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TIIVISTELMÄ  

Suomessa 	vilkasliikenteisten 	kestopääl lysteteiden 	kulutuskerrokset 
suunnitellaan nykyisin kestämään ensisijaisesti nastarengasku lutusta. 
Nastarenkaiden käytön lopettaminen Suomessa merkitsisi kulutuskerrosten 
suunnitteluperusteiden muuttumista. Tässä tutkimuksessa  on  selvitetty 
Suomen  ja  nastattomien  maiden asfalttipäällysteiden  suunnitteluohjeiden  ja 

 tutkimusten perusteella nastattomuuden vaikutuksia päällystesuunnitteluun. 
Tutkittavana olivat ku lutuskerroksilta vaadittavat kestävyys-  ja 

 pintaominaisuudet, päällystemassan suhteitus  ja  koostumus, käytettävät 
päällystetyypit sekä niiden kunnostuskriteerit  ja  -menetelmät. 

Suomessa asfalttipäällysteiden koostum  us  määräytyy nykyisin suurimmaksi 
osaksi kulumiskestävyyden perusteella, minkä vuoksi kiviaineksen valinta 

 on päällystemassan suhteituksen  tärkein vaihe. Nastattomalla liikenteellä 
tärkeimmät kulutuskerrosten vauriota synnyttävät rasitukset ovat raskaan 
liikenteen pyöräkuormat sekä  veden ja  lämpötilan aiheuttamat rasitukset. 
Vaurioista merkittävimmät ovat deformoituminen, väsymishalkeilu, 
purkautu  minen  sekä kylmissä olosuhteissa esiintyvät pakkaskatkot. 
Nastattomal  la lii kenteellä päällystemassan suhteituksessa kiviaineksen  ja 

 sideaineen  laadun sekä niiden tilavuussuhteiden vaikutus päällysteen 
kestävyyteen  on  yhtä suuri. Merkiftävimpinä eroina päällysteiden 
koostumuksessa ovat nastattomien  maiden  pienemmät maksimiraekoot  ja 

 jäykempien sideainelaatujen  käyttö Suomen vastaaviin päällysteisiin 
verrattuna. 

Kulutuskerrosten  suunnitteluun liittyy kestävyyden lisäksi ajettavuuteen, 
liikenneturvallisuuteen  ja  ympäristöön vaikuttavia pintaominaisuuksia. Niitä 
ovat pääl lysteen kitka, tasaisuus, meluisu  us, valonheijastuvu us  sekä 
avoimilla päällysteillä vedenläpäisevyys. Näistä tasaisuus  ja  kitka sisältyvät 
Suomessa uusien päällysteiden laatuvaatimuksiin  ja  lisäksi tasaisuus 
sisältyy päällysteiden kunnostuskriteereihin. Nastattomalla liikenteellä 
pintaominaisuuksista tärkein  on päällysteen  kitka, jolla  on  suuri merkitys 
märän  kelin  liikenneturvallisuudelle. Nastattomissa  maissa päällysteiden 
kitka heikentyy huomattavasti, koska nastattomien renkaiden kulutus 
kiillottaa niitä. Talvella nastattomat renkaat kiillottavat myös tienpinnalla 
olevaa jäätä  tai lumipolannetta.  Suomessa päällysteet karkeutuvat 
nastakulutuksen vuoksi talvisin, jolloin kitka pysyy riittävänä. Nastattomissa 
maissa kulutuskerroksia joudutaan usein kunnostamaan huonon kitkan 
vuoksi. Pääl lysteiden suunnittelussa kitkaan voidaan vaikuttaa päällysteen 
karkeuden  ja  kiviaineksen  valinnalla. 



Suomessa käytettävien asfalttipäällystetyyppien valikoima  on  nykyisin pieni, 
koska ainoastaan karkeat asfaittibetonit  ja SMA-päällysteet  kestävät hyvin 
nastaku lutusta. Nastojen käytön lopettaminen parantaisi 
maksimiraekooltaan hienompien  ja pintaominaisuuksiltaan  parempien 
päällysteiden sekä uusien päällystetyyppien käyttömandollisuuksia. 
Päällystetyyppeistä yleisempään käyttöön voisivat Suomessa  tulla  mm. 
sirote-  ja  em u Isiolietepi ntau kset. Nastattom issa  maissa käytettäviä 
päällystetyyppejä ovat lisäksi  mm.  avoimet päällysteet  ja  englantilainen 
HRA-päällyste  (Hot Rolled Asphalt),  jotka  on  suunniteltu otettavaksi 
mukaan myös tuleviin  EN-standardeihin. Niiden käyttö Suomen oloissa 
vaatisi kuitenkin lisäselvityksiä. Tutkimuksessa  on  selvitetty myös tiepinnan 
jäätymistä ehkäisevien erikoispäällysteiden kuten kumirouhe-  ja Verglimit-
päällysteiden  käyttöä. 

Päällysteiden 	kun nossapidossa nastojen 	poistu  minen 	vähentäisi 
kulutuskerrosten vaurloista  johtuvaa kun nostustarvetta. Tämä johtuu eniten 
vilkasliikenteisimpien teiden urautumisen vähentymisestä, mutta lisäksi 
päällysteiden maksimiraekokojen pienentyminen vähentäisi päällysteiden 
raken nusaikaisesta lajittumisesta johtuvia purkautu misvaurloita. 
Nastattoman liikenteen aiheuttama kiillottuminen puolestaan lisäisi hieman 
pääl lysteiden kunnostustarvetta. Teiden talvi ku nnossapidossa 
päällysteiden  Ii ukkaudentorjutatarpeeseen  ei voida vaikuttaa merkittävästi 
päällystetekniikalla. Uusista päällystetyypeistä kumirouhe-  ja Verglimit-
päällysteet  hidastavat hieman liukkauden kehittymistä  ja  antavat siten 
Iisäaikaa liukkaudentorjutatoimenpiteille, mutta ne eivät kuitenkaan korvaa 

 tai  vähennä merkittävästi liukkaudentorjunta-aineiden käyttöä. Avoimet 
päällysteet taas vaativat nykyisiä päällysteitä enemmän liukkaudetorjunta-
aineiden käyttöä  ja sen  tarkempaa ajoitusta. 



ABSTRACT  

ln  Finland the wearing courses of asphalt pavements are designed primarily 
to resist the wear caused by studded tyres. If the use of studded tyres were 
finished it would change the design criteria of wearing courses in Finland. 
The purpose of this study is to investigate consequences in pavement 
design by means of researches and specifications published in Finland and 
countries with unstudded tyres. The main subjects were the most 
serviceable asphalt mixes for wearing courses and their design, 
performance, surface characteristics and maintenance. 

The composition of asphalt mixtures in Finland is to a great extent 
determined on the basis of wearing resistance. For this reason the most 
important part in mix design is the choice of aggregate. With studless traffic 
the main effects causing surface failures are wheel loads of commercial 
vehicles, thermal stresses and effects of water. The main failures are 
permanent deformation, fatique cracking, raveling and thermal cracking at 
low temperatures. With studless traffic aggregate, bitumen and mix 
proportions play all as important role in pavement performance. The most 
remarkable differences in asphalt mixtures are smaller maximum grain size 
of mixtures and higher bitumen stiffnes in countries with unstudded tyres 
compared with Finland. 

The wearing cource design includes as an essential part several surface 
characteristics which affect ridability, traffic safety and environment. The 
main surface characteristics are skidding resistance, evenness, noise 
reduction and light reflection. In Finland evenness and skidding resistance 
has been included in specifications of new asphalt pavements and 
evenness is also used as a condition criterion in pavement rehabilitation. 
Skidding resistance has the greatest importance in countries with studless 
traffic because it affects traffic safety especially on wet pavements. ln 
studless countries skidding resistance decreases considerably because 
unstudded tyres polish wearing courses. Polishing occurs also in winter 
when road surfaces are covered by an ice layer or packed snow. In many 
studiess countries wearing courses must occasionally rehabilitated because 
of low skidding resistance. ln Finland roughening effect of studded tyres 
enables sufficient skidding resistance of surfases. ln the design of asphalt 
mixes the friction can be influenced with the surface texture and the choice 
of aggregate. 



ln  Finland the selection of asphalt mixes is rather small because only rough 
asphalt concretes and stone mastic asphalt (SMA) can resist the wear of 
studded tyres. If the use of studded tyres were finished it would enable the 
use of new types of asphalt mixes and wearing courses with better surface 
characteristic. From pavement types surface dressings and slurry seals 
could be taken on more common use. In studless countries common 
asphalt mix types are also porous asphalts and hot rolled asphalt (HRA) 
which are considered to be included in new EC-standards. Their possible 
use in Finland would require further investigations. ln this study it was also 
investigated the use of ice-retardant pavements like Verglimit- and rubber- 
modified asphalt pavements. 

ln  pavement maintenance the use of unstudded tyres would decrease the 
need of wearing course rehabiUtion. This results for one thing from the 
decrease of rutting. Secondly the decrease of maximum grain size in 
asphalt mixes would reduce the ravelling of surface caused by segretation 
which occures at pavement construction. On the other hand the polishing of 
wearing courses would increase the need of rehabilition. ln winter 
maintenance the extent of de-icing of roads could not be influenced 
remarkably by pavement techniques. From the new pavement types 
Verglimit- and rubber-modified asphalt pavements would slow down the 
formation of slipperiness and give extra time for de-icing treatments but 
they do not replace, or decrease considerably the use of de-icing agents. 
Porous asphalts require for their part more extensive use of de-icing agents 
and more careful timing of de-icing treatments. 
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SYMBOLI-  JA LYHENNELUETTELO  

SYMBOLI-  JA LYHENNELUETTELO 

AAB 	Avoin asfaittibetoni  

AB 	Asfalttibetoni 

ABE 	Epäjatkuvaksi suhteitettu asfafttibetoni 
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HAM 	High-speed Road Monitor  (ura-, karkeus-  ja  epätasaisuusmittari) 

HSTM 	High Speed Texture Meter (karkeus-  ja  epätasaisuusmittari)  

RI 	International Roughness Index (kansainväl. epätasaisuusluku) 

KAB 	Kevytasfaittibetoni  

KAT 	Kiviaineksen tyhjätila 

KVL 	Keskivuorokausiliikenne (ajon/vrk)  

PA 	Porous Asphalt  (avoin päällyste)  

PMS 	Pavement Management System (päällysteiden 
hailintajärjestelmä) 

PSV 	Polish Stone Value (kiviaineksen kiillottumiskuku) 

PTM 	Palvelutasomittari  

SCRIM 	Sideway-force Coefficient Routine Investigation Machine  
(sivu kitkamittari) 

SFC 	Side-way Force Coefficient (sivukitkakerroin) 

SIP 	Sirotepintaus 

SMA 	Sp!ittmastixasphalt (engl.  Stone Mastic Asphalt)  

SN 	Skid Number (kitkaluku) 
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1.  JOHDANTO  

1.  JOHDANTO  

Nastarenkaiden  käytön yleistyminen talvisin  ja liikennemäärien  nopea kasvu 
ovat muodostuneet merkittäväksi rasitustekijäksi päällystetylle tiestölle. 
Niiden aiheuttamasta teiden nopeasta urautumisesta aiheutuu tienpidolle 
huomattavia kustannuksia, koska päällysteitä joudutaan paikkaamaan  ja 

 uusimaan usein. Urautumisesta johtuva tiestön vuotuinen 
kunnostuskustannus  on  noin  300  Mmk  /1/. Nastojen  aiheuttamia 
ympäristöhaittoja ovat meluisuuden lisääntyminen sekä tienvarsien  ja 

 ajoneuvojen likaantuminen kuluneesta päällystepölystä. Toisaalta 
renkaiden nastoitus maksaa autoilijoille noin  100  Mmk, joka  on  saman 
verran kuin tienpitäjä käyttää liukkaudentorjuntaan. Nämä seikat ovat  jo 

 johtaneet nastamääräysten tiukentamiseen, mutta keskustelua käydään 
yhä siitä, voitaisiinko niistä luopua kokonaan.  /1,2, 3/ 

Nastarenkaiden  käytön kansantaloudel  le  tu  ottamista hyödyistä  ja 
 kustannuksista esiintyy vielä toisistaan huomattavasti poikkeavia laskelmia. 

Nastojen käytön vaikutukset useimpiin kustannustekijöihin kuten 
onnettomuus-, ajo-  ja ympäristökustannuksiin  ovat hyvin vaikeasti 
selvitettävissä eikä niiden arvioinnissa  ja  arvottamisessa ole vielä käytössä 
yhtenäistä laskentatapaa.  /2/  

Suomessa päällystesuunnittelun keskeisimpänä tekijänä  on  nykyisellään 
ollut nastarenkaiden talvisin aiheuttama päällysteen kulutuskerroksen 
urautuminen, jolloin päällysteen muut ominaisuudet ovat jääneet 
vähemmälle huomiolle. Kulumisen vähentämiseksi  on päällysteiden 

 suunnittelussa keskitytty kehittämään kulutusta kestävämpiä päällysteitä. 
Pääasiassa tätä tarkoitusta varten toteutettiin Suomessa vuosina  1 987-
1 992  laaja asfalttipäällysteiden tutkimusohjelma (ASTO), jonka tuloksena 
saatavat uudet päällystesuunnitteluohjeet valmistuvat vuoden  1993  aikana 

 /1/. 

Nastojen 	kieltäminen 	merkitsisi 	päällysteiden 	nykyisten 
suunnitteluperusteiden  muuttumista huomattavasti. Nastattoman liikenteen 
päällysteisiin kohdistamat rasitukset ovat etenkin talvella erilaiset kuin 
nastarengasliikenteellä, mikä  on  otettava huomioon päällysteiden 
kestävyysominaisuuksien suunnittelussa. Tämän lisäksi nastattoman 
liikenteen päällysteiltä vaaditaan monia liikenneturvallisuuteen, 
ajomukavuuteen  ja ympäristövaikutuksiin  liittyviä ominaisuuksia. 
Liikenneturvallisuuden kannalta päällysteiden ominaisuuksista kitkalla  on 

 keskeinen merkitys. Nastojen poistuttua nykyisiä päällystetyyppejä 
jouduttaisiin kehittämään uudelleen  ja  käyttöön voitaisiin ottaa myös uusia 
päällystetyyppejä. 



1 2 	 Nastattoman  liikenteen paallysteet  

1.  JOHDANTO 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena  on  selvittää, miten nastoista luopuminen 
vaikuttaisi nykyisiin asfalttipäällysteiden suunnittelukriteereihin  ja  arvioida 
myös uusien ASTO-ohjeiden soveltuvuutta nastattomalle lilkenteelle. 
Selvitettävistä asioista tärkeimmät ovat päällysteiltä vaadittavat 
ominaisuudet sekä nastattomalle liikenteelle Suomen olosuhteissa 
parhaiten sopivat päällystetyypit. Lisäksi arvoidaan nykyisten pääl lysteiden 
käyttäytymistä uudessa tilanteessa niiden lopun käyttöiän ajan. 

Tutkimuksen perustietoina käytetään ASTO-päällystetutki musprojektista 
saatuja tuloksia sekä hyödynnetään ulkomaisia suunnitteluohjeita  ja 

 tutkimuksia nastattoman liikenteen päällysteistä. Nastarenkaat  on on 
 kielletty Euroopan maista  mm.  Saksassa, Hollannissa  ja  Portugalissa sekä 

muista maista ainakin Japanissa, Kanadassa Ontarion provinssissa  ja 
 useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa, joista Suomea vastaavat olosuhteet 

ovat lähinnä Minnesotassa. Lisäksi useimmissa Keski-Euroopan maissa 
sekä Pohjoismaista Tanskassa, joissa nastarenkaat  on  sallittu tietyin 
rajoituksin, nastojen käyttöaste  on  hyvin alhainen. Tämän vuoksi näissä 
maissa nastakulutuksella ei ole käytännössä suurta merkitystä 
päällystesuunnittelussa.  /2/ 
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2.  ASFALTTIPÄALLYsTEDEN SUUNNITTELUPERUSTEET  

2. ASFALTTIPÄÄLLYSTEIDEN SUUNNITTELUPERUS
-TEET  SUOMESSA  JA NASTATTOMAN  LIIKENTEEN 

MAISSA  

2.1  Kuormat  ja  rasitukset 

 2.1.1  Yleistä 

Astalttipäällysteet  suunnitellaan kestämään rasituksia, joita aiheutuu 
liikennekuormituksista  ja  ilmastosta. Liikennekuormitukset muodostuvat 
ajoneuvojen renkaiden päällysteeseen välittämistä kuormista sekä 
rengaskulutuksesta. Ilmastorasituksista merkittävimpiä ovat lämpötilan sekä 

 veden ja  kosteuden vaikutus.  /4,5,6/  

Rasitustekijät vaurioittavat päällystettä  ajan myötä, jolloin  sen  ajettavuus  ja 
 liikenneturvallisuus heikkenevät. Liikennekuormitusten  ja  ilmastovaikutusten 

 synnyttämiä vaurioita ovat päällysteen urautuminen, purkautuminen  ja 
 hakeUu  /4/. 

2.1.2  Ajoneuvojen pyäräkuormien aiheuttamat rasitukset 

Ajoneuvot kohdistavat  renkaiden välityksellä päällysteeseen pysty-  ja 
 vaakasuuntaisia  rasituksia, jotka ovat luonteeltaan staattisia  tai  dynaamisia 

 (Kuva  1).  Pystyjännitykset  syntyvät ajoneuvon painosta  ja  dynaamisista 
liikevoimista. Vaakajännitykset  syntyvät pääosin ajoneuvon renkaiden 
etenkin jarrutuksissa  ja  kiihdytyksissä päällysteeseen  välittämistä 
dynaamisista voimista.  /4/  

Joustavuutensa  vuoksi asfalttipäällyste taipuu ajoneuvon renkaan  alla. 
 Tällöin äällysteen yfäpintaan syntyy puristus-  ja  vetojännityksiä. Ohuilla 

päällysteillä  niitä muodostuu myös päällystelaatan alapinnalle.  Sen  sijaan 
paksuilla päällysteillä alapinnan jännitykset ovat pääasiassa vetojännityksiä. 
Lisäksi pyöräkuorma synnyttää päällystelaattaan eikkausjännityksiä.  /4/  
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cv 

OJ aItYSte 

Cv 	sitomuttomaf  
kerrokset 

atusrakenne  

Kuva  1:  Päällysteen taipuminen  ajoneuvon  pyöräkuormituksen  alaisena.  
/7/  

Pääasiallisesti ajoneuvojen pyöräkuormista aiheutuvia päällysteen vaurioita 
ovat  /6/:  
• deformoituminen 
• väsymishalkeilu  

Jännityksistä aiheutuvat muodonmuutokset voivat olla joko kokonaan  tai 
 osittain palautuvaa. Muodonmuutoksen luonne  ja asfalttimassan  jäykkyys 

riippuvat kuormitusajasta sekä  massan  koostumuksesta  ja lämpötilasta. 

Päällysteeseen  kohdistuvien toistuvien jännitysten tulisi olla niin aihaisia, 
etteivät ne aiheuta murtumia  tai  haitallisessa määrin pysyviä 
muodonmuutoksia. Etenkin kesähelteessä päällysteeseen muodostuu 
leikkausjännitysten vaikutuksesta helposti deformaatiouria,  jos 

päällystemassaa  ei ole suunniteltu riittävän jäykäksi.  /4/  

Toistuvat kuormitukset väsyttävät päällystettä  ja  ajan mittaan murtavat  sen. 
 Tämä johtaa päällysteen halkeiluun, joka pitemmälle edetessään näkyy 

tienpinnan verkkohalkeiluna. Verkkohalkeilua esiintyy tavallisimmin 
pyöräurissa, jotka ovat päällysteen rasitetuimpia kohtia. Päällyste valitaan 

 ja mitoitetaan  siten, ettei  sen väsymislujuus ylity suunniteltuna käyttöaikana, 
 kun tiedetään väsymiseen johtavien taivutusten lukumäärä eli 

kuormituskertaluku.  /4/  

Pyöräkuormista johtuvien rasitusten  suuruuteen vaikuttavat eniten 

seuraavat tekijät  /7, 5/:  
•  raskaan liikenteen (hyötyajoneuvojen) määrä 
•  raskaiden ajoneuvojen akseli-  ja kokonaispainot  sekä akselistorakenne 
• ajoneuvojen renkaiden laatu  ja  ilmanpaine 
•  ajoneuvojen nopeudet 
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Päällysteen  suunnittelussa erilaisten akseleiden kuormitusvaikutus otetaan 
huomioon vastaavuuskertoimina. Ne ilmoittavat kyseisen akselin 
päällystettä vaurioittavan rasituksen suhteessa mitoitusakselin rasitukseen. 
Eri akseleiden vastaavuuskertoimet voidaan laskea kaavalla  /5/: 

= 	 (1) 
N 	P)  

missä: 	N =  tutkittavan akselin kuormitusvaikutus  
N = mitoitusakselin  kuormitus  
P =  tutkittavan akselin paino 

= mitoitusakselipaino  
y =  vakio 

Mitoitusakselina  käytetään Suomessa nykyisin  100 kN:n paripyöräakselia, 
 jota  käytetään myös  mm.  Hollannissa  ja  USA:ssa. Muita Euroopassa 

käytettyjä arvoja ovat  80 kN  (Belgia, Iso-Britannia)  ja  130 kN  (Ranska).  /5/  

Akselin kuormitusvastaavuuteen vaikuttaa eniten eksponentti  y,  joka 
riippuu 	mm. 	tutkittavasta 	aksel ityypistä, 	pääl lysterakenteesta 	ja 
tarkasteltavasta vauriotyypistä.  Yleisimmin :lIe käytetään arvoa  4,  kun 
tarkastellaan astalttipäällysteen väsymistä  ja deformoitumista.  Taulukossa  1 
on  esitetty muutamien eri  maiden  tutkimuksista saatuja arvoja.  Sen  mukaan 
pyöräkuorman lisääntyminen vaikuttaa voimakkaimmin päällysteen 
deformoitumiseen.  /5/  

Taulukko  1:  Kaavan  (1) y  -arvo asfalttipäällysteillä eri maissa tehtyjen 
tutkimusten mukaan.  /5/  

MAA  y-ARVO TUTKITTU  KUORMITUSVAIKUTUS  
SUOMI  

__________  
3,3  
4  

Paripyöräakselin  aiheuttama väsyminen 
Paripyöräteliakselin aiheuttama väsyminen 

ITALIA  1,2  -  3  Väsyminen 
RANSKA  

__________  
2  
8  

Väsyminen 
Deformaatio 

Euroopassa ajoneuvojen akseli-  ja  kokonaispainoja koskevat rajoitukset  on 
 vielä tähän asti säädetty kussakin maassa erikseen, minkä vuoksi niissä  on 
 selviä eroja (Taulukko  2).  Pyrkimyksenä  on  kuitenkin sopia yhteisistä 

rajoituksista, jotka tulisivat käyttöön ainakin Euroopan yhteisön maissa. 
Yhteiseksi sallituksi akselipainoksi  on  ehdotettu  11,5  tonnia, telipainoksi  1 8 

 tonnia ja kokonaispainoksi  44  tonnia.  /5,8,9/ 
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Taulukko  2:  Suurimmat sallitut  akselipainot  eräissä Euroopan maissa sekä 
USA:n  Minnesotan  osa  valtiossa.  /5, 8, 9/  

MAA 
_________________ 

SUURIN SALLITTU PAINO  (tonnia) 
AKSELIPAI  NO  TELl  PAINO KOKONAISPAINO 

Belgia  13 20  
Hollanti  10 18 50  
Iso-Britannia  10,2 16,26-20,34 38 
Italia 12 19 40  
Ranska  13 21 38  
Saksa  10 16 36 
Suomi 10 18 56 1 )  

Tanska  10 16 
USA, Minnesota 9,1 15,4 36,3 
1)  Pohjois-Suomessa talvella  60 t.  

Renkaiden rakenne  ja  ilmanpaine vaikuttavat tienpinnan  ja  renkaan 
väliseen kosketuspinta-alaan. Normaalisti rengaspaineen pysyessä vakion  a 

 pyöräkuorman  lisääntyminen kasvattaa tienpinnan  ja  renkaan välistä 
kosketuspinta-alaa, jolloin kosketuspaine pysyy lähes samana. Renkaiden 
ilmanpaine säädetään yleensä kuorman mukaan, jolloin suuret akselipainot 
merkitsevät myös korkeita rengaspaineita. Koska renkaan kosketuspinta-
ala pysyy tällöin vakiona, tienpintaan kohdistuva kosketuspaine kasvaa  ja 
päällysteen  jännitykset suurentuvat. Nykyisin kuorma-autojen  tell-  ja 
kolmoisakseleissa  käytetään yleisesti paripyörien sijasta yhtä leveää 
korkeapainerengasta eli ns.  super single  -rengasta, joiden aiheuttama 
kosketuspaine  on  renkaan leveydestä riippuen keskimäärin  n. 800  kFa. 

 Normaalin paripyörän yhden renkaan kosketuspaine  40  kN:n 
pyöräkuormalla  on  alle  600  kPa. Yksikkörenkaan  suuremmasta paineesta 
aiheutuva päällysteen alapinnan venymä  on  esim.  40  kN:n pyöräkuormalla 

 n. 15  %  suurempi kuin paripyörällä.  /5,7/  

Useissa Euroopan maissa yleinen käytäntö  on  jakaa tiet päällysteiden 
valintaa  ja  suunnittelua varten liikennekuormitusluokkiin. Tavallisia 
luokitusperusteita ovat vuorokauden raskaan liikenteen määrä  tai 

 kuormituskertaluku.  

Saksassa tiet jakautuvat vuorokauden kuormituskertaluvun perusteella  7 
 rakennusluokkaan  ja  lisäksi käytössä  on  kaksi luokkaa muille 

liikennealueille (Taulukko  3).  Kuormituskertaluku  lasketaan tien 
poikkileikkauksen raskaimmin kuormitetulle ajokaistalle  ja  se  määräytyy 
keskimääräisen raskaan liikenteen määrän  ja ajoneuvokoostum  u  ksen 

 perusteella. Lukuun vaikuttavat ajokaistojen lukumäärä  ja  leveys sekä tien 
pituuskaltevuus. Lisäksi huomioon otetaan arvioidut muutokset raskaiden 
ajoneuvojen määrässä  ja painoissa suunniteltuna käyttöaikana,  joka  on 

 Saksassa yleensä  20  vuotta.  /10/  



Nastattoman  liikenteen paallyswet 
	 17  

2.  ASFALTT]PAALLYSTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET  

Taulukko  3:  Päällyst  että  ylen  teiden  ja  erityisliikennealueiden 
rakennusluokkien  määrä  ytyminen  Saksassa.  /10/  

RAKENNUSLUOKAN  TIEN LIIKENNE-  ERITYISLIIKENNEALUEET  
TUNNUS  KUORMITUSLUKU _____________________  
SV >  3200 

I 1800-3200 
II 900 -1 800  _____________________  

HI 300-900 
IV 60 - 300  ____________________  
V 10-60 
VI  ^ 10 _____________________ 

StSLW __________________  Raskaiden ajon.  pys.alueet 
StLLW  Kevyiden ajon.  pys.alueet 

___________________  Kevyen liikenteen väylät  

Hollannissa  päällystettävät  tiet jaetaan  päällysteen  valintaa  ja  suunnittelua 
varten viiteen  liikenneluokkaan,  jotka määräytyvät  mitoitusakselien 
kuormituskertaluvun  mukaan (Taulukko  4).  Eripainoisten  ajoneuvojen 

 kuormitusvaikutus määritetään kuormitusvastaavu uskertoimien  avulla. 
 Päällysteen kuormituskertaluku  lasketaan Hollannissa yleensä  12-20 

 vuoden  käyttöajalle.  /11/  

Hollannissa  kuormitusten  laskemisessa  korjaustekijäinä  vaikuttavat lisäksi 
seuraavat seikat  /11/:  
• ajokaistojen  lukumäärä  
• ajokaista  leveys  
• ajourien  hajonta  kaistalla  eli  ns. kanavoituminen 
• suuripaineisten yksikkörenkaiden  käyttö  
•  arvioitu  liikennemäärän  kasvu  
•  arvioidut  akselikuormien  ja akselistokokoonpanojen  muutokset 

Taulukko  4:  Liikenneluokat mitoitusakselien  lukumäärän mukaan 
Hollannissa.  /11/  

LIIKENNE-  MITOITUS - 
LUOKKA  AKSELIT  SELITYS  
__________ (kpL/vrk) ________________________________________________  

1  ---  Erittäin vähäinen  liikennekuormrtus  
2 <1 000  Pieni määrä raskasta liikennettä  
3 <15000  Runsas määrä  suurinopeuksista  liikennettä  
4  >  15000  Erittäin runsas määrä  suurinopeuksista  liikennettä  
5  ---  Runsas määrä  hidasnopeuksista  liikennettä  
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2.1.3  Nastallisten  ja  nastattomien  renkaiden kulutus 

 Nastojen käyttä  Suomessa  

Nastarenkaiden  käyttö talvisin  on  Suomessa vakiintunut erittäin yleiseksi. 
VTT:n helmikuussa vuonna  1990  tekemän tutkimuksen  /12/  mukaan 
nastoitettuja talvirenkaita käytti henkilöautoista  97 %  ja  pakettiautoista  92 
%.  Kuorma-  ja  linja-autoissa nastojen käyttö vaihtelee maan eri alueiden 
välillä  ja  ajoneuvon käyttötarkoituksen mukaan. Kuorma-autoista nastoja 
käytti vuonna  1990  keskimäärin  29 %.  Kuorma-autoissa nastoja käytetään 
yleensä  vain etupyörissä. 

Nastojen  käytöllä saavutetaan liukkaalla kelillä parempi kitka päällysteen  ja 
ren  kaan  välillä verrattuna nastattomaan  ren  kaaseen.  Auton jarrutusmatka 
lyhenee  ja  sivuttaispito  paranee, jolloin hallittavuus helpottuu. 
Nastarenkaiden käytön etuja ovat lisäksi kitkaerojen pieneneminen eri 
kelien  ja  tieosien  välillä sekä niiden tienpintaa karkeuttava vaikutus.  /13,14/  

Suomen nastarengasmääräykset sisältävät rajoituksia, jotka koskevat 
nastojen lukumäärää, ulkonemaa, pistovoimaa  ja  käyttöaikaa.  Suomen 
nastarengasmääräykset  (1.4.1991  voimaan astuneet uudet 
nastarengassäädökset) ovat seuraavat:  

1) Nastarenkaita  saa käyttää  1.11. -31.3.  välisenä aikana  tai  muulloinkin, 
kun  sää tai  keli sitä edellyttää.  

2) Nastojen  lukumäärä  ja  ulkonema: 
• nastojen  suurin sallittu lukumäärä  on 13" renkaassa 90 kpl, 14-15" 

renkaassa 11 0 kpl  ja  tätä suuremmissa renkaissa  150 kpl, 
• nastojen  suurin sallittu ulkonema  on 2 mm. 

3) Nastojen  paino  ja  pistovoima: 
•  henkilöauton renkaan nastan enimmäispaino  on 1,8 g  ja  staattinen 

pistovoima  enintään  120 N, 
•  5.4.1992  jälkeen valmistettujen  tai 31 .3.1993  jälkeen käyttöön otettavien 

renkaiden nastojen enimmäispaino  on 1,1 g tai 1,4 g,  jos  staattinen 
pistovoima  on  enintään  140 N, 

•  kevyessä kuorma-auton renkaassa  on nastan enimmäispaino 2,3 g  ja 
 pistovoima  enintään  1 80 N  sekä kuorma-auton renkaassa vastaavasti 
 3,0 g  ja  340 N. 
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Nastarengaskul utus 

Nastarengaskulutus  on  yksittäisistä syistä merkittävin pääHysteiden 
vaurioitumisessa  ja  uusimisessa  /1/.  Tästä aiheutuu huomattavia 
kustannuksia sekä tienpitäjille että autoilijoille. Kulumista  on  tähän asti 
pyritty vähentämään parantamalla päällysteiden kulutuskestävyyttä, 
alentamaUa talvinopeuksia  ja tiukentamalla nastarengasmääräyksiä. 

Nastan kovametallikärki  irrottaa pieniä hiukkasia päällysteen mastiksista  ja 
kivialneksesta. Nastan kulutusmekanismi  muodostuu kolmesta eri 
osavaiheesta: isku, hierto  ja jättövaiheen raapaisu.  /4/ 

Nastaisku  aiheuttaa päällysteen  pinnan rikkoontumista ja  irtoamista. 
lskuvaikutuksen  on  todettu kasvavan ajonopeuden neliön mukaan  (Kuva  2) 

 ja sen  suhteellinen osuus kulumisesta  on  suurin yli  60 km/h  nopeuksilla. 
Nastan ominaisuuksista nastaiskun voimakkuuteen vaikuttaa nastan paino. 

 /4/ 

2 

1.5 
z 
0  
cx 
cx  
ui  

(il  

_J 

0.5 

0 0 
	20 	40 	60 	60 	100 	120  

NOPEUS,  km/h  

Kuva  2:  Liikenteen nopeuden vaikutus päällysteen kulumisen kasvuun.  /15/  

Nastahierto  aiheutuu renkaan sivuttaisvoimista  ja  se on  suurimmillaan 
ajoneuvojen jarrutuksissa, kiihdytyksissä  ja  voimakkaissa ohjauksissa. 
Nastanhierto ei muutu olennaisesti ajonopeuden mukana, vaan  sen 

 katsotaan olevan rengaskohtaisesti vakio. Nastahierron osuus kulumisesta 
 on 60 km/h nopeudessa  noin  15 - 25 %. Hiertovaikutuksen  suuruus riippuu 

nastan rakenteesta  ja ulkonemasta  sekä renkaan rakenteesta. Lisäksi vesi 
tehostaa nastahiertoa.  /4/ 
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Nastaraapaisu  tapahtuu juuri ennen nastan irtoamista päällysteen pinnasta, 
jolloin  se  irrottaa  jo halkeillutta  tai rapautunutta päällystettä. Nastaraapaisun 

 merkitys kulutusmekanismissa  on  hyvin pieni verrattuna muihin 
osatekijöihin.  /4/  

Nastan kulutusvaikutuksen  suuruuden  on  todettu riippuvan nastan 
massasta  (Kuva  3), ulkonemasta  ja pistovoimasta  sekä ajoneuvon 
ajonopeudesta. Raskaiden ajoneuvojen nastojen kulutusvaikutus  on 10 

 kertaa niin suuri kuin henkilöautojen, koska raskaan liikenteen käyttämät 
nastat ovat kooltaan suuremmat. Raskaan liikenteen osuus päällysteiden 
kokonaiskulumisesta  on  kuitenkin  vain  noin neljäsosa, koska  sen 
liikennemäärät ja nastojen käyttäaste  ovat pienemmät kuin kevyen 
ajoneuvoliikenteen. Suurin  osa  kulumisesta aiheutuu siten henkilö-  ja 
pakettiautoliikenteestä.  /4/ 

SU1tEUJrEN xLLua.N ILASTAN  
spi 	 MAS5M FUPi(TIONA 

,/ /SI_i  

.5.4 
5.4  .•.,' 

•,../' — -- 

30 	 -  .54  

- - - - - - - - 	
-  W,4363  -  t44.3. 

0.5 	 to 	 ts 	 lO 	2.5 	 3.0  
Mcst  massa  (gi  

Kuva  3:  Päällysteen  suhteellisen kulumisen riippuvuus  nastan  massasta 
Nokian  nastarengastutkimuksen  mukaan.  /2/  

Nastattomien  renkaiden kulutus 

Nastattoman  renkaan päällystettä kuluttava vaikutus  on  hyvin vähäinen. 
Saksassa vuonna  1976 koetielaitteella  tehdyn tutkimuksen mukaan 
nastattoman renkaan aiheuttama kuluminen  on  noin sadasosa 
nastarenkaan kulutukseen verrattuna  /2/. Kulutusvaikutus  kohdistuu 
päällysteen mastiksiin  ja pinnan karkeislin kivirakeisiin,  jolloin näiden 
särmikkyys eli mikrokarkeus vähenee. 
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Nastattomien  renkaiden kulutuksesta aiheutuvista päällystevaurioista 
merkittävin  on kiillottuminen. Kivirakeiden  kulumisesta johtuva kiillottuminen 
heikentää ku!utuskerroksen kitkaa etenkin pienillä ajonopeuksilla, koska 
päällysteen mikrokarkeus tällöin pienenee (ks. kohta  2.3.1, s. 52).  Lisäksi 
rengaskulutus aiheuttaa yhdessä ilmastorasitusten kanssa päällysteen 
purkautumista. Päällysteen purkautuminen tapahtuu siten että vesi, 
jäätyminen  ja sulaminen rapauttavat ensin päällystettä,  jonka liikenne sitten 
murentaa  ja  irrottaa.  /16,4/ 

2.1.4 Ilmastorasitukset 

Päällystesuunnittelua  varten tarvitaan myös tietoa käyttökohteen ilmastosta. 
 Se  vaikuttaa osaltaan kulutuskerroksen tyypin  ja päällystemateriaalien 
 valintaan, kun päällysteelle suunnitellaan vaadittavat kestävyys-  ja 

pintaominaisuudet ilmastovaikutuksia  vastaan. 

