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LÄHTEÜLESANNE 

Käesoleva töö põhilisteks eesmärkideks on 

1) hinnata kohalikust materjalist sidumata segu filtratsioonimoodulit võrrelduna 
importmaterjalist sidumata segude filtratsioonimooduliga ja 

2) hinnata filtratsioonimooduli sõltuvust peenosiste osakaalust segus ja tihendamise 
mõju peenosiste sisalduse suurenemisele.  

Lisaks on oluline selgitada Maanteeameti juhendisse valitud filtratsioonimooduli määramise 

metoodika asjakohasus killustikusegude jaoks ja selle mittesobivuse korral pakkuda välja 

alternatiivne määramise metoodika. Tootjale on oluline, et nende materjali kasutamist ei 

piirataks materjali olemusele mittesobivate metoodikate rakendamisega. Kasutades 

laboratoorseid tihendamismeetodeid on võimalik hinnata kohaliku materjali võimekust 

kvalifitseeruda vastavatele nõuetele. Kui katsete käigus jõutakse järelduseni, et sidumata 

segud vastavad nõudmistele, siis saab tootja olla kindel materjali turustamisvõimekuses. Kui 

selgub vastupidine, siis võimaldab uuring viia senistele toodetele sisse muudatusi – tegeleda 

tootearendusega. 

 

 

Rakendusuuringu aruande koostaja: 

Labori juhataja Ott Talvik – uuringu vastutav täitja 
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Sissejuhatus 

Käesoleval hetkel on Maanteeameti poolt uuendamisel teedeehituse 

normdokumentatsioon, mis puudutab killustikust katendikihtide ehitamist. Nõuete 

muutmine on tulnud päevakorda seoses Eesti jaoks uut tüüpi killustikusegude suureneva 

kasutusele võtmisega. Eriti puudutavad need nõuded meie kohaliku mineraalmaterjali (pae- 

ja kruuskillustik) kasutusvõimalust teedeehituses. Killustikusegusid (nn sidumata segusid) on 

Eestis hakatud kasutama viimastel aastatel, mujal maailmas on sarnaseid killustikusegusid 

kasutatud juba aastakümneid. Varem kasutati meil põhiliselt fraktsioneeritud killustikust 

kiilutud aluseid, mida jällegi muu maailma teedeehitus väga ei tunne. Eestis pole sidumata 

segude omadusi ja nende töötamist teekonstruktsioonis üldse uuritud. 

Normdokumentatsiooni nõudeid püütakse kehtestada nö teoreetilistel alustel ja teiste 

riikide kogemuse põhjal. Põhiline põhjus, miks ei saa muu maailma know-how'd otse meie 

tingimustesse üle võtta on see, et mujal kasutatakse sidumata segude koostamisel põhiliselt 

tardkivikillustikku. Settekivimeid kasutatakse soojemates maades, kuid mitte külma kliimaga 

piirkondades. Teisiti öeldes – raske on leida sarnasest kliimatsoonist Eesti kohalikule 

mineraalmaterjalile sarnase materjali kasutamist. 

Kohaliku mineraalmaterjali jaoks on takistavateks teguriteks nõuded, mis puudutav 

sidumata segu filtratsioonivõimet ja peenosiste (osakesed <0,063 mm) sisaldust. Siinkohal 

tuleb mainida, et teistes riikides ei normeerita eraldi sidumata segude filtratsiooniomadusi. 

Eeldatakse, et kui sidumata segu peenosiste sisaldus ja terastikuline koostis on nõutud 

piirides, siis ei ole ka kihi dreenivusomadustega probleeme. Eestis soovitakse kehtestada 

lisaks peenosiste sisalduse nõudele ka minimaalse filtratsioonimooduli nõuet, sest 

kardetakse, et paekillustiku peenosiste pundumisel tekib killustikalusest vett mitteläbilaskev 

kiht. Teoreetiliselt on raske öelda, milline peaks olema nõutud filtratsioonimoodul sidumata 

segust killustikalusel. Praktikas teeb olukorra keerulisemaks veel see, et sidumata segude 

filtratsioonimooduli määramiseks pole Euroopas standardiseeritud metoodikat. 

Maanteeamet soovib vastavat nõuet kehtestada laborikatsega (Sojuzdornii), mille 

metoodika on originaalselt mõeldud liivpinnaste katsetamiseks. Õiglane ei ole sama 

metoodikat kohaldada killustikusegudele, sest selle metoodika kohaselt vaadeldakse ainult 

materjali, mis läbib 5 mm sõela. Lisaks on palju spekuleeritud teemal, et pehmematest 

kivimitest (kohalik materjal) toodetud sidumata segude peenosiste sisaldus suureneb 

objektil tihendades ja seetõttu killustikukihi filtratsioon väheneb. Seetõttu soovitakse 

peenosiste sisaldusele seada rangemaid nõudeid kui mujal maailmas kasutatakse. Kuna aga 

sidumata segudest materjalidega Eestis veel praktiliselt puudub, siis ei ole ka teadmisi, kui 

palju peenosiste sisaldus tegelikult suureneb ja kui palju see mõjutab filtratsioonivõimet. 

Lisaks nendele kahele põhilisele tegurile on killustikutootjate jaoks olulise tähtsusega veel 

teised nõutavad füüsikalis-mehaanilised omadused (nn tavapärased kontrollkatsed). Võib 

öelda, et ka selles osas soovitakse kehtestada nõudeid, mis on rangemad, kui mujal 

maailmas. Seda tõestavad suuremate liiklussagedusega teedel nõutavad materjalide 

omadused, kuhu kvalifitseerub vaid imporditav tardkivimist toodetud killustik. Näiteks 

tardkivikillustikku rohkelt kasutavates Põhjamaades on sarnastel liikluskoormustel 

killustikaluste materjalile tagasihoidlikumad nõuded. 
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1 Uuringu metoodika ja valitud materjalid 

1.1 Metoodika lühikirjeldus 
Käesolevasse rakendusuuringusse on valitud järgnevad materjalide katsed esitatud 

põhjustel: 

1) uuritakse 0/32 segude filtratsiooni püsiva rõhuga permeameetri abil – seade 

võimaldab haarata kogu materjali, mitte ainult üksikut fraktsiooni; 

2) uuritakse 0/32 segude terakoostise muutumist ja peenosiste sisalduse suurenemist 

laboratoorselt güraatortihendajaga – seade imiteerib paremini rullile sarnast 

tihendamist ja võimaldab tihendada ka sidumata segusid; 

3) teostatakse nn tavapärased kontrollkatsed (plaatsustegur, LA, purustatud ja 

murenenud terade sisaldus), et leida seoseid materjali omaduste ja katsetulemuste 

vahel; 

4) võrreldakse 0/32 segu filtratsiooni 0/5 fraktsiooni filtratsiooniga Sojuzdornii katsel – 

millised on seosed ja tulemuste erinevused; 

5) määratakse sidumata segude kuivtiheduse ja optimaalne veesisalduse näitajad 

Proctor katsel – need tuleb tootjal deklareerida sidumata segude sertifitseerimisel 

oluliste näitajatena, lisaks annab võrdluse materjali purunemisele güraatoriga 

tihendamisel. 

Tuleb mainida, et sidumata segude katsetamine güraatortihendajaga ei ole tava-

kontrollkatse ja on välja pakutud teadusliku katsena (toetudes mõningatele viimastele 

Euroopas teostatud uuringutele). Samuti ei ole sidumata segude puhul tavaline kontrollida 

filtratsioonimoodulit ja selleks on väljapakutud seni Eestis mittekasutatud püsiva rõhuga 

permeameetri katse. 

1.2 Uuringus kasutatavad materjalid 
AS Kiirkandur poolt: 

 kruuskillustikust segu 0/31,5; 

 lubjakivikillustikust segu 0/31,5; 

 lubjakivist ridakillustik 4/31,5 . 
Paekivitoodete Tehas OÜ poolt: 

 segamisliiniga valmistatud lubjakivikillustikust segu 0/31,5. 
Ruu Kivi OÜ poolt: 

 Norras toodetud ja imporditud tardkivikillustikust segu 0/31,5. 

Kõikide katsete läbiviimiseks vajalik materjali kogus on ca 200 kg / üks segu. 

1.3 Segude tähistus 
Käesolevas uuringu aruandes on katsetatud materjalid tähistatud alljärgnevalt: 

SEGU A – AS Kiirkanduri Sutlema karjääri lubjakivikillustikust segu 0/31,5 

SEGU B – Paekivitoodete Tehas OÜ Väo karjääri lubjakivikillustikust segu 0/31,5 

SEGU C – AS Kiirkandur Kalda karjääri kruuskillustikust segu 0/31,5 
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SEGU D – Ruu Kivi OÜ Norra Eikefet karjääri tardkivikillustikust segu 0/31,5 

SEGU E – AS Kiirkandur lubjakivist ridakillustik 4/31,5 

2 Sidumata segud terastikulise koostise nõuetele vastavus 

2.1 Lubjakivikillustikust segude ettevalmistus 
Käesolevate katsete eesmärgiks on uurida sidumata segude terastikulise koostise muutust 

tihendamisel ning faktoreid, mis seda mõjutada võivad. Uurimuses sai kasutatud kahte 

erinevat lubjakivist sidumata segu. Segu A sai uurimustöö käigus laboris kokku segatud ning 

segu B sai võetud otse segamisseadme lindi alt. 

2.1.1 SEGU A (0/31,5) 

Segu A koostamise eesmärgiks oli saada sidumata segu, mis mahuks „Killustikust 

katendikihtide ehitamise juhis“ (edaspidi lühendina KKE juhis) kavandis esitatud GP 

sõelkõvera välja (tabel 2.1).  

Tabel 2.1 – GP sõelkõvera kategooria läbindid 

Sõelkõvera 
kategooria 

Sõela ava mõõt, mm 

40 31,5 16 8 4 2 1 0,5 0,063 

Läbib sõela, massi-% 

GP 100 85–99 58-70 39-51 26-38 17-28 11-21 5-15 0-3 

 

Esialgu sai proovitud segu koostada karjääri erinevatest fraktsioneeritud materjalidest (0/4, 

2/10, 4/16, 8/16, 16/32), kuid kõikide kombinatsioonide puhul oli tulemuseks segu 

sõelkõvera piiridest väljumine. Põhjuseks võib lugeda seda, et vastavad fraktsioonid polnud 

nii täpsed, kui seda sai eeldatud. Näiteks 16/32 fraktsioneeritud materjali puhul läbis 16mm 

sõela 35% ja 8/16 fraktsioneeritud materjali puhul läbis 8mm sõela 22% materjalist. Kuna 

segu polnud võimalik fraktsioneeritud materjalist koostada, sai lõplik segu koostatud vastava 

karjääri materjalide sõelumisel osafraktsioonideks ning saadud osafraktsioonidest 

massiosade kaupa protsentuaalselt tervikuks segades. Järgneval joonisel 2.1 on kujutatud 

sõelumiseks kasutatud laboratoorsete sõelte komplekt ja joonisel 2.2 on kujutatud saadud 

osafraktsioone ning joonisel 2.3 on osafraktsioonid kokkusegatuna. 
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Joonis 2.1 – Segu A sõelumisel kasutatud laboratoorsete sõelte komplekt 

 

 

Joonis 2.2 – Segu A lubjakivimaterjali 5kg segu osafraktsioonid 

 

 

Joonis 2.3 – Segu A, 5kg lubjakivimaterjali kokku segatuna 
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Materjal, mis läbis 0,063mm standardsõela jäeti segusse lisamata, kuna võis eeldada, et 

suuremate osakeste ümber on tolmuosakesi suhteliselt palju. Moodustatud segu A 

sõelkõver on esitatud tabelis 2.2. 

Tabel 2.2 – Segu A sõelkõver (saadud kuivsõelumisega) 

Sõelkõvera 
kategooria 

Sõela ava mõõt, mm 

40 31,5 16 8 4 2 1 0,5 0,063 

Läbib sõela, massi-% 

segu A 100 92 64 45 32 22,5 16 10 0 

 

2.1.2 SEGU B (0/31,5) 

Seguks B oli Paekivitoodete Tehase OÜ karjäärist saadud 0/31,5 lubjakivikillustikust sidumata 

segu. Segamiseks kasutatakse karjääris segamisseadet, mis on esitatud joonistel 2.4 ja 2.5.  

 
Joonis 2.4 – Segu B segamisseade 

 

 
Joonis 2.5 – Segu B segamisseade 

Nagu jooniselt 2.5 näha, siis segu koostatakse 0/4 pestud paeliivast ning fraktsioonidest 4/16 

ja 16/32. Joonisel 2.6 on näha segu kogumine konveieri lindi alt. 
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Joonis 2.6 – Segu B kogumine konveieri lindi alt 

 

Segu sai kogutud konveieri lindi alt eesmärgiga saada võimalikult homogeense koostisega 

segu, mida kuhjast võetuna pole võimalik alati tagada. Segu sõelkõverat enne 

põhikatsetamist ei kontrollitud, kuna toodetaval paekivikillustikust segul esitati 

vastavusdeklaratsioon standardi EVS-EN 13285:2007 “ Sidumatud segud ” nõuetele. Katseks 

võetud segu B on kujutatud joonisel 2.7. 

 

 
Joonis 2.7 – Katseteks võetud segu B 
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2.2 Lubjakivikillustikust sidumata segude terastikulised koostised 
Ettevalmistatud sidumata segud viidi katsetamiseks Teede Tehnokeskus AS-i laborisse ning 

edastati vastavad juhised nende katsetamiseks.  Teede Tehnokeskuses teostati esmalt 

segude terastikulise koostise määramine märgsõelumisel EVS-EN 933-1 metoodika kohaselt. 

Vastavad terakoostised on esitatud tabelis 2.3 ning sõelkõverate graafikud on esitatud 

joonisel 2.8. Segu A sõelkõvera erinevus esialgselt koostatud sõelkõverast on tingitud ilmselt 

mittehomogeensest proovivõtust. 

Tabel 2.3 – Segude terastikulised koostised (märgsõelumine) 

0/31,5 Katsemeetod 
Läbib sõela ava (mm) massi %-des 

40 31,5 16 8 4 2 1 0,5 0,063 

segu A EVS-EN 933-1:2007 100 94 65 46 33 24 19 15 8,4 

segu B EVS-EN 933-1:2007 100 97 57 43 31 18 10 6 2 

 

 
Joonis 2.8 – Segude sõelkõverad 

 

2.2.1 Segude terastikulise koostise analüüs 

SEGU A 

Nagu tabelist 2.3 on näha, siis segu A peenosiste sisaldus on väga kõrge (8,4%). 

Märkimisväärne on see, et segu koostamisel jäeti kuivsõelumisega eraldunud peenosised 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

4031,51684210,50,063

Lä
b

in
d

, %
 

Sõela ava, mm 

segu A

GO dekl. MIN

GO dekl. MAX

segu B

GO üld. MIN

GO üld. MAX



 13 

segusse lisamata . Järelikult on märgsõelumisega määratud 8,4% peenosiseid kogunenud 

kivimaterjali osakeste ümbert. Ülemäärane peenosiste sisaldus võis olla tingitud sellest, et 

Teedeinstituudi laboris osafraktsioonideks sõelumisel kasutati ka sõelmeid. Sõelmetest said 

küll peenosised välja sõelutud, kuid teatud määral võis neid siiski suuremate osakeste ümber 

olla. Üldiselt mahub segu A nõutavasse sõelkõvera deklareeritavasse välja, kui mitte 

arvestada kõrget peenosiste sisaldust. Peenosiste sisaldus on liialt kõrge ka terastikulise 

koostise kategooria GO üldisesse välja mahtumiseks. Seega sellise sõlkõveraga segu ei sobiks 

KKE juhise kavandi järgi Eestis kasutamiseks.  

SEGU B 

Segu B valmistamisel karjääris on kasutatud samuti sõelmeid, kuid kuna on tegemist pestud 

sõelmetega, siis on ka vastavas segus vähem peenosiseid. Lisaks on tegu ikkagi teise karjääri 

materjaliga ning sealsete osafraktsioonide materjaliosakeste ümber võis vähem peenosiseid 

olla. Kuna segu B valmistatakse vaid kolme fraktsioneeritud materjali kokku segamisel, siis 

sõelkõver ei ole nii ühtlane kui segul A. Segu B sõelkõver mahub peaaegu deklareeritavasse 

välja, kuid nii 16mm sõela läbind kui ka 1 mm sõela läbind on 1% võrra liiga väiksed 

deklareeritava välja jaoks. 

