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El 
TI IVISTELMA 

El 
I 	Tähän asti rakentamisen laadunvalvontakokeet  on  tehty 

levykuormituslaitteella. Pudotuspainolaitteen (KUAB)  ja  

I 
 levykuormituslaitteen  lisäksi vertailututkimukseen  on 

 otettu mukaan kannettava pudotuspainolaite, Loadman. 

Kantavuuksia mitattiin erityyppisillä tierakenteilla,  

I lähinnä kantavan kerroksen päältä. Vesipitoisuuden  ja 

 tiiveyden  vaikutusta kantavuuteen tutkittiin Troxier-

laitteella.  

I 	Pudotuspainolaitteen (KUAB)  ja 	levykuormituslaitteen  

tulosten vertailtavuus  on  hyvä. Pudotuspainolaitteella  

I  saadut kantavuudet ovat vähän suurempia kuin levykuor-mituslaitteella saadut. Ero  on  sitä suurempi, mitä pa-

rempia kantavuudet ovat. Loadman-laitetta ei voi käyt - 

I tää  lopullisissa laadunvalvontamittauksissa. 

suhteissa käytettynä Loadman havaitsi kantavuuserot  

I keskimäärin samoin kuin  pp-  ja  lk-laite, mutta vaihdet-

taessa työmaata tulokset eivät enää korreloineet.  Load- 

I 

	

	man-laite voi soveltua työmaakohtaiseen tiivistystyön 

ohj aukseen. 

Pudotuspainolaitteen etäistaipumat  auttavat arvioimaan 

rakenteen alempien kerroksien kantavuusominaisuuksia.  

I Näin pudotuspainolaite kertoo tierakenteen kantavuudes-

ta enemmän kuin levykuormituslaite. Puutteena  on  tu- 

I veydenmittaus.  Tämänhetkiset pudotuspainolaitteet eivät 

rekisteröi suhdelukua E2/El lainkaan. Kyseinen  levy- 

I kuormituslaitteen  suhdeluku kuitenkin kuvannee pää-

asiassa pintakerroksen tiiveyttä. 

Mitattuihin kantavuuksiin  vaikutti selvästi eniten  ye- 

I 
 sipitoisuus.  Vesipitoisuus heikentää sitomattoman pin-

takerroksen kantavuutta olennaisesti. Rakennepaksuuden, 

tiiveyden  ja  materiaalien kimmomodulien vaikutus todel - 

1 

	

	
liseen  kantavuuteen selviää, kun tiedetään vesipitoi- 

suuden vaikutus kantavuusmittaukseen.  

1  



SISALLYSLUETTELO 

TIIVISTELMÄ 

 KÄYTETYT LIYHENTEET  

1.  JOHDANTO  1 

2.  KANTAVUUDEN MITTAUS  2 

2.1 Mittauslaitteet 2 

2.2 Taipumasuppilo 3 

2.3  Mittauslaitteiden tulosten vastaavuus  5 

3.  TUTKIMUSKOHTEET  6 

4.  MITTAUKSET  7 

5.  TULOKSET  8 

5.1 Kantavuuksien  vastaavuus eri laitteilla  8 

5.2 Pudotuspainolaitteen etäispainumat 14 

5.21 Pintamodulit 16 

5.22  Tutkimuskohteiden painumapiirrokset  ja  

suunnitelmierimukaiset rakennekerrokset  18 

5.3  Vesipitoisuuden vaikutus kantavuuteen  28 

5.4 Tiiveysmittaukset 30 

6.  BITUMISTABILOINTITIE  32 

7.  PUDOTUSPAINOLAITTEEN  KÄYTTÖ RAKENTAMISEN LAADUNVAL- 

VONNASSA  35 

8.  YHTEENVETO  JA TUTKIMUSNÄKÖKOHTIA 36  

LÄHDELUETTELO  38  

LuTE  1: Loadman 	- 	kannettava 	pudotuspainolaite, 
esite 

LuTE  2: Mt 343, kantavuusmittauspisteet 



KÄYTETYT LYHENTEET  

2 
E 	kimxnomoduli, MN/rn 

E0 (r) 	kimmomoduli  etäisyydellä  r kuormituslevyn  kes- 

keltä, MN/rn 2  

E2 	mitattu kantavuus, MN/rn2  

E2(pp) 	pudotuspainolaitteella  mitattu kantavuus MN/rn 2  

E2 ( 1k) 	levykuormituslaitteella 	- - 

El 	ensimmäisellä kuormituskerralla mitattu kanta- 

vuus, MN/rn2  

dr 	taipuma  etäisyydellä  r 
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1.  3OHDANTO  
fl 

I 	Kantavuuden mittauksella pyritään maärittämaan tien 

kunto ennen kuin tien pinnassa ilmenee silminnähtäviä  

I 	vaurloita.  Työmaa-aikana kantavuudenmittauksella selvi- 

tetään, ovatko kantavuus  ja tiiveys  riittäviä. Heikko 

kantavuus voi johtua riittämättömästä tiivistystyöstä,  

I rakennepaksuudesta tai  huonosta rakennusmateriaalista.  

I Kantavuudenmittauslaitteista 	pudotuspainolaitteel la  

saadaan enemmän tietoa tien rakenteesta kuin pitkään  

I käytetyllä levykuormituslaitteella. Pudotuspainolait-

teen mittaama taipumasuppilo  kuvaa eri rakennekerrosten  

I  kantavuusominaisuuksia. Pudotuspainolaitteen  dynaaminen kuormitus vastaa levykuormituslaitetta paremmin liikku-

van raskaan ajoneuvon pyöräparin aiheuttamaa kuormitus - 

I ta. Pudotuspainolaitteen  etuna  on  myös  sen  hyvä  mit-

tausnopeus.  

I  
Kantavuusmittauksissa  valmiin päällysteen päältä  on 

I siirrytty täysin pudotuspainolaitteen käyttöön. Raken- 

nustyömai  1 la kantavuudet  mitataan levykuormituslait -

I 	. teella. Benkelman-palkin  käytöstä  on  luovuttu. Tutki- 

muksessa selvitetään pudotuspainolaitteen (KUAB +  Load-

I man)  käyttökelpoisuutta työmaa-aikaisissa mittauksissa. 

Kantavuusmittausteri  yhteydessä tutkimuskohteissa mitat- 

tiin myös tiiveys  ja  vesipitoisuus Troxler-laitteella.  

I 
I 
1 
[1 
I 
1  



2.  KANTAVUUDEN MITTAUS  
I 
I 

2.1  Mittauslaitteet 

Kantavuudet  mitataan työrnailla levykuormituslaitteel  la 

 ja tierekisteri, PMS ym.  mittaukset rakennetuista teis-

tä mitataan pudotuspainolaitteella. 

Levykuormituslaitteessa  kuormitusta nostetaan portait
-tam  io kN valein. Maksimikuorma on 60 kN. Kuormia 

sätaan  ja  lopullinen  painuma rekisteröidään, kun painu-
mankasvu hidastuu tasolle  0,1 mm/min.  Mittaus suorite-

taan kaksi kertaa  ja  jälkimmäisestä mäaritetaän kanta-

vuus. Automatisoidulla laitteistolla pystytaan elimi-
noimaan laitteen käyttäjästa aiheutuvat erot mittaustu-

loksissa. 

Pudotuspainolaitteessa  kuormituksen suuruus  on 50 kN. 

 Kuormitus  on  dynaaminen  ja  tapahtuu nopeasti: Paino 
päästetään vapaasti putoamaan kuormituslevyn päälle. 

Painuman muodostumiseen  jää  vähemmän aikaa kuin  levy-

kuormituskokeessa. Painuman  suuruus poikkeaa levykuor-

mituskokeen painumàsta varsinkin viskoelastisilla bitu-

mipäällysteillä  ja, jos  rakenteen vesipitoisuus  on  suu-

ri  ja  materiaali  on  huonosti vettä läpäisevää. Pudotus-

painolaitteen kuormituslevy eroaa levykuormituslaitteen 

jäykästä yhtenäisestä levystä siinä, että  sen  pinta on 

 jaettu neljään osaan  ja  pintaa peittää joustava kumi- 

matto. Tällöin kuormitettavan  pinnan  ei tarvitse olla 

niin tasainen kuin levykuormituskokeessa. Kuormitettava 

kohta  on  kuitenkin tarpeen vaatiessa tasoitettava hie-

kalla. Pudotuspainolaitteella kantavuus määritetään 

toisen kuormituskerran aiheuttamasta painumasta kuten 

levykuormituslaitteellakin. 

I 
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Levykuorinituslaitteen pairiuman  mittaava anturi lepää 

kolmijalan varassa.  Jos  kolmijalan sakarat ovat  kovin 

 lyhyet, painuu myös ko1mialka. Tämä toisinaan aiheut-

taa painumaeroja erilaisten laitteiden välillä./3/ 

I 
I 
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Molempien laitteiden  painumista  lasketaan kantavuus,  E, 

 kimmoteoriaan  perustuvalla kaavalla:  

E  =  1,5  *  a  *  a  /  d, 	 (1)  

missä  a  =  voima  (MN/rn2 )  

a  = kuormituslevyn  säde  (m) 

d  = painuma  (mm). 

1,5 on  kerroin, joka tulee arvosta  2*(l_iL),  missa .i  = 

 Poisson-luku, joka valitaan materiaalin mukaan.  Tiema- 

teriaalien  p 	0,2  -  0,4.  Yleensä käytetään arvoa  0,35.  

Todellisuudessa pyöreän levyn keskellä paine jakautuu 

 kimmoteoriari  mukaisesti  ja  levyn reunalla paineen ja-

kautuminen  on  murtotilan  mukainen. Myös  osa  mitatusta 

painumasta  on  tiivistymistä  huolimatta kuormituksen 

 toistosta.  

