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1. SISSEJUHATUS 

 

Maanteeameti peadirektori käskkirja nr 133 (27.06.2006) p.5 järgselt peab ühekihiliste aluste ja 

aluste pealmiste kihtide ehitamisel teedel, mille liiklussagedus on suurem kui 8000 autot ööpäevas, 

kasutama tardkivikillustikku LA25. Teada on, et tardkivi on lubjakivist vastupidavamate 

omadustega koormuste, külmakindluse ja kloriidide suhtes ning nende koosmõjudele 

teekonstruktsioonides. Põhjamaades on alustes kasutusel olnud peamiselt tardkivikillustik ning selle 

vastupidavusega on neil senini head kogemused. 

Eestis on probleemiks tardkivi kasutamisel vaid üks oluline asi – see ei ole kohalik materjal 

mistõttu tuleb seda lähiriikidest importida. Importimine suurema elukallidusega põhjamaadest on 

seotud korduvate ümberlaadimistega, mis omakorda tõstab tardkivikillustiku maksumust veelgi. Iga 

ümberlaadimine suurendab samas ka optimaalsete segude segregeerumist, mida peab kvaliteedi 

jälgimisel arvestama. Lubjakivi ja tardkivi killustiku maksumuste erinevused võivad ulatuda 

kolmekordseks. 

Seega on oluline teada saada, kas reaalses situatsioonis konstruktsioonis töötades on 

lubjakivikillustik tardkivikillustikust oluliselt nõrgemate omadustega mistõttu oleks viimase 

kasutamine kõrgema  maksumuse korral õigustatud. 

Antud uuringuga sooritati kaks katsetust teekonstruktsiooniga, mis sisaldas aluses frantsioneeritud 

lubjakivikillustikku. Esineme katsetus erineb teisest alusmaterjali poolest – lisaks killustikule oli 

eesmärk uurida ka paekiviliiva/killustikku fraktsiooniga 0/4 kasutatuna muldes pidades silmas 

peenosiste tekke suurenemist ja filtratsioonimooduli muutusi. Sel teemal on tehtud kaks teoreetilist 

ja laboratoorset uuringut, mis aitasid mõista materjali olemust (prof Priit Vilba; Sven Sillamäe. 

Pestud paekiviliiva kasutamine Tallinna teede ja tänavate ehitamisel, etapid I ja II. Tallinn 2010). 

Katsetuse lähteülesanne on esitatud lisas 1. Lähteülesanne on koostatud esimesele katsetusele ja 

konstruktsioonile. Hiljem tehti katsetus ka teise konstruktsiooniga, mille olemuse selgitus tuleb 

peatükis 2.1. 
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2. LÄHTEANDMED JA TÖÖ KÄIK 

2.1 Konstruktsioonide olemus 

Katsetati kahte konstruktsiooni, mis erinesid üksteisest asfaltbetooni ja alusmaterjali poolest. 

Esimeses katses kasutati vaid ühekihilist asfaltbetooni, 12cm AC32base, mis tihendati kolmes kihis 

(katse ehitamisest järgnevas peatükis). Põhjus selleks oli esiteks tehnilist laadi, nimelt ehitamise 

hetkel polnud võimalik saada ACsurf nõuetele vastavat asfaltbetoonsegu; teiseks seati sellega 

lubjakivikillustik ebasoodsamasse olukorda, saamaks võrdlusmaterjali hiljem „korrektselt“ ehitatud 

konstruktsiooniga. Esimese konstruktsiooni olemus oli järgnev: 

• 12cm AC32base 70/100. Gc90/15, C100/0, LA30, F4, FI20, f4. Sideaine B3,8. 

• 25cm killustikalus fraktsiooniga 16/32 kiilutuna 8/16, 25kg/m2. Nõuded põhifraktsiooni 

materjalile: LA25, FI20, C100/0, F2, f2; 

• Eraldav geotekstiil vastavalt NordGeoSpec nõuetele; 

• 25cm kvartsliiv filtratsioonimooduliga <2m/ööp; 

• Paekivikillustik 0/4, omadused vastavalt tootja poolt esitatud sertifikaadile. 

Teine katse erines esimesest sellepoolest, et kasutati kahekihilist asfaltbetooni ning alusmaterjal 

koosnes 105cm ulatuses kvartsliivast, mille all oli 100cm paekivikillustik fraktsiooniga 0/4 kuni 

katsekasti põhjani. Teise konstruktsiooni olemus oli järgnev: 

• 4cm AC16surf 70/100. Gc90/15, C100/0, LA25, AN14; F1, FI20, f1. Sideaine B5,3. 

• 6cm AC32base 70/100. Gc90/15, C100/0, LA30, F4, FI20, f4. Sideaine B3,8. 

• 25cm killustikalus fraktsiooniga 16/32 kiilutuna 8/16, 25kg/m2. Nõuded põhifraktsiooni 

materjalile: LA25, FI20, C100/0, F2, f2; 

• Eraldav geotekstiil vastavalt NordGeoSpec nõuetele; 

• 105cm kvartsliiv filtratsioonimooduliga <2m/ööp; 

• Paekivikillustik 0/4, omadused vastavalt tootja poolt esitatud sertifikaadile. 
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Täpsustada tuleks „paekivikillustiku 0/4“ korrektne nimetus: vastavalt GOST 25100-95 määrati 

materjali nimetuseks „kruusliiv“ ja vastavalt EVS 1997-1:2003 „rohke kruusaga jämeliiv“. Lihtsuse 

mõttes kasutatakse edaspidi materjali nimetusena „paekiviliiv“. 

