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VSM/AH 

K:ikille Piirikonttoreille sekä 
3aimaan kanavan, Helsingin lento-
aseman ja Gumböle-Veikkola moct-
toritietyön Rakennuspäälliköille 

Tie- ja vesirakennushallitus 1hettää ohaisena 
Teille tiedoksi eeloatukset vuonna 1966 tehdyistä pääl-
lyetyskokeista sekä vuosina 1964-65 tehtyjen kokeiden 
jälkitarkastuksista. Kokeista saaduista tuloksista voi-» 
daan mainita mm. seuraavaa: 

Vuosina 1964-66 tehdyissä öljysorakokeiesa on lä-
hinnä pyritty eelvittäinän, miten kovaa tleöljyä voidaan 
käyttää öljyeoran valmistukseen. Lähtökohtana on ollut, 
että ne. kovia tieöljylaatuja käyttäen saadaan yleensä 
paremmin kulutusta kestävä päällyste kuin normaalilaatu-» 
ja kdyttäen. Kovar tiebljylaadun kelpoisuutta on arvos 
teltu selvittamällu, sekoittuuko se riittävän tasaises-
ti kiviainekseen jä'Öno sitä käyttäen valmistettu pää' 
lyete tyydyttävä repimiB- ja karhintaominaisuuksiltaan 
Kokeiden perusteella on todettu, että sellaisista tie-
tiljylaaduista valmistettu tiljysora, jonka tietiujyn vie». 
kositeetti on ollut alle 2000 oSt/50°C, on ollut edulii 
sissa olosuhteissa vielä repimis- ja karhintakelpoinen. 
Koeosuuksia on verrattu tava].lisella tietiujylaadulla va1 
raistettuihin päällysteisiin. Niiden välillä ei toistai-
seksi ole kuitenkaan esiintynyt sanottavia kulutuskestä- 
vyyseroja. Koetulosten perusteella on kuitenkin aiheellis-
ta harkita tieöljyn viskositeettivaatimusten korottamis 
ta Etelä- ja Keski-Suomessa käytettävien tietiljyjen osa-

ta. 
Bitumiliuoaeoran valmistuksessa siirryttiin vuonna 

1965 käyttämään heinokalkin ja eteariinihappo-tartukkeen 
asemesta diamini-tartukkeita. Vuonna 1964 suoritetuissa 
kokeiluissa on käytetty edellämainittujen lisäksi polyami-
ni-tartukkeita kiviainekaen ja sideaineen välisen tarttu 
vuuden parantamiseksi. Tulosten perusteella on todettu. 
ett1 	antavat aluk.i eduii:ma 



:tvan t oku3ei. 	ukeiu 	3.tfl u. JUa -ikn 	i 
aisena kansi vuotta hienokalki-steariinihappoosuu 
t ovat kuitenkin useissa tapauksissa alkaneet osoit 

;autua paremmin kulutusta kestäviksi kuin diaminiosuu 
et, Erot ovat kuitenkin olleet melko vähäiset. Poiy 
riinitartukkei1la tehdyt osuudet ovat ominaisuuksiltaan 
onommat kuin muut kokeiluosuudet Koetulosten ei kui= 
onkaan katsota edellyttävän, että nykyisestä diaminin 
iytbstä siirrytään hnokalkin ja steariinihapon käyt 

n. Vuonna 1966 on pyritty selvittämään bituniiliuok-' 
en lisättävän tartukemäärän riittävyyttä. Tulokset 
at osiittaneet, että nykyisin käytettyä määrää 1,0 

.idaan alentaa 0,8 ,:in. Tällöin on kuitenkin huoIeh 
ttava , ettei tartuke manetä tehoaan liian pitkän 

' - rieessa säilytyksen vuoksi0 

umasekotteisten massojen osalta on pyritty sel-

än erilaatuisten sl.deaineitten sekä tartukkel- 
n. käytön vaikutusta. Niistä ei toistaiseksi ole saatu 

i.nittavaznpia tuloksia, Vuonna 1966 kokeiltiin myös 

kkikivilouhokselta saatavan murskeen käyttöä 3ora- 
a1ttibetonin ilsäkiviaineksena, mistä saatiin melko 

ia kokemuksia, 
ra ja murekesora-alustan imeyttämistä on kokeil- 

;an otteeseen. Tulokset ovat olleet tyydyttäviä0 
:keltten suorltusta on vaikeuttanut tarkoitukseen sopi- 

ri la1tteistor puute. Myös 1meytys ja pintakäsittely-
on saatu tyydyttäviä kokemuksia, 

;nteettlotä 3ynopalidviainesta on kokeissa käytet.. 

asfalttimassan ilsäkiviaineksena sekä topekapääl- 
teen karkeutukseen. On todettu, että sitä käyttäen on 

TLnasakin tapauksessa saatu liikenteen kannalta turval. 

'Wien, vaalea ja kitka-arvoltaan hyvä päällyste, joskin 
nopal-sekotteisen asfalt'timassan ku].uminen on kokeessa 

tavallista suuremmaksi. 

rotteiden pölynsidonnasta ne. öljyemulaioilla saa- 
..;emukeet sekä kylmäsekotteista kantavan kerroksen mas-

lsta saadut tiedot eivät ole olleet tyydyttäviä. Kun kui-

rkkin on ollut merkkejä siitä, että niittenkin osalta voi- 
-+k 	 •s- 
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Tienpäällystyskokeet 1966 

Vuoden 1966 aikana on tie- ja vesirakennushallituksen 

toimesta tai sen toimeksiannosta suoritettu useita päällys-

tealan kokeiluja. TVH:n toimesta maatutkimustoimiston val-

vonnassa suoritetut kokeet esitetään alla olevassa luette-

lossa. Luettelossa mainituista kokeista ovat öljysoraa se'-

kä kylmäsekotteisia kantavan kerroksen massoja koskeneet 

kokeet olleet sellaisia, joihin Neste Oy on toimittanut 

sjdeaineen veloituksetta TVH:lle Luettelossa mainittujen 

kokeiden lisäksi Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen joh-

dolla on suoritettu kesällä 1966 pintakäsittely- sekä bitu-

miemulsiolietekokeiluja. Niistä ei esitetä selostuksia täs-

sä selvityksessä. Suoritetuista siltapäällystyskokeista ja 

luiskien verhous- ja lujituskokeista ei myiskään esitetä 

tässä yhteydessä selc'stuksia. 

1. Öljysora, tieiljylaadun T5-3 soveltuvuuskokeilu 

Mäkelä-Kellokoski, Mäntsälä ja Tuusula 

2. Bitumiliuossora, tartukemääräkokeilu 

Hauvanlahti-Särkilahti, Ruokolahti 

3. Topeka-päällysteen karkeutuskokeilu 

Turku-Ylikylä, Kaarina 

4. Asfalttibetoni, tartukekokeilu 

Helsingin ohikulkutie, Espoo 

5. Kalkkikiven käyttö asfalttipäällysteessä 

Herttuala-Punkasalmi, Kerimäki 

6. Kylrnäseko -tteise -t kantavan kerroksen asfalttittiassat 

Lohjanharju-Hyvinkää, Vihti 

ItI1YI4NN)rYr. 	-" 

TVH 8.209 A4 2000 3.66 2840-66/26 	 /• •7 ^ 7/ 
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TVH 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 

Tienäällystyskokeet 1965 

Vuoden 1965 päällystyskokeiluja on selostettu vuonna 

1965 laaditussa Tienpäällystyskokeet - monisteessa. Vuonr 
1966 niistä on edelleen kerätty havaintoja. Ne esitetään 

jäljempänä olevan luettelon mukaisesti. 

. 

1. Pölynsidonta 

Hajala - Kriivari, Paimio 

2. Öljysora 

Hunninko - Punkalaitumen raja, Urjala 

3. Imeytys- ja pintakäsittely 
Liukolan: i,ttie Rusko 

Espoon tiemestaripiirin keskuspaikan piha, Espoo 

4. Sora-asfalttjbetr,nj 

. 

	 Valtatie no 2 välillä Forssa - Humppila, Jokioinen 

5. Paikkauskokeet 

. 

TVH 8209 A4 5000 5.66 5323-66126 



TVH 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 

Tienpäällysyskokeet 1964 

Vuonna 1964 suoritettuja tienpäällystyskokeiluja 

ja niistä saatuja tuloksia on selostettu vuosina 1964 

ja 65 laadituissa Tienpäällystyskokeet- monisteissa. 

. 

	

Niissä on katsottu pölynsidontaa ja emulsioimeytystä 

koskeneet kokeet loppuunkäsitellyiksi. Muitten kokeit-

ten csalta on havaintojen tekoa jatkettu vuonna 1966. 

. 

	

	

Havainnot ja niistä tehdyt johtopää -Lket esitetään al- 
la olevan luettelon mukaisesti. 

1. Öljysora 

Pohja-Vehkajärvi, Kuhmalahti 
Paappalan yhdys -Lie, Leivonmäki 

2. Bitunijijuossora 

Liperi-Ylämyfly, Liperi 

IJiasoori-Kaanaa, Porin mik 

3. Synopal-kokejiut 

Ruotsinkylä_Etu_Hyrylä, Tuusula 

4. Tervabetoni 

Hämeenlinna-Tampere, Parola 

. 

	 Puistomäki-Kirs -tula, Hämeenlinna 

TVH 8.209 A4 5000 5.66 5323-66/26 
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TVH 	1 Öljysora, tiebljylaadun T5-3 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 	soveltuvuuskokeilu 1966 

	 1. 

Mäkelän-Kellokosken paikallistie, 

Mäntsälä ja Tuusula 

1. Kokeiitava sideairie: Neste Oy:n tieöljy To-3. 

2. Kokeen tarkoituksena on selvittää em. tieöljyn sovel-

tuvuutta öljysoran sideaineeksi. Tällöin kiinnitetään 

. 

	

	

erityisesti huomiota kokeiluaineella valmistetun 61- 
jysoran kulutuskestävyyteen sekä kunnos sapito-ominai-

suuksiin. 

. 

	

3. Koe suoritettiin 20.7 - 3.8.66 välisenä aikana, Sii- 

hen kuuluvat työt tehtiin TVL:n omalla kalustolla. 

4. Koeosuus on paikallistiellä Mkelä-Ke1lokoski. Sen 
liikennemäärä on noin 350 hay/vrk. Koeosuuden pituus 

on n. 4000 m Kokeilut suoritettiin tavallisen ljy-

soran (sideaine Tö-2) valmistuksen ja levityksen yh-

teydessä. Koeosuudet on merkitty tien viereen pysty-

tetyillä keltaisilla paaluilla, joihin on merkitty ko. 

osuudella käytetyn sideaineen laatu ja käyttöprosent-

ti. Koeosuuksista on piirros liitteessä 1. 

5. Käytetyt materiaalit: 

. 

	

Kiviaineksena käytettiin murskesoraa 0 - 18 mm, jon- 

ka massanäytteiden perusteella saatu rakeisuuden kes-

kiarvokäyrä on liitteessä 1. Sideaineena käytettiin 

. 

	

	

tieöljyjä Tö-2 ja Tö-3, joiden tutkimustulokset ovat 

liitteissä 2 ja 3. Sideaineeseen lisättiin tartuketta 

Armeen T 1,4 % sideaineen painosta. Sen tutkimustulok-
set esitetään liitteessä 4. 

6. Työn suoritus ja käytetty sideainemäärä: 

Alustan tasaus suoritettiin tiehöylällä (Lokomo AH 65). 

Tiivistykseen käytettiin täryjyrää Jytä sekä vaissijy-

rää Lokomo AJ 80. Päällystystyö tehtiin normaalin 61-

jysoratyöselityksen mukaan siten, että molemmilla tie-

öljyillä tehtyjen päällysteiden sideainemäärän ohjear-

yo oli 3,3 %. Laboratoriotutkimuksissa saatiin Tö-2:lla 

TVH 8.209 A4 2000 3.66 2840-66/26 
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TVH 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 	 - 

vairnistetun öljysoran keskimääräiseksi sideainepitoi-

suudeksi 3,8 % ja Ti-5:lla keskimäärih 3.65 %. Käytet-
tyjen sideainemäärien perusteella saatiin sideainepi-

toisuud.eksi Td-2:lla kuitenkin vain 2,96 % ja Tb-:lla 
2,91 %. Vaikuttaa ilmeiseltä, että laboratoriomääri-

-tyksissä, jotka tehtiin tybmaalla ja valmiin masan 
unnituksessa on ollut virhettä. Todellinen sideaine-

määrä lienee noin 3,3 %. Uusia massa-analyyejä tul-

laan sunritamaan kesällä 1967. 
Tiebljyn sekoituslänip5tila oli kokeen aikana kes-

kimäärin lO8C.  Ohjearvoksi oli Tö-3tn osalta annettu 

95 - 115 °C. Tartukkeen sekoittumisafka enien mssan 

valmistusta oli 0,5 - 5 h Tartuke tuntui sekoittuvan 

hyvin sideaineeseen. 

Öljysoramass levitettiin sekä laahaimella että 

Linnhoff-merkkisell levittäjällä. Laahainlevitys suo-

ritettiin kahtena krroksena ja Linnhoff-levitys yhte-

nä kerroksena. Huonosti tiivistetyn alustan vuoksi 

päällysteen pinta oli ensimmäisen laahainlevitysker-

ran jälkeen epätasainen ja rikkonainen. Sitä joudut-

tiin paikkaamaan ennen toisen kerroksen levitystLi. Tä-

män vuoksi siirryttiin käyttämään Linnhoff'-levitintä. 

Massaa levitettiin tielle keskimäärin 160 kg/m 2 . Mas-
sa jyrättiin Tampo-kumipy5räjyrällä ja Lokomo AJ 80- 

valssi jyrällä. 

7. Laboratoriotyöt: 

Laboratorinssa määritett.in ljysoramassan sideaine-

pitoisuus ja kiviaineksen rakeisuus sekä suoritettiin 

tarttuvuuskokeita. Tarttuvuus oli kaikissa näytteissä 

hyvä. Laboratoriotu -tkimukset ovat liitteessä 1. 

8. Kokeen jälkeen suoritetussa tarkastuksessa havaittiin 

päällysteen pinta melko epätasaiseksi. Se jnhtui peli-

meästä alustasta. Päällyste oli purkautunu -t niistä køh-

dista, joissa alusta oli huonnsti tiivistetty ja jois-

sa kerrosten väliin jäänyttä irtonaista kiviainesta ei 

oltu rijttirän huolellisesti poistettu Silmämääräises-
-ti tarkasteltuna näyttivät Tö-3:lla valmistetut osuudet 

TVH 8.209 A4 2000 3.66 2840-66/26 
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MAATUTKIMUSTOIMISTO 

tasa1aauisi1ta eikä eroja normaaliin pää1lyteeseext 
ollut tÖistisksj sanottavammiri havaittavissa. Ha- 

vaintojen tekemistä jatketaan vuonna 1967. 
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TVH 
MAAY(IMUSTOIMISTO 

1 	AINEENKOETUSSELOSTUS 	1 	Liite 2 Tielaboratoric, 

Näytteet: 	1 kpl tieöljynäytteitä Tö-2 

Näyt te i den 
merkintä: 	Haaraki - Kellokoski, Lukonmäki 

Tutkimusten 
tulokset: 	1. Viskositeettj 50 O:ssa, 	cSt 50O 

2. Jakotislaus 	(ASTM),tisle -ttä 
ilman vettä alkup.määrästä, 
tilavuus-% 

225°C saakka 0,0 
26Oa 	" 0,2 
31°C 	" 0,9 
36000 7,9 

3. Tislausjäännksen viskositeetti 
5OC:ssa, 	cSt 3057 

4. Vesipitoisuus, % 0,0 
5. Leimanduspiste, °c 109 

Tutkittu tieöljy ei täytä tislausjäännöksen 
viskositeetil -taan TVH:n määräyksiä. Eri tis-
lausarvot ovat 3013, 2912 ja 3245 cSt. 

Otaniemessä elokuun 25 pnä 1966 
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSLAITOS 

Tjelaboratorjo 

. 

Jehtajan p.o. 	J.Hyyppä 

Tutkimus ins in5ri 	P. Kannisto 

TVH 8.209 A4 2000 3.66 2840-66/26 
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TVH 
1 MAKIMUSTOIMISTO 
i elaborat orio 	 AINEENKOETTJSSELOSTTJS Liite 3.1 

. 

. 

Näytteet: 	1 kpl tie51jynäytteitä T-3 

Näyt te i den 
merkintä: 	Haarajoki - Kellokoski 

Tutkimusten 
tulokset: 	1. Viskositeet'tj 50 C:ssa, cSt 

2. Jakoti1ai1s (ASTM), tislettä 
ilman itett alkup.määrästä, 
tilavuus- 

0 225 C saakka 
260 °c 
35 ° C 
360 ° C 

3. Tislausjäänn5ksen viskositeetti 
5 °C:ssa, cSt 

4. Veipitojsuus, % 

5. Leimanduspiste, ° C 

O51 

C),3 
1,45 
7,0 

7931 

0,0 

122 

Otaniemessä elokuun 23 pnä 1966 

. 

