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BITUMISTABILOINTI 1986 

Mt 3931, Lappeenranta 

T 1 IVI S TE LM Ä 

Bitumistabilointikokeen tarkoituksena oli parantaa vanhan huonokuntoisen 

öljysoratien kantavuutta ja ajomukavuutta kolmella erilaisella työmene-

telmll: 

- stabiloimalla vanha öljysora ja sen alusmateriaali 10-20 cm:n 

paksuudelta tiesekoituskoneella 

- stabiloimalla vanhan öljysoran plle levitetty 10 cm:n murske-

sorakerros tiesekoituskoneella 

- tekemll vanhan öljysoran p1le 10 cm:n kerros asemasekoittei-

sesta vaahtobitumirnassasta. 

Työn teki Lemminkinen Oy. Asemasekoitteinen massa valmistettiin tarkoi-

tukseen muunnetulla vanhalla ARA 100 koneasemalla. Tiesekoitukset tehtiin 

Neste Oy:n kehittmll 	tiehöyln kiinnitetyll 	koneella ja Norjasta 

vuokratulla Bomag - tiesekoituskoneel1. 

Kantavuuden lisäys oli odotettua vhisemp, jopa erill osilla tien 

kantavuus heikkeni. Pelkkä öjysoran ja sen alusmateriaalin bitumistabi-

lointi 10 cm:n syvyydelt vähensi kantavuutta keskimrin 3 MN/m 2 . Tielle 

Tevitetyn 10 cm paksun mnurskesorakerroksen bitumistabilointi lisäsi kan- 

tavuutta n. 15 MN/m 2 . Asemasekoitteisesta vaahtobitumimassasta tehty 10 cm 
2  

paksu kerros lisasi kantavuutta keskimaarin 19 MN/m . Syksyn runsailla 

sateilla saattaa olla merkityksensä vhiseen kantavuuden lisykseen, kos-

ka stabiloimattomilla öljysoraosuuksilla kantavuus väheni keskimrin 

22 MN/m2 . 

Vaativan tienpllystyskokeilun toteutusta hiritsi Nesteen bitumistabi-

lointikoneen huono kestvyys ja heikko sekoituskyky. Murskesora 0-32 mm 

lajittui erittäin paljon sekoituksen aikana. Isot kivirakeet erottuivat 

stabiloinnissa pintaan. Bomag-sekoittimella työn julki oli tasalaatuisem-

paa kuin Nesteen sekoittimella. 

Stabiloinnin jälkeen tieosa p1lystettiin öljysoralla dS 16/65. Uusi 

öljysora oli altis reikiintymn. Reikiintymisen osasyyn •saattaa olla 

liian vhinen öljysoramr stabiloidulla alustalla sekä massan suuri 

vesi pi toi suus. 
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Mt 3931 Partala-Ravattila, Lappeenranta 

1. 	Kokeen tarkoitus 

Kokeen tarkoituksena on parantaa huonokuntoisen 6ljysoratien kan-

tavuutta ja ajomukavuut -La kolmella erilaisella menetelmll3: 

1 . Bitumistabiloimalla vanha 6ljysora ja sen alusmateri-

aali 10 tai 20 cm:n paksuudelta. 

2. Bitumistabiloimalla vanhan 6ljysoran p3011e levitetty 

10 cm:n murskesorakeri-'os 0-32 mm. 

3. Tasaamalla ja levittmll paikoin tasatun vanhan 6ljy-

soran päälle n. 250 kg/m 2  asemasekoitteista vaahtobitu-

mimassaa n. 10 cm:n paksuudelta. 

2. 	Koe aika, koe paikka ja koe osuu dc L 

Koeosuudet rakennettiin 8. - 28.8.1986. Ty6t teki LemminkOinen Oy. 

Bitumistabiloinnit tehtiin Norjasta vuokratulla Bomag-stabilaatto-

rilla ja Neste/TVL Turun piirin kehittmll stabilaattorilla. 

Asemasekoitteinen massa valmistettiin Lemminkinen Oy:n siirrettO-

vll vanhalla ARA-koneasemalj.a 3outsenossa. Levitys- ja tiivis-

tysty6t teki my6s Lemminkinen Oy. Koeosuudet pllystettiin 61jy-

soramassalla ÖS 16/65 27.8. - 1.9.1988. Massan levitti Lemmin-

kOinen Oy (TVL:n valmistama massa). 

Koepaikka sijaitsee maantiell8 3931 vlill Partala-Ravattila 

60 km/h nopeusrajoitusalueella Lappeenrannassa. Tieosan keskivuo-

rokausjijikenne oli vuoden 1965 laskennan mukaan 360 autoa/vrk. 

Koepaikka ja koeosuudet esitetOOn kuvassa 1 seuraavalla sivulla. 



RAVATT 1 LA 

PL 65+00 

Bomag 10 cm murske/ 5 
tiesekoitus 
VB-800 3,0 

PL 514 ^ 15 	1 
jyrs 1 tty 

PL 50+20 	
Bomag 10 cm/tiesekoitus 

3. 	VB-120 2,0 PL 47^40 	_____________ 

VB -massa 250 kq/m 2 	(10 cm)! 
6. asemasekoitus 

VB-300 	3,6 
z 

PL 29^60 _____________ 

jyrs 1 tty 
ds 

PL 23^80 1 VB-massa 250 kci!m 2 	"10 
PL 21 ^80 6. asemasekoitus \JB-30 	5,3 

2. Neste 	10 cm murske/tiesekojtus 

PL 16+oo ______________ 
BE K-0 	4,3 ? 

Neste 	10 cm/tiesekojtus 

PL 10+50 
1. 

1 - 

BE 	K-0 	2,1 

3. Bomag 	10 cm/tiesekoitus 

PL 4+80 ______________ 
VB-120 	2,0 	° 

4 Bomaa 20 cm/tiesekojtus 
PL 0+50 

VB-120 	2,3 

PARTALA 
Kuva 1. 