Nimetatud konstruktsioonis ehitati Tallinna Tehnikakõrgkooli teekonstruktsioonide 

simulatsiooniseadmesse: 

• Tegemist on metallist kastiga (mõõtmed 3,3x3,3x2,3(2,8)m), kuhu sisse ehitatakse 

teekonstruktsioon koos aluse ja kõikide vajalike kihtidega täies mahus. Tänu oma suurtele 

mõõtmetele ei mõjuta kasti servad pingeolukorda (joonis 1); 

• Võimaldab uurida tervet konstruktsiooni tervikuna ja välja töötada ning testida erinevaid 

lahendeid; 

• Koormamine toimub läbi hüdrosilindri, mille seadistust on võimalik vastavalt vajadusele 

igati muuta – koormuse ja kontaktpinna suurus, rakendamise aeg ja intervall; 

• Kihtides olevad andurid annavad vajalikku informatsiooni näiteks pingeolukorrast, 

vajumitest, nihetest, poorivee rõhust, veesisaldusest ja temperatuurist – nii tagame, et 

võrdlevate katsete tingimused oleks samad ning saame pidevalt infot, mis toimub katte all; 

• Katse niiskusrežiimi on võimalik muuta; 

• Konstruktsiooni on võimalik läbi külmutada ja üles sulatada; 

Kokkuvõttes hõlbustab seade oluliselt vastuse saamist küsimusele, kuidas meil alustes kasutatavad 

materjalid töötavad ja vastu peavad. Võimalik on katsetada ja kontrollida erinevaid lahendeid, 

kuidas kasutada paremini ja efektiivsemalt meil esinevaid ehituslikke maavarasid, kaotamata 

sealjuures kvaliteedis. 

 

Joonis 1. Tallinna Tehnikakõrgkooli teekonstruktsioonide simulatsiooniseade 
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2.2 Konstruktsiooni ehitamine 

2.2.1 Sideainega sidumata materjalid 

Kõik materjalid toodi katseseadmesse kasutades laadurit ning planeeriti käsitsi. Tiheduse 

mõõtmiseks kasutati paekiviliivas Inspector 2, penetromeetrit ja lõikerõnga meetodit ning 

kvartsliivas Inspectorit ja penetromeetrit. Killustiku tihedusaste määrati Inspectoriga. 

Tihendamiseks kasutati vibroplaati Ammann AVP 3520 (massiga 255kg). Paekiviliiv tihendati iga 

25cm koheva materjali paigaldamise järelt. Esimeses katses, kus kasutati kvartsliiva 25cm, tihendati 

see kahes kihis. Teises katses, kus kihipaksus oli 105cm, tihendati iga umbes 25cm koheva 

materjali paigaldamise järelt. Killustikukiht (25cm) tihendati mõlemas katses kahes kihis. 

Paekiviliivas tiheduse mõõtmiseks ei ole olemas ühtegi juhendit väljaarvatud määramine 

mahumasside kaudu, seega võeti kolmest kihist peale tihendamist tihedusproov lõikerõnga meetodil 

ja võrreldi seda hiljem kas penetromeetri või Inspectori näiduga. 

Lõikerõnga meetodil võeti tiheduseproov kõrguselt H=50cm (mõõdetuna kasti põhjast, kogu 

konstruktsiooni paksus põhjast kuni asfaldi peale oli 230cm) ja saadi tulemuseks 0,95, mis vastab 

projekteerimisnormides nõutule. Antud kõrgusel katsetati kolmest punktist mõõtmist ka 

penetromeetriga ja saadi löökide arvuks 30, 27 ja 29. Penetromeeter on mõeldud kasutamiseks vaid 

„traditsioonilistes“ liivpinnastes, seega on nende tulemuste kohta raske järeldusi teha. Vaja oleks 

järjepidevat mõõtmist ning võrdlust näiteks lõikerõnga meetodil ja selle alusel töötada välja tabel, 

mis näitab vastavust penetromeetri löökide ja tegeliku tihedusnäitaja vahel. 

Teine lõikerõngaproov võeti kõrguselt H=135 ja saadi tulemuseks 0,96, mis tähendas alatihendatust. 

Inspectoriga mõõtes saadi keskmiseks mõõtetulemuseks 88MPa (mõõdeti 5st erinevast punktist). 

Kasutades teehoiutööde tehnoloogilisest juhistest Muldkeha Pinnaste Tihendamise ja Tiheduse 

Kontrolli Juhised (kinnitatud MNT peadirektori 29.12.2006 käskkirjaga nr 264) olevat valemit Kt=-

0,1264*TI+1,1449 (valem 1) saadi tihedusnäitajaks olenevalt mõõtekohast vahemikus 0,97...1,0 

(vastavalt äärtest ja koormustalla alt). Tuleks siiski mainida, et valemi kasutamine ei ole 

paekiviliivas päris korrektne, kuid ehitamise hetkel ei olnud võimalik kasutada andmeid lõikerõnga 

meetodist (laboratoorne analüüs võttis aega vahemikus nädal-kaks), seega kasutati seda 

indikaatorina, kas tihendamine on olnud piisav. 

Kolmas lõikerõngaproov võeti kõrguselt H=168, mis asetses vahetult kvartsliiva kihi all. 

Tulemuseks saadi samuti 0,96, mis tähendas alatihendatust. Inspectoriga mõõtes saadi tulemuseks 

84MPa ja kasutades valemit 1 saadi tihendusnäitajaks 1,0. 
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Kuna lõokerõngaproovide analüüsimine laboratooriumis võttis aega rohkem kui nädala, ei olnud 

võimalik tulemeid jääda ootama, vaid jätkati edasist katse ülesehitust tuginedes penetromeetri ja 

Inspectori näitudele ning tihendamise ajal vibroplaadi käitumise muutustele (tihendamine lõpetati 

hetkel, kui plaat hakkas „hüppama“). 

Kvartsliiva (täpseks nimetuseks määrati laboratoorselt vastavalt GOST 25100-95 „jämeliiv“) 

tihendamine oli töömahukam kui paekiviliivas. Kvartsliiva tihendusastmeks on nõutud killustiku all 

1,0, kuid saavutati 0.995; penetromeetriga mõõtmisel kasutati keskliivale vastavaid tabelväärtusi. 

Inspectoriga saadi mõõtetulemuseks 112MPa (vastavalt valemile 1 arvutati tihendustegur 0,995). 