	

VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSLAITOS 
Tielabora -torjo 

Johtajan p.o. 	J.Hyyppä 

Tutkjmusjnsjnörj 	P. Kannisto 

TVH 8.209 A4 2000 3.66 2840-66/26 



TVH 
IV TAATUTKIMUSTOIMISTO 

Tilaboratorio AINEENKOETTJSSELOSTUS Lii te 

Näyte: 	Tartuke Armeen T 

Näytteen- 
ottopaikka:Lukonmäki, t±eo 	Mäkelä - Kellokoski 

Tehtävä: 	Tartuketutkjnius 

. 

Tutkimuks en 
suoritus ja 
tulokset: Tutkimus suritettiin pääasiallisesti liitteen 1 

mukaisesti käyttäen sideaineena Neste Oy:n tie5ljyä 
sekä kiviaineksena Siuron graniittia. Näytteen laa-
tu ja puhtausas -te tutkittiin lisäksi sulamiskokeen 
avulla. 

Näytteen 	Tartuke- 
merkintä 

Rajapintajänn.Lämmitysaika 
(dyne/cm) 	100°C:ssa, 

- Hallbergin 
Vesipat- 

koe 
Tartun 

- 

min sas kork. tavoim 
cm (dyne/c 

Ei tartuket-ta 	- 28.8 	15 2 3,0 
Arineen T 	1 22.1 	15 18 22.4 

Sulamiskoe (15 min, 100 °C): sulanut määrä 100 %. 

Näyte on ulkonäbi -tään homogeeninen. 

Saadut tulokset vastaavat normaaleja 5ljysoramassaan 
kelvollisten tartukkeiden arvoja, joten näytettä vas-
taavaa tartuketta voidaan käyttää öljysoramassoihjn. 

Otaniemessä lokuun 19 pnä 1966 

. 

	

VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSLAITOS 

Tielaboratori 0 

Johtajan p.c. 	J.Hyyppä 

Tutkimusjnsinrj P. Kannisto 

TVH 8.209 A4 2000 3.66 2840-66/26 
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TVH 	 Bitumiliuossora, 	2. MAATUTKIMUSTOIMISTO 	
tartukemääräkokeilu 1966 

Hauvanlahti - Särkilahti, Ruokolahti. 

1, Kokeiltavat tartukkeet: Diamin BG ja Lubrizol 456. 

2. Kokeen tarkoituksena oli selvittää Diamin BG-tartukkeen 

eri käyttömäärien soveltuvuutta sekä Lubrizol 456-tar-

tukkeen yleistä soveltuvuutta bitumiliuossoraan 

3. Koe suoritettiin 19 - -20.7.66 välisenä aikana ja työt 

tehtiin pääasiassa TVL:n Kymen piirin kalustolla. 

4. Koeosuudet ovat Lappeenranta - Joensuu valtatieltä läh-

tevällä Hauvanlah -ti - Särkilahti maantiellä Ruökolah-

della. Koeosuuksien yhteispituus on 3600 m. Niiden si-

jainti esitetään liitteessä 1. Kokeilut suoritettiin ta-

vallisen bitumiliuossoramassan valmistuksen yhteydessä. 

Koeosuudet on merkitty tien luiskaan asetetuilla keltai-

sula paaluilla, joihin on merkitty ko. koeosuuksilla 

käytettyjen tartukkeiden laatu, käyttörosentti j VUo-

siluku, 

5. Käytetyt materiaalit: 

Kiviaineksena käytettiin murskesoraa 0 - 18 mm. Sen ra-

keisuus- ja laatutulokset esitetään liitteessä 1 . Side- 

aineena käytettiin bitumiliuosta BL-3, jonka ohjearvo 

oli 3,9 % kiviaineksen painosta. Sideaineefl tutkimustu-

lokset esitetään liitteessä 3. Tartukkeena 1f»ytettiifl 

Diauiin BG:tä koeosuuksilla 1, 2 ja 3. Koeosuude,a 4 

käytettiin tartuketta Lubrizol 456. Vastaavat tartuk?{' 
den käyttööhjearvot olivat 0,4 %, 0,6 %, 0,8 % ja 

Lubrizol osuudella 1,0 % sideaineen painosta. Diamin 
BG:n tutkimustul.kset esitetään liitteessä 4 ja Lubrizol 
456:n tulokset kohdan 4 liitteessä 8. 

6. Työn suoritus ja käytetyt välineet: 
Työ tehtiin normaali -  lDitumiliuossoramassan valmistuksen 
yhteydessä. Kaikilla koeosilla oli sideaineen ohjearvo 

39 %. Sekoituskoneisto oli Raahe 3y:n valmistama. Mas-

sat levitettiin Barber-G.reene SA-35 asfal -tjnlevittimellä 
Jyräys suoritettiin Lokomon AJ-80 valssijyrällä jonka 

TVH 8.209 A4 2000 3.66 2840-66/26 
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TVH 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 

-2- 

paino oli 8 ton. 

Koeosuus 1: 

Tartuke: Diamin Bg 0,4 % 

Sää: puolipilvinen, 15 °C. 
Havainnot: 

Macsan valmistuksen yhteydessä todettiin massasa run-

saasti ns. vaaleita kiviä. Tarttuvuuskoe osoitti pientä 

sideaineen nousua veden pinnalle, joten tarttuvuus ei 

ollut täysin tyydyttävä. Murskesorasta otettu ensinimäin-.n 

näyte osoitti 4,37 % vesipitoisuutta, jofla oli vaikutus-

ta huonoon tarttuvuuteen. Massaa valmistettaessa oli 

keskimääräinen teho 107 ton/h. Kanden tunnin kuluttua 

levityksestä massa jyrättiin ein. vaissijyrällä. Massa- 

menekki oli 91 kg/ 2 . 

Koeosuus 2: 

Tartuke: Diamin BG 0,6 % 

Sää: puolipilvinen 18 °C. 

Havainnot: 

Massassa ei ollut nyt niin runsaasti vaaleita kiviä kuin 

edellisen kokeen aikana. Tarttuvuuskoe osoitti tarttu-

vuuden olevan tyydyttävän. Massaa valmistettaessa oli 

keskimääräinen teho 108 ton/h. Massa jyrättiin kanden 

tunnin kuluttua levityksestä. Koska päällysteen kovettu-

minen oli hidasta, olisi jyräys pitänyt suorittaa vielä 

myöhemmin, Massamenekki oli 101 kg/m 2 . 

Koeosuus 3: 

Tartuke: Diamin BG 0,8 % 

Sää: aurinkoinen 23 °C. 

Havainnot: 

Massan valmistuksen yhteydessä suoritetussa kokeessa to-

dettiin tarttuvuuden olevan epätyydyttävä. Tartuke oli 

menettänyt tehoaan oltuaan yli 12 tuntia sideaineessa 

ilmeisesti siihen ei kuitenkaan lisätty tartuketta. 

Tästä sideaineesta on tehty noin puolet koeosuudesta. 

Toinen puoli on tehty sellaisella sideaineella, johon 

tartuke oli lisätty välittömästi ennen macsan valmistusta. 

TVH 8.209 A4 2000 3.66 2840-66/26 
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MAATUTKIMUSTOIMISTO 
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Siinä ei esiintynyt puutteellista tarttuvuutta. Massaa 

valmistettaessa oli keskimääräinen teho 129 ton/h. Mas-

samenekki oli 113 kg/m 2 . 

Koeosuus 4: 

Tartuke: Lubrizol 456. 

Sää: aurinkoinen 25 °C. 

Havainnot: 

Macsan valmistuksen yhteydessä suoritetussa kokeessa 

todettiin tarttuvuuden olevan huonon. Murskesoran koe-

teus oli 4,96 %, joten työt keskeytettiin ja kiviainesta 

ekoitettiin kosteuden poistamiseksi. Massassa oli hie-

man vaaleita kivia. Massan väri oli ruskeaa. Jyräys suo-

ritettiin kolmen tunnin kuluttua levityksestä. Massame-

nekki oli 108 kg/m2 . 

7. Työn aikana otettiin kaikkiaan 7  massanäytettä. Niitten 

tutkimustulokset esitetään liitteessä 2. 

8. Johtopäätökset. 

Tuloksiin on vaikuttanut useita haittatekijöitä kuten 

murskeen suuri kosteus, alustan pehmeys sekä osaksi 

liian aikainen jyräys. Kokeen perusteella voitaneen pää-

tellä, että käyttämällä d.iamini- tyyppistä tartuketta 

08 % aikaisemmin käytetyn 1 ,0 %:n sijasta saadaan vielä 

täysin tyydyttävä tarttuvuus. Tartukkeen lisäys on kui-

tenkin suoritettava siten, ett i tartuke joudu olemaan 

sideaineessa yli 8 tuntia. Havaintojen tekemistä jatke-

taan vuonna 1967. 

9 ,  Jälkitarkastukset. 

Tarkastuksessa 6.10.1966 todettiin seuraavaa: 

Koeosuus, jossa tartukkeena Diamin BG 0,4 %: 

Pituus- ja poikkihalkemia ei esiintynyt. Pinta vaikutti 

eräissä kohdissa harvalta. Se johtui massan lajittumi-

sesta. Muutamassa kohdassa näkyi sideaineläikkiä. Paik-

kausta ei ole suoritettu. 

Koeosuus, jossa tartukkeena Diamin BG 0,6 %: 

Tällä osuudella näkyi myös muutamia sideaineläikkiä. 

TVH 8.209 A4 2000 3.66 2840-66126 
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MAATUTKIMUSTOIMISTO 	 - 4 - 

Lajittumista ei esiintynyt sanottavasti, Paikkausta ei 

ole suoritettu. 

Koeosuus, jossa tartukkeena Diarnin BG- 0,8 %: 

Sideaineen pintaannousua ei esiintynyt. Purkautumia ja 

kuoppia ei myöskään todettu. Muutamassa kohdassa esiin-

tyi lajittumista. 

Koeosuus, jossa tartukkeena Lubrizol 456 1 ,0%: 
Tälläkään koeosuudella ei ollut havaittavissa sideaineen 

pintaannousua eikä pituus- tai poikkihalkemia. Kulunei-

suutta esiintyy rnuutamssa lajittuneessa kohdassa. Väril-

tään tämä osuus on ruskea ja eroaa siten muista osuuksis-

ta, jotka olivat jonkinverran tummempia. Paikkatsta ei 

ole suoritettu. 

Eri tartukemäärillä tehdyt osuudet olivat kovettuneet 

melko hyvin. Tähän havaintoon on luonnollisesti vaikutta-

nut tarkastuehetken alhainen lämpötila. Päällystettä 

syvenimältä tutkittaessa todettiin massassa voimakasta 

liuotinaineen hajua. Se osoittaa, että suuri osa liuotin-

aineista on vielä haihtumatta. Erot eri osuuksien välil.-

lä ovat vielä pienet. Koeosuuksien ja normaalilla tartuke-

määrillä tehdyn bitumiliuossoran välillä ei havaittu sa-

nottavampaa eroa. 

TVH 8.209 A4 2000 3.66 2840-66/26 
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MAATUT(OIMISTO 	 Aineenkoetusselostus 	Liite 3 
Tielaboratorio 

Näytteet: 	1 kpl biturniliuos BL-3 

Näytteiden 
merkintä: 	Hauvanlahti - Särkilahti 

Tutkimusten tulokset: 

1. Viskositeetti 50 °C:ssa, cSt 	1524 

2. Jakotislaus (ASTM), tislettä 360 ° C 
asti tislautuneesta määrästä, til.-% 

190 °C saakka 	 10,6 

225 ° C 	" 	 40 9 2 
260 ° C 	" 	 69,8 

315 ° C 	" 	 90,7 

Tislausjäännbs tilavuus-% alkuperäisestä 	85,0 

3. Tislausjäännksen ominaisuudet: 

Tunekuma 25 °C, 1/10 mm 	217 
Liukoisuus hiilitetrakloridiin, p-% 	99,94 
Leitnanduspiste PMcc 	 43 
Vesipitoisuus p-% 	 0,0 

Tutkittu bitumilluos täyttää määritetyiltä ominaisuuksiltaan 

TVH:n Bl-3:lle asettamat vaatimukset. 

Otaniemessa marraskuun 18 pnä 166 

VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSLAITOS 

Tielaboratorio 

Johtaja 	U. Soveri 

Tutkimusinsinörj 	P. Kannisto 

TVH 8.209 A4 2000 3.66 2840-6626 
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TVH 
MAATUIUSTOIMISTO 
TiLa-boratorio 

Aineenkr'etusselostus Liite 4 

Näyte: Tartuke Diamin BG 

Näytteen- 

ottopaikka Hauvanlahti - Särkilahti, Torsonpään sekasema 

Tehtävä: Tartuketutkimus 

Tutkimuksen 

suoritus ja 
tulokset: Tutkimus suoritettiin pääasiallisesti liitteen 1 mukaise 

ti käyttäen sideaineena Neste Oy:n bitumiliuosta sekä ki 

viaineksena Siuron granhittia. Näytteen laatu ja puhtaus 

aste tutkittiin lisäksi sulamiskokeen avulla. 

Näytteen Trtuke- 	Lämmitysaika 	Rajapintajänn. 	Iilberginkq 
merkintä 150 °C:ssa, 	(dyne/cm) 	Vesipatsas Taitun 

min 	kork. cm voima 
dynWc 

Ei tartuketta - 	- 	 30 9 1 	 6 7,8 
0,5 	 30 	 1978 	 16 19,8 

Sulamiskoe (15 min 	100 °C): 	sulanut määrä 100 %. 

Näyte on ulkonäöltään homogeeninen. 

Saadut tulokset vastaavat nr'rmaaleja biturniliuossoramas- 

saan kelvollisten tartukkeiden arvoja. 

Otaniemessa marraskuun 28 päivänä 1 

VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSLAITOS 

Tielaboratorio 

Jrhtaja 	U. Soveri 

Tutkimusinsjnbörj 	P. Kannisto 

TVH 8.209 A4 3000 7.65 6876-65/26 



TVH 	Topeka-päällysteen karkeutus- 	
3 

MAATUTKIMUSTOIMISTO 	kokeilu 1966 

Tii.rku - Ylikylä 4  Kaarina 

1. £okeiltavat aineet: 

1. Synopal-sirote 9-15 mm 

2. Kärsmäki, sepeli 12-18 mm 

3. Seulottu luonnnnsora 12-20 mm 

. 

	

4. Piikkii, sepeli 12-20 mm 

2. Kokeen tarkoituksena on selvittää erilaisten bituminoi-

tavien sirotemateriaalien s oveltuv-uutta topeka-p.ällys-
teen karkeuttamiseeri. 

3. Koe suoritettiin 22.9-26.9.66 välisenä aikana Topeka-

massan valmistuksen jalevityksen suoritti Rakennus Oy 

Laine Siiotteiden levitysty5 tehtiin TVL:n kalustolla. 

4. Koeosuudet ovat valtatiellä no 1 välillä Turku - Ylikylä. 

Ne on merkitty tien viereen pystytetyillä keltaisilla 

paaluilla, joihin on merkitty koensuudella käytetyn si-

rotteen laatu, käyttimäärä ja vuosiluku. Koeosuuksista 

on piirros liitteessä 1. 

5. Päällystemassan (Top 12/70) ohjearvot: 

hiekka 0-12 mm 65 % 

sepeli 6-12 mm 25 % 

kalkkifilleri 10 % 

bitumi B 80 7,7 % 

. 

	

rakeisuus: 0,074 mm 10+ 2 % 

2 	63+5% 

Karkeutuksena käytettävän sirotteen ohjearvot: 

Bitumi B 80 1,0 % 

Sirote 16-20 7 kg/m2  

Topekaan käytetyn sepelin 6-12 min ja karkeutukseen käy-

tetyn sirotteiden rakeiuuskäyrät ja muut tutkimustulok-

set esitetään liitteissä 1 ja 2. Sideaineen tutkimustu-

los esitetään liitteessä 4. 

6. Tyin suoritus ja käytetyt välineet: 

Päällystemassa valmistettiin Parker-Flant sekoituskoneel- 

TVH 3209 A4 3000 7,S 6876---6526 
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MAATUTKIMUSTOIMISTO 

la. Jyräys suoritettiin Lokomon 8 tonnin valssi jyrällä 

sekä Dingier 7,5-16 t•nnin kurnipyöräjyrällä. Massat le-
vitettiin Blaw-Knox asfaltinlevittäjällä. Sirotteiden 

bituminointi suoritettiin Parker-Plant sekoituskoneessa. 

Sirotteet levitettiin kuorma-auton lavan takaosaan kun-

nitetyllä Salco-levittäjällä. 

Massa valmistettiin tyselityksen ja annettujen ohjearvo 

jen mukaisesti. Massan valmistuksessa ei todettu normaa-

lista poikkeavaa. tevityskoneessa massan lämptila oli 

keskimäärin 150 °C. Pitkän kuljetusmatkan ja aihaisen ui-

koilman lämptilan vuoksi leititetyn päällystemassan läm-

pötila. oli jyrttessä melko alhainen Topekaa valmis-

tettiin kaikille köeouuksille yhteensä 2752,0 tön. Pääl 
lysteen pinta-ala oli 38255 rn2 . Keskimäärdinon menekki 
oli siten 71,9 kg/m2  Sideainetta käytettiin 212,2 ton 
ja keskimääräinen kulutus oli 7,72 %. Sirotteen levityk-
sessg ei ollut sanottavasti vaikeuksia. 