2 



3 

3. Alusta 

3.1 	Vauriot 

Piiri teki 9.7.1986 mt 3931 päällysteen vauriokartoituksen. Kartoituksen mu-

kaan tien kunto oli huono. Alusta oli pettänyt useassa kohdassa. Päällystees-

sä esiintyi verkkohalkeamaa ja reikiä sekä routimisesta johtuvia epätasaisuuk-

sia. Vauriokartoitus esitetään liitteessä 1 . 1 - 1 . 2 

3.2 Tien kantavuus 

Piiri teki 15.-16.7.1986 tien kantavuusmittaukset Benkelman-palkilia paaluvä-

1ifl. 0+50 - 88+00 ennen stabilointikokeilua. Mittauspisteitä oli yhteensä 

176 kpl. Päällysrakenneluokka 6:n tavoitekantavuus päällysteen päältä pitää 

olla 125 MN/m2 . Mittaustuloksista alitti ko. vaatimusrajan 68 kpl (38,6 %). 
Erittäin heikkoa kantavuutta todettiin plv:llä 15+50 - 20+00, 41 ^00 - 43+00, 

54^50 - 57+00 ja 60+50 - 64^50. Nlittaustulokset ovat taulukossa 3 ja liit- 

teiss6 2.1-2.6. 

Kantavuudeltaan heikoimmat kohdat päätettiin korjata lisäamaliä 10 cm:n ker-

ros mursketta ja käyttäen tiesekoitusmenetelmää Bomag-koneella (koeosuudet 

2 ja 5) sekä asemasekuitusmassalla (koeosuus 6). 

4. Käytetyt materiaalit ja ohjearvot 

4.1 	Kiviaines, sideaine ja tartuke 

- 	 1 n 

Koeosuuksilla 2 ja 5 (murskesoran sekoitus Bomag-tiesekoituskoneefla) ja 6 

(asemasekotteinen massa) käytettiin Lemminkäinen Oy:n mursketta 0-32 mm. 
Kuvassa 2 esitetn TVL:n ottamien ja tutkimien nytteiden ra- 

keisuuskeskiapvotulos. 
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Kuva 2 Lernminkäinen Oy:n murskeen rakeisuuskeskiarvokäyrä (6 kpl) 

Kiviaineksen tutkimustulokset: 

Los Angeles-luku 	 25,3 

parannettu haurausarvo 	21,7 
kiintotiheys 	 2,69 
muotoarvo 	 2,25/1,56 

murtointa1uku 	 21,4/42,6 

htmtus 	 2-3 

vesipitoisuus 	 2,3 

Kivilaji: 
hienorakeisia granhitteja 30 % 
ja hienorakeista kiillegneissiä 
70 %, kiviaines on osittain ra-
pautunut 

Sideaine 

Sideaineina käytettiin Neste Oy:n valmistamia bitumeja VB-120 (koeosuudet 3 ja 4), 
VB-300 (koeosuus 6), VB-800 (koeosuus 5) ja bitumiemulsiota K-0 (koeosuudet 1 ja 
2). Bitumien vaandotus tapahtui massan valmistuksen j stabi loinni n aikana en - 
nen sideajneen sekoitusta kiviainekseen. Sideainejden tutkimustulok-

set ovat kohdassa 7.1 ja 1iitteiss 3.1-3.3. 

Tartuke 

Koesuunnitelma ei edellyttänyt tartukkeen käyttää. Urakoitsija lisäsi kuitenkin 
asemasekoitteista massaa valmistettaessa sideaineeseen VB-300 Raisamin 300 tartu-
ketta 0,5 %. 

4 



4.2 SLnbiiointity5n ohjearvot 

PANKin stabilointiryhrnä laati kokeilun koesuunniteiLman. Koesuunnitelma si-

sälsi mm. stabilointitöiden työselityksen, valvontaohjeet, käytettävt si-

deaineet ja sideaineiden ohjekäyttömäärät, stabilointisyvyydet, levitettäl-

yön massarnöörän jne. 

1. Neste 10 cm/tiesekoitus 	, sideaine BE K-0 4,6 % 

2. " 10 cm/murske/tiesekoitus 	, " 4,6 % 

3. Bomag 10 cm/tiesekojtus 	, " 	 VB-120 2,0 % 
4. " 20 cm/tiesekoitus 	, " 2,5 % 

5. 10 cm/murske/tiesekoitus 	, " 	 VB-800 3,0 % 
6. VB-massaa 250 k/m2/asemasekoitus, " 	 VB-300 3,0 % 

Kuten edellä kuvasta 1. todettiin eräillä koeosuuksilla jouduttiin muutta-

maan sideaineiden ohjearvoja tai niihin jostain syystä ei päästy. 

5. 	Koneet 

Kokeilussa käytettiin tiesekoituksessa kahta erilaista stabilaattoria. Ase-

masekoitteinen massa valmistettiin siirrettäväflä koneasemalla. 

Tiesekoi tuskoneet 

1. Neste/TVL, koeosuudet 1 ja 2 
2. Bomag RC 100 (norjalaista valm.), koeosuudet 3-5 

Asemasekoitus 

3. Vanha ARA 0O kone, ko. massan va1mjtukseen muunnettu, koeosuus 5 
- asfaltinlevitin Barber-Greene SA 35 E 
- täryjyrä Simeca 515, paino 6 tonnia 

- kolmivalssijyrä Road Marshall, paino 8 tonnia 



	

6. 	Kokeen suoritus 

	

6.1 	Yleistä 

Tieosan öljysorapäällyste oli paikoin huonossa ajokunnossa. Alusta oli useissa 

kohdissa pettänyt ja routaheittoja esiintyi. Tieosalle tehtiin biturnistabiloin-. 

tikokeilu 8.-28.8. 1986 tien kantavuuden ja ajomukavuuden parantamiseksi. 

Työn teki Lemminkäinen Oy. kassassa ja tiesekoituksessa lisätty kiviaines oli 

urakoitsijan. Murskeen 0-32 m:n murtopintaluku oli 21,4/42,6 eli hiekkapitois-

ta. Tutkimustulosten mukaan murske oli osittain rapautunut. 

Asemasekoitteisen massan valmistus ja tiesekoitus Bomag stabilaattorilla onnis-

tuivat tyydyttävästi. Neste/TVL tiesekoituskoneella stabilointi oli katkonaista. 

Kone reistaili melko usein. Kesken työtä se särkyi ja oli vietävä korjattavaksi. 

Myös työn jälki oli ko. koneella heikko (stabiloitavan kerroksen kiviaines erot-

tui,. isot kivet nousivat stabiloinnissa pintaan]. 

