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TIIVISTELMÄ  

Lapin  tiepiirissä  kokeiltiin vanhan  öljysoratien  kantavuuden parantamista  bi
-tumiemulsiostabilointina kevytpäällysteremjxerillä.  Tutkimuksen suunnittelua, 

toteuttamista  ja  raportointia  varten perustettiin työryhmä, johon kuului edus-
tajia  Lapin  tiepiiristä,  Neste  Oy:stä, Oulun yliopistosta,  Tiehallinnon kekittä-
miskeskuksesta, Savatie  Oy:stä  ja  Rovaniemen  teknilUsestä  oppilaitoksesta. 

Tutkimuksen tavoitteena oli saavuttaa uudella  työmenetelmäl  ä  teknisesti  ja 
 taloudellisesti parempi lopputulos kuin  pernteisillä kantavuud3n parantamis

-keinoilla. Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä olivat  remixarin  tehokas 
sekoitus, vanhan  pääHysteen  hyväksi käyttö sekä  työnopeus vähäisine  en

-nakkotoimenpiteineen,  Vanhan  päällysteen  hyväksikäyttöä  ja massan  sekoi 
tusta  parannettiin  lämmityksellä.  

Tutkimus jakautuu seuraaviin tekijöihin: 
 Esitutkimukset 

- Stabilointi 
-  Seuranta  

Esitutkimusten  tarkoituksena oli selvittää vanhan  tierakenteen  tila.  Maatutkan 
 avulla määritettiin  pohjamaa  ja  rakennekerrokset.  Tiestä  otettLijen  näytteiden 

avulla selvitettiin  rakennekerrosten rakeisuus  ja  vanhan  pääUysteen sideai-
nepitoisuus  sekä paksuus. Laboratoriossa  rakennekerroksista otetuista  näyt- 
teistä valmistettiin  koekappaleita,  joiden avulla tehtyjen kokeiden perusteella 
valittiin  stabiloinnissa  käytettävä  sideainelaatu  ja  -  pitoisuus. Vanhan  päal-
lysteen  päältä  pudotuspainolaitteella mitattujen  nk.  taipumasuppiloiden  avul-
la saatiin  parannettavasta  rakenteesta tietoa, jonka avulla kantavuuden pa-
rantamisen tarve voitiin määrittää valmiita  laskentaohjelmia kä'ittäen. 

Kevytpäällysterem ixerillä stabiloitaessa työvaiheet  ovat seuraavat: 
 - painumien  tasaus 

vanhan  päällysteen  lämmitys  ja  jyrsintä 
- lisäkiviaineksen syötetyn sideaineen  ja  jyrsityn päällysteen 
esisekoitus 

-  varsinainen sekoitus  
-  levitys  ja  tiivistys  

Kevytpäällysterem ixerillä stabiloitaessa työvaiheet  ovat  vähäis€t  verrattuna 
perinteisiin kantavuuden  parantamiskeinoihin.  Tästä johtuen  sen  haitat muul-
le liikenteelle ovat vähäiset.  



Menetelmässä  jyrsintä  pyrittiin ulottamaan kantavan kerroksen  yläosaan,  jo-
ka oli liikenteen vaikutuksesta  hienontunut  ja  muuttunut  routivaksi.  Näin  ollen  
bitumi  sitoutuu  hienontuneeseen kiviainekseen  ja  stabiloitu  kerros tulee  
routimattomaksi. 

Stabiloinnin  vaikutuksen seuranta perustuu vanhan  päällysteen, stabiloidun 
 kerroksen  ja  päällysteen  päältä otettuihin tasaisuus-  ja  pudotLspainolaitemit-

tauksiin. Mittaustuosten  avulla pystytään seuraamaan  työmeneteimän  on-
nistumista  lyhye!lä  tähtäimellä. Varsinaisesti  stabiloidun  rakenteen parantu-
mista pystytään arvioimaan  pitkäaikaisseurannajla,  koska  bitumistabilointi 

 saavuttaa lopullisen  lujuutensa  useiden kuukausien  tai  jopa vuosien kuluttua 
 vaim  istumisesta.  Stabiloidun  rakenteen  kestoikää  seurataan  ni  ittaamalla  sen  

toirninnallinen  (tien käyttäjän näkökulma)  ja  rakenteellinen (tien pitäjän näkö 
kulma) kunto.  Tien  kunto  ja  palvelutaso  määritetään pudotuspaino-  ja  
palvelutasomittauksin 
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1.  JOHDANTO  

Lapin  tiepiirissä  kokeiltiin kesällä  1994  vanhan  öljysoratien  kantavuuden pa-
rantamista uudella  bitumiemulsiostabjlojnnilla  kohteessa  MT 941/04-05  Kuha  
- Kumpuvaara, Ranua.  Kokeilu kuului piirin  T&K•  ohjelmaan.  

Lapin  tiepiiri  nimesi tutkimuksen suunnittelua, toteuttamista  ja  raportointia 
 varten työryhmän  hon  kuuluivat:  

Lapin  tiepiiristä 

tieinsinööri  Viljo Hytönen 	puheenjohtaja 
diplomi-insinööri Kari Hietala 
insinööri Juhani Kuisma 
insinööri Kalevi  Luiro  
tiemestari  Heikki  Pernu 
rakennusmestari Reijo  Jääskö 

Insinöörioppilas  Timo Huhtanen Rovaniemen Teknillisestä oppilaitoksesta 
osallistui  tyiryhmän  työskentelyyn  ja  teki aiheesta  insinöörityön  

Piirin ulkopuoliset jäsenet 

professori Rauno Turunen 	Oulun yliopisto 
diplomi -irsinööri  Kari  Hurtig 	Neste  Oy 
insinööri Kalevi Toikkanen 	 Tiehallinnon kehittämiske3kus  
rakennusmestari Vesa Karvonen 	Savatie  Oy 

Kokeilun  ideoijana  ja  aloittajana  on  toiminut Insinööri Kalevi  Luiro  Lapin tie- 
piiristä. Kokeilun  esitutkimuksista  vastasivat Oulun yliopiston  tie-  ja  liikenne- 
tekniikan laboratorio  ja  Neste  Oy. Oulun yliopistossa suoritettiin kohteen  mi-
toitus analyyttisellä mitoitusmenetelmällä  piirin  pudotuspariolaitteen  tulosten 
perusteella sekä valmistettiin  näytekappaleita  tutkittavien  muutujien  eri ar-
voilla. Kohteen  stabiloimisesta  vastasi  Savatie  Oy  parannetulla kevytpääl- 
lysterem ixerillä. 



2.  TUTKIMUKSEN TAVOITTEET  

Lapin  piirin alueella  on  runsaasti  kantavuudeltaan  huonoja,  päallystettyjä  tei-
tä. Etenkin  1970-luvulla  ja  l980-luvun alussa tehtiin  kevytpääflysteitä  huo-
nosti  kantaville pohjille.  Näiden  päällysteiden  uusiminen  on  onelmallista, 

 kun samanaikaisesti pitäisi myös kantavuutta parantaa huomattavalta osalta 
 uusittavasta pääHystepituudesta.  Kantavuuden parantaminen  rnurskesoralla 

 aiheuttaa  penkereen  korotuksen  ja  tien  luiskien  sekä ojien  uudelleenrakenta-
misen.  Usein  tiealue  on  ollut liian kapea eikä ojia ole ollut mandollista siirtää, 
ainoastaan  luiskia  on  jyrkennetty. Jyrkistä luiskista  on  aiheutunut  reunapai-
numia  ja  ovat liikenneturvallisuuden kannalta  vaaraHset.  Tutkimuksen tavoit-
teena  on  löytää taloudellisesti  ja  teknisesti parempi vaihtoehto perinteisille 
kantavuuden  parantamiskeinoille. 

Etukäteisarvioiden  mukaan uusi menetelmä olisi  tuotantovaiheessa  kilpailu-
kykyinen nykyisten menetelmien kanssa. Uusi menetelmä mandollistaa van-
hojen  päällysteiden  hyödyntämisen melkeinpä kunnosta riippumatta. Kanta-
vaa kerrosta lisäämällä vanha päällyste  on  jäänyt uuden  alle  tai se on  jyrsitty 

 ylös  ja  käytetty uudelleen. Joka tapauksessa vanhan  päällysteen  arvo  on 
 menetetty  tai  sen  hyödyntämisen kannattavuutta  on  rasittanut  jyrsintä  ja  kul-

jetus  asemapaikalle.  Uudessa menetelmässä myös töiden  ennakkotoimenpi
-teet  ovat vähäiset, mikä edistää  sen  kilpailukykyä. 

Ensimmäiset  bitumiemulsiolla  ja  vaahtobitumilla ujitetut koetiet  rakennettiin 
Suomeen vuonna  1985.  Kokemukset ovat osoittaneet, että  vaahtobitumi-  ja 

 bitumiemulsiostabiloinnin  lopputulos  on  samanlainen. Tutkimuksen tavoittee-
na  on  myös, että uuden  työrnenetelmän  avulla sekä  vähemmäHä sideaine

-määrällä saavutetaan sama, jopa parempi lopputulos. Tämä  or,  mandollista 
uudella  työmenetelmällä,  jossa  sideaineen  ja  kiviaineksen sekcittuvuus  on 

 parempi  ja  näin  ollen  sideaineen  hyödyntäminen  on  tehokkaarr  paa. 

Sen  lisäksi, että  tiessä  olevien massojen  uusiokäyttö tienrakenteen  kunnos-
tamisessa  on  usein taloudellista  ja  luonnonvaroja  ja  tieympäristöä  säästävä 
toimenpide, aiheuttaa vanhan  tienrakenteen  kunnostaminen  paikaliakäsitte-
lymenetelmänä  yleiselle  Itikenteelle  huomattavasti vähemmän haittaa kuin  
masslivinen  massojen kuljetus  ja  käsittely tiealueella. Yleisen liikenteen hait-
taa vähentää vanhojen  tierakenteiden paikallaelvytys  myös  sen  nopeuden 
ansiosta.  Stabolointi  etenee noin  1.5 km  työvuorossa.  Ennen varsinaisen 

 päällysteen  levittämistä  stabiloitu  pinta on  myös  ajomukavuudettaan  parempi 
kuin  murskepintainen  tie.  



3.  KOHTEEN OLOSUHTEET 

Tutkimuskohde sijaitsee Ranuan kunnassa  MT 941/04-05  välillä Kuha-
Kumpuvaara. StabHoitava kohde  on 14.5 km  pitkä  ja pääHystettävä  pinta-ala 

 on 92 000 m 2  Tien K\JL on 301  ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan 
liikenteen osuus  on 8%.  Kaikki Posion  ja  Kuusamon suunnalta  Kemiin  kulje-
tettava puutavara kuljetetaan tätä tietä pitkin.  
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flellä  on 1974  tehty pahoin vaurioitunut öljysorapäällyste,  Pää Ilystyksen 
 yhteydessä  on  tehty ns. tehostettu kunnossapito, jolloin tieosuuden kanta-

vuutta  on  parannettu  ja  kuivatus uusittu. 

Kohteessa ei ole pahasti routivia kohtia, sellaiset  on  korjattu massanvaihdol
-la  viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. 

Vanhan päällysteen leveys oli  5.5 m  ja sorapientareet  olivat melko leveät.  
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4.  ALUSTAVAT TUTKIMUKSET 

Alustavien tutkimusten tarkoituksena  on  selvittää  tierakenteen  unto  ja ra
-kennekerrosten  ominaisuudet, jotka antavat oleellista tietoa  laboratoriotutki-

muksia  ja  rakenteen mitoitusta varten.  