Synöpal-osuus 

Synopai-rakeitten]evitys oli epätasaista. Rakeet eiv.t 

uponneet täysin tyydyttävästi pä.11yetemassaan8 Se joh-

tui jäähtymisen takia kovettuneesta päällysteestä. Jäi-

kijyräyksen aikana tapahtui osittaista sirotteen mure-

kaantumista. Synopal-rakeita bituminoitaessa oli toden-

näköisesti lämpötila ollut hieman liian korkea, koska 

bituinirakeiden pinnalla näytti ruskealta eikä siinä 01-

lut normaalia kiiltoa. Seuraavana päivänä todettiin la-

jittuneista kohdista Synopal-rakeiden irronneen vähäisel 

tä osin pois. Väriltään tämä osuus oli vaalea. Syncpai-

sirotetta levitettiin keskimäärin 6,1 kg/m2 . 

Sepeli-osuus (Kärsämäki) 

Massan valmistuksessa ja levityksessä ei todettu ta7alii 

sesta poikkeavaa. Sirotteen levitys oli hankalaa, sillä 

sirotteen seassa oli n. 5 cm läpimittaisia kiviä, jotca 
aiheuttivat Birotteen levityskelan tukkeutumista. Tämän 

johdosta sirote ei levinnyt tasaisesti ja sitä joudut-

tiin lisäämään paljais.iin kohtiin. Seuraavana päivän ei 

TVH 8.209 A4 3000 7.65 6876-6526 
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havaittu ällysteen pinnalla irrallista sirotetta. Si-

rotteen keskimääräinen kulutus oli 6,7 kg/m2 . 

Luonnons ora-osuus 

Massan valmistus ja levitys sujuivat normaalisti. Sirot- 

teen bituminointi oli onnistunut hyvin. Jyrättäessä siro-

te upposi melko hyvin massaan. Sirotteen levitysmäärä oli 

liian alhainen. Se oli keskimäärin 3,1 kg/m2 . 

Sepeli-osuus (Piikkiö) 

Tässä koeosuudessa ei havaittu sanottavampaa eroa edelli-

seen verrattuna. Sirotettg levitettiin tässkiri liian 

alhainen niäärä, keskimäärin 3;3 kg/m 2 s 

7. Laboratorioty5t: 

Laboratoriossa määritettiin päällystemassasta sideaine-

pitoisuus ja rakeisuus sekä valmistettiin Marsha 1ll-kap-
paleet. Tulokset esitetään liitteessä 3. 

8. Kitkamittaukset ja jälkitarkastukset: 

Synopal-osuus 

Tarkastuksessa 21.10.1966 todettiin, että sirotteen epä-

tasaisesta levityksestä on ollut seurauksena sirotteen ir-

toamista lajittuneista kohdista. Turun puoleisellaosalla 

on sirotteen irtoamista tapahtunut eniten. Eräässä kohdas-

sa oli sirote irronnut koko kaistan leveydeltä melkein 

kokonaan. Näiltä kohdilta tulee päällyste todennäköisesti 

kulumaan tavallista nopeammin. Päällyste oli karkean tun-

tuinen. Sirote ei ollut uponnut riittävän syvälle päällys-
teeseen. Päällysteen väri oli vaalea. 

Sepeli-osuus (Kärsämäki) 

Sirotteen irtoamista ei ole tapahtunut sanottavassa mää-

rin. Tälläkin osuudella on sirote levitetty työn aikana 

epätasaisesti. Päällyste ei ollut aivan niin karkea kuin 
edellisellä osuudella. 

Luonnons ora-osuus 

Sirote oli pysynyt kiinni pinnassa ja sen levitys oli 

TVH 8.209 A4 3000 7.65 6876-65.26 
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lut tasaisempaa. Pinta ei ole niin karkea kuin edellisel-

lä osuudella. Sirotteen määrä on ollut liian vähäinen. 

Sepeli-c'suus (Piikkiö) 

Sirote on pysynyt kiinni päällysteessä. Työnaikainen si-

rotteen levitys on ollut epätasaista. Pinnassa esiintyy 

karkeita ja sirotteesta vapaita paikkoja. 

Karkeutus Oli tarkatushetkellä tyydyttävässä kunnossa. 

Kunnossapitotoimenpiteitä ei koeosilla ole suoritettu. 

Sideaineen pintaannousua ei havaittu. Liitteessä 5 esi-

tetään syksyllä suoritettujen kitkamittausten tulokset. 

Niiden mukaan märn päällys±een kitka-arvoa on voitu pa-

rantaa huomattavast± Karkeutus parantaa myös pällys-

teen kulutuskestävyy -ttä. Kun karkeutuksen kustannukset 

ovat melko aihaiset ( n. 50 p/m 2 ), on suotavaa, että kaik 

ki maanteille tehtävät topekapäällysteet karkeutetaah 

Havaintojen tekemist. koeosuuksista jatketaan vuonna 

1967. 

. 

. 
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krkJh,no2 	kcvrkea hieno 	6 /npkea pIe/ 

iiI  I1iiii1T 
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T: --60 

dL::1::: II IT 1 _ 

4/_--jH- -20 

II iiititii 
Qis 	OQs 	O,3 / ., 2 4 6 /6 

IT__ 
4 7 FI_' 

___________ Sepeli 6-12 mm 
Kärsämäki 

6 	12 20 25 35/i&%55 

Käytetty kiviaines 

Ai€k,4ci _____ 	3OY' 	 20 //i'e/ 

Kivilaji: 

Sepeli 6-12 mm Kärsäinäki 

Erilaisia keskirakeisia Kiilleliusketta 70 
punaisia ja harmaita gra- granhittipitoista 
iitteja,hieman kiille- harrnaata karkearak. 
neissejä. graniittia 25 % 

keskirak.pun.gran. 	5 
0minaspaino 2,63 2,72 
Muotoarvo 2,31/1,34 2,64/1,32 
Haurausarvo 61,9 53,6 
Los Angelesi. 21,0 23,0 

- : 	. 	10773 	2:1! 	 5 •-01- 
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____-- UIuIII__ IIffu1 
4 	8 	'4' 32'''4' 

6 	12 2)25 551O5O55 
J 0074 Q'.f5 02.5 0,3 

________ Synopal 
- Luonnonsora 

-.-.-.-. Piikkiö 

/ 	2 
fmryiJ 

Kivilaji: 

Ominaispaino 
Muotoarvo 
Hauraus arvo 
Los Angelesi. 

oa1 

Tekn, tuote 

2,09 
1,22 

Haurausi. 23,3 
22,5  

Luonnons ora 
Erilaisia,keski-
rakeisia graniit 
teja 90 % kiille 
gneissejä 10 % 

2,61 
1,05/1,28 
62,0 
21,3  

Piikkil5 
raniittipitoi: 

ta kiillegneis-
siä 50%.punais-
ta keskirak.gr. 
40% harniaata 
keskir.gran. 10/ 

2,77 
2,05/1,36 

54,7 
20,6 

TVH no 2.700 A4. 100x50 12.62 10273-62/11 
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______________ 	Massanäytteiden keskiarvotulokset 

Sideaineen 	Tilav. Marshall 	Sideaine- 	Rakeisuus _____ 
laatu 	paino stab. 	Plow määrä 	0,074 	2 	12 

B-80 Ohjearvo 	- 	- 	- 	7,7 	10 	63 	- 
Keskiarvo 	2,31 	649 	23 	7,70 	10,0 	62,2 98,7 

Nö.ytetutkimusten määrä 7 kpl. 

TVH no 2.700 A4. 100x 50 1262 10273-62/11 
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TVH 	1 TUTKIMUSSELOSTUS 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 	 Liite 4 Bitumi B-80 

Näytteenottopaikka: Teilimäen sekoitusasema Työn no: 

Näytteenottoaika: 	19.8.-66 	 Piiri: Turku 

Työmaa: Turku-Ylikylä vanha risteys 

Tutkimustulokset: 

1. Tunkeuma, 25 °C, 1/10 mm 	82 
0 2. Viskositee -t -ti, cSt, 60 C:ssa 

3. Viskositeetti, cSt, 135 °C:ssa 	434 
4. Murtumispiste, Fraass, °C 

5. Liukoisuus hiilitetrakloridiin, p-% 

6. Penetraatio ohuen bitumikerroksen 
0 lammityksen jalkeen, 163 0/5h, % al-

kuperäisestä. 

Huomautuksia: Tutkittu bituminäyte täyttää tutkituil-

ta osin tie- ja vesirakennushallituksen laatuvaatimuk-
set. 

Syyskuun 5 pnä 1966 

Eva Solin 

. 

TVH 8.209 A4 3000 7.65 6876-65/26 
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Liite 5 

Kitkamittauskokeet 1966 

Tieosa 

Turku-Ylikylä 

Rak. Mittaulajee 
Helsingin lentoaseman Skiddo- 

____________________________ 
Portable Skid-Resistance Paallyste VUOSi metri, BV - 6 Meter 

Mitt. 
paiv 

Sää Kitka-arvo 6Okm/h Kitka-arvo Mi.tt. ää - 
Kuiva Märkä Kuiva Märkä ' C 

Tp.kark. 
Synopal 

1966 29.9 urink. 
8°C 

0,76 0,57 - ,60 12.9 Aurink 
14 C 

Top.kark. 1966 29.9 " 

3,74 0,50 
- 0,61 12.9 Kärsämäki 

Top.ei kark. 1966 29.9 " 0,62 033 - O,61 12.9 
Tcp.kark.LS 166 29.9 " 3,66 0,51 - 0,59 12.9 U 

Top.kark. 1966 29.9 " r,65 0,55 - ,58 129 IPiikkiö 
15C 

-4 
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Afalttibetoni, tarukekokeilu 

MAATUTKIMUSTOMISTO 1966 

Helsingin ohikulkutie, Espoo 

1. Kkei1tavat tartukkeet: 

- Agentuuriliike B.E. Wisbrand: Lubri'ol 456 

- Raision tehtaat: Steariinihappo 

- Rikkihappo Oy: Riva-M 

- Oulu Oy: Kling Hs Beta 

Oy Mercantile Ab: Pave 

- Oy Algol Ab: Diamin BG 

2. Kokeen tarkoituksena on selvittää 9  missä määrin kyseisten 
tartukelaatujen käyttö parantaa kuumasekotteisen asfaltti-

päällysteen Kb 18/100 ominaisuuksia. 

3. Koe suoritettiin 6.7 - 12.7.66 valisenä aikana. Siihen 

kuuluvat työt suoritti Rakennus Oy Cultor. 

4. Koeosuudet ovat Helsingin ohikulkutiellä välillä Turuntie-

Porintie, Ne on merkitty luiskaan lyddyillä keltaisilla 

paaluilla. Eri tartukelaatuja käyttäen valmistetut asfalt-

tibetonipäällysteet sijaitsevat seuraavasti: 

1. Lubrizol 456 P1. 19+98 - 24+15 , vasen kaista 

2. Steariinihappo p1. 22+45 - 28+70, oikea kaista 

3. Riva - M 	p1 28+15 - 34+64, vasen kaista 

4. Kling Hs Beta p1 33+70 - 40+33 oikea kaista 

5. Pave 	p1 38+60 - 45+53, vasen kaista 

6. Diamin BG 	p1 47+50 - 54+60. oikea kaista 

Paalutuksen nollakohta on Turuntien risteys - 3+40. 

Koeosuuksista on piirros liitteessä 1 

5. Käytetyt materiaalit: 

Kiviaineksena käytettiin sepelilajitetta 0-6, 6-12 ja 

lO-1E mm sekä hiekkaa 0-6mm. Näiden rakeisuuskeskiarvokäy-

rät ovat liitteessä 1. Sideaineena käytettiin Neste Oy:n 

toimittamaa bitumia B-120. Sen tutkimustulokset ovat liit-

teessä 7. 

Kiviaineksen rakeisuuden ohjearvot olivat 0,074 mm 9 

	

4 	'9 55 

	

12 	' 88 

TVH 8.209 A4 3000 7.65 6876-65/26 



. 

. 

. 

. 

TVH 
-2-- 

MAATUTKIMUSTOIMISTO 

ja sideainemäärän ohjearvo 6,1 %. Kalkkifilleriä käytet-
tiin 5 % kiviaineksen painosta. 

6. Työn suoritus ja käytetyt välineet: 
Työ tehtiin normaalin asfalttibetonin valmistuksen yhtey-
dessä. Sekoitusasema oli automaa -ttinen Wien-tyyppinen an-
noskone. Massat levitettiin Barber-Greene-levittimellä ja 
tiivistettiin kandella vaissijyrällä (Greene 8 ja 12 ton) 
sekä kumipy8räjyrällä (Blaw Knox 13 ton). 
Kokeen suoritus: 
Tartukkeen käyttömäärä oli kaikilla koeosuuksilla 0 9 5 %. 
Tyhjään bitumisäiliön punnittiin 92,5 kg käytettävää tar-
tuketta, minkä jälkeen säiliö täytettiin bitumilla Säili-
ön vetoisuus oli 18500 k. Sideainetta sekoitettiin ennen 
ulassan valmistusta n. 2 - 15 h. Sekoitus jatkui myös koko 
massari valmistuksen ajan. Kaikki tartukkeet tuntuivat se-
koittuvan hyvin bitumiin. Massan valmistus, levitys ja jy-
räys suoritettiin samalla tavalla kuin normaalin äsfaltti-
betonin yhteydessä, eikä tällöin havaittu tartukkeen aiheut-
tavan työn kuluessa muuta eroa kuin hajun, joka tuntui 
yleensä voimakkaana levitystyön aikana. Liitteessä 2 on 
eräitä tuloksia ja havaintoja koeouuksien valmistuksesta. 

7. Laboratoriotyöt: 
Jokaisesta massalaadusta otetiin 5 näytettä tasavälein, 
joista määritettiin sideainemäärä ja rakeisuus työmaan 
kenttä1aboratoriossa, Myös jokaisesta näytteestä valinistet-
tim 3 Narshall-koekappaletta, joista määritettiin stabii-
lisuusarvot ja tilavuuspaino. Tulokset esitetään liitteis-
sä 3 ja 4. Kustakin tartukelaadusta lähetettiin näyte 
VTT:n tielaboratorioon. Työuiaalta lähetettiin lisäksi yksi 
sideainenäyte, jossa ei ollut tartuketta sekä sellaiset 
sideainenäytteet, joissa oli tartuke sekoitettuna, tutkit-
tavaksi VTT:n tielaboratorioon, VTT:n tutkimustulokset 
ovat liitteissä 8 Jokaisesta koeosuudesta porattiin 3 näy-
tesarjaa a' 2 riviä/3 kpl, Näytteistä määritettiin sideai-
nemäärä, rakeisuus, tilavuuspaino, tyhjätila ja stabiili-
suusarvot. Tulokset esitetään liitteissä 5 ja 6. 

TVH 8 209 A4 3000 765 6876 -65'26 
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8. Siiniämääräisesti tarkastettuna näyttävät koeosuuksien pin-

nat tasalaatu 	ta eikä eroja normaaliin päällysteeseen 

ollut toistaiseksi havaittavissa. Koeosuuksilla esiintyi 

paikoitellen bitumin pintaan nousua samoin kuin normaaleil-

la osutksilla. 

9, Jälki ai'kt&kset: 

Syksyn 1966 kuluessa suoritetuissa tarkastuksissa ei ole 
havaittu eroja eri koeosuuksien sekä varsinaisen päällys- 

teen välillä. Havaintojen tekoa tullaan jatkamaan vuonna 

1967. 