Kokeilu tehtiin epävakaisissa sääolosuhteissa, varsinkin asemasekoitteisen mas-

sen valmistus, levitys ja tiivistystyö (voimakkaita sadekuuroja välillä). 

Koeosuudet Lemminkäinen Oy päällysti öljysoralla OS 18/65. Massan oli edellis-

vuonna valmistanut TVL:n Kymen piiri. Massamäärä oli tien tasaisuuteen nähden 

liian pieni. 

Koeosuuksien rakentamisessa noudatettiin koesuunnitelman mukaista nurnerointia. 

Koneitten saantijrjestys työmaalla mööritti kunkin koeosuudan 

rakentarnisjör'jastyksen. 

Asernasekoitteisesta vaahtobitumimassasta ja Bomag RO 100 koneeila 

bitumistabiloinnista ei työn suorittajalla (urakoitsijalla] ja ti-

laajan valvojilla ollut aikaisempaa kokemusta. Bomag stabilaatto-

ria kytti norjalaiset asiantuntijat, mika osaltaan selittönee 

Bomagin toirnintavarmuutta ja hyvöö työn jölkeö. 
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Havainto 1. 	Neste '  
tiesekoitus 

2. 	Nest. 
tiesekoit's 

3. 	Ocrac 
tiesekoitus 

..cac 
tics2:oitus 

0 .L'o.nac 
tiesekoitus 

6. 	ARA 	100 
asemasekoitus 

Valnlistuspäivä 14-19.8 19-21.8 25-27.8 27-28.8 20-22.8 8-19.8 

Sää -puolipilvinen -puolipilvinen -puolipilvinen -puolipilvinen -pilvinen -aurinkoinen 
-sateista -pilvinen -kirkas -puolipilvinen 

-sadekuuroja 
-sadetta 

Ulkoilman lämpötila 	°C 12-15 14-15 11-15 15-16 9-15 12-22 

Tiesekoitusta tehtiin 	2 3 300 3 480 5 100 2580 6 510 - 

Sid.aine, 	laatu ja 
tod. kulutus K-0 	2,1 K-0 	4,3 8-120 	2,0 B-120 	2,3 8-800 	3,0 8-300 	5,3 

B-120 	3,0 8-300 	3,6 

Massaa valmistettiin 	t - - - - - 2 918 

Päällystettä 	 m2  - - - - - 1 200 
10680 

Massainenekki keskim. 	% - - - - - 245,6 

Keskeytykset 	 h 14 14 - - 1 2 

Keskeytyksen syy kytkin ja kar- vetoakseli ym. - - sideaine sadekuurot 
daani rikki konehäiriöitä loppui 

Koeosuuden pituus 	rn 550 580 850 '30 1085 200 
_____________ _____________ 1780 

Taulukko 1: Tuloksia töiden suorituksesta 

6.2 	Asemasekoitus (sideaine VB-300 5,3 ja 3,6 %) 

6.2.1 	Yleistä 

Koneasemassa APA 100 oli tehty eräitä muutoksia vaahtobitumimassan 0-32 tom vai-
mistamista varten (veden lisäys, kuivausrumpu oli jätetty pois, bitumin vaando-

tus sekoittajassa ja muita pienempiä muutoksia). Sideaineen vaandotus tapahtui 

juuri ennen sideaineen ruiskutusta sekoittajassa. 

Massa valmistettiin urakoitsijan kiviaineksesta. Murske 0-32 mm oli kasassa la-. 

jittunutta. Silmäinäärin tarkastellen se oli väriltään ruskehtavaa ja hiekkaista. 

Kiviainesta Iwornattiin neljään siiloon, josta se siirrettiin kuljettimella se-

koittajaan. Ennen kiviaineksen putoamista sekoittajaan, sitä kasteltiin n. 80 % 

optimikosteudesta. Massa-annoskoko oli 1000 kg. Sideaineen ohjemäärä 3 %. 

Työtä aloitettaessa oli vaikeuksia oikean sideainemäärän saamiseksi massaan. 

Sideainetta tuli liikaa väärän annostelun vuoksi (sideainetta 5 %). Tästä huo- 
1 	 1 

limatta vaahtobitumimassa vaikutti sideaineköyhältä auton lavalla. Työn edis- 
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tyessä massan laatu parani, ja se oli homogeenista. Vaahtobitumimassan levi-

tyksessä ja tiivistyksessä oli ongelmia. Massa oli herkkää leviämään sitä tii-

vistettäessä. Tien leveyden ollessa 6 metriä ja levittäjän leveyden kapeimrnil-

laan 3 metriä ensimmäistä kaistaa ei voitu tiivistää täryjyrällä täryttäen, 

vaan pelkästään staattisesti. Täryttäessä massa levisi kaistallaan n. 30-40 cm. 

Toiselle kaistalle massaa levitettäessä levitin jouduttiin ajamaan keskitiellä 

n. 25 cm edellisen kaistan massan päällä. Keskisauma painui tällöin loivaksi. 

Taman jälkeen voitiin massaa tiivistää täryjyrällä täryttäen. Massan kovettu-
minen oli hidasta. Kaistojen päät pyrittiin saamaan samana työpäivänä tasoihin 

(tiivistystapa jo edellytti tätd). 

Alustan epätasaisuuksista johtuen poikittaiskaltevuuksia ei pystytty sanotta-

vasti korjaamaan (levitysmäärä yhteensä n. 250 kg/m2 ). 

Asemasekoitteinen vaahtobitumimassa oli noin viikon yleisellä liikenteellä. en-

nen sen päällystärnistä öljysoralla S 16/65. Massa kesti ko. liikenteen ja use-

at kuurosateet purkautumatta. Plv:llä 31+51 - 32^50 jätettiin 100 m päällys-

tän-iättä öljysoralla kokeeksi. Valmis pinta vaikutti liian hiekkaiselta. Se saat-

taa heikentää öljysoran tarttumista tällaiseen alustaan. 

6.2.2 Nassan valmistus, levitys ja tiivistys (koeosuus 6) 

1. •sY.4 
[• .si•i 

Vaahtobitumimassan valmistus oli työn alussa katkonaista. Sideaineen syöttö 

reistaili. Massa levitettiin alustan pettäneeseen kohtaan tasaukseksi. Massa 

tarttui hyvin alustaan. Tiivistys tehtiin staattisella kolmivaissijyrällä. Sä:ä 

oli aurinkoinen 22°C. 

l- . 

