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1 JOHDANTO 

Kiristyvän taloudellisen tilanteen myötä kunnossapidon mää-

rärahat jatkossa tullevat pienenemään ja näin ollen on tar-

vetta kiinnittää enemmän huomiota halpoihin ja pitkäaikaisiin 

päällysteisiin. Tiestömine öljysorapäällysteiden määrä on saa-

vuttanut vuoden 1980 lopussa 20 700 km pituuden, jonka uusi-

minen ja entisen päällysteen hyväksikäyttö on lisääntyvässä 

määrin ajankohtainen. Useat öljysorapinnat ovat jo moneen 

kertaan uusittu, joten tiellä olevan massan määrä on riittä-

vä päällysteen uusimiseksi ilman suuria massan lisäyksiä. 

Liikenteen kasvu asettaa lisääntyviä vaatimuksia päällysteil-

le, josta syystä öljysorapäällysteitä joudutaan muuttamaan 

AB-päällysteiksi. Tällöin on tarpeen selvittää vanhan öljy- 

soran talteenoton ja uudelleenkäytön mandollisuudet. 

Tie- ja vesirakennushallitus asetti kirjeellä R-17/23.2.1981 

työryhmän suorittamaan tutkimuksen öljysoran uusimismenetel-

mien, lähinnä revinnän ja jyrsinnän kokonaisedullisuudesta. 

Työryhmän kokoonpano on ollut seuraava: 

Ins. Raimo Räme Lapin piiri 	pj. 

Ins. Eino Jokilehto Vaasan piiri 

DI Pekka Rantamäki TVH/Rrt 	31.5.1981 saakka 

DI Kyösti Laukkanen TVH/Rrt 	1.6.1981 alkaen 

Ins. Okko Rytkönen TVH/Kp 

Ins. Kalevi Toikkanen TVH/Rtr 	siht. 

Ins. Jarmo Vainio Kestomerkintä Mattila Ky 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää revintä- ja jyr- 

sintämenetelmien soveltuvuus ja edullisuus öljysorapäällys- 

teen uusimisessa pitkällä tähtäyksellä ja työn laatu huomioon 

ottaen. Tutkimus on jatkoa vuonna 1980 tehtyyn työntutkimuk- 

seen nro 28 "Vertaileva tutkimus öljysoran revinnän menetel- 

mistä". 

Tutkimuksessa on asiantuntijalausuntoihin perustuen kartoi-

tettu yleispiirteisesti öljysoran kunnostuskäytäntö eri tie- 

piireissä. Lisäksi on selvitetty Pohjois-Ruotsissa tehtyjä 

kokeiluja öljysorapäällysteen uusimisessa jyrsintäkalustoa 
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käyttäen. Varsinaisia revintä-/jyrsintätutkimuksia kesän 1981 

aikana tehtiin 41 kpl Vaasan, Keski-Pohjanmaan, Oulun, Kai-

nuun ja Lapin piireissä yhdeksässä eri kohteessa, joiden yh-

teispituus oli 24 km. 

2 AIEMMAT TUTKIMUKSET JA ÖLJYSORAN KUNNOSTUSKÄYTÄNTÖ ERI PIIREISSÄ 

2.1 Aiemmat tutkimukset 

Vuonna 1980 valmistui neljässä tie- ja vesirakennuspiirissä 

tehty vertaileva tutkimus öljysoran revinnän menetelmistä 

(työntutkimustiedote 28/TVH 732748). Tutkimuksen tavoittee-

na oli selvittää TVL:n eniten käyttämien öljysoran revintä-

tapojen työsaavutukset ja taloudellisuus. Lisäksi tutkimuk-

sessa selvitettiin lämpötilan vaikutusta revinnän kustannuk-

sun ja työsaavutuksiin sekä mandollisuuksia alentaa revin-

täkustannuksia töiden ohjelmoinnilla. 

Tutkimuksessa todettiin, että revinnän työsaavutus muuttuu 

jyrkästi öljysoran pintalämpötilan muuttuessa. Tutkimustulos- 

ten mukaan oli tutkituista menetelmistä lovetulla lautasre- 
0 

pijallä paras työsaavutus, kun pintalampötila ylitti 21 C. 

Sileän lautasrepijän työsaavutus oli keskimäärin 10 % alhai- 
0 

sempi kuin lovetun. Jyrsimen työsaavutus oli alle 17 C pin- 
0 

talampotiloissa parempi ja yli 20 C lampotilassa heikompi 

kuin lautasrepijällä 

Koska lämpötila vaikuttaa ratkaisevasti revinnän työsaavutuk-

sun, on sillä merkittävä vaikutus myös revintäkustannuksiin. 

Tutkimuksessa saatiin revinnän kustannusrakenteeksi (menetel-

mistä riippuen): 

- teräkustannukset 25-50 % 

- polttoainekustannukset n. 10 % 

- peruskoneen vuokra 50-70 % 

Lovettu lautasrepijä oli kaikissa tutkituissa lämpötiloissa 

halvin, sileän lautasrepijän ja takarepijän kustannukset oli- 
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vat samaa suuruusluokkaa ja jyrsimen kustannukset olivat noin 

kaksinkertaiset muihin menetelmiin verrattuna. 

Revintäjäljen tasaisuuden ja revintäsyvyyden säädettävyyden 

kannalta oli jyrsin paras vertailluista laitteista. 

Vuoden 1980 tutkimuksen johtopäätöksinä esitettiin mm: 

- revintätyöt tulisi mandollisuuksien mukaan ajoit-

taa lämpimään vuodenaikaan (keskikesään) 

- lovettu lautasrepijä on taloudellisin ja sileä 

lautasrepijä toiseksi taloudellisin laite 

- jyrsinten hankkiminen laitokseen tai edes jyrsi-

nurakoitsijoiden käyttö revinnässä ei korkeiden 

kustannusten vuoksi ole normaalisti perusteltavis-
sa. 

Kun tämä varsin jyrkästi jyrsimen käytön tyrmäävä tutkimus-

raportti lähetettiin piireille tiedoksi, herättivät sen jyr-

simen käyttöä ja taloudellisuutta koskeneet johtopäätökset 

erityisesti Lapin piirissä, jossa jyrsintä käytetään paljon, 

voimakasta vastustusta. Lapin piirin kannanottojen mukaan 

- raportissa ei ollut kiinnitetty riittävää huomiota 
revintämenetelmjen laatukysymyksiin 

- kylmissä oloissa tehtävässä revinnässä ei päästä 

lautasrepijöitä käytettäessä raportissa esitettyi-
hin työsaavutuksjjn 

- Lapin piirin kylmien sääolojen, suurten revintä-

työmäärien ja töiden tarkoituksenmukaisen ajoituk-

sen vuoksi muodostuu jyrsimen käyttö huomattavas-

ti esitettyä taloudellisemmaksi 

- raportissa ei ole kiinnitetty huomiota öljysoran 

kunnostustoimenpiteen kokonaiskustannuksjj.n ja 

revinnän suhteellisen pieneen kustannusosuuteen 
siitä. 

Em. syistä johtuen asetettiin työryhmä selvittämään jyrsintä-

ja revintämenetelmien käyttöä, soveltuvuutta ja työhön liit-

tyviä laatukysymyksjä öljysorapäällystejden uusimisessa vuo-
den 1981 päällystyskauden aikana. 



2,2 Käytäntö eri piireissä öljysoran uusimisessa 

Öljysoralla päällystetyn yleisen tieverkon pituus oli vuoden 

1980 lopussa 20 700 km. Keskimääräinen kestoikä vuoden 1980 

öljysoran uusimiskohteissa oli 11,7 vuotta. Tämä merkitsisi 

vuosittain 1 770 km:n kunnostustarvetta. 

Vuonna 1980 öljysorapäällysteitä kunnostettiin ja parannet-

tim yhteensä 1 092 km. Uutena päällysteenä oli öljysora (895 

km) , asfalttibetoni (136 km) ja kevytasfalttibetoni (61 km) 

LII 

	

TYÖM)XRÄ 	PIIHEITTXIN 	KM 
II 	T 	8 	Ky 	M 	PI( 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L 	YHT. 

4,0 76,7 51,3 7,4 37,2 25,1 39,6 45,8 189,7 94,3 52,4 150,3 121,0 894,8 
AB 5,9 22,6 28,5 2,7 - - 3,6 0,1 15,3 20,8 - 17,0 19,9 136,4 
KAB - - 6,0 6,5 - - 47,5 0,8 - - - - 60,8 

YHT. 9,9 99,3 85,8 16,6 37,2 25,1 90,7 46,7 205,0 115,1 52,4 167,3 140,9 1092,0 

Taulukko 1: Öljysorapäällysteen kunnostus- ja parantamistyö- 

määrät piireittäin vuonna 1980 

Eniten öljysorapäällysteitä on Lapin (3 596 km), Vaasan (2 480 

km), Oulun (2 336 km),Turun (2 166 km) ja Kainuun (2 025 km) 

piireissä. 

Yleisin öljysorapääliysteeri uusimismenetelmä on alustan re-

piminen, tasaus, massan lisäys ja tiivistys. Vanhan päällys- 

teen pinta revitään tiehöylän omaa painoa ja konevoimaa hy-

väksi käyttävällä lautasrepijällä. Lautasrepijätyö edellyttää 

toteutusaikana lämpimiä ilmoja (yleensä tavoitteena tien pin- 
0 

nan lampötila > 15 C). Revinnassa pyritaan siihen, etta ir-

roitettavan kerroksen alle jää ehjä, häiriintymätön öljyso-

rakerros. Revinnän jälkeen irtonainen massa kootaan karheel-

le ja tasataan tiehöylän perään asennetulla tasauslevyllä 

ennen uuden massan lisäystä. Muutamissa piireissä on vanha 

öljysora muokattu tiehöylään asennetulla omalla konevoimalla 

toimivalla sylinterijyrsimellä. Tällöin työn laatu on eri-

tyisesti kylmissä olosuhteissa parempi, koska jyrsintäjäte on 

hienompaa kuin lautasrepijän revintjäte. Lautaarepijöistä on 



sileä lautasrepijä yleisin, mutta myös lovetun lautasrepijän 

käyttö on leviämässä Keski-Pohjanmaan piiristä muihin piirei-
hin. 

Uuden päällysteen teko suoraan liimaamalla bitumiemulsiolla 

vanhalle öljysoralle on ollut yleistä 70-luvulla. Vähitellen 

ollaan kuitenkin siirtymässä revintä-/jyrsintälaitteiden käyt- 

töön. Jos revinnän jälkeen ei päästä heti levittämään uutta 

massaa, jyrätään revitty pinta kevyesti. Näin väitetään unen 

muodostuminen revittyyn pintaan liikenteen vaikutuksesta. 

Lisättävä massa levitetään yleisimmin asfaltinlevittimellä. 

Laahaintyyppisen Layton-levittimen käyttö on vakiintunutta 

Turun ja Oulun piireissä, ja uudet Layton-iaahaimet on otet-

tu (otetaan) käyttöön Pohjois-Karjalan, Mikkelin ja Lapin 
piireissä. 

Uuden massan lisäysmäärä öljysorapäällysteen uusimiskohteis-

sa vaihtelee jonkin verran piireittäin. Yleisesti revintä-

/jyrsintätöissä alarajana pidetään 60 kg! m . Mikäli alustaa 

ei muokata, on massamenekki selvästi suurempi. 

Vanhan öljysoran talteenottoa ja uudelleenkäyttöä öljysora-

tien rakenteen parantamiskohteissa on tehty ainakin Turun ja 

Vaasan piireissä. Menetelmä on todettu hyväksi varsinkin koh-

teilia, joissa kantavuutta parannetaan pätkittäin. 

Oheisessa taulukossa nro 2 on esitetty yleiskuvaus öljysora-
päällysteen uusimiskäytännöstä piireittäin. 

PIIRI YLEISIMMKT TYÖMENETELMAT JA REVIIITRKALUSTO ÖS-MASSAN LISäYS JA LEVITYS 
YSIDE1: OHJELMOINTI JA TOTEUTUS LISXTIEDOT JA HUOMAUTUKSET 

13 -päällysteen uusimiskohteissa on käytetty alustan kuu- Levitys asfaltinlevittljnellä. Hassan lisäysnäjörä 60 kg/Ts'. 
mentariseen ja revintään piirin taas aaraltinkuumennus- assa tuodaan yleensä varastosta. 
laitteistoa. 

ÖS valmistetaan kuivatusta kiviaineksesta. Jyrsintä on 
Tälilin voidaan tehdä tyotä myös kylrn.tllä ilrsnilla ja kokeiltu n. 4 vuotta sitten. 
syksyllä kosteissa olosuhteissa (vähän OS-päällysteen 

simsiskohteita) 
- 	 .. 	 - 	 - 

Vahn OS-paailysteen uusimxakohteita. 

Päällystyspolitiikan mukaisesti työt tehdään lautas- Tmp;t hoitavat öS-mmassao lisäykten ja levityksen. Levitys 
repi jtllä repien (sileät lautasrepijät). tehdään Laytoneilla (käytössä 3 kpl). 
Työt ajoitetaan kesään läinpimille 	ilimoille. Joskus Kokeiltu jyrsintä useissa kohtissa ja todettu hyvL'.si, 
voidaan joutua repihään kylmillä ilmoilla, jolloin mutta kalliiksi. Tehty myis muita kokeiluja, mmm. öljysoran 
voidaan käyttää jyrsintä. talteenotto ja uudelleenkäytte. 

H Lautasrepijöide, käytöstä on luovuttu. Uusimniskohteissa Ceviys asfaltinlevittimillä. Hassan llsäysmäärä 80-100 
käytetään jyrsintä toi!nintavarmuuden, tehokkuuden ja kg/m. 
hyvän työn laadun takia. 

valmistetaan kuivatusta kiviainekesta. 
Pohjien valcmisturninen R-toimnialarm kohteissa ja Kp-toi- Aikaiseemina vuosina Sä uusittiin liimaamalla vanhan lIS:n 
mialan varatyökohteissa näärittelevät töiden toteutus- päälle uusi päällystelaatta. 
ajankohdan. 
SS-päällysteiden uusimista tehdään' sekä urakalla että 
X2UI kalustolla. 

