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ALKUSANAT 

Kuopion tie- ja vesirakennuspiiri on viime vuosien kuluessa 

etsinyt tehokkaampia ja edullisempia menetelmiä routivan ja 

heikosti kantavan tiestön kunnon kohentamiseksi. Erään syvä-

stabilointityön (kalkkipilari) yhteydessä syntyi idea Kemira 

Oy:n jätekipsin käyttämisestä stabiloinnissa sideainekustan-

nusten alentamiseksi. Koska maan sisässä kipsin vaikutusten 

seuraaminen on vaikeaa, päätettiin siirtyä tutkimaan asiaa 

pintastabiloinnin yhteydessä. 

Käynnistettäessä laboratoriokokeita alkuvuodesta 1977 tuli 

Kemira Oy mukaan tutkimukseen. Kemiran Espoon tutkimuskeskuk-

sen tietopalvelun kautta piiri sai käyttöönsä tuoreet, saata-

vissa olevat tiedot kipsin käytöstä stabilointiin. Tutkimus-

keskuksen tutkija T. Löfgren on ollut alusta lähtien mukana 

selvittämässä yhdessä Tampereen teknillisen korkeakoulun tut-

kijan FK P. Niemisen kanssa kipsin reaktiomekanismeja. Labo-

ratoriokokeita suunniteltaessa on piiri saanut arvokkaita tie-

toja myös muita jäteaineita koskevista tutkimuksista ja tutki-

musmenetelmistä tie- ja vesirakennushallituksen maatutkimus-

toimistosta yli-insinööri T. Hailikarilta. Tutkimuksen kestä-

essä piiri on neuvotellut myös Teknillisen korkeakoulun pro-

fessori J. Hyypän kanssa tutkimustuloksista ja tarpeellisten 

jatkotutkimusten suunnittelusta. Professori J. Hyyppä ja tie- 

insinööri A. Lakkakorpi ovat avustaneet tekijää tämän tutki-

musselostuksen laadinnassa. 

Laboratoriotutkimusten suorittamisessa ovat tekijää arvokkaal-

la tavalla avustaneet rakennusmestari E. Honkanen ja laboran-

tit Helena Heikkinen ja Aino Hyvärinen. 

Ilman Kemira Oy:n tukea, eri asiantuntijoiden ja piirin joh-

don myötävaikutusta ei tutkimusta olisi voitu tehdä tässä 

laajuudessa muun toiminnan ohella. 

Tekijä lausuu täten kunnioittavat kiitoksensa kaikille tutki-

mustyöhön osallistuneille ja sitä tavalla tai toisella avusta-

neille. 

Kuopiossa helmikuussa 1979 

P. Turunen 



S UPI S TE LM A 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko kip-

siä ja turvevoimalan jätetuhkaa yleensä käyttää tienpitoon ja 

voidaanko niillä korvata stabiloinnissa perinteisesti käytet-

tyjä sideaineita, kaikkia ja sementtiä. Tutkimukset tehtiin 

vertailevina puristuslujuuskokeina käyttäen runkoaineksena 

silttistä ja soraista hiekkaa. Viimeksimainittu edustaa tyy-

piilistä murskesoralia kunnossapidetyn soratien pinta-ainesta. 

Lujuuksia tutkittiin normaali-, kylmäsäilytys- ja pakkasko-

keilla eri ikäisiliä koekappaleilla. Lisäksi tutkittiin veden- 

kestävyyttä kipsi-, kaikki- ja kipsikaikkiseoksilla vesisäily-

tyskokeella. Kaikkistabiioinnissa todettiin kipsilisäyksen 

aluksi toimivan hidastimena, mutta nostavan kuitenkin lujuu-

den 2 kk ikäisiliä kappaleilla jo noin kaksinkertaiseksi kai-

killa lujitettuihin kappaleisiin verrattuna. Sernenttistabi-

loinnissa kipsin lujuutta parantava vaikutus tuli parhaiten 

esiin pienillä sementtimäärillä. Tutkimuksen perusteella näyt-

täisi olevan mandollista pienentää kipsin avulla sementtipi-

toisuutta 1 . .. 2 prosenttiyksikköä lujuuden säilyessä ennal-

1 aan. 

Kylmäsäilytyskokeiden tuloksista ilmeni, että kipsin avulla 

stabilointitöitä voidaan tehdä viileänäkin (+5 ° C) aikana syk-

syllä, sillä kipsi jostakin syystä näissä olosuhteissa nostaa 

lujuuden vaaditulle tasolle, mihin sementti yksinään ei yllä. 

Pelkän kipsin käyttö jakavan ja kantavan kerroksen aineksessa 

ei ole suotavaa mutta kylläkin soratien kulutuskerroksen sito-

misessa, missä kipsin vaikutus on kandenlainen. Kipsi toimii 

sekä hienojakoisena vettä sitovana runkoaineena että myös si-

deaineena. Kipsin muodostamat sidokset ovat riittävän suuria 

sitomaan maarakeita toisiinsa niin, että maa-aineksen eroo-

sionkestävyys paranee oleellisesti. Tästä on seurauksena so-

ratien liikennöitävyyden paraneminen ja sen hoito- ja kunnos-

tustarpeen väheneminen. Suolan käytön vähentyessä myös auto-

jen korroosiovaara pienenee. 



Kuivina kausina kipsin lisäksi on käytettävä kuitenkin vielä 

kalsiumkloridia pölynsidontaan, mutta saatujen käytännön ko-

kemusten perusteella näyttää siltä, että tarvittava suola- 

määrä voidaan alentaa puoleen. 

Turvetuhkan vaikutus näyttäisi näiden kokeiden perusteella 

olevan sementin hydratoitumisreaktioita hidastava. Lujuuden 

kasvua oli havaittavissa vasta 3 kk ikäisillä koekappaleilla 

normaalikokees sa. 

Tuloksien perusteella jätekipsiä ja turvetuhkaa voidaan hyö-

dyntää tienrakennuksen alalla, joskin niiden suhteen on tar-

peen tehdä vielä lisäselvityksiä. 

Etenkin kipsin käyttö pengermateriaalina ja kevyen liiken-

teen väylien !näällysteenä?  edellyttää vielä käytännön ko-

keita ja tutkimuksia. 
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KIPSIN JA TURVETUHKAN KAYTT STABILOINNISSA 

1 JOHDANTO 

Kuopion tiepiirin sorateistä on jouduttu asettamaan eriasteis-

ten painorajoitusten alaisiksi jopa 40 % eli noin 1600 km pa-

himpina kelirikkokausina. Kelirikon ohella myös muut routimis-

vauriot ja heikko kantavuus ovat soratieverkon liikennöimistä 

eniten haittaavia tekijöitä. Soratien kesäkunnostukseen on 

käytetty keskimäärin noin 4000 mk tiekilometrille. Vilkaslii-

kenteisimmille sorateille on siten suolaus voitu tehdä kaksi 

kertaa ja tasoitushöyläys keskimäärin 6 	8 kertaa kesäkau- 

tena vähäliikenteisten teiden jäädessä käytännöllisesti kat-

soen ilman hoitotoimenpiteitä. Murskesoran lisäys, suolaus, 

tasoitushöyläys ja kuivatuksen tehostaminen ovat kesäkunnossa-

pidon kalleimpia töitä. Kolmen ensiksi mainitun työn aiheutta-

mia kustannuksia on piiri pyrkinyt pienentämään stabiloinnin 

avulla, missä Kemira Oy:n lannoitteiden valmistusprosessissa 

syntyvä jätekipsi on näytellyt huomattavaa osaa. Turvevoimalan 

polttojätteen ns. turvetuhkan käyttö on rajoittunut pääasiassa 

laboratoriossa tehtyihin kokeisiin. 

1.1 TUTKIMUKSEN TAVOITE 

Sideainekustannusten on stabiloinnissa yleensä todettu olevan 

30 40 % kokonaiskustannuksista. Tämän tutkimuksen tarkoi-

tuksena on ollut selvittää, voidaanko ja missä määrin perin-

teisiä sideaineita, kaikkia ja sementtiä korvata teollisuuden 

tuottamilla jäteaineilla, kipsillä ja turvetuhkalla. Tutkimus 

jakaantuu kolmeen vaiheeseen: esitutkimukseen, perustutkimuk-

seen ja runkoainestutkimukseen. 

1.11 E s i t u t k i m u s 

Esitutkimusvaiheessa selvitettiin kirj allisuustietoj en, pyy -

dettyjen lausuntojen ja alustavien laboratoriotutkimusten 

avulla, voidaanko tuhkaa ja kipsiä yleensä käyttää tienpitoon. 

Varsinkin kipsin suhteen oli ollut ennakkoluuloja. 