Teise katse puhul mõõdeti tihedust penetromeetriga, saadi tulemuseks 27 lööki, mis ei paranenud 

edasi tihendades ja mis tegi tiheduseks 0,995. Tõenäoliselt jäi tihedusaste 1,0 saavutamata seetõttu, 

et materjal oli ehitamise ajal liigniiske. Pärast katsetust ja asfaldi ning killustiku eemaldamist 

mõõdeti teise katse puhul penetromeetriga 34 lööki, mis teeb tihedusastmeks 1,003. 

Killustikukihi alla paigaldati eraldav geotekstiil, mille peale andurid vastavalt joonistele 2 ja 3. 

Killustik tihendati kahes kihis (12,5cm ja 12,5cm). Alumiselt kihilt tihedust ei mõõdetud. Pealmine 

kiht tihendati visuaalsel hinnangul tihedaks, kiiluti fraktsiooniga 8/16 ning jätkati tihendamist, kuni 

saavutati nõutav tihedusaste (minimaalne nõutav väärtus oli 170MPa). Esimese katse puhul, enne 

asfalteerimistöid, mõõdeti tihendatust kolmest punktist ja saadi väärtused 183, 181 ja 183MPa. 

Teise katse puhul saadi erinevate mõõtetulemuste keskmiseks 190MPa. 

Esimese konstruktsiooni paigaldati andurid vastavalt joonisele 2 ning teise vastavalt joonisele 3 

järgides tootjapoolseid juhendeid ja soovitusi sarnastelt katsetustelt mujalt maailmast. Erinevus 

tuleneb esimesest katsest saadud kogemustest, mille alusel vähendati mõningate andurite hulka ja 

asukohta. 
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Joonis 2. Andurite paigutus esimese katsetuse ajal 

 

Joonis 3. Andurite paigutus teise katsetuse ajal 
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2.2.1 Sideainega seotud materjalid 

Esimesel katsel oli kasutada tehnilistel põhjustel vaid üks tüüp asfaltbetooni – AC32base, valiti 

kihipaksuseks 12cm kompenseerimaks pealmise kihi puudumisest tulenevat elastsusmooduli 

väärtust (poorse asfaltbetooni elastsusmoodul vastavalt Elastsete teekatendite juhendile 2001-52 on 

10⁰C juures 1400MPa, tiheda asfaltbetooni elastsusmoodul on sama temperatuuri juures 2400MPa. 

Identsete aluste puhul on 12 cm poorset asfaltbetooni sisaldava konstruktsiooni Eüld umbes 15MPa 

võrra kõrgem, kui 6cm poorset ja 4cm tihedat asfaltbetooni sisaldava konstruktsiooni korral). Kiht 

tihendati kolmes kihis umbes 80kg vibroplaadiga, tihedusproove ei võetud, kuid visuaalsel 

hinnangul ületas jäävpoorsus lubatud maksimaalse suuruse. 

Teise konstruktsiooni puhul kasutati kahte vibroplaati – 80kg ja 185kg, millega tihendati nii 

ACbase kui ACsurf kihid.  Jäävpoorsus võeti puurkehal keskmine (st poorse ja tiheda asfaltbetooni 

keskmine) ja tulemus oli 2,5% ning tihedustegur 0,99. 

2.3 Koormuse parameetrid 

Koormusparameetrid määrati vastavalt Elastsete teekatendite arvutamise juhendile 2001-52 (ratta 

jälje arvutuslikuks diameetriks 37cm). Juhend määrab erisurveks 0,6MPa, kuid tulenevalt sellest, et 

tänapäevaste veokirehvide rõhk on kasvanud 0,8MPa-ni, kasutati erisurve suurusena hüdrosilindri 

talla alla sama väärtust. Selleks oli vajalik maksimaalne jõud katte peal 86kN. Vältimaks 

hüdrosilindri „hüppamist“ katte peal ja imiteerimaks raskeveoki telje sujuvat liikumist (koormus 

tuleb ja läheb ühtlaselt), kasutati algsurvena 10kN. Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 

määrab üksikkoormuse kestvuseks 0,1sek, mida seoses kasutatava hüdrosüsteemi tõttu võimalik 

saavutada pole ja mis antud katsetuse puhul ei olnud ka eraldi eesmärgiks. Ei katse 

ettevalmistamise, katse käigus ega ka kokkuvõtte kirjutamise ajal pole leitud teaduslikku 

põhjendatust erinevate koormusintervallide kasutamiseks. Seega antud katsetuste ajal on lähtutud 

mujal maailmas tehtud analoogsetes katsetustes kasutatud parameetritest. Esimesel katsetusel 

kasutati joonisel 4 olevat tsüklit ning teisel joonisel 5 olevat tsüklit. 

Koormustsüklite arv esimesel katsetusel oli 1000000 (>8000AKÖL liiklusega teedel on ca 300 

normtelge/ööp, mis teeb ca 100 000 normtelge/a sõiduraja kohta). Kogemuslikult on teada, et 

tugevam paekillustik (LA <30) võib hakata lagunema konstruktsioonis peale 10a konstruktsioonis 

olemist. Määramaks seega olulisi muutusi killustiku sõelkõveras, on vajalik vähemalt 1miljon 

tsüklit). Teisel katsetusel läbiti 1100000 tsüklit. 



 

Joonis 4. Koormusintervall ja kasutatud jõud

Joonis 5. Koormusintervall ja kasutatud jõud teise katse puhul

2.4 Katse käik 

Kõikidest kasutatud materjalidest võeti proovid puistest laboratoorseteks analüüsideks. 

paekiviliivas määrati terastikuline koostis (sh peenosiste sisaldus), materjali 

25100-95 ning EVS 1997-1:2003

Keskkonnauuringute Keskus. Killustiku puhul 

(tulemused lisas 2) AS Teede Tehnokeskuses

Paekiviliivas võeti proovid enne tihendamist puistest, pärast tih

ka lubjakivikillustikuga, kusjuures viimasega tehti veel kats

võeti neli erinevat proovi mõlema katse puhul 

(kiilekillustik), kiilutud ja tihendatud pr

lisas 2). 