Taulukko 2: Piirikäytäntö öljysorapäällysteen uusimisessa 



PIIRI YLEISIMMAT TYOMEIiETELMAT JA REVIIITAKALUSTO 8S-MASSAN LISAYS JA LEVITYS 

TÖIDE:: OHJELMOINTI JA TOTEUTUS LISäTIEDOT JA HUOMAUTUKSET 

Ky Lautasrepijöitä on käytetty 60-luvulla. Sen jälkeen Massan lisäysmaarä on liimaanmilla tehdyissa kohteissa 100 
uusinisenetela on ollut liitnaus + uusi päällystelaatta. kg/m2 • 	Jyrsimellä tehdyssä kohteessa cassamenekki oli 60 
Jyrsiotää on kokeiltu v. 1981 ja kokemukset ovat olleet kg/m2 . 
varsin nyontaisia. Syitä lautasrepijöistä luopumiseen ovat olleet min.: 
Piirissä on oaljon BLS-teitä, joille on tehty yleensä - anmiattitaitoisten kuljettajien ja höylikaluston puute 
KAB-päällyste. öS-uusimiskohteita on ollut aika vähän. toteutusalkana 

- työn laatu on heikompi lautasreoijiillä verrattuna jyr- 
simeen 

- uusittavien kohteiden epötasaisuus, jolloin tulee run- 
saasti puhkirevintää ja kantavaa kerrosta sekoittuu 
päällysteeseen. 

M Voimakkaasti routineet tiet: Massan lisäysrnäärä perusnarannuskohteissa 100 kg/ui 2  ja öS:n 
- reviritl tiehöylän takaterillä 	tasaus • murakeen ii- revintäkohteissa 60 kg/ui2 . 

säys + uusi päällyste. Jyrsintä 	ei ole kokeiltu (liian kallis neliöhinta) 
(tiut uusiniskohteet: 
- revintä sileillä lautasrepijöillä (käytössä 2 kpl) ja 

massan lisäys 
lIS:n 	evtntätyöt ajoitetaan lämpiniälle kaudelle kesään 
(20 CI. Alustan tasaus tehdään samalla tiehöylällä 
kuin revintätyö. 

P-K lIS:n uusimimessa käytetään yleisesti siteitä lautaarepi- Massa levitetty ssfättinlevittinellä. Uusi Layton-levitin 
jöitä (3 kpl piirin käytössä) on myös käytössä. Hassan lisäysnäärä 60 kg/ui2, kokeiltu 

jopa 40 kg/m2 . 
Työt ajoitetaan lämpimälle kaudelle, tienpinnan Myös pieniä kohteita (n. 	100 ml korjataan tiemestarien 
lämpötila 	20 toimesta lautasrepijöillä. 

Kii Viime vuosina lautasrepijän käyttö on yleistymyt ( 	1 Masson lisäysmäärä on ollut 60-100 kg/ui2 . Levitys asraltin- 
kalusto piirin käytössä), mutta on myös tehty uusi levittimellä. 
päällysta liinaanialla suoraan vanhalle alustalle. Lautasrepijön teräkiekot on lovettu piirissä v. 1980 tehon 
Työt pyritään ajoittarnaan läinpirnille ilmoille. Samalla parantamiseksi. öS-alustoille on tehty usein myös KAB-pöäl_ 
tiehöylallä revitään ja tasataan alusta. Revinnän jäl- lyste. 
keen tie on yleensä liikenteellä vähän aikaa ennen 
päällystönistä. 

8S:n uuminintisuä käytetään sileää lautaarepijöä Maosa tevitetään asfaltinlevittisellä. Massamanekki on ollut 
(2 kpl piirin käytössä). 

5 
80 kg/m'. 

Ii Työt ajoitetaan lämpimään kesäkauteen. Uusimisen yh- Vuonna 1978 kokeiltiin jyrsinti. Kokemukset hyviä työn laa- 
teydessä pararinetaan heikouti kantavat tienkohdat. dun oiialta, huono puoli kallis neliähinta. 

_________ 
V Käytetään lautasrepijitö. Työssä yleisesti kaksi lau- Massa tuodaan pääsääntöisesti varsstota. Levits asraltin- 

tasrepijähöylää (AH 145 ja Ali 132) sekä kolmas höylä le;itielU. 	iassameeekki 60-80 kE/m . 60 kg/ui' nassan ve- 
tasauksessa. Kntavuuden par5ntamiskohteissa vanha OS dossa on esiintynyt vaikeuksia. 
otetSan talteen: reviintä • keräys karheelle + kuormaus 
ja ajo varastoon tai toiselle jo parannetulle tieosalle. Revirtäjakson pituus 0,5-1,0 kun. Revintötyö on tehty tien- 

Työt ajoitetaan lö.mpimälle kaudelle, tienpinnan reunasta <eskelle päin tai päinvastoin. Pevinnän jälkeen 

lämpötila ̂  20°C. Repiminen on suoritettu 1-7 
alusta jyrtitään ennen uuden unassan lisäystä. 

vuorokautta ennen uuden massan lisäystä. 

KP Piirissä käytetään lovettuja lautasrepijöitä. Kalustona Massa tuodaan joko varastonta tai aseinalta ja levitetään 
normaalisti 2 tiehöylää, joissa noleunnissa lautasrcpijät kahäella asfaltinlevittiruellä samanaikaisesti. 
ja toisessa lisäksi tasauslaltteisto. Toinen höylä svua- (iassazenekki 60-100 kg/rn2  
tas esim. kyln-ällä ilunalla revinnässä. 

Revinnässä on höylän kuljettajan aurunattitaito erityisen 
Työt ohjeluumiidaan läzspiuiäle kaudelle kesä-elokuuhun. tärkeä. levinnässt irroitettavan kerroksen alle tulee jäädä 
Jos pintalämpötila on '10 C tarvitaan raskas höylä, ehjl, hiiriintymiätön äljysorakerros. 
kun lärimötila on >150C ei revinnässä tarvita apuhöylää. 

0 	Käytetään yleisesti siteitä lautasrepijöitä. Normaali Massa tuodaan yleensä vprastosta ja levitetään Laytonilia. 
kalustcyhdistelr.ä on kaksi AH 145_tiehöylää, joissa no- lässatenekki 40-50 kg/nu<  (max raekoko 16 nmu( on maan alhaisin. 
lerrunissa lautasresijä ja toisessa lisäksi tasauslaitteis- Jos re'irnän jälkeen ei ole päästy levittämään uutta massaa, to. Uutena ruenetelmänä on kokeiltu piirin kehittämää hak- 
kuria, on revitty pinta jyrätty. Hakkurilaitteistossa on vielä ke- 

hittaistarvetta (terien kestävyys ja kiinitipysyninen). 
Työt pyritään ajoittasnaan läunpiniälle kaudelle. Lautasr- 
pijän käyttö ei onnistu, kun pintalämpötila on alle 10 C. 
Läinpötilassa 10-15 0 revintäteho on heikko. 

Käytetty neljänä kesInä jyrsintä, uutta v. 1981 kalustona Massa tuli v. 1981 suoraan asenmilta ja levitettiin asfaltin- 
oli lsutasrepijät. Kalustoyhdistelmä: 1-2 tiehöylää levittimellä. Massarnenekki 50-100 kg/ui 2 . 
(AH 172 ja AH 145), joissa sileä lsutasrepijä + erillinen 
tasaushöylä. 1981 uuden massan levitys tapahtui sen jälkeen, kun 

koko tieosuus oli revitty. 
ajoittamaan läispirnille ilmoille. Revintää on 

tehty myös kandessa vuorossa. Revintä tehty läpi päällys I pyritty 

teen. 

L Jyrsintä käytetään yleisesti päällysteiden uusimiskotntais- Massa tuodaan suoraan asenmilta tai varastosta ja levitetään 
sa, kun tyiit on tandistettu bS-inassan valmistuksen ja le- asfstinlevittimellä. Massamenekki 60-100 kg/iu'. Uusi Layton- 
vityksen kanssa. levitin hankitaan ÖS-massari levitykseen. 
Pienissä kohteissa tehdään revintä lautssrepijöillä useim- 

Jyrsinen käyttöä lisätään, jos neliöhinta saadaan laskemaan. miten 100 n:n jaksoissa niin, että tiehöyläa ei käännetä, Lautasreoijöiden käyttöä jatketaan piirissä tmp:n korjaus- vaan peruutetaan uuden kaistan irrotusta varten. töissä. 
LautarepijIä lavitettäessi on tien pintaläsipötilan oltava 

15 C. Päällystaohjelmissa olevat suuret kohteet tehdään 
jyrsinuillä. 

Tiu lu kk 	2: 	2 ii ii kvtrit5 	jysorap1 {ystuRn uus imisessa 



Eri piirien käytännöstä voidaan yieise$ti mainita seuraavia 

näkökohtia: 

- Lautasrepijä on kustannussyistä selvästi yleisin kalusto- 

vaihtoehto. Tiehöyliä voi olla työssä mm. seuraavia yhdis--

telmiä: 

• 	 1. Sama tiehöylä repii ja tasaa alustan, menetelmää 

käytetään varsinkin pienissä kohteissa 

2. Yksi höylä repii ja toinen tasaa alustan. Tasaus-

höylä voi avustaa repimistä kylmillä ilmoil.la. 

3. Kaksi höylää repii ja kons tases a:san. 

Öljysoran uusimisessa painottuvat joissakbi piireissä laa-

tutekijät varsin voimakkaasti. Samoin painottuvat töiden 

ohjelmointiin ja koneiden tandistamiseen liittyvät asiat. 

Näiden syiden takia on kalustoksi valittu t1löin lyrsin. 

- Uuden massan lisäyksessä on ny:itty :: 	akn y1 L:essä 

ohjemenekillä ja pienellä maksinir 	(16 mm) mari3o1 

lisimman pieneen lisäysmäärään. 

3 TYÖMENETEIT RFVIrÄLAITT1T JA 

3.1 Revintä sileäliä/ oeI 'a ieutasreojä11.3 	sayäys, assan 

lisäys ja tiivistvs 

Lautasrepijöitten peruskoneena on tiehöylä. Tiehöyi 	emäte 

rän paikalle on asennettu lautasilla varustettu repijälaite 1. 
joka on liikuteltavissa emäterän säätölaitteilla. Öljysoran 

revinnässä työskentely tapahtuu normaalisti 0,5 - 1,0 km:n 

revintäjaksoissa riippuen sopivista liittymistä, joissa tie- 

höylän voi kääntää. Revintä aloitetaan tien reunasta ja eJe-

tään revintäkaista kerrallaan tien keskelle päin. Revintä 

perustuu tiehöylän painon ja konevoiman hyväksikäyttöön ja 

teho riippuu höylän painosta sitä enemmän, mitä kovempi re-

vittävä päällyste on. Yleisesti käytetään tiehöylän etuosas 

sa puskulevyä tms. painoa (n. 600 kg) revintätyön aikana. 



Peruskoneena käytettävän tiehöylän rasitusvaikutus on kylmäl-

lä ilmalla työskenneltäessä suuri verrattuna revintääri läm-

pimällä ilmalla. 

Uusissa tiehöylissä on mandollista kiinnittää lautasrepijä 

emäterän taakse. Tällöin voidaan öljysoran revintä sekä alus-

tan muotoilu ja tasaus tehdä samalla tiehöylällä. Työmenetel-

mässä tehdään ensin revintä lautasrepijällä, jonka jälkeen 

alusta muotoillaan ja tasataan tiehöylän emäterällä. 

Lautasrepijä on kokonaisista tai lovetuista lautasista raken-

nettu repijälaite, jossa on n. 20 kpl lautasia. Repijälait-

teen kokonaisleveys on 1,2 - 1,3 m. Työskenneltäessä laite 
0 	0 

on etenemissuuntaan nähden 60 - 70 kulmassa. Jos revit-

tävä päällyste on esim, kylmän ilman takia kovaa, joudutaan 

repijälaite säätämään päällysteen pintaan nähden kulmittain 

siten, että vain osa repijän lautasista irrottaa massaa. Kul-

ma päällysteen pintaan nähden on sitä suurempi mitä kovempaa 

revittävä pinta on. 

Työmenetelmästä johtuen revintäjäte siirtyy työskentelyn ai-

kana tien reunalle päin. Kun ilman lämpötila on revinnälle 

suotuisa, voidaan työ aloittaa myös tien keskeltä reunalle 

päin, jolloin revintäjätteen sivuttaissiirtymä on päinvastai- 

nen. Tutkimuksessa mukana olleista piireistä Kainuun piiri 

käytti menetelmää, jossa revintä tapahtuu läpi päällysteen ja 

aloitus on tien keskeltä, josta edetään reunalle päin. 

Jos sopivia liittymiä ei ole revittävällä tiejaksolla ja il-

ma on kylmä, on revintä tehty tien molemmilla kaistoilla sa-

maan suuntaan noin 100 metrin jaksoina. Tällöin tiehöylä yh-

den revintäkaistan repimisen jälkeen peruutetaan takaisin 

uuden kaistan irroitusta varten. 

Tavoitteena repimisessä on, että irroitetun kerroksen alle jää 

ehjä, häiriintymätön öljysorapinta. Tämä onnistuu lämpimillä 

ilmoilla, mutta kylmillä ilmoilla päällyste irtoaa helposti 

teleina. Vaikeuksia esiintyy myös kohteissa, joissa vanha 

öljysorakerros on ohut ja päällyste epätasainen. 



Lovetussa lautasrepijässä on terälautasiin tehty lovet lait-

teen tehon parantamiseksi (ks. oheinen piirros). Kuluvana 

osana terässä on hitsattu kovametallinen kulutuspinta. Toi-

mintaperiaate revintätyössä on täysin samanlainen kuin sile-

ällä lautasrepijällä. 

TORNION TMP. 

ÖS N KARHINTATUTKIMUS 8.61911 

MT 927 VOJAKKAI.A- PAAKKOLA, TORNIO 

- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 T 
o 	 0 	 , 	 0 q 

20 KPL. 
KIERKOJEN PAKSUU$ 10 MM 

124$ 

Kuva 1: Lovetun lautasrepijän kaaviokuva. 

Revintäjaksoittain tehdään revinnän jälkeen tasaushöyläys. 

Tasaushöylässä on emäterän paikalle kiinnitetty auramallinen 
sekoitusterä, jolla irtonainen massa kootaan karheelle kais-

tan keskelle. Karheella oleva massa levitetään tiehöylän pe-

rässä olevalla tasausterällä, jota hoitaa ns. perämies. 

Uusi massa lisätään mieluiten heti tasaushöyläyksen jälkeen 

joko asfaltinlevittimellä, Layton-laahaimella tai tiehöylän 

levityslaatikolla. Mikäli massan levitystä ei pystytä tah-

distamaan yhteen revintätyön kanssa, jyrätään revitty ja ta-

sattu pinta kevyesti, jotta liikenne ei synnyttäisi uria pääl-
lysteeseen. 