3 Segude täitematerjalide omadused 

Mõlemale materjalile sai määratud purunemiskindluse kategooria Los Angelese trumlis EVS-

EN 1097-2 metoodika kohaselt, plaatsustegur  EVS-EN 933-3 metoodika kohaselt ning 

peenosiste hindamine metüleensinise katsel EVS-EN 933-9 metoodika kohaselt. Vastavad 

tulemused on esitatud järgnevas tabelis 3.1. 

 Tabel 3.1 – Täitematerjalide omadused 

0/31,5 

EVS-EN 933-3:2007 EVS-EN 1097-2:2010 EVS-EN 933-9:2009(Lisa A) 

Plaatsustegur Purunemiskindlus Peenosiste kvaliteet, fr 0/0,125 

FI LA MBF (%<0,063) MBF (%<0,063) 

SEGU A 20% 29 1,7 g/kg (3%) 3,3 g/kg (8%) 

SEGUB 11% 22 1,7 g/kg (2%) 3,3 g/kg (5%) 

SEGU C 11% 24 - - 

SEGU D 30% 24 1,7 g/kg (4%) 1,7 g/kg (2%) 

 

3.1 Purunemiskindlus – LA 
Segu A kvalifitseerub purunemiskindluse kategooria järgi kasutamiseks kõikide 

liiklussageduste juures, kui projektis pole esitatud karmimaid nõudeid. Nimelt on KKE juhise 

kavandi järgi tellijal õigus nõuda ka purunemiskindluse kategooriat LA25, kui vastavat segu 
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kasutatakse ühekihilise aluse või aluse ülemise kihi ehitamiseks. Vastava nõude võib esitada, 

kui 15. aasta ennustuslik keskmine ööpäevane liiklussagedus on suurem kui 8000 

autot/ööpäevas. Segu B sobib kasutamiseks ka siis, kui on rakendatud LA25 nõuet. 

3.2 Plaatsustegur – FI 
Plaatsusteguri kategooriat tulemustest on näha, et segu A on tunduvalt kõrgema 

plaatsusteguriga, kuid mõlema segu plaatsustegurid on piisavalt madalad, et neid võiks KKE 

juhise kavandi järgi kõikide liiklussageduste juures kasutada.  

3.3 Peenosiste kvaliteet – metüleensinise katse 
Metüleensisnise arvu piirmäära pole KKE juhise kavandis antud, kuid vastav katse sai 

teostatud selleks, et võrrelda erinevate materjalide peenosiste kvaliteetide erinevust. Lisaks 

käesolevates katsetes kasutatud segule A ja segule B sai sooritatud metüleensinise katse ka 

Norrast tarnitavale tardkivist segule, mille metüleensinise arv oli 1,7. Kohalike materjalidega 

teostatud katsed näitasid, et segud olid suhteliselt sarnaste peenosiste kvaliteediga, kuigi 

peenosiste kogused varieerusid mingil määral.  
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4 Sidumata segude laboratoorne tihendamine 

4.1 Sidumata segude laboratoorsed tihendamismeetodid 
Sidumata segude puhul oluline deklareerida segu optimaalne veesisaldus ja maksimaalne 

kuivtihendus, mis on vajalikud parameetrid materjali paigaldamise juhiste määramiseks. 

Proctor-tihendamise meetod on laborites üks levinumaid meetodeid kuiva mahumassi ja 

optimaalse veesisalduse määramiseks. Seda just eelkõige selle lihtsuse tõttu võrreldes teiste 

tihendamismeetoditega. Proctor-seadme puhul kasutatakse löök-tihendamist, mis ei ole 

iseloomulik tihendamisele objektil. Lisaks hinnati antud uuringus terastikulise koostise 

muutust laboratoorsel tihendamisel ja selleks kasutati standardse Proctor-seadme kõrval ka 

güraator-tihendajat. 

Güraator-tihendaja suudab tihendada materjali lähedasemalt objektil kasutatavate rullide 

tihendamisele. Seetõttu kasutatakse vastavat seadet enamasti bituumeniga seotud 

(asfaltsegude) proovikehade valmistamiseks, kuid käesoleva uurimustöö raames kasutati 

güraator-tihendaja seadet ka sidumata segude tihendamiseks. Katsetes kasutatud Güraator-

tihendaja mark oli ICP-150RB (Intensiv compaction tester) ning vastav seade on esitatud 

joonisel 4.1. 

 

 
           Joonis 4.1 – Güraator-tihendaja 
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Güraator-tihendaja puhul asetatakse materjal güraatori silindrilisse vormi, mis suletakse 

pealt ning asetatakse tihendamisseadmesse. Güraator-tihendajaga saavutatakse proovikeha 

tihenemine samaaegse staatilise surve ning proovikeha nihkumisega mis on põhjustatud 

katsekeha kesktelje liikumisest. Katsekeha telje liikumine on põhjustatud sellest, et güraatori 

vorm pööratakse 1,25 kraadise nurga alla ning pannakse pöörlema 30 pööret minutis. 

Katsekeha vertikaaltelje liikumine tekitab koonilise pöördpinna, samal ajal kui proovikeha 

otsad jäävad ligikaudu risti koonilise pinna teljega. Proovikeha liikumine on kujutatud 

järgneval joonisel 4.2. 

Joonisel 4.2 tähistab F proovikehale avaldatud vertikaalset survet. α- tähistab pöördenurka 

ning n tähistab pöörlemiskiirust. Need kolm parameetrit koos pöörete arvuga on põhilised 

tihendamist mõjutavad tegurid. Lisaks neile parameetritele saab valida ka güraatorihendaja 

vormi suurust, milleks on 100 mm või 150mm diameetriga silinder. Antud uuringu katsetes 

valitud parameetrid on esitatud tabelis 4.1. 

 

 
Joonis 4.2 – Güraator-tihendaja parameetrid 

 

        Tabel 4.1 – Güraator-tihendaja parameetrid valitud katsetes 

Parameetrid KATSE 1 KATSE 2 

Vormi diameeter 150mm 150mm 

Vertikaalne surve, F 600kPA 600kPA 

Pöörlemisnurk, α 1,25° 1,25° 

Pöörlemiskiirus, n 30 p/min 30 p/min 
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Pöörete arv 130 300 

 

 

Kuna güraator-tihendajat tavaliselt sidumata materjalide tihendamisel ei kasutata, siis 

vastavad kindlaksmääratud parameetrid puuduvad. Parameetrite valikul sai lähtutud 

COURAGE (Construction with unbound road aggregates in Europe) uuringu ning Pavement 

Unbound raamatus esitatud Pasetto ja Baldo uuringu parameetritest. Vastavates uuringutes 

uuriti terakoostise muutust tihendamisel. Pasetto ja Balbo uuringus kasutati pöörete arvuna 

130 pööret, mis peaks vastama Proctori seadmega tihendamisel kulutatud energiale. Seda ei 

saa küll 100%-liselt väita, et vastavad energiad ka võrdsed on, kuna güraator-tihendaja 

tihendamise energia arvutamine on väga keeruline ning vastavaid parameetreid pole 

sidumata proovikehade tihendamiseks esitatud. Sellist pöörete arvu oli kasutatud ka Dondi 

teostatud uuringus. Lisaks 130 pöördele sai käesolevas uuringus sooritatud katsed ka 300 

pöörde juures, mis peaks näitama, mis juhtub materjaliga ületihendamisel või 

ekspluatatsioonis.  

Joonisel 4.3 on näitena toodud güraator-tihendajast tulnud segu B proovikeha peale 130 

pööret. Vastavalt pildilt on näha, et segu on jäänud väga tihe ning visuaalsel hinnangul oli 

selle tihedus suurem kui  Proctor seadmega tihendamise. 

 

Joonis 4.3 – Güraator-tihendajast tulnud proovikeha 
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4.2 Terastikulise koostise muutus tihendamisel 
Tihendamised teostati optimaalse veesisalduse juures, mis olid eelnevalt määratud Proctori 

seadmega EVS-EN 13286-2:2004 metoodika kohaselt (150 mm diameetriga vormiga). 

Vastavad tulemused on esitatud tabelis 4.2. Mõlemad güraator-tihendamise katsed, nii 130 

pöördega kui ka 300 pöördega, sooritati lubjakivikillustikust segude puhul kahe erineva 

peenosiste sisaldusega. Segu A puhul oli üheks peenosiste sisalduseks 3% ja teiseks 8% ning 

segu B puhul vastavalt 2% ja 5%.  

Enne iga tihendamisi sai määratud vormi mineva materjali terakoostis märgsõelumise teel 

ning seejärel lisati vastav kogus peenosiseid segusse tagasi. Pärast tihendamist optimaalse 

veesisalduse punkti juures määrati segude terakoostis märgsõelumise teel.  

Tabel 4.2 – Segude peenosiste sisaldused enne ja pärast Proctor-tihendamist ning vastavad 

optimaalsed veesisaldused ja kuivad mahumassid 

SEGU 

Peenosiste sisaldus 
enne Proctor-
tihendamist 

Peenosiste sisaldus 
pärast Proctor-

tihendamist 
optimaalsel 

veesisaldusel 

Optimaalne 
veesisaldus  

Maksimaalne kuiv 
mahumass  

% % % Mg/m3 

SEGU A 8,0 10,9 5,5 2,09 

SEGU A 3,0 6,1 4,7 2,04 

SEGU B 5,0 6,1 5,0 2,11 

SEGU B 2,0 3,9 5,3 2,02 

SEGU C 3,1 3,7 4,9 2,16 

SEGU D 3,9 - 5,0 2,09 

 

4.2.1 Lubjakivikillustikust segude käitumine güraator-tihendajaga tihendamisel 

Erinevate peenosiste sisaldusega segude terakoostiste muutused güraator-tihendajaga 

tihendamisel on esitatud tabelis 4.3. Tuleb ära märkida, et segu A 8% peenosiste sisaldusega 

segu 130 pöörde juures toestatud katsetulemuste puhul on õige vaid peenosiste sisalduse 

muutus, kuna vastava segu esialgse sõelkõvera analüüsi puhul eksiti metoodikaga.  

Tabelist 4.3 on näha, et segu A terakoostis muutus rohkem kui segul B. Järgnevatel joonistel 

3.4 ja  3.5 on kujutatud segude terakoostised peale tihendamist ning nende mahtumine 

üldisesse sõelkõvera välja, kuhu peavad segud KKE juhise järgi mahtuma tihendatud kihist 

proovivõtul. Joonistelt 4.4 ja 4.5 on näha, et segu A on vastavale üldisele piirile väga lähedal 

ning teatud kohtades isegi ületab vastavat piiri.  
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Tabel 4.3 – Terakoostiste muutused güraator-tihendajaga tihendamisel 

SEGU ja 
PÖÖRETE 

ARV 

SÕELA AVA, mm 

31,5 20 16 12,5 8 6,3 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 

A - 8% /130 3 1 -1 0 1 1 1 0 -1 1 1 2 2,0 

A - 3%/130 3 9 8 11 11 10 11 8 7 6 6 5 4,9 

A - 8%/300 7 10 11 13 12 13 13 13 10 8 5 4 3,8 

A - 3%/300 0 4 8 9 11 11 13 12 9 8 8 8 6,8 

   
          

    
    

B - 5%/130 1 3 4 3 5 6 6 6 5 4 3 2 1,5 

B - 2%/130 1 4 3 3 4 5 4 6 6 5 3 3 2,6 

B - 5%/300 1 8 7 4 5 6 7 6 6 5 4 3 2,5 

B - 2%/300 3 9 7 6 6 9 7 8 7 6 5 4 2,8 

 

Segu B seevastu püsib üldise välja piirides, välja arvatud 0,063mm sõela läbind, kuid seda sai 

ka katse eesmärgil muudetud.  Samuti on vastavatelt joonistelt näha, et kõik güraator-

tihendajasse minevad proovikehad polnud just 100% samasuguse esialgse terastikulise 

koostisega. Segu B puhul on osad sõelkõverate läbindid koondsõelkõvera läbinditest 

väiksemad. Seetõttu sai võrreldud omavahel terastikuliste koostiste muutuseid kõikide 

sõelaavade juures ning vastavad tulemused on joonistel 4.6 ja 4.7.  

 
Joonis 4.4 – Segu A sõelkõverad peale güraator-tihendajaga tihendamist 
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Joonis 4.5 - Segu B sõelkõverad peale güraator-tihendajaga tihendamist 

 

 
Joonis 4.6 – Segude võrldus güraator-tihendaja 130 pöörde juures 
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Joonis 4.7 - Segude võrldus güraator-tihendaja 300 pöörde juures 

 

Joonistelt 4.6 ja 4.7 on näha, et segu A puruneb tihendades tunduvalt rohkem. Seega  tuleb 

lugeda terade purunemise põhjuseks väiksemat purunemiskindlust ning mingil määral ka 

terakuju. Seda eriti 130 pöörde juures. 300 pöördega katse puhul ei ole suuremate sõelte 

läbindid segu A puhul nii palju suurenenud kui segu B puhul. See võib olla tingitud esialgse 

proovivõtu homogeenusesest, kuna sellega oli mõningasi probleeme.  

 

Samas on peenosiste sisalduse erinevus siiski märgatav. Seega analüüsime siinkohal 

täpsemalt peenosiste sisalduse muutust, kuna see võib ka kõige rohkem probleeme 

põhjustada. Joonisel 4.8 on esitatud 0,063mm sõela ava läbindite suurenemised sõltuvalt 

pöörete arvust. Vastavalt jooniselt on näha, et segu A purunemine on tunduvalt suurem kui 

segul B. Segude peenosiste sisalduse muutused peale güraator-tihendajat on toodud ka 

tabelis 4.3.  
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         Joonis 4.8 – Segu 0,063mm sõela ava läbindite suurenemine  

    Tabel 4.6 – Peenosiste sisalduse muutus 

SEGU 

Peenosiste sisaldus, % 

esialgne 
G-T pöörete arv 

130 300 

SEGU A- 8% 8,0 10,0 11,8 

SEGU A - 3% 3,0 7,9 9,8 

SEGU B - 5% 5,0 6,5 7,5 

SEGU B - 2% 2,0 4,6 4,8 

 

Tabelist 4.6 on näha, et peenosiste sisaldus suurenes rohkem madalama esialgse peenosiste 

sisaldusega segude puhul. Vastavate praeguste KKE juhise kavandi nõuete järgi 

kvalifitseeruks kasutamiseks vaid segu B 2%-lise esialgse peenosiste sisaldusega, mille 

peenosiste sisaldus tõusis 130 pöördega tihendamise puhul 2,6% (kokku 4,6%) ja 300 pöörde 

puhul 2,8% (kokku 4,8). Segu A 3% esialgse peenosiste sisaldusega ei sobi praeguste katsete 

tulemuste alusel KKE juhise kavandi järgi kasutamiseks, kuna peenosiste sisaldus suurenes 

4,9% (kokku sisaldus 7,9%) 130 pöörde juures ja 300 pöörde puhul 6,8% (kokku 9,8%). Kui 

arvestada, et 130 ja 300 pöörde juures tehtud katsete tulemuste erinevus peaks näitama 

segude käitumist ületihendamisel või ekspluatasioonis, siis on selgelt eristatav peenosiste 

sisalduse suurenemine nõrgema purunemiskindluse ning suurema plaatsusteguriga segude 

puhul. Segu A 2% - lise esialgse peenosiste sisaldusega segu peenosiste sisaldus muutub 

ekspluatasioonis 0,2%, segu B 3%-lise peenosiste sisalduse muutus ekspluatasioonis on 

1,9%. Järelikult on materjalide purunemine nii tihendamisel, kui ekspluatasioonis suuresti 

sõltuv materjali purunemiskindlusest ning ka plaatsustegurist.  
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4.2.2 PROCTOR-tihendajaga tihendamisel 

Proctri seadmega tihendamisel polnud terakoostise muutus nii suur, kui güraator-

tihendajaga tihendamisel. Erinevate sõelte läbindite suurenemised on esitatud tabelis 4.7. 

Tabel 4.7 – Terakoostiste muutused Proctori seadmega tihendamisel 

PROCTOR 
SÕELA AVA, mm 

31,5 20 16 12,5 8 6,3 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 

A - 7% 2 2 1 3 3 4 4 3 3 2 2 2 1,6 

A - 3% 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2,6 

                            

B - 5% 1 0 1 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0,6 

B - 2% 0 2 1 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1,0 

 

Järgneval joonisel 4.9 on esitatud segude sõelkõverad pärast tihendamist ja KKE juhise järgi 

ette antud üldine piir, kuhu segud peavad mahtuma tihendatud kihist proovivõtu puhul. 