2.2  Taipumasuppilo 

Pudotuspainolaite  mittaa  kuormituslevyn painuman  lisäk-

si  etäispainumat  eli  ns. taipumasuppilon. Etäispainu

-mien  mukaan voidaan laskea  pintamoduleja  eri etäisyyk-

sillä  kuormituslevyn  keskipisteestä. Kaava  on /3,4/:  

(1  -  1.12  * 	*  a2 
E0 (r) = 	

r  * d(r) 
	(2) 

jossa,  E0 (r) = pintamoduli  etäisyydellä  r  kuormitusle

-vyn  keskeltä  (MN/rn2 )  

p 	=  Poisson-luku  

a0 	= kosketuspaine (MN/rn 2 )  

a 	= kuormituslevyn  säde  (m)  

d(r) = taipuma  etäisyydellä  r (m)  

Pintamodulit  kuvaavat  likimääräistä  kantavuutta  ekviva-

lenttisyvyydellä z=r. 



ri 

Taipumasuppiloista  johdetut ennestään käytetyt tunnus-

luvut ovat  Surface Curvature Index, 

Sd = dO -  d20 	(3)  

eli taipumaero kanden ensimmäisen mittausanturin välil-

lä  ja  Base Curvature Index, 

BCI =  d90 - d120, 	(4)  

eli taipumaero kanden viimeisen mittausanturin välillä 

 ja Sreadability,  

SP% = 100 * (dO+d20+d45+d60+d90+d120)/6 * dO 	(5)  

eli keskimääräisen taipuman osuus prosentteina maksimi-

taipumasta. 

Päällysteen  päältä mitattaessa Sd kuvaa hyvin päällys - 

teen väsymistä. BCI:tä on  USA:ssa käytetty pohjamaan  ja 

 kantavan kerroksen ongelmakohtien paikantamiseen. BCI:n 

 ja  tien liikennöitävyyden välillä  on  havaittu yhteyt

-tä./4, 5/ 

SP%  kuvaa päällysteen laattavaikutusta  ja sen  kykyä ja-

kaa kuormitusta. Kun  SP% on  suuri, kuormitus siirtyy 

laajalle alalle  ja alusrakenteen  rasitukset ovat pie-

niä. Ohuilla päällysteillä SP%:a ei ole voitu käyt

-tää./4/ 



2.3  Mittauslaitteiden tulosten vastaavuus  

Pudotuspainolaitteen  ja levykuormituslaitteen  tulosten 

vastaavuutta  on  tutkittu enimmäkseen suorittamalla mit-

taukset valmiin tien päältä, jolloin kantavuudet ovat 

selvästi parempia kuin sitomattomien rakennekerrosten 

päältä saavutettavat kantavuudet. Yhtälöiksi  on  saatu 

 /7/: 

NF : 	E2(lk) = 0,58 * E2(pp) + 70, 	r = 0,73 	(6)  

Oulun  YO : E2(lk) = 0,66 * E2(pp) + 76, r 	0,57 	(7) 

Hki : 	E2(lk) =  0,62 * E2(pp) + 79, 	r = 0,71 	(8) 

VTT : 	E2(lk) =  1,34 * E2(pp) ° ' 88 , 	r = 0,92. 	(9) 

Sorapintaisilla  teillä laitteiden tulosten väliseksi 

muuntoyhtälöksi  on  saatu  /7/  Turun tiepilrin laitteil-

la: 

E2(lk) =  1,16 * E2(pp) - 24, 	r = 0,92. 	(lO)  

Samassa tutkimuksessa öljysorapintaisille teille saa-

tiin  /7/  yhtälö: 

E2(lk) = E2(pp), 	r = 0,94. 	(11) 
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3.  TUTKIMUSKOHTEET  

I  
Tutkimuskohteiksi  pyrittiin valitsemaan erilaisia  ra- 

I kenneratkaisuja eriluokkaisilta  teiltä. Kohteiden tuli 

olla uudisrakennuskohteiden luonteisia, koska teiden  

I  kerrosvahvuudet  ja  kerroksiin käytetyt materiaalit oli tiedettävä mandollisimman tarkasti. Kohteiksi valittiin 

rakennustoimialan vuoden  1991 rakennushankkeita.  Mit- I taukset  aloitettiin kesäkuun lopussa, jolloin kaikki 

kantavuudet olivat kesäkantavuuksia. Joistakin kohteis - 

I ta  saatiin tällöin vielä jakavienkin kerrosten  kanta-

vuudet  tutkimuksen painottuessa kuitenkin kantavaan  

I kerrokseen. 

Taulukko  1.  Tutkimuskohteet  

Tie nro 	pääll.rak.  tutkimus- mittaus - 

I luokka kohteita 	pisteitä  

Vt  3, Helsinki-Tampere 	1 	4 	(4*5=) 20 

I Mt 291, Virala-Turenki 	2 	2 	10 

Mt 338, Aitovuori-Jäminkipohja 3 	2 	10 

I Mt 3051, Lehijärvi-Mierola 	3 	5 	25 

Mt 289, Tervakoski-Turkhauta 	4 	2 	10 

Pt 13836, Kiipula-Rauhalan  pt. 4 	2 	10 

I .  
Pt 13553,  Jokioinen -  Murron- 

kulman  pt. 	4 	2 	10 

I Pt 13997, Saarenmaan pt. 	5 	3 	15 

Yht. 	 22 	110 

I  
Sen  lisäksi, että kussakin kohteessa mittaukset tehtiin  

I kerran kantavan 	kerroksen 	päältä, 	tehtiin 	kohteissa  

Mt 291, 	Mt 3051 	ja 	Pt 13997 	mittaukset myös jakavan  

I kerroksen päältä. Lisäksi 	kohteessa 	Mt 3051  mitattiin 

kahteen kertaan kantava kerros, koska 	ensimmäisen  mit- 

I  tauksen  aikainen tiivistystyö ei ollut loppuunsuoritet- 

tu.  Lisäksi kohteessa  Pt 13997  mitattiin kantava kerros  

ensimmäisellä kerralla kastelun 	jälkeen 	ja 	uudelleen 

I  rakennekerrosten kuivuttua. 	Tutkimuskohteiden rakenne- 

kerrokset, kerroksiln 	käytetyt 	materiaalit  ja lasken- 

I nalliset kantavuudet  on  esitetty kappaleessa  5.22.  
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4.  MITTAUKSET  

I 
I 	Jokaisella pisteella mitattiin kantavuus levykuormitus- 

laitteella, pudotuspainolaitteella (KUAB)  ja kannetta- 

I  valla pudotuspainolaitteella (Loadman).  Lisäksi Trox -ler-laitteella mitattiin tiiveys  ja  vesipitoisuus  pin-

ta-  ja suoramittauksena. Suoramittaus  tapahtui  10 - 25 

I cm:n  syvyydessä riippuen paikan kivisyydestä. Mittauk-

set suoritettiin  20 m:n  välein asetettujen paalujen  vä- 

I littömässä  läheisyydessä vähintään  1,2 rn  tien reunasta. 

Eri laitteilla ei kuitenkaan voinut mitata täsmälleen  

I samasta kohdasta, koska mittaus - varsinkin levykuormi-

tuslaitteella - tiivistää rakennetta vaikuttaen  kanta- 

I  vuuksiin.  Eri laitteiden välinen mittausetäisyys oli tapauksesta riippuen  0,5 - 3  metriä. Mittausten välissä 

kohteita ei jyratty eikä kasteltu eikä sään muuttuminen  

I päässyt vaikuttamaan mittaustuloksiin.  

I Pudotuspainolaitteella (KUAB)  mitattiin kantavuudet 

normaaliin tapaan. Kantavuus,  E2,  laskettiin toisen  

I kuormituksen aiheuttamasta taipumasta 

keskipisteessä. Kuormitus oli aina  50 kN  ja mittausan-

I 	turien  etäisyydet kuormituskeskipisteestä  0, 20, 45, 

60, 90  ja  120 cm. 

I Levykuormituslaitteella kantavuudet  mitattiin niinikään 

normaaliin tapaan. Kuormitus  ja  tulosten rekisteröinti  

I tapahtui 	automatisoidulla 	levykuormituslaitteella 

TT200. Mittausanturin  kolmijalan tukipisteiden etäisyys  

I kuormituspisteestä  oli  n. 80 cm. 

I 	Kannettavasta pudotuspainolaitteesta (Loadman) on  esite 

liitteessä  1.  Laite koostuu noin metrin mittaisesta  

I 	alumiiniputkesta,  jonka sisällä  on 10 kg  painava paino. 

Paino pysyy putken yläpäässä magneetin avulla. Mitat-

taessa laitteella paino tiputetaan putken yläpääs - 

I tä alas,  jolloin putki painuu  ja pohjalevyyn  kiinnitet-

ty anturi mittaa tapahtuneen painuman.  

I  



Loadman-laitteessa voidaan  käyttäa  erikokoisia  pohj  ale

-vyjä  tutkittavan alustan mukaan. Näissä  mittuksissa 

kuormituslevynä  käytettiin putken  halkaisijan  kokoista 

levyä. Kullakin pisteellä tehtiin kaksi mittausta. Yksi 

mittaus sisälsi neljä painon pudotusta samaan kohtaan. 

Kantavuus laskettiin kanden viimeisen pudotuksen kes-

kiarvosta  /2/. 