4.1. Routavaa'itus 

Routavaa'itukset  suoritettiin huhtikuun alussa  1994  sekä kesäkuun lopussa, 
jolloin routa oli sulanut.  

42. Tasaisuusmittaus  

Tasaisuus  on  tärkeimpiä  päältysteen  toiminnallisia ominaisuuksia  tienkäyttä-
jän  ja  -  pitäjän kannalta. Tasainen  tie on  turvallisempi ajaa  kaikssa keliolo

-suhteissa  ja  helpompi pitää kunnossa kuin epätasainen. 

Epätasaisuudet johtuvat yleensä  massan  epähomogeenisuudesta  tai työvir
-heistä  päällystämisen  aikana.  Tutkimuskohteessa  suuret  epätasaisuudetjoh-

tunevat  kuitenkin heikosta kantavuudesta  ja  puutavaraliikenteestä,  joille tien
-kantavuudet  ovat osalla tiestä  lIian  alhaiset. 

Kohteessa suoritettiin  tasaisu usm ittaukset PTM -autolla vanhan  öljysoran, 
 osalta  stabiloidun  kerroksen  ja  päällysteen (PAB)  päältä. Mittauksen tarkoi-

tuksena  on  seurata, kuinka  remixerkäsittely  vaikuttaa tien tasaisuuteen.  

4.3. Kuormituskestävyys pudotuspainolaitteella 

Kantavuusmittaukset  suoritettiin  Lapin  tiepiirin  KUAB-pudotuspainolaitteella. 
Pudotuspainolaitteella tienrakenteen  pintaan aikaansaatu dynaaminen  kuor-
mitusimpulssi  vastaa sekä suuruudeltaan että kestoltaan suhteellisen hyvin 
raskaan ajoneuvon kuormitusta vapaissa  liikenneolosuhteissa. 

Kuorm ituskestävyys pudotuspainolaitteella  mitattiin vanhan  öljysorakerrok
-sen  päältä toukokuun lopussa, jolloin routa oli varmasti sulanut. Mittaus suo-

ritettiin  50 m:n  välein vuoroin molemmilta  kaistoilta  ja  mittauskohdat  sidottiin 
 tierekisteriin stabi!oidusta kerroksesta  otettavia mittauksia varten. Samojen 

 mittauskohtien  avulla pystyttiin seuraamaan kantavuuden muutosta  stabiloin-
nm  vaikutuksesta. Samoista pisteistä otettiin  kantavuudet  myös  pääfiysteen 
(PAB)  päältä.  
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4.4.  Maaperä  ja  tien rakennekerrokset 

 4.41.  Näytteet 

Vanhasta tiestä otettujen näytteiden avulla määriteltiin tien rakennekerrckset, 
sekä öljysorakerroksen alapuolisen scramurskeen rakeisuus, joka oli kaut 
taaltaan routivaa.  

Tien  rakennekerroksissa  ali suuria vaihteluita. Tietä  on  korjattu viimeisen 
kymmenen vuoden aikana, jolloin pinumiin  ja  routavaurloihin  on  lisätty 
mursketta  ja  päälTystetty  uudelleen. Tästä johtuu, että tiessä  o  osijuksia  jo;- 
sa  on  ns.  sandwich -rakenne eli päällñ  on  öljysora,  sen alla  hienontunut 
murske  ja  taas vanha öljysora.  (kuva  1) 

4.4.2.  Maatutka  

Lokakuussa  1993  kohde ajettiin maatutkaUa  (kuva  2) 500  MHz:n  antennilla 
 rakennekerrosten alapuolisten maaainesten  selvittämiseksi.  (lute 1) 

 Pohjamaa  oli suureksi osaksi hiekkarnoreenia, mutta c3alle tietä oli osuuksia 
jossa  oh  turvetta. 

Toukokuun alussa  1991  kohde ajettiin  1000  MHz:n antennifia  vanhan öljjso-
rakerroksen paksuuden selvitt5rniseksi. Vanhan öljyscrakerroken paksuus 
vaihteli  35-100 mm.  Pä5llystepaksuuderi oUessa  pienempi kuri 50mm ei 

 1000 MHz  antennin  erotteki  kyky ole riittävä. Näytteiden perusteella pääflys 
tevahvuus ei kuitenkaan cJluL pienempi kuin  35 mm.  (kuva  1)  

Kuva  2.  Maatutka 
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4.5. La boratoriossa  suoritettavat  en na kkokokeet  

Oulun yliopiston rakentamistekniikan osaston  tie-ja  liikennetenhikan  labora-
toriossa tutkittiin koekappaleiden avulla eri massojen halkaisivetolujuus. 
Tuloksena saadaan sekä maksimijäykkyys halkeamishetkellä, että kokoon-
puristuma ennen halkeamista.  Tulos  indikoi  hyvin myös toteu:ettavaksi valit-
tavan stabiloinnin kestävyyttä. Laboratoriotutkimusten avulla Pyrittiin määrit-
tämään erinlaisten suhteitusten  ja  eri viskositeetin omaavien sideaineiden 
vaikutus  massan  kuormituskestävyyteen.  

Oulun yliopistolle toimitettiin näytteet tien päällysrakenteesta ;ekä lisäkiviai-
neksesta koekappaleiden valmistusta varten. 

Koekappaleet valmistethin ICT-kiertotiivistyslaitteella.(kuva  3)  

Kuva  3. I CT-kiertoti ivistysla ite 

Koekappaleita  säilytettiin  7  vuorokautta huoneenlämmössä kovettumisen/-
kuivumisen vuoksi ennen ominaisuuksien määritystä. 

Vuorokauden lujittumisen jälkeen koekappaleiden koossapysyvyys  ja homo
-geenisuus  arvioitiin silmämääräisesti. Tämän jälkeen määritettiin kappalei-

den halkaisuvetolujuus  +10 °C: en  ja  +25 00:  en  lämpötilassa. 
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Koekappaleista  tutkittiin myös vedenkestävyys vedenkestävyysluvun avulla. 
 Osa  koekappaleista  säilytettiin  7  vuorokauden jälkeen yksi vuorokausi 

 vedessä,  jonka jälkeen niistä tutkittiin myös halkaisuvetolujuus  +10°C:  ssa. 
Vedenkestävyys  lasketaan kaavasta: 

HVL10 märl<ä 
vedenkestävyys= - 	---- 

HVL 10  

Jos  koekappaleet  kestävät vesisäilytyksen ehjänä  ja  vedenkestävyysluku  on 
 yli  0.5,  niin  massan  vedenkestävyys  on  riittävä. 

Tutkittavia  muuttujia olivat sideainelaatu, sideainepitoisuudet  2.5  %,  3.0  %  ja 
 3.5  %  sekä lämmitys.  

4.5.1. Laboratoriokokeiden  tulokset 

Laboratoriossa suoritettujen ennakkokokeiden mukaan masstn lämmittämi-
nen +l0°C -->+30°C  vaikuttaa sekoitettavuuteen  ja  lopputuloksesta tulee 
homogeenisempi. Vaikutus näkyy haikaisuvetolujuuden arvoiEsa.  (lute 2)  

Bitumilaadun  vaikutus oli siinä mielessä odotettu, että mitä kovempi bitumi 
 sen  jäykempi päällystenäyte oli. 

Sekoituslämpötilan  ollessa  +30°C,  havaittiin haikaisupintojen peittoasteessa 
eri sideainepitoisuuksien välillä  selvät  erot. Varsinkin  2.5  % sicleainepitoisuu-
della bitumiemulsion  vähäisyyden erotti selvästi, kun taas  3.0 Y0  ja  3.5  % 
sideainepitoisuuksien  väliset erot eivät olleet suuret. Sideainepitoisuuden 
ollessa  2.5  %  oli koekappaleiden koossapysymisessa vaikeuksia muotista 
pois otettaessa, mikä johtunee suuresta maksimiraekoosta  (32 mm) IC-tes

-term  muotin halkaisijaan  (100 mm)  nähden. 

Sekoituslämpötilan  ollessa  +10°C,  erot peittoasteessa olivat samanlaiset 
kuin  +30°C.  Vertailtaessa peittoastetta eri sekoituslampötilassa, havaittiin 
suurimmat erot peittoasteessa sideainepitoisuuden ollesa  2.5 D/0,  kun taas 

 3.0  %  ja  3.5  %  erot eivät olleet suuret. Sekoituslämpötilan ollessa  +1 0°C  oli 
havaittavissa lajittumia runsaammin kuin +30:ssä asteessa.  Sen  vuoksi kaksi 
koekappaletta  2.5  % sideainepitoisuudella  murtui käsittelyssä lajittumiskoh

-d  ista. 

Vedenkestävyysluku  oli yli  0.5,  joten  massan  voidaan katsoa clevan  veden
-kestävyydeltään  riittävä. 



Kuva  4  Bitum  ilaadun  vaikutus halkaisuvetolujuuteen. 

Bitumiiaatuna  päädyttiin käyttämään  B-200,  koska kovat sideaineiaadut tart-
tuvat todennäköisesti kivlainekseen pehmeää huonommin, joi  om  sitoutu-
neen  massan  muodostuminen  on  huonompaa  tai  ainakin hitaampaa. Kovien 
bitumien koekappaleideilie antama jäykkyys ei ole todennäköisesti löydettä-
vissä kantavuusmittauksjsta.  

Kuva  5  Sideainepitoisuuden  vaikutus haikaisuvetoiujuuteen 

Sideainepitoisuudeks valittiin  3%,  koska työmenetelmällä saadaan 
stabiloitavan  massan  sekoituslämpötilaksj  vähintään  +30 °C,  joka parantaa 

 massan  sekoittumista.  
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4.5.2. Kerrospaksu uden m itoitus 

Kerrospaksuuden  m  itoitus  suoritettiin Oulun yliopistossa analyyttisellä  m  itoi-
tusmenetelmällä.  (lute 3) 

Neste  Oy öljylaboratoriossa suoritettiin myös kerrospaksuuden mitoitus 
 APAS-nimisellä analyyttisellä mitoitusmenetelmällä. Oulun yliopiston  ja 

 APAS:n  tulokset ovat samansuuntaiset.  (lute 4)  

Laskennassa mitoitusaika oli  20  vuotta  ja  400 000  kuormituskertaluvulle.  

Tien  kestävyysmitoitus  perustuu ns. väsymismalliajatteluun ts. tierakenteen 
kestoikä määräytyy  sen  eri rakennekerrosten materiaalien väsymisominai-
suuksien perusteella. Mitä vahvemmaksi tierakenne tehdään E;itä pienempiä 
jännityksiä yksittäinen liikennekuorm itus eri rakennekerroksiin aiheuttaa,  ja 

 mitä pienempiä ovat yksittäisen lilkennekuorman aiheuttamat jännitykset  tai 
 muodonmuutokset  sitä useampia kuormituksia tierakenne kes:ää. 

Väsymismalliajatteluun  perustuvan tierakenteen analyyttisen mitoitusmenet-
telyn kulku  on  kokonaisuudessaan kuvan  6  mukainen. 