TVH 8.209 A4 3000 7.65 6876-65126 
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________ sepelilajitteet 0-6. 6-12 ja 10-16 mm 
--------hiekka 0-6 mm (Rudus Ojakkala) 

Sepelit 0-6,6-12 	ja 	10-lbtritn 
Kivilaji: terve, punainen. hienorakeinen 

graniitti 

Ominaispaino 2,61 
Nuotoarvo 3,10/1 	61 Haurausarvo 69.3 Los Angelesluku 20,8 
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Liite 2 

Lubrizol 	Steariini- 	RiiTa 	Kling Hs 	Pave 	Diamin Tartuke 	
456 	ppo 	- M 	Beta 	BG 

12.7.6 8.7.66 127.66 8.766 6.766 7.766 
Sää TJkkoskuuroja Poutaa Poutaa Poutaa Pilv.sadek. Poutaa 
Sek. aika ennen ajoa (h) 2 4 13,5 12 3 2 
Tartuke sideaineesa ennen 
näytteen ottoa (h) 3 5 15 15 5 5 
Massan valmistus alkoi (klo) 1325 13.25 05.50 05.43 14.50 09.22 

(p1) 24+15 vas 28+70 oik0 34+64 vas 40+33 vas 45+53 vas 54+60 oik 
Massan valmistus päättyi (k10 19.30 19.25 10.29 1L40 '18.. 54 13.13 

(p1) 19+98 vas 22+45 oik 28+15 vas 33+60 vas 38+60 vas 47+50 oik 
Massaa valmistettiin (ton) 245 288 280 296 304 304 
Päällystettä 	" 	 (m) 1773 2879 2771 2963 3021 3027 
Sekoitusaika (sek) 40 39 40 41 40 41 
Teho (ton/h) 72 73 74 76 79 
Sideaineen lämpötila (°c) 159 163 158 165 163 159 
Kiviaineksen 	" 	 (°c) 158 159 148 146 154 153 
Massan 	suurin 174 172 168 162 170 167 

pienin 131 142 134 132 153 154 
Massanäytteet No/pi 26/23+45 16/28+10 21/33+00 11/39+15 1/44+90 6/50+00 

27/22+20 17/26+90 22/31+30 12/37+95 2/43+10 7/52+90 
28/20+90 18/25+75 23/30+50 13/36+50 3/42+30 8/51+20 
Tasausmas- 19/24+45 24/29+13 14/35 ^00 4/40+70 9/49+10 
saksi 20/23+30 25/28+00 15/34+30 5/38+70 10/48+30 
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__________ Pave 

---Riva - I'i 
- .-. -.-. Lubrizol 456 

Massanäytteiden keakiarvotulokset 

__ __ 

IIrIT OJ 

_ _ _IIIII _ 

: -H ____ __ 

Koeosuus ________ 
Sideaineen 
laatu 

Tilav. 
paino 

Marshall 
stab. Flow  ____ 

Sideaine- 
määrä % 

Rakeisuus 
),074 4 12 

Pave B 120 2.43 755 16 5.86 9.0 51.2 90.8 
Riva M B 120 2.42 819 13 5.81 8.1 52.6 92.8 

Lubrizol B 120 2.39 718 14 6.12 8.9 50.5 92.4 

Näytetutkimusten määrä 15 kpl 

Vk o 2.700 A4. 100 x 50 1 2,67 10773 62/11 
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Helsingin ohikulkutie 	Liite 4 

Laboratoriotulokset rnaseanäytteistä 

___-___ _ _ 

_____-___ _ 1_1IIiii= ii _ ___ 
_____- IuIINI _J 

1111111 __ __ 
__- _____ __ 

II 
_ 

liii, _ 

— 1111U1 1 i-i 0074 Q,ss 	ORS 	0J 	/ 	2 4 ' 	 ' 	 ' 	 '32' 
• (m 6 	12 25 351i0 50 .55 

________Diamin BG 
- -------- Kling He Beta 

- . -.-.- Steariinihappo 

___________ - Massanäytteiden keskiarvotulokset 
oeosuus Sideaineen Tiiav. Narshall Plow Sidealne Rakeisuu 1 

0 074 4 12 laatu paino stab. määrä % 
Diamin BG B 120 2.41 729 15 5.94 9.0 51.5 92.0 
Kling He 
Beta B 120 241 740 14 t.02 9.2 53.4 91.8 
Steariini- 
happo B 120 2.41 820 15 5.81 87 50.5 90.8 

Näytetutkimusten määrä 15 kpl 

no 2.700 	A4. 100x50 12.62 	10273-62/11 5-018 I 

___ 	 so 	o ,4A.'ej 
Ätii'*eaT ,» 	O kke, r h/ 	 g) 



T v L 	1 	Rel8ingin ohikulkutie 	Liite 5 

Laboratoriotulokset päällystenäytteistä 

_ ii _____•_____ 

_____- _iIuI _;; Ii iv wiiiiir;t 11 __ Iv II 11NC3 
_____- _ __ _ ______IR _ 111101 __ __ _____1u11U1 ____I1u1 '1 111101 

EI 0o* Qms 	Ois C / 	2 	4 8 	' 	/6 32' . [m flJ 6 	12 25 
______ Pave Päällystenäytteiden ka.käyrä 3 kpl 

------ - Riva - M - . -. 	. 	Lubrizol 456 
________ Päällystenäytteiden keskiarvotulokset 
Koe- Sideaineen Tilav. Marehail Tyhjä ideaine Rakeisuus 

0.074 T osuus laatu paino stab. tila riäärä 
Pave B 120 2.39 379 1.8 17 5.99 9.5 52.3 30. 
Riva-M B 120 2.40 366 2.2 14 5.97 8.4 52.2 39. 
Lubrizol 	B 120 2.38 250 2.0 17 5.91 8.0 50.3 38. 

TVH ro 2700 A4. lOOxSO 12.62 10273--62/1l 
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T V L Helsingin ohiku].kutie Liite 6 

Laboratorio tulokset p.ällya t enäyttei etä 

c 	hiekka 	 5o 	 20 / /'e / 
*eaTh/Gno 06 	,'kpa 	h,no 	6 Aic»'Ä-ec, 'j,/ene/ 
____•T. 

90 - ____ ____ ___ --- L_ L 

80 - ____ ____ - 
•1 .  -,. 

-. 

604- ___- 

____ ____ ____ ____ ____ ____ - 
..,o - -: __ __ __ ' - -: -, - 

1 ' 
1  1 

30 __- i 
20  > - f -: -: -: 

HH 20  - 
X1Oo'.+Q,*s 	OisQ»_/ 	2 	4 	'8 rm tnJ 	 6 	12 	25 354r&fO..S5 

________ Diamin B 	PäU].lystenäytteid.n ka.käyrä 3 kpl 
------- Kling He Beta 

-. -. -. -. Steariinihappo 

________ __________ Pääli atenäytteiden_ke8kiarvotulolcset 

Koeoauus 3ideaineen Tilav. Marehali Tyhjä Sideaine Raeisu e 
Laatu paino_ stab. tila ____ är% 0b74 .4 	-- 

Diamin BC B 120 2,40 524 1.7 14 5.81 10.0 52.1 89 
fKling He 
fBeta B 120 240 398 1.7 17 5.82 9.4 51.7 87.' 
Stearii- 
nihappo 	_ B120 2,40 	_ 98 -  1.8 15 5.70 .8 _ .53.2 

r\JLJ 	'?flfl 	*4 

s-o1 



VTT T" H ielabora'Gorio 	Aineenkoetusselstus 	 Liite 7 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 

Näyte: 	1 kpl bituminäyte B-120 

Näytteiden 
merkintä 	Helsingin ohikulkutie, Vanhakylä 

Tutkimusten tulokset: 

1. Tunkeurna, 25 °C, 1/10 mm 	 108 
2. Murtumispiste, Praass, ° C 	 -15 
3. Viskositeetti, 25 °C:ssa, c8t 

	

60 °C:ssa, cSt 	 8,1 x 1O 4  

	

135 °C:ssa, cSt 	 247 
4. Liukoisuus hiilitetrakioridiiri, paino-% 	 99,67 
5. Tunkeuma ohueri bituinikerroksen lännnityksen 

jälkeen, 163 °C/5h, % alkuperäisestä 	 50,9 

Tutkittu bitumi täyttää määritetyiltä ominaisuuksiltaan normaali- 
määräysten sekä TVH:n asettamat laatuvaatimukset. 

Otaniemessä lokakuun 6 päivänä 1966 

VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSLAITOS 
Tielaboratorio 

. 

	 Johtaja 	 II. Soveri 

Tutkimusinsinöiri P. Kannisto 

TVH 8.209 A4 3000 7.65 687665126 
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Aineenkoetusselostus 
Tielaboratorio 	1 

MAATUTKIMUSTOIMISTO 1 

Näytteet: 7 kpl tartukkeita sekä 6 kpl biturneja joihin on sekoi-

tettu 0,5 % tartuketta 

Näytteiden merkintä: 
Helsingin ohikulkutie, tartukekokeilu 

No 1, tartuke Pave 

Iflo 2, 	" 	Riva N 

Nto 3, 	" 	Kling, He Bet 

Nio 4, 	 Diamin BG 

N:o 5, 	Stariinihappo 

N:o 6, 	Lubrizol 

NÖ 1 a, Bitumi B 120 + 0.5 % Pave 
1i:o 2 a, " 	+ 0,5 % Riva N 
N:o 3 a, 	+ 05 % Kling Hs Beta 

N:o 4 a, " 	+ 0,5 % Diamin BG 

N:o 5 a, 	+ 0,5 % Steariinihappo 

Na 6 a, 	+ 0, % Lubrizl 

Ta:'tukenäytteet tutkittiin samalla tavoin kuin tutkitaan tartuk-

keiden soveltuvuus bitumiliuos- ja öljysorastukeiin. Sideaineena 

käytettiin kuitenkin tällöin bitumia B-120. 

Tulokset: 

Näytteiden 
merkintä 

Tartuke- Lämmitys- 
aik, min 

ajapinta- 
jännitys 

Hallbergin koe 
Vesipat- Tartunt 

150 	C:s.dyne/cm sas kork.Toima 
___________ _____ ______ ______ cm djrne/cm 

Ei tartuketta - 30 30,1 6 7,8 

1. Pave 0,5 30 9,9 8 10,2 

2. Riva M 0,5 30 8,3 14 17,4 

3. Kling Hs Beta 0,5 30 6,9 14 17,4 

4. Diamin BG 0,5 30 18,5 18 224 

5. Steariinihappo 0,5 30 28,4 10 12,6 

6. Lubrizol 456 0,5 30 9,5 14 17,6 

Näytteiden puhtäus sulamiskokeissa kaikissa 100 % sekä ulkon.äkö 

homogeeninen. 

Lähetetyt bitumi + tartukenäytteet (tartuketta on sekoitettu 

työmaalla 0,5 %) laimennettiin tavanomaisella tavalla kokeita 

varten, lämmitettiin 100 °C 5 min koko ajan sekoittaen. 

TVH 8.209 A4 3000 7.65 6876-65'26 
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STO 1 	Aineenkoetusselostus 

. 

. 

Tulokset: 

Näytteen 	Tartuke- Lämmitys- Rajapinta- 
merkintä 	aika min jännitys 

(työmaa) 100 C:ssa dyne/cm 

Eitartuketta 0 9 5 5 30 9 1 

la Pave 0,5 5 23 9 2 
2a Riva M 0,5 5 15,5 
3a Kling Fø Beta 0,5 5 13,5 
4a Tiamin EG 0 9 5 5 23,2 

5a Steariinihappo 0,5 5 28,9 

6a Lubrizol 456 0,5 5 13,4 

Elallbergin koe 
Vesipat- Tartunta 
sas kork. voima 

	

cm 	dyne/cm 

	

6 	7,8 

	

10 	12,5 

	

14 	17,4 

	

14 	17,4 

	

18 	22,4 

	

8 	10,2 

	

16 	19,6 

Otaniemessä marraskuun 25 päivänä 19661 

VALTION TEKNILLIN}N TUTKIMUSLAITOS 

Tielaboratorio 

. 

	

Johtaja 
	TJ. Soveri 

. 

Tutkimusinsinburi 
	

P. Kannisto 

TVH 8.209 A4 3000 7.65 6876-65/26 



TV 	Kalkkikiven käyttö asfalttipääl- 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 	lysteessa 1 966 	 5. 

Herttuala - Punkasalmi, Kerimäki 

1. Kokeiltavat kiviainekset: Louhen ja Montolan kaivok-

sien kalkkikivilajitteet; Louhen lajitteet 0-6 mm, 

[IJ 

	

	
-10 mm 1 4  0-10 mm II ja 6-18 mm sekä Montolan 2-12 mm 

lajite. 

2. Kokeen tarkoituksena on selvittää kyseisten kalkkikivi-

. 

	

lajitteiden soveltuvuutta asfaltti- ja sora-asfalttibe- 

tonin kiviainekseksi sekä niiden päällystettä vaalenta- 

vaa vaikutusta. 

3. Koe suoritettiin 2.-4.8.1966 välisenä aikana. Siihen 

kuuluvat työt suoritti Asfaltti Oy Lemminkäinen. 

4. Koeosuudet övatvaltatiellä no 14 tieosalla Savonlinna-

Särkisalmi. Herttualan risteyksestä n. 500 m Punkasal-

melle päin km 97+750 - 105+530. Koeosuudet on merkitty 

tien reunaan asetetuilla paaluilla. Eri kiviaineslaatu-

ja käyttäen valmistetut koeosuudet sijaitsevat seuraa-

vasti: 

. 

	

1. Louhen lajitteet 0-6 mm 25 %, 0-10 mm 1 30 % ja 
6-18 mm 45 %, km 101+810 - 105+530, oikea kaista. 

2. Louhen lajite 0-10 mm 1 60 % ja murskesorasta seu-
. 

	

lotut lajitteet 6-15 mm 20 % sekä 12-20 mm 20 %, km 
97+750 - 11•1 ^81, oikea kaista. 

3. Louhen lajitteet 0-10 mm II 30 % ja 8-18 mm 35 %, 
murskesoralajite 0-6 mm 32 % sekä kalkkifiLJ.eriä 3 %, 
km 101 ^940 - 105+740, vasen kaista. 

4. Montölan lajite 2-10 mm 36 % ja murskesoralajitteet 
mm 40 % ja 12-20 mm 20 % sekä kalkkifihleriä 4 %, 

km 97+750 - 101+940, vasen kaista. 

Koeosuuksista esitetään asemapiirros liitteessä 1. 

TVH 8.209 A4 3000 7.65 6876-65/26 
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TVH 	1 	-2-. 

MAATUTKMUSTOIMISTO 

5. Käytetyt materiaalit: 

Kiviaineksena käytettiin em. lajitteita. Niiden rakeisuu-

den keskiarvokäyrät sekä muut tutkimustulokset esitetään 

liitteissä 1 ja 2. Sideaineena käytettiin bitumia B 200, 

jonka tutkimustulos esitetään liitteessä 8. 

6. Ty5n suoritus ja käytetyt välineet: 

Ty4 tehtiin normaalin SAb-18 -tyin päätyttyä. Sekoituskone 
oli Vianöva 120. Massat levitettiii Barber-Greene 879 B-as 

faltinlevittimellä. Jyräys suoritettiin kandella Lokomon 

valmistamalla valssi jyrällä AJ 8-10 ton. 

Koeosuus 1: 
Tyi suoritettiin 2.-3.8.1966 välisenä aikana. Sää oli työn 

aikana aurinkoinen, 20 °C. Kiviaineksena oli Louhen lajit- 

teet (katso kohta 4).  Ohjearvot olivat seuraavat: 

Sideaine B 200 6,1 ± 0,4 % ja myihemmin 5,9 % 

Rakeisuus 0,074 mm 10 ± 2 %, 4 mm 52 ± 5 %, 12 mm 78 ± 7 7. 
Kalkkifilleriä ei käytetty. 

Massan valmistuksen alettua todettiin levityspaikalla 
sideainetta esiintyvän runsaasti massakuormien pinnassa. 

Massaa levitettäessä sideaine nousi päällysteen pintaan 

jo ennen jyräystä. Tämän vuoksi sideaineen ohjearvo alen-

nettiin 5,9 %:iin. Ohjearvolla 6,1 % valmistettiin massaa 

noin 25 tonnia. Käytettäessä ohjearvona 5,9 % ei sideainet 

ta enää ollut massakuormien pinnassa. Jyräyksen jälkeen 

esiintyi vielä sideaineen pintaannousua. Kalkkikiven käy-

tistä oli seurauksena useasti toistuvat kylmäsy5tt?ilaittei 

den tukkeutumiset. Myös kuumaseulontalaitteet tukkeutui-

vat kerran tyin aikana. Kiviainesten hukkamäärä muodostui 

melko suureksi keskeytysten johdosta. Massan levityksessä 

ei ollut sanottavaa vaikeutta. Liitteessä 3 ja 5 esitetään 

kokeilua koskevia laboratoriotuloksia. 

Koeosuus 2: 

Tyi suoritettiin 3.8.1966. Sää oli työn aikana aurinkoi-

nen, 23 °C. Kohdassa 4 esitetään tiedot kiviaineksen seos- 
suhteesta. Ohjearvot olivat seuraavat: 

Sideaine B 200 5,9 % ± 0,4 % 
Rakeisuus 0,074 mm 10 ± 2 %, 4 mm 49 + 5 %, 12 mm 78 ± 7 % 
KalkkifilleriLä ei käytetty. 

TVH 5,209 A 3300 7.65 4876 65.26 
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MAA1UTKIMUST0IMI5TO 1 	- 3 - 

Masaa valznistettaessa bodettiin saoj vaikeuksia kuin 

koeiflassaa 1 tehtessä mutta vähemmän. Voimakas piyäminen 
c'ii useasti tukehdutt 	kuivausijekin. Levityspajkaa oli 
vaikeutta saumn teossa. Se johtui pääasiassa mass.n alhai 
ses -ta lämpötilasta. Sideaineen pintanousua esiintyi jy-. 

räyksen jälkeen koeosuuden loppuosalla. Liitteessä 3 a 5 
esitetään kokeilua koskevia tuloksia. 

Koeosuus 3: 

Työ suoritettiin 3.8.1966. Sää oli työn aikana aurinkoi- 
nen, 2100. Käytetty kiviainesseos on selostettu kohdassa 4. 
Ohjearvot olivat seuraavat: 

Sideaine B 200 5,9%± 0,4 % 

Rakeisuus 0,074 mm 9,0 ± 2 %, 4 mm 50,0 ± 5 %, 12 mm 82,0 
± 7 %. 