5.  TULOKSET  

5.1  Kantavuuksien  vastaavuus eri laitteilla 

Mitattujen kantavuuksien suuruusluokka  näkyy kuvassa  1.  

kantavuus,  MN/rn2  
400 

300 

200 

100 

fl  
-. 	 — 	C) 	C) 	 -. 	 - 	 — 	r- 	 ( 	Ø 	{Q 	o 	o 	r. 	r. 	 - 	c) 
o 	fl 	 ) 	 0' 	 c  

() 	(fl 	0 	0 	') 	0 	0 	(1 	Q 	 (' 	(\& 	O 	O 	 0 
(fl 	(fl 	(fl 	(fl 	(fl 	(fl 	 (fl 	 (fl 	(fl 	 (fl 	(fl 	 (fl 

tie nra 

Loedmen pp-Ieite Ik-Iaite  

Kuva  1.  Kantavuudet  eri  mittauslaitteilla. Loadman -lai-

te antaa pienempiä  kantavuuksia  kuin pudotus- 

paino -  ja  levykuormituslaite.  Pp-laitteen  kan

-tavuudet  ovat vähän suurempia kuin  ik-laitteen.  

Pudotuspainolaitteen  ja  levykuormituslaitteen  tulosten 

vastaavuutta tutkittiin  regressioyhtälöiden  avulla.  
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Pudotuspainolaitteen  ja  levykuormituslaitteen  tulosten 

väliseksi  muuntoyhtälöksi  saatiin tutkimalla kaikkia 

yksittäisiä  mittauspisteitä eksponentiaalinen  käyrä:  

E2(pp) =  55,9654 * e°'°°672 * E2(lk) 	(12) 

ln[E2(pp)/55,  9654] 
<=> E2(lk) = 	 13)  

0,00672 

jonka  korrelaatiokerroin  on 0,736.  Käyrä  on  piirretty 

kuvaan  2.  Käyrästä  eniten poikkeavat pisteet  (4  pistet-

tä keskellä) olivat kaikki samalla  koerakenteella,  joka 

oli kallion  irtileikkaus Mt:llä  338.  Lineaarinen  reg-

ressioanalyysi  antoi  regressiosuoran yhtälöksi: 

E2(pp) = 	1,127 * E2(lk) - 	6,6 (14) 

<=> 	E2(lk) =  0,887 * E2(pp) + 	5,9 (15)  

ja  korrelaatiokertoimeksi  0,675. 

E2(pp), MN/rn 2  
600 

- - E2(pp) :  559654 • e 0.00672 E2(lk) 

0.736 
500 

- - EZ(pp)'  1.127 E2(lk) - 6.627 

	

- 	r0.675 

400 

300 

	 /,  
200 

100 
	

0 

0 

 TT 

	

-  0 	50 	100 	150 	200 	250 	300 

E2(Ik), MN/rn 2  

Kuva  2.  Pudotuspaino-  ja  levykuormituslaitteen  välinen  
regressio. Kuvassa kaikki mittauspisteet. 
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Ottamalla laskentaan kunkin koeosuuden viiden mittauk-

sen keskiarvot saatiin parhaimmaksi regressiokuvaajaksi  

(kuva  3)  eksponentiaalinen  käyrä muotoa:  

0 00794 * E2(lk) 
E2(pp) =  46,9596 * e ' 	 16 

<=> E2(lk) = 
ln[E2(pp)/46,  9596] 

0,00794  

jonka korrelaatiokerroin  on 0,826.  Lineaarinen reareE-

siosuora  on  muotoa: 

E2(pp) = 	1,235 * E2(lk) - 	23,2 (18) 

<=> 	E2(lk) =  0,809 * E2(pp) + 	18,8 (19) 

ja  korrelaatiokerroln  0,748. 

E2(pp), MN/rn2  
300 

E  

- E2(pp)  46,9596  •  e 0.00794 • E2(Ik) 

r 0.826  
250 

200 

	

- - 

 

150 

100 

60 	80 	100 120 140 160 180 200 220  

E2(Ik), MN/rn 2  

Kuva  3.  Fp- ja  ik-laitteen välinen regressio. Kuvassa 
koeosuuks  len keskiarvot. 



- 	 E2(Ik):  306,63 	0,000718  (dO -d 120)  

NNJ 
° 	 r0860 

a 	

a 

a 

E2(Ik), MN/rn2  
220 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80  

11  

Pudotuspainolaitteella  saadaan parempia arvoja kuin  le

-vykuormituslaitteella.  Ero  on  sitä suurempi, mitä pa-

rempia kantavuudet ovat. Eron pieneneminen johtuu osit-

tain siitä, että levykuormituslaitteen painuman mittaa-

va  anturi  sijaitsee taipumasuppilossa, joka varsinkin 

pehmeällä alusrakenteella  ja  pohjamaalla  ulottuu laa-

jalle alueelle. Levykuormituslaitteen kantavuudet  kor

-reloivatkin  parhaiten pudotuspainolaitteen kuormitusle

-vyn  keskipisteen  painuman ( dO)  ja  uloimman geofonin 

 (d120)  erotuksen (dO -d120)  kanssa  (kuva  4).  Käyrän  yh-

tälö  on:  

E2(lk) =  306,63  *  e'°'°°°718  * (dO -120) 	(20)  

ja  korrelaatiokerroin  0,860.  

400 	600 	800 	1 000 1.200 1.400 1 600 1 800 

d0-d12,  mml  1000  

Kuva  4.  Pudotuspainolaitteen painuinaero dO-d120  korte- 

loi hyvin levykuormituslaitteen kantavuuden 

kanssa. Levykuormituslaitteen mittausanturin 

tukipisteet sijainnevat painumasuppilossa. 

Levykuormituslaitteella  saadaan sitä parempia  kanta

-vuuksia,  mitä lyhyemmät kolmijalan sakarat ovat. Jalko-

jen tulisi olla yhtä pitkät kaikissa tiepiireissä. 

Kaikki mainitut korrelaatiot ovat erittäin merkitseviä. 

Tutkirnuskohteissa levykuormituskantavuudet  vaihtelivat 

enimmäkseen välillä  100-200  MN/rn2 . Käyrien  soveltamista 
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tämän alueen ulkopuolella  ja sen aärirajoillakin  on 

 vältettavä. 

Tielaitoksen laadunvalvontaohjeissa  annetaan kantavuus- 

vaatimukset levykuormituslaitteella mitattuna. Pudotus-

painolaitteen tuloksiksi muutettuna vastaavat vaatimuk-

set ovat kaavalla  16  laskettuna taulukon  2  mukaiset.  

I Taulukko  2.  Levykuormituslaitteen kantavuusvaatimukset 

sitomattomille rakennusmateriaaleille pudo - 

I tuspainolaitteen kantavuuksiksi  

I  ik-laite  pp-laite  

100 105 

110 110 

120 120 

130 130 

I 140 140 

150 155 

I 160 170 

170 180 

I 180 195 

190 210 

200 230 

1 210 250 

220 270 

I 230 290  

Kannettavalla 	Loadman-pudotuspainolaitteella  mitatut 

kantavuudet  korreloivat huonosti sekä levykuormitus - 

I 

	

	

että pudotuspainolaitteen kanssa. Saadut käyrät olivat 

lähestulkoon vaakasuoria  (kuva  5).  Vertailemalla  saman  

I  työmaan erilaisia rakenteita samana päivänä eli täsmäl-leen samoissa olosuhteissa, Loadman-laite havaitsi  kan-

tavuuserori  rakenteiden välillä kuten  pp-  ja ik-laite. 

Loadman-laite ei sovellu laadunvalvontamittauksiin. 

 Sen  sijaan  sillä  saattaa olla käyttöä työmaakohtaisessa  

I kantavuudeltaan  heikompien alueiden paikantamisessa,  ja 

 siten esimerkiksi tiivistämisen ohjaamisessa.  

I  
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I  

	

E2(Loadrnan), 	2 
400 

300 

200 

100 

(1 
50 	100 	150 	200 	2 	 iOf 

E2(p p1/k), MN/rn 
 1k pp  

Kuva  5.  Loadman-laitteen kantavuuden vastaavuus  pudo-

tuspaino-  ja  levykuormituslaitteen kantavuuk-

sien  kanssa  on  huono.  

Louherakenteilla  saadaan paremmat  kantavuudet  kuin so-

ra-  tai moreenirakenteilla  kaikilla  kantavuudenmittaus

-laitteilla. Huolimatta  riittävistä kantavuuksista lou-

hepengerrakenteiden kantavuudet jäävat  selvästi  alle 

 laskennallisten  kantavuuksien. Laskeirnissa  voisi  käyt - 
2.. täa louhepenkereen  E-rnodulin 300 MN/rn  sijasta  E-rnodu- 

ha 180 MN/rn2 ,  jolloin  laskennalhinen  kantavuus olisi 

lähempänä todellista. 

Työmailla oli vaikeuksia saavuttaa  kantavien  kerrosten 

 vaadittuja kantavuuksia.  Näin tapahtui silloinkin, kun 

jakava kerros oli erittäin kantava.  Rakennepaksuuden  on 

 tällöin oltava riittävä. Ilmeisesti kantavan kerroksen 

rakennusmateriaali  on  heikompaa kuin  on  arvioitu. Mate-

riaalin  E-moduli 350 MN/rn2  on  erittäin vaikea saavut-

taa.  Työrnaaliikenteen  tuoma  hienoaines  ja  hienoneminen 

 kerrosta  jyrättäessä  saattaa laskea  E-modulia. Hienone-

misen  määrä vaihtelee  kiviaineksen  lujuuden mukaan. 

 Kantavuuskokeet murskeen  päältä  suoritettuna  saattavat 

kuvata kantavuuden lisäksi myös  murskeen  lujuutta.  

I  
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Laskennalliset kantavuudet vastasivat huonosti mitattu - 

I ja kantavuuksia. Kerrospaksuudet  eivätkä materiaalien 

kimmomodulit  selittäneet mitattuja kantavuuksia. Tämä  

I johtui osittain siitä, että kaikki mitatut kantavuudet 

eivät olleet lopullisia,  ja  laskennalliset kantavuudet  

I 	määritettiin suunniteltujen kerrospaksuuksien mukaan. 