Pienissä työkohteissa voidaan massa lisätä revitylle alustal-

le suoraan autolevityksenä. 
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Tiivistäminen suoritetaan valssi- tai kumipyöräjyrällä levi-

tystyön etenernisen mukaan siten, että valmiiseen pintaan ei 

jää haitallisia jyräysjälkiä. Sään ollessa kuivan päällysteen 

teon aikana suositeltavaa haihtuvuuden parantamiseksi pitää 

n. 300 m välimatka levitys- ja tiivistystyön välillä. 

3.2 Jyrsintä rumpujyrsimellä, tasaushöyiäys, massan lisäys ja tiivis-

tys 

Jyrsimen peruskoneena on tiehöylä Lokomo AH 160. Peruskoneen 

emäterän paikalle on kiinnitetty omalla moottorilla varustet-

tu rumpujyrsin. Halkaisijaltaan Ø 34 cm tai 56 cm rumpuun 

on kiinnitetty kovametallisella kulutuspinnalla varustettuja 

teriä 36-42 kpl silloin, kun jyrsitään öljysoraa (vain joka 

toinen terä asennettu paikoilleen). Työskentely suoritetaan 

kuten lautasrepijöillä 0,5 - 1,0 km:n jaksoina riippuen so-

pivista liittymistä, joissa tiehöylä voidaan kääntää. Vilk-

kaasti liikennöidyillä teillä voidaan jyrsiä myös puoli tie-

tä kerrallaan ja tehdä sille uusi päällyste ennen toisen kais-

tan käsittelyä. Työleveys jyrsimellä on 1,3 m eikä se riipu 

jyrsittävän pinnan kovuudesta. Rummun pyörimissuunta on vas-

tapäivään, joten jyrsitty öljysora kulkeutuu osaksi rummun yli 

ja hienonee vielä iskeytyessään rummun suojaseinämiin. Perus- 

koneena käytetty tiehöylä ei rasitu samalla tavalla kuin lau-

tasrepijää käytettäessä. 

Jyrsintäsyvyyden säätö tapahtuu tiehöylän ohjaamosta käsin, 

mutta myös automaattinen syvyyden säätä on laitteessa mandol-

unen. 

Jyrsintäjäte on selvästi hienornpaa kuin lautasrepijän revin-

täjäte ja työn jälki on tasalaatuinen ilman lämpötilasta riip-

pumatta. Em. syistä johtuen tasaushöyläystä tarvitaan vähem-

rnän kuin työskenneltäessä lautasrepijöillä. 

Tasaushöyläys, uuden massan lisäys ja tiivistys tapahtuvat 

samoilla laitteilla ja työmenetelmillä kuin lautasrepijöitä 

käytettäessä. Oheisessa taulukossa on esitetty Suomessa käy- 

tässä olleiden öljysoran jyrsinmallien teknisiä tietoja. 
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LAMPET-lO-jyrsin ym. 1978 TONSTAD.-jyrsin ym. 1976 ja 1977 
_______________ ___________________________________ (norjalainen) 

Moottori Scania 110, teho 270 hv (SAE) Volvo-diesel 	TD 100A, 
teho 270 hv (SAE) 

Voimansiirto kiilahlhnavetoinen, hanrasratas- kaksivaihteinen hamasratas- 
ja vaihteisto vaihteisto vaihteisto 

Teräriminun runriun pit. 142 cm pituus 	145 cm 
ominaisuudet -"- 	halkalsija 	34 cm halkaisija 	0 56 cm 

-"- 	työleveys 131 cm rununin työleveys 135 cm 
pyörimisnopeus 250-350 rpm on 
suoraan riippuvainen moottorin 
kierroksista 

Terät lukumäärä 36 kpl, öljysoralla lukumäärä 84 kpl, kalkki terät 
kulutuspinta kovametallia kiinnitettynä, kulutuspinta 
42 x 22 x 12 m3 kovarnetallia 

terät asennettu rumpuun kahteen terät asennettu rumulle epäsään- 
spiraaliin, jotka alkavat runrun nölliseen järjestykseen yhtä etl- 
päistä ja loppuvat keskelle le toisistaan 
klinnitys rurmniin istukkaan pultin kiinnitys rurmun istukkaan pultin 
avulla avulla 
terän hinta 60 mk/kpl terän hinta 70 mk/kpl 
(v. 	1981 hintataso) (v. 	1981 hintataso) 

Terien vaihto vaihdettava n. 15000ni2 :n jyrsinnän vaihdettava n. 30000m2 :njyrsinn 
välein (normaalisti vaihdetaan päl- välein 
vittäin työvuoron päättyessä) 
aikamenekki" 1 h/36 kpl aikarnenekki'.' 1,5 h/84 kpl 

Paino 4000kg 4000kg 

Hinta 250 000 mk v. 1978 240 000 mk v. 1977 
300 000 mk v. 1981 arviohinta 

Taulukko 3: Jyrsinmallieri teknisiä tietoja 

3.3 	Revintä hakkurilla, tasaushöyläys, massan lisäys ja tiivistys 

Oulun piirissä on kehitetty öljysoran lautasrevintämenetel-
mään hakkurilaitteisto tehon ja työn laadun parantamiseksi. 
Peruskoneena on tiehöylä AH 172. Peruskoneen emäterän taakse 

on kiinnitetty lautasrepijä-hakkurilaitteisto. Laitteessa on 

edessä kaksi loivaan kulmaan auran muotoon asennettua tukkia, 

joihin on kiinnitetty teräkiekot ja niihin edelleen terälaput 

(yhteensä 120 kpl pulteilla kiinnitettyjä 12 mm paksuisia 

kulutuslevypaloja). Tukkien välissä on kaksi toisen tukin 

suuntaisesti asennettua pyörivää keskilautasta (normaalin 

lautasrepijän lautasia), joiden tehtävänä on repiä tukkien 

väliin jäävä alue. Tämä leikkuriteräyhdistelmä irrottaa re-

vinnän aikana päällysteen tiehöylän painoa ja konevoimaa hy-
väksi käyttäen vastaavasti kuin lautasrepijätyössä. Leikku-

riterien takana laitteessa on koko repijän levyinen erillinen 

omalla 10,5 kW hydraulimoottorjlla (käyttövoima tiehöylän 

hydrauliikasta) varustettu pyörivä hakkuri, jonka terien pyö- 
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rimissuunta on päinvastainen kuin leikkuriterjllä. Hakkurin 

pyörimisnopeus on 580 rpm ja sen tehtävänä on hienontaa leik-

kuriterien irrottama päällysterouhe. 

Työskentely hakkurirepijälaitteistolla suoritetaan kuten lau-

tasrepijöillä 0,5-1,0 km:n jaksoina riippuen sopivista liit-

tymistä, joissa tiehöylän voi kääntää. Työleveys laitteella 

oli vuoden 1981 tutkimuskohteessa keskimäärin 0,9 m. Revin-

täsyvyyden säätö tapahtuu emäterän säätölaitteilla. Leikku-

riterien hinta oli 11,00 mk/kpl vuonna 1981 ja terän vaihdon 

aikamenekki n. 2 min/kpl. 

Tasaushöyläys, uuden öljysoramassan lisäys ja tiivistys ta-

pahtuvat samoilla laitteilla ja työmenetelmillä ku.n lau-

tasr9pij5itä kytettäessä. 

3.4 Vanhan öljysorapäällysteen talteenotto ja uudelleenkäyttö 

Vanhojen, routivien ja kantavuudeltaan heikkojen tieosien 

kunnostuksessa joudutaan tekemään uudelleen päällystämisen 

yhteydessä tien rakenteen parantaminen. Tällöin on edullista 

ottaa parannettavissa kohdissa vanha öljysora talteen repi-

mällä se lautasrepijällä tai jyrsimällä niin syvältä kuin 

sitä alustaan sekoittamatta voidaan. Tavoite on n. 70 %. Ir-

roitettu öljysora kootaan karheelle kaistan keskelle tiehöy-

lällä. Massa kuormataan karheelta autoon ja viedään joko suo-

raan toiselle jo perusparannetulle tieosalle tai uudelleen 

sekoitettavaksi ja levitettäväksi. 

Uudelleen sekoituksessa öljysora-asemalia lisätään massaan 

sideainetta tavoitteena 3,4 - 3,5 %:n sideainepitoisuus uu-

distetulle massalle. Samalla lisätään myös sepeliä tai murs-

kesoraa n. 10 % massamäärästä. Jos vanha päällyste on irroi-

tettu lautasrepijällä, joudutaan massa seulomaan täryseulal-

la ennen sekoitusta. Seulomisessa erottuva karkea revintäjä-

te on murskattava ja lisättävä uudistettavaan massaan. Jyr-

simellä irroitettu öljysora kelpaa sellaisenaan uudelleen 

sekoitettavaksj. 
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Vanhan päällysteen irroittamisen jälkeen tieosalla suorite-

taan kantavuuden vahvistaminen yleensä kantavan tai kantavan 

ja jakavan kerroksen kiviaineksilla. Tämän jälkeen tie pääl-

lystetään käyttäen massan levityksessä asfaltinlevitintä tai 

ölj ysoralaahainta. Ohjeellinen massamenekki vahvistetuissa 

kohdissa on 80-100 kg/m 

4 TtJTKIMUSKOHTEET 1981 

4.1 Tiestötiedot ja liikennemäärät 

Revintätutkimuksia tehtiin kesällä 1981 yhteensä 41 kpl. Vaa-

san, Keski-Pohjanmaan, Oulun, Kainuun ja Lapin piireissä yh-

deksässä eri kohteessa, joiden yhteispituus oli 24 km (taul. 
4) 

Piiri 

______ 

Tie, 	tieosa 

______________________________ 
futkim. 
jaksoja 
kpl 

KVL 	(autoa! 
Pituus 	80 	vrk) 

yht 	kev 	rs 	yht 
km 

Pällyste 

	

ikä 	kerroksia 	leveys 

	

v 	kpl 	m 

V Mt 349/06 Virrat-htäri 4 2.22 892 90 982 9 1 6.7 
Pt 17762/01 Hemininki-Varpula 4 2.03 243 34 277 17 1 6.2 
Pt 	17341/01 	Länsipuolen pt 4 2.18 135 14 149 13 1 5.8 

KP Mt 759/09 Karinus-Viitajärvi 8 3.86 421 151 572 17 1 6.6 
Mt 774/07 Jyrinki-Tynkkä 4 1.83 475 63 538 7 2 6.1 

0 Mt 827/01 Punttala-Korivaara 4 2.07 619 65 684 13 2 6.1 

Kn Mt 900/07 Taivalkangas-Kuhmo 2 2.43 117 33 150 11 2 6.2 
Mt 900/09 	-"- 2 2.00 214 36 250 11 2 6.2 
Mt 904/12 Hietaperä-Hyrynsalm 2 1.69 357 71 428 14 1 6.1 
Mt 904/13 	-"- 2 1.40 395 77 472 12 1 6.1 

L Mt 927/02 Vojakkala-Paakkola 5 2.46 867 63 930 15 1 6.6 

Yht 41 24.17 436 69 505 13 6.3 

Taulukko 4: Revintätutkimuskohteet vuonna 1981 



Vanhan päällysteen keskimääräinen ikä revintäkohteissa (13 v) 

oli sama kuin vuoden 1981 päällystysohjelman öljysoran uusi--

miskohteissa keskimäärin. Tie- ja vesiliikenneolosuhteet oli-

vat keskimäärin tavanomaiset (taul. 5). 

__________________ 
Tutk. kohteet 

1981 - 

P11.ohje1ma 
1981 

S-tiest5 
1.1.1981 

KVL (autoa/vrk) 505 460 480 

rs ajon 	(%) 14 . 	 . 	 . 11 

Ös:n kestoikä (v) 13 13 - 

päällysteleveys 	(m) 6.3 6.1 6.1 

Taulukko 5: Tutkimuskohtejden tie- ja liikenneologuhteet 
verrattuna kaikkiin öljysoran kunnostuskohtejsjjn 
ja koko öljysoratjestöön. 

4.2 Pällysteen kunto ennen revintää 

Tutkimuskohteiden päällysteiden kunto oli verrattain huono 

ennen kunnostusta. Lähes kaikissa kohteissa ilmeni kantavuus-- 

vaurioita erityisesti tien reunaosilla sekä ajourissa. Vau-

r-±okuvaukset on piirien tutkimusraporteissa esitetty vapaa--

muotoisesti ja yhtenäisen arvosteluasteikon puuttuessa ei 

kohteita ole ollut mandollista asettaa vanhan tien kunnon 

mukaan keskinäiseen paremrnuusjärjestykseen. 

Vauriokuvaus j3lkisourantaan valitusta tutkimuskohteeso on 

raportin liitteessä nro 1. 

5 TUTKIMUSTtJLOKSET 

5.1 Koneet ja kuljettaja 

Tutkimuskohteissa käytettiin revintään kahta (Kn) tai yhtä 

lautasrepijää (V, Kn, 0, L), lovettua lautasrepijää (V, KP, 
L) , hakkuria (0) tai Lapmet-jyrsjntä (L). Revityn pinnan 

tasaus suoritettiin joko repijähöylällä CV), toisella höyläl--

lä (V, KP, 0, Kn, L) tai kolmannella höylällä (Kn) 
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Peruskoneena, johon repijälaite oli kiinnitetty, käytettiin 

14 t painoluokan höylää Vaasassa, 16 t höylää Keski-Pohjan-

maalla, Oulussa (lautasrepijäosuuksilla) sekä Lapissa. Ras-

kasta 18 t höylää käytettiin Kainuussa ja Oulussa (hakkuri-

osuuksil].a). Alle 10 vuoden ikäiset höylät arvioitiin kunnol-

taan hyviksi, 14 - 15-vuotiaat, vanhat AH 145-höylät saivat 

arvosanan keskinkertainen. Painava höylä parantaa revintäka-

pasiteettia kylmällä säällä, keveiden uusien AH 132-höylien 

käyttökelpoisuutta parantaa se, että niissä voivat sekä emä-

levy että lautasrepijä olla samanaikaisesti paikoillaan, jol-

loin revintä ja tasaus käy joustavasti samalla höylällä. 

Eri revintäjaksoilla ajoi päähöylää yhteensä 11 eri kuljet-

tajaa. Näistä yhdeksän sai ammattitaidostaan arvosanan "hy -

vä", yksi arvioitiin keskinkertaiseksi ja yksi huonoksi. 