Kalkkjfillerjä käytettiin 3 %. 

Massaa valmistettaessa ei todettu koemassojen 1 ja 2 

osalta ilmennej-tä vaikeuksia. Ainoastaan kylmäsyötössä 
esiintyi hankaluu -tta.. Massan levityksessä ei 011ut mitään 
eroa tavalliseen Päällystemass 	verrattuna. Esiintyneet 
alhaiset levi -byslämpötilat vaikeuttivat luonnollisesti mas- 
san käsittelyä. Liittejssä 4 ja 5 esitetään kokeilua kos-
kevia tuloksia. 

Koeosuus 4: 

Työ suoritettiin 4.8.1966. Sää oli työn aikana aurinkoinen, 

2000. Kiviaineeseos selostetaan kohdassa 4.. Ohjearvot oli-
vat seuraavat: 

Sideaine B 200 5,9 % ± 0,4 % 

Rakeisuus 0,074 mm 9,0 ± 2 %, 4 mm 47,0 ± 5 %, 12 mm 81,0 
± 7 %. 

Kalkkifillerjä käytettiin 4 %. 

Massan valmistuksessa ja sen levityksessä ei havaittu mi-

tään eroa tavalliseen tyhön verrattuna. Liitteissä 4 ja 
5 esitetään kokeilua koskevia tuloksia. 

7. Laboratorio-työt: 

Laboratorjossa määritettiin massasta sideainepitoisuus ja 

kiviaineksen fakeisuus. Tulokset ovat liitteissä 3 ja 4. 

Työn aikana valmistettiin massasta Marshall-kappalejta, 

joiden tutkimustulokset ovat myös liitteissä 3 ja 4. Pääl. 
TVH 8.209 A4 3000 7.65 6876-65.26 
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MAATUTKIMUSTOIMISTO 

lysteestä porattiin 5.10.1966 jälkit-arkastuksen yhtey-

dessä porakappaleita, jotka tutkittiin maatutkimustoi-

miston laboratoriossa. Näist. saadut tulokset esitetään 

liitteessä 6 ja 7. 

8. Jälkitarkastukset: 

Tarkastuksessa 5.10.166 todettiin eri koeosuuksista 

seuraavaa: 

Koeosuus 1, jossa Louhen lajitteet 0-6 mm 25 %, 0-10 mm 

130% ja 6-18 mm 45 %. 

Pinta on tiiviimpi kuin muilla osuuksilla. Sideaineen 

pintaannousua esiintyy lähes kauttaltaan. Pinta saattaa 

olla sateiella säällä hieman liukas. 

Koeosuus 2, jussa Louhen lajite 0-10 mml 60% j murske-

soralajitteet 6-15 mm 2 % ja 12-20 mm 20 % 

Pinta oli melko tiiviin näköinen. Sideaineen pintaan- 

nousua esiintyi osuuden Savonlinnan puoleisessa päässä. 

Koeosuus 3, jossa Louhen lajitteet 0-10 mm II 30 % ja 

8-18 mm 35 % ja murskesoralajite 0-6 mm 32 % sekä kalk-

kifilleriä 3 %. 

Pinta ei ole niin tiiviin näköinen kuin yllä mainittu 

osuus. Sideaineen pintaannousua ei esiintynyt sanotta-

vassa määrässä. Muutamia lajittuneita harvoja kohtia 

esiintyi. 

Koeosuus 4, jossa Montolan lajite 2-10 min 36 % ja murs-

kesoralajitteet 0-6 mm 40 % ja 12-20 mm 20 % sekä kalk-

kifilleriä 4 %. 

Pinnassa ei havaittu sanottavampaa eroa normaalikiviai-

neksista tehtyyn osuuteen verrattuna. Sideaineen pin-

taannousua ei esiintynyt. 

Jälkitarkastuksen yhteydessä otettiin koeosuuksista 

päällystenäytteet. 

Jälkitarkastus 28. 10.1966: 

Sää oli tarkastushetkellä puolipi1vine, lämpötila 

+ 3 °C. Koeosuuksilla oli hieman lunta ja niitä oli hie-

koitettu. Lumi ja hiekka haittasivat havaintojen tekoa. 

TVH 8209 A4 3000 765 6876-6526 
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MAATUTKIMUSTOIMISTO 	 -5- 

Kaikki koeosuudet olivat pintansa puolesta hieman epäho-

mogeenisia. Kuluneisuutta ei esiintynyt. Koeosuus 1 oli 

lähes kauttaaltaan pinnaltaan tiivis ja sileä. Siinä oli 

paikoitellen liialti sideaineen ja fillerin seosta pin-

nassa. Samaa ilmeni myös osuudesta 3. Siinä esiintyi li-

säksi melko karkeita ja avoimia kohtia. Koeosuudet 2 ja 

4 vastasivat pintansa puolesta normaalina työnä tehtyä 

sora-asfalttibetonia. Niissä ei esiintynyt läikkiä. Mil- 

tään osuudelta ei todettu, että kalkkikiven käytöllä oli-
si toistaiseksi ollut sanottatampaa vaikutusta päällys- 

teen vaaleusasteeseen. 

c 

. 

. 

TVH 8.209 A4 3000 765 6876-65/26 
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TV L 	Herttuala - Punkasalmi 	Liite 1 

Asemapirros 	 + 
01 	01 

kokeiluosuuksis -ta 
rH 

Rl 

Punkasalmelle 	1 K 1 1 K 2 	Savonlinnaan 
/ SAb 	K 3 	K 	Bsk 

£22 	A,ekia 	.2 ____ 	20 /'e/ 

	

kcn*ecrT7/.r,o 0 Äci,'kea T Ah?r7o 	 7 

. 	 2iUO74 W5 0.s U5 	/ 	2 	4 	a 	/6 	32' 
[m r,J 	 12 	1 2 & .17) .511 

Kiviaines tutkimus tulokset 
Louhi _________ 0-6 mm 

" 0-10 mm 1 
" 0-10 mm II 

-. .-. .-. • 	" 6-18 mm 
•........Montola2-l2mm 

Louhi Montola 

Kivi 	aji. 'l Terve, vaalea,karkea kalkki- Valkea kalkkikivi 40 
kivi joukossa 10 % kiille- musta amfiboliitti40, 

___________________ gneissiä kalkkigneissi 	201 
Ominaispaino 2,70 2,75 
Muotoarvo 2,39/1,44 3,31/1,67 
Haurausarvo 84,7 67,2 
Los Angeles 47,6 22,9 

no 2.700 A4. 100x50 12.62 10273—.62/1l 	 5--018 6 
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___,jIflIr ___ 	-__Ii (1 
Lajitteet 0-6 mm, 6-15 mm ja 12-20 mm 

Kiviaines: kiillegneissiä 50 Yo 
kiilleliusketta 20 % 

graniittia 	30 

om.p. 	2,72 

muotoarvo 	2,49/1 ,41 

haurausarvo 	60,0 

Los Angeles 	22,2 

10 

(JX 	t..', 	/ 	
' 	 32' ' ' [rnrnJ 	6 	12 2O25354O55 

VH no 1.700 A4. 100x50 12.62 10273-62111 
5-018 8 



T V L 	1 	Herttuala - Punkasalmi 	1 	Liite 3 

Laboratoriotulokset inassanäytteistä 

f ____ 

- - - 

- 

__ - __ 
:J 

- ____ 
1 

__ 
— -±- 

E 
- -- 

- 

- 

H--+---------- 

________-____ 	__ 4-J (1074 (i/S U&f UJ 	/ 	2 	4 	t 8 	/6 ' 3.2' 1 [m mJ 	 6 	12 2025 34 5 55 
_________ koeosuus 1 

koeosuus 2 

Massanäytteiden keskiarvotulokset _______ __________ 
Koeosuu 

no 
Sideaineei 
laatu 

Tilav. 
paino 

Marehal: 
stab. 

Sideaine- 
määrä % 

Rakeisuus 
0,074 4 12 

1 

2 

B-200 

B-200 
2,42 

2,41 

624 

647 

24 

19 

5,81 

5,7 

11,0 

7,7 

52,5 

40,8 

81,0 

79,0 

Näytetutkimusten määrä 6 kpl 

•L.UL IWiIJO4/l1 	 5-018 8 

. 
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T V L 	Herttuala — Punkasalmi 	Liite 4 

Laboratoriotulokset massanäytteistä 

	

___ 02 	'71 	 2 	f'O ,k,'ve/ 

	

k4eciT 	0 G 	 ______ 

go ___________ 

80 __ __ 

7° 

60 	_____ 	 __________ 

50 

4o 

30 ____ 	 _____ 

20 	 ___________ 

10 

tJ 	cis c.,is C'.3 	/ 	2 	4 	8 	/6 [mrnJ 	6 	12 a25 354&55 
________ koeosuus 3 

koe osuus 4 

________ ___________ Massanävtteiden keskiarvotulokset 

Näytetutkimusten määrä 6 kpl. 

Koeosuus 
no 

Sideaineen 
laatu 

Tilav 
paino 

Marshall 
stab. 

Sideaine- 
määrä % 

Rakeisuus 
0,074 4 

3 B-200 2,41 752 22 5,50 11,0 52,3 
4 B-200 2,41 775 18 5,61 10,3 51,3 

L -._T1I 
_ 1 IUIIII 

111 11111 1 11111ilh1 
ei kl1 II 

12 

84,0 
80,0 

'.'V 	I. IVUU ILML lULfJbLfll 	
5-O8 B 
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TVH 
	 Liite 5 

MAATUTKM USTOIMSTO 

Tietoja kokeilutöitten suorituksesta 

- _____________________ 
Koeosuus 

1 
Koeosuus 

2 - 

Koeosuus 
3 

K"eosuus 

Massaa valmistettiin (ton) 175,0 185,5 182,0 185,5 
H 	hylättiin 3,5 14,0 - 4,5 

Syy hylkäämiseen sideain. huono - ylimäär 
liikaa sek. m. 

Päällystettä 	(m2 ) 1360 1421 1497 1479 
Massamenekki 	(kg/m2 ) 126,1 120,6 121,3 121,5 
Työt käynnissä 	(h) 3,4 3,1 2,7 3,0 
Keskeytykset 8,4 1,4 Ö,3 - 

Sekoittajan teho 	(ton/h) 51,2 59,2 59,6 62,5 
Sideaineen lämphtila,suurin( °C) 165 160 145 142 

,pienin " 142 145 130 142 
,keskim." 148 155 138 142 

Kiviaineksen 	" 	 ,suurin " 180 16. 160 170 
,pienin " 150 160 10 10 

II 	,keskim." 166 160 160 160 
Massan l.mpöt.sek.as .suurjn 	' 160 150 150 165 

,pien±n " 130 135 135 140 
,kesidm»' 141 144 143 148 

Massan 	" 	 levit.,suurin " 152 139 136 142 
,pienin " 125 134 131 133 
,keskim." 141 136 133 139 

Massanäyt. pi-luku ja kaista 104+85- 100+65- 104+70- 98+54- 
105+10 101+06 105+04 98+77 

o.k. o.k. v.k. -v.k. 
103+82- 99+65- 104 ^ 13- 98 ^30- 
104+24 99+90 104+39 98+54 

o.k. o.k. v.k. v.k. 
102+45- 96+50- 103+07- 97+73- 
102+67 96+75 103+30 98+30 

o.k. o.k. v,k. v.k. 
Pääll.näyt. 	" 	 1  103+0 99+00 103+00 99+00 

o.k. o.k. v.k. v.k. 
11  104+00 100+00 104+00 100+00 

105+00 101+00 105+00 - 101+00 

TVH 8.209 A4 5000 5.66 5323-66/26 
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TV L 	1 	Herttuala - Punkasalmi 	Liite 6 

Laboratoriotulokset päällys'tenäyteistä 

0.2 	 52 	so 	 0 /'e/ 
Ai"keciT hieno 06 kc'kea 1 hieno 6 /cpA 	z,Jer,) ___ 

-. _ _ 
___•_____ __ 

___ . __ 

N_ ___•IJ ,1 II . iiIIIC9  ___ 
11_-- AiIhIIJl_ 
_ 

_•.•.__IIuI- 
___UIID11 

III E0o7* Qis.s 025 03 	/ 	2 	4 
• 	fmtnJ 	6 

____________ Koeosuus 1 

- ------ Koeosuus 2 

J!'TT 
oe- iaea 
suus neen 
ro laatu 

1 B-200 
2 B-200 

Läällyste 
Tilav. Marsh 
paino stab. 

	

2,41 	279 

	

2,39 	253 

tteiden kesktarvoti 
Tyhjä- Flow  Sideai tila nemää- 

rä% 

1,7 33 6,11 

2,4 20 5,64 

okset 
- Rakeisuue 

0,074 	4 	12 

	

10,8 	52,6 79,0 

	

6,9 	41,2 77,0 

1 Näytetutkirnusten määrä koeosuuksilla 1 ja 2 oli sideainemäärän ja 1 
rakeisuuden osalta 3 kpl sekä muiden määritysten osalta 9  kpl. 
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T V L 	iferttuala - Pi.uilrasalmi 	Liite 7 

Laboratoriotulokaat äö.11ystenyttsi8t 

. 
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• [m 6 	12 2025 354&fD 55 

___________ Koeosuus 3 

- 	Koeosuua 4 

_____ Pä.älJyetenäytteiden keskiarvotulokset 	- 

osuus 
ideai 

neen 
Tilav. 
paino 

Marshall 
stab. 

1Ijä 
tila Flo Sideal- Rakei.aws _____ 

no laatu rä % 0,074 4 12 

3 B-200 2,40 309 1,9 20 5,85 10,3 53,4 84,0 
4 B-200 2,39 277 2,7 22 5,80 

-- 	__ 	 _____ __ __ 

10,9 51,5 80,0 
__ 

Näytetutkimusten määrä koeosuuksilla 3 ja 4 oli sideainemäärän ja rakeisuuden osalta 3 kpl sekä muiden määritysten osalta 9 kpl. 
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Näytteet: 1 kpl bituminäyte B-200 

Näytteiden 
merkintä: Herttuala-PunjtasaJjiaen silta, Valtatie 14 

Tutk inius t en 
tulekset: 1. Tunkeuma, 25 °O, 1/10 min 

2. Murtumispiste, Fraass, °C 
3. Visk.siteetti, 25 °C:ssa, CP 

60 °c : ssa, cSt 
135"C : ssa,cSt 

4. Liukoisuus hiilitetraklorjdjjn, 
paino-% 

5. Tunkeuma ohuen bitumjkeroksen 
lämmityksen jälkeen, 163 c/5h 

6. Vanhenemisjndeksj 

209 
-17 
2,5x107 

 4,x1O4  
1 2 

99,9 

102 

3,. 

Tutkittu bitumi täyttää määritetyiltä ominaisuuk-
siltaan normaalimääräysten sekä TVH:n asettamat 
laatuvaatimukset. 

Otaniemessä heinäkuun 19 pnä 1966 
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSLAITOS 

Johtajan po. 	J.Hyyppä 

Assistentti 
	

E. Partanen 

TVH 8.209 A4 1000 1.65 1 523 -65 26 
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TVH 	Ky1mäsekottejse 	ntavanJcerik- 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 	sen asfalttimassat, 1966 	6 

Lohjanharju - Hyvinkää, Vihti 

1. Kokeiltavat aineet: 

Neste Oy:n valmistamat bitumiemulsiot AN ja 8-0 sekä. bitu-
miliuos BL-3. 

2. Kokeen tarkoituksena on selvittää em. sideainejden sovel-

tuvuutta kantavaan kerrokseen tehtävän kylmäsekotteisen 

päällystemassan s{deaineeksi. 

3. Koepaikka on Uudenmaan piirissä tieosalla Lohjanharju-Hy -
vinkää Nummelan risteyksestä (pohjoinen) Hyvink.äl1e näin 
n. 700 m matkalla. Ensimmäinen koe suoritettiin 21966 
p1. 71+20 - 74 ^87, vasen kaista. Sideaineena t1l. osuudel-
la oli bitumjemulsjo AN. Toinen koe suoritettiin 22966 
p1. 68+07 - 71+20, vasen kaista sekä Numielan risteyksen 

alueella. Sideaineena tässä oli bitumiliuos BL- ja tar-
tukkeena iJiamin BG. 

tCo±mas koe suoritettiin 24.-26.9.66 p1. 68+07 
- 74+87, oi-

kea kaista. Tällä osuudella oli sideaineena bitumiemulsio 

S-0. Koealueet on merkitty tien viereen asetetuilla keltai-

silla paaluilla, joihin on merkitty sideaineen laatu, käyt-

tömäärä-% ja vuosiluku. Koepaikasta cn asemapiirros liit- 
teessä 1. 

4. Käytetyt materiaalit: 

Kiviaineksena oli 0-30 mm kalliomurske, jonka rakeisuuden 

keskiarvokäyrä ja muut tutkimustulokset esitetään liit-

teessä 1. Sideaineiden AN, S-0 ja BL-3 tutkimustu1okset 
esitetään liitteissä 2 ja 4. 