 
Joonis 4.9 – Segu A ja segu B sõelkõverad pärast Proctori seadmega tihendamist 

 

Jooniselt 4.9 on näha, et segud mahuvad suuremate probleemideta üldisesse sõelkõvera 

välja kõikide sõelaavade juures, välja arvatud 0,063mm. Terastikuliste koostiste muutused 
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Joonis 4.10 – Segude võrdlus Proctori seadmega tihendamisel 

Vastavalt jooniselt on näha, et segu A puruneb Proctori seadmega tihendamisel rohkem, kui 

segu B. Kuna probleemseks võib saada peenosiste sisaldus, siis taaskord analüüsime seda 

põhjalikumalt. Joonisel 3.19 on esitatud 0,063mm avadega sõela läbindite suurenemine.  

 
Joonis 4.11 – 0,063mm avadega sõela läbindite suurenemine 

 

Jooniselt 4.11 on näha, et segu A puhul tekib tihendamisel rohkem peenosiseid väiksema 

esialgse peenosiste sisaldusega (3%) segu puhul ning sama võib täheldada ka segu B puhul. 

Peenosiste lisandumise sõltuvus esialgsest peenosiste sisaldusest on esitatud joonisel 4.12.  
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Joonis 4.12– 0,063mm avadega sõela läbindid enne ja pärast Proctoriga tihendamist 

 

 

4.2.3 KOKKUVÕTE KATSETULEMUSTEST JA NENDE ANALÜÜS 

 

Katsete käigus sai põhilist tähelepanu pööratud peenosiste sisalduse muutusele 

tihendamisel ning tulemuste kokkuvõte on esitatud tabelis 4.8 ja joonisel 4.13. 

Tabel 4.8 – Peenosiste sisalduse muutused 
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Sõelkõvera 
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esialgne 

sisaldus, % 
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Peenosiste sisaldus peale 
güraator-tihendajat, % 

LA FI 130 pööret 300 pööret 

SEGU A GO 29 20 
3,0 5,6 7,9 9,8 

8,0 9,6 10,0 11,8 

SEGU B GO 22 11 
2,0 3,0 4,6 4,8 

5,0 5,6 6,5 7,5 

SEGU C GO 24 11 3,1 3,7 3,9 4,9 

SEGU D  24 30 3,9 - 5,4 5,5 

SEGU E    - - 3,7 4,6 
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Joonis 4.13 – Katsetatud segude peenosiste sisalduse muutus 

Kui võrrelda sama segu peenosiste sisaldusi omavahel ning seda, millist mõju nad avaldavad 

osakeste purunemisele tihendamisel, siis on tabelist 4.8 näha, et peenosiste sisalduse 

muutus tihendamisel on väiksem, kui peenosiseid on segus rohkem. Segu A puhul suureneb 

tihendamisel peenosiste sisaldus rohkem segul, mille peenosiste esialgne sisaldus on 3% kui 

segul, mille peenosiste sisaldus on esialgselt 8%. Sama võib täheldada ka segu B kohta. See 

võib olla tingitud sellest, et 8% peenosiseid võib selle segu jaoks liiga palju olla ning 

tihenemisel suuremad osakesed ei puutu omavahel kokku ning seega ei saa ka nii suurt 

osakeste purunemist olla, kui väiksema peenosiste sisalduse puhul, kus ka suuremad 

osakesed   hõõrduvad omavahel. Samas võib ka põhjuseks olla see, et 3%-lise peenosiste 

sisaldusega segu võib 3% liiga vähe olla, mis tingib suuremad pinged osakeste 

kontaktpunktide vahel kui see optimaalne oleks ning see tingib omakorda ülemäärase 

purunemise. Tõenäoliselt on optimaalne peenosiste sisaldus 3 kuni 8% vahepeal ning tuleks 

sooritada rohkem katseid erinevate peenosiste sisaldustega, et leida optimaalne peenosiste 

sisaldus. 

Kui aga võrrelda erinevaid segusid omavahel, siis on selgelt näha, et täitematerjali 

purunemiskindlus ning terakuju omavad suurt mõju nende terakoostise muutusele 

tihendamisel. Kui võrrelda omavahel segu A 2%-lise esialgse peenosiste sisaldusega segu 

peenosiste sisalduse muutust tihendamisel segu B 3% - lise peenosiste sisalduse segu 

muutusega, siis on selgelt näha, et segu A peenosiste sisaldus suureneb tunduvalt rohkem. 

Vastavat fakti illustreerib ka joonis 4.14. 
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Joonis 4.14 – Segude erinevus tihendamisel 

 

Kui võrrelda güraator-tihendaja katseid erinevate pöörete arvu juures, mis peaks näitama, 

kui palju muutub peenosiste sisaldus ületihendamisel või ekspluatasioonis, siis on samuti 

näha, et segu A puruneb ka ekspluatatsioonis tunduvalt rohkem. Vastava fakti 

illustreerimiseks on ka esitatud joonis 4.15, kus on kujutatud peenosiste sisalduse muutus 

130 ja 300 pöörde vahel. Täehelepanuväärne on fakt, et segu B (2%) peenosiste sisaldus 

suurenes 300 pöörde järel vaid 0,2% võrra, samal ajal kui segul B suurenes 1,9% võrra. 

 

 
Joonis 4.15 – Peenosiste lisandumine ületihendamisel või ekspluatasioonis 

 

Mõnevõrra üllatavad olid ka peenosiste kvaliteedi kontrollimisel saadud tulemused. Nimelt  

väiksemate peenosiste sisalduste juures näitasid mõlemad segud suhteliselt madalat 

metüleensinise arvu (1,7) .Sama kvaliteediga olid ka tardkivist 0/31,5 segu peenosised. 
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5 Filtratsioonimooduli määramine 

5.1 Katsemetoodikad 
Materjalide laboratoorseks katsetamiseks konstrueeriti püsiva rõhuga jäiga katsekolviga 

permeameeter. 

Paralleelselt materjalide permeameetriga katsetamisele sooritatakse filtratsioonimooduli 

määramine ka Sojuzdornii metoodikaga Teede Tehnokeskus AS’i poolt. Seda eelkõige selleks, 

et hinnata permeameetri sobivust teematerjalide katsetamiseks ning katsetulemuste 

suurusjärke ja korrelatiivseid seoseid. Lahendamist vajab ka küsimus, kas liivsete pinnaste 

katsetamiseks ette nähtud Sojuzdornii katsemeetod on sobilik kasutamiseks ka suurema 

teramõõduga tee-ehitusmaterjalide puhul. Piiranguks on antud juhul see, et Sojuzdornii 

katsemeetodi puhul katsetatakse ainult materjalist välja sõelutud fraktsiooni 0/5, mis aga 

pruugi peegeldada kogu tee-ehitusmaterjali kui terviku omadusi. 

Lisaks vaadeldakse käesolevas töös peenosiste protsentuaalse sisalduse mõju 

filtratsioonimoodulile Sojuzdornii metoodikaga. 

 

Püsiva rõhuga permeameetriga katsetatatakse järgnevaid materjale: 

1. Laboris koostatud sidumata lubjakivisegu 0/32, 8,4% peenosiseid. Edaspidi tähistatud 

seguna A; 

2. Tehases toodetud sidumata lubjakivisegu 0/32, 2% peenosiseid. Edaspidi tähistatud 

seguna B; 

3. Laboris koostatud kruuskillustikust sidumata segu 0/32, 3,1% peenosiseid. Edaspidi 

tähistatud seguna C. 

 

Sojuzdornii meetodil katsetatakse järgnevaid materjale: 

1. Segu A 1,5%, 2,3%, 3%, 5% ja 8,4% peenosiste sisaldusega; 

2. Segu B 2%, 2,2%, 5% ja 8% peenosiste sisaldusega; 

3. Segu C 3,1% peenosiste sisaldusega. 

Laboris koostatud kruuskillustikust sidumata segu 0/32, 3,1% peenosiste sisaldusega (segu C) 
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Segu on koostatud kruuskillustiku fraktsioonidest 0/32 (62,5%), 16/32 (9,4%), 8/16 (12,5%), 

4/8 (12,5%) ja liivast 0/5 (3,1%). 

Segu on kujutatud joonisel 2.10. 

 

 

Joonis 2.10 – Segu C 

 

Segu terakoostis määrati standardi EVS-EN 993-1:2007 järgi ning selle sõelkõver on 

kujutatud joonisel 2.11. Standardsõelte läbindid on näidatud tabelis 2.11. Katsetulemuste 

protokollid on esitatud lisas. Maanteeameti sõelkõvera piirid on näidatud tabelis 2.12. 
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Joonis 2.11 – Segu C sõelkõver 

Tabel 2.11 – Segu C standardsõelte läbindid 

 

Tabel 2.12 – Maanteeameti sõelkõvera piirid lubjakivist sidumata segule [3] 

Sõelkõvera 

kategooria 

Sõela ava mõõt, mm 

40 31,5 16 8 4 2 1 0,5 0,063 

Läbib sõela, massi-% 

GP 100 
85–

99 
58-70 39-51 26-38 17-28 11-21 5-15 0-3 

 

Materjali maksimaalne kuiv mahumass ja optimaalne veesisaldus määrati standardse 

Proctor seadmega EVS-EN 13286-2:2004 metoodika kohaselt ja selle tulemused on näidatud 

tabelis 2.13. Katsetulemuste protokoll on esitatud lisas. 

 

Tabel 2.13 – Segu C opt. veesisaldus ja maks. kuiv mahumass 

Märg 

mahumass, 

Mg/m3 

Veesisaldus, 

% 

Kuiv mahumass, 

Mg/m3 

Optimaalne 

veesisaldus, % 

Maksimaalne 

kuiv mahumass, 

Mg/m3 

2,15 3,3 2,09 

4,9 2,16 
2,18 4,0 2,09 

2,26 4,9 2,16 

2,21 5,4 2,10 

Läbib sõela ava (mm) massi %-des 

Ava, 

mm 
40 31,5 20 16 12,5 8 6,3 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 

Läbind, 

% 
100 99 79 70 57 45 36 26 22 19 15 9 4 2,7 
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Materjali terakuju plaatsusteguri järgi määrati EVS-EN 933-3:2007 metoodika kohaselt ja 

selle tulemused on näidatud tabelis 2.14. Katsetulemuste protokoll on esitatud lisas. 

 

Tabel 2.14 – Segu C terakuju plaatsusteguri järgi 

Proovi Katsetamise 
Tähis 

Fr (mm) Fr (mm) tulemus 

0/32 4/40 11 % FI 

 

Materjali purunemiskindlus Los Angelese katsel määrati EVS-EN 1097-2:2007 metoodika 

kohaselt ja selle tulemused on näidatud tabelis 2.15. Katsetulemuste protokoll on esitatud 

lisas. 

 

Tabel 2.15 – Segu C purunemiskindlus Los Angelese katsel 

Proovi Katsetamine 
Tähis 

Fr mm Fr mm tulemus 

0/32 10/14 24 LA 
 

Materjali purustatud pindadega terade, täielikult purustatud pindadega terade, ümardunud 

terade ja täielikult ümardunud terade sisaldus määrati EVS-EN 933-5:2007 järgi ja selle 

tulemused on näidatud tabelis 2.16. Katsetulemuste protokoll on esitatud lisas. 

 

Tabel 2.16 – Segu C purustatud pindadega terade, täielikult purustatud pindadega terade, 

ümardunud terade ja täielikult ümardunud terade sisaldus 

Omadus 

Proovi  Katsetamise 

Tähis fr 

mm 

fr 

mm 
tulemus 

Purustatud pindadega 0/32 4/8 70 % Cc 
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terade sisaldus 8/16 63 % 

16/31,5 60 % 

**KK 64 % 

Täielikult purustatud 

pindadega terade 

sisaldus 

0/32 

4/8 46 % 

Ctc 
8/16 31 % 

16/31,5 22 % 

**KK 32 % 

Ümardunud terade 

sisaldus 
0/32 

4/8  30 % 

Cr 
8/16  37 % 

16/31,5 40 % 

**KK 36 % 

Täielikult ümardunud 

terade sisaldus 
0/32 

4/8  23 % 

Ctr 
8/16  32 % 

16/31,5 28% 

**KK 28 % 

**kaalutud keskmine 
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5.2 Katseseadme kirjeldus 
 

Filtratsioonimooduli mõõtmiseks ehitati laborisse püsiva rõhuga permeameeter, et uurida 

selle sobivust sidumata segude filtratsioonimooduli hindamisel. Katseseade koosneb 

järgmistest põhikomponentidest: 

Katsekolb 

Valmistatud pleksiklaasist torust. Välisläbimõõt 300mm ja seinapaksus 4mm. Kõrgus 

415mm. Surutakse servapidi põhja- ja katteplaati. Sisesein kaetud 10mm paksuse 

poroloonikihiga. Katsekolvi siseseinale on märgitud 50mm vahedega skaala, mis aitab 

jaotada tihendatavad materjalikihid võrdse kõrgusega. 

Katsekolvi mõõtmed ja lisad on valitud lähtuvalt järgmistest soovitustest [35]: 

 Suurim teramõõdu ja katsekolvi siseläbimõõdu või suurima teramõõdu ja kõrguse suhe 

peab olema vähemalt 1/5 mitteühtlaste pinnaste puhul ja 1/10 ühtlaste pinnaste puhul. 

 Peeneteraliste pinnaste puhul ei tohi olla katsekolvi ristlõikepindala vähem kui 10cm2 ja 

suureteraliste pinnaste puhul mitte vähem kui 20cm2. 

 Selleks, et mööda permeameetri seina voolav vesi ei mõjutaks mõõtetulemusi 

soovitatakse kasutada bentoniiti või silikoonmääret seintel. Soovitatakse isegi katta 

seinad parafiniga, paigutada materjal seadmesse ning siis seinu kuumutada. 

Alternatiivina soovitatakse pinnas paigutada kummist membraani sisse või ümbritseda 

materjal käsnja materjaliga. 

Põhja- ja katteplaat 

Valmistatud 15mm paksusest PE plastmassist. Mõõtmed on 400*400mm. Plaatidesse on 

sisse freesitud CNC pingil 4 mm sügavune ja 300 mm välisläbimõõduga ringikujuline soon, 

kuhu sisse surutakse katsekolv. Samuti on plaatidesse puuritud 4 ava läbimõõduga 10 mm, 

et kinnitada nende kaudu keermelatid. Lisaks paiknevad kummagi plaadi keskel kuulkraanid. 

Sõelad ja tõsterõngas 

Sõelad on valmistatud 1,5 cm paksusest PE plastmassist, ringikujulised, läbimõõduga 292 

mm. Sõeltesse on puuritud 240 ava läbimõõduga 3mm. Tõsterõngas on ettenähtud 

kergitamaks sõela, et mitte sulgeda permeameetri allosas asuvat väljavooluava. 
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Püsiva rõhu tekitamiseks vajalik veeanum 

60 liitrise mahutavusega plastmassist anum. 

Ühendused ja voolikud 

Kuulkraanid ja ühendused on messingist ning ¾” läbimõõtudega. Katseseadmel kasutatavad 

voolikud on läbipaistvad ning siseläbimõõduga 25 mm. Ühendused on tihendatud 

keermeteibiga. 

 

Katsekolvi ja permeameetri põhja- ning katteplaadi vahel olevad ühenduskohad on 

tihendatud vetthülgava molübdeenmäärdeainega. 

Põhja- ja katteplaati ning katsekolvi seovad omavahel keermelatid läbimõõduga 10 mm. 

Plaadid fikseeritakse liblikmutritega. 

Permeameeter on asetatud kahele kergkruusplokile mõõtmetega 500*250*185 mm, et 

vähendada materjali tihendamisel katseseadme vibratsiooni ja kõikumist alusel. 

Joonisel 2.12 on kujutatud katsetamiseks kasutatav seade. 
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Joonis 2.12 – Püsiva rõhuga permeameeter 

 

5.3 Katsemetoodika 
 

Järgnevates alapunktides on kirjeldatud katsetamiseks vajalikku metoodikat. 

5.3.1 Ettevalmistus 

 

Katse läbiviimiseks  on tarvis pinnaseproovi, milles poleks üle 10% peenosiseid. Peenosistena 

käsitletakse siinkohal terasid, mis läbivad 0,063 mm laboratoorse sõela. Permeameetri 

siseläbimõõdu suhe katsetatava materjali suurimasse terasse võiks olla mitte alla 10-ne. 

Ülemõõduline materjal tuleks välja sõeluda ja selle osakaal protokollis ära fikseerida. [18] 

 

Katsematerjali soovitava veesisalduse saavutamine 
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Esmalt määratakse katsetatava proovi veesisaldus kuivatades materjali laboratoorses ahjus 

105°C juures konstantse massini. Geotehnikas mõistetakse veesisaldusena alati vee ja 

pinnaseosakeste massi suhet [8]. Valemiga 2.1 on võimalik arvutada veesisalduse protsent. 