Kaksi arvosanan "hyvä" saanutta oli ensimmäistä kesäänsä re-

vintätyössä, toisella heistä oli muuta höylänkuljettajanko-

kemusta vähiten (1 vuosi) koko joukosta. Sekä keskinkertai-

seksi että huonoksi arvostettu kuljettaja olivat ensimmäistä 

kesäänsä revintätyössä. Heillä molemmilla oli muuta höylän-

kuljettajakokemusta kuitenkin noin 15 vuotta. 

Vaasassa massa tuli asemalta punnittuna kohteessa Mt 349 ja 

muissa kohteissa var'astosta. Oulussa sekä Keski-Pohjanmaan 

toisessa kohteessa (Mt 759) massa tuli varastosta. Keski- 

Pohjanmaan toiseen kohteeseen massa tuli samanaikaisesti se-

kä asemalta (Raahe 100 t/h) että var'astosta. Kainuussa massa 

valmistettiin äljysora-asemalla [Raahe 100 t/h) ja Lapissa 

samoin (Raahe 90. . .120 t/h) 

Käytetyt levityskoneet olivat 

- Blaw Knox PF 90 D (Vaasa) 

- Barber-Greene (100 t/h) 2 kpl (Keski-Pohjanmaa) 

- Layton F-525 Paver > 140 t/h (Oulu) 

- Barber-Greene SA-41 (Kainuu) 

- Barber-Greene SA-35 (Lappi) 
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5.2 Lämpötila 

Ilman lämpötila vaihteli eri tutkimuskohteissa välillä 6 - 
o 	 0 

28 C keskiarvon ollessa 17 C. Päallysteen pinta oli kirkkaal- 
0 

la saalla keskimaarin 7 C ilmaa lampimampaa. Tama lampotila- 
0 

ero vaihteli kuitenkin eri kohteissa valilla 0 - 15 C. Lam- 
0 

pimalla ilmalla (t = 23-28 C) oli lampotilaero keskimaarin 
o 	 0 
4 C, kun se viileammaliä saalla (t = 12-15 C) oli keskimaa- 

0 
rin 10 C. 

Pilvisellä säällä on päällysteen ja pinnan lämpötilaero vä- 
0 

haisempi. Tutkimuskohteissa ero oli keskimaarin 4 C vaihte- 
0 

luvalin ollessa 0 - 7 C. 

5.3 Terien ja polttoaineen kulutus 

Lovetun ja sileän lautasrepijän, jyrsimen sekä takarepijän 

terän ja polttoaineen kulutus selvitettiin v. 1980 tutkimuk-

sissa. V. 1981 oli tarkoitus selvittää teräkulutus ainoastaan 

hakkurin osalta. Hakkurin terien kuluminen kandella revintä-

jaksolla oli: 

pintalämpötila 	teränkulutus 
2 

	

[3 	min/lOO m 

	

20 	0,42 

	

28 	0,36 

Kuluminen vastasi sileän lautasrepijän terien kulumista, mut-

ta pienen aineiston vuoksi tulosta voidaan pitää vain suun-

taa-antavana. 

Hakkurin terien vaihtoväliä ei saatu selvitettyä, koska teriä 

ei vaihdettu tutkimuksen aikana eikä sitä muutenkaan pystyt-

ty arvioimaan luotettavasti vähäisen työmäärän vuoksi. Terien 

kuluminen ei tuntunut olevan ongelma, vaan niiden kiinnipy-

syminen. Tästä syystä menetelmä on vielä kehitysasteella. 

Lapmet-jyrsimen teräkustannukset olivat v. 1980 suuremmat 

kuin muissa menetelmissä. Nyttemmin on jyrsimeen vaihdettu 

uudentyyppiset terät, jotka urakoitsijan ilmoituksen mukaan 

alentavat teräkustannuksia huomattavasti. 
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5.4 Revinnän laatu 

5.4.1 Revintäsyvyys 

Päällysteen revintäsyvyys vaihteli eri kohteissa välillä 1,8 

- 4,5 cm. Tämän tutkimuksen perusteella ei voida osoittaa, 

että revintäsyvyyteen olisivat vaikuttaneet öljysorakerrosten 

lukumäärä, kuljettajan ammattitaito tai revintämenetelmäkään. 

Revintäsyvyys riippui lähinnä piirin käytännöstä. Aihaisis-

sa lämpötiloissa ei revintäsyvyyttä voitu lautasrepijällä 

säätää, vaan koko päällystekerros irtosi teleinä (Vojakkala-

Paakkola -koetie). Kainuussa revintä suoritetaan läpi kerrok-

sen, mikä johtaa suureen revintäsyvyyteen. 

Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa revittiin samalla menetelmäl-

lä sekä yksi- että kaksikerroksisia päällysteitä ilman eroja 

revintäpaksuudessa. Lapissa käytettiin sekä jyrsintä että 

lautasrepijöitä. Jyrsimen revintäsyvyys oli siellä hieman 

suurempi kuin lautasrepijöillä, kun tulos kaikki kohteet huo-

mioon ottaen oli päinvastainen (taul. 6) 

Revintflaite dS- 
ke r r. 
kpl 

	

Keskim. 	revintäsyvyys 	(cm) 

V 	KP 	0 	Kn 	L 

Yht. 

Sileä 	lautas- 1 2,1 - - 3,8 22x) 2,6 
repijä 2 - - 

3,x) 
- 3,8 	3 	0 

Lovettu lautas- 1 3,5 2,9 - 
- 2,9) 3,1) 

repijä 2 - 3,0 - - - 3,0 

Hakkuri 2 - - 4,2 - - 4,2 

Jyrsin 1 - - - - 2,6 2,6 

Yht. 1-2 2,5 2,9 3,8 3,8 3,3 3,0 

x) revintä mennyt läpi 
pä1 lysteen 

Taulukko 6: Revintäsyvyyden riippuvuus revintämenetelmästä 
ja päällysteen paksuudesta 
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5.4.2 Puhkeamat 

Puhkeamien määrittämisessä oli eri tutkimuskohteissa tulkin-

taeroja. Joissakin kohteissa puhkeamaksi määritettiin kanta-

van kerroksen sekoittuminen päällysteeseen ja joissakin koh-

teissa päällystekerroksen paikoittainen läpirevintä. Kun re-

vintä meni kauttaaltaan läpi päällysteen Lapin piirin kohtees-

sa, ei sitä kuitenkaan merkitty puhkeamaksi, ellei alustaso-

raa selvästi noussut pintaan. Kainuun piirin kohteissa ei 
puhkeamia määritetty ollenkaan. 

Puhkeamien lukumäärä ja pinta-ala olivat päällysteen pinta- 

lämpötilasta riippuvaisia siten, että puhkeamat lisääntyivät 

merkittävästi, kun pintalämpötila laski lovetuilla lautasre- 
0 

pijoilla revityissa kohteissa alle 20 C ja silealla lautas- 
0 

repijälla revityissa kohteissa alle 26 C. Puhkeamien määraan 

vaikuttavat pintalämpötilan lisäksi kuljettajan ammattitaito, 

sekä kohdekohtaiset tekijät, kuten pinnan epätasaisuus ja 

päällystekerroksen paksuus. 

Lovettu lautasrepijä aiheutti vähiten puhkeamia ja myös läm-

pötila vaikutti huomattavasti vähemmän puhkeamisiin kuin käy-

tettäessä sileää lautasrepijää. 

Kohteiden vähäisen lukumäärän vuoksi ei jyrsimellä ja hakku-

rilla käsitellyn pinnan puhkeamisista saatu kovinkaan katta-

vaa kuvaa. Yksittäiset tulokset viittaavat siihen suuntaan, 

että puhkeamia syntyy näissä menetelmissä hieman enemmän kuin 

käytettäessä lovettua lautasrepijää. Lapin piirin kohteessa 

(Vojakkala-Paakkola -tie) jyrsin aiheutti kuitenkin vähemmän 

puhkeamia kuin lautasrepijä. 
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5.4.3 Revityn massan ominaisuudet 

Revintäjätteen rakeisuus 

Tutkituista laitteista murskasi jyrsin revityn päällysteen 

pienimpiin palasiin ja lovettu lautasrepijä jätti sen karkeim-

maksi. Läpäisyprosenttiero oli 8 mm seulalla 16 %-yks., 

16 mm seulalla 23 %-yks. ja 	32 mm seulalla 14 %-yks. 	- 

Sileä lautasrepijä hienonsi revintäjätteen hieman lovettua 

paremmin, hakkurin hienonnustulos asettui likimain jyrsimen 

ja lautasrepijöiden puoliväliin, kuva 3. 

Pintalämpötila vaikutti lautasrepijöiden revintäjätteen ra- 
0 

keisuuteen likimaarin siten, etta kun lämpötila laski 10 C, 

aleni läpäisy-% 16 mm seulalla sileällä lautasrepijällä noin 

5 %-yks. ja lovetulla noin 10 %-yks. 

Kuva 3: Revintäjätteen rakeisuuden riippuvuus revintämene-
te im s t ä 
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Sideainepitoisuus 

öljysoran vanhetessa siitä haihtuu sideainetta. Hävikki on 

suurimmillaan päällysteen ylä- ja alapinnoilta, pienintä kes-
keltä. 

V. 1981 revintätutkimuksessa oli sideainepitoisuuden alenema 

normaali Keski-Pohjanmaan ja Vaasan piirin kohteissa. Se, 

että sideainepitoisuus eräissä Oulun, Kainuun ja Lapin koh-

teissa näyttää tavanomaista korkeaminalta, saattaa johtua ana- 

lyysivirheistä tai siitä, että tutkittu näyte on otettu uu-

dehkosta paikkaus- tai sideaineenpintaannousukohdasta, kuva 
4. 

Revintäjätteen sideainepitoisuudella ei ollut selkeää vaiku-

tusta päällysteen murskaantumiseen. 

Kuva 4: Revityn massan sideainepitoisuuden riippuvuus päällys- 
teen iästä revintäkohteittajn 
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Kohde 
Rev. 
jaksoja 

kpl 

Sideainepitoisuus 
min 	max 	ka 

% 

ÖS:n 
ikä 

v 

V /Mt 349 4 2.35 2.60 2.51 9 
Pt 	17762 4 1.15 3.10 1.86 17 
Pt 	17341 1 1.7 2.8 2.35 13 

KP/Mt 759 8 1.16 2.40 2.06 17 
Nit 	774 4 2.73 3.03 2.84 7 

0 /M 	827 1 3.08 4.31 3.64 13 

Kn/Mt 900 4 2.67 3.25 2.96 11 
Mt 904/12 2 3.09 3.44 3.27 12 
Mt 904/13 3 3.07 3.37 3.22 14 

L /Mt 927 5 3.26 3.60 3./+8 15 

Yht. 1.15 4.31 2.72 

Taulukko 7: Revityn massan sideainepitoisuus 

5.5 Revinnän tehokkuus 

5.5.1 Revintäleveys 

Yhdellä ajokerralla irtoavan kaistan leveys riippuu lautas- 

repijöillä olennaisesti päällysteen pintalämpötilasta. Kun 
0 

1ärnpti1a aleni 5 C, pieneni revintäleveys sileaä lautasre-

pijää käytettäessä 8 cm (14-19 %) ja lovettua lautasrepijää 
käytettäessä 9 cm (11-14 %) 

Revintäleveys vaikuttaa tarvittavien ylityskertojen määrään 

(lautasrepijät 6-33 kpl/poikkileikkaus) ja siten myös revin-

täkapasiteettiin. Kun tarkastellaan revintäleveyttä samassa 

lämpötilassa, havaitaan eri työkohteissa merkittäviä eroja, 

jotka johtuvat erilaisista työmenetelmistä ym. työkohdekoh-

taisista eroista. Lämpötilariippuvuus ilmenee työkohdekohtais-

ten tulosten perusteella piirrettyjen suorien yhdensuuntai-

suudesta (kuva 5) 
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Hakkurilla ei revintäleveyden riippuvuutta lämpötilasta sel-

vitetty vähäisten koetulosten vuoksi. Jyrsimellä ei revintä-

leveys riipu lämpötilasta eikä jyrsittävän päällysteen kovuu-

desta. Jyrsintäkaistan leveys oli keskimäärin 112 cm ja hak-

kuri repi pintaa kerralla 90 cm leveydeltä. 

5.5.2 Ajankäyttö 

Varsinaisen revintähöyl.äyksen (= perusaika Ti) ohella mitat-

tiin menetelmään kuuluvat lisäajat jaoteltuina kääntöihin, 

peruutuksiin, uusimisiin, väistöihin ja tasaukseen, kun se 

tehtiin repijähöylällä. 

Kääntöjen määrä riippuu kerralla revittävän kaistan leveydes-

tä (pintalämpötilasta). Se vaihteli eri revintäjaksoilla lau-

tasrepijöillä välillä 5 - 33 kpl ja jyrsimellä välillä 3 - 4. 

Kääntymisten osuus menetelmäajasta T2 (= perusaika Ti + me-

netelmän lisäajat TL1) oli kahta höylää käytettäessä lautas-

repijöillä 12.5 % (vaihteluväli 7 - 36 %). 

Kun tasaus suoritettiin samalla höylällä, laskettiin tasauk-

seen kuluva aika lisäaikoihin, jolloin kääntyrnisten osuus 

T2-ajasta aleni 6 %:iin. 

Jyrsimellä. oli kääatöjen osuus noin 9 % T2-ajasta eli samaa 

luokkaa kuin muilla menetelmillä. 

Yksittäiseen kääntymiseen kului aikaa 

(vaihtelu 0.7-8 min). Kääntymisaika 

sopivan kääntymispaikan etäisyydestä. 

muodostuu yleensä merkittävin revint 

tulee revintäjaksot suunnitella siten, 

mispaikat ovat mandollisimman lähellä. 

keskimäärin 1,6 min 

riippuu olennaisesti 

Koska kääntymisistä 

höy1äyksen lisäaika, 

että sopivat käänty- 

Repijähöylää joudutaan peruuttamaan, kun revintälautaset ei-

vät uppoa päällysteeseen tai painuvat liian syvään. tJusimi-

sella tarkoitetaan aiemmin revityn kohdan uudelleen repimis-

tä. 

Peruutuksiin ja uusimisiin yhteensä kului meneteirnästä riip-

pumatta keskimäärin alle 5 % T2-ajasta. 
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Väistöt ovat työnaikaisesta liikenteestä aiheutuvia lisäai-

koja. Lautasrepijöillä jäi niiden osuus keskimäärin alle 2 

% T2-ajasta. 