Lämpötilan vaikutus 

Lämpötila vaikuttaa voimakkaasti pääl lysteen kestävyysom inaisu uksiin. 
Yleensä  se  vaikuttaa yhdessä liikennekuormitusten kanssa, mutta voi 
yksinäänkin aiheuttaa päällysteen vaurioitumisen. Yleisimpiä lämpötilasta 
osittain  tai  kokonaan johtuvia vauriolta ovat deformoituminen  ja 
pakkashalkeilu.  Suomessa lämpötila vaikuttaa lisäksi päällysteen 
kulutuskestävyyteen, väsymislujuuteen  ja vedenkestävyyteen.  /4/ 

Lämpötilarasituksia  vastaan voidaan päällystesuunnittelussa eniten 
vaikuttaa päällysteen jäykkyyden valinnalla. Sitä varten  on  tunnettava 
päällystyskohteessa esiintyvien lämpötilojen ääriarvot  ja  niiden yleisyys. 
Päällysteen  on  oltava riittävän jäykkä suurissa lämpötiloissa  ja  toisaalta 
riittävän joustava kylmissä olosuhteissa.  /4/ 

Päällysteen  suunnittelua varten tarvittavaa lähtötietoa lämpötiloista ovat  /5/: 
*  kuukauden keskilämpötilat 
•  lämpötilan maksimivaihtelu esim. vuorokauden aikana 
•  vuoden maksimipakkasmäärä 
•  vuoden pakkasjaksojen lukumäärä 
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Päällysteen  suunnittelu lämpörasituksia vastaan  on  sitä vaativampaa, mitä 
suuremmat paikalliset lämpötilaerot ovat. Päällysteen lämpötila seuraa 
ulkoilman lämpötilaa, mutta  sen vaihteluväli  on  huomattavasti suurempi. 
Ilman lämpötilan lisäksi päällysteen lämpötila riippuu auringon säteilystä, 
kosteudesta, tuul isuudesta  ja pääl lysteestä  itsestään. Suomessa 
päällysteen lämpötila  on  vuoden aikana äärimmillään välillä  -45...+50 C 
/4/. Nastattomista  maista esim. Hollannissa päällysteen lämpötila vaihtelee 
vuoden aikana välillä -1O... ^50  °C /5/.  

Veden ja  kosteuden vaikutus 

Vesi  ja  kosteus ovat monessa tapauksessa yhtenä osatekijänä 
sitomattoman tierakenteen  ja päällysteen vaurioitumisessa.  Vesi pääsee 
kulutuskerroksen lajittumakohdista päällysteen sisään  ja  heikentää  sen 

 lujuutta. Runsas vesisade  on  myös uhka liikenneturvallisuudelle, koska 
tällöin päällysteen urissa  ja painaumissa  seisova vesi aiheuttaa 
vesiliirtovaaraa. Lisäksi autojen tuulilaseille roiskuva vesi heikentää 
kuljettajien näkyvyyttä.  

Veden  pitkäaikainen vaikutus heikentää päällysteen sideaineen  ja 
kiviaineksen  välistä tartuntaa, jolloin päällyste tulee alttiiksi 
purkaantumiselle. Vesi lisää myös nastarenkaiden kulutusvaikutusta  3  -  8  - 
kertaiseksi kuivaan päällysteeseen  verrattuna  /15/.  Tämä johtuu siitä, että 
kiviaineksen kuluminen nopeutuu  ja tarttuvuus  heikkenee  veden 

 vaikutuksesta, jolloin  kivi rakeet  voivat irrota masti ksista. 

Suomen nykyiset kulutuskerrokset pyritään yleensä tekemään niin tiiviiksi, 
ettei  sade- ja sulamisvettä  pääse päällysteen sisään, jossa  se  heikentäisi 
sideaineen tarttuvuutta  ja päällystemassan  mekaanista lujuutta. Avoimissa 
päällysteissä joudutaan käyttämään tartu kkeita  veden  vaikutusten 
vähentämiseksi.  /4/ 

Nastattomissa  maissa vesiliirtovaaran  ja vesiroiskeiden  ehkäiseminen  on 
 erittäin merkittävä kulutuskerroksen suunnitteluperuste.  Veden 
 haittavaikutuksia pyritään vähentämään päällysteen kuivatuksen  ja pinnan 

karkeuden  avulla. Päällysteiden kuivatus voidaan järjestää kaltevuuksien 
avulla sekä käyttämällä vettä läpäiseviä avoimia päällysteitä.  

Veden  esiintymistä voidaan arvioida sademäärä-  ja haihtumistietojen 
 perusteella. Näiden tietojen tulee perustua pitkäaikaisille havainnoille, jolloin 

niiden esiintymistodennäköisyydet voidaan arvioida esim.  10 tai 20  vuoden 
ajanjaksolle  /8/. 
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Päällysteen kuivatuksen  suunnittelua varten tarvittavaa lähtötietoa  veden ja 
 kosteuden esiintymisestä ovat  /8,5/: 

•  kuukauden keskimääräinen sademäärä 
• kuukauden keskimääräinen haihtuminen 
• vuorokauden maksimisademäärä 
• päällysteen märkäajan  pituus vuodessa 

Suomessa  on pääteillä  sateista  tai suolauksesta  johtuvia märkiä kelejä 
talvikautena keskimäärin  1 ,5  kuukautta  /1 5/.  Liukkaudentorjunnassa 

 käytettävä suola lisää päällysteiden märkäajan pitenemisen vuoksi niiden 
kulumista. Suola  tai suolavesi  ei kuitenkaan yksin vaikuta haitallisesti 
päällysteen kestävyyteen.  /4/  

Sään  ja  ajan vaikutus 

Sään  ja  ajan vaikutuksista merkittävin  on sideaineen koveneminen. 
 Tärkeimmät bitumin kovettumiseen johtavat mekanismit ovat haihtuminen, 

hapettuminen  ja  struktuurikoveneminen  /4/. 

Sideaineen keveiden  komponenttien haihtuminen riippuu lämpötilasta  ja 
 bitumeilla  sitä tapahtuu käytännössä merkittävästi kuumasekoituksessa. 

Bitumiliuoksilla  ja  -öljyillä liuottimien  haihtumista tapahtuu huomattavasti 
vielä päällysteestä.  /4/ 

Hapettumista  lisääviä tekijöitä ovat korkea lämpötila, auringon  UV-säteily  ja 
 runsas hapen läsnäolo.  UV-säteily vaikuttaa  vain päällysteen ohuessa 

pi ntakerro ksessa. Pääl lysteessä  vaikuttavan hapen määrään vaikuttaa 
tyhjätila.  /4/ 

Struktuurikoveneminen  johtuu bitumin rakenneosien liittymisestä löyhästi  ja 
 palautuvasti  toisiinsa, jolloin  sen  molekyylikoko suurenee  ja  kovuus 

lisääntyy  /4/. 
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2.2  Päällysteiden  kestävyys  

2.2.1  Kestävyys rengasku  I  utusta  vastaan 

PääHysteiden kulutuskestävyys Suomessa 

Kestävyys nastarengaskulutusta vastaan  on  Suomessa nykyisin tärkein 
päällysteominaisuus kestopäällysteiden suunnittelussa. Vilkasliikenteisillä 
teillä, joiden KVL  on  yli  4000 ajon/vrk, kulutuskerroksia  joudutaan uusimaan 
pääasiallisesti nastarenkaiden aiheuttaman urautum  isen  vuoksi. Tällaisten 
teiden osuus  on  Suomessa noin  30 % kestopäällysteteistä.  Pienemmillä 
liikennemäärillä kuluminen ei ole enää merkittävin päällysteiden uusimiseen 
johtava vauriotekijä, vaan syynä ovat useimmiten ilmastosta, päällysteen 
ikääntym isestä  ja raken nusai kaisesta päällystemassan lajfttumisesta 

 johtuvat vauriot.  

7 

6 KVL  
720000 

5 

0  Z 150e0  E 
E 

10000 

2 

0 
0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80  

SRK  (cm3)  

Kuva  4:  Liikennemäärän  ja  päällysteen kulutuskestävyyden  vaikutus 
 kulumisuran  syvyyden kasvuun.  /15/  

Päällysteen 	kestävyys 	nastakulutusta 	vastaan 	voidaan 	testata 
sivurullakulutuskokeella  (SRK-koe,  TIE 406  -menetelmä). SRK-arvon 
perusteella voidaan määrittää päällysteen kulumisnopeus,  jos  tien 
liikennemäärä tunnetaan  (Kuva  4).  Koska päällysteen kuluminen lisääntyy 
märkänä  3 - 8 kertaiseksi, on päällysteen kulumiskestävyyden 
suunnitteluarvot  laadittu uusissa ASTO-ohjeissa märkäkulumisen 
perusteella.  /15/ 
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Taulukko  5: Päällysteen  kulumisen  (+5 °C /  märkä) ohjearvot eri 
liikennemääräluokissa  AS TO-suunnitteluohjeen  mukaan.  /15/ 

KVL (ajon./vrk)  SRK-arvo  
>10000 <25 

10000-5000 25-40 
5000-1500 40-60 
<1500 >60 

Kulutuskestävyyteen 	vaikuttavista 	pääl lystee  n 	materiaali- 	ja  
massaominaisuuksista  tärkeimmät ovat  /4/: 
• kivialneksen  lujuus 
• kiviaineksen maksimiraekoko  ja  karkeiden rakeiden  määrä 
• kiviainesseoksen rakeisuuskäyrä 
•  massan  tilavuussuhteet  ja  tiiviysaste 
• sideaineen  laatu 

Kuvassa  5 on  esitetty eri massatekijöiden suhteelliset osuudet pääflysteen 
kulutuskestävyyden muodostumisessa. Kiviaineksen rakeisuuden  ja  laadun 
merkitys  on  selvästi suurin,  n. 60 %.  Loppuosa jakautuu pääosaksi  massan 

 tilavuussuhteiden  ja  tiiviysasteen  (n. 20  %)  sekä sideaineen laadun  (n. 15 
%)  kesken. Lisäaineiden vaikutus kulutuskestävyyteen  on  vähäinen.  

Kuva  5: Päällysteen ku/utuskestävyyteen  vaikuttavat massatekijät  ja  niiden 
suhteellinen merkitys.  /15/ 
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Kiviairieksen  vaikutus  kul  utuskestävyyteen  Suomessa  

Kiviaineksen  valinta  ja  valmistus  on päällysteen kulutuskestävyyden 
 kannalta tärkein vaihe. Kulutuskestävyyteen vaikuttavista kiviaineksen 

ujuusarvoista tärkeimmät ovat pistekuormitusindeksi  (TIE 241)  ja 
kuulamyllyarvo  (TIE 242),  jotka määritetään standarditestien avulla. Koska 
uuden kuulamyllymenetelmän laaja käyttöönotto kestänee joitakin vuosia, 
käytetään siirtymävaiheessa vaihtoehtoisena menetelmänä vanhempaa 
hioutuvuuskoetta  (TIE 237). Kiviaineksen kulutuskestävyyteen  vaikuttaa 
lisäksi rapautumisaittius,  jota  ei saada selville mekaanisilla lujuustesteillä. 
Rapautu misalttius varmistetaan  kiven mi neralogisen koostumuksen ja 

 rakenteen avulla. Lujuudeltaan huonon kiviaineksen kulutuskestävyyteen 
voidaan vaikuttaa merkittävästi huolellisen louhinnan  ja murskauksen 

 avulla. Kulutuskestävyyttä voidaan parantaa esim. kubisoimalla kiviainesta. 
 /17/  

Kuvassa  6 on  esitetty maksimiraekoon kasvattarnisen vaikutus 
astalttipäällysteen kulumiseen. Siitä nähdään, että maksimiraekoon 
kasvattaminen lisää päällysteen kulutuskestävyyttä jyrkästi aina  20 mm:iin 

 asti. Tämän jälkeen kuluminen pienenee vähemmän, mutta silti vielä 
merkittävästi. Maksimiraekoon vaikutus kulumiseen vaihtelee eri 
päällystetyypeillä,  ja hyvälaatuista kiviainesta  käytettäessä vaikutus voi olla 
melko pieni. 

SUHTEELLINEN 

 XU  LUNA  

3,0 

2.0 

S.. 

'S 

1 0 	

10 	 - -  40  

MAI(SIUIRAEKOKO  MM  

Kuva  6:  Asfalttipäällysteen  suhteellisen kulumisen riippuvuus 
maksimiraekoosta.  /18/  
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Maksimiraekoon  lisäksi tärkeä asia kulutuskestävyyden maksimoimisessa 
 on karkeiden  yli  8  mm:n rakeiden määrä  (Kuva  7). Asfalttimassa 

suhteitetaan ASTO -ohjeiden  /15/  mukaan siten, että karkeiden rakeiden 
määrä  on  vähintään  65 %.  Muu rakeisuuskäyrä sovitetaan tilanteeseen 
siten, että kivialneksen tyhjätila  on stabiloivia lisäaineita  käytettäessä  17-19 
%  ja  muulloin  14-16 %. 

1.6 

E 1.4  

Cl)  o.e  z 
0.4 

02 

(I) 
0 	10 	Z) 	30 	40  - 	50 	 ) 	10 	 ) 	9  

K1VIAINES (%) YU  8 mm  

Kuva  7:  Yli  8  mm:n  rakeiden  määrän vaikutus  asfaltin  kulumiseen.  /15/  

Märissä  olosuhteissa tärkeä ominaisuus  on kiviaineksen  ja sideaineen 
 välinen tartunta, johon vaikuttavat kiviaineksen epäpuhtaudet sekä 

fysikaalis-kemiallinen laatu  /4/. 

Sideaineen  vaikutus  kulutuskestävyyteen  Suomessa  

Sideaine  muodostaa yhdessä hienoaineksen kanssa mastiksin, jonka oma 
kulutuskestävyys sekä tarttuvuus suurempiin kivirakeisiin vaikuttaa myös 
asfalttipäällysteen kulumiseen. Bitumin  ja kiviaineksen  välinen luonnollinen 
tarttuvuus riippuu paljolti niiden keskinäisestä yhteensopivuudesta, mutta 
huonoa tartuntaa voidaan myös parantaa lisäaineiden avulla.  /4/ 

Sidealneen  tehtävänä  on  peittää  ja  sitoa kaikki kivirakeet sekä lisäksi 
täyttää pääosa tyhjätilasta. Sideainemäärälle  ja  siten myös tyhjätilalle  on 

 olemassa päällystekohtainen optimi  (Kuva  8). Bitumimäärän  kasvu 
parantaa yleisesti päällysteen kulutuskestävyyttä, mutta liian runsas 
sideainemäärä johtaa päällysteen deformoitumiseen. Sideaineen vähetessä 
päällysteeri tyhjätila kasvaa, jolloin vesi pääsee helpommin päällysteen 
sisään  ja  alkaa rapauttaa sitä.  /4/ 
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Sideaineen tunkeumaluokalla  on  havaittu olevan vähäistä vaikutusta 
päällysteen kulumiseen siten, että kulutuskestävyys paranee lievästi 
sideaineen tunkeumaluokan kasvaessa  (Kuva  9).  Käytännössä parhaat 
kestävyysarvot  on  Etelä-Suomessa tehdyissä koeti etutkim uksissa 
saavutettu bitumeilla  B-80  ja  B-120 /19/.  Näitä kovemmilla bitumeilla 
kuluminen lisääntyy selvästi, koska alhaisissa lämpötiloissa  kova bitumi 

 haurastuu, jolloin  sen tarttuvuus ja kulutuskestävyys  huononee. Pehmeillä 
bitumeilla kuluminen kylmässä lisääntyy kovia bitumeja hitaammin, mutta 
lämpötilan kohoaminen puolestaan heikentää niiden kulutuskestävyyttä. 

• - Nurmsjrvi  93 -84  

-- Ma1 	1981  -  
1.30 

E___ __ ___ ___ 

'  0•9 0 	 -  

0.80 	 -- 

(1.70  -  

4. 	'.6 4  . 	5.0 5.2 5.4 	5.6 	5.3 6,0  

S(OEAINCPITOISUUS  (p-i) 

Kuva  8:  Sideainepitoisuuden  vaikutus päällysteen kulumiseen.  /4/  
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Kuva  9:  Sideaineen tunkeumaluokan  vaikutus kulumiseen.  /15/  
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Lisäaineiden  vaikutus kulutuskestävyyteen Suomessa 

Lisäaineiden  avulla ei ensisijaisesti pyritä lisäämään pääl lysteen 
kulutuskestävyyttä, koska saavutettava kulumisen vähentyminen  on 

 vähäinen kustannuksiln nähden. Lisäaineilla voidaan kuitenkin parantaa 
kulumiskestävyyttä,  jos  samalla kiviaineksen rakeisuu voidaan muuttaa 
runsaskiviseksi. Tällöin lisäaineena voidaan käyttää  /15/: 
• kuituja 
• luonnonbitumia 
• polymeerejä  

Kuidut ovat  massan lisäaineita ja  niitä käytetään pääasiassa SMA-
päällystemassoissa. Niiden avulla kulumiskestävyyttä saadaan parannettua 
varsinkin heikkolaatuista kivialnesta käytettäessä. Luonnonbitumin avulla 
kulumiskestävyyttä saadaan parannettua märissä olosuhteissa  n. 10 %  ja 
alimmissa  lämpötiloissa vieläkin enemmän. Polymeerejä käytetään 
yleisimmin bitumin lisäaineina. Suomessa polymeeri-modifioiduista 
bitumeista kulumiskestävyyden parantamisessa käyttökelpoisin  on SBS-
bitumi  eli kumibitumi, jonka vaikutus  on  merkittävä kylmissä 
ääriolosuhteissa.  /15/ 

Pääl lysteiden  kul  utuskestävyys nastattom issa  maissa 

Nastattoman  liikenteen kulutuksen seurauksena päällyste ajan myötä 
kiillottuu eli menettää karkeuttaan. Klillottumisnopeus riippuu eniten 
raskaiden ajoneuvojen liikennemäärästä. Lisäksi kiillottumiseen vaikuttavat 
ilmastotekijöistä lämpötila sekä kuivien  ja märkien kelien  jaksojen pituus  ja 

 vaihtelu.  /1 6/  

Kuvassa  10 on  esimerkki kiillottumisesta johtuvasta päällysteen kitkan 
heikentymisestä tyypillisillä Iso-Britannian moottoriteillä  /20/. 
Päällystetyyppinä on HRA-päällyste, jonka kivlaineksen PSV-arvo  on 58 - 
60. Kitkan  heikentyminen  on  suurinta päällysteen ensimmäisenä 
käyttövuotena, jolloin päällysteen karkeat kivirakeet menettävät suuren 
osan särmi kkyydestään eli mi krokarkeudestaan. Lisäksi pääl lysteen 
karkeus voi pienentyä jälkitiivistymisen vuoksi, jolloin kivirakeet painuvat 
osittain pääliysteen sisään. Myöhempinä vuosina kiillottuminen vähenee  ja 
päällysteen karkeudessa  esiintyy kausittaista vaihtelua. 
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Kuva  10:  Esimerkki  päällysteen kitkan pienentymisestä kiillottumisen 
 seurauksena (iso  -Britannia). /20/ 

Päällysteen karkeus  vaihtelee useimmissa  riastattomissa  maissa vuoden 
aikana huomattavasti  (Kuva  11).  Päällysteen kiiflottumista  tapahtuu 
pääasiassa kuivalla kelillä keväällä  ja  alkukesällä. Pitkien  märän  kelin 

 jaksojen aikana päällyste saa kuitenkin  karkeuttaan  takaisin, jolloin myös 
 sen  kitka paranee. Tästä syystä esimerkiksi Iso-Britanniassa  päällysteen 

 kitka vaihtelee vuoden aikana huomattavasti,  sillä  talvella  se  voi olla jopa  20 

 %  suurempi kuin  keskikesällä.  /20/ 
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0.50 

I 	 I 	 I 	I 	I 	I 	I 

Mar  Jou  Tam  Hel  Maa  Huh  Tou Ke  Hei Elo Syy  Lo  

Kuva  11:  Esimerkki  päällysteen kitkan  vuotuisesta  vathtelusta.  (Iso- 
Britannia).  /20/ 
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Päällysteen materiaaliominaisuuksista päällysteen kiillottumiseen  vaikuttaa 
eniten kiviaineksen lujuus. Kiiliottumisnopeus vaihtelee eri kivilajeilla. 
Päällystekiviaineksen kiillottumiskestävyys voidaan ilmaista PSVIuvuila (= 

 Polished Stone Value),  joka määritetään Iso-Britanniassa kehitetyn 
nastattoman renkaan kulutusta jäljittelevän kiillotuslaitteen avulla  (British 
Standard 812:1975).  Tässä kokeessa kivirakeet vaietaan muottlin, jonka 
tarkoituksena  on  jäljitellä päällystettä. Muottia kulutetaan kumipyörällä  6 

 tunnin  ajan. Kulutusvaikutusta tehostetaan  veden ja hiontajauheiden  avulla. 
Suuri PSV-arvo kuvaa päällysteen hyvää kiillottumiskestävyyttä.  /16/ 

2.2.2  Deformaatiokestävyys 

Nastakulutuksen  lisäksi tienpinnan urautumista voivat synnyttää päällysteen 
jälkitiivistyminen  ja plastinen deformoituminen  sekä päällysrakenteen 
rakennedeformaatio. Deformaatiomuodonmuutos aiheutuu ajoneuvojeri 
pyöräkuormista,  ja  se  voi olla kimmoista  tai  pysyvää.  /21/  

Tässä selvityksessä deformaatiolla tarkoitetaan päällysteen pysyvää 
muodonmuutosta, johon luetaan jälkitiivistyminen  ja plastinen 
deformoituminen. 

Deformaation  syntymisen edellytyksenä ovat: 
•  suuri liikennekuormitus (raskaan liikenteen määrä) 
• korkea päällysteen lämpötila 
• deformoitumiselle  altis  päällyste (pieni jäykkyys,  tumma  väri) 

Deformaatiota  esiintyy eniten hidasliikenteisillä teillä  ja  kaduilla, joilla  on 
 paljon raskasta liikennettä. Ajoradan kapeus lisää vielä haittaa, koska 

liikenne kulkee tällöin samalla ajouraila. Nastattomissa maissa päällysteen 
deformoitumisesta johtuva urautuminen  on  tärkeimpiä päällysteen 
kunnostuksen syitä. Suomessa korkeita päällysteen lämpötiloja esiintyy 

 vain  kesällä muutamina hellepäivinä, minkä vuoksi päällysteiden 
deformaatiokestävyyttä ei ole aikaisemmin pidetty  kovin  tärkeänä 
päällystesuunnittelussa. Viime vuosina suurentuneet raskaan liikenteen 
kuormitukset ovat kuitenkin tuoneet deformoitumisongeiman esille myös 
Suomessa. 

ASTO-tutkim uksen 	mukaan 	deformaation 	osuus 	päällysteen 
kokonaisurautumisesta  on  sen kunnostusvaiheessa  noin  20 - 30 %. 
Deformotumisesta  suuri  osa  on päällysteen  ensimmäisenä käyttökesänä 
tapahtuvaa alkutiivistymistä, jonka suuruus  on  noin  2 - 4 mm. /21 ,22/. 

Päällysteiden deformaatiourautumiselle  on  suunnittelua varten annettu 
raskaan liikenteen määrän mukaan luokitellut enimmäisohjearvot 
taulukossa  6. Urautuminen  testataan VTT:n kehittämällä urittamislaitteella, 
jossa voidaan erottaa alkutiivistyminen  ja  lopullinen 
deformaatlourautuminen. Urauttamislaitteella tutkitun päällysteen todellista 
tiellä tapahtuvaa deformoitumista voidaan arvioida kuvan  12  avulla.  /1 7/ 
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Taulukko  6:  Deformaatiourautumisen  ohjearvot raskaan  lIIkenteen  määrän 
mukaan  urittamiskokeessa ASTO-suunnitteluohjeen  mukaan.  /17/  

RASKAAN LIIKENTEEN  
MÄÄRÄ  (KVL)  

URAUTUMINEN  (mm)  
ALKU LOPPU  

>1000 <1 <4 
1000-500 <1,5 <8 
500-150 <2 <12 

<150 <3 <16 

a 

U. 

O 	
2 	?. 	è 	a 	t'o 	 16  

WHEEL-WAcNG  (m) 

Kuva  12:  Raskaan liikenteen määrän  ja  deformoitumisen  välinen yhteys 
normaaleissa  kesäolosuhteissa.  /15/  

Asfalttipäällysteen 	deforrnoitu miseen 	vaikuttavista suhteitustekijöistä 
tärkeimmät ovat  /21/: 
• sideaineen  jäykkyys käyttölämpötilassa 
• kiviaineksen raekoostumus 
• kiviaineksen muotoarvot 
• sideaineen  ja hienoalneksen (täytejauhe)  suhde 
• sideaineen, kiviaineksen  ja tyhjätilan tilavuussuhteet. 

Lisäaineiden  suhteellinen osuus päällysteen deformaatiokestävyyden 
muodostumisessa  on  suurin eli vähän yli kolmasosa  (Kuva  13). Sideaineen 

 ja suhteituksen  merkitys  on  kuitenkin lähes yhtä suuri.  /15/ 
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Kuva  13:  Päällysteen deformaatiokestäyyteen  vaikuttavat massatekijät  ja 
 niiden suhteellinen merkitys.  /15/  

Pääl lysteen deformaatiokestävyyden  tutkiminen 

Asfalttipäällysteiden deformoitumisen tutkimusmenetelmistä käytetyimmät 
 ovat  /21/: 

•  Marshall -koe 
• halkaisuvetolujuuskoe 
• virumiskokeet 
•  dynaaminen kolmiakselikoe 
• urittamiskokeet  

Marshall -koe  on  monessa maassa päällysteen stabiilisuuden tutkimiseen 
eniten käytetty koemenetelmä. Kokeessa puristetaan sylinterin muotoista 
kappaletta halkaisijan suunnassa vakionopeudella  60 00  lämpötilassa 

 (Kuva  14). Mittaustuloksina  saadaan suurin puristusvoima eli  Marshall-
stabiiliteetti (kN),  tämän havaitsemishetkellä tapahtunut muodonmuutos eli 

 flow-arvo  (mm)  sekä näiden avulla laskettu  Marshall -suhde (kN/mm). 
Kokeen ensisijainen käyttötarkoitus  on  olla päällystemassan suhteituksen 
apuvälineenä.  /21/ 
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Puristusnopeus 
 51  mm/min *  

koe  -  
kappale  
( 102mm 

 h  é4mm)  

Kuva  14: Marshall-koe.  /21/ 

Marshall -kokeen kelpoisuutta deformoitumisherkkyyden arviointiin pidetään 
yleisesti melko kyseenalaisena.  Sen  huonona puolena  on  todellisen 
kuormitustilanteen vastainen puristussuunta sekä korkea koelämpötila, 
minkä vuoksi  sen  avulla ei voida  kovin  luotettavasti  ennustaa päällysteen 
todellista deformoitumista. Sitä käytetään kuitenkin edelleen tähän 
tarkoitukseen, koska  se on  yksinkertainen  ja  nopea menetelmä  ja sen 

 laajasta käytöstä johtuen  on  kertynyt paljon tietoa mitattujen arvojen  ja 
 käytännön kokemusten yhteensovittamisesta.  /22/  

Halkaisuvetol  uj  uuskokeessa 	puristetaan 	sylinterin 	muotoista 
koekappaletta kapeiden  ja  kaarevien palkkien  välissä vaippaa vasten 
kohtisuorasti  (Kuva  15).  Koekappale  on  mitoiltaan samanlainen kuin 

 Marshall-kokeessa. Puristuslämpötila  on  tavallisesti +  25 °C  ja 
 puristusnopeus  n. 50  mm/min.  Näytettä puristetaan murtokuormaan saakka 
 ja  kokeen tuloksena saadaan halkaisuvetolujuus (N/rn 2).  /21/  

Kuva  15:  Halkaisuvetolujuuskoe.  /21/  
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Virumiskokeissa (engl.  creep-test)  tutkitaan päällysteessä ajan myötä 
tapahtuvaa muodonmuutosta. Koekappaleina käytetään korkeudeltaan  60 
(tai 100)  mm:n  ja  halkaisijaltaan  100 (tai 150)  mm:n mittaisia lieriöitä, jotka 
porataan joko tiestä sahatusta  tai  laboratoriossa valmistetusta laatasta. 
Kokeissa kuormitustapa voi olla kuarmituksesta  ja sen  kestosta riippuen 
staattinen, jaksoittainen  tai  dynaaminen. Näistä dynaaminen menetelmä 
vastaa parhaiten todellista liikennekuormitusta tiellä. Virumiskokeiden 
lopputuloksena esitetään joko muodonmuutos  E tai jäykkyysmoduli 5,  joka 
lasketaan jakamalla puristusjännitys muodonmuutoksella  E. /22/ 

Staattinen 	virumiskoe 	on 	yksi 	vanhimmista 	päällysteen 
deformaatiokestävyyden tutkimismenetelmistä  ja  siitä  on  olemassa useiden 
eurooppalaisten laboratorioiden yhteissuositus.  Se  soveltuu hyvin  AB- 
massojen testaamiseen,  sillä  se on koejärjestelyiltään  yksinkertainen  ja 

 nopea. Lisäksi  sen  antamat tulokset ovat osoittautuneet vertailukelpoisiksi 
urautuslaitteesta  ja kolmiakselikokeesta saatavie  n  tu lasten  kanssa. 
Staattinen virumiskoe mittaa päällysteeri ajasta riippuvia muodonmuutoksia. 
Koekappaletta kuormitetaan pituusakselin suunnassa  100 kPa:n  suuruisella 
vakiovoimalla tavallisimmin  40  °C:n  lämpötilassa yhden  tunnin  ajan.  Sen 

 jälkeen kuorma poistetaan  ja  seurataan koekappaleen palautum ista. 
Kokeessa mitataan koekappaleen korkeuden muutos  ja  lasketaan  sen 

 suhteellinen muodonmuutos  (Kuva  16). /22,23/ 

[Min]  Smjx  t  

(T,t) 	
C  (T,t  

LM in]  

Kuva  16: Periaatekuva  staattisen  virumiskokeen  tuloksista.  /1/ 
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Jaksottaisessa 	virumiskokeessa 	koekappaleeseen 	kohdistetaan 
kuormituspuisseja.  Koe voidaan tehdä esim. Nottinghamin yliopistossa 
kehitetyllä  NAT-laitteella  (Nottingham Asphalt Tester),  jolta  voidaan tehdä 
myös staattisia virumiskokeita sekä jäykkyysmodulin määrityksiä  /1 7/. NAT- 
laitteella tehdyssä jaksottaisessa virumiskokeessa puissien  ja  niiden 
välisten taukojen kesto voi olla esim.  1  sekunti  ja puisseja  voidaan antaa  2 

 tunnin  ajan. 

Dynaamisessa virumiskokeessa kuormitus vaihtelee yleensä sinikäyrän 
muotoisesti. Yksi kuormitushuippu vastaa ajoneuvon yhden akselin 
päällysteesee  n  aiheuttamaa rasitusta. ASTO-ohjeiden mukaan  dyn aam ista 
virumiskoetta  käytetään lähinnä SMA-massojen deformaatioherkkyden 
testaamiseen.  /15,21/  

Dynaamisella  kolmiakselikokeella  voidaan edellisiä kokeita paremmin 
jäljitellä todellista liikennerasitusta deformaatiota tutkittaessa. Siinä voidaan 
vaihdella koekappaleeseen vaikuttavaa Pu ristusvoimaa sekä pysty- että 
vaakasuunnassa todellisen kuormitustitanteen mukaisesti  (Kuva  1 7). 
Sylinterinmuotoista koekappaletta kuormitetaan pystysuunnassa  yleensä 
sinikäyrän muotoisesti vaihtelevalla voimalla, jossa yksi sinikäyrän huippu 
vastaa yhden akselin aiheuttamaa rasitusta päällysteeseen. Sivupaine 
pidetään joko vakiona  tai pystyvoiman  mukaan vaihtelevana. Dynaamisella 
kolmiakselikokeella voidaan mitata deformoitumisen suuruus  ja  tutkia 
deformoitumisen riippuvuutta jännitystilasta.  /21/ 

u1WJJWj1jWJ\  

Kuva  17:  Dynaamisen ko/miakselikokeen periaatekuva.  /21/  

Urittamiskokeet (engl.  Wheel Tracking test)  jäljittelevät parhaiten todellisen 
liikuvan pyöräkuorman luonnetta  ja päällysteen deformaatiovaikutusta. Sen 

 käyttöä suositellaan, kun tutkitaan uusia massatyyppejä  tai  kun 
päällysteessä käytetään modifioituja sidealneita  /1 7/. Urittamislaitteita on 

 useita eri tyyppejä, joiden  koko ja  kuormittavan kumipyörän liike vaihtelevat. 
Kumipyörää liikutetaan tavallisimmin joko edestakaisin  tai 

 ympyrän muotoisesti. Urittamiskokeita  on  käytetään yleisesti dermoitumisen 
tutkimiseen  mm.  Iso-Britanniassaja Ranskassa.  /21/ 
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Urittamiskokeissa  saadaan tuloksena deformaatiouran suuruus  ja sen 
 kehittyminen kokeen aikana.  Tulos  esitetään yleensä kuvaajana, jossa  on 
 suhteellinen ohenema ylityskertojen funktiona.  /1 7,22/  

Tyypillinen urittamiskoe  on  esimerkiksi englantilainen (TRRL) ns.  wheel- 
tracking  -koe, joka  on  pieni laboratorio-oloihin kehitetty koe  (Kuva  18). 

 Kokeessa kuorm itetaan pääl lystekoelaattaa edestakaisin Ilikuvalla 
kumirengaspyörällä, jonka kosketuspaine  on 525 MPa  ja  kuormitusnopeus 

 on 42  ylitystä minuutissa. Kokeen tuloksena saadaan deformaatiopainuma 
ylityskertojen funktiona. Tavallisesti kokeen kestoaika  on 24  tuntia  ja 

 koelämpötila  45 °C. /21 ,9/ 

[4.45 C 

200  mmx 50mm  

525 N  

Xoe(aattu 	______  
305  rnmx205mm x50mm 	42ytimenou/min  

0 mm  

Kuva  18: Wheel-tracking  -koe.  /21/  

Sideaineen  vaikutus  deformoitumiseen 

Sideaineen  laadun merkitys  on  sitä suurempi mitä suurempi  on 
sideainepitoisuus  ja  mitä pienempi  on tyhjätila päällysteen suhteituksessa. 
Sideaineen materiaaliominaisuuksista  tärkein  on  sen  jäykkyys kriittisessä 
kuormitustilanteessa  ja  lämpötilassa, joten bitumin tunkeumaluokka  (Kuva 

 19), pehmenemispiste  ja  lämpötilaherkkyys  kuvaavat parhaiten 
deformaatioalttiutta. Suomessa sideaineet luokitellaan  25  °C:n  tunkeuman 

 mukaan. Suomessa päällysteen lämpötila voi kuitenkin kohota  50-60 
C:een,  joten bitumin viskositeetti  60 °C:ssa  kuvaa paremmin  sen 

 ominaisuuksia korkeissa lämpötiloissa.  /1,19/ 

ASTO-ohjeissa deformaatiokestävyyden arvioin  n issa  käytetään apuna 
bitumin pehmenemispistettä  (Kuva  20). Sideaineen pehmenemispisteen 

 tulee olla yli  +50 °C,  jotta  sen  vaikutus deforrnoitumiseen  on  merkittävä.  /15/ 
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Kuva  19:  Sideaineluokan  vaikutus  asfaltin  deformoitumiseen 
 dynaamisessa virumiskokeessa.  /15/  

PB-M8EMSP1STE  C)  

Kuva  20:  Bitumin pehmenemispisteen  vaikutus päällysteen suhteelliseen 
deformoitumiseen.  /15/  

Kiviai neksen  vaikutus deformaatio kestävyyteen 

Deformaatiokestävyyden  parantamiseen sideaineeri ominaisuuksien avulla 
ovat  varsin  rajalliset. Tämän vuoksi kiviaineksen laatu  ja  rakeisuus  ovat 
olleet useiden ulkomaisten deformaatiotutkimusten kohteena  /23,24/.  
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Kiviaineksen 	ominaisuuksista 	deformaatioherkkyyteen 	vaikuttavat 
seuraavat tekijät  /4/: 
• kiviaineksen maksimiraekoko 
• kiviaineksen  lujuus 
• kiviaineksen raemuoto 
•  hienon kivlaineksen pitoisuus 

PääUysteen deformaatiokestävyys  edellyttää  massan kivlainekselta  hyvää 
sisäistä kitkaa. Kiviaineksen sisäisen kitkan suuruuteen vaikuttavat  sen 
rakeisuus, maksimiraekoko, raemuoto ja  lujuus. Rakeisuuden vaikutusta 
deforrnoitumiseen  on  vaikea arvioida etukäteen,  sillä  se  riippuu  mm. 
päällystemassan tiivistyksestä. Rakeisuudeltaan epäjatkuvakäyräiset 
päällysteet  ovat yleensä deformaatioherkempiä kuin jatkuvakäyräiset. 
Maksimiraekoon kasvaessa deformaatioherkkyys yleensä pienenee. 
Raemuodoltaan hyvää  on  yleensä murskattu, karkeapintainen  ja  hieman 
liuskeinen kiviaines. Kiviaineksen lujuus vaikuttaa deformoitumiseen siten, 
että heikko lujuus voi aiheuttaa kiviaineksen murskaantumista 
tiivistysvaiheessa, jolloin  sen  sisäinen kitka heikkenee.  /19,17/ 

Hienoaines  ja sideaine  muodostavat mastiksin, jonka jäykkyys riippuu 
hienoaineksen määrästä  ja  ominaisuuksista. Mastiksin jäykkyys vaikuttaa 
suoraan myös päällysteen jäykkyyteen. Hienoainesmäärän lisäys vähentää 
deformaatiota  ja  samalla päällysteen lajittumisherkkyys pienenee.  /19/ 

Ti  lavu ussu hteiden  vaikutus deformaatiokestävyyteen 

Päällysteen stabiliteetti  riippuu sideaineen  ja kiviaineksen  ominaisuuksien 
lisäksi niiden keskinäisistä tilavuussuhteista. Tähän voidaan vaikuttaa 
su hteituksen lisäksi pääl lysteen tiivistyksen avulla. Karkea kivialnes 
muodostaa päällysteeseen rasituksia vastaanottavan rungon,  jota  täyttää 

 ja  sitoo hienon kiviaineksen  ja sideaineen  muodostama mastiksi. 
Sideainepitoisuudelle  on  käytännössä etsittävä sopiva arvo sekä 
deformaatio- että kulutuskestävyyden kannalta. Runsas sideainepitoisuus 
vähentää hieman päällysteen kulumista, mutta  se  voi tehdä päällysteestä 
myös deformaatioherkän. Kuvan  21  mukaan sideainepitoisuuden 
kasvattaminen suhteituksen optimiarvosta  0,5  paino-%:lla voi lisätä 
päällysteen deformaatioriskiä noin kolminkertaiseksi.  /19,4/ 



40 
	

Nastattomafl  liikenteen päallysteet  

2.  ASFALTTIPAALLYSTEDEN SUUNNITTELUPERUSTEET  

I 
I  .  30 ° C 
0- 0,7  MPa 

 V  -  10  ni/h 
>- 	 -.-... 	 . 	 E-0,10 

1O  
>- 

0 

C/) 31165 z 
u-i 

 u-i  
z 
u-i  

z 0,3 	

311250 

811120 w z  
—JOI  
w 
w 
I 
C/) 0,03 

opt 	opt 	opt 	opt 	Opt 
-1,0 	-0,5 	.0,5 	.1,0  

SIDEAINEPITOISUUS  (paino-%)  

Kuva  21:  Bitumin kovuusluokan  ja  sideainepitoisuuden  vaikutus 
suhteelliseen liikenteensietokykyyn.  /4/  

Päällysteen tilavuussuhteista  merkittävä  on  myös päällysteen tyhjätila 
 (Kuva  22).  Riittävä tyhjätila mandollistaa sideaineen laajenemisen 

korkeassa lämpötilassa ilman, että kiviainesrungon toiminta häiriintyy. Liian 
pieni tyhjätila johtaa kivirakeiden mekaanisen kitkan katoamiseen. Tällöin 
päällysteen deformaatiovastuS  on  huono, koska rasitukset siirtyvät 
hydrostaattisesti mastiksin välityksellä.  /19/ 

Suhteituksessa päällystemassan tyhjätilan täyttöasteen  tu  lee ASTO
-tutkimuksen  /15/  mukaan olla välillä  80...90 %.  Etenkin tätä suuremmalla 

täyttöasteella deformoitumisriSki kasvaa nopeasti. 
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Kuva  22:  Kiviaineksen tyhjätilan täyttöasteen  vaikutus päällysteen 
deformaatioherkkyyteen virumiskokeessa saksalaisen tutkimuksen mukaan 

 (40 °C, 0, 1  MN/rn2,  1 h). /4/  

Lisäaineiden  käytän vaikutus  deformoitumiseen 

Modifoimalla sideainetta  tai  asfafttimassaa  voidaan merkittävästi vähentää 
 päällysteen deformoitumisherkkyyttä. Bitumin  ominaisuuksiin voidaan 

vaikuttaa suoraan  modifoimalla  eli muuttamalla  sen  valmistusprosessia. 
 Toinen vaihtoehto  on  käyttää  lisäaineita sideaineen  tai  fiUerin  seassa. 