Massan valmistus oli työn alussa edelleen katkonaista. Sideaineen syöttöä jou-

duttiin tarkistamaan vähän väliä. Massa oli ulkonäöltään kuten pelkkä murske-

sora. Massan valmistusteho oli n. 60 t/h. Massa-auton tarkistuspunnitus osoitti 

kuonnassa olevan ylipainoa 12,6 %. Työt keskeytettiin. Urakoitsija teki useita 
tarkastuksia ja säätöjä koneistossa. 

Alussa valmistettu massa levitettiin pettäneiden kohtien tasaamiseen. Macsan 

levitys onnistui tyydyttävästi. 



Ensimmäistä levityskaistaa tiivistettäessä massa levisi täryjyräyksessä 30-40 

cm suunniteltua leveämmäksi. Täryjyräystä jouduttiin vähentämään. Toisen kais-

tan massan levityksessä levitin jouduttiin ajamaan tiivistetyn viereisen kais-

tan päällä n. 25 cm (levittimen leveys oli 3 m ja tien leveys oli 6 m). Massa- 

määrä jäi n. 50 kg/m2  alle ohjelevitysmäärän. Sää oli yleensä aurinkoinen 20°C. 

12.8.86 

- 	Toinen massa-auton tarkistuspunnitus osoitti massakuormassa olevan edelleen 

11,1 % ylipainoa. Urakoitsijalle annettiin uusi huomautus massavaa'an korjaa-

miseksi. Työt jatkuvat huomenna, kun massavaaka on kunnossa. Tarkistettiin vaah-

tobitumin ruiskutus sekoittajassa. Ruiskutus/annos kesti n. 10 sekuntia. Massan 

homogeenisuuden parantamiseksi syöttöputki pitäisi olla sekoittajassa keskellä 

eikä toisella laidalla. 

Massaa levitettäessä urakoitsija kiinnitti nyt erityistä huomiota oikean massa- 

määrän levittämiseksi. Tästä huolimatta massarnenekki jäi vielä 3,5 kg/m 2  alle 

ohjearvon. 

Ensimmäistä levityskaistaa tiivistettiin täryjyrällä staattisesti ja reunoja 

varottiin . Vasta kun toinen kaista oli levitetty rinnalle jyrättiin täryttäen 

(myös reunat). Massa oli tällöin edelleen piastista ja hyvin tiivistyvää. Mas-

san leviämistä tapahtui tällä työmenetelmällä vain 5-10 cm kaistallaan. 

Sää oli pääasiassa pilvinen. Vähän ennen työpäivän päättymistä tuli muutama sa-

dekuuro. 

13.8.86 

Kolmas massakuorman tarkistuspunnitus osoitti, että massavaaka on korjattu kun-

toon. Urakoitsijaa kehoitettiin kiinnittämään enemmän huomiota rnurskeen 0-32 mm 

kuormaukseen tasalaatuisemin kasasta. Massanvalmistus keskeytettiin kandesti 

ukkoskuurojen takia yhteensä n. 1,5 h ajaksi. 

Massan levitys oli katkonaista ukkoskuurojen takia. Massaa tiivistettäessä mas-

san sideainetta nousi hieman pintaan. Massa ei tahtonut kovettua sitä tiivis-

tettäessä. Liiallinen vesi massassa oli ilmeisesti pääsyynä tähän. Massarnenekki 

jäi vieläkin n. 2 kg/m2  alle tilatun määrän 250 kg/m2. 
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Sää oli tänään erittäin epävakainen. Ulkoilman lämpötila oli 15°C. Ajoittain 

paistoi aurinko ja välillä ukkoskuurot kasteli melkoisesti alustaa sekä mas-

saa levitysDaikalla. 

14.8.86 

Asemasekoitteisen massan valmistuksessa ei ilmennyt mitään normaalista poik-

keavaa. 

Tiivistyksessä oli työn aikana staattinen kolmivalssijyrä (täryjyrän urakoit-

sija siirsi Nesteen koneen stabilointiosuutta tiivistämään). Nesteen osuuden 

stabiloinnin päätyttyä tältä päivältä täryjyrä siirtyi takaisin asemasekoit-

teista massaa tiivistämään. Massamenekki oli 244,4 kg/m 2 . 

Sää oli vaihteleva. Ajoittain oli vähäistä sadetta. Ulkoilman lämpötila oli 

15°C. 

15.8.86 

Massanvalmistus sujui nytkin suuremmitta häiriöittä. Massan sekoitusaika oli 

60 s/annos. Massarnenekki oli nyt ensimmäisen kerran tilattu määrä 250 kg/m 2 . 

Tiivistyksessä. urakoitsija käytti tänään molempia jyriä. Mitään täsmällistä 

jyräysjärjestystä ei urakoitsija käyttänyt. 

18. 8. 86 

Vaahtobiturnimassan valmistuksessa, levityksessä ja tiivistyksessä ei tapahtu-

nut mitään mainittavampaa. Sää oli pilvinen ja sateinen. Massarnenekki oli 

245,4 kg/m2 . 

19.8.86 

Vaahtobitumiosuus valmistui aamupäivällä. Massamenekki oli 268,1 kg/m 2 . Mas-

saa lisättiin paalulle välille 21+80 - 23+80 (kts. 11.8.86), jolloin massa- 

vajaus jäi siinä lopulliseksi 29 kg/m2. 
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6.3 	Tiesekoitus 

6.3.1 	Yleistä 

Tien leveys oli 6 metriä. Nesteen koneella stabilointi tehtiin neljänä kaistana 

(2 m + 1 m ja 1 m ̂  2 m). Bomag-koneella kolmena 2 metrin kaistana. Työskentely- 

nopeus oli molemmilla koneilla keskimäärin 10 m/min. 

Tiesekoitusta tehtiin kandella eri tavalla. Vanha öljysora ja alusmateriaali 

stabiloitiin 10-20 cm syvyyteen, sekä vanhan öljysoran päälle lisätty muotoiltu 

ja tiivistetty 10 cm:n murske 0-35 mm stabiloitiin. Neste Oy:n koneella stabi-

loitaessa käytettiin bitumiemulsiota K-0 ja Bomagilla vaahtobitumeja VB-120 ja 

VB-800. 