Ensimmäiseksi määritetään tutkittavalle rakenteelle tuleva liike nnekuormitus 
eli mitoitusajan kuormituskertaluku. Tämän jälkeen tehdään kL ormituskerta-
luvun  ja  tieluokan  perusteella alustava rakennevalinta. Seuraa iassa 
vaiheessa lasketaan  m  itoituskuorm itusten  synnyttämät jännitykset  ja 

 muodonmuutokset tierakenteessa.  Kun muodonm uutokset taiä nnitykset 
tunnetaan, voidaan niitä vastaavat kuormituskertaluvut määritthä väsym  is

-suorilta. Väsymissuorat  ovat kokeellisesti määritettyjä riippuvuuksia kuormi-
tuskertaluvun  ja  rakennemateriaalin  sallitun muodonmuutoksen  tai  jännityk-
sen välillä. Toisin sanoen väsymissuorat osoittavat, kuinka monta tietyn 
suuruista muodonmuutosta  tai  jännitystä eri materiaalit kestävät. 

Seuraavassa vaiheessa verrataan väsym issuori Ita  m  ääritettyjä kuorm itusker-
talukuja mitoitusajan kuormituskertalukuun.  Mikäli väsymissuorilta saadut 
kuormituskertaluvut ovat suunniteltua pienempiä, niin aluksi valittua raken-
netta parannetaan  ja  tehdään uusi laskentakierros. Laskentakirroksia jatke-
taan niin kauan, että löydetään sellainen rakenne, joka kestää mitoituskuor-
mitusten aiheuttamat rasitukset, jolloin  se  voidaan hyväksyä.  /5/  

Kerrospaksuuksia  jouduttiin pienentämään paaluvälillä  31 50-14450,  koska 
kohteeseen budjetoitu rahoitus olisi ylittynyt mitoituksen mukaisilla kerros- 
vahvuuksilla  (lute 5).  Kerrospaksuuden  alentaminen vaikuttaa rnitoitusaikaan. 

Paaluväli  0-2900  tehtiin mitoituksen mukaisesti, koska kyseiselle välille 
tehtiin koeosuuksia raportin jäljempänä ilmenevillä muuttujien arvoilla. 
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5.  RAKENTAMINEN 

 5.1.  Käytetyt materiaalit  

Lisäkivia,nes 

Stabiloinnissa  käytetty  0-35 mm  soramurske  on  murskattu  1937  Petäjävaa-
rassa, Ranualla.  (lute 6)  

Vanha öljysora 

Vanhassa pääliysteessä oli sideainetta  2.5  %,  joka voitiin huornioida uuden 
sideaineen lisäyksessä.  (lute 7) 

Sid ea in e  

Sideaine  tuotiin  Neste  Oy:n Oulun varastolta Kalottikone Oy:n valmistamalle 
 em  ulsiosora -asemalle  MX-45E,  jonka yhteydessä bitumiemulsio valmistettiin 

bitumista emulgoimalla. Laboratoriokokeiden perusteella käytettävä bitumi-
laatu oli  B 200.  

Bitumiemulsio  valmistettiin koneasemapaikalla emulgoimalla bitumi aseman 
yhteydessä olevalla  em  ulgointiyksiköllä. Bitumiem ulsio  valmistetaan sekoitta-
maila bitumia pieninä pisaroina veteen. Lisäaineena tarvitaan pieni määrä 
emulgaattoria, diamiinia, joka pitää bitumihiukkaset erossa toisistaan ennen 

 emulsion  levittäm istä  tielle. Ilman  em  ulgaattoria  pisarat tarttuisivat toisiinsa, 
jolloin tuloksena olisi kerros bitumia  ja  kerros vettä. Kun  massan  sekoitusvai-
heessa bitumipisarat  tulevat kiviainespintojen lähelle, emulgaattori toimii 
tartukkeena  ja  vetää bitumipisaran kiinni kiviainekseen. Pienestä pisarakoos

-ta  johtuen bitumia tunkeutuu kiviaineksen pinnalla joka paikkaan. Tämän 
lisäksi  emulsion  sisäinen stabiliteetti muuttuu, jolloin myös  jo  kiviaineksen  
pinnalle  tarttuneeseen bitumipisaraan  voi tarttua toinen pisara  ja  niin edel-
leen. Kivialnesrakeet peittyvät bitumikalvoilla. Tapahtumaa kut3utaan  emul- 
sion  murtumiseksi. 

Emulsiosora-asernan  MX-45 E  toim intaperiaate  selviää luitteestä  8.  

Bitumin emulgointi  tapahtui iltaisin  Kt 78  päällystystöiden  päätyttyä. 
Stabilointi paikallasekoitusmenetelmänä sideaineen lisäys tapahtuu työkoh-
teessa, joten valmistettu  bitum  iem ulsio  säilytettiin koneasemalla olevassa 
säiliössä, josta sitä toimitettiin  rem  ixerissä  olevaan  15 m 3  sideainesäiliöön. 
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5.2.  Alustavat työt 

Vanha päällyste oli  5,5 m  leveä, jossa  sorapientareet  olivat melko leveät. 
Uusi päällyste tehtiin  6,5 m  leveänä,  joka vaati vanhan tien  Ie'ientämistä  
puoli metriä molemmin puolin.  Tien  levitys tapahtui  tiehöylän emäterään 
hitsatuilla kappaleilla,  joiden avulla vanhan  päällysteen  reunaan tehtiin  0,5 m 

 leveä  ja  0,3 m  syvä ura, joka täytettiin  #0-55 mm  soramurskeella.  Levitetty 
alue  tiivistettiin  normaalisti  täryjyrällä. 

Sivuojat  ja  luiskat muotoiltiin  koko  tieosuudelta  sekä  liittymärummut  uusittiin. 

Vanhassa  päällysteessä  olevat suuret paikalliset  reunapainumat tasattiin  
öljysoralla  tai #0-32 mm  soramurskeella  vähän ennen  stabilointia.  (kuva  7) 

5.3.  Stabilointi 

Bitumiemulsiostabilointi  suoritettiin,  Savatie  Oy:n  Road Mix IV,  öljysoraremi-
xerillä.  Työnä  se  ei poikkea tavanomaisesta  remixerin  työstä eli  öljysorapääl-
lysteen  uusimisesta juuri lainkaan. Työ suoritetaan seuraavasti.  

1.Vanha  öljysora lämmitettiin erillisellä lämmitysyksiköllä. Lämmitysyksikkö  
sisältää säiliöauton, joka vetää perässään  infrapunakennostoj,  joiden avulla 
vanha  öljysora  lämmitetään  70...80 °C.  Tämä vanhan  päällysteen esilämmi

-tys  helpottaa  jyrsintää  ja  parantaa  lisättävän kiviaineksen,  vanhan  öljysoran 
 ja  lisättävän sideaineen  sekoittamista.  Energianlähteenä lämmittämisessä  

käytetään polttoöljyä.  (kuva  8) 

2. Remixerin  keulassa olevaan uuden  massan  lisäyssiiloon  tuodaan tarvitta-
va  lisäkiviaines. Lisäkiviaineksella  korjataan  stabiloitavan mas:3an rakeisuut

-ta.  Mukaan otettavan  lisäkiviaineksen  määrä riippui  stabilointivahvuudesta  ja 
 vanhan  öljysoran  paksuudesta.  Lisäkiviainesta  otettiin  0-50 mm  paksu 

kerros.  (kuva  9) 

3.Tämän jälkeen  rem  ixerin jyrsin irroittaa  vanhan  lämmitetyn öljysorapääl-
lysteen  ja  suorittaa  alkusekoituksen  uuden,  lisättävän kiviainelsen  sekä  bitu-
miemulsion  kanssa. Tarvittava  bitumiemulsio ruiskutetaan jyrsinnän  yhtey-
dessä vanhaan  öljysoraan  ja  lisäkiviainekseen. Lisättävää sideaineen 

 määrää voidaan vähentää vanhan  öljysoran sideaineen määrEllä.(kuva  10) 

4. Esisekoitettu  massa  (vanha  öljysora, lisäkiviaines  ja  bitumiemulsio)  noste-
taan tieltä  sekoittimeen,  jossa suoritetaan varsinainen sekoitus. Sekoitetta - 
van  massan  lämpötila oli vähintään  30 °C.  (kuva  11) 

5.Tämän jälkeen sekoitettu  massa  putoaa tielle, mistä  se  levit3tään suunni-
teltuna paksuutena.  (kuva  12)  
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6.  Levitetty  massa  tiivistetään  kuten  kulutuskerros.  (kuva  13) 

 Liitteessä  9 on  esitetty  remixerin  toimintaperiaate.  

5.4. Työnaikaisety laatututkimukset 

Stabiloitavan  kerroksen paksuutta tutkittiin jatkuvasti työn aikana  ja  verrattiin 
suunniteltuun.  Massan  ulkonäköä  ja  peittoastetta  seurattiin jatkuvasti  siJmä 
määräisesti. 

Ajoradalta  otettiin yksi näyte  6000 m 2  kohti. Näytteet otettiin  levitetystä  ja 
 tiivistämättömästä massakerroksesta. Näytteistä  tutkittiin  koneaseman 

 yhteydessä olevassa laboratoriossa  sideainepitoisuus  ja  rakeisuus.  (lute 10) 

Bit urn  istabiloinnin rakeisuuden ohjekäyrä  flute ii. 

 Sideaine-  ja  lisäkiviainemenekkiä  seurattiin  työvuoroittain.  

1 6 

Kuva  7.  Reunapainumien  tasaus  



:  i 

-  
Kuva  8.  Vanhan  öljysorapäällysteen  lämmitys  

a, 
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Kuva  9.  Lisättävän kiviaineksen  syöttö  lisäyssiiloon 
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I  

Kuva  10.  vanhan  öljysoran jyrsintä  ja  alkusekoitus lisäkivlaineksan  ja  ruisku -
tetun bitumiemulsion  kanssa  

- _____________________  

Kuva  11.  jyrstyn öIjyoran, lisäkiviaineksen  ja  bitumiemulsion seoitus 



Kuva  12.  Massan !evitys 

S  

Kuva  13. Stabiloidun  kerroksen tiivistys valssi-ja täryjyrällä 
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Kuva  14.  Vanha öljysorapäällyste  ja stabIoitu  kerros  

Kuva  15. Bitumiemulsion  tankkaus  



6. TYÖMENETELMÄN ARVIOINT! 

Työmenetelmänä öljysoraremixerillä stabilointi  oli hyvin nopeaa  (n. 1000 
 m2/h)  ja  muLille  liikenteelle lähes haitatonta, koska liikenne voitiin päästää  

stabiloidulle kerrokselle  heti  tiivistyksen  jälkeen. Vertailtaessa perinteisiin  bl - 
turnistabiloinnin paikaasekoitusmenetelmjjn  uuden menetelmän  työvaiheet  
olivat vähäiset. 

Perinteisissä  menetelm issä työvaiheet  ovat seuraavat:  

1.Vanha päällyste  esijyrsitään  ja  sekoitettava  kerros  irroitetaaii  suunnitel-
tuun syvyyteen.  Stabibitavasta kerroksesta harataan  yli  100 mm  kivet  pois.  

2. Suurimmat  painumat  ja  epätasaisuudet poistetaan  mitoituksen mukaiseJj 
lisäkivialneskerroksella  ja  suoritetaan  pinnan  profiloiminen höy ällä mandolTi

-simman  lopulliseen muotoon  ja  tasoon.  

3. Stabiloitava  kerros  tiivistetään kumipyöräjyrää  parilla  ylityskerralla,  erityi-
sesti reunojen  tiiveyteen  on  kiinnitettävä  huomicta.  Jos tie  pettää  työkonei

-den  alla,  stabiloidun  kerroksen paksuus vaihtelee  ja  lisäksi  tie  l3venee.  