Suomessa  tehokkaimmiksi lisäaineiksi deformaatiokestävyyden  
parantamisessa ovat osoittautuneet  kumibitumi, 	uonnonasfaftti  ja 

 teollisuushienokalkki  /15/.  

Kumibitumin 	avulla 	voidaan 	muunnella 	tehokkaasti 	bitumin 
pehmenemispistettä.  Esimerkiksi  7 %:n  polymeerilisäyksellä 
pehmenemispiste  nousee  80  °C:een,  jolloin  deformoituminen  on 

 pyäräurituskokeessa  noin  2 mm  (Kuva  23). /15/  
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Kuva  23:  Polymeeripitoisuuden  vaikutus  asfa/tin deformoitumiseen 
pyöräurituskokeessa.  /15/ 

2.2.3  Väsymiskestävyys 

Päällysteen 	väsymisellä 	tarkoitetaan 	toistuvien 	liikennekuormien 
aiheuttamaa pääl lysteen lujuuden hei kkenem istä. Päällysteen väsymi nen 
johtaa lopulta päällysteen halkeiluun, joka etenee asfalttikerroksen 
alapinnasta yläpintaan, aluksi mikrohalkeamina  ja  myöhemmin murtumina. 

 /4/  

Asfaittimassan 	koostumuksessa 	pääl lysteen 	väsymiskestävyyteen  
vaikuttavat  /4/:  
• sideaineen  jäykkyys 
•  massan tilavuussuhteet 
• kiviaineksen rakeisuus  ja maksimiraekoko 
• hienoaineksen  määrä 

Sideaineen  jäykkyyden vaikutus päällysteen väsymislujuuteen riippuu 
päällysteen paksuudesta  ja lämpötilasta. Pääsääntönä  voidaan sanoa, että 
sideaineen jäykkyyden lisääminen kasvattaa väsymislujuutta paksuilla (yli 

 100 mm)  päällysteillä lämpimissä  (yli  5 °C)  olosuhteissa. Kylmissä 
olosuhteissa  ja ohuilla päällystepaksuuksilta  on  edullista valita sidealneelle 
pienempi jäykkyys.  /1 9/  

Päällysteen  jäykkyyteen  ja väsymisluju uteen  vaikuttavat yleensä samat 
tekijät. Tähän perustuen  on  käytännön suunnittelua varten tehty käyrästöjä, 
joista saadaan päällysteen väsymislujuuus alustan eri kantavuuksilla. 
Päällysteen jäykkyys voidaan joko määrittää kokeellisesti  tai  arvioida 
käyrästöistä bitumin jäykkyyden  ja päällysteen tilavuussuhteiden 

 perusteella.  /4/  
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2.2.4  Pakkaskestävyys  

Suomen olosuhteissa päällysteeltä vaaditaan hyvää kestävyyttä myös 
matalissa lämpötiloissa. Pakkasella päällysteeseen voi syntyä halkeamia 
pohjamaan routanousujen  ja tierakenteen kutistumisen  seurauksena. Tässä 
yhteydessä käsitellään päällysteen kutistumisesta johtuvia poikkihalkeamia 
eli pakkaskatkoja  ja  niiden riippuvuutta päällysteen ominaisuuksista. 

Pakkaskatkot  syntyvät, kun lämpötilan laskun aiheuttamat termiset 
jännitykset ylittävät päällysteen vetomurtolujuuden. Halkeilu voi syntyä 
äkillisesti lämpötilan laskiessa nopeasti  tai  lämpötilan vaihdellessa 
pakkasella.  /25/  

Suomessa  on päällysteen poikittaishalkeilua  tutkittu  mm.  Oulun yliopiston  ja 
tielaitoksen  tekemässä selvityksessä  /25/,  jonka mukaan pakkaskatkojen 
syntyminen riippuu merkittävästi seuraavista tekijöistä: 
• pakkasmäärä 
• päällysteen  ikä 
• sideaineen tunkeuma 
• kiviaineksen muotoarvot 
• asfaittimassan halkaisuvetolujuus 

Pakkaskatkojen 	syntyminen 	riippuu 	pääasiassa 	päällystemassan 
jäykkyydestä matalissa lämpötiloissa. Tähän vaikuttavat eniten sideaineen 
kylmäominaisuudet, joita kuvaavat parhaiten  sen tunkeuma ja 
lämpötilaherkkyys. Päällysteen halkeamislämpötila  voidaan arvioida 
tutkimalla joko sideaineen  tai päällysteen kylmäominaisuuksia. /4/  

Uusissa ASTO-suunnftteluohjeissa  /15/  annetaan ohjearvot pakkaskatkojen 
enimmäismäärälle eri liikenneluokissa (Taulukko  7).  

Taulukko  7:  Suositelta  vat  enimmäispakkaskatkomäärät lOOm:n  matkalla eri 
liikenneluokissa.  /15/  

KVL Pakkaskatkoja /  1 00 m 
>10000 0 

10000-5000 1 
5000-1500 2 

<1500 3  

Sideaineen  ominaisuuksien vaikutus  pakkaskatkoihin 

Päällysteen  suunnittelua varten  on  tunnettava ne sideaineen ominaisuudet, 
jotka ovat yhteydessä pakkaskatkojen syntymiseen. Pakkaskestävyyden 
perusteella sideaineeksi sopivat parhaiten pehmeät bitumilaadut, mikä  on 

 ristiriidassa  mm. deformaatiokriteerin  edellyttämän sideainevalinnan 
kanssa. Tästä syystä sideaineen valinnassa pyritään siihen, että 
pakkaskatkojen määrä olisi mandollisimman vähäinen muiden 
ominaisuuksien silti heikentymättä. 
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Tunkeuma  25 °C  lämpötilassa kuvaa !ämpötHaherkkyydeltään samanlaisten 
bitumien kylmäominaisuuksia.  Se  vaikuttaa voimakkaasti yhdessä 
pakkasmäärän kanssa päällysteen halkeamatiheyteen  (Kuva  24). 
Halkeamatiheys  kasvaa sideaineen jäykkyyden pienentyessä.  /25/ 

60 

20 

0  
230  80 

-  
130 	 180 

Tunkeurno  25C,  0,1mm  

Kuva  24:  Halkeamatiheyden  ja  sideaineen tunkeuman  välinen riippuvuus. 
 /25/  

Sideaineen lämpötilaherkkyyttä  kuvaa parhaiten penetraatioindeksi, joka 
määritetään yleensä kandesta lämpötilasta saadun tunkeuman perusteella 
joko laskemalla  tai  erilaisia käyrästöjä apuna käyttäen. Tunkeumaltaan 
samanlaisista bitumeista  on kylmäominaisuuksiltaan  parempi  se,  jolla  on 

 suurempi penetraatioindeksi.  /19/ 

Fraassin murtumispiste  on  käytännössä ainoa bitumien laatuvaatimuksiin 
sisältyvä ominaisuus, jolla voidaan vertailla tavallisten bitumien 
kylmäominaisuuksia. Päällysteen halkeamislämpötilaa vastaava sideaineen 
murtumispiste voidaan määrittää kuvan  25  avulla. Murtumispiste ei sovellu 
kovien  tai modifioitujen bitumien kylmäominaisuuksien  arviointiin.  /151  
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Kuva  25: Päällysteen halkeamislämpö  tilan  ja  Fraassin murtumispisteen 
 välinen yhteys ASTO-suunnitteluohjeen mukaan.  /15/ 

Luskejsuus,  LI  

	

1,0 	 1,5 	 2,0 
60 	 I 

HT -61,3  *  LI •  24,2 
N 35 
R 0,51' 

E 
S  
-  N 	 _____  40 
a  

=  
HT -34,I*PU.I09,7 
Nl35 
R0,4I  

20 	

2,5 	 3,0  

Puikkoisuus, PU  

Kuva  26: Kivialneksen liuskeisuuden  ja  puikkoisuuden  vaikutus 
poikki halkeamatihe yteen.  /25/ 
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Kiviaineksen  vaikutus  pakkaskestävyyteen 

Kiviaineksen  muotoa kuvaavilla liuskeisuudella  ja puikkoisuudella  on 
Ehrolan  tekemän tutkimuksen mukaan huomattava vaikutus päällysteen 
pakkashalkeamien tiheyteen  (Kuva  26). Liuskeisuuden  ja puikkoisuuden 

 kasvaessa haikeamatiheys pienenee voimakkaasti. Vaikutus perustuu 
halkeamatiheyden  ja päällysteen  jäykkyyden väliseen yhteyteen,  sillä 
kiviaineksen muotoarvojen  kasvu pienentää molempia ominaisuuksia 
samassa suhteessa.  /25/  

Muista kiviainestekijäistä maksimiraekoon  ja luonnonpintaisten kivirakeiden 
 osuuden kasvu lisäävät päällysteen poikkihalkeamien määrää. Näiden 

tekijöiden osuus ei ole kuitenkaan  kovin  merkittävä.  /25/ 

2.2.5  Veden  kestävyys  

Veden  pitkäaikainen vaikutus heikentää päällysteen kiviaineksen  ja 
sidealneen  välistä tartuntaa. Huono  veden  kestävyys näkyy päällysteen 
purkautumisena,  jota  aiheuttaa renkaiden kulutus  ja toistuvasta 

 jäätymisestä  ja  sulamisesta johtuva mekaaninen rapautuminen. Ulkoisista 
tekijöistä pääl lysteen vedenkestävyyteen vaikuttavat liikennerasitu ksen 
suuruus, märkäaika sekä lämpötilan vaihtelut. Märkäajan pituus riippuu 
sateisu uden lisäksi päällysteen talvisuolau ksesta.  /4/ 

Päällysteen  ominaisuuksista vedenkestävyyteen vaikuttuvat eniten 
päällysteen tyhjätila  ja kiviaineksen ja sideaineen  välinen tartunta. 
Lisäaineiden käytöllä voidaan parantaa tartuntaa.  /1 9/  

Veden  kestävyyttä voidaan tutkia halkaisuvetoluju usko keella siten että 
päällystekoekappaleista puolet testataan kuivana  ja  loput vesihauteessa 
säilytyksen  (72  tuntia, +  40 00)  jälkeen. Tarttuvuusluku eli vedenkestävyys 
ilmoitetaan märkien  ja  kuivien koekappaleiden halkaisuvetolujuuskokeiden 
keskiarvojen suhteena (%). Tarttuvuusluvun tulee ASTO-ohjeiden mukaan 
olla vähintään  60%. /15/ 

Päällysteen tyhjätilan  vaikutus  vedenkestävyyteen  

Suomen perinteiset asfaittibetonit  on  tehty hyvin tiiviiksi, jolloin vesi ei 
pääse helposti päällysteen sisään vaikuttamaan.  AB-päällysteiden tyhjätila 
on  yleensä  alle  3  %,  joten ne ovat normaalisti erittäin huonosti vettä 
läpäiseviä. Päällysteessä saattaa olla kuitenkin avoimia lajittumakohtia  tai 
mikrohalkeamia,  jotka ovat syntyneet rasituksista  ja  työn aikaisista 
rakennusvirheistä.  /4/ 
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Nastattoman  liikenteen maissa avoimien  päällysteiden  käyttö  on  nykyisin 
yleistymässä. Näiden  päällysteiden  pääasiallisena  käyttötarkoituksena  on 

 vettä  läpäisemällä  pitää  päällysteen  pinta  kuivana myös sateella. Avointen 
 päällysteiden tyhjätila  on  yleensä vähintään  20  %.  Ongelmaksi niiden 

käytössä  on  osoittautunut juuri huonosta  tartunnasta  johtuva 
 purkautumisaittius.  Jos  päällyste  suhteitetaan  avoimeksi,  on  tärkeätä saada 

aikaan mandollisimman paksu  sideainekalvo  kivien suojaksi vettä vastaan. 
 /26/  

Sidealneen  ja kivialneksen  välinen tartunta 

Päällysteen vedenkestävyyden  suunnittelussa tärkeimmät  sideaineen 
 fysikaaliset ominaisuudet ovat  viskositeetti  ja  jäykkyys.  Sen  kannalta  on 
 edullista valita  päällysteelle  mandollisimman jäykkä  sideaine.  Mitä 

korkeampi  on  bitumin viskositeetti  sitä vaikeampi  on  veden  syrjäyttää 
 sideainekalvoa  kiven  pinnasta.  Bitumin  suuri jäykkyys vaatii korkean 

 sekoituslämpötilan,  mikä puolestaan parantaa  kiviaineksen kuivumista  ja 
 siten myös tartu  ntaa.  /19/  

Kiviaineksen  ominaisuuksista  veden  adsorptiokyvyllä  on  todettu olevan 
yhteys  päällysteen tarttuvuusluvun  kanssa, joten sitä voidaan käyttää 

 vedenkestävyyden  suunnittelussa  (Kuva  27). /15/  
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Kuva  27:  Kiven vedenadsorption ja päällysteen tarttuvuusluvun  välinen 
yhteys.  /15/  
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2.3  Päällysteiden pintaominaisuudet 

 2.3.1  Kitka  ja  karkeus 

Nastattoman  liikenteen maissa kitka  on  yksi tärkeimmistä kulutuskerroksen 
valintaan  ja  kunnostukseen vaikuttavista pintaominaisuuksista. Kitkaltaan 
huonot päällysteet voivat lisätä onnettomuusriskiä, kun ajoneuvon 

 ha! littavuus  tiellä  on  huono. Kitkan kannalta vaikeimpia keliolosuhteita ovat 
jäinen lumipolanne  tai irtolumella peittynyt  jäinen tienpinta sekä märkä 
sohjokeli. Kesällä kitka saattaa olla riittämätön uudella päällysteellä 
sideaineen pintaannousun vuoksi  tai  runsaan vesisateen aikana, jolloin  on 

 olemassa vesiliirron vaara. Kitkavaati  mu kset  edellyttävät nastattoman 
liikenteen päällysteiltä riittävää karkeutta, hyvää vedenpoisto-ominaisuutta 
sekä mandollisimman vähäistä jäätymisalttiutta talviolosuhteissa.  /27,28/ 

Päällysteen  ja  renkaan väliseen kitkaan vaikuttavat  /16,28/: 
•  sääolosuhteet 
•  tien liikennemäärä  ja  ajonopeus 
• päällysteen  lämpötila 
• päällystetyyppi  ja  -materiaalit 
• päällysteen  ikä 
•  renkaan ominaisuudet 

Kitkatunnusluvut  ja  -mittaukset 

Kitkatunnusluvut  ovat mittausmenetelmästä  ja  -nopeudesta  riippuvia 
suureita, joista tärkeimmät ovat  /16,27,29/: 

1) Sivukitkakerroin (engl. SF0 =  Sideway-force coefficient) 
Päällysteen sivukitka  mitataan märältä pinnalta käännetyllä vapaasti 
pyörivällä mittauspyörällä määrätyllä nopeudella. Sivukitkamittalaftteita 
ovat  mm. VTT:n kitkamittausajoneuvo, SCRIM-mittausajoneuvo  (Iso- 
Britannia), Stradographe (Ranska)  ja  Odoliographe  (Belgia).  

2) Jarrutuskitkakerroin  (eng!.  BFC =  Braking-force coefficient). 
Päällysteen jarrutuskitka  mitataan suoraan kulkevalla ukkiintuneella  tai 

 hieman luistavalla mittapyörällä määrätyllä nopeudella. 
Jarrutuskitkamittareita ovat  mm. Skiddometer  (Ruotsi), Stuttgarter 
Reibungsmesser (Saksa)  ja  Stradographe  (Ranska).  

3) SN -luku  (Skid number). 
Se on  yleisin USA:ssa käyttetty kitkatunnusluku, joka ilmoittaa 
pääl lysteen jarrutuskitkan standardinopeudessa  64 km/h. 

4) BPN-luku  (British Pendulum Number). 
Se  mitataan heilurikitkamittarilla 	(British Pendulum Tester),  jota  
käytetään päällysteen kitkan  ja  mikrokarkeuden  määrittämiseen 
laboratoriossa  ja  kenttätutkimuksissa. 
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Päällysteen kitkamittauksia  tarvitaan seuraavia tarkoituksia varten  /29/: 
• päällysteiden ajoturvallisuuden  ennustaminen 
• päällysteiden kunnostusjärjestyksen  laatiminen 
• pääUystettyjen  teiden hallinta  ja budjetointi 
•  tiedon kerääminen eri päällystetyyppien kitkaominaisuuksista  

Päällysteen  kitka voidaan määrittää mittaamalla joko itse kitkavastusta, 
päällysteen  pinnan karkeutta  tai vedenpoistuvuutta pääHysteen  ja  renkaan 
välistä.  /1 6/ 

Päällysteen kitkavoim  an  mittaamiseen käytettävät laitteet ovat joko 
erillisellä mittapyörällä varustettuja mittausajoneuvoja  tai hinattavia  laitteita 

 /30/.  Eri mittausmenetelmät eroavat hieman toisistaan, minkä vuoksi niiden 
antamat kitka-arvot eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia. 
Miftausmenetelmien tärkeimmät erot ovat seuraavissa pääkohdissa 

 /29,30/: 
• jarrutuskitkamittauksen luistoaste (lukittu  tai lukkiintumaton) 
• mittauspyörän kääntökulma sivukitkamittau ksessa 
• mittauspyörän  kuorma  ja  renkaan laatu 
• mitauspyörän  renkaan eteen suihkutettavan vesikalvon paksuus  (0,5 - 2 

mm) 
• mittausnopeus  

Suomen nykyiset  kitkavaatimukset  

Suomessa kitka mitataan nykyisin märältä päällysteeltä lukkiintuneella 
renkaalla  ja sivuliukuperiaatteella  toimivalla menetelmällä. Päällysteen 
suunnittelun yhteydessä kitka mitataan yleensä heilurimittarilla.  /15/  

Suomessa päällysteiden kitkatasolle ei ole vielä asetettu tarkkoja 
vaatimuksia, koska kesällä kitka  on  yleensä hyvä  ja talviolosuhteissa  riittävä 
kitka saavutetaan liukkaudentorjunnan  ja nastarenkaiden  käytön avulla. 
Lisäksi uudet päällysteet karkeutuvat nastakulutuksen vaikutuksesta  jo 

 ensimmäisen  talven  aikana  ja  helpottavat kitkatason säilymistä riittävänä. 

Riittävänä kitkatasona  on  tähän asti pidetty märältä pinnalta mitattua 
kitkakerrointa 	0.40 	ajettaessa 	nopeusrajoituksen 	sallimaa 
enimmäisnopeutta  /31/.  Uusissa ASTO-suunnitteluohjeissa uuden 
päällysteen kitkasuositukset  on  luokiteltu nopeusrajoituksen mukaan 
(Taulukko  8).  

Taulukko  8:  Suositella  vat  kitka -arvot uusille päällysteille  AS TO
-suunnitteluohjeen  mukaan.  /15/  

NOPEUSRAJOITUS KITKAKERROIN  
120 >0,6 
100 >0,5 

<80 >0,4 

P  
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Nastattomien  maiden  kitkavaatimukset 

Nastattomissa  maissa päällysteiden kitkalle  on  laadittu suosituksia, joiden 
luonne  ja  sisältä vaihtelevat maittain. Ne sisältävät yleensä suosituksia joko 
kitkavastukselle, pääilysteen pintakarkeudelle  tai kiviaineksen 
kill lottumiskestävyyde Ile.  Eri  maiden kitkavaatim usten ye rtailua  vaikeuttaa 
käytettyjen kitkamittausmenetelmien erilaisuus.  /30,27/  

Tanskassa  pääi lysteen kitkakertoimen väh  im mälsarvo ksi  on  määrätty  0,40. 
 Kitka määritetään keskiarvona mielivaltaisesti valittavalta  100 m:n  matkalta 

 60 km/h:n  nopeudella mitattuna. Kitkakerroin ei saa pienentyä enempää 
kuin  0,1 lisättäessä mittausnopeutta 20 km/h:lia nopeusalueella 60 - 90 
km/h. Kitkamittarina  Tanskassa käytetään Stradografia, joka mittaa 
sivuluistokitkaa.  /32/  

Iso-Britanniassa  on  laadittu päällysteiden sijaintikohteen mukaan 
määräytyvät kitkavaatimukset (Taulukko  9).  Vaatimusten 
määräytymisperusteena  on  käytetty eri tieaiueiden märän  kelin liukkaudesta 

 johtuvaa onnettomuusriskiä, joka  on  saatu onnettomuustilastoista märän 
 kelin  liukkauden aiheuttamien onnettomuuksien määrän  ja 

 onnettomuuksien kokonaismäärän suhteena. Liukkaudesta aiheutuva 
onnettomuusriski riippuu äkkijarrutuksiin  ja väistöihiri  johtavien 
konfliktitilanteiden esiintymistiheydestä, joka  on  suurimmillaan risteyksissä 

 ja liittymien  läheisyydessä  ja pienimmiilään moottoriteillä  sekä  2-
ajorataisten  teiden tieosuuksilia, joilla ei ole liittymiä. Vaadittavaan 
kitkatasoon vaikuttavat lisäksi tien geometrian pituuskaltevuus  ja 
kaarresäde. Kitkal ukuna  käytetään sivu kitkakertoi melle (SF0) määritettyä 
kesän keskiarvoa. Kitkamittaukset tehdään  SCRIM-kitkamittausajoneuvolla 
(Sideway-force Coefficient Routine Investigation Machine),  joka suuren 
mittausnopeuden ansiosta soveltuu hyvin pääliystetyn tieverkon 
kitkatarkkailu un. Kitkavaatim usten alittuessa pai kai  le  asennetaan 
varoitusmerkitja tarvittaessa  sen  päällyste kunnostetaan.  /16/ 
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Taulukko  9:  Iso-Britanniassa vaaditta  vat  kitkakertoimen (SFC) 
vähimmäisaivot pää/lysteen  sijainnin mukaan.  /16/  

SIJAINTI 	 KITKAKERROIN (SF0) 
______ __________________________________ (mrttausnop.  50  krn!j)  
Luokka 	 Selitys 	 0,35 j 0,40 0,45 0,50 

A 	Moottoritiet (pääkaistat)  
B 	2-ajorataiset  tiet 	 _____ 

-  ei  ithymiä 	 _____  

C 	l -ajorataiset  tiet  
-  ei  liittymiä 	 _______________  

D 	2-ajorataiset  tiet  
-  vähäisiä  lifttymiä 	 ______________________  

E 	1 -ajorataiset  tiet  
-  vähäisiä  lifttymiä 	 _______________  

F 	Suurten  lifttymien lähestymis-  ja  
______ risteysalueet  (kaikki  Iiittymissuunnnat) 	________________ 
Gi 	Pituuskaltevuus  5-10  %  yli  50 m  matkalla  

-  2-ajoratainen  (vain  ylämäessä)  
-  1 -ajoratainen  (ala-  ja  ylämäessä) 	 ______________  

G2 	Pituuskaltevuus  >10  %  yli  50 m  matkalla 	 - 

-  2-ajoratainen  (vain  ylämäessä)  
-  1 -ajoratainen  (ala-  ja  ylämäessä) 	 _______________  

Hl 	Kaarresäde ̂   250 m  
(nooeusrajoitus >  40  moh  

Luokka 	 Selitys 	 045 050 
J 	Liikenneympyrän lähestymisalue 	 _________________  
K 	Liikennevalojen,  suojateiden  ja  rauta- 

______ teiden  tasoristeysten lähestymisalueet 	________________  
H2  Kaarresäde ̂   100 m  

______  (nopeusrajoitus  >  40 mph) 	 _______________  

L 	Liikenneympyrät 	 _________________  

(1)  Mittausnopeus 20km/h. 

Päällysteen karkeuden  vaikutus  kitkaan  

Tien  pinnan  geometrinen epätasaisuus jaetaan aallonpituuden mukaan 
useisiin eri alueisiin, joista  päällysteen kitkaan  vaikuttavia ovat  mikro- ja 

 makrokarkeus  (Kuva  28).  
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Kuva  28:  Päällysteen  pinnan mikro- ja  makrokarkeus.  /9/ 

1) Mikrokarkeus 

Mikrokarkeudella  tarkoitetaan  päällysteen  pinnan  epätasaisuutta, jonka 
aallonpituus  on 0 - 0,5 mm  ja  syvyys  0 - 0,2 mm. Mikrokarkeus  ilmaisee 

 päällysteen  tai  sen  pinnalla olevien  kivirakeiden kiillottuneisuuden.  Sen 
 suuruus riippuu pääasiassa  kivirakeiden särmikkyydestä,  johon vaikuttavat 

mineraalien  raokoko  ja  -muoto sekä  mineraalikoostumus. Mikrokarkeus 
 vaikuttaa  päällysteen kitkan  suuruuteen merkittävimmin alhaisilla (enintään 

 50 km/h) ajonopeuksilla. /27/ 

Päällystekiviaines  menettää  nastattoman  liikenteen  hiovan  kulutuksen 
vuoksi  mikrokarkeuttaan,  jolloin puhutaan  päällysteen kiillottumisesta. 

 Koska  päällysteen kiillottumiskestävyys  riippuu pääasiallisesti  kivialneksen 
 ominaisuuksista,  on  useissa  nastattomissa  maissa laadittu suosituksia 

 kulutuskerroksen kiviaineksen valinnalle,  jotta  mikrokarkeus  säilyisi 
riittävänä  koko  päällysteen käyttöajan. Kiviaineksen kiillottumiskestävyyttä 

 kuvaava  PSV -arvo  (Polish Stone Value)  valitaan  esim. lso -Britanniassa 
vaadittavan  kitkatason  ja  raskaan liikenteen  (hyätyajon euvot)  määrän 
perusteella (Taulukko  1 0). /16/ 
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Taulukko  10:  Suositus kiviaineksen  PS V-arvoksi vaaditta  van kitkan 
 saavuttamiseksi sekä vaadittava kiviaineksen hioutuvuus/uku eri raskaan 

liikenteen määrillä.  /16/  

Vaadittava SFC-arvo Tarvittava kiviaineksen PSV-arvo 
(kesän k.a.) Liikennemäärä (hyötyajoneuvoa/aiokaistajvrk)  

^  250 1000 1750 2500 3250 4000 50 km/h  nopeudella 
0,30 30 35 40 45 50 55 
0,35 35 40 45 50 55 60 
0,40 40 45 50 55 60 65 
0,45 45 50 55 60 65 70 
0,50 50 55 60 65 70 75 
0,55 55 60 65 70 75 
0,60 60 65 70 75 
0,65 65 70 75 
0,70 70 75 
0,75 75  _______ ______ ______ ______ 

Kiviaineksen hioutu- 
vuusluku (AAV) 1 ): 
- sirotepintauksille  <14  <  12 <12 <10 <10 <10  
-pe'ksefle  <16 <16 <14 <14 <12 <12  

AAV =  Aggregate Abrasion Value (British Standards 812, 1984) 

2)  Makrokarkeus 

Makrokarkeudella  tarkoitetaan päällysteen  pinnan  epätasaisuutta, jonka 
aallonpituus  on 0,5  -  50 mm  ja  syvyys  0,2  -  10 mm.  Makrokarkeus 

 vaikuttaa päällyseen kitkaan siten että suuri makrokarkeus mandollistaa 
hyvän kitkatason myös suurilla nopeuksilla (Taulukko  1 1).  Usäksi  se 

 vähentää vesiliirtoriskiä märällä kelillä, jolloin vesikalvo peittää kivirakeita  ja 
 mikrokarkeuden  vaikutus  on  vähäinen.  /33/  

Taulukko  11: Makrokarkeuden  vaikutus päällysteen kitka tasoon nopeuden 
kasvaessa  50 km/h:stä 130 km/h:een. /16/ 

Kitkatason pieneneminen (%) 
nopeuden noustessa  
50 km/h  -  130 km/h  

Makrokarkeuden  syvyys  (mm)  
sand patch  -menetelmällä  

Asfafttipäällysteet Betonipäällysteet  
0 2,0 0,8 

10 1,5(1,0) 0,7 
20 1,0(0,8) 0,5 
30 0,5 0,4  

Päällysteen kulutuskerroksen  suunnittelussa hyvä  makrokarkeus  on  etenkin 
liikenneturvalljsuuden kannalta tavoiteltava ominaisuus. Kitkan lisäksi 
makrokarkeus tarjoaa päällysteelle hyvät valonheijastuvuusominaisuudet 
sekä ehkäisee  veden  roiskumista sadekelillä.  Suurella makrokarkeudella  on 

 myös joitakin haittavaikutuksia kuten meluisuuden  ja  ajoneuvojen 
polttoaineen kulutuksen lisääntyminen, mutta niiden merkitys  on 

 huomattavasti pienempi kuin liikenneturvallisuuden lisääntymisen.  /33/  
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PääUysteen makrokarkeus  riippuu  mm.  seuraavista tekijöistä  /27/: 
• karkeiden kivirakeiden  koko,  muoto  ja  järjestys 
• päällysteen koloisuus 
• päällysteen huokoisuus 

Makrokarkeuden  mittaamisessa yleisimmin käytetty menetelmä  on ns. 
sand-patch  -testi  (Kuva  29).  Tässä testissä levitetään tietty tilavuus hiekkaa 
ympyränmuotoiseksi tilku ksi tasoittaen  se päällysteen  kivi rakeiden 

 huippujen tasalle. Päällysteen makrokarkeus voidaan laskea kaavalla  /9/: 

Td= 40v 	 (2) 
it x d  

missä 	Td makrokarkeuden  syvyys,  mm 
V =  hiekan tilavuus,  ml 
d = hiekkatilkun  halkaisija,  cm  

Kuva  29:  Makrokarkeuden  mittaus  sand-patch  -testillä.  /9/  

Päällysteen karkeuden mittaustarpeen  lisäännyttyä  on sand-patch  -testi 
osoittautunut liian hitaaksi, jolloin  on  kehitetty  laser-mittausteknhikkaan 

 perustuvia mittalaitteita  (Kuva  30).  Tällaisia ovat esim. lso-Britanniassa 
käytössä olevat käsin liikuteltava  Mini Texture Meter  ja HSTM-
mittausajoneuvo  (High Speed Texture Meter),  jolla voidaan karkeutta mitata 
normaalilla ajonopeudella  ja  saavuttaa jopa  500  km:n mhttausmäärä 
päivässä  /16/. 
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Kuva  30:  Periaatekuva päällysteen lasertekniikkaan  perustuvasta 
 päällysteen  pinnan karkeuden  mittaamisesta.  /9/  

Hyvä makrokarkeus voidaan saada aikaan päällysteeseen usealla tavalla. 
Uuden päällysteen koostumuksen suunnittelussa makrokarkeutta lisäävät 
suuri karkeiden rakeiden pitoisuus  ja  huokoisuus. Kitkaltaan  huono 
päällyste voidaan kunnostaa karkeuttamalla  se  mekaanisesti  tai  levittämällä 

 karkea sirotekerros  sen pinnalle.  Nastattomissa  maissa tähän tarkoitukseen 
käytetään myös kuumamassapäällysteitä ohu  ma  pintau ksina.  /33/  

Taulukossa  12 on  esitetty joidenkin tavallisimpien uusien päällysteiden 
avulla saavutettavia makrokarkeuden syvyyksiä  /1 6/.  Sen  perusteella hyvät 
kitkaominaisuudet suurilla ajonopeuksilla voidaan parhaiten saavuttaa 
karkeasirotteisella  H RA-päällysteellä,  avoimilla päällysteillä sekä 
sirotepintauksilla. Taulukon  12  mukaan karkeudeltaan huonoimpien 
asfalttibetonien kitka alenee  n. 30  % ajonopeuden  noustessa  50  km/h:sta 

 130  km/h:een.  

Taulukko  12:  Uusien  pääl/ysteiden makrokarkeuden syvyyksiä  sand-patch  - 
 menetelmällä mitattuna.  /16/  

PÄÄLLYSTETYYppI MAKROKARKEUS  (mm)  
Asfafttibetonj  0,4  -  0,6  
HRA-päällyste (hieno sirote)  0,5  -  1,2  
HRA-päällyste (karkea sirote)  1,2  -  2,5  
Avoin päällyste  1,5  -  3,5  
Sirotepintaus  2,0  -  3.5  
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Eri  päällystetyyppien kitkaominaisuudet 

Kitkaominaisuu ksiltaan 	hyviä 	päällysteitä 	ovat 	karkeapintaiset, 
suhteitukseltaan  avoimet päällystetyypit. Tiiviiden  ja hienorakeisten 
asfalttipäällysteiden  kitkaa voidaan parantaa karkeuttamalla niitä 
bituminoidu  n  sirotteen  avulla. Suomen nykyisistä päällystetyypeistä 
kitkaominaisuuksiltaan parhaita ovat epäjatkuvat asfafttibetonit  ja SMA-
päällysteet.  Avoimia pääHystetyyppejä  on  käytetty Suomessa vasta 
muutamilla koetieosuuksilla. 

Suomessa eri päällystetyyppien kitkaominaisuuksia  on  tutkittu  mm.  ASTO
-tutkimuksen yhteydessä  /30/.  Tutkittavana  olivat yleisimmät 

vilkasliikenteisillä teillä käytetyt  AB-,  ABE-  ja SMA-pääHystelajit  (Taulukko 
 13)  ja  lisäksi vertailupäällysteenä mukana oli betonipäällyste BET18 

(Nurrnijärvi). Selvästi parhaat kitkakertoimet saavutettiin SMA-päällysteillä, 
joista jopa hienorakeisin SMA8-päällyste oli parempi kuin tutkitut  AB-  ja 
ABE-pääl lysteet.  Kaikilla tutkituilla päällystelajei  ha  maksim iraekoon 
suurentami nen  parantaa kitkaa. AB2O-päällystettä lukuunottamatta kaikkien 
päällystelajien sivukitkakertoimien keskiarvot täyttävät taulukon  8 (S. 49)  
mukaiset uusien päällysteiden ASTO-suositukset  100  ja  120  km/h:n 
nopeusrajoitusalueille.  Alimpien kitkakertoimien perusteella sopivimmat 
päällystetyypit olisivat moottoritienopeuksihla  S MA-päällysteet,  100 km/h :n 

 nopeusrajoitualueille ABE-päällysteet  ja  muualla  AB-päällysteet.  

Taulukko  13:  ASTO-koeteillä  tehtyjen kitkamittausten keskiaivot 
päällystelajeittain.  /30/  

PÄÄLLYSTELAJI  
____________  

M  ITATTUJA 
KOHTEITA 

SIVUKITKA- 
KERROIN 

JARR UTUS-
KITKAKERROIN 

AB2O  6 0,53 0,29  
ABE18  1 0,62 0.31  
ABE2O  7 0,69 0,34  
SMA8  2 0,71 0,39  
SMA16  6 0,78 0,40  
SMA18  1 0,80 0,44  
BET18  1 0,38 0,22 

2.3.2  Tasaisuus  

Päählysteen tasaisuudel  la  tarkoitetaan uusien pääl lysteiden yhteydessä 
lähinnä pääl lysteen 	pitkittäissuuntaista tasaisu  utta,  joka 	ilmenee 
pystysuuntaisina muutoksina  ajoneuvon hiiketilassa. Pitkittäisen 
epätasaisuuden korkeuspoikkeamat ovat aallonpituusalueehla  0,5  -  50 

 metriä. 
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Kansainvälisesti  pituussuuntainen  epätasaisuus  on  ehdotettu jaettavaksi 
kolmeen alueeseen aallonpituuden  ja  syvyyden mukaan  /34/: 

1) Lyhyet  aallonpituudet  (0,5  -  5 m,  korkeuserojen  syvyys  1  -  20 mm) 
 vaikuttavat  mm.  ajoneuvon  ohjattavuuteen,  renkaan  ja  tienpinnan  välisen 
 kosketuksen irtoamiseen, ajoneuvojen  polttonesteenkulutukseen  sekä 

 matalataajuiseen meluun  ja  tärinään  tien  vierialueella  

2) Keskipitkät aallonpituudet  (5  -  15 m,  korkeuserojen  syvyys  0,5  -  5 cm) 
 vaikuttavat lähinnä ajoneuvojen  suuntavakavuuteen  ja  polttonesteen 
 kul  utu  ksee  n. 

