokeiluun  sisältyisi samoja materiaaleja kuin 
kalliomurskeiden kimmomoduulit  ja  pysyvät muodonmuutosominaisuu

-det  tutkimuksissa. 

Kantavan kerroksen kalliomurskeet levitetään mandollisimman hyvin 
(tarvittaessa levitin).  Ti  ivistettävä  kerros kastellaan lähelle optimikosteut

-ta.  Tiivistäminen  ja tiiviyden  mittaukset tehdään koejyräysohjeita (TIEL 
 732816 lute 7)  soveltaen. Tiivistämistä  ja tiiviyden  mittauksia jatketaan 

aina  24  ylityskertaan  asti. Kalliomurskeiden rakeisuudet määntetään  0, 
4, 8, 12, 16  ja  24  ylityskerran  jälkeen näytteenottopaikkaa porrastaen. 
Kalliomurskekerroksen keskimääräiset  ja pintaosan  (noin  5 cm)  rakei-
suudet määritetään  erikseen. 

Laborato riokokeissa  käytetään samoja materiaaleja kuin kenttäkokeissa. 
Lisäksi laboratoriokokeissa testataan rakeisuuskäyrän vaikutusta tiivisty-
miseen  ja hienonemiseen.  Tiivistäminen suoritetaan pienellä täryjyrällä. 

 Ti  ivlydet määritetään Troxler-laitteel  la. 

Ti  ivistämiskokeissa  noudatetaan seuraavia periaatteita: 



- kalliomu rskeet  levitetään mandollisimman hyvin (tasalaatuisuus) 
- tarvittaessa kastellaan (kosteus mitataan) 
- tiiviydet määritetään  samojen ylityskertojen jälkeen kuin kenttä- 

kokeissa 
- rakeisuudet määritetään  8, 16  ja  24  ylityskerran  jälkeen näyt-

teenottopaikkaa porrastaen 

Ki rjallisuusselvitys 

Esitutki  mus  sisältää lyhyen yleisluonteisen kirjal lisuusselvityksen. 

 Ill 	KUSTANNUKSET 

Esitutkimuksen  kustannusten voidaan arvioida olevan luokkaa  220 000 
 mk. Tämän lisäksi tulevat materiaalien hankkimisesta  ja kuljetuksesta  ai-

heutuvat kustannukset sekä kenttäkokeiden levitys-  ja tilvistämiskustan-
nukset.  

IV 	AIKATAULU 

Tutkimus voidaan käynnistää kesäkuun alussa  1992.  Tutkimusraportin 
 voidaan arvioida valmistuvan tammikuussa  1993. 

V 	TUTKIMUKSEN JATKAMINEN  

Jos  kenttä-  ja laboratutkimukset osoittaituvat lupaaviksi,  kenttä-  ja labo-
ratoriotutkimuksia  jatketaan varsinaisella tutkimuksella. Tällöin yleisenä 
periaatteena  on se,  että ensiksi tehdään laboratoriokokeita  ja  vasta tä-
män jälkeen tehdään tarvittavat kenttäkokeet tärkeimpien asioiden var-
mistamiseksi ke nttäolosu hteissa. Kalliomu rskekerrosten tasalaatuisu  u- 
teen  liittyvät seikat määritetään joka tapauksessa kenttäolosuhteissa. 

Kenttä-  ja laboratonokokeiden tulosvertailun  perusteella jatkotutkimuk-
sissa laboratoriokokeiden ylityskerrat valitaan siten, että tiiviydet  ja  kallio-
murskeiden hienonemiset vastaavat mandollisimman tarkasti kenttäko-
keissa saatuja arvoja. 