 

  
(     )

  
          (2.1) 

kus: 

m1 - konstantse massini kuivatatud pinnase mass; 

m2 - niiske pinnase mass. 

 

Nüüd, kui on teada antud materjali veesisaldus, on võimalik arvutada samast massiivist 

eraldatud materjalihulga kuivmass valemiga 2.2. 

 

   
  

(  
 

   
)
     (2.2) 

 kus: 

m1 - antud materjali kuivmass; 

m2 - antud materjali niisket massi; 

w – niiske materjali veesisalduse protsent. 

 

Seejärel kui on teada kuiva pinnase mass, saame arvutada lisatava vee koguse, et saavutada 

soovitud veesisaldus. Vett lisatakse antud katsete puhul Proctor teimiga määratud 

optimaalse veesisalduse saavutamiseni. Valemiga 2.3 on võimalik arvutada lisatav veehulk. 

 

      (  
  

   
)        (2.3) 

kus: 
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mw - lisatava vee mass; 

m1 - antud materjali kuivmass; 

wn - nõutavat veesisaldust; 

m2 - antud materjali esialgset niiske mass. 

 

Permeameeter 

Permeameetri põhjaplaat koos selle külge kinnitatud keermelattidega tuleb paigutada 

kindlalt kergkruusplokkidele. Seejärel tuleb määrida molübdeenmäärdeainega kokku 

permeameetri põhjaplaati freesitud soon. Peale seda paigutada permeameetri põhjaplaadile 

freesitud soone piirjoontesse nii tõsterõngas kui ka alumine sõel, sõela alla asetada ka 15 

mm paksused elemendid, mis takistavad materjali tihendamisel sõela keskosa kaasa 

vetrumist. Jälgida tuleb seda, et freesitud soon paistaks täies ulatuses sõela ja tõsterõnga alt. 

Seejärel tuleb niisutada filterkangas ja asetada see sõelale. Kui see tehtud, tuleb asetada 

permeameetri katsekolb oma kohale ning suruda freesitud soonde lõpuni nii, et näha oleks 

mõningast määrdeaine väljapressimist soonest. 

 

Katsematerjali paigutamine permeameetrisse 

Esmalt tuleb välja kaaluda permeameetrisse paigutatava materjaliosa mass ning lisada 

vajadusel sellele hulk vett, et saavutada optimaalne niiskusessisaldus. On teada, et 50 mm 

permeameetrisse tihendatav kiht mahutab ligikaudu 6,4 kg niisutatud materjali. Materjal 

tuleb laotada 60 mm paksuste kihtidena ja tuleb tihendada võimalikult homogeenseks 

materjaliks. Oluline on vältida katseproovi ettevalmistamisel segregatsiooni ning samuti 

peenosiste kihi tekkimist katsepinnase peale [18]. Tihendamiseks kasutatakse Proctori 

haamrit massiga 2500 g,  mis langeb 305 mm kõrguselt. Tihendamiseks sooritatakse 50 lööki 

liikudes ringikujuliselt üle materjali pinna suunaga servadest keskele. [36] 

Peale materjali kogu materjali paigutamist katseseadmesse on oluline määrata ka selle 

kõrgus L, katsekolvi läbimõõt ja kõikide kihtide masside summa, et oleks võimalik arvutada 

nii mahumass kui tihendustegur. [37] Teada on, et katses kasutatava katsekolvi läbimõõt on 

28,2cm, ristlõikepindala on 581,06cm2. 
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Peale katsetatava materjali permeameetrisse paigutamist tuleb paigutada sellele 

filterkangas ning selle peale omakorda suruda sõel. Seejärel määrida kokku 

molübdeenmäärdeainega permeameetri katteplaati freesitud soon ning suruda katteplaat 

katsekolvile peale ning fikseerida liblikmutritega. 

 

Esmane materjali niisutamine 

Materjali niisutamiseks on tarvis avada nii permeameetri all kui ka ülaosas paiknevad 

kraanid. Alumise kraani külge tuleb asetada voolik, millel puudub keermestatud ots ja mille 

otsa on võimalik asetada lehter. Seejärel kui voolik on kinnitatud, tuleb alustada 

permeameetri veega täitmist. Selleks, et vältida peenosiste äravoolu katsetatavast 

materjalist on soovitatav esialgu hoida täitmisel veesammast voolikus umbes poole 

katsematerjali kõrgusel. Hiljem võib veesammast tõsta mõnevõrra kõrgemale kui 

katsematerjali pealmine tasapind. Kui materjali üleval asuvast kraanist hakkab vesi väljuma, 

tuleb sulgeda permeameetri all olev kraan ja eemaldada vooliku küljest lehter. Voolikuots 

kinnitada statiivi külge sellisele kõrgusele nagu on veeanuma väljavooluotsik. [37] 

5.3.2 Katse protseduur 

 

Katse läbiviimisel on järgmised põhitingimused [38]: 

1) Eeldatakse laminaarset veevoolu.  

2) Eeldatakse püsivat veevoolu ja seda, et proovi maht ei muutuks katse käigus. 

3) Hüdrauliline gradient ei tohi  muutuda. 

4) Joonistades välja graafikut v/i peab olema graafik lineaarne. 

 

Esmalt tuleb ühendada permeameetri ülemise kraani külge voolik, mille teine ots on 

ühendatatud püsiva rõhu tagamiseks veeanuma külge. Sulgeda tuleb permeameetri ülemine 

kraan. Järgnevalt tuleb alustada veeanuma täitmist ning täita seda seni, kui on saavutatud 

veetase, mil väljavooluavast kuhu on ühendatud voolikuots hakkab vesi permeameetrisse 

minevasse voolikusse jooksma. Veenduda selles, et voolikus ei oleks õhumulle. Seejärel kui 

voolik on veega täitunud, võib avada ülemise permeameetri kraani. Kui on näha, et veevool 

on on peatunud ja õhumullid voolikust ja permeameetrist väljunud võib permeameetri 
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alumise kraani küljes oleva vooliku otsa liigutada statiivi küljes orienteeruvalt 5 cm allapoole 

kui on veeanumast väljuv ava. Nüüd peaks algama veevool. Selleks, et katsematerjalist 

väljutada kogu õhk ja lasta sel veega küllastuda on soovitatav lasta veel joosta orienteeruvalt 

30 minutit või jälgida ühes ajaühikus filtreeruvat vee kogust, mis peaks küllastunud materjali 

puhul olema konstantne [38]. [18] 

Katse alustamiseks tuleb esmalt fikseerida veeanumas oleva vee temperatuur. Seejärel täita 

veeanum soovitud tasemele, mida plaanitakse konstantsena hoida. Peale seda tuleb 

fikseerida kõrguste vahe h permeameetrist väljuva ning veeanumast väljuva voolikuotsa 

vahel . Katse sooritamiseks tuleb mõõta teatud veehulga Q väljumiseks kuluv aeg t. Vett võib 

nii kaaluda kui ka mõõtesilindrisse koguda. Samal ajal tuleb jälgida, et veeanumas olev 

veetase ei alaneks, vajadusel korrigeerida. Sooritada tuleb minimaalselt kolm katset 

erinevate hüdrauliliste gradientide juures. Oluline on muuta gradienti järk järgult ja sujuvalt, 

et vältida peenosiste äravoolu. Katsed näitavad, et veevool muutub turbulentseks kui 

hüdrauliline gradient on suurem kui 1,3 [40]. 

Filtratsioonimoodul K arvutatakse valemiga 2.4. [18] 

 

  
  

   
     (2.4) 

 kus: 

 K – filtratsioonimoodul; 

 Q – veehulk; 

 L – pinnasega täidetud toruosa pikkus; 

 A – pinnase ristlõikepindala torus; 

 h – rõhkude muut; 

 t – veehulga Q kogumiseks kulunud aeg. 

 

Filtratsioonimoodul tuleks ümber arvutada sõltuvalt katses kasutatud vee temperatuurist 

temperatuurile 20ºC valemiga 2.5. [18] 
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      (2.5) 

kus: 

 K20 - korrigeeritud filtratsioonimoodul; 

 
  

   
 - tegur, mille väärtus määratakse tabeli 2.17 abil; 

 K –katsest määratud filtratsioonimoodul. 

 

Erinevad suhted ηT/ η20 on näidatud tabelis 2.17. [18] 

 

Tabel 2.17- ηT/ η20 suhted [18] 

Viskoossuste suhe ηt/η20 

°C 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

10 1,3012 1,2976 1,294 1,2903 1,2867 1,2831 1,2795 1,2759 1,2722 1,2686 

11 1,265 1,2615 1,258 1,2545 1,251 1,2476 1,2441 1,2406 1,2371 1,2336 

12 1,2301 1,2268 1,2234 1,2201 1,2168 1,2135 1,2101 1,2068 1,2035 1,2001 

13 1,1968 1,1936 1,1905 1,2873 1,1841 1,181 1,1777 1,1746 1,1714 1,1683 

14 1,1651 1,1621 1,159 1,156 1,1529 1,1499 1,1469 1,1438 1,1408 1,1377 

15 1,1347 1,1318 1,1289 1,126 1,1231 1,1202 1,1172 1,1143 1,1114 1,1085 

16 1,1056 1,1028 1,0999 1,0971 1,0943 1,0915 1,0887 1,0859 1,0803 1,0802 

17 1,0774 1,0747 1,072 1,0693 1,0667 1,064 1,0613 1,0586 1,056 1,0533 

18 1,0507 1,048 1,0454 1,0429 1,0403 1,0377 1,0351 1,0325 1,03 1,0274 
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19 1,0248 1,0223 1,0198 1,0174 1,0149 1,0124 1,0099 1,0074 1,005 1,0025 

20 1 0,9976 0,9952 0,9928 0,9904 0,9881 0,9857 0,9833 0,9809 0,9785 

21 0,9761 0,9738 0,9715 0,9692 0,9669 0,9646 0,9623 0,96 0,9577 0,9554 

22 0,9531 0,9509 0,9487 0,9465 0,9443 0,9421 0,9399 0,9377 0,9355 0,9333 

23 0,9311 0,929 0,9268 0,9247 0,9225 0,9204 0,9183 0,9161 0,914 0,9118 

24 0,9097 0,9077 0,9056 0,9036 0,9015 0,8995 0,8975 0,8954 0,8934 0,8913 

25 0,8893 0,8873 0,8853 0,8833 0,8813 0,8794 0,8774 0,8754 0,8734 0,8714 

26 0,8694 0,8675 0,8656 0,8636 0,8617 0,8598 0,8579 0,856 0,854 0,8521 

27 0,8502 0,8484 0,8465 0,8447 0,8428 0,841 0,8392 0,8373 0,8355 0,8336 

28 0,8318 0,83 0,8282 0,8264 0,8246 0,8229 0,8211 0,8193 0,8175 0,8157 

29 0,8139 0,8122 0,8105 0,8087 0,807 0,8053 0,8036 0,8019 0,8001 0,7984 

30 0,7967 0,795 0,7934 0,7917 0,7901 0,7884 0,7867 0,7851 0,7834 0,7818 

Märkused 

Kui katsetamine on lõppenud, kurnata katsematerjal veest ja uurida selle homogeensust. Kui 

katsematerjalis esinevad heledamad-tumedamad triibud, siis võib olla tegemist katse käigus 

toimunud peenosiste voolamisega. Kui see on toimunud, tuleb katset korrata. [18]  

Kui esimene katse annab märgatavalt erinevad tulemused, siis tuleb see katsetulemus 

kõrvaldada. Teine ja kolmas katse peaksid andma üsna ühesuguse tulemi. Ja kui tulemused 

on ka siis üsna erinevad, siis seda põhjustab tõenäoliselt pooridesse jäänud õhk või 

filterpaberi ummistumine peenosistega. [39] 

Selleks, et veenduda ega õhk või peenosised ei mõjuta tulemust, tuleks teha kaks järjestikust 

katset 30 sekundiliste vahedega ja tulemused peaksid tulema samad. Peale kontrolli 

sooritamist võib asuda katse juurde. [38] 

Viga võib tekkida ka nii, et tulemuseks saadakse mittelineaarne vool olenemata väiksest 

gradiendist. Põhjuseks võib sel juhul olla asjaolu, et permeameetris kasutatavad voolikud on 

liialt väikse läbimõõduga ja neis tekkiv takistus on sõltuvuses veevoolu kiirusega. Viga võib 
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tekkida ka niiöelda seinaäärsest voolust, kus vesi jookseb materjali ja katsekolvi vahelt 

mööda. Viimast viga on võimalik kontrollida sedasi, et lisada permeameetrile ühe 

väljavooluvooliku asemel kaks (üks keskele ja teine seina äärde – ingl. k. double ring 

permeameter). Kui veevoolud erinevad, siis toimubki eelpoolnimetatud nähtus. [40] 
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6 TULEMUSED JA JÄRELDUSED 
 

Järgnevalt on kirjeldatud paralleelselt püsiva rõhuga permeameetri kui ka Teede 

Tehnokeskus AS’i poolt Sojuzdornii katseseadmega saadud tulemusi. Permeameetri 

tulemused on saadud kasutades käesoleva töö paragrahvi 2 alapunktis 3 kirjeldatud 

metoodikat. 

Kuna Sojuzdornii katsemetoodika annab veejuhtivuse väärtuse 10°C juures, siis teisendati 

püsiva rõhuga permeameetriga saadud tulemused samuti sama temperatuuri juurde nende 

omavahelise võrdluse mõttes. 

Alalõigus 3.1 on kirjeldatud ka esmaseid püsiva rõhuga permeameetri katsetusi, kus 

materjalidena kasutati nii kvarts- ja paekiviliiva ning paekivikillustiku sõelmeid. 

6.1 Esmased katsetused 
 

Selleks, et anda hinnang püsiva rõhuga permeameeteri tulemuste suurusjärgu õigsusele 

katsetati paralleelselt kvarts- ja paekiviliiva ning lubjakivisõelmeid nii Sojuzdornii katsekolvi 

kui püsiva rõhuga permeameetriga. 

Esmaste katsetuste puhul sooritati Sojuzdornii katsed Tallinna Tehnikaülikooli 

laboratooriumis. 

Joonisel 3.1 on näidatud katsetamiseks kasutatav Sojuzdornii katsesilinder. 

 

Joonis 3.1 – Sojuzdornii katsesilinder 
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6.1.1 Kvartsliiva filtratsioonimooduli määraminei 

 

Permeameetrisse tihendatava kvartsliiva kihtide massid fikseeriti ning määrati kogu 

tihendatud materjali kuivmahumass. Tihendatava materjali veesisaldus oli 10%. 

Permeameetrisse tihendatud materjali kuivmahumass on näidatud tabelis 3.1. 

 

 Tabel 3.1 – Permeameetrisse tihendatud kvartsliiva iseloomustav tabel 

Permeameetrisse 

paigutatava kihi nr 

Kihi mass 10% 

veesisalduse juures, g 

Kuiv mahumass, 

Mg/m3 
Tihendustegur 

1 6211 

1,83 Ei määratud 

2 7106 

3 5907 

4 5073 

5 5192 

6 4920 

7 4866 

KOKKU 39275 
  

 

Joonisel 3.2 on näidatud tihendatud kvartsliiv permeameetri katsekolvis. 
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Joonis 3.2 – Tihendatud kvartsliiv permeameetri katsekolvis 

Tabelis 3.2 on näidatud kvartsliiva püsiva rõhuga permeameetriga määratud 

filtratsioonimoodulite väärtused. 

 

Tabel 3.2 – Kvartsliiva püsiva rõhuga permeameetriga määratud filtratsioonimoodulite 

väärtused 

Katse nr Filtratsioonimoodul m/s Filtratsioonimoodul, m/ööp 

1 0,0044 3,8 

2 0,0043 3,7 

3 0,0047 4,0 

KESKMINE 0,0044 3,8 

 

Joonisel 3.3 on näidatud kvartsliiva filtratsioonikiiruse sõltuvus hüdraulilisest gradiendist. 
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Joonis 3.3 – Kvartsliiva filtratsioonikiiruse sõltuvus hüdraulilisest gradiendist  

 

Tabelis 3.3 on näidatud kvartsliiva Sojuzdornii metoodikaga saadud katsetulemused. 

Materjal on tihendatud katsekolbi 5% veesisalduse juures. 