Killustikalus ehitati ja tihendati kahes kihis. Peale alumise kihi ehitust paigaldati tihendusproovi 

võtmise kohta ning koormamise koha alla kahe kihi vahele marlitükk, mille eesmärgiks oli takistada 

peenosiste, mis võiksid tekkida tihendamise ja katse käigus tekkiva p

alla. Kõik killustikuproovid võeti kuni 12,5cm sügavuseni.

. Koormusintervall ja kasutatud jõud esimese katse puhul 

. Koormusintervall ja kasutatud jõud teise katse puhul 

Kõikidest kasutatud materjalidest võeti proovid puistest laboratoorseteks analüüsideks. 

määrati terastikuline koostis (sh peenosiste sisaldus), materjali 

1:2003; filtratsioonimoodulid Sojuzdornii meetodil

. Killustiku puhul kontrolliti eelpool nimetatud nõuetele vastavust

AS Teede Tehnokeskuses. 

Paekiviliivas võeti proovid enne tihendamist puistest, pärast tihendamist ning pärast katsetust. S

lubjakivikillustikuga, kusjuures viimasega tehti veel katselõik väljaspool kasti

võeti neli erinevat proovi mõlema katse puhul – 16/32 puistest, 16/32, millele lisati 8/16 

(kiilekillustik), kiilutud ja tihendatud proov ning proov pärast katsetust (kõik tulemid on esitatud 

ehitati ja tihendati kahes kihis. Peale alumise kihi ehitust paigaldati tihendusproovi 

võtmise kohta ning koormamise koha alla kahe kihi vahele marlitükk, mille eesmärgiks oli takistada 

, mis võiksid tekkida tihendamise ja katse käigus tekkiva purunemise tõttu,

Kõik killustikuproovid võeti kuni 12,5cm sügavuseni. Kuna kõige suuremad pinged materjalis 
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Kõikidest kasutatud materjalidest võeti proovid puistest laboratoorseteks analüüsideks. Kvarts- ja 

määrati terastikuline koostis (sh peenosiste sisaldus), materjali liigitus vastavalt GOST 

; filtratsioonimoodulid Sojuzdornii meetodil. Töö viis läbi Eesti 

kontrolliti eelpool nimetatud nõuetele vastavust 

endamist ning pärast katsetust. Sama 

elõik väljaspool kasti. Killustiku puhul 

16/32 puistest, 16/32, millele lisati 8/16 

oov ning proov pärast katsetust (kõik tulemid on esitatud 

ehitati ja tihendati kahes kihis. Peale alumise kihi ehitust paigaldati tihendusproovi 

võtmise kohta ning koormamise koha alla kahe kihi vahele marlitükk, mille eesmärgiks oli takistada 

urunemise tõttu, settimine kihi 

Kuna kõige suuremad pinged materjalis 
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tekivadki vahetult asfaldi all, siis eeldatavasti ka seal toimub kõige suurem purunemine. Osaliselt 

tingis sellise metoodika ka proovivõtuks kasutatud kast, mis oli mõõtmetega 56x37x23cm (vastavalt 

laiused ja sügavus). Eesmärk oli saada võimalikult täpne proov, seega kaevati proovivõtu koht 

sarnane kasti kujule. Kolmas põhjus killustikukiht „poolitada“ olid pingeandurid killustikukihi all, 

mis olid sängitatud liiva (esimese katse ajal paekivi- ja teise kvartsliiva), mille olemasolu oleks 

takistanud saamast täit pilti sellest, palju katse käigus killustik-kihi koostis muutus. 

Esimeses katses saadi tihendamata (ehk algne olukord) proov 8/32 (st põhikillustikule oli lisatud 

kiilekillustik 8/16) nii, et eelpool nimetatud kasi pandi puistest võetud 16/32, millele puistati peale 

8/16. Analüüsides tekkinud sõelkõverat (esitatud tabelis 1 ja joonisel 13) tuleb tõdeda, et meetod 

ennast ei õigustanud, kuna tulemused ei vasta reaalsusele. Seda kinnitab näiteks fakt, et 20mm sõela 

läbis sel juhul 49% materjalist, samas kui pärast katsetust oli protsent 38% (ehk katsesse minev 

materjal oleks sel juhul peenema terakoostisega kui katsest väljuv). Sel põhjusel, enne teist katset, 

ehitati väljaspool kasti platsil lõik, kus laotati maha 16/32, tihendati üle läbikuga ning lisati 25kg/m2 

killustikku 8/16 (joonis 7). Seekordne metoodika õigustas end. 

Teise katse ajal võeti kaks sõelanalüüsi tihendatud killustikust – üks kastist (joonis 6) (samamoodi 

toimiti ka esimese katse puhul, kuid proovi väljakaeve ei olnud nii täpne, kui tehti seda teise katse 

puhul – võrdle jooniseid 6 ja 15) ja teine katselõigult (joonis 7). Kastist võetud proovi kohast 

mõõdeti pärast tihendamist kandevõimeks Inspector III-ga 190MPa. Kahjuks ei olnud võimalik 

mõõta kandevõimet katselõigul, kuid tihendamine seal lõpetati siis, kui killustiku pinda ei tekkinud 

enam plaadist jälgi ning tihendaja hakkas kergelt „hüppama“. Samuti kontrolliti olukorda, kas 

tihendatud pinnale paigutatud killustikutera puruneks sõites sellest üle staatilise rulliga. 