3) Pitkät  aallonpituudet  (15  -  50 m,  korkeuserojen  syvyys  1  -  20 cm) 
 vaikuttavat samoin kuin keskialueen epätasaisuudet 

Suomen uusien  pääHysteiden tasaisuusvaatimukset  

Suomessa uusien  pääl lysteiden  yksittäiset  epätasaisu udet  mitataan 
 oikolaudan  avulla. Tiheästi toistuva pienehkö epätasaisuus mitataan  RI

-tasaisuusmittarilla (IR! =  International Roughness Index),  joka ilmoittaa  lRl4 
 -arvon  (mm/rn)  ja  poikkeamaindeksin  (painotettu  pituusprofiilipoikkeama) 

 100  metrin välein. Suomen nykyiset uusien  päällysteiden  suurimmat sallitut 
 epätasaisuusluvut  on  esitetty taulukoissa  14  ja  15. /35,36/  

Taulukko  14:  Uusien  päällysteiden  suurimmat sallitut 
 yksittäisepätasaisuudet oikolaudalla  mitattuna Suomessa.  /35/  

ALUSTA  TAI  Pftuussuunnassa  [mm]  Poikkisuunnassa  [mm]  
PÄÄLLYSTE  TYÖTAPA  5  m:n oikolauta  2  m:n oikolauta 

Tasattu  alusta  tai  
levitys useana  7 3 

AB,  ABE, kerroksena 
SMA Sitomaton,  sidottu  

tasaamaton  tai  osrt-  10 5  
____________  tam 	tasattu  alusta  ____________________ ____________________ 
_________ TJYR  10 5  
KAB,  BS  _____________  10 5  
ÖS  ____________  12 6 
VA ____________  12  ______________  
SA 	ylin Levitys useana 

kerros  kerroksena  15 5 
SA  Levitys yhtenä  
___________ kerroksena  20  ___________________ 
____________ Bitumistabilointi  20  ____________________ 
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Taulukko  15:  Uusien päällysteiden suurimmat sallitut epätasaisuudet PTM-
mittari/la Suomessa.  /36/  

SUURIN SALLITTU EPÄTASAISUUS 
Muut  2 -ajorataiset Seudulliset  tiet,  

Mo- ja mol -tiet sekä valta-  ja kokooja-  ja 
PAALLYSTE _______ __________ kantatiet yhdystiet  

RI 4  Poikkeama- tRI  4  Poikkeama-  RI 4  
___________  mm/rn  indeksi mm/rn  indeksi mm/rn  

Poikkeama- 
indeksi 

ABE, SMA  1,2 4,0 1,3 5,0 1,4 6,0 
AB, VA 1,1 3,0 1,2 3,5 1,3 4,0 
BS 1,3 5,0 1,4 6,0 1,5 7,0  
KAB  1,2 5,0 1,3 6,0  
ÖS  1,4 8,0 1,5 10,0 
SOP  ______ _________ ______ _________  2,5 40,0  

Nastattomien  maiden tasaisuusvaatimukset  

Ulkomailla  on  käytössä useita erilaisia pituussuuntaisen epätasaisuuden 
mittausmenetelmiä  ja  niihin sidottuja tunnuslukuja, joiden keskinäinen 
vertailu  on  hankalaa. Tunnusluvuista kansainvälisesti hyväksytty  on 

 Suomessakin käytössä oleva Maailmanpankin kehittämä  RI  (mm/rn),  joka 
 on  korvaamassa  aikaisemmin yleisesti käytetyn epätasaisuusluvun (cm/km) 

 /33,36/.  

Tanskassa käytettävät uusien päällysteiden tasaisu usvaati  mu kset on 
 esitetty taulukossa  1 6.  Tasaisuus mitataan Viagrafilla, joka mittaa 

päällysteen  pinnan  geometriaa  5  m:n pituusprofiililla.  

Taulukko  16:  Uusien päällysteiden pituussuuntaisen tasaisuvden 
vaatimukset Tanskassa.  /32/  

PÄÄLLYSTE- 
TYYPPI 

TIEN MITOITUS- 
NOPEUS 

EPÄTASAISUUKSIEN  SUURUUS  JA 
 LUKUMÄÄRÄ 	maks. kpl  /100 m) 

10 mm  ^7,5  mm  ^6  mm  ^5  mm  ^3  mm  

Avoin pääll., 
AB  ja SMA  

^  90 km/h 0 0 2 3 9 
<90 km/h 0 2 3 5 15  

ABS1) ---  0 0 2 4 
1)  ABS  = jyräasfalttibetoni  eli HRA-päällyste. 

Iso-Britanniassa  pituussuuntaisen tasaisuuden mittaamiseen käytetään 
HRM-taitetta  (High-speed Road Monitor),  joka mittaa  laser-säteen avulla 
päällysteen  pinnan korkeusvaihteluja. HRM-Iaite  määrittää samalla myös 
urasyvyyden  ja päällysteen makrokarkeuden  /1 6/.  HRM-Iaitteella mitattujen 

 teiden tasaisuusluokitus  on  esitetty taulukossa  1 6.  
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Taulukko  17:  Iso-Britannian tasaisuusluokitus.  /16/  

PÄÄLLYSTEEN  
AJOMUKAVUUS  

EPÄTASAISUUDEN  KESKIPOIKKEAMA (mm 2) 
3  m:n mthauspituus  10  m:n mthauspuus  

Hyväksyttävä  ^  1,0  ^  4,0  
Huono  >1,0  ^ 3,0  >4,0  ^ 16,0  
Erittäin huono  >3,0  >  16,0 

2.3.3  Veden läpäisevyys 

Vedenäpäisevyys  on  avoimien päällysteiden toimintaa kuvaava ominaisuus. 
 Sen  avulla vähennetään  veden  haittavaikutuksia kuten  veden  roiskumista  ja 

 vesiliirtovaaraa. Vedenläpäisykyky  johtuu suuresta tyhjätilasta eli 
huokoisuudesta, joka  on  avoimilla päällysteillä tavaflisesti vähintään  20 %.  
/26/ 

Vedenläpäisevyyden tutkimismenetelmät  perustuvat nastattomissa maissa 
tavallisesti tietynsu uruisen vesitilavuuden päällysteen läpäisyssä 
kuluttaman ajan mittaamiseen. Esim. Espanjassa vedenläpäisevyys 
määritetään LCS-mittarilla  /16/. Se on päällysteen  pinnalle  tiiviisti 
asetettava vesiastia, joka täytetään vedellä  ja  annetaan valua päällysteen 
lävitse tyhjäksi. 

Vedenläpäisevyys  voidaan laskea  mittauksista  kaavalla  /1 6/:  

InK =  7,626  -  1,348  mt 	 (3)  

missä 	K  = Vedeniäpäisevyyskerroin (cm/s) 
t = vedenläpäisyyn  kulunut aika  LCS -mittarilla  (s)  

Uusilla avoimilla  päällysteillä vedenläpäisyaika  saa Espanjassa olla  50 s, 
 mutta suositeltava aika  on 25  -  30 s.  Vanhojen  päällysteiden 

läpäisevyyssuosituksena  on 200 s /1 6/.  Avoimien  päällysteiden 
vedenläpäisevyyden  suunnittelussa ei  huokoisuutta  voida lisätä paljoa yli 

 20  %,  sillä  tällöin  päällysteen  kestävyys  liikennekuormituksia  vastaan 
heikkenee liiaksi. 

Avoimien päällysteiden vedenläpäisevyys heikentyy niiden iän myötä  han 
 aiheuttaman huokosten tukkeutumisen  ja  mandollisen päällysteen 

jälkitiivistymisen vuoksi  (Kuva  31). Päällysteen  huokosten tukkeutuminen 
lisääntyy tien reunoille päin, kun taas tien ajourien kohdalla renkaiden 
synnyttämä ilman pumppausvaikutus pitää huokosia pitempään auki. 
Päällysteen jälkitiivistymistä voi tapahtua haitallisessa määrin,  jos 

 päällysteen  jäykkyys  on  riittämätön  tai rakennusaikaisten lajittumis-  ja 
 tiivistysvirheiden  vuoksi.  /16,26/ 
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Kuva  31:  Vedenläpäisevyyden  kehittyminen  päällysteen  iän myötä 
 ajokaistan  eri osissa.  /16/ 

2.3.4  Meluisuus  

Suomessa teiden  meluisuuteen  ei ole tähän mennessä pyritty vaikuttamaan 
 päällysteen  valinnalla, vaan  melutason alentamiseksi  on  pienennetty 

 nopeusrajoitusta  tai  rakennettu  meluesteitä.  Jatkossa meluongelmien 
 pa  stam isessa  voitaisiin harkita sopivien  päällystetyyppien  käyttöä 

 meluesteiden  lisäksi.  

Päällysteen meluisuus  ilmenee ajoneuvojen renkaiden  synnyttämänä 
meluna.  Renkaan  ja  tie  välisen  kosketuksen synnyttämä melu muodostuu 
kandesta tekijästä  /34/:  
•  renkaiden  värähtelyt  synnyttävät  pienitaajuista  melua  (alle  500 Hz)  
•  ilman liikkumisesta aiheutuva melu  (ns. pumppausilmiö)  synnyttää keski- 

ja suuritaajuista  melua  (500  -  1000  ja  yli  1 000 Hz)  

Teiden  melutaso  riippuu  päällysteen pintaominaisuuksien  lisäksi liikenteen 
 nopeudesta  ja koostum  u  ksesta. Melutasolle  voidaan asettaa rajoituksia 

 asutusten  läheisyydessä  ja  taajama-alueilla. Esimerkiksi  alle  60 km/h 
 nopeusrajoitusalueella  Suomessa  suositeltaan enimmäismelutasoksi  75 

 dB(A). Melun taajuusalueista häiritsevimmäksi  koetaan yleensä 
 suuritaajuinen  eli yli  1000  Hz:n  melu.  /34/  



Nastattoman  liikenteen  paällysteet 
	 61 

2.  ASFALTTIPAAI.LYSTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET  

Meluun  vaikuttavia teki jäitä  

Päällysteen  ja  renkaan väliseen meluun vaikuttavat  mm.  seuraavat tekijät 
 /34/: 

• päällysteen  ominaisuudet 
•  ajoneuvojen nopeus 
• päällysteen  pinnan  märkyys 
•  renkaan ominaisuudet 

Ajoneuvojen nopeuksilla  on  suuri vaikutus melutasoon,  sillä  normaalisti 
melu lisääntyy  9 - 12 dB(A)  nopeuden kaksinkertaistuessa. Renkaan  ja 

 tienpinnan  välinen melu tulee hallitsevaksi liikennemelusta tavallisesti yli  70 
km/h:n nopeudessa. /34/ 

Päällysteen  pinnan  märkyys  lisää melutasoa  8- 15 dB(A),  ja  eniten  se  lisää 
suuritaajuista melua. Melu syntyy vesikalvon särkymisestä renkaan 
kosketuskohdan etupuolella.  /34/  

Eri rengastyyppien välinen meluisuusero  on  suurimmillaan henkilöautoilla  3 
dB(A)  ja  kuorma-autoilla  5 dB(A).  Renkaiden ominaisuuksista suurin 
merkitys  on nastoituksella  ja  renkaan profiilisuhteella.  /34/ 

Päällysteen  ominaisuuksista meluisuuteen vaikuttavat  /34/: 
• päällysteen karkeus 
• päällysteen huokoisuus 
• melun absorbointikyky 

Päällysteen  pinnan  makrokarkeus  lisää erityisesti matalataajuista melua. 
Päällysteen huokoisuus  ja  mikrokarkeus  pienentävät ilman  pumppaus- ja 

 resonanssimekanismia,  jolloin suuritaajuinen melu vähenee.  /34/  

Avoimilla päällysteillä melun absorbointikykyyn vaikuttaa huokoisuuden 
lisäksi päällysteen paksuus. Päällysteen absorbointikyky paranee eli melu 
vähenee paksuuden lisääntyessä.  /26/  

Eri  päällystetyyppien meluisuus 

Päällysteen pintarakenteen  ja  melun  välistä yhteyttä  on  tutkittu  mm. 
 Ruotsissa  ja  Tanskassa sekä useissa Keski-Euroopan maissa. 
 /16,26,37,38/  

Ruotsalaisessa tutkimuksessa  /37/  tehtiin useita melumittauksia eri 
päällystetyyppien välillä. Siinä avointen päällysteiden melutaso  70 - 110 
km/h:n ajonopeuksilla  oli keskimäärin  5 - 8 dB(A)  pienempi verrattuna 
tiiviiseen  ja  tasaiseen asfalttibetoniin. Melutason aleneminen oli 
merkittävintä korkeilla taajuusalueilla. Erilaiset tiiviit asfalttipäällysteet 
erosivat melultaan toisistaan  vain n. 1 - 2 dB(A). 
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Taufukossa  1 8 on  esitetty Australialaisen tutkimuksen tuloksia eri 
pää!lystetyyppie  n meluisu udesta.  Sen  mukaan päällystetyypeistä 
meluisuutta voidaan parhaiten vähentää avointen päällysteiden käytöllä. 
Niiden melutaso  on  uutena  n. 6 dB(A)  pienempi kuin tiiviillä asfalttibetonilla. 
Meluisimpia päällysteitä ovat betonipäällysteet, joiden melutaso voi olla 
jopa lähes  lo  dB(A)  suurempi kuin avoimella pääfiysteellä. Tutkimuksen 
päällysteet eivät vastaa täysin Suomen vastaavia päällysteitä.  /34/  

Taulukko  18:  Eri  päällystetyyppien meluisuus  Australialaisen tutkimuksen 
mukaan. Tuloksiin  on  tehty korjaukset  ajonopeuksien, mittausetäisyyksien, 
liikennemäärien  ja  raskaan liikenteen osuuksien perusteella.  /34/  

KULUTUSKERROS- 
TYYPPI 

KESKIMELU 
 dB(A) 

EROT VERTAILU PÄÄLLYSTEISIIN 
NÄHDEN 	dB(A) 

Syväkarkeutettu betoni  87,2 3,8 9,7  
Pintakarkeutettu betoni  83,8 0,4 6,3  
Tiivis  AB 83,4 0 5,9  
Kylmäemulsiopinnote  82,6 -0,8 5,1  
Hieno uritettu betoni  80,8 -2,6 3,3  
Huokoinen  AB,  ikä  14 v. 79,3 -4,1 1,8  
Huokoinen  AB,  ikä  2 v. 77,5 -5,9 0 

2.3.5  Valoisuus  ja  hei jastuvuus 

Päällysteen  valoisuus  ja  heijastuvuus  vaikuttavat tien pimeän ajan ajo- 
olosuhteisiin  ja  siten liikenneturvallisuuteen. Valoisuus riippuu valaistuksen 
lisäksi päällysteen  pinnan  vaaleudesta  ja  takaisin hei jastuskyvystä. 
Valoisuuden mittaamiseksi ei ole Suomessa vielä nykyisin käytössä 
standardimittaria.  /15/ 

Valonheijastuvuuteen  vaikuttavat päällystekiviaineksen väri  ja  pääl lysteen 
 pinnan  karkeus. Kiviaineksen vaaleus  parantaa pääl lysteen valoisuutta. 

Päällysteen sileys aiheuttaa helposti liiallista valonheijastuvuutta, joka 
häikäisee vastaantulevaa liikennettä. Samanlainen peifivaikutus  on märällä 
päällysteellä  sekä uudella päällysteen pinnalla,  jota  peittää vielä kulumaton 
sideainekalvo.  /30/  

Tanskan päällystenormeissa  /32/ on  annettu vaatimukset uusien 
päällysteiden valon  pal u uheijastuvuudelle. Mittau ksessa määritetään 80 
cm 2 :n  alalta päällysteen pinnasta  0 - 45°:n  kulmassa  takaisin heijastuvan 
valon määrä. Mittaustuloksena saadaan paluuheijastuskerroin, jonka 
suuruuden  on  oltava uusilla päällysteillä vähintään  0,095 (valaistuilla  teillä 

 0,080). Mittarityypiksi  sopii esim. BüeI & Kjr  5839.  Tanskalaisten 
suunnitteluohjeiden mukaan heijastuvuus saavutetaan käyttämällä 
kiviaineksen joukossa  20  paino-% vaalentavia lisäaineita, josta korkeintaan 

 15 %  saa olla raekooltaan hienompaa kuin  2 mm. Epäjatkuvissa 
päällystemassoissa lisäaineiden rakeisuuden on  vastattava muun 
kiviaineksen rakeisuutta. 
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2.4  Päällystemassan tyästettävyys 

 2.4.1  Yleistä 

Päällystemassan työstettävyydel  lä  tarkoitetaan  asfaltin sekoitettavu utta, 
levitettävyyttä ja tiivistettävyyttä.  Nämä ominaisuudet näkyvät valmiin 
päällysteen homogeenisuutena, tasaisuutena  ja kestävyytenä.  /15/  

Huonosta työstettävyydestä aiheutuvat vauriot ovat vähäliikenteisillä teillä 
tärkeämpi päällysteiden kunnostuksen syy kuin nastakuluminen. 
Kunnostuskustannusten kannalta ne ovat likimain yhtä merkittäviä. Tästä 
huolimatta päällysteiden työstettävyyteen ei ole aina kiinnitetty kovinkaan 
suurta huomiota päällystesuunnittelun yhteydessä.  

2.4.2  Sekoitettavuus 

Asfaittimassan sekoituksen  kannalta tärkeitä seikkoja ovat kivialneksen 
peittyminen sideaineella, sideainekalvon paksuus  ja lajittuminen.  Huono 
sekoitettavuus ilmenee valmiissa päällysteessä epähomogeenisuutena eli 
lajittu mavirhei  nä,  jotka puolestaan aiheuttavat pääl lysteen purkautumista  ja 

 voimakasta  u  rautu  mista.  Suomessa sekoitettavu  utta  tutkitaan käytännössä 
silmämääräisesti peittoasteen avulla.  /15/  

Kiviaineksen peittymiseen  voidaan vaikuttaa sekoitusajan  ja  -lämpötilan 
valinnalla (Taulukko  19).  Nämä riippuvat eniten bitumin viskositeetista, 
hienoaineksen ominaispinta-alasta  ja lisäaineiden  käytöstä. Bitumin tulee 
olla riittävän juoksevaa kaikkien kiviainesrakeiden peittämiseksi 
sidealnekalvolla  ja  samalla viskositeetiri  on  oltava riittävän korkea, ettei 
bitumi valu pois kiviaineksen pinnalta kuljetuksen aikana. Viskositeetti  135 

 °C:ssa  kuvaa parhaiten bitumin käyttäytymistä päällysteen 
sekoitusvaiheessa. Asfalttimassan sekoitettavuus edellyttää sideaineen 
viskositeettialueeksi  100  -  400  cSt.  /19/  

Taulukko  19:  Päällystemassojen sekoituslämpötiloja  ja  -aikoja  AS TO
-suunnitteluohjeen  mukaan.  /15/  

MASSATYYPPI SIDEAINE LISÄAINE  LÄMPÖTILA AIKA  
AB B-120  ---  150°C 40s  

ABE  B-120  ---  175°C 40s  
SMA  B-120  Kuitu  180 °C 45 s 

2.4.3  Levitettävyys 

Asfalttimassan 	levitettävyys 	vaikuttaa 	valmiin 	päällysteen 
homogeenisuuteen  ja  tasaisuuteen. ASTO-suunnitteluohjeen mukaan 
levitettävyys tutkitaan  P-K-menetelmällä.  Tulos  ilmoitetaan päällystemassan 
suhteellisena leviämänä  (Kuva  32). /15/  
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cm 

LeviämäproSefltti (%) 

[(a+b+c ^d)/41  -18 = 	 xlOO  
18 

20 cm 

,l' 	Hyöty- 

	

18 cm 	mitta  

Kuva  32:  Asfalttimassan leviämän  määrittäminen.  /15/  

Asfalttimassan levitettävyys  huononee,  jos  leviämäluku  jää  alle  40  %. 

Leviämäluvun  tulisi olla aina vähintään  25  %.  Suomen nykyisistä 
asfalttipäällystetyyPeiStä levitettävyydeltään helpoi mpia ovat tavalliset 
asfafttibetonit  ja  h uonoimpia epäjatkuvat asfalttibeton it. Kum ibitu min  käyttö 

vaikeuttaa levitettävyyttä  n. 3-kertaisesti. /15/ 

2.4.4  Tiivistettävyys 

Asfaittimassan tiivistettävyys  ilmaisee,  millä  työmäärällä  vaadittava 
tiiviysaste saavutetaan. Tiivistettävyys mitataan laboratoriossa ASTO-
suunnitteluohjeen  /15/  mukaan kiertotiivistimellä, jolla voidaan seurata 
tiivistymiskehitystä  ja  tiivistämisvoiman  suuruutta. Kiertotiivistimen  80 

 kiertoa vastaa kentällä  8 jyräyskertaa  käytettäessä ekvivalenttilämPätilaa  ja 
 normaalia jyräyskalustoa.  /15/ 

Asfaittimassan  tulisi kiertotiivistyksessä saavuttaa tavoitetiiviys oikeassa 
tiivistysiämpötilassaan  100  kierroksen jälkeen.  Jos tavoitetiiviyS 

 saavutetaan laitteen maksimikierrosmäärällä  (406  kierrosta), saadaan 
päällyste kentällä tiivistettyä  4  kertaa suuremmalla jyräysmäärällä  tai 

 käyttämällä täryjyriä.  /15/ 
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2.5 Päällysteen  valinta  ja  suhteitus 

 2.5.1 Päällystetyypin  valinta  

Päällystetyypin  valinta tehdään sekä uuden  päällysteen  teon että 
 päällysteen kunnostuksen  yhteydessä. Tavoitteena  on  löytää 
 olosuhdetietojen  pohjalta mandollisimman kestävä  ja  kustannuksiltaan 

edullinen ratkaisu. Tärkein valintaperuste Suomessa  on  yleensä 
 liikennemäärä,  mutta myös muut syyt vaikuttavat valintaan.  /1/  

Päällystetyypin  valinta  olosuhdetietojen  perusteella 

Suomen nykykäytännön mukaan  kulutuskerros  valitaan ensisijaisesti 
 liiken nemäärätiedon  perusteella (Taulukko  20).  Lisäksi ratkaisuun vaikuttaa 

 raskas  liikenne sekä  tierakenteen  kantavuus. 

Taulukko  20:  Päällystemassatyypin  valinta Suomessa  liikennemäärän  ja 
 käyttökohteen  perusteella.  /35/  

Päällystetyyppi 
_____________  

Käyttöalue  ____________  
Liikenne  KVL  Muut  käyttökohteet 

ABE, SMA >  7000 
AB  >  1000  Jalkakäytävät,  pyörätiet,  pihat  ja  pysäköintialueet, 

tasaukset, paikkaukset  ja  pintaukset 
KAB  500  -  2500  Kevyen liikenteen väylät,  pientareet  
ÖS  <1000  ÖS-teiden  pintaukset  ja  paikkaukset 
SoP  <500 
VA  Sillat,  päällysteiden paikkaukset  
BS  Kantavan kerroksen  yläosa  
SIP  ____________ Kulutuskerroksen karkeutus 

Nastattomissa  maissa  päällystetyypin  ensisijaisena  valintaperusteena 
 käytetään raskaan liikenteen määrää. Lisäksi valinnassa otetaan yleensä 

huomioon  ilmastotekijät  ja  poikkeukselliset liikenneolosuhteet. 

Saksassa  päällystetyyppi  valitaan ensisijaisesti raskaan liikenteen määrän 
perusteella (Taulukko  21).  Tiet  ja  muut  liikennealueet  on  jaettu raskaasta 
liikenteestä lasketun  kuormituskertaluvun  ja  käyttötarkoituksen  perusteella 

 rakennusluokkiin  (kohta  2.1.2, s. 17).  Lisäksi valintaan vaikuttaa 
mandollisen  erikoiskuormituksen  (tunnus  S  päällystelajin  lopussa) 
esiintyminen.  Erikoiskuormituksen määräytymisessä  otetaan huomioon: 

 ajokaistan liikennemäärä,  hidas liikenne, ajoneuvojen toistuvat  jarrutukset  ja 
 kiihdytykset, pysäköinti  sekä ilmastosta korkean lämpötilan esiintyminen. 

 /10/  
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Taulukko  21:  Saksassa käytettä  v/en  asfaittibetonien  ja  Splittmastix-
asfaittien  valinta rakennusluokan perusteella.  /10/  

Rakennusluokka ______ Asfaittibetoni 
(AB)  

Splittmastix -
asfattti (SMA)  Tunnus  Kuormitusluku Erityisliikennealueet  

SV  >  3200 
1800-3200 0/16S 1 ), 0/11 S 

II 900 -1 800  __________________ 0/liS _________  
III 300-900 0/16S,  0/lis, 0/liS,  018S, 
IV 60  -  300  _______________________  0/11, (0/8) 0/8, (0/5) 
V 10-60 0/11, 0/8, 
VI  ^ 10 ____________________  0/8 0/5  

StSLW ____________  Raskaiden ajon.  pys.alueet  0/1 6S,  0/liS, 0/liS,  0/8S,  
StLLW  Kevyiden ajon.  pys.alueet  0/11 	0/8, 0/8, 0/5  
______ _____________  Kevyen liikenteen  väyfät  0/5  ___________  
1) s  =  Erityisen  rasittavissa kuormitusolosuhteisssa.  

Euroopan yhdentymisen myötä myös  päällystealalle  ollaan laatimassa 
yhtenäisiä normeja, jotka sisältävät standardit  sideaineifle, kiviaineksille  ja 

 massatyypeille.  Nämä standardit koskevat myös Suomea mandollisesta 
EY-jäsenyydestämme  riippumatta. Taulukossa  22 on  esitetty ehdotus 
yhteisiksi  päällystetyypeiksi  ja  kerrospaksuuksiksi  sekä niiden valinta 
neljässä  rasitusluokassa,  jotka määräytyvät liikenne-  ja  ilmasto- 
olosuhteiden  yhteisvaikutuksen  perusteella. Ehdotuksen mukaan 
käytettävät kuumapäällystetyypit olisivat: Asfalttibeton  i  (AB),  Splittmastix

-asfaltti  (SMA),  Hot  RoUed-asfaltti  (HRA)  sekä avoin päällyste  (PA). /39/  

Taulukko  22:  CEN-normitoimikunnan  ehdotus uusiksi 
päällystemassatyypeiksi  ja  kerrospaksuuksiksi kulutuskerroksissa.  /39/  

PÄÄLLYSTETYYPPI RASITUSLUOKKA 	________  ________ 

L N S S  JA -LAJI  

AB6  20-30  
AB8  25-35 30-40  

AB11  30-40 35-50 40-50  
AB16 _______  45-60 50-60 50-60  

SMA6  15-20 15-20  

SMA  8 20  -  40 20  -  40 20  -  40  

SMAll  25-30 35-50 25-50  
SMA16 _______ _______  30-60 30-60  
HRA8  20-30  
HRA11  25-35 25-35  
HRA16 _______  35-45 35-45 35-45  
PAll  25-40 25-40  
PA16 _______  40-50 40-50  _______ 



Nastattoman  liikenteen päallysteet 
	 67  

2.  ASFALTTIPÄÄLLYSTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 

Päällystetyypin  valinta ominaisuuksien perusteella  

Suomessa 	päällysteen 	ominaisuuksista 	tärkein 	päällystetyypin 
valintaperuste  on  nykyisin kulumiskestävyys. Tämän jälkeen tulevat 
deformaatiokestävyys  ja  kantavuus. Pintaominaisuuksilla ei ole nykyisin 
huomattavaa merkitystä pääl lysteen valinnassa. 

Nastattom issa  maissa pääl lysteen kestävyysominaisu uksista tärkein  on 
deformaatiokestävyys.  Muita merkittäviä ominaisuuksia ovat kantavuus, 
väsymislujuus sekä kestävyys bitumin vanhenemisen  ja veden  aiheuttamaa 
purkautu  mista  vastaan. Myös pääl lysteen pintaom inaisuudet vaikuttavat 
huomattavasti päällysteen valintaan, Näistä tärkeimmät ovat kitka,  veden 
roiskuvuus, valonheijastuvuus ja meluisuus.  /6,27/  

Taulukossa  23 on  esitetty tärkeimpien nastattomissa maissa käytettävien 
uusien päällystetyyppien ominaisuudet tavalliseen asfalttibetoniin 
verrattuna.  Kul utuskerroksen  kestävyyden kannalta  paras päällystetyyppi 

 on SMA-päällyste, joten  se  sopii parhaiten suurten liikennerasitusten 
alaisille teille. HRA-pääHysteen suurimpana etuna  on  hyvä kestävyys 
vanhenemista  ja väsymistä  vastaan, joten  se  sopii hyvin vaikeisiin ilmasto- 
olosuhteisiin teille, joilla  on  vähän raskasta liikennettä. Avoimet päällysteet 
ovat pintaominaisuuksiltaan selvästi parhaita, mutta niiden heikkoutena 
ovat huono kestävyys ikääntymistä vastaan. Asfalttibetonit soveltuvat hyvin 
yleispäällysteeksi normaaleihin rasitusolosuhteisiin kohteisiin, joissa ei 
vaadita erityisiä pintaominaisuuksia. 

Taulukko  23:  Nastattomien  maiden  uusien päällystetyyppien ominaisuuksia 
verrattuna normaalIIn asfalttibetoniin.  /40/  

OMINAISUUS HRA SMA  Avoin päällyste 
Deformoitumiskestävyys ++ ++ 
Kulutuskestävyys + ++ (+)  
Kestävyys (vanhenem.) ++ 
Kuormankesto (-) (-) 
Halkeilun  kesto (väsym.) ++(+) +(+) (-)  
Kitka  0 +  
Veden roiskumisen esto  0 0 (+) 
Valonheijastavuus + + +(+) 
Meluisuus -  0  +++ 

=  selvästi parempi kuin AB:Ila --- = selvästi heikompi kuin AB:Ila 
++ = parempi kuin AB:Ila 	-- = heikompi kuin AB:lla 
+ =  hieman parempi kuin AB:lla - = hieman heikompi kuin AB:lIa  
o  =  yhtä hyvä kuin AB:lla 
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Päällystetyypin  lopulliseen kestävyyteen voidaan vaikuttaa seuraavilla 
seikoilla  /1/: 
• rakeisuuden  valinnalla 
• kiviaineksen  laadun valinnalla 
•  muilla materiaalivalinnoilla 
•  määrä-  ja laatusuhteilla (laboratoriosuhteitus) 
• lisäaineilla 

Päällysteen  valinta taloudellisilla perusteilla  

Päällysteratkaisun  taloudellisen  valinnan reunaehtoja  ovat  /15/: 
• päällystysbudjetti 
• päällysteen vaurion  laatu 
• päällysteohjelman  kokonaisuus 
•  tekniset mandollisuudet 
•  lähivuosien tilanne 
•  paikalliset olosuhteet 

Päällysteratkaisun  taloudellinen valinta perustuu vuosikustannuslaskelmiin, 
joissa tarkastellaan päällysteen kestoikää  ja vuosikustannuksia.  Tällöin 
minimoidaan tienpitäjän kustannukset joko pitkällä aikavälillä  tai 
rakentamishetkellä. Päällystysohjelmassa  voidaan joutua optimoimaan 
erilaisten massaratkaisujen laatua  ja  määrää,  jos  budjetti  on  rajoitettu.  /15/ 

Päällysteen 	rakentamiskustannusten 	suuruus 	riippuu 	valittavasta 
massaratkaisusta  ja  käytettävästä päällystystekniikasta. Päällysteen 
kunnostuksen yhteydessä kustannuksiin vaikuttaa lisäksi alustan 
tasaustekniikka.  /15/ 

2.5.2  Päällystemateriaal ien  valinta  ja  laatuvaatimukset  

Kiviaineksen  valinta 

Suomessa asfalttipäällysteiden kiviaineksina käytetään yleensä mursketta, 
hiekkaa  ja hienoainesta. Päällysteissä  käytettävät murskeet ovat 
alkuperänsä perusteella sora-  tai kalliomurskeita.  Hiekka  on lajittunutta 

 luonnon kiviainesta, jonka raekoko  on  pääosin välillä  0,06-2 mm. 
Hienoaines on  tavallisesti murskauksessa syntyvää kiviaineksen omaa 
hienoainesta (suodatinpölyä)  tai  jauhettua täytejauhetta. Hienoaineksen 
raekoko  on  pääosin  alle  0,074 mm. Erikoistäytejauheena  voidaan myös 
käyttää eräitä teollisuus-  ja sivutuotteita. Kiviaineksen  käyttökelpoisuus 
riippuu  sen  puhtaudesta, rakeisuudesta, lujuudesta, rakeiden muodosta  ja 
murtopintaisuudesta,  vesipitoisuudesta  ja petrologisista  ominaisuuksista. 

 /421 
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Suomessa  kiviaineksen  ominaisuuksista tärkeimmät ovat  /1 7/: 
 • kulumiskestävyys 

• rakeiden  muoto  ja pinnan  tasaisuus  
• tarttuvuus sideaineeseen 
• rapautumisherkkyys 
• rakeisuus (kiviaineksen suhteitus) 

Päällysteen kestävyysominaisuuksista kiviaineksen  valintaan Suomessa 
vaikuttaa ensisijaisesti kestävyys  nastakulutusta  vastaan, jolloin myös 

 kiviai nekselta  vaaditaan hyvää kulu  miskestävyyttä.  Kivi  aineksen muoto  ja 
pinnan  tasaisuus vaikuttavat merkittävästi  päällysteen deformoitumiseen  ja 

 työstettävyyteen  sekä jonkin verran  väsymis -ja  kylmäkestävyyteen.  /17,41/  

Päällysteessä  käytettävien  kiviainesten luj  uudelle  ja  muodolle  on  Suomessa 
määritelty  vähimmäislaatuluokat  (taulukko  24).  Luokkia  on  neljä  ja  ne 
määräytyvät  päällystetyypin  ja  käyttökohteen liikennemäärän  perusteella. 

Taulukko  24:  Päällysteisiin  käytettävien murskeiden vähimmäislaatuluokat. 
 /35/  

Lujuusluokka / Muotoluokka 
Keskivuorokausiliikenne KVL  

Käyttötarkoitus  __________  (ajoneuvoa  /  vuorokausi) 	__________ 

<1000 1000-5000 5001  -  10000  >  10000  ________________  
AB,ABE,SMA,VA ffi/Hl II/IT I/IT A/lI  
SIP  II/II  I/I A/A 
Karkeutus 11/II  I/I  III  A/A 
KAB,ÖS rn/rn II/iI ________ _______  

BS,  TAS,  SOP III  /  ITT  

Suomessa  kiviainekset  jaetaan nykyisten  lujuusmääritysten  perusteella  4 
 lujuusluokkaan (Taulukko  25).  Lujuus  ja  kulumiskestävyys  tutkitaan aina 

tapauskohtaisesti.  Lujuusluokka  määräytyy  pistekuormitusindeksin  ja 
 kuulamyllyarvon  perusteella siten, että heikompi arvoista  on  ratkaiseva. 

Lisäksi lujuuden tutkimisessa voidaan käyttää apuna  hioutuvuusarvoa.  

Taulukko  25:  Murskeiden lujuusluokat  ja  niiden vaatimusrajat Suomessa. 
 /42/  

Pistekuormitus-  Kuu  tamyllyarvo Hioutuvuusarvo 
Lujuusluokka  indeksi  Is (50)  
__________  TIE 241 TIE 242 TIE 237 

A  ^ 15 ( ^ 1,5)  
I  ^ 12 ( ^ 2,1)  

II  ^ 10 ^ 12 ( ^ 2,6)  
Ill  ^  8  ^ 15 ( ^ 3,1) 
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Kiviaineksen muotarvoja  ovat liuskeisuus  ja puikkoisuus. Kivirakeiden 
muotoarvot määritetään  mittaamalla niiden pituus  (c  =  pisin mitta), leveys  (b  
= keskimitta)  ja  paksuus  (a  =  lyhin mitta). Suomessa vaadittavat 
kiviaineksen muotoarvot eri muotoluokissa ovat taulukossa  26. 

 Muotoarvoihin  voidaan vaikuttaa sekä kiviaineksen valinnalla että oikealla 
 mu  rskau kse  ha.  

Taulukko  26:  Murskeiden muotoluokatja  niiden  vaatimusrajat.  /42/  

MUOTO  TIE 233  
Puikkoisuus  (C  /  a)  Liuskeisuus (  b  /  a)  Muoto- 

luokka Tutkittu lajite, 	mm  Tutkittu lajite, 	mm  

_______  8-12 12-16 8-12 12-16 

A  ^ 2,5 ^ 2,3 ^ 1,5 ^ 1,4  
I  ^ 2,6 ^ 2,4 ^ 1,7  
H  ^ 2,7 ^ 2,5 ^ 1,8 ^ 1,7  
Ill  ^  2,9 2,7  ^  1,9 1,8  

Nastattomissa  maissa päählystekiviaineksen laaduh  le on  laadittu  mm. 
 seuraavia vaatimuksia  /10,32/: 

1. Tanska 

Karkeana kiviaineksena ( ^  2 mm)  käytetään kulutuskerroksissa 
pääasiallisesti kalliomursketta  tai  murskattua harju-  tai  järvisoraa. 
Kahhiomurskeen  seassa saa olla murskaamatonta ainesta enintään  5  paino-
%. Käytettäessä soramursketta saa seassa olla murskautumatonta 
kiviainesta enintään  30  paino-%. Hienoainekselle (<  2 mm)  ei ole asetettu 
muotovaatimuksia. 