Vesipitoisuuden vaikutus mitattuihin kantavuuksiin oli 

myös niin suuri, että muiden tekijöiden vaikutusta  kan- 

I tavuuteen  oli vaikea havaita. Kuitenkaan mitoitusole- 

tukset  eivät vastaa  kovin  hyvin todellisuutta. Mitoi-

I tusmenetelmää  tulisi kehittää. Myös materiaalien  kimmo- 

modulien  parempi määritystapa vähentäisi kantavuuspuut -

I teita.  Oikean tiivistystavan valinta nopeuttaa vaadit- 

tavien kantavuuksien saavuttamista. Ohj  ej yräyskerrat  

I 	ovat yleensä liian pieniä vaadittujen kantavuuksien 

saavuttamiseen.  

I 
5.2 Pudotuspainolaitteen etäispainumat 

Pudotuspainolaite  laskee kantavuuden kuormituslevyn  

I 

	

	

keskipisteen painuman mukaan. Iiiompana sijaitsevien  an- 

turien painumista  voidaan arvioida tierakenteen alem - 

I 
 pien  kerrosten kantavuusominaisuuksia. Heikko kantavuus 

 on  seurausta riittämättömästä  tai  joskus jopa liialli-

sesta tiivistystyöstä, huonosta rakennusmateriaalista  

I tai  liian suuresta vesipitoisuudesta. Liika kosteus 

vaikuttaa kuitenkin eniten rakenteen pintakerroksissa,  

I jolloin  sen  vaikutus etäispainumiin  on  pieni.  

I 	Painumat tutkimuskohteissa on  esitetty luvussa  5.22.  

Piirroksissa ylin viiva kuvaa kuormituslevyn keskipis - 

I teen painumaa,  seuraava sitä lähinnä olevaa anturia  ja  niin edelleen. Kanden viivan  välisen  eron oletetaan ku-

vaavan kantavuutta tietyssä rakennekerroksessa, joka  on 

1 

	

	yhtä syvällä maan pinnasta kuin  on anturien  etäisyys 

kuormituspisteestä. Kantavan kerroksen päältä mitattuna  

I erotus dO -d20  kuvaa karkeasti kantavan kerroksen kanta-

vuutta,  d20-d45  jakavan kerroksen,  d45-d90 tai d45-d120 

I suodatinkerroksen tai pengermateriaalin  kantavuutta  ja 
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d90-d120  vastaa pohjamaan kantavuutta -  tai pengermate-

riaalin,  jos penger  on  korkea. Tutkirnuskohteissa mitat-

tujen painumien hajontaa  on  esitetty kuvassa  6.  

Yksittäisissa mittauspisteissä  virheellinen, liian suu-

ri painuma syntyy helposti, kun jokin geofoneista esim. 

luiskahtaa irrallisen pienen  kiven paältä  alas.  Myös 

selvästi liian pieniä painumia esiintyi tuntemattomasta 

syystä silloin tällöin.  Selvät  piikit  on  helppo luoki-

tella mittausvirheiksi. Pienten poikkeamien yhteydessä 

 on  tarkasteltava vierekkaisten geofonien painumia  ja 

sen  perusteella pääteltävä, onko painuma aiheutunut 

jostain muusta kuin koekuormituksesta. 

peinume. mm/bOO  
3 000 

t Tb 

dO 	d20 	d45 	d60 	d90 d120 

geofoni 

LJ  

Kuva  6.  Tutkimuksessa mitattujen painurnien suuruudet 

Uloimpien geofonien painumiin  vaikuttaa eniten alapuo

-listen rakennekerrosten kantavuusominaisuudet,  mutta 

myös yläpuolisilla kerroksilla  on  vaikutusta. Sitomat-

tornissa materiaaleissa kuormituksen suuruus alemmissa 

kerroksissa riippuu myös ylemmän kerroksen jännityksiä 

jakavasta vaikutuksesta.  Jos yläkerrokset  ovat erityi-

sen kantavat, jännitys jakautuu suurelle alueella  ja 

sen  aiheuttama kuormitus alemmissa kerroksissa  pinta- 
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alaa kohti  on  pieni, mutta vaikuttaa suurella alueella. 

Täma lisää uloimpien geofonien painumaa  (Ks.  luku  5.3,  

pintakerroksen kuivumisen vaikutus etäispainumiin).  Jos 

yläkerros on  heikko, kuormitus siirtyy suoraan alempiin 

kerroksiin pistekuormituksen kaltaisena  ja painuma 

kuormituspisteessä  kasvaa. Uloimpien geofonien painumaa 

tarkasteltaessa  on  kiinnitettävä huomiota myös  koko-

naispainumaan ja  rakenteen laattavaikutukseen.  Jos 

laattavaikutus on  suuri saa etaispainumakin olla suuri 

ilman, että pohjamaa olisi pehmeä. Tämän takia myös ar-

vo  d90-dl2O  kuvaa toisinaan paremmin pohjarnaan kanta-

vuutta kuin dl2O yksinään. Toisaalta niinkin suuri  pal-

numa  kuin  d20  kuvaa melko hyvin pohjamaan kantavuutta.  

5.21  Pintamodulit 

Etäispainumien  mukaan laskettiin pintamodulit kuormi-

tuslevyn ulkopuolella. Pintamodulien oletetaan vastaa-

van kerrosmodulia samalla syvyydellä kuin painuman 

etäisyys  on kuormituskeskipisteestä. Pintarnodulien  las-

kennassa käytettiin apuna PAS1-tietokoneohjelmaa.  Pois-

son-lukuna käytettiin arvoa  0,5  ja maakerrosten  välise-
nä kitkakertoimena  1,0. PASi -ohjelman avulla sovitet

-tim meakerrosten  E-rnodulien  mukaan laskettu taipuma-

suppilo vastaamaan mitattuja painumia.  E-moduleja  muu-

tettiin kunnes saatiin mitatun taipuman mukainen las-

kennallinen taipuma. Rakennekerroksittain jaettuja  E-

moduleita  ei aina pystytty sovittamaan tarkasti todel-

liseen painumaan. 

Mitatuille painumille  oli tyypillistä  se,  että painuma 

 d60  oli sopirnattoman suuri  ja  d45  verrattuna d60:een 

liian pieni. Muutenkin pintamodulit  E0 (20), E0 (45)  ja 

 E0 (60)  olivat yllättävän pieniä. Kerrosmodulit raken-

teessa syvyydellä  20 - 50 cm  olivat hyvin usein  alle 

 100 MN/rn2 .  Heikoin kohta osui syvyydelle  20 tai 60 cm. 

I 
HI 

I 
I 
I 
I  
LI  
I 
I 
I  
EI  
1 
I 
U 
I 
I 
1 

Moduli E0 (0)  osui kohtalaisen hyvin samalle tasolle 

I 
	

kuin kantavan kerroksen  E-modulit  yleensä lukuunotta- 
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matta  yhtä kohdetta,  Mt 291,  jossa mitattava, jakava 

kerros oli tiivistynyt erittäin hyvin soranajon vuoksi, 

 ja E0 (0):ksi  saatiin  480 - 1100 MN/rn 2 . 

I  Pohjamaan  E-rnodulit  olivat huomattavasti suurempia kuin 

rnitoituksessa 	käytetyt 	arvot. 	Pienimmät arvot, 	mitkä 

saatiin liejuiselle siltille, 	liikkuivat välillä  140 - 

200 MN/rn .  Seuraavaksi huonoimmat arvot 	saatiin raken- 

netuille moreenipenkereille, 	140 - 240 MN/rn 2 . 	Irtileik- 

kausosuudella 	kallion 	E-rnoduli 	oli 	yli  1000 	MN/rn2 . 

I  Louhepenkereen 	arvot 	olivat  250 - 650  MN/rn 2 	riippuen 

louhekerroksen  paksuudesta  ja  siitä, mitä maalajeja  sen  

I  
alta löytyi.  Jos penger  oli korkea, 	saatiin  E-moduliksi  

noin  350 MN/rn2  ja ohuehkon 	louhepenkereen, 	jonka  alla  

oli savea/silttiä, 	E-moduliksi  tuli  250 MN/rn 2 . 	Noin  600 

I MN/rn 2  saatiin, kun  125 	cm 	paksun 	louhekerroksen  alla  

oli kallio. Luonnontilaisen moreenin  E-rnoduli  oli  280 - 

1 830 MN/rn 2 . 	Sorapenkereen E-rnoduli, 	220 - 240 MN/rn 2 , 	oli 

vähän parempi kuin 	rakennetun 	moreenipenkereen. Sora- 

I  pengerrakenteita  saatiin 	vain 	vähän 	mukaan tutkimuk- 

seen. 

PAS1 -ohjelmalla saadut  E-modulit  eivät ole samoja kuin 

rnitoituksessa käytetyt rakennusmateriaalien  E-rnodulit. 

1 

	

	
Verrattaessa PAS1-ohjelman avulla saatuja kerrosmodule - 

ja ohjeellisiin, mitoituksen  mukaisiin rakennemateriaa - 

I lien kiminornoduleihin,  havaittiin eniten puutteita tien 

jakavassa kerroksessa. Pohjarnaan  E-modulit  olivat huo-

mattavasti suuremmat kuin mitoitusoletukset.  