-5- 

1.l2Perustutkimukset 

Perustutkimuksilla oli tarkoitus etsiä sopivimmat sideaine-

seokset ja -pitoisuudet, jotka parhaiten tai riittävässä mää-

rin säilyttävät maan lujuuden vaihtelevissa luonnon olosuh-

teissa. Tunnettuahan on, että toistuvat jäätymis - sulamisvai-

heet heikentävät sitomattomia rakennekerroksia ja varsinkin 

roudan sulaessa vapautuva vesi aiheuttaa kantavuuden oleelli-

sen alenemisen. Sementtistabiloinnissa lujitetun maa-aineksen 

puristuslujuuden pakkaskestävyysvaatimus on 3,0 MN/m2 7 d ikäi-

senä. Sementtistabiloinnista tunnetaan ennestään lämpötilan ja 

ajan vaikutus puristuslujuuden kehittymiseen. Näiden seikkojen 

tunteminen on välttämätöntä myös tuhkan ja kipsin kyseessä ol-

len. Tien kulutuskerroskokeisiin (pinnan kiinteyttäminen japö-

lynsidonta) liittyvällä kipsikokeella oli tarkoitus selvittää, 

millaisiin puristuslujuusarvoihin päästään pelkällä kipsilläja 

miten kipsillä sidottu koekappale kestää veden liottavaa vai-

kutustt. 

1.l3Runkoainestutkimukset 

Myöhemmin tehtävässä runkoainestutkimuksessa selvitetään mm. 

miten kipsisementtiseokset reagoivat rakeisuudeltaan erilais-

ten soratien pinta-ainesten kanssa. Perustutkimuksessa oli 

runkoaines pyritty pitämään mandollisimman tasalaatuisena tu-

losten arvioinnin helpottamiseksi. 

1.l4Kenttäkokeet 

Kenttäkokeiden avulla pyrittiin selvittämään kipsin soveltu-

vuutta kulutuskerroksen käsittelyyn sekä yhdessä sementinkans-

sa varsinaiseen lujittamiseen. Kulutuskerroksen kipsikäsitte-

lyllä oli tarkoitus selvittää, parantaako kipsi tienpinnan 

kiinteyttä, tasaisuutta ja pölyämättömyyttä ja tekeekö se tien 

kestävämmäksi sateiden vaikutuksen suhteen. Kantavan kerroksen 

lujituksessa etsittiin minimi sideainemääriä, joilla riittävä 

kevätkantavuus saavutettaisiin tierakenteessa. Kenttäkokeiden 

selostus rajoittuu tässä etupäässä näköhavaintoihin ja kanta-

vuustutkimuksiin. 
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2 MATERIAALI 	JA 	KOEMENETELM)T 

2.1 RUNKOAINES JA MUOTTIKOKO 

Esitutkimuksessa oli maalajeina hkSr ja siHk (liite 1), ja 

muottikoko h = 100 mm ja d = 71 mm. Perustutkimuksessa käytet-

tiin siltin sekaista murskesoraa ja muottina oli normaali 

proktor -muotti (h = 117 mm, d = 102 mm). Perustutkimuksen 

runkoaines vastaa hyvin keskimääräistä soratien pinta-ainesta 

Kuopion piirissä, koska tiehen lisättävä kiviaines on lähes 

yksinomaan murskesoraa 0 0 . 20 mm. 

2.2 K)YTETYT SIDEAINEET 

Laboratoriokokeissa käytettiin normaalia Lappeenrannan port-

landsementtiä, hienoksi jauhettua rakennushienokalkkia Ca(OH) 2 , 

kipsiä CaSO 4 	2HO, joka sisälsi epäpuhtautena fosfori- ja 

fluoriyhdisteitä noin 1 % ja noin 18 % rikkiä vaikealiukoisena 

yhdisteenä sekä Haapaniemen turvevoimalan lentotuhkaa, jonka 

koostumus verrattuna portlandsementtiin on seuraava: 

(Sneck 1969) Lentotuhka Portlandscmentti 

Si0 2 	noin 0 40 19 	25 	% 

Fe 2 0 3  14 	" 	67 0 	... 	5 

Al 2 0 3  13 	"J 3 	. . . 	 9 

CaO 11 60 	67 

Na 2 0 6 	" 0 	. . 	 2 

S0 3  4 	" 1• 	3" 

MgO 2,5 	" 0 	2 

K 2 0 2,4 	" 0 	. . . 	 2 

Ti0 2  0,4 	" 0 	2 

ZnO 0,04 

PbO 0,02 

CuO 0,01 

Orgaanisia jäänteitä noin 7 % 
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Standardissa ASTM C 618-68 Ton lentotuhkan käytölle seossemen-

tissä mm. vaatimukset, että Si0 2  ^ Fe 2 0 3  + Al 2 0 3  > 70 %, heh-

kutushäviö < 12 % ja S0 3  -pitoisuus enintään 5 %. 

Kipsin raejakautuma on esitetty liitteessä 1 sekä TVL:n käyt-

tämällä areometri- menetelmällä että Kemira Oy:n Espoon Tutkimuskeskuk-

sen sartorius-sedimentaatiovaa'alla määritettynä. 

2.3 ESITUTKIMUKSET 

Tutkimuksessa käytetyistä maalaj eista määritettiin 

- rakeisuus 

- humus 

- vesipitoisuuS 

- optimivesipitoiSUUS 

- maksimi irtotiheys 

Esitutkimusvaiheen aikana koekappaleita säilytettiin olosuh-

teissa, joissa suhteellinen kosteus vaihteli 70 • . 90 %:iin 

ja lämpötila +18 . .. ̂22 ° C. Sideainekokeita tehtiin seuraavil-

la sideaineilla ja sideaineseoksilla: 

- kalkki 	sideainetta 	6, 8 ja 10 % 	1) 

- sementti 	 5, 6 ja 7 % 

- kipsi 	 4, 6, 8 ja 10 % 

- kipsikalkkiseos 	sideainetta yht. 6 •.. 10 %, josta kipsiä 40, 50 ja 60 % 

- kipsisementtiseos 	" 	5 ••• 7 ", josta kipsiä 30, 40 ja 50 % 

- tuhkasementtiseos 	" 	5 ... 7 ", josta tuhkaa 30, 40 ja 50 % 

Vedenkestävyyden selville saamiseksi puolet koekappaleista ase-

tettiin ennen puristamista 2 d ajaksi vesikäsittelyyn, jossa 

koekappaleet olivat ensin 24 h 1 cm syvyisessä vedessä ja sen 

jälkeen 24 h kokonaan upoksissa. 

Kipsin korroosiovaikutusta tutkittiin vertaamalla kipsi- ja 

kipsisuolaliuoksen aiheuttamaa jälkeä teräslevyssä pelkän tie-

suolaliuoksen (CaC1 2 ) aiheuttamaan korroosiojälkeen. Liuokset 

olivat väkevyydeltään 2 ... 4 %. 

1) Prosenttiluvut ovat painoprosentteja kiviaineksen irtoti-

heydestä laskettuna. 
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2.4 PERUSTUTKIMUKSET 

Perustutkimusvaiheessa säilytystilan suhteellinen kosteus oli 

90 5 % ja lämpötila +20 + 2 °C. Sideainekokeita tehtiin tau-

lukon 1 mukaisilla pitoisuuksilla ja sideaineseoksilla. Puris-

tuslujuuksia verrattiin vastaavan ikäisten sementillä iujitet-

tujen koekappaleiden lujuuksiin. 

Lisäksi tehtiin peIkällLi kipsillä 4, 6, 8 ja 10 	sideainepi- 

toisuuksilla puristuslujuuskokeita 11, 56 ja 91 d ikäisiulä 

koekappalel 1 la. 

Normaalikokeessa koekappaleita säilytettiin 90 % suhteellises-

sa kosteudessa +20 ° C lämpötilassa. Kylmäsäilytyskokeessa sitou-

tumisreaktiot tapahtuivat noin +5 °C lämpötilassa suhteellisen 

kosteuden ollessa noin 90 %. Pakkaskokeessakoekappaleet upo-

tettiin normaalisäilytyksen jälkeen veteen upoksiin 1 d ajaksi 

ja sen jälkeen 1 d ajaksi pakastimeen -25 ° C lämpötilaan. Koe 

käsitti 10 pakastus - sulatuskiertoa, mikä merkitsee sitä; et-

tä kappaleet puristettiin 14 .. . 19 d vanhempina kuin niiden 

varsinainen nimellisikä oli. 

Ennen puristamista koekappaleiden päät tasoitettiin sementti-

liimalla, jossa oli kiihdyttimenä "Sika-4a" -nimistä ainetta. 

Pakkaskokeessa koekappaleiden päiden tasaus tehtiin ennen jää-

dytys - sulatusvaihetta. 