  

Joonised 6 ja 7. Tihendatud killustiku proov kastist ja katselõik teise katse puhul 
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3. TULEMUSED 

Kõik järgnevad tulemused kehtivad vaid antud katsetingimuste puhul ning on esitatud põhinedes 

katsetingimustel. Veel täpsemaks uuringuks ja kindlamateks järeldusteks on vajalik lisada 

külmutus-sulatustsüklid ning soovitatavalt soolalahus, kuna teatavasti lubjakivikillustiku 

külmakindlus ei ole võrreldav näiteks tardkivikillustikuga rääkimata olukorrast, kus materjalid 

puutuvad kokku kloriididega. Tulemused põhinevad vaid kahel katsel, igasuguste hajumiste ja 

vigade kõrvaldamiseks on vaja oluliselt rohkem. Siiski on tulemid piisavad võimaldamaks 

mõningaid järeldusi.  

3.1 Üldine konstruktsiooni toimivus 

Esimeses katses tekkis vajum otse talla all mõõdetuna asfaldi pealt 6cm (joonis 8). Koormamiseks 

kasutatud tald oli oma olemuselt jäik (kui arvata välja umbes 1cm paksune kummikiht talla all) ning 

katsetamise käigus „lõikus“ see asfaldi sisse. Oma osa on siin AC32base-l, millel ei olnud taolise 

koormuse jaoks piisavat nihkekindlust ning mida ei oldud ka piisavalt tihendatud ehk kiht suruti 

kokku ka pooride arvelt. 

 

Joonis 8. Koormustald on vajunud pärast esimest katsetust tugevalt asfaltbetooni 

Konstruktsiooni lammutamise käigus ei õnnestunud mõõta vajumit otse killustiku pealt, kuna 

asfaltbetoonkihi eemaldamine alust rikkumata ebaõnnestus (joonis 9). Visuaalsel hinnangul ei olnud 

vajum suurem kui 2cm. Kokku on hetkel sooritatud katseseadmes kolm sarnase konstruktsiooniga 
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katsetust (kaks katsetust lubjakivikillustikuga ja üks tardkivikillustikuga) ning kahel neist mõõdeti 

vajum killustiku pealt täpselt sama suur, kui oli tekkinud alumisse kihti (dreenliiva). 

Esimeses katsetuses kvartsliiva kiht oli vajunud peale miljonit koormustsüklit 1,5cm (joonis 10), 

kusjuures andurinäidu kohaselt vajum jaotus katse käigus ühtlaselt. Tuginedes eelpoolmainitud 

avastustele võib öelda, et ka selle katse puhul ei saanud olla vajum killustiku pealt mõõtes palju 

suurem 1,5cm. Visuaalselt paekiviliiva peal vajumit polnud võimalik eristada, andur näitas 1mm 

(paiknes koormuse tsentrist 18cm eemal; joonis 7). Kogu esimese katse vajum (6cm) oli toimunud 

asfaldi järeltihenemise ja väikese nihkekindluse arvelt liites sinna dreenliivas toimunud vajumise. 

 

Joonised 9 ja 10. Avanenud pilt pärast asfaldi eemaldamist ja vajum killustiku all peale esimest 

katset 

Teises katsetuses tekkis vajum otse talla all mõõdetuna asfaldi pealt 3cm (joonis 11). Vajumiks 

killustiku pealt mõõdeti 1,5cm, kusjuures dreenliivas oli vajum 2,0cm (joonis 12). Vahe killustiku 

ja dreenliiva mõõtmistulemustest tekib seetõttu, et ehitamise käigus ei suudetud tagada absoluutselt 

siledat killustiku pinda ning otse talla alla jäi umbes 0,5cm kõrgune muhk. Koormuse käigus oli 

asfaltbetoon surutud kokku mõõtmispunktis 1cm (tuleb mainida, et asfaltbetoonkiht ei vajunud 

ühtlaselt, vaid üks pool koormatavast alast vajus 0,5cm rohkem. 3cm oli kõige väiksem 

mõõtetulemus ning sellest kohast mõõdeti ka asfaldi paksus, saadi tulemuseks 9cm, paigaldatud kihi 

paksuseks oli 10cm). 
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Joonised 11 ja 12. Olukord teise katse järel, vajum asfaldi pinnal ja killustiku all 

3.2 Tulemused killustikust 

Katsetes kasutatud lubjakivi on parim, mis Eestist on võimalik saada. Esimeses katses olnud 

fraktsiooni 16/32 LA oli 23, terakuju plaatsusteguri järgi 9% ja külmakindlus 1,8%. Kiilumiseks 

kasutatud killustiku 8/16 LA oli 26. Teises katses kasutatud fraktsiooni 16/32 LA oli 25, terakuju 

plaatsusteguri järgi 9% ja külmakindlus 1,1%. 

Mõlema katse korral tehti sõelanalüüsid (terastikuline koostis ja peenosiste sisaldus vastavalt EVS-

EN 933-1:2007) enne katset (nii 16/32 kui ka juhul, kui sinna lisati fraktsioon 8/16 vastavalt 

normile), pärast tihendamist kastis ja pärast katset. Teise katse puhul ehitati lisaks veel katselõik 

väljapoole kasti, mis tihendati vibroplaadiga (kirjeldus peatükis 2.4 ja joonis 7). Kõik tulemid on 

esitatud tabelis 1 ning joonistel 13 ja 14. Lisaks sõelanalüüsile kontrolliti ka LA väärtust pärast 

katsetust, võrdlus on esitatud tabelis 2. Enne katsetust LA on võetud vaid fraktsioonist 16/32, kuid 

pärast katsetust oli materjalis seas fraktsiooni 8/16, mille LA oli põhikillustikust nõrgem (vastavalt 

tootjale, AS Paekivitoodete Tehasele, oli põhikillustiku LA25 ja kiilumiseks kasutatud killustiku 

LA27, mida kinnitasid ka võetud analüüsid). 

Tabel 1. Killustike sõelkõverate võrdlus 
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Selgituseks tabelile: sulgudes (1) tähistab esimese katse tulemeid, sulgudes (2) tähistab teise katse 

tulemeid, kusjuures (2.1) tähistab teise katse kastis tihendamise tulemeid ja (2.2) katselõigul 

tihendamise tulemeid. 