 

 

 

Tabel 3.3 – Sojuzdornii metoodikaga määratud filtratsioonimoodulid kvartsliiva puhul 

Katse nr 
Filtratsioonimoodul 

m/s 

Filtratsioonimoodul 

m/ööp 

Kuiv mahumass, 

Mg/m3 

1 0,0119 10,3 1,73 

2 0,0065 5,6 1,73 

3 0,0094 8,1 1,72 

4 0,0087 7,5 1,72 

KESKMINE 0,0091 7,9 
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6.1.2 Paekiviliiva filtratsioonimooduli määramine 

 

Permeameetrisse tihendatava materjali kihtide massid fikseeriti ning määrati kogu 

tihendatud materjali kuivmahumass. Tihendatava materjali veesisaldus oli 8%. 

Permeameetrisse tihendatud materjali kuivmahumass on näidatud tabelis 3.4. Paekiviliiva 

esialgne veesisaldus oli 0,12%. 

 

Tabel 3.4 – Permeameetrisse tihendatud paekiviliiva iseloomustav tabel 

Permeameetrisse 

paigutatava kihi nr 

Materjali mass  8% 

veesisalduse juures, g 

Kuiv mahumass, 

Mg/m3 
Tihendustegur 

1 6004 

1,72 Ei määratud 

2 6202 

3 6031 

4 5391 

5 5475 

6 5425 

KOKKU 34528 
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Joonisel 3.4 on näidatud tihendatud paekiviliiv permeameetri katsekolvis. 

 

Joonis 3.4 – Tihendatud paekiviliiv permeameetri katsekolvis 

Tabelis 3.5 on näidatud paekiviliiva püsiva rõhuga permeameetriga määratud 

filtratsioonimoodulite väärtused. 

Tabel 3.5 – Paekiviliiva püsiva rõhuga permeameetriga määratud filtratsioonimoodulite 

väärtused 

Katse nr Filtratsioonimoodul m/s Filtratsioonimoodul m/ööp 

1 0,0257 22,2 

2 0,0279 24,1 

3 0,0277 24,0 

4 0,0279 24,1 

5 0,0267 23,1 

KESKMINE 0,0272 23,5 
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Joonisel 3.5 on näidatud paekiviliiva filtratsioonikiiruse sõltuvus hüdraulilisest gradiendist. 

 

Joonis 3.5 – Paekivliiva filtratsioonikiiruse sõltuvus hüdraulilisest gradiendist 

 

Tabelis 3.6 on näidatud paekiviliiva Sojuzdornii metoodikaga saadud katsetulemusi. Materjal 

on tihendatud katsekolbi 8% veesisalduse juures.  

 

Tabel 3.6 – Paekivliiva Sojuzdornii metoodikaga määratud filtratsioonimoodulid 

Katse nr 
Filtratsioonimoodul 

m/s 

Filtratsioonimoodul 

m/ööp 

Kuiv mahumass, 

Mg/m3 

1 0,0066 5,7 1,70 

2 0,0088 7,6 1,70 

3 0,0100 8,6 1,70 

Keskmine 0,0085 7,3 
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6.1.3 Lubjakivisõelmete filtratsioonimooduli määramine 

 

Permeameetrisse tihendatava materjali kihtide massid fikseeriti ning määrati kogu 

tihendatud materjali kuivmahumass. Tihendatava materjali veesisaldus oli 10%.  

Permeameetrisse tihendatud materjali kuivmahumass on näidatud tabelis 3.7. 

 

 

 

Tabel 3.7 – Permeameetrisse tihendatud lubjakivisõelmeid iseloomustav tabel 

Permeameetrisse 

paigutatava kihi nr 

Materjali mass 10% 

veesisalduse juures, g 

Kuiv mahumass, 

Mg/m3 
Tihendustegur 

1 6860 

1,73 Ei määratud 

2 5377 

3 5722 

4 3662 

5 5680 

6 5502 

7 3624 

KOKKU 36427 
  

 

Joonisel 3.6 on näidatud vaade, mis avanes katse katkestamisel ja permeameetri avamisel 

peale 1,5 tunni möödumist katse algusest. Veetase ei alanenud avatud katsekolvis ka peale 

15 minutilist vaatlust. 
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Joonis 3.6 – Vett mittejuhtivad lubjakivisõelmed 

 

Tabelis 3.8 on näidatud Sojuzdornii katsekolvi tihendatud lubjakivisõelmete 

kuivmahumassid. Materjal on tihendatud katsekolbi 10% veesisalduse juures. 

 

 

 

Tabel 3.8 – Sojuzdornii katsekolvi tihendatud lubjakivisõelmete kuivmahumassid 

Katse nr Kuiv mahumass, Mg/m3 

1 2,02 

2 2,07 

 

Ka Sojuzdornii metoodika ei andnud soovitud tulemusi. Katsed katkestati poole tunni 

möödumisel peale nende alustamist. 
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6.2 Esmased järeldused 
 

Katset tuleb korrata suurema arvu erinevate hüdrauliliste gradientide juures. Tihendustegur 

ja materjali homogeenne tihendamine permeameetrisse on olulised faktorid veejuhtivuse 

puhul. Oluline faktor, mis mõjutab veejuhtivust on peenosiste osakaal segus. 

Järgnevalt on antud hinnangud ja kommentaarid eelnevate materjalide katsetamisel. 

 

Kvartsliiv 

Kvartsliiva puhul annavad mõlemad rakendatud metoodikad üsna sarnase tulemi. Kvartsliiva  

keskmine filtratsioonimooduli väärtus püsiva rõhuga permeameetriga on 3,8m/ööp ja 

Sojuzdornii katsekolviga 7,9 m/ööp. Erinevus võib tuleneda püsiva rõhuga permeameetris 

saavutatud suuremast kuivtihedusest 1,83Mg/m3 võrrelduna Sojuzdornii katsekolvis 

saavutatud keskmise kuivmahumassiga 1,73Mg/m3. Erinev tihedus permeameetri ja 

Sojuzdornii katseseadme puhul on võimalik selletõttu, et permeameetrisse tihendati liiva 

10% veesisalduse juures, samas kui Sojuzdornii katsekolbi tihendati materjali 5% 

veesisalduse juures lähtuvalt kasutatavast metoodikast. 

 

Paekiviliiv 

Paekiviliiva puhul annavad metoodikad üsna erinevad tulemid. Püsiva rõhuga permeameetri 

puhul on katsete keskmine filtratsioonimoodul on 23,5 m/ööp võrrelduna Sojuzdornii 

metoodikaga saavutatud 7,3 m/ööp. Püsiva rõhuga permeameetris saavutatav 

kuivmahumass oli 1,72Mg/m3 võrrelduna 1,70Mg/m3 Sojuzdornii katsekolvis saavutatud 

kuivmahumassiga. Võimalik, et Sojuzdornii katsekolvis on toimunud ühtlasem tihendamine, 

mis selgitab ka antud metoodika puhul väiksemat veejuhtivust. 

 

Lubjakivisõelmed 

Nii püsiva rõhuga permeameetri kui ka Sojuzdornii katseseadmega ei õnnestunud saada 

katsetulemusi. Põhjuseks võib olla sõelmetes olev suur plastsete peenosiste osakaal, mis 

takistab veevoolu teket. 
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Võimalik, et piisava aja möödudes oleks õnnestunud saada ka katsetulemusi, kuid antud 

juhul otsustati antud materjali katsetamine katkestada. 

6.2.1 Katseandmed 

 

Järgnevalt on esitatud sidumata segude filtratsioonimoodulite väärtused, mis on määratud 

nii püsiva rõhuga permeameetriga kui ka Sojuzdornii katseseadmega. 

6.2.2 Laboris koostatud sidumata lubjakivisegu 0/32, 8,4% peenosiseid (segu A) 

 

Segu A esialgne veesisaldus oli 0,16%. Antud segu optimaalne veesisaldus on 5,5% ja 

maksimaalne kuiv mahumass 2,09Mg/m3 EVS-EN 13286-2:2004 kohaselt. Sooritati kaks 

katset. 

 

Katse nr 1 

Permeameetrisse tihendatava materjali kihtide massid fikseeriti ning määrati kogu 

tihendatud segu A kuivmahumass ja tihendustegur. Esimesel katsel permeameetrisse 

tihendatud materjali kuivmahumass ja tihendustegur on näidatud tabelis 3.9. 

Tabel 3.9 – Permeameetrisse tihendatud segu A iseloomustav tabel katsel 1 

Permeameetrisse 

paigutatava kihi nr 

Materjali mass optimaalse 

veesisalduse juures, g 

Kuiv mahumass, 

Mg/m3 
Tihendustegur 

1 6398 

2,11 1,01 

2 6496 

3 5999 

4 6505 

5 6976 

6 6240 

7 2813 

KOKKU 41427 
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Joonisel 3.7 on näidatud segu A tihendatud kujul permeameetri katsekolvis. 

 

Joonis 3.7 – Segu A permeameetris 

Tabelis 3.10 on näidatud segu A püsiva rõhuga permeameetriga määratud 

filtratsioonimoodulite väärtused katsel 1.  

Tabel 3.10 – Segu A püsiva rõhuga permeameetriga määratud filtratsioonimoodulite 

väärtused katsel 1 

Katse nr Filtratsioonimoodul m/s Filtratsioonimoodul m/ööp 

1 0,0483 41,8 

2 0,0433 37,4 

3 0,0428 37,0 

4 0,0401 34,7 

5 0,0421 36,4 

6 0,0398 34,4 

KESKMINE 0,0427 36,9 
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Joonisel 3.8 on näidatud segu A filtratsioonikiiruse sõltuvus hüdraulilisest gradiendist katsel 

1. 

 

Joonis 3.8 – Segu A filtratsioonikiiruse sõltuvus hüdraulilisest gradiendist katsel 1 

 

Katse 2 

Permeameetrisse tihendatava materjali kihtide massid fikseeriti ning määrati kogu 

tihendatud segu A kuivmahumass ja tihendustegur. Teisel katsel permeameetrisse 

tihendatud materjali kuivmahumass ja tihendustegur on näidatud tabelis 3.11. 
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Tabel 3.11 – Permeameetrisse tihendatud segu A iseloomustav tabel katsel 2 

Permeameetrisse 

paigutatava kihi nr 

Materjali mass optimaalse 

veesisalduse juures, g 

Kuiv mahumass, 

Mg/m3 
Tihendustegur 

1 6466 

2,09 1,00 

2 6599 

3 6494 

4 6834 

5 6361 

6 5689 

7 4484 

KOKKU 42927 
  

 

Tabelis 3.12 on näidatud segu A püsiva rõhuga permeameetriga määratud 

filtratsioonimoodulite väärtused katsel 2. 

3.12 – Segu A püsiva rõhuga permeameetriga määratud filtratsioonimoodulite väärtused 

katsel 2 

Katse nr 
Filtratsioonimoodul 

m/s 

Filtratsioonimoodul 

m/ööp 

1 0,0944 81,6 

2 0,0955 82,5 

3 0,0878 75,9 

4 0,0878 75,9 

5 0,0950 82,1 

6 0,0950 82,1 
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7 0,0876 75,7 

8 0,0945 81,7 

KESKMINE 0,0922 79,7 

 

 

Märkus: katsetulemuste seast eemaldati filtratsioonimoodulid, mis on arvutatud suuremate 

hüdrauliliste gradientide kui 0,5 puhul. Põhjuseks veevoolu mitteallumine Darcy seadusele 

(turbulentne vool). 

  

Joonisel 3.9 on näidatud filtratsioonikiiruse sõltuvus hüdraulilisest gradiendist katsel 2. 

 

 

Joonis 3.9 – Segu A filtratsioonikiiruse sõltuvus hüdraulilisest gradiendist katsel 2 

 

Tulemused Sojuzdornii katsemetoodikaga 

Tabelis 3.13 on näidatud segu A Sojuzdornii metoodikaga saadud katsetulemused ja nende 

sõltuvus peenosiste osakaalust segus. Materjal on tihendatud katsekolbi optimaalse 

veesisalduse juures. 
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Tabel 3.13 – Segu A filtratsioonimoodulid Sojuzdornii meetodil 

Proovi Katsetamise 

Peenosiseid, % fr, mm fr, mm tulemus, m/ööp 

8,4 0/32 0/5 0,51 

1,5 0/32 0/5 3,7 

2,3 0/32 0/5 3,2 

3,0 0/32 0/5 1,6 

5,0 0/32 0/5 0,26 

 

6.2.3 Tehases toodetud sidumata lubjakivisegu 0/32, 2% peenosiseid (segu B) 

 

Segu B esialgne veesisaldus oli 2,79%. Antud segu optimaalne veesisaldus on 5,3% ja 

maksimaalne kuiv mahumass 2,02Mg/m3 EVS-EN 13286-2:2004 kohaselt. Sooritati kaks 

katset. 

 

Katse nr 1 

Permeameetrisse tihendatava materjali kihtide massid fikseeriti ning määrati kogu 

tihendatud segu B kuivmahumass. Esimesel katsel permeameetrisse tihendatud materjali 

kuivmahumass ja tihendustegur on näidatud tabelis 3.14. 
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Tabel 3.14 – Permeameetrisse tihendatud segu B iseloomustav tabel katsel 1 

Permeameetrisse 

paigutatava kihi nr 

Materjali mass optimaalse 

veesisalduse juures, g 

Kuiv mahumass, 

Mg/m3 
Tihendustegur 

1 5529 

2,02 1,00 

2 5710 

3 5709 

4 6981 

5 6659 

6 6150 

7 5186 

KOKKU 41924 

   

Joonisel 3.10 on näidatud segu B tihendatud kujul permeameetri katsekolvis. 

 

 

Joonis 3.10 – Segu B permeameetris 
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Tabelis 3.15 on näidatud segu B püsiva rõhuga permeameetriga määratud 

filtratsioonimoodulite väärtused katsel 1. 

 

Tabel 3.15 – Segu B püsiva rõhuga permeameetriga määratud filtratsioonimoodulite 

väärtused katsel 1 

Katse nr Filtratsioonimoodul m/s Filtratsioonimoodul m/ööp 

1 0,0479 41,38 

2 0,0486 41,96 

3 0,0494 42,65 

4 0,0472 40,74 

5 0,0469 40,54 

6 0,0470 40,64 

7 0,0463 40,01 

8 0,0473 40,84 

KESKMINE 0,0476 41,10 

 

Märkused. Katsetulemuste seast eemaldati filtratsioonimoodulid, mis on arvutatud 

suuremate hüdrauliliste gradientide kui 0,74 puhul. Põhjuseks veevoolu mitteallumine Darcy 

seadusele (turbulentne vool). Samuti märgati alates antud hüdraulilisest gradiendist 

peenosiste äravoolu katseproovist, mis viimaste katsete juures hakkasid ummistama 

filterkangast. 

 

Joonisel 3.11 on näidatud segu B filtratsioonikiiruse sõltuvus hüdraulilisest gradiendist katsel 

1. 
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Joonis 3.11 – Segu B filtratsioonikiiruse sõltuvus hüdraulilisest gradiendist katsel 1 

Katse nr 2 

Permeameetrisse tihendatava materjali kihtide massid fikseeriti ning määrati kogu 

tihendatud segu B kuivmahumass ja tihendustegur. Teisel katsel permeameetrisse 

tihendatud materjali kuivmahumass on näidatud tabelis 3.16. 
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Tabel 3.16 – Permeameetrisse segu B iseloomustav tabel katsel 2 

Permeameetrisse 

paigutatava kihi nr 

Materjali mass optimaalse 

veesisalduse juures, g 

Kuiv mahumass, 

Mg/m3 
Tihendustegur 

1 6587 

2,01 1,00 

2 6406 

3 6557 

4 6673 

5 6335 

6 6147 

7 3189 

KOKKU 41894 

  Tabelis 3.17 on näidatud segu B püsiva rõhuga permeameetriga määratud 

filtratsioonimoodulite väärtused katsel 2. 

Tabel 3.17 – Segu B püsiva rõhuga permeameetriga määratud filtratsioonimoodulite 

väärtused katsel 2. 

Katse nr Filtratsioonimoodul m/s Filtratsioonimoodul m/ööp 

1 0,1410 121,8 

2 0,1410 121,8 

3 0,1384 119,6 

4 0,1384 119,6 

5 0,1384 119,6 

6 0,1346 116,3 

7 0,1376 118,9 

KESKMINE 0,1385 119,7 
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Märkus: katsetulemuste seast eemaldati filtratsioonimoodulid, mis on arvutatud suuremate 

hüdrauliliste gradientide kui 0,4 puhul. Põhjuseks veevoolu mitteallumine Darcy seadusele 

(turbulentne vool). 

 

Joonisel 3.12 on näidatud segu B filtratsioonikiiruse sõltuvus hüdraulilisest gradiendist katsel 

1. 