Sika-4a -kiihdyttimellä sementtiliima saatiin jähmettymään 

10 minuutissa. 



- 9 - 	TAULUKKO 1 1 LaboratoriotutkimUk- 
set/Perustutkimukset 

Koekappaleiden lukumäärä 
Maalaji Ms+Si 

oe (1) 
menetelmä .: > i i -4 

cT I4- l4- I4- (1) 
:c c :cj> c :C 

E E E Er 
Sideaine ' r-4l ..) $-CJ 

00 -:c c0 00 >:c c0 00 -:c 
seossuhde z.. tr z r tr 

Puristusikä 7 d _____ _____ 28 d 	_____ _____ 91 d 	______ ____ 
Sementti 	3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 - 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 - 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 - 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 - 

Yht. 15 15 15 15 15 15 15 15 - 105 
Kipsi/sementti yht. 

1 	3 	4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 	3 	5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 	3 	6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 	3 	7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 	3 	8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Yht. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 120 
Kipsi/sementti yht. 

1 	5 	6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 	5 	7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 	5 	8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 	5 	9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 	5 	10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 	5 	11 3 3 3 3 3 3 .3 3 3 
7 	5 	12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

- 	 Yht. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 168 
Tuhka/s ementt i 

1 	5 	6 3 3 3 3 3 3 3 
2 	5 	7 3 3 3 3 3 3 3 
3 	5 	8 3 3 3 3 3 3 3 
4 	5 	9 3 3 3 3 3 3 3 
5 	510 3 3 3 3 3 3 3 
6 	511 .  3 3 3 3 3 3 3 

Yht. 18 ______ 18 18 18 18 18 _____ 18 12( 

Tuhka/kipsi 	yht. 
3 	4 	7 3 3 3 3 
4 	4 	8 3 3 3 3 
5 	4 	9 3 3 3 3 
3 	6 	9 3 3 3 3 
4 	610 3 3 3 3 
5 	611 3 3 3 3 
6 	612 3 3 3 3 

Yht. 21 ____ 21 21 ____ 21 ____ 84 

603 
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3 TUTKIMUS TULOKSET 

3.1 ESITUTKIMUSKOKEJD13N TULOKSET 

3.11 K i p s i n 	j a 	t uhkan 	ympäristö haitat 

Kipsi eli dihydraatti on rikkihapon kalsiumsuola. Sitä syntyy 

valmistettaessa fosforihappoa apatiitistä rikkihapon avulla. 

Fosforihappo pestään ja suodatetaan mandollisimman tarkoin 

talteen reaktiolietteestä. Aikaisemmin kipsi (pH 12) meni lan-

noitteiden mukana pelloille, jolloin se on toiminut lähinnä 

maanparannusaineena vähentäen maan happamuutta. Kipsiä on kui-

tenkin pidetty epäpuhtauksiensa, fosfori- ja fluoriyhdisteit-

tensä takia ympäristön kannalta haitallisena jätteenä, jota 

tämän vuoksi ei ole aikaisemmin käytetty tienpitoon. Luonnos-

sa esiintyviin sulfaatti- ja fosforipitoisuuksiin verrattuna 

kipsin saastuttava vaikutus on vähäinen, joten sitä voidaan 

pitää ympäristölle vaarattomana jätteenä. 

Kipsin korroosiovaikutus on vähäisempi kuin esim. tiesuolan 

(CaC1 2 ), jonka korroosiojälki teräslevyssä voimistui sekä 

ruosteväriltään että karheudeltaan suolamäärän kasvaessa. 

Kipsin aiheuttama korroosiojälki oli vain heikosti ruosteinen. 

Turvevoimalan turvetuhka sopii käytettäväksi tienpidossa sikä-

li kuin sen sitomisominaisuudet osoittautuvat riittäviksi. 

Turvetuhkaa on suositeltu käytettäväksi lannoitteena sen sopi-

van mineraalikoostumuksen takia. 

3.l2Puristuslujuustulokset 

Tulokset eivät ole aivan johdonmukaisia, vaikka kukin piste on 

3 . . . 5 tuloksen keskiarvo. Suureen hajontaan vaikuttivat osal-

taan säilytysolosuhteet. Kuivemmissa olosuhteissa kipsiä si-

sältävät koekappaleet saivat ylimääräistä lujuutta karbonati-

soitumisreaktioiden kautta, kun taas sementin hydratoituminen 

oli vähäisempLiä. Kosteammissa oloissa tilanne oli päinvastoin., 
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Myös samaan sarjaan kuuluvien koekappaleiden valmistamisessa 

ensimmäisen ja viimeisen kappaleen välille syntyvä aikaero 

ja massan kuivuminen vaikuttivat tiivistymisominaisuuksiin 

ja sitoutumisreaktioihin. Tulokset ovat liitteissä 2 	5. 

3.121 Kalkki 

Kalkin (laboratoriossa Ca(OH) 2 , kenttäkokeissa CaO) todettiin 

sopivan hyvin huonosti soratien pintaosan lujittamiseen, jos 

maa-aines on soraista hiekkaa tai vastaavaa. Silttipitoisella 

hiekallakaan (0,074 mm pienempää ainesta noin 45 %) lujuus ei 

14 d ikäisenä noussut 1,65 MN/m2 suuremmaksi. Soraisen hiekan 

60 d puristuslujuus saavutti maksimiarvon 1,1 MN/m2 6 % kalk-

kipitoisuudella. Kalkin lisäyskään ei nostanut lujuutta vaan 

päinvastoin 10 % kalkkimäärällä puristuslujuusarvoksi jäi 

0,9 MN/m2. Silttisen hiekan vastaava maksimiarvo 1,8 MN/m2 

saavutettiin 10 % kalkkipitoisuudella, liitteet 2 ja 3. 

Vesisäilytyksessä 14 d ikäisten koekappaleiden lujuus aleni 

30 . . . 45 % sekä srHk:lla että siHk:lla. Lujuuden aleneminen 

oli prosentuaalisesti vieläkin suure 

kappalei ii 

3.122 Sementt 

Sem 

viaineksella (näyte 4) vain 2 kpl, 5 ja 7 % sementtipitoisur 

della. Vastaavat lujuudet olivat 3,4 ja 5,3 MN/m2. Tulokset 

ovat odotetun suuruisia, vaikka humusta oli 1 painoprosentt 

ja väriaste IV. Humusta sisältävän silttisen hiekan 7 d lu-

juus 5 % sementtipitoisuudella jäi aihaiseksi 0,9 	1,2 MN/rn2 

Lisäkokeet srHk:lla antoivat 5 % semonttipitoisuudolla 4,3 

MN/m2 ja h 	:lia 5,6 MN/m2, liite 5. 

3.123 Kipsi 

Käytettäessä sideaineena pelkkää kipsiä puristuslujuudet 

näyttivät hitaasti kasvavan iän mukana ollen soraisella hie-

kaila 180 d iässä jo 1,5 •.. 2,0 MN/m2. Suurin puristuslu-

juuden arvo saavutettiin yleensä 8 % kipsipitoisuudella lu-

kuunottamatta 14 d ikäisiä koekappaleita, joilla' suurin arvo 

saatiin jo 4 % kipsipitoisuudella. Soraisessa hiekassa pelk-

kä kipsi 14 d iässä antoi lähes saman lujuuden kuin 
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kipsikaikkiseos. (Kipsillä 0,9 •. 1,2 MN/m2, kipsikalkilla 

1,1 1,4 MN/m2). Se osoittaa selvästi kaikin soveitumat-

tomuuden kitkamaiden lujittamiseen. 

Silttisellä hiekalla lujuudet oiivat 14 ja 60 d iässä 30 

50 % suuremmat kuin srHk:lia, iiite 4. 

3.124 Kipsikalkkiseos 

Kipsikalkkiseos antoi humusvapaassa soratien pinta-aineksessa 

70 . .. 75 % suuremman puristusiujuuden kuin pelkkä kalkki 14d 

ikäisenä. 60 d iässä lujuus oli yli kaksinkertainen kalkilia 

lujitettuihin kappaleisiin nähden. Soraiseiia hiekalla 14 d 

ikäisenä lujuudet vaihtelivat seossuhteista ja kokonaisside-

ainemääristä riippuen 1,1 ... 1,4 MN/m2 ja silttiseliä hie-

kaila vastaavasti 1,2 •.. 3,0 MN/m2. Soraisen hiekan lujuudet 

60 d iässä vaihtelivat 1,1 • . 2,6 MN/m2 ja silttisellä hie-

kalla vastaava iujuus oli 2,0 . . . 2,8 MN/m2. Viimeksi mainit-

tu lukupari ei kuitenkaan sisällä parhaalla seossuhteella, 

50 % kipsiä ja 50 % kalkkia, tehtyjen koekappaleiden lujuus- 

arvoja, koska mainitut koekappaleet käytettiin 5 kiertoa kä-

sittävään pakkaskokeeseen, joka antoi puristuslujuuden arvok-

si noin 0,9 MN/m2 kaikilla sideainepitoisuuksilla. Pakkaskes-

tävyyttä ei siis saavutettu vielä 60 d ikäisiliäkään koekap-

paleilla. 