Revityn pinnan tasaukseen kuluva aika laskettiin menetelmän 

lisäajaksi, kun sama höylä suoritti revityn pinnan tasauksen. 

Tällöin tasaukseen kului keskimäärin jopa 42 % T2-ajasta. 

. 
	

5.5.3 Työsaavutukset 

Menetelmien työsaavutukset mitattiin revintäjaksoittain Ki-

ja K2-kapasiteetin tarkkuudella. Työsaavutukset olivat voi-

makkaasti riippuvaisia päällysteen pintalämpötilasta. Tämä 

riippuvuus tuli selvimmin esiin, kun tarkasteltiin saman koh-

teen eri jaksojen työsaavutuksia, jolloin kohdekohtaiset erot 

eliminoituivat. Kunkin laitteen kapasiteettilämpötilasuorat 

on piirretty kohdekohtaisten vastaavien suorien perusteella 

(ks. liitteet 2-3 ja kuva 6). 

K2 m2/h 
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Hakkurin K2-kapasiteetti oli korkeampi kuin muilla tutkituil-

la menetelmillä. Tuloksen käyttökelpoisuutta alentaa huomat-

tavasti se, että hakkurin työsaavutus määriteltiin vain kah-
delta revintäjaksolta. 

Jyrsimen kapasiteetti mitattiin v. 1981 vain kolmelta revin-

täjaksolta. Kapasiteetin lämpötilariippuvuutta määritettä-

essä otettiin tästä syystä huomioon myös vuoden 1980 tulok-

set. Jyrsimen kapasiteetti oli kaikissa lämpötiloissa suurem- 
0 

pi kuin silealla lautasrepijalla ja alle 26 C pintalampöti-

lassa suurempi kuin lovetulla lautasrepijällä. 

Kun revintä lautasrepijällä ja tasaus suoritettiin eri höy- 

lillä, aleni repijähöylän kapasiteetti noin puoleen, kun pin- 
. 	0 	 0 	 0 

talampotila laski 30 C:sta 15 C:een. Lampotilan 5 C alene- 

mista vastasi 15 - 25 % kapasiteetin pieneneminen. Sileän 

lautasrepijän työsaavutus oli eri lämpötiloissa 20 - 25 % 

alhaisempi kuin lovetun. 

Kun tasaus suoritettiin samalla höylällä, johon lautasrepijä 

oli kiinnitetty, aleni sileän lautasrepijän revintäkapasiteet-

ti 16 - 31 %. Lovetulla lautasrepijällä oli vastaava alenema 

31 - 57 %. Tässä yhdistelmässä oli sileän lautasrepijän ka- 
0 

pasiteetti alle 25 C pintalampotiloissa jopa suurempi kuin 

lovetun. Tulos saattaa johtua siitä, että lovettu lautasre-

pijä edellyttää aihaisissa lämpötiloissa enemmän tasaushöy-

läystä tai sitten se on seurausta havaintojen vähäisestä mää-

rästä. 

Menetelmäkapasiteetista (K2) on laskettu työvuorokapasiteet-

ti (K3) kapasiteettikertoimen (a2) avulla (taul. 8). Lautas-

repijän a2-kerroin oli keskimäärin 0,6. Kun revintään käytet-

tiin kahta höylää kolmannen suorittaessa tasauksen, vaihteli 

revintään käytetyn apuhöylän a2-kerroin avustamistarpeesta 

riippuen nollasta päähöylän vastaavaan arvoon eli apuhöylä 

saattoi olla toimettomana tai työskennellä samalla käyttöas-

teella kuin päähöylä. 
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Jyrsimen a2-kertoimen oletettiin olevan hieman parempi (0,65) 

kuin lautasrepijän, koska jyrsintä suoritettiin urakalla. Kun 

tasaukseen käytettiin eri höylää kuin revintään, muodostui sen 

K3-kapasiteetjksi sama kuin revintälaiteyhdistelmän, koska 

tasaus pystyttiin suorittamaan revinnän tandissa ja koska 

tasaushöylä ei tehnyt muita töitä revinnän aikana. 

t 	1 tiehöylä 	2 tiehöylää 	3 höylää 

0 C 	lov. LR 	sileä LR 	).ov. LR 	sileä LR 	jyrsin 	sileä LR 
1(2 	1(3 	1(2 	1(3 	K2 	1(3 	1(2 	1(3 	1(2 	1(3 	1(2 	1(3 

15 	750 	450 1090 	654 1750 1050 1300 	780 2200 1430 2600 	780.. .1560 
20 1160 	696 1340 	804 2260 1356 1750 1050 2520 1638 3500 1050.. .2100 
25 1580 	948 1580 	948 2770 1662 2190 1314 2830 1840 4380 1314.. .2628 
30 2000 1200 1820 1092 3290 1976 2640 1584 3140 2041 5280 1584... 3168 

Taulukko B: 	Lautasrepljiden ja jyrsmen munoelm2- ja 
tyvuonokapasiteetit (m 2/h) jaotaltuna re 
vintään ja tasaukseun käytettyjen tieh6y-
lien mänän mukaan 

5.5.4 Toimintavälineiden tandistus 

Kun massa tuli kokonaan tai osittain varastosta (V, KP, 0), 

jouduttiin revintänopeus tandistainaan massan kuljetus- ja 

levitystehoon. Massan tullessa kokonaan asemalta (Kn, L) oli 

myös asema otettava tandistuslaskelmissa huomioon. 

Kainuun öljysora-aseman nimellistehoksi on ilmoitettu 100 t/h 

ja Lapin 90...120 t/h. Tutkimuspäivänä oli Kainuun aseman 

tuotto keskimäärin 102 t/h ja Lapin vastaavasti 107 t/h. Näi-

den päivien työvuorokapasiteetit olivat likimäärin nimellis-

kapasiteetin suuruiset (normaalisti asfalttiasemilla työvuo- 

rokapasiteetti on noin 70 % nimelliskapasiteetista) 

Levityskapasiteettiin vaikuttavat merkittävästi mm. levitys- 

koneen nimelliskapasiteetti, erikoisalueiden määrä ja kerroc- 

paksuus. Revintätutkimuksen yhteydessä ei levityskapasiteet-

teja tutkittu. Vuoden 1980 öljysoran levitystutkimuksissa on 

levitystyön K2-kapasiteetiksi 60 - 80 kg/m massamäärillä 

saatu 2000 - 3200 m /h, mikä vastaa 160-190 t/h massamenek-
kiä. 



Kun näitä arvoja verrataan saavutettuihin revinnän K2-kapa-

siteetteihin (kuva 6), voidaan todeta, että suurimmat levi-

tystehot ylittävät revintäkapasiteetit. Revintätutkimuskoh-

teissa ei levitys kuitenkaan joutunut odottamaan revintää, 

koska useimmiten (V, KP, Kn) autoja oli liian vähän, levitys 

aloitettiin useissa kohteissa vasta, kun revintä oli huomat-

tavasti edellä tai kokonaan suoritettu, työhön valittiin pie-

nempitehoinen levitin tai revintäkaluston määrää lisättiin. 

5.6 Revinnän ja tasauksen kustannukset 

öljysorapinnan revintä- ja tasaustyöhön käytettyjen tiehöy-

lien kustannukset on määritetty revinnän työvuorokapasiteet-

tien ja konepankin vuokrahintojen perusteella. Terä- ja polt-

toainekustannukset on laskettu vuoden 1980 tutkimusten perus-

teella ja korjaainalla teräkustannuksia arvioidulla hinnannou-

sulla (12 %) sekä polttoainekustannuksia polttoöljyn hinnan 

muutosten mukaisesti. Jyrsinmenetelmän teoreettiset kustan-

nukset on laskettu tavanomaisten koneiden kustannuslaskennan 

periaatteiden mukaisesti. Jyrsinnän todelliset kustannukset 

on määritelty urakkahinnan (55 p/m ) ja tasauskustannusteri 

perusteella (liite 4) 

0 
Paallysteen pintalämpötilan ollessa alhainen (15 C) olivat 

kustannukset pienimmät lovetulla lautasrepijällä, kun revin-

tä ja tasaus suoritettiin eri höylillä sekä sileällä lautas-

repijällä, kun sama höylä repi ja tasasi. Jyrsintä urakalla 

+ tasaus omalla höylällä maksoivat noin kaksinkertaisesti 

sen, minkä halvin menetelmä. Jyrsinnän teoreettiset kustan-

nukset olivat em. lämpötilassa samat kuin sileällä lautasre-

pijällä kahta tiehöylää käytettäessä (taul. 9 ja kuva 7). 

Menetelmässä, jossa revintä suoritettiin kandella höyläi1i 

kolmannen tasatessa, vaikutti kustannuksiin merkittävästi 

toisen revintähöylän todellinen tarve. Jos se pääsi puoleen 

päähöylän K3-kapasiteetista, oli revintä + tasaustyön hinta 



sama kuin jos apuhöylää ei olisi ollut. Jos apuhöylä on va-

rattu työmaalle tarpeettomasti eli sen kapasiteetti. on nolla, 

nousee menetelmän hinta jyrsinnän tasolle. 

Korkeamrnissa pintalämpötiloissa eri lautasrevintämenetelmien 

pennimääräiset kustannuserot hieman pienenevät samalla kun 

neliöhinnat laskevat 40 - 60 % lämpötilan noustessa 15 - 
0 

30 C. Jyrsimen urakkahinta on lämpötilasta riippumaton, ta-

sauskustannukset pienenevät kuitenkin hieman tässäkin mene-
telmässä. 

0 
Jyrsinmenetelman teoreettinen hinta on 15 C pintalampötilas- 

0 
sa 26 % ja 30 C:ssa 48 % alhaisempi kuin urakkahinnan perus-

teella laskettu todellinen hinta. Jyrsinrtän teoreettinen kus-

tannus ei sisällä yrittäjävoittoa, -riskiä ja urakoitsijan 

yleiskustannuksja, jotka urakoitsija joutuu hinnoittelemaan 

mukaan urakkahintaan. 

t_________ 

Lov.LR 

mk/m 

_________ 

SileäLR 

mk/m 

_________ _________ 

Jyrsin 	(mk/m2 ) 

todell. 	teor. 

1 	TH 2TH 1TH 2TH 3TH 2TH 2TH 

15 0.40 0.33 0.33 0.49 0.38-0.67 0.65 0.48 
20 0.26 026 0.27 0.36 0.28-0.50 0.64 0.40 
25 0.20 0.22 0.23 0.29 0.24-0.40 0.63 0.35 
30 0.15 0.17 0.20 0.24 0.20-0.33 0.62 0.32 

Taulukko 9: 	9evjnt9- 	a tasauskustannukset eri monatnlmill9 
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--- 	--4-. 	jyrsin, 	todeil. 	kust. 	(2 	TH) 

.9- -6- —6— 	jyrsin, 	teor. kust. 	(2 TH) 
lovettu lautasrep. 	(1 TH) 

___ ___ 	
II 	 (2TH) 

si1ei 	" 	(1 TH) 
'' 	'' 	( 2 	I'!1 

P / m 2  

70 

• 	
.*- 	,.. 	• 	.• 	 X— 	- 60 

(1 

50 

i::: 

10- 

15 
	

25 
	

30 °C 
Pintalämpötila 

Kuvo 7: 	Revint3- ja tasauskustannukset eri rnenetelmill3 

Hakkurin osalta ei teräkustannuksia selvitetty, koska teriä 

ei vaihdettu tutkimusaikana. Kun polttoainekustannukset oli-

vat samat kuin lovetulla lautasrepijällä eli 0,01 mk/m ja 

kapasiteetti suurempi kuin muissa menetelmissä, on hakkuri 

kustannuksiltaan kilpailukykyinen. Menetelmä on kuitenkin 

edelleen kehitteillä terien kiinnityksessä ilmenneiden ongel-

mien vuoksi, joten saatuja tuloksia ei voida täysin verrata 

muihin. 

0 
Jyrsimen terakustannukset olivat 15 C pintalampotilassa 29 

0 
% ja 30 c lämpötilassa 16 % urakkahinnasta. Terien kehitys- 
työ vaikuttaa siten varsin merkittävään urakkahinnan osate-

kijaän. 
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5.7 Lisätyn massan ominaisuudet 

Maksimiraekoko ja massamäärä 

Lisätyn massan maksimiraekoko oli Vaasassa 16 - 18 mm, Kes-

ki-Pohjanmaalla, Oulussa ja Kainuussa 16 min ja Lapissa 20 mm. 

Lapissa kokeiltiin kandella jaksolla aihaista 30 - 40 kg/m 

massamäärää, Oulussa pyrittiin menekkiin 50 kg/m , muualla 

ohjearvo vaihteli välillä 60 - 80 kg/m (taul. 10). 

Kohde 

_________________ 

Päällystelaji 

________________________ 

Toteutunut 
massameekki 

kg/m2  

V/Mt 349 ÖS 	18/75 74 

Pt 17762 bS 	18/80 79 

Pt 17341 S 	16/70 67 

KP S 	16/60 65 

Kn js 	16/60 67 

0 bS 	16/50 54 

L/jakso 1 S 20/40 42 

-"- 	2 S 20/30 29 

-"- 	3-5 ÖS 20/60 63 

Taulukko 10: Päällystelajit ja massamenekki kohteittain 

Lapin koetien jaksoilla 1 - 2 voidaan pitää maksimiraekokoa 

liian suurena massamäärän ohjearvoon verrattuna. Näillä jak-

soilla olikin valmis päällyste heikkolaatuista. 

Toteutunut massamenekki oli keskimäärin noin 5 % suurempi 

kuin ohjearvo. Revintämenetelmällä ei ollut vaikutusta mas-

sanlisäystarpeeseen (liite 5). Työkohteissa pyrittiin tiel-

le yleensä levittämään ennalta määritetyn ohjearvon mukainen 

massamäärä eikä massamenekkiä enää tässä vaiheessa yleensä 

minimoitu. Todellisen massamenekin arviointia vaikeuttaa se, 

että se laskettiin lavatilavuuksien perusteella. KLnJLmL 



punnittiin vain Vaasan piirin kohteessa Mt 349 sek3 Keski- 

Pohjanmaan ja Lapin piireissL Lavatilavuuksin lasket-

taessa tuottaa mandollinen ylikuormilla ajaminen näennäises-

ti todellista aihaisemman massamenekin. 

Revintäjätteen rakeisuuden vaikutus massatarpeeseen ei sel-

vinnyt tutkimuksessa, koska kohteissa ei minimoitu massame-
nekkiä. 