4. Stabiloitava  kerros  kastellaan  ennen  stabilointijyrsintää 
tavoitevesipitoisuuteen.  

5. Seuraavassa vaiheessa suoritetaan varsinainen  stahilointijyrsintä,  jossa  
sideaineen  lisäys  ja  kerroksen sekoitus tapahtuu.  

6. Stabilointijyrsinnän  jälkeen suoritetaan  alkutiivistys kumipyörjyrällä  ja  lo-
pullinen tien  pinnan  profiloiminen höylällä  sekä pituus- että  
poikkisuuntaisesti.  

7. Tien  pinnan  ollessa  halutussa  muodossa  ja  tasossa suoritetaan lopullinen 
tiivistys  täryjyrällä.  

Uuden menetelmän etuna voidaan pitää, että  massan  lämpötila  on 30-45 °C 
 vanhan  öljyscran  lämmityksen vuoksi. Lämmityksen ansiosta 'vanhan  öljyso

-ran  jyrsintä  helpottuu  ja  sekoitettavasta  massasta saadaan  hornogeenisem - 
pi.  Vaikutus näkyy myös  hatkaisuvetolujuuksissa  ja  jäykkyysmoiuuleissa, 

 kuten laboratoriokokeissa todettiin.  
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Kevytpääilysterern ixeri  on  kehitelty varsinaisesti kevytpäällystekerrosten uu-
simista varten, joten mitoitettujen kerrosten ollessa yli  100 mm  remixerillä  ei 
pystytty suorittamaan stabilointia. Kyseiset kohdat stabiloitiin kandessa vai-
heessa.  Ensin  rem  ixerillä stabiloitiin  50-80 mm  kerros, jonka jälkeen asema-
sekoitteisella massalla  ja  normaalilla levittimellä suoritettiin stabilointi  (50-55 
mm)  mitoitettuun  paksuuteen.  (lute 12)  

Tulevaisuudessa kevytpäätlysterem ixerillä tulev3isuudessa stabiloitaessa, 
tämä käsiteltävän paksuuden rajoittuminen  on  teknisesti kuitenin mabioUis

-ta  korjata sekoittajaa suurentamalla  ja  näinollen saamalla seko tusteho suu-
remmaksi. Tämä mandollistaa remixerin käytön kevytpäällysteiden uusimi-
sessa sekä stabiloinnissa. 

Tienrakennustöiden  yleisten laatuvaatimusten mukaan kevytpäällysteremixe-
rillä stabiloitaessa sideainepitoisuudet  ja  rakeisuudet  pysyivät sallituissa ra-
joissa. Paikallasekoitetua massalla yksittäisen näytteen sallittu alitus  on 0,7 

 massa-%  ohjearvosta  ja  asemasekoitetulla massalla  0,5  massa-%.  Työkoh-
teesta  otettujen näytteiden suurimmat alitukset olivat  0,6  massa-%,  vaikka 
vanhan päällysteen paksuuksissa oli suuria vaihteluita  35-135 mm.  

Työmenetelmää  tulisi kehittää vielä siten, että stabiloitava kerros, ruiskutetta
-va  sideainemäärä  ja  lisättävä kiviainesmäärä pysyisi vakiona. Tämä nopeut-

taisi työn kulkua  ja  stabiloitavasta  massasta tulisi vielä tasalaatuisempaa. 

Remixerillä stab!oitaessa  kaista voitiin käsitellä kerrafla  ja  tiivistyksen  jälkeen 
liikenne oli mandollista ohjata käsitellylle kaistalte. Menetelmän etuna oli, että 

 se  aiheutti vähän haittaa muulle liikenteelle. 

Kantavuus tien reunaosissa  on  yleensä heikompi kuin tien keskiosassa, jo-
ten olisi kannattavaa käsitellä paksumpi kerros tien reunasta. Tämä ei kui-
tenkaan ole mandollista kevytpäällysteremixerillä, koska jyrsin  on  jäykkä ak-
seli. Jyrsimen akselin pitäisi saada kandesta kohdasta taipumaan, joka mah-
dollistaisi paksumman kerroksen käsittelyn teillä, jossa reunapainumat ovat 
suuret. 

Vanhan öljysoran  ja  stabilointikerroksen pää?tä mitattujen sivukaltevuusarvo-
jen  mukaan remixerin sivukaltevuuden tasaus  on  vähäistä,  jos  iessä  on  suu-
ria reunapainumia. Sivukaltevuuden tasaamista tulisi parantaa huolellisella 
reunapainumien korjaamisefla. 
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Käytettäessä  bitumiemulsiota sideaineena,  vanhan  pinnan  lämmityksen sekä 
 rem  ixerin  tehokkaan  sekoituksen  ansiosta saadaan massasta  homogeeni-

sempaa  ja  peittoasteeltaan  parempaa.  (kuva  16)  

Keski-Suomen tiepiirin  alueeHa  tehtyjen havaintojen mukaan,  bitum  em  uIsio 
 ta  käytettäessä  sideaine  jakaantuu huomattavasti tasaisemmin  käsitetyyn 

 kerrokseen kuin  vaandotettu bitumi. Bitumiemulsio  tarttuu  isoihinkin rakeisiin, 
 kun  vaahtobitumi hienoaineksen  kanssa muodostaa  mastiksin  isojen  rakei

-den  ympärille.  Bitumiemulsio  ei  paakkuunnu,  kun  sen  sijaan  vaahtobitumifia 
 on  ominaista  sideainepaakut,  jotka  kulkeutuvat  työaikana yleensä  ulkoreu-

naa  kohti. Tämä aiheuttaa  vaahtobitumiUa sideaineen epätasaisemman 
 jakautumisen  poikkisuunnassa.  /4/  

Kuva  16.  Vaahtobitumi (VBST)  ja  bitumiemuislo  (BEST)  massanäyte.  /4/  



7. KOEOSUUDET 

Koeosuuksien  tarkoituksena oli tutkia eri muuttujien vaikutusta stabiloidun 
kerroksen ominaisuuksiin. Koeosuuksien sijoituksessa pyrittiir siihen, että 
pohjamaan routivuus  ja  kantavuus ominaisuudet eri koeosuuksien välillä 
olisivat samanlaiset. Koeosuudet tehtiin kohtiin, joissa tasaukseen käytettiin 
murskesoraa. Tämä huononsi laatua, mistä syystä johtopäätöksissä tulee 
tukeutua enemmän koeosuuksien ulkopuolisiin osuuksiin. 

Poranäytteitä  otettiin  6  kpl/koeosuus  sekä  14  kpl  muualta tieosuutta, joista 
tutkittiin tyhjätila  ja  halkaisuvetolujuus. Poranäytteet  otettiin ajourien kohdal-
ta. 

Koeosuus  kartta  lute 13. 

7.1.  koeosuus I 

Koeosuuden  tarkoituksena oli tutkia stabiloitavan  massan  lämpötilan vaiku-
tusta sekoitettavuuteen  ja massan  laatuun  3%  sideainepitoisuudella. 

Koeosuudella  ei suoritettu vanhan öljysoran esilämmitystä, jonka johdosta 
remixerin jyrsintä vaikeutui  ja  vanha öljysora irtosi paloina. StE biloitavaa 
massaa sekoitettaessa lisättävä sideaine tarttui  massan  hiencainekseen 

 muodostaen sideanepaakkuja. Tästä johtuen  massa  oli peittoasteeltaan 
huonoa  ja  epähomogeenista.  Massan  huonon laadun vuoksi k.oeosuutta ei 
tehty kuin  200  metriä.  

7.2. Koeosuudet2ja 5 

Koeosuuksilla  vanha äljysorapäällyste lämmitettiin  70... 8000:  een lämmity-
syksiköllä,  jonka ansiosta jyrsintä helpottul. Esilämmityksen avulla sekoitus-
lämpötilaksi saatiin  30...  50°C:sta,  joka vaikutti sekoitettavuuteen  ja  stabiloi

-tavasta massasta tuli homogeenista. 

Koeosuuksilla  2  ja  5  sideainepitoisuus  oli  3%.  
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7.3. Koeosuus 3 

Koeosuudella  tutkittiin  aihaisen sideainepitoisuuden  (2.5%)  vaikutusta 
 massan  laatuun.  

2.5%  sideainepitoisuudella  massa  oli  silmämääräisesti  väriltään samanlaista 
kuin  3.0  ja  3.5%  massat. Näytteitä otettaessa havainto oli, että  massassa 

 suurimmat  kivet  olivat  paljaat.  Tästä johtuen  koeosuudelta  ei saatu yhtään 
 poranäytettä  ehjänä.  

7.4. Koeosuus 4 

Koeosuudella sideainepitoisuus  oli  3.5%,  joka  silmämääräisesti  ei poikennut  
2  ja  5  koeosuuksista.  

3  ja  3.5%  sideainepitoisuuksilla  massa  oli  peittoasteeltaan  hyvää.  

7.5. Koeosuus 6 

Koeosuuden  tavoitteena oli saada  ABK:ta  vastaava laatu  kantavaksi kerrok
-seksi.  (lute 14 AB 32/  ABK ohjealue.) 

Sideainepitoisuutena  käytettiin  4.2%.  Lisäkiviainekseen  lisättiin  moreenia, 
 jotta saataisiin  hienoaineksen  osuudeksi  (# 0.074mm)  6-7%,  joka vastaa 

 ohjekäyrän  mukaista arvoa.  

Koeosuudelta  otettujen näytteiden mukaan  stabiloidun  kerroksen  rakeisuus 
 ei ollut täysin  ABK  32:n  ohjealueella  vaan hieman  hienorakeisempaa.  

Massa  oli  silmämääräisesti  väriltään tummempaa kuin  alhaisimmilla sideai-
nepitoisuuksilla.  Suurimmat  kivet  olivat täysin  peittyneet sideaineella,  joten 

 peittoaste  oli erittäin hyvä.  
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KOEOSUUS 
________ 

PAALU 
________ 

SIDEAINE-% 
________ 

TYHJÄTILA 
% 

HVL 
KN/m2  

1 

____________ 
04/500 3,3 10,4 - 
04/500 3,3 11 - 

2ja5  

____________ 

04/650 3,3 13,6 -  
04/750 4,3 8,7 630 

04/2100 4,5 12,6 -  
4 04/1500 4,5 9,5 -  
6 

_____________ 

04/2950 4,5 12,2 -  
04/2950 4,3 8,6 380 
04/2950 3,3 9,3 -  
04/3090 3,3 11,9 - 
04/3090 4,3 8,8 260 

KOEOSUUKSIEN  ULKOPUOLISET PORANAYTTEET 
____________  05/400 3,5 10,2 - 
____________  05/400 4,3 8,7 310 
____________  05/4U0 4,5 13 - 
______________  05/2000 3,5 13,3 - 
______________  05/2000 3,3 13,8 ______________ 
____________  05/3000 4,3 9,3 210 
______________  05.6660 3,5 8,1 -  

1 	Paalunumero tierekisteriosoitteen  mukaan  tieosa/metriä  alusta 
Taulukko  1.  Poranäytteistä  tutkitut tulokset  

Koeosuuksilta  1.-5.  otettaessa  poranäytteitä  suurin  osa  hajosi.  Koeosuudelta 
 3.  kaikki otetut  poranäytteet hajosivat. Halkaisuvetotujuutta  ei pystytty määrit-

tämään kuin muutamasta näytteiden epämääräisen muodon vuoksi.  Koeo-
suuksien  1.-5.  näytteiden suureen  hajoamis  määrään vaikuttaa alhainen 

 sideainepitoisuus  ja  reunapainumien tasauksessa  käytettävä  murske  mikä 
aiheutti  epähomogeenisuutta.  Muilta  tieosilta  otettujen näytteiden kohdalla 

 reunapainumien tasaukseen  käytettiin  öljysoraa  ja  nämä näytteet pysyivät 
paremmin kasassa.  