I 
I 
I 

I  
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5.22  TUTKIMUSKOHTEIDEN PAINUMAPIIRROKSET  JA SUUNNITEL-

MIENMUKAISET RAKENNEKERROKSET  

Laskennalliset kantavuudet  on  laskettu Odernarkin kaa-

valla  /6/.  Laskelmissa  on  kantavan kerroksen maksirni-

kimmomodulina käytetty  280 MN/rn2 .  

bo 	kantava krs.  Ms 0-55 mm. E.350  MN/m2  

jakava krs.  Sr 0-64 mm. E.200  MN/m2  
0 

o 
0 
r-. 

suodatinhiekka. kaHk,  E.70  MN/rn  2 
0 

ask  ennallinen 
 kantavuus. MN/m2  

132 

109 	 mitattu 
kantavuus, MN/m2 

E2(pp) E2(Ik) 
jakavakrs 	199 179  
kantava, márká 	147 154  

52 	kantava, kuiva 	159 179 

35  
slHk,  E.35  MN/m2  

Pt 13997,  Saaronmaan  pt., ply. 2280-2360, E/74 

Pt 13997  
painuma,mm/b000  jakava krs 	kantava  w=4,5% 	kantava  w=2,5% 
2.000 

1.500 

1.000 

500 

fl 
2280 2300 2320 2340 2360 2280 2300 2320 2340 2360 2280 2300 2320 2340 2360 

 paalu  

d120 d90 	d60 	d45 	d20 	dO  

TULKINTA:  -PI 2340  jakava kerros hi•man huonompi kuin muualla 

-kantava kerros muuttunut kantavammaksi rakenteen kuivuttua 



kantava  krs,  Mk 0-65 mm. E=350  MN/m2 

louhepenger.  E:300  MN/m2  

laskennailinefi 	 mitattu  
karitavuus, MN/m2 	kantavuus.  MN/m2  

292 	 E2(pp) E2(lk)  
184 192 

300 

S 	e fl fl a II fl e fl  
fl1SVUUS MN/m2  

0 
n 	kantava  Krs  Mk 0-65 mm. E:350  MN/mZ  

o o 	 V. 	- 	 - .°  jakava  kr5,  Sr 0-32 mm. E200  MN/m2  
- - 	 O 	0'  

mitattu  
kantavuus.  MN/m2  

0 	.0!  
E2(pp) E2(lk)  

146 	161 
45 

C 	suodatinhiekka.  E50... 70  MN/m2  

V-,-V  
._ 	35 

Mr. s - 35  MN/m2  

Pt  13553,plv.1680 -1760,E/75  

kallio,  E:300  MN/m2  

pt 13553, ply. 500-600,A/200 

Pt 13553 
 louhepenger 	maalaatikko 

palnuma  mm/ 1000 
2.000 

25.6 

1.500 

\. 

1.000 
	\ 

\. \.-------..------_.--- 
500 

'S 
- V 

5_  -. - 
	

5-.  

fl  

500 	540 	560 	580 	600 1580 1700 1720 1740 1760  
paalu  

d120 d90 d60 d45 d20  dO  

TULKINTA:  - Iouhsrakenne  on  kantavamp,  kuin  maalaatikko 

-  kantava kerros  tasalaatulnen 

- Iouh.p.ng.r  kantavan  ksrrokssn  alla  on  paikoitellen  

kantavampi  kuin  maataatlkon  Jakava kerros  

- Iouh.p.ng.r kantavampi  kuin  maalaatikon suodatinkerros  ja  pohjamaa 
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laskennallinen 	 laskennaflinen 
kantavuus, MN/m2 	 karitavuuS, MN/m2  

	

264 	 289 

o 	kantava krs.  Mk 0-55 mm, 	 E r  330  MN/m2  

	

251 	 297  

ouhepenger.  E300  MN/m2  

0 	 0  

.  

	

mitattu 	 mitattu 
kantevuus, MN/m2 	 kantavuus, MN/m2 

E2Cpp> E2Uk) 	 E2(pp) E2(lk)  

	

186 171 	 177 171 

	

10 	 _________ 

laSa, saSi,  E10  MN/m2 	 louhepenger  0.5... 1.0 m. E:300  MN/m2  

Pt 13836, ply. 6640 -6720,Fh/1500  

20 

Si. E.20  MN/m2  

Pt 13836,  plv.7000 -7080,  Eh/1500  

Pt 13836,  louh.rak.nne 
 pohja  Sa 	louhopenger 

palnuma, mm/1000  
2.000 

237)  

1.500 

1.000 

500 

	

-..- -..--..-..-..-..- 	 -. 	- 

fl 
rJT -  T-2 

664O 6660 6680 6700 6720 7000 7020 7040 7060 7080 
 paalu  

d120 d90 d60 d45 d20  dO  

TULKINTA: - Kantava kirros  ply. 7000-7080  heIkompi  kuin  ply. 6640-6720 

 - alusraksnns  ply. 7000-7080  kantavampl  kuin  ply. 6640-6720 

 lukuunottamatta paalua  7040  



askennallmnen 	 askennallirlen  
kantavuus, MN/m2 	 kantavuus, MN/rn  2  

__________________________________  155  _____________ 	12  

kantava krs.  Mk 0-55 mm, E330  MN/m2  

	

I 	 98  _____________ 	11'  

jakava krs,  Sr, E:200  MN/m2 

__________________________________________  42  

suodatinkrs. kaHk,  E70  MN/m2  

0, 

	

o 	 mitattu 
kantavuus, MN/m2  

	

I 	 E2(pp) E2(k)  
120 125 

10  
taSa, saSi,  E10  MN/m2  

Mt 289, ply. 6740-6820, Fk/1050 

15  

saSi,  E:10...20  MN/m2  

Mt 289, ply. 6900-6980, Eh/850 

Mt 289, maalaatikkorakenne 
savipohja 	moreenipenger 

painuma, mm/bOO 
 2.000 

1.500 

1.000 

500 

0 
6740 6760 6780 6800 6820 6900 6920 6940 6960 6980  

paaiu  

d120 d90 d60 d45 d20  dO  

TULKINTA: - kantava  ja  jakava kerros keskimäärin tasalaatuiset paitsi 

 pi. 6740,  jossa jakavassa heikko kantavuus 

- mor..nip.ng.r  huonosti tlivist.tty, koska  se on  alusrakenteena 

 heikompi kuin suodatinhiekka  Ja  pohiasavi  ply. 6740-6820  

moreenipenger  1.. 1  Sm,  

E50  MN/m2 	 mitattu 
kantavuus, MN/mZ 

E2(pp) E2(Ik)  
113 	116 



WA 

ask  ennallinen  
kantavuus. MN/rn2 

- __________________________________  142  

kantava krs.  Ms 0 - 65 mm.  Er280 MN/rn2 

____________________________________  55  

jakava krs.  Sr 0-65 mm. E200  MN/m2 kantav /m2  
0 	o  E2(pp) E2(Ik)  
O -•,.a. 15  

- 

.n1ava  1 - :' 	- 2  

suoaatnkrs.  Hk.  E85  MN/m2  
0  

_______  5  
IJSI,  E:5 MN/m2  

Mt 3051, ply. 4160-4200,  G/l  lo 

ask  ennallinen  
kantavuus. MN/rn  2  

- _________________________________ 	189 
0 
o  kantava  krs,  Ms 0-65 mm, E280  MN/m2 

-,  137  

jakava  krs,  Sr 0-55 mm, E200  MN/m2 	 mitattu 
kantavuus. MN/rn2  

o  E2(pp) E2(Ik)  
2 o  kantava  26.6 	167 	180  

kantava  117 	131 	150  

- . 	 41 

o  suodatinkrs,  Hk,  E85 MN/m2  
0  

- ___________________________________ 	17  
more.np.ng.r  60.80 cm, E:20  MN/m2 

IjS,  E5  MN/m2  

Mt 3051, ply. 4300-4460,  G/l  10  



P  - 	 26.6)  
- 	\._____ 	- - 

-- - 	. 	.-.. .... ...  

266  
-  

I 	 / 
/(  

•1  
/  

f 

Mt 3051,  maalaatikkorakenne 
 jakava  krs 	kantava  krs 

palnuma. mm/1000 

 2.000 

1.500 

1.000 

500 

fl 

4160 	4180(v) 	4200(v) 	4360 	 4420 

	

4180(o) 	4200(o) 	4300 	 4380 	 4460  

paalu  

d120 d90 d60 d45 d20  dO  

TULKINTA: -  ply. 4160-4200  ja  pI.  4460  tlivistämitön 
-  PI. 4380  pintakerros tiivistämäton.  (tälle kohtaa  olikin 

 juuri levitetty  n. 5 cm  sorakerros) 
- alusrakenne  ply. 4 160-4200  jonkin verran heikompi kuin 

 ply. 4300-4460  
- pohjamaa pehmea.  koska  dl 20  selvasti  0:n  yläpuolella 

kantava  krs 	kantava  krs 	kantava  krs 
painuma, mm/1000  

	

2.000 	 1 

11.7 	 .228  

1.500 

	

1.000 	 -.. 
	--.-- .-- 	 '  

.1  

500 
\ .-. 