Neste Oy:n koneella työskentely oli katkonaista. Konetta jouduttiin usein kor-

jaainaan. Työn jälki oli myös epähomogeeninen. Isot kiviainesrakeet nousivat 

tien pintaosaan varsinkin murskesoraa stabiloitaessa. Kone tuli kokeiluun puo-

livalmiina, mikä seuraavasta kohdasta 6.3.2 varsin selvästi todetaan. 

Bomag RC 100 koneella työskentely onnistui hyvin. Työn jälki oli hyvä. 

Tiesekoitusta häiritsi paikoin alustassa olevat kivet (tai kallio), joiden si-

jainti pitäisi paremmin selvittää etukäteen (merkintä maksimi sekoitussyvyy-

destä ko. kohdalle tien reunoihin paalumerkein). Isot yksittäiset kivet on syy-

tä poistaa ennen stabilointia alustasta, jos ne ovat stabilointisyvyyttä. ylem-

pana. 

6.3.2 	Stabilointi Neste Oy:n koneella (koeosuudet 1 ja 2) 

Koneen jyrsinrummussa oli 15L+ jyrsinpiikkiä. Jyrsintäsyvyys oli 10 cm, jossa 

oli vanha öljysora mukana. Koko osuus jyrsittiin ensin, kastelu ja tämän jäl-

keen stabilointi. Sitten muotoilu ja tasaus tiehöylällä ja tiivistys täryjy-

rällä. Osuus, jossa oli levitetty 10 cm pal<suinen murskesora 0-32 mm stabiloi-

tim 10 cm syvyyteen kerralla. 

Tiesekoitus Nesteen koneella vaikutti paremminkin keskeneräisen stabilointiko-

neen testaukselta kuin vaativan tienpäällystyskokeilun toteutukselta. Kone 

särkyi jokaisena kokeilupäivänä. kesken työtä. 



1488.86 

Aluksi jyrsittiin tien reunalta 2 m leveältä pelkkä öljysora n. 5 cm:n paksun-

delta. Senjälkeen keskisauman puoleinen 1 m kaistale samalla tavalla. Jyrsintä-

teho oli 7 m/min eli 860 m 2/h. Tämän jälkeen tehtiin tiesekoitus 10 cm syvyyteen 

keskisaumalta reunalle päin 2 rn leveydeltä. Sekoitusteho oli 8 m/min eli 940 m 2/ 

h. Osuuden 2 rajan lähellä (n. 50 m matkalla) nousi melkoisesti isoja kiviä pin-

taan sekoituksen aikana. Emulsio murtui melko nopeasti ja pinta tummui. Metri 

reunalta jäi stabiloimatta koneen rikkouduttua. Sää oli pilvinen 15 °C välillä 
satoi. 

15 .8. 86 

Kone oli korjattavana. 

18. 8. 86 

Kone saapui työmaalle. Oikean kaistan reuna (1 m) stabiloitiin ja vasen kaista 

keskisaumalta 1 m leveydeltä. Taman jälkeen kone särkyi uudestaan ja työt päät-

tyivät kesken työpäivää (sama vika kuin 14.8.). Sää oli pilvinen ja sateinen. 

Sade ei haitannut työn tekemistä rnainittavasti. 

19 .8.86 

Stabiloitiin vasen kaista 2 m leveydeltä. Koneen teho oli 12 m/min eli 1440 m2/h. 

Välittömästi aloitettiin koeosuuden 2 oikean kaistan 2 m leveä stabilointi. Tällä 

osuudella alustaan (vanhan öljysoran päälle) oli lisätty 10 cm:n 0-32 mm murske-

sorakerros. Tämä pinta oli ulkonäöltään tiivis ja suhteitunut ennen sen stabi-

lointia. Stabiloinnin jälkeen (kun se oli revitty ja siihen oli emulsio sekoi-

tettu) pinnassa oli näkyvissä yksinomaan suuria kiviä. Kiviä oli huomattavan 

paljon varsinkin reunalla johon perässä kulkeva tasaustiehöylä ne entistä enem-

män erottaisi. Asernasekoitteisen massan pinnan ulkonäköön nähden työn jälki oli 

täysin erilainen. Tämä 2 m leveä kaistale keskisaumalta reunaan päin saatiin 

stabiloitua, kun koneen tiehöylän kardaaniakseli katkesi ja työt loppuivat 

tältä päivältä jälleen kesken. Sää oli tänään puolipilvinen 14°C. 
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Nesteen kone edelleen korjattavana. Eilen tehty rnurskesoran 0-32 mm stabilointi 

ei näy kestävän liikennettä. Isot rakeet sinkoilevat sivuojiin. Sää puolipilvi-

nen, illasta alkoi satamaan. 

- 	 21.8.86 

Nesteen kone tuli klo 9.00 kuntoon ja työt jatkuivat koeosuudella 2. Stabiloi-

tim oikeaan kaistaan puuttuva 1 m:n levyinen osuus. Koneen nopeus oli 10 m/ 

min. Emulsion syötössä oli pieniä häiriöitä. Kaista saatiin tunnissa valmiiksi, 

kunnes laite taas särkyi. Noin 8 tunnin kuluttua laite saatiin korjatuksi. ja 

alkoi vasemman kaistan stabilointi. Tiivistys tehtiin poikkeuksellisesti staat-

tisella kolmivalssijyrällä. Stabiloinnit Nesteen koneella saatiin viimein teh-

tyä. Sää oli pilvmnen. 

Nesteen koneella muodostui kolme pehmeää kohtaa paaluilla 11 ^60, 12^40 ja 14+85. 

Näistä kohdista poistetaan pehmeä kerros ja korvataan murskesoralla sekä stabi-

loidaan Bomag-koneella. 

6.3.3 	Stabilointi Bomag PC 100 koneella (koeosuudet 3, 4 ja 5) 

Stabiloinnissa käytettiin vaahtobituneja VB-120 ja VB-800. Stabilointi tehtiin 

kolmena 2 m:n kaistana joko 10 tai 20 cm:n syvyyteen vanhan öljysoran kanssa 

tai 10 cm:n paksuisen tielle levitetyn murskesoran 0-32 mm sekoitus. Murskesora 

oli samaa mitä asemasekoituksessa ja vastaavalla Nesteen osuudella käytettiin. 