Kenttälaboratorion työnaikaisista näytetutkimusten  mukaan  sideainepitoisuus 
 on  ollut lähellä  tavoitearvoa.  (lute 10)  



8.  KUSTANNUKSET  

Stabiloinnissa  kustannukset muodostuvat 

- esi-  ja työnaikaiset tutkimuskustannukset 
-  työ-  ja konekustannukset 
- materiaalikustannukset 

Esi-  ja työnaikaiset tutkim uskustannukset  sisältävät ennen tynaloittamista, 
työaikaiset materiaalitutkimusten sekä pudotuspainolaitem itta usten aiheutta-
mat kustannukset. 

Työ-  ja konekustannukset  sisältävät urakoitsijalle maksettavan käsittely- 
hinnan mklm 2 ,  sekä materiaalikuljetuksista  ja  mandollisesta ennakkotasauk-
sesta tulleet kustannukset. 

Materiaalikustannukset  muodostuvat sideaineesta, lisättävästá kiviainekses
-ta  sekä suurten reunapainumien tasaukseen käytetystä öljysorasta  tai  murs-

keesta. Kevytpäällysterem ixerillä stabiloitaessa kustannussäästöjä  saadaan 
aikaan juuri materjaatikustannuksista. Uuden menetelmän kilpailukyky perus-
tuukin siihen, että sama lopputulos saadaan aikaan pienemmillä kerrosvah-
vuuksilla  ja sideainepitoisuuksilla  kuin perinteisissä stabilointirnenetelmissä. 

Paksuus 
______ 

Remixer- 
käsittely  

Sideainelisäys 
3  %:iin 

Lisäkiviaines 
_____ ______  

Stahilointi  hinta 
yhteensä  

mm  kg/rn2  mk/m2  kg/rn2  mk/m2  mm  mk/rn2  mkm  mk/t  
60 140 5,8 1,7 2,28 10 0,36 8,44 60,29 
70 163 6,45 2,4 3,22 20 0,72 10,39 63,74 
80 186 7,1 3,1 4,15 30 1,07 12,32 66,23 
90 209 7,75 3,8 5,09 40 1,43 14,27 68,28 
100 233 8,4 4,5 6,03 50 1,79 16,22 69,61 
110 256 9,05 5,2 6,97 60 2,15 18,17 70,98 
120 279 9,7 5,9 7,91 70 2,51 20,12 72,11 
30 302 10,35 6,6 8,84 80 2,86 22,)5 73,01  

Taulukko  2. Stabilointikustannukset käsittelypaksuuden  suhteen 

Sideaineen lisäykseen  on  huomioitu ilman ALV:a : bitumi  75  p1kg, tartuke 
6p/bitumikilo,emulgointi,rahti  ja  kuljetus työmaalle  53 p/kg 

Lisäkiviainekseen  on  huomioitu kiviaines kuljetuksineen  35.80 mk/m 3 . 

Kiviaineksen  hintaa nostaa  se,  että kuljetusmatka oli  15-20 km. 
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Stabiloitaessa  paksuja kerroksia kokonaiskustannukset  tonnia  kohti nouse-
vat, koska lisättävän sideaineen määrä kasvaa. 

Uusi menetelmä Murskeen  lisäys  2  Vaahtobiturnistabilointi  
mm'  mk/m2  mm'  mk/m  mm'_—  rnk/m2  

60 8,44 170 13,6 100  -  

70 10,39 210 16,8 120  - -  

80 12,32 240 19,2 130  - -  

90 14,27 260 20,8 140  - -  

100 16,22 280 22,4 150  -  20 
110 18,17 300 24 170 	- -  

Taulukko  3.  Kantavuuden parantam ismeneteim ien kustann usvertailu  

1  Eri menetelmien paksuudet ovat määritetty siten, että kyseisillä paksuuksilla 
päästään teoreettisesti kantavuudeltaan samaan lopputulokseen.  

2  Murskeen lisäyksessä on  käytetty  80 mk/m 3 ,  joka tarkoittaa vaimlissa 
rakenteessa eli siihen kuuluu murske, kuljetus, tiivistys ym. Kantavuutta 
parannettaessa murskesoralla aiheuttaa penkereen korotusta, jonka takia 
kustannuksia muodostuu lisää tieluiskien  ja  ojien muotoilusta. 

Stabiloitaessa vaahtobitumilla  käytetään paksuutena yleensä  150 mm. 
20 mk/m 2  sisältää työkustannukset  (n. 7 mklm2), sideaineenlisäyksen 3.5% 

 mukaan  (n. 10 mk/m 2)  sekä lisäkiviaineksen  (n. 3 mk/m2).  

Kustannukset eivät ole kuitenkaan täysin vertailukelpoisia keskenään, koska 
tyäkohteiden olosuhteet vaativat erinlaisia toimenpiteitä. Työmenetelmän 

 valinnan  tulee perustua vaihtoehtoisten menetelmien vertailuun, joka 
tehdään aina tapauskohtaisesti  ja  siihen vaikuttavat: 

-  työlle asetetut tavoitteet 
-  käytettävissä olevat materiaalit 
- rakennusolosuhteet 
-  työstä aiheutuvat kustannukset 
-  suunniteltu rakenteen ikä (KKL)  /2/ 



9.  TULOSTEN TARKASTELU 

 9.1.  Tasaisuus 

Tasaisuuden arvo (IRI) vanhan päällysteen päältä oli  4 mm/rn,  joka taulukon 
 5.  muut tiet mukaan luokitellaan tyydyttäväksi. Pelkällä remixer-käsittelyllä 

tRI-arvo lähes puolittui. Kuten kuvista  17.  nähdään tien epätasaisuudet ovat 
pistekohtaisia, suurimman osan tiestä ollessa erittäin hyvällä tasaisuustasot

-ta. Pistekohtaisiin  huonoihin arvoihin vaikutti myös työnaikaiset ongelmat 
esim. pysähdykset ym. 

ENNEN  STABILOINTIA STABILOINNTN PAAL- PÄÄLLYSTEEN PÄÄL- 
_______ _______  TÄ  _______  TA 	- _______  

Keskiarvo  Keskihajonta  Keskiarvo  Keskihajonta  Keskiarvo  Keskihaj onta 
mm/rn ______ mm/rn ______ mm/rn - ______  

4 0,9 2,3 0,5 1,7 	-  0,4  

Taulukko  4. lRI-arvojen muutos stabiloinnin  ja päällystämisen  jälkeen 

Tieluokka / 
ryhmä  

Enttäin  hyvä 
__________ 

Hyvä 
__________ 

Tyydyttävä Huono 	-  

_________-  
Erittäin 
huono  

Moottoritiet  0-1.1 1.2-1.6 1.7-2.2 2.3-2.9  -  3.0- 

Päätiet  0-1.3 1.4-2.0 2.1-2.9 3.0-4.3  -  4.4- 

Seudulliset  
tiet  

0-1.5 1.6-2.4 2.5-3.5 3.6-5.1 5.2- 

Muuttiet  0-1.8 1.9-2.9 3.0-4.1 4.2-6.0 6.1- 

Taulukko  5.  Tasaisuuden  100 m:n IRI -arvojen luokkarajattieluokittain 
(mm/rn). TIEL  36/1 992  

Tulevissa työkohteissa tulisi suorittaa pituussuuntaista ennakkotasausta tien 
epätasaisimm issa kohdissa.  En nakkotasauksen  avulla pystytään vähentä-
mään pistekohtaisia epätasaisuuksia  ja  saavutetaan vieläkin parempi loppu-
tulos. 

29 



MT 941  KUHA-KUMPUVAARA1 
______ 	 Tieosa  04  

7 

6 

5 
E 

E 

2 

1 

0 

• 	•-4-•. 	•. • • 	
• • • 

• 	 •  
V 	 V  

/ • -v__V--v. 	 -v 
v—y 	 V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930313233343536  
matka  

• • 
• 	 • 	

•. 

•  Ös  päältä  oik.  

L-'-  Päällysteen  päältä  oik. 

C 
fl) 

—1 

MT 941  KUHA-KUMPUVMRA 
Tieosa  04 

7 

6 

5 
	 • 

E 

0  

• 	•• 
• 	•• • 	• • 	 'V 	••. 	• 	

'V  • 	
'V 	•  

V V—v_ 

• 
• 	• 	 •  Os  päältä  oik. 

_Pääflysteen_pää!täoikj  
V. 	V 	y 

'--V  
(a 
0 

37 38394041 424344454647484950 51 525354 555657 58 5961 626364 6 s6 6768697071 72 7374  
matka  



Tieosa  05 

k  

.  
4  

	

•• • .• • 
	• • • • • • 	

• .-• • . 

\ 	 _Y V /V 	 V 	 V  

	

\,,  V 	
_y-V  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314151618192021 2223242526272829303132333435 
 

matka  

fTKUAKUAj 
Tieosa  05 

'V  

• 	 .• 	
4  • 	• 	• • 	 • 	 • ._ 	 • 	• 	• • 	

• 	 4 	
4 	4  • 	• 	 4  $ -. 	• 	

V  • 	 4 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
 

matka  

7 

6 

5 

E 
E 

2 

0  

7 

6 

5 
E 
E 
E 

2 

0  

•  

fl) 

F)  

äältäoiI 
--- Stabjjojnnjn päaltä oik.  

V-PääHysteen  päältä  oik.  

- 



9.2.  Kantavuus  pudotuspainolaitteella 

________ __________________  
Stabilointi  suoritettiin 
27.6-13.7.1994 

Päällystäminen  suon-
tettiin  8.7-20.7.1994  

________  
ENNEN STABILOIN- 
TIA  26.05-94  

STABILOINININ 
PÄÄLTÄ  07.07-94  

PAALLYSTEEN 
PÄÄLTÄ  23.08-94  

Paksuus 
mm 

Keskiarvo 
MN/m2 

Keskiha- 
 jonta 

Keskiarvo 
MN/m2 

Keskiha- 
 jonta 

Keskiarvo 
MN/m2 

Keskiha- 
jonta 

60 270 55 255 59 317 50 
70 226 63 217 55 266 66 
80 205 43 184 36 234 54 
90 157 30 160 28 196 43 
100 191 46 - -  228 58 
115 191 40 - -  272 26 
120 178 21 - -  233 40 
125 183 37 - -  223 24 
135 178 28 - -  208 20  

Taulukko  6.  Stabilointipaksuuden  vaikutus kantavuuteen 

ENNEN STABILOINTIA STABTLOINNIN PÄÄL- PÄÄLLYSTEEN PÄÄL- 
26.05-94 TA 07.07-94 TA 23.08-94  
Keskiarvo Keskihajonta  Keskiarvo Keskihajonta  Keskiarvo Keskihajonta 
MN/m2 MN/m2 MN/m2  

215 59 207 57 255 64  
Taulukko  7.  Kantavuuden  keskiarvot  kaikista  rn ittauspisteistä. 