Runkoaineksen eroavuudet, rakeisuus ja mineraloginen koostu-

mus sekä koekappaleiden valmistukseen ja säilytykseen liitty-

vät erot aiheuttivat suuren hajo.nnan. 

Yleensä seossuhteella 50/50 saatiin suurin lujuus. Noekappa-

leiden kuivuminen kuitenkin nosti lujuutta helposti ja häirit-

si tulosten johdonmukaisuutta. 

3.125 Kipsisementtiseos 

Kipsin ja sementin seoksella saatiin jo 5 % kokonaissideaine-

pitoisuudella pakkaskestävyysvaatimukseen (3,0 MN/m2) yltävä 

lujuus 7 d iässä. Seokseila, jossa oli sementtiä 4,9 % ja 

kipsiä 2,1 % saatiin 3 kpl:een keskimääräiseksi lujuudeksi 

5,4 MN/m2. Pelkällä sementillä (5 %) lujuus jäi 4,3 MN/m2. 
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3.126 Tuhkasementtiseo 

Tuhkasementtiseoksella, jossa oli yhteensä 5 % sideainetta, Ii-

juus 7 d iässä oli 2,0 MN/m2 seossuhteella 50/50 ja 2,6 MN/m2, 

kun tuhkaa oli 30 % eli 1,5 prosenttiyksikköä. Seoksella, jossa 

oli yhteensä 7 % sideainetta, vaihteli 7 d ikäisten koekappalei-

den lujuus em. tuhkapitoisuuksilla 2,9 	3,0 MN/m2. Sementti- 

pitoisuuden ollessa vakio 3,5 % ja lisättäessä tuhkan osuutta 

30 %:sta 50 %:iin kasvoi lujuus tässä kokeessa 2,6 - 2,9 MN/m2. 

Pelkällä 3,5 % sementtipitoisuudella tehtyjen koekappaleiden 

lujuuksia ei ole käytettävissä. 

Turvevoimalan lentotuhkalla ei näyttäisi tämän koesarjan tulos-

ten (7 d ikä) perusteella olevan merkittävämpää käyttöä stabi-

loi nn i s s a. 

3.2 PERUSTUTKIMUSKOKEIDEN TULOKSET 

3.21 K i p s i s e m e n t t i k o k e e t 

3.211 Normaalikoe 

Kipsiä käytetään sementtiteollisuudessa hidastimena säätelemään 

sementin sitoutumisreaktioita. Sementin reaktioiden hidastuminen 

kipsiä käytettäessä näkyy selvästi 7 d ikäisten koekappaleiden 

lujuuksissa, joissa on vain 3 % sementtiä, liite 6, käyrä 4. 

Tosin vertailukokeessa on 3 % sementtipitoisuudella saavutettu 

lähes lopullinen lujuus 5 MN/m2 jo 7 d iässä, mikä vaikeuttaa 

tulosten arviointia. Lisättäessä kipsiä 1 ... 3 (%) sementin 

joukkoon hidastuivat sitomisreaktiot niin paljon, että lujuus 

7 d iässä putosi 34 % vertailuarvosta 5 MN/m2. Kipsilisäys 

4 ... 5 (%) alensi lujuutta vain 12 % vertailuarvosta. Koekappa-

leilla, jotka oli tehty 5 % sementtipitoisuudella, ei lujuuden 

pieneneminen 7 d iässä alkanut näkyä kuin vasta 3 (%) suuremmil-

la kipsilisäyksillä. 

1) (%) -merkillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa prosenttiyk-

sikköä. 
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28 cl ikäisillä 3 % sementtipitoisuuden omaavilla koekappaleil-

la lujuus kasvoi kaikilla käytetyillä kipsimäärillä 28 	41 

%:iin ollen suurimmillaan 3 ja 4 (%) kipsilisäyksen kohdalla. 

Sementtipitoisuuden ollessa 5 % ei kipsillä juuri ollut lu-

juutta parantavaa vaikutusta. Sama ilmiö esiintyi myös 91 d 

ikäisillä koekappaleilla. Pienellä 3 % sementtipitoisuudella 

lujuuden kasvu 1 . . . 2 (%) kipsilisäyksellä oli noin 58 % ja 

3 • 4 (%) kipsilisäyksellä 42 % kun taas 5 % sementtipitoi-

suudella lujuuden suhteellinen kasvu oli korkeintaan 10 % 

käytetyillä kipsilisäyksillä. 

Koesarja osoittaa, että kipsin avulla voidaan sementtipitoi-

suutta pienentää 1 ... 1,5 prosenttiyksikköä ja kuitenkin 

saavutetaan sama lujuus (5 ... 9 MN/m2). Jos pakkaskestävyys-

vaatimuksena pidetään puristuslujuusarvoa 3 MN/m2, voidaan 

kipsin sitovia ominaisuuksia hyväksi käyttäen laskea sement-

tiprosentti jopa 2 %:iin. 

Em. tulokset ovat merkittäviä sikäli, että perustutkimusvai-

heessa koekappaleiden säilytysolosuhteet suosivat sementin 

hydratoitumista kun taas karbonatisoitumisreaktiot heikkeni-

vät. Vertailukokeessa pelkällä sementillä on saatu nyt 7 d iässä 3 % 

sementtipitoisuudella arviolta 120 % suurempi, 4 ja 5 % se-

menttipitoisuudella 65 % suurempi sekä 6 % sementtipitoisuu-

della 24 % suurempi puristuslujuus esitutkimusvaiheen tulok-

siin verrattuna. Proktor -muotissa korkeuden suhde halkaisi-

jaan on 1,15 ja esitutkimusvaiheen tutkimuksessa käytetyn 

muotin vastaava suhde oli 1,41. Nämä suhdeluvut selvittäne-

vät myös osaltaan nyt saavutettuja parempia lujuuksia. 

3.212 Kylmäsäilytyskoe 

Alhaisessa +4 ... +5 ° C lämpötilassa on lujuuden kehitys hi-

dasta pelkkää sementtiä käytettäessä, liite 7. Vasta 6 (%) 

suuremmi 1 la sementt ipitoisuuks ii la saavutetaan pakkaskes tä-

vyysraja. Kipsin lisäys 1 . .. 2 (%) nostaa lujuutta noin 

110 % eli yli kaksinkertaiseksi ja 3 . . . 4 (%) kipsilisä 

saa aikaan 180 % lujuuden kasvun 7 d iässä 3 % sementtipi-

toisuudella tehdyissä koekappaleissa. Koekappaleilla, jois-

sa oli sementtiä 5 %, kipsin lisäys 1 	. . 2 (%) aiheutti 

217 % lujuuden kasvun ja 4 (%) kipsilisäyksellä lujuuden 



I\VH ol L jopa _94 	, 	oten tulos oli Iulics aol lakertainen 

vertailuarvoon nähden. Kipsisementtiseoksella, jossa oli 5 

sementtiä ja 5 % kipsiä, lujuus saavutti 28 d ikäisillä koe-

kappaleilla arvon 5 MN/m2 eli lujuuden kasvu kipsin johdosta 

oli 53 %. Sementtiprosentin ollessa 5 ja kipsilistin 1 (°) lu-

j uuden kasvu k i ps 111 	ohclos t a oli 4 1 1 

Koe osoittaa, että stabilointitöitLi voidaan kipsin avulla teh-

dä syksylläkin alhaisessa iämpötilassa. 

3.213 Pakkaskoc 

Pakkaskokeessa todellinen puristusikil on 14 . . . 19 d pitempi 

kuin nimellinen puristusikä, liite 8. Kokeeseen sisältyvä ve-

sisäilytysaika parantaa pelkällä sementillä lujitettujen kap-

paleiden puristuslujuutta, mutta huonontaa koekappaleita, 

joissa on kipsiä mukana. Varsinkin 5 % sementtiä sisältävien 

koekappaleiden lujuuksissa näkyy ylisuurten kipsilisäysten 

haitallisuus kaikissa ikäluokissa. On todennäköistä, että 91 

d iässä 1 • • 	3 (%) kipsilisäys parantaisi lujuutta, sillä 

91 d vertailukäyrä olisi normaalikokeen perusteella 0,5 

1,5 MN/m2 ylempänä kuin 28 d vertailukäyrä. 