	

fl 
	

-  1  -  

4160 	4180(v) 	4200(v) 	4360 	4420 	4160 	4180(v) 	4200(v) 
4180(o) 	4200(o) 	4300 	4380 	4460 	4180(o) 	4200(o)  

paalu  

	

d120 	d90 	d60 	d45 	dZO 	dO  

TULKINTA: -  ply. 4  160-4200  jakava kerros  ja  alusrakenni  muuttunut  22.8.  
kantavammaksi tlivistymisen  ja  rakenteen kulvumisen takia 

-  ply. 4300-4460  alusrakenne selvasti kantavampl  kuin  ply. 4160-4200  
-  jakava kerros  ply. 4360-4420  kantavampl  kuin muualla 

-  ply, 4300-4460  kantavan kerroksen kantavuus huonompi kuin  26.6  
(ylempi  kuva)  kost•uden ja/tai  materiaalin lisäyksen takia 

- pohiamaa pehmeä  

23 



ask ennallinen 
 kantavuus.  MN/m2  

24  

kantava  krs. kaM  0-55 mm. E280 MN/m2 ________________________________ 	 300 

I Iouhepeng.r, E300 MN/m2 

la  sk  er,nallinen  
kantavuus,  MN/m2 

292 _______________________________________  

I  kantava  krs. kaM  0-55 mm, E280 MN/m2 	
300 

irtilouhinta.  E:300 MN/m2 
C 	0 

- 
-  

C 	 0 	0  
, 	 0  

I  g 
mitattu 	 mitattu  

karitavuus, MN/m2 	 kantavuus,  MN/m2 
E2(pp) E2(Ik) 	 E2(pp) E2(Ik)  
233 	174 	 288 	167 

I________  
I  Kallio.  E:300 MN/m2 

Mt 338, ply. 6820 - 7020, 7680 - 776 0, 
________________________  A/25 

I louhepenger 2...5 m, E300 

338, ply. 7280-7520,A/180 

I
Mt 

Mt 338 
louhepenger 	irtileikkaus I  painuma,  mm/ 1000 

'.u'Ju  

I 1.500 

1 1.000 

I 500 

1 
U 	 7280 7320 7400 7460 7620 6820 6960 7020 7680 7760 

paalu  

I 	 d120 d90 d60 d45 d20 dO  

TULKINTA:  -  Kantava kerros  .pltasalaatulri.n johtu.n rakerinusmateri-

aalin vaihtelevuudsta ja/tal .pltasais.sta tilvistyksesti  

I -  ply. 7280-7520  louhIpenkersIn yllosa helkommin  kantava 

kuin  Iouh.tlyttö lrtllelkkausosuud•Ila 
- alusraksnn• rtllslkkausosuudslla kantavampi  kuin  louhe-
p.nk.rsessä,  kuten  oIit•ttua  

I 
I_____________________ 
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-:  

kantava krs kaM  0-55 mm, E=240  MN/rn2  
lo  

sorapatia.  E200  MN/rn  2 

0 0  

, 	(S-I  

ask  ennaflinen  
kantavuus, MN/rn  2 

211 

179  

mitattu 
karitavuus MNJrn2 

E2(pp) E2(Ik) 
jakava kr5 	284 	197  
kantavakrs 	154 

15 

Sa,  E:10...2Q MN/rn2  

Mt  291,plv.  1560 -1640,Fk/1600  

Mt 291 
 jakava  krs 	kantava  krs 

painuma,  mm/ 1000 
2 000 

(20.8 

1 500 

1 000 	 5---- 5-.- 

"S 
5 / 	 S-5  

/ ,. . 
-  1, 
I , , 	 - - - - - 

,,  5-. 

1660 1580 1600 1620 1640 1560 1580 1600 1620 1640  
paalu  

d120 d90 d60 d45 d20  dO  

TULKINTA: - jakavasta kerroksesta  on  saatu paremmat kantavuudet kuin 

kantavasta kerroksesta 
- iakavaa  kerrosta mitattaessa pealulla  1580  sorapatian yläosa  
on  tiivlstetty  huonosti. Kantavaa kerrosta tehtäessa rakenne 

 on  tilvistynyt taltakin paalulta. 

-  dl 20  paljastaa pohjamaan  tai  sorapatian  alaosan pehmeyden 

500 

0 
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la  sk  ennallinen 	 ask  ennallinen  
kaotavuus. MN/m2 
	

kantavuus,  MN/m2  
143 
	

286 

kantava  krs. kaM  0-55 mm. 	
102 
	E340  MN/m2 	

293  

jakava  krs,  Sr. Er 150  MN/m2  
0 
0 

62  

routimaton pengertayte.  Hk  

Er70 MN/m2  

o 
o  

oj  

mitattu 
kantavuus,  MN/m2 

E2(pp) E2(Ik)  
140 	122  

• 	Sa,E:IOMN/m2  

Vt  3, ply. 68380-68440, 
o.  ajor., o.kaista, Fk/  1600 

louhepenger. 

 E:300  MN/m2  

mitattu 
kantavuus,  MN/m2 

E2(pp) E2(lk)  
173 	192 

20 

hkSi,  E:20  MN/m2  

Vt  3, ply. 83440-83520, 
o.  ajor., v.kaista, Fh/2000 

Vt3 
maalaatikko 	louherakenne 

palnuma.  mm/ 1000 
z.000  

1.500 

 

(22.7)  26.8) 

1.000 

500 

fl  

/ 
-/  

 

68380 68400 68420 68440 68460 83440 83460 83480 83500 83520 
 paalu  

d120 d90 d60 d45 d20  dO  

TULKINTA:  -  ply. 68380-68460  kantava kerros heikompi kuin  ply. 83440-83520 

 -  muut  rakennsksrroksst  keskimäärin kauttaaltaan yhtä hyvät  



laskennalil  
kan ta  V  UUS, 	m 2  

- 	. 	292  
kantava  krs. kaM  0-55 mm,  E34O MNIm2 

-________________________________________________ 	300  

louhepenger.  E:300  MN/m2 

mitattu 
kantavuus,  MN/m2 

- 	 E2(pp) E2(lk)  
mitattu 
	 152 	152  

kantavuus,  MN/m2 
E2(pp) E2(lk)  

219 	174  

Irtiteikkaus  

irtileikkaus 
	 kallio,  E300  MN/m2  

kallio,  E300  MN/m2  

Vt  3, ply. 65680-65760, 	Vt  3, ply. 68220-68280, 
v. ajor., v.kaista, Fk/1600 

	
v.  ajor., v.kaista, Fk/1900 

27 

Vt3  
syvät  irtileikkaukset 

painuma.  mm/ 1000 
2.000 

1.500 

1.00 0 

(20.8)  

/  

500 	\. 	
/• / 

fl  
65680 68700 65720 85740 65760 68220 68240 68250 68260 68280  

paatu  

d120 d90 d60 d45 d20  dO  

TULKINTA:  -  ply. 65680-65760  paällysrak.nt.en yläosa  fl. 45 cm  
syvyyte.n  asti  kantavampi  kuin  ply. 68220-68280  

-  ply. 68220-68280  yII45  cm  syv.mmällä  olevat  raken-

nskerrokset kantavampia  kuin  ply. 65680-65760  



5.3  Vesipitoisuuden vaikutus kantavuuteen 

Kaikissa kohteissa mitattiin vesipitoisuus Troxier-

laitteella. Kantavan/jakavan kerroksen vesipitoisuus 

oli tutkimuksen aikana  1,8 - 5,1 %.  Vesipitoisuus oli  4 

- 5 % vain  yhdessä kohteessa,  Pt 13997,  jossa rakenne 

oli kasteltu keinotekoisesti tiivistystyön tehostami-

seksi. Kohteessa suoritettiin mittaukset  parin  päivän 

kuluttua uudelleen tierakenteen kuivuttua. Tällöin  ye-

sipitoisuus  oli laskenut  n. 2,5 %:iin.  Kaikilla  kanta-

vuudenmittauslaitteilla  saatiin paremmat kantavuudet 

kuivemmassa rakenteessa. Parannus oli  pp-laitteella  n. 

8  %, lk -laitteella  n. 16 %  ja Loadmanilla  n. 70 %. 

Troxler-tiiveydet  eivät merkittävästi muuttuneet.  Kul-

vumisen  ansiosta pudotuspainolaitteen taipumista piene-

ni  vain dO,  muiden painumien vähän kasvaessa  (kuva  7).  

Etäispainumien  kasvu johtui pintakerroksen kantavuuden 

lisääntymisestä, jolloin kuormitus levisi laajemmmalle 

alueelle  ja etäispainumat  kasvoivat.  

Pt 13997  
peinuma, mm/bOO 

	

aeofoni  
1400 

1 200 

1 000 

800 

600 

400 

200 

fl  

dO  

d20 

d45 
d60  

2280 	2300 	2320 	2340 	2360  

peaAi 
m&rkâ  kuiva  

---- 

Kuva  7.  Painumien  muutos rakenteen kuivuessa. Painuma 

dO  pienenee, mutta etäispainumat kasvavat. 
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0 D0 0  

D C  

dO -d20  =  247,7' w 0672  

0 	 r=0,737 

I 	 I 	I 

1,5 	2 	2,5 	3 	3,5 	4 	4,5  

msip!toisuu3, % 

dQ-d20,  mm/lOGO  
800 

700 

600 

500 

400 

300 

200  

i  nc  
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Vesipitoisuus selittaa voimakkaasti sitomattoman  pinta-

kerroksen kantavuutta. Korrelaatio vesipitoisuuden  ja 

 painumaeron dO-d20  välillä  on  erittäin merkitsevä  (kuva  

8a).  Korrelaatio pudotuspainolaitteen kantavuuksien 
kanssa oli merkitsevä  ja  levykuormituskantavuuksien 

 kanssa melko merkitsevä  (kuva  8b).  

Vaikka vesipitoisuus ei vaikutakaan pudotuspainolait

-teen  tuloksiin niin paljon kuin levykuormitukseen,  on 

 sen  vaikutus  pp-laitteeseen helpommin määritettävissä, 

koska kuormitusaika  on  lyhyt, jolloin hienoainespitoi-

suus tms. ei vaikuta  pp-laitteen kantavuuksiin niin 

suuresti kuin levykuormituslaitteeseen. Sekä pudotus-

painolaitteen että levykuormituslaitteen kantavuuksia 

tulisi korjata vesipitoisuuden mukaan. Levykuormitusko

-keen kuormitusaikaa lyhentämällä  saataisiin vesipitoi-

suuden vaikutus kantavuuteen määritettyä yksiselittei-

semmin tälläkin laitteella. Vesipitoisuus ei selittänyt 

mitattuja tiiveyksiä. 