Kiviaines 

Lisätyn öljysoramassan kiviaines täytti kaikissa kohteissa 

tutkituilta osin öljysoran kiviainekselle asetetut laatuvaa-

timukset (poikkeus sallitun humuspitoisuuden lievä ylitys 

Lapin koetiellä). Kohdekohtaiset murskausaikaiset tutkimus-

tulokset ovat liitteessä 6. 

Tutkimuskohteiden kiviainesominaisuuksjen keskiarvot vasta-

sivat hyvin v. 1980 kaikkien öljysorakiviainesten keskimää-

räisiä ominaisuuksia (taul. 11). 

Tutkimus- 
kohteet 

1981 

Kaikki 
S-murskeet 

1980 

LA-luku 28.7 27.8 

Hauraus 20.2 20.5 
['luotu 2.3/1.6 2.4/1.6 

Murtop.luku 42/21 44/22 

Vesipit. 2.42 2.28 

Rakeisuus 

0.07'4 	Läp-% 4.6 4.3 

0.5 14.7 14.9 

4 46 46 

12 79 78 

Taulukko 11: Tutkimuskohteiden kiviainesten ominaisuudet 
verrattuna v. 1980 kaikkiin ös-murskeisjin 

Sideaineen laatu 

Sideaineen laatu selvitettjjn VTT:n tutkimuksjn. Tutkitujita 

osin näytteet täyttivät äljysoran sideaineelle asetetut laa-
tuvaatjmukset. 

32 
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Päällystemassatutkimukset 

Keskimääräinen sideainepitoisuus kohteittain vastasi vuoden 

1980 kaikkien öljysoramassojen keskiarvoa. Rakeisuuskäyrän 

hienoainespään läpäisy-% oli Kainuussa hieman normaalia kor-

keampi, muilta osin rakeisuuskäyrät olivat likimain tavano-

maiset. Massat itkimustulokset on esitetty tarkemmin liittees-

sä 7. 

5.8 Valmiin päällysteen ulkonäkö 

Vertailutietoa eri revintämenetelmien vaikutuksesta valmiin 

päällysteen ulkonäköön kerättiin tutkimuksen yhteydessä vain 

Tornion koetieltä (Vojakkala-paakkola) sekä jyrsimen jatko- 

tutkimuksesta Karesuvannossa. 

Tornion kohteen eri revintäjaksoista päästiin huonoimpaan 

lopputulokseen koealueella, jossa massa (29 kg/m ) lisättiin 

auton lavalta matoksi vetäen ennen jyrsintää. Tällä jaksolla 

oli kaksi päivää päällystämisen jälkeen pituussuuntaisia pit-

kiä raiteita (repimättömiä kohtia), isoja ja pieniä reikiä ja 

vanhaa päällystettä useassa kohdin näkyvissä. 

Hyvään tulokseen päästiin koealueilla, joilla massanlisäys oli 

55-67 kg/m ja levitys suoritettiin asfaltin levittimellä. 

Eri revintämenetelmien ei voitu osoittaa vaikuttavan pinnan 

ulkonäköön, vaan määräävä näytti olevan lisättävä kerrospak-
suus. 

Uuden massan maksimiraekoko oli 20 mm, jota on pidettävä lii-

an suurena osuuksilla, joilla massan lisäys oli 30-40 kg/m 

Tämä on saattanut vaikuttaa ratkaisevasti näiden osuuksien 

huonoon lopputulokseen. 

Karessuvannon kohteessa ei käytetty muita menetelmiä kuin 

jyrsintä. Myös siellä johti ohuiden 30-40 kg/m kerrosten 

käyttö huonoon pinnan laatuun. 



6 TULOSTEN TARKASTELU 

6.1 Vertailu vuoden 1980 tuloksiin 

Vuonna 1980 päädyttiin tutkimustulokseen, jonka mukaan öljy- 

soran revinnän kustannuslaskentaan perustuvat kustannukset 

olivat jyrsimellä noin 2,4 - 2,8 kertaa niin suuret kuin lo-

vetulla lautasrepijällä ja noin 1,6 - 2,2 kertaa niin suuret 

kuin sileällä lautasrepijällä, kun pintalämpötila vaihteli 
0 

valilla 15-30 C. 

Vuonna 1981 tehtyjen laskelmien mukaan revintä + tasaus oli 

vastaavasti jyrsimellä 1,2 - 2,1 kertaa niin kallista kuin 

lovetulla ja 1,0 - 1,6 kertaa niin kallista kuin sileällä 

lautasrepijällä. 

Jyrsinnän urakkahinta oli v. 1980 noin 1,8 - 2,7 ja v. 1981 

noin 1,4 - 1,9 kertaa niin suuri kuin teoreettisesti lasket-

tu jyrsintäkustannus (ilman yrittäjävoittoa, -riskiä ja yleis- 

kustannuksia) 

Eri menetelmien keskinäinen taloudellisuus ei ole siten olen-

naisesti muuttunut, vaikka kustannuserot ovatkin pienentyneet. 

Samoin on pienentynyt jyrsinnän urakkahinnan ja laskennalli-

sen hinnan välinen ero. 

Muutokset johtuvat mm. seuraavista syistä: 

- Lovetun lautasrepijän K2-kapasiteetti oli v. 1981 

noin 15 % alhaisempi kuin vastaavassa läinpötilas-

sa edellisenä vuonna. Sileällä lautasrepijällä oli 

vastaava alenema noin 25 %. Jyrsimen kapasiteet -

timittaukset perustuvat osittain edellisen vuoden 

tuloksiin. 

- Kustannukset on v. 1981 laskettu työnvuorokapasi-

teetin (K3) eikä menetelmäkapasiteetin (K2) perus-

teella kuten v. 1980. Tämä muutos parantaa jyrsi-

men asemaa vertailussa, koska sillä on parempi 

kapasiteettikerroin K3/K2. Erityisesti sillä on 

merkitystä, kun 1asknnn&i1isir kustannuksin vurra-

taan urakkahintoihin. 



D Ei: 

- polttoainekustannuksia laskettaessa työkoneen polt-

toaineen hintana on käytetty kevyen polttoöljyn 

hintaa eikä dieselöljyn hintaa, kuten virheelli-

sesti tehtiin v. 1980. Tämäkin muutos parantaa 

jyrsimen kilpailuasemaa, koska sen polttoaineku-

lutus on suurempi kuin muilla laitteilla. 

6.2 Vertailu piireittäin 

Eri piirien samoin kuin samankiri piirin alueella eri työmai-

den välillä on kapasiteeteissa samoissakin lämpötiloissa suur-

ta hajontaa, mikä osoittaa työsaavutusten olevan merkittäväs-

ti riippuvainen olosuhdetekijöistä. Olosuhdetekijöiden suu-

ri vaihtelu ja ennalta-arvaamattomuus on omiaan vaikeuttamaan 

työnsuunnittelua ja työssä käytettävien muiden koneiden tar-

peen arvioimista. 

Piireittäiset erot kuukausien keskilämpötiloissa, lämpimän 

kauden pituudessa ja vuotuisissa revintätyömäärissä vaikut-

tavat omalta osaltaan kalustovalintoihin. Niinpä Lapissa 

suositaan jyrsintä seurauksena kylmemmistä sääoloista ja suu-

rista työmääristä. 

Kustannus- ja laatutekijöiden erilainen painotus on myös joh-

tanut eri käytäntöihin. Joissakin piireissä (esim. Häme) käy-

tetään ainoastaan jyrsintä laatuseikkojen perusteella, useis-

sa muissa taas lautasrepijöitä niiden pienempien kustannusten 

vuoksi. 

6.3 Revinnän laatuun vaikuttavat tekijät 

Revintäpaksuus pyritään säätämään siten, ettei revintä mene 

läpi kerroksen, jolloin on olemassa vaara alustasoran ja pääl-

lystemassan sekoittumisesta. Helppo säädettävyys ja säätö-

tarpeen riippumattomuus lämpötilasta ovat jyrsimen etuja. 

Tutkimustuloksista ei tämä kuitenkaan näkynyt siten, että 

jyrsin olisi aiheuttanut esim. vähemmän puhkeamia kuin lau-

tasrepijät. Kainuussa revittiin läpi päällysteen, mikä alen-

si kapasiteettia. 

s 



Revityn massan hienorakeisuus ja homogeenisuus ovat revinnän 

laatutekijöitä, joiden katsotaan kokemusperäisesti mandollis-

tavan ohuempien massakerrosten lisäyksen ja tasaisemman pääl-

lysteen pinnan. Jyrsimen revintäjäte on raekoostumukseltaan 

suotuisempaa kuin lautasrepijöiden. 

Koeosuuksilla ei kuitenkaan pystytty tällä perusteella pie-

nentämään massamenekkiä. Massamenekin minimointia tavoitel-

tim varsinaisesti vain Lapin koetiellä. Hyvään tulokseen 

pääsemiseksi oli massaa lisättävä kuitenkin vähintään noin 60 

kg/m . Se, ettei lisäys ohuemmilla kerroksilla Lapissa täy-

sin onnistunut, johtunee ohuisiin kerrospaksuuksiin verrat-

tuna massan suuresta maksimiraekoosta (20 mm). Paksumpi ker-

ros taas peitti alleen revintämenetelmien välisten pienehkö-

jen revityn massan laatuerojen vaikutukset pinnan ajomukavuu-

teen. 

Päällysteen pintalämpötila vaikuttaa revinnän laatutekijöihin 

siten, että lämpötilan laskiessa kaikki laatutekijät yleensä 

heikkenevät: puhkeamien määrä kasvaa, revintäjäte jää karke-

arakeisemmaksi. Erityisesti lämpötilan vaikutus näkyy lautas-

repijän työssä. 

Laadun heikkenemisvaara näkyy kuitenkin usein selvemmin ka-

pasiteetin alenemisena kuin laadun tunnusluvuissa. Puhkeamis-

vaaraa pyritään välttämään odottamalla tienpinnan lämpenemis-

tä ennen työn aloitusta ja karkeaksi jäänyt revintäjäte voi-

daan hienontaa lisäämällä tasaushöyläystä. 

Eri reviritämenetelmien vaikutusta uuden päällystepinnan laa-

tuun ei pystytty tutkimuksella selvittämään. Kuitenkin on 

todettava, että kaikki haastatellut asiantuntijat pitivät 

yleensä jyrsimen työn laatua parempana, joskaan kaikki eivät 

olleet yhtä mieltä siitä, että se vastaisi suurempia kustan-

nuksia. 

Revintärnenetelmän vaikutusta pähilysteen myöhempiin hoito- ja 

kunnostuskustannuksjjri voitaisiin teoriassa selvittää pitkä-

aikaisen seurantatutkimuksen avulla. Päällysteen kestoikään 

vaikuttavat kuitenkin niin monet eri tekijät, ettei muutaman 

kohteen seurannasta ole odotettavissa kovinkaan yl sptevi tuloksia. 



7 RUOTSISSA TEHTYJÄ TUTKIMUKSIA 

7.1 Kokeilumenetelmät 

Norrbottenissa on öljysorateitä n. 3160 km. Tulevien 15 vuo-

den kuluessa joudutaan n. 200 km vuosittain uusimaan. Pohjois- 

Ruotsissa on vuosina 1980 ja 1981 tehty useita kokeiluja 81-

jysorapäällysteisten teiden kunnostuksessa ja perusparanta-

misessa. Kokeiluja varten on Suomesta vuokrattu Lampet-jyr-

simellä varustettu tiehöylä toivossa, että se olisi hyvä vaih-

toehto lautasrepijälle. 

Vuonna 1980 on kokeiltu jyrsimellä eri tieosilla seuraavia 

menetelmiä: 

Menetelmä 1: 

Tie: 400 Kuotojärvi-Hednäset 

Lähtötilanne: Tiellä paljon deformaatiota ja raideuria, huono 

kantavuus 

Toimenpide: 	Jyrsintä 4-5 cm, niin että alustan heitot saa- 

tiin tasatuiksi. Päällysteenä 100 kg/m 

AEB 16, oka samalla lisää kantavuutta. Tehty 

26 000 m , 3,3 km 

Menetelmä 2: 

Tie: 712 E4-Btskärsnäs 

Lähtötilanne: Vähemmän raideuria, mutta sideairieköyhä öljy-

sorapäällyste 

Toimenpide: 1. Jyrsintä 45 cm, bitumiöljyn P0 60 lisäys 

n. 1,2 l/m ja sekoitus jyrsittyyn mas-

saan, tasaus ja jyräys. Tehty 30 000 m 

4,5 km. 

2. Jyrsintä 4-5 cm niin, että saatiin tasainen 

alusta. Tämän päälle tehtiin sirotepintaus 

vähäisellä sideainernäärällä 0,8-1,0 l/m 
2 	2 

(normaalisti 1,5 1/m ) . Tehty 22 000 m 

3,3 km. 



Menetelmä 3: 

Tie: 703 Sören-Pläng 

1. Lähtötilanne: Vähemmän raidemuodostusta, öljysora sideai-

nepitoisuuden ja paksuuden osalta hyvässä 

kunnossa 

Toimenpide: 	Heitot jyrsitty jyrsimellä ja lanattu tie- 

höylällä sekä jyrätty. Tehty 20 500 m , 

5,0 km 

2. Lähtötilanne: Paljon deformaatiota ja raideuria, mutta 

öljysora sideainepitoisuuden osalta hyvässä 

kunnossa 

Toimenpide: 	Jyrsintä 4-5 cm ja uuden öljysoran lisäys, 

lanaus tiehöylällä sekä jyräys. Tehty 

10 300 m , 4,0 km 

Menetelmän 3 mukaisesti on tehty myös jakso 

tieosalla 356 Lappträsk-Karungi 25 800 m 

eli 4,0 km. 