 

Joonis 3.12 – Segu B filtratsioonikiiruse sõltuvus hüdraulilisest gradiendist katsel 2 

 

Tulemused Sojuzdornii katsemetoodikaga 

Tabelis 3.18 on näidatud segu B Sojuzdornii metoodikaga saadud katsetulemused ja nende 

sõltuvus peenosiste osakaalust segus. Materjal on tihendatud katsekolbi optimaalse 

veesisalduse juures. 
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Tabel 3.18 – Segu B filtratsioonimoodulid Sojuzdornii meetodil 

Proovi Katsetamise 

Peenosiseid, % fr, mm fr, mm tulemus, m/ööp 

2,0 0/32 0/5 12,8 

2,2 0/32 0/5 11,6 

5,0 0/32 0/5 2,4 

8,0 0/32 0/5 0,32 

 

 

 

6.2.4 Laboris koostatud kruuskillustikust sidumata segu 0/32, 2,7% 

peenosiseid (segu C) 

 

Segu C esialgne veesisaldus oli 1,38%. Antud segu optimaalne veesisaldus on 4,9% ja 

maksimaalne kuiv mahumass 2,16Mg/m3 EVS-EN 13286-2:2004 kohaselt. Sooritati 1 katse. 

 

Permeameetrisse tihendatava materjali kihtide massid fikseeriti ning määrati kogu 

tihendatud segu C kuivmahumass ja tihendustegur. Permeameetrisse tihendatud materjali 

kuivmahumass on näidatud tabelis 3.19. 
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Tabel 3.19 – Permeameetrisse tihendatud segu C iseloomustav tabel 

Permeameetrisse 

paigutatava kihi nr 

Materjali mass optimaalse 

veesisalduse juures, g 

Kuiv mahumass, 

Mg/m3 
Tihendustegur 

1 6628 

2,14 0,99 

2 6514 

3 6542 

4 6576 

5 6523 

6 6497 

7 4475 

KOKKU 43755 

   

Joonisel 3.13 on näidatud segu C tihendatud kujul permeameetri katsekolvis. 

 

Joonis 3.13 – Segu C permeameetris 
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Tabelis 3.20 on näidatud segu C püsiva rõhuga permeameetriga määratud 

filtratsioonimoodulite väärtused. 

 

Tabel 3.20 – Segu C püsiva rõhuga permeameetriga määratud filtratsioonimoodulite 

väärtused 

Katse nr Filtratsioonimoodul m/s Filtratsioonimoodul m/ööp 

1 0,0471 40,7 

2 0,0471 40,7 

3 0,0448 38,7 

4 0,0426 36,8 

5 0,0453 39,1 

6 0,0447 38,6 

7 0,0457 39,5 

8 0,0463 40,0 

KESKMINE 0,0455 39,3 

 

Märkus: katsetulemuste seast eemaldati filtratsioonimoodulid, mis on arvutatud suuremate 

hüdrauliliste gradientide kui 0,45 puhul. Põhjuseks veevoolu mitteallumine Darcy seadusele 

(turbulentne vool). 

 

Joonisel 3.14 on näidatud segu C filtratsioonikiiruse sõltuvus hüdraulilisest gradiendist. 
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Joonis 3.14 – Segu C filtratsioonikiiruse sõltuvus hüdraulilisest gradiendist katsel 

 

Tulemused Sojuzdornii katsemetoodikaga 

Tabelis 3.21 on näidatud segu C Sojuzdornii metoodikaga saadud katsetulemus. Materjal on 

tihendatud katsekolbi 4,9% veesisalduse juures. 

 

Tabel 3.21 – Segu C Sojuzdornii metoodikaga määratud filtratsioonimoodul 

Proovi Katsetamise 

Peenosiseid, % fr, mm fr, mm 
tulemus, 

m/ööp 

3,1 0/32 0/5 1,6 
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6.3 Katsetulemuste analüüs 
 

Üldine 

Katsetulemustest järeldub, et püsiva rõhuga permeameetriga ja Sojuzdornii metoodikaga 

saadud tulemuste suurusjärgud erinevad kordades, mis on tõenäoliselt seletatav seletatav 

metoodikas esinevate suurte erinevustega. Peamiseks on neist see, et permeameetri 

katsekolvi paigutatakse kogu fraktsioon 0/32, mitte nagu Sojuzdornii katsemetoodika järgi 

fraktsioon 0/5, mis tahes-tahtmata tekitab materjali rohkem tühimikke. Samuti on võimalik, 

et permeameetris toimus veevool katsekolvi seina ja materjali vahelt, olenemata sellest, et 

seda porolooni asetamisega katsekolvi seinale takistada püüti. Sojuzdornii metoodika puhul 

on väiksemaid fraktsioone katsetades see võimalus selliste nähtuste tekkimiseks kordades 

väiksem. Kolmandaks põhjuseks võib olla ka see, et Sojuzdornii katsekolvis toimus materjali 

ühtlasem tihenemine, mis võimaldas vältida võimalike veesoonte tekete katsematerjalis. 

Katsete käigus selgus ka, et materjali asetamist ja tihendamist homogeenselt permeameetri 

katsekolvi on äärmiselt keeruline saavutada, mis arvatavasti tekitas samade materjalide 

samadel tingimustel katsetamisel olulisi tulemuste hajumisi. 

Katsete läbiviimisel täheldati ka, et suuremate gradientide puhul toimus peenosiste äravool. 

Ühe lahendusena prooviti asetada filterkanga asemele filterpaberit, kuid see ummistus 

esimeste katseminutite jooksul ning katsed tuli katkestada. Joonisel 3.14 on kujutatud pilt 

koos peenosiste suspensiooniga, mis on saadud rakendades katsetades suuri gradiente. 

Tähtis on ka mõista vee temperatuuri olulisust katseandmetele. Näiteks kasutades katses 

20°C vee asemel 10°C vett on filtratsioonimoodulite väärtuste erinevus ilma paranditeta 

ligikaudu 30%. 

Samuti on oluline mõista, et selgete seoste täheldamiseks on vaja läbi viia kordades enam 

katseid, kui antud töös sooritati. 
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Joonis 3.14 – Suur peenosiste hulk kogutavas vees 

 

Tabelis 3.26 on esitatud katsetatud olulisemate materjalide omaduste ja saadud tulemuste 

koondandmed. 

Järgnevalt on välja toodud olulisemad seosed ja seaduspärad püsiva rõhuga permeameetri ja 

Sojuzdornii metoodikaga saadud tulemuste põhjal. 

 

Püsiva rõhuga permeameetri katsetulemused 

Tabelis 3.21 on esitatud segude filtratsioonimooduli sõltuvus peenosiste osakaalust segus ja 

millest järeldub, et püsiva rõhuga permeameetriga saadud katseandmete puhul on keeruline 

leida korrelatsiooni peenosiste osakaalu ja filtratsioonimooduli vahel. Kruuskillustiku 

mõnevõrra erinevat tulemust võib põhjendada, mitte peenosiste protsendiga segus, vaid 

purustatud pindadega terade väiksema osakaaluga segus. On teada, et mida enam on 

teradel purustatud pindu, seda vähesem on nende veejuhtivus. Siiski ei ole eelnevad väited 

kindlad, kuna sooritatavate katsete arv oli liialt vähene ja tulemuste hajuvus suur, et nendest 

lähtuvalt saaks teha põhjapanevaid järeldusi. 
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Tabel 3.21 – Filtratsioonimoodulid määratuna püsiva rõhuga permeameetriga 

Segu 

tähis 

Peenosiste 

% 

Filtratsioonimoodul, 

m/ööp 

A 8,4 58,3 

B 2,0 80,4 

C 3,1 39,3 

 

Tabelis 3.22 on esitatud segude terakoostis standardsõelte läbinditena, tabelis 3.23 on 

esitatud segude filtratsioonimoodulid määratuna püsiva rõhuga permeameetriga ja joonisel 

3.15 on esitatud katsetatud segude sõelkõverad koos neid iseloomustavate 

filtratsioonimoodulitega. Nende järgi oletades paistab, et oluline mõju kogu segu 

filtratsioonimoodulile näib olevat materjali osakaalul, mis läbib 2mm-st väiksema avaga 

standardsõelu ja mis on joonisel tähistatud punase ringiga. On näha, et mida suurem on 

peenemate terade osakaal segus, seda väiksem on veejuhtivus, kuid seda kindlalt väita võib 

alles peale kordades suurema katsete arvu läbiviimisel. Samuti on keeruline teha järeldusi 

katsetulemuste nõnda suure varieeruvuse puhul, mis on näidatud tabelis 3.23. 

 

 

Joonis 3.15 – Segude sõelkõvera ja filtratsioonimooduli seotus 
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Tabel 3.22 – Katsetatud materjalide standardsõelte läbindid 

Läbib sõela ava (mm) massi %-des 

Segu 

tähis 

Sõela 

ava, 

mm 

40 31,5 20 16 12,5 8 6,3 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 

A 
Läbind, 

% 
100 94 76 65 56 46 41 33 24 19 15 12 10 8,4 

B 
Läbind, 

% 
100 97 63 57 54 43 38 31 18 10 6 4 3 2 

C 
Läbind, 

% 
100 97 79 73 61 49 39 30 25 22 17 9 4 3,1 
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Tabel 3.23 – Materjalide püsiva rõhuga permeameetriga määratud filtratsioonimoodulid 

Materjal Segu A, Segu A, Segu B, Segu B, 
Segu C 

Omadus 1. katse 2. katse 1. katse 2. katse 

Filtratsioonimoodul püsiva 

rõhuga permeameetriga 

määratuna, m/ööp 

36,9 79,7 41,1 119,7 39,3 

Keskmine 

filtratsioonimoodul püsiva 

rõhuga permeameetriga 

määratuna, m/ööp 

58,3 80,4 39,3 
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Sojuzdornii metoodikaga saadud katsetulemused 

Tabelis 3.24 on näidatud kolme segu puhul filtratsioonimooduli ja peenosiste protsentuaalse 

sisalduse seosed. 

 

Tabel 3.24 – Filtratsioonimooduli ja peenosiste suhe 

Peenosiste 

sisaldus 

Segu 

A 

Segu 

B 

Segu 

C 

Filtratsioonimoodul, 

m/ööp 

1,5% 3,7 - - 

2,0% - 12,8 - 

2,2% - 11,6 - 

2,3% 3,2 - - 

3,0% 1,6 - - 

3,1% - - 1,6 

5,0% 0,26 2,4 - 

8,0% - 0,32 - 

8,4% 0,51 - - 

 

Illustreerimaks tabelis 3.24 esitatud andmeid on järgnevalt esitatud joonis 3.16. 
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Joonis 3.16 – Filtratsioonimooduli ja peenosiste suhe 

 

Tabelist 3.24 ja jooniselt 3.14 on näha, et mida suurem on peenosiste osakaal segus, seda 

vähesemad on antud segu filtratsiooniomadused. Segu C ei olnud võimalik graafikule kanda, 

kuna sooritati katse ainult ühe peenosiste sisalduse juures. 

Esialgsete peenosiste sisalduste juures on võimalik Segu A vähest veejuhtivust Sojuzdornii 

katsemeetodil seletada segus olevate suure peenosiste osakaaluga (8,4%), mis ka suure 

tõenäosusega on plastsed. Segude B ja C peenosiste sisaldus on kordades väiksem (vastavalt 

2,0% ja 3,1%). 

Maanteeameti killustikaluste katendikihtide ehitamise juhendi kavandis on esitatud nõue, et 

Sojuzdornii meetodil või GOST 25584-90 lisa 5 kohaselt määratud filtratsioonimoodul 

sidumata segust või ridakillustikust aluse materjalis sisalduvale fraktsioonile 0/4 määratuna 

vähemalt tiheduse 0,98 juures võrreldes standardse Proctorteimi maksimaaltihedusega 

(EVS-EN 13286-2) peab olema suurem kui 0,6 m/ööpäevas [3]. Eelnevast nõudest, tabelist 

3.24 ning jooniselt 3.14 selgub, et vastavalt saadud filtratsioonimoodulite väärtustele on 

võimalik segu A kasutada maksimaalselt 3% peenosiste sisalduse juures, segu B 

maksimaalselt 5% peenosiste sisalduse juures. Kindlasti oleks võimalik anda täpsemaid piire 

kui sooritada Sojuzdornii katsed veel suuremate peenosiste valimitega. Kuna segu C puhul 

sooritati katse ainult ühe peenosiste sisaldusega, siis saab ainult väita, et antud segu sellisel 

kujul nagu ta on on kasutatav vastavalt filtratsioonimoodulile esitatud nõuetele.  

Keeruline on anda ka hinnangut, miks segu A puhul on veejuhtivus vähesem 5% peenosiste 

puhul kui esialgse peenosiste sisalduse 8,4% juures. Tegemist võib olla metoodilise veaga. 
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Püsiva rõhuga permeameetri ja Sojuzdornii metoodikate võrdlus 

Tabelis 3.25 on esitatud püsiva rõhuga permeameetri ja Sojuzdornii meetoditel määratud 

filtratsioonimoodulite väärtused. 

 

Tabel 3.25 – Püsiva rõhuga permeameetri ja Sojuzdornii katsetulemuste võrdlus 

Materjal Segu A Segu B Segu C 

Kekmine filtratsioonimoodul 

püsiva rõhuga permeameetriga 

määratuna, m/ööp 

58,3 80,4 39,3 

Filtratsioonimoodul Sojuzdornii 

metoodikaga määratuna, 

m/ööp 

0,5 12,8 1,6 

 

Joonisel 3.17 on kujutatud graafiliselt püsiva rõhuga permeameetri ja Sojuzdornii 

katseandmete võrdlus. 
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Joonis 3.17 – Püsiva rõhuga permeameetri ja Sojuzdornii katsetulemuste võrdlus 

 

Tabelist 3.25 ja jooniselt 3.15 on näha, et erinevate metoodikate puhul määratud 

filtratsioonimoodulid on kordades erinevad ja nende vahel on keeruline leida korrelatsioone, 

mille põhjuseks võib olla siinkohal vähene katsete korduste arv. 
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Materjal/katse Segu A, 

1. katse 

Segu A, 

2. katse 

Segu B, 

1. katse 

Segu B, 

2. katse 

Segu C 

Omadus 

Peenosiste sisaldus 8,4% 2,0% 3,1% 

Optimaalne veesisaldus, % 5,5 5,5 5,3 5,3 4,9 

Maksimaalne kuiv mahumass, Mg/m
3
 2,09 2,09 2,02 2,02 2,16 

Permeameetris saavutatud kuivmahumass, Mg/m
3
 2,11 2,09 2,02 2,01 2,14 

Tihendustegur 1,01 1,00 1,00 1,00 0,99 

Filtratsioonimoodul püsiva rõhuga permeameetriga 

määratuna, m/ööp 

36,9 79,7 41,1 119,7 39,3 

Keskmine filtratsioonimoodul püsiva rõhuga permeameetriga 

määratuna, m/ööp 

58,3 80,4 39,3 

Sojuzdornii katse, 1,5% peenosiseid, m/ööp 3,7 - - 

Sojuzdornii katse, 2% peenosiseid, m/ööp - 12,8 - 

Sojuzdornii katse, 2,2% peenosiseid, m/ööp - 11,6 - 

Sojuzdornii katse, 2,3% peenosiseid, m/ööp 3,2 - - 

Sojuzdornii katse, 3% peenosiseid, m/ööp 1,6 - - 

Sojuzdornii katse, 3,1% peenosiseid, m/ööp - - 1,6 

Sojuzdornii katse, 5% peenosiseid, m/ööp 0,26 2,4 - 

Sojuzdornii katse, 8% peenosiseid, m/ööp - 0,32 - 

Sojuzdornii katse, 8,4% peenosiseid, m/ööp 0,51 - - 
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6.4 Katseandmete võrdlus sarnaste uuringutega 
 

Hinnang püsiva rõhuga permeameetriga saadud tulemustele 

Sam I. Thornton’i ja Chin Leong Toh’i uuringus [36] täheldati, et 3% peenosiste sisalduse juures on 

märgatud tulemuste hajumist 60,3% ulatuses ja 10% peenosiste sisalduse juures on märgatud kuni 

145,1 % ulatuses tulemuste varieerumist. Lähtudes eelnevast väitest on võimalik selgitada püsiva 

rõhuga permeameetriga saadud katseandmete suurt hajuvust. 

Mingjiang Tao uurimuses [41], kus vaadeldi dreenivuse olulisust sidumata segude puhul, sooritati 

samuti katse püsiva rõhuga ning sarnase konstruktsiooniga peremeameetriga ning saavutati 

järgnevad tulemused paekivist sidumata segude puhul, mis on näidatud tabelis 3.27. 