Koeosuudella 3 paaluvälillä 47+40 - 50^20 vaahtobitumin VB-120 ruiskutus teh-

tiin samanaikaisesti sekoituksen yhteydessä. Osuudella 3 paaluvälillä 4+80 - 

10+50 ja osuudella 4 tehtiin pelkkä sekoitus haluttuun syvyyteen ensin ja sit-

ten uusi sekoitus, jolloin vaahtobitumi B-120 ruiskutettiin samalla. 

Stabiloitu kerros hieman kasteltiin ennen tiehöylä.11ä tasausta ja muotoilua 

sekä sitten tiivistettiin täryjyrällä. Työtapa, jossa vanha öljysora ja alus- 

materiaali sekoitettiin kerran ennen uutta sekoitusta ja sideaineen ruiskutus-

ta stabiloitu kerros oli homogeenisempi. Tämä työtapa oli norjalaisen koneen 
käyttöhenkilökunnan mielestä myös parempi. Pelkän murskesoran 0-32 mm sekoituk-
seen riitti samanaikainen sideaineen ruiskutus. 

Bitumistabilointi Baag PC 100 koneella onnistui hyvin. Stabilointi oli teho- 
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kasta. Kone oli kunnossa koko kokeilun ajan. 

20.8.86 (koeosuus 5 plv. 65+00 - 63+60 vasen kaista) 

Stabilointityöt alkoivat Bomag-koneella illalla klo 19.00 koeosuudella 5. Sta-

biloitava kerros oli tiivistetty murskesora 0-32 mm (10 cm paksuudelta). Side- 

aineena oli vaahtobitumi VB-800. Stabilointi tapahtui 2 m leveänä kaistana. 
Työn jälki oli huomattavasti erilaista verrattuna Nesteen vastaavalla laitteel-

la tehtyyn osuuteen. Stabiloitu valmis pinta näytti varsin hyvältä. Pinta oli 

homogeeninen asemasekoitteisen massan tapainen. Sää oli pilvinen ja satoi. 

21.8.86 (koeosuus 5 plv. 63+6+ - 54^95 vasen kaista ja plv. 65+00 - 54+45 

keskikaista sekä oikea reunakaista) 

Stabilointityöt Bomagilla alkoivat klo 9.30. Jälki oli edelleen varsin tyydyt-

tävän näköistä. Stabiloinnin jälkeen tiehöylällä muotoiltiin tien kaltevuudet 

ja tasaisuus ja sitten tiivistys täryjyrällä. Sideaineena oli VB-800. Vaahto-

bitumi B-800 loppui n. 50 m ennen osuuden rajaa. Sää oli pilvinen 14 °C. 

22.8.86 (koeosuus 5 plv. 54 ^45 - 54+15 oikea ja keskikaista sekä plv. 54+95 - 

54+15 vasen kaista sekä koeosuus 3 plv. 47+40 - 50+20 vasen kaista) 

Koeosuuden 5 eilen kesken jääneet stabiloinnit saatiin Bomagilla tehtyä. Side- 

aineena oli poikkeuksellisesti VB-120, koska VB-800 loppui eilen illalla. Sta-

bilointityö oli samanlaista kuin VB-800 sideainetta käytettäessä. Valmis pinta 

oli homogeeninen. 

- 	 Kone siirtyi koeosuudefle 3 stabiloimaan. Työmaakokouksen 21.8.86 mukaisesti 

vaahtobiturnia B-120 käytetään vain 2,0 % (ohje 3,0 %). Muutos johtuu siitä, 
- 	 että vanhan öljysoran sisältämää sideainetta ei oltu huomioitu koesuunnitelmas- 

sa. Stabiloitu valmis pinta ei ollut oikein hyvän näköinen (hieman epähomogee-

ninen). Sää oli pilvinen 15 °C. 

25.8.86 (koeosuus 3 plv. 47^40 - 50+20 keskikaista ja oikea reunakaista sekä 
plv. 4+80 - 10-50 pelkkä jyrsintä vasen ja keskikaista) 

Stabilointimenetelmää muutettiin siten, että ensin tehtiin pelkkä öljysoran ja 
alustan sekoitus ja vasta sitten uusi sekoitus ja sideaineen ruiskutus. Tällöin 
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työn jälki Bomagifla parani entistä vielä paremmaksi (hornogeenisempi). Stabi-
loinnin jälkeen tiehöylä muotoili pinnan ja pinta tiivistettiin täryjyrällä. 

Osuuksia kasteltiin myös. 

Tänään stabiloitiin Bomagilla Nesteen koeosuuden 1 pehmeät kohdat p1 lL t+85, 

12+40 ja 11+60, joista stabilointi oli poistettu ja korvattu murskesoralla. 

Sää oli pilvinen 12°C. 

26.8.86 (koeosuus 3 plv. 4+80 - 10-50 vasemman jakeskikaistan stabilointi ja 
plv. 4^80 - 10+50 oikean kaistan pelkkä jyrsintä sekä koeosuuden 4 

pelkkä jyrsintä 20 cm syy.) 

Stabilointia Bomagilla tehtiin kuten eilenkin. Sekoitettiin ensin vanha öljy- 

sora ja sen alla oleva materiaali 10 cm syvyyteen ja tämän jälkeen vasta var-

sinainen stabilointi eli uusi sekoitus ja samalla sideaineen VB-120 ruiskutus. 

Tämä menetelmä oli selvästi parpi kuin 22.8.86 plv. 47+00 - 50+20 vasemalla 
kaistalla käytetty. Sää oli puolipilvinen 11 °C. 

27.8.86 (koeosuus 3 plv. 4+80 - 10+50 oikea kaista ja koeosuus 4 plv. 4 ^80 - 
0^50 vasen kaista ja keskikaista sekä plv. 4+80 - 2+00 oikea kaista) 

Stabilointi Bc*iiagilla sujui entiseen tapaan. Mitään mainittavarripaa ei todettu 

stabiloinnin aikana. Työtapa kuten 25.8.86 käyttöön otettu. Kokouksen mukaises-
ti VB-120 ohjernäärä oli 2,5 % koeosuudella 4. Sää oli puolipilvinen 15 °C. 