SMA-  ja  avoimien päällysteiden kiviaineksena käytetään kalliomursketta  tai 
 tunnettuja synteettisiä materiaaleja  tai  teollisuustuotteita.  Lisäksi näiden 

päällysteiden kiviaineksen liuskeisuus saa olla enintään  1,45  ja 
haurausarvo  enintään  50. 

2. Saksa 

Käytettävät päällystekiviainekset  on  selvitetty päällystetyyppien yhteydessä 
kohdissa  3.1  ja  3.2.  

Karkean kiviaineksen  (8/12 mm)  haurausarvolle  on  annettu päählysteen 
rakennusluokan mukaan määräytyvät suositukset (Taulukko  27).  
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Taulukko  27: Kulutuskerroksen  karkean kiviaineksen 
haurausarvosuositukset Saksassa.  /10/ 

RAKENNUSLUOKKA  SV Il  Ill IV V VI  

HAURAUSARVO  18 18 18 18 22 261) 261) 

1)  SMA-päällysteellä  käytetään arvoa  1 8.  

Muita yleisiä vaatimuksia Saksassa ovat  mm. kivialneksen  riittävä tartunta 
sideaineen kanssa  ja karkeiden kivirakeiden teräväsärmäisyys. 

Sideaineen  valinta  

Bitumisista sideaineista tärkeimät  ovat kuumapäällysteissä käytettävät 
tislatut bitumit  ja kurnibitumi  sekä sirote-  ja lietepintauksissa  yleisimmin 
käytettävät bitumiemulsiot. 

Päällysteen sideaine  valitaan käyttökohteen liikenne-  ja ilmastorasitusten 
 sekä niiden edellyttämien kestävyysominaisuuksien perusteella. Suomen 

olosuhteissa sideaineen materiaaliominaisuuksista tärkeimmät ovat  /1 7/: 
•  kovuus 
• kylmäkestävyys 
• vanhenemisominaisuudet 

Bitumien kovuusluokan  valinnassa  on  Suomessa liikennemääristä  ja 
 ilmastosta johtuvia alueellisia eroja. Yleisimmät bitumien kovuusluokat ovat 

esimerkiksi asfaittibetoneissa Etelä-Suomessa  B80,  Keski-Suomessa  Bl  20 
 ja  Pohjois-Suomessa  8200 /43/.  Etelä-Suomessa bitumin kovuuden 

 valinnan  määrää lämpimämmän ilmaston  ja  suurempien liikennemäärien 
vuoksi päällysteen deformaatiokestävyys, joka edellyttää riittävän jäykän 
sideai neen käyttää. Päällysteen kylmäkestävyysvaatimukset puolestaan 
rajoittaa jäykkien bitumien käyttöä, mikä  on  tärkeä tekijä sideaineen 
tunkeumaluokan valinnassa Pohjois-Suomessa. Bitumilaatu ei vaikuta 
merkittävästi päällysteen ku lumiskestävyyteen. 

Bitumin  vanheneminen heikentää bitumin ominaisuuksia alkuperäisestä. 
Bitumi muuttuu kovemmaksi, jolloin  sen elastisuus- ja kylmäominaisuudet 

 heikentyvät. Vanhenemisominaisuudet testataan ohutkalvokokeella 
(TIE121). Kokeessa bitumia säilytetään  163 °C:ssa  viisi tuntia, jonka 
jälkeen bitumista mitataan painohäviö  ja viskositeetti  +60 °C:ssa.  

Taulukossa  28 on  esitetty bitumin laatuvaatimusten määräytyminen 
päällysteen työstettävyys-  ja käyttöominaisuuksien  perusteella iso- 
Britanniassa  /9/. Päällystemassan työstettävyyttä  kuvaa parhaiten bitumin 
viskositeetti  135 °C:ssa. Päällysteen käyttäominaisuuksista 
deformaatiokestävyys  ja bitumin pintaannousuherkkyys  määräävät biturnin 
vähimmäisviskositeetin,  jota  kuvaavat  sen pehmenemispiste ja 
penetraatioindeksi. Päällysteen väsymis- ja  kylmä-  ja purkautumiskestävyys 

 määräävät puolestaan bitumin maksimijäykkyyden. 
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Taulukko  28:  Bitumin  laatuvaatimukset eri  päällysteen  eri 
 käyttöominaisuuksien  perusteella (Iso-Britannia).  /9/  

PÄÄLLYSTEEN 
KÄYTTÖ-  
OMINAISUUDET 

PÄÄLLYSTEESSÄ  VALLITSEVAT 
RASITUSOLOSUHTEET 

MAARÅA  VA  
BITUMIN  
LAATU VAATIMUS  Lämpötila 	Kuormitusaika  

PÄALLYSTEMASSAN TYÖSTETTÄVYYS: 	________________ 
Sekoitettavuus  Korkea  (>100 00)  _____________ Viskositeetti  n. 0.2  Pa.s 
Levitettävyys  Korkea  --- Viskositeeth 
Tiivistettävyys  Korkea  
_____________ _____________ _____________  

--- Viskositeetti,  min. 5  Pa.s 
max. 30  Pa.s  

VALMIS  PAALLYSTE: _________________ ____________ 
Defornioituminen  
________________  

Korkea (päällys- 
teessä  30-60 00)  

Pitkä  (>10-2  s) 
 _______________ 

Minimiviskositeeth 
penetraatioindeksin  ja 

 pehmenemispisteen 
 perusteella 	- 

Bitumin  pintaan- 
nousu  

Korkea (päällys- 
teessä  30-60 00)  

Pitkä  (>  10-2 s) 
 _______________  

Halkeilu: 
- liikennerasitus  
-kylmärasitus  

Alhainen 
Alhainen 

Lyhyt  (10-2  s)  
Pitkä  

Maksimijäykkyys 

____________________  Purkaantuminen  Alhainen Lyhyt  (10-2  s)  

Koska  sideai  nee n  laatu ei vaikuta merkittävästi  ku lutuskestävyyteen, 
sideaineen valintaperusteena  ovat Suomessa  ja  nastattomissa  maissa 
pääosin samat  päällysteominaisuudet.  Erot käytettävissä  bitumilaaduissa 

 johtuvat useimpien  nastattomien  maiden  Suomea suuremmista 
 liikennemääristä  ja  lämpimämmästä  ilmastosta, jossa  päällysteitä  rasittavien 

korkeiden lämpötilojen esiintyminen  on  yleisempää  ja  vastaavasti 
 pakkaskausien  esiintyminen  on  harvinaisempaa.  Tämän vuoksi  mm.  Keski- 

Euroopassa käytetään hieman kovempia  bitumilaatuja  kuin Suomessa. 
 Yleisimmät asfaittibetonien bitumien kovuusluokat  ovat  esim.  Iso- 

Britanniassa  B70  ja Bl  00,  Saksassa  B65  ja  B80  ja  Hollannissa  880  ja Bl  00 
/10,11/.  

Päällysteisiin  käytettävien  sideaineiden  tulee täyttää niille asetetut 
laatuvaatimukset. Niiden tulee olla  tasalaatuisia,  eivätkä ne saa sisältää 

 epäpuhtauksia  haitallisessa määrin. Eri  maiden  bitumeille  asetetut 
laatuvaatimukset poikkeavat sekä  testausmenetelmiltään  että 

 vaatimusrajoiltaan  toisistaan. Suomessa, Saksassa  ja  Tanskassa 
käytettyjen  tislattujen bitumien  laatuvaatimukset ovat  liitteinä  1, 2  ja  3. 

 Bitumiemulsioiden  laatuvaatimukset ovat  iitteinä  4, 5  ja  6. /35/  
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Euroopan standardoimisjärjestössä (CEN) laaditaan parhaillaan yhteisiä 
 EN-standardeja, jotka sisältävät myös bitumien luokittelun, niiden 

testausmenetel  mät ja laatuvaatim usrajat  /44/.  Bitum  it  luokitellaan 
tunkeuman ylä-  ja alarajan  mukaan (esim.  B70/100). Testausmenetelmistä 
on  tarkoitus valita nykyisistä sopivimmat siten ettei eri menetelmien välillä 
ole päällekkäisyyksiä. Bitumien laatuvaatimuksiin sisältynevät  mm. 

 seuraavat testausmenetelmät:  

1) Tunkeuma  25 °C:ssa, pehmeimmille bitumeilte 15 °C:ssa 

2) Pehmenemispiste,  joka korvaisi Suomessa käytetyn viskositeetiri  60 
°C:ssa 

3) Viskositeetti  135 °C:ssa,  joka kuvaa päällysteen työstettävyyttä  

4) Ohutkalvokoe  pyörivässä sylinterissä (RTFOT), joka korvaisi Suomen 
staattisen ohutkalvokokeen (TFOT)  

5) Kylmätestinä  joko Fraass-murtumispiste  tai venymä  alhaisessa 
lämpötilassa. (Tulisi käyttöön mandollisesti  vain  Pohjois-Euroopassa 
käytettäville bitumituotteille.) 

Edeilämainitut testausmenetelmät  soveltuvat normaaleille bitumilajeille. 
Modifloiduille bitumeille ei ole vielä olemassa missään maassa virallisia 
standardeja,  sillä  ne vaativat osaksi eri testausmenetelmiä kuin tavalliset 
bitumit.  /44/ 

2.5.3 Päällysteen suhteitusmenet&mät 

Suhteituksen  tarkoituksena  on  määrittää päällystemateriaaleille seossuhde 
 ja  laatu, jolla vaadittavat ominaisuudet täyttyvät. Päällysteen suhteittaminen 

sisältää kaksi vaihetta:  massan seossuhteiden  määrittämisen  ja 
 toiminnallisen suhteittamisen.  /1 7/  

Massan  seossuhteiden määrittäm  I nen  

Massan seossuhteiden  määrittäminen käsittää materiaalien vafinnan, 
kiviaineksen suhteituksen sekä sideainepitoisuuden määrittämisen. 
Sideaipitoisuus riippuu kiviaineksen rakeisuudesta, käytetyistä lisäaineista 
sekä massatyypistä.  /1 7/ 

Kiviaineksen suhteitus  tehdään laskemalta, kun tiedetään haluttu rakeisuus 
 ja  käytettävissä olevat kiviaineslajitteet. Laskenta voidaan suorittaa käsin  tai 
 tietokoneella. Tietokonesuhteitus  on  huomattavasti helpompi  ja  nopeampi 

tapa. Tietokoneohjel  mula  voidaan myös opti moida käytettävistä 
materiaaleista aiheutuvat kustannukset, käsitellä  massan testaustuloksia ja 

 ennustaa niiden perusteella päällysteen käyttäytymistä.  /1 7/ 
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Päällystemassan suhteitusohjelmia  ovat esimerkiksi  /1 7/: 
•  Oulun tieplirin suhteitusohjelma 
• CAMA  (Asphalt Institute) 
• PRADO  (Belgia) 

Toiminnalliset  suhteitusmenetelmät  

Toiminnalliset suhteitusmeneteimät koostuvat sarjasta kokeita, joifla 
testataan  mm. pääl lysteen kestävyysominaisuuksia.  Näistä menetelmistä 
yleisin  on  tällä hetkellä  Marshall -menetelmä,  jota  on  kehitelty edelleen 
monissa maissa (esim. Belgia). Viime vuosikymmenen aikana  on  tullut 

 useita uusia toiminnallisia suhteitusmenetelmiä  mm.  USA:sta, Englannista 
 ja  Ranskasta.  /1 7,23/ 

1. Marshall -menetelmä  

Marshall-menetelmällä määritetään päällysteen valmistuksessa käytettävän 
sideaineen optim ipitoisuus  Marshall-puristuskokeen  avulla.  Koetta  edeltää 
kohteen edellyttämän päällystetyypin  ja  -materiaalien valinta.  /1 7/ 

Kiviaines suhteitetaan  valitun päällystetyypin mukaiseksi. Sideainepitoisuus 
arvioidaan kiviaineksen rakeisuuskäyrän perusteella. Tämän jälkeen 
valmistetaan koekappaleita yleensä viidellä sideainepitoisuudella, jotka 
valitaan arvioidun pitoisuuden molemmin puolin  0,3 - 0,5 %:n  välein. 
Koekappaleet valmistetaan tiivistämällä massanäytteet  Marshal 1 -vasaralla 
pyöreässä muotissa  (0 1 00 mm). Koekappaleista määritetään  tiheys  ja 
tilavuussuhteet (tyhjätila, kiviaineksen tyhjätila ja täyttöaste),  minkä jälkeen 
ne puristetaan halkaisijan suunnassa rikki  Marshall-puristimella (TIE 417). 
Puristuskokeen  tuloksen saadaan puristuslujuus eli  Marshall-stabiliteetti 

 sekä kokoonpuristuma eli  flow. /1 7/ 

Päällystemassan opti misideainepitoisuus määritetään koetulosten, tiheyden 
 ja tilavuussuhteiden  perusteella  (Kuva  33). Optimisideainepitoisuus on se, 
 jossa vaaditut kriteerit täyttyvät parhaiten. Eri käyttäjät painottavat optimia 

vatitessaan eri ominaisuuksia. Keskeisiä ominaisuuksia ovat tavallisesti 
puristuslujuus, tiheys  ja tyhjätila.  /1 7/ 
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Kuva  33:  Optimisideainepitoisuuden  valinta  Marshall-menetelmässä.  /17/ 

2. ASTO-menetelmä 

ASTO-suhteitusmenetelmässä  massan  seossuhteiden määritys  perustuu 
tilavuus-  ja  tiivistysominaisuuksiin. Tilavuusmittapohjaisessa suhteituksessa 

 pyritään saamaan samanaikaisesti tasapainoon sideainepitoisuus, 
kiviaineksen tyhjätita  (KAT), sen  täyttäaste  ja massan  tyhjätila  (Kuva  34). 

 Lisäksi tarkkaillaan tiivistysprosessia, koska tavoitteena  on  minimoida 
tyhjätila. Tiivistysessä käytetään ICT-kiertotiivistintä, joIta voidaan mitata 
tiivistyksessä tarvittavaa voimaa  ja  tiivistymiskehitystä.  /17/ 

15% 20%  
\ 

\ \ 	r\ 	\  \ 

N ____ .. \  

10%  - 	-1 	\ 

2  ASTE  __ __  

9mii2i34 o i8 
SDEANEPrTOISUUS 	(tilavuus-%)  

Kuva  34:  ASTO-menetelmän mukainen  suhteitus kiviaineksen tyhjätilan, 
 sen  täyttöasteen  ja massan  tyhjätilan  avulla.  /15/  



76 	 Nastattoman  liikenteen  paallysteet  

2. ASFALTTIPAÄLLYSTE!DEN SUUNNITTELUPERUSTEET 

Suhteituksen  toinen  osa  käsittää päällystemassan urautumis-  ja  muiden 
ominaisuuksien testauksen. Urautumisominaisuuksista testataan 
päällysteen kuluminen SRK-laitteella  ja deformoituminen staattisella  (AB- 
päällyste)  tai  dynaamisella (SMA-päällyste) virumiskokeella sekä 
haluttaessa erityisen suuri varmuus pyäräurituslaitteella. Muista 
ominaisuuksista voidaan testata kylmäkestävyys, jäykkyys  ja väsymi nen 

 joko varmennukseksi  tai  muuta käyttöä varten. Avoimen  asfaltin (AAB  12) 
suhteituksessa  testataan lisäksi vedenkestävyys, joka saadaan 
halkaisuvetolujuuskokeen avulla imeytetyn  ja  normaalin poranäytteen 
lujuuksien suhteena.  /1 7/ 

Testavat koekappaleet  valmistetaan joko ICT-laitteella  tai  porataan ne 
laboratoriossa tehdystä laatasta, joka  on  tiivistetty muottiin keinujyrällä  tai 
itsekulkevall a valssijyrällä. /1 7/ 

3.  Muut menetelmät 

Muita suhteitusmentelmiä ovat esimerkiksi  /1 7/: 
• NCHRP:n  menetelmä  (The National Co-operative Highway Research 

Program) 
• SHRP-tutkimusohjelma  (Strategic Highway Research Program,  valmis  v. 

1993) 
•  Englantilainen menetelmä (Nottinghamin yliopisto) 
•  Ranskalainen menetemä 

Yleispiirteiltään  kaikki suhteitusmenetelmät ovat samanlaisia. Alkutietoina 
käytetään liikenne-  ja  muita olosuhdetietoja, joiden perusteella saadaan 
päällysteel  le  tietyt vaatimukset. Päällystemassasta tutkitaan  ensin 
tilavuussuhteet  tietyssä tiiviydessä, jonka jälkeen testataan toiminnalliset 
ominaisuudet. 

Keskeistä kaikissa suhteitusmenetelmissä  on tiivistämistavan  valinta. 
 Gyratory-kiertotiivistintä  käytetään NCHRP:ssä  ja  Ranskassa, jossa  sillä 

 tutkitaan tilavuusominaisuuksia  ja tiivistyvyyttä. Koekappaleiden 
 valmistuksessa käytetään SHRP:ssä  ja  ranskalaisessa menetelmässä 

pyörätiivistyslaitetta. Nämä koekappaleet vastaavat erittäin hyvin tiellä 
tiivistettyjä päällysteitä. 

Tärkeimmät testattavat ominaisuudet ovat pysyvä deformoituminen, 
jäykkyys, vedenkestävyys. Lisäksi väsyminen tutkitaan kaikissa muissa 
paitsi englantilaisessa menetelmässä. Yhdysvaltalaiset SCHRP  ja SHRP 

 sisältävät lisäksi vanhenemisen  ja  lämpötilan vaikutusten testaamisen. 
Ulkomaiset suhteitusmenetelmät  on  kehitetty nastattoman liikenteen 
maissa, minkä vuoksi ne eivät sisällä kulutuskestävyyden arviointia, kuten 
ASTO-menetelmä. 
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2.6  Päällysteiden  kunnossapito  

2.6.1  Päällysteiden kunnostuskriteerit 

Pääl lysteiden kuntovaatim  u  kset  Suomessa 

Kun nostuskriteerit ovat pääl lysteen hei kentyvän kunnon väh  im mäisarvoja, 
 joiden saavuttaminen tekee uudelleenpäällystämisen  tai  muun suurehkon 

kunnostustoimenpiteen ajankohtaiseksi. Ne siis määräävät suurelta osin 
maan päällystetyn tieverkon laadun  ja  toimenpiteiden määrän. Vaikka ne 
määräytyvät lähinnä liikenneturvallisuus-  ja ajomukavuusperusteilla,  on 

 huomioon otettava myäs niiden vaikutukset sekä tienpitäjän että tien 
käyttäjien kustannuksiin.  /45/ 

Kunnostuskriteerien 	muodostamisen 	tavoitteena 	on 	yhtenäisen 
kun nostuskäytän nön saavuttaminen  koko  maassa. Aikaisemmin käytössä 
olleet tielaitoksen Päällystesuunnitteluohjeiden  (v. 1984)  sisältämät 
kunnostuskriteerit ovat  jo  poistuneet käytöstä, koska päällysteen kunnon 
mittausmenetelmät  ja  tunnusluvut ovat muuttuneet. Tielaitoksen vuonna 

 1992  valmistuneessa selvityksessä  /36/ on  laadittu ehdtus uudeksi 
yhtenäiseksi päällystettyjen teiden pintakuntoluokitukseksi (Taulukot  29  - 
31),  jota  on  tarkoitus hyödyntää  PMS-järjestelmissä teiden kunnossapidon 
suunnittelussa  ja  ajoituksessa.  Sen  lisäksi päällysteiden 
kunnostuskriteerien muodostamista  on  tutkittu ASTO-projektin  yhteydessä 

 /45/. 

Kestopäällysteiden  kunnon määrittämisessä käytettävät tunnusluvut ovat 
 /45/: 

• urasyvyys  (mm) 
•  epätasaisuus lRl-lukuna (=  International Roughness Index, mm/m) 
•  yksittäisten epätasaisuuksien lukumäärä (kpl/km) 
• PTM:lla  mitattu epätasaisuuden pystyliikkeen suurin kiihtyvyyshuippu 

(mis2) 

• päällysteen vaurioideri  yhteinen vauriosumma (m 2/lOOm) 

Päällysteiden urat  ja  tasaisuus mitataan nykyisin palvelutasomittarilla 
(PTM). Vauriosumma määritetään silmämääräisen inventoinnin avulla, 
jossa arvioidaan päällysteen reiät, paikat, purkaumat  ja  erilaiset halkeamat.  
/36/  

Päällysteen kunnostustarve  määräytyy siten, että kullekin vauriotyypille  on 
 asetettu suurin sallittu arvo, joka voi riippua tien toiminnallisesta luokasta, 

päällystetyyypistä, nopeusrajoituksesta  tai tarkastelujakson  pituudesta. Eri 
kuntom uuttujien yhteisvaikutusta ei käytetä Suomessa kunnostuskriteerinä. 

 /36/ 
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Taulukko  29:  Yleisten kestopäällyste teiden suurimmat sallitut urasyvyydet 
 (mm)  palvelutasomittarila  mitattuna.  /36/  

Uran laskentapituus  
_________________ 

Välitön toi menpidetarve Toimenpide  1-3  v:n  kuluttua  
Nopeusrajoitus (kesällä) Nopeusrajoitus (kesällä) 

^  60 70-80  ^  100  ^  60 70-80  ^  100  
Pistekohlainen  1) 

lOOm  
^  1 km 

35 
27 
21 

35 
24 
18 

35  
20 
15 

21 
16 

18 
13 

14  
10 

1)  PTM:l  Ja  mitattu  20  m:n uratieto  tai  oikolaudalla  mitattu urasyvyys. 

Taulukko  30:  Yleisten teiden suurimmat sallitut epätasaisuudet  ^ lkm:n 
matkalla  pal  vutasomittarilla  mitattuna.  /36/  

Nopeusrajoitus 
kesällä 

lRl-arvo 1 ) 
(mm/rn)  

Yksittäistöyssyjen  määrä (kpl/km) Suurin kiihtyvyys- 
huippu  Pienet Suuret 

(km/h)  _________  (2,0-3,5  mIs2)  (>3,5 ml)  (mis2)  
120 2,3-2,5 2 0 3 
100 2,9-3,4 3 1 4 
80 3,6-4,3 6 2 4  

^  60 2) 4,4  -  5,4 10  _____________  5 
1)  lRl -alueen alimpia arvoja käytetään vilkastiikenteisille teille  ja ylimpiä 

 arvoja vähäliikenteisille teille.  
2> Jos  päätien nopeusrajoitus  on  alle  80 km/h,  noudatetaan  80  km/h:n 
nopeusluokan tasaisuusvaatimuksia  

Taulukko  31:  Yleisten teiden suurimmat sallitut vauriosummat toiminnallisen 
luokan  ja  päällystetyypin  mukaan  ^ lkm:n laskentamatkan keskiarvona. 

 /36/  

Toiminnallinen 
luokka 

Suurin vauriosumma (rn/lOOm) eri päällysteryhmissä 
Kestopäällysteet Kevytpäällysteet  SOP  

Päätiet  40 60  
Seudulliset  tiet  70 100  
Muut tiet  100 130 200  

Muista syistä johtuva kunnostaminen  

Päällysteen  kunnostus saattaa olla edullista, vaikka  se  ei kuntovaatimusten 
perusteella vielä olisikaan ajankohtaista. Tällöin syynä ovat erilaiset 
olosuhdetekijät, joiden perusteella tieosuuden kuntoa halutaan nostaa. 
Kyseessä saattavat olla  mm.  seuraavat syyt  /45/: 

1) Valmistustaloudellinen  syy:  koneaseman sijainti  on  edullinen 
harkinnanvaraisten lähikohteiden päällystämiselle.  

2) Vaurloitumisen  ennalta ehkäisy:  alkavien  ja  nopeasti kasvavien 
purkaumien  tai  verkkohalkeamien  pysäyttäminen  tai  esim.  kun tiellä  on 

 suurempi liikennekuormitus kuin mitä  sen  rakenteellinen luokka sallisi. 
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3)  Tieverkon laadullinen  homogeenisuus: päällystettävien  teiden  tai 
 tieosien  välittömään läheisyyteen ei haluta jättää yhtä osuutta selvästi 

heikompaan kuntoon.  

Nastattomien  maiden päällysteiden kunnostuskriteerit 

Nastattomissa  maissa  päällysteiden  kunnostus perustuu yleensä 
 Iiikenneturvallisuus-  ja kustannustekijöihin  sekä  ajomukavuuden  huomioon 

ottamiseen.  Päällysteiden kunnostukriteerihin  sisältyviä  kuntomuuttujia  ovat 
 mm.  kitka,  urasyvyys, pitkittäistasaisuus  ja vauriomäärä. Päällysteiden 

 kunnon seuranta  ja kunnostuskäytäntö  vaihtelevat eri maissa hyvin paljon. 
 /6,27/  

Hollannissa  ohjeellisina kunnostuskriteereinä  käytetään  urasyvyyttä, 
 epätasaisuutta sekä  vaurioista halkeilua,  purkautumista  ja  muita pieniä 

vaurioita (Taulukko  32).  Siellä vuosina  1986  ja  1987  tehdyn  tieverkoston 
kuntoselvityksen  perusteella kitka  ja pääl lysteen vedenpoistavu  us  jätettiin 
pois  ku nnostuskriteereistä,  koska  pääl lysteet  täyttivät lähes poikkeuksetta 

 ni  itä koskevat  suositu kset. Pääl lysteiden  vauriot arvioidaan 
 silmämääräisesti inventoimalla.  /1 6/  

Taulukko  32:  Päällysteiden kunnostuskriteerit  Hollannissa.  /16/  

OMINAISUUS  OHJEELLINEN  ARVO  
URASYVYYS  uran keskisyvyys  18 mm  /  100 m  
EPÄTASAISUUS  epätasaisuusindeksi  (LEI) 2,5  /  1 00 m  
HALKEILU  30  % päällysteen  pinta -alasta 
PURKAUTUMINEN  30  % päällysteen  pinta -alasta 
MUUT PIENET VAURIOT  30  % päällysteen  pinta -alasta 

Taulukossa  33 on  esitetty  päällysteen  eri  pintakuntomuuttujien 
kuntoluokkien määräytyminen  Ranskassa.  Päällysteen  kitka luokitellaan 
kolmeen  ja  muut  kuntomuuttujat  kahteen tasoon. 

Taulukko  33:  Päällysteiden  kunto tasojen määrä  ytyminen  Ranskassa.  /27/  

OMINAISUUS  MÄARITYSTAPA  TASO  1  TASO  2  TASO  3  
KITKA  Sivuliukukitka (SFC,  60 km/h) <0,25 025-0,45 0,45-0,55  
TASAISUUS  Epätasaisuusluku  (1  -  3  m:n  <3 4  -  5  
______________  ja  3 -13  m:n aallonpituudet) ________ ________ ________ 
URAUTUMINEN  Keskimääräinen  urasyvyys  >20 mm 15-20 mm  
_______________  Osuus  kokonaispituudesta > 30  % > 30  % ________  
MUUT  VAU  RIOT:  Osuus  kokonaispituudesta  >30% 10-30%  
Poimuuntuminen  
Bit.  pintaannousu 
Kiillottuminen __________________________ _________ _________ _________ 
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Kunnostuksen  tarve  ja kiireellisyysjärjestys määritetään  Ranskassa 
yhdistefemällä kitkatasoja muiden kuntokriteerien kanssa (Taulukko  34). 

 Toimenpiteiden kiireellisyysluokkia  on  kolme  ja  lisäksi voidaan tehdä 
tapauskohtaisesti onnettomuustutkimuksia  tai  muita erikoisselvityksiä.  /27/  

Taulukko  34:  Päällys teiden kunnostusjärjestyksen määräytyminen kitkan  ja 
 muiden kun tokriteerien yhdistelmien perusteella Ranskassa.  /27/  

__________________  
KITKA _______ 

<0.25 0,25-0,45 0,45-0,55 
El  LISÄKRITEERIÄ  KL  2  

_______ 
KL1 	KL2 

LISÄ- 
SELVI-
TYKSET 
______ 

HUONO TIENFIN- 
NAN GEOMETRIA 
EPATA-  
SAISUUS  

<3  
4-5  KL3 

KITKATASO>  0.55 
URA TAI  VAURIOT 
TASO  1  TASO  2  

KL2 

 _______  

LISÄ-
SELVI-
TYKSET 

KL  3  
KL1 KL2 

URATAI TASO2 
VAURIOTj  TASO  1 I 	 KL  2 	I  
Selitykset:  
KL  1,  KL  2  ja KL  3  = kiireellisyysluokat  1, 2  ja  3.  
Lisäselvitykset  sisältävät onnettomuustarkkailuja  ja  muita erikoistutkimuksia.  

2.6.2  Päällyst&den kunnossapitomenetelmät 

Asfalttipäällysteiden kunnossapitomenetelmät  jaetaan kolmeen luokkaan  
Ill:  
• hoitotoimenpiteet 
• kunnostustoimenpiteet 
• parantamistoimenpiteet 

Hoitotoimenpiteillä  pidetään yllä tien päivittäistä ajokelpoisuutta. Ne ovat 
tilapäisiä ratkaisuja, joiden avulla päällysteen kunnostusta saadaan 
siirrettyä. Tavallisimmat päällysteen hoitotoimenpiteet ovat paikkaaminen  ja 
tasausjyrsintä.  /1  / 

Päällysteiden paikkauksessa  käytetään yleensä kuumamassoja kuten  AB- 
ja valuastalttimassaa  tai  kylmänä evitettävää  OS -massaa. Muita 
paikkaustapoja  on mm.  sirotepaikkaus,  jossa murske lilmataan 
vauriokohteeseen bitumiemulsiolla  tai  -liuoksella.  Ill  

Parantamistoimenpiteet  sisältävät päällystysratkaisun 	lisäksi 	muun 
päällysrakenteen kantavuuspuutteiden  ja routimisongelman  korjaamisen. 
Päällystystoimenpiteen valinta tehdään samoilla perusteilla kuin uusien 
päällysteiden valinta.  /1/  
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Kunnostusmenetelmät  Suomessa 

Kunnostuksella  tarkoitetaan yleensä vähintään  koko  kaistan levyistä 
 tiekohtaista päällystystoimenpidettä.  Suomessa  yleisimmät kunnostuksen 

 syyt ovat  kulumaurien  sekä  halkeilleen  ja  purkautuneen päällysteen 
 korjaaminen.  /1/  

Taulukossa  35 on  esitetty  tavallisimmat  Suomessa käytettävät 
 kunnostusmenetelmät  sekä edellytykset niiden  käytälle. Kestopäällysteillä 
 selvästi eniten käytetty  kunnostusmenetelmistä  (n. 90  %)  on  

uudelleenpäällystys  kuuma-asfalttimassoilla.  Sen  lisäksi  kestopäällysteiden 
ku nnostuksessa  käytetään yleisesti  ku umamassapintauksia  ja  erilaisia 

 uusiopäällystemenetelmiä.  /47/  

Taulukko  35:  Suomessa  käytettä  vät paa/lyste/den kunnostusmenetelmät.  
/47/ 

MEN  ETELMÄ KÄYTTÖKOHTEET  KÄYTÖN ESIMERKKI  
______________ _________________  EDELLYTYKSET  (Kauppanimet) 
KUUMAMASSAPÄÄLLYSTEET:  ____________  ______________ 
Uusi päällyste-  Urautunut, lajittunut  AB,  SMA  
kerros  (>30 mm)  ja  halkeillut  päällyste,  
________________ kantavuuspuuttelta ___________________ ________________ 

UUSIOPÄÄLLYSTEET: ____________  ______________ 
Massan  parannus  Urautunut  päällyste Riittävä  kerrospak- Remixer,  ART  

suus  ja  hyvä pituus- 
_________________ ____________________  tasaisuus  ________________  

Massan  parannus  Urautunut  päällyste Riittävä  kerrospak- Remixer  Plus!  
ja  uusi  pinta  suus  ja  hyvä pituus-  Uraplus, Novaflex, 
_______________ _________________  tasaisuus  Reforming  
OHUET  FINTAUKSET: ____________ ______________ 
Kuumamassa- Urautunut, lajittu  nut  Hyvä  pituustasaisuus Novachip, 
pintaus  ja  halkeillut  päällyste  ja  riittävä  rakenteel- Arbotop 
________________ ___________________  linen  lujuus  ________________ 

Sirotepintaus  Avoin päällyste,  
kitkan  parantaminen,  
vaalentaminen, 
vähäliikenteisten 
sorateiden  ja  katujen  

_______________ Darantaminen __________________ _______________ 

Lietepintaus  Avoin  tai  rapautunut Macroseal  
päällyste,  vähäliiken- 
teiset  tiet,  pientareet, 
kevytväylät  ja  

_________________  lentokentät  ____________________ ________________ 
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Kunnostusmenetelmät nastattoman  liikenteen maissa 

Nastattomissa  maissa yleisin  kulutuskerroksen kunnostusmenetelmä  on 
 uuden  paksuudeltaan  30 - 40  mm:n  asfalttipäällysteen  rakentaminen. 
 Ohuiden  (alle  20 mm) pintausten  käyttö  on  kuitenkin selvästi yleistymässä. 
 Tavailisimmat pintausmenetelmät  ovat  sirotepintaus, lietepintaus  ja 

 kuumamassapintaukset.  Näiden ohella käytetään  myäs uusiopäällysteitä 
 sekä mekaanisia  karkeutusmenetelmiä  lähinnä  kitkan  parantamiseen.  /6/  

Saksassa  ku lutuskerrosten ku nnostuksessa  käytetään seuraavia 
menetelmiä  /47/: 

1. Sirotepintaus 

Sirotepintausta  käytetään  kitkan  parantamiseen sekä epätasaisten, 
 huokoisten  ja  heikentyneiden päällysteen  kunnostukseen, kun 
 kulutuskerroksessa  esiintyy  hiushalkeamia, kulumia  ja  purkaumia.  Tilanteen 

mukaan sitä käytetään lisäksi  verkkohalkeamien kunnostuksessa.  

Saksalaisten  sirotepintausten koostumuksia  on  esitetty kohdassa  3.5.1. 
 Näitä  karkeampi rakeisia sirotteita  käytetään raskaan  lii kennekuormitu ksen 
 alaisilla teillä sekä  pehmeillä pinnoitusalustoilla. Sirotekoko  on  tällöin  5/8 - 

11/16 mm. 

2. Lietepintaus 

Lietepintausten käyttökohteina  ovat epätasaiset,  tiiviydeltään  huonot  ja 
 heikentyneet  päällysteet,  joilla esiintyy pääasiallisesti  hiushalkeamia. 

Lietepintaus  soveltuu teille, joilla  on  vähäinen  tai  keskinkertainen 
liikenne  kuo rm itus. 

Lietepintaus  koostuu  bitumiemulsiosta  sekä  kivlaineksesta,  joka sisältää 
 täytejauhetta, raekooltaan  0/2  mm:n  hiekkalajitetta  ja  2/5  mm:n  karkeata 

kiviainesta. Päällystettävän  alustan  on  oltava tasainen  ja  se  käsitellään 
 bitumiliimalla.  

3. Massapintaukset  

Saksan  massapintaukset  ovat kuuma-  tai kylmämassojen  avulla tehtäviä 
enintään  2 cm:n  vahvuisia  päällysteitä. Kuumamassapintauksia  käytetään 
epätasaisten sekä  tiiviydeltään  ja  kunnoltaan heikkojen  kulutuskerrosten 

 kunnostukseen, kun niissä esiintyy  hiushalkeamia, kulumia  tai purkaumia. 
Kuumamassapintauksia  käytetään uuden  normaalivahvu  isen  pääl lysteen 

 asemesta  edullisuussyistä  tai,  kun näiden käyttö ei ole rakenteellisesti 
järkevää.  Kylmämassapintauksia  käytetään lähinnä  raideurien 

 poistamiseen.  
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Yleisimmät kuumamassapintaukset  ovat: 
• hienorakeinen  AB 0/5,  jonka kerrospaksuus  on n. 1,5 cm; sideaineena 

 käytetään bitumeja  B80 tai B65  sekä vähäliikenteisillä teillä bitumia 
 B200. 

• hienorakeiset erikoismassapintaukset,  joiden raekoot ovat  0/3, 0/5 tai 0/8 
mm; sideaineena  käytetään erilaisista sideainelajeista  ja  niiden 
modifloinneista koostuvia erikoissideaineita 

• mastiksipintaukset,  jotka koostuvat  0/2  mm:n asfalttimastiksista  ja  5/8, 
8/11 tai 11/16  mm:n sirotteesta; asfalttimastiksin levitysmäärä  on 15 - 25 
kg/rn 2  

• SMA  0/5  (koostumus  on  esitetty kohdassa  3.2) 
•  massan  parannus karkearakeisella asfalttibetonilla,  jota  lisätään 

kuumennetun  ja rouhitun  vanhan pääHysteen sekaan  n. 40 kg/rn 2  

4.  Uuden kulutuskerroksen teko 

Uudet kulutuskerrokset rakennetaan Saksassa valuasfaitti-, asfaittibetoni-, 
SMA-  tai erikoispäällystemassoista (AB-  ja SMA-massojen koostumus  on 

 osassa  3). Tavallisimmat raekoot  ovat  0/8, 0/ilja 0/16 mm. Levityspaksuus 
on 3 - 5 cm. Päällystettävä  alusta tasataan  ja  käsitellään bitumiliirnauksella. 
Normaalivahvuiset kerrokset sopivat samoihin kunnostuskohteisiin kuin 
massapintaukset, mutta niiden avulla voidaan lisäksi parantaa päällysteen 
tiiviyttä, kitkaa  ja  kantavuutta. 
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3.  NASTATTOMAN  LIIKENTEEN 
 ASFALTTIPÄÄLLYSTETYYPIT  JA  -MENETELMÄT  

3.1  Asfalttibetoni  (AB)  

Asfalttibetonit  ovat kuumana levitettäviä tiiviitä asfalttipäällysteitä, jotka 
koostuvat pääosaksi jatkuvaksi suhteitetusta kiviainesseoksesta  ja 

 bitumista. Pääl lysteen  ominaisuuksien parantamiseksi voidaan käyttää 
lisäaineita bitumin  tai  massan  seassa. Eri maissa käytettävät asfaittibetonit 
eivät eroa koostu  mu kseltaan  yleensä merkittävästi toisistaan. 