Jatkotutkimuksilla  tulee selvittää  mm.  seuraavien asioiden vaikutusta kaI- 
liomurskekerrosten tiivistämiseen.  tiivistymiseen  ja hienonemiseen: 

kalliomurskeen  laatu 
maksimi raekoko 

- rakeisuuskäyrän  muoto 
- hienoainespitoisuus  ja  -laatu 
- kosteus 



LuTE  6  

PROJEKTIKOKONAISUUS,  AIKATAULU  JA  KUSTANNUKSET  

Koko  tutkimusprojekti  n  keskeisin  osa-alue  on  kalliomurskeiden  muodon muutos- 
ominaisuuksien (kimmomoduulit  ja  pysyvät muodonmuutosominaisuudet) mää-
rittäminen  (kuva  1),  koska juuri tämän  osa-alueen tutkimusten perusteella  mää

-ritetään  mm.  kalliomurskekerroksi  in  käytettävien materiaalien mitoitusarvot  ja 
 materlaalivaatimukset.  Toinen keskeinen  osa-alue  on  kallion  ja  kalliomurskei

-den  laatututkimukset,  koska materiaalin laatu vaikuttaa tutkimuksen muihin 
 osa-alueisiin. Tutki muskokonaisuus  on  suunniteltu siten, että laatukysymykset 

ovat enemmän  tai  vähemmän mukana kaikissa osaprojekteissa. 

:3 

0 
0 
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a) 

-o 
a)  
Cr)  

:3 

E 
0 

0 

a 

C 
0 

0  

Kalliomurskekerrosten mitoitusar-
vat,  materiaalivaatimukset, raken-
tamisohjeet  jne.  

Kalliomurskeiden  muodonmuutos— 
ominaisuudet 

Kalliomurskeiden  muuttuminen 	 '  I  
valmiissa tieraken ___jEi__4_ 

Kalliomurskekerrosten rakenta— 	I  
minen 	__________________ 	I  

Kalliomurskekerrosten  valmis— 	_J 
tam n en  

C 
0 
r 

C 
a)  

- 	a)  

.- 

:o.E  0 _J  -  

KALLIO  

Kuva  1.  Tutkimusprojektin  osa-alueiden keskinäiset riippuvuudet. 



Kalliomate riaali  n käsittelyvai heiden  tavoitteita  ja  vaikuttavia tekijöitä  on  koottu 
taulukkoon  1. Kalliomateriaalin käsittelyvaiheisiin liittyvillä osaprojekteilla  pyri-
tään lähinnä selvittämään, miten tavoitteisiin päästään  ja  mitä vaatimuksia ta-
voitteet asettavat käsiteltäville matenaalel  Ile.  

Taulukko  1. Kalliomateriaalin käsittelyvaiheiden  tavoitteita  ja  vaikuttavia tekijöitä 

Kalliomateriaalin 
 käsittelyvaihe 

Tavoitteet Vaikuttavat tekijät 

Kalliomurskeen *  hyvä rakeisuus kallioperä  

valmistaminen *  pieni 	rakeisuusvaihtelu *  louhinta 
*  hyvä raemuoto * murskausprosessi  

(hyvät muodonmuutos- *  varastointi 
omi nal suudet) 

Kalliomurskekerrok- 
sen  rakentaminen 

- 	kuormaus, 	kuljetus * lajittuniattomuus * rakeisuus 
* käsittelytekniikat 

- 	levittäminen * lajittumattomuus * rakeisuus 
*  pieni 	paksuusvaihtelu * levitystekniikka 

- tilvistäminen *  tiiviys * rakeisuus 
*  vähäinen hienoneminen *  materiaalin 	laatu 

* tiivistämistekniikka 

- työnaikainen *  materiaalin 	(kerroksen) * 	liikenne 
liikenne niuuttumattomuus * rakeisuus 

*  materiaalin 	laatu 

Tutkimuskokonaisuus  on  jaettu kaikkiaan  11 osaprojektiin,  joiden alustavat ai-
katau  lut ja  kustannukset ilme nevät  tau I ukosta 2.  Opin näy'tetöi ksi soveltuvissa 
osaprojekteissa kaikkia kustannuksia ei ole otettu huomioon. Arvicidut kustan-
nukset eivät sisällä myöskään materiaalien hankkimisesta eikä kenttäkokeissa 
käytettävistä työkoneista ai heutuvia kustannuksia. 



Taulukko  2.  Osaprojektien  alustavat aikataulut  ja  kustannukset. 