Vuonna 1981 kokeilut laajenivat ja niitä tehtiin myös Väster-

bottenin läänissä. Graddisvägen-tieosuudella tehtiin kolme 

n. 0,5 km:n pituista koejaksoa seuraavasti: 

Koeosuus 1 	540 m 

A 
240 m 	sirotepintaus 

B 
150 m hiekka 8 i/m2  

C 
150 m pinta ilman toi- 

kiviaines 8-16 mn 30 rn3  sideaine AEK 82 1,5 i/m2  menpiteitä 
sideaine AEI( 82 3,0 i/m2  

Alusta jyraittiin 5 cm ja sekoitettiin 17,1 m3  sideainetta AtK M2S 4,8 i/m2  

Koeosuus 2 540 rr 

A 
240 m 	sirotepintaus 

8 	2 150 m hiekka 8 i/m 
c 

150 m pinta ilman toi- 
kiviaines8-16 sun sideaine AtK 82 1,5 i/m2  menpiteitä 
sideaine AtK 82 3,0 i/m2  

Alusta jyrsittiin 10 cm ja sekoitettiin 26,4 m3  sideainetta AtK M23 oikea 
kaista 6 ilm2  ja vasen kaista 8 i/m2  

Koeosuus 3 496 m 

Paäliyste MAlI 16 80 k/rn' 

1. Alusta jyrsittiin 10 cm ja kantavaa kerrosta vahvistettiin 5 cm 
2. Alusta jyrsittiin ja sekoitettiin 24,6 m3  sideainetta AEK M2S 4,5 i/m2  

tns 	siddir1een AEK F12 	sekotusrnr 	oLi 5,14 
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7.2 Tutkimustuloksia 

Oheisessa kuvassa on esitetty jyrsinnän työvuorokapasiteetit 

eri töissä riippuen pinnan lämpötilasta. Sideaineena on koh- 

teessa ollut bitumiöljy P0 60. Vertailuna on esitetty lautas- 
0 

repijän kapasiteetti, joka on mitattu vain lämpötilassa +20 C. 

Tulokset on saatu 1 000 metrin pituiselta käsittelyalueelta. 

Jos kerralla käsiteltävä alue lyhennetään puoleen, pienenee 

kapasiteetti 5 %. 

TYÖVUOROKAPASITEETTI K 3 

m2 /h 

2 

2 

10 	 15 	 20 	 25 	 30 

TIEN PINTALÄMPÖrILA •C 

	

- - 	SIOEAINEEN LISAYS JA 

SEKOITUS JYRSIMELLÄ 

	

0 	REVINTÄ SILEALLÄ 

LAUTASREPIJALLA 

4-5 CM. SIDEAINEENA 

BITUMIÖLJY P0 47. 

REVITTÄESSÄ BITUMIOL-

JYLLÄ P060 TEHTYÄ 

ÖLJYSORAA ON KAPASI-

TEETTI NOIN 1000 M 2/H. 

LANAUKSEN TASAUSHÖV-

LÄYS) KAPASITEETTI SUO. 
MALAISELLA TIEHÖYLALLA 

OLI 2740 M 2 /H 

MERKKIEN SELITYKSET: 

JYRSINTÄSYVYYS 4-5CM 

JYRSINTÄSYVYYS 10 CM. 

MUKANA KANTAVAA 

KERROSTA. 

Kuva 8: Työvuorokapasjteetjn riippuvuus tien pintalämpötilas-
ta 

Työn laadun selvittämiseksi on tieosuuksilta otettu näyttei-

tä ennen ja jälkeen jyrsintä-/revintäkäsittelyn. 

Tieosan 356 seulontatulokset osoittavat, että kiviaines hie-

nonee vuosien varrella liikenteen vaikutuksesta. Edelleen 

tulokset osoittavat, että jyrsintä rumpujyrsimellä ei riko 

kiviainesta siinä määrin, että se näkyisi seulontatuloksessa. 
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- 	2 	 - 
heino 	0.2 	keki 	0 6 	ka'ke 	 hieno 6 

sota 

kiski 
60 kivet 

20 karksa 

- 1 - - ___ 
- 	PÄÄLLYSTEEN TEON AIKAINEN - - - _____ 

SEULONTAKÄYRÄ 
- 	3 NAYTTEEN KA 	 - - - - - - _____ 
- 	ENNEN JA JÄLKEEN JYRSINTÄKÄ- 4 - 

( 
- - - - _____ 

SITTELYN SAATU SEULONTAKÄYRÄ 
6 NÄYTTEEN KA ENNEN JYRSINTÄÄ- - - - - - ____ 

5NÄYTTEENKAJÄLKEEN 
- 	JYRSINNÄN 	 - - - - - - - ____ 

__ 1111111 ii __ 

0074 	0125 	0.26 	0.5 	1 	 2 	 4 	6 	8 	12 18 20 25 32 	64 	128 otin 

Kuva 9: Seulontatulokset tieosalla 355 Lappträsk-Karungi. 

Tieosan 400 seulontatulokset osoittavat, että lautasrepijä 

murskaa revinnän aikana jonkin verran kiviainesta. 

L 2 siJa 80 kivet 

1 	hieno 	0,2 	kesk 	0,6 	kokee 	 hieno 	6 keski 

_._j- 

20 kaivaa 

SEULONTAKÄYRÄ ENNEN LAUTAS- -. 
-1 

- 
REPIJÄKÄSITTELYÄ 
4 NÄYTTEEN KA 

1)  
- - 

- — — — 	SEULONTAKÄYRÄ LAUTASREPIJÄ- - - - - 
KÄSITTELYN JÄLKEEN 

- 	3 NÄYTTEEN KA - - - 

0074 	0125 	026 	0.5 	1 	 2 	 4 	6 8 	12 18 20 26 32 	64 	128 avo 
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Kuva 10: Seulontatulokset tieosalla 400 Kuotojärvi-Hednäset 
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Sideainepitoisuus öljysorateillä pienenee jonkin verran vuo-

sien kuluessa. Tiellä 356 saatiin seuraavat tulokset: 

Sideainepitoisuusöljysoran tekovaiheessa vuonna 1971 3,30-3,35 

%, keskiarvo 3,33 %. 

Sideainepitoisuus ennen jyrsintää vuonna 1980 2,37-3,40 %, 

keskiarvo 2,89 %. 

Sideainepitoisuus jyrsinnän jälkeen vuonna 1980 2,56-3,10 %, 

keskiarvo 2,82 %. 

2 
Tiellä 712 suoritettiin bitumiöljyn PO-60 lisäys n. 1,2 i/m 

ja sekoitus laihalle öljysorakulutuskerrokselle. Tämä koe 

epäonnistui johtuen osaksi seuraavista syistä: 

- Kulutuskerros oli tehty laahaimella. Kerrospaksuus 

vaihteli melkoisesti, josta syystä jyrsintä meni 

läpi päällysteen ja alustasoraa sekoittui mukaan 

monessa kohdassa. 
2 

- Jyrsittäväksi määräksi oli suunniteltu 60 kg/m, 

mutta todellisuudessa määräksi tuli vain 40 kg/m 

Sideainepitoisuus tuli siten liian suureksi, jopa 

4 % monissa kohdissa. 

Menetelmää voidaan kuitenkin käyttää levittirnellä päällyste-

tyissä kohteissa, joissa päällysteen paksuus on tasainen. 

Irroitettavan massan määrä tulee tutkia tarkemmin, jotta si-

deainepitoisuus saadaan oikeaksi. 

Vanhan öljysoratien syväjyrsinnässä (10 cm, mukana kantavaa 

kerrosta) käytettiin samaa jyrsintä kuin muissa em. töissä. 

Mikäli tällaisia töitä tehdään suuremmassa mittakaavassa, 

tulisi jyrsimeen kehittää eri malliset terät. 

7.3 Kustannukset 

Vuoden 1980 tutkimuksissa saatiin eri menetelmille ao. tau-

lukon mukaiset kustannukset. 

Ku stannu sperusteet: 

- Tiehöylä ml. kuljettaja 	200 kr/h 

- Jyrsinkone 	85 kr/h 

- Lautasrepijä 	10 kr/h 



2 
Terien vaihto jyrsimellä 10 000 m :n jyrsirinän välein (20 x 

65 kr) 1 300 kr/kerta 	
2 

Terien vaihto sileällä lautasrepijällä 37 500 m :n revinnän 

välein 1 500 kr/kerta 

Työmeneteirnä 

__________________________ 

Jyrsintä/ 
Revintä 

kr/m2  

Terien 
kulutus 

kr/m2  

Yhteensä 
Kustannuksin 
ei sis. ta5auB -
höyläyskust. 

kr/m2  
Jyrsintä 4-5 cm 0,18 0,13 0,31 

Vanhan tien syväjyrsintä 0,20 0,13 0,33 
10 cm (mukana kantavaa 
kerrosta) 

Jyrsintö 10 cm, sideaineen 0,40 0,07 0,47 
lisäys ja sekoitus, 3 käsit- 
telykertaa 

Revintä sileällä lautasrepi- 0,17 0,04 0,21 
jällä 4-5 cm 

Taulukko 12: Kokeiluinenetelmjen kustannukset kr/m 2  tien 
pinnan lämpötilassa +20 C vuonna 1980 

Graddisvägen - tieosuuden kokeiluissa vuonna 1981 saatiin eri 
koeosuuksjlla seuraavat kustannukset: 

Koeosuus 1: 

Jyrsintä 5 cm jasideaineen AEK M2S 

sekoitus 4,8 l/m 

S irotepintaus 

Työkustannus 550 kr/h 2 

Sideaine AEK R2 3,0 1/m a 1,17 kr/1 

Kiviaines 8-16 mm 18 1/m a 152 kr/m 

2 
=8,90 kr/m 

2 
0,63 kr/m 

3,51 

2,74 	II  - 
Yht. 6,88 kr/m 

Pinnan sitominen (sulkerninen): 

Työkustannus 550 kr/h 2 

Sideaine AEK R2 1,5 i/m 

Hiekka 	8 i/m 	a 108 kr/m 

2 
0,63 kr/m 

1,75 

0,86 

Yht. 3,25 kr/m 



Koeosuus 2: 

j 

Jyrsintä 10 cm ja sideaineen AEK M2S 

sekoitus oikea kaista 6 i/m 

vasen kaista 8 ilm 

Sirotepintaus 

Pinnan sitominen (sulkeminen): 

2 
10 kr/m 

12,50 

2 
6,88 kr/m 

2 
3,25 kr/m 

Koeosuus 3: 

Jyrsintä 10 cm ja kantavan kerroksen 	
2 

vahvistaminen 5 cm (ajomatka 80 km) 	8,50 kr/m 

Sideaine AEK M2S lisäys a sekoitus 	
2 

4,5 ilm 2 
	

8,50 kr/m 

Päällyste MAB 16 80 kg/m a 383,40 kr/t 	30,67 kr/m 

Ruotsalaisten tutkimusten mukaan öljysorakerroksen jyrsiminen 

ja möyhentäminen tulee jonkin verran kalliimmaksi Lampet-jyr -

simellä verrattuna sileään lautasrepijään. Sitä vastoin saa-

vutettu materiaalin laatutaso on korkeampi. Jyrsin tarjoaa 

mielenkiintoisia mandollisuuksia sideaineen sekoittamiseen 

kiviainekseen kulutuskerroksen laadun parantamiseksi ja van-

hojen teiden vahvistamiseksi. 

Vuoden 1981 kokeiluissa (Graddisvägen) ovat kustannukset useis-

ta alustan ja pinnan käsittelykerroista sekä sideaine- ja 

kiviaineslisäyksistä johtuen huomattavan korkeita. 

Ruotsissa tehdyissä kokeiluissa saadut jyrsimen työvuoroka-

pasiteettiarvot vastaavat hyvin Suomessa tehtyjen tutkimusten 

tuloksia. 



8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa on selvitetty tiehöylään kiinnitettyjen öljy- 

soran revintä- ja jyrsintälaitteistojen käyttöä ja työn laa-

tunäkökohtia öljysorapäällysteen uusimisessa. Revintä- ja 

jyrsintätutkimuksia tehtiin kesän 1981 aikana yhteensä 41 kpl 

Vaasan, Keski-Pohjanmaan, Oulun, Kainuun ja Lapin piireissä 

yhdeksässä eri tiekohteessa, joiden yhteispituus oli 24 km. 

Kohteiden tiestö- ja liikennemäärätiedot ovat keskimäärin 

tavanomaisia verrattuna kaikkiin öljysoran kunnostuskohtei-

sun ja koko öljysoratiestöön. Tutkittavana kalustona oli 

sileä lautasrepijä (V, Kn), lovettu lautasrepijä (V, KP), 

hakkurirepijä ja sileä lautasrepijä samassa tutkimuskohtees-

sa (0) sekä sileä lautasrepijä, lovettu lautasrepijä ja jyr-

sin samassa kohteessa (L) 

Suoritettujen tutkimusten ja asiantuntijalausunto juu ponus- 

tuulia voiLHan yhteunvetona ja johtopSStiksinS todeta: 

a) Öljysorari revintä lautasrepijää käyttäen on halvempaa 

kuin jyrsintä Lapmet-jyrsimellä. Öljysoran kunnostus- 

kustannuksista (60 kg/m 2 , 6,00 mk/m 2 ) revint-/jyr-

sintäkustannuksen ja tasaushöyläyksen osuus on mene-

telmästä ja pintalämpötilasta riippuen 3-11 %. Jyrsin-

menetelmän todellisten (urakkahinnan mukaan laskettu-

jen) kustannusten ja lautasrepijöiden (1-2 TH) kustan- 
0 

nusten erotus on 15 C pintalampotilassa 3-5 % oljyso- 
0 

ran kunnostuskustannuksista ja 30 C pintalampotilas-

sa vastaavasti 6-8 % 

b) Jyrsimen käyttöominaisuudet ovat huomattavasti vähem-

män lämpötilasta riippuvaisia kuin lautasrepijöiden. 

Erityisesti kylmäliä säällä on jyrsimen käyttökelpoi-

suus parempi. 

c) Koska revinnän tehokkuus ja myös työn laatu riippuvat 

voimakkaasti tien pintalämpötilasta, revintätyöt kan-

nattaa keskittää lämpimään vuodenaikaan. 

d) 	Lämpimällä sääliä korostuvat lautasrepijän, kylmällä 

säällä jyrsimen edut. 



