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Sisältö

• Asfalttikiviaineksen laatuun vaikuttavat tekijät
• Asfalttikiviaineksen vaatimukset
• Valikoituja tuloksia vuosilta 2014-2019
• Litteysluvun vaikutus kuulamyllyarvoon
• Yhteenveto
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• Raaka-aineen eli kallion/kiven
ominaisuudet

• Kiviaineksen käsittely
lopputuotteen valmistuksessa

• Kiviaineksen tuotantoprosessi
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Asfalttikiviaineksen laatu!
• Kiviaineksen petrografiset ominaisuudet

• Kivilaji ja mineraalit
• Mahdolliset haitalliset tekijät (rapautuneisuus, pehmeät tai

rapautumisherkät mineraalit)
• Kiintotiheys
• Kemialliset ominaisuudet (esimerkiksi rikkipitoisuus)
• Kiviaineksen pitkäaikaiskestävyys (esim. vedenimeytyminen,

jäädytys-sulatuskestävyys)
• Kiviaineksen mekaaniset ominaisuudet (nastarengas-

kulutuskestävyys)
• Kiviaineksen raekokojakautuma
• Hienoaineksen määrä ja laatu
• Kiviainesrakeiden muoto
• Laadun kuvaamiseen tarvitaan aina useampi

kuin yksi parametri



• Asfalttikiviaineksen
laatua testataan ja
laatua arvioidaan
Asfalttinormien
mukaan

• Normien
testaustaajuudet
poikkeavat CE-
merkinnän
testaustaajuuksista
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Vuosina 2014-
2019 tehtyjen
asfalttikiviainek-
sen pistokoetar-
kastusten tuloksia
N=160

7



• Diplomityö Niko Hietala
• Neljältä louhokselta kiviaineksia
• Joidenkin tuotteiden valmistusprosessissa

parannettu muotoarvoa
keskipakomurskaimelle

• Kuulamyllyn testilajitteen litteysluku
muokattiin tasoille 0, 10 ja 20

• Lisäksi testattiin pienimuotoisesti
kiviaineksen esihionnan vaikutusta
kuulamyllyarvoon

• Kahdesta kiviainestyypistä kuulamyllytestejä
lajitteesta 8/11,2 mm

• Yksi testiajo litteysluvun vaikutuksesta Prall-
arvoon
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Kuvaan lisätty
vuonna 2018-19
tehdyn
diplomityön
tulokset N=250
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0/16 mm8/16 mm
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AN =12,8 AN= 6,5
FI  = 32 FI = 0

Kiviaines samalta louhokselta eri tuotantoeristä, kuvat
kuulamyllykokeen jälkeen (> 2mm aines)



Kiviainekset samalta louhokselta samasta tuotantoerästä, kuvat
kuulamyllykokeen jälkeen (> 2mm aines)
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AN = 10,4
FI  = 0

AN = 11,1
FI  = 20
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AN =9,9
FI = 11

AN 9,7
FI= 10



Graniittinen kivi
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AN = 11,0
FI = 0

AN = 11,2
FI = 14

AN = 11,9
FI = 20



Kuulamyllyarvo lajitteesta 8/11,2 mm

Taulukko 1. Kuulamyllytestin parametrit eri testilajitteille (SFS-EN 1097-9).

Parametri Raekokolajite 8/11,2
mm

Raekokolajite 11,2/16
mm (referenssi)

Seulat 2-8-10-11,2 2-11,2-14-16
Kuulien halkaisija
(mm)

11,1 +0,1/-0,5 15,0 +0,1/-0,5

Kuulien minimikoon
mittaava välpän
tankojen etäisyys
(mm)

10,7 ± 0,1 14,6 ± 0,1

Välikoon seula (mm) 10,0 14,0
Välikoon seulan
läpäisyprosentti (%)

65±1 65±1
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Yhteenveto

• Asfalttikiviaineksen laatu on aina raaka-aineen, tuotantoprosessin ja tuotteen
valmistusprosessin muodostama kokonaisuus

• Osa ominaisuuksista tulee suoraan raaka-aineesta ja osaan vaikutetaan
voimakkaasti valmistusprosessilla, joka tulee aina valita kivityypin ja
valmistettavan tuotteen mukaan

• Usein laadun arviointi keskittyy nastarengaskulutuskestävyyteen, myös muita
muuttujia on

• Tehdyn selvityksen mukaan litteysluku vaikuttaa kuulamyllytulokseen, mutta
vaikutus on kivilaji/kivityyppikohtainen – erilaiset kivilajit käyttäytyvät
kokeessa eri tavalla – oletettavasti näin käy myös päällysteessä

• Vaikutukset päällysteen nastarengaskulumiskestävyyteen seuraava tutkimusaskel
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