5. Työn suotitus ja käytetyt välineet: 

Massojen valmistus suoritettiin Raahe Oy:n valmistamallba 

öljysorakoneisol Käytettäessä sideaineena emulsioita 

kokeiltiin myös veden lisäystä murskeeseen, jonka vesipi-. 

toisuus oli melko alhainen. Massojen levitys suoritettiin 
Linnhoff-levjttimellä Mix Fertiger 1965. Jyräys suoritet-
tiin Lokomon valssi jyrällä AJ 80. Keskimääräinen teho mas- 

TVH 8.209 A4 5000 5.66 5323-66/26 
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sojen valmistuksessa li n. 90 ton/h. Päällysteen alus-

ta oli kiinteä ja kantava. 

Koeosuus 1: sideaine AN 5,0 % ja 6,0 % 

Massaa jyrättäessä todettiin sideaineen nousevan pintaan, 

jolloin veden lisäys murskeeseen lopetettiin. Murskeen 

kosteus oli täll5in 2,3 %. P1. 72+60 alkaen käytettiin 

sideainetta 6,0 %, jolloin vettä lisättiin taas murskee-

seen. Murskeen kosteus oli tällöin 2,4 %, Levityspaikal-

la todettiin sideaineen nousevan pintaan, jolloin p1. 

71+55 alkaen veden lisäys lopetettiin. Koeosuuden alus-

ta 77 m matkalla jyrys suoritettiin 10 min kuluttua le-

vityksestä. Kun massa tarttui jonkin verran jyrän vals-

seihin lopetettiin jyräys ja se aloitettiin uudelleen 

3 tunnin kuluttua. Valmiissa päällysteessä esiintyi lajit-
tumia. Sää oli pilvinen, 7 °C. Massaa valmistettiin 186,9 
ton ja Däällysteen pinta-a1a oli 1468 	Keskimääräinen 
menekki oli 127 kg/m2 . Murskeen kosteus cli keskimäärin 

2,4 %. Sideainetta toimitettiin tymaalle kuormakirjojen 

mukaisesti 8,810 ton, joten keskimääräinen sideaineme-
nekki oli 4,83 %. 

Koeosuus 2: sideaine BL-3 3,8 % ja 4,0 % sekä tartuk-
keena Diamin BG- 1,0 %. 

Ensimmäisten kuormien aikana todettiin massan näyttävän 

sideaineköyhältä. Ohjearvoa nostettiin 0,2 %:lla eli 

4,0 %:iin (p1. 70+2f, vasen kaista). Massa näytti nyt 

kiinteämmältä kuin edellä. Suuremmat rakeet olivat kuiten-

kin sideaineettomia ja massa oli harmaata. Jyräys suon-
tettiit-t vaiheittain n. 100-150 m matkoilla levityksen 
edistymisen mukaan n. 	tunnin kuluttua levityksestä. 

Koska jyrättäessä todettiin massan tiivistyvän kohtalai-

sen kiinteäksi, ei sideaineen ohjearvoa enää muutettu. 

Massan lajittumista havaittiin tälläkin osuudella. Sää 
oli puolipilvinen, 3 °C. Massaa valmistettiin 285,0 ton 
ja päällystee 	pinta-ala oli 2216m2 . Keskimääräinen 
menekki oli 123,6 kg/m2 . Murskeen kosteus o-keskimää-

rin 2,5 %. Sideainetta toimitettiin työmaalle kuormakir-

jojen mukaisesti 9,9Q0 ton, joten keskimääräinen sideai 
nemenekki oli 3,60 %. 

TVH 8.209 A4 5000 5.66 5323-66/26 



TVH 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 

. 

. 

. 

Kiviainesvaa'an tarkituspunnitus osoitti vaa'an näyttä-

vän 7,Ö % liikaa. Edellä mainituissa massainäärissä on 
tämä otettu huomioon. 

Koeosuus 3: sideaine S-O 6,0 %. 
Kokeen alkaessa vettä ei aluksi lisätty niurskeeseen 

70 m matkalla. Kun massa vaikutti jäykältä aloitettiin 

veden lisäys. P1. 73 ^ 1S Lohjanharjulle päin alettiin vet-

tä käyttää entistä enemmän murskeessa. Massaa levitettä-

essä li pinta aikaisempaa paremman näköistä. Jyräys suo-

ritettiin 2...3 tunnin kuluttua massan levityksestä. Jy-

rättäessä muodostui pällysteeseen hieman poikittaisia 

epätasaisuutta. Sen muodostumista saatiin vhennettyä 

jyrän nopeutta alentamalla. Massaa valmistettiin 331,48 

ton ja päällysteen piita-ala oli 2756 m2 . Keskimääräinen 

menekki li 120,3 kg/m2 . Murskeen kosteus oli keskimää-

rin 3,5 . Sideainet+a toimitettiin työmaalle kuormakii-
jojen perusteellb. 17,0 ton joten keskimääräinen side-

ainemenekki oli 5,48 %. Sää kokeiluti aikana oli piolip±l-
vinen, 5 °C. 

6. Massanäytteitä otettiin kokeilujen aikana kultakin koe- 

osuudelta. Tulokset esitetään liitteessä 4. 

7. Kokeen jälkeen suoritetussa tarkastuksessa todettiin 

bitumiemulsio AN-osuuden sitoutuvan hitaasti. Lajittu-

neet karkeat kohdat olivat helposti irioitettavissa. Osuu-

della esiintyimyös sideainerikkaita kohtia. 

NL-3-osuus on pinnaltaan tiiviimpi kuin edellinen osuus. 

Väriltään se oli harmaa. Myös tällä osuudella karkeat 

k'hdat olivat irrallisia. Bitumiemulsio 5-0 oli kovet-

tunut paremmin kuin AN-laatu. Sitä käyttäen valmistettu 

osuus vaikutti kiinteämmältä kuin AN-osuus. 

Paikkausta jouduttiin suorittamaan välittömästi Numxnelafl 

risteyksessä, jonka kautta yleinen liikenne kulkee. 

Muillakin koeosuuksilla korjattiin ns. harvat kohdat. 

Liitteessä 5 esitetään valokuvia kokeilusta. 

8. Jälkitarkastukset ja toimenpiteet: 

Jälkitarkastus 21.10.1966: 

Koepäällysteiden valmistumisen jälkeen suoritettiin v- 
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1ittrnästi purkautuneiden ja lajittuneiden kohtien palk-
kaus. Nyt suoritetussa tarkastuksessa todettiin seuraa-
vaa: 
AN- 5 % ja 6 % -osuudet: 
Päällysteellä todettiin olevan irallista kiviainesta. 
Useita avoimia kuoppia havaittiin. Päällysteen väri 
oli ruskea. Purkautumia ja avonaisia kuoppia esiintyi 
runsaasti etenkin 6 %:n sidainemäärällä tehdyllä osalla. 

. 

	

S-0 6 - osuus: 
Avonaisia kuoppia ja purkautuneita kohtia havaittiin 
myös tällä osuudella. TySnaikaiset sideainerikkaat koh- 

. 

	

fat olivat vielä näkyvissä. Irrallista kiviainesta bo- 
dettiin päällysteellä jonkin verran. Päällysteen väri 
oli edellistä tummempi. 

BL-3 4,0 % - osuus: 
Irrallista kiviainesta ei esiintynyt päällysteellä sa-
nottavsti. Muutamia avoimia. kuoppia todettiin. \Täril-
tään pbllyste oli muttLunu+ tummen1xnksi. Nummelan ris-
teyksess. oleva päällyste oli kestänyt yydyttävästi 
liikenteen aiheuttaman rasituksen. 

BL-3 - suu oli tarkastushetkellä parhaassa kunnossa. 
Paikatut kohdat vaikuttavat sideainekäyhiltä värinsä 
puolesta. Niitten saumakohdista oli saurnaliuos ncussut 

. 
pintaan. Sadesäiden jatkuessa tulee emulsiolla tehdyt 
osuudet todennäköisesti purkautumaan ellei niitä kii-
reesti palkata ja päällystettä pintakäsitellä. 

. 

	

Paikkaus- ja pintakäsittelytyöt 31.10.-1.11 .1966: 
Jälkitarkastuksessa 21.10.66 todettiin koepäällystee-
seen muodostuneen runsaasti avoimia kuoppia ja alkavaa 
purkautumista. Tämän johdosta suoritettiin ajalla 31.10-
1.11.66 koeosuuden paikkaus- ja pintakäsittelytyö. 
Sideaineen levittimen. oli Perro-osa- merkkinen auton 
perässä hinattava laite. Sirote levitettiin kuorma-au-
ton takaosaan kiinnitetyllä Forshaga-levittimellä. Työt 
suoritettiin Uudenmaan piirin toimesta. Sideaineena käy-
-tettiin Neste Oy:n bitumiernulsiota N-0 ja sirotteena 
sepelilajitetta 6-12 mm. 
Paikkaustyön aikana oli sää puolipilvinen ja lämpötila 

TVH 8.209 A4 5000 5.66 5323_66j26 
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6 0C. Suuremmat kuopat täytettiin useassa kerroksessa. 
Eri kerroksiin levitettiin käsiruiskulla sideainet±a. 

Paikkausta suoritettiin kaikilla osuuksilla. Paikkaus-

ten pinta-ala muodostui n. 750 m 2 :ksi. Sideainetta N-0 

käytettiin keskimäärin 2,9 kg/m2  jä sirotetta 6-12 mm 

n. 8 l/m2 . 

Sää oli aurinkoinen ja lämpötila 5ÖC. 

Fintakäsittelyty suoritettiin ainoastaan bitumiemulsio 

AN-osuudella, joka oli purkautunut eniten. Alusta puh-
distettiin ja irtoainekset harjattiin pois. Sideaineen 

lämp$tila oli levitystyn aikana n. 50 °C. 

Sideaifletta N-) levitettiin keskimäärin 2,5 kg/m 2  jai-

rotett 6-12 mifl 8,2 l/m2 . Pintakäsittelyosuus uljet±iin 

liikeneeltä k6imeksi päiväksi Varsinaisen Diflakäsit-

telytyn jälkeen suoritettiin tarkastuksen yhteydessä 

vielä vähäisiä Paikkaustöitä. 

Jälkitarkastus 17.11 .66 
Tarkastuksessa todettiin paikattujen kohtien pysyneen 

ehjinä. Pintakäsitellyltä osuudelta oli suuri osa sirot-

teesta irronnut ja kulkeutunut pientareelle. Sirotetta 

oli jäljellä ainoastaan harvojen kohtien rakosissa ja 

syvennyskohdissa. Päällysteessä ei todettu avoimia kuop-

pia eikä purkautumista. Suurimpana syynä pintakäsittelyn 

nopeaan purkautumiseen on pidettävä epäedullisia sääolo-

suhteita, alhaista lämptilaa sekä märkää ja osittain 

jäässä ollutta alustaa. Paikkaus- ja pintakäsittelytyn 

avulla on kokeiluosuudet kuitenkin saatu korjatuksi niin, 

että ne pysyvät tyydyttävässä kunnossa todennäköisesti 

ainakin ensi kesään saakka. 

Tähänastiset kokemukset kylmäsekotteisista kantavan ker-

roksen massoista ovat kokeilun perusteella huonot. Olisi 

aiheellista jatkaa kokeilua ja pyrkiä suorittamaan tyit 

sääsuhteitten puolesta edulliseen aikaan. Nyt suorite-

tun kokeilun osalta jatketaan havaintojen tekoa v-uonna 
167. 

TVH 8.209 A4 5000 5.66 5323-66,26 
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T V L 	1 	Lohjanharju - Hyvinkää 
	

Liite 1 

(01 0 + 
(0 

N 

' 	Bitumiemulsio S-0 'i 

L-4 0074 Q,s 025 0,3• 	/ 	2 	4 	' 	 '3.2' [m 	 6 	12 2025 34O5V .55 

Kiviaines: terve, harmaa, keskirakeinen graniitti 

punertava 

Los Angelesluku 26,9 

Muotoarvo 	2,67/1 ,55 
Haurausarvo 	63,6 

Omlnaispaino 	2,66 

TVH 	2.7G0 A4. ,O..- 	1? 	lcT73 Efl 	 5 
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VTTTV 	 Liite 2 
Tip' 	.AINEENKOETUSSELOSTUS 

Näytteet: 2 bietumieniulsiota merk. S-0 ja BIE (anioninen) 

Tehtävä: 	Kelpoisuus sideaineeksi 

Tutkimuksen tulokset: 

Viskositeetti,cSt, 	50 °C 55 45 
0 Tislaus 260 C asti 

bijytislettä % 7 1 
Tislausjäänns % 67,0 68,3 

Tislausjäännksen ominaisuudet: 

- Tunkeuma, 25 °C, 	1/10 mm - 180 

- Liukoisuus hiilitetraklori- 
diin, % - 99,7 

Laskeuma, % 0,2 3,7 
Seulontajäännös, % 0,1 
XMti 	koe: 

- Murtuminen kosteassa sepe- 
lissä, % 60 25 

- Murtuminen kuivassa sepelis- 
sä, % 75 35 

XTehty vertailuksi, jotta nähtäisiin tutkittavien emulsioi-

den murtumisaikojen keskenäinen ero. 

Tutkitut emulsiot täyttävät TVH:n vaatimusten ehdot. Mitä 

murtumjsajkaan tulee on Mertensin kokeen perusteella emul-

sion ElE murtumisaika huomattavasti hitaampi emulsiolla 
s-0. 

Otaniemessä marraskuun 28 päivänä 1 

VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSLAITOS 

Tielaboratorjo 

Johtaja 	U.Soveri 

Tutkimusjnsjnjrj 	P. Kannisto 

n 

TVH 8.209 A4 5000 5.66 5323-66'26 
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ielaboratorio 	AINTEENKOETUSSELOST[JS 
	 Liite 3 

Näyte 	Bitumiliuos Bl-3 + tartuke Diamin BG 

Näyt t een 
ottopaikka: Lohjanharju-Hyvinkää, Ukin sek.asema 

Tehtävä: 	Tarttuvuusoininaisuuksien tutkiminen 

Tutkimuksen 
suoritus ja 
tulokset: 

Näytteen 	Tartuke- Lammitys Rajapin- 	Halibergin koe 
merkintä 	 aika 150 	tajänn. 	 ±Partunta- C:ssa,min (dyne/ 	as kork. vöima cm 	cm 	(dyne/cm) 

Ei tartuketta - 	 15 	9,2 	18 	22,4 

Tutkittu bitumiliuos sisältää diamin tyyppistä 
tartuketta riittävästi. 

Otaniemessä marraskuun 9 päivänä 1966 

VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSLAITOS 
Tielaboratori o 

Johtaja 	U.Soveri 

Tutkimusinsiniörj 	P. Kannisto 

TVH 8.209 A4 5000 5.66 5323-66/26 
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T V L 	1 	Lohjanharju - Hyvinkää 	Liite 4 

__________ Bitumiemulsio AN 

Bitumiliuos BL-3 

Bitumiemulsio S-O 

___ 02 	12 _______ 	20 ,4/ve/ 
Äi,'keaT /»no 06 7kea r 	 -r 	J -:- - -- -- 

II 4 _____ _ 1 
0 

_ 
___ _ _ 1II1IIIffi4  

Ji"IidF 
U 074 (4/5 (lIS ()5 	/ 	2 	4 	1 8 	32' 1 [m mJ 	6 	12 20 2 

Massanäytteiden_keskiarvotulokset 
Sideaineen resipit. Sideaine- Rakeisuus ______ 
laatu määrä 

0,074 4 12 

Bitumiemuisjo 
3,70 :3,03 4,7 30,8 56,4 

3itumiliuos 
3L-3 2,20 4,67 4,7 35,2 56,7 
3itumiemulsio 
3-0 2,30 3,85 4,9 34,9 60,3 

TV4 	7.O0 	1. 1Oo 80 12 2 107 	?11 	
5-01 	
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Liite 5 

. 

Kuva 1 

Bitumiemulsiolla AN 

valmistettua kylmäse-

koitteisen kantavan 

kerroksen pintaa. 

. 

n 

Kuva 2 

BL-3 valmistettua kyl-

mäsekotteisen kantavan 

kerroksen pintaa. 

. 

Kuva 3 

Eitumiernulsiolla S-O 

valmistettua jyräänaät-

t5män kantavan kerrok- 

cn pintaa. 



. 

. 

. 

. 

TVH 	Plynsidontakokei1ut 1965 
MAATUTKIM USTOIMISTO 

Hajala - Kriivari, Paimio 

Kokeilun tarkoituksena oli selvittää erilaisten öljyemul-

sioiden soveltuvuutta ja käyttömenetelmiä soratien pilyn-

sidontaan. 

Jälkitarkastus 8.6.1966: 

Elokuussa 1965 tehdyt koeosuudet olivat kuluneet kokonaan 

pois. Koeosuudet oli syksyllä muokattu ja lan.attu sekä kä-

sitelty 2L5.1966 uudelleen liitteessä 1 olevan piirroksen 

mukaisesti. Ylinnä esitetään v. 1965 tehdyt koeosuudet ja 

silloin eri osuuksilla käytetyt sideaineet. 

