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Alusrakenteet/Eristys- ja välikerros
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Tukikerros/Raidesepeli
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Raidesepelin
laatuvaatimukset 1990
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Raidesepelin
laatuvaatimukset 1995
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Vuonna 2000
• Menetelmät samat kuin 1995
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Raidesepelin hankinta- ja toimitusohje,
2001

Raidesepeli luokitellaan kolmeen lujuusluokkaan Los Angeles-kokeen ja kuulamyllykokeen perusteella

Testimenetelmä R1/R2 R3 R4
Los Angeles-koe £ 12 £ 16 £20
Kuulamyllykoe £ 14 £ 14 £ 14
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LA-luku tehtiin sepelilajitteesta, mutta kuulamyllytesti tehtiin sepelistä murskatusta 11,2/16 mm
lajitteesta

Raidesepelin lujuusluokka Kestoikä Mbrt (vähintään)

R1/R2 350

R3 250

R4 150
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Tutkimuksia vuodelta 2004



Raidesepelin hankinta- ja toimitusohje, 2005
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Taulukko 1. Tukikerroksen kestoikä betoniratapölkkyraiteessa tukikerrokseen
kohdistuvana kumulatiivisena liikennemääränä (miljoonaa bruttotonnia, Mbrt)
raidesepelin iskunkestävyyden (Los Angeles- luokan) suhteen.

Raidesepelin Los Angeles-luokka Kestoikä Mbrt

LARB12 (vastaa vanhaa R2) 350
LARB16 (vastaa vanhaa R3) 250
LARB20 (vastaa vanhaa R4) 150

Standardin kohta 7.2, Suomessa käytetään iskunkestävyyden
testausmenetelmänä Los Angeles-lukua ja valitaan luokat seuraavasti:

Luokka Rataosan liikennemäärä
LARB12 ≥ 9Mbrtn
LARB14 > 3 ja < 9 Mbrtn
LARB16 ≤ 3 Mbrtn

Lisäksi vaatimus
MDRB11



Nykytilanne
• SFS 7007 - Raidesepelikiviaineksilta vaadittavat

ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
on standardin SFS-EN 13450 kansallinen
soveltamisohje

• InfraRYL 2017
• Käytännössä laatuvaatimukset lähes samat

kuin 2005 ohjeessa
• Merkittävä lisävaatimus yli 100 mm rakeiden

määrä (≤ 12%)
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Isojen rakeiden määrä

• Muotoarvo SI tehdään 4/63 mm
lajitteen rakeista eli suuret rakeet
eivät näy tuloksessa

• Yli 100 mm rakeiden määrä
määritetään 40 kg sepelinäytteestä –
eli kaikki rakeet mukana
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• Mitkä tekijät vaikuttavat sepelin
hienontumiseen?

• Mitä ongelmia hienontuminen
aiheuttaa?

• Miten hienontumista voidaan
hidastaa?

• Miten hienontumista tutkitaan?
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Raidesepelin hienontuminen
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• Sepelin ”tiukat” vaatimukset
olleet käytössä noin 25 vuotta

• Radassa vielä on paljon
vanhojen vaatimusten mukaisia
materiaaleja

• Muutokset näkyvät hitaasti
• Kuormitusolosuhteiden vaihtelu

ja epäjatkuvuuskohdat
haasteena
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Yhteenveto

• Radan kiviainesten laatuvaatimukset perustuvat sekä historialliseen tausta-
aineistoon ja kokemukseen että tutkimukseen

• Nykyiset ”tiukat” raidesepelin vaatimukset olleet käytössä noin 25 vuotta
• Rakenteen toiminta on oleellinen asia – kiviaines hienonee väistämättä

ajan kuluessa
• Valitaan käyttöiän kannalta laadullisesti paras vaihtoehto
• Pistokokeissa havaittu yli 100 mm rakeiden suuri määrä (yli 20 %)

vaikuttanee rakenteen toimintaan ja käyttöikään  - miten?
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