Taulukoiden  6.  ja  7.  perusteella kantavuus  stabiloinnin  päältä  on  hieman 
alentunut  lähtätilanteesta,  mutta  päällysteen  päältä mitattuna nousu  on  ollut 
alkuperäisestä  40  MN/rn 2. Stabiloinnin  päältä  m  itattujen kantavuusarvojen 
alenem iseen  vaikuttaa todennäköisesti  se,  että  pudotuspainolaitem ittaus 

 suoritettiin viikko  stabiloinnin  jälkeen.  Bitumiemulsio  sisältää vettä  35  %  ja 
 tämä vesi  jää  stabiloitavaan  kerrokseen  emulsion  murtuessa eikä vesi ollut 

 kerin  nyt vielä haihtua rakenteesta ennen  kantavuusmittauksia. Bitumiemul-
siostabiloinneista  saatujen kokemusten mukaan  stabiloidun  kerroksen  jäykis-
tyminen  jatkuu,  sillä  bitumin kovettuminen  vaatii aikaa. Lopulliset  kantavuu-
sarvot  saavutetaan vasta vuoden  tai  kanden kuluttua.  
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Kuten kuvista  18.  nähdään kantavuuden arvoilla  on  suuria vaihteluita tien eri 
 osuuksilla. Maatutka  tutkimusten mukaan  (lute 1)  pohjamaa cli  suureksi 

osaksi  hiekkamoreenia,  mutta osalla tiestä oli osuuksia jossa oli turvetta. 
 Pääällysteehe  saatava kantavuus riippuu kerroksen  alla  olevien rakenteiden 

kantavuudesta. Pehmeällä  alustalla  rakennetta ei saada  tiivistetyksi  tarpeek-
si.  Pohjamaan vaihteluiden  vuoksi tien  kantavuuserot  voivat olla suuria tien 
pituus-  ja  poikittaissuunnassa. Stabiloinnilla  saadaan edellämainittuja  kanta

-vuusvaihteluita tasoitetuksi.  

9.3. Taipumasuppilot 

Pudotuspainolaitteen kuormituspuissin  aiheuttama rakenteen  pinnan  painu - 
ma  mitataan  kuormituslevyn  keskellä sekä  300, 450, 600, 900  ja  1200 mm 

 etäisyyksille  levyn ulkopuolelle sijoitettujen  geofonien  avulla. Näin saadaan 
 määritettyä  kuormituksen aiheuttaman  nk.  taipumasuppilon rruoto. 

 Kuormituksen aiheuttama tien  pinnan  taipuman  muoto eli  taipumasuppilo 
 määräytyy  koko  tierakenteen  perusteella.  Alusrakenteen kantavuusominai-

suudet  vaikuttavat tien  pinnan  taipumiin  koko  taipumasuppilon  alueella. 

Vanhan  päällysteen  päältä,  stabiloinnin  ja  päällystämisen jälk3en  saadut 
 taipumat  viittaavat siihen, että  tierakenne  oli ollut ensimmäisen mittauksen 

aikaan vielä paikoin jäässä. Tämä ilmenee  stabiloidun  ja  uuden  päällysteen 
 päältä  saatuina  suurempina  alusrakenteen taipumina.  

Uudella  menetelmältä  saatujen  taipumasuppiloiden  muoto ei eroa  vaahtobi-
tumistabiloinnilla saaduista  tuloksista. Kuten edellä  on  todettu  bitumiem  ui

-siostabiloitujen  rakenteiden kehitys jatkuu vuoden  tai  kaksi. Näinollen lopul-
lista tietoa rakenteen  kuormituskestävyydestä  saadaan vasta  seurantamit-
tauksien  perusteella.  



9.4.  Tyhjätila 

Tyhjätila  kuvaa  päällysteen tiiveyttä,  mitä  tiiviimpi  rakenne  on,  sitä lujempi  ja 
kantavam  pi se on.  Toisaalta riittävä  tyhjätila  mandollistaa  stabiloin  fl  issa 

 käytetyn  veden haihtum isen ja bitumin lujittum isen. Vaahtobitumistabiloinnis-
sa massan tyhjätila  ei saisi olla yli  12%.  Tyhjätilan  ollessa  alle  10  %  massa 

 on  tiiveydeltään  hyvää.  

Stabiloidu  n  kerroksen  tyhjätila  mitattiin  DOR-tiiveysm ittarilla. DOR -m  ittaukset 
kalibroitiin poranäytteistä.  Mitta  us  suoritettiin kanden kilometrin matkalla kilo-
metri molempia  kaistoja. Tyhjätilan  keskiarvoksi saatiin  7,8  %,  joka  on  hyvä.  

Tyhjätilan  arvoilla oli suuria eroja riippuen  sideainepitoisuudesta  ja hienoai-
neksen (# 0,074mm)  määrästä.  Liitteen  15.  mukaisesti  sideainepitoisuuden 

 ollessa  3  %  ja hienoaineksen  määrä  4-6  % tyhjätilan  keskiarvo oli  9,6  %, 
 kun taas  sideainepitoisuudella  3,5  %  ja hienoainesmäärällä  6-9  %  keskiarvo 

oli  6  %. 
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10.  YHTEENVETO  

Autoka nnan, raskaanliikenteen ajosuoritteiden  ja  akselipainojen  kasvaessa 
lisääntyy  kantavuudeltaan  huonojen teiden  parantamistarve.  Perinteisille 
kantavuuden  parantamiskeinoille  tulee kehittää teknisesti  ja  taloudellisesti 
parempia vaihtoehtoja.  Rakennusmaterjaaliksi  soveltuvan  kiviaineksen  mää-rä  on  vähentynyt  ja  laatu heikentynyt. Valtaosa Suomen  irtaimista kivialnek

-sista  on  hiekkavaltaista  C-luokan  kiviainesta  ja  ympäristötekijät  tulevat rajoit-
tamaan  kiviainesten  käyttöä merkittävästi.  Tienrakentamisessa  on  siirryttävä  
sitomattomista  rakenteista  sidottuihin  rakenteisiin  ja  pystyttävä käyttämään 
vanhat  tienrakenteet  täysimääräisesti hyväksi.  

Remixerstabilointi  soveltuu  kevytpäällysteisijle  teille, joiden ongelmana  on 
 puutteellinen kantavuus  ja  siitä johtuvat tien epätasaisuudet.  Työmenetel-

mässä  pystytään hyödyntämään vanhan tien päällyste kokonaisuudessaan 
näin  ollen  säästäen  hupenevia kivlainesvaroja.  Riippuen  stabilointivahvuu-. 
desta  ja  vanhan  päällysteen  paksuudesta uuden  kiviaineksen  osuus  on 30%  
koko  määrästä. Vanhan  päällysteen  sisältämä  sideaine  voidaan hyödyntää, 
jolloin  lisättävän sideaineen  määrä  pieneriee.  Niin ikään  stabiloitu  kerros  on  
tulevaisuudessa käytettävissä uudelleen, joten  rakenteella  on  luomattava 
jäännösarvo.  

Menetelmässä  jyrsintä  pyrittiin ulottamaan  kantavaan  kerrokseen asti  routi 
 m  isen  vähentämiseksi. Liikenteen vaikutuksesta kantavan kerroksen  yläosa  

oli  hienontunut  ja  muuttunut  routivaksi. Bitumi  sitoutuu  hienontuneeseen  kivi
-ainekseen  ja sta  biloitu  kerros tulee  ro  utimattom  a  ksi.  Vedenpitävä  nä  maten

-aalina bitumi  lisää  tierungon vedenläpäisyvastusta  ja  näin  ollen  stabiloitu  ker-
ros estää  pintavesien imeytymisen tierakenteeseen.  Jos  epätasaisuudet joh-
tuvat  pohjamaan routimisesta  halpaa  korjaustoimenpidettä  ei ole.  Bitumista- 
biloidun  kerroksen joustavuuden ansiosta näitäkin epätasaisia  routanousuja 

 pystytään tasaamaan.  

Vähälsten työvaiheiden  ja  nopeutensa  ansiosta  rem  ixerstabilointi  ei aiheuta 
muulle  lilkenteeHe  suuria haittoja. Liikenne  on  mandollista ohjata kerroksen 

 tiivistyksen  jälkeen  stabiloidulle  pinnalle,  mikä vastaa  ajomukavuudeltaan  
lähes  kulutuskerrosta. Liikenteellisesti  helpottava tekijä  on  myös tarvittavien 

 materiaalisiirtojen  vähäisyys. 

Vanhan  päällysteen  lämmityksen  ja  rem  ixerin  tehokkaan  sekoituksen  ansios-
ta saadaan massasta  homogeenista  ja  peittoasteeltaan  hyvää. Hyvän  sekoi- 
tuksen  ansiosta  sideaine  voidaan hyödyntää tehokkaammin  ja  sideainepitoi-suutta  voidaan pienentää perinteisistä määristä. Lämmityksen ansiosta me- 
netelmä ei ole niin riippuvainen  sääolosuhteista,  eli  stabilointia  voidaan suo-
rittaa  sateilla  ja  kylmemmilläkjn  ilmoilla.  
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Tasaisuusm ittausten  perusteella remixerkäsittely lähes puolittaa IRI-arvon. 
Tulevissa työkohteissa tulisi kuitenkin suorittaa pituussuuntaista tasausta 
epätasaisimmissa paikoissa. Näin  ollen  saataisiin suhteellisen pienillä kus-
tannuksilla aikaan tasaisuudeltaan vieläkin parempi lopputulos. Poranäytteis

-tä  saatujen kokemusten mukaan reunapainumien tasaukseen tulee kiinnittää 
enemmän huomiota. Painumien tasauksessa olisi käytettävä äljysoraa epä-
homogeenisten  ja  sideaineköyhien  kohtien poistamiseksi. 

Pudotuspainolaitteella mitattujen kantavuuksien  muutokset kohteessa olivat 
samansuuntaiset kuin aikaisimmin tehdyissä bitumistabilointikohteissa. Pel-
kän kantavuuden muutokset eivät kuvaa täysin stabiloidun materiaalin omi-
naisuuksia, koska pienen bitumimäärän lisääminen sitomattornaan kerrok- 
seen ei juurikaan jäykistä rakennetta. Bitumi sitoutuu materiaalin hienoainek

-sen  kanssa, jolloin runkomaterlaalin  veden- ja  kuormituskesto -ominaisuudet 
paranevat. Kivialneksen rakeet muodostavat kantavan kerroksen rungon  ja 

 bitumi  tuo materiaaliin väsymiskestävyyttä. 

Kustannusten mukaan remixerstabilointi  on  edullisempi kuin perinteiset kan-
tavuuden parantam ismenetelmät. Uuden menetelmän kilpailukyky perustuu 
pienem  pun  materiaalikustannuksiin.  Tämä  on  mandollista remixerin tehok-
kaan sekoituksen  ja  vanhan päällysteen lämmityksen ansiosta. Näiden avul-
la massasta saadaan homogeenista, peittoasteeltaan hyvää  ja  sideaineen 

 hyödyntäminen  on  tehokkaam  paa,  jolloin sama lopputulos saavutetaan pie-
nemmillä kerrosvahvuuksilla  ja  sideainepitoisuuksilla  kuin perinteisissä stabi-
lointimenetelmissä. Remixerstabilointi edullisuuteen vaikuttavat myös vähäi-
set ennakkotyöt  ja  työvaiheet.  Kantavuutta parannettaessa murskeella ker-
rospaksuudet olisivat teoreettisesti mitoitettu na  kolm  in  kertaiset ka ntavu uden 

 parannuksen ollessa sama kuin remixerstabiloinnilla. Tämä aiheuttaisi  pen-
kereen  korotusta, josta muodostuisi lisäkustannuksia tieluiskien  ja  ojien 
muotoilusta.  