Koska 3 % sementtipitoisuuden omaavien koekappaleiden lujuus 

91 d iässä kipsilisäyksestä huolimatta nousee kuitenkin 7 

8 MN:iin/m2, ei pakkaskokeen tuloksiakaan voi pitää huonoina. 

3.22 Tu h kas em ent t i koe 

Tuhkasementtikokeet on tehty 5 % sementtimäärää käyttäen, lii-

te 9. Yleensä tuhkan lisäys on pudottanut normaalikokeessa lu-

juutta 30 •. 35 % lukuunottamatta 91 d ikäisiä koekappaleita, 

joilla lujuus 5 (%) tuhkalisäyksellä on kasvanut noin 17 %. 

Samoin on käynyt myös pakkaskokeessa, jossa 91 d ikäisenä saa-

daan 3 (%) tuhkalisäyksellä todennäköisesti suurempi lujuus 

kuin pelkällä sementillä (arvioitu vertailukäyrä). Kylmäsäily-

tyskoe on tehty vain 28 d ikäisillä koekappaleilla 5 % sement-

tipitoisuutta käyttäen. Kylmäsäilytyksessä tuhka on antanut 

noin 20 % suuremman lujuuden kuin normaalikokeessa. Koesarja 

ei selvitä tuhkan vaikutusta pienillä sementtipitoisuuksilla. 
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Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että turvevoimalan tuhkalla on 

sitovia ominaisuuksia, jotka tulevat esiin vasta pitemmän 

ajan kuluttua. 

3.23Tuhkakipsikokeet 

Kokeessa tutkittiin 7, 28 ja 91 d ikäisillä koekappaleilla, mi-

ten molemmat jäteaineet, tuhka ja kipsi, reagoivat keskenään. 

Lujuudet 7 ja 28 d iässä jäivät pieniksi, kappaleet hajosivat 

4 h vesisäilytyksessä. Normaalikokeessa ilman vesisäilytystä 

vaihtelivat lujuudet 28 d ikäisillä koekappaleilla 0,35 

0,54 MN/m2. Vanhemmillakaan kappaleilla eivät lujuudet nous-

seet cm. tasoa korkeammalle. 

3.24 K i p s i k o k e e t 

Kipsikokeita tehtiin perustutkimusvaiheessa 14, 56 ja 91 d 

ikäisillä koekappaleilla 4, 6, 8 ja 10 % kipsipitoisuuksilla, 

liite 10. Koekappaleiden lujuudet normaalikokeessa olivat 

seuraavat: 14 d ikäisillä 0,7 	. . 1 ,2 MN/m2, 56 d ikäisillä 

1,1 •.. 1,5 MN/m2 ja 91 d ikäisillä koekappaleilla 0,9 

1,7 MN/m2. Kipsin liukenevuutta veteen tutkittiin vesisäily-

tyskokeella, jossa koekappaleet olivat ensin 1 d 10 mm syvyi-

sessä vedessä ja sitten 1 d kokonaan upoksissa. Heikoimmat 

koekappaleet, 14 d ikäiset, ja myös 4 % kipsipitoisuudella 

tehty 56 d ikäinen koekappale, hajosivat vesisäilytyskokees-

sa. Kokeesta selviytyneiden, 56 d ikäisten koekappaleiden 

loppulujuudeksi jäi 0,5 	. . 0,7 MN/m2. 

Kipsi yksinään sideaineena muodostaa niin heikkoja sidoksia 

maarakeitten välille, että kostuessaan koekappaleet yleensä 

hajoavat. Samaa osoittavat myös kenttäkokeiden havainnot. 

Syyskelirikon aikaan kipsillä käsitelty tien pinta pehmenee 

ja se on jälleen tiehöylällä tasoitettavissa. 

3.3 MUUT SELVITYKSET 

Kemiran Espoon tutkimuskeskus on tutkija T. Löfgrenin johdol- 

la tutkinut kipsilisäyksen aiheuttamaa lujuuden kasvua, samaan 



mäsäilytyksessä tapahtuneita edullisia reaktioita tutkim 

kuksen DTA- ja röntgen-diffraktiolaitteilia seki scannin:-

1 okt ron i ni i 1 ros nop ii 1 

hiekkaa stabiloitaessa. Reaktioiden tuloksena syntyi erittn 

pieniä kiteitä, jotka saatiin näkymään selvästi 10 000 ker-

taisina suurennoksina. Mikroanalysaattorin erotuskyky ei ri 

tänyt näin pienten hiukkasten alkuainejakautuman määrittämi-

seen. Kemiran tutkijat ovat todenneet ettringiitin muodostu-

mista 	kipsin ja sementtimineraalin trikalsiumaluminaatin 

välillä. Trisulfaatin eli ettringiitin kaava on 3CaO x Al 2 0 3 x 

3CaSO 4  x 32H 2 0. Neulamaisten ettringiittikiteiden muodostumi-

nen hydrataation alkuvaiheessa saattaisi tutkijoiden mukaan 

olla edullista, mutta myöhemmin jo rakenteessa syntyvä 

ettringiitti voisi pudottaa luluutta. 

Mikroskooppitutkimus osoitti, että kaikki kipsi ei reagoinut 

3:1 sementtikipsisuhteella vielä 28 d iässä. Osa kipsisti 

toimii siis systeemissä täyteaineena. Suurempi kipsin lisäys 

saattaisi johtaa sementtipastan lujuuden laskemiseen tai jo-

pa rakenteen hajoamiseen myöhemmän kovettumisen aikana. 

Tutkijat toteavat, etti reaktioiden seuraaminen ei onnistu 

käytettäessä pieniä sideainemääriä. Niinpä lujuuseroa eri 

koekappaleiden välillä ei pystytty selvittämään käytetyillä 

laitteilla. Viileässä tilassa todettiin pitkänomaisten kui-

tujen lisääntymistä, mikä aiheuttanee lujuuden kasvun pelkän 

sementin reaktioihin verrattuna. Kipsin lisäys on ilmeisesti 

muuttanut reaktiojärjestyst1. 

Samaan sarjaan kuuluvien rinnakkaiskoekappaleiden lujuuserot 

saattavat johtua massan vesipitoisuuden erilaisesta poikkea-

masta optimivesipitoisuuteen nähden (Wopt - W). Kuivahkoa 

massaa ei saada niin tiiviiksi kuin optimivesipitoisuudessa 

oleva massa. Myöskään optimivesipitoisuutta suuremman vesipi-

toisuuden vaikutusta puristuslujuuteen ei tutkittu, mutta 

sillä saattaa olla lujuutta pienentävä vaikutus. Rinnakkais-

koekappaleiden lujuuseroihin saattaa olla syynä myös tiesuo-

la, CaCl 2 , jota on käytetty betonitekniikassa kiihdyttimenä. 

Tutkimuksissa käytetty kiviaines on otettu tiestä. 
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3.4 KENTTÄKOKEET 

3.4lKulutuskerroskokeet 

Soratien kantavuuden parantaminen tapahtuu tavallisimmin murs 

kesoralla 0 0 	. 35 mm ja pinnan sitominen murskesoralla 0 
0 • . . 16 tai 0 •.. 20 mm. Koska tämä rakenne ei sisällä juuri 

hienoja aineksia, on sen sitominen suolan avulla pölyämättö-

mäksi erittäin työlästä ja kallista. 

Kulutuskerrokseksi käytettävän kunnossapitomurskeen tulisi si 

sältää yli 10 . . . 15 % hienojakoista ainesta, jotta se sitou-

tuisi hyvin tiehen. Murskesoran hienoaines on juuri se tekijä 

joka suolalla sidottuna saa aikaan tien pinnan kiinteytymisen 

Notkelmissa ja varjoisissa paikoissa saattaa soratien pinta 

pysyä pohjakosteuden johdosta kiinteänä läpi kesän ilman suo-

laustakin. Kipsi paitsi, että se lisää murskesoran vähäistä 

hienoainesmäärää, omaa myös sitomiskykyä. Tien pinnassa kulu-

tuskerroksessa kipsi muodostaa kovan kiinteän pinnan, joka 

tiiviytensä takia ei haihduta pohjakosteutta läheskään niin 

paljon kuin irtonainen murskesora eikä ala pölyämään niin 

herkästi kuin pelkällä suolalla käsitelty murskesorapi.nta. 

Jos muokattavaa kulutuskerrosmateriaalia on tien pinnassa 

30 	50 mm, saadaan sidottu kulutuskerros syntymään kip- 

sin avulla. 