50 
0,5 	1 	1,5 	2 	2,5 	3 	3,5 	4 	4.5  

veslpitolsuus,, %  
pp 1k  - -- 

Kuvat  8a  ja  b.  Vesipitoisuus selittää hyvin painumaeroa 
dO-d20  sekä  pudotuspaino-  ja  levykuormi-

tuskantavuutta.  Kuvaa ei voi käyttää 

kantavuuksien redusointiln, koska mit-

taukset  on  tehty eri työmailla, jolloin 

kantavuuserot eivät ole muodostuneet 

pelkän vesipitoisuuden vaihtelun takia. 

E2(pp/lk), MN/rn 2  
300 

E(pp)272- 103,5'In(w)  
r=0,671 

250 

Q  E2(Ik)r204-49Iri(w) 

200 

150 

100 
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5.4 Tiiveysmittaukset  

Erilaisia tiiveysarvoja mitattiin kolmella tutkimus- 

laitteella. Nämä laitteet näyttivät mittaavan kukin 

omaa asiaansa. 

Troxier-laite mittasi radioaktiivisen säteilyn avulla  

I  mitattavan kerroksen pinnasta tilavuuspainon 
 ja  lyömäl-

lä säteilysauva maahan saatiin tilavuuspaino myös  sy

-vemmistä maakerroksista. Tiiveys  määritettiin tilavuus - 

I painosta vertaamalla sitä maksimi-irtotiheyteen. Maksi-

mi-irtotiheys laskettiin soramurskeille rakeisuuskäy - 

I rästä Annilan  kaavalla  /1/. Kalliomurskeille  käytettiin 

vertailulukuna  Proctor-kokeen maksimi-irtotiheyttä  tai 

I 

	

	
muuta työmaalla käytössä ollutta maksimi-irtotiheyttä. 

 Pinta-  ja  suoramittauksen tiiveydet  vastasivat  kuta- 

I  kuinkin toisiaan, pintatiiveyksien arvot olivat  vain  säännöllisesti pienemmät kuin suoramittausten arvot  ja 

 pinta-arvoilla oli suurempi hajonta. 

Levykuormituskokeessa  lasketaan tiiveys kantavuuksien  

I suhteena E2/E1.  Tätä lukua  on  alettu pitää epäluotetta-

vana viime aikoina. Parempaa tiiveydenmääritysmenetel - 

I . 	m  ei kuitenkaan ole. Loadman-laite ilmoittaa vastaa- 

van tiiveyksien suhdeluvun,  jota  varsinkin voi pitää  

I  epäluotettavana, onhan kuormituksen suuruus  vain n. 9 kN.  Vastaava kuormitus saadaan aikaiseksi ilman mitään 

laitteita pelkästään polkaisemalla maata. 

Molemmat kantavuuksien suhdeluvun mukaan määräytyvät  

I tilveydet  vastasivat pintamittauksen Troxler-tiiveyttä 

paremmin kuin suoramittauksena (keskimäärin  20 cm:n  sy- 

I vyydellä)  mitattua Troxler-tiiveyttä. Suhdeluvut kuvan-

nevat  vain  pintakerroksen tiiveyttä. 

Pudotuspainolaitteesta  olisi myös mandollista saada  

I  tiiveyksien  suhdeluku. Ensimmäisen kuormituksen aiheut-tamaa pairtumaa  ja  kuormitusvoimaa  ei laitteessa nykyi-

sin käytössä oleva tietokoneohjelma rekisteröi. Tätä  

I tiiveyttä  pitäisi verrata myös muuhunkin kuin levykuor- 

I 
I 
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mituslaitteen  ilmoittamaan tiiveyteen  ja  selvittää näin 

pudotuspainolaitteen käyttökelpoisuus tiiveydenmittauk

-sessa.  

Tiiveydet  eivät korreloineet mitattujen kantavuuksien 

kanssa, paitsi Loadman-laitteella mitattu tiiveys, mikä 

korreloi Loadman-kantavuuden kanssa. 

I 
I 
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6.  BITUMISTABILOINTITIE  

Maantiellä  343,  välillä  Tynnyrisuo - Runttirnäki, bitu-
mistabiloitiin  vanhan tien pintaa reunoista  2,5  metrin 

leveydeltä aikana  13.8 - 28.8. Tien pinta  oli jyrsitty. 

Bitumistabiloidun  pinnan  päälle tuli öljysora. 

Bitumistabiloinnin  päältä mitattiin kantavuudet pudo -

I tuspainolaitteella, KUAB, 150 m:n  välein  ja kannetta- 

valla pudotuspainolaitteella, Loadman,  300 m:n  välein.  

1 	21.8  mitattiin pääluväli  0  - 5700  ja  27.8 paaluvali 

3900 - 12600. Paaluväliä 0 - 3900  ei voinut mitata uu -

I 	destaan biturnistabiloinnin  päältä, koska  sen  päälle oli  

jo  levitetty öljysora. Lisäksi pudotuspainolaite (KUAB)  

I 	mittasi kantavuudet  12.9. öljysoran  päältä. Mittauspis- 

teet  on luetteloitu lLLtteessä  2. 

Mittausten tarkoituksena oli tutkia Loadman-laitteen 

käyttökelpoisuutta kantavuudenmittauksessa  ja  miten  bl-

tumistabiloinnin  kantavuus kehittyy ajan kuluessa.  Bi-

turnistabiloinnin  kantavuuden oletetaan kehittyvän ajan 

myötä, koska liikenne tiivistää rakennetta  ja bitumi-

stabiloidusta kerroksesta  poistuu vettä. 

• 	. 	•. 	2 Bi.tumiernulsiota käytettii.n  10 kg/rn .  Poikkeuksena  paa- 

luvälillä  0-725  käytettiin biturnia  7,5 kg/rn2 . Murske- 
• 	... 	•. 	. 	. 	. 	2 nostojen  kohdalla lisattiin biturnin maäraksi.  13 kg/rn 

Murskenostoja  tehtiin: 

kaista 	paaluväli 	kaista 	paaluväli  

koko  tie 860-910  koko  tie 10700-10860 

-"-  4925-5010 oik.  11100-11160 

-"-  5080-5150 vas. 11560-11690 

vas.reuna  5820-5865  koko  tie 11690-11840 

oik.reuna  5820-5865 vas. 11840-12400 

vas. 7500-7570  koko  tie 12400-12485 

oik.  7515-7570 vas. 12485-12525 

vas. 8560-8625  koko  tie 12525-12585 

oik.  8560-8850 vas. 12585-12850 

oik.  10550-10650 

I 
1 
I 

I 
L 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  
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Stabiloinnin  aikana  sää  oli enimmäkseen pilvinen. Vesi- 

sadetta oli  19.  ja  20.  päivä. 

Kuvissa  9  ja  10 on  esitetty kantavuudet. 

antavuus MN/rn 2  

r 
21.8  

0I 
300 	900 	1500 	2100 	2700 	3300 	3900 	4500 	5100 	5700 

600 	1200 	1800 	2400 	3000 	3600 	4200 	4800 	5400  

paal  u 
Load man  KUAB  

kantavuus,  MN/rn  2 	 278 

4001- 	 A 

300 

200 

100 

oil 	I 	 I 	 I 	 I 

3900 	5100 	6300 	7500 	8700 	9900 	11100 	12300 
4500 	5700 	6900 	8100 	9300 	10500 	11700  

paalu 
 Load man  KUAB  

Kuvat  9  ja  10.  Loadman-laitteen kantavuudet poikkeavat 
epäsäännöllisesti pudotuspainolaitteen 

kantavuuksista. 

Loadman-laitteen tulokset eivät ole luotettavia verrat-

tuna pudotuspainolaitteen tuloksiin. 

Kantavuuden kehittymistä  on  tutkittu laskemalla kunakin 

päivänä stabiloidun osuuden kantavuuskeskiarvo  ja  ver-

rattu sitä muihin päiviin. Pudotuspainolaitteesta saa-

tava, pintakerroksen kantavuutta kuvaava tunnusluku, 

dO-d20, on  myös otettu tarkastelun alaiseksi. Tulokset 

 on  esitetty kuvissa  11  ja  12. 



400 

300 

200 

100 

0  

kantavuus,  MN  Irti2  
500 

20  19 	 18 	 17  

stabilointipvm. 
•  E2 dO-d20 

27.8 

0  

i.E  
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entavuus, MNIr,12 
	

dO•d20, mmt  
tuu  

400 
	

20 

300 
	

150 

200 
	 100 

100 
	

50 

fl 

26 	25 	24 	23 	22 	21 	20 	19 	18 	17 	16  

stabilointipvm. 

 •E2 dO-d2O 

Kuvat  11  ja  12.  Ensimmäisen mittauskerran mukaan kanta-

vuus  on  kehittynyt  koko  viikon aikana. 

Kantavuus  on  kasvanut varsinkin  pinta- 

kerroksessa eli bitumistabiloidussa ai-

neksessa. Jälkimmäisessä mittaustulok

-sessa  kantavuus ei ole kasvanut ajan 

myötä, mutta painumaero dO -d20 on  pie-

nentynyt. Vesisateet selittävät poik-

keuksen  19.  ja  20.  päivän kohdalla. 

Bitumistabiloitu  kerros kovettuu ainakin viikon ajan 

stabiloinnista. 
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7.  PUDOTUSPAINOLAITTEEN  KÄYTTÖ RAKENTAMISEN LAADUNVAL-

VONNASSA 

Pudotuspainolaitetta  voi käyttäa kantavuudenrnittaukseen 

sitomattoman kerroksen päältä. Mittausalusta  on  tarpeen 

vaatiessa tasoitettava täyttämällä isojen murskerakei

-den  väliset raot hiekalla. Kantavan kerroksen päältä 

mitattaessa laatuvaatimukset ovat taulukon  2  (sivu  12) 

 mukaiset. Jakavan kerroksen vaatimuksina voi käyttää 

samoja arvoja kuin levykuormituslaitteella mitattaessa. 