Seuraava  askel  työmenetelmän  kehittelyssä olisi, että stabiloidusta pinnasta 
saataisiin valmista kulutuskerrosta. Vanhojen materiaalien käyttö, kuormitus- 
kestävyyden parantuminen  ja  valmiin kulutuskerroksen saaminen olisi mer-
kittävä edistysaskel päällystystekniikassa. Tämä mandollistaisi  sen,  että  pa-
ran  nettaisiin  kantavuutta niiltä osin tietä joissa  se  olisi välttämätöntä  ja  muilta 
osin suoritettaisiin normaalia päällysteen uusimista. Työmenetelmä vaatii 
kuitenkin vielä pieniä laitekehittelyjä  ja  ennen kaikkea kokeiluja  ja  niiden pit- 
käaikaista seurantaa. 
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Lute 2  
BITUMILAATU  JA 

 SEKOITUSLÄMPÖTI- 
 LA  

KOEKAP- 
PALE  
________ 

SIDEATNEPI- 
TOISUUS %  
_________ 

TEOR.  TYHJÄ-  
TILA  % 
__________ 

HALKAIStJVE-
TOLUIUUS  
+1Ø°CKN/m2  

BIE  120, +30°C 

BIE  120, +10°C 

BIE  200, +30°C 

BIE  200,  +  10°C 

BIE  500, +30°C 

BIE  500, +10'C 

1 2,5 7,8 454 
2 2,5 8,8 395 

Ka: _________  8,3 425  
13 2,5 10,9 238 
14 2,5 9,3 228 

Ka: ____________  10,1 233  
5 2,5 8,3 404 
6 2,5 8,6 411 

Ka: ____________  8,5 408  
17 2,5 9,2 237 
18 2,5 8,8 273 

Ka: _____________  9 .255  
9 2,5 8 .344 
10 2,5 8,5 300 

Ka  _____________  8,2 322  
21 2,5  RIKKI RIKKI  
22 2,5 9,3 243 

Ka: _____________  9,9 :243  

BIE  120, +30°C 

BIEI2O,+10°C  

BIE  200, +30°C 

BIE  200, 1-10°C 

BIE  500, +30°C 

BIE  500, +10°C 

L 	25 3 8,3  ______  
26 3 7,6  ______  

Ka:  ____________  8 621  
37 3 9,1 374 
38 3 9,4 341  

ICa: ____________  9,3 357  
29 3 6,9 452 
30 3 7,3 540 

Ka:  ___________  7,1 496  
41 3 8,3 :369 
42 3 8,4 :359 

Ka: _____________  8,3 364  
33 3 6,3 ______387 
34 3 6,6 :353 

Ka: ____________  6,5 370  
45 3 7,6  _____  
46 3 8 271 

Ka: 7,8 265  



Lute 2 
BITUMILAATU  JA 
SEKOITUSLÄMPÖTI- 
LA 

KOEKAP- 
PALE 
_________ 

SIDEAINEPI- 
TOISIJUS %  
__________ 

TEOR.  TYHJÄ-  
TILA  % 
___________  

HALKAISUVE-
TOLU.JUUS 

 +10°C, KN/m  
BIE  120, +30°C 

BIE  120, +10°C 

BIE  200, +30°C 

BIE  200,  +  10°C 

BIE  500, +30°C 

BIE  500, +10°C 

__________________ 

49 3,5 6,3 539 
50 3,5 6,3 536 

Ka: ____________  6,3 537  
61 3,5 8 524 
62 3,5 8,8 443 

Ka: ____________  8,4 483  
53 3,5 5,3 468 
54 3,5 5,4 444 

__________ ___________  5,4 456  
65 3,5 7,2 372 
66 3,5 7,6 408 

Ka: ____________  7,4 390  
57 3,5 5 298 
58 3,5 5,3 285 

Ka: ___________  5,2 291  
69 3,5 6,4 203 
70 3,5 7,9 249 

Ka:  ___________  7,1 226 



Lute 2 
BITIJMILAATU  JA 
SEKOITUSLÄMPÖTI- 
LA 

KOEKAP- 
PALE 
_________  

SIDEAJNEPI- 
TOISLTUS %  

TEOR.  TYHJÄ-  
TILA  % 

HALKAISUVE-
TOLWTJUS  
+25°C  , KN/m2  

BIE  120, +30°C 

BIE  120, +10°C 

BIE  200, +30°C 

BIE  200, +10°C 

BIE  500, +30°C 

BIE  500, +10°C 

3 2,5 8,4  Ilo  
4 2,5 8,7 104 

Ka:  _____________  8,6 107  
15 2,5  RIKKI RIKKI  
16 j 	2,5 10,5 60 

Ka:  ___________  10,5 60  
7 	 2,5 8,3 72 
8 2,5 8,2 77 

Ka:  _____________  8,3 75  
19 2,5 9 55 
20 2,5 9,3 61 

Ka:  ____________  9,2 58  
11 2,5 8,7 68 
12 2,5 7,9 44 

Ka:  _____________  8,3 56  
23 2,5 8,8 28 
24 2,5 9,9 33 

Ka:  _____________  9,3 30  

BIE  120, +30°C 

BIE  120, +10°C 

BIE  200, +30°C 

BIE  200, +10°C 

BIE  500, +30°C 

BIE  500, +10°C 

27 3 8,8  ______  
28 3 8 ______  

Ka:  ___________  8,4 118  
39 3 9,4 98 
40 3 9,5  ______  

Ka:  _____________  9,5  ______  
31 3 6,9 [01 
32 3 6,8 ______I 

Ka:  _____________  6,9 ______  
43 3 8,2 _____  
44 3 9,1  _____  

Ka:  _____________  8,6 ______  
35 3 6,6  ______  
36 3 6,5 ______  

Ka:  ____________  6,6 _____  
47 3 9,1 _____  
48 3 7,4  ______  

Ka: 8,3 36 



Lute 2 
BITUMILAATU  JA 
SEKOITUSLÄMPÖTI- 
LA 

KOEKAP- 
PALE 
_________ 

SIDEAINEPI- 
TOISUUS %  
__________ 

TEOR.  TYHJÄ-  
TILA  % 
____________  

HALKAISUVE-
TOLU.TUUS  
+25°C,  KN/m2  

BIE  120, +30°C 

BIE  120, +10°C 

BIE  200, +30°C 

BIE  200,  +  10°C 

BIE  500, +30°C 

BIE  500, +10°C 

____________________  

51 3,5 6,4 124 
52 3,5 6,8 116 

Ka:  ____________  6,6 [20  
63 3,5 7,9 114 
64 3,5 8,4 97 

Ka:  ____________  8,1 [06  
55 3,5 6,2 122 
56 3,5 6,5 99 

Ka:  ___________  6,4  ilO  
67 3,5 7,4 66 
68 3,5 7,4 65 

Ka:  ____________  7,4 65  
59 3,5 4,5 75 
60 3,5 4,9 46 

Ka:  ___________  4,7 60  
71 3,5 6,8 39 
72 3,5 6,3 56 

Ka:  ____________  6.5 47  



Lute 3 

x  ********TIEN JAKAI1INEN SOPIVIIN OSIIN******************** 

PAALUVALI 	PARANTAMISTARVE,  mm 
AB 	BIT.SID/STAB  

0- 550 40 120 
600- 900 40 100 
950- 1200 40 125 
250- 1400 40 100 
50- 1900 40 115 

949- 2300 40 125 
50- 2500 40 135 
50- 2700 40 125 
50- 2900 40 135 
49- 3150 40 110 
00- 3400 40 95 

P1 50. 3900 40 65 
,50- 4150 40 80 
00- 4350 40 135 
00- 4949 40 125 
00- 5150 40 60 
00- 5500 40 85 
50- 5699 40 75 
50- 5900 40 60 
50- 6250 40 100 
00- 6900 40 130 
50- 7100 40 75 
50- 7300 40 105 
50- 7600 40 115 
50- 7850 40 130 
00- 8250 40 115 
00- 8500 40 100 
50- 9300 40 125 
50- 9800 40 80 
50- 10250 40 100 
00- 10450 40 70 
-00- 10750 40 115 
00- 11650 40 95 
00- 12300 40 125 
50- 12500 40 100 
50- 12800 40 135 
50- 13050 40 110 
00- 13300 40 95 
50- 13600 40 85 
50- 13800 40 105 
50- 14100 40 70 
50- 14450 40 90  
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i  

Mitoltuksesta  tulisi thilainen,  jos  kytettliisiin  perinteisiä rnateraa1cJa.  En 

 tiedA initA  tässä tapauksessa kulutuskerOkseksi tulCc, joten kÄytin tulukos - 

sa  olevan ratkaisua. 

Jakso nro Pan1uvth  Pituus Rakcnneratkaisu __________  

1 0-300 300  rn  10 cm 

2 300-3000 2700  PAB  80  kg/rn2  +  BST 18 cm 

3 3000-4200 1200  PAB  80  kg/rn2  
4 4200-4750 550 PAR 80  kg/rn2  +  BST 15 cm 

5 4750-5950 1200 PAR 80  kg/in2  
6 5950-6450 500 PAR 80  kg/rn2  +  BST 15 cm 
7 6450-8450 2000  PAB  80  kg/rn2  +  EST 13 cm 
8 8450-9800 1350 PAB  80  kg/ni2  +  EST 10 cm 
9 9800.11000 1200  PAB  80  kg/rn2  +  BST 13  ein  

10  ii000-11900 900 PAR 80  kg/uf +  EST 10  ein  
11 11900-13350 1450  PAB  80  kg/nf +  EST 13 cm 
12 13350-14500 1150  PAB  80  kg/rn2  +  BST 10 cm 

r 	2  

•  

2. 

Pi  tk 



Lute 5  

STABILOINTISUUNNITELMA 
PAALUVÄLELTTÄIN 

PAALUVÄLI STABILOINTI 
 VARI/lJUS 

mm 

MUKAAN 
OTETTAVAN 
ÖLJYSORAN 
PAKSUUS 
mm 

MUKAAN 
OTETTAVA 
KANTAVA- 
KERROS  
mm 

LISÄJU-
VIAINES 

mm 
0-280 120 60  -  60 

280-550 120 40 10 70  -  
550-900 100 40 10 50  -  

900-1030 125 40 10 75 
1030-1200 125 60  -  65  -  
1200-1330 100 70  -  30  -  
1330-1450 100 40 10 50  -  
1450-1500 115 60  -  55 
1500-1900 115 40  -  10 65  -  
1900-2300 125 40 10 75 
2300-2500 135 40 10  -  85 
2500-2750 125 40 10 75 
2750-2900 135 60  -  75  -  
2900-3070 80 60  -  20  -  
3070-3150 80 40 10 30 
3150-4150 60 50  -  10  -  
4150-4230 100 65  -  35  -  
4230-4350 100 40 10 50  -  
4350-4470 100 55  -  45 
4470-4950 100 40 10 50 
4950-5320 60 40 10 10 
5320-5500 60 50  -  10 
5500-5700 60 60  - - -  

5700-5900 60 60  - - -  

5900-6100 80 70  -  10  -  
6100-6250 80 40 10 30  -  
6250-63 50 80 60  -  20  - 



Lute 5  
PAALUVÄLI STABILOINTI 

VAHVUUS 

mm 

ÖLJYSORAN 
 PAKSUIJS 

mm 

MUKAAN 
OTETTAVA 
KANTAVA- 

KERROS  
mm 

LISAKIVI- 
AINES 

mm 
6350-6800 80 40 10 30 
6800-6900 80 60  -  20 
6900-7300 80 40 10 30 
7300-7470 80 40 10 30 
7470-7740 80 60  -  20 
7740-8060 80 40 10 30 
8060-8250 80 50  -  30 
8250-9300 80 40 10 30 
9300-9730 70 60  -  10 
9730-9900 70 40 10 20 

9900-10250 70 50  -  20 
10250-10450 70 60  -  10 
10450-10600 70 60  -  10 
10600-10750 70 40 10 20 
10750-1 1420 70 60  -  10 
11420-12070 70 40 10 20 
12070-12300 90 70  -  20 
12300-12500 90 60  -  30 
12500-12660 90 60  -  30  -  
12660-12940 90 40 10 40  -  
12940-13050 90 60  -  30  -  
13050-13400 60 60  - -  

13400-13600 60 40 10 10  -  
13600-13800 60 60  - -  

13800-14450 60 60  - 

-  
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TIE- JA  VESIRAKENNUSHALLITUS  
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MU RS KAUSLO MAKE Lute 6 

L-.., /_1L 

Tueosa/Tyømaa  

/f/ 	 / -/ ' 

Työn  nio 	Piiri  

_____ ________________ 
Uurskaamo  I  N1'ytlottoaiki Murkusryon suorltthla 

//, 	 - 
KÄYTETTY  MUASKAUSKONEISTO  ASETUS  

PaivIm16e  
ALit  /!1/4c.  