Kipsin käytöllä pyrittiin sitomaan soratien kulutuskerrokse-

na toimiva murskesora tai sora ni.in, että pinta pysyisi kun-

teänä ja pölyämättömänä. Apuna kiinteän pinnan aikaansaami-

seksi on käytetty myös tiesuolaa alkukesällä 500 ... 1000 

kg/km. Kipsin määrä on vaihdellut lujitettavan kiviaineksen 

määrästä ja laadusta riippuen eri koeosuuksilla 5 .. . 17 

kg/m2. Tähän mennessä on stabiloitu noin 57 km. Paras tulos 

kenttähavaintojen mukaan saadaan, kun kipsiä levitetään 10 

kg/m2 eli 10 % 5 cm paksuiseen kerrokseen keskimäärin. Labo-

ratoriokokeissa saavutettiin paras tulos jo 8 % kipsipitoi-

suudel 1 a. 

Höyläämällä tiehen 5 ... 6 % sivukaltevuus saadaan sadevedet 

johdetuiksi myös soratien pinnalta pois. Kiinteä, ehjä "kip-

sattu" tienpinta ei näytä imevän itseensä niin paljon vettä, 
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että siihen alkaisi muodostua haitailisia kuoppi.a. Purkautu-

via, pölyäviä kohtia tai reikiä syntyy vain silloin, kun ku-

lutuskerrosmateriaalia tiessä on vähän ja sitä ei kipsin se-

koituksen yhteydessä saada levitetyksi tasaisesti yli tien- 

pinnan. Jos sivukaltevuudet eivät ole riittäviä, niin vesi 

saa lopulta aikaan rinnepaikoissa tien pintaan uria ja rn-

teitten alle lätäköitä, joihin aikaa myöten syntyy terävä-

reunaisia reikiä. 

Parin vuorokauden pituinen sadekaan ei pehmitä tien pintaa 

vielä sanottavasti. Vasta pitempiaikaiset sadejaksot saavat 

aikaan pinnan pehmenemisen niin, että sitä voidaan taas tie-

höylällä muokata. Sateella käyttäytyy kipsillä sidottu tien 

pinta kuin muutkin sidotut karkeat kulutuskerrokset. Kitka 

säilyy tienpinnan ja pyörän välillä yllättävän hyvänä. Mi-

tään liettynyttä kipsikerrosta tien pinnalta ei ole tavattu 

eikä myöskään ns. pintapehmenemistä "kipsatuilla" teillä ole 

esiintynyt. Kevään 1978 kelirikko tosin oli poikkeuksellisen 

edullinen Kuopion piirissä - vain iSO km oli sorateitä pai-

noraj oitusten alai sena. 

Kipsillä sidottu ja kiinteytetty tien pinta on vaalea, pölyä-

mätön ja turvallisempi ajaa kuin pölyävä ja paikoin irtonai-

sesta murskeesta pehmeä murskesorapinta. Kiinteä, kova pinta 

pienentää myös vierimisvastusta ja siten alentaa ajokustan-

nuksia. Pinnan tiiviys estää hulevesien pääsyn itse rakentee-

seen ja tällä tavoin tien kantavuus ja liikennöitävyys kestä-

vät pitempään. 

Käytettäessä kipsidi tien pinnan sitomiseen voidaan vastaavas-

ti suolamäärää vähentää noin puoleen normaalista. Pinnan kun-

teydestä johtuen suolavesien roiskuminen ajoneuvojen pelti- 

osiin jää vähäisemmäksi, mikä on omiaan lisäämään autojen 

käyttöikää. 

3.42 Kantava n 	kerroksen 	1 u j itt am i n 	n 

Vanhat soratiet on rakennettu melko vähäisin rakennekerrok-

sin, joten niiden kantavuudessa heijastuvat suoraan perusmaan 

kantavuuden vaihtelut vuoden eri aikoina. Vaikeina kelirikko-

keväinä saattavat silttiset ja silttimoreenipohjaiset tiet 



menettää täysin kantavuutensa. Kantavan kerroksen lujitusko-

keet, joita piiri on tehnyt vv. 1977 ja 1978, on tehty keski-

määräistä heikommille tieosille. 

V. 	1977 	Jalkalan pt. 16201 Suonenjo: 

Turhalan pt. 16071 Kiuruve 

V. 	1978 	Kehvon pt. 16279 SiilinjH 

Turhalan pt:n lujituskokeet tehtiin kipsikalkkiseoksella ja 

kaikilla (CaO) sekä kuitukangasta apuna käyttäen. Jalkalan 

paikallistiellä., joka keväällä 1975 määrättiin kokonaan lii-

kennekieltoon, lujitettiin eräs heikoimmista kohdista alla 

olevan kaavion mukaisesti. Rinne, joka nousee paalutuksen 

suuntaan, vahvistettiin ennen kokeita 150 • .. 200 mm murske-

sorakerroksella. Kantavuusmittaukset (lähtöarvo) on tehty jo 

tiivistyneen murskesorakerroksen pää'ltä 6.9.1977. Koealueet 

5 ja 6 lujitettiin 12.9.1977 ja muut alueet 19.9.1977 ja sa-

malla ajettiin koealueiden 2 • .. 7 päälle noin 100 mm murs-

kesorakerros. 

Kaaviokuva koealueista 

1 2 3 4 7 8 

Ei 100 mm Sem. 	2,5 % Sem. 	3 % Kuitu- Ei 

toim. Ms Kip. 	2,5 % Kip. 	2 % kangas toim. 

pit. 5 6 100 mmMs pit. 

Sem. 	3,5 % Sem. 4 % 
_________ Tuh. 	3,5 % ________ _________ ___________ 

0 	0+50 	1+00 	1+50 	2+00 	2+50 	3+001 

Alla olevasta Jalkalan pt:n kantavuuden muutoksia kuvaavasta 

taulukosta havaitaan, että E 1 /E 2 -suhteen muutokset vuoden eri 

aikoina osoittavat selvästi perusmaan (siltin) vettymisen vai-

kutuksen kantavuusarvoihin. Suhdeluku keväällä 1978 oli yli 

3 lujittamattomilla koealueilla 1 ja 8 ja lähes 3 myös murske-

soravahvisteisilla koealueilla 2 ja 7. Lujitetuilla alueilla 

suhdeluku on säilynyt kohtuullisen pienenä ja kantavuus myös 

hiukan parempana kuin vertailualueilla. Kevään 1978 kantavuus- 

arvojen pienuuteen myös lujitetuilla alueilla 3 	6 saattaa 

vaikuttaa murskesorakerroksessa oleva runsas sulamisvesi, jo-

ka ei ole päässyt alas lujitetun kerroksen 1 



sarake osoittaa, että kevätkantavuus on noin 30 • 55 % ke-

säkantavuudesta, jona on käytetty 6.9.1978 mit 

Kantavuuden muutokset Jalkalan pt:llä 16201 v. 177 	• 	1) 

Koe- E2 	MN/m2 Ei 2 	78 Ei 2 	16.5.-7 

alue E 1 	/ Ei2  E 2  77 E2 	6.9.-78 

Aika 6.9-77 26.9. 6.10. 16.5-78 11.7. 6.9-78 % 

1 138 139 116 78 109 160 + 16 49 
2,05 1,85 2,52 3,39 1,79 1,90 - 	7 

2 176 167 160 83 133 207 + 18 40 
1,94 2,04 3,08 2,68 1,82 1,87 - 	4 

157 107 134 103 132 193 + 23 53 
1,93 2,50 2,62 2,29 1,45 1,80 - 	7 

176 103 146 76 117 175 - 	1 . 	43 
1,64 2,29 2,51 2,45 1,62 1,67 + 	2 

195 124 174 131 171 237 + 22 55 
1,78 2,75 2,45 1,96 1,57 2,19 + 23 

6 188 148 185 71 193 222 + 18 32 
1,95 2,85 2,60 1,69 1,63 2,16 + 	11 

166 192 151 62 137 177 + 	7 35 
1,93 3,19 2,74 2,82 1,64 1,71 - 	13 

8 156 159 148 56 148 169 + 	8 33 
1,72 1,92 2,55 3,50 1,77 1,82 + 	6 

Kantavuus on parantunut 10 	20 % lukuunottamatta koealuet- 

ta 4, jossa ei ole tapahtunut juuri mitään. Suurin kantavuus 

on saavutettu tuhkasementtiseokselLi nluceTLi 5, lolla tosin 

1ihtök;ntvuuskin o i suurin. 

4 TUT KIMUSTULOSI' EL 	T\RKASTELTJ 	JT 	YH-- 

T Ei Ei N V Ei T 0 

4. LABORATORIOT[]TKTMUKSLT 

Laboratoriotutkimusten tuloksista käy ilmi, ettei kalkki so-

vellu hiekkavaltaisten maa-ainesten lujittamiseen. Kalkki voi-

daan korvata kokonaan kipsillä sorateiden pinta-ainesta luji-

tettaessa. Silttipitoisten, hyvin kosteiden maalajien käsitte-

lyssä ant anee poltettu i< ui kk i kuiterik in paremman tuloksen kuin 

k 1 psi. 
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Kipsi soveltuu kuitenkin sementtiä paremmin humusta sisältä-

vien silttipitoisten ainesten lujittamiseen. Kipsikalkkiseos 

50/50 saavuttaisi todennäköisesti 60 d iässä jo pakkaskestä-

vyysrajan 3,0 MN/m2, vaikka koekappaleet eivät havaintojen 

mukaan pakkasta kestäneetkään riittävän hyvin. 