 

Tabel 3.27 – Paekivist sidumata segude filtratsioonimoodulite väärtused [41] 

 

Filtratsioonimoodul, 

m/ööp 
Kuivtihedus, 

Mg/m3 

 

694,3 1,86 

 

46,0 2,07 

 

864,7 1,67 

 

1026,9 1,72 

 

694,0 1,99 

Keskmine 665,2 1,86 

 

Teises Robert Y. Liang’i uurimuses [42] on antud paekivisegude filtratsioonimoodulid püsiva rõhuga 

permeameetriga vahemikus 63,1 m/ööp kuni 1658,9 m/ööp. Antud katses tihendati materjali 

vibrovasaraga kuni maksimaalse tiheduse saavutamiseni. 
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Tabel 3.28 - Paekivist sidumata segude filtratsioonimoodulite väärtused [42] 

 

Filtratsioonimoodul, 

m/ööp 

Kuivtihedus, 

Mg/m3 

 

63,1 2,19 

 

432,0 2,19 

 

1658,9 2,19 

Keskmine 718,0 2,19 

 

Tangpithakkul’i uurimuses [6] tihendati materjali proctori haamriga, kuid löökide arv ei ole teada. 

Suuremad terad kui 19mm eemaldati lähtuvalt permeameetri katsekolvi suuruse poolt seatud 

piirangust. Paekiviseguga saadud tulemus on 2,59 m/ööp on tiheduse 1910kg/m3 juures. Antud 

tulemuse võis tingida see, et eemaldades suuremad terad kui 19mm, võimaldas see materjali 

paigutamisel permeameetrisse saavutada oluliselt homogeensemat tihendatud segu, kus ei esinenud 

suuremaid sooni, kus oleks saanud vesi voolata. 

Lähtuvalt tabelites 3.27 ja 3.28 esitatud väärtustele võib hinnata käesolevas lõputöös katsetatud 

materjalide veejuhtivust pigem väheseks, sest kui pöörata tähelepanu antud töös esitatud tabelis 1.5 

esitatud soovitatud aluste filtratsioonimoodulite väärtustele, siis selgub, et katsetatavad segud 

mahuvad ainult Barksdale’i poolt soovitatud piiridesse (filtratsioonimoodul peab olema suurem kui 

0,02cm/s ehk 17,28m/ööp). Samuti soovitab Federal Highway Administration, et teealuse filtratsioon 

võiks olla vähemalt 0,35 cm/s ehk 302,4 m/ööp [15]. 

Kokkuvõtvalt on keeruline on anda saavutatud tulemustele hinnangut samalaadsete uuringute 

põhjal, kuna terakoostisel on oluline mõju filtratsioonile ja võrreldavad oleksid omavahel antud juhul 

segud, mis on sama või ligilähedase terakoostisega. Samuti on paralleele keeruline tuua teiste 
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uuringutega, kuna metoodikad on mõnevõrra erinevad ja nende mõju lõpptulemustele üsna 

märkimisväärne. 

 

Peenosiste mõju veejuhtivusele 

Florida Ülikoolis läbiviidud uurimuse [38] puhul olid katsed korraldatud nii, et katsetatavast 

materjalist sõeluti välja kõik peenosised ja hiljem hakati neid erinevate osakaalude (0%, 5%, 10%, 

15% ja 20%) kaupa tagasi segama. Katse tulemusel märgati, et veejuhtivus kahaneb 

märkimisväärselt, kui peenosiste sisaldust tõstetakse nullist protsendist viieni ja edaspidised 

peenosiste suurendamised ei muuda veejuhtimist enam nii drastiliselt. Seda iseloomustab joonis 

3.18. Sama nähtust on võimalik täheldada ka käesoleva uurimuse joonisel 3.16 näidatust. 

 

 

Joonis 3.18 – Filtratsioonimooduli sõltuvus peenosiste osakaalust segus 

 

Siswosoebrotho [4] uuringus vaadeldi plastsete peenosiste mõju materjali tugevus-  ja 

filtratsiooniomadustele ning leiti, et sama terakoostiste puhul kui mitteplastsete peenosistega segu 
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filtratsiooniomadused on rahuldavad, siis plastsete peenosiste puhul juba vähesed. Uuringust 

saadud tulemused on esitatud tabelis 3.29. Katseandmete väikse suurusjärgu võis tingida see, et iga 

materjali kihti tihendati katsekolbi läbimõõduga 15cm 56 löögiga 4,54kg haamriga, mis langes vabalt 

20,3 cm kõrguselt, mis tõenäoliselt purustas materjali ja tingis seega veejuhtivust takistavate 

peenosiste juurdetekkimise. 

 

Tabel 3.29 – Filtratsioonimooduli sõltuvus peenosiste sisalduses ja plastsusest 

 

Peenosiste 

sisaldus, % 

Filtratsiooni

moodul 

m/ööp 

Mitteplastsed 

peenosised 

0 8,3 

4 3,2 

8 1,8 

12 1,2 

16 1,1 

Plastsed 

peenosised 

4 0,7 

8 0,2 

12 0,1 

16 0,02 

 

Hoppe uurimusest selgus, et muutes peenosiste sisaldust 7-lt protsendilt 5-le ja jättes muu 

terakoosise täpselt samaks, ei andnud see mingit eelist 5% segule veejuhtivuse osas. Seega järeldati, 

et äärmiselt oluline roll filtratsioonimooduli määramisel on ka lõimiseteguril ja ainult peenosiste 

põhjal segu veejuhtivuslikke omadusi oletada on vale. 

Samas, laboratoorsed katsed, Indiana DOT’i poolt sooritatud ei näidanud üldse filtratsioonimooduli 

sõltuvust peenosise sisaldusest. [15] 

Kokkuvõttes võib väita, et kindlasti on peenosiste sisaldusel oluline roll materjali veejuhtivuse 

määramisel, kuid ei saa vähemoluliseks pidada peenosiste kvaliteeti segus ja kogu sõelkõvera mõju. 
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6.5 Järeldused 
 

Kirjanduses soovitatud teealuste filtratsioonimoodulite piirnormidest on näha, et käesolevas töös 

katsetatud segude veejuhtivuslikud omadused on pigem vähesed. Selleks, et seada Eesti tingimuses 

sobilikud piirmäärad püsiva rõhuga permeameetri kasutamiseks, oleks mõistlik sooritada uuring, kus 

analüüsitaks suuremat valimit segusid. Oluline on, et viidaks läbi tunduvalt rohkem katseid ning 

analüüsitaks segude käitumist teealuses reaalsel ekspluatatsioonil. Lisaks püsiva rõhuga 

permeameetri rakendamisel sidumata segude hindamisel oleks oluline vähendada inimfaktorit katse 

läbiviimisel. Näiteks sooritada katsematerjali tihendamine kas Proctor- või güraator-tihendajaga, mis 

tagaks alati ühesugused katsetingimused. Tähtis oleks katsete puhul arvestada ka reaalse 

ekspluatatsiooni käigus esinevaid olusid ja veevoolu iseloomu – näiteks gradienti. Samuti oleks 

oluline välistada katsekolvi seina ja materjali vahele jäävate tühimike kaudu toimuv veevool, mille 

saaks tagada kolmeteljelise survekambriga permeameetreid kasutades. 

Käesoleva töö katsetulemustest on näha, et segu A ei kvalifitseeru Maanteeameti Killustikust 

katendikihtide ehitamise juhise kavandi järgi aluskihtides kasutamiseks. Seda eelkõige piiridest 

väljuva sõelkõvera ja 5% ning 8,4% peenosiste sisalduse juures ebapiisava filtratsioonivõime tõttu. 

Samas 3% peenosiste sisalduse juures on filtratsiooniomadused juba rahuldavad ja segu terakoostis 

lubatud välja piires. Segu B, mis sõelkõvera alusel kvalifitseerub alustes kasutamiseks ja omab ka 5% 

peenosiste sisalduse juures piisavat filtratsioonimoodulit. Segu C, sisaldades 3,1% peenosiseid, 

kvalifitseerub nii sõelkõvera kui ka filtratsioonimoodulile kehtestatud piiride järgi kasutamiseks. 

Samuti näib, et Sojuzdornii katse ei pruugi olla kõige sobilikum sidumata segude 

filtratsiooniomaduste hindamiseks, kuna vastava metoodika kohaselt sõelutakse segust välja 0/5 

fraktsioon ning hinnatakse selle filtratsiooniomadusi. Samas ei pruugi 0/5 segu kajastada näiteks 

0/63 segu kui terviku omadusi. 

Antud katsed näitasid, et on olemas omavaheline seos sidumata segu peenosiste sisalduse ning 

Sojuzdornii meetodil saadud filtratsioonimooduli vahel. Vastavad katsed näitasid, et kui peenosiseid 

on rohkem kui killustikust katendikihtide ehitamise juhise kavandi järgi lubatud, siis ka 

filtratsioonimoodul ei vasta nõuetele. Seega lähtuvalt sooritatud katsetest võib lugeda antud 

nõudeid põhjendatuks, kuid vastava lõpliku hinnangu andmiseks tuleks sooritada rohkem katseid. 

Lisaks peenosiste sisalduse piiramisele oleks oluline analüüsida segu peenosiste kvaliteeti ning 

pöörata tähelepanu peenemate fraktsioonide (<2mm) osakaalule segus. 
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KOKKUVÕTTEV ANALÜÜS 

 

Töö eesmärk oli uurida sidumata segude veejuhtivuslikke omadusi ja nende sõltuvust peenosiste 

sisaldusest ning seoseid erinevate laboratoorsete meetoditega saavutatavate tulemuste vahel. 

Lahendada tuli küsimused, mis puudutasid permeameetri konstruktsiooni ja ehituskäiku. Töö käigus 

tuli välja töötada katsemetoodika ja uurida, kuidas tagada seadme silindris nõutav materjali tihedus. 

Töös kirjeldatakse sidumata segude kasutamisvõimalusi, eeliseid ja puudusi. Selgitatakse nii antud 

tüüpi segude koostamise põhimõtteid kui ka optimaalsete terakoostise mõistet. Käsitletakse ka 

teemasid, kuidas vesi mõjutab katendikonstruktsiooni ja milline on drenaazi olulisus 

teekonstruktsioonile. Uuriti ka erinevaid võimalusi kuidas teematerjalide puhul filtratsioonimoodulit 

määrata nii laboratoorsete- kui ka välikatsete korral ning empiiriliste valemite rakendamisel.  Samuti 

on hinnatud erinevate metoodikate veaohtlikkust. Kirjeldatud on ka Eestis seni laialdaselt kasutatud 

Sojuzdornii katseseadet ja metoodikat. Töö mahtu kuulus ka kahe sidumata segu koostamine nii 

välja sõelutud osafraktsioonidest kui ka karjääri fraktsioone kasutades. Tehti olulisi tähelepanekuid 

sidumata segudest homogeensel proovivõtul ning õpiti hindama erinevaid seaduspärasusi segude 

projekteerimisel. Töö käigus käsitleti katse läbiviimisel esinevaid probleeme ja lahendusi ning Darcy 

seaduspärade rakendamispiire. Samuti õpiti hindama erinevaid faktoreid, mis segude veejuhtivust 

mõjutavad nagu peenosised ja katsetatava segu sõelkõver. 

Käesolev lõputöö võimaldab edasi arendada juba väljatöötatud metoodikat ning vältida antud 

uurimuses esitatud probleeme ja osata neid lahendada. Lisaks on võimalik üle võtta permeameetri 

konstrueerimisel antud soovitusi ja ideid. 

Antud töös tehtud oluliseimad järeldused on esitatud järgnevalt. 

Selgub, et püsiva rõhuga permeameetriga saavutatud tulemused erinevad kümnetes kordades 

võrrelduna Eestis laialdaselt kasutatava Sojuzdornii metoodikaga. Samuti puuduvad selged seosed 

nende omavahelisel võrdlemisel. Seda tõenäoliselt tingituna sellest, et püsiva rõhuga 

permeameetriga katsetatakse kogu segu fraktsiooni 0/32 aga Sojuzdornii katseseadme puhul kogu 

segust sõelutud fraktsiooi 0/5. Püsiva rõhuga permeameetriga katsetamisel täheldati ka üsna suurt 

katsetulemuste hajumist, mida võis põhjustada mittehomogeenne materjali paigutamine 

permeameetrisse või ka inimfaktorist põhjustatud ebaühtlane materjali tihendamine. Samuti 

täheldati, et filtratsioonimoodul ei olnud otseses seoses peenosiste osakaaluga segus, vaid pigem 

väiksemaavaliste sõelte läbinditest ( <2mm). Kuna antud töös sooritati vähe katseid, siis paraku 

kindlalt hinnangut anda ühe või teise nähtuse kohta on antud hetkel keeruline. Kui Maanteeamet 
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otsustab rakendada edaspidi Sojuzdornii seadmega määratud filtratsioonimooduli ja terakoostise  

piiranguid, siis need paistavad olevat omavahel seoses, sest niipea kui segu väljub lubatud 

sõelkõverast, tekivad  ka filtratsioonivõimega probleemid. Antud hetkel ei ole õige lubada Eesti 

sidumata segude puhul suuremaid peenosiste sisaldusi seni, kui filtratsiooniomadusi pole katsetatud 

suuremahulise uuringu raames või reaalsetes oludes. 

Ettepanekud edasiseks oleks järgnevad. 

Küsitavuse alla tuleks seada Sojuzdornii katseseadme kasutamine sidumata segude puhul, kuna 

Sojuzdornii metoodika puhul katsetatav fraktsioon 0/5 ei saa iseloomustada näiteks kogu segu 0/63 

veejuhtivuslikke omadusi. 

Tulevikus oleks lisaks peenosistele ja filtratsioonimoodulile seatud piirangutele oluline analüüsida ka 

peenosise plastsust ja kogu sõelkõvera mõju filtratsiooniomadustele. Kasuks tuleks kindlasti ka test-

lõikude rajamine, mille põhjal oleks võimalik anda täpseid soovitusi. Ka oleks soovitatav 

filtratsioonimooduli määramisel kaaluda välimõõtmisi ja kolmeteljelise survekambriga 

permeameetreid.  

 

Kirjanduse analüüsist selgus, et põhilised sidumata segude käitumist mõjutavad omadused on 

terastikuline koostis ja peenosiste sisaldus. Nende omaduste muutust tihendamisel ja ka 

ekspluatasioonis mõjutavad aga täitematerjali purunemiskindlus ning osakeste terakuju. Erinevate 

riikide normdokumente vaadates selgus, et need on ka põhilised omadused, mille alusel erinevates 

riikides sidumata segude nõudeid reguleeritakse. Samas peab tõdema, et erinevaid materjale 

mõjutavad erinevad omadused erinevalt ning teiste riikide uuringutest järelduste üle võtmine 

kohalike materjalide käitumise hindamiseks on raskendatud.  

TERASTIKULINE KOOSTIS 
 

Sidumata segude käitumist iseloomustavad kõige paremini elastusmoodul, vastupanu jäävale 

deformatsioonile, veejuhtivus ning veetundlikkus. Neid omadusi aga mõjutavad kõige rohkem 

terastikuline koostis ja peenosiste sisaldus. Väiksema Fulleri sõelkõvera koefitsendiga (n<0,5), ehk 

tihedamad segud, käituvad paremini kuivades tingimustes, kui suurema koefitsiendiga (n>0,5) ehk 

poorsemad segud. Samas niisketes tingimustes ning üleniiskumise korral on väiksema sõelkõvera 

koefitsiendiga segud kordades madalamate elastsusmoodulitega ning vastupanuga jäävale 

deformatsioonile.  
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Terastikulise koostise nõuded 

Uude KKE juhisesse on Maanteeamet valinud kõige poorsema segu, mis EVS-EN 13285 standardis 

valida oli. Seda just karbonaatsetest kivimitest ja taaskasutatavatest materjalidest valmistatud 

täitematerjalidest koostatud sidumata segude puhul. Tardkivist valmistatud täitematerjalidega 

segude puhul on sõelkõvera kategooriaks valitud GA, mis on EVS-EN 13285 järgi tihe segu, seega 

peenema terastikulise koostisega segu. Samas tarkivist valmistatud täitematerjalide puhul ei tohiks 

probleemiks saada segu tihedus, sest tardkivist täitematerjalid purunevad vähem ekspluatasioonis. 