Tänä vuonna tehdyistä koeosuuksista todettiin BL_0 11a 
sidottu osuus kiinteäksi. Muutamia avoimia kuoppia haVait 

tim tälläkin osuudella. Kaarrepaikoissa esiintyi kulune' 

suutta eniten. Öe - 1-osuus ei ollut niin kiinteä kuin 

BL-0:lla sidottu osuus. Tällä osuudella havaittiin kuoppia 
runsaasti. Tarkastuksen yhteydessä otettuja valokuvia esi-
tetään liitteessä 1. 

Jälkitarkastus 21.10.1966 

Koeosuudet oli kandesti kesän aikana muokattu ja lanattu 
niihin muodostuneiden kuoppien vuoksi. BL-0:Ha  sidotulla 

osalla havaittiin muutamia avonaisia kuoppia. p1ta oli nyt 

sateisella säälläkin kiinteä, mutta 8.6.66 suorjtet 	tarkas- 

tuksen jälkeen on sen väri muuttunut kummassakin pääss 

olevan luonnonsoran kaltaiseksj. Öe-1 - osuuteen oli. lisät.-' 
ty kesän aikana jäteöljyä n. 0,2 kg/m 2 . Koeosuus oli suu-
relta osalta kiinteä ja väriltään kuin paljas sorapinta. 

Kokeilut ovat osoittaneet, että bitumilluoksia ja dijyjä 

käyttäen saadaan aikaan pölytön ja liikenteen kannalta tyy-

dyttävämpi pinta kuin tavallinen sorapinta. Käsittelyn on-

nistuminen on useasti kuitenkin epävarmaa. Kustannuskysymyk_. 

siä ei ole voitu selvittää kokeilujan yhteydessä. Näyttää 

siltä, että käyttämällä nyt suoritettuja irneytys- ja tie-
sekoittamiskäsittelyjen sijasta öljysoraa voidaan päästä 

edullisempimn tuloksiin. Ko. alemman luokan teille tehtävän 

öljysoran suurinta raekokoa sekä massamäärää voidaan tällöin 
harkita alennettavaksi. 

Kokeiluja jatketaan vuonna 1967. _______________________________ 
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Liite 1 

Tiensa Hajala - Kriivari 

Flynsidontakokeilut 

1965 Kriivariin 	 Hajalaan 

ÖsI Os 	II 	1 Os 	III Os IV 
ÖE-2 ÖE-21 ÖE-2 ÖE-1 

5,6 	6,0 	7fl 	9,0 	9,6 	10,6 	12,1 

0,44 kg/m2 	,44 kg/me 	S,44 k/m2  0,58 kg/m2  

. 	 1966 

Kriivariin 	0,7 kg/m2 	0,5 kg/m2 
	

Haj alaan 
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Kuva 1. 
Emulsiolla OE-1 sidottua 
tienpintaa. 

-4 

Kuva 2. 
Lähikuva bitumiliuoksella 
sidotusta tienpinnasta. 
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TVH 	6ljysorakokeilut 1965 	2. 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 

Hunninko - Punkalaitumen raja, Urjala 

Kokeilun tarkoituksena oli selvittää tieöljylaatujen Tö-3 

ja Tö-4 soveltuvuutta öljysoran sideaineeksi. 

Jälkitarkastus 14.6.1966 

Koeosuus, jossa on sideaineena Tö 3 

Purkautuuiia ,a avonaisia kuoppia ei ollut havaittavissa. 

Paikkausta oli suoritettu tavallisella öljysoraila. Päällys- 

teen keskisaumalla oli sideainetta noussut pintaan. 

Koeosuus, jossa on s±deaineena Tö 4. 

Tällä osuudellakaan ei ollut havaittavissa sarlottavampaa 

purkautumista tai avonaisia kuoppia. Öljyn pintaannousua 

esiintyi muutamassa kohdassa. 

Tavallinen öljysöra näytti tiiviimmältä ja taaisemmalta 

kuiti kokeiluosuudet. Jälkicarkastuksen yhteydessä otettiin 

äällysteistä valokuvia, joita esitetään liitteessä 1. 

Karhitsemiskokeilut 6 7. 1966 

Päällyste tarkastettiin ennen repimiskoetta. Tarkastuksessa 

ei havaittu mitään uutta 14.6.66 pidettyyn tarkastukseen 

verrattuna. 

Sää oli kokeen aikana pilvinen. Ilman lämpötila oli alussa 

18 °C ja nousi kokeen aikana 23 °C. 

Karhitsemistyössä käytetyt laitteet: 

Tiehöylä Lokomo AH 145 ja repimislaite 

Tiehöylä Lokomn AH 145 ja tasauslaitteet 

Hinattava valssi jyrä Lokomo AT 32 (ilman täryä) 

Tö-3-osuus revittiin, tasattiin ja uudelleen tiivistettiin 

km-välillä 153+040 - 153+400. Revityn osuuden alkupäässä 

esiintyi melko runsaasti sideainerikkaita kohtia. Päällyste 

oli myös useista khdista vajaapaksuinen, 3...4 cm. Repimis-

työ oli vaikeaa ja samoin tasaaminen. Muutamissa kohdissa 

alustasoraa sekottui öljysoraan. Tasattaessa aiheuttivat 

vaikeutta öljysorapaakut, jotka laahautuivat tasausterän 

edessä. Pinta saatiin kuitenkin melko tasalaatuiseksi, 
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TVH 	 -2- 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 

On odotettavissa, että karhittua kohtaa judutaan paikkaa-

maan kuluvan kesän aikana. 

Td-3-osuuden jälkeen suoritettiin karhinta Tö-4 ja Tö-2 

osuuksien rajakohdalla km-välillä 155+300 - 155+700. Repi-

inistyö oli tällöin tuntuvasti helpompaa kuin edellä. Tö-4 

ja Tö-2 osuuksien välillä ei havaittu tässä suhteessa sanot- 

tavia eroja. Molemmat osuudet olivat tasaukeen ja tiivistyk-

sen jälkeen erittäin tasalaatuiset. 

Liitteessä 2 esitet.än kuvia päällysteen pinnasta karhitse-

mistyön eri vaiheissa 

Jälkitarkastus 1 2. 10. 1966: 

Koeosuus, jossa on sideaineena tieöljy Tö-3 

Km-välillä 153+040 - 153+400 oli suoritettu karhitseminen 

6.7,1966. Nyt suoritetussa tarkastuksessa todettiin, että 

päällyste oli karhitulta osaltaan karhea a kiinteä. Muu-

tamia avonaisia kuoppia havaittiin esiintyvän. Päällysteen 

keskisaumalla oli sideainetta noussut hieman pintaan. Paik-

kausta oli myös suoritettu. 

Karhitsemattomalla osalla ei havaittu mitään uutta 14.6.66 

pidettyyn tarkastukeen iterrattuna. Muutamia avonais±a kuop-

pia todettiin esiintyvän 

Koeosuus 9  jossa on sideaineena tieoljy Tö-4: 
Km-välillä 155+300 - 155+700 Tö-4 ja Tö-2 osuuksien raja- 

kohdalla oli myös suoritettu karhitseminen. Päällyste to-

dettiin karheaksi ja kiinteäksi. Avonaisia kuoppia ei ha-

vaittu. Sideaineen pintaannousua ei esiintynyt sanottavasU. 

Paikkausta oli suoritettu jonkinverran. Päällysteessä oli 

muotovirhettä, joka tulee nopeuttamaan päällysteen kulumis-. 

ta. Mitään sanottavampaa eroa ei havaittu Tö-4 ja Tö-2-

osuuksien välillä. 

Karhitsemattomalla osalla ei havaittu mitään uutta 14.666 

pidettyyn tarkastukseen verrattuna. 

Kokeilun tässä vaiheessa vaikuttaa ilmeiseltä, että nyt 

käytetty Tö-3 laatu ei ole yhdenveroinen käytettyjen Tö-2 

ja Tö-4 laatujen kanssa. Havaintojen tekemistä jatketaan 

vuonna 1967. 
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Kuva 1 

Ti-2- öljysora pääl-
Lysteen pintaa 

. 

. 

Kuva 2 

Ti-3- osuudella esiin-
:yvän sideaineen pin-
taannousua. 
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Kuva 3 
Kö-4:ä käyttäen vai- 
istetulla massalla 
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:uva 5 

Vanha Tö-2- öljy-
sorapäällyste 
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Kuva 6 

Vanha Tö-4- öljy-
sorapäällyste 



. 

Tiivistetty Tö-2-
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Liite 3 

Kuva 7 
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Tiivistetty Ti-4--
päällyste 

Kuva 8 

Tiivistetty Ti-3-
päällyste 

Kuva 9 



TVH 	Imeytys- ja piniakäsitte1ykokei1ut 	3. 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 	 1 965 

Liukolan paikallistie, Rusko 

Kokeilun tarkoituksena oli selvittää emulsion K-0 soveltu-

vuutta kantavan kerroksen inurskesoran imeyttämiseen, emul-

sion N-0 soveltuvuutta soratien pintakäsittelyssä käytet- 

. 
täväksi sideaineeksi ja soratien imeytys- ja pintakäsitte-

lymenetelmän käyttökelpoisuutta vähäliikenteisen tien pääl 

lystämis een. 

Jälkitarkastus 9.6. 1966: 

Purkautumia ja kuoppia ei esiintynyt. Pinnan kulumista oli 

havaittavissa varsinkin raiteiden k6hdalla. Näist. kohdis-

ta oli irronnut sirotsepeliä. Sieaineen pintaannousua 

esiintyi Ruskon risteyksestä n. 200 tn:n matkalla Liukolaan 

päin varsinkin päällysteen keskisauman kohdalla. Myös muu-

tamia pituus- ja poikkihalkeamia esiintyi Liukolan puolei-

sessa päässä. Paikkausta oli suoritettu muutamissa kohdis-
sa. 

Yllä mainittuja havaintoja lukuunottamatta päällyste oli 

muilta osin kiinteä 9  karkea ja tasainen. 
Tähänassia tuloksia kokeilusta voidaan pitää tyydyttävinä 

Havaintojen tekemistä jatketaan vuonna 1967. 

Espoon tiemestaripiiri, pihapäällyste, Espoo 

. 

	

Kokeen tarkoituksena oli selvittää emulsion N-0 soveltu- 

vuutta emulsiosepellyksen sideaineeksi ja myös emulsiosE-

pellyksen käyttdkelpoisuutta pihapäällysteenä. 

Jälkitarkastus 5.7.1966: 

Sää oli aurinkoinen, lämpötila 25 °C. Purkautuneita kohtia 

ei todettu esiintyvän. Kiilaussepeliä oli kuitenkin run-

saasti irronnut niiltä osin, jossa pihalla on liikennettä. 

Näilläkin kohdilla imeytetty pinta oli kiinteää mutta hie-

man harvaa, Sideaineen pintaannousua ei havaittu. Pinnan 

tarkastusta vaikeutti irrallinen sepeli ja ns. hiekoitus- 
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hiekka, jotka peittivät osan imeytetystä pinnasta Havain-

tojen tekemistä jatketaan vuonna 1967 

. 

Autotailin edusta. Yiimäärä±nen kii-

laussepeli on lakaistu pois. 

. 

. 
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TVH 
MAATUTKMUSTOIMSTO 	

Sora-asfalttD.betonikokeilut 
1965 

Prasa * Huppil, Jokioinen 

KokeiJuri 	rkitukaena oli- selvittää Neste Oy:n valmistamie 
bitumi1atujen 	120 puh ja B 120 H käyttöominaisuuksia 60- 

ra-asfalttibetonin sideaineena. 

Jälki -tarkastus 146.1966: 
Eri keosuuksien ekM. tavallisen päällysteen välillä ei 
esiintynyt ulkoriäk3eroa. Kustakin osuudesta porattiin vii-
si p'ranäytesarjaa, jotden tutkirnustulokset esitetään liit-
teessä 1 
Näistä poranäytteistä saatujen tulosten ja työnaikaisten 
massatutkirnustulosten sideainemäärissä esiintyy suurenlai-
nen ero. Poranäytteistä saadut arvot ovat n. 0,6 % pienem-
pi. kuin massatutkimuksissa saadut arvot. Massatuloksissa 
Önkin tällä osin esiintynyt liian suurelta vaikuttanut yli-
tys ohjearvoon verrattuna. Käy±3ssä ei öle luotett&vi tie-
toja todellisista käytetyistä sideainemääristä. Poranäyt-
teiden rakeisuuskeskiarvokäyrä on hieman hienoainesrikkaam-
pi kuin työn aikana saatu keskiarvkäyrä. 
Verrattaessa viime vurnza saatuja poranäytteiden stabiili-
suustuloksia tänä vunna saatuihin todetaan niiden levat1 
lähes sarnansuuruiset. Sideaineella B 120 puh. valmistetun 
osuuden viimevuotisten ja nyt suoritettujen stabiilisuus-
tulosten välillä esiintyy kuitenkin muista pöikkeavaa eroa. 
Tulsten mukaan stabiilisuus on alentunut lähes 30 % 
Jälki-tarkastuksessa otettuja valokuvia esitetään liitteessä 
2. 
havaintojen tekemistä jatketaan vuonna 1967. 

. 
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T v L 	Tieoea Forssa - Hutnppila 
	

Liite 1. 

Päällystenäytetutkiurnkset 

02 	 o //e/ 
h,no Q 7ircn'kea hkno 	 7reJ ___ 

_ 

____ ____ ____ ____ 
- 

- 1 
r - •- ____ 

--__-- - 

a - . - - - - 

t 1L 
-- - - nät •. - ca. - • - - 

-- - nät' jn a. 

___ ___ _______ ___ 
LJOo Q,ss 0.25 03 • 	/ 	2 
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4 	'(5 
6 	12 22 35Io5r55 

______________ Päällystenäytteiden_keskiarvotulokset 966 

Sideaineen Tilav. Marehali Tyhjä- Flow  Sideaine- Ral eisu' a 
laatu paino stab. tila ____ määrä 0074 	4 	1 

eavo 2,)5 401 2,89 24 5 48 10,3 52,6 83 

B 120 puh. 
1 % etear. 2,38 493 1,25 25 5,40 10,1 55,7 85,: 
keakiarvo ______ ________ _______ ____ _________ _____ ____ 

2,35 380 1,90 22 5,71 10,1 52,7 84,2 

earvo 2,37 287 2,38 18 5,68 10,0 52,5 82,H 

2.95 17 5,65 9,b 55,0 87,u 
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Liite 2 

Kuva 1 	 Kuva 2 
fl 120 puh + 1% stear.happoa= 	B 120 H - sora-asfalttiljetonia 
sora-asfa1ttjbetoni 

Kuva 3 
B 120 puh - sora-asfalttjbe-
tonia 

Kuva 4 
B 200 - sora-asfalttjbetonja 
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MAATUTKIMUSTOIMISTO 1 Paikkausmassakokeet 1965 	 5... 

Turku - Piikkiö valtatie no 1 

Kokeilun, tarkoituksena oli selvittää Neste Oy:n valmista-

mien bitumiemulsioiden H-O/A ja H-O/B sekä bitumiliuosten 

BL-O ja BL-3/K s'veltuvuutta paikkausmassojen valmistukseen. 

Jälkitrkastus 8.6,1966 

Koemassa 1. 
SideaineilLla H-O/A ja H-/B tehdyt paikat olivat reunoil-

taan kuluneita.a massaa oli osittain irxonnut niistä. Paik-

kojen kohdat olivat epätasaisia. 

Koemassa 2 ja 3. 

Sideaineella L-O tehdyt paikat pysyneet koh±alaisen. hyvin 

kiinni alustassaan. Paikkauskohda'€ olivat epätasai±a. 

Koemassa 4 ja 5. 
Sideaineeila BL-3/K tehdyt paikat olivat pysyneet myös mel-

ko hyvin kiinni alustassaan. Sid.eaineen pintaannousua ei 

havaittu sanottavasti. 

Vaikuttaa ilmeiseltä, että valmistettaessa kylmässä sekoi-

tettuja paikkausmassoja on edullisinta käyttää sideaineena 

bitumiliuosta. Kokeen perusteella ei voida sanoa, kumpi 

käytetyistä 'bitumiliuoslaaduista on ollut paikkauksen kes-

tävyyden kannalta edullisempi. Kun iiuosta BL-O ei tarvit-

se lämmittää ennen sekoitusta, se on itse työn kannalta 

edullisempi. Paikkausmassoja valmistettaessa on aiheellis-

ta käyttää aiempaa sideainemäärää kuin nyt on käytetty. 

Tämä kokeilu katsotaan loppuunkäsitellyksi. 
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Paikka, jonka sideaineena on BL-3/K. 

Kuva otettu 8.6.1966 suoritetun jäi-

kitarkastuksen yhteydessä 
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TVH 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 	 Oljysorakokeilut 1964 	1. 

Pohja - Vehkajärvi, Kuhmalahti 

Kokeilun tarkoituksena oli selvittää Neste Oy:n tieöljy-
laatujen T -5-3 ja T-4 soveltuvuutta ljysoran sideaineek-

si. Kokeilu suoritettiin aikana 13.-17.8.64 tieosalla 
Pohja - Vehkajrvi. 