Asfaittibetoni  on  Euroopassa käytettävistä asfalttipäällystetyypeistä selvästi 
yleisin.  Sen  käytän osuus  on  noin  80-85 %  kaikista päällystetyypeistä.  /48/ 

Asfalttibetoneja  käytetään uutena kulutuskerroksena teillä, kaduilla  ja  muilla 
liikennealueilla, kuten pysäköintialueilla, pihoilla  ja  kevyen liikenteen väyliltä. 
Niitä voidaan käyttää myös vanhojen päällysteiden kunnostuksessa ohuina 
kerroksina.  /35/  

Suomessa yleisimmät ku lutuskerroksissa käytettävät asfalttibetonit ovat 
nykyisin AB16, AB2O  ja  AB25.  Näistä AB16:n koostumus  ja  levitysmäärät 

 ovat liitteessä  7. 

Päällystemassan koostu  m us  nastattom issa  maissa  

1)  Saksa 

Saksassa 	asfaittibeton ien 	kivial nesseokset 	koostuvat 	kallio- 	ja  
soramurskeesta, luonnonhiekasta  ja  hienosta kiviaineksesta. Kiviaineksen 
rakeisuuden yläraja  on  välillä  5 - 16 mm. Hiekkalajitteeseen  käytetään  0/8  ja 

 sitä karkeammissa päällysteissä yleensä vähintään puolet murskattua 
ainesta. Erityisen vaativissa kuormitusolosuhteissa katujen päällysteinä 
käytettävissä asfalttibetonissa  0/16 S  ja  0/11 S  suositellaan hiekaksi 
yksinomaan murskattua ainesta.  /1 0/ 

Sideaineena  käytetään yleensä bitumilajeja  B65  ja  B80. Sideaineeksi 
 voidaan rakennusluokissa  SV ja  I - Ill  (ks. Taulukko  21, S. 66)  sekä erittäin 

vaativiin kuormituslosuhteisiin valita viskositeetiltään sopiva 
polymeerimodifioitu bitumilaatu.  /1 0/  

Taulukossa  36 on  esitetty raekooltaan  0/8 mm  ja  sitä karkeampien 
saksalaisten asfalttibetoriien koostumukset. Kuvassa  35 on  esimerkki 
kiviaineksen rakeisuuskäyrästä.  /1 0/ 
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Taulukko  36:  Saksassa käytettävien kuuma-asfaltflbetonien koostumuksia. 
 /10/  

ASFALTTIBETONI  0/16 	1) 0/11 S 1 ) 0/11 0/8  
KIVIAINES  0 -16mm  0 -11mm  0 -11mm  0 -8mm 
Raekoko: 
<0,09mm  (Paino-%)  6-10 6-10 7-13 7-13 
>2 	mm 	 " 55-65 50-60 40-60 35-60 
>5 	mm  --- --- --- ^15  
>8 	mm 	 " 25-40 15-30  ^ 15 ^ 10 
>11,2mm ^ 15 ^ 10 ^ 10  
> 1 6 	mm  ^ 1 0 ________ ________ ________ 

SIDEAINE 
Sideainelajit  B65, (B80) B65, (B80) B80, (B65) 880, (865)  
Pitoisuus 	(Paino-%)  5,2  -  6,5 5,9  -  7,2 6,2  -  7,5 6,4  -  7,7  
ASFALT11MASSA  
Marshall- 3,0  -  5,0 3,0  -  5,0 2,0  -  4,0 2,0  -  4,0  
tyhätila 	(TiL-%) ____________ ___________  (1,0  -  3,0) (1,0  -  3,0)  
PAÄLLYSTE  
Paksuus 	(cm) 5,0  -  6,0 4,0  -  5,0 3,5  -  4,5 3,0  -  4,0  
Levitysmäärä 	(kglm2)  120-150 95-125 85- 115 75-100  
Tiiviys 	(%) ^  97  ^  97  ^  97  ^  97  
Tyhjätila 	(Til.-%) ^  7,0  ^  7,0  ^  6,0 <6,0 
1) S  =  Erityisen  rasittavissa  olosuhteissa.  

II  .. _.,._' - -____________ 
• 	____________  I __________  

___  'I  
___ IIR. ______ 

UIIIIR"  I l_I 
.111._II.  I-  

ii• 	i 	 : 	- 

- 	 - 	 -- 	S 	S  

Kuva  35:  Saksalaisen asfalttibetonin  0/16 S  rakeisuuskäyrä.  /10/ 

2.  Hollanti  

Asfalttibetonien koostumuksen  suunnittelu perustuu  Marshall -menetelmään 
vielä vuoden  1993  alkuun asti, jonka jälkeen otetaan käyttöön uusi 
menetelmä (ks.  Proceedings  AAPT  1992).  Uuden menetelmän kehittäminen 
perustuu  gyratory -tiivistykseen  ja  dynaam iseen  creep-testaukseen. 
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Hollannissa käytettävät standardien mukaiset tiiviit  AB -päällystelajit  ja 
 niiden käyttökohteet (liikenneluokat taulukossa  4, s. 17)  ovat  /1 1/:  

• ABO/8: kulutuskerrokset  taajama-alueilla liikenneluokissa  1 -2 
 • ABO/1  1:  kulutuskerrokset Ilikenneluokissa  1 -3  

• ABO/1  6:  kulutuskerrokset liikenneluokissa  3-4  

Päällystemassan  materiaalien valinnalle  on  asetettu seuraavia vaatimuksia 
 /11/:  

•  yli  2  mm:n kivialneksena käytetään murskattua jokisoraa  tai 
 kalliomursketta 

•  2  -  0,063  mm:n kiviaineksena käytetään luonnon hiekkaa  ja  murskattua 
ainesta suhteessa  1:3  

•  alle 	0,063 	mm:n 	hienoalneksena 	käytetään 	täytejuhetta, 
kalkki kivijau  hetta  tai  lentotuh kaa 

• bitumin tunkeumaluokka  on B 80/1 00  
• modifioituja bitumeja sisältäville  massoille ei ole standardeissa 

vaatimuksia 
•  vanhan päällysteen osuus päällystemassasta saa olla enintään  50  % 

Päällystemassan suhteitus  perustuu  Marshall  menetelmään. Kivialneksen 
rakeisuus valitaan Taulukon  37  rakeisuusvaatimusten  mukaisesti.  Marshall

-koekappaleita  valmistetaan tavallisesti neljällä sideainepitoisuudella  ja  neljä 
kappaletta jokaista pitoisuutta kohti. Lopullisen koostumuksen määräävät 

 Marshall-vaatimukset  on  esitetty taulukossa  38.  

Taulukko  37:  Asfalttibetonien  koostumus Hollannissa.  /11/ 

AB -LAJI  0/8 0/11 0/16 
1. KIVIAINES 
Seulalle  jäävä määrä 
16mm 	(Paino-%)  0  -  2  
11,2mm  0-2 5-25  
8mm 	"  0-2 5-25 
5,6 mm 	 " 10-30 25-50 35-55  
2mm  55 55 60 

0,063 mm 	 " 92 93 93 
2. SIDEAJNEPITOISUUS 
Liikenneluokat  1-3 	(Til.-%)  6,6  -  7,0 6,4  -  6,8 6,2  -  6,6  
Liikenneluokka  4 	 " ---  6,2  -  6,6 6,0  -  6,4  



Nastattoman  liikenteen paallysteet 	 87 

3.  NASTATTOMAN UIKENTEEN ASFALUIPÄALLYSTETYYPITJA  -MENETELMÄT 

Taulukko  38: AB-päällysteiden Marshall-suunnitteluvaatimukset  eri 
Ilikenneluokissa Hollannissa.  /11/ 

VMTIMUS 
________  

LIIKENNELUOKKA _________ _________ 
1 2 3 4  

Stabiilisuus 	(N)  >  6000  >  6500  >  7000  >  7500 
Flow 	(mm) 2,0  -  4,0 2,0  -  4,0 2,0  -  4,0 2,0  -  4,0  
StabiFlow 	(N/mm) >  1500  >  2000  >  2500  >  3000  
Tyhjätila 	(Til.-%)  <4,0 <4,0 <4,0 <6,0  
Tyhjätilan  täyttä- 
aste 	(%)  <90 <87 <85 <82  

Ominaisuudet  

Asfatttibetoni  on  ominaisuuksiltaan yteispäällyste,  joka oikein suhteitettuna 
soveltuu hyvin tavallisimpiin käyttökohteisiin. Asfaittibetonien ominaisuudet 

 ja  koostumus vaihtelevat  sen  mukaan, mitä ominaisuuksia  sen 
 suunnittelussa  on  painotettu. 

Asfaittibeton  in  kestävyyteen kohdistuvat vaatimukset pystytään täyttämään 
saatujen kokemusten  ja  uusien lisäaineiden avulla ilman suuria vaikeuksia. 
Nastattoman liikenteen kuormitusten alaisena asfalttibetonin koostumuksen 
määrää ensisijaisesti  deform  aatiokestävyys. Asfaittibetonin karkeiden 
rakeiden  määrä  on  melko pieni, minkä vuoksi kivirakeiden välille ei synny 
kitkaa. Tällöin  sen  stabiliteetti  riippuu mastiksiosan koheesiosta  ja 

 sisäisestä kitkasta, mikä edellyttää riittävän jäykän sideaineen käyttöä sekä 
mastiksiosan hyvää tiivistystä.  /40/  

Nastattomalle  liikenteelle suunnitellut asfalttibetonit eroavat Suomessa 
nykyisin käytettävistä eniten kulutuskestävyyden suhteen. Tämä ilmenee 

 massan  koostumuksessa  mm.  pienempänä maksimiraekokona. 
Kiviaineksen laatuvaatimukset ovat kuitenkin nastattomallekin liikenteelle 
tiukat,  sillä  kulutuskestävyyden  sijasta siltä vaaditaan tällöin hyvää 
kiillottumiskestävyyttä. 

Jotta asfalttibetonilla olisi hyvä kestävyys purkautumista, väsymistä  ja 
 vanhentumista vastaan, tulee  sen  mastiksiosan tyhjätilan  olla pieni  ja 

 sideainepitoisuuden  riittävän korkea  /9/.  

Tavallisen asfalttibetonin  pinta on  melko sileä  ja  etenkin  sen  makrokarkeus 
 on  pieni. Tämän vuoksi  sen  ajoturvallisuuteen  vaikuttavat 

pintaominaisuudet, kuten kitka  ja veden  roiskumisen esto märällä keliHä 
 sekä valonheijastusten esto, ovat melko huonot.  Sen  sijaan 

ajomukavuuteen  ja  ajokustannuksiin  vaikuttava tasaisuus  on 
 asfaittibetonilla  hyvä. 
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Kitkaominaisu uksien  parantamiseksi voidaan  AB-pääl lysteen karkeutta 
 lisätä esim. päällysteen pintaan jyrättävän sirotteen avulla. Sirotteena 

käytettävän kivialneksen  on  oltava särmikästä  ja sen  on  kestettävä hyvin 
renkaiden aiheuttamaa kiillottumista.  /9/ 

3.2  Splittmastix-asfaltti  (SMA) 

Splittmastix -asfaltti (engi.  Stone Mastic Asphalt) on  alunperin saksalainen 
päällystetyyppi, jonka käyttö  on  levinnyt useisiin Euroopan maihin  /49/. 

 Suomessa päällysteestä käytetään nimiä SMA-päällyste  ja 
kuituasfalttibetoni. 

SMA-päällysteen levitysmäärä  oli Euroopassa  v. 1990 n. 1,9  milj. tonnia, 
 mikä vastaa keskimäärin  n. 1 %:a  kaikkien kuuma-asfalttipäällysteiden 

tuotannosta  /48/.  Suomessa SMA-päällysteen evitysmäärä oli  v. 1 992 
100.000  tonnin suuruusluokkaa, joka  on n. 3 %  kaikista kuuma-
asfalttipäällysteistä.  

S MA-päällysteen 	käyttö kohteeksi 	sopivat 	parhaiten 	suuren 
liikennekuormituksen  alaiset tiet, joiden kulutuskerrokselta vaaditaan hyvää 
kulutus-  ja deformaatiokestävyyttä.  Pieninä maksimiraekokoina  se  soveltuu 
asfalttibetonin tavoin käytettäväksi ohuina pintauksina vanhojen 
päällysteiden kunnostukseen. Suomessa eniten käytettävät SMA-lajit ovat 
nykyisin SMAl  6  ja SMAl  8,  jonka käyttökohteena ovat erittäin 
vilkaslilkenteiset tiet. SMAl  6:n  koostumus  ja levitysmäärät  ovat liitteessä  8. 

SMA-pää!lyste 	koostuu 	runsaasti 	karkeata ainesta 	sisältävästä 
kiviainesseoksesta, bitumista  ja stabiloivista lisäaineista,  kuten kuiduista. 
Kivirakeiden välinen tyhjätila täytetään mastiksin kaltaisella laastilla, joka  on 
sideaineen  ja raekooltaan  enintään  2  mm:n kiviaineksen muodostama 
huokoseton seos.  Sen  tehtävänä  on  sitoa kivirakeet  ja  estää  massan  liike 
sivusuunnassa. Kiviainesrungon tyhjätita mitoitetaan riittävän suureksi, jotta 
mastiksi sopii  sinne ja  lisäksi tiivistettyyn päällysteeseen  jää  oikea tyhjätila. 
Päätlyste levitetään  ja tiivistetään  kuumana.  /40/ 

SMA-pää!lyste  eroaa asfalttibetonista siten, että siinä karkea kiviaines 
muodostaa päällysteelle tiiviiksi pakatun rungon, jossa isot kivirakeet ovat 
kosketuksessa toisiinsa synnyttäen päälllysteeseen suuren sisäisen kitkan. 
Kiviainesrunko ottaa suurimmaksi vastaan osaksi päällysteeseen 
kohdistuvat kuormitukset. Koska kiviainesrunko ottaa vastaan myös suuren 
osan päällysteen tiivistystyöstä  ja  heikentää siten mastiksin tiivistymistä 
päällysteessä, joudutaan mastiksin huokosten poistamiseksi käyttämään 
runsasta sideainemäärää. Sidealnerikas mastiksi  on  helposti juoksevaa 
normaaleissa sekoitus-  ja levityslämpötiloissa,  minkä vuoksi mastiksissa 
joudutaan käyttämään kovia bitumilajeja sekä stabiloivia lisäaineita, jotka 
ehkäisevät bitumin  ja kiviaineksen erottumista päällystemassan 
varastoinnin,  kuljetuksen  ja  levityksen aikana. Mastiksiosan stabilointi 
voidaan tehdä käyttämällä joko kuituja, täytejauhetta  tai erikoissideaineita 

 kuten kumibitumia.  /40/ 
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Massan  koostumus  nastattomissa  maissa  

1.  Saksa 

SMA-pääliysteen  hyvä sisäinen kitka edellyttää muodoltaan  ja  lujuudeltaan 
korkealaatu  isen  kivial neksen  käyttöä. Saksassa kiviaineslajikkei na 
käytetään kallio-  ja  soramursketta, luonnonhiekkaa  sekä hienokiviainesta. 
Hiekkalajikkeesta vähintään puolet tulee olla murskattua ainesta. Esimerkki 

 S MA-päällysteen kiviaineksen rakeisuuskäyrästä on  kuvassa  36. /10/ 

'I,  
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Kuva  36:  Saksalaisen  Splittmastix-asfaltin  0/11 S rakeisuuskäyrä. /10/ 

Sideaineena  Saksassa käytetään yleisimmin bitumilajeja  B65  ja  B80. 
Vaativissa kuormitusolosuhteissa  voidaan käyttää polymeeribitumeja  tai 

 lisätä bitumin sekaan luonnonasfalttia. Bitumin valumista estävinä 
stabiloivina lisäaineina käytetään  mm.  selluloosa-  ja  mineraalikuituja  sekä 
plimaata.  /1 0,49/  

Saksan SMA-päällystemassat  ja  niiden ohjeelliset koostumukset ovat 
taulu  kossa  39. 
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Taulukko  39:  Saksalaiset Splittmastix-asfaltit.  /10/  

SMA-PÄÄLLYSTEL.AJI  0/11 S 1 ) 0/8 S 1 ) 0/8 0/5  
KIVIAINES  0-11 mm 0 -8mm  0 -5mm 
Raekoko:  
<0,09 mm 	(Patno-%)  8  -  13 8  -  13 8  -  13 
>2 	mm 70-80 70-80 60-70 
>5 	mm 	 " 50-70 45-70  ^ 10  
>8 	mm 	 " ^ 25 ^ 10 
>112mm ^ 10 ____________ ____________ 

SIDEAINE ____________ ____________ ____________ 

B 65 B 65 I 	B 65 B 80 (B 200)  Sideainelaji  
6,5  -  7,5 Pitoisuus  6,5  -  7,5 7,0  -  8,0  

STABILOIVAT 
LISAAINEET 	(Paino-%)  0,3  -  1,5 0,3  -  1,5 0,3  -  1,5  
ASFALTTIMASSA  
Marshall-tyhjätila (Til-%)  2,0  -  4,0 2,0  -  4,0 2,0  -  4,0  
PAALLYSTE 
Päällystepaksuus  (cm) 2,5  -  5,0 2,0  -  4,0 1,5  -  3,0  
Massamäärä 	(kg/rn2)  60  -  125 45  -  100 35  -  75  
Tiiviysaste 	(%) ^  97  ^  97  ^  97  
Tyhjätila 	(TiI.-%) ^  6,0  ^  6,0 6,0 
1) s  =  Erityisen rasittavissa olosuhteissa. 

 2.  Hollanti 

Hollannin SMA-päällystelajit  ja  niiden käyttökohteet ovat  /11/:  
• SMA  0/6:  ohuet pintaukset taajama-aiueilla  ja  uudelleenpäällystykset 
• SMA  0/8:  kulutuskerrokset liikenneluokissa  2, 3  ja  5  
• SMA  0/11:  kulutuskerrokset liikenneluokissa  3, 4  ja  5  

Päällystemateriaalien valinnalle astetut  vaatimukset ovat  /11/: 
 •  yli  2  mm:n kiviaineksena käytetään murskattua jokisoraa  ja 

 kallio  mu  rsketta 
•  2  -  0,063  mm:n kiviaineksena käytetään luonnonhiekkaa  ja  murskattua 

ainesta suhteessa  1:1  
•  alle  0,063  mm:n kiviaineksena käytetään kalkkikivijauhetta 
• bitumin tunkeumaluokkaon  B 80/1 00  
• päällystemassan  sekaan ei saa lisätä vanhaa päällystettä 

SMA:n suhteituksessa kiviaineksen rakeisuus, sideainepitoisuus  ja 
 stabilisoivan seilukuidun  määrä valitaan taulukon  40  mukaisesti.  Marshall

-koekappaleita  valmistetaan neljällä kiviaineksen  2  mm:n raekoon 
pitoisuudella, joista kolme poikkeaa ohjepitoisuudesta  -2,5, +2,5  ja  +5,0 

 tilavuus-%, sideainepitoisuuden pysyessä kaikissa samana. Jokaista 
pitoisuutta kohti tehdään neljä koekappaletta. Lopullinen koostumus 
määräytyy tilavuussuhteiden perusteella siten, että päällystemassan 
tyhjätilaksi tulee  4,0  %.  /11/  
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Taulukko  40:  SMA-päällysteiden  koostumus Hollannissa.  /11/  

SMA-LAJI  0/6 0/8 0/11 
1. KIVIAINES 
Seulalle  jäävä määrä 

11,2mm 	(Paino-%)  0-4  
8mm  0-4 25-50  
5,6mm 	"  0-4 30-60 45-65 
2 mm 	 " 67,5 72,5 75 

0,063 mm 	 " 88,5 90 91 
2. SIDEAINE  

B 80/100  (Tflavuus-%)  8,0 7,4 7,0 
3. STABILIS. LISAAINE 

Sellukuitu 	(Paino-%)  0.3 0,3 0.3  

Päällysteen  ominaisuudet  

S MA-pääUysteen kiviainesru ngon  hyvän sisäisen kitkan ansiosta 
päällysteen leikkauslujuus  on  korkea, mikä antaa sille hyvän 
deformaatiokestävyyden myös korkeissa lämpötiloissa.  /40/  

Korkea 	sideainepitoisuus 	ja 	mastiksin 	tiiviys 	hidastaa 	bitumin 
vanhenemista. Tällöin päällysteen vaurioituminen kuten purkautuminen  ja 

 halkeilu  on  vähäistä  ja  saavutetaan pitkä käyttöikä.  /40/  

Päällysteen  suuri karkeiden rakeiden pitoisuus  ja pinnan  karkeus  antavat 
sille useita hyviä ominaisuuksia, kuten kulutuskestävyys, korkea kitkataso 
sekä hyvät valonheijastuvuusominaisuudet. Nämä ominaisuudet 
edellyttävät kuitenkin myös hyvälaatuisen kiviaineksen käyttöä.  /40/  

Kiviainesrunkorakenteensa  ansiosta SMA-päällystettä voidaan levittää 
epätasaisillekin pohjille  ja  vaihtelevina kerrosvahvuuksina  ilman 
tiivistysvaikeuksia  tai  liikenteen aiheuttamaa jälkitiivistymistä. Lisäksi SMA-
päällysteen etuna  on  mandollisuus käyttää sitä ohuina kerroksina, mikä 
tekee siitä hyvän vaihtoehdon käytettäväksi vanhan päällysteen 
kunnostuksessa pintakäsittelymenetelmien sijasta.  /49/ 

3.3 Hot Rolled Asphalt  (HRA)  

Hot Rolled Asphalt on  karkea päällystetyyppi,  jota  käytetään yleisesti  mm. 
 Iso-Britanniassa  ja  Irlannissa. Norjassa  ja  Ruotsissa vastaava 

päällystetyyppi tunnetaan nimellä  TOPEKA. 

H RA-pääflyste  valmistetaan levittämällä  ensin  al  ustal  le  asfaltti kerros  ja 
 sirottelemalla  sen  päälle bituminoituja kiviä, jotka upotetaan jyräämällä 

asfalltikerroksen pintaan kiinni.  /9/  
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Päällyste soveltuu käytettäväksi kulutuskerroksena myös vilkkaasti 
liikennöidyillä teillä, joilla päällysteeltä vaaditaan hyvää kulutus  ja 
kuormituskestävyyttä.  /9/  

Päällysteen  koostumus 

Kiviaines  koostuu tavallisesti karkeista kivirakeista  (>2,36 mm), 
 hienoaineksesta  (0,075-2,36 mm)  ja täytejauheesta. Rakeisuuskäyrä 

suhteutetaan epäjatkuvaksi,  jolloin keskikokoisten rakeiden  (n. 2,36-1 0 mm) 
 osuus  on  hyvin pieni. HRA-päällystemassan pohjana  on  hiekan, 

hienoaineksen  ja bitumin  muodostama "laasti', johon lisätään karkea 
kivialnes. Tämän tarkoituksena  on  jäykistää päällystettä.  Iso-Britannian 
HRA-päällystemassat jakautuvat rakeisuuden perusteella hienoihin  ja 
karkeisiin  (Taulukko  41),  joista hienoilla massoilla  on  epäjatkuvampi 
rakeisuuskäyrä.  /9/  

lso-Britann iassa  H RA-päällysteen sideaineena  käytettävän bitumin 
penetraatioarvo vaihtelee välillä  35-100  ja  useimpiin käyttökohteisiin sopiva 
tunkeumaluokka  on 50. /9/  

Taulukko  41:  Iso-Britanniassa käytettävien  karkeiden HRA -massojen 
 koostumuksia.  /8/  

LAJI  30/10 30/14 40/14 40/20  
LEVITYSPAKSUUS  (mm) 35 40 50 50  
RAKEISUUS: (Seulan läpäisy)  

28 mm 	(Paino-%) --- --- ---  100  
20mm 	" ---  100 100 95-100  
14mm  100 85-100 90-100 50-85  
10mm  85-100 60-90 50-85  

6,3mm 	"  60-90 
2,36 mm 60  -  72 60  -  72 50  -  62 50  -  62 
0,600 mm 25  -  45 25  -  42 20  -  40 20  -  40  
0,212mm  15-30 15-30 10-25 10-25  
0,075mm 	"  8-12 8-12 6-10 6-10  

SIDEAINEPITOISUUS: 
- murskattu kivialnes 	(p.-%) 7,8 7,8 7,0 7,0  
- teräskuona 	"  6,8 6,8 6,2 6,2  
- masuunikuona 	'  7,8  -  8,5 7,8  -  8,5 7,0  -  7,8 7,0  -.  7,8  

Päällysteen  koostumus voidaan suunnitella käyttämällä ohjetaulukoita, 
joissa  on  annettu liikennemäärien  ja  ilmasto-olosuhteiden perusteella 
kiviainesteri  ja bitumin  laatuvaatimukset  ja  pitoisuudet. Toinen tapa  on 

 suhteittaa  päällyste  Marshall -menetelmän mukaisesti, jolloin kiviaineksen 
rakeisuus  ja sidealneen ohjepitoisuus  valitaan suhteitustaulukosta. 
Lopullinen sideainepitoisuus määräytyy  Marshall -kokeesta saatavien 
kokoonpuristuman  ja  Marshall -stabiilisuuden  perusteella (Taulukko  42).  
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Taulukko  42: Epäjatkuvien päällystemassojen Marshall-  vaatimukset iso- 
Britanniassa.  /9/  

RASKAS  LIIKENNE  
(ajon  I  kaista / vrk) 

MARSHALL -VAAT1MUS  
Stabiilisuus (kN) Kokoonpuristuma  (mm) 

<1500 2,0 - 8,0  ^ 5,O  
1500 - 6000 4,0 - 8,0  ^ 5,O  

6000 6.0  -  10,0  ^  5,0 tai  ^  7,0 1 ) 
1)  Kun stabiilisuus  on  yli  8,0  kN. 

Asfaittimassan  pintaan jyrättävän bituminoidun sirotteen maksimiraekoko  on 
 yleensä  10 tai 20 mm  (Taulukko  43).  Kivirakeiden  tulee jäädä esille  sen 
 verran, että  päällysteelle tulee riittävä makrokarkeus. Kivirakeiden tulee olla 

särmikkäitäja hyvin killlottumista kestäviä. 

Taulukko  43:  Iso-Britannian  HRA -pää/lysteiden sirotteiden kiviaineksen 
rakeisuusvaatimukset.  /8/ 

RAKEISUUS  
SIROTTEEN NIMELLISKOKO 

20 mm 10 mm  
28mm 	(Läp.-%)  100  
20mm 	 "  90 -100 100  
14mm  0-25 90-100  

6,3mm 	 "  0-4 0-25  
3,35mm ---  0-4  

0,075mm  0-2 0-2  

Päällysteen  ominaisuudet  

HRA-päällysteet  ovat hyvin kestäviä ilmaston  ja  raskaan liikenteen 
aiheuttamaa purkautumista  ja halkeilua  vastaan. Tämä johtuu hienon 
kivlaineksen suuresta määrästä  ja  korkeasta bitumipitoisuudesta, mikä 
antaa sille hyvin tiiviin rakenteen. Samasta syystä päällyste kestää hyvin 
vanhenemista.  /9/ 

HRA-päällysteet  ovat epäjatkuvan rakeisuuden vuoksi alttiita  deformaatiolle, 
 minkä vuoksi niissä joudutaan käyttämään hyvin jäykkää sideainetta  ja 

 muodoltaan korkealaatuista kivialnesta. Myös  EVA-modifioitujen (EVA  = 
Etyylivinyyliasetaatti) bitumien  käytöllä  on  Iso-Britanniassa voitu parantaa 
merkittävästi  H RA-päällysteiden deformaati okestävyyttä.  /50/ 

Päällysteen  pintaan jyrättävä karkea sirote antaa sille 	hyvät 
kitkaominaisuudet. Jyräystyö  vaatii kuitenkin erityistä huolellisuutta, jotta 
sirote tarttuu riittävän hyvin päällysteeseen  ja  toisaalta ei uppoa liian 
syvälle, jolloin karkeus jäisi pieneksi. Käytettäessä sirotteena vaaleata 
kiviainesta päällysteen valonheijastuvuus saadaan myös hyväksi. Muista 
pintaominaisuuksista meluisuus  ja veden roiskuvuus  ovat HRA-päällysteellä 
melko huonoja. 
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3.3 Erikoispääfiysteet 

3.3.1  Avoimet  asfalttipäällysteet 

Avoimitla astalttipäällysteiliä  tarkoitetaan päällysteitä, joiden tyhjätila  on 
 poikkeuksellisen suuri. Euroopan ensimmäiset avoimet päällysteet  on 
 rakennettu  1970-luvun alussa  ja  niiden käyttö  on  vakiintunut Belgiassa, 

Espanjassa, Ranskassa, Hollannissa  ja  Luxenburgissa.  Hollannissa 
tieviranomaiset ovat jopa suositelleet niiden käyttöä kaikilla moottoriteillä. 
Usäksi avoimien päällysteiden käyttöä kokeillaan  ja  tutkitaan ainakin 
Saksassa, Tanskassa, Iso- Britan niassa, Kreikassa  ja  Portugalissa.  /51 /  

Avoimia päällysteitä käytetään kulutuskerroksena kohteissa, joissa 
päällysteeltä vaaditaan hyviä  pi ntao m inaisuuksia  kuten korkeaa kitkatasoa 
etenkin märällä kelillä, pientä melutasoa sekä vähäistä valonheijastuvuutta 

 ja  vierintävastusta.  

Seuraavassa tarkastellaan Euroopassa käytettyjen avoimien pääl lysteiden 
koostumuksia  ja  ominaisuuksia. USA:ssa käytettävät avoimet päällysteet 
ovat koostum ukseltaan samanlaisia kuin Euroopassa. 

Päällystemassan  koostumus 

Määräävin  tekijä avointen päällysteiden koostumuksessa  on tyhjätila,  jonka 
suuruus valmiilla päällysteellä  on  yleensä vähintään  20  tilavuus-%. Eri 
Euroopan maissa käytettävien avointen  pää! lysteiden koostu  musten 

 pääpiirteet  on  esitetty taulukoissa  44-46. /51/ 

Kivialneksena  käytetään kaikissa maissa murskattua materiaalia. 
Kiviaineksen suhteitus tehdään epäjatkuvaksi  ja  maksimiraekoko  on 

 tavallisimmin  10-14 mm. Karkeiden  (yli  2 mm) rakeiden  määrä  on  noin  85 % 
kiviaineksesta. Rakeisuuden epäjatkuvuuskohdan  sijainti vaihtelee  välin  2-
10 mm  sisällä.  /51/ 

Täytejauhe  koostuu suurimmaksi osaksi kiviaineksen hienoimmasta osasta, 
jonka lisäksi käytetään usein kalkkikivijauhetta  ja  sammutettua kaIkkia 
tartunnan parantamiseksi. Sammutetun kaikin pitoisuus  on  keskimäärin  2 

 paino-% kokonaismassasta.  /51/ 
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Sideaineena  käytetään tavallisia  tai  modifioituja bitumeja,  joiden 
tunkeumaluokka  on  yleensä välillä  60  -  1 00.  Modifioitujen bitumien  käyttö 

 on  nykyisin hyvin yleistä  ja tavallisimpia  niistä ovat SBS-  ja EVA-
polymeeribitumit  sekä kumijauhebitumit. Sideainepitoisuus vaihtelee  4  ja  6 

 paino-%:n  välillä. Sideaineen maksimipitoisuuden määrää tyhjätila  ja 
sideaineen erottumisen  välttäminen. Sideaineen minimipitoisuus  määräytyy  
purkautumiskestävyyden perusteella. Tämä voidaan tutkia Espanjassa 
kehitetyllä  Cantabrian -menetelmällä. Menetelmä perustuu  Los Angeles - 
kokeeseen, jossa kuulat  on  poistettu  ja  lämpötila  on  tarkkaan kontrolloitu. 

 /51  / 

Pääl lystepaksuutena  käytetään Euroopassa  40-50 mm :ä.  USA:ssa 
päällystepaksuus 	on 	tavallisesti 	hiukan 	pienempi. 	Suurella 
päällystepaksu udel  La  saavutetaan paremmat ku ivatusominaisu udet 
runsaalla vesisateella, koska  sen vedenvarastointikepasiteeth  on  suurempi 
kuin ohuella päällysteellä.  /26/  

Taulukko  44: A  voimien päällys teiden  kerrospaksuudet  ja massasuh teet  eri 
Euroopan maissa.  /51/  

VALTIO  
___________  

Kerros- 
paksuus 

(mm)  

KIVIALN  ES  _________ ________ Tyhjätila 

(Til. -%)  

Sideaine-
pitoisuus 
(Paino-%) 

Max.rae- 
koko  (mm)  

Kivipftoi- 
suus  (P.-%)  

Epäjatku-  
vuusväli 

Belgia  40 14 8.3 2/7 n.22 4-6,5  
Espanja  
________ 

40 
______  

10 86 0.63/2,5 n. 20  
______ 

^ 4,5 

______  12,5 84 2,5/5  
Ranska  
________ 

30-40 
______  

10 88 2/6  ^ 20  
______ 

4,5-5,5  
______  14 82 2/10  

Hollanti  
_________ 

50 
_______  

11 -85  
_________ 

-  2  /  6  
_______ 

^  20 
_______ 

4,5  -  5,5  
_______  16  

Saksa  
______________ 

30-60 
__________  

8 85 
_____________ 

2/5  
___________ 

^ 20 
___________ 

^ 5,0 
___________  11  

Tanska  
_________ 

40 
_______  

8 78  
_______ 

^ 16 
_______ 

^ 4,0 
_______ 12 82  

lso-Britanriia  50 20 90 3  /  6 20 3,7  /  5,0  
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Taulukko  45:  Kiviaineksen  ja  täytejauheen rakeisuudet  ja  pitoisuudet.  /51/  

VALTIO 
_______  

KARKEA KIVIAINES HIEKKA TAYTEJAUHE  
Rakeisuus  

(mm)  
Pitoisuus 
(Paino-%)  

Rakeisuus  
(mm)  

Pitoisuus 
(Paino-%)  

Rakeisuus  
(mm)  

Pitoisuus 
(Paino%) 

Belgia  2/14 83 2,0/0,08 12 <0,08  -  5 	-- 

Espanja  
______  

2110 86 2,5 I 0,08 
_______  

9,5 <0,08 
________  

4,5  
2,5/12,5 84  11,5  5  

Ranska  
______  

2/10 88 
_______  

8,8 
_______  

3,2  
2/14 81,5  13,8  4,7  

Hollanti  
______  

2/11 85 
_______ 

2/ 0,063 
_______ 

10,5 
_______ 

<0,063 
________ 

4,5  
_______  2/16  

Saksa  
______  

2/8 85 
_______ 

2/0,09 
_______ 

10,0 
_______ 

<0,09 
_______ 

5  
_______  2/11  

Tanska  
_____  

2/12 78  ^ 2,0 
_______ 

^ 22% 
2/16 82  ^ 18%  

Iso-Brit. 3,35  /  20  ________  2  /  0,075 5,5 0,075 I 	4,5  

Taulukko  46:  Avoimissa päällysteissä käytetyt bitumit  ja  niiden pitoisuudet 
eri Euroopan maissa.  /51/  

VALTIO 
___________  

SIDEAINE _________ -  

Penetraatio  
(mm 10-1 

 )  

Pitoisuus 
(Paino-%) 

Tavallinen! 
Modifioitu 

Belgia  
___________ 

80  /  100 
____________  

4  -  5  Tav./Elastom./Plastom. 
5,5  -  6,5  Resykl. elastom.  