Esitutkimusten aikana havaittiin, että suurimpiin puristuslu 

juusarvoihin päästiin sementin ja kipsin seoksella, mitä ryh 

dyttiin selvittämään tarkemmin perustutkimuskokeilla. 

Parhaiten kipsi soveltuu yhdessä sementin kanssa rnurskesoral 

la kunnossapidettyjen sorateiden kantavuuden parantamiseen, 

koska pienten sementtipitoisuuksien kyseessä ollen kipsin lu 

juutta parantava vaikutus tulee selvimmin esiin. Toisin sano 

en kipsin avulla voidaan sementtipitoisuutta pienentää 1 

2 prosenttiyksikköä käytettäessä liitteessä 1 esitetyn murs-

kesoran ja siltin muodostamaa runkoainesta, sillä suurempien 

lujuuksien kuin 3 	• 5 MN/m2 saavuttaminen 7 d iässä ei 

yleensä ole tarpeen. 

Toinen merkittävä havainto on, että kipsin avulla sementti-

stabilointia voidaan tehdä myös syksyllä viileissä olosuh-

teissa, joissa kipsi jostakin syystä nostaa pelkän sementin 

antaman lujuuden 2 	4 kertaiseksi. Syytä tähän ilmiöön ei 

vielä tiedetä näiden kokeiden perusteella. 

Kipsisementtikoekappaleet selvisivät yllättävän hyvin pakkas 

kokeesta, joka on huomattavasti rajumpi luonnossa tapahtuvii 

fysikaalisiin muutoksiin verrattuna. 

'1urskesoralla kunnossapidettyj en sorateiden kulutuskerroksen 

kiinteyttämiseen ja pölynsidontaan näyttäisi kipsi sopivan 

varsin hyvin laboratoriotutkimusten perusteella. Kipsin mer-

kitys tässä käyttötarkoituksessa on kandenlainen: 1) Kipsi 

muodostaa usein murskesorasta puuttuvan hienojakoisen kiviai 

neksen (korvaa saven) , jonka tehtävänä on kosteuden avulla si-

toa irtonainen, tasarakeisempi runkoaines. 2) Kipsi omaa myö 

sitovia ominaisuuksia, jotka ovat tarpeen kuivempina kausina 

ja erittäin kosteina aikoina, jolloin soratien kulutuskestä-

vyys on koetuksella. 
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Turvevoimalan lentotuhkalla on jossain määrin puristuslujuut-

ta lisääviä ominaisuuksia. Käytössä ollut tuhka oli koottu 

eri ajoilta, joten riippuen esim. öljyn syötön määrästä on 

tuhkan koostumus vaihdellut huomattavasti. Koska tuhka tällä 

hetkellä on kuitenkin vain kustannuksia aiheuttava jäte, ei 

sen hyödyntämistä ja tutkimista kannata lopettaa. Tämän tut-

kimuksen puitteissa tuhka ei kuitenkaan ole mukana enää myö-

hemmässä vaiheessa. 

4.2 K1PSIN KAYTTOKOHTEET 

Edellä mainittujen ominaisuuksiensa puolesta kipsi soveltuu so-

rateiden, kevyen liikenteen vylien ja pienkonelentokenttien 

kiitoratojen kulutuskerrosmateriaalin sitomiseen. Kipsinkäyt-

tö yksinään sideaineena alemmissa rakennekerroksissa ei ole 

suotavaa. Varsinkin ylisuurina määrinä se saattaa pahentaa 

routimisominaisuuksia. Kantavan ja jakavan kerroksen stabi-

loinnissa tulisi kipsin joukossa käyttää 2 .. 4 % sementtiä. 

Kalkki tai kalkkikipsiseokset eivät yleensä anna sellaista 

lujuutta, että sillä olisi merkitystä moreenipohjaista maape-

rää tai vanhan soratien runkoainesta lujitettaessa. 

Kipsi soveltunee myös pengermateriaaliksi tiivistettynä, jol-

loin vesi ei pääse sitä liuottamaan. Järjestämällä sivukalte-

vuudet riittäviksi tai käyttämällä ns. voileipärakennetta voi-

daan estää paksujen kipsikerrosten vettyminen. Käyttämällä 

kipsistä tehtyä alusrakennetta saadaan kantavuudeltaan homo-

geeninen rakenne, joka ei todennäköisesti roudi sen pahemmin 

kuin puhdas savi. 

4.3 STABILOINTIKUSTANNUKSET 

Kunnossapidollisen ongelman ovat muodostaneet sellaiset sora- 

tiet, joihin on rakennettu kerroksia, mutta jotka kuitenkin 

ovat jääneet sorapintaisiksi. Runsaalla suolauksellakaan nii-

tä ei ole pystytty pitämään kunnossa. Kipsin käyttö näiden 

teiden pinnan sitomisessa on ollut kaikkein edullisinta. Kun-

nossapitoluokassa 6 ovat kulutuskerroksen stabilointikustan-

nukset 6 m leveällä tiellä olleet v. 1978 1 050 mk/km ja 7 m 

leveällä tiellä 1 225 mk/km, kun ajomatka on ollut 25 km Ke-

miran tehtaalta. Stabilointityö on tehty TVL:n omalla kalus-

tolla. On laskettu, että kipsikäsittelyn johdosta kunnossapi-

totoimenpiteiden vähentyessä syntyneet säästöt ovat jopa 



- 24 - 

1 377 mk/km, joten kipsikäsittely maksaisi itsensä jo ensim-

mäisenä vuonna tässä tapauksessa. 

Todelliset säästöt nähdään vasta useamman vuoden kuluttua, 

jolloin voidaan sanoa, ovatko kunnossapitokustannukset kipsa 

tuilla teillä aihaisemmat kuin muilla vastaavanlaisilla teil 

lä. Tällöin nähdään myös, onko kipsistä ollut kenties haitta 

tien rakenteen kestävyyden kannalta. 

Varsinaisia stabilointikustannuksia voidaan kipsin avulla 

alentaa noin 2,5 . . 3,5 mk/m2 edellyttäen, että kipsi ei 

maksa tie- ja vesirakennuslaitokselle mitään. Kiuruvedellä 

tapahtuneessa stabilointityössä olivat kustannukset 55 000 m 

km vuokrattua stabilointijyrsintä käytettäessä. Kiuruveden 

työssä oli kysymys kantavan kerroksen lujittamisesta. Lujite 

tun kerroksen paksuus tiivistettynä oli 100 ... 120 mm. 

L 0 P P U S A N A T 

Tutkimusta aloitettaessa ei ollut vielä käytettävissä tieto-

ja kipsin soveltuvuudesta tienpitoon. Kuitenkin jätesuifaat-

tien, kuonien ja lentotuhkien käyttömandollisuuksia tienra-

kennuksen alalla on tutkittu varsin runsaasti 70-luvulla. 

Marraskuun lopulla 1978 Pariisissa pidetyssä teollisuuden 

jäteaineiden hyväksikäyttöä käsitelleessä kansainvälisessä 

konferenssissa oli myös jätekipsi vahvasti esillä. Saadun 

tiedon mukaan etenkin Belgiassa ja Ranskassa tutkitaan kip-

sin käyttöä tienrakennusmateriaalina eri tavoin tiivistet-

tynä ja stabiloituna. 

Suomessa jätekipsin hyväksikäyttö rajoittunee Uudenkaupungin 

ja Kuopion ympäristöön toistaiseksi. Mikäli kipsin sideaine-

ominaisuuksia voidaan tavalla tai toisella vielä hiukan pa-

rantaa, lisääntyvät kipsin käyttömandollisuudet maarakenta-

misessa vielä nykyisestään. 

Tämän hetken tiedon perusteella kipsi korvaa kalkin kokonaan 

kitkamaita lujitettaessa ja sementistä noin 30 . 40 %. Pö-' 

lynsidonnassa kipsin käytöllä voidaan kalsiumkloridin tarvet 

ta pienentää noin 50 %. 
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1 	KALKKI 	Ca(OH)2 	14 d 	srHk 
2 	--.--. KALKKI 	 60 d 
3 	.-.-- 	KIPSI + KALKKI 	40/60 	14 d 
4 	---o— 	KIPSI + KALKKI 	50/50 	14 d 
5 	-.-.-- 	KIPSI + KALKKI 	60/40 	14 d 

6 	---o- 	KIPSI + KALKKI 	40/60 	60 d 
7 	---c-- 	KIPSI + KALKKI 	50/50 	60 d 
8 	-- .-- 	KIPSI + KALKKI 	60/40 	60 d 

9 	—w-- 	KALKKI 	 16 d 	Vesisäilytys 	48 h 
10 	.--w-- 	KALKKI 	 60 d 	- 	- 

11 	—w--o— 	KIPSI + KALKKI 	60/60 	14 d 	- 	- 

12 	--w- 	KIPSI + KALKKI 	50/50 	14 d 	- 	- 

13 	-w-,— 	KIPSI + KALKKI 	60/40 	14 d 	- 	- 
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0,5. 