Jälkitarkastus 17.6.1966: 

Purkautumja, kuoppia ja sideaineen pintaannousua ei 

esiintynyt. T-2 -osuudella oli yhdessä kohdassa useam-

pia pituussuuntaisja halkeamia. Silmämääräigessä tarkas-

tuksessa ei havaittu mitään sanottavampia eroja koeosuuk-
sien ja Tö-2-ösuuden välillä. 
Jälkitarkas -tuksen yhteydessä suoritettiin n. 200 m:n mat-

kalla kandessa kohdassa karhitsemiset T-3- ja T5-4--osuuk-
sula. Ensimmäisessä kohdassa oli osan matkaa vasemmalla 

kaistalla Tä-2-osuutta ja vieressä Tö-4-osuutta sekä sit-

ten T-4-osuutta kummallakin kaistalla ja sitten Tö-3-

osuutta molemmilla kaistoilla. Karhitseminen suoritettiin 

Lokomon tiekarhulla AH 145 ja jyräys suoritettiin täryjy-
rällä AT 32. Ulkoilman lämpötila oli n. 30 °C, ja massan 
lämpitila tienpinnassa n. 40 °C. Sää oli aurinkoinen. 
Repimisvaiheessa näytti Tb-4-osuudella massa jäävän hiu-

kan isompiin paakkuihin kuin vieressä olevalla Tö-2-kais-

talla. T-2-kaista näytti väriltään tunimemmalta repimisen 

jälkeen. T.-3- ja T-2-kaistojen välillä ei esiintynyt 
sanottavia eroja. 

Päällysteestä otettiin karhitsemisen jälkeen massanäyt-

teitä. Ne tutkittiin Neste Oy:n laboratoriossa. Niistä 
määritet -tiin sideainemäärä sekä massasta uutetun sideai-

neen ominaisuudet. Tulosten mukaan Tö-2:n viskositeettj 
cSt/50 °C oli kasvanut keskimäärin 5,2-kertaiseksj. T5-3:n 

ja Tö-4:n osalta vastaavat luvut olivat 2,9 ja 3,3. 

Jälkitarkastuksen yhteydessä Otettiin valokuvia. Niitä 
esitetään liitteissä 1 ja 2. 

Repimiskokeitten avulla todettiin, että Tö-3:lla ja T-4:ll 

tehdyt päällysteet voidaan repiä ja tiivistää uudelleen. 

TVH 8.209 A4 5000 5.66 5323-66/26 



TVH 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 	 -2- 

Viskositeeim.äritykset osoittivat tieöljylaatujen 
Tö-2 ja T-4, joissa oli 

kdr T-3Pssa, kÖvettunennopeanin kuiii laatuTö-3. Eri 
osuuksen kulu -tuskestävyydes.sä ei havaittu eroja. Hayain-
tojen +ekenhistä.jatketaan:vuonna1967. • 

. 

. 

. 

. 
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. 

. 

[] 

Faappalan yhdystie, Leivonmäki 

Kokeilun tarkoituksena oli samoin kuin edellä selvittää 

±ieljylaatujen T-3 ja T-4 soveltuvuutta iljysoran si-

deaineeksi. 

Jälkitarkastus 2O.6 1966: 
Purkautumia ja kuoppia ei esiintynyt. Sideaineen pintaan- 

nousua esiintyi läikkinä kummallakin koeosuudella. T-3- 

osuudella oli hiukan enemmän sideaineläikkiä kuin Tö-4-

osuudella. Se johtuu alustan pehmeydestä työn suorituk-

sen aikana vuonna 1964. 

Koeosuuksien ja Ti-2:lla tehdyn osuuden välillä ei ha-
vaittu sanottavia eroja. 

Jälkitarkastuksen yhteydessä suoritettiin n. 200 m:n mat-

kalla karhitsemiset T?i3_ ja T5-4-osuuksilla sekä niit-

ten viereisillä Tö-2-kaistoilla. Karhitseminen suoritet-

tiin Lokomon valmistamalla tiekarhulla, joka oli mallia 

kl1 145. Jyräys suoritettiin Valmetin valmistamalla jy-
rällä, joka oli mallia 565. 

0 Ulkoilman lampotila oli karhittaessa n. 30 C, ja massan 

lämpitila tien pinnassa oli n. 40 °C. Sää oli aurinkoi-

nen. Pinnan repimisessä ei ollut vaikeuksia. Repimisen 

yhteydessä todettiin T5-4-osuudella sideainerikkaita 

hienoainespaakkuja, jotka r,soittivat massan sekoituksen 

olleen puutteellista päällystystyn aikana. Karhitsemisen 

yhteydessä ns. tasausvaiheessa esiintyi vaaleita kiviä 

T-3- ja Tö-4-kaistoilla. 

Päällysteestä otettiin karhitsemisen jälkeen massanäyt-

teitä. Ne tutkittiin Neste Oy:n laboratoriossa. Viskosi-

teetin cSt/50 °C kasvu oli ollut eri ]tujen osalta kes-

kimäärin: T5-2 3,5-.kertainen, Tb-3 1,9-kertainen ja 

Tö-4 3,5-kertainen. Koveneminen on keskimäärin ollut 

hitaampaa kuin tieosalla Pohja-Vehkajärvi. Erot johtune-

vat pääasiassa siitä, että Paappalan yhdystien päällyste 

on huomattavasti tiiviimpi kuin ±ieosan Pohja-Vehkajärvi 

päällyste. Jälkitarkastuksen yhteydessä otettuja valoku-

via esitetään liitteessä 3. 
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TVH 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 	 -4- 

Päällysteen revittävyyttä, kulutuskestävyyttä ja kovene-

mista koskevat havainnot ovat 1hes samat kuin tieosas-

ta Pohja-Vehkajärvi tehdyt havainnot. Kokeiluosuuksia 

tarkkaillaan edelleen vuonna 19(7. 

. 

. 

. 

. 
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Liite 1 
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Kuva 1. 

Repimätintä Ti'i-4- 

osuutta. 

. 
	

Kuva 2 
Repiminen käynnissä 

Tö-4-osuudella 
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Kuva 3. 

Repimätöntä Tö-3-
osuutta 



Liite 2 

. 

Kuva 4. 

Aukirevittyä Tö-3-

pintaa. 

c 

. 

Kuva 5. 
Repimisen jälkeen 

tiivistettyä Tö-4-

Huutta. 
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Kuva 6. 

Repirnisen jälkeen 

tiivistettyä Tb-3-

osuutta. 
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Liite 3 

Kuva 

Repimätöntä öljysorapääl-
lystettä, vas.kaistalla ei-
deaineena Tö-2 ja oik.kais-
talla Tö-3. 

Kuva 2. 

Aukirevittyä öljysorapääl-
lystettä, vas.kaistalla 
T5-4 ja oik.kaistalla Tö-2. 

Kuva 3. 

Repimisen jälkeen tiivis-
tettyä T5-4-pintaa. 

Kuva 4. 

Repinisen jälkeen tiivis-
tettyä Tö-3-pintaa. 



TVH 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 1 	Bitumiliuossorakokeilut 1964 

Liperi - Ylämylly, Liperi 

Kokeilun tarkoituksena oli selvittää Neste Oy:n bitumi-

liuoksen BL-3 soveltuvuutta bitumiliuossoran sideaineek-

. 

	 si. Kokeilutyit tehtiin 27.8.-15.9.1964. 

Jälkitarkastus 3.8.1966: 

Tarkastuksessa havaittiin BL-3 päällysteessä muutamia 

fl 	avoimia kuoppia sekä päällysteen kulumista, Varsinkin 

lajittuneet kohdat olivat purkautuneet. Niitä oli my5s 

paikattu. Sideaineen pintaannousua ei esiintynyt. 

Verrattaessa BL -2 ja BL-3 sideaineilla tehtyjä päällys- 

teitä keskenään ei näiden välillä todettu vieläkään sa-
nottavampaa eroa. Tarkastuksessa otettuja valokuvia esi-

tetään liitteessä 1. Havaintojen tekemistä jatketaan 
vuonna 1967. 

. 

. 
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Ulasoori - Kaanaa, Porin mik 

Kokeilun tarkoituksena oli selvittää biturniliuoksen 

BL-3 soveltuvuutta bitumiliuossoran sideaineeksi sekä 

hienokalkin ja erilaisten tartukkeiden käyt5n merkitys-

tä pääflysteen ominaisuuksiin. 

Jälkitarkastu 9.6.1 966: 

Koecsuus, jossa on sideaineena IBL-3 4,2 % ja tartukkeena 
Kling-HS-Beta-200 1,0 %, p1. 32+50 - 33 ^ 50. 
PurKautuniista oli havaittavissa muutamissa kohdissa. Side- 
aineen pintaannousua ja halkeamia ei esiintynyt. 

Kososuus, jOssa sideaineena EL-3 4,2 % ja tartukkeena 
Dinoram S 1,0 %, p1. 33+50 - 44+00. 
Purkautumista oli vas. kaistalla n 70 rn matkalla. Pääl-

lysteen keskisauma oli huomattavan kulunut. Tällä osuudel-

la ei ollut myöskään havaittavissa sideaineen pintaannou-
sua eikä halkeamia. 

Koeosuus, jossa sideaineena EL-3 4,2 % ja tartukkeena 
Dinoram S 1,0 %, pl 64 ^ 50 	103+00. 

Sideaineen pintaanncusua oli havaittavissa useassa kohdas-
sa. Fituus- ja poikit±aishalkeamia n.kyi muutamia. 

Koeosuus, jossa sideaineena BL-3 4,3 % sekä lisäksi stea- 
riinihappoa 1,0 % ja kalkkia 1,0 %, p1. 103 ^00 - 114 ^00. 
Purkautumisen alkua havaittiin koko ajoradan leveydeltä 

n. 50 m matkälla. Sideaineen pintaannousua ja halkeamia 
ei esiintynyt. 

Koecsuus, jossa sideaineena oli BL-2 4,3 % ja kalkkia 1,0 %, 
p1. 5^50 - 32+50. 
Sideaineen pintaannrusua oli koeosuuden alkupäässä. Yksi 
pituushalkeama cli nähtävissä. 

Koeosuus, jossa sideaineena oli BL-2 4,3 % ja kalkkia 1, %, 
p1. 44+00 - 64+50. 

Yksi pituushalkeama ja muutama poikittaishalkeama oli ha- 

TVH 8.209 A4 5000 5.66 S323-6626 
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vaittavissa. Sideaineen pintaannousua ei esiintynyt. 

Yhteenvetona jälkitarkastuksesta voidaan sanoa, että bi-

tumiliuota BL-2 käyttäen tehdyt päällysteet olivat vä-

hemmän kuluneet kuin BL-3:lla tehdyt päällysteet. Myös 

se BL-3 päällyste, jossa on käytetty kaikkia, on tiiviim-

niän näköinen. Osuus, jossa on käytetty tartuketta Kling- 

. 

	

HS-Beta--200, on eniten purkautunut ja kulunut. 

Avoimia kuoppia havaittiin kaikilla koeosuuksilla. Paik-

kausta oli suoritettu runsaasti etenkin BL-3-osuuksifla. 

Jälkitarkastuksen yhteydessä otettuja valokuvia esite-

tään liitteessä 2. 

Tämän kokeilun osalta saadut tulokset viittaavat siihen, 

ettei käyttämällä diamini- ja polyamini-tyyppistä tartu-

ketta steariinihapon ja kaikin asemesta ole voitu sanot-

tavammin parantaa päällysteen kulutuskestävyyttä, vaan 

että tulokset ovat olleet melkeinpä p.invastaisia. Eräät 

muista teistä saadut havainnot ovat kuitenkin puoltaneet 

diamini-tartukkeiden käyttöä. Havaintojen tekemistä koe- 

osuudesta jatketaan vuonna 1967. 

. 

[1 
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Kuva 1. 

Yleiskuva bitumiliucsta 
BL-2 käyttäeh valmistetus-
ta päällysteestä. 

Kuva 2. 

BL-2-bitumiliuossurapääl-
lysteen pintaa. 

. 

Kuva 3. Kuva 4. 
Yleiskuva bitumiliuosta 
BL-3 käyttäen valmiste-
tusta päällysteestä. 

BL-3-bitunailiuos sorapääl-
lysteen pintaa. 



Liite 2. 

. 

Kuva 1. 
Kulunutta BL-2 4,3%+ 
kaikkia 1,0 % - osuut-
ta. 

Kuva 2. 
Sideaineen pintaan- 

nousua BL-3 4,2 % + 

. 

	

Dinoram S 1,0 % - 

suude1ia 

. 
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TVH 	1 
Synopal-kokeilut 1964 

MAATUTKIMUSTOIMISTO 1 

Rucsinkylä - Etu-Hyrylä, Tuusula 

Kokeilun tarkoituksena oli selvittää asfalttibetonin kivi- 

aineksessa käytettävän Synopal-valmisteen päällystettä 

vaalentavaa vaikutusta. 

Jälkitarkastus 5 7. 1966: 
Sää: aurinkoinen, lämpdtila 30 °C Synopalia käyttäen vai- 

mistetulla asfalttibetonipäällysteellä esiintyi useita 

pituus- ja poikkihalkeamia sekä purkautuneita koh - ia e-
kä kuoppia. Pääliysteen keskisauma oli erittäin kulunut 

ja osittain purkautunut. S±deaineen pintaannuusua ei esiin-
tynyt. 

Verrattaessa koeosuutta vieiessä olevaan tavaliiseen as- 

falttibetonijn todettiin koeosuuden kuluneen enemmän. 

Myös tavallisella asfalttibetoniosuudeiia todettiin run-

saasti päällystettä heikentäviä vikoja. 

Useita poikkihalkeamia oli kummallakin osuudella juotettu 

bitumilla. Synopal-piennarosa -t olivat vaalentuneet jonkin 
verran. 

Päällyste oli kuivalla säällä vaaleusas - eeltaan täysin tyy-
dyttävä. Märällä säällä päällysteen valonheijastusominai-

suudet heikkenivät. Ne olivat kuitenkin huomattavasti pa-

remmat kuin tavallisella kiviaineksella tehdyn asfaltti-

betonin heijastusominaisuude -t. 

Synopal-päällyste oli pinnaltaan karkeampi kuin tavalli-

nen asfalttiljetonj. Sen kitka-arvoksi saatiin Skiddometer 

BV 6 -laitteella 60 km/h kuivasta pinnasta 0,74 ja märäs-
tä pinnasta 0 ,59. Portable Skid Resistance Meterillä saa-
tiin arvo 0,68. Nämä arvot ovat noin 0,1-yksikköä korkeam-

mat kuin vastaavasta tavallisesta asfalttibetonjsta saadut 
arvot. 

Päällysteen kulutuskestävyyttä voitaneen parantaa käyttä-

mällä hienoaines- ja sideainerikkaampaa suhteitusta. Täl-

laisen päällysteen käyttöä voidaan suositella vilkkaasti 
liikennöityjen teiden risteysalueisiin. 
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Kun päällyste oli kulunut erittäin runsaasti, se k.i-

teltiin syksyllä 1966 bitumiemulsi.oljetteellä. Kokeilu 
katsotaan loppuunkäsitellyksi. 
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Tervabetnjk',kejlut 1964 	4. 

Hämeenlinna - Tampere, Parola 

• 	Kokeilun tarköitukseria oli selvittää tietervan T-3 sr'vel 
tuvuu -tta tervabetrn± sideaineeksj sekä tervabetonin käyt-
tömjnajsuuksja tavalliseen asfalttjbe -tonjjn verrattuna. 

• 	Jälkitarkastus 5.7.1966: 
Tarkas -tuksen aikana oli ulkoilman lämpötila n. 30 °C. Pur-
kautumia, halkeamia ja kuoppia ei esiintynyt. Päällyste oli 

ns. raiteiden kohdalta pehmeää ja muualta melko kovaa. Si-

deaineen pintaannøusua esiintyi pieninä täpiinä etenkin 
raiteiden kohdilla. 

Kersuutta verrattijn kummassakin päässä olevaan tavalli-

seen asfalttjbetonjjn, jollin todettiin sen olevan peh-

meämpi kuin Ab-ouudet. Kuluneisuuseroja ei vielä esiinty-

nyt Tb:n ja Ab:n välillä. Havaintojen tekoa jatketaan vuon- 
na 167, 

. 

Tervabetnjlla päällystet -tyä 
tietä. 



Puistcmäki-Kirstula, Hämeenlinna 

Kkeilun tarkoituksena li selvittää tietervan käyttomi-

naisuuksia soratervabetonissa sekä tämän päällystetyypin 

kyt1ökelpoisuutta. 

• 	
Jälkitarkastus 5.7.1966: 

Tarkstuksen aikana oli ulkoilman lämp5tila n. 30 ° C. 

Päällyste oli niin pehmeä, että useissa krhdin  näkyi au- 

. 	ton renkaiden jälkiä päällysteessä. Tervan haju oli var- 

sin voimakas. Sideaineen pintaannousua esiintyi varsinkin 

kaarteissa ja nousukohdissa. Muutamia pituushalkeamia to-

dettiin myis. Ne oli paikattu bitumiliuoksella. Tavalli-

sen sora-asfalttibetonin ja kokeiluosuuden välillä ei tois-

taiseksi esiintynyt varsinaisia kuluneisuuserja. Krkeilu-

osuutta tarkkaillaan edelleen vuonna 1967. 

• 

Sideaineen pintaannousua 

tien nousukohdassa. 
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