Espanja  
___________  

60  /  70  ^  4,5 
____________ 

80  %  mod  ifioitu 
____________________  80 /_100  

Ranska  

___________  

60  /  70 
4,5  -  5,5  

_____________ 

Modifioitu 
_____________________  

(40  /  50) 
(80 /_100)  

Hollanti  
___________ 

80  /  100 
____________  

4,5  Tavallinen 
4,5  -  5,5  Modifioltu  

Saksa  80  ^  5,0  Modifloitu  
Tanska  100  ^  4,0  Tavallinen 
lso -Britannia 

___________  

200 3,7  
5,0  

_____________ 

Tavallinen  
Modifiortu 

_____________________ 

100 
70  

Päällysteen  rakentaminen 

Päällystemassan 	valmistuksessa 	käytetään 	annossekoitinasemia. 
Massakomponentit  sekoitetaan yleensä normaalissa järjestyksessä: hiekka, 
murskattu kiviaines, täytejauhe  ja  lopuksi bitumi. Sekoituslämpötila saa olla 
korkeintaan  1 70 °C  ja  on  bitumilaadun  mukaan yleensä välillä  140  -  1 70 °C. 
/26/  
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Päällysteen  levitys voidaan tehdä normaalisti asfaltinlevittimillä. Avoin 
kulutuskerros rakennetaan aina vettä läpäisemättömän alustan päälle. 
Avointen päällysteiden alustan pitää olla tasainen  ja  vedenpitävä,  sillä 

 muuten päällysteen kuivatus ei toimi  ja sen  huokoset tukkeutuvat nopeasti. 
Lisäksi alustan  on  oltava riittävän kantava. Belgiassa  ja  Espanjassa 
suositellaan bitumiemulsioliimauksen käyttöä alustan pinnassa.  /26/  

Avoimien päällysteiden tiivistämiseen suositellaan käytettäväksi staattisia 
valssijyriä, joiden paino  on  vähintään  10  tonnia.  Täryjyrän  käyttöä tulee 
välttää, koska ne saattavat aiheuttaa kivirakeiden murskaantum ista. 
Lämpötilan tarkkailu  on  tärkeää päällysteen tiivistyksen aikana. Vaadittava 
tiivistysiämpötila  on esim.  Saksassa vähintään  150 °C  ja  Hollannissa  140-
17000/51/ 

Pitkittäisssaumojen  tekeminen vaatii erityistä huolellisuutta,  sillä  niitä ei 
voida juottaa umpeen, koska silloin kuivatuksen toiminta siinä kohdassa 
katkeaisi.  /26/  

Päällysteen kestävyysominaisuudet  

Avoimien päällysteiden suurimpana heikkoutena  on  tähän asti ollut 
purkautumisherkkyys. Syynä siihen  on kiviaineksen  ja  bitumin 
erottumistaipumus  sekä päällysteen alttius hapettumiselle. Purkautuminen 
Modifioitujen bitumien  ja  kalkkitäytejauheen  käytöllä  on  purkautumista voitu 
ehkäistä.  /26/ 

Deformaatiokestävyyden 	on 	avoimilla 	päällysteillä 	tehtyjen 
koeratatutkimuksisten  perusteella todettu olevan parempi kuin tiiviillä 
asfalttipäällysteillä. Deformoituminen uudella päällysteellä  on  pääasiassa 
jälkitiivistymistä  ja  se  tapahtuu pian käyttöön ottamisen jälkeen. 
Kokonaisdeformoituminen  on  avoimella päällysteellä noin  5 mm.  Avointen 
pääl lysteiden deformaatiokestävyyttä voidaan parantaa käyttämällä 
modifioituja bitumeja sekä kuituja lisäämällä.  /26/  

Päällysteen pintaominaisuudet  

1)  Veden  läpäisevyys  

Hyvä 	vedenläpäisevyys 	avoimien 	päällysteiden 	pääasiallinen 
valintaperuste.  Sen  ansiosta tien  pinta  kuivuu nopeammin vesisateella, 
mikä ehkäisee näkyvyyttä heikentävän vesisumun  ja  vesiliirron 

 esiintymistä. 



98 	 Nastattoman  liikenteen paallysteet  

3.  NASTATTOMAN  LIIKENTEEN ASFALTTI  PA  LLYSTETYYPIT  JA  -MENETELMÄT 

Kuivumiskapasiteeth  riippuu päällysteen tyhjätilan suuruudesta. Avointen 
päällysteiden tyhjätila pienenee niiden käyttöaikana huomattavasti. Tämä 
johtuu ensinnäkin päällysteen lievästä jälkitiivistymisestä  ja  vielä 
merkittävämmin  h uokosten  täyttymisestä laila.  Veden läpälsykyvyn 

 heikkeneminen  on  sitä hitaampaa, mitä suurempi  on  tien liikennemäärä  ja 
ajonopeus, sillä  ajoneuvojen renkaiden synnyttämä  mu  puhdistaa 
päällysteen huokosia. Likaantumisaittiuden vuoksi avointen päällysteiden 
käyttöä ei suositella vähällikenteisille  tai maaseututeille. /26/ 

2) Kitka 

Avointen päällysteiden suurimpana etuna kitkaominaisuuksien kannalta  on 
kitkakertoimen  pieni vaihtelu eri nopeuksilla  ja keleiliä  lukuunottamatta jäistä 
talvikeliä. Avointen päällysteiden pintamuodolle  on  ominaista suuri 
makrokarkeus, minkä vuoksi kitkaominaisuudet suurissa ajonopeuksissa 
ovat erittäin hyvät. Renkaan  ja päällysteen välisen kontaktin pitävyys 

 riippuu paljolti kivlaineksen särmikkyydestä. Teräväsärmäisyyden lisäksi 
kivaineksen tulee olla hyvin kulutusta kestävää, jotta kitkaominaisuudet 
säilyisivät mandollisimman kauan.  /26/ 

3) Meluisuus  

Avoimien päällysteiden käytöllä voidaan vähentää ajonevoliikenteen 
synnyttämää meluhaittaa tiiviisiin päällysteisiin verrattuna. Meluisuuden 
väheneminen perustuu seuraaviin tekijöihin  /26/: 
• meluisuus  suurilla ajonopeuksilla  on  vähäisempää etenkin käytettäessä 

hienorakeisia päällysteitä 
• päällysteellä  on  hyvä äänen absorptiokyky, elleivät  sen  huokoset ole 

tukkeutuneet 
•  äänen taajuusvaste  on  vähemmän häiritsevää,  sillä korkeataajuiset 

 äänet heikkenevät suhteellisesti eniten. 

Varsinainen äänen voimakkuuden pieneneminen  on  enintään  4 db(A) 
tiiviisiin asfalttipäällysteisiin  verrattuna  ja  3-7 db(A) betonipäällysteisiin 

 verrattuna. Hienorakeiset avoimet päällysteet ovat meluominaisuuksiltaan 
parempia kuin karkearakeiset. Lisäksi päällysteen paksuuden lisäys 
vähentää meluisuutta.  /26/ 

4) Valonheijastuvuus  

Avoimilla päällysteillä ajoneuvojen valoista syntyvä häikäisy ovat vähäisiä, 
mikä parantaa liikenneturvallisuutta  ja ajomukavuutta  pimeällä  ja märällä 

 kelillä ajettaessa.  /26/  
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Päällysteen  kunnossapito  ja  liukkaudentorjunta 

Pääl lysteen hoitotoi menpidetarvetta  aiheuttaa useimmiten päällysteen 
purkautuminen, mikä johtuu yleensä rakennusaikaisista virheistä, kuten 
väärästä levityslämpötilasta, riittämättömästä tiivistyksestä  tai sideaineen  ja 

 kiviaineksen erottumisesta.  Pieniä paikallisia vauriokohtia voidaan paikata 
kylmämassoilla, kun huolehditaan siitä, ettei päällysteen kuivatuksen 
toiminta katkea liian suurelta alueelta.  /26/  

Avointen päällysteiden (kestoikä  n. 8-12  vuotta) kunnostuksesta ei ole 
saatu vielä  kovin  paljoa kokemuksia. Samalla päällystetyypillä tehtävässä 
kunnostuksessa  on  käytetty useita eri menetelmiä, kuten uuden 
samantyyppisen kerroksen lisääminen vanhan päälle  tai  vanhan 
päällysteen poistaminen jyrsimällä  ja  korvaaminen uudella 
päällystekerroksella. Myös recykling-menetelmiä  on  kokeiltu, mutta tulokset 
ovat toistaiseksi olleet huonot.  /26/  

Avoimet päällysteet ovat liukkaudentorjunnan kannalta vaativampia kuin 
tiiviit päällysteet. Koska niiden lämpötila laskee nopeasti ilman lämpötilan 
mukana, lumi tarttuu  ja  jäätyy herkästi päällysteen  pinnalle.  Jäätymisen 
ehkäisemiseksi joudutaan käyttämään suolaa  tai  muita 
liukkaudentorjuntakemikaaleja aikaisessa vaiheessa. Lisäksi  sula  suolavesi 

 imeytyy pian päällysteen huokoisiin, jolloin  sen  vaikutus tien pinnalla lakkaa 
 ja  suolaustarve  saattaa jatkua pitempään. Tämän vuoksi myös 

ennakkosuolauksen teho  on  huonompi. Hiekan käyttö 
liukkaudentorjunnassa ei ole mandollista, koska tällöin päällysteen 
huokoset tukkeutuvat.  /26/ 

3.3.2 Kumirouhepäällyste 

Kumirouhepäällystettä  on  käytetty  1 960-luvun lopulta lähtien Ruotsissa  ja 
 USA:ssa. Pohjoismaissa  se  tunnetaan nimillä"Skega  Asphalt', "Rubit" tai 

"Rubtop"  ja  USA:ssa nimellä"PlusRide".  Sen  kehittämisen tavoitteena  on 
 ollut löytää päällystetyyppi, joka parantaa tienpinnan kitkaa  ja 

 kulutuskestävyyttä  sekä lisäksi ehkäisemällä jäätymistä vähentää 
liukkaudentorjuntatarvetta talvisin.  /52/ 

Kumirouhepäällysteen  jäätymistä ehkäisevä toiminta perustuu tartunnan 
heikentämiseen jääkerroksen  ja  tienpinnan  välillä. Päällysteen pinnalla 
olevat kimmoisat kumirakeet  ja  päällystelaatta joustavat liikennekuorman 

 alla ja  aikaansaavat jääkerroksen rikkoontumista  ja  irtoamista.  /52/ 
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Massan  koostumus  

Päällystemassan koostumu ksen  pohjana  on  epäjatkuvaksi su hteitettu 
asfaittibetoni,  johon lisätään  kumirouhetta. Kiviaineksen suhteituskäyrä 

 valitaan  liikennemäärän  perusteella kolmesta vaihtoehdosta, jotka  on  
määritetty  kokemusten perusteella Ruotsissa  ja  USA:ssa (Taulukko  47). 

 Tarvittavan tilan aikaansaamiseksi  kumirakeita  varten  kivlaineksen 
suhteituskäyrään  muodostetaan aukko tavallisesti  3.2  ja  6.4  mm:n välille 

 (Kuva  37).  

Taulukko  47: Suositelta vat kivialneksen rakeisuudet  ja massan suhteitus  eri 
 liikennemäärille (Takallou,  USA, 1987). /52/  

PÄÄLLYSTE  PlusRide PlusRide PlusRide 
___________________  Mix No. 8 Mix No. 12 Mix  No.16 
Liikennemäärä (ajon/vrk)  2500 2500 - 10000 10000  
Päällysteen  0,75" 1,5" 175"  
min.paksuus _____________ _____________ _________- 
Kiviaineksen raekoko: Läpäisy-% 	_____________  _____________ 

3/4" 	(19mm) --- ---  100 
5/8" 	(16 mm)  ---  100 
3/8" 	(9,5 mm) 100 60 -80 50 - 62 
1/4" 	(6,4 mm) 60 - 80 30 - 44 30 - 44 

#10 	(2,0 mm) 23-38 10-32 20-32  
#  30 	(0,6 mm) 15 - 27 13 - 25 12 - 23 
#200 	(0,075mm)  8-12 8-12 7-11  

Kumirouhe  (Paino-%)  3,0 3,0 3.0  
Sideaine  (Paino-%)  8,0 - 9,5 7,5 - 9.0 7,5 - 9,0  
Maksimi -tyhjätila 	(%)  2,0 2,0 4,0  
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Kuva  37: Kumirouhe-  ja  tavallisen  asfalttipäällysteen kiviaineksen 
rakeisuuskäyrät. Rakeisuuskäyrät  ovat amerikkalaisessa  käyräpohjassa, 

 joka poikkeaa vastaavasta suomalaisesta  käyräpohjasta.  /52/ 

Pääl lysteeseen  käytettävä kumi  rouhe  valmistetaan  jätekum ista,  jota 
 saadaan käytetyistä  autonrenkaista. Kumirouheen  tulee olla muodoltaan 

 kuutiomaisia  ja  se  voi sisältää renkaan rungon  terässäikeitä.  Massaan 
käytettävät  kumirouherakeet  ovat kooltaan yleensä  1,6 - 6.4 mm  ja  ne 
korvaavat  3-4  paino-%:n  suuruisen osuuden  kiviaineksesta. Kumirouhe 

 jakautuu kahteen  lajikkeeseen,  karkea-  ja  hienorakeiseen,  ja  lisäksi voidaan 
käyttää näiden yhdistelmiä (Taulukko  48).  

Taulukko  48: Kumirouheen rakeisuuksia (Taka/lou, USA, 1987). /52/ 

Raekoko  Karkea  kumirouhe  Hieno  kumirouhe  80/20  -kumir.seosl) 
________________ (Läpäisy-%) (Läpäisy-%) (Läpäisy-%)  
1/4" 	(6,4 mm) 100 100 
#  4 	(4,75 mm) 70  -  90 76  -  92 
#10 	(2,0 mm) 10-20 100 28-36 
#20 	(0,85 mm) 0  -  5 50  -  100 10- 24 
1)  Sisältää  80 % karkeita  ja  20 %  hienoja rakeita,  

Kumirouhepäällysteeseen  käytettävä  sideainelajit  ovat samoja kuin 
perinteisissä  asfalttibetoneissa. Sideainepitoisuus  on  yleensä  käytetyillä 
päällystemassoilla  1-2 %  suurempi kuin vastaavilla perinteisillä 

 asfalttipäällysteiliä.  /52/ 
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Päällysteen  rakentaminen 

Päällystemassan 	valmistus onnistuu kaikilla asematyypeillä, mutta 
suositeltavaa  on  käyttää annosasemia, joilla voidaan kumi-, bitumi-  ja 

 kiviainesmäärät  mitata tarkasti  ja  massakomponentit  lisätä erikseen 
sekoittimeen. Valmistusprosessissa kumirouhe sekoitetaan kiviaineksen 
joukkoon ennen bitumin lisäystä. Sekoituslämpötilat ovat samoja kuin 
tavall isil  la asfalttimassoilla. /53/  

Massan  valmistuksessa ongelmiksi ovat osoittautuneet riittävän tilan 
muodostaminen kumirakeille kiviaineksen suhteituskäyrään sekä riittävän 
hienoainespitoisuuden saavuttaminen. Rumpusekoitinasemia käytettäessä 
hienomman kumirouheen pitoisuudet pienenivät kokeiden mukaan  massan 

 valmistuksen aikana.  /52/ 

Kumiro uhepääl lysteen  rakentaminen  ja  levitettävyys  ovat verrattavissa 
tavanomaisiin päällysteisiin,  jos  levitysolosuhteet  ja  kalusto ovat hyvät. 
Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää oikeaan  massan 

 koostumukseen  ja  päällysteen tiivistämiseen. Päällysteen  toimivuuden 
kannalta  on  tärkeää, että päällysteestä saadaan mandollisimman tiivis. 
Yksittäisissä tapauksissa uudella päällysteellä  on  tapahtunut urautumista  ja 

 jälkitiivistymistä,  joka  on  aiheuttanut bitumin pintaannousua. Ongelma  on 
korjaantunut bitumipitoisuutta  ja  sekoituslämpötilaa  alentamalla. Sama ilmiö 

 on  esiintynyt myös poikkeuksellisen lämpimällä säällä päällystettäessä. 
 /52,53/  

Ominaisuudet  ja käyttökokemukset 

Oregonin  yliopistossa  on  tutkittu kumirouhepäällysteiden jäykkyyksiä  ja 
 väsymislujuutta. Laboratoriokokeet  tehtiin  -6  ja  +  10  °C:n  lämpötiloissa. 

Tulokset osoittivat, että vaadittava sideainepitoisuus sekä päällysteen 
jäykkyys  ja  väsymislujuus  vaihtelevat huomattavasti kumirouheen  ja 

 kiviaineksen rakeisuuden  sekä kumirouhepitoisuuden mukaan. Lämpimissä 
olosuhteissa kumirouherakeet käyttäytyvät päällysteessä elastisesti, mutta 
kylmässä ne menettävät elastisuutta  ja  alkavat muistuttaa lähinnä heikkoa 
kiviainesta. Merkittävimpänä etuna kumirouhepäällysteellä  on 2-7  kertaa 
suurempi väsymiskestävyys tavanomaisiin astalttibetoneihin verrattuna. 
Päällysteen jäykkyys  sen  sijaan  on  huomattavasti alempi kuin tavallisilla 
astalttibetoneilla.  /52/ 

Kumirouhepäällysteiden rakentamisvaiheen  jälkeisiä ominaisuuksia  ja 
 käyttäytymistä  on  seurattu käytännössä  mm.  USA:n  Alaskan  ja  Minnesotan 

osavaltioissa  sekä Ruotsissa  (mm.  Göteborgissa, Umeåssa  ja 
 Glumslövissä) sijaitsevilla koetieosuuksilla.  Kokemuksia  on  saatu  mm. 

päällysteen kitkasta, jäätymisalttiudesta  ja  liukkaudentorjunnasta.  /52,55,55/  
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Kumirouhepäällysteen kitkaominaisuuksia  on  tutkittu USA:n koealueilla 
useina talvina mittaamalla pysähtym ismatkoja  ja  lukkojarrutuskitkaa. 

 Alaskassa 	tehtyjen 	pysähtym  ism atkam ittausten 	perusteella 
kumirouhepäällysteen  käyttö lyhentää pysähtymismatkoja jäisissä 
olosuhteissa keskimäärin  25  prosentilla. Tuloksissa oli tosin suuria 
vaihteluja, joita aiheuttivat erot tien liikennemäärissä sekä joillakin 
osuuksilla rakennusvaiheessa tapahtunut bitumin pintaannousu. 
Vilkasliikenteisillä teillä päällysteen kitka heikentyi ajan myötä, koska  sen 

 pinnassa tapahtui kiillottumista.  /52/  

Kaikilla koealueitla kumirouhepäällysteen käytön  on  todettu vähentäneen 
tienpinnan jäätymisriskiä. Tehokkaimmin tätä ominaisuutta  on 

 pystytty hyödyntämään kitkaerojen tasoittamisessa alueilla, joissa tieosien 
välillä  on  aikaisemmin esiintynyt suuria eroja tienpinnan jäätymisessä. 

Ruotsissa saadut tulokset ovat osoittaneet, että tienpinnan jäätymisestä 
johtuvat onnettomuudet ovat huomattavasti vähentyneet alueilla, joilla  on 

 käytetty kumirouhepäällystettä. Päällysteen käyttö vilkkaasti liikennöityjen 
kaupunkien sisääntulo-  ja  poistumisrampeilla  on  helpottanut etenkin 
raskaan liikenteen kulkua talvikeleillä.  /52/ 

3.3.3 Verglimit-päällyste  

Vergiimit  on  Sveitsissä  ja  Länsi-Saksassa  1973  kehitetty suolatuote, joka 
tavalliseen asfalttibetoniin lisättynä vähentää liukkauden muodostumista 
tien  pinnalle.  Verglimit-päällystettä  on  käytetty yli  1 0  vuoden ajan useissa 
Euroopan maissa, USA:ssa  ja  Kanadassa.  /56/  

Vergiimit  lisätään päällysteeseen rakeina, joiden suurin  koko  on 4-5 mm. Se 
 koostuu pääasiassa kalsiumkloridista  ja  lisäksi  se  sisältää muita 

kemikaaleja, joiden tarkoituksena  on  parantaa  sen  tarttuvuutta  ja  estää 
liukenemista veteen. Valmis päällyste toimii siten, että Verglimit-rakeet 
rikkoontuvat renkaiden kulutuksesta, jolloin kafsiumkloridi vapautuu 
tienpinnalle ehkäisten jään syntymistä. Vapautuvan suolamäärän suuruus 
riippuu paljolti liikenteen määrästä  ja  nastarekaiden  käyttö lisää sitä 
tuntuvasti.  /56/  

Massan  koostumus  

Päällysteen Verglimit-pitoisuus  on  yleisimmin  5-6 % liikennemäärän 
 mukaan (Taulukko  49). Nastarengasliikenteelle  riittää huomattavasti 

pienempi Verglimit-määrä. Ruotsissa  on vilkasliikenteisillä  teillä käytetty  3,5 
%:n  pitoisuutta  /55/. 
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Taulukko  49:  Suositeltuja Vergiimit-pitoisuuksia  2-kaistaisilla  teillä  (New 
Jersey, USA). /56/  

Liikennemäärä(ajon./vrkla  jokaista) Verglimit -pitoisuus (paino-%)  
^ 10000  5,0  
^ 2500  5,5  
^ 1250  6,0  
^ 500  6,5  
^ 250  7,0  
^ 50  7,5  

USA:n koeteillä Verglimit-päällysteen rakeisuuden suunnittelun pohjana  on  
käytetty  mm.  normaalia asfalttibetonia. Päällysteen kiviaineksen rakeisuus 
sekä VergUmit-  ja  sideainepitoisuudet  ovat taulukossa  50.  

Taulukko  50: 1-4  Verglimit -päällysteen suhteitus  (New Jersey, USA). /56/  

VERGLIMIT  1-4  Ohjearvo Vaihteluväli 
Kiviaineksen raekoko Läpäisy-%  

1" 	(25mm)  100 100 
3/4" 	(19mm)  100 98-100 
1/2" 	(12,5 mm) 93 88  -  98 
3/8" 	(9,5 mm) 76 65  -  88  
#  4 	(4,75 mm) 52 35  -  65 
#8 	(2,36mm)  44 44 - 48 
#50 	(0,3mm)  16 13-19  
#  200 	(0,075 mm) 6,5 5,1  -  7.9  

Verglimit 	(Paino-%)  5.5  _______________ 

Sideaine 	(Paino-%)  5,8 5,35  -  6,25  
Tyhjätila 	(%)  2.7  _______________ 

Päällysteen  rakentaminen 

Vergtimit-päällysteen  rakentaminen vaatii eritystä tarkkuutta  ja  eroaa 
joiltakin osin tavallisista kuuma-asfalttipäällysteistä. Seuraavassa  on  esitetty 
USA:sta saatuja kokemuksia päällysteen rakentamisesta  /56/.  

Massaa valmistettaessa Verglimitin käsittelyssä pitää välttää rakeiden 
rikkoontumista sekä  sen  joutumista alttiiksi ilman kosteudelle. Verglimit-
rakeiden siirtämiseen ei suositella käytettäväksi ruuvikuljettimia eivätkä ne 
kestä kuumennusta. Annoskoot suunnitellaan siten, että Vergiimitin määrä 
voidaan mitoittaa täysinä säkkeinä. Paakkuuntumisen estämiseksi säkit 
tyhjennetään seulan läpi.  /56/  

Vergiimitin  lisäys sekoittimeen tapahtuu kiviaineksen  ja  täytejauheen syötän 
 jälkeen samanaikaisesti sideaineen kanssa, kun kolmasaosa sidealneesta 

 on  ensin  syätetty. Verglimit  tulee lisätä vähitellen jatkuvalla syötöllä suoraan 
sekoittimeen siten, että syöttöaika  on 5-10  sekunnin välilllä.  /56/  
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Sekoitusaika  on  sama kuin vastaavillia tavallisisilla asfalttimassoilla. 
Sekoittu  minen varm  istetaan tarkistamalla,  että kaikki verglimit-rakeet ovat 
peittyneet sideaineella. Sekoituslämpötila riippuu sideaineen laadusta, 
mutta  se  saa olla korkeimmillaan  165-170 00  /56/ 

Päällystettävän  alustan laadulle asetetaan samat vaatimukset kuin 
tavallisilla asfaittibetoneilla. Päällystettävän  pinnan  tulee olla kuiva  ja 

 puhdas liasta  ja  pölystä  ja  se  käsitellään liimauksella. Verglimit-päällysteen 
tekeminen edellyttää ehdottomasti kuivaa  ja  lämmintä säätä. Ilman 
lämpötilan tulee olla vähintään  +10 00.  Päällysteen paksuudeksi  valitaan 
vähintään  2,5  kertaa maksimiraekoko.  /56/ 

Vergiimit-päällysteen  levitys voidaan tehdä tavallisilla asfaltinlevittimillä, 
joilla  on  hyvät esitiivistysominaisuudet. Käsityön osuuden tulee olla 
mandollisimman vähäinen. Valmiin päällysteen  pinnan  on  oltava tasainen  ja 

 tiivis saumat mukaanlukien. Huokoiset kohdat  on  täytettävä lisämassalia 
ennen jyräystä sekä tarvittaessa Iluostettava ennen liikenteelle avaamista. 

Pitkittäissaumojen  välttämiseksi  koko  tie  tulisi pyrkiä päällystämään yhdellä 
käyttämällä tarvittaessa kahta peräkkäistä levitintä. Kaikki pitkittäis-  ja 

 työsaumat  sekä päällysteen reunat liuostetaan kiinni, ettei vesi pääsisi 
tunkeutumaan päällysteen sisään aiheuttamaan päällysteen purkautumista. 

Tiivistystyö  on Verglimit-päällysteen stabiilisuuteen  ja  kulutuskestävyyteen 
 vaikuttavista tekijöistä merkittävin. Päällysteen tyhjätilan keskiarvon tulee 

olla  3  ja  4 %:n  välillä, eivätkä yksittäiset tiiviysarvot saa olla  alle  3 % tai  yli  5 
%. Tiivistämiseen  suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti kumipyöräjyrää, 
jonka pyöräpaino  on  vähintään  2  tonnia.  Käytettäessä täryjyrää päällysteen 

 pinta  suljetaan lopuksi kumipyöräjyrällä. Jyrääminen tehdään kuumana  ja 
 kastelematta  jyrän pyöriä  tai  valsseja, mikäli  se on  mandollista. 

Valmis päällyste saattaa olla pinnaltaan erittäin liukas,  sillä  jyräyksen  aikana 
rikkoontuu Verglimit-rakeita, jotka Iluetessaan heikentävät päällysteen 
kitkaa. Tämän vuoksi uutta päällystettä huuhdellaan vedellä usean päivän 
ajan, jotta ylimääräinen suola saadaan poistettua. 

Päällysteen  ominaisuudet  ja käyttäkokemukset  

Kokemukset Vergiimitin vaikutuksesta tien suolaustarpeeseen vaihtelevat 
huomattavasti. USA:n koeteillä tehtyjen havaintojen mukaan liikenteen 
ollessa riittävän  vilkas  ajorata  pysyi puhtaana heikkojen lumi-  ja  jääsateiden 

 aikana. Runsailla lumisateilla tielle kertyi  lunta,  mutta  sen  jäätymistä 
päällysteen pinnalla ei tapahtunut. Lisäsuolausta käytettiin  vain 
vähäliikenteisinä  aikoina (KVL  alle  1000 ajon/vrk) lumisateen  ollessa 
runsasta, koska vapautuneen Vergiimitin määrä oli pieni. Ruotsissa 
saatujen kokemusten mukaan Verglimit-päällysteestä vapautuva 
suolamäärä  on  hyvin pieni verrattuna normaaliin suolanlevitysmäärään, eikä 

 sen  avulla jäätymistä saada estettyä.  /56,55/ 
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Vergfimitin  käytöllä ei suolausta voida täysin korvata, mutta  sen  avulla 
saadaan liukkaudento rj untaa tehostettua  ja  vähennettyä  varsinaisten 
liukkaudentorju nta-ai neiden käyttää. Lisäksi  se  antaa lisäaikaa 
liukkaudentorjuntatoimenpiteiden aloittamiselle. 

Sekä USA:ssa että Ruotsissa tehdyt kitkamittaukset osoittavat, että 
Vergiimit-päällysteen kitka-arvot ovat likimain samansuuruiset kuin 
vastaavil  la tavanomaisil la päällysteillä. 

3.5  Pintakäsittelyt 

 3.5.1  Sirotepintaus 

Sirotepintauksella  tarkoitetaan sidotulle  tai sitomattomalle alustalle 
bitumisella sideaineella liimattua kiviaineskerrosta.  Sen  tarkoituksena  on 

 parantaa lähinnä kulutuskerroksen pintaominaisuuksia. Päällysrakenteen 
kantavuuteen  sillä  ei voida vaikuttaa. 

Sirotepintausta  käytetään  mm.  seuraavista syistä  /31,51/: 
• sitomaton kulutuskerros  halutaan korvata sidotulla kerroksella 
• vaurioituneen kulutuskerroksen kunnostus 
• kututuskerroksen tiiviyden  parantaminen 
• kulutuskerroksen kitkan  parantaminen 
• päällysteelle  halutaan vafonheijastuvuuden kannalta parempi väri. 

Sirotepintausta 	käytetään 	myös 	vaurioituneen 	beton ipääl lysteen 
kunnostukseen  tai killlottuneen betonipäällysteen kitkaominaisuuksien 
parantamiskeinoksi. /51/ 

Koostumuksen  suunnittelu  ja materiaalimenekit 

Sirotepintauksen  tärkein valintatekijä  on  tien liikennemäärä. 	Iso- 
Britanniassa otetaan huomioon ainoastaan  raskas  liikenne. Lisäksi otetaan 
huomioon alustan kovuus  ja  kunto sekä levitysolosuhteet.  /51 ,9/ 

Sideaineena  käytetään yleisimmin bitumiemulsioita  ja  bitumiliuoksia. 
Modifioitujen sideaineiden  ja  lisäaineide.n  käyttö  on  nykyisin yleistymässä 
nopeasti. Niillä voidaan säädellä  emulsion  murtumista sekä vähentää 
uuden pintauksen ennenaikaista vaurioitumista vaikeissa olosuhteissa.  /51/ 

Sirotteena 	käytettävältä 	kivial nekse  ta 	vaaditaan 	hyvää 
kiillottumiskestävyyttä  ja  hyviä tartuntaominaisuuksia. Muodoltaan hyvä 
sirote  on kuutiomaista  ja  särmikästä. Tarttuvuuden  kannalta  sen  tulisi olla 
vähäpälyistä. Joissakin maissa sirotteen sekaan lisätään hieman 
sideainetta  (n. 1 %)  ennen levitystä. Beigiassa, Hollannissa  ja  Iso- 
Britanniassa  on  asetettu vaatimukset kiviaineksen kiillottumiskestävyydelle. 

 /51 / 
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Euroopassa käytetään yleisesti  sirotepintausmenetelmiä,  jossa  sideaine  ja 
 sirote  levitetään  useampina kerroksina. Tavallisimmat pintausmenetelmät 
 ovat  /51/: 

1) sidealnekerros + sirotekerros  

2) sideainekerros +  karkea  sirote +  hieno  sirote  

3) sideainekerros +  karkea  sirote + sideainekerros +  hieno  sirote  

4) karkea  sirote + sideainekerros+hieno sirote  ("sandwich -pintaus', 
 Espanja) 

Taulukossa  51 on  esitetty saksalaisten  sirotepintausten  materiaalit  ja  niiden 
 levitysmäärät.  Hienona  sirotteena  käytetään  kiviaineslajeja  2/5  ja  5/8  sekä 

 karkeana sirotteena  lajeja  8/11  ja  11/1 6.  Sideainelaatuina  käytetään 
 kationisia bitumiemulsioita  U 70 K  ja  U 60 K  (ks.  lute 5)  sekä  bitumiliuosta 

FB  500.  

Taulukko  51: Sirotepintausten  materiaalit  ja  niiden  levitysmäärät  Saksassa. 
 /10/  

SIDEAINELAJI  
____________________ _________ 

KERROS 
SIDEALNE- 
MENEKKI 

 (kg/rn2 )  

KIVIAINEKSEN MENEKIT 
SIROTELAJEITTAIN (kg/rn 2 ) 

215 	5/8 I 	8/11 111/16 
1.YKSINKERROKSINEN SIROTEPINTAUS _____ _____ _____ ____ 

Bftumiemu!sio  U 70K 
________________ _______  

1,5  -  2,0  _____  10-17  _____ ____ 
1,8-2,3  _____ _____  12-18  ____ 

BitumernuIsio  U 60 K  ________  1,6  -  2,2 1 )  _____  10-17  _____ _____ 
Bitumiliuos 	FB  500 
_______________ _______  

1,0  -  1,5  _____  11-16  _____ ____ 
1,2-1,8  ____ ____ 	____  13-18  

2. YKSIKERROKSINEN SIROTEPINTAUS_2:LLA_SIROTEKERROKSELLA  

Bitumiemulsio  U 70 K 

____________________  

1. kerros  
2. kerros  

1,8  -  2,3  
__________ 

_____ _____  10-16  _____ 
______  3-5  _____ _____  

1. kerros  
2. kerros  

2,0  -  2,4  
___________  

______ _____ _____  14-19  
3-5  ______ _____ _____  

3. KAKSIKERROKSINEN  SIROTEPINTAUS _____ _____ ____ ____ 

Bftumiemulsio  U 70K 
___________________  

1.kerros  
2.  kerrost. 

 2.  kerros  

1,0-1,5  _____ _____  9-15  _____ 
1,3  -  2,0  _____  7-13  _____ _____ 
1,3  -  2,0 6-11  ______ _____ _____ 

Bitumiemulslo  U 70 K 
________________  

1 	kerros  
2.  kerros  

1,0  -  1,3  ______  7-13  _____ _____ 
1,3- 1,7 6-11  _____ ____ ____ 

Bftumiliuos 	FB  500 
__________________  

1. kerros  
2. kerros  

1,1 	-1.5  _____ _____  12-16  _____ 

0,9  -  1,4  ______  10-12  _____ _____  
1)  Kiveysalustalle  2,0-2,5  kglm2. 
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USA:ssa  on  yli  15  vuoden ajan käytetty sirotepintaustekniikkaa,  jota 
 kutsutaan  SAM-sirotepintaukseksi (SAM = Stress Absorbing Membranes). 

 Menetelmässä levitetään ensiksi käsiteltävälle alustalle paksu kalvo 
polymeerimodifioitua sideainetta  ja sen  päälle lisätään kuumennettu  ja 

 bituminoitu  karkea sirote, joka kiinnitetään pintaan kumipyöräjyrällä. 
Menetelmää  on  kehitetty edelleen  mm.  Ranskassa  ja  Itävallassa  ja  sitä 
käytetään ikääntyneiden  ja  halkeilleiden päällysteiden kunnostuksessa.  /23/  

Ominaisuudet  ja  käyttäkokemukset 

Sirotepintauksia  käytetään ensisijaisestii ikääntyneiden  ja  kitkaltaan 
 huonojen päällysteiden kunnostuksessa kaikenluokkaisilla teillä. Oikealla 

suunnittelulla ne tarjoavat hyvän kitkatason vähintään  5  vuoden ajaksi 
eteenpäin. Epäonnistunut pintaus voi kuitenkin  tulla  nopeasti vaarallisen 
liukkaaksi,  jos  kiviaines irtoilee  ja  kuluu nopeasti pois sideainekalvolta  tai 

 korkeita lämpötiloja kestämätön sideaine nousee pintaan.  /23,57/ 

SAM-sirotepintauksista  saatujen kokemusten mukaan  sillä  saavutetaan 
paksun sideainekalvon ansiosta tiivis vedenpitävä pinnoite, joka peittää 
halkeamat  ja  kestää hyvin niiden leviämistä aihaisissa lämpötiloissa. Tämä 
lisää myös sitomattoman päällysrakenteen ikää, koska vesi ei pääse 
helposti vaurioittamaan sitä.  SAM-pintauksissa  parhaat tulokset Ranskassa 

 ja  USA:ssa  on  saatu käyttämällä korkean viskositeetin omaavia 
elastomeeribitumeja kuten SBS-  ja  Polybit-S-bitumeja. /23/  

Useimmissa nastattomissa maissa sirotepi ntau ksen käyttö perustuu 
taloudellisiin syihin.  Se on  kustannuksiltaan edullinen verrattuna esim. 
ohuisiin massapintauksiin,  jos  saatavissa  on hyvälaatu ista kivlainesta 

 edullisesti. Hollannissa  on  lisäksi kiinnitetty huomiota bitumisten 
sidealneiden sisältämien liuottimien aiheuttamaan ympäristön 
saastumiseen. Bitumiemulsioiden käyttöä lisäämällä tätä haittaa pyritään 
jatkossa vähentämään.  /51/ 

3.5.2  Emulsiolietepintaus 

Emulsiolietepintaus  on päällysteelle  tehtävä ohut pintakerros, jossa 
sideaineena  on bitumiemulsio.  Suomessa sitä  on  käytetty päällysteiden 
korjaamiseen  ja  tiivistämiseen  lentokentillä, toreilla, tien pientareilla  ja 

 kevyen liikenteen väytillä, joilla ei ole nastarengasliikennettä.  /31/  

Euroopassa 	emulsiolietepintausta 	käytetään 	useissa 	maissa 
kunnossapidon  lisäksi myös rakentamisessa erityisesti kaupunkialueilla. 
Esim. Espanjassa, Hollannissa, Tanskassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa  ja 

 Ranskassa sitä käytetään jopa raskaan liikenteen alaisilla  ja 
 suurinopeuksisilla  teillä.  /51/ 
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Emulsiolietteen  koostumus  ja  levitys 

Emulsiolietepintauksessa  sekoitetaan 	bitumiemulsio 	(anioninen 	tai 
kationinen), kiviaines  ja  mandolliset lisäaineet lietteeksi, joka levitetään tielle 
joko levityskelkalla (karkeat lietteet)  tai -laatikolla. Emulsiolietteen 
levitysmäärät  vaihtelevat Euroopassa välillä  6 - 20 kg/rn 2 .  /51/ 

Bitumiemulsiossa  käytettävänä sideaineena käytetään hyvin yleisesti 
samoja modifioituja bitumilaatuja kuin kuuma-asfalttimassoissa  (EVA-, SBS-
ja kumibitumit).  Myös kuituja lisätään sideaineen sekaan. Bitumiemulsion 
bitumipitoisuus  on kiviaineksen rakeisuuden  ja bitumilaadun  mukaan välillä 

 5 - 13 %. Kiviaineksen maksimiraekoko on  yleisimmin välillä  4 -  lo mm. 
Nykyisiflä  uusilla lietepintauksilla  on  suuntauksena ollut maksimiraekoon 
suureneminen. Espanjassa käytetään jopa  12 min:n  kokoa (Taulukko  52). 
/51 /  

Taulukko  52:  Joitakin tyypillisiä  emulsiolietteen koostumuksia  Euroopassa.  
/51/  

BITUM ILAATU  Tavallinen  Modifiortu Modifioltu 
MAKSIMIRAEKOKO 	(mm) 10 mm 10 mm 6 mm  
EMULSIOPITOISUUS  (P.-%) 7,5 11 >20  

Espanjassa 	ja 	Ranskassa 	on 	saatu 	hyviä 	kokemuksia 
lietepintaustekniikasta,  jossa levitetään hieno  ja  karkea liete kandessa eri 
kerroksessa.  Ensin levitettävän  hienon  (0 - 4 mm) lietekerroksen  tehtävänä 

 on  tiivistää pinnoitettava alusta sekä sitoa toisena levitettävää karkeaa  (0 - 
10 mm) lietekerrosta. /57/ 

Ernulsiolietepintausta  ei välttämättä tarvitse tiivistää, mutta varsinkin 
karkeiden lietteiden kivirakeiden irtoamista voidaan vähentää 
kumipyöräjyrän avulla.  /51/  

Ominaisuudet 

Karkeata kiviainesta  käytettäessä lietepintauksel  la  saavutetaan hyvät 
kitkaominaisuudet,  jos pintaus  on  huolellisesti suunniteltu  ja kiviaineksen 

 muoto  ja kulutuskestävyys  ovat hyvät. Karkearakeinen lietepintaus  on 
makrokarkeude Itaan  parempi kuin hieno asfalttibeton ipintaus, mutta 
huonompi kuin sirotepintaus.  /57/ 

Lietepintauksen  käytön ongelmina ovat heikko tartunta sideaineen  ja 
kiviaineksen  välillä sekä bitumiemulsion murtumisen säätelyn vaikeus. 
Seurauksena  on  tällöin pintauksen nopea purkautuminen. Näitä ongelmia 

 on  kuitenkin voitu vähentää useiden uusien lisäaineiden avulla.  /51 ,57/ 
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Sideaineen  valintaan vaikuttavat sekä Suomessa että nastattomissa maissa 
eniten liikennekuormitukset eli raskaan liikenteen määrä  ja 
ilmastorasitukset. Pääliysteen kulumiskestävyyteen sideaineen  laadulla ei 
ole suoraan suurta vaikutusta, mutta päällysteen huono kestävyys 
säärasituksia vastaan heikentää välillisesti myös kulumiskestävyyttä. 
Pääl lysteen deformaatiokestävyys edellyttää tunkeumaluokaltaan kovien 
bitumilaatujen käyttöä. Yleisimmät nastattomissa maissa käytettävät bitumin 
kovuusluokat ovat esim. Saksassa  B65  ja  B80  sekä Hollannissa  B80  ja 
Bl  00.  Tämä  on  edullista myös vedenkestävyyden kannalta. Päällysteen 
kylmäkestävyysvaatimu kset puolestaan asettavat rajoituksia kovien 
bitumien käytölle. Kylmissä olosuhteissa joudutaan valitsemaan 
pehmeämpiä bitumilaatuja, minkä vuoksi esim. Pohjois-Suomessa 
käytetään yleisimmin bitumeja  B120  ja  B200. Sideaineen 
lämpötilaherkkyyttä  voidaan myös vähentää  val itsemaila bitum ilie  suuri 
penetraatioindeksi  tai modifioimaila bitumia esim potymeerien  avulla, jolloin 
sekä deformaatio- että kylmäominaisuudet paranevat. Bitumin 
kylmäkestävyyden arvioinn issa  käytetään Suomessa Fraassin 
murtumispistettä. Pohjois-Amerikassa kylmäkestävyyden arvioinnissa 
käytetään yleisimmin tunkeuman  ja  erilaisten lämpötilaherkkyyslukujen 
yhdistelmiä. 