28.8.86 (koeosuus 4 loput osuudet p1 0+50 asti) 

Stabilointitapa edelleen Bomagilla sama. Stabiloinnissa ei ilmennyt mitään vai-
keutta. Sää oli kirkas '16°C. Stabilointityöt päättyivät. 

6.4 	dljysora 

6.4.1 	Yleistä 

TVL:n Kymen piiri oli valmistanut öljysoramassan kahteen kasaan Leppäsmäen va-
rastoon 9.9. - 1.1O. 1985. Suuren kosteuden takia osa kiviaineksesta jonkinverran 
kuivattiin massanvalmistuksessa. Kuivaamatonta öljysoraa levitettiin paaluvälil-
le 0+50 - 10+50 (osuudet 4 ja osa osuudesta 3). 
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Nassasta tutkittiin 20 massanäytettä (Liite 11). Tulosten mukaan massan vesi-

pitoisuus toisessa kasassa on erittäin suuri lähes 5 % ja kuivatussa n. 2,5 %. 

Varastomassat olivat huonoja vesipitoisuuden osalta. Keskimääräistä korkeampi 

hienoainesmäärä yhdessä korkean vesipitoisuuden kanssa heikentää massan omi-

naisuuksia. Tarttuvuustulokset 0,20-1,49 g osoittavat massan tarttuvuuden ka-

soissa vaihtelevan, joskin tarttuvuus on tulosten mukaan tyydyttävä. Massan 

- 

	

	keskihajonta on varsin keskimääräistä. Tämän osalta massan pitäisi olla homo- 

geenista. 

6.4.2 Massan levitys ja tiivistys 

Öljysoramassari levityksen ja tiivistyksen teki Lemminkäinen Oy kalustollaan. 

Keskimääräinen massamenekki oli 65 kg/m2 . Viisi autokuormaa käytettiin Kaukas 

Ab n autovaa' alla tarkistuspunnituksessa. 

Kuten 29.8.86. 

	

7. 	Laboratoriotutkimukset 

	

7.1 	Sideainenäytteet 

Piiri otti kustankin stabiloinnissa käytetystä sideaineesta yhdet näytteet. 

Bituminäytteet B-120, B-300 ja B-800 tutkittiin TVH:n keskuslaboratoriossa ja 

bitumiemulsio K-0 VTT:n tielaboratoriossa. Tutkimustulosten mukaan rläytteet 

täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset (liite 3.1 -3.3). 

7.2 Massanäytteet 

Piiri ja urakoitsija ottivat kokeilun aikana massanäytteitä kultakin osuudelta. 

Näytteet olivat rinnakkaisnäytteitä. Kumpikin osapuoli tutki 26 näytettä. Yksi 

TVL:n näyte hylättiin virheellisen tutkimuksen takia. Tulokset ovat oheisessa 
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taulukossa 2 ja liitteessä L+.1_4.25) ja 5.1-5.29. 

Sdeaine % Vesi- 

% 
________ Rakeisuuden läpätsy-% 

Ohje Nytt. 0,074 0,5 2 4 

________ 

12 

________ 

32 
1. 	TVL 

LE2'1. 
Neste 2 

4 
4,6 4,22 4,0 7,9 28,8 52,5 64,8 92,5 100 3,7 2,3 7,9 28,5 52,8 66,6 94,5 100 

2. 	TVL 
L. 

Neste 3 
3 

4,6 3,93 3,7 4,0 18,0 35,8 43,2 62,6 100 3,0 4,3 4,6 17,6 34,2 42,0 61,1 100 
3. 	TVL. 

LE7I. 
Borag 3 

3 
2,0 3,69 3,3 5,6 25,6 57,8 69,0 86,3 99 3,6 3,3 5,1 26,2 59,3 68,3 85,9 100 

4. 	T'/L 
LEE. 

BcAiag 3 
3 

2,5 3,13 
2,8 

3,6 
2,7 

5,6 
4,4 

27,8 
26,3 

52,5 
51,4 

63,3 83,4 100 
5. 	TVL 

LEA. 
Bcvag 6 3,0 2,95 3,6 4,7 20,0 42,5 

62,1 
52,2 

81,4 
71,3 

100 
99 6 2,8 4,0 4,7 19,7 42,5 52,5 72,3 99 

6. 	TVL 
Lel. 

Asnasek, 5 3,0 4,95 3,7 5,2 22,0 45,3 56,3 78,5 99 
TVL 

2 
3 

5,0 
3,52 

3,2 
3,5 

3,5 
3,5 

17,5 
15,8 

39,2 
33,8 

49,3 
41,4 

68,6 
58,8 

99 
100 LE4. 5 3,2 4,2 3,8 16,1 35,2 44,5 61,5 100 

Taulukko 2. TVL:n Kymen piirin ja Lemminkäinen Oy:n massanäytteiden 

keskiarvotuloksia 

Tutkimustulosten mukaan koeosuuden 5 massa on ollut parhaiten ohjearvon mukais-

ta sideainemäärän osalta. Lemminkäinen Oy:n ja TVL:n Kymen piirin rinnakkais-

näytteiden keskiarvotuloksissa on sideainemäärän osalta jonkinverran eroa. Ra-

keisuustulokset vastaavat paremmin toisiaan. 

7.3 Lisänäytteet 

Nesteen koeosuudella 1 työn tekijä ei hallinnut joka kohdassa emulsion K-O:n 

ruiskutusmäärää. Näistä kohdista otettiin ylimääräiset näytteet 3 kpl. (Liit-

teet 6.1-6.3). Stabilointi jouduttiin korjaamaan. 

8. 	Tien kantavuusmittaukset 

Oheisessa taulukossa 3 esitetään kantavuusmittaustulokset Benkelman menetelmäl-

lä ennen ja jälkeen stabilointikokeilun. Mittaukset 15.-16.7 tehty ennen stabi-

lointikokeilua. 



ILJ 

Koeosuus 

Paaluväli 

Kantavuus 	MN/m 2  Keskihajonta 

nro Stab. 	menetelmä 15-16.7. 3.-4.9. 13-14.10. 15-16.7. 3-4.9. 13-14.10. 