OSAPROJEKTI  1992 	
AIKATAULU 	

1995  KUSTAFThUS  

1. Kimmomoduulit 
esitutkimus ______ -  
varsinainen 	tutkimus -  **250 000 

2. Pysyvät muodonmuutos— 
ominaisuudet 

esitutkimus _____  250 000  
varsinainen 	tutkimus _________ - **3QQ  000 

3. Kalliomurskeiden 	muuttu- 
minen 	valmiissa 	tieroken- 
teessa 

( 	osaprojekti 	2  
kenttätutkimus *  1 50 000 

4. Lähtötietojen 	hankinta 1 50 000 _________  

5. Työnaikainen 	liikenne 
kenttötutkimus - -  *5* 

6. Tiivistöminen 
esitutkimus _____ -  220 000  
varsinainen 	tutkimus  *150 000 

7. Levittäminen 
kenttätutkimus - -  

8. Kuormaus 	ja 	kuljetus 
kenttätutkimus - -  

9. Kalliomurskeiden 	valmis— 
tam in en  

( 	mand. 	useampia 
osaprojekteja 	)  

10. Laatututkimus  
—nykyisen 	tiedon 	keruu 
—lisätutkimukset - _____  

11. Mitoitusarvot, 	materiaa- 
livaatimukset 	jne. - _________ 

* 	soveltuu  Dl —työksi,  
ss 	soveltuu lis. työksi 

** 	pienehköja kenttökokeita 



TIEHALLITUKSEN  SISÄISIÄ JULKAISUJA  

5/1992 	Massanvaihdon  korvaaminen moreenitukiseinäfiä; koerakentelta. 
Oulun tuotantotekninen kehitysyksikkö  

6/1 992 	Havupuuhake pengertäytteenä; käytiökokeilu.  Oulun tuotanto- 
tekninen kehysyksikkö  

7/1 992 	Päivystysjärjestelmät;  kehittäviä kokemuksia.  Tampereen  tuotanto- 
tekninen kehitysyksikkö  

8/1992 	Tieliikenteen melun  ja pakokaasujen  terveys-  ja viihtyvyyshaittojen  
arviointi. TIEL  4000010 

9/1992 	Tielaitoksen  liiketaloudelliset laskelmat; tulostilinpäätöksen laadintaohje. 
Esikunta  

10/1992  Tasolaserjärjestelmän käyttökokemuksia. hEL  4000011 

11/1992  Päällystevaurioiden inventointi; inventointilomake.  Tampereen  tuotanto- 
tekninen kehitysyksikkö  

12/1992  Yleisjohdon  neuvottelupäivät,  Helsinki 22-23.1.1992,  kokousmuistio. 
 Esikunta  

13/1992  Lappusota; tiemestaripiirien perustiedon  tallennuksen rationalisointi. 
 Osa  1:  Työnjärjestely  ja  lomakkeet. TIEL  4000012 

14/1992  Tiehallituksen  henkilöstö; lukumäärä-  ja jakautumatietoja. Hallintopalvelut 

 15/1992  Tulosraportti  1991.  Esikunta  

16/1992  Kuorma-auton lisälaitteiden samanaikaiskäyttö. TIEL  4000013 

17/1992  Tiehöylän lisälaitteiden  toimivuus talvihoitotöissä. TIEL  4000014 

18/1992  Tielaoksen  henkilöstö  1991.  Henkilöstöhallinto  

19/1992  Muovisten putkien  ja  kaivojen asennusohje. TIEL  4000015 

20/1992  Vanhojen tienrakennekerrosten uudelleen käyttö. 
Oulun tuotantotekninen kehitysyksikkö  

21/1992  Tasoliittymän  rakentaminen eritasoliittymäksi  ja lossin  korvaaminen 
sillalla. Tiensuunnittelu  

22/1992  Suurien  ja  raskaiden esineiden kuijetusten suoritusmandollisuudet 
eri kuljetusmuodoilla, yhdistetyt ku ljetukset. Tutkimuskeskus  

23/1992  Liikenne-  ja autokantaennuste  11989-2010;  ennusteen seuranta  1992, 
 ennusteen tarkistaminen  1992.  Tutkimuskeskus  

24/1 992  Talvisuolan esikosteitus;  konstit  on  monet.  Tampereen tuotantotekninen 
kehitysyksikkö  

25/1992  Suunnittelun  ja  rakentamisen teknisen henkilöstön täydennyskoulutuksen 
tarveselvitys. Henkilöstöhallinto 
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