Pudotuspainolaitteen mittaaman taipumasuppilon  muodosta 

voidaan päätellä eri rakennekerrosten kantavuusominai-

suuksia. Painumaerot anturien välillä kuvaavat tietyn 

kerroksen kantavuutta. Kerros sijaitsee likimäärin sa-

malla syvyydellä maanpinnasta kuin mittausanturien 

etäisyys  on kuormituspisteestä. 

Tiiveydenmittaukseen pudotuspainolaitetta  ei voi vielä 

käyttää, koska  sen  soveltuvuutta siihen ei ole tutkit-

tu. Toistaiseksi tiiveys  on  mitattava jollakin toisel-

la, esim. Troxler-laitteella. Troxler-laitteella  tu

-veys  on määritettävä suoramittauksena. 

Pudotuspainolaitteen  tuloksiin vaikuttaa vesipitoisuus. 

Varsinkin painumaerotus dO -d20 on  riippuvainen vesipi-

toisuudesta. 

Kannettavaa pudotuspainolaitetta, Loadman, ei voi käyt-

tää varsinaisissa laadunvalvontamittauksissa.  Sillä 

 lienee kuitenkin käyttöä työmaalla tiivistystyön tark-

kailussa. Laitetta käytettäessä  on  suoritettava useita 

mittauksia, koska yksittäiset mittaustulokset voivat 

vaihdella suuresti. 

Ii] 
I 
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8.  YHTEENVETO  JA  TUTKIMUSNÄKÖKOHTIA  

fl 
I 	Pudotuspainolaitteen  ja levykuormituslaitteen  tulokset 

sitomattomien rakennekerrosten paältä  mitattuna korre- 

I  loivat hyvin. Pudotuspainolaitteen kantavuudet ovat vä-hän parempia kuin levykuormituslaitteen. Ero  on  sitä 

suurempi, mitä parempia kantavuudet ovat. Tässä tutki- 

I muksessa  ei selvitetty kuinka kantavuus  ja tiiveys  en- 

nakoivat tiehen tulevat vauriot.  

I  
Loadman-laitteen tulokset vastaavat paikoitellen  levy- 

I kuormitus-  ja pudotuspainolaitteen  tuloksia. Samalla 

työmaalla Loadman-laite paikantaa kantavuudeltaan hei- 

I  kot  alueet kuten  pp-  ja ik-laite. Näin  sillä  on  käyt-

töä, mittaukset huolellisesti suorittaen, tiivistystyön 

valvonnassa. Eri työmaiden tulokset eivät sitävastoin  

I ole vertailukelpoisia. Lopullisissa 

tauksissa Loadman -laitetta ei voi käyttää.  

I  
Pudotuspainolaite  mittaa maksimitaipuman lisäksi etäis - 

I taipumat kuormituspisteen  ulkopuolella. Nämä painumat 

kuvaavat kantavuusominaisuuksia keskimäärin yhtä  syväl - 

I .  lä  rakenteessa kuin painuman etäisyys  on kuormituskes-
kipisteestä.  Tällaista tietoa ei levykuormituslaittees- 

I  ta 
 saa lainkaan. Pudotuspainolaitteen etu levykuormi-

tuslaitteeseen nähden  on  myös  se,  että  sen  kuormitus 

vastaa paremmin liikkuvan ajoneuvon aiheuttamaa pyörä - 

I kuormaa  ja sen mittausnopeus  on  suurempi. Puutteena 

dotuspainolaite ei mittaa lainkaan tiiveyttä. 

Mitattuja kantavuuseroja selitti parhaiten vesipitoi-

suus. Vesipitoisuus heikentää etenkin pintakerroksen 

kantavuutta. Mitattuja kantavuuksia tulee korjata vesi-

pitoisuuden mukaan, mitä varten vesipitoisuuden vaiku-

tus kantavuuskokeiden tuloksiin tulisi selvittää tar-

kemmin. Levykuormituslaitteen kuormitusta nopeuttamalla 

vesipitoisuuden vaikutus  sen  tuloksiin olisi helpommin 

määritettävissä. Samalla kuormitus vastaisi paremmin 

liikenteen aiheuttamaa kuormitusta. 
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Tiiveydet elvat  korreloineet kantavuuksien kanssa. Pu-

dotuspainolaitteesta saatavan suhdeluvun E2/El  tai  muun 

vastaavan pudotuspainolaitteella mitattavan luvun käyt-

tökelpoisuutta tiiveydenmittauksessa tulisi tutkia. 

Myös täysin uusille tiiveydenrnittausmenetelmille, jotka 

kuvaavat tiiveyttä pintakerroksen alapuolisissa kerrok-

sissa, olisi käyttöä. Uusimmissa jyrissä  on  korkeata-

soisia tiivistymisenseurantalaitteita, joiden hyväksi-

käyttöä voisi tehostaa. Laitteiden standardisointi hel-

pottaisi niiden käyttöön perehtymistä. 
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LuTE  1/2 

LOAD MAN  

Kannettava  pudotuspa inolaite  

Rakenteiden kantavuuden  ja  tiiveyden  mittaamiseksi  on  kehi-
tetty (Pat.hak.) kevyt, helposti kuijetettava  ja  käsiteltävä 
mittalaite,  jota  voidaan käyttää kaikenlaatuisilla alustoil-
la  ja  erilaisissa olosuhteissa. Erityinen etu  on se,  että 
sitä voidaan käyttää myös sellaisissa paikoissa, joissa mui-
den kantavuusmittauslaitteiden käyttö  on  mandotonta. 

Teknilliset tiedot 

I 
H 
I 

Kokonaispaino 
Korkeus/halkaisija 
Kuormituslevyn halkaisija 
Pudotuspaino  ja  -korkeus 
Sähköj ärj este imä 
Kuorinitusvo ima 
Mittausalue 

17 kg 
117/11 cm 
11  (lisälevy  20 cm) 
10  kg/80  cm 
3  kpl  9V  paristoja  
n. 9  kN (vaihdeltavissa) 

 n. 0.. .15 mm  

Mittausperiaate  

Kuormituksen aiheuttama painuma mitataan laitteessa olevan 
kiihtyvyysanturin avulla. Mittaustuloksena saadaan maksimi-
painuma, laskettu  E-moduuli, kuormitusaika, painuman kimmoi-
nen palaututna  ja  eri mittauskertojen  E-moduulien  suhteet. 

Käyttöalueet  

I 	
Laitteella mitataan kantavuutta, rakennekerrosten  ja  materi- 
aalien  E-inoduuleja  ja  rakenteen tiivistämistyöri tehokkuutta. 
Laitetta voidaan käyttää tien  ja  kadunrakennuksessa,  silta- 
ja  talonrakennustyömailla,  puistoissa, kentillä  ja  paikois - 

I 

	

	
sa,  joissa rakentamista tulisi valvoa kantavuus-  ja  tiiviys- 
mittauksin. Laitteen käyttö-  ja  soveltuvuusalueita  ovat:  

-  tiet, kadut, silta-  ja  rakennustyömaat, metsäautotiet, 
 puistot, kentät, putki-  ja  johtokaivannot 

-  kantavuuden  ja  tiivistämistyön  tarkkailu 
- materiaalitutkiinukset  (E-moduuli)  kentällä  ja  laborato-

riossa 

Laitteen käyttäjiä ovat  min.  Espoon, Helsingin  ja  Kuopion 
kaupungit, TKK  ja  TTKK,  State of  Wisconsin/USA,  Statens 

 Vägverk/Ruotsi  ja  VTT/TGL.  

Laitteen valmistus  ja  myynti:  

AL-Engineering  Oy  
Leppälinnunpo]Jcu  26, 02620  Espoo,  Finland 

 puh.  90-599 677, fax 90-599 677 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I  

I 
I 
I 
[1 
I  
I  
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Mt 343,  Evdjdrvi - F jn ffi m dH 
Kantavuusmittauspisteet 

 0—paalu  98 m  tieosan  04  alusta  

I _____________ ____________ 	 _________ 

	

paalu 	kaista 	paalu 	kaista 	paalu 	kaista  

I 	0 	__________  
150 
300 

I 	450 

I 
I 
I 

I 
I 
I,  
I 
I 
I  

I 

I  
LI _________  

v 	 5250 	-  v  - 	10350 	 0 

5400 	 v 	 1 0500 	 0 

0 	 5550 	 0 	 10650 	 v  
v 	 5700 	 o 	 10800 	 v 

LuTE  2 

600 V 5850 V 10950 o 
750 0 6000 V 11100 0 
900 o 6150 o 11250 v 

1050 v 6300 o 11400 v 
1200 v 6450 v 11550 o 
1350 0 6600 V 11700 0 

1500 0 6750 0 11850 V 

1900 v 6900 o 12000 V 

1650 V 7050 v 12150 0 

1950 o 7200 v 12300 o 
2100 o 7350 o 12450 v 
2250 V 7500 0 12600 V 

2400 v I _______  7650 v 12750 o 
2550 o 7800 v 12900  -  0 

2700 o 7950 a 13050 v 
2950 v 8100 o 13200 v 
3100 v 8250 v 13350 0 

3150 o 8400 V 13500 a 
3300 0 8550 o 13650 V 

3450 v 8700 0 13900 V 

3600 v 8850 v 13950 o 
3750 o 9000 v 14100 o 
3900 0 9150 0 
4050 V 9300 a 
4200 V 9450 v 
4350 a 9600 v 
4500 0 9750 0 
4650 V 9900 o 
4800 v 10000 v 
4950 0 10050 V 
5100 0 10200 0 
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