,, 	/,,  /Aç_  Estrnursk.  merkki 	 c 	(/3 	/ 	5 //C mm  
- 

Välimursk  merkki  mm  

/. 	/ -  Jalkimuisk.  merkki 	/p/O 	//  mm  

S au at J 	mm mm mm mm  

NAYTETUTKIMUKSET  TARKKAILU  

Maaritys ,..4pi Seula  ______I _,4-rp Murskaustarve 

Kiintotiheys  mm  Lpaisy-% Lpaisy-% Lpatsy-% 
- 	-  mm 	 m3itd 

Haurausarvo  n-rn  

Los  Angelesluku  64 n-rn 	 rn'itd 

M  uo  to a  rva ______ Zö _________ "  _________ ,'i3O  __________ Murskattu  

Murtop.Iuku  
-  
'/3 78/7 32  ____ 

)— Jn-m 	7 3,rnitd  5  gg  
Vesipitoisuus  /. '  :3, z3 20  _______ _______  n-rn 	 m'itd  

Humus  _________ 5, 3 7'3 
n-rn 	 mitd  

16 	

•1 12 _ -sc  
__________ 

Rakeisuusohiealue  Poikkeama  
±%yks. 

8  
Seula  mm  ala  yla  6  ______ ______ / / 

______ / ____ ____  _____  &3  / 
i- 	/ 2 3  

____ ____ 

________  ..ç - t 0.5 8'  / 
____ 
" 	3  

_______________ 

/ 	kàyran  
0.25  _____ _____ _____  

''7' 	/L3  0.125  4/ 
____________ ________ ________ _______  0.074  _/ 

_____  
,  ç 3  /  I)  

0.074 	0.125 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	R 	17  i 	7fl  c l) 	-  1 )U  



Tielaitos 
	 ÖLJYSORAMASSA 

	 Lute 7 

I 	TIehallitus 	
PAmr 
	 c  

ri8058  Te  nro 	 Tiepitri 	 -. 

JhpLt1g?r? 1 	nu71 f7D 
tusaseme Päliystetyypi 	/ 

Nayte  

c 	jn./ ,  

(,L25 

"1  t'r 
oc.3J 

Paalu 

Sideainelaj' 	
Kaista 

Sideainepitoisuus 

% ohjearvo 	
I  Ko  

W  kostean näytteen paino  (g) 

W  veden  paino  (g) 

Wk  kuivan kivialnekseri paino  (g)  

VesipitoisuuS (%)  W 	100 

S 	sideainepitoisuus (%)  

s  =  100 
 Wfl -Wk-WV  

Sideainepit..  koneiston mittarit 

Sekoitusteho t/h 

Tarttuvuus. (hyvä/tyyd./huono) 

Tarttuvuusarvo  (g)  

Tartukkeen Iaatu: _____________________ 

Tartukemaärä -_______ % 

Rakeisuus 	 N'vte  

s3 

25  -___ ___  

20 C' 

16  i,g_  

12  gj  (.L) 

8  -  2, 
6 S- 
4  t'L/g.L  ',55 
2 2' 1 c  Jy  
1  ___  
0,5 L5 L 
0.25  /b3 
0.125  

- 
(.L/  t1fL!  

0.074  

- 

-_____ ______  

%  
90 

80 

70 

60 

30 

40 

30 

20 

lo 
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Tienrakennustölden  yleiset laatuvaatimukset  ja  tyÖsehtylset 	 Lute 11  
PÄLLYSTYSTYÖT  

KUVA  4:  BITUMISTABILOINTI  BST  

KIVIAIN  ES  
Kuvan mukainen rakeisuus ( rasteroitu alue  = asemasekoitus 
Yksittäiset yli  100  mm:n  kivet  poistettava  tai  murskattava ennen stabilointi  

SID  EAI  N:  
BITUMIEMULSIOSTABILOINTI  BEST  

Hitaasti  murtuva  bitumiemulsio,  Jossa jäännösbitumin tunkeuma  
on 70- 900 1/10mm 
Bitumimäärä  valmiissa kerroksessa  on 3,0  -  4,0  massa-%  

VAAHTOBITUMISTABILOINTI VBST 
Bitumit  B-80  -  B-800  
Määrä valmiissa kerroksessa  3,0  -  4,0  massa-%  

LISAAIN  E  
Vaahtobitumistabiloinnissa  voidaan käyttää korkean lämpotilan 
kestävää tartuketta  0,5  massa-%  sideaineen  painosta 

Läp.-%  
100 - - - 	- - 

 
100 

90  - - - - 	-  -F--1------  -  

60 - - - - 	
- 

- 	80 

70  - - - - - - -- -  70 

- - - - - -- 60 -  

50 --- --------  50 

40 	 -- - -- - 	40 
31  

30  ____  --------  30 
8 

20 	 ------- - 	20 

10 	
0 	 --------  10 

0 	 -------- 0 
0,074 	0,25 	1 	4 	8 	16 	25 	64 

0,125 	0,5 	2 	6 	12 	20 	32 100 
Seula  mm  

Stabiloitava kerrospaksuus  yleensä  100  -  200 mm 

bi'r 



Lute 12  

STAB1LOThTISUIINTIdTELMA 
KOEOSIJUKSILLA 

PAALUVÄLI MITOITUKSEN 
MUKAINEN 

 STABILOINTI 
VAHVUIJS 
mm 

STABILOINTI 
VAHVUTJS 
REMIXERILLÄ 

mm 

STABILOINTI  
VAHVU1JS 
ASEMASEKOIT-
TEl  SENA  
mm 

0-280 120 70 50 
280-550 120 70 50 
550-900 100 50 50 

900-1030 125 75  ______  50 
1030-1200 	125 75 50 	-  
1200-1330 100 50 50 
1330-1450 100 50 50 
1450-1500 115 65 50 
1500-1900 115 65 50 
1900-2300 125 75 50 
2300-2500 135 80 55 
2500-2750 125 70 55 
2750-2900 135 80 55  



Lute 13 

MT 941/04-05  KUHA-KIJMIPUVAARÅ 

KOEOSUTJDET  

04/3134 
	

04/3 134 
KOE  6. 	 KOE  6. 

4,2 % sideainepitoisuus  

04/2884 
	

04/2884 
04/2264 

KOE  5. 
04/2004  

KOE  5. 

3,0 % sideainepitoisuus 

04/1884 
	

04/1884 
04/1784 

04/1684  KOE  4.  
KOE  4. 

04/1434 	
sideainepitoisuus 

04/1244 ________________  KOE  3.  
KOE  3. 

2,5 % sideainepitoisuus 

04/1434 
04/ 1294 

04/884 ____________________ ____________________ 04/884 
 KOE  2. 	 KOE  2.  

Lämmitetty  

04/534___________________  ___________________  04/534  
KOE  1. 

Lämniittämättä 	
04/284 



Lute 14  

KUVA  6:  ASFALTTIBETONI  AB 321  ABK  32  

Välilajitteestaja karkeasta lajitteesta mursketta 	vähintään  75  massa-%  

SIDEAINE 

Bitumi 	 B-45.. 3-200, KB 
Sideainepitoisuus 	AB 32 	 4,4  -  5,4  massa-%  

ABK  32 	 3,8  -  4,8  massa-%  

LÄPÄISY-%  
100 	 I 

90 	 - - - - -  —f--  - 

____ __ __ __ __  ___L 
' I  

70 	 ___7__•  
__ ___ ___ ___ ___ ___ /  

40•_________ 

30 •_  ____ __ __ 

20• 
___ ____ /  

0,074 0,125 	0,25 	0,5 	1 	2 	4 	6 8 	12 16 20 25 32  

SEULA  (mm, ohjeseulakoot alleviivattu) 

Tyhjätila  eri  suhteitusluokissa,  AB 32: 
 jotka  esitetäri  taulukossa  16 

ABK  32: 

Vakiopaksuisen  laatan  massamäärä 

A 	2,0 -  5,0  tilavuus-%  
B,C 	1,0  -  6,0  tilavuus-%  
D 	1,0  -  6,0  tilavuus-%  

1,0  -  8,0  tilavuus-% 

 130  - 200  kgi'm2  
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Curue 1  Air  uoid uolune 	 CCS - tnternntlnnal  AB 

Track: D015:8160-0660,z 940712 1227 
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Curue,  Air  unid uo!ume 	 CCS - Internitinna1 Afi  

Track: 0017:8160-7660/3 94071Z 1333 

14:  =  B - 300 	3.S1 min: 
(9-3]. max: 6.4  =  mean: 4.3 

10-  deu:  1.Z 

I I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I I 	I 	I 	I 	I 	I 	I I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I I 	I 	II 	I 	I 	I 
0 	0 	0 	0 0 	0 0 	0 o 	o 	m 
N 	N 
N 	N 	N 	N N 	N 

0 	0 

I.11 o 
Li. 
(D 
C) 
cti 

0) 
rt 

O(D 

WI 
0 

ID 

u1 

0)01  '  a' 
C') 
rt 

I-.. 

0 

0 
C')  

Cl,  

ID 

(J1  



U) 

U) 
0 

0 
r-1 

4) 
U) 

U,- 

..  
c1(Ti 
'—lcD 

Lfl  

0  
lcD  

,-•1  

wc'  4) 

c4-) 
 -dU 

ç r 
r1 0 

LÖ  

w 

-J co 	co co co co 	co co 	co 	co co  
w 	Ui 	C  

Ui 
Ui  

ui  C  Ui 	C  
0) 	0) 	N) 
ui 	C 	ui  

N) 
C 

0 	0 0 0 0 	0 0 	0 	0 0 
II 	I 	I 	III 	I 	I III 	I 	I 	III I 	I 	III 1111 	111111  liii 	I 	II 	II 	I I 	III 	I 	II I 

:0  

-z 

-I,  

-g 

-e  

:flp -OT  

:tLPU 

C_CT :xw -zi 
:UU  

r,4j' OOE.J  
IT  

ZOET zT.0L6  /099-0g9:  JOQ : )f3PJI  z  

flU 	- 	UflIOfl plon "tU  '"113 


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