M N/ 
/m2 

3 

LIITE 2 

KIPSI - KALKKI 

5 	6 	7 	8 	9 	10 
SIDEAINE YHTEENSÄ 



1 	KALKKI 	Cci(OH)2 	14 d 	siHk 
2 	KALKKI 	 60 d 
3 	-_-- KIPSI + KALKKI 	40/60 	14 d 
4 	--c- 	KIPSI + KALKKI 	50/50 	14 d 
5 	-.-- KIPSI 	KALKKI 	60/40 	14 d 

6 	--.0-- 	KIPSI 	KALKKI 	40/60 	60 d 
7 	- --- 	KIPSI + KALKKI 	50/50 	60 d 
8 	--.-- 	KIPSI + KALKKI 	60/40 	60 d 

9 	v 	KALKKI 	 14 d 	Vesisäilytys 	48h 
10 	- -w- - KALKKI 	 60 d 	- 	- 

1 

/ 

II!E!II 
Pcik ask e 5k erto 

---i --- 

v-) 

-) 

-J 
(1) 

1- 

0 

MN/ 
/m 2  

3 

2,5 

1.5 

1 

0.5 

LIITE 3 

KIPSI - KALKKI 

5 	6 	7 	8 	9 	10 
SIDEAINE YHTEENSÄ 

vi X 77 



KIPSI 
NORMAALI KOE ESITUTKIMU. 

MN / 
/m2 

3 

1 

1.—o.--KIPSI 	7 d 	 Säilytyslämpötilci 	+20±2C 
2 	KIPSI 	14 d 	 Suhteellinen kosteus 	80 ±1O% 
3-- KIPSI 	60 d 
4 .......KIPSI 	180 	d 

4 

3- -- 

- 

- 

-----. 

--- 

--- -- --- 

-- 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	101112 	0,' 

SIDEAINE YHTEENSÄ 

t/) 

1 

-J 

U) 

II) 

0 

2 

VPT. v78 



LIITE 5 

MN/, 
/rn 

5.5 

5.0 

4.5 

4.0 

3.5 

3.0 

2.0 

2.5 

1.5 

0 

Puristuslujuudet 7 vrk:n 	ikäisillä 
/ koekappaleillo 	ri 	sideoineseoksilla. 

(Jalkolan 	paikaUistie 	n:o 16201.) 

1 
o  1 / Kipsi sementti seos 

0000000000 0000 
_______ 

0 0 -______ 

/ 

_______ 

-______ 

______ 

Sideanetto yht. 7 

'-7______________ 
0 ______________ _________ ______________ ______________ 

______________ 
d 

/ 1 / Pelköllo 

/ 4 lujitettu +00. 

/ 6 koe kpl. 7 vrk. 
_________ 2 	.. t 

Sideai etto yht. 5 0/ / 
1 / 

-____ 

) /0  

o 

+1 ± 

/0 + 1 Sideainetfa yht. 7 % 
1 +  

Tuhk i-sement.'i-seos _______ _______ _______ _______ _______ 
+-t- +-1-+++++ ++.l-++ 

1 Sideoinett yht. 5 % 

- 
/ / 	. + 
+ 

Kipsi% 
2.5 1.5 

3.5 2.8 	2.1 

1 	 1 
2 	3 	4 	 6 	7 	em% 

2.5 	2 	1.5 Tuhko% 
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KIPSI - SEMENT]1 
NORMAALI KOE 

-J 
J) 
D 

'1) 

MN/ 
'm2 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

7 

6 

5 

6 

3 

2 

1 

1 - SEMENTTI 	 7 d 	Säilytyslämpötila +20±2 	C 
2 --- SEMENTTI 	 28 d 	Suhteellinen kosteus 90±5 / 

3 ........SEMENTTI 	 91 	d 

4 	KIPSI + SEM. 	3 % 	7 d 
5 --- KIPSI + SEM. 	3 % 	28 d 
6 ........KIPSI + SEM. 	3 	% 	91 d 

7 - KIPSI + SEM. 	5 % 	7 d 
8 --- KIPSI +SEM. 	5 % 	28 d 
9 ........KIPSI + SEM. 	5 % 	91 d 

1 

: / 
: / ----- 

/ 	(... __ 
.. 

......"........ .. 
- - 

:1 

.1 - 
—1 ---------- 

1 

7 
-- 

--- 1-; 

- , - -w 

f----------- 

,.. -- 

----------- 

- - 

. 

- - - 

--- 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	101112% 

SJOEAINE YHTEENSÄ 

VPT. V78 



LIITE 7 

KIPSI - SEMENTTI 
KYLMÄSÄILYTYSK OE 

(1) 

—J 
(1) 

1— 

MN/ 
'm2 

16 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 	SEMENTTI 	 7 d 	Säilytyslämpötilo +5±2 c 
2 --- SEMENTTI 	 28 d 	Suhteellinen kosteus 80±5 0/ 

6 - KIPSI + SEM. 	3 % 	7 d 
5 --- KIPSI + SEM. 	3 % 	28 d 

7 - KIPSI + SEM. 	5 % 	7 d 
8--- KIPSI + SEM. 	5 % 	28 d 

--------------- 
1 

:8 
1 - 

:1 

liii' 'Ii 
_Ei_ 

s / 

-

-- 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	101112% 
SIDEAINE YHTEENSÄ 
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MN / 
/m2 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

6 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

LTL 

KPSI - SEME NTT 
F)AKKASKUr 

1 - SEMENTTI 	 7.d 	Säilytyslämpötilci -20 ±2 C 
2 --- SEMENTTI 	 28 d 	Suhteellinen kosteus 90±5°L, 

Pariiicil,n 	7 ?P Q1 ...IL..IQ 

-J 
u) 

1- 
/) 

0 

1 	JI I011JJIfl'.a 	 £.S1 	 ___________ 
4 - KIPSI + SEM. 	3 % 	7 d 	 (vesisäilytys) 
5 --- KIPSI + SEM. 	3 % 	28 d 
6 ........KIPSI + SEM. 	3 	% 	91 d 

7 - KIPSI + SEM. 	5 % 	7 d 
8 --- KIPSI +SEM1 	5 % 	28 d 
9 ........KIPSI + SEM. 	5 % 	91 	d 

-- ---)'----------- 

/ 
1•  

1 

/ 

IIEIiI 
-- --- 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	1011 	12% 

SIOEAINE YHTEENSÄ 

VPT. V 7& 



LIITE 9 

TUHKA- SEMENTTI 

-J 

1- 

MN, 
7 m2 

'4 

'3 

12 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 - SEMENTTI 	 7 ci 	NORMAALI KOE 	+ 20C 
2 --- SEMENTTI 	 28 d 	 - 	- 
3 ........SEMENTTJ 	 91 	d 	 - 

6—TUHKA+SEM.5% 	7d 
7 --- TUHKA+ SEM. 5 % 	28 d 	 - 	- 

8 .........TUHKA + SEM. 5 % 	91 d 	 - 	- 

4 - SEMENTTI 	 7 d 	PAKKASKOE 	10 KIERTOA 
5 --- SEMENTTI 	 28 d 	- -. 	- 

9 	TUHKA+ SEM. 5 % 	7 d 	 - 
10 --- TUHKA+ SEM. 5 % 	28 d 	 - 	- 

11 ......... TUHKA + SEM. 	5 % 	91 d 	 - 	- 

12 --- TUHKA + SEM. 5 % 	28 d 	KYLMÄ SÄILYTYSKOE +5 'C 

1 
/ 

1 

1/ / 
/ 	.. 

. 

---------- ---------- I--T ) 

r/ , 1'  - - 

7J7\ -------,-+-- 1 - 

, -' 

- 4- 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 II 	12 % 

SIDEAINE YHTEENSÄ 
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LIITE 10 

KIPSI 
NORMAALt KOE 

(1) 

-J 
(1) 

1- 

2 

1 

1 	KIPSI 	14 d 	 Säi1ytysämpöHIa 	+ 20 ± 2 C 
2 	KIPSI 	56 d 	 SuhteeUinen kosteus 90±5 % 

3 	.......KIPSI 	91 	d 
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