Pääl lysteen  suunnittelussa käytettävissä sideaineen laatuvaatimuksissa 
ollaan Euroopassa lähiaikoina siirtymässä yhtenäisiin standardeihin. Tällöin 
tärkeimmät päällysteen kestävyyteen vaikuttavat  bitum  in  laatuvaatimukset 
ovat tunkeuma, pehmenemispiste sekä kylmillä alueilla kuten Suomessa 
murtumispiste  tai venymä.  Lisäksi bitumin työstettävyyden arvioimiseen 
käytetään viskositeettia  135 °C:ssa. Bitumin vanhenemisominaisuuksia 
mitattaisiin ohutkalvokokeel la,  joka muuttuisi Suomessa staattisesta 
muodosta pyörivässä sylinterissä tehtäväksi. Bitumien nykyisistä 
laatuvaatimuksista viskositeetti  60 °C:ssa  olisi tarpeeton, koska  se  testaa 
pehmenemispisteen kanssa samoja ominaisuuksia. 

Pääliystemassojen koostumuksessa  ei ole suuria eroja Suomessa 
käytettävien asfaittibeton ien  ja nastattomien  maiden  vastaavien 
päällysteiden välillä. Esimerkiksi AB16-päällysteen kiviaineksen rakeisuus 

 on  Suomessa, Saksassa  ja  Hollannissa lähes samanlainen. Saksassa  ja 
 Hollannissa sideainepitoisuuden  ja tyhjätilan  yläraja  on  hieman suurempi 

kuin Suomessa. Suuremmaila sideainepitoisuudella saavutetaan hyvä 
väsymis-  ja vedenkestävyys ja  lisäksi  se  hidastaa päällysteen 
vanhenemista. Yleensä suurta sideainepitoisuutta voidaan käyttää kovilla 
sideainelajeilia stabiiiisuuden siitä heikentymättä. Raskaasti liikennöidyillä 
teillä käytetään Hollannissa hieman suurempaa tyhjätilaa  (6 %)  kuin 
Suomessa  ja  Saksassa. Kiviaineksen tyhjätiian täyttöaste  on on  Suomen 
ASTO-suhteituksen mukaan oltava välillä  80 - 90 %.  Hollannissa 
täyttöasteen maksimiarvo  on  raskaimmassa Ilikenneluokassa  82 %  ja 
kevyimmässä  luokassa  90 %.  Suuremmalla tyhjätilalla  ja  pienemmällä 
täyttöasteelia pyritään nastattomissa maissa saavuttamaan hyvä 
deformaatiokestävyys. 
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Suomessa  ja nastattoman  liikenteen maissa ollaan parhaillaan 
kehittämässä  tai  ottamassa käyttöön uusia suhteitusmenetelmiä. Suomessa 
uutena menetelmänä käyttöön  on  tulossa ASTO-menetelmä. 
Nastattomisssa maissa vielä toistaiseksi yleisin suhteitusmenetelmä  on 
Marshall -menetelmä.  Se on  kuitenkin tarkoitettu lähinnä suhteituksen 
apuvälineeksi päällysteen sideainepitoisuuden valinnassa, eikä  se  sovellu 
toiminnallisten ominaisuuksien testaamiseen. Tämän vuoksi  sen  käyttöä 
ollaan useissa maissa korvaamassa uusilla menetelmillä, jotka käsittävät 
päällystemassan materiaalien  ja tilavuussuhteiden valinnan, 
koekappaleiden 	valmistuksen 	sekä 	päällysteen 	toiminnaf  listen  
ominaisuuksien testaamisen. Suhteitusmenetelmiin sisältyvät 
testausmenetelmät  on  valittu  sen  mukaan, minkälaiset olosuhteet 
päällysteen käyttöalueella vallitsevat. 

ASTO-menetelmän kehittämisen päätavoitteena  on  ollut päällysteiden 
kulutuskestävyyden parantaminen, minkä vuoksi  se  eroaa nastattomien 

 maiden  uusista suhteitusmenetelmistä päällysteen kulutuskokeen käytön 
osalta. Muutoin ASTO-menetelmässä tutkittavat päällysteominaisuudet  ja 

 niiden koemenetelmät ovat pääosin samoja kuin muissa menetelmissä. 
Siten  se  soveltuu hyvin myös nastattoman liikenteen päällysteiden 
suunniteluun  ja testaukseen.  Pienenä puutteena  sillä  on päällysteen 
vanhentumisominaisuuksien  testaus, joka sisältyy tuleviin Pohjois- 
Amerikkalaisiin suhteitusmenetelmiin. Päällysteen vanhenemista voidaan 
kuitenkin arvioida jonkin verran bitumin vanhenemisominaisuuksia 
kuvaavan ohutkalvokokeen avulla.  

4.3  Päällystetyypit  ja  -menet&mät 

Nastattomissa  maissa käytettävien päällystetyyppien määrä  on  selvästi 
suurempi kuin Suomessa. Suomessa nastakulutusta kestäviä 
asfalttipäällysteitä ovat lähinnä karkeat asfaittibetonit  ja SMA-päällyste. 
Uusien  EN-standardien käyttöönoton yhteydessä Suomen nykyisten 
päällystetyyppien joukkoon tulisi uutena tyyppinä ainakin englantilainen 
HRA-päällyste  (Hot Rolled Asphalt). Se on  koostumukseltaan hyvin lähellä 
nykyistä epäjatkuvaa asfalttibetonia (ABE), joka puolestaan ei näillä 
näkymillä sisälly eurooppalaisiin standardeihin. 

Nastattomissa  maissa käytettävät asfalttibetonit ovat maksimiraekooltaan 
pienempiä kuin Suomen nykyiset vastaavat päällysteet. Maksimiraekoon 
pienentämisellä  on päällysteen  ominaisuuksien kannalta useita etuja, kuten 
helpompi työstettävyys, jonka ansiosta saavutetaan tasaisuudeltaan  ja 
homogeenisuudeltaan  parempia päällysteitä. Maksimiraekoon 
pienentäminen heikentää jonkin verran deformaatiokestävyyttä, mikä vaatii 
suurempaa tarkkuutta kivlaineksen  ja sideaineen  valinnassa sekä 
tilavuussuhteiden mitoituksessa. 
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Asfaittibetonit säi lyisivät  Suomessa myös nastattomal  le  liikenteelle 
käyttökelpoisena päällystetyyppinä uusien päällysteiden ohella.  Sen 

 selvimpänä  etuina  on  muihin verrattuna hyvä kuormankestokyky, minkä 
ansiosta  se  soveltuu parhaiten pienien kantavuuspuutteiden korjaamiseen. 
Tiiviinä  ja  jäykkänä päällysteenä  se  kestää kohtalaisen hyvin 
deformoitumista, väsymistä  ja  Suomessa vallitsevia säärasituksia. Näitä 
näitä ominaisuuksia voitaisiin vielä parantaa,  jos päällystettä  ei tarvitse 
suunnitella pääasiallisesti nastakulutusta varten.  

H RA-päällyste  on  sekä kestävyydeltään että pintaominaisu  u ksiltaan  hyvin 
lähellä asfaittibetonia.  Sen  selvimpänä heikkoutena  on deformaatioalttius. 

 Etuna  sillä  on asfaittibetonia  parempi kestävyys väsymistä, vanhenemista  ja 
ilmastorasituksia  vastaan. 

SMA-päällyste 	on 	useimmilta 	kestävyysominaisuu ksiltaan 	tiiviistä 
päällystetyypeistä  paras.  Erityisesti muita selvästi suuremman 
deformaatiokestävyyden ansiosta  se  sopii parhaiten raskaasti kuormitetuille 
teille. Pintaominaisuuksiltaan  se  poikkeaa asfalttibetonista vähän 
paremman kitkan  ja  valon heijastuvu uden osalta. Suomesta saatujen 
kokemusten mukaan SMA-päällysteen vedenroiskuvuus  on  hieman 
vähäisempi  ja melun taajuusvaste  miellyttävämpi kuin asfalttibetonilla. 

Avoimien 	päällysteiden 	käyttöä 	voidaan 	parhaiten 	hyödyntää 
meluntorjunnassa  etenkin kohteissa, jossa meluesteiden rakentaminen  on 

 joko teknisesti  tai  esteettisesti huono vaihtoehto. Niiden muita merkittäviä 
etuja ovat hyvät märän  kelin kitkaominaisuudet  sekä vähäinen  veden 
roiskuvuus.  Suomen olosuhteissa niiden suurimpina heikkoutena ovat 
huono kestävyys ilmastorasituksia  ja  vanhenemista vastaan sekä suuri 
liukkaudentorju ntatarve talvella. 

Sirote-  ja emulsiolietepintaukset  ovat osoittautuneet nastattomissa maissa 
edullisiksi  ja  käyttökelpoiseksi vanhojen päällysteiden 
kunnostusmenetelmiksi. Niiden soveltuvuudesta Suomen olosuhteisiin 
tarvitaan kuitenkin lisää kokemusta,  ja  kokeiluja olisi syytä tehdä etenkin 
nykyaikaista sideaine-  ja pintausteknhikkaa  käyttämällä.  

4.4  Päällysteiden  kunnossapito 

Suomen nykyiset päällysteiden kunnostuskriteerit ovat useimpiln 
nastattomiln maihin verrattuna erittäin tarkat  ja  pääosin myös nastattomalla 
liikenteellä käyttökelpoiset.  Jos nastat  kielletään, päällysteiden 
urasyvyysvaatimukset tulee tarkistaa  ja  lisäksi päällysteen kitka-  tai 
karkeusvaatimukset  tulee sisällyttää kunnostuskriteereihin. Koska 
urasyvyydellä  ja kitkalla  on  huomattavia vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, 
ne olisi syytä määrittää ensisijaisesti onnettomuustutkimusten perusteella. 
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Nastattomaila liikenteellä päällysteiden  kulumisen osuus päällysteiden 
urautumisessa poistuu, jolloin teiden urautuminen vähenee  70 - 80 %. 

 Jäljelle jäävä deformaatiourautuminen  on  Suomen olosuhteissa 
päällystesuunnittelun avulla hallittavissa niin, ettei uratuminen yksistään 

 syn nytä pääilysteiden  kun nostustarvetta. Nastattomal  la liikenteellä  myös 
purkautuminen  ja hal keilu  ovat pääl lysteiden kun nostuksessa keskeisessä 
asemassa. Suomessa niiden merkitys kunnostuksessa  on  suuri lähinnä 
liikenteeltään pieni-  ja  keskiluokkaisilla teillä. Nastakulutuksen loppuessa 
purkautuminen  ja halkeilu määrännevät  suurimmaksi osaksi teiden 
uudeileenpäällystämistarpeen. Niidenkin esiintyminen vähenisi kuitenkin 
nykyisestä huomattavasti,  sillä raekokojen pienenemisen  ansiosta 
päällysteiden työstettävyys saataisiin paremmaksi, jolloin päällystysvirheistä 
johtuvat kulutuskerrosten ennenaikaiset vauriot vähenisivät. 

Pääl lysteiden pintaominaisuuksista  kitka  on nastattomissa  maissa hyvin 
merkittävä kunnostuksen syy. Päällysteitä jouduttaneen uusimaan myös 
Suomessa tällä perusteella. Kitkan parantamiseksi käytettävissä  on 
kulutuskerroksen  uusimisen lisäksi myös muita menetelmiä kuten 
esimerkiksi ohuiden pintausten käyttö  ja  mekaaniset karkeutusmenetelmät. 

Talvi liukkausongelmaan uudet paällystetyypit eivät tarjoa merkittäviä 
parannuksia nykyisiin päällysteisiin verrattuna. Päällysteiden kitkaa  ja 
jäätymisalttiutta  ei ole tosin tutkittu riittävästi Suomen talvea vastaavissa 
oloissa muualla kuin Ruotsissa  /55/.  Jonkin verran teiden jäätymistä 
voidaan hidastaa kumirouhe-  ja verglimit-päällysteiden  avulla. Ne sopivat 
parhaiten käytettäväksi vilkasliikenteisten teiden risteysalueilla  ja  ylämäissä 
sekä tieosuuksilla, joilla liukkaus kehittyy selvästi ympäröiviä osuuksia 
nopeammin. 

Päällystetyypeistä  etenkin avoimet päällysteet ovat liukkaudentorjunnan 
kannalta vaativia,  sillä  ne vaativat toimiakseen ehdottomasti suolan  tai 

 muun jäätä sulattavan liukaudentorjunta-aineen käyttöä. Lisäksi ne vaativat 
hyvin tarkan ajoituksen liukkaudentorjunta-aineiden levittämisessä  ja 
lumenpoistossa. 
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4.5  Päällysteiden liikenneturvallisuus-  ja  ympäristävaikutukset  

Liikenneturvallisuuden kannalta suurimmat erot nastallisella  ja nastattomalla 
liikenteellä  ovat pääliysteiden urautumisessa  ja kitkassa. 
Nastarengasliikenteellä  turvallisuutta heikentävää tienpinnan urautumista 
tapahtuu sekä itse päällysteessä että talvella esiintyvissä jääpolanteissa. 
Toisaalta nastarenkaiden kulutus karkeuttaa päällysteitä  ja jääpolanteita, 

 mikä parantaa niiden kitkaa. Nastattomalla liikenteellä päällysteiden 
urautuminen  on  vähäistä, mikä merkitsee kesäisin vesiliirtovaaran 
huomattavaa pienenemistä,  jos  samalla huolehditaan päällysteiden kitkan 
säilymisestä riittävänä. Tämä edellyttää kuitenkin päällysteiden karkeuden 
ylläpitämistä riittävänä kunnostustoimin,  sillä päällysteiden  kitka pienenee 
ajan myötä kiillottumisen vuoksi. Nastattoman liikenteen suurimpana 
ongelmana  on  riittävän kitkan ylläpito talvella, jolloin jäisten tienpintojen 
kiillottuminen tekee tiet vaarallisen liukkaiksi. Tälläisten kelien esiintyminen 

 on  kuitenkin Suomessa vähäistä  ja  lisäksi niitä voidaan ehkäistä 
tarvittaessa liukkaudentorjunnan avulla. 

Märän  kelin liikenneturvallisuuteen  vaikuttava tekijä  on vesiliirtovaaran 
 lisäksi  veden roiskuminen  autojen tuulilaseille. Sitä voidaan vähentää joko 

käyttämällä vettä läpäiseviä avoimia päällysteitä  tai  hyvin karkeita 
päällysteitä eli  se  riippuu pääosin samoista päällysteen ominaisuuksista 
kuin päällysteen kitkakin. 

Nastojen  kieltämisen vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat hyvin vaikeasti 
arvioitavissa,  sillä  tämä riippuu hyvin paljon sekä teiden kunnossapidosta 
että tienkäyttäjien sopeutumisesta uusiin talviajo-olosuhteisiin. 

Nastojen  poistamisen ympäristövaikutu ksista merkittävin  on ku  lumisesta 
irtoavan päällystepölyn määrän huomattava väheneminen, jolloin 
tieympäristö  ja ajoneuvot  pysyvät puhtaampina. Suurissa kaupungeissa 
asfaittipöly  on  huomattava ongelma. Tämä  on  ollut yhtenä tärkeimpänä 
syynä vaikuttamassa  mm.  Japanin  päätökseen kieltää nastarenkaat. 

Meluisuuden  merkitys päällysteiden suunnittelussa  on  monissa maissa 
lisääntymässä. Nastojen poistuminen vaikuttaa yksinkin teiden meluisuuden 
alenemiseen. Lisäksi melua voidaan rajoittaa avoimien päällysteiden avulla, 
jolloin meluesteiden rakentamista voidaan vähentää.  

4.6  Päällysteiden kustannusvaikutukset 

Nastakulutuksen  poistumisella  ja  uuden päällystetekniikan käytöllä olisi 
huomattavia kustannusvaikutuksia kaikille tieliikenteen osapuolille. Niiden 
kokonaisvaikutukset kansantaloudelle tulisi selvittää perusteellisesti. 
Seuraavassa  on  esitetty kustannusten muodostumista sekä arvioitu 
kustannusvaikutusten suuntaa  ja  suuruusluokkaa. 
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Uusien pääl lysteiden rakentamiskustannukset pysyisivät nastattomalla 
liikenteellä likimain entisellään. Materiaalikustannukset voisivat hieman 
kohota lisäaineiden  ja erikoispäällysteiden  käytön lisääntymisen vuoksi. 
Kiviaineksen hankintakustannukset eivät paljoa muuttuisi,  sillä 
nastakulutuksen  loppumisesta huolimatta kiviainekselta vaaditaan edelleen 
hyvää kulutus-  ja hioutumiskestävyyttä  sekä hyviä muotoarvoja. 
Päällysteiden työstettävyyden parantuminen lisää niiden tasalaatuisuutta  ja 
kestoikää. 

Nastakiellon  vaikutukset tien kunnossapitäjän kustannuksiin olisivat 
likimääräisesti seuraavat (työryhmän arvio):  
1. Kulumisurien  kunnostus -  200 ... -  300 Mmklv 
2. Lajittumapurkaumien  kunnostus -  200 ... -  300 
3. Talvikunnossapidon  lisäys  0 	... +  40 
4. Kulutuskerroksen kitkan  parantaminen  0 	... +  20 
5. Liikennemerkkien puhdistussäästö - 	1 	... -  5 
6. Ajoratamerkintöjen  korjaus -  20 ... -  30  

Autoilijoiden 	kustannuksissa 	säästöä 	syntyy 	renkaiden 
nastoituskustannusten  poistumisesta  (n. 1 00  Mmk), polttoaineen kulutuksen 

 ja  ajoneuvojen puhdistuskulujen pienenemisestä. Kustannukset 
lisääntyisivät mandollisesti omaisu usvahin  kojen ja aikakustan  n usten  osalta. 
Ajoneuvojen kestoikää lisäisi teiden tasaisuuden parantuminen. 

Kansantalouden kokonaisvaikutusten kannalta merkittävimmät  ja  samalla 
vaikeimmin ennustettavissa ovat onnettomuuskustannukset, jotka riippuvat 
paljon autoilijoiden ajokäyttäytymisestä  ja  vaikutusten laskentaperusteista, 
joita selvitetään tarkemmin Talvi  ja tieliikenne -projektin  muissa 
tutkimuksissa. Kansantaloudellisiin kustannuksiin tulee laskelmissa mukaan 
ottaa myös ympäristön likaantumisesta  ja  melusta aiheutuvat kustannukset, 
joita selvitetään myös muissa tutkimuksissa.  

4.7  Johtopäätökset  

Nastojen kieltämisellä  olisi päällysteiden kestävyyden  ja kunnossapidon 
 kannalta useita edullisia vaikutuksia. Merkittävimmät ovat urautumisen  ja 

lajittumispurkaumien  väheneminen, jotka merkitsevät suuria säästöjä 
päällysteiden kunnostuksessa. Klillottuminen tulisi olemaan ongelmana 
nastoista luopumisen siirtymävaiheessa etenkin vanhoilla asfalttibetoneilla, 
joiden kitkaa jouduttaisiin parantamaan erilaisten pintausmenetelmien 
avulla. Nykyisistä päällysteistä nastattomal  le liikentelle  parhaiten 
soveltuisivat SMA-päällysteet.  Lisäksi käytettävissä olisi uusia 
päällystetyyppejä  ja pintausmenetelmiä,  joista etenkin jälkimmäiset ovat 
kustannuksiltaan edullisia. 



118 
	

Nastattoman  liikenteen päällysteet  

4.  PAALLYSTEIDEN  VERTAILU  JA  JOHTOPÄATÖKSET 

Päällysteiden  suunnitteluun nastojen poistuminen ei toisi suuria muutoksia. 
Uudet ASTO-suhteitusohjeet ovat pääosin käyttökelpoiset myös 
nastattomalle liikenteelle. Etenkin deformaatiokestävyyden 
testausmenetelmät  ja  vaatimukset ovat nykyisellään riittävän tarkat. Mikäli 
nastojen käyttö lopetetaan, tarkistuksia jouduttaisiin tekemään joihinkin 
päällystemateriaalien laatuvaatimuksiin  ja suhteituskriteereihin. Päällysteen 
kiillottumiskestävyyden  tutkimiseen jouduttaisiin etsimään sopiva 
koemenetelmä. 

Nastojen  säilyttämisen kannalta voidaan todeta, että Suomen nykyiset 
asfalttipäällysteet  on  kehitetty kulutuskestävyydeltään verrattain hyviksi  ja 
kulumisurautuminen  on  saatu rajoitettua vilkkaimpia pääteitä  ja  katuja 
lukuunottamatta vähäiseksi. Käyttöön otettavilla uusilla nastamääräyksillä 
ongelma pienentynee ennestään huomattavasti. Lisäksi uudet nastojen 
käytölle perustuvat ASTO-suunnitteluohjeet tarjoavat uusia mandollisuuksia 
päällysteiden kestävyyden parantamiseksi. Uusien nastamääräysten 
vaikutukset päällysteiden ku lumiseen ovat nähtävissä muutaman vuoden 
kuluttua, jolloin ne  on  voidaan selvittää tarkemmin. 

Nastoista  luopuminen  on  päätöksenteon kannalta vaikea asia, joka vaatii 
 ensin  perusteellisten liikenneturvallisuus-  ja kustannusselvitysten  tekemistä. 

Tehtävään päätökseen liittyy toisena puolena teiden suolauksen 
vähentämispyrkimys, joka omalta osaltaan lisää teiden talviliukkautta. 
Päällystetekniikan avulla liukkauden lisääntymistä ei voida merkittävästi 
ehkäistä. Merkittävä  ja  samalla vaikeimmin ennustettava tekijä  on 

 autoilijoiden ajokäyttäytyminen, jonka tulisi nastattomalla liikenteellä 
muuttua selvästi nykyistä varovaisemmaksi. 
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Tislattujen bitumien  laatuvaatimukset Suomessa.  /31/  

____ _____ 	11SLATUN BITUMIN LAJIMI  
OMINAISUUS VAATIMUS YKSIKKÖ  B-45 B-65 B-80 B-120 B-200 B300  

Tunkeuma  25 °C min -maks  35-50 50-70 70-100 100-145 145-210 250-350  
Viskositeelti  60°C min. Pas 280 160 80 40 25 12  Viskositeetij  135 °C min.  mm2/s  340 280 225 170 135  
Liukoisuus 

______ 

trikloorieteenijn  min.  pfto-%  99,5 99,5 99,5  
Leimanduspiste  min. °C  _____  230 230 200 200 200 

_ 
180  

Ohutkalvokoe: 
- Painohävid maks.  paino-%  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  - Murtumispiste  
kokeen jälkeen  maks.  °C -5 -8 -10 -12 -15 -17  - Viskositeetti  
kokeen jälkeen  min. Pas 580 380 200 120 60 60°C  maks.  Pas 2000 1300 800 500 350 165  - Venymä  25  
kokeen jälkeen  min. cm 15 25 50 75 100  

Kovenemjskerroin maks. ________  4 4 4 4 4  
______ 

Pehmenemisp  isle  jjo_  °C 56 52 48 44 40  
______ 

liheys  ei rajoja  kg/rn3  1030 1030 1020 1020 1020 
_____ 

1010  

RKINTÄ ' KOEME- 
ThJB-O  NETELMÄ  
350-480 600-900 TIE 101 

7 4  TIE1O5 
______ _____  TIE 106  

_ _  TIE 111 
180 180 TIE 155 

1,0 1,0 TIE 121 

-17 TIE 102 

100 60 TIE 105  

______ ______  TIE 103  

______ ______  TIE 104 
1010 1000 TIE 141 

I— 

H m  



Saksalaiset bitumit  ja nIIden  laatuvaatimukset.  /10/  

B  ITU  MI  LAJI  ________ _______  _______  
B 200 B 80 B 65 045 B 25  OMINAISUUS YKSIKKÖ VAATIMUS  KOEMENETELMA 

Tunkeuma  25°C 0,1 mm min. -maks.  160-210 70-100 50-70 35-50 20-30 DIN 52010  
Pehmenemispiste  °C min. -maks.  37,0-44,0 44,0-490 49,0-54,0 54,0-59,0 59,0-67,0 DIN 52011  
Murtumispiste  °C  maks.  -15 -10 -8 -6 -2 DIN 52012  
Tuhkapitoisuus _________ maks.  0,05 0,05 005 0,05 0,05 DIN 52005  
Trikloorieteeniin Iiukenemattoman  
aineksen määrä  % maks.  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 DIN 52014  
Sykloheksaaniin liukenematiman  
aineksen määrä vähennettynä 
tuhkan osuudella  % maks.  0,05 0,05 0,05 0,05 005 DIN 52014, 52005  
Venymä:  DIN 52013  
-  7 °C cm min.  ---  5  
-  13 °C cm min.  --- ---  8 
-25°C cm min.  --- --- ---  40 15  ______________ 
Parafiinipitoisuus % maks.  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 DIN 52015  
Tiheys  25 °C  g/cm 3  min. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 DIN 52004  
Ohutkalvokokeen  jälkeen:  
- painohävlö % maks.  1,50 1,00 0,80 0,80 0,80 DIN 52016  
- pehmenemispisteen  nousu  °C  maks.  8,0 6,5 6,5 6,5 6,5 DIN 52016, 52011  
- tunkeuman pieneneminen % maks.  50 40 40 40 40 DIN 52016, 52010  
- venymä  7 °C cm min.  ---  2  --- --- ---  DIN 52016, 52013  
- venymä  13 °C cm min.  --- ---  2  --- ---  DIN 52016, 52013  
- venymä  25°C cm min.  --- ---  15 5 DIN 52016, 52013  

I- 
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Tanskalaiset  bitumit  ja nIIden  laatuvaatimukset.  /32/ 

______ ______ ______ 	BITLJMILAATLj ______ ______ ______  
OMINAISUUS YKSIKKÖ  KOEMENETELMA B20 B30 B45 B60 B85 B180 B300 B500 B700  
Tunkeuma  25°C 0,1 mm 15-25 25-35 35-50 50-70 70-100 145-210 250-380  SV,  10.21985 1 )  
Tunkeuma  15  OG  01 mm  ______ _______ ______ ______ ______ _______ ______  120-260 190-360  Sj0.2 -1985  Viskosjteettj  60°C  Ns/m2  ^1000 ^500 ^300 ^200 ^ 120 ^50 ^25 ^ 12 ^9Ø ASTM  D2171  Viskositeettjl35°C mm2/s ^600 ^460 ^400 ^310 ^260 ^180 ^130 ^ 110 ^90 ASTMD217O Liukoisuus  Paino-%  ^995 ^99,5 ^99,5 ^995 ^99,5 ^99,5 ^99,5 ^995 ^99,5  SV  10.5-1985  
Leimanduspiste  °G  ^220 ^220 ^220 ^220 ^200 ^200 ^180 ^ 180 ^180  DS 345  Tiheys g/cm3  ^ 1O1 ^ 101 ^ 101 ^ 1,01 ^ 1,01 ^ 1,00 ^ 1,00 ^099 ^0,99  SV  10.4-1985  Pehmenemispiste  °C 59-74 55-68 52-63 49-58 45-54 38-45 33-38 29-33 24-28  SV,  10.1-1985  Ohutkatvokokeen  jälkeen: 
- Painohäviö  Paino-%  1,0  ^10  cl  0  ^ 1,0 ^ 1,0 ^ 1,5 ^2,0 ^2,0 ^2,5 ASTM  D1754  
- Fraassin murtumispiste  °G +3 -2  ^  -5  ^  -8  ^  -10 -15  ^  -20 -22  ^  -24  SV,  10.3-1985  
- Veriymä  25 °C cm  ^  5  ^  10  ^  15  ^  25  ^  50  ^  100  SV,  10.6-1985  
- Venymä  10 °C cm  ^  60  ^ 100 ^  100  SV,  10.6-1985  
- Viskositeettj  60 °G  Ns/m 2  ^5300  3400 c2000  ^ 1300  800  ^350 ^ 165 ^ 100  70  ASTM  D2171  
- Viskositeettiindeksi ________  <4,0 <4,0 <40 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0  ________________  

1)  Statens  Vejlaboratorium, Prøvningsmetoder, Bituminøse beIgningsmateriaIer.  
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Happamien bitumiemulsioiden  Jaa tuvaatimukset  Suomessa.  /31/  

Nopeasti murtuvat  Keskinopeasti  mur-  Sekoitus 
OMINAISUUS VAATIMUS YKSIKKÖ  emulsiot______  tuva  emulsio emulsio  KOE- 

N-U N -i  K-0 S-U  ___________________ _________ _______  MENETELMÄ  
Viskositeetti  50°C min. -maks. mm2/s ---  200-600  --- ---  TIE 161  
Viskositeetti  25°C min. -maks. mm2/s  35-170  ---  35-170 35-1 70 TIE 161  
Tislaus  260 °C  asti  
- äljytislettä  min.-  maks. til.-%  0-3 0-3 0-3 5- 15 TIE 162  
- tislausjäännös  min.  paino-%  60 65 60 55  
Tislausjäännöksen  

____________ 

ominaisuudet:  
- tunkeuma  25 °C min.  maks.  0,1 mm 100-300 100-300 100-300 100-300 TIE 101  

liukoisuus trikloorieteeniin  min.  paino-%  99,5 99,5 99,5 995 TIE 111  
Seulontajäännäs  0,5 mm  
seulalle maks.  paino-%  0,2 02 0,2 0,2 TIE 163  
Laskeuma,  5vrk maks.  paino-%  4 4 4 4 TIE 164  
Murtuvuus min./maks. %  min. 60 min. 60  maks.  60  maks.  60 TIE 166  



Bitumiemulsiot  ja  niiden laatu vaatimukset Saksassa.  /10/ 

OMINAISUUS 
________________________________ 

YKSIKKÖ 
__________ 

VAATIMUS  
__________ 

BIT U MI EM  ULS  I  OLAJ  I  
KOEMENETELMÄ 
_________________  

U 60 I 	U 70 U 60 K I U 70 K  
Anioninen Kationinen 

Vesipitoisuus  _________ maks.  42,0 320 420 320 DIN 52048  
Seulontajäännös % maks.  0,5 0,5 0 1 5 0,5 DIN 52040  
Varastointikestävyys:  
- seulontajäännös  4  viikon jälkeen  
- seulontajäännös  1  viikon jälkeen  

% 
% 

maks.  
maks. 

0,5  
---  

---  
0,5  

0,5  
---  0,5  

DIN 52042  

________________ 
Viskositeetti  4 mm:  putken läpi: 

 -20°C 
-40 °C 

s  
s  

maks.  
maks. 

12 
 ---  

---  
60  

12  
---  

--- 
60  

DIN 52023 
osal  

_______________  
Käytettävän  bitumilajin  laatu  Normin  DIN 1995  osa  1  mukaan  _________ _________  ________________ 
Tislausjäännöksen  ominaisuudet:  
- tuhkapitoisuus 
- pehmenemispiste  

% 

°C 
maks. 

 min.-maks.  
2,50 

37,0-49,0 
2,50 

37,0-49,0 
2,50 

37,0-49,0 
2,50 

37,0-49,0 
DIN 52041 1  52005  
DIN 52041, 52011  

Murtuvuus  
_____________________________ _________ maks. 

Läpäisee kokeen  -- ---  DIN 52047  osa  2  
--- ---  200 200 DIN 52047  osa  1  

Vedenkestäyys Kivirakeet  täysin  sideaineksen  peitossa  DIN 52006  osa  1 

—1  
ni  
th 



Bitumiemulsiotja  niiden Iaatuvaatimukset Tanskassa.  /32/  

BITUMIEMULSIOLAJI  
OMINAISUUS YKSIKKÖ  BE 50 R BE 60 R BE 70 R  KOEMENETELMÄ 
Viskositeetti  25 °C s <8 DIN 52023,  osa  1  
Viskositeetti  50 °C s  __________  lo  -  20 20  -  40 DIN 52023,  osa  1  
Seulajjäännös  0,5 mm  seulaUe: ASTM  D 244  
-  25  °C:ssa  paino-% ^  0,1  
-  50  °C:ssa  paino-% --- ^  0,1  ^  0,1  ________________ 

Varastointikestävyys: 
- viskositeetti  28  vrk,  25 °C s <8  --- ---  DIN 52023,  osa  1  
- seulontajäännös  28  vrk,  25 °C  paino-% ^  0,1  --- ASTM  D 244  
- viskositeetti  7  vrk,  50 °C s  ---  10  -  20 20  -  40 DIN 52023,  osa  1  
- seutontajäännäs  7  vrk,  50 °C  paino-% -- ^  0,1  ^  0,1  ASTM  D 244  
Tislausjäännös  paino-% ^  50  ^  60  ^  65  _________________ 

Tislausjäännäken  ominaisuudet: 
- äljylislettä til. -% ^  3  ^  3  ^  3  ________________ 

- tunkeuma  25 °C 0,1 mm  Annetaan erikseen  SV  10.219851)  
(poikkeama annetusta arvosta) %  25  ^  25 I 	^  25  

I- 

-I 
m 
0)  
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LuTE  7  

KUVA  2:  ASFAL 7TIBETONI  AB 16  
KIVIA/NESSEOS 

Täytejauhe,  vähintään 

Hiekka, enintään 

 Murske, vähintäãn  

SID EAINE 

Bitumit 
Mäãrä  

3,0  paino-%  

25  paino-% 

 70  paino-%  

B-80, B-120 tai B-200 
5,3  -  6,1  paino-%  

Läp. -% 
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0,074 	0,25 	1 	 4 	8 	16 25 
0,125 	0,5 	2 	6 	12 20 32  

Seula  mm  

	

Sallittu  tyhjät/Ja 	1,0  -  5,0  tilavuus-%  

Massarnäärä,  kun levitys tehdään  vakiopaksuisena  

	

Vähintään 	 70  kg/rn2  

	

Yleensä 	 90  kg/rn 2  

	

Enintãän 	 130  kg/rn2  

Minirni rnäärä kuumennuspintauksessa  on 60  kg/rn  2  

ja massapintauksessa  70  kg/rn 2  

__I___  _  

—___5o7 	----_  

I 	 iLLLJ  



LuTE  8  

KUVA  7:  KUITUASFAL7TIBETONI SMA  16  

KPV'IAINESSEOS 
Täytejauhe,  vähintään 	6,0  paino- % 
Hiekka, enintään 	17,0  paino-% 
Murske,  vähintään 	75,0  paino-% 

S/pEA/NE 
Bitumit 	 B-80 tai B-120 6,0  -  6,8  paino-% 

L/SA4INE  
Stabila  intlaineena  käytetään se/lula  osa-  tai 

 mineraalikuitua  vähintään  0,30  paino-%  

0,074 	 0 	lO  Z 
0,125 
	

2 	6 	12 20 32  
Seula  mm  

Sallittu tyhjätila 	 1,0  -  5,0  Ulavuus% 

Karkeutus  tarvittaessa 	k/v/ames  3- 6 mm 2 -4  kg/rn 2  

Massamäärä vakiopaksuisena  80- 100  kg/rn2 
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