4 Bomag 20 cm stab. 0+00 - 	 4+80 189 162 159 45 56 48 

3 Bcnag 10cm stab. 4+80 - 10+50 199 193 175 45 69 83 

1 Neste 10 cm stab. 10+50 - 16+00 158 138 X 160 52 39 
X 

63 

2 Neste 10 cm murske 16+00 - 21+80 122 134 145 48 40 39 

6 Asnasekoitus 10 cm 21+80 - 23+80 107 173 
X 

127 21 55 X 22 

6 Asnasekoitus 10cm 29+60 - 47+40 134 144 X 
152 85 62 X 52 

3 Bomag 10 cm stab. 47+40 - 50 ^20 128 141 140 37 37 45 

5 Bomag 10 cm murske + 54+20 - 65+00 92 95 99 35 34 34 
stab. 

7 Jyrsitty bijysora 24+00 - 29+50 209 204 178 67 45 48 

7 Jyrsitty öljysora 50+50 - 54+00 158 144 135 43 39 38 

7 Jyrsitty öljysora 65 ^00 - 88+00 146 150 134 35 39 35 

X 1-nittaustulos poistettu (tulos virheellinen) 

Taulukko 3. Koeosuuksien karitavuudet ja keskihajonnat ennen ja jälkeen 
kokeilun 

Tutkimustulosten mukaan stabilointi ei ole riittävästi lisännyt tien kantavuut-. 

ta. Eräillä osuuksilla kantavuus on jopa vähentynyt stabiloinnin jälkeen, mikä 

oli odottamatonta. 

Osuuksien jälkitiivistyminen tulee ilmeisesti lisäämään tien kantavuutta, mikä 

on lisämittauksilla v. 1987 selvitettävä. Piirin teknät kantavuusmittaustulok-

set stabiloinnin jälkeen ovat liitteissä 7.1-9.2. 

9. 	Jälkitarkastus 

TVL:n Kymen piiri teki 28. 10.1986 mt 3931 uuden öljysorapäällysteen jälkitar- 

kastuksen. Tarkastuksen mukaan stabilointikohteen uusi öljysora oli reikiinty- 
nyt melkoisesti. Koeosuuksien kohdalla laskettiin keskimäärin 	10 cm reikiä 
öljysorapäällysteessä seuraavasti: 

Päälysteen alla Pituus m eikiä 	5-40 cm Reikiä kpl/100 m 

Koeosuus 	1 550 12 kpl 2,2 
2 580 useita 
3 850 1 kpl 0,1 
4 430 10 kpl 2,3 
5 1085 54 kpl 5,0 
6 1850 35 kpl 1,9 

Ei äljysoraa 
päällä 	6 100 10 kpl 10,0 
Jyrsitty 
äljysora 2190 7 kpl 0,3 
Reiät paikattiin urakoitsijan toimesta, mutta piiristä saadun tiedon mukaan 
reikiintyminen jatkui paikkauksesta huolimatta. 
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10. 	Päätelmät ja jatkotoimet 

Kokeilukohteen kantavuusmittaukset tehtiin Benkelman palkilla ennen bitumista-

bilointikokeilun alkua ja kandesti koeosuuksien valmistuttua samoista mittaus- 

pisteistä. Koeosuuksittain kantavuustuloksia on tarkasteltu ennen ja jälkeen 

kokeilun sekä stabilointimenetelmjttäjn tiivistelmässä. Ehkä paras tarkastelu-

tapa on verrata tien yksittäisten kohtien tuloksia keskenään ennen stabiloin-

tia ja stabiloinnin jälkeen. 

Tarkasteltaessa erikseen vaatimusrajan 125 MN/m2  alittavia ja sen ylittäviä 

kantavuustuloksja samoissa mittauskohdissa ennen kokeilua ja 1 1/2 kk:n kulut-

tua biturnistabiloinnin jälkeen voidaan todeta, että 

- vaatimusrajan 125 r/m2  alittavien kohtien kantavuus on kasvanut 

keskimäärin 30,4 MN/m2  eli 88,7 - 119,1 MN/m2  ja vaatirnusrajan 125 
MN/m2  ylittävien kohtien kantavuus on alentunut keskimäärin 18,3 

MN/m2  eli 186,2 - 167,5 	/m2  

- tien kantavuus on näinollen tasaantunut 

- bitumistabilointikohteissa on tehtävä tien kantavuusmittaukset 

ennen stabilointia riittävän tiheästi esim. 50 metrin välein, 

jotta pystytään paremmin rajaamaan stabiloitavat alueet 

Kokeilun toteutusta häiritsi huonokuntoinen tiesekoituskone. Koneen kunto on 

syytä tarkistaa ennen työmaalle tuontia. 

Tieosalla tullaan tekemään kevätkantavuusmittaukset ja työryhmän toimesta jäl-

kitarkastus v. 1987. 
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11. 	Liiteluettelo 

Liite 1.1 - 	1.28 Alustan vauriokartoitus 9.7.1986 ennen stabilointi- 

kokeilua (TVL) 

Liite 2.1 - 2.8 Alustan kantavuusmittaus 15.-16.7.86 	(TVL) 

Liite 3.1 - 3.3 Kokeilussa k2ytet.tyjen sideaineiden tutkimustulokset 

12.8, 	18.8, 	20.8 ja 27.8. 1986 otetut näytteet 

Liite 4.1 - 4.25 TVL:ri massanäytteiden tutkimustulokset 

Liite 5.1 - 5.29 Lenninkäinen Oy:n massanäytteiden tutkimustulokset ja 

kertomus kokeen suorituksesta 

Liite 6.1 - 6.3 TVL:n ylimääräisten massanäytteiden tutkimustulokset 

koeosuuden 1 ns. silmäkekohdista (pehmeyttä) 

Liite 7.1 - 	7.9 Kantavuusmittausten tulokset 3.-4.9.86 stabiloinnin 

jälkeen (TVL) 

Liite 8.1 - 8.9 Kantavuusrnittausten tulokset 	13.-14.1O.86 stabiloin- 

nin jälkeen (TVL) 

Liite 9.1 - 9.2 Lernminkäinen Oy:n tulkinta tien kantavuustuloksista 

12.12.86 

Liite 10 Vanhan bijysoran tutkimustulos 14.8. 1986 (TVL) 

Liite 11 TVL Kymenpiirin 5ljysoramassan tutkimustulokset 

9.9.-1. 10.1985 
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