45 

e) Pintalämpötilaa, jossa revintä lautasrepijällä ei enää 

kunnolla onnistu, ei pystytty tutkimuksella täysin 
0 

selvittamään. Asiantuntijat pitivat alarajana 10-15 C. 

f) Tutkimus ei osoittanut, että tavanomaisissa lämpöti-

loissa revintämenetelmällä olisi olennaista merkitys-

tä uuden päällysteen laatuun. 

g) Revinnän tandistus muihin työvaiheisiin on jyrsimellä 

helpompi kuin lautasrepijöillä. Kun massa tulee varas-

tosta, ei tandistuksessa ole yleensä ongelmia, jos 

autoja on riittävästi, koska levittimen kapasiteetti 

on lähes aina riittävä ja helposti säädettävissä. Le-

vityksen tulisi seurata mandollisimman pian revintää. 

h) Levitysvaiheessa tulisi lisättävä kerrospaksuus opti-

moida siten, että pyritään samalla pieneen massanli-

säykseen ja hyvään pinnanlaatuun. Massan lisäysmäärä 

riippuu alustan pehmeydestä, jonka takia uusi massa 

tulisi lisätä välittömästi revinnän ja tasaushöyläyk-

sen jälkeen pyrittäessä pieneen massamenekkiin. 

i) Massan lisäys auton lavalta matoksi vetäen ei ole suo-

siteltavaa pitemmissä kohteissa, koska se johtaa huo-

noon lopputulokseen. 

j) Käytettäessä lautasrepijää viileämmällä ilmalla on 

työn onnistumisen kannalta edullista käyttää raskasta 

tiehöylää ja lisäpainoja. 

k) Tasaushöyläystarve on jyrsintä käytettäessä vähäisem-

pää kuin lautasrepijöillä, koska jyrsintäjäte on hie-

norakeisempaa ja massa ei siirry sivusuunnassa. Pinnan 

muotoiluun tarvitaan kuitenkin tiehöylää kaikissa me-

netelmissä ja koska se ei yleensä voi välillä tehdä 

muuta työtä, ovat tasauskustannukset eri menetelmissä 

samaa suuruusluokkaa. 
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9 JATKOTOIMENPITEET JA KEHITYSMAHDOLLISUUDET 

Eri revintämenetelmillä kunnostettujen öljysorateiden 

kuntoa ja kunnossapitokustannuksia on tarkoituksenmu-

kaista seurata ainakin Lapin koetiellä. 

Kaluston osalta on kehittämistarvetta ainakin hakkurin 

ja jyrsimen terien osalta. Norjalainen Tonstad-jyrsin 

(uusi malli AF-1500/560-2S) on kehitetty soveltuvaksi 

myös asfaltin kylmäjyrsintään (pyörivät piikkiterät). 

Mikäli näitä laitteita tulee käyttöön Suomessa, olisi 

niiden kustannukset selvitettävä erillistutkimuksin. 

Revintämenetelmien soveltuvuutta öljysorapäällysteen 

uudelleen käytössä olisi tutkittava. Massan talteenot-

tolaitteistoja tulisi kehittää ottaen huomioon hihna-

kuljettimen käyttömandollisuus revintälaitteeseen lii-

tettynä. 
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KUSTANNUSLASKELMAT ERI MENETELMILL2 

Lähtötiedot: 

kone 	kuljettaja 	yht. 

TH 18 	AH-172 
	

125 mk/h 
	

35 mk/h 
	

160 mk/h 

TH 16 	AH - 160 	110 
	

145 
AH- 145 

Kapasiteettikerroin a2 on lautasrepijöillä 0,60 ja jyrsimellä 

0,65. Teräkustannusten on arvioitu nousseen '12 % edellisestä 
vuodesta. 

K2 	Menete1mkapasiLeetti 

K3 	Työvuorokapasiteetti 	K2 x a2 	K3 

1. Sama tiehöylä repii ja tasaa 

Lovettu lautasrepijä 

t K2 K3 TH18 revint+ 
tasaus teräkust. yht. 

°C m/h m2/h mk/h mk/rn2  rnk/m2  mk/m2  

15 750 450 160 0,36 0,04 0,40 

20 1160 696 160 0,23 0,03 0,26 

25 1580 948 160 0,17 0,03 0,20 

30 2000 1200 160 0,13 0,02 0,15 

Sileä lautasrepijä 

- t K2 K3 TH18 revintä^ 

tasaus teräkust. yht. 
°C m2/h rn2/h mk/h mk/m2  mk/m2  mk/m2  

15 1090 654 160 0,24 0,09 0,33 
20 1340 804 160 0,20 0,07 0,27 

25 1580 948 160 0,17 0,06 0,23 
30 1820 1092 160 0,15 0,05 0,20 
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2. Toinen höy1. repii, toinen tasaa 

Lovettu lautasrepij. 

t revintäkust. terä- tasauskust. Kust. 
°C 

m fh m /h 
TH18 	2 rnk/h 	mk/m 

kUst 
mk/me 

TH16 	2 mk/h 	mk/m 
yht.  2 mk/m 

15 1750 1050 160 0,15 0,04 145 0,14 0,33 
20 2260 1356 160 0,12 0,03 145 0,11 0,26 
25 2770 1662 160 0,10 0,03 145 0,09 0,22 
30 3290 1974 160 0,08 0,02 145 0,07 0,17 

Sileä lautasrepijä 

t revintäkust. terä- tasauskust. Kust. 
°C 1(2 

rn2/h 
1(3 

m2 /h 
TH18 
rnk/h 	rnt</m2  

kust TH16 	2 mk/m 
yht.  2 mk/m 

15 1300 780 160 0,21 0,09 145 0,19 0,49 
20 1750 1050 160 0,15 0,07 145 0,14 0,36 
25 2190 1314 160 0,12 0,06 145 0,11 0,29 
30 2640 1584 160 0,10 0,05 145 0,09 0,24 

3. Kaksi höylä. repii, kolmas tasaa 

Sileä lautasrepi,jä 

t 1(3o) revintäkust. terä-. tasauskust. kust. 
°C 1(2 TH18+ kust. TH16 yht. 

2 m /h 2 m /h 
TH16 	 2 mk/h 	mk/m 2 mk/m 2 mk/h 	rrc/m 

15 2600 780-1560 305 0,20-0,39 0,09 145 0,09-0,19 0,38-0,67 
20 3500 1050-2100 305 0,15-0,29 0,07 145 0,06-0,14 0,28-0,50 
25 4380 1314-2628 305 0,12-0,23 0,06 145 0,06-0,11 0,24-0,40 
30 5280 1584-3168 305 0,10-0,19 0,05 145 0,05-0,09 0,20-0,33 

toisen höylän a2-kerroin 	0,6 ja toisen 0,0-0,6 

4. Lampet-.jyrsin (jyrsirit urakalla, tasaus oma TH) 

tasauskust. jyrs.X) kust. 

C 
1(2 1(3 TH16 kust. yht. 

m2/h m2/h mk/h 	n,'m2  nä,'m2  

15 2200 1430 145 0,10 0,55 0,65 
20 2520 1638 145 0,09 0,55 0,64 
25 2830 1840 145 0,08 0,55 0,63 
30 - 3140 2041 145 0,07 0,55 0,62 

x) urakkahinta vuonna 1981 
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5. Jyrsimen teoreettiset kustannukset 

- 	 hankintahinta 1-1 300 000 mk 

- 	 jäännösarvo R 0 mk 

- 	 pitoaika n 8 v 

- 	 käyttötunnit n 5 000 h 

- 	 keskimääräinen pääoma 168 	750 mk 

n+1 
Hk 	(H-R) 	+ R 

2n 

- 	 pääomakustannus 

- 	 poistot H/n 60 mk/h 

- 	 tuotto 	(0,16 Hk) 	- 43 mk/h 

- 	 vakuutukset 2,5 mk/h 

- 	käyttökustarinus ilman poltto- 

aine- ja teräkustannuksia 

- 	korjaus ja huolto 

0,5 H/fln 	30 mk/h 

- 	voiteluaineet 	3,5 mk/h 

yht. 	139 mk/h 

Peruskone TH16 + kulj. 	145 mk/h 

Polttoai- Terä- Muu käyttö- Yht. Tasaus. Kuat. 
nekust. kust. ja pääoma- kust. yht. 

2 
ui 	/h 

2 
mk/ui 

2 
mk/ui 

kust. 	
2 

mk/ui 
2 

mk/ui 
2 

mk/ui 
2 

mk/rn 

15 1430 0,02 0,16 0,20 0,38 0,10 0,48 

20 1638 0,02 0,13 0,17 0,32 0,08 0,40 

25 1840 0,02 0,11 0,15 0,28 0,07 0,35 

30 2041 0,02 0,09 0,14 0,25 0,07 0,32 
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Piiri Revintä- Revintä- ohje- toteutuma muutos 
laite jaksoja arvo min-max 	ka keskim. 

kpl kg/m2 kg/m2 	kg/m2 kg/m2 

V Sileä LR 4 75 68.5-80.7 73.6 - 	1.4 - 	1.8 
4 80 73.9-82.2 79.1 - 0.9 - 	 1.1 

Lov LR 4 70 67.0 67.0 - 	3.0 - 	4.2 

KP Lov LR 12 60 58.5-73.3 64.9 + 	4.9 + 8.2 

0 Hakkuri 2 50 50.7-54.6 52.7 + 2.7 + 	5.4 
Sileä LR 2 50 54.6-54.9 54.8 + 4.8 + 9.6 

Kn Sileä LR 8 60 57.8-79.0 67.2 + 	7.2 +12.0 

L Jyrsin 1 60 66.3 66.3 + 6.3 +10.5 
-"- 1 40 42.4 42.4 + 2.4 + 6.0 

1 30 28.9 28.9 - 	1.1 - 	3.7 
Sileä LR 1 60 55.5 55.5 - 	4.5 - 	7.5 
Lov LR 1 60 67.4 67.4 + 	7.4 ^ 12.3 

Yht Jyrsin 3 43.3 28.9-66.3 45.9 + 	2.6 + 6.0 
Sileä LR 19 66.3 54.6-82.2 69.1 + 2.8 ^ 4.2 
Lov LR 17 62.4 58.5-73.3 65.5 + 	3.1 + 	5.0 
Hakkuri 2 50.0 50.7-54.6 52.7 + 2.7 + 	5.4 

Yht 41 62.2 28.9-82.3 65.1 + 2.9 + 4.7 

LISXTYN MASSAMÄXRN OHJEARVO JA TOTEUTUMA 

Piiri Kone 
Revintä- 
jaksoja 

kpl 

Lisätty 
85 keskim. 
kg/m2 

Revityn massan rakeisuus 

läp-% 
#32 	#16 	#8 

V sileä LR 4 73.6 96.3 58.8 25.5 

lov LR 4 67.0 81.3 61.5 33.5 

yht 8 70.3 88.8 60.1 29.5 

1(1' lov LR 12 64.9 87.2 65.3 36.0 

0 hakk. 	+ tas 2 52.7 94.6 77.4 46.7 

sileä LR 2 54.8 95.1 76.7 48.5 

yht. 4 53.7 94.8 77.0 47.6 

Kn sileä LR 8 67.2 92.1 69.3 37.8 

L Lapmet 3 45.9 00.0 87.2 50.9 

sileä LR 1 55.5 89.3 63.6 55.1 

lov LR 1 67.4 86.2 58.9 18.3 

yht 5 52.1 95.1 76.8 45.2 

Yht Lapmet 3 45.9 00.0 87.2 50.9 

aileä LR 15 66.5 93.4 67.1 37.1 

lov LR 17 65.5 85.8 64.0 34.4 

hakk. 	+ tas 2 52.7 94.6 77.4 46.7 

______- yht 37 63.6 90.5 67.9 37.5 

LISTYN MASSAMÄRÄN RIIPPUVUUS REVITYN MASSAN RAKEISUUDESTA 

(Rakeisuutta ei tutkittu kohteessa V/Pt 17762) 



Kohde LA-luku 
ik 

Hauraus 
ik 

Muoto 
ik 

Murtop.luku Vesipit. Humus 
lk 

Rakeisuus (läp-%) 
).074 	0.5 	4 	12 

Lajite 
mm 

V/Mt 349 24.4 1 - 2.6/1.7 11/111 34/24 2.98 0 3.9 13.2 47.0 78 0-18 
Pt 	17762 31.4 III - 2.3/1.6 1/11 Kallio- 1.12 0 4.6 16.6 40.0 75 0-18 

murske 
Pt 	17341 27.3 II - 2.2/1.6 1/11 34/22 2.40 II 4.4 14.8 52.7 84 0-16 

KP/Mt 759 - - 2.4/1.7 1/111 37/23 1.93 1 3.0 9.5 50.5 80 0-18 
Mt 774 - - 2.4/1.7 1/111 49/17 4.12 0-11 5.2 15.0 48.7 82 0-16 

0/Mt 827 27.2 II 17.8 1 2.3/1.6 1/11 Kallio- 1.4 1 4.4 15.4 39.7 80 0-16 
murske 

Kn/Mt 900 32.2 III - 2.1/1.5 1/1 57/21 3.11 1 5.2 14.9 50.3 83 0-16 
Mt 904 33.5 III - 2.4/1.6 1/11 40/25 1.87 0-11 6.0 18.0 41.2 78 0-16 

L/Mt 927 24.7 1 22.5 III 2.4/1.6 1/11 

III! 

46/20 2.94 II-IV 4.6 14.8 44.0 73 0-20 

Laatu- 2.9/ 
vaatimus 35 III 27 III i..1.7 III 30 III 1 
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Rev. 	Side- Tart. Kost. 	Läp-% 
jakso aine 	pit. 

% 	% 	% 	0.074 	0.5 	2 	4 	8 	12 
Piiri Kohde 

V 	Mt349 
Pt 17762 
Pt 17341 

KP 	Mt 759 
Mt 774 

'1 

Kn 	Nit 900 

- TI - 

Mt 904 

- ,, - 

L 	Mt 927 

3.65 1.20 3.72 
3.74 1.10 1.67 
3.63 1.20 2.20 

3.49 1.20 1.59 
9-11 3.38 1.20 1.46 
12 3.52 1.20 3.94 

3.61 1.20 2.92 

1 3.13 tyydyt- 3.50 
tävä 

2 3.37 -"- 4.41 
3 3.73 -"- 4.17 
4 3.37 huono 4.24 
1 3.44 tyydyt 3.61 
2 3.27 -"- 3.06 
3 3.40 -"- 4.18 
4 3.32 -"- 4.00 

3.49 	1.2 	3.38 

4.6 14.3 33.4 45.6 64 79 
4.7 16.2 30.5 40.9 60 77 
4.7 15.4 40.0 52.9 72 86 

3.7 10.4 33.9 47.7 63 78 
5.6 13.5 27.9 38.8 56 74 
6.3 16.8 33.8 45.0 59.5 75.5 

4.9 18.0 33.4 45.3 66.0 85 

6.0 16.5 40.2 55.0 70.0 87 

5.9 17.1 39.0 53.8 70 86 
7.9 21.9 47.2 63.0 81 91 
6.0 15.2 37.0 42.7 68 82 
6.3 16.9 27.9 36.1 53 70 
6.1 17.7 29.5 38.4 55 76 
6.1 17.5 30.1 40.5 58 77 
7.9 22.4 37.4 48.1 67 85 

5.5 17.2 36.8 47.9 64 78 

1 

-I rn 

-4 

UUDEN dLJYSORAMASSAN OMINAISUUDET 



ISBN 951-46 - 5480- 3 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