Seda seetõttu, et tardkivid on üldiselt kõrgema purunemiskindlusega ning ka vähem tundlikud vee 

ning teel kasutatavate soolade mõjule, millest on suuresti tingitud karbonaatsete täitematerjalide 

purunemine. Samas tekitab kategooria GA valik mõningaseid kahtlusi. Seda nimelt seetõttu, et Eesti 

teedel kasutav tarkivi tuleb enamjaolt Soomest, Rootsis ja Norrast ning vastavat sõelkõvera 

kategooriat GA, kasutab vaid Soome. Seega Rootsi ja Norra tootjad peaksid praeguse KKE juhise 

kavandi järgi hakkama oma toodangut ümber tegema, et see Eestisse sobiks. Vastava fakti 

kontrollimiseks sai teostatud ühele Norrast pärit 0/31,5 segu sõelanalüüs ning saadud sõelkõver 

vastas kategooria GO (nagu  Norras nõutakse) nõuetele, kuid GA kategooriasse ei mahtunud. Seega 

see materjal ei sobiks Eestis kasutamiseks. Samas aga pole tehtud mingeid uuringuid ja pole ka 

kogemusi selle kohta, milline peaks olema sõelkõvera kategooria tardkivist valmistatud segude 

kasutamisel Eesti kliimas. Lisaks selgus ka EVS-EN 13285 standardi sõelkõverate analüüsist, et 

sõelkõvera kategooriate erinevus pole nii suur, kuna vastavad üldised väljad on suhteliselt laiad ning 

ka suuresti kattuvad. Seega oleks mõistlik vastav KKE juhise kavand mõnevõrra ümber teha ning 

tardkivist täitematerjalide segude puhul lubada ka sõelkõvera kategooriat GO. Vähemalt seniks kuni 

on selge, kas vastavatel sõelkõvera kategooriatel ka reaalselt ehitamisel ja ekspluatasioonis mingit 

vahet on. Samuti võiks kaaluda suuremat terastikulise koostise kõikumise lubamist, kui materjali 

kandevõime on CBR katsega kinnitatud. Vastavat süsteemi kasutatakse näiteks Islandil,kus on samuti 

väga ranged sidumata segude nõuded. 

PEENOSISED 

Sõelkõvera kategooriate suurimaks erinevuseks ning ka suurimaks mõjutajaks on just peenemad 

osakesed ning peenosised. Erinevad teadlased on leidnud, et iga segu jaoks on teatud optimaalne 

peenosiste sisaldus, mida ületades materjali deformatsiooni käitumine halveneb tunduvalt. Samuti 

on leitud, et peenosiste kvaliteet omab olulist mõju sidumata segude käitumisele. Nimelt kõrgema 

plastiliste peenosiste sisaldusega segud näitavad niiskudes tunduvalt väiksemat elastsmoodulit. 

Samuti on jõutud järeldusele, et sidumata segude veejuhtivus oleneb suuresti peenosiste 

plastilisusest. Sama peenosiste sisalduse juures võib mitte-plastiliste peenosistega segu veejuhtivus 
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olla kordades suurem kui plastiliste peenosiste puhul. Samuti oleneb peenosiste mõju sidumata 

segude deformatsioonikäitumisele peenosiste plastilisuse astmest. Kõrgema plastilisusega 

peenosised käituvad niiskudes tunduvalt halvemini kui madalama plastilisusega peenosised. Seega 

peenosiste sisalduse mõju oleneb suuresti peenosiste kvaliteedist.  

 

 

Peenosiste nõuded tootmisohje kontrollimisel 

Tundub, et KKE juhise kavandis on ka mõeldud peenosiste kvaliteedi mõjule, kuna on kehtestatud 

erinev maksimaalse peenosiste sisalduse määr karbonaatsetest kivimitest ja taaskasutatavatest 

materjalidest ning tardkivist valmistatud segude jaoks. Nimelt on tardkivist valmistatud segude 

peenosiste maksimaalmääraks üksikpartii terakoostise kontrolli puhul 5% ja karbonaatsete 

materjalide puhul 3%. Kui lähtuda peenosiste plastilisuse mõjust sidumata segude käitumisele, siis 

on see õige, et tardkivist täitematerjalide puhul lubatakse suuremat peenosiste sisaldust, kuna 

nende peenosiste plastilisus on väike. Samas aga on ka karbonaatsetest kivimitest toodetud 

täitematerjalide peenosiste kvaliteet suuresti varieeruv ning seda tuleks kontrollida iga materjali 

puhul eraldi. Lähtuvalt peenosiste kvaliteedist siis kas lubada kõrgemat maksimaalset peenosiste 

sisaldust või mitte. Sellist süsteemi kasutatakse mitmetes teistes riikides.  

Antud töös kasutatud kohalike materjalide peenosiste kvaliteeti sai hinnatud metüleensinise katsel 

ning võrreldud Norrast imporditava 0/31,5 tardkivist täitematerjaliga seguga. Segu A metüleensinise 

arv oli 3% peenosiste sisalduse juures MBF=1,7 ning 2%-lise peenosiste sisaldusega segul B oli samuti 

MBF=1,7. Kui võrrelda neid Norrast pärist segu metüleensinise arvuga  MBF=1,7, siis on näha, et 

segude peenosiste aktiivsus (kahjulikkus) on sama. Seda vähemalt madalamate peenosiste sisalduse 

juures. Seega tuleks täpsemalt uurida peenosiste plastilisust. Kui ka peenosiste plastilisused on 

suhteliselt sarnased siis ehk võiks isegi kaaluda teatud tugevamate kohalike materjalide (LA<25) 

puhul kõrgema peenosiste sisalduse määra lubamist.   

Peenosiste maksimaalse sisalduse määra suurendamine oleks eriti oluline, kuna hetkel tundub 

vastav nõue karbonaatsetest täitematerjalidest moodustatud segude jaoks liiga range olevat. Seda 

just seetõttu, et karbonaatsete täitematerjalide valmistamise käigus jääb juba suuremate osakeste 

külge rohkem peenosised. Käesoleva töö raames sai moodustatud laboris lubjakivist 

täitematerjalidest sidumata segu A, millele ei lisatud peenosiseid. Ehk siis kuivsõelumise teel saadi 

segu ilma peenosisteta, kuid vastava segu märgsõelumisel Teede Tehnokeskuses AS-is ilmnes, et 
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segus oli 8% peenosiseid, mis olid kõik suuremate osakeste küljes kinni. See võis mingil määral olla 

põhjustatud sellest, et teatud osa segusse pandud väiksematest osafraktsioonidest (<5mm) sai 

sõelutud välja sõelmetest. Teisele materjalile , mis katsetes kasutati, ei lisatud samuti peenosiseid, 

kuid märgsõelumise teel selgus, et osakeste ümber oli 2% peenosiseid. Samas segu B oli 

moodustatud ka teise karjääri materjalist ning valmistamisel oli kasutatud pestud sõelmeid, mis 

vähendab märkimisväärselt osakeste ümber kinni olevat peenosiste sisaldust. Kuna üksikpartii 

terakoostise kontrollimisel kasutatakse märgsõelumist, siis võib praeguste KKE juhise kohaste nõuete 

järgi (peenosiseid alla 3%) saada tõsiseks probleemiks üldse pesemata materjalide kasutamine. 

Samas materjalide pesemisega ja madala peenosiste sisaldusega segude puhul võib saada 

probleemseks ka laotamine, kuna puuduvad siduvad peenosised. 

Peenosiste nõuded tihendatud kihist proovivõtu puhul 

Teine probleem, mis katsete käigus ilmnes oli peenosiste lisandumine tihendamisel. Praeguse KKE 

juhise kavandi järgi võib tihendatud kihist proovivõtu puhul olla maksimaalseks peenosiste 

sisalduseks karbonaatsetest kivimitest toodetud täitematerjalidega segu puhul 5%. Katsed said 

sooritatud nii Proctor seadmega tihendades kui güraator-tihendajat kasutades ning katsetest selgus, 

et peenosiste sisalduse suurenemine oleneb suuresti esialgsest peenosiste sisaldusest ning materjali 

tugevusest. Mida madalam esialgne peenosiste sisaldus, seda rohkem tekib juurde peenosiseid 

tihendamise käigus. Samas olenes peenosiste sisalduse suurenemine ka suuresti materjali 

purunemismkidlusest ning tõenäoliselt mingil määral ka terakujust (plaatsustegurist). Nimelt segu A 

(LA=29; FI=20) peenosiste sisaldus suurenes Proctor seadmega tihendades esialgse 3% pealt 5,6% 

peale ning güraatortihendajaga 130 pöörde juures tihendamisel 3% esialgse peenosiste sisalduse 

pealt 7,9% peale. Seega kui arvestada, et güraatortihendaja 130 pööret võiks olla võrdne teerulliga 

tihendamisele objektil, siis materjal ei sobiks Eesti teedel kasutamiseks. Sama näitas ka Proctor 

seadmega tihendamine. Segu B (LA=22; FI=11) peenosiste sisaldus ei suurenenud nii palju kui segu A 

puhul. Proctor seadmega tihendamisel suurenes 2%-lise esialgse peenosiste sisaldusega segu 

peenosiste sisaldus 3% peale ning güraator-tihendajaga 130 pöörde juures tihendamisel 2% esialgse 

juurest 4,6% peale. Seega vastav materjal sobiks nende katsete järgi Eesti teedel kasutamiseks. 

Järelikult on peenosiste sisalduse muutus tihendamisel põhiliselt sõltuv täitematerjali 

purunemiskindlusest ning tõenäoliselt mingil määral ka plaatsustegurist, kuid nende omaduste mõju 

tuleks rohkemate katsetega kinnitada.  

Uurides teiste riikide normdokumente oli näha, et enamasti rakendatakse peenosiste 

maksimaalmäärana 7%. Arvestades Eesti nõrka materjali on ühtpidi arusaadav, et tuleks sätestada 

karmimad nõuded. Seda seetõttu, et hilisem purunemine on suurem võrreldes teiste riikide 
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materjalidega. Samas on nende karmimate nõuete täitmine enamike tootjate jaoks pea võimatu. 

Sama ranged nõuded on vaid Islandil ning sealgi lisatingimusega, et võib lubada ka kõrgema 

peenosiste sisaldusega segusid, kui on tehtud California Bearing Ratio (CBR) katse, millega 

tõestatakse materjali kandevõime liigniisketes tingimustes.  

Peenosiste sisalduse muutus ületihendamisel või ekspluatasioonis 

Katsete käigus sai uuritud ka peenosiste sisalduse muutust ületihendamisel või ekspluatasioonis. 

Seda peaks näitama güraatoritihendaja 130 pöörde ning 300 pöörde juures tehtud katsete vahe. 

Vastavast analüüsist selgus, et segu A(LA=29; FI=20) peenosiste sisaldus suureneb ekspluatasioonis 

kordades rohkem kui segu B(LA=22; FI=11) peenosiste sisaldus. Nimelt segu A puhul oli 130 ning 300 

pöörde juures tehtud katsete peenosiste sisalduse vahe 1,9% ning segu B puhul vaid 0,2%. Seega 

võib väita, et kui segu B on tihendatud ning paigas ja esmased osakeste purunemised on juba 

toimunud, siis edasine purunemine on minimaalne. Samas nõrgema purunemiskindlusega segu A 

materjal jätab purunemist ka ekspluatasioonis. Vastavate väidete kontrollimiseks tuleks teha 

kindlasti lisaks veel katseid.  

SOOVITUSED EDASPIDISTEKS UURINGUTEKS 

Oleks soovitatav täiendavalt uurida kohalike materjalide käitumist tihendamisel ning 

ekspluatasioonis, enne vastavate karmide nõudmiste esitamist. Seda just seetõttu, et erinevad 

materjalide omadused mõjutavad erinevaid segusid erinevalt ning kohalike materjalide käitumist on 

väga raske hinnata välismaiste materjalidega tehtud uuringute põhjal. Tuleks ehitada teatud 

katselõike erinevate hüpoteeside kinnitamiseks. 

Kindlasti tuleks uurida terakoostise muutust erinevate materjalidega ehitamisel  tihendatud kihist 

võetud proovidega ning sooritada samas ka güraator-tihendaja katse samade materjalidega 

vastavate purunemiste omavaheliste seoste paika panemiseks. Kuna kohalike materjalide üks suur 

probleem on soollahuses lagunemine, siis tuleks kontrollida terakoostise muutust soollahuses 

leotatud materjali puhul.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö raames uuriti sidumata segude käitumist mõjutavaid omadusi. Teiste sarnaste 

uuringute ja kirjanduse põhjal tehtud analüüsist selgus, et sidumata segude käitumine oleneb kõige 

rohkem segu terastikulisest koostisest ning peenosiste sisaldusest. Eesti kliimasse sobivad kõige 

paremini jämedama terakoostisega (poorsemad) segud, kuna nende deformatsioonikäitumine on 

niisketes tingimustes kordades parem kui peenemateralistel (tihedamatel) segudel. Samas selleks, et 

poorsemad segud ei muutuks tihendamisel ja ekspluatatsioonis tihedateks segudeks, on oluline 

materjali purunemiskindlus ja ka mineraloogia. Samuti on oluline mitte ületada igale segule omast 

optimaalset peenosiste sisaldust. Lisaks peenosiste sisaldusele on tähtis ka peenosiste kvaliteet ja 

seda eriti meie niiskes kliimas, kuna kõrge plastilisusega peenosised halvendavad märgatavalt segu 

elastusmoodulit ning vastupanu jäävale deformatsioonile. Samuti kannatavad peenosiste plastilisuse 

tõusuga ka segu filtratsiooniomadused.  

Antud töös sai analüüsitud ka „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“ kavandit, mis peaks 

avaldatama 2011 juulis. Juhendi analüüs avaldas mitmeid puudujääke ning nende parandamiseks 

ning täiendamiseks said tehtud ka Maanteametile vastavad soovitused. Analüüsides sõelkõvera 

kategooria nõuet, peab tõdema et erinevates riikides kasutatakse väga erinevaid sõelkõverate 

kategooriaid ning ühtegi sõelkõvera kategooriat teistest rohkem esile ei kerkinud. Peenosiste 

sisalduse seisukohalt vaadates olid Eestis esitatavad karbonaatsete täitematerjalidega segude 

nõuded kõige karmimad vaadeldud riikidest. Samuti olid purunemiskindluse ning plaatsusteguri 

nõuded ühed rangeimad. Samas ilmnes teiste riikide normdokumente uurides, et mõistlik oleks 

üldistele nõuetele lisada veel peenosiste kvaliteedi kontrolli nõue, mida kasutatakse paljudes 

riikides. Samuti võiks lubada suuremaid erinevusi nõuetest, eeldusel et materjali kandevõime 

liigniisketes tingimustes on kas CBR või mõne muu katsega tõendatud. 

„Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“ kavandis esitatud nõuete kontrollimiseks sai antud töös 

katsetatud kahte kohalikest täitematerjalidest valmistatud sidumata segu. Segudeks olid kahe 

erineva karjääri lubjakivist koostatud 0/31,5 segud. Üks segu sai laboris moodustatud ning teine segu 

tuli segamisseadme lindi alt. Katsed näitasid, et „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“ kavandi 

järgi on tulevikus tõenäoliselt võimalik kasutada ainult osaliselt pestud või täielikult pestud 

materjaliga segusid. Seda seetõttu, et lubatav 3% peenosiseid või rohkemgi on osakeste ümber juba 

tootmisfaasis. Laboratoorsel tihendamisel güraator-tihendajaga saadud tulemused aga viitavad 

asjaolule, et sidumata segudest aluskihtide ehitamisel ei saa praeguse juhise kavandi järgi 



 90 

kasutatada materjali madalama purunemiskindlusega kui LA25. Selline otsene nõue küll puudub, kuid 

selle sätestab ära maksimaalne peenosiste sisaldus tihendatud kihist proovivõtu puhul. Seda 

seetõttu, et materjalid purunevad tihendamisel liigselt. Samuti näitasid metüleensinise katsed, et 

kohalike materjalide peenosiste kvaliteet on võrreldav Norrast tarnitud segu peenosiste kvaliteediga. 

Seda vähemalt peenosiste aktiivsuse seisukohalt.  

Käesolev töö näitas, et hetkel puudvad piisavad teadmised kohalikest materjalidest moodustatud 

sidumata segudest aluskihtide ehitamise normeerimiseks. Seda just seetõttu, et puuduvad nii 

kogemused kui ka kohalike materjalidega tehtud uurimustööd. Antud töös saadud katsetulemused 

näitavad, et kohalike materjalide käitumine võib olla alustes väga erinev ning kindlasti tuleks pöörata 

suuremat tähelepanu kohalike materjalide uuringutele, mitte ainult nõuete koostamisele. 

 