Tabel 2. Võrdlus LA tulemustest 

Katsetus Enne katset, LA (16/32) Pärast katset, LA (.../32) 

Esimene 23 25 

Teine 25 26 

 

 

Joonis 13. Esimese katse sõelkõverad 
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Joonis 14. Teise katse sõelkõverad 

Mõlema katsetuse materjalid toodi samast ettevõttest ja samast karjäärist, kuigi erinevatel aegadel. 

Esimene katsetus sooritati mais 2011 ja teine augustis 2011. Võrreldes põhikillustiku sõelkõveraid 

(fraktsioonil 16/32) näeme mõningast erinevust. Esimese katse mittetihendatud 8/32 hälbib oluliselt 

võrreldes teise katse 8/32, seega on esimene tulemus pigem mitteusaldusväärne. Küsimusi tekitab 

ka esimese katse võrdlus tihendatud killustiku ja pärast katsest võetud proov, kuna tihendatud proov 

on peenema terakoostisega, kui katsest väljunud materjal. Vastust küsimustele on raske anda, kuna 

kasti läks materjal ühtlaselt ning tihendati igalt poolt võrdselt. 

Selgitus sellele, miks tihendatud proov oli peenem, võib peituda selles, et proovi võtmise kohas võis 

olla eelnevalt lohk, millesse läks rohkem killustikku 8/16 kui koormatava ala alla; proov võeti kasti 

nurgast, mis oli ühtlasi vibroplaadi ümberpööramiskohaks (joonis 15) ja mis võis saada seetõttu 

rohkem tihendamist (samas näitas tihedusemõõtmine Inspector II-ga sarnaseid väärtusi igas 

mõõtepunktis, k.a proovivõtunurgas). Vaadates esimese katse lõplikke tulemusi ja võrreldes neid 

näiteks teise katse 8/32 sõelkõveraga saab siiski järeldada, et killustik pidas vastu väga hästi. 
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Joonis 15. Tihendatud killustikust võetud proov esimeses katses 

Teise katsetuse tulemused algusest lõpuni näitavad selgelt aluse käitumist. Põhilised muudatused 

toimusid sõelade 20 ja 16mm vahemikus, väiksemate sõelade puhul, sh peenosiste sisaldusega, 

muutused olid minimaalsed. Nii tihendamise kui koormamise tagajärjel keskmise suurusega 

kiviosake mingil määral purunes. Võrreldes vajumeid dreenliiva ja killustikukihi peal, on näha, et 

need on võrdsed. Siinkohal tuleb märkida seda, et kuna killustiku kihi pind peale asfaldi 

eemaldamist oli suhteliselt ebatasane, ei olnud võimalik saada millimeetritäpsusega mõõtetulemit. 

Seega killustiku peenenemine vahemikus 20...16mm võis tekitada mõningase vajumi seoses sellega, 

et tekkinud peenemad osised settisid tühimikesse, kuid see oli nii väikene, et fikseerida seda ei 

olnud võimalik. 

Killustiku omadused antud katsetingimuste juures (st killustikalust ei mõjutanud erinevad 

veesisalduse näitajad, sulamis-külmumistsüklid ega kloriidide olemasolu) mõlema katsetuse korral 

ei avaldanud konstruktsioonile mingisugust kahjulikku mõju, mida oleks olnud võimalik fikseerida. 

3.1 Tulemused paekiviliivast 

Paekiviliiva tulemused kõiguvad (st materjali omadused pole homogeensed), kuid kõik näitajad 

ületavad tugevalt nõutud miinimumnäitajaid filtratsioonimooduli osas, mis on määratud kasutades 

Sojuzdornii meetodit. Laboratoorne analüüs näitas, et suurim muutus materjalis toimus tihendamise 

käigus (siinkohal on esitatud kõik andmed vastavalt EVS 1997-1:2003). Kõik järgnevad andmed 

tulenevad esimesest katsetusest, kus paekiviliivast mulde peale oli ehitatud katend paksusega 62cm 

(laboritulemused on esitatud lisas 2). 

• Materjal puistest – filtratsioonimoodul 15,1m/ööp ja peenosiste sisaldus 2,4%; 

• Materjal pärast tihendamist (kolm läbikut, tihedusaste 0,96) – 12,7m/ööp ja 4,5%; 

• Materjal pärast tihendamist (kolm läbikut, tihedusaste 0,96) – 12,0m/ööp ja 4,0%; 
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• Materjal pärast katsetust kihi pealt, keskelt – 3,17, 10,0 ja 11,4m/ööp ning 3,1, 4,0 ja 3,7%; 

• Materjal pärast katsetust kihi pealt 30cm allapoole, keskelt – 10,3m/ööp ja 4,1%; 

• Materjal pärast katsetust kihi pealt 40cm allapoole, keskelt – 16,8m/ööp ja 2,1%; 

Paekiviliiva niiskus esimese katse käigus kõikus vahemikus 13...25% (katseseade on ehitatud 

võimaldamaks vee pidevat väljadreenimist ja selle lisamist). Lisaks ühe ööpäeva jooksul 

modelleeriti esimeses katses olukorda, kus veekraanid olid pidevalt avatud ning paekiviliivast alus 

oli veega küllastunud olekus. 

Teise katse käigus paiknes 100cm paksune paekiviliiva kiht peatükis 2.1 nimetatud teise 

konstruktsioon all. Sellises sügavuses domineerivad pinged omakaaluraskusest ning koormamisest 

tulenev dünaamiline lisakoormus on väga marginaalne. Seega pöörati sel juhul enim tähelepanu 

veesisalduse muutusele materjalis. Proovid sõelanalüüsiks ja filtratsioonimooduli määramiseks 

võeti pärast kihi paigaldamist ja tihendamist ning pärast katsetust (konstruktsioon oli katsekastis 

sees umbes kaks kuud). Paekiviliivas jälgiti veesisaldust kokku kahe kuu jooksul, millest üks kuu 

lasti vett ülevalt peale teatud regulaarsusega ning teise kuu jooksul veesisaldust ei muudetud. Pärast 

kahte kuud võeti materjalist üks proov sõelanalüüsiks ja filtratsioonimooduli määramiseks. 

Niiskusandurid oli paigaldatud monitoorimaks niiskusrežiimi muutusi paekiviliiva kihis, kvartsliiva 

kihi all (ehk paekiviliiva peal), keskel ja üleval (ehk vahetult killustiku all). Kõige suuremat 

veesisalduse väärtust näitas kogu katse jooksul andur, mis paiknes paekiviliiva peal. Katseseade 

ülesehitus võimaldas veel välja dreenida. Torud vee lisamiseks olid sängitatud liivakihti umbes 5cm 

pealmisest kihist allapoole. Kõige ülemine andur veesisalduse muutusi seetõttu vee lisamise järel ei 

fikseerinud (veesisaldus püsis 6,8% juures). Teise anduri, mis asus kvartsliivakihi keskel, näit 

muutus vee lisamisel pidevalt (st vesi dreenis kihist läbi) ning hiljem peatus samuti 6,8% juures. 

Paekiviliivas olev andur näitas peaaegu pidevalt veesisaldust materjalis 17%, mis muutus ka vee 

lisamisel vähe (näit suurenes lühiajaliselt 20%-ni). See-eest kõige suuremaid näite näitas kogu katse 

käigus paekiviliiva peal olev andur - kuni 29%, mis vähenes väga aeglaselt, 17% juurde langes näit 

kahe nädala jooksul, samas kui kvartsliivas toimusid muutused päevadega. 

Teise katsetuse paekiviliiva tulemid (laboritulemused on esitatud lisas 2): 

• Materjal pärast tihendamist (kolm läbikut, E-moodul Inspectoriga 77MPa) – 

filtratsioonimoodul 10,9m/ööp ja peenosiste sisaldus 4,3%; 

• Materjal pärast kahte kuud konstruktsiooni all – 5,01m/ööp ja 3,6%. 



19 

 

Esimese konstruktsiooni käigus võetud analüüsid näitasid vaid väikeseid muutusi paekiviliiva 

omadustes ning suuremad muutused toimusid tihendamise käigus.  Teatud kahtlusteks annab alust 

siiski veesisalduse näidu tulemused teise katse käigus, nimelt Sojuzdornii meetodil oli paekiviliival 

parem filtratsioonimoodul, kui kvartsliival, kuid konstruktsioonis tihendatud paekiviliivast liikus 

vesi läbi oluliselt aeglasemalt. Niiskuse ja konstruktsiooni omakaalu pikemaajalise mõju tagajärjel 

olid paekiviliiva omadused (st filtratsioonimoodul) halvenenud, kuid jäid siiski tugevalt üle nõutud 

miinimumtaseme. Nimetatud küsimus vajaks veel täpsemat uurimist, juurde tuleks lisada ka 

külmutus-sulatustsüklite mõjude uuring. Mõningad geotehnikaeksperdid on seadnud kahtluse alla 

Sojuzdornii meetodi õigsuse võrreldes reaalsusega. Kastis tehtud katsetus kinnitab kahtlusi. 

Kvartsliiva filtratsioonimoodul puistest oli 12,1m/ööp, pärast katsetust 4,85m/ööp. Tõenäoline 

selgitus suurele langusele peitub paekiviliivas, millesse olid sängitatud killustiku kihi alla 

paigutatud pingeandurid (joonis 16). Konstruktsiooni lahti võttes selgus, et osa paekiviliivast oli 

muutunud tolmuks, millest osa tunginud läbi geotekstiili alla paiknevasse kvartsliiva (joonis 17). 

Teises katses paigutati andurite ümber kvartsliiv ning sarnast nähtust ei esinenud, geotekstiil oli 

puhas, samuti selle all olev liiv. 

 

Joonised 16 ja 17. Paekiviliiva paigaldatud andurid killustikukihi all (geotekstiili peal) enne katse 

algust ning tolmne osis kvartsliivas (geotekstiili all) pärast katsetust 

3.1 Katsetulemused kokkuvõtlikult 

Killustik: 

• Tihendamise ja katse käigus purunesid osakesed sõelade 20...16mm vahemikus. Ühtegi 

konstruktsiooni kahjustavat tagajärge sellest fikseerida ei õnnestunud. Peenosiste (osakese 

läbimõõt >0,063mm) suurenemist praktiliselt ei toimunud (muutused olid väga väikesed ja 

need võib liigitleda varieerumiseks); 
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• Killustiku pealt mõõdetud vajum oli tekkinud täielikult dreenliivas. Keskmiste sõelade 

juures toimunud peenenemine võis tekitada killustikus eraldi vajumist, kuid tulenevalt  

pinna ebatasasusest ei olnud võimalik nii väikeseid erinevusi fikseerida; 

• Kogu vajum, mis oli konstruktsioonis tekkinud mõõdetuna katte pealt, tulenes asfaldi 

kokkusurumisest pooride arvelt, koormustalla alt väljanihkumisest ning dreenliivast 

tekkinud vajumist. 

Paekiviliiv: 

• Peenosiste sisaldus paekiviliivas muutus enim pärast tihendamist, muutudes maksimaalselt 

paar protsendipunkti. Esimeses konstruktsioonis, kus paekiviliiv oli 62cm katendi all, 

filtratsioonimooduli väärtus vähenes, kuid mitte oluliselt jäädes tugevalt üle nõutud 

miinimumpiiri (0,5m/ööp); 

• Teises katsetuses oli võimalik jälgida vee liikumist konstruktsioonis läbi kvarts- ja 

paekiviliiva kahe kuu jooksul. Mõlema materjali kihipaksus oli umbes 1m. Avastati, et vesi 

jääb kahe materjali kokkupuutepinnale seisma ning paekiviliiva jääb püsivalt üle kahe korra 

kõrgem veesisalduse tase kui kvartsliiva. Katse kinnitab kahtlusi seoses Sojuzdornii katse 

õigsusega. Samas näitas see, et filtratsioonimoodul oli langenud paekiviliivas algselt 

15,1m/ööp, mis saadi puistest, 5,01m/ööp peale, mille proov võeti teise katsetuse lõppedes 

(paekiviliiv oli olnud konstruktsiooni põhjas umbes kaks kuus erinevate niiskusrežiimide 

all). Paekiviliiva puhul vajaks veel uurimist vee ning külmumus- ja sulamistsüklite mõju; 

• Tallinna Tehnikakõrgkool on teinud Tallinna Kommunaalameti tellimuselt paekiviliivale 

kaheetapilise uuringu (Prof Priit Vilba; Sven Sillamäe. Pestud paekiviliiva kasutamine 

Tallinna teede ja tänavate ehitamisel, etapid I ja II. Tallinn 2010), mille tulemused ja 

järeldused olid antud uuringu tulemustega võrreldavad. 

 



21 

 

LISA 1. Lähteülesanne 

Paekivikillustike fraktsioonide 16/32 ja 0/4 vastupidavusuuringud 

Eesmärk: saada vastus küsimusele, kui vastupidav on paekivikillustik fraktsiooniga 16/32 kandvas 

kihis kiilutuna fraktsiooniga 8/16 ning fraktsioon 0/4 alusmaterjalina. 

Uuritava konstruktsiooni olemus (iga kihi järel on kirjas kvaliteedinõuded, mida tuleb enne töö 

algust kontrollida): 

1. 4cm AC16surf 70/100. Gc90/15, C100/0, LA25, An14, F1, FNaCl4, FI20, f1. Sideaine B5,3. 

2. 8cm AC32base 70/100. Gc90/15, C100/0, LA30, F4, FI20, f4. Sideaine B3,8. 

3. 25cm killustikalus fraktsiooniga 16/32 kiilutuna 8/16, 25kg/m2. Nõuded põhifraktsiooni 

materjalile: LA25, FI20, C100/0, F2, f2; 

4. Eraldav geotekstiil vastavalt NordGeoSpec nõuetele; 

5. 25cm kvartsliiv filtratsioonimooduliga <2m/ööp; 

6. Paekivikillustik 0/4, omadused vastavalt tootja poolt esitatud sertifikaadile. 

Töö kulg ja kirjeldus: 

• Teekonstruktsiooni ehitamine vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud nõuetele; 

• Andurite paigaldamine vastavalt tööjoonisele tootjapoolsete juhendite kohaselt; 

• Enne koormamise alustamist peab konstruktsioon seisma nädala; 

• Eesti praktika on näidanud, et aluste lagunemine hakkab pihta arvestuslikult miljoni 

normtelje ületamisel; kasutatav koormustsüklite arv on üks miljon; 

• Uuringus kasutatakse koormuse erisurvena 0,8MPa ning kontaktpinna suurust 39cm; 

• Aluses olevas paekivikillustikus fraktsiooniga 0/4 hoitakse niiskust 20% juures; 

• 16/32 võetakse sõelkõvera näitajad objektile toodud materjali puistest, pärast paigaldamist 

ning tihendamist ja katse lõpus; 

• 0/4 võetakse sõelkõvera ja filtratsioonimooduli (Sojuzdornii meetodil) näitajad objektile 

toodud materjali puistest, pärast paigaldamist ning tihendamist ja katse lõpus; 

• Dreenkihis kasutatud kvartsliival mõõdetakse sõelkõver ja filtratsioonimoodul (Sojuzdornii 

meetodil) enne ja pärast katset; 

• Materjalide liigitlus määrata vastavalt GOST 25100-95; 

• Koormamise käigus mõõdetakse kõikides mineraalmaterjalikihtides vertikaal- ja 

horisontaalpingeid ning vajumeid. Pooriveerõhku, niiskust ja temperatuuri mõõdetakse 

aluses 0/4. Asfaltbetoonis mõõdetakse temperatuuri ja kihi alapinnas tekkivaid 

tõmbepingeid. Mõõdetakse ka kogu konstruktsiooni läbivajumist asfaltbetooni pealt; 

• Töö tulemused selguvad sõelkõverate, filtratsioonimoodulite ja vajumiolukordade 

analüüsimisel. 
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LISA 2. Laboratoorsete katsetuste tulemused 

Killustik: 

• Katseprotokoll nr 320/11 (kasutatud põhikillustik, esimene katsetus) 

• Katseprotokoll nr 525/11 (kasutatud põhikillustik, esimene katsetus) 

• Katseprotokoll nr 454/11 (kasutatud kiilekillustik, esimene katsetus) 

• Katseprotokoll nr 455/11(tihendamata, lisatud kiilekillustik, esimene katsetus) 

• Katseprotokoll nr 456/11 (tihendatud, esimene katsetus) 

• Katseprotokoll nr 1132/11 (pärast katsetust, esimene katsetus) 

 

• Katseprotokoll nr 1589/11 (kasutatud põhikillustik, teine katsetus) 

• Katseprotokoll nr 1917/11 (kasutatud põhikillustik, teine katsetus) 

• Katseprotokoll nr 1822/11 (tihendamata, lisatud kiilekillustik, teine katsetus) 

• Katseprotokoll nr 1823/11 (tihendatud, teine katsetus) 

• Katseprotokoll nr 2337/11 (tihendatud proovilõigul, teine katsetus) 

• Katseprotokoll nr 2336/11 (pärast katsetust, teine katsetus) 

Liivad: 

Teimiprotokoll 15X-11 (kvarts- ja paekiviliivad enne katsetust, esimene katsetus) 

Teimiprotokoll 15X-11-2 (kvarts- ja paekiviliivad pärast katsetust, esimene katsetus) 

Teimiprotokoll 15X-11-4 (kvarts- ja paekiviliivad pärast katsetust, teine katsetus) 

Teimiprotokoll 38X-11 (kvarts- ja paekiviliivad pärast katsetust, teine katsetus) 












































































